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Sovietų atstovai prieš
Zinovjevą

Latviu spauda atakuoja 
lenkus

Atstovų butas-remia 
klų konferenciją

Savo “teisybei*! parodyti 
naudojas Muravjovo 
metodais

lenkai
Koriko

gm

Moterys reikalauja teisių 
gybės amendmento

RYGA, sausio 12. [E] 
nomas latvių politikas, 
prekybos ir pramonės ministe- 
ris inž. Spr. Paėglė įdėjo “Rigas 
Žinąs” tokio turinio rašinį:

“Iš visų naujųjų valstybių, 
kurios susikūrė buv. Rusijos. te
ritorijoj, nė viena’valstybė nėra 
taip susiginčijusi su savo kaimy-

— . Ži
bu vęs

Sovietą pasiuntiniai užsie-Į 
nianis prieš Zinovjevą

Reikalauja, kad jis hutų pašalin
tas iš kominterno pirminlnky-

Bet kadangi jokių dokumentų 
['nerasta, tai kratytojai pasitenki
no tuo, kad iškraustė iš pasiun
tinybės visus brangiuosius daik
tus. Vėliau tuorf daiktus, sako, 
pasisavinęs Zinovjevas.

i Atstovą butas remia nusi 
[ ginklavimo konferencijąBERLINAJS, vas. 3. — Pasta

romis dienomis Maskvoj Įvyko. 
sovietų užsienio pasiuntinių kon
ferencija. Toje konferencijoje 
dalyvavo Krasinas, Krestinskis 
ir Rakovskis, kurie pareikalavo, 
kad Zinovjevas butų pašalintas 
iš užimamos vietos ir iš komu
nistų internacionalo pirmininky- 
bės.

Pasiuntiniai pareiškė, kad lai
kymas Zinovjevo jo užimamoj 
vietoj paraiizuojąs visokį sovie-Į 
tų diplomatų užsieniuose darbą 
ir labai trukdąs susitarimą su 
Europos valstybėmis.

Krasinas grūmoja rezignuoti
Krasinas ir Rakovskis nurodi

nėjo į tą faktą, kad Zinovjevas 
nuolatos leidžia atsišaukimus i 
užsienio komunistus, raginda
mas juos kelti revoliucijas. Del 
tos aplinkybės, pasak pasiunti
nių, Francija ir Anglija žym'ai 
atšalusios sovietams, ir yra pa- 
vojausvojaus nutrukti visai san
tykiams tarp jų ir sovietų Ru
sijos.

Krasinas, kuriam dėl kvailos 
Zinovjevo “politikos” labai ne
sisekė Franci joj, grieštal pareiš
kė, kad esant tokioms aplinky
bėms jis nieko daugiau nebega
lįs veikti, o todėl prašysiąs, kad 
jį paliuosuotų iš tarnybos.

“Neprotingas išsišokėlis”

Paskilbusios “troikos” nariai, 
Stalinas ir Kamenevas, neprieš- [ 
taravo Zinovjevo pašalinimui. Jie ' 
sako, kad ir patsai Leninas apie ’ 
Zinovjevą išsireiškęs kaip apie 
“neprotingą išsišokėlį.”

Pagaliau pašalinimas Zinovje
vo patenkintų daugeli Trockio 
šalininkų, kuriems, be kitų, pri
klauso ir pats Krasinas.

Girdėt, kad Zinovjevas gausiąs 
“komandirovką’’ Į pietus ir ten 
iškeliausiąs. Tuogi tarpu sovie
tų pasiuntiniai pavartosią visų 
savo jėgų ir gabumų santykiams 
su Europa pataisyti.
Byla dėl apiplėšimo franeuzų pa

siuntinybės Petrograde
Tuo laiku, kai sovietų pasiun

tiniai taraujas dėl pašalinimo 
Zinovjevo, 
mažesnės 
kliudąs ta 
mininką.

Dalykas
pasiuntinybės rūmai Petrograde, 
kuriuose franeuzų pasiuntiniai 
gyvendavo caro laikais, tapo vi
sai ‘apiplėšti. Išgabenta iš jų 
visos brangenybės ir senovės 
daiktai, puikiausi kilimai, auk
siniai ir sidabriniai indai, isto
riniai veidrodžiai etc.

Pasirodo, kad GPU (“gosudar;
styennoje političeskoje upravle- naikino Garmano departamen- 
nije”) Įsakymu pasiuntinybėj £’-* ’---- 1— x------  —
buvo, padaryta krata tikslu pa
imti iš ten “slaptuosius doku- 
mentus.”

WASHINGTO1NAS, vas. 4.— 
Senatui tam tikra rezoliucija 
autorizavus prezideiką, sušauk
ti valstybių nusiginklavimo 
konferencijų, prie jo prisidėjo 
ir atstovų butas, šiandie jis 
taipjau priėmė rezoliuciją, ku
ria prezidentas prašomas pa
kviesti kitas- valstybes susirink
ti antron ginklavimus apribo
jimo konferencijom

Moterys reikalauja pil
niausios teisią lygybės

Nori kad butų priimta kopsti- 
tucijis pataisa garantuojanti 
moterims teises.

moterių 
si i jų dalių 
lankiusios 
minėn graudenti, 

federalės

Fra nei joj iškelta ne- 
svarbos klausimas, 
patį kominterno pir-

toks, Kad Francijos

VVASUINGTONAS, vasario 
Apie šimtas ar daugiau 

iš visų Jungtinių Val- 
šiandie buvo .atsi- 
atstovų buto teis-

komisijon 
butų priimta 

konstitucijos pataisa,* kuria bu
tų garantuota pilniausia mo
terių teisių lygybė su vyrais.

Senato teisminė 
ja žada moterių 
klausyti ateinanti penktadienį.

sųbkomisi- 
argumentų

Trockio rankraščiai ir; 
poperiai konfiskuota

BERLINAS, vas. 3. — Pasak 
pranešimų iš Maskvos, centrali- 
nis rusų komunistų partijos vyk
domasis komitetas įsakęs kon
fiskuoti visus Trockio poperius 
ir rankraščius. Konfiskuota esą 
visi tie dokumentai ir privatinis 
Trockio archivas, kuriuo jis nau
dojos kaipo medžiaga savo zkny- 
gai “1917 metai,” dėl kurios jis 
buvo paguliau pašalintas iš karo 
komisaro vietos. Visi tie do
kumentai pavesta laikyti Stali
nui.

DUKTĖ IŠTEKĖJO Už TĖVO

COLORADO SPRINGS, CoL, 
vas. 4. — Ar girdėjote tokį atsi
tikimą, kad duktė ištekėtų už 
tėvo? Vakar čia bažnyčioj šliu- 
bą ėmė Williamas Johnson, 60 
metų amžiaus, su savo dukteria 
IJliana, 40 metų amžiaus. Lilįa- 
na buvo Johnsono priimtinė duk
tė.

C.HATTANOOCA, vas. 4. — 
Anksti šį rytą kilęs gaisras su-

tinę krautuvę ir gretymuą gy
venamus namus. Nuostoliai 
siekia daugiau ne 50,000 dole- 

, rių.

priežastimi tam yra Lenkijos 
pastangos apiimti savo valstybes 
sienose tuos kraštus, kurie prieš 
kelerius šimtmečius sudarė pla
čiąją Lenkijos Lietuvos valsty
bę su Lietuvos didžiuoju kum-/ 
gaikščiu priešaky. Dabartinie- 
ji Lenkijos valstybės gyvenimo 
tvarkytojai nenori skaitytis su 
tomis didelėmis atmainomis, ku
rios įvyko po Lenkijos-Lietuvos 
valstybes žlugimo.

Užgrobė svetimus kraštus
“Dabartinieji Lenkijos politi

kos vadai sugebėjo ar tai netei
singai informuodami Europos li
kimo lėmėjus, ar tai diplomate j 
jos ar pajėgos pagalba prijung
ti prie savo valstybės tokių sri
čių, kurių interesai yra pilnai 
priešingi Lenkijos ir lenkų tau
tos interesams. Užtat darosi su
prantamos tos nuolatinės riau
šės, kurios eina Lenkijoj. Prie 
Ltmkijos prijungta Silezija, ke
lios čekų sritys, bet, kas svar
biausia, Rytų Galicija, Gudija iš 
iš Lietuvos smurtu užgrobtoji 
sostinė Vilnius. Visa tai yra 
sritys, kur Lenkų vadai bergž
džiai aikvoja savo valstybės n 
tautos dvasinių ir medžiaginių 
jėgų kitoms tautoms ištautinti 
ir slėgti.

Naudojas Muravjovo koriko 
metodais

užsispy- 
stiprint’

negu tat buvo matyt iš sei- 
katędros. , Iir visa tat varo- 
musų latvių valtsybėj. Už- 
galima Įsivaizdinti kaip ta^

“Su kokiu fanatišku 
rimu lenkai stengiasi 
savo elementą svetimuose kraš
tuose, girdėjome lenkų atstovai 
Latvijos seime Veržbickiui įtei
kus savo paklausimą dėl neva 
lenkų persekiojimo Unkštos ap
skrity. Lenkų tautos sienos 
baigiasi 250 kilometrų nuo Vil
niaus ir 350 klm. nuo Daugpilio. 
Iš tikrųjų lenkų agitacija yra 
dar biauresnė ir nusikalstames- 
nė, 
mo 
ma 
tat
atliekama lenkų okupuotose sri
tyse. Užtat reikia stebėtis, ku
riuo budu lenkai, naudodamiesi 
Muravjovo Koriko metodais, pri
skaito Vilniaus mieste “savo gai
valo” tiktai 34 nuoš., tuo tarpu 
kai tuojau už Vilniaus vartų jų 
nuošimtis siekia tiktai 2—6 nuo
šimčius. Ir vis dėlto lenkai ne
sigėdi skelbti tuos kraštus savo 
senobiškais kraštais. O jeigu 
pastarieji ima priešintis, juos 
labai paprastai pavadina bolševi
kais ir jų tautines pastangas ' 
bolševizmu. Ir deja, daug kas 
Vakalrų Europoj tam tiki.”

TRAUKINIO SUSIKULIMAS

FLORENCE, S. C., vas. 4.— 
Vietos geležinkelio jarduose 
šiandie rytą susikūlė greitasis 
Atlantic Coast pasažietrinis 
traukinys. Katastrofoj lokomo- 
tivos kurintojas Fagan, negras, 
buvo užmuštas, o mašinistas 
Cox pavojingai sužeistas.

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
4. — Vidaus ireikalų ministerija 
atmetė Jungtinių Valstijų neg
rų prašymą, kad jipms leistų 
atvykti ir apsigyventi Meksikoj.

KENTUCKY’fiS SAND CAVE TRAGEDIJA

FLOYD COUJNS, Sand Cave 
olų tirinėtojas, kurs- nuo pra
eito penktadienio kankinasi po- 

urv1?, milžiniškos
ant jo kojų nukritusios' uolos 
prikaltas.

žeminiame

MARSHAL C.OLlLJNS, nelai- 
mingo Floydo brolis, kurs ne
berasdamas būdų jam gyvybę 
išgelbėti, meldžia chirurgų nu
plauti broliui koją, kurią lai
ko prislėgus milžiniška uola.

Tennessee senatas atmetė Kentėjimai žmogaus, pri
vaiky darbo pataisą kalto požeminiame urve

NAMIV1LLKL lenn., vas. 4.
Valstijos senatas šiandie 24 

balsais prieš 7 atmetė propo- 
ąuojamą federalės konstituci
jos pataisą dėl vaikų 
kontroliavimo.

Penkios dienos kaip bandoma jis 
išgelbėti, be jokių pasekmių

darbo

vas. 
biuro 

per pir- 
1924 metu 11 mene- v

4.— Valstijos statistikos 
surinktomis žiniomis, 
m tiesius
siu automobiliai Cal'ifornijos 
valstijoj užmušė viso 1,225 
menis.

Chicago ir apielinkė. šian
die aplamai ‘‘gražu; mažti atmai
nos terpperaturoj; vidutinis va
karų vėjas, pranašauja oficia
lia • ro biuras.

Vakar temperatūra vidutinei 
siekė 42°F.

šiandie saulė teka 7:00, lei
džiasi 5:08 vLlendą. •

PINIGŲ KUOSAS i
Vakar, vasario 4 d., užsienio pi-1 

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankd buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... f
Belgijos, 100 frankų .......... S5.17
Danijos, 100 kronų ................ $17.89
Erdftčijos, 100 frankų .... 85.411 
Italijos, 100 lirų ..................  $4.17,
Lenkijos, 100 zlotų ..............J $19.25
Norvegijos, 100 kronij ............. $15.83
Olandijos, 100 florinų ......... $40.30
Suomijos', 100 markių ........... $2.58
Svedijc”, 100 kronų ........... $26.95
Šveicarijos, 100 farnkij ........ $19.30

Lietuvos PinigŲ Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos liti? kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas Šitaip: 

' 50 litų ----
įoo litų 
200 litų 
800 
400 
500 
600 
700 
800 
900 litų 

ItOO litų
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidų už koŽną siuntinį. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

CAVE CITY, Ky„ vasario 4. 
i Jau penkios dienos, kaip žmo

nės dirba, stengdamies išgelbėti 
olų tirinėtojį Floydą Collinsą, 35 
metų vyrą, ir visos pastangos 

> iki šiol nedavė jokių vaisių.
Šioj Kentucky’ės valstijos apy- 

gaivioj yra garsiosios Mamuto 
, olos. Be jų yra ir daugiau,, ki

tokiais vardais, olų — požeminių 
urvų urvelių ir galerijų. Ne vi
sos tos olos, tie urvai urveliai iš
tirti.

Floydas Collins, vietos gyven
tojas, nuo pat mažų dienų mėg
davo po tuos urvus landžioti, 
juos tirinėti. Jis atrado keletą 
didelių ir gražių olų, tarp jų ir 
taip vadinamą Kristalų olą. Be- 
landžiojant tais, požeminiais ur: 
vais, — kurie vietomis yra taip 
ankšti, kad vos .žmogaus kuna*. 
išsitenka, ir norint praeiti, ga
lima tik pilvu šliaužti, — Collin- 
sui nekartą buvo atsitikę nelai- I t emių. Tečiau tas jo neatgrasė 
nuo.tolimesnių ekskursijų į slap
tinguosius požemius.

Praeitą penktądient, belan
džiodamas požeminiais Sand Ca
ve urvais jis sakosi radęs nuo- 
stabaus gražumo kristalų gale
riją.

Besidžiaugdamas savo atradi
mu, Floydas Collins lindo® siau
ru urvu atgal. Vienoj vietoj 
siaurutėlis urvas darė penkių 
pėdų latnką aukštyn.' Colins, ap
sivertęs ant nugaros, stūmėsi 
tuo lanku viršun, bet kai jio> gal
va buvo jau pasiekus lanko vir
šaus, staiga ant kairės jo kojos 
nuslinko iš viršaus , milžiniška 
uola ir tuo budu kaip kalte pri
kalė ji vietoj. x

Gailins, kentėdamas baisiau-

1—l.«—. ..........................     ■■■■■

Nuo skausmo ir nusikankim- 
mo jis apalpo. Kai atsigavo, jis 
vėl šaukė.

Uolos prikaltas jis gulėjo 
aukštiemnkas. Iš viršaus, nuo 
urvo lubų, ant jo nuolatos vai’-, 
vėjo šaltas vanduo- Jo drapa
nos buvo sumirkusios, apačioj 
buvo dumblas, jis gulėjo dum
ble. Be skausmo jį dar baisiai 
kankino šaltis.

Uis vis šaukė pagalbos.
Ąnt irytojaus, tai yra šešta

dienį, atrado jį tokioj padėty jo 
brolis Marshalas Collins, kurs 
nesulaukdamas Floydo parei
nant, išėjo ieškoti. Lyg tyčia [ 
.. _ t ... * Ijis nuėjo į urvo žiotis ir tuo bu
du išgirdo silpną brolio balsą.

Baste Collinsą surado, bet štai 
jau penkta diena kaip daro pa
stangą jį išgelbėti, ir niekaip 
negali. Negali dėlto, kad tas ke
lių dešimčių pėdu ilgumo urvas i 
yra taip ankštas, k?d tik vienas! 
žmogus vos išsitenka. Prieiti 
prie uolos, kuri laiko Collinso 
kojas prikalus, negalima, dėl to 
kad nėra vietos pralįsti pro pa
tį Collinsą, o iš antro sgalo ne
galima prieiti dėl to, kad nėra 
kito žinomo i ten urvo. >

Išgelbėti nelaimingą Floydą 
Collinsą jo brolis paskelbė dagi, 
kad duosiąs 500 dolerių geram 
gydytoj u i-chirurgu i, kurs suge
bės nuplauti broliui koją, kad 
nors tuo budu jo gyvastį išgelbė
jus. Atsiliepė keletas Chirurgų, 
kurie pasiryžę tatai padaryti be 
jokio atlyginimo, jeigu tik ga
lėtų kaip nors prieiti. Vienas 
Chicagos chirurgas, I)r. Hazlet, 
vakar išskrido aeroplanu bandy
ti išgelbėti Collinsą, kurs po pen
kių dienų didžiausių kentėjimu 
daljar esąs vos gyvas. Ar pa
vyks dar jis išgelbėti?

-T--------------- £-----------------

FRANCUZŲ LAKŪNŲ KE
LIONĖ Į DAKARĄ

H-----------------------

PARYŽIUS, vas. 4. — Aimi- 
jos aviatoriai, kap. Ivemaitre ir 
Įeit. Arrachard, kurie bandė be 
sustojimo nuskristi iš Etampes 
į Dakarą, Franeuzų Vakarų Af
rikoj, padarę be sustojimo 4000 
kilometrų buvo privdisti nusi
leisti įeinėn ries Bio Oro, 700 
nuo Dakaro. Iš Etampes jie iš
skrido vakar 11:30 vai. ryto.

Iš Klaipėdos krašto
Kontrabandos judėjimas 

gruodžio mėn.

Klaipėdos krašte konfiskuo
ta: spirito 558 litr., denatūra
to 150 litr., romo 3 litr., ano
dijos (Hoffmanno lašų) 73 litr., 
mielių 220 klgir., šokolado 440 
plyt., dviračių 2 Št., staltiesių 
18 št., cigaretų 125 št., kavo^ 
ir vaistą 2125 klg. Išduota: šie-, 
nai pereiti leidimų 20^8, vizų 
185, Sulaikyti asmenys už slap
ią i ienos perėjimą 3, už kon- 
trabandavrma — 9, be doku- 
mc'ntu 3, ieškomų 1, įtaria- l 
mų žmogžudystėj 1, Įtariamų 
vagystėj 2, už girtuokliavimą 
5, įtariamu konlrabandavimo 
2. Baudos: nubausti 2 asme
nys, nuvykę Icliau 10 klm. zo
nos su leidimais & sienai per
žengti.

Iš Okupuotos Lietuvos
. VILNIUJE
Ų• •

E ras Basanavičius sirginėja
Paskutiniu laiku d-ro Basa

navičiaus sveikata su krypo. 
Gerbiamasis daktaras negalė
jęs nė viešuose naujųjų metų 
sutikimuose dalyvauti.

M< nopolinių prekių 
pardavinėjimas

f. •

Nuo Naujų Melų Įvedama 
nauja tvarka duodant leidimus 
mcnopolinčftis prekėms parda
vinėti. Tie hidimai 
duodami karo invalidams, val
stybės pensionieriamc, jų arti
miems giminėms ir be to koo- 
perativams. i

Javai ir jų produktai
Paskutiniu laiku pabrango 

javai ir jų produktai: miltai ir 
k ruopės, į ’ ’ I z

Bedarbiai Vilniuje
Oficialinėmis. žiniomis Vil

niuje esą 1242 bedarbiai, jų 
skaičiuj 875 vyrų ir 367 mo
terys.

$5.50
10.50
20.75!
31.00'

sius skausmus, bandė atpalaidh- 51.511
.... 61.75
.... 72.00
.... 82.25
.... 92.50
... 102.75

ti koją, bet veltui.
Jis buvo vienas, siaurame 

tamsiame urve, toli nuo jo žio- 
ties, v Jis šaukė pagalbos, šau
kė sligi užkimo, bet niekas jo ne
galėjo žemėse išgirsti.

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

5is Kartus Greičiau 
už 50 centu

♦ •

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

Nau jienų telegramos išsiųstos iš Chica
gos prieš šeštą valandą vakaro, nueina Kau
nan į JM dienas. Lietuvos Koperaęijos 
Bankas gavęs musų telegramą didžiausiu 
greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad- 
'Tešantams į visas Lietuvos dalis ir taipgi 
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių

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

Iš kitų mieštų reikalaukite musų apli- 
? kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog i musų

raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III
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1 urnamentao
DEL LIETUVIŲ ČEMPIONATO

Dramos Draugija

GESTA UTAS
Jono Butėno Koncertas

‘Demarul'

Ohe ‘'Jrue Chocolate LAXAT1VE

SENSACIJA
I f- .. • - • *- -

HARKOVENKO

nuo

RAUDONA MASKA
Tel. Dearborn 9057

Stanislovas ZbyszhoTony Geczas

Hyde P

patar- 
visokio- 

pvieš 
laike

DR. SERNER, D. D.
Lietuvis Specialistas

Specialistai sunkių 
# chroniškų ligų vy

rų ir moterų

Pasako, kaip prašalinti 
naktinį kosėjimą.

vienas arba du

ana įvairus.
Butėnas sudainavo

3514-16 Kuosevelt Rtl 
Arti St. l.uuis Avė.

CH’LAGO. (LL.

pagerinta NEO SĄLVAR-
Išlikimo

Užtikrinam radikali pa-

sukontroliuoti 
jus pabandy- 

Nedaro skirtu- 
dabar pradėjo- 

___ " ’*»• 
s priva- 
■nusų nieki imate 

užsiimi- 
_ I- 

pagel

tiems 
visokios 
opiumo 
ir tt 

kiek 
meto 

negali'

Kad greitai prašalinus įrituojanti 
kosulį naktį, galima vartoti labai pa
prastą ;bu<lą gydymo, kad jus galėsi
me ramiai miegoti visą naktį be jokio 
trubelio tuojau.

_ 4 iTHE TRUE^\ < CHOCOLATE LAXATIVE 
VSl DIN Ali FdRMS Of CONSTIPATIONM 
OMMlNBtD KORCNllDRtN £ CR0WN Ui

Labai geras castor oil pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašylate Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pus visus aptiekorius.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

, f *
2221 W. 22nd SU arti Leavitt St.

Telephahe Canal 2552
Valandos; 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redqj‘ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

GYDOME LIGAS, BET NE 
SIMPTOMUS*.

809 W. 351h Sl.( Chicago 
Tel. Bo levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
w Parduodam Laivakortes. •

gus jaunųjų |I 
vių, kuriems priseina

Stato scenoj

Liet. Prog. Dramos Draugija
NEDĖLIOJ, 8 d. VASARIO-FEB.

LIETUVIŲ SVETAINĖJ, 
25-tos ir Dix Avė.

Advokatas
29 So. La Šalie St., Rooutf 530 

Tel. Central 639Q'
Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago

Tel. Yards 4681

Clark Medicąl Cliiiic
189 N. Clark St.,(kampas Lake St.) 
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakare. 
NedSlioj nuo 9 17to iki 1 po pietų.

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-112
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

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

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

ADVOKATAS 
77 W. Washington St. Room 911 

Tel. Central 6200
Cicero Ketvergo vakare 

4017 w; 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 
3236 S. Halsted St. T. «nul. 6737

Užkietėjimas ir išsipūtimas vidu
rių, inkstų, pūsles ir kitų vidurinių 
organų yra priežastimi užsisenė- 
j tįsių ligų.

Nuo užkietėjimo vidurių ir nevirškinimo — 
užlaikykite savo vidurius švariai ir svei
kais. Padarytos iš gryno čekoliado, be sko
nio laxative gyduoles. Vaikai mėgsta jų 
čekoliadiriį skonį 
jos yra GEROS dėl 
visos šeimynos. 
Pas visus gyduolių 
pardavinėtojus 10c. 
—25c ir 50c. mieros.

Dykai bandymo kuponas 
Frontier Asthma Co., Rm. 6B C.

Niagara nnd Hudson Sts.. Buffalo, N. Y 
Ateiųskito dykai bandymui jūsų me

todo pae:

I RU LAX MFG. CO 
Newark. N. .1.

Gydymas paremtas žinomomis gy
duolėmis Dr. wKing’s nauju išradimu 
nuo kosulio. Tiktai paimkite arbatinį 
šaukštelį prieš einant gult ir palai
kykite burnoje. 45 arba 20 sekundų 
prieš nurijimą, be Vandens užgėrimo. 
Gyduolės turi ęlvigubą veikimą. Jįos 
ne .tik greitai pagelbsti ir palengvina, 
bei ir prašalina plegmą ir kitus Ne
švarumus, kurie yra tiesioginė jprie- 
žastis kosėjimo. Pasekmės būna to
kios, kad jus miegosite kaip kūdikis 
ir kosulys geritai pranyks.

Gyduolės yra rekomenduojamos 
krutinės pra.sišaldyiyio, bronchitis, 
karkenčio kosėjimo ir visų gerklės li
gų. Ekonomiškos taipgi, nes reikia 
vartoti tik arbatinį šaukštelį. Parda
vimui gerose aptiekose. Prašykite jų.

Dr. Urban J. Ledoux, kitaip 
žinomas Ifaipp “Mr. Zero”, New 
Yorko bedarbių vadas, kuris su
kėlė nemažai triukšmo, vedžio
damas bedarbius jieškoti nakvy
nės bažnyčiose.

Statys !‘Erškečių Taku”

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St. „•

J. P. WAI1CHES
Advokatas

ilgai 
vu s i 
vanijos 
bučiuose 
dingai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

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

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

tokiame gražiame koncerte, kur 
netik publikos jausmus' įžeidžia, 
bet ir patį dainininkų nervuo- 
ja, Juk kiekvienas daiktas tu
ri savo laiką ir vietą, tą ir pa
tys komunistai turėtų žinoti. 
'Paeiaus jie nuduoda savo rū
šies žiopliais ir prie kiekvienos 
.progos garbina tą nelemtą Ru
sijos despotišką valdžią, kaip tą 
sutirškintą birbinę, kurią joks 
sveikai protaujantis žmogus ne
gali pripažinti “Sveiką .Rusiją.”, 
kurios visi galai yra <sUįręj iki 
pat pamatų!

. i »Publikos į ši koncertą atsilan
kė neperdaugiausia. Mat įplusu 
žmonės dar nemoka' tinkamąi 
įvertinti muziką. Bet kurie at
silankė, tąi jie buvo gana entu
ziastingi ir aplodismentų daini
ninkui nesigailėjo.

j ' x -y Svogūnas.

AKUŠERKA
So. Halsted St., kampas 31 gat

1119 sMagnun
IUiilu.'I akušę-

kolegiją;
praktika- Į
L'enn.syl-

Jifcon- | g

BULGARIĄN HERB TEA
Prašalina slogas.
Prašalina užkietėjimą.
Prąšalina reunBttizmą.
Prašalina inkstų kubelius.
Pataiso kraują.
Bulgarišką žiedų arbata visur ap

tiekose 35c., 75c. ir $1.25.,
Pastaba:/Aš atsiųsiu didelį 5 mėne

siams šeimynos pakelį paštu už $1.25. 
Adresuokite man,' H. II. Von Schlidk, 
25 Marvel Blvd., Pittsburgh, Pa.

(Paskelbimas)

> pricB

EM1D BRUGALO

Subatoje, Vasario 7 
bvetaineje, 17U S. Ashland A Ft! 
•UCK PFEFER, HiOMOTEK. ' '

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir nauju 
tnvės. Cash arba ant išmokėjinjų.

Pirmutinė Lietuvių Elektrų?! Korporacija Anieri^oįe.
THE BRiUGEPORT ELECTRIC CO., l-r.

V 'imicTKUS, Prer
ibi!) VV. 47th Si., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai| jie iškerpa šį kuponą, 
prisega savo vardą ir adresą ir pa
siunčia į

PEPS1N S YRU P COMPANY 
Monticello, III.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
weli’s Syrup Pepsin paštu. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.

John Bagdziunas Borden
L1 ET U VIS A DVOK AT A S

69 W. Washingtoii St., Room 1310 
Telcphone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 We«t 2U Street 
Telcphone RooHeveit 9090

Namų l'elefonas Caual 1667

A. A. SLAKIS
; ADVOKATAS

| • 7 *•>
.y? ,',Ofisas Vidunnieslyj: ‘

Rootn I7K6 z ■' 
CHICAGO TEMPLŲ^BLDt 

77 W. AVaalųiigton &t. 
Cor. VVaehingtou & Ular

Liuosuotojas, kokiu yra Dr. Caldwcll's Syrup Pensin, gali būt vartojamus 
visų šeimynos narių, nes jis yra saugus ir gerai veikia. Jis yra pasekmingai 
parduodamas per suvirk trisdešimts melų ir šiandien plačiausia vartojamas 
visame pasaulyje, nes virš 10 milio- 
nų bonkų parduodama kas metai.
Vartokit jį nuo užkietėjimo, išpūtimo, 
raugčiojimo, riemens graužimo, nevir
škinimo, galvos skaudėjimo, peršali
mo ir nų4 kitų nesmagumų, kurie pa
eina nuo vidurių užkietėjimo. Daug 
žmonių vartoja jį nuolatos vieną sy
kį savaitėj pilvo -išvalymui, kad iškal- 
no apsisaugojus nuo užkietėjimo. Tik 
vienas šaukštas palaiko sveikatą ge
rame stovyje.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

Vakarais ir nedėlios rytą: 
3335 So. Halsted St.

Telef. Yards 0141 ir Yards 689'4, 
Panedėlio vakare: m ’ 

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

Iklroito lietuyiai mčgslii ge
rus veikalus, ypač geras dra
ma?. Dahąr kaip tik jiems ir 
bus progai pamatyti gerą dra
mą nedėlioj, vasario 8 d., Lie
tuvių svetainėje. Tą dieną Lie
tuvių Progresyvė Dramos 
Draugija statys puikią penkių 
veiksmų dramą “Erškėčių Ta
ku”. Joje vaizduojama var- 

luvos mokslei- 
daug 

kentėti ir gyventi sunkiose ap
linkybėse. šis veikalas bus dar 
pirmą kartą statomas Detroite. 
Kadangi tokius veikalus labai 
retai galima pamatyti, tai ne
lik patys ateikite, bet ir atsi
veskite ir savo draugus, arba 
bent paraginkite ir juos atei
ti. (Žr. musų apgarsinimą).,

— LPD. Draugija.

Lošimas prasidės 3:30 vai.-po. pietų.

Šokiai prasidės ,8:30 vai. vakare
Gerbiamieji lietuviai:
šis veikalas “Erškėčių 'laku” yra 

vienas iš geriausių darbininkiškų vei
kalų, kuris bus perstatytas pirmą 
kartą Detroite. Todėl nepraleiskit ne
matę scenoj “Erškėčių Taku” dra
mos. Kviečia

Turime naujausiai išrastus apa
ratus, gyduoles ir violetinius spin
dulius. Patyrę specialistai nervų 
ligų, reumatizmo, nemigęs, prasto 
apetito, sifilio ir kitų venerinių 
kraujo ir odos ligų. Gydome nu
silpusius vyrus ir duodame SE
RU M ir žinomą pasauly Edropinj 
SALVARSAN (606) Dr. Ehrliclm, 
tfiipgi 
£AN (914), be skausmo i 
iš darbo 
gydymų

Už gydymą labai žemos kainos 
pagal jūsų sutartį.

NIEKO NEKAINUOJA PATA
RIMAI. Egzaminuojame nuodug
niai kraują ir t. t. Kas link -gy
dymo NIEKO NEKAINUOJA PA
TARIMAI.

MIESTO OFISAS:
127 N. pearborn Street, 

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

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Ka» dieną nuo 2 

iki 9; Subatomis visą dieną; Šven- 
’tėinis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzaminą- 
vojimo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

prieš

V1CTOR SOLDAT

Pagalios ir mes, rock Ford ie
čiai, turėjome progą i)iisidžiaug-i » ■ ■ « 
ti, ir pašigražėtį p. Jono Butėį 
no j maloniu dainavimu. Jis čią 
koncertavo 18 d. Sausio, Unity 
svetainėje. Butėnas prieš'rock- 
fordiečius pasirodė tikras dainų 
didvyris. Jis moka pavergti 
klausytojų sielą, o» to gali pa
siekti tik tokie dainininkai, ku
rie prieš publiką stovėdami ne 
melodijas xvedžioją, o gyvena 
kūrinyje ir klausytojus žavi iš 
savo sielos plaukiančiais galin
gais garsius. Be to p. Butėnas 
yra netik talentingas daininin
kas, o ir rimtai yra atsidavus 
savo darbui. Išlavinti balsą iki 
tokio laipsnio, kad jis pasireik
štų visoje savo galėję, gali'tik 
labiausia tam atsidėjęs ir pasi
aukojęs žmogus;

Koncertas buvo
Viien til 
apie 18 dainų, įvairių kompozi
torių, daugiausia lietuviškas — 
Petrausko, Šimkaus ir Vanagai
čių. Vienok reikia pripažinti .ir 
tą faktą, kad) ir p. Jonas Byan- 
skas (chicagietis) irgi nemažai 
prisidėjo prie programo turinin
gumo, kadangi jis netik nepa
prastai gabiai akomponavo gerb. 
dainininkui, bet ir šiaip mums 
keletą gražių muzikos gabalė
lių šauniai paskambino.

Beje, ’programe taipgi daly
vavo ir vietinis Liaudies miš
rus choras, kuris porą dainelių 
vidutiniškai sudainavo. Bet jau 
su trečiąja, tai reikia atvirai pa
sakyti, kaji meškiškai pasitar
navo gerb. 'dainjninikui. Nė iš 
šio, nė iš to pagalios užtrubrno 
“Sveika Rusija”. Ištikrųjų ta 
daina veikiausiai tiktų kur nors 
prie surpaipies susispietus revo
liuciją keliant uždainuoti, o ne

J. Goštautu
žinomas Chicagos sunkiojo 

svorio ristikas

K. Levickiu
Chicagos pusiau sunkiojo 

svorio ristikas

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymaM metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gu ino arba sugaišimo laiko.

Mes turimo metodą kuip 
dusulis ir mes norime, kad 
tumėt ją muši) išlaidomis, 
mo ar jus senai sergate ar 
te elrgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth 
tnn arba unprAta temperatūra, loto reikalauti dykai išbandymu todo. Nedaro skirtumo ’ 
jus gyvenate, jūsų amžius 
mas, jei jus kenčiame nuo 
gštos temperatūros, mu#ų 
bčs jums greitai.

Mes specialiai norime 
kurie turi be vilties ligas, 
formos Įkvėpuojančių gyduolių 
prirengimų, “patentuotų 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti 
vienam musų iškaščiais, kad musų 
das yra paskirtas prašalinti visus 
mus kvėpavimus, yisus tuos nemalonius 
paroxysmus.

Taa dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
kad nepraleidus bent vieną dieną. Rašyki
te tuojaus ir pradėkite metodu tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą 
Darykite tai šiandien — jums/* nereikis 
mokėti nei už pašto ženkle!}. *

Dr. Benedict Aron
\ I

Ofisas 3801 .S. Kcdzie Avc. ..Phone 
Lafayette ;0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija' 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Pėtnyčioj, Vasario 
SCHOOL HALI SVETAINĖJ,

18 ir Honore gat.

A. A. OLIS 
ADVOKATAS

11 S. La Saite St., Room (2001 
Tel. Ilandolph 1034—V,ai. nuo 9-6 

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie

SUNYKĘ KŪDIKIAI NEGALI 
IŠAUGTI j SMARKIUS VAIKUS

Pastebėkite kuris maistas lA
jiems geriausiai tinka.
Veikite smarkiai, kad
sustabdžius užkietė-
jimą. su Dr. Cald-
well,s Syrup Pepsin '

T
' čvai neprivalo perdaug nusimm-

ti, jeigu jų kūdikis silpnas. Pro- ’flrffiįL
gresas jo augimo tankiai gludi 

pritaikyme tinkamų valgių ir dietoj.
Tėmykit dietą, virškinimą ir liuosavi- Al
mą. Turi būt du arba trįs vidurių * J 
liuosavimai ant dienos ir kuomet vai- 
go kietesnį maistą — vienas arba du. _ ,
Jeigu liuosavimai vidurių būna rečiau, jeigu kūdikis raugčioja, jo viduriu
kai išpusti, turi nemalonų kvapą, tai yra ženklai viduriu užkietėjimo. Tuo
jaus duokite arbatinį šaukštuką Dr. Caldvvell’sl Syrup Pepsin ir iš> po nak
ties jus turėsite sveiką kūdikį.
Ne visos, vienok, liuosuojančiosj gyduolės yra tinkamos kūdikiams, 'ypatingai 
tos, kurios turi narkotikų ir kitokių svaigalų. Syrup Pepsin yra, liuesas nuo 
svaigalų, >jis yra pjftlaryta.s iš daržovių sunkos Egyjjtiškos*Usėnuos su pepsin 
ir malonių aromatų priemaiša. Formula paskelbta ant’kiekvienai pakelio. 
Pirkite bonką Syrup Pepsin aptiekoje, dožu kainuoja mažiatę nei vienas cen
tas. Ir jeigu jums pasirodys netaip, kaip mes, sakome, tai pinigai bus sugrą
žinti. * Z

MARIAM plastino
.■ Prieš

TOM PORTER I

Karolis Požėla
Europos pusiau sunkiojo 
svorio čempionas y

J. Šimkus
Pagarsėjęs pusiau sunkioj 
svorio ristikas

K. Sarpalius su Juzėnu, Glazausku ir J. Bancevicium
Universitetą čempionato laimėtojas.

K. Sarpalius žada tuos tris ristikus paguldyti
i pusę valandos.

Ristynes prasidės 8:15 vai. vakare.
Tikietų kainos: 75c., $1.00, $1.50 ir $2.00.

Tikietai iškąlno pardavinėjama “Naujienose”, “Aušręs” knygyirC ir 
Benošiaus aptiekoje ant Town of Lake.

STANISLOVAS ZBISZKO 
prieš z

TONY GECZAS

MIS. MIGHNIEVIGZ -VIDIKIENE|r^Q^gpĄj^|į

PAS mant naudos/

kokiame 
i arba 

dusulio arba au 
metodas 
pasiųsti 

. kur 
" 1. 

durnų

rnusų iSkaščiaiH, kad 
paskirtas prašalinti 

kvėpavimuH, yjaus tuoe

Taa dykai pasiūlymas yra
te tuojaua ir pradėkite metod

i pinigų. Tik ’ * 
Darykite tai šiandien

° KELLOGG S 
TA5TELESS CASTOR OIL
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ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius 

eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais

'mimam krizini ir bedarbiai, ma
žai kuom gali prisidėti prie jos 
parėmimo.

Į 'Tenka pasakyti, kad partija 
vis dar neaptvarkė literatūros

■ leidimo., dar reikėtų pasirūpinti 
partijos teorijos laikraščiu ir

Eilinis No. 96 Lt., bet ir šitų klausimų teigia-Vasario 5, 1925

Visi šiam skyriui raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui 
A. žymontas, 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

mas rišimas ne už kalnų.

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. žymontas, 1739 So.

Halsted St., Chicago, 111,
Organizatorius J. Arnotelis, 10604 zEd- 

hrooke Avė., Chicago, III.
Sekr.-lždin. t’. Miller, 3210 So. Hal

sted St., Chicago, JII.
Knygius A. Kemėža, 25 E. 23r<i St., 

Chicago, III.
NARIAI:

A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė;
J. Vilis, 1511 N. Wood St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

. LS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — F. Skamarakas, 6829 
Cahunel Avė., Chicago, fll.

Sekretorius A. Vilis, 2241 North 
Western Avė., Chicago, III.

Kasierius — A. Kemėža, 25 E.
St., Chicago, 111.

Finansų Sekr. — O. Bapienė, 
So. Halsted St., Chicago, III.

Knygius — J. Vilis, 1511 N.
St., Chicago, III.

Nariai — V. MiŠelka, F. Tverijonas. į

28rd
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Apsisaugoki!
Draugai. — Kuomet jus skai

tote žinias apie socialistus kapi
talistų laikraščiuose, tai jus ži
noto, kad tos žinios yra savotiš-

Padėkime šviestis Lietuvosiiems

Lš profesinių laikraščių dar 
tektų pažimėti “Spaustnvninką” 

spaudos darbininkų organą ir 
“Darbą ir Gyvenimą” — vals
tybinių ir savivaldybių įstaigų 
tarnautojų sąjungos laikraštį.

1 Re to, Klaipėdoj eina Soc. deni. 
(dienraštis “Memeler Volksistim- 
me” vokiečių kalba ir pora profe
sinių jaikraštukų. Tokiu budu 
ir profesinė spauda šia^p bei 
taip gyvuoja. Perskaitę šitų

• žinių tepakeičia savo nuomonę 
! apie Lietuvos darbininkus, nes 
i tai kas jau padaryta kainuoja 

labai daug.—Ks.

darbininkams
Iš LSS. Veikimo

Besiplečias darbininkų įjudč- 
jiinas Lietuvoj darosi vis rim- 
tfsni-i ir ręikšiningesnisj Visi 
dą mo iri n ges nie j i < kirbi n i n k a i
yra susišpietę apie socialde
mokratų partiją, kuri Lietu
voj sparčiai auga ir 
deda sudaryti rimta 
kunigų . viešpatavimui, ką pa
rodė pastarieji rinkimai i sa
vivaldybes.

Visas tas sūkurys prispaus
tųjų kovos su prispaudėjais ge
rai atvaizduojamas yra parti
jos organe “Socialdemokrate.” 1

Mes ; 
daugiau 
laikrašti C 
nūs. 
savo giminėms Lietuvoje.

VIII Rajono konferencija

Bet kuomet jus skaitote žinias 
apie’socialistus komunistų laik
raščiuose, tai tos žinios ne tik 
yra iškraipytos, bet ten prirašo
ma visokių melų apie socialis
tus.

Mat, komunistai atmetė viso
kią “buržuazinę” dorą, o savo 
“doros” dar neišsidirbo. Tai da
bar pas juos yra tikri palaidi 
barsčiai. Pameluoti jiems, o ypač 
apie socialistus, tai tik baikos.

Kuomet atvažiavo į Jungtines 
Valstijas d. Abromovičius, tai 
komunistai neįmano nei ką da
ryti. Jie nori jam surengtas 
prakalbas ardyti. Tr jie tai da
lytų, jei tik jiems kas leistų.

Bet tuo pačiu sykiu jie laužo 
žodžio laisvę. Tr tuo ne tik ki
tiems kenkia, bet ir sau.

Dabar eina byla Michigano 
valstijoj už nubaudimą komu
nistų už žodžio laisvę. Tai ko
munistai savo laikraščiuose neį
mano nei kaip rašyti už laužy
mą laisvės žodžio. O tuo tarpu 
d. Abromovičiaus surengtose 
prakalbose, jie patys laužo lais
vės žodį.

Justicijos departamento agen
tai dabar stato didžiausį argu
mentą prieš komunistus Michi
gano valstijoj. Jie*sako, kad ko
munistai patys nepripažįsta lais
vės žodi. Jie nori suardyti su
rengtas prakalbas Abromovičiui.

Komunistai jau per keletą 
motų taip tarnauja darbininkų 
klasei, kaip šuniui penkta zkoja.

Komunistai pasidarė tikra vo
tis ant darbininkų kūno. Kapi
talistams dabar daug lengviau 
veikti prieš darbininkų klasę, 
nes jie turi gerus pagelbininkus 
—komunistus. */ " .

Jau nesykį šioje vietoje buvo 
perspėti darbininkai, kad nuo f 
komunistų apsisaugotų, nes jie; 
niekas daugiau neliko, kaip tik ( 
reakcijos ir fanatizmo šalinin-j 
kai. Į

Komunistams rupi tik jų sek-, 
tos reikalai. Gerovė visų žmonių, 
abelnai, jiems svetimas dalykas.

Bet nežiūrint komunistinės, 
klerikalinės arba kapitalistinės 
reakcijos, darbininkų klasė, kai
po klasė turi organizuotis i vie
ną galingą jėgą. Ir visi susitel
kę į galingą organizaciją, galės 
nuveikti darbus, kurie bus nau
dingi ne vien tik darbininkų kla
sei, bet visiems žmonėms, abel
nai.

Darbininkų veikimui, socialis
tai turi geriausi programą. To
dėl, visi 
darbininkai privalėtų nieko ne- bininkų Balsą”, gi Kauno Uni- 
laukdami dėtis prie Socialistų versiteto soc.-tįem. -studentų 
Partijos, o lietuviai darbininkai sekcija pradeda leisti savo ne- 
prie Lietuvių Socialistų Sajun- periodinį žurnalą “Musų Fron

tas”.
| Prieš porą mietų mes nieko 
panašaus Lietuvoje nematėme. 
Pastarieji laikai paalijoje yra

Prieš pat Nacionalę Socialistų išugdę tiek jėgų, kad jau gali- 
Partijos Konvenciją yra planuo- ma pasigirti partijos spaudos 
jamas Masinis Mitingas, kuris žymiu augimu. Teisybė, miusų 
įvyks vasario 22 dieną. Surengi- spaudai begaliniai stokuoja le
mui šio masinio mitingo yra iš- šų, nes jos rėmėjais ir skaityto- 
rinkti trys draugai į komitetą: jais yra vien tik darbininkai, ku- 
Hall, Tiger ir Woodhouse. rie viešpataujant krašte ekono-

amerikiečiai 
susirūpinti, 

į parėmus ir 
Už si-akysi m e

Lietuvių Socialistų .Sąjungos 
jAšlimlo Rajono konlerencija 
įvyko sausio 25 d., 1925, Nau- 

jau pi a-į naTnp- Hakted s>l.,
pnvo'V-i>w>. i».

praplati- 
,j i sau ir 

Da- 
ten ilidžiausis ekonominis

tarų, kad ir labai, nori, negali 
sau laikraščio užsisakyti de) 
litų stokos. Pas mus Amerikoj 
$1.20 turi nedidelę reikšmę, o 
už tuos pačius pinigus Lietu
voj 
sus 
Bet 
kas
dienas sunkiai dirbti, tik 
džiausią bėda tame, kad ir 

darbo dabar 
it i. štai kas 1
pĮroldtarus tamsoj, 

litų duonai pirkti, ne- 
nė laikraščių turėti, 
seniau, taip ir dabar 
žodį Lietuvos žmonės

vertina. Tat padarykime

Konferencijų atidarė Rajono 
organizatorius drg. F. Skama
rakas kaip 1:30 vai. po pietų.

Mandatų ir spaudos komisi
jas-paskyrė organizatorius. J 
mandatų komisiją įėjo M. Ar- 
bačiauskas ir J. Kondratavi
čius, į presos komisiją J. Kon- 

. Mauricas ir

A. Kemėža ir F. Skamarakas 
praminė, kad Partija daug vei
kia ir turi gerų pasisekimų.

Knygų peržiūrėjimo komisi
jas raportas priimtas; komisi
ja pranešė, kad viskas tvarko
je. Knygas gerai vedamos. Ne
baigtuose reikaluose nutarta, 
kad SOciinrislų Apšvietosi 
bas palaikyti ir ant toliau.

Naujuose reikaluose seko L. 
S. S. VIII Rajono valdyl>o.s rin
kimas 1925 metams. Liko iš
rinkti iš. šių delegatų: organi
zatorius J. Vilis, prcnto'kolų raš
tininkas M. G. Mauricas, finan
sų rašliniiukas O.'Banienė, kn- 
sierius J. Kondratavičius, kny- 
giik-i M. Kriščiūnas. Komil’cilo 
nariai A. Kemėža ir A. Vilis. 
Į Cook Kauntį Socialistų Par
tijos susirinkimus.1 išrinkti šie 
draugai: A. Vilis ir fh Banie
nė. *

Nutarta surengti pramogų 
vakarą ir tam darbui atlikti 
išrinkta komisija iš šių dele
gatų:' M. G. Mauricas, M. 
Krikščiūnas ir O. Banieme.

LSS, VIII Rajono konferen
ciją nutarta šaukti pabaigoj 
balandžio mėnesio.

I Joti i vos Socialdemokratų 
Partijos rėmimo darbas palik
ta Rajono valdybai. Taipgi ne- 
kurie delegatai dalyvavusieji 
konferencijoj, sudėjo keletą 
dok'irių dėl Liet. Socialdemok
ratų Partijos reikalų.

Daugia u nesi radus svarbių 
reikalų ir dėlei vėlaus laik^, 
konferenciją uždarė tvarkos 
vedėjas drg. F. Skamarakas 
kai 6 vai. vakare. —A. Vilis,

MUM

Tarptautinis frontas
RUSIJA

Neradq Rusijoj komunizmo
Nesenai sugrįžo iš Rusijos 

Ernest Harrsen, kuris išgyveno 
Rusijoj du metus ir aštuonis 
mėnesius. Jis gerai moka ii’ ru
su kalbą.; Jis važiavo j Rusiją 
kaipo valdžios tarnautojas. Apie zumplik, 3834 W. 25th St. 
Rusiją jin išsireiškia štai kaip:

“Aš Rusijoj neradau jokio 
komunizmo. Aš girdėjau kai
miečių išsireiškimus: “palikite 
mumis ramybėje” — jie sako. 
Mes buvom apvagiami prie caro, 
o dabar njes esamo apvagiami 
prie komunistų. Mes sutiktu
mėm turėti bile kokią kitą val
džią, kad tik mums leistų išvys- 839 N. 
tyti musų koperatyvus ir neuž-| 
dėtų ant musų tokių sunkių 
taksų kaip dabar.

“Yra daug priežasčių, kodėl 
sovietinė valdžia neranda prita
rimo pas kaimiečius. Viena prie
žastis yra ta, kad kaimiečiai vi- 
sąi nožingbidauja politika; jie 
toliau nenori siekti savo žinoji
mu politikoje, kaip tik savo kai
me.

“Rusijoj, tarpo dai bininku va-

Tel. Blvd. 3138
AL VVoitkevicz- 

BANIS 
AKUŠERKA

Socialistų ir Progresyvių kandi
datai Į Aidermanus Chicagos 

miesto

9th Waivl—Swani M. John-! 
son, 10841 Prairie Avė.

12th Ward—John F. Krause, 
4953 S. Komensky Avė.

22nd Ward — Hubert Eisen- 
hamer, 2243 S. Trumbull Avė.

23rd Ward-—Frank F. Ko-

Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
ta o, patarimai 
dykai- moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted SI.

sikėlč nuo

3235

PR A NEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzman per- 

3410 So. Halsted St. j 

S. Halsted St.

24 th Ward—Dr. Samuel Lor- 
ber, 3206 Dangins Blvd.

25th Ward—John E. Maho 
ney, 919 S. Western A Ve.

2£th Ward-—Alois Knapp, 
2410 Warron A ve.

29th
34 th
85th

f« DR. HERZMAN«
Ward—Patrick J. Duffy.
Ward—David McVey. .
Ward —John M. Collins,
S t. Louis Avė. (
Ward — Bernard Kor-40th

tas, 4226 N. Central Park Avė.
46th Ward—Oscar F. Nelson.

SUSIRINKIMAS

Aštunto Rajono (’en tralinio 
Komiteto šusirinkiinas įvyks 
vasario 15 d., Naujienų name, 
1739 S. Ilalsled SU, Chicago, 
III. Pradžia 1 yal. po pietų. Pra-

dovų yra nuomone, kad taktika,^,a Į vai. po pietų.
i vnčJn iri irti nimoniArinln cjntoilro V1S1 komiteto 111111

turėt ome
kad šį (jrafavįįiUSt G.

prap ah- 'Arbačiauslkas. Kol1 mandatų 
komisija sutvarkė ir peržiurėjo 
mandatu#?, o rpranizn torius pa
prašė drg. P. Grigaitį pasakyti 
keletą žodžių apie dabartini 
darb i n i n k ų j 11 d c j i m n.

Drg. Grigaitis savo kalboje 
apibudino daug įdomių dalykui 

; ir sykiu ragino delegatus veikt 
visiems sutartinai dėl' darln-darbininkas gali per i™- . , , . - . ,. .. v.. ,• .• įninku klases laboimelus laikrašti skaityti.' n/ _

IJoluvos kaimo darbiniu-1 
už 12 litų ($1.20) turi 4-5

di
lo-

jau
sunku ; 
Lietuves' 
ncjant 
galima

Kaip 
laisva 
labai
jiems lą džiaugsmą, užsakyda
mi jiems “Socialdemokratą.” 
Kiekvienas turime giminių Lie
tuvoj ir todėl galime tai pada
ryti. Mes tuo ne tik suteiksi
me Lietuvos proletarams švie
sos, bet ir palaikysime jų spau
dą, kuri (jabar tenai labai 
skursta. —Angliakasis.

Lietuvos Soc.-Dem. 
spauda

I Lietuvos s. d. spauda 
sparčiai auga.
partija turėjo tik vienui vieną 
“Socialdemokratą”. Prieš me
tus soc.-dem. jaunimo sąjunga 
pradėjo leisti mėnesinį laikraštį 
“žiežirba”, žemės Ūkio darbi
ninkų profesinę sąjungą nei kie- 
i)o neremiama leidžia “Lauko 
Darbininką”. Pernai laike savi
valdybių rinkim# Kauno miesto 
komitetas pradėjo leisti “Rabo- 
čy Vtestnik” (Darbininkų ži
nios) rusų kalba, šįmet Šiaulių 
Apskrities Komitetas, besireng- 

susipratę ir protingi damas rinkimams išleido “Dar-

MILŽINIŠKAS MASINIS 
MITINGAS

gan
Iki šiam laikui

Po drg. Grigaičio kalbos se
kė; mandatų komisijom rapor
tas. Komisija pranešė, kad kon
ferencijoj dalyvauja 4 LSS kuo
pos su 10 delegatų. Vienas iš
rink las'delegatas nuo 22 kuo
pos drg. J. Auryla neatsilankė 
i konferenciją. Po mandatų 
komisijos raporto šoke konfe
rencijos tvarkos vedėjo rinki
mas.

Tvarkos vedėju liko išrink
tąjį drg. F. Skamarakas. Pagal 
dieno t vark į iš < 
tymas tarimų iš pereitos LSS 
VIII Rajono konferencijos.

Protokolas liko vienbalsiai 
priimtas taip kaip skaitytas.

LSS VIII Rajono valdybos ir 
įvairių komisijų raportai. Ra
jono organizatorius F. Skama
rakas davė platų raportą, pa
liesdamas šių dienų klausimus 
ir abelnai pereitų metų savo 
veikimo dėl LSS VIII Rajono 
labo.

Sekretorius raportavo, kad 
kokios jam pareigos buvo už
dėtos, viskas 'buvo atlikta.

Finansų sekretorius prane
šė, kad viskas tvarkoj, į Rajo
ną priklauso keturios LSS kuo
pos.

Kaperius pranešė, kad nieko 
svarbaus neturi ko pranešti, 
pinigų kasoje randasi apie 25 
doleriai.

Visi valdybos raportai tapo 
vienbalsiai priimti.

Kuopų delegatų raportai iš
klausyti ir vienbalsiai priimti. 
Iš kai kurių kuopų delegatų 
pranešimų pasirodė, kad kuo
pos gana gerai veikia.

Vakaro rengimo komisija 
pranešė, kad vakaras įvyko 
sausio 4 d., 1925 m., Meldažio 
svetainėj, bet deiTei tūlų prie
žasčių vakaras nenusisekė. Ke
letą dolerių Rajonas turėjo 
nuostolių. Raportai 
vienbalsiai.

Socialistų Apšvietos 
komisija pranešė,

Lietuvos Socialdemokratu
Remajii Fondas

Chicagos kuopos Lietuvos So
cialdemokratų Rėmėjų l?ondo 
metinis susirinkimas įvyko sau
sio 27. Peržiurėjus pereitų me
tų knygas pasirodė, kad mėne
sinių narių įplaukų pereitais 
metais buvo $122. Draugiška
me vakarėly lapkričio 8, 1924 
surinkta aukų $33.25, pridėta 
dar prie aukų $14.50, pelno nuo 
draugiško vakarėlio, $26.55. Vis
ką sudėjus daiktan pasidarė, 
$196.30. Visi pinigai pasiųsti d. 
K. Bielinio vardu. v / A

Šįmet mes turime dar labiau 
pasidarbuoti, Jurime daugiau 
draugų prirašyti prie Lietuvos 
Socialdemokratų Rėmėjų Fondo 
iv turime daugiau jiems pinigų 

eilės sekė skai-1 surinkti, nes Lietuvos Soslalde- J » v • 1

priimtas

Kliubo 
kad mano 

surengti keletą prelekcijų įvai
riose miesto dalyse; raportas 
liko priimtas.

Delegatai į Cook Kaunty So
cialistų Partijos susirinkimus

komiteto nariai daly
si am e 'susirinkime kaip 
taip ir naujieji, kurie 

esate išrinkti dėl 1925 metų, 
ji šiame susirinkime turėsit per- 

ValdžFard/.g‘'soeiaStiikėSnėS, imti 
negu Rusijoj komunistų valdžia. 
Tiktai Radeko/ir Trockio geri 
nurodymai trečiam internaciona- j 
lui galėtų atvesti 
geresnes 
šalimis ir 
doti savo 
turtus”.

trečiojo internacionalo suteikė 
progą kapitalistams visose ša- vankil 
lyse labiau persekioti radikalį ^bioj!, 
darbininkų judėjimą. i

“Daug Europoj šalių turi savo

gas nuo senosios LSS VIII Ra- 
.’ jono valdybos. —A. Vilis, 

LSS VIII Raj. Sekr.
Rusiją prie’ 

sutarties su kitomis 
galėtų geriau sunau- 
didelius gamtinius

AUKOS SOCIALDEMOKRA- 
'• TAMS

SOCIALISTŲ BANKIETAS

Cook County Socialistų Parti
ja koperuoja su Nacionaliu Par
tijos ofisu surengimui gražaus 
bankieto, kuomet suvažiuos vi
sos šalies delegatai i Nacionalę 
Konvenciją. Drg. Debsas bus 
šiame bankiete kaipo mylimiau
sias visų įPvečias. Surengimui 
šio gražaus bankieto yra išrink
ta specialė komisija, į kurią įei
na draugai: Seskind, Gordon, 
Weinrib, i|larx, Hali ir Blumin. 
To^ komiteto pirmininke bus S. Lubakino knygą 
P. Sekretorė d. White.

mokratai pilnai yra užsipelnę 
paramos.

Sausio 27 dieną Į kuopos susi
rinkimą atsilankė gražus būre
lis draugų, kurie pasižadėjo 
veikti Lietuvos Socialdemokra
tų'Rėmėjų Fondo labui, kad 
padėjus draugams Lietuvoje iš
kovoti geresnes sąlygas Lietu
vos darbininkams. 
į Ant vietos liko nutarta su
rengti šeimynišką vakarėlį, kaip 
tik bus proga. Į komitetą išrink
ti dd. Kemėža ir Mauricas.

Į kuopą įstojo du nauji drau
gai: M. Kasparaitis, $7 ir A.[daug svambių klausimų. 
Labs, $5. Mokesčių užsimokėjo: 
M. Kriščiūnas, $2, J. Vilis, $2, F.
Skamarakas, $1, aukų per Ke-|Nqrių visuotiname susirinkime 
mėžą nuo Saikaus $1, viso suda-| sausio 18] yra nominuoti kandi- 
ro $18. -

Paskiau dar 
susirinkę paaukautų; 
šie draugai: M. J 
Vilis, A. Grebelis,' J. M. Pučko-| 
rius, N. G. Mauricas, M. Arba-|ATSISA 

'čiauskas ir J. Kondrotavičius, 
visi po dolerį, viso $7.

LSS. 4 kuopa nuo draugiško 
vakarėlio pridavė $7.50. Viso 
suma susidarė $32.50. . Ir tie 
pinigai pasiųsti d. K. Bieliniui.

Visiems aukautojams širdingai 
ačiū.

Kuopos susirinkimus nutarta 
laikyti kas antra savaitė. Kuo
pos valdyba šiems metams pali
ko ta pati.

N. G; Mauricas, Sekr.

Lietuvos Soči a 1-Dem ok ratų
Rėmimo Fondui aukavo:

Priduota per drg-. A. žymon- 
tą nuo F. Majausko i.š Gamb- 
ridge, Masu. $H per J. Vinčių- 
ną $4; per drg. K. (Liutkų, Md. 
LSS 11 ’kp- už 1921 m. $25; 
LSS 14 kp. už 1925 m. $11.50; 
A. Venckaitė $4; 
50c.

V. Litvaitis 
šmotelis, 

■Liet. Soc.-Dem. Rėmimo 
Fondo iždininkas.

L. D. L. D. Reikalai

Greitu laiku L. D. L. D. gaus 
} /‘Stebuklai ir 

’ I Paslaptys”. Tai labai įdomus 
 [leidinys. Visi L. D. L. D. nariai 

Socialistų Partijos Nacionalis ir kuopos turėtų kuoplačiausiai 
Ofisas praneša, kad West Virgi- šią knygą išplatinti. Visi norin- 
nijos kalnakasiams rūbai ir ki- tieji ją gauti turėtų tuojau įsto- 
tokie daiktai jau plaukia nuo ge- ti nariais į L. D. L. D., nes tik 
ros valios darbininkų ir tie daik- per šitą draugiją jie galės tą 
tai kas antra diena yra išsiun- kn^gą gauti.
čiami į Wcst Virginiją. Jei kas 
turi atliekamų šiltų rūbų siųski-j 
te Socialistų Partijai arba tie
siai į West Virginiją.

SOCIALISTŲ PARTIJOS NA- 
CIONALĖ KONVENCIJA

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams..

Socialiitų Partijos Nacionalę 
Konvencija įvyks vasario 23, 
1925, Chicago, III., Lexington 
Viešbuty, 22 St. ir Michigan 
Avė. ši konvencija ketina būti 
labai žingeidi, nes yra tarimui

Illinois valstija turi teis$ iš
rinkti į kbnvenciją du delegatus.

Idatais šie draugai: W. R. Snow, 
paraginus, kad G. Koop ir F. S. Hali. Du iš jų 

; aukavo bus išrinkti visuotinu narių bal- 
Kriščiūnas, J.|sayimu. .

’"SAKYMAS NUO L. S. S.
p. k. Kandidatūros

Chicagv, III. 1, 31, 1925.
LSS. Sekretoriui d. žymont,

Chicagb, III.
Malonus Drauge! *

Aš apsižiūrėjau visapusiai ir 
pamačiau, kad padariau klaidą, 
priimdamas kandidatūrą į LSS.

Todėl meldžiu jūsų pranešt 
per “LSS. ž.”, jog aš ištraukiu 
nuo sąrašo savo kandidatūrą į 
LSS. P. K.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tek Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 Sp. 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 6:80 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, 111.

——— I

A. L. DA VIDUMIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Dh 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.

Liekuos su draugiškais linkę- Dr. A. K. Rutkauskas
jimais,

Kranas Skamarakas.
6829 Calumet Avė., 
Chicago, III.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Western Avė.
Tet. Lafayette 4146

i ' * f
. --------------- ---------------------- --------------------------------------------------------- -- ------ ■■ ....................... ................................. ' t>lMimwillLLLjL_LLljL-limil^M—ff.

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4136

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. /

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

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

Telephone, Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Phone Cicero 8459

DR. SHERMAN
GYDYTOJAS IR'CHIRURGAS 

18^3 So. 48 Avė., kampas 19 St. 
Valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 

nuo 6:30 iki 9 vakare.

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 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vat po pietį}.v—...... I . .1 ./
■'  ..................I     11 * ' —' .................................... .. ■■

Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
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 vilk. Nfr- 
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien

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

Optometrist
Boulevard 6487
S. Ashland Avė.

Kampas 47-tos ant
2 lubų

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland /State Banko
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:3© iki 4:80 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30

Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette
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Trims mėnesiams ........   2.00
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nai neturi laisves. Net ir ko
munistai, kurie drįsta kriti- 
kuot sovietų valdžios politi
kų, yra ištremiami arba su- 
kišami į kalėjimus.

Ir jeigu kas nors pasako, 
kad Rusijos politinius kali
nius reikia šelpti, tai kohiu- 
nistai ima staugti, kaip iš 
proto išsikraustę. Rusijos 
socialdemokratų veikėjo, 
drg. Abramovičiaus, prakal
bose, New Yorke, komunis
tai keletą kartų mėgino iš
šaukti riaušes, kad tiktai 
publika negalėtų išgirsti, 
kaip sovietų valdžia smau
gia socialistus.

Ir tie kruvinojo despotiz
mo garbintojai drįsta dabar 
maldauti aukų vardan nuo
monių ir įsitikinimų lais
vės!

T

Apžvalga

Stalinas; šioje “trijų vyrų 
sąjungoje (triumvirate) te- 
čiaus eina varžytinės. Kiekvie
nas nori bivt didesnis už kitu 
du. Neutraliai žiūrėtojai spė
ja, kad įiš tos “troikos” 'stip
riausias esąs gruzinas Stali
nas. Jisai padėjo Zinovjevui 
ir Kameiievui 
kadangi jisai 
Trockį savo 
bu v usis karo 
skelbė savo knygoje apie 1917 
metų pervartą faktus, diskre
dituojančius Zinovjevų ir Ka- 
menevų, tai Stalinas panaudo
jo ta proga sunaikinti savo pa- 
voj i ogiausiąjį konkurentų dik
tatoriaus vieton. 
Trockio karjera 
ir todėl gudrusis 
prie sekančio 
prie sunaikinimo 
gų” pačioje 
nėję, “troikoje”.

Pirmutine šito 
matyt, toks) būti 
Internacionalo

nugalėti Trockį,

konkurentu. Kai 
i

komisarai pa

žygio auka, 
Komunistų 

prezidentui,

Bet šiandie 
jau pabaigta, 
gruzinas eina 
uždavinio — 
savo “drau-

diktaturos viršu-

išradėjas

Iš rusų kalbos laisvai verte J. Sondeckis.

(Tarinys)

pripažinta dvarininkų

1 j Džiaugėsi žmoneįiai, garbino 
carą už jo nepasakylai gerų 
širdį, (Jie ' negalėjo suprasti, ■ , . . . . I .V Y . 1-

Politine Ekonomija
1925

Kominterno nariai Ame
rikoje vėl pradėjo žvejoti 
aukų savo partijai. Tam rei? 
kalui jie turi tam tikrų.or? 
ganizacijų — “Labor De
fense Council“, kuri dabar 
išsiuntinėjo po visų Ameri
ką laiškus su prašymais, 
kad- žmonės duotų pinigų, 
nes reikią apginti “draugų 
Ruthenbergų“ ir kitus 
“draugus“, kuriems grasina 
kalėjimas. Prie laiškų pri
dėta ir blankos aukų rinki
mui.

Mes manome, kad į šituos 
komunistų kaulijimus nerei
kia kreipti jokios domės, ne
žiūrint to, kad minėtoje “La
bor Defense Council“ yra 
vardai ir kai kurių žmonių, 
nepriklausančių komunistų 
partijai. Ta organizacija vis 
tiek "yra grynai partinė, o 
komunistų partijos biznį 
remti neapsimoka.

Lifetuviųi Siuvėjų

DAR VIENAS “ŠLAVIMAS”
Sausio 28 d. Brooklyno lie

tuviai rubsiuviai iššlavė ko
munistus iš unijos 54 skyriaus 
valdybos. Tuoj po to įvyko ki
tos svarbios Brooklyno rub- 
siuvių organizacijos susirinki
mas
prigulminigo Kliubo, ir čia pa
sekmės buvo tokids ‘put, .

Liet. Siuvėjų • Neprigulmin- 
gas Kliiibas yrą,, gausi nariais 
ir turtingą organizacija. Savo 
ižde jisai turi $14,000.,-Supran
tama, kad komtipistai , laižėsi 
apie jį, kaip katinas aįiie’ laši
nius, ir darė kų tik galėdami, 
kad paėmus Kliubą i savo ran-

Bet dabar staigu įvyko “re- 
voliušen”. Savo metiniame mi
tinge Lietuvių Siuvėjų Nepri- 
gulmingas Kliubas rinko nau
jų valdybų — ir visi komunis
tai iš jos tapo iššluoti.

ATVYKO AMERIKON NOR
KUS IR VINIKAS.

Vienybe” rašo, kad * vasario 
I. atvyko iš Lietuvos pp. 
;tas Norkus ir J. M. Vini-

Iš Beylino pranešama, kad 
Maskvoje įvyko Rusijos amba
sadorių užsieniuose konferen
cija. Joje dalyvavo Krasinas', 
Ni'tįslinskis Jir Rakovjstkis. Jie 
i-oiilcailtirvo, Jcivd S^ino'vjevM.s lui
tų pašalintas iŠ Kominterno 
prezidento vietos, kadangi jo 
kvaila politika istovi skersai 
kelio visoms bolševikų diplo
matijos pastangoms užmegsti 
draugiškus santykius <su ki
toms šalims. Krasinas ir Ra-’ 
kovskis nurodė, kad idiotiški 
Zinovjevo atsišaukimai į ko
munistų partijas Vakarų Eu
ropoje sukėlė Anglijos visuo
menę prieš sovietų valdžių ir 
alšajdė Francuos žmonių sim
patijas Rusijai. Krasinas, ku
ris labai nusivylė savo nepasi
sekimu Franci joje’, pareiškė, 
kad jisai atsistatydins', jeigu 
Zinovjevui burna nebus užda
ryta. *

Garsiosios “troikos” nariai, 
Stalinas ir Kamencvaš, išreiš
kė savo pritarimų ambasado
rių reikalavimui. Juodu primi
ne, kad ir pats Leninas kitu
syk atsiliepdavęs apie Zinovje- 
vų, kaipo apie besmagenį stra
kalų. Grišos pašalinimas, be 
to, patenkintų . daugelį Troc
kio šalininkų, kurių skaičiui 
priklauso tarp kilų ir Krasi
nas. »

Jau pirmiaus

Vifšuje laiškų, kurie tapo 
išsiuntinėti vadinamosios 
“Labor Defense Council” 
vardu, pažymėta, kad ši or
ganizacija yra sudaryta “gy
nimui Workers Party narių, 
kurie yra persekiojami de- 
iiai savo nuomonių arba įsi
tikinimų”. Taigi aišku, kad 
ši organizacija neremia nie
ko kito, kaip tiktai komuni
stų partijos narius. O jeigu 
taip, tai butų visai nenuosa- 
ku, kad nekomunistai duotų 
jai aukas.

Reikia stebėtis, kad į tų 
organizacijų sutiko įeiti ir 
Eugene V. Debs. Jisai dar 
vis duoda savo vardų naudo
ti Maskvos mekleriams. Kai 
Debsas sėdėjo kalėjime, tat 
tie gaivalai ne tiktai neko
vojo už jo paliuosavimų, bet 
dar ir sabotažavo Socialistų

“Naujienoms” buvo praneš
ta kablegrama, kad, jiem 
dviem išvažiuojant iš Lietuvos, 
valdžia buvo juodu sulaikiusi 
ir darė kratų.

$1.000 RUSIJOS POLITL 
NIEMS KALINIAMS.

jos.

Kai komunistų vadams 
grasina kalėjimas, tai jie 
šaukia: “Gelbėkite mus, nes 
mus persekioja už musų 
nuomones ir įsitikinimus!” 
Ęet ar komunistai pripažį
sta nuomonių i r įsitikinimų 
laisvę kitiems žmonėms?

Štai Rusijoje, kurių valdo 
Komunistų I n ter nacionalo 
vadai, — kas dedasi? Išski
riant komunistus, niekas te-

Kuomet komunistų laikraš
čiai rašo begėdiškas melagys- 
les, buk atvažiavusiam- iš Eu
ropos socialdemokratų veikė
jui Abramovičiui “tlarbinin- 
kai” neduodą kalbėti, tai pasi
rodo, kad jo misija turi ne- 
papraslai didelio Į>asisekimo.

Svarbiausius d.rg. Abramovi
čiaus uždavinys yra rinkti au
kas pobtiniems kaliniams Ru
sijoje. Ncąv \ orko savaitraš
tis “The New Leader” prane
ša, kad vienam tiktai vakare 
tam tikslui tapo surinkta 
tūkstantis dolerių.

Tų'vakarų rengė Rusijos Po
litinių Kalinių Šelpimo Drau
gija. Draiuglijos rūpesčiu bu
vo pastatyta spektaklis viena
me tealre, ir ant raktuose kal
bėjo drg. Abramovič, kuris 
aiškino, kaip sovietų valdžia 
•pri-M'kioja savo polilinius prie
šus, ypatingai socialistus. Pub
lika tie tiktai gausiai atsilan
kė į tą vakarą, bet ir sumetė 
daug aukų.

ZINOVJEVAS GAUNĄS 
“SAKT^”.

Vos spėjo Rusijos diktato
riai apsidirbti su komisaru 
Trockio, kaip prasidėjo tarife 
iii' nauja kova , dėt . vadovybes. 
Ta kova, tieisų trišakius, rię^a 
nauja, tik, rolės 
padalintos*.?..

Prieš Trockį 
ję Zinovjevas,

joje' yra kitaip

buvo sušivieni-
Kajiienevas ir

buvo girdėti, 
ketinama tuo 
iš Petrapilio 

Maskvą, idant
tarpu perkelti
(Leningrado) į
Stalinas galėtų nuolatos laikyt 
jį savo priežiūroje. 'Dabar sa
koma, kad jam ketinama duoti 
paskyrimų kur nors1 pietinėje 
Rusijoje.

Ar tie pranašavimai išsipil
dys, parodys laikas. Kol kas 
ta kova tarp Rusijos diktato
rių eina už scenos, ir plates- 
niajai visuomenei yra sunku 
sekli atskirus josios1 įvykius.

ANGLIJOS KATALIKAI APIE 
ROMOS PAPĄ.

i 'se” buvo rašyta apie Romos 
papos patftneritimų socializmo. 
Tuomet buvo nurodyta, kad 
katalikų bažnyčios galva, pri
kaišiodamas socialistams Ru
sijos bolševizmo nuodėmes, ne
pakels 'savo autoriteto žmonių 
akyse, nes protaujantys žmo
nės moka gerai atskirti bolše
vizmų nuo socializmo.

Labai gyvai ireaigavo į papos 
pardškimus Anglijos Ikatali- 
kai, kurių tarpe yra daug so
cialistų. Londono darbininkų 
dienraštis “The Daily Herald” 
išspausdino visą eilę jų laiškų, 
kuriuose išreiškiama įdomių 
minčių kalbamuoju klausimu.

Viena katalikė moteris, An- 
uie Ahern, iš Sheerness, rašo, 
pavyzdžiui, taip:

“Kalbejdama, kaipo prak
tikuojanti, katalikė, aš kyię^ 
čip 'visus kątįfliikus žiūrėti j 
papos pareiškimų: atsargiai ir 
apšisvarstant. Kol .papu kal
ba ne bažnyčios vardu, tai 

v yra, ne pasiremdamas šventų* 
ja (kardinolų, kobegija, tai ji
sai išraiškia tiktai savo pri

nustojo dirbęs, nes jam nebėra 
kada:, j am reik vesti savo dirb
tuvę. Jo dirbtuvė jau nebe pa
prasto amatniiiko dirbtuvė, jo 
gamybos būdas vadinasi manu
faktūra. Manufaktūra — tai 
toks prekių gamybos būdas, ka
da tos ar kitos rųšies amatnin- 
kai dii’ba vieno kurio nors savi
ninko dirbtuvėj, savininko įran
kiais, iš savininko medžiagos, jų 
darbo vaisiai tenka savininkui, o 
jie gauna tam tikrų uždarbį. 
Manu faktūros1 savininkas -jau 
kapitalistas. Jis įdeda kapitalo, 
samdo dirbtuvę, perka medžiagą 
ir įrankius, kad paskui svetimo 
darbo pagalba gavus dar dau
giau kapitalo, t. y. pelno.

Visose amato srityse, kame 
tik reikalinga turėti brangių į- 
rankių (kalvio, šaltkalvio ir k. 
amatas) atsiranda manufaktū
ra, nes visur rasi užtektinai 
“sąmoningų” žmonių, kurie yra 
pasiruošę pasinaudoti artimo 
nelaime.

(Bus daugiau)

i Apie miestų atsiranda prie
miesčių, kurių gyventojai nelai
mei ištikus slepiasi mieste. Dar
bo suskirstymas kiekvienoj ben
druomenėj pagimdo amatnin- 
kus: kurpius, siuvėjus,' kalvius 
ir t. t. Mažoj bendruomenėj be 
abejonės, ir amatninku skaičius 
yra mažas. Jei bendruomenei 
užtenka vieno kalvio, tai visi 
kiti kalviai priversti yra bend
ruomenę Apleisti kito darbo im
tis. Kas kita mieste! žmonių 
čia daug, be to, miesto prieky- 
vietėn savo prekėms išmainyti 
sueina ir aplinkinės bendruome
nės. čia kiekvieno amatninko 
gaminys yra labai reikalauja
mas, todėl kiekvienas, amatnin- 
kas ir veržias i miestų, todėl 
mieste ir bujoja įvairus amatai: 

Kiekvienas; < amatninkas turi 
turėti visus instrumentus,, įran
kius, kurie yra reikalingi jo a- 
matui, turi turėti lėšų reikalin- 
R'a.1 ine.lžiiigai, iš kurios yra. <lir- 
bama jo g-aminiai, pirkti, žod
žiu, jis turi turėti vadinamuosius 
gamybos įrankius. • ‘

Sakysim, atsikraustė miestan 
koks nors šaltkalvis. Jis .turi
visus įrankius, todėl suradęs
kampų sustoti jis greitai gali 
pradėti darbų. Dirba jis gerai, 
todėl ir gyvena neblogai. Bet 
štai atsitinka nelaime: jis pasly
sta ir išsisuka kojų. Dabar dir
bti jis nebegali,, o valgyti reik. 
Tenka suvalgyti visų, atsargų, 
kurių jis turėjo. O kas toliau da
ryti? Reik pradėti pardavinėti 
įrankius. Jam gaila tai daryti, 
bet kitos išeities nėra. Išgulė
jęs kelis mėnesius šaltkalvis at
sikėlė, bet jo įrankiai jau buvo 
parduoti ir jis nebeturi kuo dir
bti. Tada eina “musų šaltkalvis 
pas kitų savo pažįstamų šaltkal
vį ir .prašo jį paskolinti kuriam 
laikui įrankių ir duoti bet kokio 
darbo, kadangi jis šių valandų 
neturi užsakymo. Bet tasai jo 
pažįstamas pasirodė esųš “sąmo
ningas vyras”. Jis tuoj supratd 
visą padėtį ir sako musų šalkal- 
viui: “Ne, meldžiamasai, įrankių 
aš tau neduosiu! Bet žinai, 
Tamsta, ką? Darbo aš turiu

'miai į Rygą, Petrapilį ir kitus daug, eik pas mane ir dirbk! 
miestus. Gi Amerikos lietuviai Aš Tamstai mbkėsiu kiek reik, 

i is kur atsirado? Juk iš 100 Oet prekė, kurią Tamsta paga- 
bus 90 tokių, kurie -negaleda- minsi, bus mano.” 
mi savo žemės sklype išsisuk-j Musų šaltkalvis gerai supra- 
ti arba visai žemes net u rėdą- to, kurion pusėn suka jo pažįs
tu i plauke už jūrių marių lai- tarnas, bet jam nebuvo kas kita 
rjiužčs ieškoti. 'daryti kaip tik priimti minėtąjį

l-al bus socialistas ir tuomet' Imai bež; niui tėra du k(> Įsiūlymą. Gudragalvis šaltkal- 
vis neveltui sugalvojo toki daly
ką,: jis pasipelno iš tokio darbi
ninko, todėl ir ieško vis daugiau 
šaltkalvių, kurie yra nustoję sa
vo įrahkių — visus juos kviečia 
pas save dirbti. O tokių nelai
mėn įkritusių žmonių visuomet 
yra daug. Vienas šaltkalvis su
degė — paliko plikas kaip tilvi
kas, kitas išbėgo iš bendruome
nės, kurių užpuolė ir sunaikino 
priešininkai ir t. t. Visus juos 
kviečia gudrasai šaltkalvis pas 
save. Jis išplėtė savo dirbtuvę, 
pripirko įrankių,, darbas eina
kaip iš pypkės. Patsai senai

kad jis tai he iš geros širdies 
darė, bet dėlto, kad buvo ver
čiamas), už tai, kad graižinio 
jiems senųjų laisvę. Gi kaip 
ŽEimė paliko, kurių fžmo- 
neliai tūkstantį metų savo 
prakaitu ir krauju laistė, kuri 
iš senų senovės buvo ir turi 
būti jų nuosavybe? Ar tų že
mę atėmė iš dvarininkų ir ati
davę valsjbiečiamfi? Ne! žeme 
buv
nuosavybę ir turėjo būti išpir
kta, bet. vėl ne visa, kurių val- 

Don Juan De La Cierra, jau- sfječiai dirbo., Dvarininkai at- 
nas Ispanijos inžinierius, kuris skyrė pačią prastųjų žemę ir 
išrado praktiškiausį iš iki šiol ]jCpg ja “vikupų 
išrastų, helikopterį (tiesiai aug- sail 
štyn skrendantį aeroplaną). Jis 
iškilo 600 pėdų ir išsilaikė ore 
8 minutes, ko dar niekas su he
likopteriu nėra padaręs. » ’■

l“ mokėti, o 
pasiliko pačių geltąja. Ta- 
“vikupas” tepasibaigė tik-sai

tai prieš pat karų.
Žemes sklypai, kurie buvo 

iri a-mi -viilstlcžitimš, 4>iivo 
maži. Lietuvoj jie dar puse be- 
dos, bet Rusijos gilumoj jie
buvo tokie maži (juodžemy

vatinę nuomonę. Kol nėra 
išleis tas patvarkymais—kaip, 
pav. patvarkymas, kuris įsa
ko tikėti į nekaltų prasidė
jimų — mek galime laikytis 
kiekvienas savo nuomones.”

' t ..Jišl^la svarbiausiasKitas katalikas, .E. Jud, iš
Glouccster, rašo griežčiui‘i: ’f

.jokiu budu negalėjo jame išsi
maitinti. (T odėl ir 1917 jn. re
voliucijai prisidėjus' Rusijoj 

obalsis: 
‘žeyiičs ir laisvėj)',,’ gi auginu 
gyventojų skahhųi tie sklypai 

Dabartinis papa išreiški pasidaro dar mažesni. Kadangi 
mokesčiai buvo labai dideli, 
tai žemę dirbti nebebuvo! išro- 
kaVimo: visa, ką jam žemele 
užaligino, valstietis turėjo ati
duoti ižįdųi, o pats jei nori ba
du stipk.
buv 
,i<\' 
paskui patekdavo įvairių „buo
žių, išnaudotojų irankosna.

Kurgi dėtis tiems, kurie sa
vo žemę apleido? Negyvena
mųjų vietų jau nebebuvo kaip 
senovėje lodei noromis nenoro
mis bežemiai valstiečiai buvo 
priversti įstoti pas dvarininkų 
ar buožę paprastu darbininku 
arba eiti ieškoti laimės į mie
stų, į fabrikų, Rusijoj ypatin-

nuomonę apie socializ- 
Tnų, ir jisai kalba, kaip vie
nas iš tos klasės, kuri yra 
pigiai patenkinta. Aš nepai
sau pupos nuomonės apie so
cializmą, kadangi Jėzus Kri
stus Pats skelbė socializmų. 
Kristus sakė, kad Jo karali
joje kūkaliai augs.kartu su 
kviečiais iki pintos melo, 
žmonės, kurie šiandie deda-] 
si Kristaus atstovais, vadi
ndami save ‘katalikais ir 
krikščionimis’, bet kurie re
mia esančiųjų tvarką, yra 
kūkaliai... Dante, didis kata
likų poetas, piešia papas

lodei žmonės vėl 
o priversti, kaip ir senovė- 
bėgti iš savo žemėn, kuri

Vienas laiškas, kurį paraše
J. A. Lovrikin, iš Caldey Got- gąi tas bėgimas buvo pastebia- 
lage, Harborne , Birmingham, mąs. Bėgo ir Lietuvos Ibeže- 
skamba taip: .

“Kaipo socialistas, išbu
vęs partijoje dvidešimts ke
turis melus, ir kaipo katali- 
likas per kokius septyne
rius metus, 
esąs laisvas 
pažvalgose. 
g_._ ____  ____

gal bus padarytas pareiški- liii: i dvarų ar į fabrikų. Pate- 
.v 1 ., |. 1 Ii . *■ 1 • • .1 ... 1.X..mas ■

aš jaučiuosi 
savo politinėse 
Sekantis papa

UŽKIMIMAS
paprastai paeina nuo peršali
mo. Bet kam rtnkia kentėti-? 
Dėl gerkles skausmas ir uŽki-r

mimas vartok

Severa’s 
Antisepsol „•

Tasaikaipo gargaliavimas.
vaistas apmalšina gerklės iri 

' tacijas, palengvina skrepliavi 
iną ir suteikia ligoniui pagei 
dalijančio palengvinimo.

Kainos 36c ir 50 centai.

Gaunama* pa* jūsų apti*k«rių.

M

to

M

K!

M

terpetinas prašali
na LUMBAGO.

Tcrpetinas prašalina skausmą 
GREITAI! Mokslas pasako, kaip jis 
greitai nueina į skaudamą vietą. Ir 
.tuojau pradeda prašalinti skausmą. 
Jūsų skausmas pranyks tuojau magi
šku/ budu.

Naujas išradimas, Turpo, turi sa- 
vųe visas misteriškas terpetino gy
dančias jėgas su kitomis geromis gy
duolėmis. Jis nenudegina, nepadaro 
pūslių ir nenudažo. Jis neturi rieba
lų ir neatsiduoda. Prašalina slogas, iš
gydo skaudamą gerklę, vvooping kosu
lį, tonsilitis, reumatiškus skausmus, 
lumbago, pleurisy, katarą ir neuralgi
ją. Labai greitai veikia nuo galvos 
skaudėjimo, kojų nesmagumų, nusišu- 
tinimų, nusibrėžimų ir suskirdimų.

Turpo turi tokią stiprią gydančią 
jėgą, jei jį vartosite iš viršaus, tai jis 
greitai įsigeria į kūną. Tik biskį pa
trynus krutinę arba gerklę, jos veikia 
taip greitai ir tikrai, kad jus tuojau 
pastebėsite terpetino garą ir kvėpavi
mas tuojau palengvės.

Turpo prašalina reumatiškus skau
smus, lumbago, slogas, gydo skauda
mą gerklę, pleurisy, katarą ir neu
ralgiją.

Nekentėkit. Prašalinkit skausmą 
GREITAI su Turpo .— Tespentino 
Ointmcntas, kuris turi savyje kitas 
geras gyduoles, Mcnthol ir Kamparą. 
Nusipirkite Turpo šiandien nuo jūsų 
aptiekoriaus, 35c. ir 70c. slovikalis.

ar
aria ir sėja la

kapitalizmų, bet kęs pusi dvarininkų 
tai neatverstų visus katali-, U'žcniis

Žemelę, kurių jo bočiai 
bei tos 
įie jam,

prieš
pačių 

dirbo, 
tenka

ku.s prie soeializrho. Reikia 
atsiminti, kad socializmas, 
kaip jį bendrai supranta 
indionai žmonių, tebėra dar žjei. 
visai jaunas, palyginant su alga ar ordiiiarija, 
visomis bažnyčiomis, kurios ji 
aplamai yra 
politikoje, ir 
riai gal tokie ir pasiliks; bei Buože 
aš drįstu manyti 
nieji kunigai 
žmonės veikiausia tolyn vis bo rankas”, savo jėgas, kurios 
didesniam skaičiuje priims pase j a/ nuplauna ir suvalo dva 
socializmų.”
Kituose katalikų laiškuose

pabrėžiama ypatingai tas fak- tikrasai žemdirbis. Dabar pa-į 
tas, kad katalikui, nežiūrint žėrėkime, kas atsiliko su
nepalankaus papeš atsiliepimo amatninku .
apie socializmą, anaiptol neko Į Senovėj mažoms bendruome-
tinų atsižadėti savo politinių pema buvo gana sunku gyventi, 
įsitikiiumų; todėl katalikų išmaitinti jos save galėjo, bet 
priešai tegu nemano, girdi, apsiginti jai sunku buvo, Priešai 
kad katalikai lai dvasios ver- dažnai nuveikdavo tokias bend- 
gai. . , ruonienes/ ir pridarydavo joms

Taigi, “Naujieną” nuomonė didžiausios bėdos. Kad nors 
buvo teisinga. Romos papa su- kiek apsisaugojus nuo tokių už- 
vo išsišokimu prieš socialistus puolikų, mažos bendruomenės 
nepakenkė socializmui, o tik- turėjo vėl spiestis draugėn, 
lai iššaukė protestus iš pačių Atsirado tada didelės iš kelių _  t .*! i k A __ i i _ , . . . _ _ _ _ - ...

žoinelcs vaisiai 
o dvaruuu'kui ar bu.o- 

IkitTiui lenką tiktai men/ 
kuria 

vos vos gali išsimaitinti, 
konservatyvės $įtai driko prekyvietėj kvic- 

senesnieji na- ^ius |>ar<|uoda dvarininkas ar 
o tikrasai žemės arlo- 

kad jnu-J jas — bernas parduoda dvari- 
ir pasauliniai ninkui iždtnvaldžiui savo “dar-

rininko minėtus kviečius.
Mes matėme į kų pavirto

katąlikų' puses. PrUė'jo Jie Tai- susivienijusios bejidruomenės, 
kai/kada ';ifeposį'žtidisCbuvo 'įs- atsirado miestai. Jie’b,udąvo ap- , 
latymas r likinliemsicms "'žino- supti aukštą 'murinę '[siena, to- <■ 
Jiems! ' z dėl priešui ne taip lengva buvo

Į <

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbiame. -

įsiveržti. Antrą, esant dideliam 
miestelėnų skaičiui lengviau.
kovoti su priešais negu išmėty-! 
toms bendruomenėms. j

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus 
brangi dovana.



NEPIAPRASTOS RISTYNĖS

Prietelis Patarėjasnu

nas

(Tąsi) ant O-to pusi.)

LANGIS

Telefo

Swanip-Root puiki gyduolėSmulkios Žinios
MARIJONA URBONAVIČIENĖ

Tol. Boulcvard 4139

By Thornton Fisher

Pulaskio
Ashland

priminti 
tiirnamen-

i Lietuvių 
Gimines ir 

dalyvauti

manim 
pusę va

ris tikus 
Glazaus-

PAPRASTA 
MOKESTIS YRA 
DABAR 
ATPIGINTAS IKI

Graborius I. J. Z 
nas Boulevard 5203

Dėlei Nervų Suirimo 
Prasto Miego—Blo 

go Žlehčiojimo

DR. VAITUSH, 0. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Dzimdzi-Drimdzi” 6 va 
sario Bridgeporte •.

rx *31 m p onJ vhc

c/

Pract# 
žinia.

Užvakar užsiregistravo 36,868 
persikėlusių ir naujų balsuotojų. 
Ta registracija miestui kainavo 
.$225,000, arba daugiau kaip po 
$6 už kiekvienų balsuotojų. 2,297 
precinktuose jokių permainų ne
buvo, vienok reikėjo visų die-

James Winslow, 2649 W. 47 
St., bandė nusižudyti po barnio 
su savo mylimąja. Jis guli pa
vieto ligoninėj gal mirtinai pasi
šovęs.

POŽĖLOS RISTYNĖS

yrąs, sūnūs 
ir duktė.

Vakar automobiliai užmušė 
keturias žmones.

kad rytoj risti- 
pristatinės žino
ti a nbo.ro sporto

po tėvais Krasauskaitė 
kyic su šiuo pasauliu

Atydai 
Lietuvių

BIJOJO V AŽIUOTI CH1CAGON 
—NUSIŽUDĖ

Reikalingas visoms mote 
rims skaitančioms šį 

laikraštį.

GARKAVėNKO PARITO TRIS 
RISTIKUS

Vienuolyno arba Marųuet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkių, nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.

Norintieji ųžsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
3434 W. 65 Streets 

Repuhlic 4876

nų laikyti darbininkus. Viso 
užsiregistravusių balsubtoj ų 
Chicagoje yra 1,101,763.

Brangumas registracijos var
čia daugelį taip pakeisti įstaty
mus, kad tos išlaidos susimažin
tų. Siūloma kas keli metai da
ryti visuotinas registracijas, o 
paskui knygos gulėtų miesto sa
lėje ir persikeliantis a-r naujas 
balsuotojas galėtų ten užsiregis
truoti.
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sausio 30 d., 
vak., trys jauni 
j sankrovų ir 

kaliošų S. 
atnešus kaliošus; tie 

įrėmė revolverius ir 
i galų sankrovos, 

ienas

Suėmė kelis lietuvius 
plėšikus

RYTOJ PRASIDĖS LIETU 
VIŲ RISTIKŲ TURNA- 

MENTAS' ’ •

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

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

4201 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-ru lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
nedčldieniąis nuo 9 iki 12 pietų.

Telephope Lafayette 4543

Pagalios Štai Yra Pagelba. Tai Yra 
Nuostabu, Kaip Greitai Nuga-Tone 

Veikia. Tūkstančiai Jaučia Pa
lengvinimų į Vos Keletą 

Dienu.

\ Penktadieny 
apie 7:15 vai. 
vaikėzai įėjo 
paprašė parodyti 
Conrajūi 
vaikėzai 
įsakę eiti 
kur nesimato iš gatvės. Vienas 
jų visų laika laikė įrėmus re
volveri, o kiti d'ii i tuoj šoko 
prie registerio' ir išėmė $37. 
Nepasitenkindami tuo jie pra
dėjo 'knyslis po šėputes1 ir vie-

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

Vakar į policijos nagus pa
kliuvo keli lietuviai plėšikai, ku
riuos kaltinama apiplėšime dvie
jų sankrovų.

Trys plėšikai bandę apiplėšti 
Hong Hung Lo restoracijų, 1345 
\Vest 18th St. Restauracijos 
savininkas chinietis betgi keliais 
šūviais juos nuvijo. Atvykusi 
policija pradėjo siausti po apie- 
linke, j ieškodama pabėgusių 
plėšikų. Greitai vienoj elej pa
kliuvo į jos rųnkas nužiurėtinas 
asmuo, kuris ttfojaus tapo areš
tuotas. Tai buvo Jonas Shemai- 
tis, 18 metų, 1635 S. Vanal St. 
Policijai j ieškant kitų dviejų 
draugų ii- juos jau užklupus, u- 
mai vienas pristatė policistui 
revolverį, jį nuginklavo ir abu 
pabėgo. Shemaitis gi atsisakęs 
išduoti savo draugus. • .

Vėliaus policija areštavo dar 
kelis lietuv. jaunuolius, kuriuos 
kaltina, kad jie įsilaužė ir išplė
šė Sam Cassel cigarų sankrovų, 
1437 So; HalstecPŠt. Areštuoti 
šie vaikėzai: Charles Yurus, 15 
m., 1610 W. 15 St., Edvvard Jo
naitis, 15 m., 1621 Newberry 
Avė., Paul Gillis, 17 m., 928 W. 

‘37 St. ir George Kavacik, 17 m., 
1454 So. Union Avė. Visi ketu
ri tapo atiduoti jaunuolių teis
mui.

“Raudona Kaukė 
bijo ristis nė su 
k u. Prie 
Maria n PlestinU. 
tynės žada Imti 
įdomios. Rislyniįų 
yra žinomas' promotpris 
Pfefer.,

Pustymų viela 
svetainė (1711 
Avė) Pradžia 8:30 vai. vai

1341 Archer 
Troy St.) 

tos sankrovos 
mažiau

į Rymų aplankyti 
miestų” “šventuose 
Jis išsivežė iškarpas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 4 iki 8 vai. vakare, 
kasdien, o Nedėliomis nuo 10 ryto 

iki 2 vai. po piet.
1617 S. Kedzie Avė.

Kampas Ogden Avė. 
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

barmeris Alfred llolmes iš 
Morris, III., liko pakviestas at
vykti į Chicago, kur jis turėjo 
būti paskirtas nariu federalinio 
grand jury. Tas pakvietimas ii 
važiavimas Chicagon j j taip į- 
baidė, kad jis pasikorė savo kai
mine vištininke.

Jis kartų buvo atvykęs į Chi
cago automobiliu, bet visų savo 
bu vinto mieste laikų jis atsisakė 
išlipti iš automobilio. •

Naujas benas '
Chicago “Tribūne” iš savo 

spaustuvės darbininkų sutvėrė 
naujų benų į kurį susirašė 48 
nariai, jų tarpe ir lietuvis Jonas 
Kulikauskas.

Prašau brolio, giminių, drau
gų arba žmonių, kurie A. A 
Stanislovą Langj pažinojo, atsi
liepti pus mane.

Jei Jūsų gydytojas dar nėra užsa
kęs jo dėl Jūsų, eikit pas Jūsų an- 
tiekoiių šiądien ir nusipirkite bypkvP' 
te Nuga-Tone. Nuga-Tone sugražina 
gyvumą, veiklumą ir pajiegą- rfusidė- 
vėjusiems nervams ir muskulams. Bu- 
davoja raudonąją kraują, stiprius, pa
stovius nervus ir stebėtinai padidina 
jų ištvermę. Suteikia gaivinantį mie
gą, gerą apetitą, puikų žlebčiojinrą, 
reguliuoja vidurių veikimą, .sukelia 
entuziazmą ir ambiciją. Jei Jus nesi- 
jaučiat kaip reikiant, tai pats dėl sa
vo labo pabandyk jį. Jis jums nieko 
nekainuos jei ir nepagelbėtų. Jis yra 
malonus imti ir Jus tuojau pradėsit 
jaustis nuo jo geriau. Neimkit Įkai
to. Imkit jo per keletą dienų ir jei 
Jus nesijausit geriau ir neatrodys ge
riau, nunešk likusią dalį pakiuko pas 
aptiekorių ir jis sugrąžins jums Jūsų 
pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone Įsa
ko visiems aptiekoiams garantuoti jį 
ar Sugrąžinti Jūsų pinigus jei Jus 
būtumėt neužganėdinti. Rekomen
duojamas, garantuojamas ir parduo
damas per visus aptiekorids.

mirė vasario 2 d., 1925 m., 10:30 
vakare, sulaukus amžiaus 51 
metų. Velione ’paėjo iš Kalvari
jos miestelio, Suvalkų vedybos. 
Paliko ‘dideliame nuliudime vy
rą Joną Urbonavičių, sūnų Joną 
ir dukterį Oną ir aliukus.

Laidotuvės atsibus vasario 6 
dieną, 2 vai. po pietų iš namų 
7304 S. Paulina St. ’ “ '
Tautiškas kapines, 
pažįstami meldžiami 
laidotuvėse.

/ YOU OUGHTHr'ro 7_____
Go TiAiS
TIME (NJ THAV LIPE Pwe.SER.MECi- 

\NE.W_ pEHVtCVUM 3<-sVuz^iOU/- 
TTSkfc TH<XT 60 V n-U-R-L.
V U UOCK LlkE^.

Puieuąvins akių įtempimą, Murii 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
Svaigimo, akių .aptemimo, ūervuo- 
tumu, skaudamą akių karštį, ati 
taiso kreivas akis, nuima katarak 
tą, atitąiso trumparegystę ir toli 
refjystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elekirs, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali? 
atyda atkreipiama į mokyklos val
kus. Akiniai nuo $4.00 ir auginčiau 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St, 
Phone Pz^idevard 7589

ST. ZBYSZKO.
Lietuvių ristikas Ačas priė

mė pagarsėjusio ristiko S t. 
Zbyszkos iššaukimų, ir vasario 
7 d. juodu susitiks ant matra- 
so. Tų patį vakarų risis rusų 
milžinas Garkavenko su Vik- 
tor Soldatu. pasirodys taipgi 

, kuris nesi- 
vienu risli- 

to risis' dar ir 
Taipgi ris- 
nepaprastai 

rengėjas 
Jack,

JUOZAPAS LĖTUKAS
Mylėjome mes jj gyvą, neuž- 

mirškhn jo ir mirusį.
s Paminėjimas 2 metų sukak
tuvių musų brangaus vyro ir 
tėvelio, kuris persiskyrė su 
šiuom pasauliu J 923 metais, 6 
dieną vasario, sulaukęs amžiaus 
35 metų. Paliko dideliame nu
liudime moterį Joaną Letukienę 
ir tris dukrelęs Joaną, Pranciš
ką ir Stefaniją ir seną motine^. 
lę, brolius ir seseris. Jau pra
slinko du metai kaip ta beširde 
mintis išplėšė iš musų tarpo 
numylėtą vyrą ir tėvelį, o pa
liko širdyse žaizdas, kurios ne- 
išgys ant amžių. Jj spaudžia 
šalta žemelė, o musų širdis ve
ria gailestis ir ašaromis laistopi 
jo kapą. Pamaldos atsibus 6 d. 
vasario, 8-tą valandą iš ryto 
šv. Kryžiaus Bažnyčioj, prie 46 
ir Hermitage ^gatves. Nuošir
džiai meldžiam visus gimines, 
draugus ir. pažįstamus dalyvau
ti virš minėtose pamaldose. Po 
pamaldų fneldžiame atsilankyti 
j namus, 4523, So. Wood St. 
Ilsėkis brangute mano prisiega 
ir. tėvelj šaltoj žemelėj. Lauk 
musų pas save. t

Nuliudusi
Moteris Joana Lietukienė

- ir trys dukreles.
Ant visados kol tik gyvą dva

sią savyje turėsime.

Per trisdeįiintj metų Dr. Rusa gydo bo 
cialius liga* v>rų ir moterų.

VYRAI! Specialia aerum gydymas yr» 
vartojamas au geromįs pasekmėmis atgavi
mui vyriškumo nusilpusiems vyrams. Jo vei
kimas ant gilių, nervu ir kraujo yra dideli) 
austiprintojas dei nusilpnusių ir suirusių vyrų.

Tie kurie turi kokias norą slaptas ligas 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo. 
Ateikite ir sužinokite teisybę apie jūsų ligą 
ir kaip jus galite būti šgydytas. Tas nekai
nuos jums nieko ir nebus būtino reikale^ 
kad jus gydytutnetės. Tai yra dalis Dr. Roaa 
Jarbo, kad suteikus gerų patarimų sergan
tiems.

Vasario 7 d. 'K. Požėla at
lankys Gary, \Ind. Ten įvyks 
jo ristynes. Gi vasario 11 d. 
jis'.risis Mihvaukee’j.

Taigi ši mėnesį Požėla bus 
plušėtinad “busy”.

Vasario 3 d. Wicker Park 
svetainėj rusų milžinas Garka- 
venko į 35 min. paguldė Boh 
Mena kovų, bulgarų, Tom Mar- 
shalų iš 10\vos ir vokietį Jack 
Prollų. Publika sutiko perga
lėtojų didižiausiomis ovacijo
mis. —N.

Vasario 8 d., Liet. Liuosy- 
bės svetainėje bus nepaprastas 
vakaras. Jį rengia Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje. 194 
kuopa. Proigramc 
Lietuvių Dramos 
Lietuvos operos

dalyvauja 
Draugija, 

artistas p. 
Justas Kudirka p-lė E. Pečiu- 
kaitė ir p-lė A. Stankevičiūtė. 
Nėra abejonės, kad vakaras 
bus labai gražus. Tų cicerie- 
čiai nujaučia ir noriai iškalno 
perkasi t įkibtus. Jųu daug ti- 
kiclų yra išplatinta.

Visi cicerie.čiai kviečiami i 
jj atsilankyti, užtikriname: 
visi bus užganėdinti. —S. Z.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

! r 1 ’ K J • « ' : •

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

1545 yVest 47tk Street ;
Netoli. Ashland Avė.

metuose
iš laikraščių ir filmas, kad pasi
girti papai kaip chicagiečiai kar
štai ji priėmę jam sugryžus iš 
Rymo kanlinolu.

mirė sausio 29, 1925 m., 8 v. 
ryto sulaukęs 43 metus. Paė
jo iš Kražių miestelio, 1'aura- 
gčs apskr. Laidotuvės atsibus 
petnyčioj 6 d. vasario, 1925 m. 
Kūnas pašarvotas pas graborių 
J. J. Zolp, 4603 S. Marshfield 
Avė., Chicago. Gimines ir pa
žįstamus meldžiame dalyvauti 
laidotuvėse.

PaslaiTRyju laiku Brighton 
Park apielinkėje pradėjo labai 
siausti plėšikai. Jau daug san
krovų liko apiplėšta, jų tarpe 
ir S. Conrad eeverykų 
va, prie 
(kertė 
antras 
mas

Kardinolas Mundelein vakar 
išvažiavo

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

Kampas Monroe ir Vearborn St. Imkit 
elevatorių ikj 5 augšto. Priėmimo kambarys 
506 dėl vyrų, priėmimo kambarys dėl mote
rų 508.

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

Ofiso valandos: Kasdiėų nuo 10 iki & vai 
vakare-/

Nc.linmj nuo 10 iki 1 po pietų.
Panedėly, scredoj ir subatoj nuo ryto iki 

8 vai. vakare.

sankro- 
Ave.

Tai jau 
apiplčši- 

kaip melai lai-

persis- 
vasario 

4 dieną, 1925 metais apie 8 vai. 
ryto, šv. Bernardo ligonbutyje. 
Turėjo amžiaus 37 metus. Paė
jo iš Lietuvos, Kauno radybos, 
Raseinių apskričio, Tauragės 
miestelio. Paliko didžiausiam 
nuliudime mylimą vyrą Joną 
Ripalių ir dukterį Bronislavą 
G% metij. Taip pat paliko brolį 
Vincentą Krasauskj Amerikoje. 
Lietuvoje paliko tėvukus ir vie
ną brolį Joną Krasauskj.

Laidotuvės įvyks vasario 7 <1., 
1925 m. j Lietuviškas Tautiš
kas Kapines, 10 vai. iš ryto iš 
namų 5800 S. Aberdeen St. Už- 
kviečiam.visus gimines’ ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Palieka nuliūdęs vyras
Jonas Ripalis ir 
maža dukrelė

Laidotuvėms tarnaus grab. A. 
Masalskis, 3307 Auburn Avė.

Numatoma, 
kus publikai 
mas Indiana 
mėgėjas p. Janulis

rytojaus muišio ne vie- 
ristikas turės raudojimo, 

šiol ristikams buvo galima 
girtis, buvo galima vadintis 
čempionais. Bet tam bus pa
darytas galas: ristyjiių turna- 
mentas parbdys kas iš tikrųjų 
vra lietuvių čempionas: K. Po
žėla, K. Sarpalius, J. Geštau-i 
tas, J. Bancevičius ar kas ki
tas., Turnamentas parodys tai
pgi koks už kurį ristikų yra 
geresnis. !

Ryloj turnamento pradžia— 
pradžia pabaigos. School Hali 
svetainėje (18 ir Honore). Po
žėla susikibs su J. Goštautu.I 
Tarp judviejų jau nuo senai 
ve ginčai, ginčai delei to, ku
ris jųdviejų yra geresnis ris-l 
tikas. Rytoj turėsime progos 
lai pamatyti.

K. Sarpalius visiems risti-| 
kams yra kaulas gerklėj: jis 
nė vienam ristikui neduoda 
ramybės ir sako: “Jei tu esi| 
risi i kas tai eikš su 
persi imk.” Jis rytoj į 
tandos žada net tris 
paguldyti - - Juzėnų;

Banccvičių. 
to, risis dar ir 
kurio rislynių 
įbai puikus.

Prie progos tenka 
jog J. Komaras prie l 
to vis dar neprisidėjo. Bijosi,

Visi jauni vaikinukai 14-16 gat 
vių apielinkės

Su nauja programa “Dzimd 
zi Drimdzi” pasirodys vasa 
rio 6 d., penktadieny, šv. Jur
gio pa r. salėje.

Bus vaidinama “Maskara
das“’ arba “Kaip vedę vyrai 
turi apsisaugoti nuo savo žmp- 

meilužių’4! ir “Tautos sųži- 
Dainų ir muzikos nę-

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

Kraujo egzaminacija, šlapumo analyza* 
mikroskopiški ir k|ti laboratorijos išbaudy 
m«ii, taipgi X-Ray egzaminacija daroma, ku 
ti parodo-tikrą jūsų sveikatos stovj. Ge 
riausios naujos1 madps gyduolės ir prirengi 
mai padarytos Amerikoje ir Jungtinėse Vals
tijos*} yra suteikiamos per Dr. Ross ■ d^t :gy. 
dvmo ligonių. Žmonės turintys chroniškai 
ligas, s^ilvjo ir. kepenų nesmagumus, ner
viškumą, ktaujo ligas odos ligas, pūslės h 
Šlapumo lie-as yra gydoma kasdien.

Žmonės kurie yri 
nerviški silpni ir tu- 

‘ N ri galvos skaudėj)
‘ tnUs> nugaros skau

uA dėjimus, smarkų Šir- 
k!iJ _ Ajl dies plakimą sn-
JI f skirdimą odos, auti.

VV7 nusias giles, skaudu- 
f , V' . liūs, prastą npetitg

y pi-ivalo gydytis tuo-
U t?—‘iro ■ jttU-

r 4^. e’ Sergantiems yri
' * Ejy ' teikiamas į labai g» 

. ras batarrtavimas to- 
kinmis mažomis kai

i 'n'ortis, k|id kiekvie
nas lengvai gali ui- 
simokėti. ‘ Dr. Rosi 
maloniai suteikia dy
kai patarimą. Kiek 
vienas yra kviečia 
mas atsilankyti.

Sifilis' Jr1 kraujo ligos gydomos nauju bu 
diY,' Arsphenamine gydymu ir pagerintu Lu 
escide gydymu. I labai trumpą laiką ligo
niai jaučiasi daug geriau. Kiekvieną dieną 
mes suteikiame hnksmumą ir malonumą. Tai 
vienatinis gydymas, kuris Išgydo sifilj.

$12.50 
$5.00

Mr. I. Knowitt Peopie just seem to deRght in making hitn appeat foolls

;(i Swamp Root puiki gyduole.
M Tūkstančiai moterų turi' inkstų ir
M pūsles ligą ir visai to nežino.

Moterų ncgiilčs dažniausiai pasiro
do-ne kas kitas Uifip inkstų klintis, ai' 

- inkstų ar pūsles ligos sėkmė.
Jei inkstai nei a sveikam stovy , tai 

jie gali kitus organus apsarginti.
Skaudėjimas strėnos, galvos skau 

dej'imas, ambicijos žudymas, ncivuo- 
tuma.s, dažnai būvą inkstų ligos : b)>’p- 

j tomais.
Į Pradėk gydytis be atidėliojimo. Dru
1 Kilmero Swamp-Rootas, gydytojo re
ceptas, gaunamas kiekvienoj aptie- 
koj, gali būti kaip tik pats tas vais
tas tokioms sąlygoms prašalinti.

I Gauk vidutinę, ar didelę bonką tuo- 
. jaus is aptiekus.
i Bet jei norėtum' pirma išmėginti 
šitą didįjį preparatą, tai pasiųsk de
šimts centų Drui Kilmei’ & Co., Bing- 

. hamton, N. Y. pavyzdinei bonkelei. 
Rašydamas nepamiršk paminėti šito 

Z laikraščio.
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' NAMU BARBENAI Lietuvių Rateliuose. Town fif Lake Pranešimai
I ? •

Turim 1000 namų 
dėl pardavimo, 

' , arba mainymui.
žemiaus paminėtose 

vietose:
Marųuette Park 
Chicago Lawn 
Brighton Park 
VVest Englewood 
Auburn Park 
Park Manor 
South Park Gardens 
Beverly Ilills 
M t. Greenwood 
South Shore 
Bridgeport. ,

Kurie manote pirkte ar mai
nyte, mažesnį namą ant dides
nio andidesnį ant mažesnio, ma
lonėkite atsilankyt į musų ofisą, 
mes tikimės, kad Tainistai pri
skirsime vieną iš tų 1000 namų 
kuris tiks. Nedaro skirtumo 
kaip pigų ar brangų nori pirkti, 
su mažu kapitalu ar su dideliu, 
mes turim visokių kainų, ir ant 
lengvų išmokėjimų.

1 Ofisas atdaras nuo 9 iki 9 kas
dieną. Nedaliomis nuo 9 iki 3

(Tąsa nuo 5 pusi.)
noj jų rado paslėptus $180. 
Pasiėmę dar daugiau kaip 12 
porų čcvcrykų ir 24 porų šil
kinių pančekų, sulipo į lau
kusį jų prie durų automobilių 
ir pabėgi). Plėšikai nuostolių 
p. Gonradni pridarė iki $315.

—Reporteris.

Birutės choras dalyvauja 
vasario 16 d.

DLK. Vytauto Gvardijoj Lietuvių Raudonos Rožės Pašalpos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas atsi
bus pėtnyčioj, vasario 6 d., W. Lukš
tas svet., 1500 S. 49th Avė. Draugai 
visi malonėkite susirinkti, ' ne.'t yra 

drau- daug svarbių dalykų, kaip tai priė- 
Nail- ,n’nias nauJlJ narių, kliubo namo ap- 
padar, 
ypač

REIKIA DARBININKU
VYRįJ

NAMAI-2EME NAMAI-ZEMĖ

Ch< ru vadovaus komp.
Vanagaitis 1

Rozenski-Lemont & Co.
(>312 So. Westem Avė. 

Prospect 2102

€
SUNKUS DARBAS 
nekenkia nei vienam, 
esandiam geroje fiziškoje 
padėtyje. Užlaikyk savo 
tvirtumą masažuodamas 
savo muskulus kiekvienų 
vakarų einant gulti. ISsi- 
trinkite gerai wi senai 
žinomu ir patikėtinu

11 a i k rašė i uose prask am bė j o, 
jog Lietuvos Nepriklausomybės 
šventėj, vasario Iii d. dalyvaus 
Dizimdzi Drimdzi su nauja pro
grama.

Dabar toko sužinoti, jog ir 
Birulės choras dainuos toj 
šventėj. Reiškia žymus artis
tai ir didelis choras minės mu
sų tanios nepriklausomybės 
sukaktu^s ir jausmingai dai
nuos antrąjį lietuvių himną: 
“Ei pasauli, mes be Vilniaus 
nenurimsim”.

Dzimdzi Drimdzi, Birutė ir 
ir daugelis kitų dalyvaujančių, 
kurių vardai, be abejo, bus pa
skelbti vėliau, užtikrina, kad 
vasario 16 d. bus šauniausia 
šventė.

Pamatai lošimą* užgirsti 
dainų 'ir paminėti Lietuvos 
pr i k 1 a u som y bės suk aktu ves 
plauks daugybė Chicagos 
apielinkes lietuvių. Vienok 
tes netruks nei vienam,
iškilmės įvyks dvejose salėse: 
School Hali, 48 ir Donore St. 
ir šv. .Jurgio par. svet., Bridgo- 
porte.

Tat rongkimės visi į iškil
mes ! —Bridgeportietis.

sn- 
ir 

vie
nos

Viskas pasauly keičiasi. 'I'ad 
permainų būna ir musų 
gijoj. Taip, nuo pereitų 
jų Metų šioj draugijoj 
ryla svarbių permainų, 
pos m er t i n ės nu ė j i m e. rv • i j ii • ui«n įvyKH vu.'suiio u, oPirmiau, būdavo, kol ponu r- niotl(1 816 w.
tinę išmoka, reikėdavo LJ.tl ‘ ' 1 1 4
kokipusantrų metų. O,dabar ’pvHni
padare hiipt kad pomirtine ga
li būti atmokėta lą pačią die
ną, kurioj narys mirė.

! Pakeiski ir mokestiys. Dabar 
narys mokės po 75c. į menesį. 
Už tą narys gauna $201 pašel
pos ligoje, $200 
$100 pomirtinės 
čia i.

Taipjau tapo 
t i taip, kad narys išsirge 
ką kliką ir gavęs $200 
pos, nenustoja nario 
bei pasilieka ir toliau nariu ir 
gauna pomirtine;; lik pašelpos 
ligoje daugiau nebegauna. Pir-' 
minus gi buvo, jei narys išsir- 
go melus laiko, lai dnugi.'iu ne
besiskaito nariu ir gaudavo . . . i •lik pusę pomirtines.

Atsitikime mirties, Gvardija 
duoda muzika ir suteikia visa 
patarnavimą Ibe jokių iškasčių 
iš mirusiojo pusės ir neišskai- 
tant iš $200 pomiriinės.

Kaip viskas keičiasi, lobu-.
įtinusi tnin ir ši draimi i*i • kei-! visus narius Pabūti ant paskirto lai- nnas1, raip u si uraugija m i į k() _Bvn. Tumavičia, rašt.
Čiasi ir tobulinami. Bet buvo 
ir tokių, kurie tiki, kad kaip 
buvo išpradžios, I 
ir visados. Jie nesupranta, ar

tarimai ir kiti svarbus dalykai.
—C. Genis, sek r.

I L. S. J. Lygos mėnesinis susirinki
mas jvyks vasario 6, 8 vai. vak.., Ray- 

31 St. Visi nA- 
tinę išmoka, reikėdavo laukti riai būtinai susirinkit, nes yra daug 

3..kt Valdyba.
liet. Rytinės žvaigždės Kniu

bo susirinkimas jvyks ketverge, 
.vasario 5, 8 v. v., lauosybės sve
tainėj, 1822 AVabansia A ve.

Budrys, Rast.

Tautiška Draugystė Lietuvos Duk
terų rengia lietuviškus šokius, suba- 
tos vakare, vasario 7 d. Pradžia 7:30 
vai., Tautiškos Bažnyčios salėj, 3501 

1 S. Union Avė. Malonėkite visi atsi- 
islatai pakeis-i ĮaVk-ytlil- Hnk^ma< įietuvi'kai paai‘ 
v 1 šokti. Kviečia Komitetas.

pomirtinės ir 
mirus jo pa-

pašel- 
t ei s ės,

Amerikos Liet. Teatro Kūrėjų Są
junga turės repeticijas penktadieny, 
vasario 6 <1., 7:30 vai. vak., Vaičkaus 
studijoj (Mildos svet., (ėjimas šalę 
aptiekus).

Visi nariai, malonėkite atsilankyti 
ir atsivesti naujų. —Sekretorius.

SLA 129 kuopia susirinkimas jvyks 
S d. vasario, ‘4 vai. po pietų, Dvorak 
Parko svetainėj, prie May ir Culler- 
ton (20-tos) gatvių. Visi nariai pra
šomi atsilankyti ir naują atsivesti 
prirašyti. —Valdyba.

Cicero Lietuvių Raudonos Rožės 
Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinki
mas jvyks pėtnyčioj, vasario 6 d., kai 
7 vai. vak., \V. Lukštas svet., 1500 
S. 49th Avė., Cicero, III. Meldžiame

(reg. S. V. 
Pat. Ofise. .

>> ir IŠVENC- 
KITĘ nuovar
gio. skaudamų 
muskulų ir 
diegiančių pe
čių, 
tvirtu

> k<i. 
joki* 
jums 
rtj s niekuomet

Bukit 
ir svel- 
tuomet 
darbas 
neikto-• •f

persunkus. Nei viena atsargi Šeimyna ne
gali būti de bonkos šito linimentb. Nėra / 
tikrasis, jei neturi INKARO vaisbuženklio.

F. AD. RICHTER * CO., 
104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y. /

PO GIMIMUI
KŪDIKIO

Pirm Negu Pirksi
Mrs . Milės jautėsi labai 

blogai ilgą laiką — už galu
tiną pasveikimą duoda kre
ditą Lydia E. Pinkham’s Ve- 
getable Compound.

teikia dviejy gabiy vyry
Reikalinga du gabus ir sumanus 

vyrai, kurie norėtų užimti musų 
organizacijoj pastovų darbą. Duo
dama visa pągelba biznio IŠsidirbi- 
rnui. Reikia tiktai dirbti ir pelny
ti pinigus. Atfcišaukilc tuojaus nuo 
4 iki 7 ival. vakare. Klauskite adv. 
•hirgeliofiio.

x M. J. KIBĄS,
Benį Estate Improvement Co.

333b So. Halsted St.

REIKALAUJU žmogaus janitoriaus 
darbui, ne jaunesnio 50 metų. Mažas 
mokestis, pastovus darbas. Pagyveni
mas ant vietos.

Kreipkitės:
1217 W. Lunt Avė.

REIKIA darbininkų, 44c. iki 
50c. į valandą, dirbtuvės darbui 
ir ant farmų.

Atsišaukite
30 S. Canal St.,

2 augštas

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius, Hud- 

son Couch, tik 7000 myliij važinėtas, 
arba mainysiu į mažą troką. Kas 
pirks, tas gaus bargenų. Kreipkitės 
vakarais po 5 vai. vak. 2 lubos fron
tas. 1

3300 So. Union Avė.

RAKANDAI

PARDAVIMUI
Naujas tik užbaigtas 4 pra
gyvenimų namas, visi po 5 
kambarius, aržuolo trimas, 
karštu vandeniu apšildomas, 
žodžiu, įtaisytas pagal vė
liausios mados. Parduosim 
pigiai ar mainysim ant ma
žesnio namo ar loto.

Namas 3 pagyvenimų po 
4 kambarius, maudynės, el
ektra ir visi parankamai, 
aukštas ir didelis beismen- 
tas. Parduosim ar mainysim. 
2541 W. 39th Place.t _______

2 pagyvenimų beveik nau
jas mūrinis namas po 6 ir 6 
kambarius, įtaisytas pagal 
vėliausios mados, 4222 South 
Rockwell St.

PARSIDUODA pigiai 
kampinis puikus mūrinis na
mas 2 pagyvenimai 6 ir 7 
kambarių, 2 karų garadžius 
ir vištininkas. Lotas 69x125. 
Su visais gražiais rakandais 
arba be jų. Savininkas

A. J. BERŽINSKAS 
6159 So. Artesian St.

1 Dalas
Tel. Prospect 6674

Nuo ryto iki 10 vai. gali
ma matyti.

DIDELIS niiirims, 2 Halų namas 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau 
kitę prie James Kral, 2444 W. 67 
St. Tel. Prospect 1364

BARGENAS

Union Avė. netoli 60 gt. mfi-

Tik užbaigtas budavoti 
biznio namas, 3 pagyveni
mai, storas, didelis. Tinka vi
sokiam bizniui. Parduosim 
pigiai ar mainysim ant kitos 
kokios prapertės.

Pardavimui tik dar buda- 
vojamas namas 5 ir 5 kam
barių. Bus įtaisytas pagal 
vėliausios, mados. Graži vie
ta, 40th ir Rockwell St.

Ant 
dinis namas ant 3 pagyvenimų, 5-6-3 
kambariai. Elektra, gasas ir maudy-. 
nės. Rendos neša j mėnesį $85. Kai
na $5400, įmokėti $1800, likusius ant. 
lengvo išmokėjimo.

Tel. Engleu’ood 81.37

PARSIDUODA 2 aukštų mūrinis 
bizniavus namas, šuoras ir 3 flatai; 
3 mašinų garažas, 67th St. ir Cali- 
fomia Avė. Vienas blokas iki biznio 
gatvės. Gera apielinkė. Kreipkitės 
prie savininko.

6550 S. Artesian Avė.
Tel. Republic 0545

Pamatyk Pianus pas Budriką, 
Gulbrausen Pianą arba kitą geros 
išdirbystes, kainos daug mažesnės 
kaip kitur ant aukštos rųšies Pia
nų. Bargenai. Churchill riešuto 
medžio Player, 
Pianas 
Seabor Electric 
Player Pianas 
Upright Howard 
Pianas 
Upright Oak 
Pianas

$245 
$165 
$150 

$65
JOS. F. BUDRIK

3343 So. Halsted St. 
3327 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Universal Restaurant 
Lietuviška Valgykla

Padidinta
Kad suteikus geresnį ir greitesnį pa
tarnavimą savo kostumeriams, valgy
klą padidinom veik dvigubai. Taipgi 
įtaisėm naujus, labiau sanitariškus 
gaminimo įrankius. Todėl užkviečiame 
visus atsilankyti. Savininkas

A. NORKUS,
750 VVest 31st Stree, 

Tel. Yards 5377.

Dover, Ohio. — “Po gimimo mano 
įaskutinio kūdikio, aš lengvai pasvei

kau ir vėl dirbau, 
bet aš jaučiausi 
nuolat serganti ir 
nežinojau, kaip aš 
galėsiu 
darbą, 
skalbti 
petą ir 
kad tai 
priežastis mano li
gos. Aš atlan
kiau kelis dakta- 

__  rus, bet jų gyduo
les nieko man nepagelbėjo. Aš klau- i •________ ••
vos tik galėjau pavaikščioti ir visuo
met turėjau didelius skausmus I 
kairiame, tai dešiniame šone.
man pasakė, kad aš turiu uždegimą, 

i kiųis ir yra priežastis mano ligos. 
Į Aš turėjau jūsų vieną knygutę ir ją 
į beskaitydama nusprendžiau vaitoti 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound. Po ketūrių dienų vartojimo, 
aš pajutau daug geriau, aš išvartojau 
tris butelius nepraleisdama nei vie
nos dozos. Jos pagelbėjo man labiau 
negu kitos kokios gyduoles kokias ka
da vartojau ir aš jų visuomet turiu 
pus save. Jos tikrai man pagelbė
jo“. — Mrs. James Milės, 419 Cherry 
St., Dover, Ohio.

'Jus turite patikėti, kad gyduoles 
kurios pagelbsti kitoms moterims, 
pagelbės ir jums. Pardavimui pas 
aptiekorius visur.

atlikti savo 
Aš turėjau 
storą kar- 

manau, 
ir buvo

INVESTUOKITE DEI
GREITO PELNO!

Sindikatas dabar rengia pasiūly
mą, kuris suteiks nepaprastą .progą 
mažiems investoriams, kad gavus ne
paprastas palūkanas savo pinigų. 
Pasiūlymas naujas ir geras, galite 
pilnai išegzaminuoti. Nieko panašaus 
dar nėra buvę. Viršininkas sindikato 
žmogus su patyrimu. Tai nėra “biz
nio proga”, bet tikra ateitis gabiems 
investoriams. Pilnas nurodymas per
tikrins žingeidaujančius žmones. At
eikite arba • rašykite šiandien 
smulkmenų. Adresuokite

dėl

Chicago Credit Bureau
Siute 1121

140 S. Dearbom St.

i Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
ta ip turi bllti laičiams šelpti rengia maskaradą su 

daugybe įvairių dovanų, šeštadieny,i vasario 7 d.,. Mildos abejose svetai- 
nenori suprasti, kad kas tiko'nėse, 3142 S. Halsted St. Pradžia 8 
dešimt metų algai, nebetinka'
šiam laikui. 1 odei ir draugija prisidėti prie sušelpimo Vilniaus ir 
turėjo persitvarkyti, kad galė- Kauno našlaičių. —Komitetas, 
jus prisitaikinti prie naujų ap
linkybių ir kad galėjus žengti 
pirmyn. Tai yra pirma drau
gija ant To\vn of Lake, kuri 
tai padarė. Vėliau gal ir kitos 
draugijos ją pasek?. Kol kas 
gi patarčiau lietuviams rašy-' 
lis prie šios draugijos — D.
L. K. Vytauto Gvardijos. Tai 
yra bene stipriausia 
ant Totvn o f Laike, 
gerą skaičių narių ir 
des, apie $6.000.

Jeigu kas vėl bus
Gvardijoje, tuoj ‘pranešiu apie ~ 
»tai, kad visuomenė žinotų 
daugiau apie lą draugiją ir jos 
veikimą, l'ai bus naudinga ir -~ 
pačiai Gvardijai. ]

—Tėmytojas ir Rašyt Mylįs. j)(

SLA 109 kuopos susirinkimas ■ įvyks 
penktadienį, vasario 6 d., M. Meldažio 
svetainėj, 2242 W. 23rd PI., 7:30 y. 
vakaro. Visi kViet-iaini atsilankyti; 
taipgi ir norintiėfi'1 prisirašyti pribu
kite. —Valdyba.

APSIVEDIMAI
i PAlEšKAUapsivedimuivaikinoar- 
' l)a našlio, kad ir su vienu vaiku; ne- 

<li dllgi.|d | vartojančio tabakp, bei svaiginančių 
nes Itiri'i gėrimų, nuo 32 iki 40 metų. Aš esu 
iždo ..k,1 moteris 32 metų katalikė. Turiu vie- 

4 ’ ’ ną mergaitę 4 metų amžiaus. Laisva
manių prašau nerašyti. Malonėkite 

veikiama kreiPtjt? J.aiS15y Jį** į1?9 .... /1739 So. Halsted St., Chicago' 
---------------------------O........ ................................ .

JIEŠKO PARTNERIU
REIK ALINGAS partneris bar-

Feliksas Ciuželis sužeistas
ri du bizniu.

Kreipkitės:
3145 W. 59th St.k

Jieškoma jo giminių ĮVAIRUS SKELBIMAI

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda 4 kambarių visai ma
žai vartoti rakandai. Ųmu laiku 
turime apleisti neėstą.

4449 S. Talman AVe.
2 fl.

Medinis namas 2 pagyve
nimų 3 ir 4 kambariai, tik 4 
metų senumo. Kaina tik 
$5200.00. $1000.00 Įmokėt, o 
kitus kaip rendą.

PARSIDUODA biznio namas ant 
dviejų pagyvenimų, 8 kambariai ir 5 
Viskas naujos mados, fumace šildo
ma; darom kėš biznj, nėra kredito. 
Nėra kitos bučernes per 5 blokus; 
geras bargenas.

5306 S. Union Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė pigiai, 

gražioj apiclinkėj, 4 metams lysas, 
4 ruimai prie biznio, da^o $550— 
$650 į savaitę, knygučių nėra. 
Esam du partneriai, vienas aplei
džia Chicago, o vienam negalima 
apsidirbti. Mainysiu ant mažesnio 
biznio.

5262 S. Halsted St.

PARDAVIMUI elektriniai pri- 
rengimai ir kontraktavimas, įstai
ga per 22 m.e|Us,,.yra daug darbo, 
geras uždarius dėl gero lietuvio, 
geroje vieloję. Atsišaukite vakarais. 
Parduosiu pigiai.

.Jos. A. .Manarik, 
2920 Lowe A ve.

PARSIDUODA krautuvė saldai
nių, cigarų, cigafetų ir visokių dėl 
mokyklos dalykų. Honda pigi. Rui
mai užpakaly dėl pagyvenimo.

Kreipkitės:
3528 S. Halsted Si.

Taipgi mes budavojame 
namus ir ant kontraktų, ku
rie turit lotus, atvažiuokite 
pas mus pasitarti. Mes tu
rim visokiu planų dėl pasi
rinkimo. Gal Tamstom pa
tiks mes pabudavosim ant 
Tamstų loto. Musų darbas 
ir patarnavimas garantuo
tas. 11

Lauksim Tamstų ateinant, 
nes pavasaris netoli. Ge
riausius laikas pradėt žiūrėt 
apie namus. v ' 

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė. 

Telefrhone: Lafayette 7674.

MES TURIME gerai įrengtą 
farmą norime renduoti arba par
duoti arba mainyti į miesto na
mą. Adresuokite savininkui.

P. O. Box 644,
Chicago

MORTGECIAl -PASKOLOS
'Pinigai paskolai dėl 1 ir 2 mor- 
gičių, nebrangiai, greitas vei
kimas.

MAX COHEN 
Room 351,

140 So. Dearbom St.
Tel. Central 1191

T

Užvakar vakare, apie 6 vai.,!/1 
siau jų kokia mano liga yra, nes aš prįe J4 ir Blue Island gt. gat- ViYS 1.1 K (J* 51 10)011 1 L’oAl

tai vekaris gal mirtinai sužeidė lie- 
Jis(tuvį Feliksą čiuželį. Jis dabar 

guli pavieto ligoninėj, bet dak
tarai sako, kad pasveikti jis ne-, 
gali.

Jis turi posūnį Antaną Pau
liuką, kuris buk gyvenąs kur- 
nors Morgan Parke, bet jo ad
reso nežinoma. Kitų artimes
nių giminių, irgi nežinoma. Kas 
žino A. Pauliuką, prašomas yra 
tuojaus jam pranešti, kad jis at
vyktų adresu 1143 W. 14 Place, 
kur jam bus suteikta reikiamų 
platesnių žinių apie įvykurią ne
laimę.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING

& HDW. CO.,
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ii’ t. t.

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

BIZNIS pardavimui vyriškų dra
panų krautuvė. Offmans’ prosinama 
mašina, siuvama mašina spėka varo
ma., Elektrikinė iškaba ir viskas kas 
tik reikalinga prie krautuvės. Renda 
pigi, garu apšildoma. Gera apielinkė, 
biznis išdirbtas, nėra kompeticijos, už 
4 blokų tik yra tokios krautuvės. Par
davimo priežastis didele; turi par
duoti greitai. Kreipkitės J. A. Globis, 
455 W. 79th St. Tel. Stewart 2997

PARDAVIMUI geras restau- 
ranias, už nužemintą kaįną. 
Randasi geroj apgyventoj vie
loj, tarpt' fabrikų.

4432 S. Westeri) Avė.

LIETUVON

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias 
OLYMPIC, LAPLAND, 
BUKGH siūlo greitą kelionę į Cher- 
boug, Southampton, Antwerp. Daug 
laivtj išplaukia kas savaitė.

Visi musų 3-Čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus nuristas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St, ^Chicago, III.

pasauly, 
PfTTS-

Antras
mas

organizatyvis susirinki-
Lietuvių Real Estate

Brokerių

Mums praneša, kad pėtnyčio- 
je, vasario 6 d./PaliuĮio Restau
racijoj, įvyks antras susirinki
mas lietuvių nejudomos nuosa
vybės pardavėjų. laikinasis 
komitetas jau turi pagaminęs Į- 
statų projektą, kuris bus patiek
tas šiam susirinkimui. Taipgi 
bus rinkimai valdybos ir reika
lingų komisijų iš atsilankiusių 
ir įstojusių narių.

Jau senai lietuviams Real Es
tate Brokeriams tokia įstaiga 
reikėjo turėti, kad apsaugojus 
visuomenę nuo neteisėtų ir pri- 
gavingų “agentėlių,” laiks nuo, 
laiko liuosai tarpe lietuvių pasi- 

'rodančių. —SV.

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas karš

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

6530 So. Robey St. 
Tel. Prospect 8926

PASIRENDAVOJA lietuviškam Ko
tely Storas su visais Įrengimais. Rei
kalingi žmonės kurie supranta biznj. 
Kurie nebiznieriai neturi gaišinti lai
ką tfeiravimams, reikalinga maža 
kaucija. Kostumerių nereikia ieškoti 
čia užtenka iš hotelio gyventojų. P. 
Gadeiko, 1606 S. Halsted St., Chica
go, III.

SIŪLYMAI KAMBARIU
ANT RENDOS kambans prie

V V . I

mažos šeimynos. /
Atsikaukit:

3121 So. Union Avė.
3 užp.

REIKIA. DARBININKU
MOTERŲ

/REIKIA housekeeperkos
mažos šeimynos.

Kreipkitis:
3139 Edgeyood Avė.
Tel. Albany 6669

prie

DARDA VIM UI groserne 
bučernė, tik viena per du 
kus.

5200 S. Honorp
Chicago

ir 
bl'o-

TURIU parduoti tuoj aus. $75 
vertės victrolą tik už $30, su 
lietuviškais ir angliškais rekor
dais. Kreipkitės
1722 W. 47th St. antros lubos 

Tony llartman

PARSIDUODA cigarų, kendžių, so
dos, ice creamo ir notion krautuvė; 
biznis išdirbtas, vertas $2300, ptrsi- 
duoda beveik už pusę kabios. 5 rui
mai gyvenimui, vana elektra, renda 
50 dol. Nepraleiskit šitų bargeno.

Atsišaukite: '
5613 S. Racine Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
namo keptuvę, Melrose Parke labai 
geroj lietuvių apgyvento] vietoj. Biz
nis gerai išdirbtas.

Atsišaukite
1739 S.. Halsted St.. Box 460

SKAITYK ir pamislyk, kur gali 
pinigai uždirbti. Nupirksi labai pigiai 
bučei-nę ir grosernę. Sena išdirbta 
vieta, ruimai gyvenimui, renda pigi. 
Pardavimo priežastį patirslt ant vie
tos. Kreipkitės: ’

3300 S. Union Avė.

Negirdėti Mainai
IŠSIMAINO 6 flatų namas, 3 flatai 

po 6 kambarius ir tris po 5 kamba
rius, mainysiu ant 25 flatų namo ar
ba ant 12 flatų, namas randasi South 
Sidėj.

IŠSIMAINO 2 flatų bizniavas mu
ro namas, storas su trims flatais, 
parduosiu už $18,500 arba mainysiu 
ant 2 flatų namo, bungalovv ar bu- 
černės.

IŠSIMAINO naujas 2 flatų muro 
namas po 4 ir 4 kambarius, aukštas 
cimentuotas skiepas, antaukštis dra
bužiams džiauti, ir kiti visi paranku
mai vėliausios mados, mainysiu ant 
bungalow ar Cottage, namas randasi 
Brighton Parke.

IŠSIMAINO 5 kambarių bungalovv, 
mainysiu ant loto Brighton Parko 
apielinkes ar apie Vienui yną.

IŠSIMAINO groserne ant 2 flatų 
namo, biznis išdirbtas per ilgus lai
kus, lysaą kaip ilgai nori, pigi ren
da, kambariai pagyvenimui.

IŠSIMAINO lotas ant nedidelio 
groserio, arba automobilio, lotas ran
dasi West Pullmane, delei sužinojimo 
tų

ANTRI MORGIČIAI
Skoliname ant 6% palūkanų. Mes 
taipgi perkame padarytus morgi
čius.

International Investment Corp.
3804 So. Kedzie AveM 

Lafayėtte 6738 7

$2,000 PIRMI morgičiai dėl gero 
2 aukštų mūrinio namo. Palūkanos 
6% baigiasi j 3 metus. Pirkite musų 
paskolas ir bukite saugus. Mes ga
miname pirmus morgičius. (Pasima-- 
tykit su M r. F. Brogni).

BROGNI & BROGNI, INC.
4403 W. Harrison St.

REIKALINGAS antras morgičius; 
galėsiu mokėti kas menes; ar kas še- 
šius mėnesius. Galinti paskolinti mel
džiame atsišaukti j Naujienų skyrių 

3210 S. Halsted St.
Box 197

MOKYKLOS

reikalų kreipkitės pas

F. G. Lucas & Co.
4108 ARCHER AVĖ., 
Phone I^afayette 5107

MUSŲ DARBAS
Tikrai jumis užganėdins . Mes 

parduodam ir mainom: namus, lotus, 
farmas ir visokios rųšies biznius. Su 
reikalais, kreipkitės pas

A. GRIGAS,
31114 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 4899

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 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

NORINTI pirkti, parduoti arba 
mainyti namus, lotus, biznius, tu
rim bargenų, aplink vienuolyną 
Marųuette Parke,

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

Ace. Tel. Prospect 8678.
Ofisas atdaras lig 9 v. nedėliomis.

WEST PULLMANE
6 kambarių mūrinis namas, 

visokie parankumai, strytkariai 
’/: bloko nuo keležinkelio sto
ties 1 ’/: bloko,\ ir visi įrengi
mai; vieni metai kaip statyta. 
Platus lotai; įmokėti tiktai 
vieną tūkstantį ($1000), kiti 
mažais mėnesiniais išmokėji
mais.

S. Markūnas, 
635 W. 120 St.

’ Tel. Pulhnaji 2856—5089

VYRAI IŠMOKITE MODERNINES 
BARBERYSTĖS

Viena geriausia apmokamų profesi
jų. Mes mokiname dieną ir vakarais. “
Darbas laukia su gera alga. Uždirb
kite kol mokinatės.

MOLER BARBER COLLEGE
105 So. Wells St.

i


