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kaltina jį 
tarp but-

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

Prohibicijos agentai 
dėl tarpininkavimo 
tegeriu ir pirkėjų.

Jauty Sąjunga tardys 
Dancigo-Lenktj bylą

$5.50
10.50
20.75
31.00
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25 
J92.50

vėl su 
i Ša n

. $4.77
$5.01 

$17.83
$5.41
$4.12 

$19.25 
$15.29 
$40.84

$2.52 
$26.95 
$19.28

7, 1914, at the Post Office of Chicago, III 
of March 3, 1879.

Muzikantai nori $25 dau 
giau algos savaitėj

Degtinės šmugelio skan 
dalan įvelia senatoriy

.tERSEY CITY, N.
Byloj dvylikos

RADO MASTODONO KAULUS 
ILLINOIS VALSTIJOJ

Mrs. Nellie Taylor Ross 
pirma moteriškė Amerikoj, ku 
r i praeitais rinkimais tapo iš 
rinkta Wyomingo valstijos gu 
bernatorium.

Vokiečiy mokslininkas 
vogęs archivus

SAN PEDRO, Cal., sausio 20. 
— Areštuota kalėjimo sąrgak 
Smith 
statydavo kaliniams munšaino

Padirbinėjęs senai mirusių vai 
dovų parašus, įsivaizduoda 
mas pats esąs tas valdovas

Entered as second Class Matter March
> under the Act

ki penkių mylių pločio, 
miestų miestelių pie- 

daly tapo beveik 
kadangi trauki- 

■ į pietus nuo 
visai sustojo.

laktį New Yorką vėl 
didelė sniego audra.

rytmetiniai 
kokios ga- 

pasi traukimo

MANAG'U'A, iNikaragua, sau 
šio 19 
se pakraščiuose 
dienį sudužo 
vis Berniee. 
turi žmonės 
vo įgulos nariai

prohibicijos 
liudijimų, kad se-

Jam gresia taipjau išvijimas 
rusų komunistų partijos 
visų politinių biurų.

DIDELĖS LENTPJŪVĖS
SUDEGĖ

Kaltina senatorių dėl deg 
tinęs | šmugelio

Keturi žmonės žuvo laivui su 
dužus.

Lenkų-DaneiBo byla Tautų 
Sąjungoj

OGDEN, Utah, sausio 17.
Praeitų naktį gaisras sunaikino 
Utah Cerea] Food kompanijos 
javų elevatorių su 150 tūkstan
čių bušelių javų. Nuostoliai sie
kia anie 300,000 dolerių.

nebeisi leisti daugiau ki 
svetimšalių kon 

nors jie butų

Niką raguos rytinhio- 
praeitą šcšta- 

valkinis garlai- 
Nelaimėj žuvo ke- 

tarp jų trys lai- 
o ketvirtasis 

— Nikaraguos liberalų vadas, 
Gailos Martine?.

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

nes
buvo lauk-

WYOMTNGO GUbERNA 

x Torius

COOIIBGE ATIDARĖ NAUJĄ 
KABELI

Generolo či kariuomenė 
mušta; traukias atgal 
Rhajų

WAS}IINGTONAS, sausio 19 
— Darbo departamento prane
šimu kainos maisto produk
tams gruodžio menefcį 
pabranguiios 1 nuošimtį, pily 
ginus su lapkričio mėnesių.

NEW YORKAS, sausio 20
Praeitų 
atlankė
Sniego privertė šešias pėdas- gi
lumo. Miestui nuo sniego at
kasti pareis apie 3 milijonus 
dolerių. DArban pašaukta 12,- 
000 kasėjų.

Trockis pašalintas iš ka 
ro ministerio vietos

jo keletu tų du
rdavo. Tas par- 

išda-

davinys, atsižvelgiant į tą mil
žiniškų lenkuose susikaupusių
neapykantą.”

10 žmonių žuvo tvane pietų 
valstijose

ko. O įvyko tai
garsiausių Europos
-žiu istorijos žinovų, L 
ilauck, lapo policijos 
tas, kabinamas dėl 
archiyų vogimo.”

Pašventusiam
mą isterijos tiri liejimams, Dr. 
Ilauck’ui buvo leista lankyti 
papos apchivai Vatikane, ka
raliaus archivaf Londone, slap
ti Habsburgų šeimynos archi- 

Viennoj ir Hohencollernų 
lygiai kaip ir va Išty

li ano-

Pasirodo, kad 
pavogęs senai 

kunigaikš- 
karalių, imperatorių --

gauna už keturis 
keturias repetici- 
60 dolerių.
direktoriai sako,

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

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

700 
800

’SOO
lt00 litų ......   102.75

Prie šitos sumos reikia pridėti 25 
kuris UŽ pinigus pri- centai pašto išalidų už kožna siuntini. 

Norint pasiųsti telegramų — dar 5(1 
centų daugiau.

TOKIO, Japonija, sausio 20
Vakar vakare Vaidinimo lai

ku Enziga teatre kilo gaisras 
Teatre buvo apie du tūkstan
tiai publikos, lėčiau ji visa su
skubo ‘iŠ degančio teatro pasi 
šalinti. Žmonių niekas nenu
kentėjo. Teatras sudegė.

NEW YORKAS, sausio 20.
Muzikininkų unijai prikhn'isų 
Ne\v Yurko Simfonijos ir Phil- 
harmenijos; orkestrų nariai pa
reikalavo, kad jiems butų mo
kama 25 dolerius daugiau al
gos savaitėje.

Dabar jie 
koncertus ir 
jas savaitėje

Orkestrų
kad jie negalėsią muzikininkų 
reikalavimų išpildyti, kadangi 
ir dabar koncertai visados duo
dą deficito, o ne pėlno, ir jei 
reikėtų dar algos padidinti, or- 

ne'begaiėtų išsilaikyti.

Visi Londono 
laikraščiai spėlioja, 
lės būt Trockio 
pasekmės, tečiau ne vienas jų 
nemoka susidaryti kurios nOrs 
tikresnės nuomonės. Tik dėl 
viena visi laikraščiai sutinka, 
būtent, kad savo gabumais 
Trockis daug aukščiau stovi už 
visą Zinevjevo, Stalino ir Ka- 
menevo triumviratą 
aukščiau, kiek I^eninas stovėjo 
aukščiau už Trockį. Kai kurie 
mano, kad, su Trockio pasi
traukimu prasidėsiąs bolševi- lentpjūves, 
kų režimo įrimas. • apie milijoną dolerių

Chicago ir apielinkė. šian 
die aplamai gražu; nedidelė at 
maina temperatūroj; 
mainą sis vėjas. >

Vakar temperatūra 
siekė 31° F.

šiandie saule teka 
džiasi 1:50 valanda.

šanghajaus- 
visai. pa
traukimų 
nuo Wu- 
veikiausia 
Ln Jongv 

Hsiano ėjimą priekin. Prane? 
šama tečiau, kad kariuomenės 
dalis, susidedanti didžiumoj iŠ 
samdytų rusų, lenkdama išar
dytas geležinkelio vietas, briau- 
jasį šanghajaus linkui.

Visi' generolo Či kontroliuo
jamo vietos telegrafo operuo- 
tojai kiniečiai šiandie, sustrei
kavo.

vieta 
gali taip 
save nuo

Ga., sausio 20.— 
žinia, atlankiu- 
plėtinių valstijų 

Alabamą, Missi- 
Ivanuose 

Kiek šiaip

NEW YORKAS, sausio 19. 
šiandie tapo atidarytas naujas 
VVestern Union kabelis, kuriuo 
įsteigiama tiesioginis Jungtinių 
Valstijų susižinojimas su Is
panija. Kahcilį atidarė prezi
dentas Cftolidge, pasiuntęs pir- kestrai 
mą kablegramą pasisveiki- --------
nimą su Ispanijos karalium Al- 
fonsu. !

Tvanuose žuvo dešimt, gal dau 
giau, žmonių; daug materia 
lių nuostolių.

vai
Beri i ne,
■tyės* archivai Miunchene, 
vore ir daugely kitų mie

Garsus istorikas tirinėjo tuos 
archivus ir vogė, kas jam pa
liko. Tatai buvo dabar susek
ta. Dr. llauck’o kambarys ras
ta pilnas vogtų svarbių doku
mentų. .

Kažin, gal tik Freud’as galė
tų išspręsti to mokslininko gy
venimo mįslę. 
Dr. Hauck’as, 
mirusių valdovų 
v • črų 
dek limentus ir autografus, nak- 
čių naktis praleisdavo padir
binėdamas jų parašus. Ir kai 
jis taip būdavo užsiėmęs sve
timų parašų padirbinėjimu, jis 
pergyvendavęs nuostabias va
landas: jis jausdavęsis tuo
met patsai esąs tasai karalius, 
ar imperatorius, ar Romos pu
pa, kurio parašą jis padirbi
nėjo. Po/to kartais jis praleis- 
davęs dienas, besistengdamas 
atgauti sąmonę, atvirsti vėl 
tikruoju, paprastu 
Ilauck’u.Ir dokumentus jis' vogęs tik (įteikdavę jam

BERiLINAS, sausio 20. — 
Vokiečių mokslo pasaulis steb- 
le. nustebęs tuo kas dabar įvy- 

kad vienas 
viduram- 
r. Karlas 
areštuo- 

“pasaulio
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tam, kad 
tokių nuostabių įspūdžių, to
kių pergyvenimų.

Vienas to mokslininko drau- 
gąs, kurs kartu su juo gyveno, 
medžiaginių aplinkybių spiria
mas pavogė 
k limentų ir 
davimas mokslininką

NASlFVILLE, Tenn., 
20. Valstijos senatan 
įnešta tylius, •kurjiuo 
uždrausti evoliucijos 
dėstymą viešose Tenąessee mo
kyklose.

ČONROE, Tftxas, sausii/ 20. 
-- Kilęs nežinia dėl kurios 

priežasties gaisras vakar su
naikino netoli nuo čia dideles 
Sudor Lumiber kompanijos 

Nuostoliai siekia

MILWĄUKEE, Wis„ sausio 
19. Gaisras sunaikino dalį, 
Plankintcno skerdyklų. Slide- VAIKAI ŽUVO GAISRE 
ge apie trys šimtai kiaulių. 
Nuostoliai siekia per 75,000 
doleriu.

ATLANTA, 
Kiek iki šiol 
si u esc keletą

Georgią, 
ssippį, Louisi 
žuvo dešimt žmonių 
materiales žalos padaryta, 
kas žinių nėra, bet ji sieks 
lijonus dolerių.

Daugiausiai lur būt yra 
kentėjus pietinė Georgijos 
slijes dalis, kur dėl besitęsu
siu nuo praeito šeštadienio ne
paprastai smarkaus lietaus 
upės ir upeliai ‘baisiai patvino, 
užliedami slėnesnius plotus nuo 
vienos

Dau
line j valstijos 
visai izoliuoti 
nių bėgiojimas 
Macon miesto 
Mcntezuma miestas paskendęs 
vandeny ir susisiekimas gatvė
mis galimas tik luoteliais.

MURPHYSBORO, Hl., sausio 
20. Jacksono kauntėj, pen
kios mylios į šiaurvakarius 
nuo Murphysboro, rasta žemė
se mastodono (‘‘senų gadynių 
išnykusio gyvo sutvėrimo”) 
kaulus beveik pilna skele
tų. Illinois Universiteto moks
lininkai sako, kad tie kaulai 
esą nemažiau kaip 50 tūkstan
čių metų senumo.

ŠANGil FA JUS, Kinai
20. Generolo či I Isieh-Juano 
kariuomenė, pasirodo, vėl tapo 
sumušta ties Tanyangu ir 
traukias atgal į šaiitglurjų.

Municipale ir alianlų laivy
nų vyriausybės laikė bendrą 
konferenciją, kuribj buvo nu
tarta 
nu kareivių 
cesijas, 
ginkluoti

Laukiama, kad greitu laiku 
bus išsodinta krantan daugiau 
laivyno kareivių saugoti kon
cesijų sienoms nuo galimų be
sitraukiančios kinų kariuome
nės įsiveržimų.

či Hsie-Juanas vakar buvo 
išvykęs i Wusih frontą, iM't 
vakare skubotai sugrįžo, labai 
susirūpinęs nepašisekitnais.

Susiskikimas
Nankino geležinkeliu 
iręs dei nuolatinio 
sprogdinimo i šiaurę 
si h. Ta aplinkybė 
sutrukdys ir gen.

J., sausio 
Wc:ehaw- 

keno policininkų, kaltinamų deJ 
! dalyvav’irho degtinės šmugclia- 
vime, šiandie tapo įveltas ir se
natorius Edvvard 1. Edwards, 

Jersey val
stijos gubernatorius.

Du federaliai 
agentai davė 
mitulius Edwards veikęs kai
po tarpininkas tarp paskiUm- 
sio “wholesale” degtinės šmu- 
gj’ninko \Villiamo F. Griffino 
ir užginto štofo pirkėjų.

Prohibicijos agentas Hurl- 
bnt liudijo, kad 1923 m. lap
kričio 1 1 jis davęs senatoriui 
3,§00 dolerių 
natorius i _ 
iš Griffino “skoč viskes 
Griffinas, matyt, suuodęs spąs 
tus 
pinigai buvę įgrąŽinti.

Agento Hurlbuto liudijimą 
patvirtino antras prohibicijos 
agentas, Lionei Wilsoinas. •

MASKVA, sausio 20. Cent- 
raiinis rusų komunistų partijos 
komitetas 50 balsų prieš 2 pri
ėmė rezoliuciją, kuria Ikonas 
Trockis pašalinamas iš karo 
ministerio vietos.

Trockini gresia taipjau pa
šalinimas iš komunistų parti
jos ir iš visų svąį'besniųju po
litinių biurų, jei jis nepasi- 
duosiąs pilnai partijos discip
linai ir neatsisakysiąs nuo kri
tikavimo leninizmo.

Matyt, suprasdamas gerai, 
kad butų bergždžias darbas 
pačiam atvykti komiteto posč- 
din savo bylai ginti, kuomet 
prieš jį taip grieštai nusistatę 
beveik visi kiti komiteto na
riai, Zinovjevo, Stalino ir Ka- 
menevo vadovaujami, Trockis,1 
kurs šiuo tarpu gyvena kaime 
Archangelskoje, netoli Mask-, 
vos, parašė komitetui tik laiš
ką, pasiteisindamas, kad dėl 
nesveikatos negalįs atvykti po
sėdi n.

Savo laiške Trockis atkarto-, 
ja, kad visi tie kaltinimai, buk 
jis bandąs daryti Lenino 'išdė
tų principų reviziją, esą netei
singi, kaip neteisgingi esą kal
tinimai, kad jis bandąs “leni
nizmą” pakeisti “trockizmu.” 

Laišką baigia jis pareiški
mu, kad “dalykų padėtis, atro
do, reikalauja,* idant aš bučiau pirmiau buvęs N 
paliuosuotas iš revoliucinės ka 
ro tarybos pimnininko vietos.’ 

Trockį pašalinus, karo mi
nisterio pareigas eis toliau M 
V. Frunze, buvęs karo minis
terio padėjėjas.

Užsienis dėl Trockio 
pasitraukimo

LONDONAS, sausio 2(1 
Pašalinimas sovietų karo 
nislerio Trockio, nors laikoma 
čia svarbiu politiniu atsitiki
mu, maža ką tenustebino, 
to jau kuris metas

į PROVIDENCE, B. L, sausio 
‘ 20. Praeitą naktį čia sudegė 
dideli gyvenamųjų butų namai. 
Liepsnose žuvo taipjau du gel- 

, ūkelio darbininko Brosvningo 
Valčiai apsivertus upėj, prigėrė vaikučiai, vienas 10, antras 13 
trys vyrai ir viena mergaitė. įmetu.
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VARŠUVA, sausio 20. Del I
kilusių tarp Lenkijos ir lais
vojo Dancigo miesto vaidų, 
Tautų Sąjungos l'aryba nuta
rė laikyti nepaprastą susirin
kimą jų ginčui išspręsti.

I

į Dancigo burmistras protes
tuoja prieš lenkus

DANCIGAS, sausio 20. —
* Kalbėdamas laisvojo Dancigo 
I miesto senate, Dancigo bur- 
’ mist ras Sahm aštriai protesta- 
I vo prieš lenkų elgesį. Tarp ki
ta jis pareiškė:

“Dabar jau matyt, kad Tau
tų Sąjunga bus priversta .įsi
maišyti ir išspręsti kilusius

• tarp Dancigo ir lenkų kivir-

Smerkia aukštą Lietuves 
muitą literatūrai

Londono Times šių metų sau
sio 7 d. leidiny įdėjo šitokį vie
no savo skaitytojų Lietuvoj 
laišką redakcijai:

“Rasit jums bus įdomu ži
noti; kad vienas Lietuvos Sei
me narys, Dr. Jokantas, patei
kė sumanymą apdėti muitu vi
sus užsienio laikraščius ir kny
gas, koki tik siučiami Lietu
von. Pirmuoju skaitymu tasąi 
projektas buvo priimtas 22 
balsais prieš 19. VisieMs Užsie
nio spaudiniams reikės mokėti 
vienam 'kilogramui du litu mui
to. lai reišlAa, kad, pavyz
džiui, Times, kurs iki šiol kai
navo 75 centus ((Lietuvos pi
nigais), dabar jau mokės 175 
centus. Knygos ir periodiniai 
leidiniai, kuriems ir be to jau 
reikia brangiai mokėti, dabar 
taip pabrangs, kad tiesiai 
ku bus bejpirkti.’

“Negali visai suprasti, 
nedidutė nauja valstybė, 
riai rupi išlaikyti savo 
tarp kitų valstybių, 

JAPONŲ TEATRAS SUDEGĖ ll( galvotai izoliuoti 
jų ir nuo pasaulio literatūros 
priimdama tokį kvailą 

-į leranlingą įstatymą. - 
| ves Skaitytojas.”

SUDEGĖ 3aVV ELEVATO- 
i RIUS; $200,000 NUOSTOLIŲ

MOUNT CLEMENS, Mich., 
sausio 20. Užšalusiu Lake 

apsiėmęs gauti jam St. Clain? ežeran nukrito aero- 
Bet planas, kuriuo skrido leitenan

tas VVarner. Aeroplanas sudu
žo, o lakūnas mirtinai susižei-

Vakar, sausio 20 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 

AEROPLONAS NUKRITO pinigais šitaip:
Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos 100 frankų .....
Danijos, 100 kronų .......
Erancijos, 100 frankų 
Italijos, 100 lirų ..........
Lenkijos, 100 zlotų .......
Norvegijos, 100 kronų ... 
Olandijos, 100 markių .. 
Suomijos, 100 markių ... 
Švedijos, 100 kronų ....
Šveicarijos, 100 frankų

Lietuvos Pinigu Kursas 
UŽGINTI EVOLIUCIJOS _____ _

MOKSLĄ MOKYKLOSE } Siunčiant pinigus Lietuvon per 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito 

sausio mas šitaip 
šiandie 
norima 
mokslo
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Vilniaus Gudai ir Maskvos Politika
Paskutiniu laiku rusų ir gudų t m Ateinąs (kuriame sėdi beveik 

komunistinėj spaudoj randame 
nemaža straipsnių apie Vilnių. 
Anot Vilniaus spaudos informa
cijų nesenai Alinsko gudų komu
nistų oficialiame organe “Sa- 
vieckaja Bielarus” buvęs at
spausdintas straipsnis, kuriame 
griežtai tvirtinama, kad Lietuva 
Vilniaus negaus^ atvaduoti Vil
nių Rusija lietuviams?* nepadės, 
visas teises prie Vilniaus turi 
tiktai gudų tauta; kol gudų dar
bo žmonės buvo pasyvus, galėjo 
Lietuva dėliai istorinių motivų 
pretenduoti prie Vilniaus, bet 
dabar padėtisi pasikeitusi, dabar 
Lietuvos vietą užėmusi darini 
žmonių Gudija. Kadangi ir Vil
niaus gudų spaudoj retkarčiais 
tenka rasti panašių reveliacijų, 
daugelis pradėjo manyti, kad iŠ- 
tikrųjų dabar gudai pra
dėjo Vilnių savintis; svajodami 
apie suvienytos gudų 
kos įkūrimą, tikisi Vilnių pada
rysią, tos busiančios valstybės ar 
bent vakarinės jos dalies sosti
ne.

Tuo klausimu atsiliepė ir vie
tinių lenkų laikraščiai. Lenkų 
tautininkai, žinoma, tas gudų as
piracijas visai ignoruoja, kitaip 
į tai pažiurėjo neskaitlingų pa
žangiųjų lenkui laikraštis “Prze- 
gląd VVilenski.” Anot to laik
raščio gudai tikrai turi prie Vil
niaus kai kurių teisių, esąs tai 
gudų liaudies instiktivis siekji- 
mas, nors ir 'labai dar jaunas in 
statu nascend; Vilniaus klausi
mas komplikuojasi, tvirtina tas 
laikrąštis savo vedamajame 
straipsnyje (Nr. 19).

Ar ištikrų'|ųigudų vadai ir net 
jau pati gudų liaudis . pradėjo 
reikšti protenzijų prie Vilniaus? 
Apie Vilniaus srities gudų liau
dies pareiškimus nieko dar nete
ko girdėti, gudų katalikų toj sri
tyje (imant Vilniaus, Trakų. 
Švenčionių, Ašmenos ir Lydos 
apskritis) yra, tiesa, nemaža, 
bet jie daugumos nesudaro ir y- 
ra menkai dar tautiniai susipra
tę. Vietiniai gudų veikėjai be 
abejo ir visai teisingai žiuri į 
Vilnių kaipo savo veikimo kultū
rinį centrą. ’ Čia jie turi svarbias 
savo kultūrines įstaigas., čia gy
veno ir dirbo gudų taukinio atgi- vėliau nebūtų parodę savo skir- 
niimo pioneris Jonas Luckevi 
čius, via gyvena daug kitų *žy« ir 
mių veikėjų, čia koncentruojasi politika yra pilnoj harmonijoj 
dabar'gudų politine akcija, čia 
eina trys gudų laikraščiai.

tie patys žmonės) visas tas su- 
tartlš ignoruoja, mažas Pabal
tus valstybes rūpinasi iš vidaus 
išsprogdinti, iš Lenkijos gi tuo 
tarpu nori atimti visas lietuvių, 
gudų ir ukrainų gyvenamas saL 
tis, kad po to susprogdinus ir pa
čią Lenkiją.

Reikia pripažinti, kad rusų ko
munistai turėdami tokius tikslus 
varo gudrią ir nuoseklią politi
ką. Visiems Rusijos kitatau 
čiams duotos yra teisės pilnam 
tautiniai • kultūriniam plėtoji
mui. Skaitlingesnėms tautoms, 
turinčioms platesnes teritorijas, 
kaip ukrainams, gudamis ir kau- 
kaziečiams pripažinta, net ir ne
priklausomybė. žinoma federaci
joj su Rusija, bet su teise (žino
ma turinčia tiktai teoretinę reik
šmę) nuo jos atsiskirti, jei to jos 
panorėtų; visoms mažesnėms

respybli-. tautoms, kurių yra apie 20, duo
tų gana plačios autonomijos. Tie
sa, visur valdžia turi būti komu
nistų rankose, visur dar daug į- 
takos turi ausų komunistai, vi
sur dar labai išsiplėtojusi yra ru
sų kalba, bet dėl to viso vargiai 
galima kaltinti vien tik rusų ko
munistus, pačios tos tautos u- 
mai apdovanotos tautinėmis pri
vilegijomis, nesuspėjo dar paga
minti savo administratorių ir 
kultūrinių darbuotojų. Tokie 
gudai nors revoliucijos metais ir 
žymiai parodė savo tautinį susi
pratimą, bet inteligentijos jiems 
dar labai istoka ir negali visas 
vietas apimti savo žmonėmis. 
Nesenai dar Minsko ’ Sovnarko- 
mas išleido Įsakymą, kad visose 
įstaigose butų Įvesta gudų -kal
ba, kad po dviejų metų niekur 
nebebūtų leidžiama vartoti vien 
tik rusų kalbos. žemesniųjų, 
vidurinių ir aukštesniųjų moky
klų gudai jau įsisteigė tiek, kiek 
tik galėjo ir sugebėjo.

Lenkų publicistai tvirtina, kad 
rusų komunistai įkūrė Sovietų 
Gudiją ir davė gudams teisių 
vien tik su tikusiu įgyti, Lenkijos 
gudų simpatiją. Tą tikslą, žino
ma, rusų komunistai turi, bet 
ne vien tik dėlto suteikė gudams 
teisių. Nieko butų gudai pega- 
vę, jeigu revoliucijos metais ..ir

tingi! nuo rusų tautos ypatybių 
siekinių. Maskvos valdovų

s u jųjų komunistiniais ir impe
rialistiniais tikslais. Gudų ii 

Vilniaus gudams turi beabejo I ukrainų tautas sudaro beveik iš- 
didelės reikšmės, gudai privaV) i imtinai mažažemiai valstiečiai ir
turėti Vilniuje pilnas ir lygias 
teises su visais kitais šio krašto 
gyventojais, bet butų nuostabu, 
kad gudai niekuomet praeityje 
neturėję Vilniaus išimtinai savo 
rankose, neturėję praeityje ir ne
turėdami dabar Vilniaus srityje 
daugumos, reikalautų Vilniaus 
vien gudų tautos nuosavybe. 
Tokių pareiškimų atsakomingi 
vietiniu gudų atstovai oficiali- 
niai nėra darę ir reikia tikėtis 
nedarys;

Kad prie Vilniaus pradėjo rei
kšti pretenzijų Minsko srities 
gudai komunistai, Maskvos in
spiruoti, tame nieko nuostabaus 
nėra, bet tai nėra gudų tautos 
siekimas, o tiktai Maskvos impe
rializmas. Jau gana senai spau 
doj praskambėjo, kad Kominter- 
nas (Komunistų Internaciona
las) esąs nubaręs Vilniaus sritį 
prijungti prie Sovietų Gudijos, 
o pati Vilnių padaryt vakarinės 
Sovietų gudų 'respublikos sosti
ne. Kominterno nutarimas yra 
tuo tarpu, žinoma, teoretinis, 
bet niekam nėra paslaptis, kad 
Kominterno’ teoretinius nutari- 
n|us rūpinasi vykdyti gyvemjpan 
centrinė Rusijos valdžia, apie tai 
pasauliui visai neskelbdama, ar
ba skelbdama net ir visai prie
šingus obalsius.

Rusų komunistai turi aiškius 
siekimus, išsižadėję laikinai pra
vesti komunizmų gyvenimam ne
išsižadėjo savo viešpatavimo ir 
jo praplatinimo visame pasauly
je, visų pirma gi tuose kraštuo
se, kuriems nesenai pavyko nuo 
Rusijos atskirti. Nors Rusi
jos valdžią padarė daug įvairių 
sutarčių ir neva jas pildo, Ko-

darbininkai. Komunistai nema
to jokio pavojaus išvystyti tose 
tautose šovinizmą, kuriuo apsi- 
krečia tiktai pasiturinčiųjų luo
mų nariai. Duodami tonus tau
toms pilnas teises, komunistai 
tikisi įgyti jų simpatijos, mano, 
žinoma, ateityje vykdyti jose 
komunizmą, bet kaip tai nesenai 
pranešė gudų spauda, Sovietų 
Gudijoj paskelbta, kad žfemė 
vitlstiečiąms paliekama pilnon 
nuosavybėn, aprėžiamas tiktai 
žemės valdymo plotas, dvarai 
paliekami valdyti komunistinei 
valdžiai.

Kokių savo politikos vaisių 
susilauks komunistai tolimesnėj 
ateity, sunku šiaudini pranašauti, 
bet yra t’

'"f rcunuouuu, 

daug* pagrindo manyti, >

kad visos (surištos šiandie su Ru- šiandien dešinesni negu jy 
sija autonominės sovietinės res
publikos, ku Kuriniai ir politiniai 
sustiprėjus, ateity atsiskirs nuo 
Rusijos ir įkurs savo tikrai- ne
priklausomas demokratines res
publikas. Tokiuo budu gali bū
ti išrišta komunistų diktatūros 
problema. Rusų komunistai, ži
noma, pasitiki savo jėgomis, tiki 
savo idealu, apiė grasantį jiems 
pavojų visai neįmano.

Taip* gali būti ateity, bet šian
dien reikia pripažinti, kad, ne
žiūrint kai kui^Rusijoj atvirai 
reiškiamų protestų prieš komu
nistų valdžios ekonominį ir pa
rtinį slėgimą (kuriuos lenkų 
tautininkų spauda mėgsta labai 
išpusti), komunistai kitataučių 
simpatiją Įgijo, gudai, Ukrainai 
ii* kiti yra komunistinei valdžiai 
lojalus, naudojasi duotomis tei
sėmis, kuria savo tautines kultū
ras. Toki yra nuomonė visų ob
jektinių Rusijos tyrinėtojų, ta
me skaičiuje ir kai kurių lenkų 
mokslininkų, kaip štai St. Star- 
zynski’o (Zagadnienie narodo- 
wosciowe w Rosji Sovvieckiej).

Rusų komunistai varydami 
palankią savo kitautaučiams po
litiką įgijo simpatijų Lenkijos 
ukrainų ir gudų liaudies srluog- 
sniuose. Tai pilnai atatinka rusų 
komunistų imperialistiniams tik 
slams, nes per tų pastarųjų išva
davimą, jie mano žengti toliau 
Vakarų Europon. Lenkų poli • 
tikai kaltina gudų ir ukrainų va
dus, kad jie buk virtę komunis
tais, kad j fe bul^ kelią liaudį 
prieš lenkų Valstybę. Gudų ir 
ukrainųy inteligentų tarpe žino
ma yra ir komunistų, bet daugu
ma yra tautininkai demokratai 
arba socialistai. Anot pačių leli
jų objektingų politikų, Lenki
jos ukrainų ir gudų atstovai yra

dis, kuri laukianti išganyflio tik* 
tai iš Rytų. Kad judų ir ukrai
nų veikėjai neauląukdaiju hįeksor 
teigiama iš Lenkijos. Seimo ir 
valdžioj nesulaukdami žemės 
retorines, nesulaukdąmi 
vykdymo gyveniman ant greitų - 
jų pagamintų Ijąlbų ..įstatymų 
kreipia domę Į tai, kas. darosi 
Sovietų Gudijoj ir Ukrainoj ir 
sąryšy su tuo. pradeda svajoti’ ą- 
pie įvairias politines kombinaci
jas, — yra visai naįuralu, kitaip 
būti negali. Gudų ir ukrainų 
atstovai prieš porą metų ųebu- 
vo dagi opozicijoj; Lenkijos val
džiai, kad šiandie juos įtaria e 
sant opozicijoj pačiai valstybei, 
tai toki padėtis Įvyko tiktai ačiū 
lenkų tautos vadų politikai.

Ar pavyks Maskvos valdo
vams įvykdyti gyveniman savo

ąumąnymųs, priklausys nuo dau 
gelią'politinių veiksnių, ypač gi 
nuo lenkų tautos vadų politikos 
su savo kaimynais, gudais ir uk- 
rainais? Pastaruoju laiku dalo
ma bandymų pakreipti valstybi- 

dagi nį laivą į šalį nuo gTasiąnčįo pa
vojaus, vaipi$tojiii' pakviestas 
liaujas pagelbiniukast, plačių de- 
.molf^atinių pažiūrų žmogus. Itį 
visŲ?tačiąu lig šiolei to žmogaus 
padarytų pareiškimų ir žingsnių 
nematyti pasirižymo * radikaliai 
keisti politikos ir valdymo siste
mos, N,orima patenkinti visų
luomų reikalus, norima pateli- 
kinti valstiečius neliečiant dva
rininkų,. žadama' daug duoti ki
tataučiams, bet nieko dar nevyk
doma gyveniman ir visai nema
noma šalinti valdininkų, pasižy
mėjusių kitataučių slėgimu 1). V.

Atydai
Lietuvių
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Vienuolyno arba Mąrguet- 
te Parko ir-Brįghton Parko, 
apielinkįų nūn šios dienos 
NAUJIENOS bus išnešioja
mos . reguliariai kasdien 
kiekvienam skaitytojui.

Norintieji užsigakyt kreip- 
kitėė-pąs / *
4-S^A. VASILIAUSKĄ 

’ 3434 W. 65 Street,
Re puhlic 4876

NORĖDAMI-:
PIRKTE PARDUm i AR M AI-į NYTI VISADOS KREIPKITĖS® 
PAS MUS. TAS JUMS BUSk 

ANT NAUDOS. t 

FABIONASl/

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- g 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai, siunčia m pinigus iri 
> Parduodam Laivakortes. ♦ į

Garsinkites Naujienose
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-1U 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 0-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 
^Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

iM

APYSAKOS

J 75 svarų ristikas 
nepralaimėjęs.

BEN KASAUCKRI
205 švarų ristikas

D. DUDINSKAS 
lengvojo svorio ristika;

K. LEVICKĮ U
150 svarų ristikas
J. BANCEVIČIUS’

“Drapiežnas dzūkas”
J. GINTAUTU

vienas senesniųjų lietuvių ristikas
K. SARPALIUS.

ims tris r ištikus i pusę valandos/
Tikįctų kainos 75c., $1.00 ir $1.5Q

KUPONAS
Rašalai

Košelės

ną.

Saldainiai
Žuvis

VARDAS
ADRESAS

Jei norit dazinot

nų,
kokiasženklinant

dovanai.
blokines.

Sriubos
(i

RISTYNES DEL LIETU 
VIII ČEMPIONATO

Pėtnyčioj, Vasario 6, 1925
SCHOOL HALL SVET., 

' 18 ir Honore St.
JOE ŠIMKUS

nė vienų ristynių 
su

lyAPORATE®

Bprden’s Išganiodintas Pienas yra gry
nas ulęių pienas su Smetona nenugriebta. 
Jis yra geriausias pienas šeimynos reika
lams, kur tik pieno reikia. Ar esi jį išban
dęs su kava? Jei ne, tai pabandžius rasi, 
kad tavo kava turės visai skirtingą sko- 

t

nį. Jis puikus kiekvienam virtuves reika
lui, kur reiktų pieno ar Smetonos.

Vienas iš parankamų varto
jime Bordeno Išgaruodinto 
Pieno yra dūd galit /pirkt 
bile skaičių blokinių ir turėt 
vartojimui kada norit. Ne- 
surugs atdaroje blekineje, 
nepaisant koasai oras.

pieną ant ledo, JelLaikykit 
atdaras Bordeno išgaruodin- 
tas Pieuas yra lengviau už
laikomas negu paprastas pie
nas, bet visgi nebūna šviežus 
per ilgą laiką po atidarymui

M1LK

tvAPORATEp

rvAPORATtp

Del paprasto kepimo su pie
nu, atskieskit Bordeno Isga-
ruodintą Pieną lygia dalimi
vandens ir vartokit kaip pie

su Bordeno Išgaruodintu P»e-
išpildykit kuponą, pa

pamokas
norit ir mes prisiųsim visai

THB 
BpRPIN 

COMFANY
Duona

Mėsos
Pajai
Pudingai

(Lithuanian)

BU1ILDING 
NKW YORK

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

127 N. Dearborn St., Room 1211 
Teief. Dearborn 1013

Vakarais ir nedėlios rytą: 
3335 So. Halsted St.

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:

4601 So. Marshfield Avė.
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingnliojiinai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS < 

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v, 
Vedą visokia&J^fas visuose teis- 
muose, į <$g’Atninuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Sukant arba parduodant Lotus, 

amus, Karmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
■' ■ n

11
Tel.

3301

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Salio St., Room tžOOl 
Randolph' 1034—Vai, nuo 9-C 

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

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

J. P. WAITCilES
Advokatas

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street, 

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

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų. s

HOSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

SPECIALISTAS ant cgzainina- 
vojiino abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

Naujienose.

A. E. STASULANI
! •' avvrkątas1 ” w6Wa«

/■W|yw»R^|i»l|i fi 'M i
V. W. RUTKAUSKAS 

Advokatas
29 Sm. La Šalie SI., Room 530 

Tel. Central 6390
Vuk. 3223 Sf Halsted SU, Chicago 

Tel. Yards 4681

on St. Ilouni 9117| 
..’ęntral 6200 į

C . \Cicero KeįVėrgo- vakare '■ 
’ |917;W. irsi. Tel. Cicero 8223 g 
1 Ant BrĮdgepor-to Sercdoj nuo; S 

6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 1 
3236 S’. Hakted St. T. Boul. 6737 S

$900.00 DOVANOMS $900.00
DIDELIS MASKINIS .

Liūs
Rengiainat;

įlET. PILIEČIU DARB. PAŠELP. KLIUBO
“ CHICAGOJE

, Sukatoj, Sausio 24 d., 1925
M. MELDAŽIO SVET 

2244 W. 23rd Placev
Pradžia 7 vąl. vak. Įžanga 50e. ypatai 

Muzika JOS. J. PHILLIPS
Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS

• f

Poilsis Sielai —
Penas Protui—
Gyduolės Nervams

Visi norime gerų apysakų, kuriose at
vaizduojama musų gyvenimas, mes patys, 
mums nežinomų žmonių 'gyvenimas, — 
Meilė, laimė, vargai, įjaime ir viskas, kas 
esti, ar gali būt ant žemės.

Malonu yra kiekvienam po dienos sun
kių darbų,* po susinervavimų musų gyveni
me, perskaityt lengvų apysaką, nusiramint

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

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

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS-

69 W. Washington Sl.^Room 1310 
Telephoiic Dearborn 8916

Vakarais: 2151 We»t 2U Street 
Telephouc Ruosevell 9090

Namų Telefonas Canal 1667

’.*r ; IiT
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[KORESPONDENCIJOS Rusijos kaimas ir 
bolševikai

Chicago Hoights, III Kenosha, Wis.
Margumynai. Komunistas fabrikantas 

nubaustas.

Sena patarlė sako^ “Ateina 
Kalėdos, ir vėl tos pačios bėdos.” 
Bet kai kam dar didesnės bėdos 
Būna. Taip tūlas žmogelis Kū
čių vakare gerai išsitraukęs na
minėlės vėlai vakare ėjo pas sa
vo draugą. įėjęs į draugo kie
mą ir sugriuvęs, liet daugiau at
sikelti nebegalėjęs. O kadangi 
tokiam šalty mažai kas vaigščio- 
jo, tai žmogelis pagulėjo koki 
pusvalandį kol jį kiti rado jau 
baigiantį sušalti. Labai nušalo 
rankas ir kojas. Daktaras sa
ko, kad reikės piauti du rantkų 
pirštus. žmogelis <labar gaili
si, liet jau po laikui.

Perdaug patikėjo žodžiams
Kitas žmogelis, apie 50 metų 

senis, gyveno sau vienas kaip 
žvirblis po stogu. Daugiau nie
ko nežinojo apart dirbtuvės, 
bažnyčios ih savo menkos lūšne
lės, kurią nusinuomuodavo už 
kelis dolerius. Tokiu būdu jis 
buvo susitaupęs gerą krūvą pi
nigų, už kuriuos nusipirko gra
žų namą $10,000 vertės. Nors 
namą turėjo gražų, bet pats vis- 
tiek gyveno menkoj pastogėj.

Ant laimės ar nelaimės palei 
kelią į dirbtuvę tūlas žmogus 
turėjo saliuną, i kurį senukas 
užeidavo kartais nusipirkti ta
bako. Karta saliunininko žmo
na pradėjusi senukui aimanuoti, 
kad jos vyras esąs didelis šik- j 
štuolis, nenu perkąs nė gražią
drapanų, nė pinigų neduodąs, 
girdi, didelį vargą kenčianti. Se
nukui pažiurėjus į jaunos mo
ters akutes suminkštėjo širdis 
ir davęs jai kiek pinigų drapa
noms nusipirkti. Moteris maty
dama, kad senuką galima sumin
kštinti, kitą kartą progai pasi
taikius, pradėjo dar labiau aima
nuoti. Girdi, nežinanti nė ką 
daryti, taip jos vyras esąs blo
gas, kad net norinti jį apleisti, 
tik neturinti kur dingti su 
dviem vaikeliais. Senukas jos 
pasigailėjęs ir pakvietęs eiti pas I 
jį gyventi, jis gi duosiąs pinigų, 
gražias drapanas nupirksiąs ir ji| 
vargo nematysianti, 
si, 
•jis

P<>

Ji sutiku- 
bet kailu išreikalavusi, kad 
pavestų jai pusę namo, kai- 
ženklą, kad jis tikrai ją my- 

Senukas visa tai padarė ir
paprašė vieną šeiminą išsikelti, 
nes jis pats norys užimti vieną 
flatą. Išsikrausčius tai šeimi- 
nai, įsigijęs gražesnius kamba
rius. senukas superka ir gražius 
rakandus, ir apie tai praneša a- 
nai moterei. Moteris; turėdama 
reikalingus dokumentus ir pil
nus rakandų kambarius, persi
kelia su vaikais j tuos kamba
rius, bet apie divorsą visai nu
kalba, o be divorso senukas nc- 
.drysta persikelti j savo kamba
rius gyventi. Kartą betgi senu
kas išsidrąsinęs jos paklausti 
kada ji gausianti tą divorsą, bet 
ji tik nusikvatojusi ir pasakiu
si:

“Ak tu senas kvaily, ar tu 
manai, kad aš dėl to pusės na
mo apleisiu savo jauną ir stiprų 
vyrą, Kad man užrašei, tai ge
rai, tai aš ir gyvenu, o tu grei
čiau laukan iš mano namų, tu 
supuvęs grybai.”

Senukas pamatė, kad tapo ap
gautas, bet jau. pervėlai, jau ne 
taip lengva atitaisyti padarytą 
klaidą.

žentas stipresnis.
Pas. tūlą žmogų, kuris turėjo 

dukterį, atsilankydavo busiantis 
žentas. Kartą jiedu su uošviu 
išsitraukė naminėlės ir uošvis 
panorėjo sužinoti busiančio 
žento sveikatą —- norys pasiris
ti. žentas išpradžių priešinosi, 
bet paskui sutiko. Pasekmės tų 
rištinių buvo tokios, kad uošvis 
krisdamas persiskėlė galvą ir 
žentas turėjo šaukti daktarą. 
Daktaras gi turėjo uošviui uždė
ti gerą Lopą. i

Aįmerikos lietuvių komunistė
liai tikrina, kad sovietų valdžia 
Rusijoj turi pilniausį pasitikėji- 

’mą gyventojų tarpe. Ne tik 
'mliestų darbininkai, bet ir kai
mo žmones pamilo bdlševikus ir 

1 garbina juos.
* Kiek tas yra teisinga, tegul 
skaitytojas pats sprendžia iš že
miau paduotos ištraukos* iš Mas
kvos komunistų dienraščio 
“Pravda,” kuri leidžia pąti val
džia. Pereitų metų gruodžio 7

kad
“centralinių gubernijų. Joj 
sakoma: •

(lai daugelis dar prisimena ko
munistų komisarą fabrikantą, 
kurio fabriką sučiupo policija ir 
konfiskavo. Naudai gi tų, kurie 
tą garsų įvykį užmiršo, primin
sime, kadi čia gyveno garsus ko
munistų komisaras Juozas Ma- d. tam laikrašty įdėta korespon- 
čiulis. Jis buvo karštas komu- dencija iš Rusijos vidurio, arba 
nistas ir šventai tikėjo j visus 
Lenino tezius ir taipjau,
kuo biednesni bus žmonės, tifo ‘‘Valsčiaus jačeika susideda iš 
greičiau ateis 
kad pats visgi biednu nenorėjo 
būti, tad sumanė žmones dirbti
nai biedninti ir tai taip, kad pa
imti iš žmonių pinigai ateitų į 
jo kišenių. Prisisiuvo didelį ki
šenių užsidėjo munšaino dirbtu
vę ir pradėjo munšainą šinkuoti, 
o pinigus už munšainą žerti sau 
į dideli kišenių. Biznis ujo ge
rai: ne vien kunigai moka kirp
ti savo aveles, tą patį moka ir renka komunistų, tai suvaro visą 
komunistai. O kad girdomas jačeika į valsčiaus suvažiavimą 
proletariatas perdaug nesispar- h* gauna daugumą, 
dytų, tai* savo fabriką įrengė la
bai gerai ir dirbo geriausf mun
šainą, stflig vėliausiais munšai
no ekspertų receptais.

Bet atėjo nelaimės diena. Ka
pitalistinė policija kaž-ką suuo
dė ir rūgs. 25 d. padarė ataką 
Dirbtuvė liko surasta ir konfis
kuota, kartu

revoliucija. O

su keliais šimtais 
priruošto pardavi-

draugo, atvažiavusio tarnybos 
reikailais, kuris nebūtų nusige
rės samogonkos . (munšaino). 
Kuomet mums yra reikalinga ko 
nors iš viko, mes verdam nami- 
nelę; priverdam; ir viską atlie
kam, o tie, kurie to nedaro turi 
visad nukentėti...”

Iš šių kelių sakinių, kurių ne
išbraukė sovietų cenzūra jau 
galima suprasti gyventojų at$i- 
nešiifcą link komunistų valdžios. 
Tik ačiū rusų tautos pasivingu- 
mui ilr politi|hiam nesubrendi
mui, laikosi toji avan tu ristų. val
džia. —M. V.

Spėka Kalbamojo 
žodžio

“RODŽIAI 
mot daugiau 

negu raštas.

iš burnos” visuo- 
jspudingesni

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi 
rijos 
ilgai praktika 
vusi 
vanijos \Jigon- 
bučiuose. 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymų, 
gimdymo 
gimdymo.

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

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

akuše- 
kolegijų*

Pennsyl-

Sąži- 
patar* 

visokio- 
prieš 
laike 

ir po

Tel. Rlvd. 3138
M. Woitkewicz-

BAN1S 
AKUŠERKA

pa
mote- 

prie gimdy- 
patarimai

13 South 
St.

m o, 
dykai

Halsted

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėlė nuo 3410 So. Halsted St. j

3235 S. Halsted St.

^DR. HERZMAN^

8 žmonių. Beveik visi partijos 
nariai dirba vike (valsčiaus pil
domasis komitetas) , ir kitose 
valsčiaus organizacijose. Gyven
tojai girdėjo, kad .jačeika yra, 
o apie jos darbus žino sekantį: 
jog jačeika girtuoklfauja; jog 
atvažiavę į miestelį komunistai: 
pasigeria ir išvažiuoja, jog jie, 
(užklydę komunistai) laukia 
perrinkimjU į viką, o jeigu neiš-

Kuomet aš dažnai kalbinda- 
• vau ūkininkus kreiptis į kanko- l- Ag

m’ą (kantoninis komitetas), jie 
(atsakydavo: ‘kankome irgi to
kie pat žmonės. Prie musų at
važiuoja ir iš apskričio, bet pa
sigeria ir vėl išdumia. Nuo 1919 
metų mes nematėm nei {vieno

| mui “štofo.” 
i Komisaras
traukti valdžią teisman už kon
fiskavimą jo privatinės nuosa
vybės, prie kurios niekas netu- 
rys teisės, nė pats Leninas, bet 
kapitalistinis teismas pasiskubi
no patį komisarą pasišaukti “pa
sikalbėjimui” ir šiomis dienomis 
Juozui MaČiYiliui teko stoti prieš 
majestotingą didybę — teisėja 
Slater. Nors paprastai komu
nistai sako, kad teismai su fab
rikantais apseina labai švelniai 
ir niekad jų nebaudžia, bet šia
me atsitikime padaryta išimtį 
(o gal tai buvo tik paprastas 
persekiojimas komunistų — tuo
syk ir Mačiulį užrašykite į kan
kinių skaičių) ir be didelių cere
monijų nusprendė, kad Mačiulis 
turi užsimokėti nė mažiau, ne 
daugiau kaip $1,000 ir teismo 
kaštus. Jeigu gi tiek pinigų ne
turi, tai turi eiti šešiems mėne
siams ka>lūjiman ar kol užsimo
kės bausmę.

Nežinau, ar Mačiulis neturėjo | 
tiek pinigų, ar nenorėjo juos ati
duoti kapitalistų valdžiai, 1 tik 
nuėjo kalėjimam Dabar gal ki
ti komisarai turės vėl pasidar
buoti, kad parinkus aukų “dar: 
vienam kapitalistinės valdžios I 
kankiniui” ir išpirks tą “kanki
nį” iš kalėjimo.

I
—Jaunas Kavalierius.

jau buvo bandęs

Ten ir atgal tikietas 
nužeminta kaina

Iš New Yorko iki Kauno $£03 
Plūs U. S. Revenue taksai
Puiki proga yra pasiūloma atlan
kyti savo sali nužemintomis tre
čios klesos, ten ir atgal, ekskursi
jos kainomis. Musų pasažieriai iŠ 
Hamburgo yra vežami specialiu 
traukiniu prie jų namų ir tas yra 
pavesta 
riams.

patyrusioms kondukto-

Svetimšaliai gr|žtanti atgal į 
metus laiko nėra priskaitomi 
prie kvotos. Užsisakyk sau lai
vakortes iš anksto. \

L------------------------ ------- -----------/
Del permito ir kitų informacijų 
kreipkitės prie vietinių agentų ar
ba prie

United American Lines
177 N. Michigan Avė., Chfcago> III.

MUSŲ atsakomybė 
kaip public utility 

reikalauja, kad mes tu
rime patarnauti kiek
vienam kuris j mus 
kreipiasi. Darydami tai 
mes nuolat dadedame 
prie vertės patarnavi
mo seniems telefonų 
vartotojams, padaugin
dami plotų susisieki
mo. Visokios, kainos 
šiandien yra branges
nės negu praeity Ir ląi- 
davojame brangesnes 
dirbtuves, tuo padaugi
name kapitalų už tele
fonų dėl kurio atsakan
tis nuošimtis ir dividen
dai turi būti uždirbami.

tankiai yra 
ir be vertės, 
yra pasiimti

Susirašinėjimas 
ilgas, nuobodus t - .
Daug’ geriau 
iJefoną, pašaukti žmogų to
limesniu pasikalbėjimu ir 
užbaigti teikalus draugišku 
pasikalbėjimu I

S'lalion-to-station patarnavi
mas sutaupys jums apie 20 
nuošimčių dėl tolimesnių pa- 
ščtiiikimŲ. Vakarais ir nakti
mis kaiųos už station-tosta- 
lion pašaukimus yra dar že
mesnės.

TELfPHONE COMPANYILLINOIS BELL
BELL SYSTEM

One Policy » One System • Universal Service

Hartman’s Bargenų Rakandai
' Mainų Krautuves

SAUSIO MĖNESY GALUTINAS IŠPARDAVIMAS *

Visos kainos numažintos 20%> iki 50%
_ ____! ___________ :---------- 1—

Sensacines vertes dėl namų papuošimo visokios rųšies

VIDURMIESČIO BARGENŲ
KRAUTUVĖ

518-20 So. Wabash Avė.M N 
xxxxxmxxxixxxxxxxx:

PIETINĖS DALIES BARGENŲ 
KRAUTUVĖ

5801 So. Halsted St.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

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

Vardas ir pavardė

Kaimas Valsčius

Paštas Apskritis

Pinigų prisiunčiu $ turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas ............

(jei nori

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

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

50 litų 
100 litų 
200 litų 
800 litų 
400 litų 
500 litų

Paštu
. $5.75
. 10.75
. 21.00
. 31.25
. 41.50
. 51.75

Telegramų 
....................... $6.25 
......................  11.25 
....................... 21.50 
....................... 31.75 
......................  42.00 
......................  52.25

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus
Visuose reikaluose adresuokite:

1739 So. Halsted St—Pilietis.

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimų, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

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

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

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

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

i Dienomis: Canal 
81J0. Naktį 
Drexel 095-6 

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Spėriai: Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Dfexel 0950.

Telefonai:

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phon» 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phon« 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Dr., J. M..Chrzan 
I

Specialistas ligų: skilvio, žarnų lt 
plaučių. Gydo gerai • šlapumo ligas.

1046 Milwaukee Avė., kamp. Noble St 
Valandos nuo 19 iki 4 po pietų ir nuc 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Armitage 
3995. Res. Keystone 4130.

Complete in Itself
Išgalanda ražo r gele
žėlę be išėmimo jos iš 
kotelio. Greitai ir ge
rai. Visas setas — 
ražo r su dirželiu ir 
ekstra peiliukais, $1.00 
ir augščiau.

ViletriutoStrop Razor

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM^
Jau atėjo Kultūros No. 12. 

Galima gauti Naujienose, 
kaina tik 30 centų.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Telefonas Boulevard 1939 •
DR. S. A. BRENZA

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

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

V .... ...... .......... —-■*

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

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

nuo 5:30 iki . 7:30 vakare.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 luhoa 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Phone Cicero 8459

DR. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nuo 6:30 iki 9 vakare.
......................-J

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

. 1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

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

■■■ Optoinetrist
Boulevard 6487 
S. Ashland Avė.

47-tos ant 
lubų

700
800
900 

10^0 
5000

dešimties dolerių

Paštu 
$62.00 

2.25 
12.50 
*2.75

103.00 
514.00

s
Chicago, Illinois

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

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

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po plet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette

Į
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r Trečiadienis,

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New$ 

Publi>hed Daily Except Sandą} 
■>y The Lithuanian News Pub. Co. Ine

Editor P GRIGAITIS
1739 South Hajįited Stmt 

Chicago, III.
Telephone Roosevelt 8500 •

$8.00
$7.00
A8.00

$c.

Subscription Ratesa 
per year in CanacĮa. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago. 
pei copy.

Ęntered as Second Class Mattel 
tfarch 17th. 1914, at the Post Office 
if Chicago, Ilk, under the act of 
tfarch 2nd 1879.__________________

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
lekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
irovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
(11. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paštu: 
k Metams ................................... $8.00

Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams ...................  2.00
Dviem mėnesiams . ..... . .... ... 1.50
Vienam mėnesiui ........................ .75

:hicagoje per nešiotojus:
Viena kopija
Savaitei .......
Mėnesiui ......

Suvienytose Valstijose, ne ęhidagoje, 
paštu: ,

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

Lietuvon ir leipui- užsieniuose: 
( A t pi&inta )

Metami . .................     $8.00

Pusei metų .................. ’4.00
* Trims mėnesiams ___  2.00

Pinigus naikią siųsti pašto Money
Orderiu kartu užsakymu.
■....................... ■" r J_!U—1=!?

8c
18c

Jungtinėse Valstijose da7 
bar yra svarstoma ištaisa 
prie federalės konstitucijos 
deliai vaikų darbo sutvar
kymo. Kad ta pataisa yra

kur vaikas parduoda savo 
jėgas samdytojui, pirma lai
ko naikindamas jas už men
ką atlyginimą.

Kuomet su viršum milio- 
nas vaikų < Jungtoje Vai-, 
stijose dirba, tai/ daugybė nėra pridavusios biurui 
suaugusių vyrų jių motery 
vaikščioja be uždarbio. Jei? 
gu vaikai butų paliuosuoti 
nuo išnaudojimo, tai. tatai 
butų ne tiktai jiems .sveika, 
bet ir daugelis suaugusių jos turi narių; 
darbininkų gautį progos už- / Antikos Jungtinėse Valsti- 
sipelnyti duonos kąsnį. jose 15,000

Daugiau kaip 6 milionai 26 
šalyse.

Prie Darbininkų ir Socialistų 
Internacionalo yra prisidėjusios 
42 partijos. Internacionalo biu
ras tečiaus turi tikras skaitlines 
apie narių skaičių tiktai iš 26 
partijų, šešiolika partijų arba 

[ pilnų 
atskaitų, arba dėl tam tikrų są
lygų negali pačios aiškiai patarti 
savo stovį (pav. Rusijos socialis
tai, kurie yra persekiojami ir 
veikia slaptai).

Minėtosios 26 socialistų parti-

Šiandie net ir žmonės^ gy
venantys tose valstijose, ku
rios turi gerus įstatymus 
prieš vaikų darbą, dažnai 
prisideda prie bedarbės didi
nimo, nes jie vartoja daik
tus, kurie yra pagaminti pa
galba vaikų kitose valstijo
se. Taigi darbininkų intere
suose yra pasirūpinti, kad 
vaikų darbo amendmentas 
butų patvirtintas ir įeitų į 
galijį.

&

KIEK YRA SOCIALISTŲ 
t PASAULYJE.

‘Baigiantis 1924 metams, Dar
bininkų ir SoCiąlistų Internacio- 

reikalinga, tai rodo tas fak-tnalas paskelbė pluoštą įdomių 
tas, jogei daugybė vaikų skaitlinių, is ki!rių matyt daug- 
Amerikoje yra verčiami ma^» 
dirbti fabrikuose.

1920 metų gyventojų su- w 
rašymas rodo, kad Jungti- pįy socialistų partijose ir skaičių 
nėse Valstijose dirba 1,060,- socialistų atstovų parlamen

tuose. _
1 Bei kia pu sicilieti tečiaus, kad
tos žinios yra toli-gražu ne pil
nos. Jos paliečia tiktai tas šalis 
Ir parti jas, kurios yra .prisidėju
sios prie Internacionalo, ič iš jų, | 
lel įvairių .priežasčių, taip pat 

ne visas.
21,377,340 socialistų balsuo

tojų Europoje.
\

Rinkiniuose į parlamentus so-
Aišku. kad tiems vaikams cialistų pąrtijos įvairiose Euro- 

yra vieta ne fabrikuose, bet 
vaikų aikštelėse (kindergar- 
tenuose) ir mokyklose. 
Jiems turi būt duota prega 
žaisti ir užaugti sveikais vy
rais ir moterimis. Kultu- 
rjjjg'os visuomenės pareiga 
apsaugoti savo priaugančią 
gentkartę.

Tuo tarpu daugelis valsti- arba 19 nuoš.; 
jų Amerikoje rūpinasi tuo 272,8[^f^^ 
mažai arba visai nesirūpina. 
Penkiose valstijose net jo
kių apsaugo jaučių įstatymų 
vaikams nėra. Pataisos prie 
federalės konstitucijos tiks 
las yra prirengti dirvą tam, 
kad kongresas galėtų su
tvarkyti santykius tose atsi
likusiose valstijose.

pasaulyje. Minėtosios skaitlines 
parodo skaičių socialistų balsuo
tojų įvairiose šalyse, skaičių na-

958 vaikai tarpe 10 ir 15 me
tu amžiaus Yra tečiaus K
dirbtuvėse dar tūkstančiai 
vaikų mažesnio amžiaus; su
rašyme jie nepažymėti. Kar
tais užtinkama vaikai, dir
bantys ištisoms dienoms, net 
mažiaus, kaip 6 metų am
žiaus.

pos šalyse gavo po tiek balsų: 
Austrijoje —1,311,870 arba 39 
nuošimčius; Belgijoje — 672,- 
000 arba 35 nuošimčius; Čecho- 
Slo vak i j oje —2,279,299 arba 28 
nuošimčius; Danijoje — 469,949 
arba 36 nuoš.; Anglijoje — 5,- 
551,549 arba 34 nuoš.; Suomijo
je — 254,672 arba 29 nuoš.; Vo
kietijoje — 7,880,058 arba 26 
nuoš.; Islandijoje — 567,772 

Vengrijoje —

Argentinoje 8,000 
Austrijoje 566,100 
Belgijoje 6211,000 < 
Bulgarijoje 28,800 
Čecho-Slovakijoje: !

Lechų S. P. 100,000 
Vokiečių S. P. 72,(MM) 
Lenkų S. P. 2,0(M> 
Ukrainiečių S. P. 6,400 
Vengrų S. P. 2,000 

Danijoje 130,000 
Anglijoje:

I )arbo Parti j a 3,126,(MM) 
Nepriklaus. D. P. 30,000 

Suomijoje 28,000 
Franci j oje 70,000 
Vbkifeti j oj e 8 69ĮOOO 
Graikijoje 3,500 
Holląndijoje 39,500 
Vengrijoje 190,000 
Latvijoje 2,600 
Lietuvoje 2,000 
Norvegi j oje 8,000 1' 
Lenkijoje (P. S. S.) 59,600 
Rumunijoje 12,000 
Ispanijoje 8,600 
Švedijoje 188,500 
Viso — 6,139,700.
Pridėjus prie šitos skaitlinės 

organizuotųjų socialistų skai
čius Kanados, Anstralijos, Afri
kos, visų Pietinės Amerikos res
publikų, Meksikos, Italijos, Švei
carijos ir t. t., pasidarytų gal 
būt apie 8 ar 9 milionai.

Socialistų atstovai parla- 
* mentuose.

Europos parlamentuose socia
listų atstovų 1924 metų gale 
buvo:

Austrijoje — 68 iš 165 viso 
skaičiaus atstovų.

Belgijoje — 68 iš 186. 
Bulgarijoje — 30 iš 250. 
Čecho-Slovakijojie. — cechų 

socialistų 51, vokięčių 30, ukrai
niečių 1. Viso 82 socialistai 
294 atstovų.

Danijoje — 55 iš 149. 
Anglijoje — 151 iš 615. 
Suomijoje — 60 iš 200. 
Francijoje — 102 iš 548. 
Vokietijoje — 131 iš 493. 
Hollandijoje — 20 iš 100. > 
Vengrijoje — 24 iš 245. 
Italijoje — 25 iš 535. 
Latvijoje — 31 iš 100. 
Lietuvoje — 8 iš 78.
Norvegijoje — 8 iš 150. 
Lenkijoje 41 iš 444. 
Rumunijoje 
Ispanijoje - 
Švedijoje — 104 iš 230. 
Stipriausią socialistų atstovy

bę turi, kaip matome, Švedijos 
parlamentas (tenai yra socialis
tų valdžia); paskui Austrijos, 
Ųanijos (pastaroji taip pat turi 
socialistų valdžią), Belgijos 
Latvijos.

1 iš 369.
7 iŠ*408.

iš

j e— 242,000 arba 31 nuoš.; Lie
tuvoje — 102,000 arba 10 nuoš.; 
Norvegijoje — 87,000 arba 9 
nuoš.; Lenkijoje — 911,067 ar
ba 5 nuoš.; Ispanijoje — 50,000 
arba 3 nuoš.; Švedijoje 752,- 
811 arba 41 nuoš.

Viso — 21,377,340. 
šita skaitlinė yra daug mažes- 

; nė, negti turėtų būt, jeigu butų 
suskaityta visi socialistų balsuo
tojai. Viena, čia nepaduota so-

Pati pataisa nedaro jokių cialistiniai balsai iš daugelio Eu- 
patvarkymų sulig vaikų dar- ropos pnklausanaų Inter- 
t j iv. . . nacionalui, pav.: is Francijosbo - nedraudžia jo ir neap- (kur socialistai pravedė net 102 
riboja jo. Ji tik duoda teisę atstovų i parlamentą), iš Itali- 
kongresui daryti tokius pa- jos, iš Bulgarijos, iš Eatonijos, 
tvarkymus. Todėl yra netie- Jugo-Slavijos ir t. t. Paskui, čia 
sa, kad ji “kišasi j valstijų vksi,i nepaminėta Šveicarija, ku- 
leises”, kaip sako pataisos Pfu* dar .rtn.

. v . 1 r prisidėjusi į)nc Internacionalo,
pliesai. 1 Nepaminėta taip pat Norvegijos

Netiesa yra taip pat, kad Darbo Partija, kuri nesenai at- 
to konstitucijos amendmen- simetė nuo Maskvos ir dabar 
to šalininkai norį suvaržyti veikia išvien su socialistais; ne- 
arba uždrausti visokį užsi
ėmimą. VaikiĮ darbas nerei
škia laikraščių pardavihėji- iltinius' baisus 
mą, parėjus iš mokykloš, ar- paduotosios skaitlinės, gausime 
ba šiaip kuki užsiėmimą at- veikiausia,apie (riH4ešimLs i*iUi- dąvo. >Ji rašom)ie iRrandiei’io 

kelionę (sausio mėn. pereitais 
metais) Rusijon iF pasakoja,

nacionalui, pav.: iš Francijos

paminėtu Portugalija, Graikija, 
Liuksemburgas, ir t. t.

Pridėjus visų šitų šalių sočia-
______ ____ ; prie aukščiaus

ir

LENINAS APIE RUSIJOS 
REVOLIUCIJĄ.

Vokietijos komunistuose da
bar eina tokios pat peštynes, 
kaip Rusijoje tarp diktatorių 
“troikos” (Zinovjevo, Stalino, 
Kamenevo) ir Trockio arba kaip 
Amerikoje tarpe Fosterio pašo
kėjų ir Ruthenbergo pasekėjų. 
Vokiečių “kairioji” komunistų 
srovė, kuri šioje valandoje kont
roliuoja partiją, atakuoju “deši
niąją” savo partijos srovę ir 
ypatingai jos vadą Brandlerį.

Berlino “Rote Fahne” (raudo
noji vėliava) nesenai įdėjo aštrų 
straipsni prieš Brandlerį ir prie 
tos progos iškėtė aikštėn tokių 
dalykų, kuriuos ji iki tol užtylė-

liekamomis nuo mokyklos 
valandomis. Jisai reiškia ii-1 ( Tai tok ta mdžiniška socialisto 
gas valandas dirbtuvėje ar- pOje o komunistai-dar vis su laikė referatą savo 
ba prie lauko darbų arba panieka vadina socialistus “mien-'apie Rusiją. Jisai, 
šiaip kurioje darbu vietoje, -sevikais” (mažumos partija)!

ne armija šiandie randasi Euro- kaip jisai, įgrįžęs Vokietijon, 
draugams 

girdi, pareiš
kęs, kad iš viso, ką jisai matęs

Maskvoje, jisai dar negalįs tik
rai pasakyti, kas busią su Rusi
jos revoliucija. Toliaus seką 
Brandlerio ištarti tame referate 
žodžiai: •

“Jau savo .atsisveikinimo 
laiške Šveicarijos darbinin
kams Leninas aštriai 'nustatė^ 
Rusijos revoliucijos i 
mą (klausimį), vadovaūjĮan1 
čią rusų partijos rplę, vado
vaujančią silpno Rusijos pro
letariato rolę sąjungoje su 
ūkininkais, 'ir jisai pažymėjo, 
jogei esančios dvi galimybes. 
Rusijos revoliucija galinti bū
ti pirmutinė proletarine revo
liucija^ jeigu ji busianti tęsia- 
ima Vakarų Eurbpoje, arba ji „
busianti tiktai ūkininkų pasL i bukrasti® A kolha pranešė, 
liuosavimas, paskutinė buržu- ^a(i l)ru^ jUŽbaigimą 1924 m. 
azinė revoliucija. Ir kadangi atvyks 1,000 imigrantų iš Japo- 
Leninas niekuomet nebuvo. n^os> ^ad- 1,500^daugiau at- 
siaurai apsiribavęs>, tai jisai kovo mėn. 1925 m.
laikė Rusijos, revoliucijos už
daviniu taip pat stumti pir
myn ir ūkininkų revoljuoijąk 
Į tai reikia atsižvelgti, norint 
matyti problemas, Dabar gi 
atėj o nulemjąntis momentas: 
kas bus, jeigu sekantis pasau
lio revoliucijos žinksnis nebus 
padarytas, jeigu Vokietijos 
pioletariatas ūmai nepasi- ,

KLAIDOS PATAISYTAS

Vakarykščioįjc “Naujienų”. Ačiū DieVui, Amerikoje yra Lie- 
laidoje, straipsnyje 
ir Diktatūra , j v uic vioi jL&ivn, j ui oiv*w.
^palieję, išspausdinta: “Jie, va- Jie visi moka vieną daiktą pa- 
dinasi, įvedė ne klasės, bet, daryti.
partijos dešpptizmą.’ Vietoje Tik tėmykite:

luivjv mu: “Jie, vadinasi,'Tl’° T
įvedė ne klasės ^diktatūrą’, bet 
partijos despotizmą.”

LIETUVOS INTELIGENTAI ' Tikrai jau šio-to pramokę,.
! ----------- —Padauža.

“Socialistai tuvos inteligentų, 
paskutinėje Jie visi mokyti šio-to.

Patarimai

lui^°hut: probliT . j- ,

TarptautiniŲ darbo žiniy i 
■ sutrauka

; BRAZILIJĄ: Japonų imigra
cija. — ‘Nesenai Rio de Janęiro-

Japonų1 Valdžia prielankiai atsi
liepia į tą imigraciją. Tie imi/ 
gruntai dirbs ant ryžių laukų.

CHIN.IJAI: Pabėgėliai darbi
ninkai. — Iš Shanghai atvyko 
daugelis pabėgėlių darbininkų. 
Keli didžiausi fabrikai uždaryti.

ANGLIJA: Burnley vatos in
dustrija. — Pasirodė pagerėji
mas IVTiii'nl<>y vatos iirclustrijoje.

griebs valdžią į sąvo rankas? 80 % V1SĮĮ staklių vartota.

Tuomet jau tatai nebebus vo
kiečių partijos taktikos klau
simas, tuomet jau bus išsprę-

Bedarte anglies apielinkėj. — 
Pranešama, kad 40,000 anglies 
kasyklų darbininkų randasi be

sia, (kad tai buvo ne proletą- darbo Cardiff apielinkeje, kaipo 
rinė revoliucija, bet ūkininku Pasekmės anglies ka-
revoliucija.” , , ‘ sykių. '

. į VOKIETIJA: Reikalauja dai'
iš bininkų. — Visoj Vokietijoj 

reiera- trūksta kepėjų, mėsininkų, par- 
priduria, davėjų, ir darbininkų metalų ir 
ose savo audimų išdirbystėse.

Padavusi šituos žodžius 
komunisto Birand Jei i o 
to, “Rote Fahne”, 
kad jisai’ tolimesniuose, 
išvadžiojimuose kalbėjęs dar 
griežčiaus iiv įrodinėjęs, kad 
Rusijai esanti , reikalinga de- 
mokrąjija ir demokratinė dar
bininkų ir ūkininkų valdžia.

Suprantama, kad komunis- 
’ui, drįstančiam skelbti tokias1 
baisias “herezijas”, Berlino 
“Raudonoji. Vėliava” nesigaili 
stipriausių epitetų. Bet tai čia 
mums nesvarbu Įdomus yra 
pats faktas, kad jau, net įta-Į 
kingi komunistai Vokietijoje 
ima susiprasti, jogei Rusijos j 
.evoliucija gal būt yra visai 
ne tas, ką apie ją pasakoja 
‘trečiasis internacionalas”, bet 
tiktai r— ūkininkų pasiliuosa- 
,/imo revoliucija, paskutinė di
džioji buržuazinė revoliucija

Visoj Vokietijoj

ŠVEDIJA: Bedarbe. —Bedar
bė Švedijoj žymiai sumažėjo. 
Sulig oficiališkų skaitlinių, rūgs, 
mėn. 1924 m. buvo tik 4,200 be
darbių sulyginus sų sausio mėn 
1922 m. 163,001). [FLIS]

Satyra ir Juokai
NUOBODULIO PASAKA

metais dide- 
garsioji

Vienas tūkstantis devyni 
šimtai dvidešimts penktais po 
Kristaus gimimo 
liame mieste Chicago
visam sviete vidurinė srovė su
rengė dideles prakalbas savo 
geram kalbėtojui iš rytų, šitam 
garsiam tikslui vidurinės sro
vės piliečiai (viso labo keturi 
žmonės) nusamdė visiems žino
mą Mildos svetainę.

Ir, kaip paprastai daroma to
kiuose atsitikimuose, svetainės 
savininkų1 darbininkas pristato 
daugybę medinių krėslų; atėjo 
vidurinės srovės • 'agentas su 
pundu laikraščių; atėjo riebus 
to laikraščio leidėjas ir dar vie
na vidurinės srovės moteris; 
žodžiu sakant, atėjo visas ko
mitetas. Visi susėdo ir laukia,

Atėjo ii* kalbėtojas iš rytų. 
Ir jis atsisėdo.

Policinonas įkišo galvą ir vėl 
duris uždarė.

Viskas buvo prirengta tiktai 
truko publikos.

Geras kalbėtojas iš rytų ar 
iš vakarų' nenorėjo krėslams 
kalbėti. Ir vidurinės srovės 
prakalbos pasibaigė nepradėtos.

Vidurinės srovės piliečiai ėjo 
namo ir eidami keikė “Naujie
nas” kam još neišgarsino. Jie 
sakė, kad tos “Naujienos” ne
geros, kad tos “Naujienos” ne
turi skaitytojų, o kad tos “Nau
jienos” rieišgarsino vidurinės

Kaip Lėni- srovės prakalbų, tai žnjopės ne-

numatė jau ir “pats” Leninas. 
Jisai rašė savo laiške Šveicari
jos darbininkams, kad Rusijos 
revoliucija “gal” bus pirmuti
nė proletarinė revoliucija, o 
“gal” bus paskutinė buržuazi
nė revoliucija. Jisai pats žino
ma, norėjo, kad ta revoliucija 
butų proletarinė, 'lai yra na
tūralūs dalykas,

Nėra nieko nuostabaus ta
me, kail įvyko ne tas, ko Leni
nas geidė. Bet yra keista, kad 
bolševikų vadas stengėsi “pa- 
levali” iššaukti pasaulio revo- 
’iucįją A'akarų Europoje, užuot 
Usidėjus aut Europos darbi
ninkų jėgų. Jeigu tų jėgų neiš
teko, tai revoliucija juk vis 
viena nebuvo galima; o jeigu 
jų buvo pakankamai, tai kam 
reikėjo smurtu laužtis į Vo
kietijoj, Francijos ir kitų šalių 
darbininkų judėjimą ir dras
kyti jį? Ta taktika padarė be 
galo didelės žalos' Vakarų Eu
ropos darbininkams; ji ne su
stiprino revoliucinį judėjimą, 
bet suklupdė jį.

Antras dalykas.
nas galėjo įsivaizduot, kad Ru- žinojo apie tas prakalbas, ir nie- 
sijos proletariatas, kurį jisai kas neatėjo.
pats pripažino silpnu, vado- Ir vidurinė srovė vėl sakę, 
vaus viso nasaųlio socialei re- kad tos “Naujienos” neturi įta- 
voliucijai?^ rfai juk yra nesą- kos, bet kad tos “Naujienos” 
mone. L

Šitas lignino klaidas galima 
išaiškinti tiktai tuo, kad jame 
nuėmė viršų sąmokslininko, ba- 
kunisto protavimas ant mark
sistinio, socialistinio z protavi
mo. Jisai priėmė tpkį pat “re
voliucijos J)ląųą”-, > Uoli į.. įi itųsyli 
skelbė senasis^ Rusijos anarchi- 
stas, įMykokis Bakuninas, ku
ris mane, 
“smarki” ir drąsi mažuma gali 
ginkluota jėga įvykinti visuo
menėj perversmą.

neišgarsino, tai žmonės negir
dėjo tos pačios vidurinės srovės 
kalbėtojo iš rytų.

Ir taip toliaus, ir taip toliaus: 
pradėkite iš pradžios.

—PadaUŽa.
---------i , .......................... I

Tik žodžiai
ipati grūmoja iš namų 

kad neskaitlinga, bet bėgti.
Na ir tegul įbėga.

—-Tame ir bėda
grūmoti.

pa

moka

Nekaltink žmogaus, jog jis 
nieko protingo nepasakė, liuo- 
mcl jo burna *ižinjWL

Neėmeiinėk vėžiui už tai, 
kad jis atbulas traukiasi. Ge
riau pasuk jį taip, kad jis 
traukdamos atbulas eitų pir-
myiM

Nereikalauk iš lapės, kad ji

Jie visi, tie Lietuvos inteligen-
tai-

Moka musų lietuvaitėms tiesiui
Ir be jokįos baiihės, kaip pride

ra tikriems ihteligentaibs,*'
Rankas pabučiuoti. i ’
Ot sakau, broliai amerikiečiai, atbaigi ai apsieitų su puku tos 
Tie Lietuvos piliečiai < a vištos, kurią ’ smaugia.

z: V  ' ''
vištos, kurią * smaugia.

Solovecko Salų Tragedija
(Iš “Novoye Rus. Slovo”)

(Pabaiga)
tinčs policijos atmatų. Matomai, 
čekistai labiausia ir parodė žiau
rumo. Dauguma raudonarmiečių 
šovė į viršų. Tai patvirtina trem
tiniai ir kulkų nukapotos eglių 
šakos. Visa šaudymo “operaci-

Kuomet šaudymai padidėdavo, 
prisieidavo sustoti ir guldyti 
ant sniego sužeistuosius. - Visa 
tai vyko malšintojams matant, 
kurie negalėjo nematyti savo 
darbo rezultatų. Kuomet laiko
tarpyje tarp pirmo ir antro zal- ja” tęsėsi kokias 5—10 minules, 
po M. A. Pavlockis (eseras) su-) 
šuko : “T?i.*ys žmonas sužeisti”, I Stovykloje
jam buvo atsakyta: “Patys juos Sogrįžus stovyklon, pas kiek- 
sunnksime . Kas tai pasipi 1- vieną buvo mintis: kaip išgelbėti 
nęs pastebėjo: Budeliai! | sužeistUOSiuS. Mažai dar kas

Į tai huno kcmėntilintas atsa-..težinojo, kad budelio (kulka iš- 
kč:

—Ąčiu už atestaciją.
O po,to ironiško atsakymo pa

sigirdo rami komanda:
Įdėkite šovinius.
Užstojo nelaimę lemiartti pati- 

za. Vaikščiojimas alėjomis atsįr 
naujino. •» -

Grupėmis, ignoruodami nuolat 
didėjantį pavojų, trėmtiriiai ,ne 
paliovė vaikščioję alėjomis; Prieš 
šautuvus ir rėvčlverius jie galė
jo kovoti tik savo pasiryžimu. 
Buvo kas tai tragingo tame ne
lygiame susirinkime.

Dar nespėjo išsiblaškyti du
rnai nuo pirmų šūvių, nespėjo 
nunešti sužeistuosius, kaip pasi
girdo nauja komanda:

—Grandinys, pirmyn dešimtį 
žingsnių!

O raudonarmiečių pasitikti ėjo 
būrelis įkalintųjų su G. M. Koča- 
ravskiu (eseru) priešakyje.

—rNesiartinkite! — pasigirdo 
š raudonarmiečių tarpo.

Vienas kitas sustojo.
Kai kurie pasuko atgal.
Atsigrįžęs, Kočarovskis 

3iai sušuko:
—Neeikite, draugai!

' Ir savo kunu užstojo nuo ka
reivių S. Judičey*

—Kodėl jus nešaunate? —su
suko V. I. Popov’as.

Atsakymu į tai buvo paliepi- tai buvo

gar-

mas:
—šaukite tiesiai, pradėkite.
Švilpukas ir naujas zalpas.
O ųaskui atskiri šūviai.
Keturių kulkų pervertas krin

ta ant žemės mirtinai sužeistas 
G. M. Koearovskis, kartu su juo 
žūna jo pati Liza Kotova, su-

i plėšė Lizą Kotovą, ir kad kitų 
sunkiai sužeirtųjų valandos 
■buvo suskaitytos.

Sužeistuosius suguldė į arti
miausias kamaraites, i Jie geso 
vienas po kito. Bėgiu pusantros 
valandos numirė N. M. Gorelik, 
G. A. Balima-Pasternik, G. M. 
Kočarovskis ir Nataša Baucr.

Sunkiai sužeistas V. 1. Popov,- 
as ir lengviau sužeistieji buvo 
suguldyti vienoje kamaraitėje.

Tik 10 vai. vak., kai numiru
sioj i. buvo pernešti į didelį kam
barį, atvyko moteris-dak taras 
Felman ir ant greitųjų apžiurėjo 
mirusius ir sužeistuosius.
Tuoj.po Felman atvyko Eichs 

man ir pasikalbėjime su viršilo
mis išreiškė savo pasigailėjimą 
dėl to baisaus įvykio.

Ir man ir draugui Nogtc- 
vui, — pareiškė Eichsman, — 
šaudymas buvo visai netikėtas. 
Paliepimą šaudyti aš nebuvau 
davęs. Galite būti tikri, jog vi
si nusikaltusieji bus areštuoti ir 
tinka\nai nubausti.

Prie viso' to Eidisman pridū
rė jog pirmuoju 'laivu bus pa
siųsta Maskvon 
Kad visa tai 
gėdiškiausias 
tome jau iš to,
vo stovyklos viršininkas Rozen- 

pasiųstas į Maskvą, 
kur jis gavo paaukštinimą tarny
boje.

Gruodžio 19 d. aukų laidojimas
Visi nužudytieji buvo palai

doti viename broliškame ka- 
pinyiM'.

Vieta buvo parinkta ant kal-
gniužla sunkiai į ranką sužeią- niuko, apaugusio jaunomis eg

laitėmis.
Laidotuvės įvyko gruodžio 

22 d.
Liūdna procesija lydėjo pen

kias grabus. Priešakyje nešė iš 
eglių šakų nupintus vainikus. 
Visi tremtiniai dalyvavo laidotu
vėse.

Dainuodama laidotuvių marša 
procesija sustojo kieme toje die
toje, kur prieš tris dienas įvyko 
skerdynės.'

Kieme iš pašalinių nebuvo nė 
vieno žmogaus. Sargybai buvo 
įsakyta nekliudyti procesijai.

štai ir kapai. Gili, didelė duo? 
Iki. Nejauki kapai, kaip ip pati 
šiaurių gamta.

Laidotuvių maršui skambant, 
vienas po'kįtam leidžiama į duo,

nusikaltėliai.
buvo Ine-

melas, ma

tas V. 1. Popov’as. Judičevajj 
tikrai stebuklingai pasiseko nųol 
mirties ištrukti: jos apsiaustas 
buvos peršautas dviejo.se vietose.

Kitoje vietoje krito ant že
mės mirtinai sužeista Nataša
Bauer, spėjusi tik pasakyti du 
žodžiu:

—Aš sužeista.
Pasyvįs pasipriešinamas buvo 

sulaužytos. Viršilai pasisekė 
nuvesti nuo kiemo tuos, kurie iš
liko gyvi.

Dalis draugų pagelbėjo tiems, 
kurie nešė sužeistus ir ttttšautus.

Tuo taiku pasigirsto kar<4vių{ 
balsas:

-—Greičiau riiddte.
į* vėl griežta komanda:
—Grandinys, pirmyn. Nieko

nepalikti už grandinio. I bę grabai.
—Nešaukite. Mes einame su-j Kapai užpilama žemėmis, o 

šuko anarchistų viršila Braver- ant viršaus sudedama eglių vai- 
man. įnikai.

Bet
pertraukos atsinaujino. L «. v . .r4, ■ tl i -,i - . 4Kovo,h> ue laisve juslai<buV(O |w|ci^k’US^Įi.suvi,ąr»e- v ’ ■
rija, nuo kurių niekas iš einan
čių nenukentėjo, šaudoma buvo
be tikslo iš trijų pusių. Tremti- viršaus uždėjo akmenį 
nįui buvo apsupai raudouarmie- šiųjų vardais.
čių ir kriminiliai pras i žengusių Taip atsirado pirmas broliški 
čekistų — tų bolševikiškos puli-j kapinynas Solovecko salose..

Vakarinėje tyloje plau- 
šaudymas po trumpos kia garsai:

žu vole, draugai...”
ašarą papuošė kapus, o ant 

;u žuvu

dviejo.se
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Sveikatos Dalykai
Ruso Dr. A. J. Karalius

ELEKTROS ARBA PERKŪNO 
UŽGAVIMAS, APALPIMAI 

IR APOPLSKSIJA

nuošaliai nuo taukšmo; turi už- neduok permažai, valgydyk sy- 
' migti nesuptas. Jauni kūdikiai kis į sykį ir valgydyk tinkamu 
miega nuo 18 iki. 20 valandų iš maistu.
24. šešių mėnesių' kūdikiai rei
kalauja miegoti apie 16 valandų, 
o vienų metų amžiaus turi mie 
got apie 14 vai. Dienomis tu
rėtų prigulti iki 6 metų amžiaus.

i Keikia žiūrėti kokis yra vaiko 
gulėjimas, kad jis nebūtų suvar
žytas; taipgi reikia kūdikis ap
versti; apvertimas kūdikio ant 
kito šono užtikrina ilgesnį ir 
ramesnį pasilsį. Taippat galvos* 
išvaizda gali atsimainyti, jai 
kūdikis gulės vis aukštieninkas.

’ Neramus miegas — Nemiego- 
džiuvę kuomet vėl jas vartosi, ji^nas. —jJei kūdikis miega ra 
Nedėk mėlio. Įmiai, tai yra ženklas, kad jis yra

Niekuomet nerengk vaiko tikrai sveikas. Prastas miegas ir 
krakmolintais, stamantriais, ne- neramumas gali paeiti iš to, kad 
smagiais drabužiais, I vaikas negauna to, ko kiekvienas

Visi drabužiai turi būti liuosi.' kudikis reikalauja — ypatingai 
Nevaržyk liuoso judėjimo rankų šviežio oro,, tinkamo maisto, iš- 
ir kojų. r ... , j ' v7 J

Laikyk kojas šiltai, o galvą ir griežto akuratnuipo 
šaltai.

Laikyk vaiką vėsiai. Nerengk 
tperšiltai. Jei vaikas yra sukai
tęs, tai jis lengvai pagaus šąltį 
prie mažiausio traukio. ’ :

Pasirenkant medžiagą vaiko 
drabužiams reikia atsižvelgti'1 į 
sulyginamą jų vertę. Vilnonas 
suteikia šilumą kunui geriau ne- 

š gu kita kokia medžiaga; jis turi 
Kraujo tekėjimas iš puti maišytas su vatu, ar šilkais

Alntrbjo laipsnio (žymiai dide
snis) smagenų sutrenkimas ^pa
gamina sekamų ženklų: ligonis 
klajoja, pulsas silpnas, oda šal
ta, temperatūra nupuola, ligo
nis paprastai guli ant šono susi-

binus jisai truputėlį pašijudina 
ir bando atsakyti. Vėliaus jisai 
pradeda< nerimauti, vemia ir lai
kui bėgant atsipeikėja, tik gal
vos skaudėjimas pasilieka ilges
niam laikui. (

Treciojo, ląipsnio smagenų su
trenkimas visuomet pavojingas 
nes dažnai smagenyš sugadinti. 
Ligonis be. sąmonę*^ 'suparaly- 
žuotas; paprastai miršta.

Gydymas. Paguldyk aukštęl- 
ninką ramioj vietoj ir dėk šaltus 
Kompresus ant galvos. Neduok 
kavos, degtinės nė kitokių sti 
mulam ų.

KRAUJO TEKĖJIMAS

KŪDIKIO DRABUŽIAI

Labai karštais laikais kūdikiui 
reikia tik palutės ir plonos ga- 
zos marškinaičių. Vaikams netu
rintiems šešių mėnesių amžiaus 
pilvą galima sujuosti plona fle- 
neline juosta, jei daktaras to 
reikalauja. Orui atsimainius rei
kia duoti šiltesni drabužiai;

Vaiko drabužius reikia laikyti 
švariai. Suterštus drabužius ręi- 
kia tuojaus nuvilkti.

Sušlapintos ir suterštoj palos 
reikia išplauti kuomažiaušiai 
laukui ir išvirinti. Išplauk ir 
Žiūrėk, kad jos butų gerai iš-

i įfeimankštymo, panešiojimo lauke 
papro-

i

Jei kūdikis turi kokią aiškią 
ligą, tai tas atsiliepia į miegą, 
šlapios palutės, viršutiniai, ar 
apatiniai, drabužiai dažnai esti 
priežastimi nemiegojimo. Stoka 
šviežio oro delei ventiliacijos ar 
užsikimšimo vaiko, gerklės, ar 
nolsies, esant padidėjus liežuvė
liui, ar gilėms, būna nemiegoji
mo priežastimi.

Niekuomet neduok raminamų
jų miltelių jei vaikas prastai 
miega. Bandyk surasti nemiego
jimo priežastį, kame padarei 
klaidą. Jei negalį ^jps surasti, 
pašauk daktarą. 7'

Lova. — Geriausia vaikui lo
va yra vygč ay užtenkamai dide
lis gurbas. Paprastas matracas 
padirbtas iš skiedrų ir užtiestas 
stora gūnia yra geru/kietu, ly- 
gum paklodu, Visi užklojamieji 
daiktai turi būti lengvi, švieži ir 
švarus. Nėklok sunkiomis užklo- 
dėmis ar kuniomis, Paprastą dra 
bužiams gurbą galima padaryti 
gražiai atrodančiu, užtiesiant 
durstytu užtiesalu iš balto skal
biamo audinio; tokią lovelę leng
vai gali pernešti iš vietos kiton

ir lengvai išvalyti.
Reikia padėti 

ėlis, arba nedėti 
reikia pasiimti 

paklodes ir už-

Paklojimas. — Reikia padėti 
mažas priegalvėlis, arba nedėti 
jokio. Klojant reikia pasiimti 
tinkapio didumo paklodes ir už- 
klodes, kad galima butų gerai

apglamžyti, bet glamžyti nėra* 
kia perdaug ankštai. Nevartok 
jokių sagų, išskiriant keturias 
susegamas sagas prisegimui ci- 
ratps prie matraco ir gūnios.

[FLIS]

Reumatizmas

Prašalina uždegimą ir
A šituo greitai

; " >• 7
Jei jus kenčiate nuo ręuipatiz- 
mo Čiurnyje pabandykit Sloan’s. 
Vienas -lengvas " uždėjimas *— 
jums nereikia trinti — suteiks 
jums |gbai greitai palengvini
mą. •

Stimuliuojančios . gyduolės iš 
kurių Sloan’s yra sudėtas, siun
čia šviežų išvalytą pulsuojantį

Čiurny

skausmą su 
eikiančiu linimentu

j skaudamus čiurnius. 
pariebintas kraujas, su- 

kurie yra prieža-

palengvėja, 
suma

žėja. Pasinaudokite tuo malo
numu šiandien. Pas visus ap- 
tiekorius — 35 centai.

^kraują 
Ir ta«
atimi skausmo.

Skausmas greitai 
sutinimas ir uždegi

Kraujas gali tekėti iš arterijų, 
venų ir kapilarų. Sunkiausia 
sustabdyti kraujo tekėjimas 
arterijų.
kapilarų nepavojingas, truputį kad nesitrauktų. Vatiniai audi- 
užspaudus arba aprišus greitai niai yra geresni už lininius, nes 
sustoja. ' * "i. j yra retesni; jie suteikia geresnę

Iš veną tekąs kraujas melsvas, vėnteliaciją, yra skaitomi šiltes- 
teka lėtai. Užspaudus gana, niais ir už lininius šaltuoju laiku 
greitai sutoja. Tokiuosę ątsiti- ir vėsesniais vasarą. i i
kiniuose geriausia uždėti antį Visi vaiko drabužiai turi būti 
žaizdos vatos arba nierlio ir tvir- padaryti prastai, lygiai ir liuosi 
tokai aprišti, žinoma, pirmiau-'ąjdink kaklą ir rankas, kad Jie
sia žaizdą reikia antiseptiku iš- nugraužtų delikatnos odos. $u 
plauti. |kasnykais ir raukiniais reikįa

Visokį kraujo tekėjimą galima laukti, kol jis bus senesnis. i 
sustabdyti užrišus aukščiau žai-1 Užvalkčiai ir sijonai turi būti 
zdos. Užrišti (užveržti) gali- iš vieno šmoto, be jokių juosme- 

turi būti raiš
čiui nosine ir kt. Chirurgas pa-Įčiais; sagų, ar guzikų nevartok, 
prastai suranda kraujo sudyną

čiuose.
Nesmagumas padarytas per- 

viitškinomo ačiū nereguliaru- 
mams ir klaidoms kaslink mais
to, ar maitinimo, būna didžiau
sias blogo miegojimo priežasti
mi. Nepenėk naktį, neperšerk,
- . . ■ -t,...-. —----------------- --- . ........;.......................   ‘.................... . ...............
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxTYTxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx±xxxxxxxxxxxxxxxx

Sloan’s LinimentPraiaaią!

šis didelis pinigų su- 
taupymas yra dėl

Ketvergo, Pėtny-
čios ■ ir
Sausio 22, 23 ir 24

Subatos

Artistine Adatos Darbo Sensacija

Elektros srovė arba žaibas 
pagamina šitokių ženklų: ligo- 
mes muskulai virpa arba susi
traukia; ligonis apalpsta, širdi ■ 
ir alsavimas žymiai silpsta 
Elektra dažnai apdegiha.

Gydymas. Pirmiausia atka
bink elektros vielas (apsimauk 
gumines pirštines). Jei širdis 
neplaka, tai, maža vilties; jei li
gonis gyvas — stengkis atsteig- 
ti alsavimą. Duok ligoniui ka
vos arba degtinės, ant širdies už
dėk mustardo plasterį. Gydyk 
apdegimus paprastu budu.

x šokas, šoku vadiname stai
gų apsvaigimą, apalpimą, sąmo
nes pražudymą, šitos priežas
tys: Šoką paprastai pagamina 
didelis sužeidimas, baimė, nervų 
sužeidimas; sužeidimas šmuge
lių, krutinės organų, inkstų li
gos, širdies ligos, viskas, kas iš
traukia iš kūno .šilumą k. a. šal
tis, didelė kraujotaka. Įvairus 
nuodai ir tt.

ženklai: temperatūra susima
žinus, kūnas atšalęs, širdis silp
nai plaka, oda šalta, prakaitas, 
silpnas alsavimas. Ligonis ma
žai ką nusimano. Vyzdžiai iŠ-, 
skėsti. Ligonis paprastai ne
jaučia ir didelių skausmų. Kar
tais vėmimas. Pavojinguose at
sitikimuose ligonis klajoja. Pa- 
siliuosuoja viduriai (ne visuo
met), šlapumas susilaiko.

Gydymas. Paguldyk ligonį
aukštelninką, galvą truputį že- ma bet kuo: virvele, rankšluoš; nų. Susegimai 
miau. Apdėk ligoni šiltais kom
presais, karštom plytom — šil
dyk kiek gulėdamas.
mėšlinę juodos kavos arba deg 
tinęs su vandeniu.
žuok kojas ir rankas. Ant šir
dies uždėk mustdrdos plasterį. 
Pašauk daktarą.

Apalpimas. Smagenys negau
na kiek jiemb reikia kraujo ir 
žmogus apalpsta. Apalpimą pa
gamina baime, įvargis, skaus
mas, didelis nusiminimas ir tt.

ženklai, ligonius galva svaigs
ta, išpila šaltas prakaitas, širdis 
pradeda silpnai plakti, akys ap
temsta, ligonis sudrimba.

Gydymas. Paguldyk ligonį 
galva žemiaus, atsegk drabužius. 
Prikišk prie nosies amoni jos, 
duok juodos kavos, degtinės ar
ba karšto vandens. Kartais nu
leidus galvą žemyn ligonis grei
tai atsigauna.

Apopleksija. Kąi smagenyse 
pratrūksta kraujo sudynelis ir 
kraujas paskui slegia smagenys, 
tai žmogus krinta be žado. Tai 
yra apopleksija. Apopleksija pa 
prastai užgauna senus žmones, 
kurių arterijos sukietėję.

Ženklai: paprastai ligonis jau
čia gallvos skaudėjimus, silpna^ 
galva svaigsta, oda paraudona
vusi. Kartais apopleksija už
gauna be jokių ženklų. Ligonis 
išvirsta ir netenka sąmonės. Od;i 
šilta ir paraudonavusi, širdis ir 
alsavimas silpni, vyzdžiai išskės
ti. Viena veido pusė paprastai 
suparalyžuota. Paprastai viena 
ranka ir koja suparalyžuota.

Gydymas. Paguldyk ’ligonį 
ramioj vietoj ir pašauk daktarą. 
Aplamai imant, gydymas gana 
painus ir patyrusiam daktarui.

. Smagenų sutrenkimas.
Priežastys: puolimas ant gal

vot, sutrenkimas stuburo, su
trenkimas galvos.

ženklai: mažas smagenų su
trenkimas pagamina kontūziją 
trumpam laikui, svaigulį, koktu
mą, apalpimą ir atsipeikėjus gal
vos skaudėjimą.

Tai pirmojo laipsnio smagenų 
sutrenkimas.

irmaisiais gyvenimo metais 
ar 

ša — tuomet kraujo tekėjimas pusiau vilnoniai marškiniai butų 
Apibanda- sustoja.

Suleisk į iš kurio kraujas teka ir jį užri- yra geistina, kad vilnoniai,

Didelis kraujo tekėji
mas visuomet pavijingas: vi 
tuomet pašauk daktarą. Ragui 
dyk ligonį, užrišk aukščiau žaiz
dos, o daktaras padarys kas rei
kia.

Kraujo tekėjimas iš nosies. 
Paprastai nepavoj ingast Už
spausk nosį, dėk šaltus kompre
sus ant nosies. Duok įtraukti į 
nosį uksuso įvinegar). Plauk no
sį arba ištepk vidurį Tr. Ferri 
perchloridi (20 lašų į ketviitada- 
lį stiklo vandens), 
trūkimas pagamina 
iš nosies ir ausų.

Kraujo tekėjimas

Kiaušo per- 
kraujotaką

iš plaučių. 
Paprastai reiškia džiovą. Krau
jas raudonas, ligonis atkosi 
kraują, ne išvemia. ,

Gydymas. Paguldyk ligonį, 
padėk ką nors po galva ir kru
tinę. Ant krutinės dėk ledų. 
Duok 15 lašų tarputino su pie
nu. Ligonis privalo ramiai gu
lėti.

Kraujas iš skrandžio. Kraujas 
paprastai išvemiama; kraujas 
juodas.

Gydymas. Paguldyk ligonį ir 
duok gert karšto vandens; uždėk 
ledų ant skrandžio. Kartais rei
kia operaciją padaryti.

Kraujas iš žarnų. Paprastai 
reiškia hemoroidus. Paguldyk 
ligonį, įleisk į mėšlinę alūno van
dens arba leduoto vandens.

Kraujas iš šlapinimosi kanalė
lio. Priežastys: sužeidimas ka
nalėlio, ligos inkstų, pūslės, šla
pinimosi kanelelio; koki nors na- 
vinai pūslėje (pv. vėžys). Rei
kia surasti priežastį. Tiktai dak
taras gali suteikti tinkamą gy
dymą.

dėvimi prie kūno, nors labai šil
tu laiku daugiau niekų ir nerei
kia kaip tik šitas drabužis ir. pa
lutė. Kadangi kūdikis yra labai 
jautrus šilumai ir šalčiui, tai 
reikia labai saugoti, ypatingai 
tokiame ore kaip mūsiškis, ku
rio temperatūra labai greitai at
simaino.

Suteršti ar sušlapinti drabu
žiai nereikia džiauti ir išdžiuvu
sius vėl vartoti, bet pirma išskal 
bti karstame vandenyje arba iš
virinti.

Miegas. —Kūdikius reikia lai
kyti ramiai. Iki trijų metų am
žiaus vaikai turi miegoti dvyli
ką valandų naktį ir po dvi va
landas primigti rytmety j ir po 
pietų.

Paklojimas turi būti kietas ir 
be priegalvio.

Lovelę ir paklodus su užklo- 
dais laikyk k nešvariausiai.

Užtaisyk lovelę ar 
datinkliu, kad musės 
neprieitų.

Niekuomet neduok
namojo cyrupo”, kad jie miego
tų. Raminamuose cyrupuose pa
prastai būna opiumo kokioj nors 
formoj.

Neduok žįsti krūties nurami
nimui ar nutildymui.

Vasarą tegul jie miega atvira
me ore kuodaugiausiai, bet ap
saugok nuo musių.

Kūdikis visuomet turi gulėti 
lovoje vienas šiltame, ramiame, 
gerai išvėdintame kambaryje,

vygę uo- 
ir uodai

nurami-

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Tavo Pareiga Jais Rūpintis. *= 
lūži kūdikiai neguli niekuomi Kuli pagelbėti! Kuomet jų Vidu- 

užkietėja, Jie nežino kua jiems kenkiu. Tai yra reikalas jus, 
.irtos! Prižiurėkit juos rūpestingai. Pridaboki!, kad jų Viduriai 
;tų kiekvieną dienų. Ir jei upsirelkštų nors mažiausia vidurių 
ietūjiuius, duokit*; jiems Bumbino—Kūdikių Geriausi Draugų.

šios kainos yra mažes
nes ' negu materijolas 
vienas kainuoja.

Labai didelis pirkinys fancy tavorą 
— daleidžia parduoti tokiomis kaino
mis kurios užinteresuos visas eko

nomiškas moteris.

DAR PIGIAU NEGU 25 CENTAI ANT
KIEKVIENO DOLERIO

Tas visas stakas gražaus artistinio išsiuvi- 
nėjimo darbo yra nupirktas nuo RICH- 
ARDSON ŠILK COMPANY, reprezentuo
ja geriausį darbų kurį jie buvo prirengę 
kaipo sampelius dėl display kambarių ir dėl 
keliaujančių atstovų. Tas visas pirkinys 
yra padalintos į pen
kis skyrius dėl greite- . \
snio ir geresnio pasi- Į* c 7jr <
rinkimo. zj /

Sekami dalykai reprezentuoja tik keletą iš daugelio išpardavime

LOT 1. Išsiuvinėti, gražus

rankšluoščiai, su Irisais

svečių

kraštui,

vaikų kalnierukui, didelis pasirin

kimus, indams šluosly tojui, viso-

kių paternų, tacų uždangalas,

vertes iki $1.50

LOT U. Vaikų dreses< ir spalvuotos, 
gražus rankšluosčiai, dailaus iš
margini mo, vaikų šliuožikas, prie- 

Jgalvių įpilai, langų užlaidoj, ar
batines priejnotes, uždangalai ir 
doilies, daug patermj dėl išsirin* 
kimo, Vertės iki $2.50 . ♦.............

47c 97c
LOT I. l’rie valgio setui, Bufeto.Se LOT 5. Dideles priejuostes, Staitie-

lai, Apskritai I'negabiai, šilki- ses, Knygyno uždangalas, Bufeto

nes kopibiuacijo^, parinktų spul-

vų, didelės Staltieses, naktiniui

marškiniai, paprasti marškiniai,

vertes iki $5.95

setai, balti, ir eeru, Dresęrių už

dangalai, Vaikų ilgas južvulkųlus,

Sufai- padu skaitės, vertes

$8.50, po <....:................. .......

Tel. Lafayettc 4223

Plumbing; Heating
Kaipo lietuviu lietuviams visados 

pu tarnauju kuugeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago, III.

Kūdikiai mėgsta Ji. Jie net pražo daugiau#. Jis veikia greitai, len 
gvui, tikrai. Bunka 30u. < aptiekose ar tiesiui i# luborutorijoa.

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

VCiUJb Jtvi ęu.i/u     r

$2.97 $3.97
Antras augalas.

Lietuviai pardavinėtojai ir pardavinėtojos

LOT 3. Dreserių uždangalas, pilnos 
1 •

mieros, parinktų paternų, staltie

ses, apskritos ir keturkumpios, 
baltos ir eeru, kūdikių <lrescs, <lel 
šukaviniose džeketai, parinktų 
spalvų, Bufeto Setui, vertes iki 
$3.95, pardavimui tiktai už ....

$1.97

XXXXXIXXIXXXXIXXXXXŽXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXIXXXXXXXXXXXXŽXXXXXXXXXJXXXXXXirWLI X XX X X x A J J y XXX X A XX i A Z1XXX X XX 2 J X
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MILLER & BABITZ
MM ARCHER AVĖ.

MUSĮI ANKSTYBAS IŠPARDAVIMAS9
Musų tikslas yra per visą metą sutaupyti musų kostimerių PINIGUS 
ir suteikti jiems GERIAUSI TAVORĄ už jų pinigus. Visas tavoras yra 
geras kurį mes parduodame, arba grąžiname jūsų pinigus.
Musu specialia pasiūlymas ateinačiam sezonui pirkti vilnonius siutus pa
darytus ant orderio, dėl jūsų pasirinkimo apffr 30 paternų.

Nauji Metai

Rile kokio styliaus šeržo arba al- 
paca, su pamušalu, $33.50 
Gverkautai rudi, vienatiniai, rūbai 
waterproof, vinoniai, su diržais, 
styliai, maišytų mieru, paprastai 
$27.50, dabar 
po
Vyrų juodos ir rudos storos vati
nes pančiakos, 19c
Vyrų gražios išeigines kepures, vi
sokių mierų, papras- *4 4 C 
tai $2, dabar po_______ 5.
Vyrų x ęražųs dryžėti išeiginiai 
marškiniai iki $3 vertes, maišy-

mlenb$1.85

Vyni geros rųšies darho kelnes, 
tamsių spalvų, spe- 
daliai

$17.50
Vyrų apatiniai marškiniai ir kel
naites, (naišytų niienj, *7 A A 
kievienos po ■
Vyrų storos vilnones pančiakos, 
paprastai 50c. 
už 
3 poros 
už

35c 
$1.00

$4.85
Vyrų vilnoniai Jersey Sport kau; 
tai, parastai $6 ir $7, 
maišytų mierų, po'
Vyrų gražios vilnones vestos, mai
šyti) mierų, pasirinki- C O 
mui, vertes iki $6

$4.85

Vyrų čeverykai, rudi, juodi, dvigu
bais padais, garantuoti visos sku
tos, mieros nuo 
7 iki 11 -----r---------------
Specialiai vyrų juodi arba rudi če
verykai, maišytų mie- O QE 
rų, po *

Vyrų kepure pasirinkimui, mai- 
šytųmierų, $1.00

MILLER & RABITZ
PIRMOS KLESOS VYRŲ APRĖDALAI 

3901 Archer Avė.

Kolonijališkosios Dienos 
Hienose Washingtono ir Lafayetto; 
Kosciuškos ir karaliaus Jurgio, buvo 
pilnai galiojančiu papročiu puikioms 
ponioms ir gražiai apsi rodžiusioms 
vyrams papuošti savo galvas su gra
žiais perukuis.’Jei šitas paprotys galio
tų Hari šiol, tai šiandien daugelis žmonių sulfitų paslėpti po peruku 
pleiskanomis apdengtas savo galvas. 
Tačiau vietoje to, jie šiandien naudoja

Pleiskanų mirtinoji prieSą, kuris, jei 
ištepsi juonii galvų kaadien per sa

vaite ar dešimti dienų ir vėliaAin tik retkarčiais sulig reikalo.. _ __ __________  ___________ greitai ap
valia galvos odą nuo šių erzinančių baltų lupynų; niežėjimas tuojaus 
pranyks ir plaukai tuojau, atgaus savo natūrali, nonnalj graiumą.
Huifles galima gauti Misose aptiekoae po 65c, bonką, arba už 75c. prislun- 

paštu tiesiai iš dirbtuvės.
AD. R1CHTER & CO., 104-114 S«. 4thSt., Brooklyg, N. Y.

i ž'l I
'd

— Ir jeigu, ponas, aš tam
stos asmenyje atradau žmogų, 
kurs paaukos šio vakaro malo
numus, kad palengvinus sveti
mas kančias, o gal net ir gyvas
tį mirštančios moteriškės išgel- 

nenu- bėjus, tai man pasilieka dėkoti 
Sutvertojui, Kurs įkvėpė man 
tą mintį — ateiti čionai ir tam
stą, ponas, atrasti, taip kantriai 
klausanti manęs.

Nepažįstama ėmė verkti. Jai 
nusiraminus, mudu išėjova iš sa
les. , '

Per pusvalandį vežėjas apsi
stojo ties aukštais namais. Per
ėję per ankštą kiemelį mudu pri- 
ėjova prie mažų durelių, perpus 
įlindusiu į žemę.

Nepažįstamoji tyliai pabeldė, 
paskui mudu įėjova į vidų.

— Aš nuimu nuo savo veido 
uždangalą.... Man dabar negėda, 
ponas, 
ji, uždarydama duris.

Mažame kambaryje, menka 
teapšviestame, aš vos galėjau 
pamatyti veidą sergančios mote
riškėj, su kuria šalimais gulėjo 
du kūdikiu. Kūdikiai, matomai, 
miegojo, nors protarpiais girdė
josi silpnas jų vaitojimas.

Aš pratariau keletą paguodos 
žodžių į kenlančią moteriškę ir 
pasižadėjau ai,it rytojaus pada
ryti visa, ką galėsiu. Prieš išei
nant aš stipriai suspaudžia! 
ranką tos jaunos gailestingos 
mergaitės, kurios didelės mėly- 

’’7nos,akys buvo dar drėgnos nuo 
. i ašarų.

| Gan trumpam laikui praslin
kus kūdikiai visiškai pasveiko, 
jų motina, nežiūrint į rūpestin
gą jaunos merginos priežiūrą, 
pasimirė palikdama jai savo 

. mažutėlius.
Nuo' to laiko praslinko 10 me

tų. Vaikai, dabar jau suaugę, 
naudojasi savo gerosios prižiū
rėtojos globa.

O aš.. Aš tą naktį prieš kiek
vieną pirmą sausio mėnėsio die- 

‘‘' ną, t." y. Naujų Metų naktį per- 
*. leidžiu požemėse ir paliepėse, 
.į kame šio svieto nelaimingieji 

sutinka Naujus Metus, žvakės 
galiukui vos spindžiant arba už
rukusiai lemputei mirksiant. — 
Ir tie manO apsilankymai pas ne- 

■ laiminguosius duoda man dau- 
'giau malonumų, negu visi poki- 
liai — maskaradai, kurie ren
giama gausiai apšviestose salėse 
Naujiems Metams sulaukti.

Estera.

šis žmogus Bear Balsam
“Liminentų Karalius“

Tūkstančiai vartotojų suranda kasdien, kad nėra lygaus — Tūk
stančiai sako — kad pagelba yra tikra nuo REUMATIZMO, GRIPO, 
SLOGŲ arba NEURALGIJOS. f

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

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

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
,(Shoping Bags) 

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St Chicago, Dl

NaujienoseGarsinkities

Ir vėl senieji metai nugrimz
dęs į amžinantį.... Bet 
grimzdęs drauge su jais senieji 
vargai ir kentėjimai.... štai ką 
aš atsiminiau iš savo praeities ... 
Mano pasakojimas tai gryna tie
sa ..

Prieš pat Naujus Metus vaka
re erdviuose viešbučio “Liver- 
pul” kambariuose buvo rengia
mas pasilinksminimo vakaras — 
maskaradas. Bokšto laikrodis iš
mušė vienuoliktą valandą, kai 
aš paėmiau už durų, kad jas ati
darius ir įėjus į viešbutį.

— Bukite maldnųs, tamsta, 
įveskite mane su savim.... Aš ne
galiu nusipirkti sau bilieto.

Tokiais žodžiais kreipėsi į ma
ne moteriškė, kurios veidas bu
vo apdengtas tamsiu muslinu. Aš 
įvedžiau ją į salę, kame jinai pa
sitraukdama n.no manęs padėko
jo man už mano gerumą.

Didelė garsiojo viešbučio salė 
buvo dailiai papuošta ir gausiai 
apšviesta. Elektros lemputės 
spindėjo įvairiausiu spalvų švie
sa. • A

žmonių prisirinko daugybė. 
Visur darėsi ankšta, linksma ir 
jauku. Dalis susiri tikusiųjų nu
ėjo j restoraną, kurs ir gi buvo 
gražiais žolynais papuoštas 
Greitai atbėgo pusiaunaktis. Sve
čiai pradėjo sveikinti'viens ki
tą su( Naujais Metais, pradėjo 
gerti šampaną ir įvairius vy
nus.

Aš ir-gi paėmiau į ranką šam
pano stikliuką, ir vos tik norė
jau ją pakelti/prie lupų, kai 
staiga pajutau, kad kaž kienO 
ranka palietė mano pečius. Aš 
apsisukau. Prieš mahe stovėjo 
ta pati nepažįstama moteriškė, 
kurią aš Įvedžiau į salę. Jinai 
truputį pasilenke ir maldaujan
čiu balsu tyliai pratarė į mane:

— Nebegerkite, tamsta; tais 
pinigais tamsta galite padaryti 
gerą darbą ...

Aš pastačiau stiklinę ir pasi
traukiau nuo stalo, nežiūrint į 
protestus mano draugų, kurie 
nesuprato, kame dalykas.

—< Pasiaiškinkite, poni, — ta
riau aš j nepažįstamą moteriš
kę, kai mudu išėjova iš resto
rano į salę.

— Dovanokite man, tamsta,!, 
kad aš noriu perdaug išnaudoti : 
tamstos mandagumą ir gerumą, 
kuriuos man tamsta valandą 
tam atgal ties viešbučio duri
mis esate parodę, — pradėjo 
bailingai kalbėti ta moteriškė.
— Bet aš turiu iki galui atlik
ti savo pasiuntinystę, kurią aš 
pati sau pasiskiriau.... į

— Aš klausau tamstos, po-' 
ni..„ I

— Aš šiandien aplankiau ge
rai man žinomą šeimyną, kuri 
susideda iš vienos moteriškės ir . 
dviejų kūdikių. Keistas mano( 
pasielgimas, kurio liudininku 
esate tamsta, tapo padarytas po 
įtekme to reginio, kurį aš esmi 
mačiusi požemėse, kame ta ne
laiminga šeimyna gyvena.... Bai
su man tamstai apsakinėti.... 
Tamsta galite manim nepatikė
ti; tas gi netikėjimas juos, varg
šus, užgaus....

Aš padariau ženklą ranka. Ne
pažįstamoji toliau kalbėjo:

— Jauna moteriškė, peralku- 
siais. kūdikiai^ apsupta, guli vos 
gyva, šeši mėnesiai praslinko, 
kai ji numarino savo vyrą — 
maitintoją....

Jai reikia, ponas, 
oro.... Aš negaliu, ponas, jai pa
dėti, — aš neturtinga, pati ne
turiu. Į jokius namus nebūčiau nmnArnnnT 
aš galėjusi šiandien įeiti, nekur( DnlDuEr ORT 
nebūčiau galėjusi surasti pagal- ( 
bos.... Aš atėjau čionai ... Aš gir-, 
dėjau, ponas, kad' turtingi žmo
nės šį vakarą praleidžia daug pi
nigų šampanui, vynams jr ki-j 
tiems svaiginantiems gėralams,
— ir aš nutariau, kad būtinai 
surasiu Čionai žmogų, kurs ne- Telefonas Boulevard 2469 
atsisakys, užuot gerus vynus, iš-! 
gelbėti tris dūšias!... Taip,’ po
nas, tris dūšias!....

Čion nepažįstamoji sunkiai at
siduso ir toliau tęsė:

Tel. Yards 1546 
Res. 11061 So, 

Irving Avė.
Tel. Beverly 2300 
W. J. Stankūnas 

FOTOGRAFAS 
3315 So. Halsted 
SI. prieš 33 PI.

Chicago, III.

I

BRIDGEPORTAS

Phone Boulevard 2183
A., R. JUNIEVICZ 

Laikrodininkas* ir 
Jeweler.

Deimantai, laikrodė
liai, šliubiniai žiedai 

ir specialty
3317 So. Halsted St., 

Chicago, UI.

pratarė nepažįstamo- BRIGHTON PARK
Ar manai pirkti naują Automobiliu?

Pirk
, HUPMOBILE
Balzakas Motor Sales 
6012 So. Kedzie Avė. 
Tel. Republic 3733

NAUJOS MADOS, tinkanti 
bite ‘kojai puikus ėoverykai.

J. Rckar’s 
čcverykų krautuvėj 

2122 W. 47 St.

MOTINOS!
Atsiminkite nuimti paveikslus sa
vo vaikų dėl užbaigimo mokyklos.

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

M.ZALKOFF

Moderu Photo Studio
2907 W. 63rd St., Chicago, III.

Phone JProspect 3264

TOWN OF LAKE
Phone Boulevard .1787

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

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

CHICAGO, ILL.

duonos ir

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Pains 

• with

Ali driiggiets-35c and 65c iars and tubea.' 
Childreu’s Muaterole (milder fortn)35c.

Better than a Mušt ar d Plaster

BRIDGEPORTAS
AUDI! ORIUM 

CHOP SUEY
Valgiai yra geriausi ir malonus 

patarnavimas. Geriausia muzika 
visada. Vieta dėl šokių visada.

• Užkviečia savininkai:
PALIULIS' SAVININKAS

3|202 So. Halsted St. v
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
tų ir šeimyniškų vakarų.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt 
rti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILI

$ r*.'

OOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- I
. viernastis vediniui reikalų ir pro- 

vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi j Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 

pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 Sp. Halsted St.
Chicago, III

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

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

Taigi, parsiųsdink savo gimtinės arti
miesiems

MICHELIN TAJE- 
RAI, BATTERIS, 
VISOKIOS REIK
MENYS DEL AU
TOMOBILIŲ. Tai
gom Tajerus ir Bat- 
teris.

Phone 
Boulevard 2282

NEW CITY TIRE & SUPPLY CO.
1702 West 47 Street

I

DEIMANTAI
♦ LAIKRODĖLIAI 

JEWELRY,
! CASH ARBA 

ANT 

KREDITO

HENRY RHEIN’S
i LAIKRODĖLIŲ KRAUTUVĖ

P. O. Peemueller, Savininkas 
1536 W. 47 St.

Per 34 metus geras žmonėms pa
tarnavimas laikrodėliais.

mėnesiniu augančiam jaunimui lavintis žurnalu
a

mėnesinį gražiai paveiksluotą mokslo, politikos ir visuomenės žurnalą 
Su priedais—knygomis:
1

,,
V. B’oelše—Žmonijos kilmė, (su paveiksi.)

M. Berno—žmogaus kova su gamta, (su paveiksi.) 
“Sodžiaus kalendorių“ 1925 metams didelį ir turiningą.

Kultūrą“ leidžia ir rašo pažangioji Lietuvos visuomenė ir žy
mieji jos mokslininkai, universiteto profesoriai. Redaguoja P. Bugai- 
liškis. • ,

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

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

Pinigai geriausiai siųsti per paštą.

Adresas: Šiauliai, Dvaro grflvė 83. “Kultūros” B-vė

2
3
4

Auksinis Kontestas
$600.00 DOVANŲ! $600.00 DOVANŲ!

—2.* ' -...........................—...........  A*. ,

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

Savininkas

J. J. STANKUS
3202 So. Halsted Str

Tel. Boulevard 3302

Vitak-Elsnic Company
| 4639 So. Ashland Avė.

Muzikos krautuvė ku
rioje jus galite gauti 
patarnavimą.

“Viskas Muzikoje” 
Taisome muzikališkus 
instrumentus pigiai. 
Nepamirškite musų 

adreso.

Griffoi’ius Burba Cloak 
Store

Moterų dreses, kautai ir sijonai 
daromi ant orderio 

3214 So. Halsted St., 
Chicago. III.

WEST SIDE
LIETUVIŲ APTIEKA 

Ant XVest SlclSs 
2059 W. 22nd St.

Tol. Roosevelt 7587—7588
Išpildome receptus teisingai 

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

327 E. Street

Didžiausia Gigantiška “SANDAROS” užrašinėjimo kompanija. Pro
ga dėl visų, Vyrams, Moterims, Vaikams ir Merginoms, visi Lietuviai 
ir Lietuvaitės be skirtumo lyties ar pažiūrų, proga dėl visų laimėti 
dideles dovanas AUKSINIAME KONTESTE.

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

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

Registruotis dabar kol yra proga anksti pradėti lenktiniautf bei 
kompetuoti su jvairių kolionijų Kontestininkais.

Musų antrašas:

So. Boston, Maso.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Dar daugiau munšaino 
auky

Smulkios Žinios Lietuvių Rateliuose EDZI-DRIMDZI” SIAN-
KREČIA NAUJUS |

ŠPOSUS

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SI’ECIALISTA-

Milionierius automobilis 
tas nuteistas

Užvakar viešose mokyklose 
buvo keliasdešimt susirinkimų, 

Užvakar dar trys žmonės pa-' kuriuose dalyvavo apie 75,000 
simirė nuo munšaino, jų tarpo 
dvi moterys. Moterys yra Mrs. 
Julia La Fay, 35 m

Birutė atgijo kai 8 vai. vak. iš-

t
TEKLE SASNAUSKIENĖ

Mirė sausio »19, 1925 švento 
Antano jigonbuty. Paliko du 
sunu: Bronislovą ir Julijoną. 
Dukteris; Heleną, Kristiną ir 
Blanche. 5

Laidotuves įvyks ketverge, 
satisio 22, 10 valandą iš ryto, iš 
namų 2715 W. 18 St., į šv. Ka
zimiero Rymo katalikų bažny
čią, paskiau bus paląidota^Re- 
surrection kapinėse.

Gimines, draugai ir pažysta- 
nij malonėkite dalyvauti laido
tuvėse.

šiandie
muš, Wcst Side 'Meldažio sve
tainėje pakils “steičiaus” už- 
dapgaĮas ir pasirodys “Dzim
dzi-Drimdzi”, susidedąs jau iš 
5 “asąbų”. Kas’norės įsitikin
ti ar “Dzimdzi” moka ką nors 
j.avotiškesnio už‘“jovalų”, “pa- 
fiksyti”,* tai doleri ūką. pasi
griebę^ atbėgs ir tikrai nepa-? 
sigailė$. —Pranašas.

1 _____

žmonių,' užprotestavimui prieš 
teismo patvarkimą, kuris drau-

5 W. Erie džia Chicagai imti iš ežero dau- 
St. ir Mrs. Mary Lesnesiak, 35 giau v4Hi(Jens, tųėgu leistą -yra 

’ ’ ‘ senų-įstatymų, kas toli Chicagai
neužtenką. > Viename susirinki
mų kalbėjo ir majoras^, kuris nu
rodė, kad ginčas eina daugiau
sia su Kanados valdžia, kuri no
ri daugiau vandens pajėgos ga
minimui. Tai esą geras dalykas,

1 1 • 1*birutieciai .sukruto, su-

m., 1043 Ancona St. Ja$ abi 
rasta, negyvas savo namuose. 
Trečias munšaino auka yra Ri- 
ęhard Norris, 50 m., 149 W. Hu- 
ron St.

Mrs. Margaret Minella, 23 m., 
2123 VV. Itarison St., kuri par
davė munšaino penkiems jau- bet delei to visgi negalima sta-1 
nuoliams,* kurių vienas jau mirė, tyti pavojun sveikatą 3,000,000 ( 

Tas milionierius girtas važiuo- o keturi sunkiai susirgo, tapo ap žmonių, nes sumažinus leidimą 
galtinta žmogžudystėje. Aptie- • vandens iš ežero, srutos pradė- 
konus Co>\in, 2530 W. Harn- tų plaukti į ežerą, maišytis su- 
son St., kuris taipjau pardavė geriamuoju vandeniu ir 
tiems jaunuoliams munšaino, pavojus limpančių»Jigų epidemi- 
taipjau tapo areštuotas ir yra jos. 
kaltinamas tvirkinime 
lių ir peržengime valstijos 
tymui apie aptiekus.

Joseph F. Kyle, milionierius 
“realestatmenas” liko rastas 
kaltas užmušejistėj ir jam grę- 
sia kalėj imas nuo vienų metų iki 
gyvos galvos. Rado jį kaltu ju- 
ry teisėjo IJndsay teisme.

damas su penkiais vyrais ir tri
mis merginomis pusantrų metų 
atgal prie \Vabash ir 37 gatvių 
Įvažiavo į farmerio troką ir už
mušė Charles lludson, 80 m., iš 
Harvey, III. Buvo liudijama, 
kad Kyle buvo tiek girtas, kad 
nebegalėjo tiesiai pavažiuęti.

Kyle pareikalavo, naujo bylos 
nagrinėjimo, nes jis negalėjęs 
pristatyti visų liudytojų:; dvi 
merginos', kurios kartu buvo au
tomobily ir irgi liko sužeistos, 
esančios išvažiavusios ir nega
lėjusios teisme liudyti. Advo
katas Darrow irgi sako, kad gir
tumas esąs neįrodytas. Bet vie
na mergina, kuri irgi buvo auto
mobily, liudijo, bet ji liudijo 
prieš Kyle. Ji patraukė Kyle į 
teismą, reikalaudama $10,000 už 
sužeidimą ir liudijo, kad jie

Visi
judo ir ruošiasi pirmam pasi
rodymui su Dzimdzi-Drimdzi.' 
Tas atsibus 1 d. vasario. Biru
tės choras atjaunėjo ir dai
nuoja komp. A. Vanagaičio 
dainas su dideliu tipu, nes tai 
gražios dainos ir dar negirdė
tos chicagiečiams. Pirmosios 
dvi repeticijos davė gerų vai
sių. Choras jau dainuoja Dzim- 

įdzi-Drimdzi — dzūkų dainelę 
ir džiaugiasi,. nes tai begalo 
linksma dainelė. \Kaip girdėt, 
tai hus padainuota ' 10 daineę

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

1545 West 47th St. 
Phone EnųJevard 758S

y - -v—r—?----------------------------------

jaunuo- 
jsta-

MERGINA 70 METŲ

Anglų laikraščiai daug prira
šė apie nežinomą “motiną,” ku
ri savaitė laiko ątgal tapo mir
tinai sužeista automato liaus ir ‘ 1 . ■ ii .veikiai pasimirė ligoninėj, 'Nie
kas jos nepažino, nežinojo, kas 
ji, nė iš kur. Išlaikyta visą sa
vaitę pas graborių. Visi laikra
ščiai subruzdo jieškoti jos gimi
nių. Aktoriai Chicagos teatrų 
rengėsi giesmėmis ją palaidoti.

/ . Ilių. Iš rimtesnių Ibus dainuoja- 
t gim ų “Aušra” ir “Vilnius.”

šiemet į 20 dienų, — automo
biliai užmušė jau 27 žmones. 
Munšainas, gi nuvarė į kapus 15 
žmonių, o revolveriai,— 20 žmo
nių.

* ■ -V : . . .Ačas šaukia Bancevicui ir Kur
palių persitikrinti.

Dirigentas A. Vanagaitis, 
kuris apsiėmė Birutės chorą 
paruošti koncertui, žadu Chi- 
cagoj ilgiau apsibūti ir suor- 
ganizuoti didelį lietuvių chorų. 
Tuo reikalu reikėtų- mums chij 
cagiečiams pasirūpinti ir pra
dėti organizuotis, kad sekan
čiais mietais galėtume duoti ke
letą rimtų koncertų. Reiktų ir 
visą >“l>zimdzi-Drimdzi” mums 
pasilikti, nes jie musų gaivin
tojai, musų tautinės dVakiOs 
žadintojai. / —Fis.'

BRONISLAVAS L. 
DIKTAVKIA

(tąsa ant 8-to pusi.) "

—. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . -

Persiskyrė su šiuo pasauliu sau- 
sio 48 d., U “ 
Turėdamas 
gimęS ir 
je; lanke 
sėkmingai. 
“Naujienų”

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

1925 m., 6 vai. vak. 
amžiaus 15 metų, 
augęs Ameriko- 

augštesnę mokyklą 
Buvo platintoju 
Brighton Parko 

apielinkėj per 7 metus. Neilgai 
sirgęs sunkia liga, pasimirė 

jpavieto ligonbutyj, palikdamas 
didžiausiame nuliudimė motiną 
Aleksandrą, sęserį Sofiją ir 
brolį Alexandrą. Laidotuvės 
įvyks ketverge sausio 22 d., 1 
vai. po pietų iš namų, 4449 S. 
Fairfield Avė. Bus laidojamas 

. Tautiškosę Kapinėse,
Visus gimines- ir pažįstamus 

kviečiame dalyvauti laidotuvėse.
Nubudę: .1

Motjiia, sesuo ir brolis.

Laidotuvėse patarnauja gi'ą- 
borius Jonus F. Eudeikis, ; — 
Yardš 1741. 1 I

John J. Smetana
AKINIŲ EKSPERTAS 

1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas

Kuomet Krupas Ateina 
? Naktį

Tai būna ūmi ir žiauri ataka, kuri 
ateina be persergėjimo. Negalima 
urnai pysišaukti Jąktaro, nes kiek
viena minute;yra skaitoma. Motina 
davė keletą lašif Dr. Drake’s Glessco 
ir pagelba buvo neveik ūmi ir be vė
mimo. Dr. Drake’s,, Glessca yra var
tojamas per 35 metiis ir yra pripa
žinta • gyduolė Auo krupo, vvhooping 
kosėjimo ir npo visų kūdikių gerklės 
ligų. Klaupkite jūsų daktaro arba 
aptiekorlkus ką jie žino apie jas. 
Rardu.ųdAmos už 50c. — vertos $50,00.

• \ THE GLESSNER CO., 
I . ■ ■ Findlay, Olpo.

Town of LakeAčas nto-i susikibti su Ban- 
cevičium ir K. Sarpaliųm. Bet 
pirmoje vietoje jis norėtų per
siimti su '“drapiežnu dzuku.” 
Jis sako, jog dzūkas gali nu
degti rankas besmarkaudamas 
ir ’besigirdamas, jog jis 
bijąs Ačo.

prieš tai:buvo aplankę keletą ka- Rinkta aukas dėl palaidojimo, 
baletų, kuriuose išgėrė nemažai nes tai tapo užmušta nežinoma 

“motiną” — “visų apleistas” ir 
Chicaga pradėjo rodyti savo ge
rą širdį “nežinomai motinai.” 
Bet kaip štai atsiliepė tūla p-lo 
Laura Ileidt, užmuštosios anūkėj <t
i. pranešė, kad užmuštoji ‘‘mo- A|$jj||]|(jį {aiŠkllS 18 P8ŠtOi tina buvo p-le Laura Barth, 70

DAKTARAS KALTINAMAS [metų amžiaus, iš amato siuvėja. 
PLĖŠIMUOSE i Ir anūkė prašo, kad jokių cerc-

_______ monijų nedarytų, pinigus suko-l
Dr. Percy Pue, chiropractor, jlektuotu-s žmonėms sugrąžintų ir • 

ir du jo draugai liko pažinti kai-į negiedotų. —-Ursus.
po plėšikai, kurie apiplėšė David , 
Svvesnik lombardą, 612 So. Sta
te St. ir nuginklavo įėjusį poli-}

munšaino ir visi buvo girti. Ji 
buvo, pasirašiusi affidavitą, kad 
Kyle nebuvo girtas, bet ji pasi
rašiusi to uJfidavito neskaičiu
si ir už pasirašimą gavusi $1,650.

nesi-
—I).

šie laiškai yra atėję iš Eu- 
j ropos. Kam jie priklauso, tegul 

J nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
J ir Adams gatvių) atsiimti. Rel- 

I kia klaust prie langelio kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat- 

I ves, pasakant laiško NUME- 
Vakar anglų laikraščiai prane- kaip kad šiame sąraše pa

šė sensacijingą žinią iš teisėjo 
se apiplėšimuose. Jau dviejuo- George A. Curran teismo, kur 
se atsitikimuose jie yra pažinti buvo nagrinėjama byla prosti- 
kaipo plėšikai, kurie buvo įsiver
žę j dvejetą namų ir surišę na
miškius, apiplėšė.

Dr. Pue jau ne pirmą kartą 
pakliūna. Bet jis pirmiau turė
jęs pinigų ir politikierių pagelba 
jam lengvai pasisekdavę išsisuk
ti." Bet dabar jis neturys pini
gų, todėl nesą kam jį užsistoti.

Dr. Pue sėdint kalėjime, jo 0- 
fise 104 VV. Oak St., rasta po- 

• ras pacienčių belaukiant “dakta
ro.”

Visi trys dabar sėdi Kalėjime. 
Be to jie yra kaltinami ir kituo-

BOMBA BAŽNYČIOJE

STUVĖMIS?

tUČių.
Teisėjas išklausęs niekurių 

liudininkų baisiai supykęs, rik
telėjo — “Visi liudininkai skurt* 
dejų pusėj meluoja. Reformi- 
ninkai žemesni ir už prostitutes. 
Byla išmesta.”-

Dalykas.tame. Pereitą rugsė
jo mėnesį tapo pradėta byla 
prieš Bessie S. VVilson ir Wm. 
H. Bullock, abu juodukų, už už
laikymą paleistuvystės namų, 
nes tuo laiku jų namuose tapo 
areštuota jauna baltveidė mer
gina Bcasley, 19 metų amžiaus,

įkartu su juodakėmis; ji buvo 
atvykus iš VVisconsino formų.

Nors liudininkų buvo gana 
daug ir vis tai žymesni žmones, 
bet teisėjas jų nepaklausė ir by
lą išmetė laukan.
• Kada dabar vietos žmonės už
sisėdo ant politikierių ir policijos 
už užpuolimus, paleistuvystės 
vietų, gembleriavimą ir kitus 
dalykus}, tai toks teisėjo nuo
sprendis sukėlė didelį sujudimą. 
Tas tvirkinimo urvas, kurį teise-

Nežinia kas padėjo bombą 
prie buvusios žydų bažnyčios 
B’Naie Solom, 53 ir Michigau 
Avė. Bomba sprogdama dides
nių nuostolių nepadarė, tik la
bai išgąsdino miegojusį bažny
čioje džianitorių Polk. Sėja
ma, kad bomba buvo padėta to
dėl, kad ta bažnyčia tapo parduo
ta negrams ir negrai į ją rengė-į
si susikraustyti už savaitės lai- jas apgynė randasi prie 62 E. 
ko.

žymeta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką dienų nuo pa
skelbimo.

964
976
980

.982
987
988

1001
1014
1020
1021
1027
1030
1033
1043
1053
i 056
1057
1058
1060
fe

Klikunas Jos 
Lukosevicai Patuai 
Makuvitis Damuniskasų 
Matuliokas R 
Meskauskis Povil 
Miknaitis Pelros * 
Palisaitis Duminikas
Praninskas Antanąs 
Šamui P Br
Sateviciu Vasil
Šimkus K 2 f 
Smailis Joe
Stapomaria Antanui
Vaičiulį Karolis
Wirbukis Stefanija * 
Žalis Antanas 
Žibąs Antanas 
Ziebnskaite Ana 
Zukauskis Dominik

kliubo “Lietuva” veikimo

Teatrališkas kliubas “ILielu- 
va” turėjo metinį susirinkimą 
•sausio 8 d., Davics Square Par
ko salėje.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas. Tai liudija, kad nariai 
yra labai užsiinteresavę kliubo 
reikalais. Labai apgailestavom 
buvusio vice-pirmininko iPaukš- 
to, ištikimo kliubo darbininko, 
kuris dėl tūlų priežasčių atsi- 
akė nuo savo pareigų. Jo vie

ton išrinktas Pranas Raila, ku
ris yra ypatingai atsižymėjęs 
darbštumu tarp kliubo narių.

Naujuose sumanymuose nu
tarė surengti dr'Augišką-šeimy- 

viešes 
kliubo 
kalno’

nišką vakarą, kuriame 
vien lik teatrališko 
‘Lietuva” šeimyna. Iš 
iramatoma, kad toję vakąrič- 
ičje luifsim ^eriausį laiką, 
lokį kad esam turėję.

Taigi valgysim, gersim, šok
sim, žaisim, bei šį kartą ne vi
ii, o tik vien “Lietuvos” šei- 
nyna.' —Slaputė.

Bunco našlaičiy naudai

gra- 
Tel. Kambariai 14, 15, 16 ir 17 į 

Ant Platt’s Aptiekus 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

LPAMaltEM
Su- Bohemian 
importuotais a- 
piniais ir gcla-

36 PI. —Ursus.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms fr pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

ši vakarą Chicagos Komite
tas Našlaičiams Šelpti rengia 
labai linksmą ir įvairų žaislų 
vakarą “Bunco”, Mildos 
svet., 3112 S. lląjsted St., pra
džia 8 vai. vak. Teko girdeli, 
kad bus duodamos laibai pui
kios dovanos už lošimus, taip
gi bus gardžių valgių, taip kad 
atsilankiusieji galės labai links
mai laiką praleisti. Kurie' mo
ka lošti “bunco”, galės pasi
rodyti savo gabumais, o kurie 
nemoka, turės progos išmokti, 
nes bus patyrusių, kurios ir 
kilus pamokys. Todėl visi atsi
lankykime ir tuomi paremki
me vargstančius Vilniaus ir 
Kauno našlaičius. —Busianti.

THE GEEVUM G1RLS
111— _..........
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POVYLAS VILEMAS z .
Atihinčiai metų sukaktuvėms 

Mirė sausio 22 dieną, 1924 me
tais, 33 metų amžiaus. Paėjo 
iš.. Skreliškių kaimo", Papilės 
vaks., Biržų ajiskr. Paliko dide
liame nubudime, Lietuvoj 3 
brolius, vieną seserį Amerikoj) 
dvi pusespri Oną, Fečienę ir Ko- 
stanciją Grevįskienę.

Kostancija Greviskienė kvie
čia visus gimines ir pažystamus 
ant Mišių ir Ekzekvijų į Švento 
Jurgio Bažnyčią 22 d. Sausio, 9 
vai. ryto,*pasimelsti už velionio 
sielą.

Lickames nubudę ,
K. P. Greviskienė.

JUOZAPAS GU DMO N AK
Persiskyrė su 4šiuo pasauliu 

nedėlioj, sausio 18 d., 1925 m. 
6 vai. iš ryto po ilgos ligos, su
laukęs 38 metų amžiaus. Ame
rikoj išgyVeno 15 metų. A. A. 
Juozapas paėjo iš Lietuvos, Kel
mės miestelio, Raseinių apskr. 
Palikė dideliame ųuliudime 
Amerikoj moterį.Petrųpelę Gud- 
monięnę, vieną sūnų ir dukterį, 
o Lietuvoj'vieną dukterį ir mo-' 
tiną. Laidotuvės įvyks ketver
ge, sausio 22 d., 1925 m. 8 vai. 
iš ryto iš namų 4328 S. Hermi’ 
tage Avė., į šv. Kryžiaus Baž
nyčią, o po pamaldų į Šv. Kazi
miero Kapines.

Širdingai kviečiame visų gi
minių, draugų ir pažįstamų da
lyvauti laidotuvėse.

Lieka nuliūdę:
* Moteris ir vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius L J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

HUM’--V0U VVOHT 
NEt D IHt T-HCf.

\NiiL ypo.sisi n

. ■ V- ■

Mes dastątome 
dalis

linu, 1 setas* 
H.OO. 1 tuz. se
tų, $10.50. Pa- 
>andykit šj svei
ką ir mirtingą 
gėrimą. Prany
kit jūsų grosėr- 
ainko, kad gaii 

rtų- jį dėl jūsų.
j visas pasaulio

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

NUPIRK
Typewpterį arba 
rašoma mašinėle

- Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smaginu* 
pat* sau, savo giminini* ir drau
gams «u kuriais qusir........
greičiau galėsi parašyti 
ką kitą, negu su ranka, 
siu. parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė au lietuviškomis raidimis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

Geriau-

Gauname*

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 

Chicago, III.

AVJ.^UT uP|

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.

Gydau j vairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusius, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4304 Archer A^., Chicago, I1Į.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų, 

v Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
nedeldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Chiropractic The Master 
Raktas Kuris Atidaro 

Duris į Sveikatų
SUIRIMAI bile vienok 
sekančių flalių Rali pa- 
<>ti <’uo NERVUS i>ri- 

paudhno nugarkaulio 
:ouliukteis:
— SMEGENŲ
“r: AKJTJ
“^AUSĘ
^■NOSIES x 
S>aERKlP<J
KVHANK v
VęSiRDiEn 
\yr»L‘.rfiĘ 
\W\Fl'l£NV

\\ySALD(;iLĖ3 
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Dr. Paui Baumaim
Chųopityelvr Palnuv mokyklą bai
gęs X-Ray spccialč cr.zaminacija.

3462 So. Halsted St.
■^■1 Ikll ...........!■■■■......  !!■■■■■ I ■ ■■ ......... .. ,.l, l.| ,

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

Naujausi molzyll- 
k niai išradimai yr pa-
A tyrimas visokiose li-
■ gose su, laimi mažu
V išėmimuj yra gydo-
į ■ mos atitekančiai įlei-
l džiaut serams tio-

siui i kraują., su <.li— 
elolivA pasisekimu.

Turimo visada 
Ui naujus scruniB — 

Pi’ofesoriauiiz Ehrli- 
cho gyduolei. 606 ir 
pagotiukis 914, gy* 

ir be Mgatfemo. 
ir N-Ray Egzaininucija 
Višai Dykai, 
priimsime kiekvieną 
to neturėsite jokios ąfea-

dome gerai 
Patarimai

Maloniai 
ateikite, dėl 
komybės.

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

Pagelbejoni tūkstančiams kenčiau 
čių. Ateikite pas mus ir daugiau m 
bekentėsite, jums tai nieko nekainuos.

The Peoples Health Institute
UR. GILŲ, Specialistas

4(1 N. AVęllš St., kamp. WashingVm Si.
Ofisu valandos: Panedėly, ketverge 

ir pętnyČi^i nuo 9 rytu iki 6 vakaie. 
Utar:)inke,' ketverge ir subatoj nuo 
i-jĮd iki .8 vokarr Nedėlioj ir Šventi- 
.uis nuo 10 ryto iki I vai, po piety.



Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 7 to pusi.)

Iš Lietuviško Pūdymo
Tautiška parapija turi vyskupą.

Visko yra buvę Tautiškoje 
parapijoje, visokiausių permai
nų, kaip dvasiniuose, taip ir 
svietiškuose reikaluose. Buvę 
daugelis permainų kuniguose ir 
valdyboje. Pastaruoju. laiku 
parapija pasirašė po lietuviško 
vyskupo jurisdikcija. Nesenai 
įvyko parapijos susirinkimas, 
kuriame dalyvavo ir pats vysku
pas Jonas Gritėnas iš Scranton, 
Pa. Visi parapijonys nutarė,

, NAUJIENOS, Chicago, DI.
r—»» - --------------------- ---------------- . . -------MiMteai

kų parapijos kleboną ant Aid (liaudies dainas, ir todėl tuomet 
’bum Avė. P-as Tautas irgi 
kalbėjo; jis turi daug geresnę iš
kalbą ir geriau vartoja lietuvių 
kalbą, negu pats vyskupas. 
Ant kiek girdėti^ pats vyskupas 
yra geras fanatikas, nes mano, 
kad reikalinga yra viską Tautiš
koj bažnyčioj šventinti išnaujo, 
nes nė vieho, ne kito Šventini
mas esąs negeras.

Ant kiek p. Gritėnas galės pa
gerinti dalykus Tautiškoje para
pijoje tai parodys ateitis. Rei
kia pasakyti, kad kleboną kun. 
Tautą pats komitetas pasikvįe- 
tė ir 
rė.

buv<\ji pamėgus Birutę. Dabar Pranešimai 
vėl tas pats atsikartoja, tik dar __________
geresnis bei publikai daugiau it- i_7 \ v . .
nnMnkinnnti« dnlvlrns idednmn n<b KUM Ir

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

JIESKO darbo PARDAVIMUI
už piekoriu

tada vyskupas tam prita

patenkinantis dalykas įdedama 
humoras. Pavyzdžiui, .praė-;

jusj ketvertą jau susi mokino 
dainą apie mergelę, motyvu li<5- 
tuviškos polkos. Visi birutie- 
čiai begalo patenkinti. Gryžta 
daugelis senesnių birutiečių, ku
rie pirmiau nebuvo pasitenkinę 
Birutės mokytojais. Atrodo, 
kad Birutė šį sezoną peršoks virš 
100 narių. Good Įtiek Birutei ’1Y 
Vanagaičiui.

PRANEŠIMŲ TAISYKLES

HAKAiU darbo 
pirihiarankj ar anlrarankį prie 
duonos' ir keksų kepimo. Mo
ku tų amatą gerai.

K nei pk i tės:
4037 S. Donore S t.

PARDAVIMUI
GROSERNĖ Ir *
BTTČERNĖ. v

3600 S. Union A Ve. 
Tel. Yards 0297

Plėšiniai

Trečiadienis, Saus. 21, 1925
.. . . «. ■:» . f*-P • _____ _

NAMAI-ŽEME
Tikras Bargenas

Bridgeporto siaučia plė- 
Kiekvieną dieną vis ką 

apiplėšia arba sumuša, 
beveik

/ Jaunoji Birutė ,
Su naujais metais ir Jaunoj 

Birutėj pasidarė permainų. IŠ- 
kad dalyvauti-gyvuoti po to vys-1 rinkta nauja valdyba 1925 me-
kupo jurisdikcija. Kalba paties 
vyskupo yra žargoniškai lietu
viška; maišo daug lenkiškų bei 
rusiškų žodžių; taip, kalbėdamas 
apie apyvartas, savo bažnyčios 
Scrantone jis sakė, kad “mes ten nitės nariais.
darome didelius oborotus.” Pats pasirinks bei pasidalins 
p. J. Gritėnas yra dar jaunas vy- n>is.
rūkas, turi dailę išvaizdą ir ne- j. Uktvcris, kuris eis pareigas 
blogą iškalbą. Jis yra Įšventin- organizatoriaus Ljei /manažien 
tas nesenai vyskupu žinomo len- riaus; ji^ užima buvusio organi
ką “arcivyskupo” Hoduro, kuris zatoriaus p. M. M. Yodžio vie- 
p. Gritėną paskyrė lietuviams, 
nes. turbut mato, kad lietuviai apie go narių.
neina Į jo lenkiškas parapijas, | 
kuriose klebonauja lenkai kuni
gai. Jis savo kalboje pasako, 
kati jis nepripažysta jokių kitų 
kunigų, kaip tik jo paskirtus ir 
įšventintus, 
sirinkime 
elgė negerai, išprašydamas kun. 
X. Žukauską iš susirinkimo. Da
lykas buvo šitaip. Kadangi su
sirinkimas buvo šauktas viešas, 
tad į jį atsilankė ir kun. X. žu- ’ 
kauskas. Jis atsisėdo paskuti
nėse eilėse. Priėjo prie jo vys
kupas Gritėnas ir klausia: “Kas 
Tamsta esi?” Žukauskas jam 
atsako, kad esąs kunigas ir bu
vęs šiai parapijai klebonas. į 
Čia p. Gritėnas sako, kad jis ne-' 
pripažystąs jį kunigu ir “laba
nakt.” Dar kun. Žukauskas mė
gino neiti, bet Gritėnas pakarto
jo, tai keletą kartų ir Žukauskas 
apleido svetainę, žmonių susi
rinkime buvo į kokią 70. Gritė
nas uždarydamas susirinkimą 
paprašė visus atsistoti ir pradė
jo poterius. Pirmiausia sukaL

tams. Į valdybą įėjo F. Tvėrė
jomis, F. Martikonis, J. Gura, 
J. Bložis ir p-ia Navakauskienė. 
šios ypatos yra tėvai vaikų, ku
rie lankosi ir yra Jaunosios Bi- 

Jie tarpe 'savęs 
vieto- 

Prie jų yra dar išrinktas

Ant 
šikai, 
nors 
Savaites laiko bėgyj
kiekvieną dieną lietuviai buvo 
užpulti plėšikų. Iš plėšikų yra 
kaip anglų, taip ir lietuvių; tuo 
biauriu darbu užsiima daugiau
siai vaikėzai nuo 16 iki 20 me
tų amžiaus.

štai apkraustyta gatvėje p. 
Valančauskienė, Lukas, Petkus 
ir kiti. Apkraustyta lietuvių, 
stuba pr ie 32 ir Wallace gatvių* 
Ir daugelio kitokios rūšies blo
gumų.

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

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

2. Dykai talpinami pranešimai 
visų organizacijų^ draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetų siisirinkinius; 
rengiant paskalias, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaikščioji- 
mus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizuiško 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 tikėiiniiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų: 
balių, teatrų, n“ 
vakarėlių ir bazi

AUTOMOBILIAI

tą. Dabartinių laiku J. B. turi

Ji« • tame su- 
ir gi pasi-

Komitetas susirinkęs pas p. 
(Tverijoną nutalrė pagaminti J. 
B. įstatus-konstitucijų ir įvest 
kelttą naujų skyrių. Ant vie
tos tapo sudaryta nauja trumpa 
paranki ir tikslinga konstituci
ja ir sumanyta ir nutarta, kad 
prie J. B. turėti šiuos skyrius: 
choro, orkestros, lietuvių kalbos 
ir rašybos, teatro ir lietuviškų 
žaismių bei šokių ir atletikos, 

j Į šiuos skyrius nutarta kvies
ti chorui ir orkestrai p. P. Sar- 
palių, lietuvių kalbai ir rašybai 
Dr. A. J. Karalių, teatrui ir 
žaislams J. Uktverj, atletikai K. 
Sarpalių.

Kalbėta daug apie vaikų atle
tiką ir prieita, kad atletika duos 
gero vaikų sveikatai ir nutarta 
todėl kviesti p. K. Sarpalių, nes 
jis yra geras atletas ir dar me
dicinos studentai Jis supras 
gerai kas jaunimui yra reikalin
ga ir koki atletika yra naudin
ga vaikams.

Jaunoji Birutė laiko savo pa-
bėjo maldą tokią pat, ką ir bab- mokas kiekvieną ketvirtadienį 
tistai bei metodistai kalbą, už park0 svetainėj prie 30 ir Hals- 
Dievo malonę ir susirinkimą, o lcd gatvių, mažoj svet., '“Liber- 

ty Room,” kaip 7:30 vakare. Vi
si norintieji prirašyti savo vai-

paskui jau poterius. Po to už
darė susirinkimą.

čionai jis, p. Gritėnas, pasky- ffąli tai padaryti bile ketvir- 
rė kunigauti Tautą, buvusį len- tadienį per pamokas. ----------Mokestis 

yra dešimtukas mėnesiui.

PINIGAI »
ir Keis-

Roselando
Lietuvon

Roselandicčiams ir kėh-
singtoniečiams 
iausia įstaiga 
niui

artim-
pasiunti-
Lietuvon

yra
233

pinigų

Tupikaičio aptieka, 
East 115th St. Pi-

Keistučio Dmrnibs skyrius 
jau veikia.

šiomis dienomis jau 
tučio Kliubo Dramos Skyrius
pradėjo veikti. Jie renkasi re* 
peticijoms kas trečiadienis ir 
penktadienis, McKinley parko 
svetainėje ir Jau mėgina veikalą 
“Ponas Daugnoris,” trijų aktų 
gerą komediją, šį veikalą reži- 
sieruoja J. Ūki ve. i s, tas pats ką 
ir Keletą metų a*gal Keistučio 
D? . mos skyrių n .Ųaier nvu, Mė
ginimui eina neblogai ir 
ma, kad lošimas pavyks 
Veikalą statys vasario 
Meldažio svet.

mano-; 
gerai.

nigai nueina Lietuvon
greitai, su pilna gva-
ra n Ii j a.
Iš Roselando ir Ken-
singtono siųskite pini-
gus Lietuvon per Nau-
j ienų Skyrių Tupikai- 
Čio aptickoje, 233 E. 
115th St., Kensington.

“Birutė” nauja
Buvau pamokose “Birutės,” 

kiti vadina “sena Birute,” nes 
mat kada mes turime Jaunąją 
Birutę, tai nekuriems 'neaišku 
apie kokią Birutę kalbama.

i Mačiau Birutę prie p. Petrau
sko, Strumskio, Pociaus, Kvede- 
ro, Šimkaus, o dabar p. Vana
gaičio. Turiu pasakyti, kad Bi
rutė rengiasi sų p. Vanagaičiu į 
kitą rūbą. Praėjusius laikus ži
no ir Chicagos visuomenė, todėl 
Jr pasakysiu trumpai ir manau, 
|kad mane supras, — kad Biru-
tė atėjo į tuos laikus, kada šim-

G E R B. Naujienų akai- 
tvtnjnt ir skaityto jai 

prašomi pirkinių reikalais 
°jti | tas sankrovas, kurios 

f skelbiasi Naujienose.

•iknikų, koncertų, 
nylinių ar sektan

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

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

5. Apie kreditų reikia tartis su 
Naujienų administracija.

(i. Visi pranešimai norint patal- 
Binti į sekamos dienos laidą turi 
ut priduoti ne vėliau kaip iki de

vintos vai. vakaro._______
Chicagos Komitetas Lietuvos Naš

laičiams šelpti rengia “Bunco” Party 
Seredoj, sausio (Jan.) 21 <1., 1925. 
Mildos salėj, 3142 Sq. Halsted St.
sušelpimui Kauno ir Vilniaus našlai
čių. j - - -
ti ir prisidėti prie šio labdarybės dar
bo. —Komitetas.

Jėzus juodos skuros.
Kunigai sako, kad Naujienos 

“bedieviškos,” bet čia jums pa
duosiu ištrauką iš kunigų orga
no “Draugo,” perrašytą žodis 
žo<lin. Štai ji:

“1) švęntųjų Gyvenimas. Juo
dais gerais apdarais Kaina $4.50

2) šaltinis knygos skuros juo
dais' apdarais. Kaina $3.00 Kai
na kauliniais apd. $3.50

3) Balsas Balandėlės arba Ma
žas šaltinėlis juodais apdarais 
kaina. $2.00

4) Kūdikėlis Jėzus* Maldų kny
gelė juod. apdarais Kaina. $1.75
Kaina kauliniais apd. $1.00 Kai
na juodais apd. 85c. Kaina.juod. 
kiet. apd. 45c.

5) Mažas Altorius juodas apd.
Kaina $1.50

6) Kantičkos juodais minkš.
apd. kaina $1.45 -
Kaina juodais apd. 90c. Kaina
juodais kietais apd. 80c.”

Vaje kokie jie katalikai, tik!
žiūrėkite! žinoma, pridečko čia neat‘
nereikia. Kiek protostiek moks
lo.

Savininkas priverstas parduoti, 
ncH Jam būtinai 1 reikia pinigu, 3 
augšlų muro namas, su mediniu 2 
augštų namu užpakaly, su visais 
moderniškais įtaisymais, lietuvių 
kolonijoj Brolau, nepraleisk šios 
progos. Keikia $3500 cash. Rendos 
neša $95 j mėnesį. Kreipkis pas

S. F. Marti n k iis, 
3335 S. Halsted St, 

Tel. Yards 6894

NEGIRDĖTAS bargenas: bučernė 
ir gorsernė ant pardavimo; gera 
vidta. lietuvių kolonijoj, biznis iš
dirbtas per daug metų. Gąnsite 
bargena, kas pirmas, tas laimės. 
Turi būti parduota į trumpą laiką 

729 W, IK StFORD BARGENAI 
1923 metų, 1 tono marketo

192; . ___  ______
starteriu ............ ».......... $275 Ant pardavimo arba mainymo bnčer-

1923, 1 tono panel t. rokas, su
starteriu ....... ............. .......... $290
Taipgi bargenai'touring karų, roed- 

sterių coupe; ir sėdam). Visi 
garantuoti gerame mechaniškame 
(lejiine.

EVANS— SCHUSTER CO., I
3704 S. Western Avė.

► tro-
kąs .... .................    $225

1 tono .daržovių trokas, su _ ( 

pa op! trokas

RAKANDAI

karai
pa-

EYTRA BARGENAS, Z 1 I-.. « VVM I-VII X „
nė ir groseme geroj vietoj, turi būti 
parduota greitu laikų. Mainysiu ant 
namo, loto, automohiliaus arba kito 
biznio. Kreipkitės

J. LEPA, 
722 W. 35 St. Tel. Boulevard 3249

PARDAVIMUI 5 kambarių rakan
dai, kaip nauji, parloro setas, valgy
mui kambario sartas, miegojimo kam-, 
bario setas, kaurai, fcrojiklis pianas, 
Viętrola, parduosiu pigiai, visus arba 
dalimis.

Atsišaukite
5601 S‘o. Winchester Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARDAVIMUI lunch ruimis už 
cash, arba mainysiu ant lotol Vie
ta gera, tarpe daug, fabrikų, biznis 
eina gerai, priežastis pardavimo — 
nesutikirpas partnerių.

Atsišaukite
4432 So. Western Avė.

PARSIDUODA * groserne ir 
bučemė maišytų tautų apgyven- 
toj vietoj. Pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos.

5359 So. Aberdeen Avė.

AMBITINGI VYRAI!

PARDAVIMUI gf osernė, da
romas geras biznis, randasi tar
pe dviejų bučernių. Tikras bar- 
genas tikram pirkėjui.

Tel. Republic 3273

ŠTAI JŪSŲ PROGA!
čia jūsų ateitis. Turiu kelioli

ka gerų farriių FLORYDOS val- 
tijoj, kurias parduosiu už cash 
arba išmokėjimais, 20 akrų ge
ros žemės tiktai $495, visi 20 
akrų apsėti orindžiais, valdžio
mis bulvėmis ir t.t. Į 5 metus at
neš pelno nuo $8,500 iki $5,000 
į metus. Tai yra daug geriau ne
gu dirbti dirbtuvėj. Taipgi tu
riu visokių farmų jau prirengtų 
ir su budinkais, kurių kainos 
yra nuo $1,500 iki $27,000. Del 
platesnių informacijų arba dėl 
katalogo malonėkite atsišaukti 
arba rašyti.

McCASKILL ESTATE 
Lietuvių Departamentas

7 So. Dearliorn St., 
Room 1548, 
Chicago, 1)1.

Pradžia 8 v. vak. Pelnas skiriamas} FIRMA 3,0 METŲ PASEK- 
nmui Kauno ir Vilniaus našiai-__  __ _ _

Kviečiame visuomenę atsilanky-Į MINGO BIZNIO, DAR DADE-
DA PRIE SAVO BIZNIO VIE-

L. S. J. Lygos lavinimos susirinki- NĄ I AĘDAVINĖJIMO SKY- 
mas įvyks penktadieny, sausio 23 d., 
8 vai. vak. Raj/mond Chapel (816 W. RIŲ.
31 St.). Visi nariai malonėkite atsi
lankyti ir savo draugus atsivesti.

I — ApŠyietos Kom. Mums reikia būtinai vyrų ku
rie turėtų susijungimą su fir
ma, kur jie ras čionai labai mo- 
lonų darbą. Tie vyrai bus iš- 

_ mokinti ir pastatyti į tokią vie
tų vietų nėra prjitaami. Visi Naujie- tą kur jie patys imsis darbo ir 

klausys nurodymų. Didelis pel
nas yra užtikrintas.

rtAbAKGA.
rfESIG A RSINA NTIEM8

Klaidos padkrytoH turi
Dut atitaisytos | 24 vul

Jokie apskelbimui ii streiko apim-

aų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofiaan apie ’ einančius streikus, 
dant Naujienų darbininkai genaus 
aietų žinoti, kaip elgtis su priduoda- 

haiH apskelbimai^.'
Pardavimai savasčių, biznių, auto

mobilių, rakandui kambarių 
jo ai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi hut iš kalno 
mi pu, ?

juigu kūne a^z^ksibimai
cjouni, Naujienų administracija pa- 

kv leine jų aetalpinti, kol nei*- 
i tirs jų teisingumo, ir vėžinti pinl-

iakys etikos reikaĮavimau..-*
Norintieji pasigarunt | sekamos die 

—Raganius. I ®oa Naujienas,/ tuvi pjriduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip fi vai. va- 

•___ . karo.

jieikoji- 
jiekkoji- 
apmotca-

pasirodo

Bridgeportas

PARDAVIMUI groseme ir 
visokių smulkmenų krautuvė. 
Vieta išdirbta. Ruimai gyveni
mui. Pigi renda. Kreipk i lės:

4107 S. Maplovvood Avė.

BARGENAS
PARSIDUODA Rooming house ir 

prapertė Namas garu šildomas, ne
šąs $250.00 į mėnesį gryno pelno. 
$2500.00 cash.

Atsišaukite
2603 So. Halsted St., 

Victory 6590
PARSIDUODA labai • pigiai 

grosernė ir Delckatesen, 4 kam
bariai pagyvenimui. Pardavimo 
priežastis, liga.

10433 So. Michigan Avė.
Rosenland

REIKAL1NGA BUČERNE ARBA 
GROSERNĖ

Mainyti ant 2 pagyvenimų medinio 
namo. Namas randasi geroj vietoj 
ant Bridgeporto.

Platesnių žinių kreipkitės pas
C. P. SUROMSKLS & CO., 

3352 So. Halsted St., Chicago. 
Tel. Boulevard 9641PARDAVIMUI pirmos klesos 

grosernė, geroje apielinkeje, | 
prie gatvekarių linijos, senai 
įsteigta krautuve, rendos $45,j 
su gyvenimui kambariais, ilgas, 
lysas. 2862 W. 38 St.

MORTOECIAl -PASKOLOS
lĮl, ‘iii - ~~ ~ .......  - ~

I
 Pinigai paskolai dėl 1 ir 2 mor- 

gičių, nebrangiai* greitas vei
kimas.

Į MAX COHEN
. Room 3T>1,

440 So. Dearhom S't.
Į Tel. Central 1191

Ar jys esate tuomi vyru?
ŠITAS PASIŪLYMAS UžIN- 

TERESUOS TUOS KURIE NO
RI TURĖTI SANTIKIUS SU 
ŠIA ĮSTAIGA. JIEMS BUS 
TIEK MOKAMA, KIEK JIE 
YRA VERTI.

JUS PASIRAŠYSIT PATYS 
SAU ČEKĮ.'

Kuomet išmoksite savo darbą, 
mes.suteiksime vadovavimą.

Uždaromi automobiliai

PARDlAVrMUI groseme ir 
daržovių krautuve. Sena iš- 
dirlita viela. Gausit hargeną.

saukit:
Tel. Lafayette 0160

MOKYKLOSPARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė, arba farma, Wisconsino valstijoj. 
Vieną iš dviejų turime parduoti. 
Ėprduosime prieinama kaina.

Kreipkitės
DAMBROS ir JARUMBAVICH 

1409 So. 49 Court 
Cicero, III.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley Į643

M. E. HUTFILZ, Manager

ASMENŲ JIESKOJIMAI
1 PAJIEŠKAU savo draugo Nopale- 
ono Stonio. Paeina iš Luokės para-

1 pijos, Telšių apskričio. Girdėjau,
Bridgeporto Lietuvių Politi- art ga^tvekarhi lipias ^DetToTt^kK kiami dėl biznio reikalų, 

kos ir Pašelpos Kliubas laikė s-a- Ji patį arba kas apie jį žino prašau) ------------—
vo motini susirinkimo, snnsio 11 pranešti sekamu-adresu. Feliksas Ged-\° metini susiruiKimą sausio ii minaą> 1000l Commeręial Avė., So. I * ------------------
d., Mildos svetainėj. ; Chicago, m

Pirm. A. Zakitorius atidaręs} 
susirinkimą pasveikino visus su į 
naujais metais, palinkėdamas 
Kliūbui gero pasisekimo, kartu 
pakviesdamas visus klfubiečius 
dirbti išvien dėl Kliubo labo. To
liau sekė priėmimas naujų na
rių ir skaitymas pereito susirin
kimo nutarimų.

Pirm. A. Zalatorius pakvietė 
naują valdybą užimti savo vie
tas. Tai padarius sekė įvairių 
komtisijų raportai. A. Zalato
rius, kaipo Auditorijos Bendro-, 
vės direktorius pranešė, kad Au
ditorija neužilgo bus užbaigta, 
nes šiluma, yra leidžiama, kas 
labai pagreitina plasteruotojų 
darbą. '

Po to sekė įvairus tarimai. 
Tarp kitko liko nutarta iki pus
metinio susirinkimo priiminėti 
į Kliubą naujus narius už pusę 
įstojimo. Todėl patartina vi
siems, kurie nori prisirašyti prie 
šio Kliubo, pasiskubinti. šis 
Kliubas yra vienas iš pažangiau
sių; jis gerai stovi finansiniai ir 
yra skaitlingas nariais/; taipgi 
yrą daug prisidėjęs prie budavo- 
jimo Auditorijos, kaip pinigiš- 
kai, taip ir moraliai. Taipgi pa
gelbsti savo nariams išsiimti pi
lietybės popieras, kaip pirmas, 

, Norintys todėl 
tapti šios šalies piliečiais, rašy-1 
kitės į šį kliubą.

Kliubas laiko savo susirinki- i 
mus kas antras

Iš draugijų veikimo
šutei-

JIEŠKO PARTNERIU Parduokite man savo liuo

jkusbuvo. Dainuoja liaudies dai- taip ir antras, 
neles ir vieną, kitą klasišką daly- tapti šios šalie
ką. Dainos daugiausiai paties 
p. Vanagaičio kompozicijos, liau 
dies dainelės pilnos gyvumo ir 
h umaro.

PARSIDUODA buČernė ir groser- 
nė, galima pirkti ir tą namą kur 
randasi grosernė. Apielinkė tinkan
tį bizniui. Apgyventa visokių tautų. 
Turiu greit parduoti, nes noriu išva
žiuoti j Lietuvą.

Atsišaukite
1701 N. Cramford Avė.

NAMAI-ŽEME
0IEŠKAU partnerio prie groser- 

nės ir hinch ruimio; gera 
padaryti pinigų.

Atsišaukit
Višniauskis,

3 W. 137 SI.
R1VERDALE. ll.L,

> Tel. Riverdale 45

proga

ĮVAIRUS SKELBIMAI j su nurodymų.
•*** -*****»*****J!*WW»>WWWWW**VS*I •

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus* ir t. t. <

3149 So Halsted St.
J. S. RAMANČI^NLS, Prez.. J

Mes turime labai gerą pasiū
lymą dėl žmonių kurie gali Už
dirbti daug pinigų. Tas darbas 
yra malonus ir jusi gausite $60 į 

‘ savaitę, jei jus klausysite mu- 
Mes koperuosi- 

me su jumis ir parodysime kas 
galima yra padaryti.

William Zelosky Company

ISRENDAVOJIMUI
Didysis ofisas

111 W. Washington S|. 
Room 246

DIDELIS mūrinis. 2 tirtų namus 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau 
kitę prie James Kral, 2444 \V. (D 
St. Tel. Prospect 1364

SVARBUS pranešimas tienis, ku
rie nori eiti į garadžiaus biznį. Tu
riu 100x135 pėdų žemės tarp 66 
ir 67 gatvių ir Western avc. Taip
gi galiu pasiskblihti pinigų.

Atsišaukit
Julius Welechka

6559 S. Maplevvood Avė., Chicago
NORINTI pirkti, parduoti arba 

mainyti namus, lotus, biznius, tu
rim bargenų, namų, lotų aplink 
vienuolynų Marųuette parke. 'Maty
kit J. Namon. 2418 W. Marųuctte 
Hd., arti VVestern Avė. Tol. Pro
spect 8678. Ofisas adaras lig 8 v., 
nedaliomis iki 3 po pietų.

-PUIKUS NAUJAS 4 FLATŲ 
MŪRINIS NAMAS

RENDON 6 kambarių fintas karš
tu vandeniu šildomas gerame padėji
me, $65. Tame pačiame name, 4 
kambarių fialas, kaęštu vandeniu 
šildomas $50. Gražioj apielinkėj.

6530 So. Robey St. 
Tel. Prospect 3926

IŠSIRENDUOJA Storas lietuviškam' 
Kotelyje su visais įrengimais, renda 
pigi.- r " - 
nemažiau kaip $500 
biznio.

Atsišaukite pas
P. GADE1KO 

1606 So. Halsted St., 7

Skyriau^ ofisas
1905 Belmont Avė. 

Skyriaus ofisas
3553 N- Western Ave.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Vėliausios madoif visais atžvigiais, 
4 karų murinįs garadžius, pilnai pa- 
renduotas už $4000 į rųetus, lietuvių 
kolonijoj, kaina $34,000, cash $10,000 
ar daugiau.

Matykit savininką tame name.
• G. J, SCHREIER,

6442-44 So. Rockwell St.
Prospect 6238

Reikalinga kaucija už renčia į 
iu kaip $500. Gera vieta dėl

Chicago

JIESKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo bučernėj, 

sekmadienis I 25 metai kaip dirbu prie toki<j> 
humaro. Reiškia Birutė šiemet kiekvieno mėnesio, Mildos sve- darbo. Tel. Gary 1325.

I bus populerė taip, kaip Šimkaus tainėj, 2 aukštas, 1 vai. po piet.
—Kliubo Korespondentas. 1624 W. 15 Sty laikuose, nes publika mėgsta

JONAS KUNSKAS
Gary, Ind.

: ..v'i- z

REIKALAUJU pirmarankio duon
kepio, kuris turi gerą patyrimą prie 
juodų duonų. Gera mokestis 
kančiani darbininkui.

Atsišaukite
t FRANK DRĄSUS, .

atsa-

REIKALIN'GAS džen i toriaus 
pagelbininkas, turi būti paty- 

Iręs savo darbe ir nevedęs.
Atsišaukit Box 189 

3210 S. Halsted St.

139 E. 107th St., }
Tel. Pullman 0945

..  ... 1 1 "7..     '

PARDUODU namą arba mainau 
ant kokio biznio, loto arba automobi- 
liaus. Namas randasi West Sidėje, 
ant Leavit prie 22 St. Randos neša 
$80 i mėnesį.

Atsišaukite
930 W. 35 Place, 

Tel. Boulevard 0989

\

PAMOKOS
Pilietybės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos

♦ Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:

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

MOKSLO
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

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

3106 So. Halsted St„ Chicago, 111. 
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

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

AUKSO MAINOS
Pardavimui arba mainymui 4 pragy
venimų kampinis namas su'groseriu. 
Mainau ant namo .be biznio, loto, au- 
tomobiliaus priimant kaipo pirmą 
įmokėjimą. Vakarais telefortuokit:

Prospect 10404
3124 W. 55 St.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos. 
FEDERAL

1507
AUTO ENGINEERING 
W. Madison St.

. z" .■ ■ . ■Ji..


