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Fašistų smarkavimas Romoj Komunistą internacionalo 
karas su Britais

Masiniai areštai komunis 
tų Maskvoje

Del Anglijos žygių prieš sovietų 
valdžių, maskviečiai kursto su
kilimus prieš Britus

Trečias Internacionalas prade 
jo kontr-ataką prieš Britus

Fašisty smarkavimas 
Romoj

Laike didelių fašistinių demons
tracijų bandė sunaikinti opo
zicijos laikraščių įstaigas

vargiai begu sutiktų tokį dekre
tą pasirašyti.

Fašistų siautimas Bolonijoj
šeštadienio naktį Bolonijos 

miestas buvo nepaprastų įvykių 
viela. Tą vakarą, pasirodžius 
vieno vietos laikraščiu vakarinei 

, laidai su išspaudinta joje Musso-
ROMAį, Italija, sausio 5. — lini’o kalba fašistų parlamente, 

■Vakar Roma gyveno vieną and- tbandos fašistų puolė ii* sutriuš- 
ringiausių dienų, kokios nebuvo kino respublikininkų ii populis- 
nuo pat 1915 metų, nuo tų dienų, tų partijų valdybų įstaigas, ju
kai Italijos parlamentas svyravo moristinio laikraščio Nfulo rė
kausimu, ar Italams įsimaišyti dakciją ir respublikininkų parla- 
karo gaisran prieš Vokietiją, ar mente atstovo, advokato Berga- 
pasilikti neitraliams. fjmo, kontorą. Fašistai puolė ir

Nuo pat ryto fašistų būriai, su- kitų opozicijos laikraščių įstai- 
stiprinti dar atvykusių iš Flo- 'gas, tečiau ponija puolikus at- 
rencijos ir kit/ miestų kadrais, mušė, 
žygiavo svarbiausiomis gatvė-' 
mis, dainuodami karo dainas, ■ 
grūmodami vėzdais ir rėkauda
mi, kad jie pakarsią visų opozi
cijos laikraščių redaktorius.

Kareivinėse lauke du pilnai [tralinį Italia Libera organizaci- 
prislruošę garnizonai, tuo tarpu jos komitetą ir visus jo skyrius 
kai infanterijos skyriai ir raitieji provincijose.
karabinieriai sergėjo opozicinių} lai yra vienas daugelio tašis- 
latkraščių, kaip Maudo, Giomale'jtų premjero paskelbtų kovos žy

gių opozicijai sugniužinti,

Mussolini likvidavo “Italia Libe- 
ra” organizaciją

ROMA, sausio 5. Mussoli- 
ni’o valdžia isakė likviduoti cen-

Masiniai areštai komuni 
sty Maskvoje

111 komunistų “darbininkų gru
pes” narių išsiųsta į Sibirą

BERLINAS, sausio 5. — Pas 
taromis dienomis Maskvoje įvy 
ko dideli masiniai areštai nepa
tenkintų komunistu, priklausau 
čių taip vadinamai “darbininkų 
grupei.” Laike tos komunistu 
opozicijos medžioklės suimta 
taipjau nemaža valdžios partijos

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, sausio 4. — Kova tarp ko
munistų internacionalo ir Britų 
kasdien aštrėja.

Maskviškis internacionalas pa
siuntė šiandie įsakymą savo 
'.gontams Egipte stengtis, kad 
ir kažin kokia kaina, kuo vei
kiausiai išašukti visuotiną egip
tiečiu sukilimą prieš Britus Egi
pte, taipjau prieš tame krašte 
gyvenančius amerikiečius ir eu
ropiečius aplamai.

Savo įsakyme kominterno pir
mininkas Zinovjevas sako, kad 
visuotinos skerdynės Britų Egi
pte, po kurių, žinoma, Britai 
griebsis aštrių keršto žygių 
prieš egiptiečius, sukelsiu Indi
ją prieš Britų viešpatavimą.

Komunistų internacionalo įsa
kymas iššaukti sukilimą Egipte, 
lygiai Kaip ir nesenai duotas įsa
kymas iššaukti bolševikų sukili
mą Balkanuose kovo mėnesį, yra 
tai maskviečių kontr-ataka prieš 
Britų pastangas organizuoti vi
sas Europos valstybes, ypač Ru- 
sijos kaimynes valstybes, ben
dram frontan prieš keimerinę or
ganizaciją -— komunistų inter
nacionalą ii sovietų valdžią.

Savo kampanijai vesti komu
nistų internacionalas gabena 
Egiptan agitatorius ir propagan
dos literatūrą sovietų laivais 
(“gootorgflotu”), kurie regulia
riai atplaukia j Aleksandriją. 
Komunistų intenrachtnalns Egi
pto kampanijai bazę yra įsteigęs 
Palestinoj.

Tai kampanijai padėti sovietai 
organizavo antrą su Egiptu ir 
Palestina susisiekti laivų tarny
bą, taip vadinamą “sovtorgflo- 
tą” (sovietų prekybos laivyną), 
kurio direktorium paskyrė buklų ' 
agitatorių Izraelį Fredenbertą. i

Komunistu internacionalas 
siunčia Palestinon daugybę agi
tatorių, apsimetusių žyfių kolo
nistais sioninkais.

Vahabitai puola Jedda

d’ltalia, Voce Republicana, etc., 
įstaigas.

Apie priešpiečius juodmarški- 
nių milicija žygiavo išilgai Corso 
su kulkosvaidžiais, idant įbaugi- 
nuo opozicijos ir aplamai žmones 
ir atgrasius juos nuo rengimo 
priešingų fašistams demonstra
cijų. į

Po parado keli tūkstančiai fa
šistą darė desperatingų bandy-1 
mų šturmuoti laikraščio Giorna- 
le d’ltalia redakciją. Ir tuo lai
ku, kai kariuomenė grūmėsi su 
demonstrantu minia, nedidelei 
fašistų kuopelei pasisekė pro ša
lines duris įsibriauti vidun į 
spaustuvę, padegti ekspedicijos
departamentą ir pagadinti pre- narių, kurie nesutinka su centrą 
sus. Karabinieriai tuojau užge- linio vykdomojo komiteto politi 
sino gaisrą ir puolė fašistus. Čia ka. 
pirmą kartą įvyko šaudymos re-} Areštuotieji tremiami į Sibi 
veiveriais tarp fašistų ir karabi- rą. Pirmas transportas, vi-sc 
nierių. 114 komunistų, jau išsiųsta iš

Kiek vėliau fašistai bandė Maskvos, 
pulti laikraščio Monde įstaigą,' 
tečiau buvo atmušti. ■'

i
Ištisą dieną visuose strategi- j 

niuose punktuose buvo pastatyti 
karabanieriai, o miestas nera
miai laukė, kas atsitiks pasibai
gus ketursdešimt astuonioms va-. 
landoms, kurių diktatorius Mus- 
solini savo kalboj fašistų parla
mente pasakė duodąs opozicijai. 
Ką Mussolini mano daryti, pasi
lieka vis dar paslaptis, bet dau-' 
gelis mano, kad j*is nori uždary-1 
t i parlamentą, tuo būdu panai
kinti parlamentinę atstovų ne
liečiamybę ir opozicijos atsto
vus areštuoti, padarius jiems 
bet kurį sufabrikuotu kaltinimą.
Tam tečiau reikėtų gauti kara- fho mokyklos principalo Jackso- 
liaus pritarimas, bet karalius no

DU KU KLUX KLANIEČIAI 
SUMUŠTA

BRISTOL, Va., sausio 5.
Vakar keliems ku klux klano na
riams bandant daryti kratą vie
noj užeigoj, kur jie tikėjosi ras
ti svaigalų, jie buvo negarbingai 
išvyti laukan, o du klanieČiai dar 
ir stipriai apkulti.

MOKINIŲ STREIKAS

s.-WINDSOR LOCKS. Conn., 
5. Vietos vidurinės mokyklos 
mokiniai šiandie paskelbė strei
ką, protestuodami dėl pašalini-

Naujienų Metraštis
Lietuvių biznio rodyklė 1925 metams Dykai 
kiekvienam Naujienų skaitytojui periančiam 
Naujienas pavieniais numeriais ar per išnešio
tojus, bus duodama Sausio 7 dieną.

Reikalaukite nuo jūsų pardavėjo ar nešiotojo.

DVILYPĖS DVINIJTĖS

Violeta Hilton ir jos dvinutė sesuo Daisy, viena nuo antros 
neatskiriamos, nes daiktan suaugusios. Jiedvi yra septynioli
kos metų amžiaus, gimusios Sin Antonio mieste,• Tcxase. 
Abidvi yra gabios muzikės.

Okupantai lieka Kelne'
Oficialiai praneša Berlinui, kad 

kraštas nebus evakuotas sau
sio 10

BERLINAS, sausio 5. Bri
tų, Prancūzų, Italų ir Japonų 
ambasadoriai ir Belgų m miste
ris šiandie įteikė kancleriui 
Marxui aliantų valdžių notą, 
kuria jos praneša, kad Kelno 
kraštas nebus evakuotas šių 
metų sausio 10 dieną, kaip kad 
yra numatyta Versnles taikos 
sutarty.

MIRTIES, BAUSMĖ

5.sausio
Valstijos kalėjime šį rytą 

1 nužudyta du negru, Kenneth 
Hale ir John Leak. Mirties 
bausmei juodu buvo pasmerkti 
už užmušima taxi šoferio Gar- 
svood’o rugpjūčio 7 dieną.

JEDDA, Arabija, sausio 5.— 
kns padaryti taikos, 

vahabitų vadas Ibn, 
tina su savo jėgomis1 

ja n 
pri- i 
bet 
Ali,

Saud’as 
ant Jeddos. .Jo avangardas 
praeitą sekmadienį buvo 
siartinęs beveik iki miesto, 
buvo Hedžaso karaliaus 
kariuomenės atmuštas.

KOMUNISTŲ VADAS EINA 
METŲ KALĖJIMAN

Chicago ir ąpielinkė. - šian
die įKvienodas oras, galima 
laukti sniego: nedidelė atmai- 

1 na temperatūroj; vidutinis, di- 
C džiumoj pietvakaris* vėjas.

Vakar temperatūra vidulihai 
siekė 32Q F.

šiandie saulė teka 7:18, lei
džiasi 1:33 valandą.10

ST. JOSEPH ,Mich., sausio 
5.~ Komunistų lyderis Charles 
E. Ruthenberg, pasmerktas dėl 
peržengimo Michigano valsti
jos kriminalinio * sindikalizmo 
įstatymo, du kartu apeliavo į 
aukštesnius teismus, bet jo apo 
liacijos buvo abudu kartu at
mestos. .

šiandie apskrities teismas 
paskyrė jam bausmę: eiti Jack- 
sono sunkiųjų darbų kalėjimai! 
nuo trijų iki dešimt metų ii 
pasimokčti 5,000 dolerių pabau
dos pinigais.

AUSTRIJA VEJA LAUK VO
KIEČIŲ KOMUNISTŲ

VIENNIA, Austrija, sausio 5. 
— Vokietijos komunistų lyderis 
ir reichstago narys Rūta Fiše- 
riutė, kuri klastingu pasportu 
buvo atvykus Viennon j komuni
stų konferenciją, tapo pasmerk: 
: a užsimokėti 120,000 kronų pa
baudos ir, be to, ji bus deportuo
ta iš Austrijos.

č;

PINIGU KURSAS
Vakar, sausio 5 d., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.75
Belgijos 100 frankų ............... $5.01
Danijos, 100 kronų ............... $17.68
Francijos, 100 frankų ........... $5.39
Italijos, 100 lirų .................  $4.22
Lenkijos, 100 zlotų ............... $19.25
Norvegijos, 100 kronų ....... $15.12
Olandijos, 100 markių ....... $40.53
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.95
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.48

Lietuvos, Pinigu Kursas
SiunUant pinigus Lietuvon per 

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

50 “
100
200
800
400
500
600
700
800
900

1800 litų ,
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalldų už kožną siuntinį. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.50
10.50
20.75
81.00
41.25

72.00
82.25
92^0

102.75

Oviejii socialistų iiiterna- Naujasis Vokietijos par- 
cioiialų konferencija lamentas susirinko

Priimta rezoliucija dėl Britų 
prof. sąj. komisijos pranešimo 
apie padėtį Rusijoj

BRIUSELIS, Belgija, sausio 4. 
čia laikoma bendra Antrojo 

Internacionalo (Socialistų Inter
nacionalo) ir Amsterdamo Inter
nacionalo konferencija. Konfe
rencijai paduota sumanymas, 
kad tuodu internacionalu pada
rytų tipinėj imą padėties Gruzi
joj nuo laiko, kai sovietų valdžia 
patrempė gruzinų sukilimą.

Konferencija priėmė rezoliuci
ją prieš Anglijos profesinių są
jungų komisiją dėl jos praneši
mo'apie padėtį sovietų Rusijoj. 
Rezoliucija nurodo, kad būdama 
Maskvoj komisija temačius tik 
“religini bolševikų netolerantin- 
gumą,” ir tik prieš jį teprotes- 
tayus, “tuo tarpu kai sovietai 
nepripažįsta, ir sovietų Rusuo
se visai nėra, nė jokios spaudos 
laisvės nei organizsvimos la.s- 
vės.”

BERLINAS, sausio 5. Nau
jai išrinktasis reichstagas (par
lamentas) šiandie laikė ipirmą 
savo-susirinkimą. Neminint ko
munistų saujalės suruoštos de
monstracijos, šiaip pirmas mi
tingas praėjo remiai.

Leningrade vėl tvanas
LENINGRADAS, Rusija, sau

sio 5. — Leningradą vėl atlankė 
didelis potvinys. Novos vanduo 
pakilo astuonias pėdas, užlipda
mas apielinkes. Visi esantieji 
miesto pakraščiuose fabrikai, 
tarp jų ir didieji Putilovo gele
žies fabrikai, užlieti. Traukinių 
judėjimas visai sustojo.

—j---- ---------
BRITŲ GARLAIVIS

NELAIMĖJ

Kroaty partijos lyderis 
Radič areštuotas

PIENININKŲ KOVA PASIBAI
GĖ; PIENAS PABRANGO

Artinanties parlamento rinki
mams Jugoslavijos, valdžia 
griebėsi represijų

BELGRADAS, Jugoslavija, s. 
5. — Steponas Radič, Kroatų 
valstiečių partijos vadas, tapo 
šiandie areštuotas. Policija 
areštavo jį parlamento atstovo 
Košutičo namuose ir išgabeno 
kalėjiman j Zagrebą.

Aštrus persekiojimas Kroatų 
Jugoslavijoj

SOFIJA, Bulgarija, sausio 5. 
— Jugoslavijos valdžia griebėsi 
aštrių priemonių prieš Kroatų 
valstiečių partiją, kurios vadu 
yra žinomas Kroatų veikėjas 
Steponas Radič.

Išleidus įsakymą partiją likvi
duoti valdžia ne tik uždraudė jos 
mitingus, bet taipaju uždarė jos 
laikraščius. Nė vienam tos par
tijos nariui neleista užimti ku
rią nors valdžios vietą ir {lange
lis jos narių areštuota. Areš
tuota dabar ir patsai partijos 
lyderis Radič.

Šitie Pašičo valdžios represijų 
žygiai be abejo stipriai atsilieps 
ateinantiems parlamento rinki
mams,, kurie įvyks sekamą vasa
rio mėnesį. Ilgainiui betgi žiau
rios represijos gali duoti visai 
kitokių vaisių, nei valdžia tikisi.

l'REEPORT, 111., sausio 5.
Pienininkų karas, kurs tęsėsi' 
beveik ištisus metus, dabar pa
sibaigė. To pienininkų karo mc 
tu pieną čia žmones gaudavo 
už 7 centus kvortą, o grietinę 
už 10 centų pusę painios. Ko-! 
vai pasibaigus kainos pabran-1 
go, dabar reikės mokėti pie- Į 
no kvortai 11 centų, o pusei 
painios grietinės 14 centų.

B()ST()N. Mass., sausio 5.
Gania žinia, kad Britų garlai
vis Sl%chem, plaukęs iš Liver- 
pčolio į Bostoną, 350 mylių 
nuo NcAvfundlando laike dide
lės audros nelėkęs vairo ir 
esąs pavojingoj padėty.

Iš Bostono tuojau nasiųsta 
garlaivis Manchesler Mero gel
bėti.

NEW YORKAS SMAGIAI 
ŠVENTĖ NAUJUS METUS

NEW YORKAS, sausio 2.
Naujus Mietus newyorkiečiai pa
sitiko ir švente labai linksmai. 
Tai paliudija šventimo daviniai: 
keturi žmonės negyvi, daugiau 
nei dvidešimt sunkiai sužeistų ir 
daugiau nei šimtas guli vietos 
ligoninėse sulopyti.

Iš apleidusi ųjų šį pasaulį du mi 
re nuo munšaino, vienas peštynė 
se gatv., o ketvirtasis žuvo auto
mobilių kolizijoj.

Nežiūrint prohibicijos, girtos 
puotos buvo keliamos beveik vie
šai — niekam niekas netrukdė.

" I

ATLANTIKO LAIVYNAS IŠ
PLAUKĖ ŽIEMOS MA

NEVRAMS

NORFOLK, Va., sausio 5. - 
Jungtinių Valstijų laivyno di
vizija Atlantiko vandenyne, su- 
tJdedanti iš trisdešimt karo 
laivų, šiandie išplaukė iš Komp
tono į Guantanamo žiemos ma
nevrams.

MAURAI MUŠA ISPANUS
MOROKO.J

I

B1ARICAS, sausio 5. Gau
tais čia pranešimais, ties Rir- 
con-Mediku, Morokoj, kelioli- 
koj kilometrų nuo Tetuano 
tarp ispanų kariuomenės ir 
mautų įvykęs žiaurus mušis,
kuriame krito keliolika ispanų 
kareivių, taipjau du aukštes
niu karininku, o vienas pulki
ninkas buvęs pavojingai sužeis-1 
tas. j

DIDELIS GAISRAS PITTS- 
BURGE; $500,000 

NUOSTOLIŲ 
Y , _ r

PITTSBURGH, Pa., sausio 
5. šiandie čia sudegė didelis 
deŠim'ties aukštų tri'obesys 
Penna avė., kuriame tilpo įvai
rių biznio įstaigų. Nuostoliai 
siekia per 500,000 dolerių. Ug
nį gesinant du gaisrininkai bu
vo sužeisti.

PAŠOVĖ ŽMONĄ IR PATSAI 
NUSIŽUDĖ

ATCjHISON, Kam, sausio 5.
Sienų popuri notoj as Charles 

Hunt šūviu iš revolverio pavo
jingai suižeide savo žmoną, ku
ri buvo jį pametus ir gyveno 
atskirai, o paskui pats nusišo
vė.

5is Kartus Greičiau
a y

už 50 centu
Nežiūrint kad ir nėra reikalo skubintis 

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

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

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

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

| ‘ ’ • N * j

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L



Kas Dedas Lietuvoj

UŽDARYSIĄ LOTO KLUBUS.

A M

?l

LIETUVOJE JAU PRASIDE
DA ŽIEMA. SUSTOJO

Lietuvos traukiniuose įtaisoma 
elektros apšvietimas.

Šiuo 
.jau nuo 

pasekmingai

visus nešvaru 
i uždegi- 

dar

išsivystyti į pavojin- 
tai yra sena

kuri jau buvo žino-
Bell’s Pine-Tar

Kaunas 16 gruodžio. — Kaip 
žinia, ligi ( šiol Lietuvos keleivi
niai traukiniai buvo labai pras
tai apšviesti, nes vagonuose senu 
įpročiu buvo deginama žvakės 
nuo kurių tebuvo menka šviesa, 
o traukinių aptarnautojai su to
mis žvakėmis turėjo daug keb
lumo. Gi dabar gerinant susieki
mą buvusis ligi šiol traukiniuose 
netobulumas greit • bus pašalin
tas. Vietoje žvakių Plačiųjų ir 
Siaurųjų Gelžkelių keleiviniuose 
vagonuose Įtaisoma elektroj ap
švietimas. Vagonuose elektros 
šviesos pravedimui Kauno Pla
čiųjų Gelžkelių Dirbtuvėse dar
buojasi tam tyčia atkviestas 
francuzas-speciabstas. Dėlto po 
vadovyste tokio specialisto elek
tros šviesos Įtaisymo darbai ei
na sėkmingai ir ligi šiol, nekurie 
traukiniai jau vaikščioja apšvie
sti elektros šviesa. Jų tarpe jau 
apšviesta elektros šviesa du sąs
tatai Kaune kursuojančių kas 
pusvalandis (tarp Aleksoto —A. 
Panemunės) Siaurųjų Gelžkelių 
traukinėlių, o nuo Naujų Metų 
busią apšviesti elektros šviesa ir 
likusieji to gelžgeho vagonėliai, 

—Lietuvos darbininkas.

'Kaunas 15 gruodžio. — Po il
go ir grąžau? rudelis Lietuvoje 
pagalios jau pradeda žiema. 
Šiemet rudu-j buvo negana kad 
ilgas, bet ir nešaltas ir neslap
tas, nes lidave labai retai, balčio 
veik nėra buvę ligi 1- lapkričio, 
o po 10 buvo pradėję kiek šalti ir 
20 lapkričio jau buvo gerokai ir 
prisnigę, bet ant rytojaus snie
gas ištirpo ir po to oras vėl atšilo 
ir nebesą lo. Gi nuo 4 gruodžio 
staiga pradėjo stiprokai šalti ir 
ligi šiol šaltis vis dar tebesilai
ko siekdamas ligi 5-8 laipsnių

Nežiūrint stiproko šalčio Ne
munas nors ir būdamas apdeng
tas tankiais ledo gabalais vis dar 
tebetekėjo, betgi -15 gruodžio 
spūsterėtas stipresnio šalčio apie 
9 vai. ryto sustojo nešęs ledus. 
Antradieny 16 gruodžio iš paties 
ryto pradėjo gausingai snigti. 
Nesant taip ilgai sniego žemė ir 
visokios balos gerai Įšalo.

—Lietuvos darbininkas.

KAUNAS 14 XII. 
metu Laisvės Alėjoje 
kurio laiko labai 
veikia bent du Loto Klubai, iš
kurių vieną užlaiko Lietuvoj Ka
ro Invalidų ir Liet. Jurininkų 
Sąjungos, o antrą privatus as
menys. Abiejuose Loto Klubuo
se kiekvieną vakarą iki 11 valan
dos susirinkę visokių profesijų 
bei užsiėmimų piliečiai lošia iš 
pinigų. Daugelis iš lošikų belos-

Pavojingas Kosulys Prašali
namas Greitai Su Sena Gy

duolė Pine-Tar Honey.
Gal būt, kad lai yra geriausia 

išrasta gyduolė prašalinimui kosu
lio. kuris taip labai kankina visus 
ir kuris gali 
gesnę ligų, tai yra sena ir patik
rinta gyudolč.
nia musų tėvams, seneliams ir pro
seneliams
Honey. Greitas palengvinimas be
veik magiškas ir j vienos dienos 
Vartojimą prašalina kosulį ir nu
stoja krutinės skaudėjimas. Dakta
rai sako, kati Pinc-Tar greitai pra 
šalina p teginą 
inus gerklėje, 
nius. Kol tas midus įsigeria, 
jis sutęikid clirlel) n 1:1 lon ui»»sj.

žiūrėkite. .Iųs gnu ___ _
tikra oriffinuJj l>r. Bell’s Pine-Tai 
Jlnnry, neimkit Kitų. Yra rinkoje 
d^ug imitacijų, bet originalės yrą 
tlnr vis geriausios, yru moksliniai 
prirengia dalis teisingos proporci
jos pine-tar, medaus ir kitų gerų 
gyduolių kurias geresni daktarai 
vartoja pagalboje. Nuo slogų, kiū
tinės persišaldymo, bronchitis ir 
nuo visų kitų gerklės ligą. įskai- 
lant kūdikių spazinatišką krupą. 
lankiai sustabdo kosulį i vieną 
naktį- Dų. Bell’s kainuoja tiktai 
3Uc. bite Kokioje geroje apliekoje.

, Dr. BELUS
PINE-TAR r HONEY

darni tuose klubuose yra įgavę 
tokį didelį patraukimą, kad ne
aplankę klubo neretai nepraleis 
džia nei vieno vakaro ištisas sa
vaites.

Gi tokį nepaprastą prie to lo
šimo palinkimą lošėjuose sužadi
na toji aplinkybė, jog kartais 
nekuriems iš jų*pavyksta išloš
ti kelius Šimtus litų, išlošus iš
syk bent po 200—500 litų tok’us 
žinomas dalykas, apinr. noras 
dar daugiau išlošti. Včnok jų 
nelaimei, vietoj to, kad išlošus 
toliau belęšdami dažnai netiktai 
kad jie/pralošia pirmiau išloš
tuosius, bet dargi nemažai pralo
šia ir savo pinigų. Ir taip besi
stengdami atsilošti pirmiau pra
loštųjų prasilošia kaskart vis 
jaugiau ir daugiau, kad tokiam 
pralošimui tiesiog nėra galo. Ap
lamai imant, tokių laimingų, 
kurie turėtų išlošę kiek daugiau 
pinigų beveik nesigirdėti. Tuo- 
tarpu gi prasilošusių yra daug 
ir tie jų praloštieji pinigai dau- 
giausiaslieka klubų užlaikyto- 
jams, nes jie savo naudai ima 
20-tą nuošimtį praloštosios pini
gų sumos.

Kadangi tame iš pinigų lošime 
dalyvauja visokių užsiėmimų pi
liečiai neišskiriant nei valdi
ninkų, todėl ekonominiu ir mo
raliu atžvilgiais minėtieji Loto 
Klubai yrą stačiai demoralizuo
jančios visuomenę Įstaigos. Juk 
niekam nėra paslaptis, kad tuose 
klubuose prasilošusieji piliečiai 
i.r per tai net sulindę Į skolas vi
sada lengviau pTili pasiduoti blo
gai pagundai, kaip prie kyšiavi- 
mo ir vagystės ir tuomi daugina 
kriminalinių nusižengėlių skai
čių; kas valstybės gyvenime yra 
labai kenksminga. Todėl dėl iš
einančių iš tokio lošimo visų ne
geistinų pasekmių sostinės pla
čioji visuomenė dėl tų Loto Klu
bų kaskart vis daugiau pradeda 
reikšti savo nepasitenkinimą bei 
pasipiktinimą. Dėlto kaip girdėti 
kad tie vi I ioj antiej i iš žmonių 
pinigus Loto Klubai nuo Naujų 
Metų busią visai uždaryti.

—Lietuvos darbininkas.

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

JOS. F. BUDRIK
27 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Jau atėjo Kultūros No. 11. 
Galima gauti Naujienų Ofi
se, 1739 So. Halsted Street. 
Kaina tik 30c.

i
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Latvija
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Laikraščių ir žurnalų skaičius 
(Latvijoje

Nūnai Latvijos leidžiama 115 
latvių, 11 vokiečių, 7 rusų, 3 
anglų ir 2 žydų žurnalai, 31 
latvių, <> rusų, 5 vokiečių ir 3 
žydų laikraščiai. Išviso 183 pe
riodiniai leidiniai.

Latvijos skolos Amerikai
Ir Latvija netolimoj ateity! 

sutvarkys savo karinę skolą 
Amerikai, kaip numatoma, tai 
tokiais- pat pagrindais, kaip 
Lietuvos ir kitos, to darbo i 
vykdžiusios, valstybes.
Centrinė Pienirtkystės Sąjunga 

1 ^atvijoje -
Atsižvelgdama i savo trejų 

metų darbuotę, konstatuoja, 
kad jos žiniojie ir prie jos- esan
tis bendru pieninių skaičius pa
didėjęs nuo 13 iki 383, gi per j 
yąjungą parduota pieno pro-1 
dūktų 1923 m. pabaigoj nuo 
144,401 iki 7,153,920 latų su
moje. Sąjunga dabar turi 6390/ 
narių ir 40,000 pieninių kar-J 
vių.

Į 
r" ; ____ ___ __________________

RUPTURA
IŠGYDOMA

Peilio^O Skausmo
I

Mokslas remiasi tiktai išradimais 
tiesos. . Kuomet lieka išrasta kas 
nors naujo, mokslas tuojau paskelbia 
JĮ plačiai pasauliui, nežiūrint ir dide
lių kritikų tų aujo dalyko. Rupturos 
ir Verikose kojų gyslos kojų gali bū
ti išgydytos be peilio ir aš nei kiek 
nesidroviu tai viešai paskelbti vi
siems. Patvirtinimą tos tiekos jus 
jau nesyk} skaitėt čionai, bet aš dar 
paduodu naują darodymą šiandien nuo 
išgydytų pacientų. Skaitykit ką jio 
sako ir supraskite tą tiesą, o jei rei
kalas bus, tai galėsite ir patys pasi
naudoti, taip šimtai kitų sergančių 
pasinaudojo ir 
kaip ir kiti.

Skaitykit ką
“Aš turėjau 

mėnesius ir jį 
kad aš negalėjau netik palaikyti jos 
su diržu, bet negalėjau ’jos nei į vie
tą atstumti. Dr. Flint padėjo ją į 
vietą labai lengvai ir greitai paskiau 
jis mane galutinai, iš^d^- Tai buvr 
puikus dalykas. Aš nekentėjau jokio 
skausmo ir nereikėjo gulėti lovoje. 
Aš noriu, kad visi su rupturorhis 
žmonės žinotų apie "tą tiesą ir todėl 
galite mano laišką) garsinti viešai.”

Pasirašo N. T. Dochea,
1 1526 George St.

VERICOSE GYSLOS $25
Penki metai tam atgal aš išradau 

kaip gydyti pasididinusias gyslas ko 
jų, be peilio ir be skausmo. Prieš tai 
medikalė profesija neturėjo nieko pa
siūlyti nuo tos ligos, vien tiktai g--- 
Įėjo jas prašalinti su pagelbą peilio 
palikdami dideles ronas. Aš neturė
jau nei vieno atsitikimo, kad 
čiau išgydęs tos ligos nuo pat 
atradimo.

Skaitykit ką M r. Žalėm sako:
“Aš turėjau pasididinusias

ar taip vadinamai
kojų 

gyslas, ar taip vadinamai varicose 
gyslas, per septynis metus. Apie trys 
metai aš daviau išplauti tas gyslas, 
kas padarė dideles ronas kurias tu
rėsiu visą savo gyvenimą. Paskiau 
aš skaičiau apie Dr. Flint gydymą ir 
nuėjau pas ji. Aš pasakiau, kad tai 
buvo labai geras padarymas ir mano 
kojų gyslos greitai pranyko. Gydy
mas buvo be skausmo ir man 'nerei
kėjo sirgti nei minutos. Kiekvienas 
kitas daktaras man sake, kad tai ne
galimas dalykas. Bet Dr. Flint pa
daro taip kain iis sako, jis gydo tas 
gyslas be peilio”.

Pasirašo Dan Žalėm.
10236 So. Michigan Avė. 

PATRIMAT DYKAI 
LINKIU JUMS LINKSMŲ IR 

MINGŲ NAUJŲ METŲ.

Dr. E. N. Flint
322 So. State St., 5 augštas r 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 

pietų, panedėllais ir ketvergius 
8:30 p. d., nedaliomis, uždaryta.

• •
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Dėl j ūsų parankamo 
šis bankas yra atda
rau kiekvieną, sere- 
dos vakarą nuo 6 iki 
8 vai. vakare.

Dįl saugių invest- 
mentų pasimatykit 
su M r. Czaikauskiu 
arba su M r. Bag- 
džiunu, lietuvių De 
partmente.

Tegul Jūsų Pinigai 
Uždirbą Saugiai61/2%

šis bankas atsargiai yra surinkęs 6^2% 
Pirmų Morgičių Real Estate Auksinių Bo
nų, kurie yra rekomenduojami kaip saugus 
ir geras investmentas.
Kiekvienas investmentas yra apsaugotas 
įrengtomis Chicago Real Estate, vertas 
apie du syk tiek kiek paskola ir apdrauda 
yra' padaryta už pilną sumų pinigų, kad* ap
saugojus bonų pirkėjus.

si'1 .
Tūkstančiai lietuvių yra pirkę sau invest- 
męntus iš šios bankos. Nei vienas dar nė- 
rž1 pražudęs nei\vieno skatiko. Tas rekor
dą^ yra jūsų apsaugojirųas.

kalbame lietuviškai

CENTRAI BANK
1112 West 35th Street, Chicago

t,'.

NORĖDAMI;
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-i 
NYTI VISADOS KREIPKITĖSf' 
PAS MUS. TAS JUMS BUS* 

ANT NAUDOS. {

L FABION AS CO.

809 W. 35th SI., Chicago
Tel. Bo levard 0611 ir 0774 į 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- *
DAVIMO RAŠTUS. f 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir j 
Parduodam Laivakortes. * J

aMaHaaMaKaaaa»»*>"«R<aaBI'l"HBb*<*'

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miestų ofisai
127 N. Dearborn St., Rooin 1111-12 

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 ketvergę. 

Nedėliomis ndo 9 iki 12 ryto.

-f

Tai.

Namų Tel.: Hyde Bark 839S
■'■pi . I U II Į -

nebu-
mano

galite būti išgytyt,

M r. Dochea sako: 
rupturą per devynis 
pasidarė taip bloga,

H

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. Lfc Šalie St., Room 53U 
Tel. Centrai 6390 

Vak. 3223. 8. Halsted S L, Cbkago 
Tel. Yordi 4681

A. A. Olis 1
ADVOKATAS

11 S. La Salį* 8tn Room 2001 
Tel. R&ndolph 1034 — Vai. nao 9-6

Vakarais
8301 S. Halsted St., Tel. Blrd. 6775

6-8 ▼. v. apart Panodšlio ir
Pitnyčios.Dabar Laikas

PATOGIAUSIAS laikas užsisakyti NAU
JIENAS, tai nuo Naujų Metų. 1925 metai 
lai būna apšviestos metai. Kiekvienas lietu
vis ir lietuvė tęgul skaito NAUJIENAS per 
visus 1925 metas. Beskaitydami NAUJIE
NAS jie pasidarys tikri NAUJIENŲ drau
gai. J > ‘
NAUJIENOS jau ir dabar turi tūkstan
čius gerų draugų ir skaitytojų. Bet mes no
rime, kad jus netik patys skaitytume! 
NAUJIENAS, bet taipgi, kad jus patartu
mėt ir savo draugams skaityti NAUJIE
NAS.
Jus ir jūsų draugai beskaitydami NAUJIE
NAS pasidarys apsišvietusiais žmonėmis, 
nes NAUJIENOS yra didžiausias, geriau
sias ir vadovaujantis lietuvių laikraštis pa
saulyje. ,
Skaitykite NAUJIENAS ir jus. >

- ' . ■

NAUJIENOS metams.......................................
Lietuvon . /................................

NAUJIENOS pusei metų................................
Lietuvon .... <............... - -

NAUJIENOS trims mėnesiams.....................
Lietbvon ....................................

Užrašyki! NAUJIENAS savo giminėms Lietuvon
/ ' > 1

$7.00
$8.00
$3.50
$4.00
$1.75
$2.00

NAUJIENOS
Chicago, III1739 So. Halsted St

Garsinkitės NAUJIENOSE^
./.

t •

■

K. JURGELIONISADVOKATAS 
127 N. Dearborn St., Rooin 1211 

Telef. Dearborn 1013 
Vakarais ir nedėlios rytąi 

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

Panedėlio vakare:
4601 So. Marshiield Are. -

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiame.
■ ..................... r IB I

J. P. WAITCHES
Advokatas * 'i

MIESTO OFISAI 
127 N. Dearborn Street, 

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

riant Su batas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS i 
10717J8; Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377, 
VALANlJOS: #Kas dieną nuo 2 I 

ki 9; Subatomia visą dieną; iven- 
’mis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina- 
jimo apstraktų ir padarymo 

ontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių.' Veda visokius sudus.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

lengvomis išlygomis.

Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofitai ridurmientyj;
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE RLDG.
77 W. VYaafcinffton St, 

Cor, Waskdngton M Clark

John Bagdziunas Bordenl
LIETUflS ADVOKATAS

69 W. Washington St., Room 1310 
Telephone Dearborn R4M«»

Vakarais: U151 WeHt, 22 Street
Tclephvae Koospvelt aiiyu

Namų Telefonas ( anai 1667
—■■ ---------- -------------------------------------

A. E. STASULANl |
>ADVOKATAS

K 77 \V. WaHbi»ę(<(>i St, Ruoru ©H
į Tel. Central 6200

Cicero Uuu-nink.i vakare
J 1314 S Cicero Av. i C rero 603G d 
į Ant BridRėpcnto Berodo J nuo 
J 6-8 ▼- v. LvLtioj nuo 1-7 ,.
I; 3236 8. Kftkted St. T.Botd. 6737
$

V

J
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Įvairenybės
Kauno Apygardos Teismas 

š./m. lapkričio 6 d. Kėdainiuose, 
pirmininkaujant p. Boreišai, na
grinėjo labai įdomią bylą, kuri 
sudaro pilną nelaimingos meilės 
romaną, svarbiausias jos pagrin
das meilė, viltis, apsivylimas, 
keistas ir, pagaliau, nors per la
bai brangiai, bet atsiektas tiks
las. šis nepaprastas atsitikimas 
įvyko nepersenai ir tarp sod
žiaus gyventoju.

Ant teisiamąjį! suolo pateko 
dvidešimties metu mergaitė Ve
ronika B., gyventoja Baisogalos 
miestelio, Kėdainių apskr.

Nukentėjusiojo” vietą užima 
dabartinis jos aklas vyras 25 
metų Petras J. *

Veronika, jauna mergaitė, bū
dama pilna karštų jausmų, koki 
tik yra pirmoje gražiosios jau
nystės dienose, aklai įsimylėjo 
i tokį pat jauną ir netaip jau j 
blogą iš išvaizdos vyruką 1 
rą, ir taip sakant, jam su kilnu 
ir siela pilnai atsidavė, įsivaiz
dindama ateitį vien gražiomis 
svajonėmis. Veronikos mylima
sai Petriukas, taip pat tokių jau
smu vyrukas, 
svajonėmis 
Veruse.

Gal būt, 
lengva ėję, 
gėlė pajuto 
blogas pasekmes, apie ką pasi
sakė savo mylimajam ir nuo čia 
prasidėjo juodvieją nelaimės.

Petras J. gyveno name kai
myniniam Veronikos B. namui, 
ii- jis pradėjo jau svajoti, kaip 
čia atsikračius nuo Veronikos B.

ronikai pritruko kantrybės, ir 
apimta didžiausios neapykantos 
bei keršto, išbėgus atsinešė iš 
savo kambario acto esencijos ir 
pylė juo stačiai Petrui j veidą, 
kuo išdegino jam akis, gi jo nar
sus draugai, pamatę tokią karin
gą moteriškę, išbėgo. Veronika 
baisiausiai susijaudinus, nubėgo 
policijon ir papasakojus apie at
sitikimą, prašė uždaryti ją ka
lėjimai), kad ji galėtu atkentė
ti. Policija sustačius protokolą 
paleido Veroniką. O Petrą nuga
benus ligoninėn, pasirodė, kad

mns, išsirinko geresnę sau žmo
ną, nekaip kitas kartais gerai 
matydamas ...

Teismas pilnai pasigailėdamas 
dėl tokio nelaimingo atsitikimo, 
Veroniką B. J-rię nubaudė tik 
trimis mėnesiais kalėjimo.

(“L. U”.] X.

ATEIKIT
Iš -----------------

ŠTAURSs
MIS. MICHNIEVICZ ■ VIDIKIENE

AKUšERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Nežinomi kaimai

ATEIKIT
PAS MUS

dyti negalima ir jis pasiliko vi
sai aklas.

Veronika nuėjo į ligoninę pa
sižiūrėti savo keršto pasekmių, 
užklausė. Petro, ar jis dabar ak
las būdamas ją sutinka vesti ir 
nors jis dabar yra aklas, bet ji 
sutinka už jo tekėti.

Galų gale, praslinkus neku
riam laikui, Petras su Veronika 

Į susituokė ir buvo palaiminti mo- 
? l terystės ryšiais....1 et- ... ....byla gavo savo eigą ir Vero

nika už tai pateko ant teisiamų
jų suolo.

Posėdyje

Sibiriu.j pasilaiko’vietą, kur 
žmonės gyvena atsiskyrę nuo 
pasaulio. Jie, nieko nežino, kas 
yra už jų ribų ir jų niekas ne
žino. “Izvestijn” rašo, kad Si- 
biriuj, Turo apskr. nesenai raso
tas kaimas prie Tui upes, var
du (’sl-lšmiskyj, apie kurį nie
kas nežinojo. Minimas kai
mas yra 50 klm. nuo -žinomo 
vyriausybei Staro Vasilevskio 
bažnytkaimio, 100 klm. nuo ap
skrities Taro miesto, šio kai. 
mo gyventojai nemoka nejokių 
mokesčių ir apie juos neturi 
mažiausio supratimo. Net ne
turi žinią, kas darosi jų Rusi
jos valstybėj ir kas ją valdo, 
kas tie tokie komunistai ir t.t. 

t
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Jei jąs norite pradėti taupymą 
sąskaitą arba dėl saugių i n vest- 
mlentii savo taupymams.

Pasiskolinti pinigų pigiomis 
palūkanomis ant įrengtų pra- 
perčių.

Pasiuntimui pinigų į Europą.

'Teisėju užklaus-

ATEIKIT 
Iš

VAKARŲ
Nusipirkti laivakortę.

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

TODĖL ATEIKITE
J banką pripažintą visoie šalyje

ATEIKIT 
iš 

RYTŲ

gyveno tokiomis 
kaip ir jo išrinktoji

viskas taip sau pa
kart nelaimei, m or
is juodvieją meiles

jaučiasi, atsakė, kad Veronika ji 
dabar labai myli, visa kuo ap
rūpina ir net kelis kartus vežė 
ji i Karaliaučių, akiu klinikou 
gydyti, kur jam pasakė, kad vis
gi yra viltis, atgaivinti jam re
gėjimą ir prašo ją išteisinti. 
Ekspertas gydytojas aiškina, 
kad nėra jokios vilties išgydyti, 
gal pasisektą, jei būt koks me
dicinos naujas išradimas. Iš vi
so ko matoma, kad aklas buda-

RMANNORT 
f— LLOVD—

In ir iš Lietuvos
PER BREMENĄ

Ant didžiausio Vokiečių laivo

COLUMBUS
Arba kitais laivais tos linįįos 

Tiktai aštuoniog dienos ant jūrių
Gražus trečios klesos kamba

riai. Svetimšaliai gali .sugryž- 
ti į 12 mėnesių, neturės jokių 
nesmagumų prie išsėdimo. , 
100 N. La Šalie St., Chicago, III.

Saugus Bankas į 
kurį galit depozi- 
toti savo pinigus

the i

Kaspar American 
State Bank

Saugus ir konservatyvia bankas

19Č0 Blue Island Avė.
KAMPAS’ 19 ST.

CHICAGO, ILLINOIS

Tel. Yards 1119

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ligai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prie! 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki* 
tokiuose reika
luose moterim* 
Ir merginoms, 
kreipkitis o ra
site pagelbą.

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

■ Tel. Blvd. 3138
I M. Woitkewicz-
? BAN1S
I AKUŠERKA
■Turiu patyrimą. 
■Pasekmingai pa- 
Htarnauju mote- 
grims prie jimdy- 
jmo kiekviename 
latsitikime. Tel
ekiu ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
■patarimus mote- 
Irims ir mergb 
gnoma dykai.
S 3113 South 
$ Halsted St.

Dr. Benedict Aron

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzirnnn per
sikėlė nuo 3410 So. Halsted St. į

3235 S. Halsted St.

^DR. HERZMAN^
^-Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

( Dienomis: Carai 
m , ,, , ) 3110. Naktį
Telefonai t •< Drexel 0950

( Boulevard 41M

3235 S. Halsted St.
Val.t 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak
Special: Nedėlioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų. 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak.

ir vieną gražią dieną išvykęs ki
tan miestelin, pasamdęs atsiun
tė žmogų nuvežti jo daiktus*; bet 
Veronika matydama, kad myli
masis nori pabėgti, nedavė iš
vežti daiktų, liepdama pąsakyti, 
kad jis pats atvyktų daiktų pa
siimti.

Pastarasis tai sužinojęs ir ne
turėdamas užtektinai viens drą
sos, pasikvietė savo du ištikimu 
draugu ir išsitraukę po puskva- 
terkę, nuvažiavo nakčia 12 va
landą paimti daiktų.

Veronika prislėgta tų visų ne
laimią, negalėjo naktimis mie
goti ir išgirdus kaimyniniam na
me nakčia bruzdėjimą, nuvyko, 
ir pamačius kraustantis Petrą 
J., pradėjo jo prašyti neatsi-

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, didžiausius pasauly, 
OLYMPIC, LAPLANI), PITTS- 
BURGH siūlo greitą kelionę į Cher- 
houg, Southampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

r—...............  11 «
FRANK P.

WATEKAITIS
Pirmos klasos laikrodžių, laikro

dėlių ir auksinių daiktų taisytojas. 
Taipgi mes užlaikome geriausio iš- 
dlrbimo laikrodžius, laikrodėlius, 
žiedus ir visokius auksinius daik
tus; ir parduodame juos už žemiau
sias kainas.

Tel. Roosevėlt 1866
»

652 W. 18-th St., Chicago, UI.

*........... ■■■ ■ i . .....
/ ———■    i — —' i

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška, j
3228 W. 88-th SU Chicago, IIL |

. ... j

ATEIKIT 
_______________________ __ Iš__________________________/

PIETŲ

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

traukti nuo jos, nepalikti ją naš
laitę, pasilikti vietoje, kad nors 
ji galėtą iš tolo jį matyti' ir par
klupus ant kelią, pradėjo verk
ti?

Petras pradėjo ją visaip plū
sti ir stūmė ją nuo savęs; Ve-

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St., Chicago, III.

Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

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

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

Įreg. S. V.
Pat. Ofise.

SUNKUS DARBAS,

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

nekenkia nei vienam, 
esančiam geroje fiziškoje 
padėtyje. Užlaikyk savo 
tvirtumą masažuodamas 
savo muskulus kiekvieną 
vakarą einant gulti. Iftsi- 
trinkite gerai »u senai 
žinomu ir patikėtinu

ir IŠVENG
IA ITE nuovar
gio, skaudami) 
muskulų ir 
diegiančių pe
čių. Bukit 
tvirtu ir svei
ku, tuomet 
jokia darbas 
jums neiSro- 
dys niekuomet

persunkus. Nei viena atsargi Šeimyna ne- 
' gali būti de bonkos šito linimento. Nėra 

tikrasis, jei neturi INKARO vaisbaženklio.

AMERIKOS LAIVAI
Pasiteirauki

te apie pato
gumus kelia
vimo ant J. V. 
Valdžios laivų. 
Jie turi Šva
rius^ patogius

kambarius dėl 2, 4 arba 6 žmonių. 
Puikus įvairus valgis, mandagus 
patarnavimas, didelės dėnys, beno 
koncertai ir visokios rųšics geru
mai ir patogumai.

Rengk, kad jūsų giminės butų 
parkviest) j Ameriką ant J. V. 
Valdžios laivų Jungtinių Valsty
bių Linijų.

Matykit jūsų vietinį laivų agen
tą arba

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

Managing Operators for 
United States Shipping Board 

b j

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ
1 /

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

Vardas ir pavardė................................................................................................. ...........

Kaimas ............. Valsčius .A...............................................................................................................................

Paštas ...................................   Apskritis........................................... ......... .

Pinigų prisiunciu $........ •............ turi gaut Lietuvoj litais ........................... (jei nori

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas......................      -......

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

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

. James Pearson, 
Box 192. Drnmmond, Wi«.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena dauginus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosulį, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligą.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midnay 2889

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. Nedėlionris nuo 10 

iki 12 dieną.

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 Ganai' 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

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

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

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

Litų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų
f

Paštu Telegramų Paštu Telegramų
50 litų .......... ................$5.75 ......................... $6.25 600 litų ........................  $62.00 ........ ................  $62.50

100 litų .......... ............. 10.75 ......................... 11.25 700 litų ......................... 72.25 ....... ................. 72.75
200 litų ........... ............. 21.00 ......................... 21.50 800 litų ........................  82.50 ....... ................. 88.00
300 litų ........... ............. 31.25 ........................  31.75 900 litų ...............   92.75 ....... ................. 93.25
400 litų ........... ............. 41.50 ......................... 42.00 1090 litu ......................... 103.00 ........ ................ 103.50
500 litų .......... ............. 51.75 ......................... 52-25 5000 litų ......................  514.00.......... ................  514.50 

................................. /

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois

LIETUVIĮĮ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

......................... 1 ........................
Namų telefonas Yards 1699

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietą
■ ■ i i i m n i »ii

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moterišką. Vyriiką 

Vaiką ir visą chronišką ligą 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chlcage 

arti 81st Street
Valandos l-r8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
diliomis iš Šventadieniais 10—12 dien

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

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

ųpo 5:80 iki 7:80 vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan StM Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

Nuo 9 Iki 12 vai. dienos Ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare 

________________ _______ ______ -J

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampa* 47-to* ant 2 

lubų , „V

. ..... .....................................- ..... ...

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

ką ir slaptą ligą
Gydo su pagelba naujausių metod j 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1890 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Casal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:80
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette
■■ nu tirti—N*1**^
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by The Lithuanian News Pub. Co. Ine.

fiditor P. GRIGAITIS______
1789 South Halsted Sti’Mt 

Chicago, III.
Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ra tęs: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia/Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halstėd St., Chicago, 
(11. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ........   $8.00
Pusei metų . ....... •..................... 4.00
Trims mėnesiams ....... ...........  2.00
Dviem mėnesiams .......   1-50
Vienam mėnesiui .......... 73

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
■ paštu:

( .^Metams ..............  — $7.00
Pusei metų ..........................  3.50
Trims mėnesiams........... .. .....   1.75
Dviem mėesiam —...... — 1.25
Vienam mėnesiui —........—. .75
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

je virsdama iš buržuazinės į 
socialistinę, kol, galų gale, 
visoje Europoje kapitalizmo 
tvarka turėjo būt sugriau
ta.

' * • I ’

šitai “nesiliaujančios re
voliucijos” (“permanentnoi 
revoliucii”) teorijai tuomet 
pritarė tiktai jauni, svajo
jantys gimnazistai; tarp 
rimtesnių žmonių ji neturė
jo šalininkų. Socialdemo
kratų vadai — taip menševk 
kai, kaip ir bolševikai — at
siliepdavo apie ją tiktai su 
pašaipa. Ir nėra abejonės, 
kad tai buvo niekas dau
giau, kaip fantazijos vai
sius.

karas, pirma negu ji ims 
galvoti apie /dabartinės vi
suomenės sistemos pakeiti
mą. Kolkas ji tenkinasi tuo, 
kad stengiasi sustiprinti de
mokratiją, užgimusią ant 
karinių monarchijų griuvė
sių.

Veltui bolševikai mėgino 
dirbtinėmis priemonėmis 
“pagilinti” revoliuciją kito
se šalyse, sutverdami tuo 
tikslu “Trečiąjį Internacio
nalą”. Ši propagandos įstai
ga tiktai prarijo begales 
Rusijos aukso ir suskaldė 
daugelyje vietų darbininkų 

padi
dino skurdą Rusijoje ir su
stiprino revoliucijos priešus 
užsieniuose. Ažuot pagrei
tinęs socializmo atėjimą, 
bolševikiškas “pučas” Rusi
joje patarnavo reakcijai.

Rorųantiška Helphando- 
Parvuso idėja pasirodė 
praktikoje niekam netikusi.

mokratai laimėjo 31 naują vie-

Balsų socialdemokratai gavo 
7,859,000, —• kuomet septyni 
mėnesiai prieš tai, gegužės 
mėnesio rinkimuose, jie buvo 
gavę tiktai 6,007,000.* Social
demokratai, vadinasi, laimėjo 
gruodžio rinkimuose 1,852,000 
naujų balsų.

Visai ka£ kita 
Šiuose rinkimuose 
tiktai 45 atstovus
ir gavo balsų 2,698,000 vieto
je 3,692,000. Reiškia, komu
nistai prakišo 17 vietų reichs
tage ir vieną milioną balsų.

Dar aiškesnis darosi komu
nistų pralaimėjimas, kuomet

Skaitytojų 
Pastabos.

Komunistiškai “kritikai” 
ir jų vartaliojimasi į vi

sas puses. . ’

organizacijas, taigi

Apie vidurį gruodžio mė
nesio Vokietijoje' numirė ki
tąsyk buvęs garsus Rusijos 
socialistas, “Parvus”, sulau
kęs 57 metų amžiaus. Jisai 
buvo žydas, kaip ir daugelis 
kitų žymių Rusijos socialis
tų — Trockis, Kamenevas, 
Zįnovjevas, Litvinovas ir t.t. 
. Tikroji “Parvuso” pavar
dė buvo Helphand. Jisai gi
mė Kijeve ir ėjo mokslus 
Rusijoje ir Šveicarijoje. Ca
ro valdžia buvo jį suėmusi 
ir ištrėmusi į Sibirą, bet ke
liaujant į ištrėmimo vietą ji
sai užmušė ginkluotą sargą, 
kuris jį lydėjo, ir pabėgo į 
užsienius.

Vyriausias tos fantastiš
kos teorijos autorius, Dr. 
Aleksandras Helphand-Par- 
vus, vėliaus pasirodė esąs 
tikras avantiūristas. Didy
sis karas jį užtiko turkų so
stinėje, Konstantinopolyje. 
Jisai tenai išvystė milžiniš
ką agitaciją už tai, kad tur
kai stotų karan Vokietijos 
pusėje, ir kažin kokiu. budu 
jam tapo pavesta pristatinė
ti maistą turkų kariuome
nei. Iš to biznio jisai per ke
letą metų susikrovė pasakiš
kus lobius.

Sugrįžęs po karo Vokieti
jon, jisai nusipirko puikią 
vilią,; leido laikraščius ir 
gyveno smagiai.

Bet Helphando-Parvuso 
“nesiliaujančios revoliuci
jos” teorija, pasirodo, neiš
nyko veltui. Ji tapo “įkū
nyta” praktikoje — bolševi-

Apžvalga
“UBAGAI DVASIOJE”

“Draugas” praneša, kad Lie
tuvos kunigai leisią naują žur
nalą, kuriam bendradarbiausią
kcletas vyskupų ir 
kilnybė” kun. Kukta, 
ncncija” prel. Staugaitis, 
Magni licencija” kun. Buc

Jo Pra-
Jo Emi

lio

Ją “įkūnijo” Parvuso mo
kinys, Trockis, ir bolševikų 
vadas, Leninas.

Nė Leninas, nė Trockis 
nėra tokie ignorantai, kad 
jie nežinotų, jogei Rusija 
dar nėra pribrendusi socia
lizmo tvarkai. Kuomet juo
du 1917 metų spalių mėnesy
je darė bolševikišką pervers-

Kunigai giriasi kad jie skeL 
bią Kristaus mokslą. Bet Kris
tus merkė puikybę, kaipo di
delę nuodėmę, ir žadėjo dan
gaus karalystę tiems, kurie nu
sižemina (“Palaiminti ubagai 
dvasioje, nes jų bus dąpgąus 
karalystė”!). O musų kunigai 
dabinasi visokiais titulais — 
—“prakilnybėms”,, “eminenci
joms”* ir “magnificencijoms”, 
kad tik galėjus aukščiaus ries
ti nosį prieš paprastus mužikus.

KOMUNISTŲ PEŠTYNĖS'

Parvus pagarsėjo pirmo
sios rusų revoliucijos metu. 
Jisai buvo vienas iš pirmu
tinių darbininkų tarybų (so
vietų) organizatorių 1905 m. 
Rusijos socialdemokratų 
partijoje tuomet ėjo smarki
kova tarpe dviejų frakcijų: mą Rusijoje (kaip dabar yra 
“bolševikų” ir “menševikų”, žinoma, net prieš bolševikų 
Parvus simpatizavo bolševi
kams, bet su jais jisai susi
pyko, kadangi bolševikai bu
vo priešingi darbininkų ta
rybų organizavimui. Jisai 
susiartino su Trockio, kuris 
taipgi nepriklausė nė vienai 
frakcijaį ir maišėsi tarpe 
“bolševikų” ir “menševikų”.

Parvus su Trockiu, paga
liau, sugalvojo savotišką re
voliucijos teoriją. Juodu, 
kaip ir visi socialdemokra
tai. sutiko, kad ekonominiai 
atsilikusieji Rusijoje kolkas 
tegali būti tiktai buržuazi- 
niai-demokratinė revoliuci
ja; bet juodu sakė, kad ta 
buržuazinė Rusijos revoliu
cija iššauks revoliuciją Va
karų Europoje. Kadangi 
Vakarų Europoje kapitaliz
mas jau yra aukštai išsiplė-

x?artijos centro komiteto va
lią!), tai juodu tikėjosi, jo- 
gei tas perversmas iššauks 
socialistinę revoliuciją Vo
kietijoje ir Austrijoje; pas
kui socialistinė revoliucija 
apims Santarvės valstybės 
— Franciją, Italiją, Angliją 
ir t. t Ir kuomet revoliuci
ja jau bus nušlavus kapita
lizmo tvarką Vakarų Euro
poje, tai ir Rusijoje kapita
lizmas nebegales (langiaus 
sugrįžti.

Dar nesenai “Laisves” Va 
balas džiaugėsi, kad lietuviš
kos Maskvos davatkos “disku- 
suoja” partijos viršininkų pa
tiektuosius “teizjus” draugiš
kai, kuomet partijas viršūnės 
“pikiai pešasi”. Bet
lietuviškų bolševikčlių puode 
ėmė verstis kunkulas.

jau ir

socialistine. Šitos sūriai ist i-

kui persimes atgal į Rusiją, 
ir buržuazine Rusijos revo
liucija, ačiū tam, pavirs taip 
pat socialistine.

Pa r vu s o ir Trockio nuo
mone, tuo budu, jau 1905

vesti Europą į socializrną. 
Kartą prasidėjusi Rusijoje, 
revoliucija turėjo plėstis to-

gylį, persi n tęsdama iš vie
nur salius į kitą ir savo eigo-

bus, dėlto kad jau 1905 me
tais jisai turėjo tą svajonę. 
Trockio tikėjimu tečiaus da
bar užsikrėtė ir Leninas, ku
ris pirmiaus juokdavosi iš 
Parvuso-Trockio fantazijų.

O kai bolševikų “pučas” 
pasisekė; tai į tą kūdikystę 
įpuolė ir kiti bolševikų va-

Bet re- 
at-

“nesiliaujančioji 
a”, kaip žinome, 

nešė visai ne tokių vaisių, 
kokių laukė jos šalininkai.

Vakarų Europoje socialia 
mas dar neatėjo. Europą 
per daug nualino karas, kad 
jį galėtų eiti į aukštesnę’ vi- 
šuo menės tvarką. Socializ? 
mus tegali Imti tiktai eko- 
nomiitio bu jojimo, o ne skur
do ir suirutes vaisius. Eu
ropa turės dar ilgai gydyti 
žaizdas, kurias jai padarė

Brooklyno “Laisvėje” vienas 
daugumos šalininkas rašo, kad 
komunistinių laikraščių redak
toriai (kurie remia mažumą) 
yra melagiai ir laktų klostuoto- 
jai. Jisai nurodo, jogei jie 
skelbia, kad visi, lietuviai ko
munistai einą su mažuma (su 
Rulhenbergu prieš Foslerį), o 
tuo tarpu—■

“Brooklyno I kuopa, kuri 
yra įtekmingiausia kuopa 
Lietuvių Sekcijoj, savo susi
rinkimu nutarė eiti su di
džiuma; Ne\v Yorko kuopa 
su didžiuma; Philadelphijos 
draugai su didžiuma.”
Vadinasi, tie laikraščių re

daktoriai .sąmoningai apgaudi 
neja savo skaitytojus, skelbda
mi jiems 'melagingas “žinias”.

Dalykas gi čia eina liktai 
apie vidujinį partijos klausimą 
Iš to galima numanyti, kaip 
komunistų laikraščiai apšėiua 
tu tiesa, kuomet jie rašo apie 
priešingas partijas.

Melas, bliofas ir apgavystė 
j ii kasdienine duona.

/ KOMUNISTŲ SMUKIMAS 
VOKIETIJOJE

Tik dabar pradėjo ateiti iš 
Europos laikraščiai, kurie pa
duoda smulki&s žinias apie,? iv- 

į , . • • | »i f f į ;

zuItalus - rinkimų, įvykusių Vo- 
kietijoje..'g|,ii(Klžio 7 d.

Tos žinios rodo, kad į Vo- 
kielijos reichstagų. lapo išrink
ta ne 130, bet 13J socialdemo
kratas. Taipgi, palyginant su 
pereituoju reichstagu, sociaide-

■•■A

Tur būt, nėra kito tokio politi
nio vėjo pamušalo, kaip Šerenga. 
“Laisvės” 131 jis norėdamas 
apjuodinti “Naujienas” ir socia
listus, cituoja korespondenciją iš 

l “Naujienų”, kur pasakyta 
“Bridgeportas (Chicagos dalis) 
tai savo rųšies Lietuva, čia gy-1 
vena/lietuviai iš visų T * J r: 
dalių, jis yra lygus Panevėžio 
mjesįu| jjs yra dar turtingesnis 

pažvelg! ) nnk.m<j mitalus * ■
atskirose rinkimų apygardose.) 
Visa Vokietija yra padalinta į Perspausdinęs 
35 apygardas, ir pasirodo, kad pondenciją jis 
visose apygardose komunistų perspausdinau 
balsai nusmuko.

Berlino “Vorvvaerts” palygi
no socialdemokratų ir komu
nistų jėgų stovį, pagal paduo
tus uiž tas partijas balsius ge
gužes 4 d. ir gruodžio 7 d.,' ir 
štai kokių mes tenai randame 
davinių: •

Gegužės rinkimuose komu 
nislai buvo pralenkę socialde
mokratus penkiose apygardose 
(iš 35), dabar gi paliko tik 
trys apygardos, kuriose komu
nistai gavo daugiaus halsų, 
negu socialdemokratai: Oppelh, 
Merseburg 
Bet ir tose 
komunistai 
tai 
buvo gavę 
Jeigu socialdemokratų jėgą liai artistai!” Taip apžvalgoje 
pažymėti šimtu (100), tąi ko šiepia Grigaitį, o ant kito pusla- 
munistų jėga pasirodė tuose pįQ tam pačiam numery .skelbia: 
dvejuose rinkimuose taip: Op- Koncertas. Rengia Amerikos 
peln — gegužės mėnesyje 500, Liet. prol. meno Š-gos chorų 2 
o gruodžio mėnesyje 180; Mer- ap k. nedėlioj ji) d. spalio š. m. 
seburg—Hgegužės menesyje 166, šv. Jono Lietuvių Bažnyčioj, So. 
o gruodžio mėnesyje 120; Du- 
csseldorl-OsI — gegužes mė
nesyje 220, o gruodžio mene-

komunistai, 
jie pravedė 
vietoje 62,

minėtą kores- 
sušunka: “Aš ją 
todėl, kad tai jų 

cicilikinis idealas.“ Tai cicilistų 
idealas... Tačiaus, kada jis prade
da agitaciją varyti už pravosla
višką spaudą, tuomet jau kas ki
ta. “Laisvės 246 žinių iš Chica- 
gos Lietuviškos politikos nesto- 
kuoja. Juk ten pusė Lietuvos 
ir ko ten neatsitinka. Reiškia, 

1 “Naujienų” palyginimas prie Pa- 
, nevėžio miesto yra šerengai ci- 
, cilikiškas, o '“Laisvės” palygini

mas prie pusės Lietuvos komupi- 
, stiškas.

“Laisvė” 247 rašo “Naujienų” 
Grigaitis jau nusikraustė į šven- 

ir Duesscldorf-Ost. to Jurgio svetainę, dabai gi Ame 
trijose apygardose rikos sodfalistai išvien su tauti- 
dabar surinko tik- pinkais ir klerikalais pojjažnytč 

į dalį tų balsų, kuriuos jie nius sklypus dilina sau liežuvius,
gegužės mėnesyje. oi, tie sudegusio teatro padegė- 

socialdemokralų jėgą liai artistai!

Kitosc 32-se apygardose so
cialdemokratui yra stipresni už 
komunistus. Sekanti lentelė pa
rodys, koks jėgų santykis pa
sireiškė tarp .socialdemokratų 
ir komunistų per kalbamus 
dvejus rinkimus. Ant kiekvie
no 100 socialdemokratų balsų 
komunistai gavo:

Geg. 4 d. Gr. 7 d.
Rytų Prusnose 76 39
Berlino 95 59
Potisdam 11 73 41
Franfurt a. d. D. 34 15'
Pomeranija 46 22
Breslau 25 10,5
Thuieriiigen 70 46
Liegnitz 22 10
Magdeburg 32 12,5
Schleslw.-Holst. 42 22
Wcser-Ems 37,5 18
Ost ha nuo ve r 37 16
Sucdhannover 27 13
V/esltfalen-Nord'o 1,5 25
\V e.s tf akeii-S ue< l į38 49
llessen-Nassau 37 17
Koeiln-Aachen 140 57
Kobh'uz-Tjiier 70 38
DueseldoiT-W. 195 89
Obejitbayern 65 34
N iedarlbayerii 76 34
Frankeli 26 14
Plalz 58 27
Drcsden-Baulzen 21 17,5
Lcipzig 52 35
(Jicmnitz-Zm. 72 45
Wuertemberg 72 40
Baden 66,5 33
Hessen-Darmst. 31,5 15
Hamburg 66 44
Mecklembiirg 40,5 18
Iš šilų 32 apygardų komu-

Tai reiškia, kad pats komunis- tendencijas, o ne 
tų sekretorius pripažįsta, jog 
suvienyto fronto klausimas pas 
juos truko, kaip muilo burbulas; 
gyvenimo logika privers komu
nistus nuo daugelio dalykų atsi
žadėti.

“Laisvi” 271 rašo: “Darbinin
kai mato savo tikrus vadus ir 
už storų kalėjimo sienų. Jie žino 
iš Rusijos revoliucijos, kad bur
žuazinių kalėjimų tvirtovės per-ii Kada Pruseika melavai: rašy-

jUa a. »> ar dg.
bar ? Tamsta dabar visai tai 
niekini, ką pirmiau garbinai. Ar 
tai nėra šlykšti veidmainystė?!

Pavartojant pačios “Laisvės” 
žodžius, — ne Kautskį rejkia sių
sti beprotnamin, bet visą “Lais
vės” štabą ir Pruseika.

—Naujienų Skaitytojas.

Komunistai. 
Jis ir už demokratiją stojo, pa
siremdamas Kautskiu. Gi Mar
kso Kapitalą” tik teks girdi 
mokslininkas, kaip Kautskis te
pajėgiąs išguldyti suprantama 
kalba. Tai buvo prieš šešerius 
metus. O “Laisvės” Nr. 110, 
1923,( Pruseika sako, kad Kauts
kis reikia siųsti Berlyno beprot
namiu.

silpnos yra išlaikyti proletari- damas minėtą “knygą 
hius revoliucionierius.” . - _

Pagal “Laisvę” išeina, kad jų 
komunistų Stilsonas nėra tikras 
darbininkų vadas, nes jis buda- 

Lietuvos' mas dar socialistu, ( protestavo 
prieš politinių kalinių paliuosa- 
vimą iš kalėjimų ir sakė, kad jie 
sėdėdami pasitarnausią revoliu
cijai. Bet kuomet Stilsonui pri
sėjo tarnauti re voliuei j ai kalėji
me, tuomet, išeikvojęs tūkstan
čius dolerių, pats pabėgo.
Jau bus netoli pora metų, kaip 

“Laisvė” rašė buk Zinovjevas 
Gruzijoj (Kaukaze) pasakęs p/a 
kalbą, kad už 2 metų Rusijai rei
kėsią siųsti raudonąją armiją 
Vokietijon padėti laimėti prole
tarinę revoliuciją. Reiškia vy
kins komunizmą svetimoj šalyje 
geležim ir krauju.

“Laisvė” 275 rašo: “Mes nuo
latos persergstime Amerikos lie-; 
tuvius prieš tuos aukų rinkimus, 
nurodydami, jog surinkti pinigai 
beveik visuomet sutirpsta tų 
sriovių vadų kišeniuje. Kai ku
rie silpnos valios lietuviai pyksta 
ir barasi ant mus, kam mes įžei- 
dinėją tuos gero trokštančius 
žmones. Bet juo toliau, tuo aiš
kiau darosi,, jog musų pusęj^ 
teisybė. Kiek pinigų klerikalai 
ir tautininkai yra suripkę viso
kiems tikslams atskaitų jokių 

■ tada nepasirodė. ’ Kur ir kaip tie 
pinigai Sunaudoti, aukautojai ir 
po šiai dienai nežino.”

Brooklyno bolševikėlių orga
nas reikalauja atskaitų iš kitų 
partijų, o tuo tarpy/niekad pats 
nėra išdavęs atskaitų, o juk ren
ka visada ir visur aukas tai Lie
tuvos politiniam kaliniam ir ki
tokiem. tikslam; gi atskaitų ne
simato.

Kuomfct Zabulionis (buvęs 
bolševikų iždininkas) iškėlė fon
dų klausimą, tai “Laisvė” minė
tų asmjenį kitaip nevadino kaip 
“demonu.” “Laisvė” persergsti^ 
publiką, kad neduot pinigų į z.iauS 
klerikalų ir tautininkų kišenius. maksimom, kai jis sulaukia 40 
Reiškia, pilkit pinigus į bolševi- metų. Jis tada uždirfia $2,200 
kų vadų kišenius, tai busit “su- Į1 metus 
sipratę” darbininkai. <

Ar mokslas apsimoka?
Gana dažnai pasitaiko girdė

ti beginčijant, ar apsimoka 
mokslas? [Ypač tie žmonės mėg
sta sakyti, kad mokslas neapsi
moka, kurie nėra ragavę jo. 
Jau neskaitant kiek dvasiniu, 
kultūrinio ir moralinio ’ 
tenkinimo dupdu mokslas, štai 
paduodama skaitlinės, ‘ kiek 
grynais pinigais gaunama; ar- 

: ba kitaip sakant, kiek investin- 
■ ti i bigh ®chool arba kolegiją 
pinigai grąžiną arba duoda pel- 
no. . ,.n . ' , ■

Dęan’as Everett VV 
) , j. , t, , ‘

Bussinto Kolegijos prie Bosto
ne umversitętę .štai ką sakė: 
JKeturi metai mukmimoši biglh 
sčhoojūj,. atneša 35,006 dol. ir 
keturi metai lavinimosi kole
gijoj arba technikos mokykloj 
duoda 72,000 dol. Lordas pada
rė skaitlines, parodančias, kiek, 
aplamai imant, nesilavinęs dar
bininkas uždirba sulyginus su 

j lankiusiu vidurinę ir kolegiją 
'mokyklas. Jis sako, jog nemo
kytas žmogus pradeda dirbti 
sulaukęs 14 melų ir jis pasie
kia aukščiausį laipsnį savo už
darbio, aplamai, $1,200 j me
lus ir sulaukęs 60 metų am
žiaus jo uždarbis iš viso siekia 
$45/109. Per. keturis mi lus, per 
kuriuos jis galėjo įsigyti vidu
rines mokyklos mokslu jis už
dirbo ne daugiau kaip $2,000.

Vidurinę mokyklų baigęs ei
na dirbti sulaukęs 18 metų am- 

ir jo uždarbis siekia

pasi-

Lord

ir sulaukęs 60 melų 
Jie visi amžiaus yra uždirbu $78,000. 

vie’nodi — pirtis jaują vanoja ir Pasilikdamas vidurinėj mokyk- 
abi suodinos. .. < i '

Kada L. Pruseika degins ant k u $2,000, 
laužo savo “knygą” Karoliu® bendrą uždarbį 33,000 dolerių. 
Marksas. PrUseika rašo apie Į Baigę kolegiją ar technikos 
Komunistų Manifestą ant 96 mokyklą pradeda dirbti sulau- 
puslapio, “Tiek dėl manifesto už- kę 22 m. amžiaus ir jo uždar

bis sulaukus 60 m. amžiaus 
siekia $6,000 j metus. Jo už
darbio bendra suma siekia 
$150,000.

Šitą lakią Iii retų imli domėn 
tie tėvai, kurie abejoja ar leis
ti savo vaikus aukštesnei! mo
kyklon, ar ne. —V.

vardijimo, žinoma, sulyg šių 
dienų supratimo žodžių “komu- 

“socialistas,” Komu-

Joj 4 metus jis^jiustojo tuo lai- 
i... (L-onnn padidino savo

Bostone. 
1 /

Tai iš ko čia juokėsi bolševi
kai? ogi patys iš savęs.

D. Pruseika “Laisvės” 232 iš
keikęs “Naujienas” ir “Keleivi” 
sako: “Naujienų” idealas baigė
si Požėlos ristynemis ir Gugie- 
nės solo.

Nabagėlis L. Pruseika neapsi- 
žiurėjo, kad tam pačiam nume-. 
ry, kuriame keikia ristiką. Požė
lą, yra paveikslai Požėlos, Ka- 
mlarausko ir kumštininko Kan- 
ton. Reiškiaj^Pruseikos akys ge
ros, — durnų nebijo.

“Laisvė” 249 cituoja iš Mask
vos “Pravdos” apie dabartinę 
Rusijos kooperacinių bendrovių 
padėtį Sako: “koioperacinėj
krautuvėj daugiausiai stovi koks 
‘kulokas’ (buožė), buvęs kupčius 
arba šiaip pasitaikęs gramėzdas, 
ypač jisai sodžiuje-svarbus žmo
gus. Jis turi progos skelbti var
totojams savo nuomones, ir jie 
tas nuomones dažnai ima už gry
ną pinigą. Kooperatinė krautuvė nistas” h* 
tuo budu, gali tarnauti kaipo nistų manifestą reikėtų pavadin- 
lizdelis nedraugiškos sovietams ti socialistų manifestų. Socia- 
propagandos. 1

Viadinasi, Rusijos kooperaci- die atstovauja revoliucines ten- 
nėse krautuvėse yra susigrūdę 
buožės kupčiai ir gramėzdai, o 
socialistam ir inteligentam Solo- 
vecko salos ar sušaudymai.

‘(Laisvė” 230 perspausdino Zi- 
novjevo kalbą, kur sakoma: “Aš 
kaipo žmogus galiu suprasti, 
kad darbininkai suspaudžia kum 
ščius tiktai < 
Grossmario ir ko, ir kad jie ba
daudami, geriau sutinka nupirk
ti kūdikiams pieno vieton mokėti kyti prie visų reikalavimų mo- 
narines duokles, einančias į ran- derniškos žurnalistikos ir gali-1 
kas social-pardavikų, aš galiu ma būti nuosekliai revoliucine. I greičiausia romėnų, o gal vokie- 
tai suprasti, atjausti kaipo narys Laikraštis kritikavo demokrati- - - - -

. Socia
lizmas, o no KomunizmUs šian-

dencijas, bet anais laikais daly
kų stovis buvo kitoks.

Puslapyj 122 Pruseika kalba 
apie demokratiją. Jis sako: “K. 
Kautskis teisingai pastebi: ‘jei
gu musų kas nors paklaustų, 
kaip reikią vesti principialiai iš; 
turėtą dieninį laikraštį, tai mes'

NAUJAS ARCHEOLOGINIS 
RADINYS

KAUNAS ĮLŽJ. Gruodžiu 
1 dieną kasinėdamas senapilio 
liekanas dail. A. Presas 4 metrų

suminėjus vardą ^nurodytume jam “Neue Rheini- gilume iškasė naują radini
• > r> _ • _____ • * -

klasės, kaipo narys pasaulinės

sche Zeitūng,” kuri savo pavyz
džiu prirodg, kad galima prišitai-

moteriškus bronzinius karolius, 
labai dailiai padirbtus, žiedeliais 
papuoštus.

Karoliai XII ar XIII amžiaus,

ją, kuomet ji žengė atgal ir pū
nislai dabar tiktai trijose4 turi partijos, kaipo klasinis kareivis, laikė ją revoliuciniuose žygiuose 
dauginus kaip pusę to skai- toksąi darbininkas klysta.dauginus kaip 
čiaus balsų, kuris yta paduo
tais už socialdemokratus. 29-sc 
apygardose socialdemokratai 
turi (langiaus negu dvigubai 
didesnį už komunistus balsų 
skaičių.

Gegužes rink imuosiJ santy
kio taip socialdemokratų ir 
komunistų ibųvo 5:3, o dabai 

) \ ' f. r * . *- s r 5 .

Ir ten, kur dėmėkrafija nusidb
ištai tau ir logika, Zinovjevas 1davo savo idealams, laikraštis ją 

kolioja sočial-pardavikais ir tuo 
pačiu sykiu ragina mokėti nėri
nes duokles social-paitiavlkam, 
kad pastarieji parduot baduolius 
ir jų vaikus, bet vaikam pieno 
nepirkti tegul neršta badu.

“Laisvės” 231 iš G. E. Rtith- 
dnbergo paduodama: Mes buvo- 

fastjsahjl^įris. j&ii ^yhaį;3:l. me sūkuryje suvienyt® fronto 
yra, ant trijų 'šocialUtinbkratų kom-pįnijos, kurią mes varėme’ 
dabar yru vienas komunistas.1 per du metu. Mes padėjome, lai- 

Turlijai, kuri jx*r septynis kinai, į'šalį tą kampaniją. Susi- 
nienvsiu,M šitaip nusmuko, gra-plejo tokios sąlygos, kad su ta 
sina rimtas pavojus, kad už kampanija mes nebegalėjomie ei- 
metų, kitų ji bus visai pakri- ti pirmyn. Mes buvome priversti 
kus. pasitraukti iš jos.”

čių darbo. Rastieji karoliai ga
lėjo tokian gylin patekti įgriu
vas piliai arba liko ten žuvus ku
kiai nors moteriai daug amžių 
atgal.

Karoliai padėti Archeologinespliekdavo bo pasigailėjimo.
Ant puslapio 207 apie Markso komisijos mažėjuje.

i. . _ • i . i. _ ____ ... . v ■ r i *

kus.

H? -J? . H i k > • < '-'v’

kapitalą Pruseika rašo: “Kad su- r ~ - -
prasti tą minimų sandclyhą, rei- dengto pilies pirmo aukšto grin- 
kia pusėtino pradinio išsilavini- du. r.„ , L 
mo ir apsiskaitymo ekonominių kaštano riešutas, 
mokslų srityje. Populeriška,1 
žmionėms suprantama kalba iš
guldyti “Markso Kapitalą” tepa
jėgia tik toks mokslininkas kaip 
Kautskis.”

Kuomet Pinseika rašė minėtą 
“Knyga” ll)pS jau Rutdjoj buvo 
bolševikų valdžia ir tuomet jis ve n tojų skaitoma 188,963. Vil- 
garbino socialistus, 
gadynėje išreiškę

Tą pat dieną dasikasla iki ati-

Tarp akmeni] ir gelžgaliu 
taipgi 

pragulėjęs ten kelius šimtus me
tą, :j i , < ' . ■ ■

V1LNIUS

Statistikos žiniomis, Vilniaus 
'atimini?- tracinčj apygardoj gy-

kurie šioje niaus mieste dabar esą 120,362 
revoliucineb gyventojai.

• ‘. a v^>'Afri < • 4f v< >; y r<JA/**’
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Vedybų 
klausimas

[Feljetonėlis]

ne-mane,
krėslą, ir

Lugaitis atėjo pas 
nusirengęs atsisėdo į 
pradėjo kalbėti:

— Sakykite, koks 
nešimas į ženatvę?....

— į ženatvę? — 1. 
pakartojau aš. — Taip, žinote, 
apskritai....

— Aš nejuokauju, — tęsė Lu
gaitis. — Visai rimtai nuspren
džiau apsivesti....

-L Na, ir apsivesk! 
rūsiai atkirtau aš.

— “Apsivesk”! Tarsi tai la-l
\bai paprastas dalykas. Pagalvo
kite patys!..... Su kuo?.... štai 
gal su Dusaitę?.... Jus pažįsta-1 
te ją? - '

— Kurgi. Labai maloni mer-' 
gina.... '

— “Maloni!” Kas man iš to,• 
kad ji maloni? Čia tai ir kriu
kis. Dusaite — smulkiai buržua
zinis elementas. Tai viena. O aš 
— kas? Bolševikas. Jau dveji j 
me(ai tavorščių partijai pri-. 
klausau. Tai antra. As partyvis, ,. .. . . . . 1 mas 1o ji bepartyvi. Na, ir vesk, jei! 
noif. ' ' ; r

— Tai kas Čia baisaus?
V- Kaip tai? : O jeigu ji pa

reikalaus bažnyčioje šliubą im
ti,' kąs tada? O vaiką 
ti? 0 giminaičiai?

-r- Bet juk ji laisvų 
Tai kam cia-bažnyčia. 

. — Tegul ir laisva.

atsiduso

— Įsivaizduokite sau, — prah 
dėjo jis, — aš pasitraukiau iš 
partijos. Gaila buvo, bet aš juk 
ne asketas.

— Na, ir ką, apsivedėte, — 
paklausiau aš.

— Kur tau! — sumikė Lu
gaitis. — Kalbinau Dusaitę. Bet 
toji ir klausyti nenori.

— O priegtam,
Lugaitis, — *aš ir pats ją ne
vesčiau. Patys spręskite. Aš tų- 

. . . 1 riu motina ir brolj. Pridėkite nustebintas . L- , ~ „ .dar iiacią! O gal ir vaiką. Prie 
tokių sąlygų kaip čia gyvensi. 

! Stačiog negalima. -
— Blogi popieriai. Bet ar gal- 

“'1 vojai apie Kudutę? Ji gal tik- 
. , tų ? — patariau aš. •

P011111 ; — Galvojau ir apie ją, tik
rai galvojau. Ji gan įtakingas 
asmuo. Iš jos galima ir protek- 
ei jos susilaukti.

— Vadinasi, vesi ją?
— Pats ją vesk! Piktai at

kirto Lugaitis. — Dar ką su
galvosi ? Vyras bepartyvis, pati 
bolševike. Ačiū. Pirmas šeimi- 
niškas nesutikimas, ir pradės ji: 
“Aš tavimi, kaipo bepartyviu 

I elementu, nepasitikiu”. Ir tai 
toks nuo savo' pačios girdėti! 
Nuo tų išmetinėjimų gyveni- 

pasidarys nebepakenčia-

jūsų atsi

krikšty

pažiūrų.

kaimynas panašiose aplinkybe- kai; jie negali būti tikri. Ku- mis.
se — tai aš neteisingas; aš ne- nas tikras dalykas, tikras daik- 
garbinu tąjį Dievą, kurį mano tas. .—. ...
apiidlinkėje gyvenančios bobe^larlia viskas 
les garbina — aš netikėlis ar
ba bedievis; aš nospiauju .vie-! liktai dalis musų kūno —r ge- 
šai ant gražių moterų, o pri- įjau pasakius kūno ypatybė, 
vačiai biaurias moteris negla- medžiagos atributas. '
menėj u, aš su moterThiis " ki
taip apseinu,

Arba nėra jokių stebuklų, 
> stebuklai. Musų 

iria arbas dūšią gali būti irgi

Musų pasaulis prigrūstas vi- 
ncgir pasenęs šokių iliuzijų, mąžų ir didelių.!

Kaulas arba ligų nukamuotas Saugokitės visokių iliuzijų. Tik- 
Motiejus *.tai jau visi mane rai protingas žmogus visuomet 
apšaukia nedoru, nemoraliu. 1 daugumai nesuprantamas. Jo

Jeigu aš negaliu .suprasti, 
kas yra tikrenybė, o tikrenybe 
supranta tiktai tie, kurie fak
tų ir argumentų bijo, kurie ti
ki tą, ką jiems kas nors yra 
liepęs tikėti — tai mane visi 
vidutiniai mirtuoliai, visa mtK 
sų minia (mases) apšaukia blo
gu ir pavojingu žmogumi... O 
sužioplėję moralistai turi me
džiagos savo kvailiems 
tams; nykštukai literatai gau
na progų rašyti straipsnelių; 
konkurentai gauna savo rųšies 

budujie savotišku 
pradeda save 
savo sekėjams,

ras-

• * >- .v
Gyvenimas išlygins nesu-

I si pratimus, — visai ne vietoje 
pastebėjau aš.

— Taip, taip, laikyk tik kiše
nę išplėtęs! Ak.... — numojo

tuojaus 
kvailiems 
kvaili jų sekėjai kitiems 
girti ir 11.

Gyvenimas' arba ir'pati gy
vybė yra savo rųšies cljuosas. 
Anot (ioldbergo;' aš truikšmau- 
ju, priešinuosi, kovoj iL ič dėl 
to aš esmi: Gyvenimas anapus 
grabo, — dangus ir pekla, —v 
yra tiktai silpnų' protų likęjU 
m u ir baime palaikomų^įily-

■' 1 • ■ <

o tie 
juos

1 daugumai nesuprantamas, 
darbai smerkiama, nes ji<e ne 
toki, kokius paprastas žmoge
lis įkas dieną pratęs dirbti. Jo 
pasielgimai, didžiumos visuomet 
smerkiami, nes jisai negali taip 
elgtis, kaip elgiasi Petras, Juo
zas, Motiejus 
draugai.

Musų žemė 
tas, tikrenybe, 
ras. Taigi, ko 
smin k i mes. 
linksmybė yra arba smagumas. 
Il.ąis'vas žmogus negali liepimų 
pakęsti. Vieton “nedaryk” ji
sai vartotų kitą žodį: ^ne
snausk”. Jums, paprasti mir- 
tuoliai, šitai labai baisu, ar 
ne? Jums baisu, aš gerai ži> 
nau, nes jūsų auklėtojų ir do
ros mokytojų jums senai sek 
nai buvo įkalbėta tokių dalykų 
bijoti. Bijokite,? jei norite —7 

-jus turite bijoti. ' ' ’ ' !•
• 1 I

Vieno dalyko meldžiu nebijot. 
Aš viską griauju ir .griausiu 
ne bombomis ir ne kanuolė-

ir visi kiti jų

Gaila parako tuščioms mi 
galvoms plėšyti, gaila kanuo- h 
lių kvailai miniai naikinti. Aš g 
visus kvailius ir vergus šaudy-" g 
diu rašomosios mašinėlės rai- g 
domis. Prietarų platintojus aš g 
nuodysiu savo raštais — nuo- g 
dingųjų dujų nevartosiu. Už g 
tat nebijokite, meldžiamieji. g

Jau perdaug jus įgandinau. E 
Užteks šiam kartui.

—Padauža.
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UŽKIMIMAS
paprastai paeina nuo 
mo. Bet kam reikia 
Del gerklės skausmas 
mimas vartok

*
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

I 

poršali- 
kentSti?
ir užki-

ra

Severais 
Antisepsol

SVEIKA VIENA ŪIENį |į
LOVOJE TRIS 3

Toks buvo gyvenimas g 
Mrs. Hollister iki ji prade- 

yra tikras daik-'jo vartoti Lydia E. Pink- 
Kunas irgi itk- hani’s Vegetable Compound.
čia laukti: linki' 

(Netikėlio malda

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

Kainos 56c ir 50 centai.

Gaunamas pas jąsų aptickorių.

JjJęEDARRARlDŠ,-lO\yA

akių įtempimų, tuiris 
_ti priežastimi galvos skaudėjimo, 

svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, 'atitaiso trumnaregystę ir toli- 
regyste. Prirenka Teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir aukščiau. 
Vai: 10 iki 8 v, Ned. 10 iki 1 p. p 

1545 West 47th St. 
Phone Bc.ulfivfcrd 7589

Kiekvie- • 
nas bepartyvis — tikintis, j O 
šeimininė laimė? Jlan į susirin
kimą reikia eiti,,o ji trauks kru-i 
taniųjų paveikslų žiūrėti.- A3 ei
siu prakalbų klausyti, o ji pas 
siuvėją. Toks gyvenimas, — tai 
negyvenimas.

— Na, tai nebūtina, — pra-» 
košiau aš.

— Nebūtina? 
ne. Ne 
vesti negalima.

— Tokiame atvėjyj, nevesk, 
nevesk ?

“cnat-

nęs nužingsniavo i kitą gatvės 
pusę.

Sekant Svenų pabraižė
K. Sėjikas.

Padaužos Credo
Tikrenybė

ne

Kur jau tauf va(jiliami 
musų broliui bepartyvę lga|Vokite

k va i hi s tas musų pa- 
y. dvikojai gyvūnai 
žmonėmis? Tik pa- 

valandėlę. Aš nenoriu
taip, kaip elgiasi mano

V"

progresis-
i

Town of

DRAUGAI AMERIKIEČIAI!
Užsisakykite sau ir savo giminėms Lie- 

tavoje vienintelį Lietuvos Socialdemokratą 
Partijos laikraštį

“SOCIALDEMOKRATAS”
J j leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partija, kuri jau arti 30 

metų Lietuvoj pina proletarų frontą.
“SOCIALDEMOKRATAS” išeina kas savaite Kaune.
KAINA: Amerikoje metams $2.40, pusei

— per pusę pigiau.
ADRESAS: “Socialdemokratas”, Kaunas, 

J., Lithuania.

Wyondotte, Mich. — “Kaip mano 
nedirbau savo namų 

darbo per šešis 
mėnesius ir vos tik 
galėjau prižiūrėti 
savo kūdikį. Aš 
visuomet turėjau 
skausmus savo de
šiniame šone ir bu: 
davo taip blogai, 
kaįl aš v6s'tik ga
lėjau, pakertėti. Aš 
bydayo jaučiu vie
ną dieną geriau, o 
paskiau'blogiau 

per tįris ar keturias dienas- ir turėda
vau gulėti lovoje. Vieną dieną atėjo 
atlankyti mano motina kaip aš jau
čiuosi ir jai drauge pasakiusi. ka,d' ji 
pabandytų vartoti Lydia E; £ink- 
ham’s Vegetable Compound. Sekamą 
dieną aš nusipirkau vieną butelį ir 
kol išvartojau pusę, aš jau įgavau pa
lengvinimą. Kaip aš pasveikau, tuo
met nuėjau pas daktarą ir jis pa- 
klaųse, kaip a§ jaučiuosi. Aš pasa
kiau jam, kad aš vartoju Lydia XE. i 
I’inkham’s Vegetable Compound, jis 
pasakė, kad niekam nekenkia jas 
vartoti. Aš visuomet rekomenduoju 
Vegetable Compound kitoms ir visuo
met turiu namie butelį tų gyduolių”. 
Mid. Henry Hollister, R. F. D. No. T, 
Box 7, Wyandotte, Mich. !

Lvdia E. I’inkham’s Vegetable 
Compound yra atsakanti gyduole vi
som^ moterims. Pardavimui pas ap- 
tiekbrius visur.

tudikis gimė

ALPAMaltExtract
Su Bohemian 
importuętais a- 
piniais ir gela- 
tina, 1 setas 
$1.00. 1 Jtujs. se
tų,' $10.50. Pa
bandykit šį svei
ką ir mistingą 
gėrimą. Prašy
kit jūsų groser- 
ninko, kad gau
tų jj dėl jūsų.

Mes dastatome j visas pasaulio 
dalis-

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

Dr.

metų $1.20. Lietuvoj

Keistučio g-ve 40, b.

Girdėjimas atgaunamas 
tankiai i 24 valandas

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

Kraujo egzaminacija, šlapumo analyzan, 
mikronkopiški ir kiti laboratorijos išbandy
mai, ttupfci X-Ray egzaminacija daroma, ku
ri parodo tikrą jūsų sveikatos stov(. Ge
riausios naujos mados gyduolės ir prirąngi- 
mai padarytos Amerikoje ir Jungtinėse Vals
tijose yra suteikiamos per Dr. Ilos4 dėl gy_ 
dymo ligonių. Žmonės turintys 'chroniškas 
ligai, skilvio ir kepenų nesmagumus, ner- 
vi|Kumą, kraujo ligas odos ligas, pūslės ir 
šlapumo yra gydoma kasdien.

Žmonės kurie 1 yra 
nerviški silpni ir tu
ri galvos skaudėji
mus, nugaros skau
dėjimus, smarkų šir
dies plakimą su- 
skirdimą odos, suti_ 
nusias giles, skaudu
lius, prastą apetitą, 
privalo gydytis tuo
jau. . . ;•

Sergantiems . yYa 
teikiamas' labui įkę
rąs patarnavimas/, ty
kiomis 'mažomis .kai
nomis,!' kad Jciekvie- 
nas ientC?ai galė'-už- 

. simcjkėt). j Dr. Ross
B. M. ROSS hialpąUiinuteikia dy- 

__ r, n . ’ kai patarimą. JCiek-35 S. Dearborn St vienąs, yr«' krečia- 
------ --------------------------- mas atsilankyti.
Sifilis ir kraujo ligų}),. gyd>v»ui>-Tftil'ju’ flu- 

du, Arsphcnamine gydymu ir pagėrintu,-4.u. 
esčide gydymu. | labai trumpą laiką -ligo
nini jaučiasi UruiK geriau. Kiekviena dieni, 
mes suteikiame i.r.ksmumą ir maĮonumą. Tai 
vienatinis gydymas, kuris išgydo'j sifilj.

PAPRASTA
MOKESTIS YRA .... I jGtfOU
DABAR „
ATPIGINTAS 1K I><L* 4>O . U U

Per trisdešimti pietų Dr. Ross gydo bo- 
cialiąs' ligąi ir moterų.

xVHai1 ' Specialia serum gydymas yra 
vartojamas su geromis pasekmėmis atgavi
mui vyriškumo nusilpusioms vyrams. Jo vei
kimas ant gilių, nervų ir kraujo yra dideliu 
sustiprintojas d<*l nusiįpnusių ir suirusių vyrų.

Tie kurie tuvi kokias nors slaptos ligas 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo. 
Ateikite ir sužinokite teisybę apie jūsų ligų 
ir’“kaip jus galite būti šgydytas. Tas nekai
nuos jums nieko ir nebus būtino reikalo, 
kad jus gydytumetės. Tai yra dalis Dr. Rusa 
darbo, kad suteikus gerą patarimų sergan
tiems.

JAUNIMĄ.
Kviečiame užsisakyti sau ir savo giminėms Lietuvoj vieniutė- 

Ij darbininkų jaunimo laikraštį.

“ŽIEŽIRBA”
Išeina Kaune kas menuo.
KAINA: Amerikoj metams 60 centų. Lietuvoj — per pusfc pi

giau.
žiežirba’’, Kaunas, Keistučio g-vė, 40; b. 1 Lith-

Stebėtinos pasekmės gaunamos 
vieną dieną Vartojant Virėx, 

pirmiau žinomas kaipo 
Ratile Snake Oil.

i

— Tai yra, kaip tai 
A š j tik ne pas i žade j au 
lyvą” gyvenimą vesti, 
apie Kudutę galvoju.

— Apie tą, kuri 
tems priklauso.

— Taigi, taigi. Ji, kaip/Jino- 
te, partijai priklauso. Idealogi- 
ja, žinote, ir tam panašiai.... Vie-i 
nok....

— Ką ten “vienok?” Ko dar 
reikia? ' s 1

— Matote, mano mielasai, vi
sos jos, tos progresistes, kokios i 
tai raudonos pančiakoa. Patys' 
spręskite. Man kas rupi? Šei-I 
ma, ramumas. O ar aš galiu to 
tikėtis? Ne! Uždirbu aš nedaug,! 
restoranuose valgyti negalėsiu, i 
O Kudutė, manote, gamins vai-j 
gyti? Jai susirinkime būti rei
kia, kuomet mano pilve orkes-! 
tras griežia. Ačiū už tai! Mano 
paskutiniai sagučiai ištruko, ( 
pančiakos kiauros, — o jai mir 
tingai galvoje. O su vaikais. Ar 
aš juos savo krūtimis penėsiu?, 
Tarnas nužemintas. Ir žinote ką? 
— liūdnai užbaigė jis, — aš gal
voju iš partijos pasitraukti. Bol
ševizmas su šeiminišku gyveni-; 
niu kaip tai nesiklijoja. O aš no
riu gyventi.

Mėnesiui praslinkus aš suti
kau Lugaitį gatvėje.

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

Siunčia pinigus Lietuvon

G, Benošius
1616 W. 47th Street

uanian.

KAIP GAUTI DOVANAI GRAŽIU 
KNYGŲ IR LAIKRAŠČIŲ?

“Socialdemokrato” platintojams 1925 m. 
duosime sekančias dovanas:

I. Kas surinks 8 naujus metinius skaitytojus (arba 16 pusme
tinių), neprenumeravusius “Socialdemokrato” ir prisius už ju6s pi
nigus, gaus knygą “Pasaulio istorija” (pirmąjį tomą), 400 pusi., su 
paveikslais.

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

III. Kas surinks 5 naujus metinius skaitytojus Iv.rba 10 pusme
tinių), gaus dovanai vieną minėtųjų Rubakino knygų ir dar knygą 
“Žemės Istorija” (Lunkevičiaus). Kaina perkant 2 litu, 80c. i

IV. Kas surinks 3 naujus metinius skaitytojus (arba 6 pusme
tinius), gaus 2 knygas: I) “Bolševizmas ar Socialdemokratija?” (O. 
Bauerio), kaina 1 lit., 50 et. ir 2) “Kraujo lašo kelionė” (kaina 2' li
tu, 50c).
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APYSAKOS
Poilsis Sielai — 
Penas Protui— 
Gydoules Nervams

IŠGELBĖTAS PER SAVO 
MOTERĮ.

Šis \ra prisiektas paliudymas I: 
1'. tTiedman. 526 l'oullr Avo„ Pilt 
sbuigli. Mr. Fnedman sako: “Aš 
buMin persišaldęs. Mano gerklė 
taip siaudėjo, kad aš negalėjau 
kalbeli, mano krūtinė skaudėjo, aš 
bijojau pneumonijos. Mano mote
ris girdėjo apie Bulgarian Herb 
Tea kaipo geras gyduoles nuo slo
gų, parnešė namo pakelį ir paga? 
mino man arbatos. Kitą rytą aš 
jaučiausi geriau ir nuėjau'dirbti ir 
dabar aš pasakau kiekvienam apie 
Butgai ian Herb Tea.”

Bulgarum Herb Tea pagelbsti 
pi;i>alinH rutuliai i imty, iižkirlč*jim;j 
vidurių, skilvio ligų, kepenų, inks
tų 
apl i 
Tea

Prašykite savo

/;><\ ir ■Jpl.40.
zironcs. kurie gyvena 

anl larinų ir km mTa aptieki), gp; 
Ii gauti didelį šeimynai . pakelį 
$1.25 ir aš jas atsiųsiu tuojau. Ad
resuokite lt. II. Vun Schlick, Prc- 
sidenl, 26 M ar v e! Building; Pitts- 
baigti, Pa.

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

Malonu yra kiekvienam po dienos sun
kių dal bų, po susinervavirrui musų gyveni
me, perskaityt lengvu apysaką, nusiramini 
ir pasilsėti. Štai dabar greitu laiku tilps 
Naujienose.

Abkurtimas ir galvos užimąs nC- 
raJau daugiau baisus nuo to.laiko 
kai liko išrasta gyduolė gerai ži
nomo gydytojo. Dabar yra galima 
labili sunkiuose atsitikimuose ap- 
kuitimo pagelbėti į vieną dieną 
vartojant gyduoles pirmiau žino 
masi kaipo Katile Snake Oil. Tas 

/mas yra pasekmingas visoie 
je.
r. 1). M. J.opės, iš Pennsylvani- 
vąlstijos, rąšai “Aš vartojau

I

K

Anatole France’o apysakos. Nesenai 
miręs A. France buvo skaitomas vienas di
džiausių pasaulio rašytojų. Prieš kiek lai
ko jis laimėjo Nobelio dovanų už pasižymė
jimų literatūroj. Jo raštai yra^epapras- 

i Q’-.Vi J ' i->s;<Lai įdomias.,
■š , J'l

Skaitykit Naujienas nepraleisdamf nei 
vieno numerio ir patarkit užsiprenume 
ruoti kitiems

gy<k 
šaly 

M
JOS ii,|v.->, 1 <4AWL. Vili tUJČIU

gyduoles vakare prieš einant gulti. 
Sekamą rytą aš jdu girdėjau tak
šėjimą laikrodėlio, kurio aš nega
lėjau girdėti pirmiau. Dabar ma
no girdėjimas yra atgautas tikrai 
gerai po ilgų metų kurtumo.”

Mr. Ben Jaekson, kuris gyvena 
Indianos valstijoj, sako: “Pirm kol 
aš vartojau Virex, aš negalėjau nie
ko girdėti. Po dešimties dienų aš 
girdėjau savo laikrodžio takšėjimą.”

Angeline Johmson, Mississippi 
viM.š ijos gyventoja buvo visai kur
ta per aštuonioliką melų. Ji sako: 
*‘Viiitcx suslabdė myno galvos už
imą ir aš dabar galiu girdėti trau
kinio švilpimą 31/a mylios atstu
mo.’

lloy Fisher. lovva vaisiijos gy
ventojas, sako: “Aš negirdėjau laik
rodėlio takšėjimą per 14 melų — 
dabar aš galiu padėti savo laikro
dėlį toli anl slalo ir girdžiu jį aiš
kiai.”

M r. W, A. Lumpkin, iš Oktahoma, 
sakol: “Aš buvau kurčias per 38 
nielus, aš vartojau jūsų gyduoles 
tikini keičią dienų ir aš dabar gir
džiu labai gęrai.”

M r. Antho’ny Ghapman, iš Mi 
Ihigąn valstijos, sako: “Baisus gal
vos užimąs apsistojo visai ir mano 
girdėjimas praktiškai yra atgautas 
normaliai.

Męs. Ola Valentine, iš Arkansas, 
“Mano mažas kūdikis, dabar 

!ų amžiaus buvo kurčias nuo 

labai gerai ir jau mokinasi
. “Mano 

; sūnūs, buvo kurčias vi- 
varlojo Viręs liktai tris dic- 

jis dabar girdžiu taip gerai, 
pirma.”

i raportai ateina iš vi-

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

Naujausi moksli
niai išradimai ir.pa- 
tyrimas visokiose li
gose su labai mažu 
išėmimu, yra gydo
mos atsakančiai jlei- 
džiant serums tie
siai į kraują, su di
deliu pasisekimu.

Turime visada 
naujus serums — 
Profesoriaus Ehrli- 
cho gyduoles 606 ir 
pagerintos 914, gy

dome gerai ir be skausmo. • 
Paturimai ir X-Ray Egzaminacija 

Visai Dykai.
priimsime kiekvieną —

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

Kampas Monroc ir Dearborn St. Imkit 
elevatorių iki 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: Kasdien nuo 10 iki 5 vai. 
vakare.

Nedėlioj nuo 10 iki l po pietų.
Pancdėly, seredoj ir subatoj nuo ryto iki 

8 vai. vakare/

Maloniai 
ateikite, dėl to neturėsite jokios atsa
komybės.

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

Pagclbejom tūkstančiams kenčian
čių. Ateikite pas mus ir daugiau ne- 
bekentėsite, jums tai nieko nekainuos.

The Peoples Health Institute 
DR/ GILL, Specialistas

40 N. Wells St., kamp. Washb«gf*»n St.
Ofiso valandos: Panedėly, ketverge 

ir pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Utarninkę, ketverge ir subatoj nuo 9 
ryto iki 8 vakare. Nedelioj ir šventė
mis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų

ILRAY EGZAMINACIJA $1.00
Vyrai ir 
moterys ne 
žiūrint kaip 
Ugai j ų 3 
kenčiate ir 
ką kiti dak 
tarai paša 
kė jums, 
ateikite i r 
tegul X - 
Ray pasa
ko tiesą.

NUPIRK
sakoj 
5 inl 
4 mėnesių amžiaus. Dabar jis šir
džiai I............................ -
kalbėti.”

Mr. Mafher Pelleys sako, 
jaunasis ! ’___ :
sada, t 
nas ir 
kaip ir

'lokio "geri , __ __ _
si.i dįalių šalies ir Canados. Gyduo
lės žinomos kaipo Virėx v ra leng
vai .... .......... — ----- ! - -
kaip 
Žmo nių visokio amžiaus.

Mčs esame gerai įsitikinę, 
Vire|x -atgaus jūsų girdėjimų grei
tai rikad perslačius tas geras gy
duoles r !" ’ v’
atsiųsime didelį $2 vertes 
i “ ' 
dynihiL

varlojamos namie ir veikia 
magija savo greitumu anl

kad

milionains kenčiančių, mes 
*’ ‘ \ 7- pakelį

už $1 per dešimtis dienų dykai ban- 
dyiųui. Jei pasekmės nebus užga
nėdinančios, gyduolės jums nekai- 
nos nieko.

Nesiųskite pinigų liktai jūsų 
vardų 
tories, 1301 Galovav, 

>o. ‘ '

rodomu. Jei į 10 dienų jusi/ giędė 
jimas nebus atgautas, jei jūsų gal 
vos užimąs ncpiamyks. 
jas atgal ir jūsų pinigai 
iianl' 
pas 
dėl 
tas

ir adresą pas Dale Labora 
Kaušas j City 

ir gyduolės bus tuojau , ai 
los. Varlokil jas paiujistu nu

užimąs ilsių.skile

ni atgal bc.Jvkio klausim 
iulyinas pHhtįi garantuota

1*^ (I * •• 1 I t I » / I I 4 > ■ f. I l/ll l.lrašykit š'aiuJjuĖE 
geras gyduoles.

us, lo-
ir pabandykit

Typewriterį arba ‘ 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiraiinCji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikutniausla 
malintu sų lietuviškomis raidimis 
pasaulyje. Galima Ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos '

. V 4 v O
ivioi;.siieKu^ egsiiiimiavimus inoder- 
nišku X-Ray prašalina klaidas -- su
teikia geras informacijas, nes yra ma
tomi sergantys organai. Egzamina
vimas nekenksmingas, neskaudu:* ir 
nereikia nusiimti rūbų.

Ar turim skaudamą skilvį, krutinę, 
.'iigaią, gaivus skaudėjimą, galvosūkį, 
Užkietėjimą vidurių, prastą apetitą, 
reumatizmą, asthmn, odos ligas, rup
imą, iiikstiĮ :,iiba skilvio ligas, ner
vingumą, chroniškas arba prival iška < 
ligas! Jei norite geru pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi valiausi čiepr 
ir serum yra suteikiamu, įskaitant 
C06 arba 914” nuo kraujo užnuodijį-- 

mo. X
“Kraujas yia gyvenimas”. I/ilro- 

Venous įčirškimas (į kraują), sutei
kia gerą pagelbą tukstančianjs ser
gančių. Puikus gydym-as bilę nuo ko
kios ligos kur tik dasiekia kraują. Ne
žiūrint kiek jus išlcidioirtj ir nieko ne
gelbėjo, ateikite ir gaukite tiesą išgy
dyme. AtsiAeškitC šį skelbimą su sa
vim ir gausite dykai kraujo spaudimu 
išbandymą su X-Ray egzaminacija^

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

CHfCAGO MEDTCAL CLINIC
Dr. 1-7. V. Ueatoii, Direktorius 

505 S, State St. kampas ConrretK>.
2 auaršUs. Chicago, JU.

»R. HUMPHREY5’
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CHICAGOS Didelis gaisras skerdy Lietuvių Rateliuose.
ŽINIOS

Anglių išvežiotoji] strei 
kas užsibaigė

Ginčas pavesta Crowe 
ąrhitradjai

Vakar prasidėjęs anglių 
žiotojų striukas neilgai 1 
Jis užsibaigė tą pačią dieną. Po 
piet įvyko konferencija 
streikierių ir samdytojų, kurioj 
po ilgų ginčų, visą klausimą, už 
kuri kilo streikas reikalavi
mą pakėlimo algų — nutarta pa
vesti valstijos prokuroro Crowe 
arbitracijai.

šiandie ryte streikieriai 
gryš i darbą.

PRANEŠIMAI PARDAVIMU!
PARDAVTMiu grosernė ir 

buČernc, labai geras kampas, ne
brangi renda.

3600 So. Union Avė.
Plmne Yards 0297

i/r kitų atsisakymai jo ndbebau* 
gina, negi neįvaro nusimini
mam, Jis pastvėrė revolverį ir 
šoko ant savo prie! ei io. Jo prie- 
telis nors ir senas, bet dar vik
rus, šoko
duris užsirakino, ir nė geruoju, 
ne piktuoju kunigėlio •neįsilei
džia.

Pranešimai
Kas, ką, kur. kaip 

kada rengią, veikia

Jaunuolių Orkestro metinis susirin
kimas įvyks Sausio-.Tanuary 7 <1., 8 v. 
v., Mark White Sq. svet. (Library 
Room) prie 29tos ir Halsted gatvių. 
Yra užkviesta šokių mokytoja. Arti
ste P. Tendžiuliytė. Bus renkama 
nauja valdyba 1925 metams, bukite 
visi, Rast. Eugenija Grušaitė.

irKunigėlis svečiuoseUžpereitą naktį kilo didelis 
gaisras Chicago l’acking Co. 
skerdyklose, užimančiose visą 
bloką prie 45 ir Grasa Avė. gat
vių. Gaisras prasidėjo dėl neži- 
namos priežasties naktį raštinė
je. Bet kol spėjo atvykti ugnia
gesiai jau visa didelė trijų aukš
tų dirbtuvė buvo apimta liepsnų. 
Pašaukta dar daugiau ugniage
sių. Bot jiems gesinti degančią 
dirbtuvę nebeteko, nes prisiėjo 
vien rūpintis neleisti gaisrui 
persimesti ant kitų skerdyklų ir 

tarp npielmkės namų.
Keli ugniagesiai liko pritroš- 

kinti dum|ų, bet greitai atsiga
vo. Daugelis apielinkės gyven
tojų turėjo apleisti savo namus, 
nes jie prisipildė smirdančiais 
durnais. Skerdyklose gi buvo 
paplautų gyvulių, tad smarvė 
durnų buvo nepakenčiama, kas 
irgi apsunkino gesinimą.

ISJAitolifA i -400,000
dolerių.

Arba kas kartais atsitinka, ka
da pas kunigėlį gimsta ge- 
nialės mintys.

Antanėlis sumanė

Ii
ar kviečia.

PRANEŠIMŲ TAISYKLES

įsve-

su-

Kunigas 
atlankyti šventėms Chicago ir 
savo senąjį priolelių. Tas senas 
jo prietilis yra paprastas dar
bininkas, jau pagv’A'ones žmo
gus, dievobaimingas, kuris An
tanėliui pagelbėjo pabaigti ku
nigo mokslą, duodamas jam sa
vo sunkiai uždirbtus pinigus, 
kurių tečiaus Antanėlis niekad 
neatmokėjo.

jo prielelius, atidavęs 
savo pinigus Antanėliui, 
senatvėj yra priverstas 

sunkų ir menkai apmo- 
darbą dirbti ir gyvena 
kambarių įsu savo drau- 

pajys

kunigėlis ėmė 
nes 

o

v ienas
Galvoti gi reikia, 
savim negi barsies,

galvoti.
pats su
ir šaudyti nėra ko: blakių ne
gi šaudysi kulkos kaihuoja, 
o ir pats sau kulkos neleisi Į 
kakta. Prie barniu turi būti 4 •
mat mažiausia pora žmonių; 
jei jau vienas vyras ne talka, 
tai jau vieno barnis negali by
li barnis. Bet jkunigas neimtų 
kunigas, jei nešu galvoti] genia
lių dalykų: pamatė kampe vi
sokius indus
ėmė jomis svaidyti per langą. 
lUangas, žinoma, buvo uždary

ki tas, bet ir kam jį atidarinėti, balių 
į jei bonka tiek pat gražiai le
kia per uždarų langą? Ir tai 
dar no. per vieną langą, bet per 
du, nt'K. kaimyno ■prtsi-

ptiinioio honkai po kojų ir to
dėl irgi turėjo trauktis iš ke
lio. Ką pamanė kaimynai paju-

ir torivlkas ir

Augliu išvežiotojai
streikuoja Smulkios žinios

Rei k niauja pakėlimo algos. Mies
tu! gręsia anglių trukumas.

300 anglių išvežiotųjų, kurio 
dirba 800 anglių sandeliuose, su
streikavo vakar. Jie reikTdauja 
pakėlimo algos.

Išpradžių išvežiotojai reikala
vo pakelti algą po $2 Į dieną ir 
paliuosuoti juos inuo

šiemet bus tiys “nelaimingos” 
dienos — penkUidieniai ’ 13 d. 
mėnesio. Jie bus vasario, kovo 
ir lapkričio mėn. Pernai buvo 
tik vienas tokis “nelaimingas” 
penktadienis.

Jaunas meksikietis įėjo A.
aunl<i0j0 Gedvilos sankrovon, šalę Naujie- 

darbo — anglių prikrovimo ir iš-1 nų> ka(|a sankrovoj buvo tik p. 
krovimo, kurį turi atlikti pagel- Gedvilo žmona ir pastvėręs porą 
bininkai. Anglių sandelių savi- kepurių ėmė bėgti. Gedvilienė 
ninkai atsisakė tą reikalavimą (jį išsivijo. Policistas tai pam'a- 
išpildyti. Po ilgų derybų tada tęs irgi ėmė meksikietį vytis ir 
darbininkai padarė nusileidimą'paleido tris šuvius, kurių, rodos 
ir bereikalavo tik $1 į dieną ai-' 
gos pakėlimo. Bet ir tada savi
ninkai reikalavimą išpildyti at
sisakė ir ėmė jvlapta rengtis prie

du pataikė ir meksikietį lengvai 
sužeidė. Vagilius liko suimtas.

Richard Mack, 388 Kensing- 
streiko. Visi darbininkai buvo ton Avė., pasikvietę Henry Mor- 
verčiami (lirbti net ir viršlaikį, 11729 Calumet Avė., į sve- 
kad tik pristačius visiems rei- čius. Begerdami munšainą jie 
kiamą daugį anglių, kad tik vi-'susibarė ir Mack nušovė 
siems užtektų anglių ilgesniam 1 svečią Morgan.
laikui. Matydami tai darbinin
kai padarė savo susirinkimą ir 
nutarė tuojaus paskelbti strei
ku, kol dar savininkai nėra prie 
streiko pilnai prisirengę.

Streikas prasidėjo vakar. 
Streikuoja apie 3,600 darbinin
kų. Kak neapsirupino anglimis, 
tas dabar turės šaltį. Išimtis 
tapo padaryta tik ligoninėms ir 
prieglaudoms — toms anglių 
bus pristatyta užtektinai. Bet 
niekas daugiau, net ir mokyklos, 
anglių negaus. Mokyklos turin
čios 22,000 tonų angliui ir joms 
jų užteksią porai savaičių. Bet 
niekurie didieji triobesiai vidur- 
miesty turi anglių tik 48 valan
doms, nors niekurie turi 
rai savaičių. (

Samdytojai tikisi, kad 
kas neilgas bus. Turbut 
kad jiems teks pasiduoti 
pildyti organizuotų darbininki] 
reikalavimus. Vežėjai gi yra ge
rai organizuoti, o ir, streikui lai
ką pasirinko labai patogų — šaL 
čiausiame žiemos laike, kada 
žmonės labiausia yra reikalingi

Abudu
savo

jie ne
ffrai.

vaikais

strei- 
mato, 
ir iš-

Keturi žmonės nusižudė
Užvakar Chicagoje nusižudė 

keturi žmonės.
Max Bauer, 58 m., 2226 West 

21 PI., kuris nuo senai sirguliuo
ja, nusinuodijo nuodais dėl žiur
kių.

William R. Mitchell, 53 m., 
4136 Thomas St., bedarbis, nusi
žudė perplaudamas kraujagys
les.

Emil Carlson, 55 m., 6315 
Union Avė., persipiovė sau koją 
ir mirė nuo išbėgimo kraujo.

Charles Cook, 49 m., nusišovė 
savo sesers namuose, 1127 Tro- 
ost Avė. Priežastis saužudystės 
i— pabėgimas jo pačios.

Nepažystamas žmogus ties 
Paulina gatve puolė po Madison 
St. gatvekariu, kad gatvekaris j j 
suvažinėtų* Nepavykus šitam 
pasikėsinimui, bevežant taksika- 
bu Į pavieto ligoninę trys sykius 
dūrė sau peiliu. Spėjama, kad 
jis mirs.

Bežaisdamas su kitais
Benjamjn Mishelsky, 9 m;, Į058 
W. 14 St., nukrito 15 pėdų nuo 
daržinėlės stogo ir užsimušė.

Užvakar tapo atidarytas mies
to utelynas — taip bedarbiai va
dina nakvynnamius, kurie stei
giami priglaudimui benamių. Tą 
miesto prieglaudą atidaryta prie 
162 N. Union Avė. Kad tokia 
prieglauda buvo reikalinga 
tai, kad su pirma diena ji 
užpildyta. Benamiams be 
vynės dar duodama kavos 
dūką ir duonos riekelę.

rodo 
tapo 
nak- 
puo-

POŠfiLA PRIIMA GESTAUTO 
IŠŠAUKIMĄ.

-------- T—Atletikos Kliube Geštautas iš
šaukė Požėlą ristis. Del to iš
šaukimo Požėla nori štai ką pa
sakyti :

Su Geštautu jis sutinka ris
tis sekamomis sąlygomis, Geš
tautas turi padėti du šimtu do
lerių, jog jis tikrai risis. Tai 
viena. O antra, Požėla nori ris
tis su Geštautu pirmoje poroje, 
kad butų laiko riV’s iki galuti
nos pergalės. —An.
r-

Pinigai 
iš 

Bridgeporto

LIETUVA
per 

NAUJIENAS
32Iii So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

baigęs kunigo mokslą 
gavęs keletą parapijų,

“vyną, 
todėl jis 

kivirčių su 
kišeniuose 
j ieškodavo

kitur j ieškoti naujų 
iš kurių irgi galėtų 
Paskui ir visai pra- 

Tik retkarčiais 
kad jis

visus 
dabar
gana 
karną 
poroj
gli kaipo “kavalieriai”, 

| ■v'ifcilciį <1 i i, L
nors galą su galu su<hirus. į

Kunigas Antanėlis savo prii^- 
tolio senai pebiivo malęs. An
tanėlis

I buvo
bet niekur jam nesisekė. Gaus 
parapiją, pabus joje kiek ir 
turi nešdintis, vejamas lauk 
savo parapijom]. (Mat parapijo- 
nys yra prietaringi; jie nori, 
kad, kunigas nors kiek gyven
tų taip, kaip ji^ mokina, o jei 
ir kitaip daro, tai nors pa ra pi- 
jonims nesirodytų. O Antanė
lis gi labiausia mėgo 
mergas ir dainą”, 
nuolatos turėdavo 
parapijonais, o ir 
vėjas švilpė. Todėl
draugų, skolindavosi ir vėl va
žiuodavo 
draugų, 
skolintis.
nyko iš akių, 
pasigirsdavo, kad jis tebėra 
gyvas ir kad bastosi tai vienoj, 
tai kitoj vietoj, niekur siui pa
stovios vietds nerasdamas. i

Galima tad Įsivaizduoti kaip 
nudžiugo prietelis pamatęs sa
vo Antanėlį gyvą ir sveiką, at
ėjusi aplankyti jį jo skurdžiuo
se nameliuose. Ir kaip nesi
džiaugti, nes juk apie savo An
tanėlį nebuvo girdėjęs per ke
letą metų.

O lietuviai, kaip džiaugsme, 
taip ir uiuliudime, mėgsta iš
traukti burnelę. Taip darė Lie | 
tu ve j, 
lodei ir prietelis iš džiaugsmo, 
kad sulaukė tokio brangaus 
svečio, nubėgo pas kaimynus ‘ 
ir atsinešė geriausios kokios 
galėjo gauti naminėlės (kito
kios šiais prohibicijos laikais, 
ant nelaimės visiems 
siems parapi jonams, 
nęgalima) ir ėmė abu 
nigėliu gurkšnoti. Gurkšnoio 
naminelę ir kalbėjosi apie pe
reitus laikus: kaip Antanėlis 
dar mokinosi ant kunigėlio, ką 
veikė “mokslą išėjęs.” Kuni
gėlis pasipasakojo visus savo 

pasiskundė 
parapi jonų,

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

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

• 2. Dykai talpinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų<' ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetų susirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaikšČioji- 
inus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

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

4. Už apmokomus pranešimus
i'eikin mokinti centų uiife m--
ha <lalį vienai dienai. Skaitlius <iie- 
nų ir colių ncaprubežinojamas,

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

6. Visi pranešimai norint patab

ASMENĮIJIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Antano 

Karčiausko, angliškai save vadina 
“Tony Karr”. Gyveno pirmiau Penn- 
sylvanijos valstijoj ir dirbo mainose. 
Turiu svarbų reikalą iš Lietuvos. 
Meldžiu paties atsišaukti arba kiti 
kurie jj pažįstą duoti man žinią, sesuo 
Petronėle Karčiauskaitė - Atkočaitis, 
nlOO Archer Avė., Chicago, JI).

ISRENDAVŪJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas karš

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

6530 So. Robey St.
Tel. Prospect 3926

PARENDAVOJIMUI 5 kambarių 
namas medinis su elektra, gasu ir 
visoJcia.i« pristk marios? jtiiisty-
maist $2:KOO ni<*nesini.

Atsišiuikite
483G Ridgeway Avo.

te ant savo palvu Korikų hom- pinti j sekamos dienos laidą turi . j . . . ,, būt priduoti ne vėliau kaip iki de-bardavinią, tai jau ne musų, o Vjntos va), vakaro.
kaimynų reikalas,’.

Išsvaidęs per langą viską, ką 
kunigėlis pakelti galėjo, išliejęs dien anksti 7š ryto savo namuose 
vkii nnoi<-/-t ir tukini miki-ikms I“ bii malonėkite praneštiVisą pagie žą n pikiai sukt įkęs, «Augrog» Knygynui, 3210 S. Halsted 
kunigėlis Antanėlis išėjo. Išėjo •-----J J-s
ir nebegryžo iki vėlaus ryto. 
Kur jis per tą laiką buvo, tai 
tik jam vienam žinoti: tik pa
prasti žmones spaviedojasi ku
nigams ką jie daro, bet kuni
gai niekad žmonėms iš savo 
darbų niesispaviedoja.

Sugrįžo pas /savo prietelį ir 
žiuri Antanėlis, kad viskas 
griuvėsiuose, tarsi butų po Ver
ti un.o mūšio, tulžiu vėjo, pažiu
rėjo, palingavo galva (o ji bu
vo dar sunki po vakaiykščios 
nakties) ir atsiduso:

—Negražiai mes pasielgėm.
Bet 

mos” 
nėlė, 
nelis 
linksmas, 
kia kada pas ji vėl gims genia 
Jč mintis. —Viešintiškis.

Bridgeporto lietuviams žinotina.
Visi norinti gauti “Naujienas” kas-

St. T«l. Boulevard 96153, Taipgi jei 
tamstą nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitų laikraštį, praneš
kite irgi mums — įneš aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumernis “Naujie
noms”. —Aušros Knygynas.

Bricifieporto Draugijos Saldžiausios 
širdies Viešpaties Jėzaus metinis su
sirinkimus įvyks- antradieny, Sausio 
6 d., 1925, 7:30 vai. vakare, Mildos 
salėj, ant antrų lubų, 3142 S. Halsted 
St. Visi nariai malonėkite atsilan
kyti, nes yra (abai svarbių dalyki, ant 
apsvarstymo.

Nut. rašt. Ant. Mosteika.

S. S'. 4 kuopos draugiškas vaka- 
įvyks šeštadieny, sausio 10 <1.,

PARSIDUODA groscrnė ir deli- 
katesen krautuve maišyti) tautų ap
gyvento! •virtoj. Daro gerą cash 
biznj. Parduosiu pigiai, nes turiu 
kitą biznj.

1000 XV. G9 St.

PARDAVIMUI beauty shop Vie
ta dėl dviejų operatorkų. Viskas 
yra gerai įrengta. Daromas labai 
geras biznis. Lysas ilgam laikui. 
Randasi augančioj lietuvių koloni
joj, antros durys nuo kampo, prie 
gatvrkarių linijos. Randa $50 įskai
tant 3 gyvenimui kambarius. Par
duosiu pigiai iš priežasties ligos.

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Box 435

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė; visokių tautų kolonijoj; su visais 
įrengimais: Ice mašina, slice mašina, 
naujas registeris. Parsiduoda labai 
pigiai. Stakas visas naujas, renda 
pigi, lysas ant 3 metų. Parduosiu 
arba priimsiu j partnerius.

10713 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 7059

neilgam tos “liūdnos du- 
buvo. Pilširodė vėl nami- 
viskas fikas ibiu i vė. Anfa- 

viską užmiršo, * vėi 
vči ūžia (ir vėl Jau

L.
rėlis
1925, Mildos svetainėj, ant antri, lu
bų. Svetainė atdara 7:30 vai. vgk. 
Vakarienė bus labai graži ir prie pui
kios muzikos draugės ir draugai visi 
kviečiami atsilankyti, nes busite visi 
užganėdinti.

Kviečiam visus
Rengimo Komitetas.

Svetainė

Iš “Birutės”

Lietuvos Teatr. Draugystės Rūtos 
No. 1, njetinis susirinkimas atsibus 
trečiadieny, sausio 7 d., 7:30 vai. vak. 
Savicko svetainėj, 1900 S. Union Avė. 
Kviečiame atsilankyti, 
reikalų.

yra svarbių
— Valdyba.

taip daro ir Amerikoj Jonas 
dalyvauja 
puošė’’.

Butėnas ir S. Alšauskas
Karnavilio Var-

Liet. Teatrališkas Kliubas “Lietu
va” alikys savo mėnesinį susirinkimą 
Davis Sųuare Parko svetainėje, ket
virtadienį, sausio 8 d., 8 vai. vak.

Kviečia Valdyba.

verikie- 
ir gauti 
su ku-

Tiesa, mes turim dabar daug 
įdomių • parengimų Chicagojc, 
bet vienas iš Įdomiausių pa
rengimų, kokį mes da iki šiol 
neturėjom, pateiks mums Bi
rutė, pastatydama vasario 1 d., 
dideliame naujame Masonic 
Temple, da niekad lietuvių ne 
naudotą, prie 63 gat ir Cottage 
Grove Avė.
pus”. Veikalas yra muzikališ- 
kas, pilnas gražių daimi cho
rui ir solistams; reikalauja ge
rų spėkų dėl atvaizdinimo.

Birutė gali drąsiai pasidi- 
’džiuoti, kad artistų tarpe ran- 

kuris chica-’nai 
operoje.

Susivienijimas Lietuviškų organiza
cijų ant Town of Lake turės metinį 
susirinkimą Sausio 7, 1925, 7:30 vai. 
vak. Mrs. Lėtukienes svet., 4523 So. 
Wood St. Taipgi visi1 atstovai turi 
būtinai pribūti, nes bus rinkimas nau
jos valdybos ant 1925 metų ii’ yra 
daug- svarbių dalykų aptarimui.

Nut. rašt. Jos. Yucius.

•Karnavilio Va r

vargus ir bėdas, 
ant netikusių parapijonų, jo 
prietdius jam pritarė, padeja
vo abu ir vėl gurkšnojo.

Taip begurkšnojant atėjo ir dasi S. Butėnas, 
naktis. O naktį gimsta genialčs giečiams 
mintys. Sakoma, kad visos ge- pirm nebu. jis i 
nialės mintys kilo nakties t y- jon. Jis vaidins svarbią 1 grafo 
loj; visi didieji veikalai parašy 
ti nemiegu naktimis; visi di 
dięji darbai gavo pradžią nak-’nį§ iki šiol mes tos progos ne

turėjom. ‘
Taipjau pasirodys pirmą kar

tą “Dzimdzi-Drimdzi” artistas 
p. S. Alšauskas, kurį mes tu
rėsim progos pamatyti ir iš
girsti šiame veikale pilname 
gražume. Jau vien dalyvavimas 

nau ir dabar ant senatvės da-' viršminėtų dviejų artistų liu- 
si leist i (o grieko!

-Jeigu nenori, 
žinok. Duok man pinigų, 
aš ir vienas nuvažiuosiu 
užkamandavojo kunigėlis.

čia nepaklusnumo velniukas 
gnibtelejo prieteliui pašonėn 
ir prietelis gal dar pirmą kar
tą savo gyvenime pasipriešino 
savo “dvasiškam tėveliui” — 
atsisakė duoti pinigų.

Kunigėlis Antanėlis prie to- 
kii] dalykų jau yra pripratęs

Susievienijimas Lietuvių Namų sa
vininkų ant Bridgeporto, laikys savo 
metinį susirinkimą, 7 d. sausio, kaip 
7:30 vai. vak. Mildos svet., 3142 So. 
Halsted St. Visi nariai, malonėkit 
susirinkti laiku, nes randasi svarbių 
dalykų dėl aptarimo,

D. Gulbinas, rašt.

role

pasirodys ----
iškeliaus Itali-

North Sidės Draugijų Sąryšio dele
gatų susirinkimas įvyks sausio 7 d.. 

'7:30 vai. vak. Liuosybės svet., 1822 
i Wabansia Avė. Visi delegatai buti- 

bukite laiku, nes bus rinkimas
• 1 naujos valdybos, 1925 metams.'

Rašt. Rudis.

Bus malonu kiekvienam 
rsti ir pamatyti operoj,

Birutės choro vienų vyru repeticija 
atsibus šj vakarą kaip 8 vai. Raymond 
Chapel, 831 W. 31 St. .....................
ku.

visi bukit lai-
— Valdyba.

tų glūdumoj. Ir kunigėliui An
tanėliui naktį gimė geniali“ 
mintis:

—Važiuojam pas mergas!
Prietikis net persižegnojo.

Aš visų amžių be ių gyve-

PASARGA.

tai ne va
tai Tečiaus da to neužtenka, 

bus pranešta da

dija, kad Varpai skambės taip, 
kaip iki šiol jie da neskambė
jo- 
nes vėliau
daug žingeidžių ižinių.

Birute visas pastangas deda 
idant visais žvilgsniais veika
las užganėdintų publiką ir rei
kia iš kalno pasakytu kad kas 
neatsilankys ant “Karnavilio 
Varpų”, tas gailėsis, gi atsi
lankiusiems pasiliks ant visa
dos skambus Varpų atbalsiai.

HESIG A RUSINANTIEMS
Klaidos padarytos paskelbime, turi 

Imt atitaisytos i 24 vai.
Jokie apskelbimai ii streiko apim

tų vietų nira priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
’dant Naujienų darbininkai geriaus 
-alėtu žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
mai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno

jieikoji- 
jieikoji- 
apmoka-

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa- 
-•ili*»kn teisę jų netalpinti, kol nėii- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus. jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigar sint t sekamos di» 
uos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne Viliau, kaip 9 vaL va
karo.

BIZNIERIAI TfcMYKITE
Storas ir 3 kambariai ant rendos 

Ihighton Parke, kampinis namas, pi
gi renda. Sykiu kas nori pirkti ga
lima nupirkti pigiai. Pardavimo 
priežastis — savininkas ligonbutyj, 
reikia pinigų. Kreipkitės kuogrei- 
čiiuisia.

Z. S. MICKEVICE & CO. 
klauskite Pupin,

2423 W. 68rd Street. Prospect 4345

JIESKO DARBO ~
MOTERIS j ieško darbo į na

mus, dienomis; turiu patyrimą 
prie visokio namų darbo.

TRUMrU ItHllu parduodu bučernę 
ir grosernę Hoselando apielinkėj, visi 
fikčeriai atrodo kaip nauji, parduosiu 
pigiai, arba mainysiu ant nebrangaus 
namo, nežiūrint apielinkės.

Atsigaukit pas . / 
JOSEPH AUGA1T1S,

1608 So. 50 Avė. Cicero, III.
Cicero 3352

)\ARS1 DUODA grosernė- ir bučer
nė maišytų tautų apielinkėj. Daro 
labai gerą cash biznj. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

Atsišaukite
2001 So. Jefferson St.

Tel. Boulevard 0387

PAJIEŠKAU darbo už bučerj, pa
tyrimo turiu 11 metų. Kalbu lietu
viškai, lenkiškai ir angliškai.

Atsišaukite
SAM NORKUS, 

1645 Wabansia Avė. 
Tel. Brunsvvick 2545

PARSIDUODA Lunch rooom su 
namu ar be namo. Mainysiu ant 
automobilio. Vieta gera tarpe fabri
kų. Pricžastj pardavimo patirsit ant 
vietos. ,

Atsišaukite
^1432 So. Western Avė.

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI 20 akrų 

farma West Cost, Floryda, 
$495 cash arba išmokėji
mais. Del informacijų atei
kite arba rašykite

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA indų plovėjos. Ne- 
dėlioj nereikia dirbti

4169 S. Halsted St.

REIKIA MERGINŲ
Purity Talking Machine Co., 

‘ 3247 W. 47 St.

RP3IKAL1NGA sena moteris dėl 
prižiūrėjimo 2 mažų vaikų. Kamba
rys ir valgis ir po $1 j dieną. Atsi
gaukit vakarais aiba rašykit laišką. 
1 fl. arba 3 fl. iš užpakalio.

ONA VAIVESS
I 656 W. 18 St.

REIKIA DARBININKŲ ~
VYRŲ

REIKIA 1 shearmeno ir vieno 
dreiverio į geležies atkarpų jardą. 
Nuolat darbas dėl gerų vyrų. Tik
tai patyrę tame darbe tegal atsi
šaukti.

Cohn Iron & Steel Co. 
2034 N. Southport Avė.

REIKIA gero shearmano ir 
jam pagelbininko.

Atsišaukite
APEX IRON & METAL CO.

321 W. 35th St.

REIKALINGAS BUČE1US.
Darbas ant visados, atsišauk’t 

tuojau.
Albinas Martinavičius

2105 Broadway,
Indiana Harbor, Ind.

REIKIA salesmano. Pridėkit nau- ( 
jus metus gerai Prisidėkit prie mu
su sales organizacijos, musų vyrai 
uždirba $20 ir $30 j dieną. Patylimas 
nereikalingas.

Room 443
Transportation Bldg.

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ rakandai turi būti, 

tuojau parduoti. Parduosiu pigiai.
Visi kartu arba pavieniai, 3 šmotų 
parloro setas, 7 šmotų valgomo kam
bario setas, 4 šmotų miegamojo kam
bario setas, karpetai, liampos, Victro- 
la irgi player pianas. Vartota tik 4 
mėnesiai.

Atsišauk tuojaus
3601 S. Winchester Avė.

1 Fl.

Atsišaukite
MR. GRADY, 

7 Šo. Dearborn St 
1 Room 1548, 

Chicago, III.

DIDELIS mūrinis, 2 flatų namas 
prie MArųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, Lile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau 
kitę prie James Kral, 2444 W. 67 
St. Tel. Prospect 1364

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

Tel. Lafayette 6271
4503 So. Troy St., 2 fl.

MOKYKLOS
, ■■■■—' . ........................................................ . ........................

Specialiai Kursai Dresa- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKINt 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III. 
Phnne Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

VYRAI IŠMOKITE MODERNINES 
BARBERYSTĖS

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

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

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

BARBERYSTfcS MOKYKLA
Del vyrų ir moterų, dienomis ir 

vakarais. Mokama 50% z už uždirb
tus pinigus laike mokinimosi. Ga
lima uždirbti nuo $12 iki $20 j sa
vaitę.

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

672 W. Madison St. 429 S. Clark St


