
H,., ■■■■■■., ......................................................... —
f Tfie First and Greatest Lithuanlan Daliv 9n America

NAUJIENOS
Th< Litnuanian Paily Nrvva 

PUBLI9HFD BY 7^ 1 ITHDANIAN NRWS PUBLISH1W<? CO„ INC.
1739 South HaLted Street. Chicago, Illinoia

. r«taphoa<i Rooacvelt 8500

Įp/rznas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

NAUJIENOS
THE L1THUANIAN DAILY NEWS

r t , . . •

Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, TU.
under the Act of Mąrch 8, 1879.

VOL. XII. Kaina 3c. Chicago, III., Penktadienis, Sausio-January 23 d., 1925 No. 19

Reichstagas patvirtino Lu 
thero kabinetą

Kosta Rika pasitraukia iš Rado žmogaus kaukolę
Tautu Sęjuogos 100,000 metu senumo

Bolševikų ambasadorius 
gal neteks vietos

LONDONAS, sausio 22.
Karališkos Chirurgijos Kolegi
jos muzėjaus direktorius, prof. 
Sir Arthur Keith, saVo lekcijoj 
apie antropologiją vakar prane-

Komunistams nepavyko 
Abramovičo prakal

bose

Mokyklos Lietuvoj Iš Klaipėdos
Klaipėdos Uosto Direkcijos 

pirmininku, anot Klaipėdos Įnik

Kansas valstija atmeta vaikų 
darbo įstatymą

Reichstagas pritarė Luthe 
ro valdžios programui

218 balsais prieš 180 pareiškė 
pritarimo naujajai Vokietijos 
valdžiai

Buvo užvilkinus nario mokesnis
Sąjungai .viso 18,677 dolerių;
padengė

ŽENEVA, Šveicarija, sausio
22. — Kosta Rika šiandie prane-.šė, ,kad Broke Ilille, Rodezijoj, 
šė Tautų Sąjungai, kad ji iš tos rasta žmogaus kaukolė, turinti 
tarptautinės organizacijos pasi-’tarp 100,000 ir 200,000 metų, 
traukianti.

Kartu su rezignacija ji
siuntė ir Čekį savo užsilikusi/ms, 

1 mokesnams padengti. Tie už- 
viUktieji už 1921—1924 metus 
mokesniai siekė 18,677 dolerių.

Pasitraukimo priežastis nepa
duodama. Kadangi, einant sta-

Jie kelis kartus bandė suardy
ti milžinišką socialistų mi- 

l tingą, bet kiekvieną kartą 
buvo greit suvaldyti.

•ri-

I mno pačiame posėdy, km ia-! tutu. valstybė, norinti pasitrauk-
me buvo ginčitasi dėl Trockio 
išmetimo iš partijos, buvo dis- 
kusuojama taipjau dėl busimos 
sovietų valdžios politikos.

Dvejopa politika

ti iš Tautų Sąjungos, turi apie 
tai pranešti dviem mietais iš 
anksto, tai Kosta Rika bus skai
toma Sąjungos nariu dar iki 
1927 metų sausio mėnesiu. Są
jungos viršininkai mano betgi,

Mokslininkas pareiškė, kad tai 
esanti seniausia, kokia kada bu
vo rasta, žmogaus liekana. Jai 
klasifikuoti mokslininkai turėsią 
įsteigti naują padermę. Rasti 
tarne pačiame urve kaulai rodą, 
kad seniausias pasaulio žmogus 
vaikščiojo stačias, o jo smegeni
nės struktūra rodanti, kad pro
tiniu išsivystymu jis stovėjęs 
gerokai aukščiau, negu šiandie 
gyvenančios žemiausios žmoni
jos formos.

NEW* YORKAS, sausio 20. 
(F). — Didelėj Ne\v Star Ca- 
sino salėj praeitą sekmadienį 
įvyko milžiniškas mitingas 
sociali->tų suruoštas ką tik at
vykusiam iš Europos garsiam 
rusų socialdemokratijos vadui 

ičesky Vieši n ik” ce
ri rg. R. A b ra mo vi
ii* laikė pirmą savo

(lakloritii, 
čui. Gia jis

buvo susirinkę ke-

BERLINAS, sausio 22. 
Reichstagas 246 balsais prieš 
160 priėmė valdžios programą, 
kaip jis buvo kancleriaus Luthe- 
ro išdėstytas.

Taipjau 248 balsais prieš 180 
parlamentas pareiškė pritarimo 
naujajai, Luthero sudarytai, 
valdžiai.

Balsuojant rezoliuciją dėl 
tvirtinimo valdžios, posėdy 
lyvavo viso 445 reichstago 
riai Klerikalų: kairysis sparnas j 
balsavo prieš rezoliuciją, o 
mokratai susilaikė nuo balsavi- kios, 
m o. •— i

KAUNAS. 1921-25 moks
lo melų pradžioj Lieluvoj bu
vo 118 aukštesniųjų ir viduri-Įraščių pranešimų Tautų Sąjun- 
nių mokyklų, iš jų valstybinių gos esąs nužiūrėtas 
gimnazijų 10, nevalstybinių Kjelstrup iš Kristianijos.
— 27, progimnazijų ir vidurį- -:
nių mokyklų 75, mokyklų 
suaugusiems — 3 ir speciali- 
nių aukštesnių mokyklų — 3, 
būtent: Kauno aukštesnioji
technikos, ______ _T ,__ _____ ,
mokyklos. Į šią pakeliamos 30%

Visose valstybės gimnazijose šią taisoma plentų, kuriems apie 
mokosi 5685 mokiniai, novai-’100 akmenskaldžių pradės skal- 
siybinėse 7922, progimnazi--dyti akmenis, 
jose ir vidurinėse mokyklose! 

mokyklose suaugu-i 
ir specialinėše ' 

teeh- 
mokvklai tenka 160 

muzikos 229 ir 
108.
tuo pat laiku Lictu- 
10 mokytojų semina-

norvegas 
. Bet 

kol kas oficiališkai nieko nėra 
apie panašų, paskyrimą žinoma.

KlaipČdos apskr. sąmata 1925 
metams siekia 889,000 litų, ap-

I 1 • 1 • 1 1
Kauno 

muzikos ir meno'skrities valdininkams algos bu
sią pakeliamos 30%. Daug bu-

Bedarbių skaičius Klaipėdos 
apjflcrity gruodžio mėn. gale sie
kiąs 900 žmonių. Klaipėdos 
miestas aprūpino 400 bedarbių, 
bet moterys daugiausia palei-

Idžiamos.

siems
497, iš jų* a tikslesniąją i 
nikos 
mokinių, 
meno

Be to, 
voj buvo 
rijų su 1356 mokiniais ir 
dvejų metų mokytojų kursų 
911 mokiniu.

Australijos kabinetas prieš 
Ženevos protokolą

Iš VilniausKamenevas ir Stalinas įrodi- va(] per laiką dar pasiseks ją 
nėjo, kad norint, idant sovietų prikalbinti savo rezignaciją at- 
valdžia galėtų išsilaikyti, komu- siimti.
nistų partija turinti vesti dvejo-| Kosta Rikai pasitraukus, Tau
pą politiką: namie — dešinę, už- Sąjungai bepriklausys viso 
sieniuos — I 
valdžia turinti duot naujų eko
nominių koncesijų valstiečiams 
ir privačiams kapitalistams, nes 
tik tuo budu busią galima su- ‘ vadovas" 
mažinti krizis ir pakelti indus
trija. Taipgi tai esą vieninte
lis kelias nepatenkintiems vals
tiečiams nuraminti.

Priežastis, dėl kurios Kamene- 
de- vas ir Stalinas reikalauja kito- 

, “kairės” politikos užsieny, 
sustiprinimo komunistinio 

veiklumo kituose kraštuose, tai i 
kad “kuo greičiau iššaukti pa- 

-----^--’ją.” <TI--------- 1 
nebusią padaryta, tai 

busią sunku dagi Rusijoj sovie
tų valdžiai išsilaikyti.

Taip vadinami kairieji komu-1 j 
nistai buvo priešingi sumanu
mui duoti daugiau koncesijų 
pitalistams ir valstiečiams, 
čiau didžiuma tam pritarė.

Banditizmo stiprėjimas
Maskvos laikraščiai rašo, kad

pa
čia-
na-

Soriely amtaloriiis gal -g 
neteks vietos

Sovietų vadams nepatiko Rakov-' 
skio prieštaravimas pašalinti 
karo komisąrą Trockį

su

t f ĮJUUi VA UUlkUOj

— dešinę, už- įų Sąjungai bepriklausys __
kairę. Pasak jų, penkiasdešimt keturios valsty

bes. Kitos valstybės, kurios dar 
j nėra Tautų Sąjungos nariai, y- 
ra: Afganistanas, Egiptas, Ek- 

, Jungtinės Valstijos, 
Meksika, sovietų Rusija, Turki
ja ir Vokietija.

MELBURNAS, Australija, s. 
22. — Australijos ministerija 
nutarė pasiūlyti* parlamentui, 
kad jis nepatvirtintų Ženevos 
arbitracijos ir nusingihklavimo 
protokolą. Kabinetas savo ne
pritarimą protokolui motivuoja 
tuo, kad jis statytų pavojui: 
“baltosios Australijos” idėją.

PASĖLIAI LIETUVOJ 1924 
GRUODŽIO 1 D.

M.
Naujas Vilniaus lietuvių 

lai karšti s.

Naujas Švedę premjeras 
Srautingo vietoj

9 PASAŽIERIAI SUŽEISTI 
TRAUKINIUI SUSIKŪLUS

apie sovietų Rusi- 
žiaurią despotiją ir 
khri ten veikia po 
“darbininkų val-

VILNIUS, 27. XI. Uždarius
KALNAS E — Žemės* ukio |enj;ų valdžiai “Vilniaus Balsą,” 

korespondentų pranešimais. pni-|Viiniuj j&J0 naujas lietuviu 
ėjęs ruduo, , apskritai, buvo iaikrajtis “Vilniaus Aidas.” 
daug geresnis patogesnis 
žemės ūkini, negu pernykščių 
metų ruduo. Visi rudens lau
ku darbai atlikti savo laiku.

KAIP LENKAS LENKUS 
APGAVO.

VILNIUS, 27. XII. — Vilniaus 
lenkų laikraščiai praneša apie 
atsitikimą, kur lenkų policijos 
komisaras pametęs visa perėjo 

I lietuvių pusėn. Tie laikraščiai 
1 ] komisaras taip 

ėjęs pareiga^kad Jo vyriausy- 
[bė jokiu budai negalėjusi tikė- 
’tis tokios pabaigos. “Kurjer 
(\Vil.” sienos perėjimo sceną taip 
aprašo:

Klaipėdos krašto kunigams’ “Jankovskis (taip vadinęsis 
- 1923 ir 1924 metas komisaras) apie 4 v. visai _ 1___ 1_____ v J _ ’ • « •. . , • —••• t

Papildomosis žiniomis susir
gusių arklių esą 22. Laivas su 
visu transportu dėl audros ne
galėjęs toliau plaukti ir pasi
likęs Liepojoj, iš kur ir bus1 pabr§žia,* kad 
a rk 1 i a i pąr ga he narni.

pasakyli. kad tie 
sekėjai buvo čia 
visas savo jėcias,

Publikos
Ii l ūksiančia i, ir ji priėmė gar
bingą svečią dideliausiomis 
ovacijomis. Kai pirmininkau
jąs savo alidaromoj kalboj pir
mą kartą suminėjo drg. Abra- 
movičO vardą, kilo tokia de
monstracija, kokios šita salė 
dar riiekados nėra regėjus*. 
Demonstracija tęsės keletą mi
nučių, joj dalyvavo tūkstan
čiai susirinkusiųjų, — visi, iš
skiriant kelis šimtus komunis
tų, kurie buvo tam tyčia at
ėję, kad suardyti milingą, ne
leisti, kad garsus rusų social
demokratijos vadas papasako
tų teisybę 
ią, apie 
tironiją, 
priedanga 
džios.”

Ir tenka 
Zinovjevo 
mobilizavę 
taip jie buvo susirūpinę susi
rinkimą suardyti. Bet jiicms 
biaįiriai nepavyko. Draugo 
Abtamovičo kalbos metu jie 
keletą kartų bandė sukelti “re
voliuciją“ riksmu, lėčiau kiek
vieną kartą buvo nutildyti. Su
sirinkusios darbininkų minios 
su panieka žiurėjo į tuos chu
liganus, bandančius ardyti 
tvarką, ir ramiai iki galo klau
sės socialistų vado kalbos.

Be dr. AbramoviČo kalbėjo 
dar kiti žymiausieji Amerikos 
socialistų ir darbininkų vadai, 

Morris Hiląuit, James 
O’Ncill, Vfadek, Weinberg, etc. 
Amerikos socialistų veteranas, 
Eugeno V. Debs, atsiuntė nuo
širdų pasveikinimą, pareikšda
mas gailesio, kad dėl menkos 
savo sveikatos negalįs patsai 
atvykti

GRAND JUNCTION, Col., s.
22. Ties Mack, Utah, anksti šį » ' ■ * 
lytą susikūlė pasažierinis Dan- 
ver & Rio Grande Western 
traukinys, bėgęs vakarų link. 
Katastrofoj devynii pasažieriai 
buvo sunkiau ir lengviau sužei
sti.

STOCKUOLMAS, sausio 22.
? Kadangi $vedijos premjeras 

Jie sako, Hjafibar Brantingas jau kuris 
,metas serga, ir del jo pasveiki
mo maža yra vilties, karalius 

Į Gustavas paskirs nauju prem- 
ijeru dabartinį finansų ministe- 
rj Thorsoną. Pastarojo vieton 

j finansų ministeriu bus paskir
tas prekybos ministeris Sandle- 
ras, o prekybos ministeriu — 
Winforsas.

ka- 
te-

IŠŽUDĖ VISĄ ŠEIMYNĄ, AŠ
TUONIS ASMENIS

Klaipėda

BERLINAS, sausio 21. (F).1
— Pasak gautos iš Maskvos te
legramos, sovietų ambasadorius 
Londone, Kris^tian Rakovskis, ir banditizmas Rusijoj pastarai

siais laikais vis labiaus įsigaljs 
ir darąsis pavojingas. Netoli 
žitomiro, pavyzdžiui, nesenai į- 
vykęs tikras mušis tarp karei
vių ir banditų. Abiejose pusė
se buvę daug užmuštų.

Lenino atmintinės
! MASKVA, sausio 22. — Va
kar, pirmą Lenino mirties meti
nių sukaktuvių dieną, visa So- 
vietija buvo apsidengus gedu
linis. Sovietų valdžios įstaigų 
namai buvo apkaišyti raudono
mis vėliavomis, apvedžiotomis 
juodu šydru, ir visos sankrovos, 
teatrai ir restoranai buvo užda
ryti.

Piatkov’as buvo tie du rusų ko
munistų partijos centralinio ko
miteto nariai, kurie balsavo 
prieš priėmimą Trockio rezigna
cijos iš karo ministerio vietos. 
Abudu jie stojo užtai, kad Troc
kis ir toliau pasiliktų vyriausias 
rusų armijos vadas, nes to rei
kalaują krašto interesai.

Dabar eina girdai, kad dėl sa
vo tokio drąsaus užsistojimo už 
Trockį Rakovskis neteksiąs am
basadoriaus vietos, ir veikiausia 
Londonan nebegrišiąs.

Zinovjevas, kaip pasirodo, bu
vo nepatenkintas vien pašalini
mu Trockio iš karo ministerio 
vietos; kominterno pirmininkas 
norėjo, kad Trockis butų išmes
tas ir iš komunistų partijos.1 
idant tuo budu jis nebeturėtų vi
sai balso nei sovietų vidaus nei 
užsienio politikoj.

Tam betgi buvo priešingi Ka- 
menevas ir Stalinas. Jie įrodi-! 
nėjo, kati kol kas to esą negab- j 
ma daryti, ries toksai žingsnis 
turėtų labai žalingi) pasekmių, 

kiltų neramumai armijoj ir 
visame krašte.

Iš 4,043 MILIJONIERIŲ TIK 
TIK 40 ESĄ. NESĄŽININGI

ATLANTIC CITY, N. J., sau
sio 22.—• Philadelphijos Temple 
Universiteto prezjdentas, Dr. 
Russell II. Conwell, laikydamas 
čia kalbą, pareiškė, kad iš esan
čių Jungtinėse Valstijose 4,043 
milijonierių tik 40 esą nesąžinin
gi. - ,

“Tik apie tuos keturiasdešimt 
iųs visados girdite, tik apie juos 
visados- skaitote laikraščiuose,” 
sakė Dr. Conwell. “Didelė tur
tingųjų žmonių didžiumą, kurių 
gyvenimą aš tirinejau, yra sąži
ningi ir savo turtą įgijo sąžinin
gai. Aš suradau, kad 3,780 jų 
buvo neturtingi vaikai, ir pradė
dami neturėjo nė dolerio.” .

ROMA, Italija, sausio 22. — 
Telegrama iš Cagliari, Sardini- 
jos, -praneša, kad nežinomi 
žmogžudos, įsilaužė nakties me
tu j vienus namus, išžudė aštuo
nis šeimynos narius, jiems be
miegant.

'ORFIS
Chicago ir apielinkė. — šian

die aplamai gražu; šalčiau; sti
prokas, didžiumoj šiaurės vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 33°F.

šiandie saulė teka 7:12, lei
džiasi 4:51 valandą.

susirinkimą.

Plėšimai
žvakar vakare du 
o užpuolę Chesler 

1561

PINIGŲ URSAS

Kansas valstija atmeta 
vaiky darbo įstatymą

ITALIJOS AMBASADORIUS
JUNGTINĖMS VALSTIJOMS

d., užsienio pi-

Amerikos

pakelia algas. -
kunigų algų sąmatoms krašto ginkluotas atsidūrė Lietuvos pa- 
Vyriausioji iždinė išmokanti sieny, kas iškarto neatkreipė 
priėdus. sargybos akies. Tik staiga Jan-

----------- |kowskis išsiėmė du revolveriu, 
. Kaip magistratas pelnosi. Kla:- nuplėšė arelį nuo kepurės ir vi- 
pėdos miesto valdyba reikalauja sa tai sviedęs žemen, ėmė eiti 
iš visų atvykusių ir, apsigyvenu- lietuvių pusėn, kur jį pasveiki- 
sių privačiai ilgiau kaip 25 vai. no čiapat laukęs Lietuvos ka- 
tam tikro mokesno.------------------riuomenės karininkas.”

♦

5is Kartus Greičiau 
už 50 centu

Trockio vietoj — Budenni
Trockio vietoj karo ministerio 

pareigas kol kas eina buvęs jo 
asistentas Frunze, dūšia ir kunti 
Zinovjevui atsidavęs subjektas. 
Kol kas betgi dar nenutarta, ar 
jis bus oficialiai paskirtas ka
ro ministeriu.

Rūta Fischer, dabartinė Vo
kiečių komunistų vadovė, įrašo 
komunistų oficialiame organe 
Rote Fahne (Raudonoji Vėlia
va), kad Trockio vietą veikiau
sia užimsiąs kazokų generolas 
Budenni. ,

TOPEKA, Kas., sausio 22. — 
Proponuojamąją pataisą prie1 fe- 
deralės konštitucijos, kuria tu
rėtų būt kontroliuojamas vaikų 
darbas, Kansas valstijos legisla- 
turos atstovų butas vakar atme
tė 101 balsu prieš 21.

Rezoliuciją, kad ta pataisa bu
tų paduota visiems Kansas val
stijoj žmonėms balsuoti, atsto
vų butas atidėjo neapribuotarn 
laikui.

ĘKCELSIOR SPRINGS, Mo., 
sausio 22. — Vietos First Nati
onal bankas tapo valdžios užda
rytas, pasirodžius, kad banko 
kasoj trūksta apie 10,000 dole
rių. Banko kasteriąs Brashaer 
praeitą trečiadienį nusižudė.

&

ROMA, sausio 22. 
ambasadorius

Itali
jos ambasadorius Japonijai, 
Giacomo di ^Martino, kurs ne
senai sugrįžo iš Tokio j Romą 
konferencijai, tapo pasikrtas 
ambasadorium Jungtinėms Val
stijoms.

Vakar, sausio 2i 
nigų no mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos 100 frankų ......
Danijos, 100 kronų ........
I'rancijos, 100 frankų 
Italijos, 100 lirų ..........
Lenkijos, 100 zlotų ........
Norvegijos, 100 kronų...
Olandijos, 100 markių ... 
Suomijos, 100 margių ...
Švedijos, 100 kronų .... .
Šveicarijos, 100 frankų .

... $4.77 

... $5.01 

. $17.83 
. $5.41 
... $4.12 
. $19.25 
.. $15.29 
. $40.34 
... $2.52 
. $26.95 
. $19.28

F.UXEMBURGO KABINETAS DctllVOS PinigŲ Kui SUS
ATSISTATYDINO I Siunčiant pinigus Lietuvon per 

------ * Naujienas Lietuvos litų kursas skai- 
doleriais yra skaito-

$5.50 
10.56 
20.75 
81.00 
41.25 
51.50 
61.75 
72.00 
82.25 
92.50 

103^75

I.VXEiNrBURGASj sausio 21. tani Amerikos mas šitaip:
50 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900

1WO . ......„ B-aPrie šitos sumos reikia prifliti 25

Luxemburgo kabinetas šian
die Įteikė savo rezignaciją.

litų 
litu 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litu 
litų 
litų

Užvakar trys žmonės* liko 
užmušti nedriimėse su automo
biliais. Vienas liko užmuštas 
trekui susidūrus su gatveka- 
riu, kitas — automobiliui ap
virtus ir paslydus, o trečias — 
traukiniui užgavus automdbi- centai pafito iialidu už kožnį siuntinį. 
.. ( Norint pasiųsti telegramų — dar 50
*,lL ' .a. cente daugiau.; 1 A euntų daugiau.

H H .u«.

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 telegramą didžiausiu 
greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad- 
resantams j visas Lietuvos dalis ir taipgi 
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių 
vietų. Naujienų telegramos yra greičiau
sias, tobuliausias, pigiausias ir saugiausias 
pinigų siuntimo būdas.

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

Wa\vr- 
Mihvau- 

Įvyko perisišaudi-

bll Vi 
zynski aptieką, 
kee 
mas su aptiekorium, laike ku
rio • du 
sužeisti, 
nepelnę turėjo bėgti.

ijie patys plėšikai 
vakarą kiek pirmiau 
kitas ‘dvi aptiekas, kuriose jie 
pelinė kelis šimtus dolerių.

Plėšimų gatvėse, 
naktį irgi buvo daug 
atėmė netik pinigus ir laikro
dėlius, bet net ir kailinius.

Superior teismo teisėjas Ei
le išnešė svarbų nuosprendį, 
įripa^'ndamąs znckonst i t lieji
niais tuos įstatymus, kurie lei
džia visokiems “justice of 
peace” išdavinėti leidimus ne
šiotis ginklus. Jei tas nuo
sprendis bus paremtas augs- 
čiausio teismo, tai, niekus 
apart poMcistų negalės nešiotis 
ginklų. Dabar 
mušeika ar plėšikas galėjo len
gvai gauti leidimą nešiotis 
ginklus iš mažų miestelių tei- 

.. m

Avė.

pašaliniai žmonės liko 
Betgi plėšikai nieko

tą. patį 
apiplėšė

užpcreitą 
. Iš kitu

gi kiekvienas

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, IUL
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. [Ui iirelkitas šiam* skfįTtttfe 
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NEIŠMINTINGAS “LIETUVOS 

KELIŲ“ ŽINGSNIS.

“Draugas” persi
nt raipsnį iš savo 

ije, savait- 
Keliai”, ku-

Vilniaus lietuvių laikraščiai 
nept(dauginusia talpina žinių 
iš vietos gyvenimo, bet už,tat 
pasitaiko ten dažnai keistų da 
lykų. .

Chkagos 
spausdino 
vienminčių,
raščio “Lietuvos 
riuos redaguoja kun. K-rauja- 
lis. raine straipsnyje, po ku
rio pasirašo Senas Vilnietis, 
aštriai užgaunama “Naujie
nos“ kam jos: “vėl rado gali
mybės dėti sieksniniu* tauška
lus apie Vilniaus lietuvių vei
kimų, politinę kovą, švietimo 
darbą ir atskirus veikėjus... 
Šimtą kartų butų geriau, jei 
“Naujienos“ mokėtų tylėti 
apie tai..“ Ir pagaliau klausia: 
“Stačiai nežinai, kas su to-

kiaig šposininkais daryti...“ Ir tūlą laikų atgal šmeižė p. p. 
Ms straipsnis prašomas atsi- M. Biržišką ir Jonyną, 
spausdinti Amerikos lietuvių 
laikraščiuose.

žinančiam dalykų stovį atro 
do, kad tą straipsnį rašė ne 
visai blaivus “publicistas“ ar
ba dvylikos metų vaikas, bet 
nė kun. Kraujalip laikraštis. 
Yra tiesiog juokinga, kuofnęt 
jis ima diktuoti “Naujienoms“ 
kas-gera, o kas ne. O dar juo
kingiau, kuomet, (kun. Kpauja- 
lis bando Užsiimti agitacija 
prieš “Naujienas“ Amerikos 
lietuvių tarpe. Toks dalykas 
yra negirdėtas musų spaudos1 
istorijoj. Bet atsiminus, kad 
tie patys “įLaetuvos Keliai“,

kurie 
yra pakankamai žinomi lietu
vių visuomenei, nė taip jau 
sunku suprasti ir “Naujienų“ 

• juodinimus.
“Naujienos“ daug rašė apie 

Vilniaus reikalus, todėl kad 
neleidus užmigti tam klausi
mui. Kuomet rengiamas vakar 
ras Vilniaus našlaičiams^ “Nau 
j ienose“ visad rasi paragini
mų, kad žmonės, atėjiu ir pa
remtų. Vasario,. 10 d. ruošia- 
rtia didelis koncertas ir juto-

' *. »

kas . štitrauks 
publikų, jei ne

Beto reikia

kių iškilmių: 
skaitlingų 
“Naujienos“'?, 
primigti, kad’ “Naujienų^’ dar
buotojai prieš. Kalėdas surin
ko virš $100.00 Vilniaus lietu
vių našlaičiaiąs ir pasiuntė, 
fš šitų ir daug kilų takių te
gul sprepd/ia Amerikos lietu
vių visuomeiič ar teisingi yra 
kun.
“Naujienoms’!, 
laūjarhe, kad jis už 
ačiū vieloj šmeižtų, 
.norėtume, kad butų

Kraujalio užmetinėjimai 
Mes nereika^ 

tą tartų 
'bet meš 
prišilai-

koffia pamatinių mandagumo 
taisyklių, kad ir spaudoj.

“Nan.įlienų“ (skaitytojai ir 
rėmėjai jaučiasi užgautais. Ga
lima bulių į viską numoti ran
ka ir palikti, tegul sau žinosi, 
bei neras padėti Vilniaus lie
tuviams atsilaikyti nuo ‘lenkų, 
ntovi ankščiau už asmeniškus 
įžeidimus. Gal vėliau lasai 
kun. Kraujalio laikraštis pa
stebės savo klaidą ir apgailes
taus taip nerimtai ir 'betiksliai 
trukdęs Vilniaus šelpimo darbą.

—Jaunas Vilnietis.

m.

Faktai
Mes turime ant rankų pil
ną pasirinkimą stako 
plumbingo reikmenų. Mu
sų naujas plumbingas pa
rodos kambary jau yra 
gatavas; mes kviečiame 
jumis atsilankyti ir apžiū
rėti tą staką.

Penktadienis, Saus. 23, 19*25

NORĖDAMI:
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- į 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS t 
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS. f

NONAS 00.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. >

1915 1925
Mes parodome visokį į- 

sivaizdinimą mierą ir sty- 
lių plumbingo reikmenų 
ir pasirinkimas iš tų paro
dymų, tikriname, kad jus 
busite užganėdinti.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-1(2 

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

3323 So. Halsted SI. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis 'nuo 9 iki 12 ryto.

Specialis Paskelbimas
' GERAS’ PIANAS.

Gran l opera bus populiarė kuomet 
daug apstojusių žmonių apie pianą 
Švilps tas pačias melodijas, kokios 
bus grojamos ant piano. Taip yra 
pasakęs A. G. Gulbransen, didžiau
sias pianų išdirbinętojas pasauly. Iš
dirbinėto jas Gulbransen Registruo
jančių Pianų.

“Trys klesos žmonių tikrai užsiga
nėdina opera, sako Gulbransen, pro
fesionalai muzikantai, kurie ištiktųjų 
myli muziką, žmonės kurie mėgsta 
muziką ir italai, franeuzai ir vokie
čiai kuriems muzika yra dalimi jų 
gyvenimo”.

Dideli dalis žmonių neturėjo pro
gos išmokti groti jokio muzikalio in
strumento. Dabar mechaniški gro- 
jikliai pianai ir gramofonai suteikia 
žmonėms ir nemokantiems groti link- 
sųuimą ir pilną užganėdinimą. Pa
žinimas geros muzikos daro ją la
biau populiarė. Įsigykite Gulbransen 
Grojiklj Pianą ir džiaugkitės muzika.

(Apskelbimas) /;>

Metinio Apvaikščiojimo
\ •

Visiems nariams Amalgamated Clothing Workers of America
«...... "ir ‘-.’r--.-.? >

''l

i

Šokiai 8 vai. vakare

ASHLAND AUDITORIUM
Ashland Boulcvard ir Van Burcn St.

Generalis^Prezidentas Sidney Hillman
Bus vyriausiu kalbėtoju masiniame mitinge

Po pietų programas prasidės 2:30

GuU>r*nM* Tr*<U MMk

« kŪDIKIų 
GEROVes skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

Mum skyriuje mes laikas 

ano taika rviMenrfme r.l- 
katas jdomtaa Muiaatioms

a, kūdikį

Ku4ik.ii? jpruęuuauu, ir *e- 
ntjiaas yra dalyku «r»*» 

avarhoe Majr>ui ir lutai

rime rt<ubarUk*ta laiko- 
Urpiab atvirai U laisvai 

p«rg»Ud«alL

STRAIPSNIS 108

VALGYMO PAPRATIMAI
Iš pradžių vaikai nieko nežino apie 

valgius išskyrus tuos, kurie jiems duo
dami. Jie išvysto norą prie šių val
gių. 'Fodel reikia duoti iš pradžių tik 
tie valgiai, kurie yra sveiki ir jiems 
tinka, ir tada jis pripras jų norėti, 
tokiu budu įgydamas normališkus 
valgymo papratimus.

Tūlais atvejais vaikas gali išvysty
ti dideli nemėgimą tūlo valgio ir jo 
nevalgys, bet abelnai galima ir rei
kia jį išmokinti valgyti visus sveikus 
valgius. Vaikas, kuris sako, kad ne
mėgstąs to ar kito valgio gali būti 
nėra visai sveikas, arba gali būti val
gis netaip išvirtas. Motina turi pri
žiūrėti, kad neprideginus ar prisvili
nus vaiko valgio, idant išvengti val
gio nemėgimą.

Nepagadink vaiko virškinimo, duo
dant valgį netikusiai paruoštą. Val
gio išvaizda daug .turi su smagumu 
jo valgymo. Jei valgis gražiai išro
do, tai jis geriau virškomąs.

Apie svarbą pieno kūdikio valgiuo
se jau buvo kalbėta pirmesniuose 
straipsniuose. Eagle Brand, yra leng
vai suvirškomas, skanus, sotus ir leng
vai paruošiamas. Jį vartojant visa
dos gali būti tikras, kad gauni pieną 
švarų ir gryną.

Duok savo vaikui Borden’s Eagle 
Pieną — maistą, kuris pasekmingai 
išauklėjo tukstunčius ir tūkstančius 
vaikų. Jis lengvai paruošiamas — tik 
pridėk atvirinto vandens pagal in
strukcijų. Per 65 metus motinos da
vinėjo Eagle Pieną kaipo vienatinę 
sveikai o.-' dovaną savo vaikams. Jį 
rekomenduoja gydytojai kūdikiams, 
kurie silpni ir ligoti, kadangi jis len
gvai suvirškomas ir teikiu pilną so
tumą.

Tinka, jis nelik kūdikiui, liet yra 
geriausias maistas nedapenėtam vai
kui. Stebėtini eksperimentai daryti 
tarpi' mokyklos vaikų parode, kad vai
kai penėti su Eagle Pienu vidutiniš
kai gavo 7 svarus daugiau svorio ne
gu paprastu pienu penimieji. Sek sa
vo vaiką atydžiai. Dažnai pasverk. At
mink, kad nedapenėtas vaikas visa
dos sveria mažai. Jaunam vaikui rei
kia duoti du šaukštu Eagle Pieno kas
dieną atmiežto su trimi čvertimi puo
delio šalto vandens. Duok paryčiais 
arba po pietų. Senesni vaikai dažnai 
jį labiau mėgsta su ginger ale, vaisių 
sunkomis, arba suplaktu kiaušiniu.

Skaityk atydžiai kas savaitę Situs 
straipsnius ir pąsidek ateičiai.

Borden’s Eagle Pie 
nas nėra naujas 
maistas kūdikiams. 
Motinos jį vartoja 
per virš šešiosde- 

■ šimts septynius me 
tus.

Motinos kurios pa
čios išaugo Bor
den’s Eagle Pienu 
šiandien peni jį sa
vo vaikučiams.

Jei prisiusite šitą 
apgarsinimą į The 
Borclen Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje

nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu.

Iškilmingas Balius
Rengias.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGYSTĖ

Subatoj, Sausio-January 24,1925
MILDOS SVETAINĖJE, 

3142 So. Halsted St.
Pradžia 7 vai. vakare. Įž.

Kviečiame jaunus ir senus atsilankyti ir link 
mai vakarą, praleisti prie puikios muzikos.

Kviečia DRAUGIJA.

THE CHICAGO JOINT BOARD, A. C. W. of A
I .. - • . <1- ■ • • •• 1 ' { '* i r' , p 1

šitio skelbia

Dešimties Metų Sukaktuves
' Npo giąiimo Ainalgamated Clothing \Vorkers of America

Subatoj, Sausio 24tą dieną, 1925
Pasiremiant nutarimu Generalės Pildomos Tarybos paskutiniam susirinkime St. Paul 

ApvaikŠčiojimas prasidės su masiniu mitingu, su muzikaliu programų po pietų, o vakare šokiai

VAIKŲ 1‘ĄRTY skirtingoje svetainėje Auditorium, su specialiu programų ir naudingomis dovanomis, 
Tai bus popietinėje programoje

Nariai yra kviečiami dalyvauti tame dešimties metų apvaikščiojime. Vaikai ypatingai yra kviečiami da
lyvauti tame apvaikščiojime, jie galės pasimokinti iš geros istorijos kovos ir laimėjimų Amalgamatcd 
Clothing VVorkers of Arherica. ( ' ' '
IVIul^nnlrU/* A1 -cimind ! f,Data—S'UBATOJ, Sausio 24, 2:30 ir 8 vai. vakare.
IVldlOnCKIie mbimmu. Vieta—ASHLAND AUDITORIUM, Ashland Blvd., kampas Van Burcn.

PREZIDENTAS HILLMAN, Kalbėtojas 
Muzikalis Programas 
Vaiku Party su dovanomis 
VAKARE ŠOKIAI ’ • ■ J v- •

Su] pagarba,
APŠVIETOS KOMITETAS

Chicago Joint Board, A. C. of A.

INVYKIAI;

topi^y
Mikolas Yozavitas užima vietą prie 

uiano. Jis užgauna pirmų keletą kordų— 
ir oras prisipildo garsais — ir visi lau
kia gilesnių melodijų ir armonijos, kurios 
išplaukia iš instrumento.

Tokia yra muzika, o svarbiausia piano 
muzika. Jeigu yra didelis užganedini- 
mas klausytis muzikos, tai dar didesnis 
užganėdinimas yra groti jums patiems.

Jūsų nepilnas mokėjimas groti pianą, 
negali sulaikyti' nuo užsiganėdinimo pia
no muzikos, grojant jums patiems, jei 
jus pasidarysite savininku Gulbransen 
Registruojančio Piano.

Paremtas ilgu patyrimu muzikos biz 
nyje ir daug metų gero patarnavimo 
žmonėms mūsų apieliukojc. Mes pasiūlo4 
me GuJbransctt Regisimojantį Pianų 
su pilnu pasitikėjimu, kad jis pilnai už
ganėdinę. jumis ir bus jums gerąs iiivest- 
mentas.

3343 South Halsted Street

Gulberson kainos yra žemos, dėl dide
lio išdirbiuėjimo. Jei Gulbcrsen nebūtų 
didelės vertės, tai mes jo nerekonmen- 
duotumėm ir nopardavinėtumėm.

Dasižinokite pas mus kokiomis pigio
mis kainomis mes parduodame ir kokias 
lengvas sąlygas teikiame. Jus gausite 
gerą patarnavimą ir gerą tavorą musų 
krautuvėje.

GULBRANSEN COMPANY.
3232 W. Chicago Avė.

l.'rh'iųskile man muzikos 
visų tautų.

Vardas
Adtysay ......... ......................... -•r

BUDRIK
, Chicago, Illinois

riULBRANSEN VjThe Hegistering Piano

Musų specialumas yra 
galutinai prirengti apšil
dymo reikmenis ir su pa- 
gelba musų apšildymo de
partamento, kuris yra pri
rengtas su atsakančiais 
inžinieriais.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

Vakarais ir nedėlios rytą: 
3335 So. Halsted St.

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:

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

Mes galime prirengti 
jums jš musų pilno stako 
tokių reikmenų dėl apšil
dymo, kuris pritiks kiek
vieno kišenini. Jei jums 
nebus paranku užmokėti , 
pinigais, mes prirengsime ’ 
jums, kitas parankias są
lygas. Dabartiniu laiku 
mes turime kelis garan
tuotus boilerius, 
galime parduoti 
giomis Rainomis.

kuriuos 
labai pi-

JOHN KUCHJNSKAS
LIETUVIS, ADVOKATAS

2221 W.^22nd St., arti Lcavitt St.
< Tclephone Canal 2552 

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

lengvomis išlygomis.

JI

Mes turime pilną pasi
rinkimą dūdų ir fitingų, 
elektrikos prirengimų, 
plumbingo reikmenų, az- 
bestos uždangalų ir ce
mento, stogų uždangalų ir 
sienoms popierų.

A. A. OL1S
ADVOKATAS

JI S»La Šalie SL,,Room (2001
Tel. Rinlfotph 1034—Vai. nuo 9-6 

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

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

NEUŽMIRŠKITE
Musų kainos yra teisin

gos—

Mes suteiksim jums ge
riausią gaunamą rųšį ta- 
vorų už jūsų pinigus —

Mes clastatome į visas 
dalis miesto—• 

i
Musų pardavinėtojai 

kalba lietuviškai labai ge
rai—

Valandos kasdien nuo 
7:30 ryto iki 7:30 vakare. 
N odelio j iki pietų.

žiūrėkite musų naujos 
mėlynos elektrinės iška
bos. Vakarinėj pusėj gat
vės.

Jums apsimokės atva 
žiuoti čionais ir pasižiu 
reti.

SOL ELLIS & SONS, Ine 
2112-14-18-20-22
S. State Street 

Illinois

Del jūsų

Apšildymo 
reikmeny ir elektrinių 

prirengimų
Telefonas visų departnien-

Victorj 2151 135G

J. P. WAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: K^s dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

•< ROSELAND’O OFISAS;
10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas Pullman 6877
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

SPECIALISTAS ant egzamina
vo j i irto abstraktų ir padarymo 
kontraktų/.'dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

\. E. STASULANi
77 W. U .ishington St. Kuom 911

l <1. ' < I i J GLb'l
Cicero Kctvergu akare '. ~ ii 

4917 ’,V. I i SI. Td. Cicero | 
Ant IJridgcpui'tu Serpdoj nuū H 
<> 8 v. v. Subatoj nuo I 7 v. v, 
3236 S. Halsted St. T UouJ. 6U<7 g
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Virš 160,000 taupymo 
depozitorią, (skaitant di
delį skaitlių

LIETUVIU 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankumą šios 
Bankos.

KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y.

Saugumas dėl aupymo
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000.000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visą dieną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melrin A. Traylor, Prezidentas.

Dearborn, Monroe
ir Clark Atreets,

NEW YORKO AMALGAMEI- 
TŲ UNIJA

Suspendavo lokalo 5 delegaciją 
iš Bendrosios Tarybos. To 
reikalavo ir generalini Unijos 
viršininkai.

Randasi ant
žemutinio f 1 o r o

Mes Kviečiame
Jumis į Musų 

Pertaisytą Banką

Mes ką tik užbaigėm per
taisyti musų banką, kad 
suteikus didesnį ir geres
nį patarnavimą. Mes no
rime, kad jus pasinaudo
tu m ėt proga to didesnio 
musų patarnavimo.

Bukit užganėdintas kostuineris 
Atidaryki! savo sąskaitą

THE>\VESi‘ SIDE<
ORIIST 6’ SAVINGS BANg

1 THE bX\K or SAEEI Y Ą XD ERIEKDLY SERVICE I Y 
Roosevelt Roacl at Halsted Street, Chicago

Sausio 10 <1. š. iri. įvyko viso 
Nevv Yorko ir apiolin'kių Nevv 
Yorko organizacijos Bendrosios 
Tarybos triukšmingas susirin
kimas. Susirinkii.ne dalyvavo 
ir generalini unijos viršininkai 
—prez. S. Hilman ir sek r. J. šlo- 
berg. šitas susirinkimas buvo 
pirmas po to, kaip Nevv Yorko 
Bendroji Taryba tapo reorgani
zuota.

New Yorko organizacija turi 
didelio susirūpinimo delei to, 
kad panaikinus frakcinius ki
vi i ous organ izaci.i os viduj e. 
Kuomet buvo priimta (reorgani
zavimo planas, kurį priėmė se
noji Bendr. Taryba, tai buvo 
manyta, kad tie visi kivirčai už
sibaigs; nes ir komunistai suti
ko su reorganizavimo planu ir 
pasisakė už sutvarkymą organi
zacijos priimtojo plano pama
tais. Bet komunistai savo pasi
sakymo neišlaikė ir pradėjo or
ganizuoti “protesto” mitingus 
prieš unijos viršininkus, dagi 
nežinodami ko iš jų reikalauja.

Sausio 8 d. š. m. lokalo 5, kur 
bosauja komunistai surengė 
“didelį protesto mitingą”. Kad 
daugiau nugazdinus unijos “biu
rokratiją”, tai mitingą šaukė 
ne vakare, bet dienos laiku, no- 
i ėdami sustabdyti visas dirban
čias dirbtuves 4 vai. po pietų. 
Ir nors buvo išleista atsišauki
mai ir lapeliai prieš Unijos Val
dybą, bot visame New Yorke 
sustojo ant to laiko vos 2 ar 3 
dirbtuvės, šitokių susirinkimų 
šaukimui organizacijos viršinin
kai priešinosi; aiškindami, kad 
gali šaukti susirinkimus, bot 
tik ne darbo laiku. Darbo lai
ku būna šaukiami toki susirin
kimai, jėigu to reikalauja visa 
organizacija, kuomet būna pa
skelbta “generalis sustojimas”, 
bet ąe kitaip. Bet komunistai 
to nepaisė ir mane prieš unijos 
viršininkus sukelti revoliuciją.

Unijos viršininkai prieš 
komunistus

komunistui abelnai: darė lokius 
p: ivjd’žiojiiim, ‘.:<d Amen k rs 
komunistai labai panašus į 
“erazy”. Smerkė ir Fosterį. 
Girdi, tas biedno proto žmogus 
per savo agentus nori diktuoti 
musu organizacijai. Jeigu Rut- 
henbergas, girdi, nebūtų Foste- 
rio klausęs, tai šiandie jam ne
reikėtų eiti kalėjiman. Po šito
kiu ir panašių kalbų ir tapo su
spenduoti 5 lokalo komunistiški 
<L‘.legatui. Bet tuomi viskas 
dar noužsibaigė. Komunistai vi
soje organizacijoje pasijuto 
skaudžiai padilgintais.

Lietuviai irgi rengiasi prieš 
komunistus

Chicagos lietuvių siuvėjų lai
mėjimas' ant komunistų padarė 
įtakos ir ant Brooklyno lietuvių 
siuvėją (ne komunistų). Čionai 
irgi stipriai pradėjo organizuo
tis komunistų opozicija. Organi
zuojasi r.et nieko nepaisydami 
viešai, susirinkimuose, dirbtu
vėse ir visur kitur vedama agi
tacija už organizavimosi. Visur 
randama didelio pritarimo: vi
sur sakoma — jeigu jie susior
ganizavę į Lygą, tai organizuo
ki mes ir mes.

Komunistai visur bandė kenk
ti pajuokdami ir įžeidinėdanu 
tuos, kurie tik organizuoja opo
ziciją. Bet niekas to nepaiso. 
Kartais būna net juokingų atsi
tikime Paklausia kartais ko
munistai: na tai prieš ką jus 
organizuojatės? Jiems tiesiog 
atsakoma: nugi prieš jus! Tuo
met ir nuleidžia nosis. Mat, jei
gu jiems pasakytum ką kitą, 
tai jie bando užvesti ginčus ir 
gauna progą save apsiginti. Bot 
kada gauna šitokį atsakymą, 
tai ir eina nosis nuleidę.

Kiek man žinoma, tai jau į- 
vyko besiorganizuojančios opo
zicijos 2 susirinkimai. Į pirmą 
‘’iis’i inkim.ą atėjo virš 30 žmo
nių, o i antrą jau virš 50. Ir vis 
seni unijistai, seni veikėjai, ku
rie dcl komunistiško dūkimo 
buvo pasitraukę iš unijos veiki
mo.

Ką “Laisvė” rašo vietinėse 
žiniose -apie L>esiorganizuojan- 
čią opoziciją, tai nėra nieko pa
našaus Į teisybę— tik tiek tie
sa, kad organizuojasi. Bet visi 
kiti sapaliojimtai tai yra išsigan
dusių komunistų sapnas. Never
ta kreipti domės.

—A. P. Serbas.

.pusAvėj susimušė du1 Lietuvos 
ministeriai. šios “muštynes” 
įvyko greičiausia tik karštose 
lenkų galvose, kurie nuolat 
pasižymi savo donkichoto' fan- 
ta.zi.ja, nes Lietuvoj nieko pa
našu u« neįvyko.

Lietuvos Respublikos 
/ Pasiuntinybė Amerikoje.

IŠNIRIMAI

Palengvina skausmą — 
prašalina sustyrimą.

Greitai — uždėkite Sloan’s. 
Sti.nulioJančioH gyduoles iŠ ku
rių yra sudėtas, suteikia švie
žų kraują tiesiai j sužeistą 
vietą. Tuojau skausmas pra
nyksta, sutinimas ir uždegimas 
sumažinamas. Nuolatinis gy
dymas prašalina sustyrimą. Pas 
visus aptlekorius,

Sloaris Liniment
— Prašalina Skausmą!

DYKAI
Reumatizmu sergantiems

Mes turim ‘ naują 
būdą reumatizmui 
gydyti, kurį uąes 
pasiųsim apmokė
tu siuntimu i kiek
vieno šito laikraš
čio skaitytojo na
mus, kuris parašys 
mums apie tai. Jei 
turi skausmus rau
menyse, ar sana-

sustii*ę, ar jauti '
opumą, Jei kankina skausmai 
kiekvienai oro atmainos, tai čia 
proga i^nčgininti naują, prastą būdą, 
kuris pagelbėjo šimtams. Net jei ta
vo liga butų užsisenėjilsi ar nepasi
duodanti, vis viena, ar butum sirgęs 
vienus metus, ar dešimtį, ir butum 
veltai išmėginęs viską. Mes prašom 
parašyti mums tuojaus ir paprašyti 
šito prasto vaisto, o mes pasiųsim jį 
išbandyti DYKAI.

DYKAI MUSŲ LKŠOMIS.
Mes neprašoin, kad tamta siųstum 

mums pinigus, prisiųsk tik savo pa
vardę ir adresą. Mes tuojaus pasiųsim 
tamstai išmėginti dykai, apmokstu 
siuntimu, rūpestingai- musų supakuo
tą, kad išmegintunrei musų lėšomis, 
šimtams yru pažibėjęs šitas prastas 
naminis būdas. Nepraleisk šitos dide
les progos, jei sergi reumatizmu bent 
kiek. PAPRAŠYK ŠIANDIEN.

PLEASANT METHOD C O.,. 
DEPT. X—1.

3621 No. .Ashland Avė., Chicago, III.

prie 
tavo

Mis. MICHNIEVICZ ■ VIDIKIENE'
AKUŠERKA

3101 So. Halatąd St., kampas 31 gal.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše* 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusį Pennsyl- 
vanijos Jigon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

-------------------- Td Bk(1t

M. Woitkewic«*
I BANIS 

AKUŠERKA
Pasekmingai pa* 

I tarnauju mote* 
I rims prie gimdy- 
Im o, patarimai 

v <r-Jd\kai.
J'SfiU 3113 South

H''T' Halsted St.

•AŠ®**'-

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.U j

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..I’hone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki JO ryto, 
7 iki 8!30 vakare.

Dr. J. ivi. Lhrzan
Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas.

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

pagelba nuo

REYS’
«99

MESnOI

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

3235 S. Halsted St.

^DR. HERZMAN^
—I š R U S I J O S—

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

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

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

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

i Dienomis: Canal
J 8110. KaktįTelefonai. K Drexel 0950
I Boulevard 4136

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

....... .................... '
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

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

nuo 6:30 iki 9 vakare.

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.

MILLER & BABITZ
3901 ARCHER A VE.

- MUSŲ ANKSTYBAS IŠPARDAVIMAS
Musų tikslas yra per visą metą sutaupyti musų kostumerių PINIGUS 
ir suteikti jiems GERIAUSI TA VORĄ už jų pinigus. Visas tavoras yra 
geras kurį mes parduodame, arba grąžiname jūsų pinigus.

Musų specialis pasiūlymas atei
nančiam sezonui pirkti vilnonius 
siutus padarytus ant. orderio, dėl 
jūsų pasirinkimo apie 30 patemų. 
Bile kokio styliaus šeržo arba al- 
paca, su pamušalu, ^^3 50

Vyrų gražios vilnones vestes, mai
šytų mierų, pasirinki- C O 
mui, vertes iki $6

Vyrų geros rųšies darbo kelnes, 
tamsiu spalvų, spe- C O
daliai__  ^fa.OU

Overkautai rudi, vienatiniai rūbai 
waterproof, vinoniai, su diržais,, 
styliai, maišytu mierų, paprastai 
^7.50, dabar'

Vyrų apatiniai marškiniai ir kel
naites, maišytų mierų, 
kievįenos po . 1
Vyrų storos vilnones pančiakos, 
paprastai 50c. 35C

$1.00
Vynj juodos ir rudos storos vati
nes pančiakos, 1Qf*
£2_______________________ _  U

t
Vyrų čeverykai, rudi, juodi, dvigu
bais padais, garantuoti visos ska
ros, mieros nuo
7 iki 11 U>I9.OU

Vyrų gražios išeigines kepures, vi
sokių mierų, papras- d* 9 4C 
tai $2, dabar po
Vyrų gražus dryžėti išeiginiai 
marškiniai iki $3 vertes, maišy-

$1g5
Specialiai vyrų juodi arba rudi če
verykai, maišytų mie- 85

Vyrų vilnoniai Jersey Snort kau
tai, ^parastai $6 ir $7, (F 4 O C 
maišytų mierų, 'po 4>*r-O**

Vyrų kepure pasirinkimui, mai
šytų mierų, J | QQ

MOTERŲ RŪBAI ANT ORDERIO
VALOME IR TAISOME

MILLER & BABITZ
PIRMOS KLESOS VYRŲ APRičDALAI

3901 Archer Avė._____________
- -------------- 1 -.....  1 1 1 .... . » i ................ -T--- - " " ■—*

TIIL BR’DGEPORT ELECTRIC CO., I *1 f.
HaicTKUS, Prw

1019 W. 47th 8i„ Tel. Boulevard 7101, 1802, Chicago

Daugelis žino, kad unijos vir
šininkai iki šio laiko su komu
nistai pusėtinai “flirtavo.” 
Bet matomai tas komunistų urz 
gimas jau įkyrėjo: pamatė, kad 
juo daugiau komunistams nu
sileidžia, tuo daugiau organiza
cija nukcnčįa. šitame susirinki
me šlosbergis pirmutinis reika
lavo, kad lokalo 5 delegatai bu
tų suspenduoti iš Bendrosios 
Tarybos ir iš Direktorių Tary
bos. S. Ililmanas karštai 
smerkdamas komunistus už kė
limą suirutės organizacijoj irgi 
reikalavo suspenduoti lokalo 5 
delegatus. To paties reikalavo 
ir N<‘w Yorko Bendr. Tar. ve
dėjas D. Wolf. Balsuojant šių 
delegatų suspendavimą tik be-

Stebėtina kad TU 
me susi e nkime ta 
šiepė ne tik 
munistus; bet ir

balsavo prieš.
d H: Įmanus šita- 
* labai skaudžiai 
Vnalgameitų ko- 
r visus Amerikos

NETEISINGA INFORMACIJA

Jau atėjo Kultūros No. 12. 
Galima gauti Naujienose, 
kaina tik 30 centų.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

žur-

Kai kuriuose Amerikos lie
tinių laikraščiuose buvo tilpu
sius žinios apie tai, kad neva 
du Lietuvos minis t erini yra 
tarpusavej susimušę. Lietuvos 
Respublikos Pasiuntinybė yra 
ne kartą perspėjusi būti at
sargiais su Lietuvos vardą že
minančiomis žiniomis. Sąryšy
je su tomis paskleistomis ži
niomis Pasiuntinybė randa rei
kalinga paduoti ištrauką iš 
“Lietuvos” dienraščio 2(1798) 
Nr. iš sausio mėn. 3 d., kuri 
skamba šitaip: *

Lenkų šmeižtai.
Prieš Kaledds lenkų spaudoj, 

o paskui ir kai kuriuose nebu
itis daiktus mėgstančiuose už
sienių laikraščiuose pasirodė 
Varšavos, matyt, tyčia Kalėdų 
šventėms iškepta “antis”, kad 
per vieną Kabineto posėdį tar-

SVEIKATA — TIKRIAUSIAS 
TURTAS

MOKSLAS —TIKRIAUSIA VILTIS

“GYDYTOJAS”
Didžiausias sveikatos ir mokslo 
nalas lietuvių kalboje.

“Gydytoja” leidžia Amerikos Lie
tuvių Daktarų Draugija. Redaguoja 
Dr. A. J. Karalius ir Dr. S. Biežis.

“Gydytojas” mokina kaip apsisau
goti nuo ligų, duoda tinkamų patari
mų sveikatos dalykuose ir suteikia 
tinkamai prirengtų mokslinių straips
niu.

'‘Gydytojas” talpina gražių paveiks
lų.
UŽSIRAŠYK VISIEMS METAMS 

Amerikoje ir i Lietuvą kaina du 
doleriai metams. Pavienis numeris 20 
centų.

“GYDYTOJAS” 
2201 W. 22nd Str. 
CHICAGO, ILLINOIS 

nmiriiiiiiiiiimiiin;
$

A. F. CZESNA
MAUDYNES

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

................... ........... . .........................
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St. 
Valandos nuo 8 2 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.
.........................................................................................   -H „J

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė., 
Netoli 46th St. Chicago, III. v —r*

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis iš Šventadieniais 10—12 dlen

VAIKŲ REIKALAVIMAS
Aštuoni iš dešimties vaikų turėjo ar turi silpnus 

kaulus arba kitoje formoje neužtektinai maisto jie rei
kalauja ir turi turėti cod-liver oil kasdien formoje 

SCOITS f MUISION
Tai yra vaikų draugas, valgis-gyduolės kurios išsidirba 
į stiprumą. Jis taipgi turi savyje daug vitaminų A * 
kur gamta reikalauja dėl stiprių kaulų ir dantų.
Duokite savo vaikui Šcott’s Emulsion.

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J.

Turkiškos, sulfurinės va
nos ir elektrinis gydymas

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

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

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

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

Atdara dienomis ir naktimis.

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.V. - *

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

Optometrist 
Boulevard 6487 
S. Ashland Avė. 

47-tos ant 
lubų

24-55

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

Pliene Boulevard 4552

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

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

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

Te!. lAifayette 414'6

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chronii- 

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus- Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

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

Binras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette
V--------------------------- -- ---_J
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New« 

Published Daily Except Sund&y 
**y Th« LithuaaiaD News rub. Co. Ine

Editor P. GRIGAITIS

173a South Halsted Strut 
Chicago, IU.

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outsiele oi Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
18c. per copy.

lykus, kurie buvo paliesti 
musų korespondencijose, ne 
pažangiosios visuomenės da
lykais. Tai kokia gi yra ta 
visuomenė, kurių jisai sten
giasi "apginti”

Lyg atspėdamas šitą musų 
klausimą, straipsnio auto- 

rius rašo;
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 19T4> at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd 18*79.'

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams .................... ....... .........- $8.00
Pusei metų .................   4.00
Trims mėnesiams   ......... - 2.00
Dviem mėnesiams   ............ T.50
Vienam mėnesiui  ------ ---- — .75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paštu:

Metams __ $7.00
Pusei metų ... .............. 3.50
Trims mėnesiams ----------- — L75
Dviem mėesiam ________  1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ..... .........—....------— $8.00
Pusei metų :------ — 4.00
Trims mėnesiams.  ---- ,—-4~-- 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Mohty 

Orderiu kartu su užsakymu.

“Amerikos lietuviai kaip 
ir Lietuvoje daugiausia 
sunkiai dirba, gi nuo dar
bo atsitraukę ypač šven
tadieniais lankosi savo 
(? "N.” Red.) bažnyčiose, 
turi parapijose savo klu
bų, draugijų ir įvairių 
kuopų. Kiek teko vilnie
čiams patirti karo metu ir 
dabar, tai Amerikos kata
likai ir geri tautininkai 
uoliau rėmė ir šelpė Vil
niaus lietuvius ir bendrai 
rimčiau ėmėsi vadovavi
mo darbo už ‘Naujienų’ 
šalininkus.”
Del garbės, kas "uoliau” 

šelpė ir kas "rimčiau”^ dar
bavosi, mes čia nesiginčysi
me. Nekelsime ginčo ir de- 
liai to, kas daugiaus pasi
naudojo tomis aukomis, ku-' 
rias amerikiečiai karo metu 
siuntė Vilniun — komitetų 
vadai> kuriems aukos buvo 
siunčiamos, ar žmonės, ku
riems, jos buvo skiriamos?

i Pakaks čia konstatuoti tą 
faktą, kad straipsnio auto-, 
rius pats prisipažįsta, ‘jogei 
jo "visuomenė” tai ta, kurt 
yra susispietusi parapijų 
kliubuose ir draugijose.

vo, Marato, Blanąiri, Ba- 
kunino, Chalturino ir ža- 
liabovo praeina akyse tų, 
kurie moka skaityti, kaip 
reikia, Lenino raštus. Ji
sai, tarytum, pakėlė juos 
iš kapų ir visi jie atidavė 
jam visa tai, kas buvo juo
se geriausia.”

Na, čia tai pirmą kartą 
pasakyta apie Leninį tikrų- 
tikriausioji tiesa.

“Draugas,’ perspausdino iš 
vieno Vilniaus laikraščio 
straipsnį, kuriame neva po
lemizuojama su "Naujieno
mis” dėl kai kurių korespon^ 
dencijų iš Vilniaus, tilpusių 
musų dienraštyje. Bet toje 
polemikoje nėra nieko dau
giaus, kaip tiktai bendros 
frazės: kam, girdi, "Naujie
nos” deda “tauškalus” apie 
vilniečių veikimą; kam jos 
nepatyli apie tai, ko gerai 
nežino, ir 1.1.

Šitokiais “argumentais” 
tas laikraštis vargiai ką be- 
įtikins. Jeigu jisai dviejose 
špaltose nesugebėjo atremti stengiamės patarnauti. .Bet 
nė vieno takto, kurie buvo ^acĮ įuos žmones mėgina ant Taigi ve iš kokių "idėjų” 
minėti musų korespondenci- savo pavadžio vesti ir sayo mišinio pasidarė “leniniz- 
jose, tai gali išrodyti, kad ji-'egoistiniems tikslams išnau- mas”.
sai neturi ką pasakyti. ^I ,doti tam tikri "religijos mo- tų esame apie tai rašę; todėl, 
tokiame atsitikime patari- Rytojų” skraiste apsidengu- pasirodo, mes mokėjome 

tai šitą reiš- skaityti Lenino raštus (ir 
k>nį mes laikome didele mu- interpretuoti jo darbus!), 
sų visuomenės nelaime. Ku- kaip reikia!

Yra naivu sakyti, kad lai-'mgų jungas šiandie slegia 
kraštis turįs teisę dėti raš- visą Lietuvą ir grasina pra
tus tiktai apie tai, ką jisai žudyti jos ateitį.
gerai žino. Mes manome,1 Vienas musų korespon- 
kad tasai Vilniaus laikraštis dentas rašė iš Vilniaus, kad 
pats deda į savo skiltis dau- tenai ta pati nelaimė dabar 
gybes žinių iš tokių vietų, žlugdo visuomeninį lietuvių 
kuriose jo redaktorius nie- judėjimą. Kunigai, girdi, 
kuomet nėra buvęs savo gy- tenai stengiasi viską pasi- 
venime. Ir apseiti be to ji- grobti į savo nagus, visas 
sai negali, nes kitaip jo re- viešąsias lietuvių įstaigas!

lietuvių mokyklas suklenka-

Buvome priversti p. Bimbai visos visuomenes gerovę. Bet 
nurodyti, kad jisai be reika- j ak - yra daug žodžių, kurių 
lo painioja dalykus. Nes kapi-Prasmč istorijos bėgyje labai 
talas ir kapitalistiniai santy
kiai, tai nėra tas pat. Kapita
listinius santykius socialistai, 
žinoma, nori panaikinti, bet 
tuos daiktus, iš kurių suside
da kapitalas, jie nenaikins, ir 
Marksas- niekiiomat nėra sa
kęs, kad jie turį būt panaikin
ti,

Kiekvienam žmogui su sme
genims šitų paaiškinimų butų 
galėję užteikti. Bet ne Bimbai. 
Per pusę metų galvojęs, Jisai. 
dabar vėl šoka i ginčų ir gi
riasi, kad jisai kapitalo klau
simu, “sumušęs” ir MacDonal- 
dų ir “Naujienas”. Progų ši
tam pasigyrimui jisai surado 
vienam straipsnyje,, kuris šio- 

■-|mis dienomis xtilpox “Naujieno
se” ir kuriame, tarp ko kita, 
sakoma:

“Jisai (kapitalas) reiškia 
tų turtų, kurio tikslas yra 
nešti pelną jo savininkui. |

“Iš to mes matome,1 kad 
joks daiktas pats savaime 
nėra kapitalas. Kapitalas 
yra tiktai tenai, kur yra tam 
tikras tikslas, būtent — pel
no darymo tikslas.” 

■t

Šitais savo žodžiais “Naujie
nos”, girdi, atmetusios tų,' kų 
jos rašiusios apie kapitalą pe
reitą vasarų, ir pripažinusius 
tiesų p. Bimbai!
Juokingas žmogelis tas pagy

rų puodas. Nejaugi jisai ne-

pasikeitė, o betgi jie nepaliau
jama vartoti. Pavyzdžiui: val
stybė. Kaip įvairios buvo isto
rijos eigoje tos visuomenės 
organizacijos, kurios yra vadi
namos “valstybe”! Arba im
kite žodj “pinigas”: jisai irgi 
tarnavo labai įvairių daiktų 
pavadinimui; ateityje pinigų 
reikšmė bus dar kitokia, bet 
jie veikiausia nebus panaikinti 
nė socializmo tvarkoje.

Bimbos nemokėjimas1 alskir- 
ti patį daiktą nuo jo vardo ro
do, kad marksizmo klausimas 
ne jam aiškinti. Toks papras
tas dalykas, kaip kapitalas, 
pavirto pas jį kokiu tai “ne
materialiu” daiktu, kuris, ne-

- - x Ą t

"Leninizme”, kaip sako 
patys Lenino garbintojai, 
susivienijo visa tai, kas bu
vo “geriausia” pas Sparta- 

■ ką, Slenką Raziną, Pugačio
vą, Maratą, Blanqųi, Baku-, 
birią, Chalturiną ir žaliąbę- 
vą!

Kąs gi buvo tie galingi ge
nijai, kurie "apdovanojo” 
Lenino dvasią?

Chalturinas ir žaliabb- 
vas buvo "narodovolcai”- 
teroristai, dalyvavusieji pa
sikėsinime ant caro Alek
sandro II gyvybės. Sparta
kas buvo Romos vergas- 
maištininkas. Marat’as bu
vo "jakobiniečių” vada’s 
Francijos revoliucijoje, var
tojęs giliotiną savo politinių 
priešų galabijimui. Blan- 
qui buvo franeuzų re volių-, r J _ UXT ..
cionierius skelbės kad vai- mato’ kad dahar Nau^enos c 10menus, sKeioęs, Kaavai-.yęa paraši,U(Sios apie kapitalą 
dzią reikia ^luversti slapto lygiai tą patį, ką jos rašė apie 

jį pirma? Puse metų atgal 
“Naujienos-” sakė, kad kapila- kų valstybei tarnauja, o jisai 
Jas yra “pamatinis šių dienų Lietuvoj, taip sakant, dvariuką 
visuomenės turtas”, o dabar turi: žinoma, nenusavintą... 
jos pasakė/ kad kapitalas yra ^Atvažiavo į Kauną, landžiojo, 
“tas turtas, kurio tikslas yra kur tik galėjo įlįsti, kalbėjo, su 
nešti pelną jo savininkui.” kuo tiktai galėjo. Ir kode! jam 
(Kaip aną kartą, taip ir dabar nesikalbėti, jei jis liežuvį turi,! 

kuris norėjo pagelba mužikų I “Naujienos”, be. to, paiškino, 
- - • ■ ! ne garn

iuos daiktus, ja 
vartoja savo in

lyginant dvasia, apleidusi ku- šitie dalykai mums vėlei 
ną, vaikščioja po svietą ir gąs- smuktelėjo pakaušin....
dina “proletarus”. Jam rodosi, Bet Čia dar ne galas. Latviai 
kad, jeigu tų piktų dvasių nu- senai jau su lenkais flirtuoja, ir 
galabinti, tai pasaulyjicf už vieš- senai nori būti tarpininkais tarp 
pataus laisvės ir laimės gady- Lietuvos ir Lenkijos — kaip 
nė. * nors sutaikinti! Po Estijos put-

Weli —Rusijoje bolševikai čo latviai šiuo noru dar labiau 
mėgino 
“dūšią,” 
tys J>oilSevikai šiandie pripa.žj- jau nesvarbu, 
sta, kad kapitalo 
yra atgijęs ir grūmoja 
praryti.

“Nematerialis kapitalas)*’ yra 
fantazijos padaras. Tikrasis 
kapitalas yra sutaipintas žmo
nių darbas. Jeigu jisai šiandie 
tarnauja išnaudojimui, tai rei
kia neužmiršti, kad jisai kar
tu yra pamatas ateinančios 
žmonių visuomenės gerovei.

uzią reikia n
sąmokslo k0iu. Bakuninas 
buvo rusų anarchistas, su
draskęs Markso vadovauja
mąjį Pirmąjį Internaciona
lą. Pugačiovas buvo pusiau- 
razbaininkas, pusiau-maiš- 
tininkas Rusijos kazokas,

Prieš žmones, kurie lanko užsirioglinti ant caro sosto. !ka<l |(?s tm (,inep<i<'
7 , t t I )/U< iflortrhClL' I I 1AC

bažnyčias ir priklauso para-. Li Stenka Razin buvo tikras
pijoms, mes nieko neturime, rązba minkąs, kuris plėšė
Ju reikalams mes visuomet dvarus, kad “sulyginus svie-|mui, bet pinigus

mas apie tylėjimą tinka jam sieji “vadai” 
pačiam.

Mes jau šimtus kar

NEMATERIAL1S KA
PITALAS.”

“Laisvės” Bimba vėl 
mane parodyti, kaip jisai

užsi- 
“su-

Kokia pusė metų atgal 
šoko smerkti Anglijos Mao 
Donaldą, |ku(ns pasaikjo, kad 
socialistai ne«j priešingi ka
pitalui. ‘Naujienos” tuomet 
pastdbejo, kad smerkti Mac- 
Donaidą dėl to pasakymo nė- 

... .. __ . . I ra jokio pamato, nes jo žodžiai
\ i a tikra tiesa. Na, O jeigUj Įam m<roje prasmėje yra visai 
taip, tai ko pyksta tas Vii- teisingi. Jos nurodė, kad kapi- 

, niaus laikraštis? Ar samtį 
Iš to polemiško Vilniaus negalima vadinti samčiu, o 

laikraščio straipsnio vis dėl- klerikalizmą klerikalizmu? 
to šis tas išlenda, kaip yla' ---------
iš maišo. Del "Naujienų” ši savaite yra "želabna” 
raginimo, kad pažangioji komunįštaųis,, ;
Vilniaus lietuvių visuomene sukako lygiai metai nuo di- tai ne tiktai nenori sunaikinti, 
vietoje išspręstų nesusipra- džiojo jų vado, Lenino, mir- bei. nori kiek galint labiau^ 
timus, kurie pasiekė Amen- ties. I 
kos spaudą, jisai sako:

“Kad pažangioji visuo-Į ^uves c^aro rokundą sa- 
menės dalis savo tik daly-lvo sumemjų’ (gal ir pasmn- 
kus liestų, tuščia jų — te- kauja). .
sižinai? beb kad . mėgBte'Vl^n,e. 8S.^1 f*' 
skverbtis ne t 
kuosa a. ii- ( paskui patys 
vieni nori spręsti, ar ge
rai daro, tai perdidelės 
butų pretenzijos.” 
lai yra keista. Straips- „----- „---------------------- ,

nio autorius vadina tuos da- S lenkes Kazino, Pugačio?

daguojamasai laikrašti# pa- paimti savo kontrolei), visas 
liautų buvęs laikraštis.

Yra bloga ne talpinimas linti. Iš straipsnio gi, ku
binių apie dalykus, kurių riuo neva mėginama atsa- 
laikraštis "gerai nežino”, kyti į tą korespondenciją, 
bet-tuščias pasigyrimas "ži- matyt, kad tai veikiausia 
nojimu”, nemokant tą "ži
nojimą” parodyti.

jisai

talas yra tie daiktai, iš kurių 
susideda pamatinis šių dienų 
visuomenės turtas — dirbtu
vės, kasyklos, geležinkeliai ir 
t. t. 'Jiems daiktams socialis- 

v i tai visai nėra priešingi. Pama
nęs užvakar įjnį visuomenės turtų &ocialis-

Svetainėse ir spaudo- P^didiuti. 
je jie dabar mini tas sukak-; K l

1 Viename šitam tikslui pa- 
7mv« dalv~ gęstame rašinyje, kurį pa

rašė Šerenga-Prpseika-Va
balas ir išspausdino "Lais
vė”, skaitome:

“Drg. Ciperovič sako:
‘galingi šešėliai Spartako,

Naujienų ’ pasta-
I bos p. Bimba ėmė šaukti ant 
“Naujienų,” kam jos griebian
čios prieš “marksizmų”, kuris

Kapitalas “pagal Marksą”, tai 
girdi, ne kokie1 ten materialiai 
daiktai, bet “tam tikras visuo
meninis santikis”. Tą “santikį” 
■proletariatas turįs “nuversti“, 
kad pasiekus savo pasiljuosa- 
vimo. 
ne 
tai, 
nio

sunaikinti kapitalo užsidegė: ar tai savo kailis ru- 
o kas iš to išėjo? Pa- pi, ar tai kuris galas dega — tai 

Tiktai jie savo 
lavonas” užsienio reikalų ministeriu pasi

juos šaukė lenkomaną Mejerovičą,— 
i jau seniau nekartą parodžiusį 
pasiryžimo patarpininkauti tarp 
Lenkijos ir Lietuvos. Ir šit šio
mis dienomis Latvių Seimo vice
pirmininkas Vesmanis atsilanko 
pas Lenkijos prezidentą Voicie- 
chovskį — visas Kalėdas jo dva
re praleidžia. Ką jie ten kalbė
jo — Dievas vienas težino. Tik
tai iš Lenkijos prezidento tasai 
latvis drožia stačiai į Kauną — 
ir čia nei prezidento, nei minis- 
terio pirmininko, nei užsienio 
reikalų ministerio, nei krikščio
nių demokratų partijps šulų ne
užmiršta atlankyti....

Ir vėlei Kauno visos varnos 
karkia, kaip išgverusiam seniui

Simas Padnadkas.

Kauno Kronika
LINKSMOS KALBOS APIE 

LIŪDNOS DAIKTUS.
mes kiaulieną ir vis mislijam: 
kas čia toliau bus?...

Laimingai Naujiems Metams 
praūžus musų slaunas Kauno 
miestas paskendo negirdėtuose; 
neregėtuose pletkuose...

Prieš keletą mėnesių iš Var
šuvos į Kauną buvo atsilankęs 
toksai generolas Babianskis. 
Teisybė, jis tiktai, taip sakant, 
kabinetinis generolas, bet vis 
tiktai... Pilsudskio ir kompani
jos artimas sėbras, žinoma, 
kodėl jam čia ir nesilankyti:/jo 
vaikai Varšuvoj laimingai Len-

Ir šit, nesuspėjom dar po Nau- ^b,ianskiui.p° 
jų Metų tinkamai išsipagirioti, ; _ , . T, . ■
kaip jau vėlei naujos bezlepičios 1 L,etuvlškas ffa|-
slanko po musų slauną Kauno 
miestą... .

Pikti liežuviai vėlei zuja-tala-' 
tija. Esą Kalėdų atostogų me
tu važinėję į Rymą vienas kitas 
musų šyentablyvų asabų. Esą 
važiavęs tenai net patsai Seimo 
pirmininkas kunigas Staugaitis 
ir jo vienas tarnas kunigas Ku
raitis. Ir jie ne bereikalo tenai 
savo sunkius kaulus barškinę. 
Jie esą tenai buvę nusivežę če-i— tfu — Rymo agentūrą., 
modanų, kuriame buvęs didelis užsienio reikalų/ rriinistemė — 
poperis įdėtas. Ir tame popery kuo gi įi l^alta?>*> 
hiivA — T.iptnvns knn- č

jų Metij tinkamai išsipagirioti jaint: neveltui tasai latvis nuo

, vas šliaužioja...
Kiti musų griešninkai piliečiai 

išsimislino nė ta gatve nebevaik
ščioti, kur randasi musų Užsie
nio reikalų ministerija..... Jie sa
ko: fe! — negalima nei pro šalį 
praeiti.

Aš misliju, kad jie negerai 
daro: gali ir pro šalį vaikščioti, 
tiktai vienai valahdėlei**nosj'už
sikimšti... Kas kįta r-.' jei reika
las liečia jėzuitų štablVar lenkui

0

Bet šiam išgverusiam seniui 
dar po KauYo miestą bešlepinė- 
ant, jau pikti liežuviai ėmė 

.,_ialti: ne bereikalo jis čionai 
lankosi!

Babianskis gi samprotavo ši
taip: Lenkija Vilniaus Lietuvai 
neduos, neduos jo ir Antanta, o 
jeigu ir duotų — tai kur jį Lie
tuva padėtų? Esą nėra Vilniu
je tokio gyventojo, kuris Lietu
vos valdžią palankiai sutiktų, 
kuris jai su ginklu rankose ne
sipriešintų...

Nežinia, kiek tokios to sėme 
mintys buvo Kauno įtikinamos, 
bet pikti liežuviai aiškiai malė: 

Ar ią turtą mes norime pa- Babianskis
kaip Lietuvai su Lenkais susi- t v
taikinti. Vilnius, žinoma, lieka «,k aus«’vP?.terellus sukalbėją uz 
_ , v. v. rvsipnii pcnnniaę ir Lnn.Lenkams per amžius amžinuo
sius, tiktai lenkai pasižada duo
ti Lietuvai šiokių tokių pirme
nybių Vilnių naudotis. Kaip tas 

kurioj e jos yra vartojamos pirmenybes suprasti — piktų 
žmonių išnaudojimui. Jeigu ta liežuvių nuomonės skyrėsi. Vie- 
•tvarka ibus panaikinta, tai ar nį tikino, kad lenkai pravesią 
turtai, iš kurių susideda kapi- tramvajų iš Varšuvos pro Vil- 
talas, išnyks? Ne; ne tiktai jjįy j Kauną, kiti sako, kad Lic- 
neišnyks, bet reikia 
kad jie augs < 
negu dabartinėje tvarkoje.

žodžiu, Bimbos straksėji- 
mas y|*a visai be pamato.

Jisai lįsi vaizduoja tečiaus
turįs “vaisų” argumentą/prieš 
mus ir stalo sekantį ‘klausimą: 
“Ar vis dar tebemano, kad 
ir pfie socializmo kapitalas pa
siliki”? lai yra tuščias sofiz
mas. Nes ir pats Bimba neuž
ginčija, kad tie daiktai, iš ku- beviešėjant, lenkų laikraščiai 
rių susideda /kapitalas, pasi- ^Ulbė, kad jį į Kauną atsiuntęs 
liks; Lodei klausimas gali eiti patsai Lenkų ininisteris pinni- 
liklui apie tai, ar tie daiktai i)įnj<as pradėt derybų su Lietu- sargas, lasai popežius, pripažino 
ir socializmo tvarkoje vadinsis *
“kapitalu”.

Delim to, kaip žmones va- u 
dins įvairius dalykus busimo
je visuomenes tvarkoje, šian
die ginčytis butų bergždžias 
darbas. Galimas daiktas, kad 
žodis “kapitalas” bus varto
jamas ir socializmo tvarkoje

kuriuos žmonės 
gyvenimo reikalų patenkini- 

i, dirbtuves 
kasyklas ir t. t.)

Kame gi čia musų aiškink 
iriuose yra prieštaravimas? Ar 
gi nėra faktas, kad tas aukš- 
čiaus paminelasai visuomenės 
turtas (dirbtuvės, kasyklos, 
geležinkeliai ir t. t.) Šiandie 
randasi privatinių savininkų 
rankose ir kad jie vartoja jį 
pelno darymui?

naikinti? Ne. Ar mes neapken
čiame to turto, ar mes esame 
jam priešingi? Ne. įMes esamo 
priešingi ne malieirialems gėry
bėms, iš kurių susideda kapi
talas, o tiktai tokiai tvarkai,

atvežė projektą,

ne tiktai uįy j Kauną, kiti sako, kad Lie- 
manyti, tuvai nebereikėsią savo prezi- 

dar sparČiaus, dento, — ją galėsiąs valdyti Vil- 
. niaus vyskupas, treti tikino, kad

Vilniaus lenkų gubernatorius ga 
lėsiąs atstoti Lietuvos ministe- 
rių kabinetą, žodžiu, piktieji 
liežuviai, bekomentuodami Ba- 
bianskio projektą jokios sarma
tos neturėjo. Todėl ir įsunku 
suvokti, kokio įspūdžio padarė 
Kiaune tas jo projektas.

Tiktai tam tešliniam g^nero-

buvę parašyta — Lietuvos kon
kordato su Rymo popežiu pro
jektas. Gatavas projektas, pa
gimdytas. Ir tuo projektu bu
vo norėta popežiui atiduoti ne
lyginant protektoratas Lietuvo
je: visi bažnyčios reikalai esą1 
turėtų būti vien tiktai popežiaus 
agentų žinioje, o kadangi Lietu
voj niekas nežino, kur baigiasi 
bažnyčia, ir kur prasideda vals
tybė, tai tokiu budu ir valstybė 
atitektų popežiaus agentų žiniai. 
Tokį, sako, jie buvo tenai pro
jektą nusivežę...

Tiktai esą tasai popežius, ach jantys) skaitė šitą “editorialą 
tasai pasaulinės teisybės ir mei- ir džiaugėsi tokiu “atsitikimu.” 
lės sargas!,— jisai esą nepano- Bet vargšai nežinojo, kad tai 
Tėjęs su musų garsenybėmis nei buvo redaktoriaus sapnas!... 
pasikalbėti: per kurį ten savo 
liokajų pasiūlęs jiems nueiti į 
bažnyčią ir jo mišių paklausyti... 
musų garsenybės esą mišių pa-

Pastabos
Komunistų “Laisvei” pritruko 

melų, o kad parašius “editoria- 
lą,” tai jos redaktoriui dėl 
“medžiagos” prisiėjo sapnuot. 
Ir jis susapnavo, kad “Naujie
nų” redaktoriui... visi dantįs iš
pliko,” kada jis su komunistais 
debatavo.” ir iš šito sapno, jis 
parašė “editorialą.” . To “laik
raščio” pasekėjai (mažai protau- 

* ......... '■* **■ ■ - ?»

----- o-----
“Laisvės” šerengos sako, 

net kinkos sudribo, kuomet jis 
išgirdo, kad, Chicagos lietuviai 
rubsiuviai — spyrė Maskvos gi- 

dušeles čyščiuj esančias ir kon- želiame į užpakalį iš savo lokd- 
kordato projektą namo parsive
žu.. O tuo tarpu popežiaus 
agentas Lietuvoj, kaip čia jį 
daug kas lenkų šnipu vadina, 
ponas Zechini, vedęs su Lietu
vos valdžia kokias ten derybas, 
ir nei vieną kartą prieš Dievą ne
nusidėjęs — nei vieno karto ne
paminėjęs žodžio “Lietuvos” (lodei yra didžiumos žmonių va- 
valstybė visą laiką pasitenlkinda- da. Bolševikai demokratijos la- 
vęs posakiu, ‘lietuviai, lietuvių 
žmonės...

Kiek teisybės yra visose tose 
paskalose — sunku pasakyki. 
Po Kauną tuo rciktįlu bent labai 
plačiai kalbama. Bet vienas vis 
tiktai yra neginčijamas faktas. 
Kai nuvažiavo į Rymą lenkų at
stovas konkordato daryti, tai 
popiežius jam mišių klausyti ne
siūlęs. Su juo konkordatą tuo
jau padarė. Ir dar kokį konkor
datą! šisai teisybės pasaulyje

lo valdybos. (Maskvos gizeliams 
tai buvo — “surprise party”). 
šerenga, mat, buvo pilnai įsiti
kinęs, kad Maskvos gizeliai vi
sados ten šeimininkaus.

----- o——
Gerai, kad čia laisva demo

kratiška šalis, o ne Rusija. Ir

biaus bijo negu kipšas kryžiaus; 
nes kur demokratija gyvuoju, 
ten bolševikai neŠyta.

kad Vilniaus vyskupystė yra
I Valdžios oficialnioji s tetegra- Lenkijos vyskupyste! 
mų agentūra Elta, savaime su-' Kad Lietuva su 
prantaina, tuojau paskelbė, kad konkordato neturės 
lenkų skelbiamosios žinios yra nieko bloga: kuriam galui Lie- 
biąurus prasimanymas... tuvai tasai konkordatas! Tik-

Gal šį kartą Elta įr /teisybę tai viena — musų kunigėlių gai
šia eibė — kas ją žino, tiktai la: juk jie taip istorojasi, taip 
mums griešninkains piliečiams procevoja Rymo naudai, net sn- 

bent, kol nebus surasta geres- v>a tai klioptelč.jo į pakaušį.... 
nio vardo Įmžymcjimui tų Praslinko kiek laiko, ir musų 
daiktų, iš kurių 
matinis, žn’ionių 
nįi n laša i vi suolu enės

gi socialistui esą
priešingi lam “santikiui”, 
reiškiu, jie neiioii t>ocializ- kad atskiri asmens trauktu 
tvarkus

susideda pu- šventoji valdžia gauna iš Pary- 
darini pa$a- ži|aus, iš ambašadoriii kouferen- 

s- vijos notą Lietuvos su Lenkais 
ginčo reikalu,-parašyta tokiu to- 

veikimas) tuomet, žinoma, bus nu, kokiuo Lietuvos gaspudorius -moję 
kitokiu: .jisai tarnaus ne tam, tiktaiK su piemenimis 

1 ...... 4..... '“u iš Ola mums griešninkums
jo peklą, bet lanr, kad pakėlus lei žvegtelėju j gailvą.

Kitą syk tūlas Julius Svetra 
Mokslo draugijos namus išvadi
no “prostitucijos namais,” o kad 
tuo laiku Vidikas tą jo “raštą” 
patalpino “Kovoje,” todėl dabar 
jis už “pakutą” prižada “kovot” 
su visais marksininkais.

Svetra elgiasi panašiai kaip 
kad ruskis, kuris sako eidamas 
sykį,gatve pasitiko žydų, ir su- 

' Stabdą# jum sako: “A. tai Jus. 
žydui, Jįristų uukryžiavojot!...” 
ir vis lai atkartodamas pradėjonnnprmmiP P . v. žydui kuloku antausiu# daužyt..

— tai čia ,-Kalvis

• -i

vo pilietines pareigas užmiršda
mi, net prieš valstybę nusideda- 
mi, by tik tam Rymai įtikti, o 
Čįa šia tau: pasielgė blogiau, 
negu su kiauliaganiais !

Kristaus vietininkui šioje že- 
Hynio popežiui — Lietu-

kalba, vos Valstybe neegzistuoja: Len 
tai vė-

Valgom nis biznis!
kija, prarijusi Lietuvą gere<~

Universal Restaiirant 
Lietuviška Valgykla 

•p Padidinta
Kad iiiteikiis geresnį ir greiti 
tarnavinuj savo kostiunenalns 
khj padidino))) veik dvigubai, 
jtuisčni naujus, labiau 
gaminimu įrauktus. Podei užkvieciantc 
\ ibits aibilankytt. Savininkas

A. NORKUS, 
i 50 \\ esi 31hI Stree, 

Jei. Yards 5377.

valgy
Taipgi 

iiiitariskus
v •
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Rytoj bus saulės 

užtemimas
Chicago matys tik dalinį saulės 

užtemimą, bet netolimose vie
tose bus pilnas užtemimas.

dešimta dalis saulės, likusios gi 
19 dvidešimtu dalių saulės bus 
užtemę.

Chicagoj visuotino saulės už
temimo nebuvo jau nuo sausio 
16 d., 1806 ir nebus jo dar dau
gelį metų. Per pastaruosius ke
lis metus buvo gana didelių sau
lės užtemimų, bet visgi nebuvo 
tokio didelio, kokis bus rytoj, 
kada užtems 19-20 dalių saulės. 
Todėl kiekvienas norės 411 retą 
saulės užtemimą pamatyti. Te- 
čiaus dabojant saulės užtemimą 
reikia prisilaikyti • atsargumo. 
Saulės spinduliai yra labai kenk
smingi akims, jei plikomis aki
mis žiūrima tiesiai i saulę: tuo 
galima sugadinti sau akis. To
dėl ir į užtemančią saulę reikia 
žiūrėti ne plikomis akimis, bet 
rūkytą ar šiaip spalvuotą stik
lą (baltas stiklas netinka, nes 
jis akių neapsaugo). Tik jeigu 
rytas pasitaikytų miglotas, tai 
bus galima žiūrėti į saulę ir be 
apsaugos stiklo — plikomis aki
mis, kadangi saulė savo baisių*

Budavoja naują markei

Chicago rytoj ryte pamatys 
labai retą reginį — veik visuo
tiną saulės užtemimą. Nors Chi
cagoj visuotino saulės užtemimo 
ir nebus, vienok užtemimas bus 
užtektinai didelis, kad pasida
rys visai tamsu. Betgi niekurio- 
se kitose Amerikos vietose bus 
matomas ir visuotinas saulės už
temimas. »■'. ; . ’

Visuotino užtemimo juosta 
prasideda ties Duluth, Minn.,|jų spindulių, nebegales leisti 
saulei tekant ir eis per šiaurinį didesniu smarkumu ir išrodys 
VVisconsiną, Michiganą, New 
Yorką, Connecticut, New Hamp- 
shire, Rhode., Island ir baigsis 
ties Faroe sala, prie Škotijos, 
saulei leidžiantiės. New Yorko 
mieste irgi bus visuotinas sau
lės užtemimas^ Kadangi visuoti-| 
no saulės užtemimo New Yorke vai. ryte, — laike viso didžiau 
nebuvo per beveik 300 metų, tai gįo saules užtemimo. 
New Yoijkiečiai rengiasi iš to 
padaryti f didelę šventę. Daug 
žmonių suvaliuos iš kitų vietų 
ir bus rengiamos 'didžiausios 
puotos. Abelnai visoye rytįnėse 
valstijose visuotino užtemimo 
juostoj yra didelis sujudimas. 
Visi važiuoja į tuos miestus pa
matyti dar nematytą gamtos ap
sireiškimą, nes mat visuotini 
saulės užtemimai labai retai ka
da būna matomi ir sekamo vi
suotino užtemimo rytinės valsti
jos nematys bęveik per šimtą 
metų. O ir abelnai saulės užte
mimas bus matomas Amerikoje 
tik 1945 metais.

Astronomai irgi nekantriai 
laukia to saulės užtemimo, nes 
jienis bus progos padaryti nau
jų tyrinėjimų. Astronomai da
bos saulės užtemimą iš dviejų 
vietų — Michigano ir New Yor
ko valstijose. Tai dėlto, kad vie
nur gali būti ‘migla, kuri gali 
pakliudyti tyrinėjimams. Taip 
pernai laike visuotino saulės už
temimo astronomai susibūrė ant 
vienos salos Pacifiko vandeny
ne, bet diena pasitaikė apsi
niaukusi ir veik jokių tyrinėji
mų nebuvo galima padaryti. Tad 
šiemet tyrinėjimai bus vedami 
dviejose vietose: jei vienoj vie
toj bus apsiniaukę, tai gal ki
toj vietoj bus giedra.

Chicagoje saulės užtemimas 
prasidės 7 vai. ryte ir tęsis iki 
9 vai. Didžiausio užtemimo lai- 

, ku bus

tik į rausvą žiedą, kurio vienas 
pakraštys bus kiek šviesesnis ii' 
storesnis.

Elektros komisionierius pa
skelbė, kad apsisaugojimui nuo 
galimų nelaimių, gatvių lempos 

[tą dieną bus deginarnps iki 8:30

Moteris su kūdikiu 
kalėjime

GustaffSon‘M r S'.
lių mėnesių kūdikis nuėjo j 
kalėjimą neaprybotam laikui. 
Puloko į kalėjimą neva už ne- 
u'.mokėjimą skolos. Ji liko ra
sta kalta už apšmeižimą kai
mine ir turėjo tam kaimini) i 
duoti $260 atlyginimo. Bei pi
nigų ji neturi ir 
eiti kalėjimai). O 
turėjo kur palikti 
ir kūdikį pasiėmė 
kalėjimam Bet apie jos vargą 
nugirdo niekučio advokatai ir 
laikraštininkai, kurie už ją už
sistojo, atnaujino jos bylą ir 

lai- 
pa-

ii*

Naujas ūkio produktų mąr- 
ketas, kuris kainuos apie $17,- 
000,000 ir kuris užims vietą 
dabartinio South Waler gat
vės markei o, jau pradėtas bū
davot). Jis bus tarp-Ratine ir 
Morgan ir tarp 14 ir 16 gat
vių. Pats budavojimas, žįno- 
ma, dar nepradėtas, bet jau 
pradėtas /prisirengimas prie 
budavojimo kasimas žemės. 
Pradėjo kasimą užvakar pats 
mayoras DeVcr, iškasdamas 
pirmą špatą žemės.

South Water gatvė gi pa
maži yra griaunama ir neužil
go toje vietoje išdygs puikus, 
platus dviejų augštų bulvaras, 
viena iš gražiausių gatvių Chi
cagoj e.

SUŽEISTAS POLICISTAS 
MIŠOVĖ PLĖŠIKĄ

Seržantas Railph Cheny bu
vo pašautas laike rasinių riau
šių; pasveikus jis tapo paskir
tas ' į motorciklyslų diviziją. 
Užpereitą naktį jis išėjo iš sa
vo namų 1257 N. Kceler Avė., 

Niefto'li na- 
jis pamatė

Keletą dienų algai paėjo 
gandai, kad mokyklų superin-

Nekeis aigij mokytojams Lietuvių Rateliuose.1
I > - r,l ■ 1 f *- “ -x-l , , - 1 * I '

Gamta ir visuomenė 
teridentas McAndrew rengiasi Tokl paškaitį-”ekaitys d. P.
pasiūlyti mokyklų tarybai pa
keiti algas visiems mokyto- 
lojams' nuo 1(1 iki 30 nuoš. 
Bet mokyklų taryba griežtai 
tam priešinasi. Esą taryba ilr 
taip negali suvesti galų ir pa
sidaro į metus $22,00,000 dc- mi: 
ficilo, tad apie pakėlimą algos " 
mokytojams negalima ir kalbė
ti; Tarybininkai piksla ir ant 
McAndridsv, kad jis tokį pasiū
lymą rengiasi paduoti. Esą jis 
žinąs, kad pinigų nėra ir kaip 
todėl jis galys tokius pasiūly
mus davinėti; esą tai pigi poli
tika ir prigaudinėjimas žmo
nių. • . '

Niekurie tarybininkų svars
to apie pakėlimą taksų moky
kloms1. Jei jų sumainymas bus 
priimtas, tai tas klausimas 
bus paduotas nubals uoli 
siems piliečiams ateinantį 
vasarį.

vi- 
pa-

Grigaitis Mokslo Draugams.
- ................

Ateinančią Mokslo Draugų 
paskaitą laikys Naujienų Re
daktorius d. P. Grigaitis. Pa
skaitos tema irgi svarbi ir į<lo- 

“Gamta ir Visuomenė”. 
Tai yra svarbi ir kiekvienam 
įdomį tema. Gamta turi dide>- 
lės įtakos į musų visuomeninį 
gyvenimą. Andai vienoj paskai
toj buvo aiškintą, kad net vien 
klimatas turi didelės reikšmės 
į kiljmą ar puolimą civilizaci
jos. O visa gamta dar didesnę 
rolę lošia musų visuomeninia
me susitvarkyme. Juk kiekvie
nam įdomu tokius dalykus su
žinot). O kad paskaitą laikys 
d. Grigaitis, tai tas užtikrina, 
kad paskaita bus rimta, svar
bi iiV gerai prirengta.

Paslliaita prasidės 10:30 vai. 
ryte (sausio 125 d.), Raymond 
Chapęly, 816 W. 31'St. Visi 
kviečiami atsilankyti. -

ANNA BALSA1TE
Mirė sausio 22 d., 8 vai. ryte, 

velione paėjo iš Lietuvos Tau
ragės ąpskr., Naumiesčio vals
čiaus, Bartininkų kaimo, Lietu
voj paliko senus tėvelius, 8 se
seris, du brolių ir Amerikoj 2 
brolių ir viepą seserį Rozaliją 
Šalkauskienę, brolį Antaną ir 
Tadeušą. Velionė turėjo 33 
metus, prigulėjo prie draugys
tės Sv. Patronėlės ir Moterų 
Sąjungos ir prie vyčių 16 kuo
pos. Paliko daugybes giminių, 
pažystamų ir draugų Amerikoj 
ir Lietuvoj. Laidotuvės įvyks 
subatoj, sausio 24 d. iš namų 
3520 Lowe Avė. j šv. Jurgio 
bažnyčią 8:30 vai. ryto ir į Šv. 
Kazimiero kapines.

Kviečia visus gimines ir pa
žystamus dalyvauti laidotuvėse.

Palieka nubudę:
Broliai, sesuo ir broliene 
Balsienė.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius A. Masalskis, 3307 Au- 
burn Avė.

S
nusipirkti cigarų, 
mų, prie kampo 
porą nužiurėtinų asmenų, ku
rie laikė rankose revolverius. 
Jis juos (bandė sustabdyti, bet 

j jiė šovė į jį. Jis irgi pradėjo 
' šaudyti. Pasekmėje, policislas 
liko pašautas Į petį, bet ir jis n,v. i 

į viepą plėšikų mirtinai sužeidė, ka į akį. 
• i >■ «Iz’i'i • Iz’fYzl *i 1 <

sužeistąjį privertė nu- tas lietuvių risti kas Karolis Sar- 
pa'lius nenusigando ir jo, bet iš
šalsimą priima. Bet jis tik ta
da sutinka ristis, kada 'bus su
rastas geras ir patikimas pro- 
motoris.

K. Sarpalius risis su trimis.
K. Sarpalius turbut neberan

da užtektinai tvirto vyro, kuris 
norėtų su juo, ristis, ar bent 
kiek'ilgiau prieš jį atsilaikyti, 
tad jis pradeda ristis net su tri
mis. Su trimis vyrais, ir tjįi ne 
bet kokiais ristikais, jis risis 
vasario 6 d., ant Town of La
ke. Jis risis su Ačiū, Lazausku 
ir dar vienu, Ir visus tris juos jis 
apsiima paguldyti į pusę valan
dos. žiūrėsime kaip jam pasi
seks tai padaryti.

BancevlČius priima Sarpaliaus 
iššaukimą

Juozas Bancevičius yra drąsus 
vyras ir nesibijo nė vieno risti- 
ko. Jis net ir Garkavenkai “šo-

Jis tad patemijęs, 
■ o kitą pašovė į ranką. Paskui kad jį šaukia ristis kitas tvir- 
j lengvai 
į nešti savo draugą į aulomobi-

l.'ų ir nuvežti ligoninėn, kur 
sunkiau) suždiistaįsis pasimirė 
už trijų valandų. Policistas ir 
kitas plėšikų pasveiks. Abu 
jie. pasirodė (*są pasižymėję 
plėšikai, kurių policija jau so-
nai ieško.

PAŠOVĖ P0LICISTĄ

DR. VAITUSH, O, D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTA4?

pHjeuMvins akių jtempiui,*, Kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
reyystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi- 

I mas daromas su elektra, parodan- 
Čih mažiausias klaidas. Speciali 

Įatyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir aųgšČiau. 

•Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p
1545 West 47th St.
Phone P^nlevard 7589

/

(Tąsa aut 6-to pust)

Lietuvių Dantistas patar- 
' naus geriau.

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

1545 West 47th Street
; Netoli Ashland Avė.

VIDURNAKTY SU KRUPU
Jus pabilndate naktį ir pamato

te, kad jusjp, kūdikis labai .sunkiai 
kvėpuoja ir jį pradėjo atakuoti 
krapas. ,Ką jųij turite daryti? Tuks
iančiai niofliių išriša tą klausimą 
užganėdinančiai. Maža doza I)r. 
Drake’s Glešsco prašalina krupą į 
keletą jninutų — daugiau negu 
vienos dozos beveik ir nėra reika
linga, Jos veikia greitai. Jos yra 
malonios ir atsakančios ir never
čia vemli. Tikra pagelba\iuo kru
po. Dautfaiiisiai parduodamos Ame
rikoje. Rekomenduojamos ir garan
tuojamos pas visus aptiekorius. 5(J 
centų butelis — vertas $50, 2 vai, 
naktį.

THE GLESSNER CO., 
Findlay, Ohio.

FRANGIšKUS terleskis
Mirė sausio 21 d., 1925 m.,

9:45 vai. ryto, 34 metų amžiaus. 
Kilo iš Kauno red., Šiaulių ap., 
Kražių parap., Pabudkalnių kai
mo. Išgyveno Ameiikoj 16 
metų.

Pliliko dideliame nubudimo 
moterį Mikobną, dvi dukteris, 
Frahclšką 6 metų 10 mėn., Alek
sandrą 4 metų 5 mėn., du sunu 
Broįiislavą 8 m., Stanislovą 9 
mūn. ir dvi jledynj Uršulę Stane
vičienę ir Rozaliją Bartkienę ir 
dėde M. Terleskį. Lietuvoje tėvą 
Kazimierą, 4 .seseris, Juzefą, 
Stanislavą, Oną ir Pauliną ir 
brolį Petrą.

Kūnas pašarvotas 4504 So. 
Paulina St. Laidotuvės jvyks 
panedčly, sausio 26 d., 1925 m. 
Jš namų 8 vai. bus atlydėtas į 
Šv. Kryžiaus bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes; Nuoširdžiai kviečiame visus' 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Moteris, vafliai ir visa 
Terleskių šeimyna.

Laidotuvėse patarnauja gra
bo ri u s Ežerskis.

Ii-

M1KOLAS JARAŠIŪNAS, 
I *

’ 7 .< ■ "■ 

Jau metai laiko praėjo, kaip, 
musų mylimas į brolis netikSta 
mirčia persiskyrė su šiuo pa
sauliu, sausio 26, 1924. Išgyve
ni Amerikoj 14 metų, 38 metų 
ąmžiaus. Nevedęs. Paėjo iš 
Panevėžio apskričio, Pušaloto 
miestelio, Vitenų kaimo, 
liko dideliame nubudime 
seseris Oną ir Grasildą ir 
švogeriu: Joną Palevičių 
Kostantą Burkauską. Už 
Jionio sielą įvyks gedulingos . 
maldos, Nekalto Prasidėjimo 
Paneles švenčiausios bažnyčioj, 
panedčly, sausio 26, 8 vai. jy- 
to,

Kviečiame gimines, ' draugus 
ir pažystamus dalyvauti pamal
dose.

Ilsėkis broleli po šalta žeme
le musų apraudotas.

Ilėka nubudę: X
Seserys ir švogeriai ir sesu
tes valkai Adele ir Kostukas 

K. B., 5942 S. Rockvvell St.

Pa- 
dvi 
du 
ir 

ve- 
pa'-

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.

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

4204 Archer Avė., Chicago, 111.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakaųę nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543

lodei turėjo 
kadangi m 
kūdikio, (ai čiamos 319 W. 
su savim -į pašautas ir gal 

skis seržantas 
Ant kiek iš jo 
buvo sužinoti, 
čiamą, nes girdėjęs, kad ten 
esąs jo ieškomas žmogus. Kar
ei amo j radęs keletą nužiurėti- 
nų asmenų, kurie policistą ne
prielankiai pasitikę. Jis greitai 
išėjęs iš saliuno, bet jį išsivi
ję trys žmonės, kurie ir pra
dėję šaudyti į jį, kada jis ban
dęs pabėgti taksikaibu. Jis irgi 
paleidęs 4 šūvius,/fbet nepatai
kęs. Pats* gi policislas 'liko 
sunkiai sužeistas. .Tau keletas 
asmenų, jų tarpe viena mergi
na ir dviejų taksikabų šofe
riai tapo areštuoti ir eina 
ulatųs tardimai, bet policijai 
dar nepasiseko surasti kalti
ninkų ir sužinoti kaip teh tilc- 
rai buvo. Ieškoma dar kelių 
asmenų.

Pirmadienio naktį prie 
. Root iSt., 

mirtinai sužei- 
Babbington. 

palies galima 
jis Įėjęs Į kar-

liko

yra

Jury foremanas — plėšikas.

tiek tamsu, kad reikės 
lempas, o jei pasitaikys 
diena, kas dabar labai

po
SU

atidėjo ją neaprybotam 
kui ir ji tapo iš kalėjimo 
liuosuota.

nemažai plėšimų, 
kai apie $18,000 
saikai vadovavo

SVEIKATA YRA LAIMĖ
Serganti, jei norite tuoj gauti paleng
vinimų, ateikite į musų ofisą kuris 

renetas

donie gerai
Patarimui

Rosiskos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

miglota 
tankiai
Ii ir gatvių lempas. Nors Chica- 
gojo ir nebus visuotino saulės 
užtemimo, bet jis visgi bus la
ba' didelis. Augsėiausio čiukuro 
saules užtemimas čia pasieks 
7:58 vai. ryte, kada bus mato
ma tik maža juostelė, panaši į
jauną mėnesį — viso vos dvi- Dr. iPercy Ihąe.

George Rrennan, 3079 W. 
Jackson Blvd., kaip pats prisi- 
p ižino, kartą ėjo dvi pareigas. 
Jis buvo jury foremana® ir 
kartu plėšikas.

Jury vėlai vakare siisitaikc 
dėl verdikto ir lapo paleisti 
namo, bet ryte turėjo sugryž- 
li ir paskelbti stdvo nuosptendį. 
Jis 9 vaU ryte apiplėšė gatve- 
,i<‘ žmogų, o už pusės valandos 
jau buvo teisme išnešti nuo- 
pi\ndi, o paskui sugryžo na

mo pasidalinti grobiu.
Brenuan prisipažino pri

kali padarė 
davusių šai- 

grobio. Tai 
chiropraktas

Užvakar miesto tarybos 
sėdį pirmą kartą pradėta 
malda, 'bet pats susirinkimais 
buvo triukšmingas, su kelio
nėmis, o užsibaigė jis peštynė
mis, kurias sukėlė vienas žmo
giukas, panorėjęs pasimatyti 
su mayoru.

[ Mr. 1. Knovvitt The nexi ttme he ll tnvestigate sooner.
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« NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ
Geriau leisk kūdikiui verkti, ncffu pripildyti jį su narkotiškals nuodais, 

kad “apmalšinti” jo skausmų paeinanti nito netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriau—duokite jam truputį

tyriausio, suldaus-skonio, tikro vidurių pa) juoduotojo. Jame nėra svaigalų. 
Nėra narkotiškų nuodų. Jis jrajotik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta iš daržovių išsunkę, kuri pagelbsti įjuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jj. jie net prašo daugiaus.

Jūsų aptiekorius parduoda Bambiuo—35e. už bonkų, 
arba pušlųskite tiesiui j j laboratorijų.

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

moderniškai.
Naujausi moksli

niai išradimai ir pa
tyrimas visokiose li
gose su labai- mažu 
išėmimu, yra gydo
mos atsakančiai įlei- 
džiant eerums tie
siai j kraują, su di
deliu pasisekiau.

Tuiime visada 
naujus serums — 
Protono > iatis Ehrli- 
cho gyduoles 606 ir 
pagerintos 914, gy- 

if be skausmo.
ir X-Ray Egzuiniiiaclja 
Visai Dykai.
priimsime kiekvieną — 
to neturėsite jokios ytsa- 

ujo, i eumatizino, nervų, 
ligas, odos, krutinės, šonų, 

plaučių, kepenų, 
ja» yra mu- 

per 28 metus, visuo-

3514-16 Rooseveit Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

|T" (MNV 
i DOHV VV- HO

uSE'O1 ne cuv*
ho vV4es.cocx> to esžotse,

-tlM’S- O’HUfeVVC1.

Tel. La f ay eite 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

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

Maloniai 
ateikite, dėl 
komybės.

Ligų 
skilvio 
kraujo nuboginu*, 
pūslės, vjsčhi slaptingai ligi 
su specialnmu; 
inet gausite geras pasekme

Pagelbėjom tųkotaneiaiub kenčian
čių. Ateikite pas mus ir daugiau ne- 
bekontėsite, jums tai nieku nekainuoti.

The Peoples Health Institute
DR. G1LL, Specialistas

40 N. WeIIs St., kamp. VVashington St.
Ofiso valandos: Panedčly, ketverge 

ir pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Utarninkc, ketverge ir sukatoj nuo 9 
tyto iki 8 vakare. Nedėlioj ir šventė
mis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų.

Ry Thornton Flstier

T\AVŠ (jJEpšTHfei?- 1$ -
cjtjšr 40 .

tnOflL. ,

TUG.RU
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Lietuvių Rateliuose.CiM™Soks S|1 d™d»s ASMENĮI JIESKOJIMAI AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI
Nedėlioj, 25 d. sausio Dzint- 

dzi Drimdzi ntpyška su 4 armo- 
billais ir vienu “l.roku” į Cicero 
šokli ir naują programą rodyti. 
Dzimdzi Drimdzi išsimokino 
nauju dainelių, kupletu ir taip 
“fonių.” Kas norės pamatyti 
Dzimdzi Drimtlziško koncerto, 
tai prašom nesivėlinti, nes ly
giai 8 vai. vakaro, iLiuosybės 

į p. Gregoriaus svetainėj artistai išsižios. - 
Sudrimdzėjo Rakauskienė 
Musų mylima dainininko 

Rakauskienė, pirmą kartą pasi
rodys su Drimdzi Dzimdzi 25 d 

nant namio suskambino durių sausio ir padainuos naujų A. 
varpelis. Vaitkienė pravėrė <hi- Vanagaičio romansų, kurie dar 
ris kad pažiūrėti.
smarkumu liko atplėštos ir j Tie Dzimdziai laimingi
du maskuoti vyrai įpuolė į vi- ■*- --
dų. Vienas iš jų 
žiu p. Vaitkienei 
pradėjo ją mušti, 
metė ant grindų 
sjiurde.
gus ir mušė spardidami kojo
mis, 
bėjo: 
ti.” Vaitkienė prašėsi, 
nors gs^’ų Paliktų. Mušeika 
stike, kad mušt gausianti ir 
sius duktė.

Jie visur išvertė ir kažin 
k‘*kojo. Ant komodės buvo 
brangių žiedų, bet nepaimti. 
Išvartė sudynns ir visiką išme
tė. Paimta tik pinigų apie $20. 

Sakė namiškiai, kiul tai bu
vo greičiausia pasamdyti mu
šeikos blogų norų žmogaus. 
Jei jie butų vagys-plėšikai, tai 
butų be mušimo apsiėję, bet 
jie da žadėjo sumušti ir jų 
dukterį, kuri nėra niekam blo
ga pasakiusi.

Apie šį įvykį pranešta poli
cijai, kuri prižadėjo kaltininką 
surasti. —R.

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Sumušė lietuvę
Mušeikos ketino mušti 

dukterį
ir

Sausio 19 d., apie II valan
dą ryto, du apsimaskftvę vy
rai
Vaitkaus namus, 3333 S. Hąlst- 
rd St., ant 2 augšto ir sumušė 
p-ią Antaniną Vaitkienę.

Vienai p-iai Vaitkienei bu

Durys visu Chicagoj nebuvo dainuojami.
i žmo

nės, jie turbut su “turtais,” tai 
tikri “raganiai.” Mes nepajti
sini kaip visa Chicaga sudrim- 
dzės. —f.

rėžė su gel- 
į galvą ir

ir kojomis
Jiedu užsitraukė lan-

Mažesnysis mušeika kal- 
“Reikia jai galvą niipia.u- 

/aitkienė prašėsi, kad 
pa- 
jo

Pranešimai
GAMTA IR VISUOMENĖ 

naudinga Moks- 
jvyks sekma- 

10:30 vai. rvte, 
816 \V. 31 St. 
Grigaitis, Nau- 

Pema — Gam- 
Visi yra kviečia- 
šios didžiai žin- 

naudingos paskaitos. 
—Mokslo Draugai.

Didžiai žingeidi ir 
lo Draugų paskaita 
dieny, sausio 25 d., 
Raymond Chapely, 
Prelegentas yla P. 
jienii redaktorius, 
ta ir visuomenė, 
tni pasiklausyti 
geidžios ir

L. S. .L Lygos lavinimus susirinki
mas įvyks penktadieny, sausio 23 d., 
8 vai. vak. Rąymond Chapel (816 W.

Visi nariai malonėkite atsi- 
ir savo draugus atsivesti.

— Apšvietos Kom.

31 St.). 
lankyti

Po Chicagos padange
Juo tolyn — tuo puikyn.

su dideliu

sueidavo žmonės ant 
laiko pavalgyti, bet 
ir pasiHvečiuot, pasi- 

ir valandą pasėde! i.

Bridgeportą puošia nuo se
nų laJkų Ii-tuviška J. B. Ju- 
ciaus (3241 S. Halsted St.) 
valgykla. Valgykla buvo gana 
ruiminga: galėjai
briku ir ketvertu arklių pada
lyti gerus “manevrus”. Pui
kus. pianas išvien skambina, 
tad žmogus jautiesi tarsi mi- 
lionierius valgydamas pietus.

Tenai 
trumpo 
ateidavo 
kalbėli
Tai dabar jau yra ir įrengta, 
kad galima jaustis ir darbinin
ku ir ponu. Dabar jau valgyk
la perdirbta pusiau.

Sausio 1 d. buvo iškilmin
gas kavinės atidarimas. Griežė 
p. Pociaus (iš Roselando) or
kestrą. Žmonių buvo 
Visi ėjo aplankyti ir 
kavinės., Atida rimti 
apie 13,000 žmonių.

apžiūrėti 
dalyvavo

♦' *
Nėra kaltininko

Vežimai pasidarė dideliais 
didvyriai^ Jie net gatvekarių 
nepaiso. Vienas drąsuolis, Ame
rican Wet Wash laundry ve
žimas nepaisydamas smarkaus 
ga-tvekario bėgimo važiavo 
skersai Halsted. Karas vos tik 
biskį bakstelėjo ir vežimas su 
arkliu persivertė. Arklys ke
liasi ir vėl puola, o jų ponas, 
kai šluboj, vežime siędi. Išlin
do vienas, paskui ir antras vy
rukas. Subėgo visa Maxwell 
publika ir kaltino vežėją, 
gatvekarį.

Toje apielinkėje sunku 
lik gatvekariųi ar vežimui
važiuoti, bet ir pėsčiam praeiti 
Žmonės vaikščioja laisvai, 
Rusijoj, - be tvarkos.

kiti

ne- 
pra-

kai

* ♦ 
Nė už šį — nė už tį.

Ketverge, sausio 22 d., 
18 ir Halsled St. subėgo 
rys žmonių. Vidury jų du 
rukai vienas kitą pirštais 
do, pro nosis bruk&Soja ir 
apie akis suka. Pribuvo trys 
žvaigždėti dėdės ir abudu nusi-

ant 
bu

PAJIEšKAU Anelės šarkanskai- 
tės po vyru Mikolai!lene, 23 metai 
prieš karą išvažiavo j Ameriką ir vi
są laiką gyveno Chicagoj. Jos pačios 
ar jos vaikų, arba kas nors apie ją 
žino, prašau pranešti man, nes yra 
labai svarbus reikalas.

P. Tampauckas (Thompsonas) 
159 N. Edward St., Kenosho, Wis.

PARDAVIMUI automobilius, Hnd- 
son Conch, tik /000 mylių važinė 
tas arba mainysiu i mažą t roką. 
Kas pirks, tas gaus bargeną. Kreip 
kitės vakarais po a vai. vak., 2 lu
bos frontas.

3300 So. Union Avė.

! PAJIE.šKAU Pranciškaus Razba- 
dauskio iš Dirgelių kaimo, Kaltinėnų 
valsčiaus, Tauragės aps. Girdėjau, kad 
pirmiaus gyveno Erie, Pa. Pats ar 
kas žinot pranykit man už ką busiu 
dėkinga, švogeika.

STEF ANIJ.A ACHRAM AVTČ1UTĖ 
8910 S. Lake Paik Avė 

Chicago, I1J.

PARSIDUODA CAD1LLA.C- 
Taxi vartojamas Ilub Cab. Co. 
Parduosiu1 už mažą kainą, einu j

PARDAVIMUI kavos ir groserio 
krautuvė, stakas didelis, jai pirkėjui 
būti) perdaug šlako, lai dalį galima 
atimti. Gerus biznis, bet savininkas 
turi du 
duosiu Už prieinamą kainą, 
vės Įtaisymas pirmos klesos, su vi
sais naįijais fisures ir parankumais

Kreipkitės
1903 W. 51 St.

bizniu, tai neapsidirba. Par-
Krautu-

I71G S. Rfiiino Avė.
Canal 3$54

■t?.

RAKANDAI
IEŠKAU Jurgio Narkaus. Paėjo 

Kaltinėnų valsčiaus, Tauragės ap
skričio. Keletas metų atgal gyve
no Chicagoj. Dabar gyvena Det- 
roil. Mieli, 'l'iii-iii svarbu reikalų, 
meldžiu atsišaukti.

Aleksas Arinon,
1338 W. 5!)th St., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
TpI. Yards 7282

BRIDGEPORT P/kINTING
& HDW. CO.

Mnlevojaib ir popieruojain. Už
laikėm malovą, poplerą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČION1S, I’rez..

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠU dalininkams Bendrovės 

j “Venta” Šiauliuose, kad šėrininkų su-j 
Isirinkimas Įvyks vasario mėnesyje, | 
i todėl meldžiu pasiųsti Įgaliojimus 
i kam nors iš pažystamų ar kasininkui 
j Bendrovės.

ANTANAS ČIŽAUSKAS 
6425 So. Richmond St., . Chicago.

S. VIII Rajono konferencija ;
1925 m.

L
įvyks nedėlioj, sausio 25
Naujienų name, 1739 So. Halsted St., I
Chicago, III. Pradžia L vai. po pietų, i

Visos L. S. S. kuopos, priklausan-1 
čios Aštuntam Rajonui prisiųskit de-' 
legatus. Jeigu kuri kuopa neturi iš- me $65. 
rinkus delegatų, tai gali dalyvauti Į - 
kuopos valdyba.

A. Vilis, L.S.S. VIII Raj. Sekr. 1

Cicero. Lietuvių Biznierių ir Pro- 
fesijonahj Kliubas laikys susirinkimą, 
penktadieny, sausio 23 d., 8:30 vai. 

i vak. šv. Antano, parapijos svetainėje, 
15 ir 59 CoUrts. Malonės visi atsi
lankyti susirinkimam

Rašt. L. J. Narbudas.

Gvardija Did. L. Kunig. ’ 
metinis susirinkimas atsibus 25 d. 
sausio 2 vai. po pietų paprastoj svet. 
Visi nariai malonėkit susirinkti, nes 
yra daug dalyki) svarstimui.

— Nut. Rašt. Klimas.

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas karš

tu vandeniu šildomas gerame padėji- 
Tame pačiame name, ,4 

kambarių flatas, karštu vandeniu 
šildomas $50. Gražioj apielinkėj. 

6530 So. Robey St. 
Tel. Prospect 3926

SIŪLYMAI KAMBARIU
Parendavojimui kambaris ga- 

I ru šildomas, didelis, šviesus, su 
Vytauto visais šios mados parankumais. 

6139 S. Sacramento Avė.
Itli^fl, front.

Brighton Park.—• Keistučio Kliu-' 
bo Dramos skyriaus ir vakaro 
rengimo komisijų susirinkimas bus! 
pėtnyčioj, sausio 23 d.. McKinley 
Park svet., pradžia 7:30 vai. va
kare. Malonėkite kaip dramiečiai,' 
taip ir komisija atsilankyti paskir
tu laiku, nes turime daug svarbių 
reikalų atlikti.

HENDAI kambarys vedusiai 
rai, su vaiku ar be vaiko; 
pageidaujama nedirbančios, 
pridabotu namus ii* 6 melu 
gaily. Kreipkitės suimtomis, i 
lioiris ar šiaip dienomis.

.1. M.
5513 S. VVhipplc SL, 1 lubos

I |)O- 
hulit 
kati 

mer- 
ne<lč-

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

LMSA Centro valdybos, Ap.švie-J 
los komisijos ir redaktorių susi
rinkimas įvyks sekmadieny, sausio 
25 d., kai 2 vai. po pietų, Bakščio 
name, 4435 S. Washlenaw Avė. Vi- ‘ REIKALAUJAM patyrusio Lietu
si prašomi laiku susirinkti. vio bučeriaus, kad galėtų užimti ma-

—Raštininkas. negeriaus vietą ir kad galėtų važiuo- 
------------ -------- j įį į marketus ir pirkt tavorą. Atsi-

Draug. šv. Petronėlės exlra su-(šaukit kaip tik galima greičiausia, 
sirinkimas iš priežasties mirties' 
vienos narės įvyks Šv. Jurgio sve-, 
tainėj, 32 ,P1. ir Auburn Avė. 7-tą 
vai. vakare, sausio 23 d.

—B. Bitautienč, pirm.

Naujienos,
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

Box 447.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

TAUTIŠKA DRAGYSTĖ LIETUVOSI 
DUKTERŲ 

Rengia draugišką vakarienę, subatoj, 
24 dieną Sousio (January) 1925 m., Į 
Fellowship svetainėj, 831 W. 33 Placo. I REIKALAUJU pirmarankio duon- 
Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga dykai, kėpio, kuris turi gerą patyrimą prie 

atsi- juodų duonų. ' Gera mokestis 
kančiam darbininkui.

Atsišaukite 
FRANK DRĄSUS, 

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

Pradžia 7 vai. vakare.
Kviečiame draugus ir drauges 
lankyti ir linksmai vakarą praleisti.

Kviečia Komitetas.

Kensington. — Lietuvių Bendrovė 
rengia draugišką vakarienę šeštadie
ny, sausio 24 <1., 7 vai. vakare Torners 
Hali, 200 Kensington Avė. Nepa
mirškit visi atsilankyt, nes vakarienė 
atsibus prie gražios muzikos. •

Reng. Komisija.

Lietuvių Neprigulmingo Kliubo me
tinis susirinkimas atsibus nedėlioję, 
sausio 25 d., 1925 m. K. Ūkelio svet., 
3436 Aųburn Avė., Chicago, III. 1 vai. 
po pietų. Malonėkite visi draugai 
atsilankyti, nes turime daug svarbių 
reikalų ir per ŠĮ susirinkimą užims 
nauja valdyba vietas.

L. N. K/nut. rašt. P. J. Puniška.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI

atsa-

REIKALINGAS 
gerai patyręs kepime latviškos 
juodos duonos. Gera užmokes
tis ir pastovus darbas. s 
Naujienoj, 1739 S. Halsted St.

• Box 146

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

Atsišaukite
5691 So. Winchester Avė.

t.......................— .......- ---—

TRIJŲ kambarių rakandai turi bū
ti tuojau parduoti. Parduosiu pi
giai; yra gerame stovyje, kaip nau
ji. Reikalingam žmogui gera pro- 
ga. Galima gyventi ant vietos, 4 
švisųs kambariai.

Atsišaukit į bučemę,
4605 So. Paulina St.

UŽ PUŠŲ K AINOS
Parsiduoda didelis ir visąi mažai 

vartotas “National” cash registeris. 
Vartoti gailina kaip norima ar surun
ka arbą su elektra. Taipgi pats re- 
gisteris automatiškai surokuoja visos 
dienos (apyvartą.

Taipgi pigiai parduosiu mašina mė
sai ar i kavai malti, “meat and coffe 
grinder.

Kam 
šaukite

BBOSHM

reikalingi šitie dalykai, atsi
pus •

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.. 
Phone Boulevard 4899

Edw. W. Baks & Co.
(Baksewicz)

3301 So. Halsted St., 
Phone Boulevard 6775

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI 
GROSERNfi Ir 
BUčERNe,

3600 S. Union Avė.
Tol. Yards 0297

bučcrnC 
girdaviino; gera 
onijoj, biznis iš- 

per daug metų. Gausite 
kas pirmas, ias laimės.

NE( H R DĖTAS ba rgen as 
ir gorsernė ant 
vieta, lietuvių k 
dirbtas ] 
bargciią, !»<,.-» p>> i«p
Turi būti parduota į trumpą laiką.

729 W. 18 St

EXTRA BARGENAS
Ant pardavimo arba mainymo bučer
ne ir grosernė geroj vietoj, turi būti 
parduota greitu laiku. Mainysiu ant 
namo, loto, automohiliaus arba kito 
biznio. Kreipkitės

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

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

Atsišaukite
4432 So. Western Avė.------„-------------- —.-------------------------,

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė maišytų tautų apgyven
tos vietoj. Pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos.

5359 So. Aberdeen Avė.
, i„ i a ,i n ............

PARDAVIMUI grosernė ir 
daržovių krautuvė. Sena iš
dirbta vieta. Gaukit bargoną.

šaukit:
Tel. Lafayette 0160

PARDAVIMUI žuvų krautu
vė ir delikatoscn prie 4127 
Archer Avė. Daliai pigia kai
na. Atsišaukite prie savininko.

4335 S. Whipple St.

PARDAVIMUI barbernė 
iš priežastis, 
ligos.

2620 W. 17 Si.

. PARSIDUODA
Grosernė ir delicatteson krautuve 
maišyti) tautų apgyventoj vietoj. Ke
turi pagyvenimui kambariai su mau
dyne ir furnišiais. Renda tik $45.00. 
Parduosiu pigiai.

Atsišaukite
5301 So. Union Avė.

duonkepis, kitp biznį.

DIDELIS BARGENAS
PARDAVIMUI ladies ir gent’s fur- 

pishings krautuvė irgi vieta dėl 
kriaučio biznio. Savininkas eina j

Atsišaukite
3310 So. Halsted St.

PARSIDUODA du pečiai; vienas 
kombination ir kitas kietom ang
lini, žieminis. Taipgi parduoda 7 
šmotų valgomo kambario setą.

2218 S. Irving Avė. 
3rd floor

NAMAI-2EME
Nepaprastas pirkinys

mu bulva-
- šešių fla-

Puikioj vietoj - 
ro — netoli parko 
tų apart meni inis namas su ga
ražu 5-kiems karams — par
siduoda pigiai dėl netikėtos 
priežasties. Pietų rendos že
mos, bet neša dabar $5400 į 
metus. Galima nupirkti įmint 
maždaug 
tė.ą tuoj 
vai.,

ADV.
3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 0111

$7500 cash. Kreipki- 
vftkarais nuo 6 iki 8

K, JURGELIONIS

REIKIA real estate agentų dėl par
davimo 52 naujus namus kuriuos da;

Į bar mes statome.
! lengvais išmokėjimais.
laikas
nigus.
Ofisas

Jie bus parduoti 
Dabar yra 

pradėti ir uždirbti didelius pi- 
A teiki te dėl pasikalbėjimo, 

atdaras iki 9 vai. vakare.
E. W. BAKS & CO., 
3301 S. Halsted St„ 

Phone Boulevard 6775

PARDAVIMUI bučemč ir groser- 
nė, arba farma, \Visconsino valstijoj. 
Vieną iš dviejų turime parduoti. 
Parduosime prieinama kaina.

Kreipkitės
DAMBROS ir JARUMBAVICH 

1409 So. 49 Court 
Cicero, III.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI1 pigiai pulrui- 

mis, tabako-ir minkštų gėrimų 
biznis. Biznis išdirbtas, prie
žastį patirsit ant vietos.

10737 SI Michigan Avė.

PAJIEŠKAU savo draugo Nopale- 
ono Stonio. Paeina iš Luokės para-j 
pijos, Telšių apskričio. Girdėjau,, 
kad ilgą laiką dirbo už motormaną 
ant gatvekarių linijos Detroit, Mich/ 
Ji patj arba kas apie j j žino prašau į imun RAPevSiAipranešti sekamu adresu. Feliksas Ged- m \ °1R^J^GENAI 
minas, 10001 Commercial Avė., SoJ metų, 1 tono marketo tro- 
enieago, m. Į 1923, t tonQ daržovių trokas, *u

starteriu .................................... $275
, su 

_______ H...........................  $290 
Taipgi bargenai touring karų, roed- t apgyventoj apielinkėj. 
erių coupe ir sedanų. Visi karai . .

\ MdlVŲHU ..................................................

PAJIEŠKAU savo brolio Petro sun. 1923, 1 tono panel .trokas, 
vežė automobiliu. Vargšam vi- Kazimiero Kepalo gyy. Ažubulų khi-j starteriu ............... ;............

są jų biznį sugadino kurį jau m.e Kamajų vai.., Rokiškio apskn, se-i 
, . ’ vv.c . niau gyvenančio Chicagoje.butų pradėję SU kumsciomis.1 svarbu )abai reikalą. Pi-ašau

UŽ šį, nė už tį, nusivežie. Petrai atsišaukti. Tavo sesuo Karo-, dėjime.
VYTUS ti ” Rep | liną Žilienė,, Rokiškis Lietuvos Ban-I

* —kas.

Parsiduoda Brighton Parke 
bučerne ir grosernė maišytų tau 

Turiu sterių coupe ir sedanų. Visi karai Uai
brolį garantuoti gerame mechaniškame duosiu Vieną biznį ar SU namu, 

4859 S. Mampflewood Avė 
Tel. Lafayette 2799.EVANS—SCHUSTER 00., »

3704 S. Westera Avė.

BARGENAS -
Kas ieškot bučerhčs 

vietoj, parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant mašinos, 
žaslis -- turiu du bizniu. Tei
singas pnBinh’mas nebus at
mestas.

AtsišaukiI:
3331 S. Halsted Si.

REIKALINGA BUČERNĖ ARBA 
GROSERNĖ

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

Platesnių žinių kreipkitės pas
C. P. SUROMSKIS '& CO.,

3352 So. Halsted St., Chicago,
« Tel. Boulevard 9641

geroj

Prie

PARDAVIMUI hardsvnre ir 
muicVos krautuvė, 
2 lotų prie 63 St.

4110 W. f>3

naujas
Kaina

ant 
ne

SI.

PARSIDUODA cigarų, kendžių, 
sodos, ice creamo ir notion krautu
ve: biznis išdirbtas, vertas $2300, 
parsidiioda beveik už pusę kainos. 5 
ruimai gyvenimui,.vana, elektra, ven
dą 50 dol. Nepraleiskit šio bargeno. 
Atsišaukite:

5613 So. Racine Avė.

PARSIDUODA smulkmenų 
krautuvė. Užlaikome sodą, sal
dainius, cigarus ir school supply. 
Parduosiu pigiai, nes turiu sku
biai apleisti miestą.

1707 So. Halsted St.

DIDŽIAUSTS BARGENAS!
Parsiduoda ice creaminė ir viso

kių sajldainių krautuvė, arti kampo 
prie didelio teatro. Biznis išdirb
tas per 12( melų 
prieinama kainai 
norintį stoti i 
progos, nes tokios progos daugiau 
negausil.

Perkanti galis 
Biznieriai arba 

bizni nepraleiskit

3150 So. Halsted St.
Savininkas S. .L D.

plDELIS BARGENAS!
I'arsiduoda levery biznis, katras 

darbuojasi su graboriais ir sykiu 
parsiduoda graboriaus kontrak
tas ant 5 metų, taipgi prie to ir 
automobiliai. Kreipkitės.

3150 S. Halsted St.

TURIU parduoti savo gražų, 
vertės Console Victrola, su 
arm, vartota tik 3 mėnesius, 
daug rekordu, — deimantinė 
ta $65.

2502 W. Division St. 
2nd floor

Tel. Arinitage t981

NAMAI-ZEME

$275 
radi o

yra
4i<la-

i PUIKUS NAUJAS 4 PLATŲ 
MŪRINIS NAMAS

Vėliausios mados visais atžvigiais, 
4 kąru mūrinis garadžius, pilnai pa- 
renduotas už $4000 Į metus, lietuvių 
kolonijoj, kaina $34,000, cash $10,000 
ar daugiau.

Matykit savininką tame name.
G. J. SCHREIER, 

6442-44 So. Rockvv'ell St.
Prospect 6238

BARGENAS
Mūrinis namas 2 flatų, 7 ir 8 kamba
riai, furnace šildomas, elektros šviesa, 
guzas, maudynes, skalbyklos, cemen
tuotu ęlė. Rendos neša $1320 į me
tus. Namas geresnis negu naujas. 
Kaina $11900, $5500 reikia įmokėti, 
likusius ant lengvų išmokesčių.I

Atsišaukite
6951 So. Union Avė.

Tol. Englewood 8137

NORINTI pirkti, parduoti arba 
mainyti namus, lotus, biznius, tu
rim bargenų. namų, lotų aplink 
vienuolvna Marquette parke. Maty- 
kit J. Namon 2418 W. Marųuette 
Rd., arti VVeslern Avė. Tel. Pro
spect 8678. Ofisas adaras lig 8 v., 
nedaliomis iki 3 po pietų.

10 AKRŲ FARMA 
SOUTH WEST MIESTO DALYJ 

Casharti City Limits; gana pigiai, 
arba ant išmokesčių.

JOS. HAYER 
3000 W. 21st St.

Telefonas Rockwell 8152

ŠEŠIŲ kambarių modemiška 
mūrinė rezidencija, karštu van
deniu šildoma, 3 karų gara- 
džius, aržuolo trimingai. Sa
vininkes ant. pareikalavimo.

6501 S. Campbell Ave.

$2000
Nupirks naujus mūrinius 
namus 2 flatų.

1 blokas nuo karų linijos,
2 blųkžli IlUO mokyklų, aržuoliniai ii- beržiniai florai,
nyčių, bus linijos ir parko.1 vana’ irj.oįlet. Utas 33xl42v> Kaina 
Mes statom 52 namus iš viso.

22 po 5-5 kambarius ir 30 
po 6-6 kambarius, sun parlo- 
rai, aržuolo trimingai, garu 
šildoma, įmūrytos vanos, pa- 
destal, lavatory, gyduolių 
skrynutė, prosinimui lentos 
bufetas, viskas moderniška, 
lotas 30x125, nauja gatvė.

Tai gražiausi namai South 
Sidėje.

Mes taipgi statome namus 
ant jūsų loto.. Atsišaukite 
dienomis ir vakarais iki 8 
vai. vakare ir tuomet galime 
susitarti dėl pamatymo tų 
nam^Į.

Taipgi hiainysim j jūsų se
ną namą.

KAI) TURI $500

Buk savininkas savo namo. Kam 
mokėti rendą kitam. 4 ruimų Bunga- 
lo\v naujai užbaigta ant cementuotų

$3300. Reikia įmokėt $500. Dauginus 
. kaip vendą.

P. Waitkus 10740’ So. Kedzie Avp. 
M t. Groenvvood, 1)1.

(Prie šv. Kazimiero kapinių)

ČIA TAI JDST.1 PROGA
Su biskiu pinigų nupirksite dviejų 

pagyvenimų po 4 kambarius dailų na
mą labai pigiai, nes man labai reikia 
pinigų.

Kreipkitės tiesiai prie savininko:
L. DANIS

4345 So. Washtenaw Avė.

DIDELIS BARGENAS

TIKRAS BARGENAS
4 kambarių namas furnice 

šildoma, elektra, skiepas. 
Kaina ........ -............. $3,500
Cash ........................ $1,000
Kitus kaip rendą. .

5 kambarių mūrinė cot- 
tage, skiepas, furnice šiluma 
elektra, vana, 2 karų gara- 
džius, 
Kaina 
Cąsh 
Kitus kaip rendą.

vištininkas
$4,990
$1,500

6 kambarių mūrinė co- 
tage, skiepas, elektra, vana. 
Kaina........................ $4,500
Cash .........................$1,000
Kitus kaip rendą.

DIDELIS mūrinis, 2 Halų namas 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trlmingai. AtsiŠau 
kitę prie James Kral, 2444 \V. 6/ 
St. Tel. Prospect 1364

PARDAVIMUI prie Marąuette Ma
nos ir Washtenaw Avė., 6113, gražus 
2 faltų namas, 5-6 kambarių, 
šidomas, su n 
čiai, vana, 
barmenas.

6838 Western Avė., 
Tel. Republic 9094

. garu 
parloras, stikliniai por- 
savininkas New Yorke,

REIKALINGA BUČERNĖ
6 flatų mūrinis namas po 4 kam

barius, lietuvių kolionijoj, kaiha 
$12,500, mainysiu ant bučemės ar 
groserio; yra geri morgiČiai, nereikės 
daug cash. Atvažiuokite pamatysite 
ir persitikrinkite patys.

2502 W. 69 St.
Tel. Republic 5705

• MUSŲ DARBAS
Tikrai jumis užganėdins . Mes 

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

A. GRIGAS,
3114 So, Halsted St.,
Phone Boulevard 4899

Negirdėtas Bargenas
Parsiduoda 25 flatų muro namas, 

po 4 kambarius, rendbs neša $1,350, 
j mėnesį, galima gauti daųgiaus, sa
vininkai parduos už $89,500, arba 
mainys ant mažesnio namo, ar( far- 
mos ne paisant valstijos, namas ran
dasi 'tarp geriausių transportacijų i> 
netoli Jackson Parko. Del platesnių 
žinių kreipkitės pas

F. G. Lucas & Co.
4108 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107. 
------------------- ----------------------- j___

PARDAVIMUI 2 bizniavi lotai ant 
Westem Avė, arti 72nd St. ir 2 lotai 
ant Rockuell St. arti 67th. Parduosiu 
pigiai. Kas pirks greitai.

Savininkas:
6535 S. Campbell Avė.

Tel.: Republic 4170.

Naujas mūrinis namas, 2 po 5 
kambarius, ant 1 floro, karštu van
deniu šildomas, beizmente 2 rui
mai gyvenimui, 3 karų muro ga
ražas, lotas 39 V1-5.

Alsišaukit pas
A. SALDUKAS, 

1400 S. Campbell Avė.
Tel. Lafayette 6719

PARSIDUODA muro namas, 5 
melų senumo, randasi Brighton 
Parke, 2 po 4 kambarius, pečiais 
šildomas, gražioje vietoje, vienas 
blokas nuo karų, du blokai nuo 
mokyklos ir bažnyčios, geras pir- 

savininką.kimas. Kreipkitės pas 
.L LILEI K A, 

4518 So. Tahnan

BARGENAS
Už $1000 cash nupirksite 5 kamba

rių bungalovv, gera transportacija, 
Brighton Parke. Mes netik parduo
dame, bet ir perkame, mainome Real 
Estate. Mes gaminame 1 ir 2 mor- 
gičius, prirengiame legalius doku
mentus, parduodame laivakortes ir 
apdraudžiame.

Klauskite
John Palok,

Obrzut Bros. Co., 
3733 So. Kedzie Avė.

MORTGECIAI -PASKOLOS
Pinigai paskolai dėl 1 ir 2 mor- 
gičių, nebrangiai, greitas 
kimas.

MAX COHEN
Room 351, 

140 So. Dearbom St. 
Tel. Central 1191

MOKYKLOS

vei-

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING
, COLLEGE

2407 W. Madison, (Tiicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

EIK Į MOKYKLį
Mokintas būdamas lengviau nešio
si gyvenimo naštą; nereikalausi 
dirbti tokio darbo kad 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

VYRAI IŠMOKITE MODERNINĖS 
BARBERYSTĖS

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.


