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Laukiama nauju Seimo rinkimu
X

Lietuvos klerikalai rengiasi 
pakeisti rinkimu įstatymą 

įjA r

Rusų valstiečiai nužudė 68 
• * komunistus

Angliakasių streikas Pitts- 
tono apygardoj pasibaigė

“Čeką” sušaudė keturis darbi
ninkus, bandžiusius pabėgti 
iš kalėjimo.

11,000 kasyklų darbininkų grį
žo dirbti veltui dir mėnesiu 
išstreikavę.

Rinkimai Klaipėdos Krašte nu 
matomi kartų su Lietuvos 

Seimo rinkimais
(Musų korespondento).

KAUNAS, Sausio 10. — 
Anot laikraščių žinių Lietu
vos Ministerių Kabinetas 
esąs atidaręs komisiją pa
ruošti rinkimų įstatymui 
Klaipėdos Kraštui. Žadama 
paskirti rinkimus Klaipėdos 
Krašte į vietos Seimelį ir Lie
tuvos Seimą.

Toliati kalbama apie tai, 
kad rinkimai Klaipėdos 
krašte eisią vienu metu su 
Lietuvos į Seimą rinkimais, 
— reiškia, busiąs paleistas 
Lietuvos Seimas.

Tragikomingos Lenino at 
mintinės Londone

600 anglų komunistų susirinkę 
gailias ašaras liejo, 
dėl Lenino.

bet ne

LONDONAS, 
Londono 
šventė 
tinęs.

sausio 
komunistai 

metines Lenino

26.
vakar 

atmin-

šeši šimtai jų buvo su- 
Bittersea 

atgal mirusio
*alėj gedėti 

rusų ko- 
Susirinkę

SCBANTON, Pn.t sausio 26. j ' - - ----- — . |
apygardos krykiu darbininkų! 
,rižo dirbti. Streikas tęsėsi nuo

ri pamato, ^ies klerikalams 

yra visai aišku, kad krašte 
jie yra nustoję pasitikėjimo 
ir todėl reikia manyti, kad 
jie netik lopjns rinkimų įs
tatymą Klaipėdos Kraštui, 
bet bandys keisti ir pamati
nį rinkimų įstatymą visai 
Lietuvai. Tuo budu klerika-

sirinkęc
melai
monizmo
jie gausiai ir gailių liejo aša
rų ne dvi to, kad jų širdys 

tžAip> buvę susigrau-
<Jinusics, bet dėl visai kitokios 
priežasties, šposą jiem1-’ iškirtę 
anglų fašistai.

Vienas komunistų lyderių 
pranešė policijai, kad anksti

fašistai ir susirinkimų salę 
bombardavę “verkiamomis” du
jomis.

Kai šešias valandas vėliau 
auditorijon atvyko komunistų 
lyderiai, jie bematant buvo 
dujų įveikti — ėmė. arašasi lie
ti, čiaudėti, kosėti ir spiaudyli. 

.Dujom pašalinti buvo pa
siųsta būrys gazinėmis mąslio
mis apsišarvojusių policininkų, 
kurie sales gaErijosę rado pri
mėtyta butelių. Matyt, komu
nistų priešai buvo stipriu ge
zu sulaistę visus suolus ir 

Pernai kunigai įnešę j grindis Pagalba kitokių che- 
,............. ...v.J salėj buvo kiek
apvalytas, ir komunistų godu
lių milingas, gerokai suvėla
vęs, prasidėjo, kaip pridera, 
sudaiiiavimii Internacionalo ir 

šf įmenu maršo, c
Susirinkimui besitęsiant, mi

klino šihi-

krašto nusistatymą savo 
naudai.

Iš visko matyti, kad Lie
tuva stovi prieš naują kle-r 
rikalų smurtą. Pernai tokj 
smurtą papildė prieš savi
valdybes ir jų teises, dabar 
eilė Seimo rinkimų įstaty
mo. r___ i ...... č—-r |®.......................
Sejman pakeitimą pradžios; miknių oras 
mokyklų įstatymo, ruošiasi - 
smaugti mokyklą, — žodžiu,j v'^‘ 
klerikalai eina prie demo
kratijos likvidavimo Lietu- sugriežimu 
voje.

Vailokaičio bankas, mato-.njos. kvėpavimu ir 
mai, nori patikrinti tolimes- ma įkaitintai oras 
nį didelių nuošimčių plėšimą'gazus, ir susirinkusieji prade- 
ir savo kapitalo viešpatavi-'i° troškuoli, ašaroti ir Čiaudė

ti. Vyrai, norėdami nuveikti 
kosulį, črme rūkyti, bet nuo to 
dalykas dar labiau pablogėjo. 
Daugelį moterų teko gabenti 
laukan.

ma.

Amerikiečiams lietuviams 
reikėtų imtis darbo

Kaip ten butu nebūtų, bet ...
. i . . . c . ... , Nebegalint ilgiau tęsti susirinkimai i Seimą gali įvykti . ,. 1 . . . . • .J i rinkimą, pirmininkas suko- 

po kehų mėnesių, todėl ame-p-nandavo duoti “three cheers” 
rikiečių apatijai reikėtų pa-,Už komunizmę, ir publika, da- 
sibaigti, tektų imtis griežto vus tris garsias salvas. čiaude- 
darbo prieš klerikalus ir ku- išsiskirstė.
nigus, kurie geruoju nepasi
duos.

Rinkimų ’ įstatymo keiti? 
mas pirmon galvon tur būt 
lies kariuomenės rinkimų 
teises. Klerikalai senai gal- 
,voja apie tai, kad atėmus tą ,iSovė Seim’yn()j buvę nesut;. 
teisę is kariuomenės. Gal ir jr žmona grūmojus savo 
kitokių esama sumanymų, vyrą pamesti, 
mat skystantis ir už šiaudo 
griebiasi.

NUŠOVĖ ŽMONĄ IR PATS 
NUSIŽUDĖ

VIRGINIA, Minn., sausio 26 
— Horace Johns, 34 metų, nušo
vė savo žmoną, paskui ir pats nu
sišovė. šeimynoj buvę nešilti-

Kiek amerikiečiai skolino 
užsieniams 1924 m?

Aliantai atsako Vokiečiams 
dėl laikymo Kelno

NUDĖTAS KU-KLUX-KLANO 
RICIERIUS

sausio
1921 metais 

užsienams 
negu kada

Greitu laiku busiąs duotas ki
tas atsakymas su visomis 
smulkmenomis.

BERI.INAS, sausio 26.
Maskvos praneša, kad paskuti- Slicikavę 11,000 Pittslonoj 
niajame rusų komunistų par 
tijos centralinio komiteto susi-j L 
rinkime Dzeržinskis pranešęs,'lapkričio 27 dienos, taigi du 
jogei ‘pi•»’ vieną .tik gruodžio ištisu mėnesiu.
mėnesį Rusijoj buvo užmušti Stre‘kavusius angliakasius 

valdininkai ir , pi įkalbino baigti streiką inter
nacionalas Jungtinių Kasyklų 
Diąrbininkų unijos prezidento ‘ 
Lcwiso ai dūsta tam tikra ko j 
misija. Kadangi streikas buvd 
intei nalionalčs unijos neauto- 
rizuotas ir angliakasiai, iškar
to kalbinami paliauti streiką, į 
nepaklausė, jų vietos unijų 
čarteriai buvo atimti. Interna- 
cionalės unijos centras tečiau 
nepanorės, kad visa ta anglių 
kasyklų apskritis pasiliktų už 
unijos ribų, ir todėl čarteriai 
vietos unijoms bus grąžinti.

Angliakasių skundai prieš 
kasyklų savininkus, kuriais 
via Pennsvlvania Coal kompa
nija, bus išspręsti paprastuo
ju derybų kobiii. Komisijom 
pirmininko pareiškimu, tie 
skundai negalėjo bul svarsto-J 
mi, kol tęsės unijos centro no 
autorizuotas kasyklų darbinių- apsiginklaves per metus laiko 
kų streikas. ■ *

Tasai nepasisekęs ir unijos mįnoj.
nieautorizuotais streikas, Per--mas žmonėms ramumo.
du mėnesiu nemaža privargi-. |.j 
nęs Pittstono. apygardos darbi-Į 
niūkūs, buvo <sukursty|as ir 
visą laiką kurstomas komunis
tinių elementų, kuriems vado
vavę > Tonv Pane ir Gco. Mo- 
Joskis. ' i

, 83 komuninių 
veikėjai; iš tųjų 68 komunistai 
buvę užmušti valstiečių, •nepa
tenkintų jųjų darbais.

Dzeržinskis pasakė, kad iki 
■ šiol “čekai” pavykę rasti tik 

trisdešimt devynių žmogžudy- 
bių kaltininkai. į ’

Keturi kaliniai sušaudyta
Komunistinės opozicijos gru

pe, žinoma vardu “darbininkų 
grupė,” šiomis dienomis 
skleidė 
dėl 
rių tos grupf;; narių. Tie ketu
ri komunistiniai darbininkai 
Vinokurcvas, G ūse va s; Maiksi
nt enko ir Kovai buvo jnižu- 
clyti <’•_ l bandymo iŠ

I Kontatansko [?] kalėjimo. Vi
si jie buvo areštuoti Kursko ir 
sukišti kalėųman, kuriame da
bar jie buvo sušaudyti.

—p.—u—.—s .

vardu
šiomis dienomis pa-
Mnskvoj proklamacijų 

dėkos” sušaudymot ketu-

Pilietinis karas Kinuose
Generolo či armija mūšy 

Wusih tapo centralinės 
džios jėgų sumušta.

ties 
val-

ŠANCHAJUS, Kinai, sausio 
26. Gautais čia pranešimais, 
generolo či Hsieh Juano ka
riuomenė Wusih fronte, aštuo- 
niosdišimt mylių į vakarus 
nuo šanghajaus, tapus smar
kiai sumušta.

Pranešimai skelbia, kad ge
nerolo či kariuomenė traukian
tis atgal išilgai šanghajaus- 
Nankino geležinkelio linijos, 
palikdama Wusih generolo Lu 
Jong Hsiano vadovaujamų 
centrą linės (Pekino) valdžios 
jėgų rankose.

Jei tie pranešimai teisingi, 
tai reiškia, kad šanghajus pe
reis vėl Pekino valdžios kont
rolei!.

kų streikas.

Britų laivas paskendo; 
įgula išsigelbėjo

MIAM1, Fla., sausio 26. — Jū 
rėse ties Rimini pakraščiais pa
skendo britų škuneris Hatvcster, 
plaukęs iš Miami į Nassau, Ba
hamos salose. Telegrama sako, 
kad visi įgulos žmonės išsigelbė
ję ir atplaukę į Rimini./*

Keturi matrosai prigėrė
MAN AGU A, Nikaragua, sau - 

šio 26. —- Trys Jungtinių Valsti
jų karo laivo Tulsa matrosai pri
gėrė Managuos ežere, apsivertus

Lenkai mobilizuoją kariuo- buvo gabenami kitan laivam 

menę - gal Oancigui?
PINIGŲ KURSAS

Vakar, sausio 26 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do- « * « a 1 a 1 * • 1 A _ * 1 .

BERLINAS, sausio 26.— Uo
kai Anzeigero glaulomis iš Va r- (erių bankų buvo skaitoma Amerikos 
šūvius žiniomis, Lenkija ruo
šiantis mobilizuoti savo ka- 
liuomenę.

pinigais šitaip:
Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų .....
Danijos, 100 kronų .......
I’ ra nei jos, 100 frankų 
Italijos, 100 lirų ...........
Lenkijos, 100 zlotų ........
Norvegijos, 100 kronų .... 
Olandijos, 100 markių ... 
Suomijos, 100 markių ... 
šve<Lijos, 1OO kronų .....
Šveicarijos, 100 frankų .

. $4.80 
$5.13 

$17.83 
$5.41 
$4.12 

$19.25 
$15.29 
$40.34 

$2.52 
$26.95 
$19.34

[Tarp Lenkijos ir laisvojo 
Dancigo miesto pastaruoju lai
ku kilo kivirčų dėl lenkų už? 
sispyrimo įtaisyti visur mieste 
Lenkijos pašto dėžes. Tautų 
Sąjungos komisarui ir Danei-' 
8o senatui pasipriešinus, len-'LietUVOS Pinigu Kursas 

; pinigus Lietuvon per
I Naujienas Lietuvos litu kursas skai- 

i doleriais yra skaito-
I mas Šitaip: 

litų .. 
litų ... 
litų ... 
litų ... 
litų ... 
litų ~ litų ... 
litų .. 
litų ...

kai užvirė keršiu,. Bene prieš i Siunčiant 
Dancigą* tat jie dabai- ruošias ‘ Amerikos 
savo armiją mobilizuoti?!

TEXAS VALSTIJA ATMETĖ 
VAIKŲ DARBO ĮSTATYMĄ

50 
100 
200 
800 
400 
500 
600 
700

mutaika, 
mečių nusamdvtas revolveriais

smarkavo1 \Villiamsono kaun- 
valstijoj, neduoda- 

Praci- 
l šeštadienį betgi jo smurto 

. žygiai pasibaigė. Herrino mies
tely jis sekiojo klaniečių prie
šą, deputy šerifą Thomasą, 
pu o! c. jj, bet kovoj pats krito, 
Thomaso revolverio kulipkos 
pervertas. Žuvo ir deputy še
rifas, kurį Youngo sėbras, kla
idelis, nušovė.

ORĄ THOMAS
, . ‘ -A.

I’, .

\Villiamsono kaunlės deputy 
šerifas ir ku-kluxų priešas, 
kips revolverių kovoj su Glęnn 
Vjungu pastarąjį
ir!pats buvo kito klaniečio nu
šautas.

nušovė, bet

BEPJ.INAS, sausio 26. — 
Britų, Prancūzų ir Japonų am
basadoriai, Belgijos ministeris 
ir Italijos charge d’affaircs 
šiandie įteikė kancleriui Luthe- 
rui bendra aliantų nota dėl ne- 
pasitraukimo iš Kelno krašto.

Britų ambasadorius lordas 
d’Abernon sake, kad ta nota 
tai esąs aliantų valdžių atsa-

WAS1!INGTONAS, 
26. Praeitais 

,amerikiečiai davė 
paskolos daugiau,
nors pirmiau, išsk i ritini lik ka
ro metu <

Prekybos departamento su
rinktomis žiniomis, užsienių 
vertybių peperini, paleisti Jung
tinių Valstijų rinkose 1921 me
tais,* siekia *1,208,1.38,390 dole
rių, ii' visi jie buvo išpirkti, j

Amerikiečių paskola užsie
niams 1923 metais siekė 53&,- 
315,500 dolerių, o 1922 metais kymas j Vokietijos notą iš sau-

841,335,000 dolerių. ! io 6, I
Daugiau ne vienas

kurioj ji pro teita vo dėl 
bilijonas aliantų nutarimo nositruakli iš 

duetų 1921' metais paskolų ėjo K . Ine 
užsieniu valdžioms —krašto 
provincijų ir savivaldybių, — 
o 132,992,500 dolerių buvo pa- 
skc’inta privatinėms 
rijoms jų pačiu hunais.

Iš minėto bilijono suviršum 
dolerių paskolos Europos kraš
tai gavo 567,770,000 dolerių, o 
Kanada ir Niufundlandas .

jo, greitu laiku 
Vokietijai busianti atsiųsta 
antra nota,' kurioj busią išdė
ta smulkmeuingai neevakuavi- 

korpora- mo priežastys.

DU BANDITAI UŽMUŠTI, 
TREČIAS SUŽEISTAS

I DUQU0IN, III., sausio 26. — 
Trys banditai, visi iš Zeiglero 
miestelio, bandė naktį apiplėšti 
Sam Fiantikos restoraną, užmie- 

ir jo svečius. Kai.jie
— ( _ revolverius atkišę, liene visiems

meningai žinių apie anierikie- restorane buvusiems iškelti ran- 
c.ių bankinius kreditus, komei*- aukštyn, restorano savinin- 
cines sukaitus 
investavimus į 
ir įvairias nuosavybes, k •”

šitie skaitmens .teeinu nepa
dengia visų amerikiečių inves- 
tavirnų užsieni uosi1, kadanp.i 
nebuvo galima surinkti smulk-

ir tiesioginius buvęs tuo t;uf4i virtuvėj, 
užsienių bonus (išėjo ir revolverio šūviais du 

banditu nušovė; trečiasis, sužei
stas,

užsienių

pabėgo automobiliu.
DAILIDĖS ATSISAKĖ RELKA 

LAUTI DIDESNĖS ALGOS

LYNN, Mass., sausio 26.
Vietos dailidžių (ęarpenters) ■ 
unija laikė nbpaprastą susirin-- 
kimų klausimui 
kėlimo iki $1.25 
spręsti.
nutarta tenkintis ii* toliau da-|di 
bailine alg 
atsižvelgiant K •

Visuotinu

Kaunas
KOMUNISTAI PRALENKĖ 

“KRESŲ0 VALDOVUS
dėl algos pa

valančiai iš-j
balsavimu ( susekta slapta komunistų 

į .Jo ^stotis, 
valandai, komunistu.

kad

AS Vilniuj 
ra- 

Areštuota keletas 
Radio buvo varto

simi jame komunistinei propagan- 
tarpu darbai gerokai apsistoję. dai skleisti.

5is Kartus Greičiau
už 50 centu

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

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
resatams į visas Lietuvos dalis ir taipgi 
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių 
vietų, Naujienų telegramos .yra greičiau- 

< sias, tobuliausias, pigiausias ir saugiausias 
pinigu siuntimo būdas.

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

AMERIKOS TURISTAI PRA
EITAIS METAIS IŠLEIDO 
FRANCUOJ $202,000,000

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

.. $5.5(1

.. 10.50

.. 20.75
. 31.00 
.. 41.25 
.. 51JMI
- 61.75
- 72.00
- 82.25
. 92.50 
102.75

TOKIO, Japo-nija sausio 24.
Influenzos epidemija Japo-

TOKIO, Japonija, sausio 24. nijos sostinėj per pastarosios
šiandie pavakary’ čia buvo tris savaites mirė 727 žmotnės. deivės konsHtui^’os v|^tąisą W 25

jaučiamas stiprus žemės dre- Anksčiau buvo klaidingai pra- vaikų darbo kontrolės. -j—

bėjnnaA. nešta, kad mirę 1,700 žmonių, buvo 20 prieš 2.

A.USTIN, Texas, sausio 26.
Valstijos legislaturos senatas soo 
šiandie atmetė ratifikavimą fe-- - 1180U litų

Balsai' centai palto išalktų ni ko£n% siuntinį.
i Norint paidiiEti telegramų — dar 50 
centi daugiau*

PARYŽIUS, sausio 26.
Načionalio turistų biuro pa
skelbtais statistikos skaitmenį 
mis per praeitus 1924 metus 
Franciją. atlankė apie 135,000 
Amerikos turistų, kurie iileidę 
Francijoj viso labo 202 milL 
jonų dolerių.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L

. t  .



‘DemamL
geriau visas gy-

Mirtis
KAIP ATSTEIGTI ALSAVIMĄ

aisavihių

Vaikai mėgsta jų

me

Užtroškimas

PAŽINKIT
Narių sužeidimai

2 motgičiams

Schaefero metodas

Chicago, III

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

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

Telephone Kooscvelt 9090
Namų Teleluiiab (Janai 1667

ri didelių skausmų, gal reikia 
ap’migdinti

Mrs. Procktor raportuo
ja, kad ji gavo gerą pagclbą 
vartodama Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound.

SKAUSMAI IR DIEGLIAI 
VISAME KŪNE

Meiną Penkiadieniais, 8 puslapių, didelio 
formato, visuomenės laikraštis.

Kartais reikia tikrai pasaky
ti ar žmogus miręs ar ne. Lio

nė perlauž- 
daktaras taisyti 

negalima daktaro 
i, tai reikia pir

miausia tvirtai surišti sužeis
tas narys arba kaulas, dėti šal
ti kompresai, iškelti aukštyn 
ir laukti daktaro. Išnarintus 
kaulus kartais galima į vietų

809 W. 3511) SI., Chicago 
Te!. Be levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes, t

Tel. Cicero
u4

v. w. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Salk St., Room 530 
•Tek Central 6390

t ak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Varde 4681

Juozas J. Stradomski
(J. J. Stock)

NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 

KH|75 centus. Jje yra ta- 
^ŠjsBbai puikus ir patogus 
^^jausidėjimin pų'kinių; 
KKJie yra suienkami; 
HH tinka dėl daug pirki- 
^^Onių jr dėl mažai. Jie 
“"■■•tinka kožnai šeimi

ninkei, kuri perka 
i. Gaunami Naujienų 

ofise, priduodant šj skelbimu ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

alsavimas ir 
mus- 
žaiir

ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS ; 
LIETUVIS ADVOKATAS1

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St. 
Telephone Canal 25.52

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

lengvomis išlygomis.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS*

69 W. Waąhiogton St., Room 1310 
Telephone Dearbom 8946

TRU LAX MFG. C 
Newark, N. J.

i «vanduo is-
skrandžio, 

įlšvalyk burnų /ir) nosį ir iš- 
'trauk . liežuvį (pririšk ištraųr 
•kęs). Paguldyk kniūpsčia ir 
'Stengkis atsteigti 
įSehaeftro metodu.

DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS I 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES

J AMERIKĄ

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
TIK BRJDGEPORT ELECTRIC CO., I - f

A. BARTKUS, Prer.
W.-47th »t., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

127 N. Dearbom St., Room 1211 
Telef. Dearbom 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 
atraktai. — 
kola pinigų

A. E. STASULAN1
, ADVOKATAS

? 77 W. NVushington St. Ruoni 911 
Tel. Centrui 6200 

jCicei’u Ketverge \ akute
4917 \y, 14St ’
Ant Bridgtįpcirįo Seredol 
6-3 v. .v. Subatbj nuo 1-7 
3236 S. Halsted St. T. Iloul, 6737; B

Mes parduosime Jūsų namą, ar lotą; sujieško- 
sime graži! ir’ patogų namą.

Apdrausime jūsų namą ir visą Jūsų turtą nuo 
ugnies, vagies ir nelaimingų atsitikimų.

Senus namus mainome ant naujų namų, ūkių 
lengvų išlygų.
Visais reikalais kreipkitės:

3301 So. Halsted St.
Phone: Boulevard 6775

J. .1. STOCK

R.EAL ESTATE, LOANS AND LIFE 
INSURENCE

reikia atskirti niks 
io Jšnarinįmo, o iš 

nariniipas nuo kaulų perlauži 
mo. Perlųžę. kaulai sudaro pa 
vujų;‘••'Išnarintus, t. y. i 
tus įš j viejos kaulus reikia pir
mausią atstumti į vietų, o pa 
skųi 'barį tinkamai surišti. X- 
spindulių paveikslas aiškiai pa
gedo išnarinimą arba perlauž
tu* kaulus.

Nė išnarinimu s, 
tus kąuhis ne 
negali

J. P. WAITCHES
i Advokatas

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street, 

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

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

kPLl.'IAL1STAS ant egzamiĮfci- 
yojitno abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda - visokius sudus.

Reikalaukit Naujo 1925 inety 
‘Dirvos” Knygų ir Muzikos Katalogo.

“DIRVA”
MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 

SAVAITRAŠTIS

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tol. Kedzie 8902

N u vi Ik marškinius, alsagyk 
ir paguldyk kniūpsčia. Išvalyk 
burnų. įsirauk liežuvi ir pasuk 
burnų į šonų. Ištiesk ligonies 
rankas ir prislumk prie 'galvos. 
Atsiklaupk, apšifcwUAH>- klu
bus; išskiestom rankom spausk 
krutinės šonus aukštyn ir gi
lyn (spausk įvirtai). Suspau
dęs palaikyk apie tris sekun
das. Paliuosuok spaudimų. Pa- 

vėl spausk. Taip daryk 
15 kartų per minutę. Prie 

galima pridėti truputį

įkelk prigėrusį, kad 
feilu iš oro takų u

Užspringimas v ‘
Užduok per nugurtj. Papras

tai visuomet nėra pavojaus* Jei 
gerklėje įsismeigia kokia aša
ka arba kaulas, lai, žinoma, 
reikia išimti.

apie 
nosies 
amoni jos.

Pulmotorai
Paskutiniu laiku > 

pulmotorai. Tai yra 
sies aparatai, kuriais labai sėk
mingai atsteigiama alsavimas 
Pulmotorus dabar vartoja li
goninės, ugniagesiai, policija ii 
šiaip gelbėjimo įstaigos.

Kaip atgaivinti pri- 
. gerasis?

Pirmiausia paimk už vidu
rių, juos gerai suspaudęs pa

mariai sužejdžiama gana daž
nai. Jei kaulai išvaryti (išstumi 
Ii) iš vielos, tai išnarinimas; 
jei tiktai ligamenlai (raiščiai) 
patempti, (ai nikste-lėjimas. 
Nikstelėjimas pagamina dide
lį skausmų ir sutinimų, bet 
paprastai nėra pavojaus. Rei-

\ Užsismaugimas
Paliuosuok Lakių. Jei širdis 

plaka, tai atsteigk alsavimų 
Schaefero arba Svlvestero 
todu.

J. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas viduimiestyj: 
Room 17126 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington Ai Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

NORĖDAMI
PIRKTE PARDUOTI AK MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS.

i. L. FABIONAS 00

A. A. OLIS 
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room |2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

’• - ' '•*;iAVakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

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

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

Compound dėl ken
čiančių moterų. Aš 
išvartojau-jų ketu
ris butelius ir aš 
dabar jaučiu 100 
nuošimčių goriau. 
Aš buvau labai 
silpnu ir neturėjau 
apetito, ambicijos 
ir buvau pavurgiipr 
d vjrnoincl. As 
turėjau dietdįup it 
ikausmus visiųnę

'.uuc nr taipgi tankiui turėjau galvoti ® 
tkąųdejimus. Aš pamačiau ju?ų skeb S 
bimą laikrašty “l’ittsburgh Press” ir 2 
sumaniau pabandyti jas. Man jos la- 'S 
bai pagelbėjo ir aš rekomenduoju jas H 
dėl moterų nuo visokių ligų”. — Mis. ■ 
J. H. Prockter, Dox t, East Liberty ■ 
Station, Fittsburgh, Pa.

Tokie laiškai patvirtina gerumą 
Vegetable Compound. Tos moterys 
žino iš praktikos kokią pagclbą jos 
gauna. Jų laiškui parodo didelį norą 
inigelbeli ir kitoms motorinis kurios 
kencin nuo panašių t.rubelių. 
tie. patyrimai pagelbsti jums

Paskutiniame vajuje moterų pirkė
jų šio produkto, 98 iš 100 raportavo, 
kad jęs gavo pagalbą vartojant Lydia 
E. Pinkhum’s Vegetable Compond. 
Jos yra perduodamos visur pas aptie- 
koriue.

Aplroškę’š ųrba pi’igSręh žfno- 
gus paprastai nealsuoja. lo
kiuose atsitikimuose, pirmiau
sia reikia atsteigti, alsavimas, 
o paskui jau teikti tolesnės p(i- 

i gclbos. Alsavimų stabdo-pjau- 
I čiuose vanduo, kraujas arba 
i dujos, užkimšta stemplė, plau
čių sužeidimas, paralyžius, su
žeidimai stuburo, nuodai, įvai- 

I rus navikai smagienyse 
J '

Sylvestero metodas atsteigti 
alsavimų

Paguldyk aukslelninkų ir pa- 
kišk po pečiais pagalvę. Paimk 
liežuvį ir ištrauk iš burnos, 
kaip nors padaryk, kad liežu
vis butų lauke (užrišk ant lie
žuvio nosinę ir pririšk už kak
lo). Atsiklaupk prie ligonius 
galvos, paimk už rankų že
miau alkūnių ir spausk jas že
myn skersai ir ant krutinės.: 
Oras išeis iš plaučių. Dabar’ 
truputį plaučius paspaudęs pa
kelk ligonius rankas aukštyn 
virš jo galvos, kartu* atsukda-l 
mas jo delnus į viršų/Laikyk 
šitoj pozicijoj keturias sekun-’ 
das (skaityk: vienas, du, trys, 
keliui). Krutinę išsiskies ir 
oras sueis į vidų, — tai įkvė
pimas. Paskui lenk alkūnes, 
pats pasilenk priekyn, vėl ran
kas sudėk skersai 
krutinės sudėjęs 
Krūtinė susitraukia 
išeina. Dirbk šitokiu budu apie 
penkiolikų kartų per minutę. 
Diibk kelias valandas kol 
.širdis plaka visuomet yra vil
ties.

Išnešk į tyrų orų, atsek, dra
bužius. Atsteigk alsavimų, duok 
amuipjos, kavos arba degtines.

širdis plaka, lai visuomet 
vilties atgaivinti.

Sveikatos Dalykai
kia pirmiausia narį tvirtai sur atstumti: įgalima pačiam ban 
rišti ir iškelti aukštyn; paskuj dyti, bet paprastai ligonis tu 
dėti šaltus kompresus, o 

kUaus kaišius. Patogiausia 
rišti narius plasteriu. Vienok dymas pavesti daktarui 
'vĮsucifįe't

H1’

NAUJIEN
1739 So. Halsted St. . ‘ '

išstum- nais paduodame mirties ženk
lus, kurie nusako mirtį. Mirties 
ženklai yra šitie 
širdies plakimas sustoję, 
kulai liuosi, oda išbalusi, 
das nukritęs, akys nejuda, 
džiai išskiesli, oda šalta, 
liaus kūnas sustingęs.

Prikišus veidrodėlį prie 
uos surandama ar žmogus daf 
alsuoja, ar ne> jei dar alsuo
ja, tai veidrodėlis apsitraukia 
garais. Akių obuoliai palieka 
minkštesni. Tikriausi mirlięs 
ženklai yra sustingęs kūnas ir 
puvimas.

Dabar Laikas
PATOGIAUSIAS laikas užsisakyti NAU
JIENAS, tai nuo Naujų Metų. 1925 metai 
lai būna apšviestos metai. Kiekvienas lietu
vis ir lietuvė tegul skaito NAUJIENAS per 
visus 1925 metus. Beskaitydami NAUJIE
NAS jie pasidarys tikri NAUJIENŲ drau- 

I gai.
NAUJIENOS jau ir dabar turi tūkstan
čius gerų draugų ir skaitytojų. Bet ipes no- 

'rime, kad jus netik patys skaįtytumėt 
NAUJIENAS, bet taipgi, kad jus patartu- , ; 
mėt ir savo draugams skaityti NAUJIE
NAS.

{‘t ' z \

Jus ir jūsų draugai beskaitydami NAUJIE
NAS pasidarys apsišvietusiais žmonėmis, 
nes NAUJIENOS yra didžiausias, geriau
sias ir vadovaujantis lietuvių laikraštis pa
saulyje? '
Skaitykite NAUJIENAS ir jus.

NAUJIENOS metams...........’.
r* j

Lietuvon ...........
NAUJIENOS pusei metų.......

Lietuvon .......
NAUJIENOS triiiis mėnesiams 

Tįj^į'iįįįoą;........
Užrašykit NAUJIENAS savo giminėms Lietuvon

^iiiiiZ^r ....... -Oi: -

■■
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Detroit, Mich. Kart, Mich.

truko. Po piet irgi nebebuvo lai
ko tęsti pasikalbėjimų, nes visi 
pradėjo Šokti i^ gaišti ir taip 
linksminosi iki 2 vai. nakties. 
Užtektinai pasilinksminę išsi
skirstė kas sau, įlinkėdami jau
niesiems laimingo gyvenimo.

—i Petronės Sumiš.

FOW

Kiek laiko atgal, gruodžio 15 
d., čia pasimirė Edvardui Herz- 
manas, sulaukęs vos 39 m. am- 
žiąus. Paėjo jis is šrkilti aiskc. 
( Ameriką atvyko 1911 m. Nors 
buvo kilęs iŠ vokiečiu, bet skai
tė save lietuviu. Tai b|vo darb
štus, linksmo budo ir labai do
ras žmogus. Paliko savo myli
mą draugę ir porą vaikučiu, 
kuriuos kol sveikas buvo, labai 
gražiai augino.

Priklausė jis prie vienos (ka
talikiškos pašelpinė8| draugijos, 
tad apie velionio dusią buvo 
kam rūpintis. Ir rūpinosi taip, 
kad ir jiems ant naudos butų, 
Bet apie velionio žmoną ir vai
kučius, kuriems labiausia pa
guoda ir pagelba reikalinga yra. 
nebuvo kam rųpintis, noi’s mi
rus ją maitintojui, jie atsidūrė 
dideliame varge, nes darbinin
kas žmogus negali susikrauti 
turtų, o čia ligos viską suėdė, 
jei ir buvo kiek susitaupęs. Bet 
ką paiso dūšią ganytojai, — Bi
le jiems yra. Kadangi velionis 
buvo geras ir visų mylimas 
žmogus, tai į jo laidotuves su
sirinko labai daug žmonių ir 
gražiai jį palaidojo. Bet žiūrint 
į laidotuves taip ir lindo į gal 
va mintis:

“Tau, darbininke, kai numir
si — mišios, o kunigui — pun
das pinigų už velionio.dusią”.

— R—kas.

Sausio 6 d. apsivedė Čia Ado
mas Zalukis su K. Balčiūte. J 
vestuves buvo pakviesti veik vi
si apielinkės lietuviai, tad žmo
nių susirinko daug. Belaukda
mi jaunųjų sugryštant iš baž
nyčios pradėjome tarp savęs 
kalbėti apie t-ai, kur kas gyve
no pirmiau, kuo užsiėmė. Vie
nas atsirado ir iš VVestVille, III., 
turėjęs ten saliuną, kuris mums 
pa pasakojo apie p-ios M. Dun
dulienės ten veikimą. Ji ten gy
venusi ir stačiusi savo kandida
tūrą į aldermanus ir vos neli
kusi išrinkta. To žmogaus pa
sakojimu, ji butų buvusi iš
rinkta, jei nebūtų pasisekę' jos 
balsų nukniaukt. O esą tą pa
daryt buvę lengva, nes balsavi
mo vietos - buvę saliune. Jo sa- 
liune irgi buvusi balsavimo vie
ta. “Tik per aguonos grūdą ji 
nepaliko išrinkta”, pasakojo ji. 
Po to ji vėl gryžusi Chicagon. 
Ji Mes džiaugiamės, kad mes 
savo tarpe turime tokią darbš
čią moteli, nes p-ia M. Dundu
lienė čia turi savo nuosavybę ir 
tikimės, kad ilgainiui čia ji ap
sigyvens ant visados. “Tai bus 
proga ir mums ją į kokią nors 
valdvietę išrinkti”, tarėmės 
mes.

Bet tuo tarpu parvažiavo jau
nieji ir musų pasikalbėjimas nu

NORT
—I.LOYD"“ 
TEN IR ATGAl, LAIVAKOR

TES NUMAŽINTOMIS 
KAINOMIS 

i LIETUVĄ 
per Bremeną

Trečioje klesoje yra miegami 
kambariai z 11 ------------------------ -

Svetimšaliai grįždami j 12 
fnėnesių neturi jokių kliūčių

100 N. LaSalle St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

Dr. BELL’S M 
PINE-TAR HONEY

NUO KOSULIO
DEL. gyeito' ir tikro prnfialinimo kosulio nieko nėrrt geresnio 
kaip pine-tar ir midus, ant kurio musų senukai ir prosenelei pa
sitikėjo. Bet tikrai gaukite tikrą Dr. BeH’s Pine-Tar Honey, 
originale sudėtis kuri yra vartojama tūkstančiuose namų per 

metų laikus. Ji turi daug imitatorių, bet ji 
vis pasilieka geriausia. Tankiai sustabdo 
sunką kosėjimą | 24 valandas- Visai Rangios 
dėl vaikų, o taipgi ir suaugusių, Reikalau
kite Dr. Beh’s, neimkite kitų. Tiktai 30 
centų pas gerą aptiekotių.

itiiil.HH I IHIiiiUiąil l m   m nu ■■m n '

(OUGHS
O’J f TO
COLOS

Ireff. S. V. 
Pat. Otise. .

Į) Ir ISVENH- 
kite nuovar
gio. RkftUdamų 
rinikkiili) ir 

<MeglnriC-ii) pr- 
?ių. Bukit 
tvirtu Ir svei
ku, tuomet 
Jok!s • darbas 
]utns neiAro- 
dys niekuomet

persunkus Nei viena atsargi Šeimyna ne 
' gali būti dc bonkos 81 to linimento. >.era 

. tUrrasb, jei neturi INKARO vaiebažetd Uo.
F. AO. R1CHTER A CO., M v 

k 104-114 So. 4th SU Brooklyn, N. Y.

SUNKUS DARBAS 
nekenkia nei vienam, 
eoančiam geroje fiziškoje 
padėtyje. Užlaikyk savo 
tvirtumų masažuodamas 

muskulus kiekvieną 
vakarų einant gulti. Iš
trinkite gerai su senai 
žinomu ir patikėtinu

Te). Blvd. 3138
M. Woitk*wicz* 

BANIS 
AKUŠERKA

JPašekmingai p» 
tarnauju mote
ris prie gimdy- 
m o, patarimai 
dykai.

3113 South 
Halsted St.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Hetzman per* 

3410 So. Halsted St. |

S. Halsted St.
sikėlė nuo

3235

®^DR. kRZMAN

St. Charles, III.
žiaurus kunigas

---------------! —"-"M-'g
. švarios, šviesios, Svei- 

kos, Gražios Akys
Tai yra puikiausias turtas 

Murinę yra išvalantis, suminkš
tinantis, atšviežinantis ir 

nekenkiantis.
Jums patiks, jisai 

Knygutė “Eye Care?’ arba “Eye 
Murin*Co.,Dpt.H.S.,9E.OhioSt.,chic«go Beauty”. Dykai pareikalavus.

METINE NAUJIENŲ EKSKURSIJA
LIETUVON

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

GyUo 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. .

t Dienomis: Canal 
8110. Nakt j 
Drexel 0950

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po R vai. vak.

I
Special: Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
šaukite Boulevara 4136 arba 
Drexel 0950.

MIS. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vąnijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligosi 
gimdymą, 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

kolegiją;

Pennsyl 
ligon

patar- 
visokio- 

trieš 
aike

Telefonai:

> !

beno 
geru-

butų 
J. V.

Po asmeniška vadovyste Naujienų palydovo, su visais patogumais 
ir nupiginta kaina grįštantiems, įvyksta

Gegužio 23čią, 1925

t

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

AMERIKOS LAIVAI
Pasiteirauki

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

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

, Rengk, kad jūsų giminės 
parkviest! i Ameriką ant .. 
Valdžios laivų Jungtinių Valsty
bių Linijų.

Matykit jūsų vietinį laivų agen
tą arba

UNITED STATES LINES 
45 Broadvvay, New York City 
110 So. Dearhom St., Chicago, III. 

Managinjr Operalors. for 
United States Shipning Boa r d

U. S. LINIJA
Laivu

LEVIATHAN
Jau žinomu ir pagirtu 

per Naujienų Eks
kursantus

Pamatė tai kunigas, 
prie vaiko ir ėmė jį 

taip vaiką sumušė,

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 nuoi 1 iki 9 vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

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. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

Vienų tėvų vaikas lankyda
vosi į 'bažnyčią (katalikų, bet 
ne lietuvių) mokintis katechiz- 
mo. Pasitaikė taip, kad du treč- 
dieniu jis nenuėjo ir kada vėl 
atėjo bažnyčion, tai klebono pa- 
gelbininkas paklupdė vaiką 
kampe. Klūpėti teko ilgai ir ka
da jam tai atsibodo. vaikas'at
sistojo, 
prišoko 
mušti, ir
kad vaiko veidas sutino, pamė
lynavo ir kraujas pradėjo bėg
ti per nosį.

Ištrukęs iš kunigo nagų vai
kas parbėgo namo. Motina net 
nusigando pamačiusi taip su
muštą savo vaiką ir nusitarė 
eiti pas policistą. Pati negalė
dama angliškai kalbėti, pasiėmė 
ir vaiką už perkalbetoją, bet 
policistas atsisakė eiti, nes buk 
neturys laiko. Teisėjo raštinė 
irgi jau buvo uždaryta. Bet jei
gu tas vaikas butų ką kunigui 
padaręs, tai, žinoma, pas poli
cistą tuoj butų atsiradę laiko.

Kaip matyt, katalikams į 
bažnyčią .teiti neužšimoką, nes 
kunigai parapijonų nebijo; tik 
bedieviai gali eiti į bažnyčią, 
nes bedievių kunigai bijo. li
tas kunigas niekad nebūtų dry- 
sęs taip mušti to vaiko, jei tai 
butų buvęs bedievio, o ne gero 
parapijono vaikas.

— w.

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, LAPLAND, PITTS’- 
Bl'RGH siūlo greitą kelionę į Cher- 
boug, Southampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St„ Chicafco, UI.

tų

INVESTUOKITE SAVO PINIGUS 
NT 6V2%

i

i

Pirkite Pirmų Morgičių Real Estate 
Investmentus, kurie yra labai atsar
giai ištirti per šį stiprų valstijinj ban
kų, kurios reputacija priguli nuo pa
sisekimo jos kostumerių.

CENTRAL TZ6 BANK
1112 West 35th Street, Chicago

ŽYMIAI NUPIGINTOS LAIVAKORTES PERKAN
TIEMS I ABI PUSES

09 4 7 4f| Kelionė iš Chicagos
■ • ■ "U Klaipedon ir Atgal

Važiuodamas ir grįždamas su Naujienų Ekskursija sutaupysi 28 dolerius ir 
turėsi didžiausį smagumą ir patogumą. Laivakortė grįžimui gera metams 
laiko. Šekit Naujienų pranešimus apie Ekskursijos reikalus. Visi pradėkit 
rengtis tuojaus ir bukit gatavi, kai ateis laikas išvažiuoti. Nepiliečiai, norin
tieji grįžti tuojaus kreipkitės dėl sugrįžimo leidimų, nes gavimas tokių lei
dimų užima apie 2 mėnesius laiko. Nežiūrint kur gyvenat, viską galite atlikti 
per Naujienas, čia jums pagelbės ir patarnaus.

Naujienų Laivakorčių Skyrius
1739 So. Halsted St., Chicago, III

A*

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

Dr. J. M. Chrzan
Specialistas ligų; skilvio, žarnų ir 
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas.

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

Phone Cicero 8459

DR. SHERMAN
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

"A........  ' "■

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

APYSAKOS
Poilsis Sielai— 
Penas Protui-- 
Gyduolės bernams

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

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.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

Valandos 1—3 po pietį, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien

Malonu yra kiekvienam po dienos sun
kių darbų, po susinervavimų musų gyveni
me, perskaityt lengvą apysaką, nusiramint 
ir pasilsėti, štai dabar greitu laiku tilps 
Naujienose..

Anatole France’o apysakos. Nesenai 
miręs A. France buvo skaitomas vienas di
džiausių pasaulio rašytojų. Prieš kiek lai
ko jis laimėjo Nobelio dovaną už pasižymė
jimą literatūroj. Jo raštai yra nepapras 

' taį įdomus.

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

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

Tel. Keiiwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

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

Optometrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant 

2 lubų

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.

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette
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ji, pasiremdama vien tuo J mano, kad išvada iš tų Žodžių 
melagingu skundu, rengėsi es^nti tokia, jogej darbininką!

$8.00 
$7.00 
18.00 

8c.

Editor P GRIGAITIS 
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Rooaevelt 8500

Subscription Ra tesi 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago. f . 
per copy.

Entered as Second Class Matter 
liarch 171 h, 1914, at the Post Office 
>f Chicago, 111., undar ths act of 
Vfarch 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, i&skiriant 
sekmadienius. Leidi# Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
(11. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai 
Chicągoje- paštu:

Metams ..................... ...
Pusei metų
Trims mėnesiams ____
Dviem mėnesiams —__
Vienam mėnesiui ___

įhieagoje per nešiotojus
Viena kopija ..T..................  3c
Savaitei .................    18c
Mėnesiui ...........   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paMu? ; i

Metams ...’..................................... $7.00
Pusei metų ------  8.50
Trims mėnesiams ____________ i.75
Dviem mėesiam -- --------------— 1.25
Vienam mėnesiui 

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta.)

Metams .........  — $8.00
Pusei metų ---------------- ——4.00
Trim!* mėnesiams -----------------  2.00
Pinigus reikia siųsti palte. Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
Xr50 

<.75

sušaudyti jį!
Ir valdžia butų nugalabi

jusi nekaltą žmogų, jeigu 
Lietuvos socialdemokratų 
partija, per savo Seimo 
frakciją ir per kitas savo or
ganizacijas, nebūtų pakėlusi 
griežčiausio protesto. Drg. 
Ivanausko gyvybė tapo, pa
galios, išplėšta iš krikščio
niškojo budelio nagų: mir-r 
ties bausmė tapo jam pakei
sta 10 metų katorga. Bet 
kuomet 
reikalavo, 
byla butų 
tardymui, 
sakė.

Nežinia nė kuo šitame da
lyke daugiaus piktintis — 
ar “krikščioniškosios” val
džios žiaurumu, ar komuni
stinių provokatorių judošiš- 
kumu.

JIEŠKO MOKYTOJŲ t

MEKSIKAI

Negirdėta 
provokacija

Žiniose apie suėmimą įjf 
pasmerkimų mirčiai keleto 
Lietuvos komunistų už pla
tinimų atsišaukimų, kur- 
stančių~prie ginkluoto suki
limo, buvo minimas ir 
vienas Erazmas Ivanauskas. 
Mes tuomet neatkreipėme 
ypatingos domės į šitą var
dą. Bet dabar mes patiria
me, kad tai yra'visai ne ko
munistas.

“Naujienų” bendradar
bis iš Kauno praneša, kad 
Erazmas Ivanauskas yra 
socialdemokratas. Jisai ta* 
po įveltas į komunistų bylą 
ir “nuteistas’’ melagingai —

socialdemokratai 
kad pasmerktojo 
perduota naujam 
tai valdžia atsi-

Apžvalga
ŠNEKA APIE T4, KO 

. ; , NEŽINO
*. f' '♦•*> I.

Sandariečių organo vietugs. Ka
zys Plungė paskelbė ilgoką 
straipsnį apie “Marksizmą”. Ji
sai apsimeta labai gerai susipa
žinęs su K. Markso mokslu ir 
mėgina jį “sukritikuoti”.

Tarp ko kita, jisai tikrina, 
kad Marksas skelbęs štai kokį 
dalyką:

“Darbininkas neturi tėvy- bininkai 
nes; jisai gyvena be tėvynės 
(ką tai reiškia? “N.” Red.). 
Tik kapitalistai ją turi. Tau
tų pasaulyje negali būti, jei 
darbininkai nori pasiliuosuoti 
iš po kapitalizmo letenos”.
šita p. Plungės pasaka rodo, 

kad jisai neturi mažiausios nuo
vokos apie Markso nuomones: tė
vynės klausimu. Mes čia nurody
sime tiktai vieną faktą: Mark
sas buvo vienas iš įkūrėju Tai*p- 
tautinės Darbininkų Asociacijos

ačių komunistų provokacd- (Pirmojo Internacionalo); ji gi 
jai!

Štai ką rašo mums musų 
bendradarbis, pilniausio pa- kad Jisai* paikino'
sitikčjimo vertas asmuo:

“Gruodžio 9 dieną Šan
čiuose buvo suimtas vie
nas asmuo, beplatinąs ko
munistų atsišaukimą. Su- 
imtasai išdavė nekurį Čap- 
skį, kurs savo keliu netei
singai įdavė Ivanauską, 
sakydamas, kad atsišau
kimus esąs gavęs iš jo. 
Nežiūrint to, kad drg. 
Ivanauskas liudininkais 
įrodė, kur jis buvo tuo me
tu, kada, anot Čapskio, 
jis jam (Čapskiui) davęs 
atsišaukimus, kad teisme

buvo įsteigta susirinkime, kuris 
buvo sušauktas tam, kad užpro
testavus prieš Rusijos carizmą

li jos nepriklausomybę. Iš šito 
' fakto mes matome, kad Mark
sas ir tas darbininkų judėjimas, 
kuriam jisai vadovavo, ne tik
tai nenorėjo panaikinti tautas, 
bet energingiausiu budu kovojo 
už tautų teises ir ypatingai už 
kiekvienos tautos teisę spręsti 
savo likimą.

žinant šitą dalyką, galima 
teisingai suprasti ir įuos Mark
so žodžius (parasytitą “Komuni
stų Manifeste”), kad “darbinin
kai neturi tėvynės”. Ką tie žo
džiai reiškia? Kadangi Marksas 
pripažino tautas (ir butų buvę 
keista, jeigu jisai butų “nepri- 

| pažinęs” jų, nes juk jos yra 
. z i realia dalykas!) ir laikė reika-

ir prie visų tardymų įro- linga kovoti už tautų teises, tai 
dė, kad jis Čapskio nepa- aišku, jogei jo pasakymas, kad 
žįsta, vienok buvo ant 
greitųjų sudarytas karo 
lauko teismas, kurs užda
romis durimis, be* gynėjo 
ir platesnio bylos išaiški
nimo, pasmerkė drg. Iva
nauską miriop. Mir’op už 
neįrodytą dalyką!”
Kas gi yra tasai Erazmas

“darbininkai neturi tėvynės”, 
reiškia visai ne tą, ką į tuos žo
džius nori įdėti p. Plungė. Tais 
žodžiais, kad “darbininkai netu
ri tėvynės”, Marksas išreiškė ne 
kokį nors tikslą, bet — tam tik
rą padėlį.

“Tėvyne” reiškia tėvų žeme. 
Bet darbininkai yra tokia kla

se, kurie žemės neturi. Jie ne
turi dažniausia ne kitokios he-

Ivanauskas, kurį komunis- kilnojamos nuosavybes;.jie lie
tai melagingai įdavė karo 
teismui?

Jisai yra Lietuvos Social
demokratų Partijos Šančių 
kuopos narys, Kaimo mies-

Bet tąi yra absurdas, 
yra tame darbininkų 

blogumas, kad šiandie 
tautos? Visai ne. Ne

turį rūpintis, kad visai išnyktų 
tautos.
Nejaugi 
padėties 
gyvuoja 
tauta slegia darbininkus, o tam 
tikras visuomenės susitvarky
mas, tam tikra ekonominė, po
litinė ir socialė sistema. Kad it 
visos tautos vieną gražią dieną 
išnyktų, bet jeigu pasiliktų ta 
pati Visuomenės tvarka, kuri gy
vuoja šiandie, tai darbininkų iš
naudojimas nepasiliautų'.

Juokingiausia, kad p. Plungė 
įsivaizduoja, jogei tą “receptą” 
darbininkų išnaudojimui paša
linti, “panaikinant tautas”, su
galvojęs Marksas! Ar gi jisai 
negirdėjo to, kad Marksas skel
bė, jog'ei pamatinė darbininkų iš
naudojimo priežastis yra ekono
miniame jų pavergime? Ar gi 
jisai nežino to paprasto dalyko, 
kad Marksas per visą savo gy-( 
venimą mokino darbininkus or
ganizuotis ir kovot už pagerini- gus. jeigu tai butų tiesa, tai rei- 
mą savo darbo sąlygų ir už sa- ketų pilnai sutikti su sandarie- 
vo teises ir siekti visos visuo- įįų rašytoju, jogei tas Markso 
menes tvarkos pakeitimo?

Apie tautų gi “naikinimą” 
Marksas nėra niekuomet nė ra
šęs, nei kalbėjęs. Jisai, beje, ra
gino, kad tautos draugiškai gy
ventų tarp savęs, kad jos tarpu
saviniuose santykiuose vadovau
tųsi ne ginklų jėga, bet' .teĮ^e^ 
ir doros įstatymais; bet taį juk 
nėra priešinga tautą labui. At
virkščiai, draugingumas ir taika 
tarpe tautų yra tikrinusias bū
das pakelti jas ir padidinti jų 
gerovę. MažomsiOmsioms gi tau
toms tatai gal būt yra vienin
telis būdas išsigelbėti nuo pra
žuvimo! •

Markso nurodymas, kad dar- 
neturi tėvynės”, reiš

kia, jogei darbininkai privalo 
kovot, idant gimtasai jų kraš
tas pasidarytų jiems tėvyne!

Nieko neišmanydamas apie 
marksizmą, p. Plungė narsiai 
“kritikuoja jį tur-but dėlto, kad 
jisai yra įsitikinęs, jogei sanda- 
riečių organo skaitytojai išma
no dar mažiaus už jį. Jisai, kaip 
matėme aukščiaus, tikrina, jo
gei Marksas mokinęs, kad tik 
kapitalistai turi tėvynę. Tuo gi 
tarpu kaip tik “Kom. Manifes
te”, apie kuri p. Plungė kalba 
savo straipsnyje, yra nurodo
ma, kad buržuazija (t. y. pir
miausia kapitalistai) vadovauja
si vien tiktai 
ji eina tenai, 
giaus pelno, 
valstybės, nė 
jos obalsis yra 
patria” — kur man gerai, tenai 
mano tėvynė!

pelno tikslu; kad 
kur suranda dau- 

nepaisydama ne 
tautos ribų; kad

“Ūbi bene, ibi

NUOBODUS” MARKSO
RAŠTAI

Tas pats sandariečių rašyto
ju sumanė “sukritikuoti” ir di- ' 
dziuosius mokslinius K. Markso • 
veikalus. Jisai sako:

•

“Svarbiausias jo veikalas 
yra ^Kapitalas’, kūno parašy
mui jisai pašventė labai daug 
laiko. Tas veikalas užima tris 
didelius tomus. Tačiau visa, 
kas pasakyta ‘Kapitale’, Mark-

I l. .

Politinė Ekonomija
t ,.

j —1,1 ..........-

Iš rusų kalbos laisvai vefctė J. Sondeckis.

BENDRADARBIAVIMAS.
RBO SUSKIRSTYMAS.

MAINAS. PREKĖ.

(T«»iny»)

DA- sa- 
iš

Margarita Scott, 18 m., iš Copo- 
litas, Meksikos, mokytoja, at
vyko į Jungt. Valstijas jieškoti 
mokytojų Meksikai. Ji sako, kad 
Meksikos viešbsios mokyklos, 
prie dabartinio prezidento Gai
lės, pasidarė daug geresnės, įve
dama didelių pagerinimų ir pra
plečiami mokinimo programą.

Ii vargti su tuo stulpu visą 
vo amžių, bet stulpas nė 
vietos nekrustelės. O jei visi 
10 žmonių suvienys savo jėgas 
ir visi drauge imsis vieno 
stulpo, tai greit darbą pabaigs. 
Tokios lai jėgos turi beridras 
darbas! Vadinasi, mes galime 
sakyti, kad vargas ir jėgų 
menkumas suvienija žmones, 
verčia juos bendradarbiauti ir 
gyventi bendrovėmis arba 
draugėmis. t [

Kiekviena tokia bendrovė, 
jei ji nenori nugaišti, turi rū
pintis įsave apginti nuo prješų 
ir surasti reikalingų išteklių 
gyvenimui. Žmogaus protui la
vinantis ir žinioms didėj., kiek

I veikalas yra nuobodžiausias pa
saulyje. Reikėtų pasakyti net 
daugiaus. Veikalas, kurio trys 
tomai (trečiasis gi tomas net 
dviejose storose knygose) susi
deda iš verkšlenimų apie darbi
ninkų vargus ir iš dieninės 
spaudos, ištraukų, turėtų būt, 
kvailiausias veikalas, kokį kada 
nors matė pasaulis. Nes jisai bu
tų visai betikslis. Kaipo rimtas 
tyrinėjimas, jisai neturėtų ver
tės, o agitacijos tikslams kas gi 
rašo trejetą storų tomą? Rašy- sigintf 
ti tokį “agitacinį veikalą”, tai 
butų vistiek, kaip laikyti “agi
tacinę” prakalbą per kokį mėne
sį laiko, nesustojant nė dieną, 
nė naktį!

Jeigu Marksas butų pagami
nęs tokį veikalą, tai šiandie apie 
jį butų minimar.negut tiktai 
kaipo apie keisčiausią visoje 
žmonijos istorijoje pamišėlį, 
bet ne kaipo apie rimtą auto
rių. Vienok tur-but ir p. Plun
gė žino, kad bepročiu “Kapita
lo” autorių niekas nelaiko. Rim
čiausioje ekonominėje literatū
roje jo vardas yra dažniaus mi
nimas, jo teorijos yra dažniaus 
paduodamos, negu kurio nors ki
to atskiro rašytojo. Jeigu Mark
sas butų parašęs tokį “veikalą”, 
kaip pasakoja sandariečių “kri
tikas”, tai reikėtų pasakyti, kad 
turi būt visai be smegenų tie 
politinės ekonomijos mokslinin
kai, kurie per keletą dešimčių 
metų veda ginčus dėl minčių, 
išreikštų “Kapitale”!

Bet, žinoma, jie nėra besme
geniai. Nors daugelis jų nepri
taria Markso teorijoms, bet jie 
vis dėlto sugeba tūkstantį kar
tų geriaus įvertinti jas, negu 
p. Plungė.
kad jie bent paviršutiniškai yra 
perskaitę “Kapitalą”, o šis po- 
naitėlis, diškiL niekuomet nėra 
matęs jo savo akimis.

Jeigu jisai butų nors ne išti
sai perskaitęs didįjį Markso vei
kalą, bet butų tiktai peržiūrė
jęs jo turinio sąrašą, tai jisai 
netauzytų, kad tenai tik deja vi-

Kad lengviau butų suprasti1 
šių dienų visuomenės surėdy
mą, mes pradėsime iš tolo. Juk 
jei mes norime gerai pažinti 
bet kurį žmogų, tai paprastai 
ištklausinėjame apie jo gyveni
mą nuo jaunų dienų, . ir kada 
jo praeities gyvenimas mums 
žinomas, tada lengva jau pasa
kyti, kas tai per žmogus yra. 
Taip pat galima pasakyti ir 
apie visuomenės gyvenimą. Jei 
mes žįnosime, kaip žmogus ži
loj senovėje gyveno, kaip jo 
gyvenimas keitėsi kol virto'
toks, koks šiandien yra, tai i viena tokia bendrovė daro vi- 
mums tuoj paaiškės daug to
kių šių dienų visuomenes gy
venimo reiškinių, kurie šiaip iš 
rodo lyg neišaiškinami.

Žiloj senovėje visi žmonės 
gyveno miškuose, ir urvuose, 
kaip kad šiandie tebegyvena 
Afrikos Australijos ir kt. lau- 

■j. kiniai gyventojai.. Didelio pąsi- 
gailėjimo vertas yra tų laikų 

\ žmogus! Jėgos jo silpnos, o į- 
gimto ginklo ’ji^ neturi jokio. 
Gamta davė jaučiui, ragus, viL 
kui aštrius .dantis, Kutui Stip
rius nagus. Vis tai įrankiai. ap-> 

O ką turėjo laukinis 
žmogus? Gali būti pasmailintą, 
pagalį — tai ir visi jo ginklai. 
Gi gyventi' ir laukiniui žmogui 
norisi — tai yra įgimta jėga. 
Reikia ieškotis maisto, o svar 
blausią 
žvėrių.
jam tenka tuo, kas

ginti savo kailį nuo 
Aišku, kad maitintis 

raiikosna

sa, kas reikalinga jo gyveni
mo reikmenims patenkinti: ji 
aria sėja, angina gyvulius, 
renka vaisius ir tt. Bet ne vi
sur yra venoda žemė, vienoda(s 
oras, todėl ne visur tegalima 
užsiimti vienu darbu. Sakysi
me, viena bendrovė gyvena 'to
kioj vietoj, kur yra geras juo
džemis —ji soja . daug 'javų. 
Antrai bendrovei teko geros 
lankos — ji augina*, gyvuliu^ 
Trečioji gyvena pajūry ar pa-.

liūtais ar vilkas pasiskersti pic 
lums jautį ar kitą kurį gyvulį. 
Kas dėl priešų, tai kiekvienas 
žvėrys, kuris tik buvo stipres
nis, skriaudė laukinį žmogų 
kiek norėdamas, o dažnai nesi- 
gedindavo net pasiskersti jį 
pietums ar vakarienei. Kamę 
g|i: tam nelaimingam laukiniui 
žmogui! ieškojus! pagalbos? te
buvo vienas būdas, vienas kc- 
lias tai kiti tokie pat nelai
mingi laukiniai žmones. Ir štai 

• jie pradeda pamažu rinktis į 
kuopas. Visa kuopa užmuša di 
delį briedį ir valgo jį visą die- 

| ną. Arba pamatę mešką puo
la ant jos visu buriu ir leng
vai nugalabija. Jei laukiniai 
žmonės nebūtų rinkęsis į kuo
pą ir butų gyvenę kiekvienas j 
sau, lai jie nebūtų matę brie
dienos, gal būti, net daugelis 
butų jų pačių patekę meškos 

Nes reikia manyt,1 stalan, gii dabar kiekvienas ir 
briedienos ragavo ir meškai 
pagaliu jsudavė keršydamas už 
senas jus nuodėmes. Laukinis 
žmogus pradeda dasiproteli, me.

- . . . -r • __________________  L :

7 ' mai dd “darbininkų varg0” ir
sas turi pasakęs mažoj bro- . . .v . .. ' it.. *

•* t v ’ O 1 VY1 T/AC1 *l C1 I n 1 lrx»r\ 7< Zi n • • rl i rx ■»-* r\ n ni
orio IUU IJundlYęb Ulelių UI UI l J” I • . *V i vy* et i* v»v . j Uz • x Ti/r i paimtos is laikraščiu dienos zi* siuroj vardu- Komunistų Ma- . „ 
nifestas’. ‘Kapitalas’ tik pa- ni0S M
tvirtina apsčiais pavyzdžiais Daugiausia medžiagos apie 
tai, kas nurodyta Manifeste, “darbininkų vargą” randasi pir- 
Ir turi dar vieną naują teoriją mamjam “Kapitalo” tome, ypa- 
apie perviršį (? “N.”. Red.), tingai trečiam j ame perskyrime,

“Kas skaitė ‘Kapitalą’, tai kur eina kalba) apie darbo lai-Į 
žino kaip be galo nubodi ta ką, ir septintam jam perskyri- 
knyga skaityti. Ypač nubodi me, kur dėstoma kapitalo aku- 
tuoni, kad perdėm pilna pa., m akacija (kaip tapo sukrauti 
vyzdžių iš darbininkų vargp,’pimieji kapitalai). Vienok ir ši
kąs muša tavo dvasią. Tai tose veikalo dalyse didelė dau- 
Markso dienų žinios, kurios guma vietos yra pašvęsta teori- 
tilpo laikraščiuose, sutrauk- jai ir istorijai, o ne dienos klau- 
tos į knygą, ‘čia jaunas vy- simams; ir dienos klausimai te-Į 
ras mirė iš persidirbimo’, Čia nai yra gvildenami, pasiremiant 
maži vaikai varomi diitbti nuo daugiausia valdžios atstovų ra- 
2 naktį ir t, t.’ Tai vadinasi, purtais, specįalėmis žinovų par 
už.,:tąiJęall^'kttpitelas. Todėl ganųiUoiĮiis stiMijoiųis ib t. t...

turi įrankių, kuriais jie dirba, 
nes-šių dienų darbo įrankiai — 
dirbtuvės, mašinos ir t. t. pri
klauso kapitalistams. Tuo laiku, 
kai Marksas parašė aukščiaus 
cituotuosius žodžius, darbinin-

to Tarybos atstovas ir soc.- kai daugumoje šalių.neturėjo nū 
deni, frakcijos miesto T’ary- pilietinių teisių. Šitokiai dąrbi- 
boje narys.

Šitą žymų socialdemo
kratų veikėją komunistai, 
vadinusi, melagingai ap- turi padaryti darbininkai? San- šiura, pripildyta ištraukomis iš mėgsta kalbėti apie 
skunde valdžiai, ir pastaro- dariečių marksizmo “kritikus” laikraščių apie darbininkų var- nežino.

kad kuopoj, draugėj gyvenant 
galima kur kas geriau savo 
reikalus patenkinti: galima ir 

vilkus irdidelį žvėrį medžioti;
meškas įbauginti taip, kad jie 
gerai atsimintų žmogaus galy
bę. Supratę bendro gyvenimo 
naudingumą laukiniai žmones 
stipriai viens antro laikosii, ir 
niekas jų neturi noro atsiskir
ti nuo kuopos ir vės pradėti 
gyventi be kitų pagalbos, lo-»

I
Ajitradienis, Sausio 27, 1925 

"S—.......- -«*— -ir.
i darbininkas, bet liepk jį batus 
•siūti, tai pasius tokius, kad 
|net žmonėms bus gėda parody- 
iti. Gi kitas — išdžiuvęs kaip 
.skiedra, dalgio nepakeltų, bet 
nagus turi gerus: pasius to
kius balus, kad miėla į juos 
žiūrėti. Abu juodu reikalingu 
ir duonos ir (batų. Bet kad 
žemdirbiui nevargus be reika
lo su adata, o kurpiui su dal
giu, tai kiekvienas jų dirba 
vieną darbą; ženulirbis dirba 
žemę, o kurpius siuva batus; 
paskui jup>du viens antram iš
maino savo produktus. Tokiu 
budu, juodu ir suskirstė tarp 
savęs darbą. Kadangi apskri
tai kiekvienas malbniau imasi 
lokio darbo, kurį jisi mėgsta, 
tai bendrovėj būtinai atsiran
da darbo suskirstymas. Jei 
bendrovėj gyvena 30 žmonių, 
tai tarp jų, pavyzdžiui, 17 bus 
žemdirbių, 2 kurpiu, 3 siuvė
jai, 2 kalviu, 5 dailidės, 1 mū
rininkas. Kiekvienas jų dirba 
vieną kurį darbą, bet visi drau
ge jie pagamina visa, kas rei
kalinga bendrovės gyvenimui: 
i avus, batus, drabužius ir 1.1. 
Visi bendrovės nariai bendra
darbiauja, >bet jų darbas yra 
suskirstytas: kiekvienas dirba 
vieną darbą gerai atsiminda
mas, kad besivydamas drauge 
2 kiškiu nesugausi nė vieno 
jų. Kad darbo .j-įtiskirslymas iš
tiktųjų yra naudingas, tai ga
lima matyli kad ir šiokiame pa
vyzdy.' Geras kunpius pasius 
batų porą rper 1, dieną, gi jei 
kalvis mes savo dar)>ą jii’.-siir. 
manys batus pasisiūti, tai jis 
jų ir pcjj’ ęlyLsavaiti nepasius, 
lai' pats atsitiktų kurpiui, jei 
įis sumanytų peilius kalti, žo
džiu, esant suskirstytam dar
bui kiekvienas žmogus, išsi
rinkęs kurį nors vieną darbą, 
prisitaiko jam, įpranta ir dir
ba jį geriau ir greičiau negu 
tas, kuris turi 20 darbų.

Paskirstytais darbas padidi
na <kirlio vaisius, jis pakelia 
darbo našumą.

Kadangi esant suskirstytam 
darbui kiekvienas žmogus ga^- 
mina tiktai kurį nors vieną 
jam ncikalingų produktų, tai 
savaime aišku, kad jis yra pri
verstas mainyti savo dirbinius 
į tuos, kurių jam truksta. Pa
vyzdžiui, kurpius, kuris siuva 
tik batus, priverstas yra mai
gyti juos į duoną, druską, dra
bužius ir t. t. Taip pat privers
ti yra daryti ir visi kili ga
mintojai. Taigi, esant suskirs
tytam darbui būtinai turi bū
ti produktų mainas.

Kiekvienas gamintojas iš sa
vo pagamintųjų produktų te
gali suvartoti mažą jų dalį. 
Kurpius, kuris per metus pa
siuva, sakysim, 200 porų ba
lų, sau pasilieka daugiausia 
2 peri. Likusias 198 poras jis 
gamina, kad išmainius į kitus 
jam reikalingus daiktus, šitos 
198 poros jau bus prekė.

Kiekvienas daiktas, kuris 
yra gaminamas mainui arba 
pardavimui, vadinasi preke.

Jei mes prisiminsime, kas 
šiame straipsny buvo pasaky
ta, tai turėsimo padaryti išva
dą, kad vargus ir jėgų menku
mas verčia žmones vienytis j 
bendroves, bendradarbiauti. To
liau gamtos' suteiktųjų gery
bių ir atskirų žmonių jėgų ir 
gabumų įvairumas pagimdo 
darbo suskirstymą kaip tarp 
atskirų 'bendrovių, taip ir tarp 
atskirų Bendrovės narių. Dar
bo suskirstymas savo keliu pa
gimdo produktų mainą ir pro
duktu gaminimą mainui 
prekių gamybą.

(Bus daugiau)

kiekviena bendrovė imasi, lo
kio darbo, kuris jai patogesnis 
ir geriau patenkina 
menis. Ir kasi r
Viena bendrovė turi daug duo
nos, bei ji reikalingu sakysim, 
kirvių ir kilų geležinių dirbi
nių. Kila gi bendrove kaip 
tiktai turi daug geležinių dir
binių, bet trūksta duonos. Kas 
čia padarius? Ir vieniems ir 
antriems bloga. Bet 'štai susi
randa ir išeitis: atsitiktinai ar 
kaip kitaip susižino viena ben
drovė. su kila. Vienos \ nariai 
pasipasalkoja turį daug duo
nos, bet nduri geležinių dirbi
nių, antrosios, priešingai tu
rint geležinių dirbinių, bet la
bai trūkstant duonos. Kas ta
da atsitinka? Jie padaro mai
ną: duoda ko vieni turi per
daug ir gauna, ko antri turi 
perdaug. Abi bendrovi lieka 
patenkintos, abi turi ir duo
nos ir geležinių dirbinių. Kar
tą susiipažįnę bendrovių nariai 
pradeda ir dažniau mainytis 
savo dirbiniais arba, kaip mo
kslininkai sako, savo produk
tais.

Laikui bėgant musų kalviai, 
kurių žemė buvo prasta, bet 
turėjo savy geležies rudžių, ir 
todėl jie turėjo perdaug gele
žies diibinių, pradėjo taip 
samprotauti: “Musų žemė pra
nta - pasėjęs nieko gera ne
gauni, tik veltui laiką gaišina- 

Mes imsime verčiau ir 
mesime žemę arę ir užsiimsi- 
n» vien tiktai kalvyste. Ką 
padirbsime išmainysime kai
mynams j duoną ir kilus reikd- 
lingus daiktus”. Abiem musų 
minjėtom beiklrovėm reikalin
ga yra kaip duona taip ir ge
ležies dirbiniai, bet dabar jied
vi suslitvarkė taip, kad derlin
gą juodžemį dirbančioji bend
rovė gamina tik javus, o gy
venančioji rūdingose balose— 

kad'tiktai geležies dirbinius, o pas
kui mainosi savo dirbuiiąis. 
'1'okiii budu bendrovės suskir
stė tarp suvęisi darbą — viena 
dįrba. žemes 
darbų. Atsirado darbo susis* 
kirstyuias. Kadangi kiekviena 
bendrove stengiasi dirbti tokį 
darbą, kuris jai patogesnis, 
tai darbo suisikirstymas atsiran 
da tarp daugelio bendrovių: 
viena gamina javus, antra ge
ležies dualinius, trečia gaudo 
žuvis ir lt., o paskui tarpusa
vy maino.

Bet darbo 
u ts i randa ir pačioj bendrovėj. 
Juk žmones nėra lygus. Vienas 
yra tiek stiprus, kad gali 
rankomis medžius rauti, že
mės darbui jis nejHuiiuinumus

l jos. reik- 
gi pasidaro?

giu budu, mes matome, 
svarbiausia priežastis, kuri 
privertė žmogų spiestis kuo
poj! arba draugėn, buvo va r- 
gai-i ir silpnybė, kuri skatino 
žmones spiegti savo jėgas tiek 
muištuii ieškoti, tiek nuo prie
šų gintis. Tokį jėgų &uvieny-, 
mą vadina bendradarbiavimu, 
hifindru darbu. ICacį geriau su
pratus jo naudingumą ir rei* 
kalingumą, aš priminsiu šito
kį pavyzdį.

Reikia, siikysįm, pernešti iš 
vienos vielois į antrą 10 špyživ 
nių stulpų, kurių kiekvienas 
sveria 20 pūdų. Aito darbo e- 
mėsi 10 žmonių. Jeigu kiekvie-

antra— kalvio

Redakcijos Atsakymas
At.vlai. — Del menk niekių 

ginčytis neverta, 'lodei ii' jūsų 
atsakymo Svečiui netalpinsi
me.

turime (priesSjį kovoti....
»■ • •

Taigi, pasak p. Plungės, Mark
so “Kapitalas” yra niekas kita,

1 ninku padėčiai 'apibudinti Mark- 
įsas* jiv' .
“darbininkai neturi tėvynės”.

Kokią gi išvadą iš tų žodžių kaip be galo ilga agitacinė bro-

pavartojo žodžius,? kad 
■' • -I . J - . . > • ' _ . X

- Nėra abejones, kad tas “kri 
tikas” visai nėra uostęs Mark 
so raštų. Jisai priklauso tai ig 
nurautų rųšiai, kuri 1labiausia nas jų ims vieną stulpą ir no-‘ 

taj, ko ji| rėš jį pernevti, tai bus berg-ž- 
’ džius darbas — tas žmogus ga

susiskirstymas
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Vjiena 21 m. motelis įėjo gro- 
sernėn prie 3818 Austin Avė. ir 
bandė su revolveriu rankoje, ją 
apiplėšti, bet tapo sugauta, nors 
ir paleido vieną šūvį. Ji pasisa
kė esanti Marian Little. Sako- 
si buvusi alkana, pametusi savo 
vyrą Detroite

be skausmo ir be sirgimo

Rytoj Karolis Požėla 
First Regiment Armory 
Michigan). Ristynęs

svečių. Estrada buvo 
gėlėmis. L. 

Chicagos 
manažeriuisi,

r<ueilftvins akių įtompimų, kuri* 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tuma, skaudami} akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak 
tą, atitaiso trumparegystę ir toli 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi 
inas daromas su elektrs, parodan 
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai 
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augfičiau 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th Si
Pbone Bniilnvard 7589

UNIVERSAL ATLETIKOS 
KLIUBE

Trys žmonės liko užmušti 
traukinių Chicagoje šeštadieny. Šiuomi išreiškiu savo širdingą ačiū 

visiems giminėms, draugams ir pažį
stamoms, kurie dalyvavo mano numy
lėto sūnelio Bronislovo laidotuvėse ir 
kurie nesigailėjo nei triūso, nei gerą 
žodžių man ir mano likusiems vaike
liams. Taipgi tariu širdingą ačiū 
Naujienoms ir jos darbininkams už 
gėles ir auką.

Nubudus
Motina Aleksandra Diktavičicnč 
ir brolis Aleksandra ir sesuo 
Sophic.

Stebėtinos permainos. — Kon
certą būtinai turėtų išgirsti 
kiekvienas chicagietis.

CEZARO PAPLAUSKO
Du metai sueina Sausio 29 dieną kaip persiskyrė su 

šiuo pasauliu, palikdamas dideliame nubudime savo mo
terį Teodorą, i>o tėvais Buktaitę ir tris seseris, Amerikoje: 
Stanislavą Budginienė, o Lietuvoj Aleksanra Kryžienė ir 
Kazimiera Norvilienė ir du broliu Amerikoj: budo mirą ir 
Ignacą.

Paminėjimui ’ii metų sukaktuvių pamaldos atsibus 
Sausio 29 d., 1925 m. Apveizdos Dievo Bažnyčioj, 18ta 
gatvė ir Union Avė., 7:45 i& ryto, o po pamaldų širdingai 
kviečiu atsilankyti į mano namus.

Visus gimines, draugus ir pažystamus kviečiame da
lyvauti.

Nubudus moteris
Teodora Paplauskiene-Baktaitė, 716 VV. 22 St., 
broliai ir sesuo.

Greita, tikra pagelba
Acute skausmas, kurį vos tik 
galite pakęsti — tuomet yra lai
kas vartoti Sloan’s. Nereikia 
nei biskio trinti. Linimentas 
pats atlieka darbą atsiųsdamas 
šviežų kraują į skaudamą vietą. 
Pas visus aptickurius, 35 centai. 
Jis nenudažo.

Sloan’p Tv’impnt 
— Prašalina Skausmą!

TERPENTINAS 
PRAŠALINA SLOGAS

Prašali nkit slogas GREITAI! Ne- 
čiaudėkit — nevaikščiokit _su suspau
sta krutinę arba su kosuliu kuris kra
to jūsų visą kūną. Turpo, Terpenti
no Ointmentąs, prašalina slogas, kaip 
magiškas. Jis įsigeria labai giliai ir 
tuojau prašalina .slogas!

Mokslas sako, kad niekas taip grei? 
tai neprašalina slogas, kaip Terpen* 
tinas. Naujas išradimas, Turpo^tur^ 
savyje visas Terpentino misteriškas" 
jėgas su kitomis puikiomis gydančio
mis gyduolėmis. Jos veikia su tokiu 
greitumu ir tikrumu, kad jei jus pa- 
trinsite krutinę su Turpo, tai greitai 
pastebėsite terpentino garą ir kvėpa
vimas tuojau palengvės.

Vartokite Turpo Šj vakarą 
jau jus nebeturėsite slogų, 
taipgi greitai pašalina bronchitj, ple- 
urisy, lumbago, reumatiškus skaus
mus, katarą ir neuralgiją. Prašalina 
klaipą ir išgydo skaudamą gerklę tuo
jau. Turpo nenudegina, nepadaro 
pūslių ir nenudažo.

PRAŠAUNKIT SLOGAS GREI
TAI su Turpo —- Terpentino Ointmen- 
tas, kuris turi savyje kitas geras gy
duoles Menthol ir Kumparą. Nusi
pirkite Turpo šiandien nuo jūsų aptie- 
koriaus

Požėla sutinka ristis 
Sarpahum

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

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

4204 Archer Ave„ Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų luTnj, Rūmas 1 
Valandos nuo, 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nup ’6 iki 8 Vai. vakare, 
nedėldieniaiš nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543
Iš nusiminimo/kad negali gau

ti darbo ir nebeturi T>inigy pra
gyvenimui, Joseph Kace iš Ft 
Wayne, Ind., nusišovė gatvėje 
prie 125 N. \Vells St.

HICAfiOS 
ŽINIOS rengia 

Amerikos Legionas kareiviams, 
račiau! bus įleidžiama ir paša
linė publika. —R.

RUPTURA
IŠGYDOMA

METINĖS SUKAKTUVĖS 
, JULIONO ANDREŠ1UNO

Kuris persiskyrė su šiuo pa
sauliu sausio 28 d., 1924 metais, 
sulaukęs 37 metų amžiaus. Pa
ėjo iš Panevėžio apskr., Joniš
kėlio parap. TurČinių kaimo. 
Amerikoj išgyveno 18 metų.

Pąliko dideliame nubudimo 
moterį Kostanciją, sūnų Aleks
andrą l\<z metų ir brolį Kazi
mierą. Lietuvoje motiną, du 
broliu ir seserį. O, Dieve mano 
kaip ta beširdė mirtis išplėšė 
mano mylimą vyrą ir mano sū
nelio tėvelį.

Metinės pamaldos už vebonio 
sielą įvyks Seredoj, Sausio 28 d. 
š. m. Šv. Antano bažnyčioje, Ci
cero, III. 8 vai. ryte. ’

Nuoširdžiai 
gimines 

mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir neužmiršt šioje liūdnoje va
landoje.

Pasiliekame nuliūdę ant vi
sados,

Moteris Kastancija,
Sūnūs Aleksandras,. ( <

f Brolis Kązhnieras.

Chicago Civic Opera Co. pre
zidentas Samuel Insull paskelbė, 
kad pereitą šeštadienį užsibaigęs 
didžiosios operos sezonas davė 
nuostolių apie $400,000. Veik 
visas nuostolis jau yra padeng
tas aukomis Chicagos turčių, 
bet visgi dar susidaro $50,000 
deficitas.

Daugelis Insullį kritikavo, kad 
jis perdaug žiuri j pinigus, o ne 
tiek į operos gerumą. Jis atsa
kė, kad be pinigų opera pasilai
kyti negali, bet jei gvarantuo- 
tojai sutiktų duoti neaprubežiuo- 
tą sumą pinigų, tai tada ir jis 
esą nepaisytų išlaidų. . Bet ta
da guarantoriai turėtų pavesti 
operos žinion visą federalinio 
rezervo banką.

Dabar opera išvažiuoja gast
roliuoti po visą Ameriką. Tais 
gastroliais tikimąsi padengti su
sidariusį deficitą, nes tada dalis 
operos-.užlaikimp įpuolu- ir ant 
kitų miestų.

P. K. Gcorgieff, Chilco, Idaho, ra
šo: “Malonėkite atsiųsti man tris
pakelius Bulgarian Herb Tea tuojau. 
iAš jas./.vaj'toju jau nekuria laikas ir 
įjos man lajiai pagelbėjo”.

IJos :gleitai pagelbsti nuo skilvio li
gų kepenų ir inkstų nemalonumų. 
^Bulgarian Herb Tea yra parduodama 
Ipas aptiekorius, 36c. — 75c. — $1.25.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 25 d., 1925 m. apie 2 vai. 
iš ryto po sunkios ir ilgos ligos. 
Turėjo amžiaus apie 44 metus 
ir buvo nevedęs. Išgyveno Ame
rikoj 22 metus.

Paliko didžiam nubudime, 
brolį Farnciškų Ciparj ir dvi 
seseris Justiną Gvaldienę ir 
Paulina Gudinskienę, Amerikoj. 
Lietuvoj paliko dvi seseris, Ma
rijoną Jevinskienę ir Barborą 
Budginienę. Velionis paėjo iš 
Lietuvos, Kauno rėd., Telšių ap., 
Ritavęs parap., Gamant laukio 
kaimo. Velionis priklausė prie 
Simuno Daukanto draugijos.

Lajdotuvės įvyks Sausio 28 d. 
iš graboriaus A. Masalskio Cha^ 
pelio 3307 Auburu Avė. apie 10 
valandą iš ryto j Lietuvių Tau
tiškas Kapines. Užkviečiam vi
sus gimines ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse.

Nuliudusios seserys
J. Gvaldienė ir P. Gudinskiene

Stebėtinos permainos įvyko 
Birutėje ir stebėtinai Įdomų 
koncertą ji mums: pateiks atei
nantį sekmadienį gražioj Ma- 
sonic Temple svet., prie 61 ir 
Colta^e G rovė Avė., pradedant 
punktualiai kaip 7:30 v. vak. 
Programą 
nagai tis 
Birute 
Reiškia

'Naujienas” /M
ristis bijo 

vienas klinbie- 
ir kalba su 

Gelbuta reika-

Sekmadieny, sausio 
Universal Atletikos 
(814 W. 33 St.) ištiko 
ristynė'. Nors kas diena ir va
karas šis tas ten būna, bet šį 
sekmadienį skaitlinga publika 
turėjo daug baikų ir juoko.

Mrs. Nellie Vehon džiaugėsi 
gavusi gerą tarnaitę. Pasišaukė 
savo kūmutes,- linksminosi ir 
kartu girėsi turinti labai gerą 
tarnaitę. Bet ta geroji tarnaitė, 
jai būnant su viešniomis, iš
kraustė kambarius ir 
už $90,000 brangmenų 

no. Dabar tą gerąją 
jietsko policija.

darbininkų Ashland 
prie Vau Bu- 

Ashland Boulcvard, Chi- 
Rubsiuvių Ama'lgameitų 

rubsiuvių sky- 
apvaikščiojo 
sukaktuves 

įsikūrimo.

RYTOJ POŽĖLA RISIS PAS 
AMERIKONUS

šeštadieny, sausio 24 d 
vekarių 
Auditorium svet 
ren ir 
cagos 
Unija 
riai i 
dešimties melų 
nuo tos unijos

Kaip apie pusę; po trijų sve
tainė jau buvo veik pilnutėlė 
priėjus rūbų dirbimo industri
jos darbininkų bei darbininkių 
ir šiaip 
gražiai papuošta 
Lt'vinas, generalis 
“Joint zBoard” 
buvo programų vedėjas. Ati
darius apvaikščiojimo muzika
li programą, S. Ijevinas pasa
ko įžanginę savo kalbą trum
pai paaiškino liksią šios runų 
išdirbystės darbininkų broli
jos. Unijos dūdų benas sugricv 
žė‘ darbininkų tarptautinę dai
ną (Internacionalą). Po to de
monstratyviai atmaršavo il
ga eilė darbininkių, rodos nuo

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau,

Traukimas dabitų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Sv. musų 
pleitom galima valgyti kiečiausįą mai
stą. Garantuojame vifeą savo’ darbą, ir 
žemas musų kainas.' Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų'jasų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Pereitą šeštadienį urnai Mer 
cy ligoninėj nuo 
pasimirė Chicago 
niausio dienraščio 
leidėjas John C Eastman

yra sveikais ir 
Prisidėkite prie dauge- 

_ . . -4 žmo
nių, kurie atsilanko j musų priva
čius kambarius dėl gydymo kas
dien.

Mes turime vieną didžiausių ofi
sų Chicagoje, su privatiškaks kam
bariais, ir visas modernines elektri
nes mašinas ir aparatus.

Jei jus norite greitų pasekmių, 
atsineškite ši skelbimą su savim ir 
gaukite .$10 X-RA"Y egzaminuciją 
ir kraujo spaudimų cgzaminaciją. 
Viską už $1.00.

CHICAGO MED1CAL CL1NIC 
505 S. State. St., kam. Congress St.

Privatis įėjimas, 7 E. Congress 
St„ prieš Leither krautuvę.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Panedėly, seredoj ir subatoje 

nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Jūsų buvęs senas
PrieteliR Patarėjas

iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN
Jau atėjo Kultūros No. 12. 

Galima gauti Naujienose, 
kaina tik 30 centų.

ur 
mt; į 
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AGOTA VALAITIENĖ 
Po tėvais Mauruciukė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio-Dec. 25, 1924 kaip 
12:30 vai. ryte. Velionė paėjo 
iš Lietuvos Šakių apskr., Griš
kabūdžio parapijos, kaimo Pen- 
tiškių. Lietuvoj paliko brolį An
taną Maurutį, Amerikoj paliko 
mylimą vyr^ Joną Valaitį, duk
terį Seliomiją, pusbrolius Jurgį 
ir Joną Pavaikius ir puseserę 
Oną Staniulienę. Taipgi paliko 
visus gimines ir pažįstamus di
deliame nuliūdima. Ta beširde 
mirtis atėmė mano mylimą mo
terį. Užkviečiam visus gimines 
ir pažįstamus dalyvauti veliones 
pamaldose keturių savaičių su
kaktuvėse, kurios atsibus Sau- 
sio-Jan. 29, 1925 kaip 7:30 vai. 
ryte Šv. Antano Bažnyčioje, Ci
cero, 111 15 St. ir 49 Court. Nuo
širdžiai prašau dalyvauti gedu
lingose pamaldose.

Pasiliekame nuliūdę
Vyras, duktė ir žentas. 

1904 S. 48 Court, Cicero, III.

Skausmo
Tikrai geras išgydymas, be peilio, 

be skausmo ir be sirgimo. Mano gy
dymas rupturų yra pasekmingas. Už- 
ganėdinimas išreiškiamas išgydytų 
pacijentų.

Skaitykit ką Mr. Bruska sako: “Aš 
noriu, kad kiekvienas su ruptura žmo
gus žinotų kur jie gali išsigydyti be 
peilio
Bėr 13 metų aš kentėjau nuo ruptu-t 
ros, galų gale aš nuėjau pas Dr. 
Flint ir jis išgydė mane savo puikiu 
metodu. Aš esu pilnai išgydytas ant 
abiejų pusių ir neturiu daugiau ruptu- 
roK. Aš jaučiu 100 nuošimčių geriau. 
Rekomenduoju visiems ruptura ser
gantiems Dr. Flint, jie gali pilnai juo 
pasitikėti”.
John Bruska, 2728 S. Cravvford Avė.

VER1COSE GYSLOS <25
Aš taipgi gydau pasididinusias ko

jų gyslas savo metodu.
PATARIMAS DYKAI.

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

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 p< 

pietą, panedėliais ir ketvargais ik) 
^j30 p. p.. nedčHomis. uždaryta.

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

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

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

Kampas Ogden Avė. 
CHICAGO, ILL. 

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

Mr. 1. Knowitt We tvonaer what Knotvlcs head Is mage of somęclmes

Ristynės paliovos eina 
vieni ritasi, o kiti laukia. K 
Sarpalius treniravosi su ge
rai išlavintu rusu. Rusas tik 
slraki-ėjo apie Sarpalių.

Išsiveda K. Požėla tris jau
nus lietuvius. Sarpalius kalbi
na Požėlų ristis. Požėla sutin
ka ristis su bik- vienu jo vo- 
gos amerikonišku bildu, o su 
.sunkiaisiais 
rtiliumi. Sarpalius norėtų ame
rikonišku stiliumi ristis, bet 
suėjus pasirodo, kad jis yra 
persunkus, tad kliubiečiai už- 
iciške, kad Sarpalius turi ristis 
į yfeko-romenų stiliumi. Sarpa- 
liųs sutiko ristis, jei Požėla 
duos jam vėliau progos ristis 
amerikonišku budu.. Požėla su
tiko ir padavė jam ranką.

Požėla prikrėtę baikų risda
masis kaip su vaikais su savo 
studentais. Dirbo, dirbo naba
gai iki pailso. Kaip prasiląvins, 
tai gali būti dabai kartus pa
čiam mokytojui, nes jie yra 
gana stiprus ir miklus.

Beje, susiėjo visi kliu'bo na
riai ir nutarė, kad pašaukti 
Bancevičių. Sako, Bancevičius 
giriasi, rašo p< 
kaipo čempionas 
Paima telefoną 
tis, p. Gelbuta, 
Bancevicium 
lauja, kad Bancevičius tuoj at
važiuotų į Universal Atletikos 
Klidbą su Požėla persiimti 
amerikonišku stilium. Bance- vedėjas 
virius klausia, kiek Požėla no
ri kad Ųancevičius užsistaty- 
tų. Požėla nereikalavo 
užstatų. Bancevičius prašė, 
kad jam Požėla- už jo persitik
rinimą mokėtų $1,(XM) 
‘ii., pareiškė, kad jam nieks ne- 

pinigų ir jis būtinai tu
ri persiimti su Požėla, jei nori 
Imti čempionas. Jei to nepada
rys, tai kliubas nutrauks vi
sus su juo ryšius ir paskelbs 
ji esant bailiu ir uždraus gir
tis “Naujienose” ir vadinti 
tiku čempionu. Bancevičius 
dėjo atvykti kitą dieną ir 
tvarkyti reikalus. *—

surengs pats p. Va
karis- pirmą kartą su 
stos kaipo dirigentas, 
ir birutiečių ir chiča- 

noras jšsipildys, nes jau 
to buvo laukiama penki metai 
atgal. Tai bus didelis:
tas ir pačiam Vanagaičiui, nes 
jis debiutuos su Birutę pyieš 
geriausią Chicagos publiką ir, 
be abejo, jis bus apkainuotas 
kaipo muzikos ir kartu choro 

Daug jums nekalbė
siu, tik tiek jums priminsiu, 
kad būtinai šitos progos ne- 

jokių praleiskit, išgirsit Birutę dai
nuojant taip, kaip jau ji sę- 
nai tedainavo. Po koncerto bus 

Gielbu-^ smagus šokiai. Keletą numerių 
išpildys patys Dzimdzi-Drim- 
dzi artistai. Taigi nepraleiskit 
tos progos, nes tenai gausite 
tą, ko da nė vienam Chicagos 
lietuvių parengime iki šiol ne
gavote. —Dainų Mylėtojas.

Vyrai ir moterys kenčianti, žino
kite tiesą. Tikra pilna egzamina- 
cija musų specialistų dasiekia pa
čius, pagrindus jūsų trubelio ii 
prašalina juos. Nėra ‘spėliojimu, 
tikras ir teisingas egzaminavimas 
musų specialistų siekia pačius pa
grindus jūsų ligos ir juos prašalina 
Nėra spėliojimų, dalykas daromas 
tikras ir akuratiškas. Ar jus turite 
prastą apetitą, užkietėjimą vidu
rių, skilvio skausmus, krutinės arba 
nugaros skaudėjimus, galvos skau
dėjimą, svaigulį, nervingumą, asth- 
ma, odos ligas, skilvio ir pūslės 
trubelius, gali stenės, rupturą, ar
ba privatine arba chronišką ligą.

Negaišinkite laiko su gyduolė
mis arba daktarais, kurie nesutei
kia pasekmių. Daugelis yra nusi
minusių ir mano, kad jau nėra pa
gelbės. Nenusiminkite Gaukite jū
sų eksperto patarimą ir nuomonę, 
šimtai jau dabar 
linksmai 
lio užganėdintų ir išgydytų

kambarius <_
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KOSULYS
yra vien simptomas ir gali 
užeiti bent kokiame laike. To
kiame atvejyje

Severa’s 
Cough 
Balsam

sutelks greitą palengvinimą, 
Tatai yra lengvai būdas apsi
saugojimui nuo daugelio pa
vojingų ligų

Kainor.; 2b vt. ir 50 s,t.

Gaunamas pas jūsų aptiekorių.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS^IOVVA

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

tuo

E* 
to

Serganti žmonės pasi 
tarkite su Dr. Ross. 
Pasitarimas (tykai.

Kraujo pRzaminaciJa, Slapumo analyzai 
mikroakopiAki ir kiti laboratorijos iflband, 
mai, taipgi X-Ray ^gaaminacija daroma, ku 
ri parodo tikra juaų aveikatoa atovf. Gę 
riaueiioa naujos mados gyduolės ir prirengi 
mai padarytos Amerikoj* ir Junirtlnėa* Valu 
tljoae 'yra nuteikiamos per Dr. Raut <lel gy. 
dymo ligonių. Žmonės turintys c'hroniškiu 

| lipas, skilvio ir kepenų nesmaffnmus, i»en 
viškumą, kraujo ligas odos ligas. pnslė» h 
Slapumo Hoas yra gydoma kasdien.

Žmonės Kurie yri 
nervinki silpni ir tu 
ri galvos skaudėj! 
mus. nugaros skau 
dėjimus, smarkų ėir 
dies plakimu su 
skirdimą odos, suti 
nusius giles, skaudu 
liūs, prasta apetitą 
privalo gydytis 
jau.

Sergantiems 
teikiamas labai 
ras patarnavimas
kiomis mažomis kai 
nomis, kad kiekvie 
nas lengvai gali ui 
simokėti. Dr. įlosi 
maloniai suteikia dy 
kai patarimų. Kiek 
vienas yra kviečia 
mas atsilankyti.

Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu 
du. Arsphenamine gydymu ir pagerintu l.u 
esclde gydymu. J labai trumpą laiką ligo 
niai jaučiasi daug geriau. Kiekvieną dieną 
mes suteikiama hnksmumą 
vienatinis gydymas, kuris

PAPRASTA
MOKESTIS YRA ..
DABAR 
ATPIGINTAS IKI ....

Per trteiležimti metų Dr. Ross gydo so 
dalias ligas vyrų ir moterų.

VYRAI 1 Specialia serum gydymas yn 
vartojamas su geromis pasekmėmis atgavi 
mui vyriAkumo nusilpuaienis vyrams. Jo vei 
kinuus ant gilių, nervų ir kraujo yra di<ldi» 
sustiprintojas dėl nusiipnusių u* suirusių vyrų 

Tie kurie turi kokias nors slaptas ligas 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo 
Ateikite ir sužinokite teisybę apie jūsų ligą 
ir kaip jųe galite būti ėgydytas. Tas nekai
nuos jums nieko ir nebus būtino reikalo, 
kad jus gydytumdės. Tai yra dalis Dr. Rosi 
darbo, kad suteikus gerą patarimą aergun 
tiems.

ir malonumą. Tai 
išgydo ai filį.

$12.50
$5.00

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

Kampas Monroe ir Doarborn St. Imkit 
elevatorių iki 5 augftto. Priėmimo kambaryj 
r ' * ‘ ‘
rų 508.

Dr. Rose yra seniausias Specialistas Chi 
eigoje.
vietoje.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 
vakare.

Nedėlioj nuo 10 iki 1 po pietų.
Panedėly, seredoj ir subatoj nuo ryto

8 vai. vakare.

NAtOTENOS, Chicago, IU. ---m IIi«ii).iAi4i

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-t.o pusi,)

Antradienis, Sausio 27, 1925 ____ _ • -
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apvaik.Ščiiijame savo Unijos Tik buitį labai gražu ir gera, 
ii dešimtmeti nes sukaktuves su jei vietos lietuviai pradėtų ką- 

' j>asididžiavimii, su linksmumu, nors veikti, ar tai kokią drau- 
Ret mums neužtenka to, kad giją sutvertų, ar kliubą, kad lie- 

__ mes pergyvenome dešimts rne tuviai galėtų j būrį sueiti ir pa
tą nuo musų susi organizavi
mo j Amalgameitų Uniją, — 
dabar mos turime mesti šalin 
visus musą tarpe pasireišku- 
sius frakcijų kivirčus, būti vi
si dirbantis rūbų išdirbystėje 
darbininkai, broliai ir seserys,

Hari ScliatTiicf io šapų. Buvo 
alrtešta didelė Laisvės (ll.iber- 

(yiu rau<lonu švie- 
Aptaisj'ta gyvomis 
užrašu ant kruti- 
motai”. Kita irgi 
darbininkų spond- 
didolė iš gėlių šir- turi būt visi kaip vienas soli- 

4915 metai”, daringi. Visi tvirtai vienybėje 
VVoolcjas patys būdami, galėsimo; išlai

kyti tvirtai šią musų, orgąhj- 
zaeiją ir mes galėsim daug pa
gerinimu pagalba savo or^ani-1 
žarijos įškovoli, jeiffu lik tarp 
mus nebus skaldymosi ir de
moralizacijos. Hillmanas ragi
no visus unijistus neužmiršti 
buvusių pirmiau darbo sąly
gų ir palyginti jas su dabarti- buvo didelės iškilmės: apie peli
nėmis, kurias rubsiuviai iško- ketas desėtkų lietuvių iš abiejų 
vojo pagelba savo organizaci- lyčių ir visokių klasių Ir profe- 
jos; jis pamatys, kad dabarti- sijų patvirtino sakramentą me
nes unijinės sąlygos yra šimtą tėvystės p-o Alekso Lapėno su 
kartų geresnės už las, kokios p-le Emilija Skibercfiate, po to 
buvo pirmiau, kada unijos dar valgė ir dainavo iki vėlumai nak- 
nebuvo.

Po Hi'llmano 
operos 
ir viena 
vieną dainą, 
kis sugriežė smuiko solo, 
s kiaušiu 
kurį publika nenorėjo pakušti Ponas Lapenas yra narys 
savo delnų plojimais nuo pa- Peoples Furniture Co., garsios 
grindų. Tuomį čia programas lietuvių krautuves ir darbuojasi 
ir pasibaigė. ' jų skyriuje Brighton Parke.

Beje, amalgameitų darbinin- Kompanijos viršininkai, su ku
ku vaikams irgi buvo įsureng- riais teko kalbėti esą pilnai pa
tas apvaikšeiojimo dešimtine- tenkinti; sako, kad vedę vyrai 
tinių sukaktuvių paminėjimo prie biznio esą tinkamesni, 
programas su muzikaliais ga- Tebūnie jiems linksmas ir lai
baisiais ir dainomis. Jis buvo mingas gyvenimas.
surengtas čia pat, tik kitoje ■..< —Reporteris,
salėje. Visą muzikalį progra- ?
mą išpildė patys vaikai — 
smuikais, pianu ir klasiniais 
šokiais. i

Man teko girdėti, kad atei
nantį

sa rankoje) 
gėlėųiis, su 
nūs: “ 1925 

•nuo Karto 
žėriu taipgi 
dis. su užrašu: 
fr dar nuo Scotch ’ 
kompanijos darbininkų didelis 
gė) ėrn I s a pt ai sytas Laisvės 
varpa- ir daugybė gėlių bu
kiem.

Biskį aprimus publikos en
tuziazmui, delnų plojimui, 

i buvo pristatęs Symphony Or- 
1 chestros smuikininkas Žukov
skį, kuris sugriežė smuiko so
lo. Po lo buvo pristatytas 
kalbėti Unijom generalis prezi
dentas Sidney Ili'llman. Jis sa
vo kalboje pabrėžė, kad šian
die mes apvaiUščiojame dešim
ties midų sukaktuves nuo susi- 
tvėrimo Amtdgameitų, A. C. 
\V. of America, Unijos. Hill- 
fnanas pažymėjo visus tuos 
praeityje bosų stąlytusi Unijai 
keblumus,, kuriuos prisiėjo 
pergyventi Unijos nariams ir 
jos vadams, vedant neatlaid- 
žią prieš bosus kovą. Pagalios 
darbininkų solidarumas, jų 

vienybės dvasia parodė 
bosams ir priverto po 
streikų pripažinti darbi- 
Uniją, ir šiandie mes

sttarti savais reikalais. Ar ne
būtų tada visiems geriau ir 
linksmiau? Dabar gi nesant 
tai*p mus jokio sąryšio, išrodo, 
kad mes vieni kito bijomos ir 

nenorime sueiti. O jei.susivie- 
nytumėm, tai daug ir nuveikti 
galėtumėm, nes vieny bėję yra ir 
galybė. —P. Witkus.

Seimyny skaitlius 
pasidaugino

Apsivedė Aleksas Lapenas su 
panele Emilija Skiberdafte 
Ponų J. Kruko bute, 4212 So.

Mozart St., pereitą nedėldienį

' tiep. ,. f • . s . ..
rusų Sakramentų moterystes jau- 

da I n įninkąs Dniieprovas navedžtams suteikė BrigHton 
solistė sudainavo po Parko lietuvių parapijos* klebo- 

Paskinns Žukove nas (užmiršau kaip jis vadinas);
Pa- viskas buvo atlikta gerai ir gra-

dainavo Dnieprovas, žiai.
Ponas Lapenas

J PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ
L. S. S, Idos kuopos mėnesinis su- 

sirinrimas įvyks 1 <1. Febr. (Vasario), 
10 v d. ryte, 819 Grand St., Brooklyn,d. ryte» 819 Grand St., Brooklyn, 

. Draugai malonėkite visi pribn 
daug 

mj reikalų apkalbėjimui. Taipgi 
ėskite ir naujų narių prisirašy- 
kuopą. 19 kuopos sekr.

A. S’androw.

t i p iškirtu laiko, nes turime 
ava t 
atsiv 
ii j

ctuvos Socialdemokratų Rėmėjų 
o susirinkimas įvyks antradieny, 
io 27 d., 8 vai. vakare, Naujienų 

Tamstų atsilankymas neat-

Li 
Fone
Sau f 
nam t, 
būtinai reikalingas.

K?riečia knopps sokr. N. .L Maurica.

“Birutės” ir Dzimdzi-Drimdzi Kon- 
ceirih*Koncertas įvyks 1 dienoj Vasa
rio, |Midway Mąsonle Temple, 6115 
Cotthgo Grovo Avė. Tikietns galima 
gauti “Aušros Knygyne“ 3210 
Halsted St. ir jut.? choro narius.

So.

vat-Atletika — gimnastika — šio 
karo, programas “Jaunosios Birutės” 
mokytojas p. Karolis Sarpalius, kaip 
7:30 vai. vakaro “Engine Room” 
Mark White Sąuare parko svet., .30 
ir Halsted gatvių. Visi nariai ir no- 
rintiėjie prisirašyti kviečiami atsilan
kyti. Komitetas.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malovujnm ir popieruojam. 
laikom malcvą, popiėrą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČ1ON1S, Prez..

Už-

VYRU
REIKTA real est-ate agentų dėl par

davimo 52 naujus namus kuriuos da
bar mes i-.liifome. Jie bus parduoti 
lengvais, išmokėjimais. Dabar yra 
laikas pradėti ir uždirbti didelius pi
nigus. Ateikite dėl pasikalbėjimo. 
Ofisas atdaras iki 9 vai. vakaro.

E. W. BAKS & CO., 
3301 S. Halsted St„ 

rhnne Rniilevard 6775 , 1

AUTOMOBILIAI
FORD —- 1 tono treką 

body, mechaniškai geras, 
garantuotas, $290, i. 
cash' arba lengvais išmokėjimais, 
data kas vakaras ir nedėllaj.

Atsišaukite 
3109 W. 22 St.

Canopy 
90 dienų 

Parduosime už 
At-

RAKANDAI
KETURIŲ ruimų rakandai varto

ti vieną savaitę, parsiduoda pigiat.ii’ 
floar liampa ir du pikčeriai, atiduo
da už dyką. Jeigu visus sykiu nu- 
pirksit. Priežastį patirsit ant vietos.

PACEWICZ
3736 S. Lowe Avė., 
Phone Yards 0354

PARDAVIMUI

7 ETATAI
Sun pa dorai, ugniavietės, kni? 
goms šėpos ir Ii. Kewanee boi
leris. Puikioj vietoj ant Green 
St. auti 70 gat. Rendos i metus 
$6,120.00. Apie $12,000 cash. 
Prekė žema greitam pardavimui. 
Priimsiu mažą namą į mainus.

Englewood Realty Co., 
7054 So. Halsted St. 
Tel. Stewart 4018

3 flatų su storu medinis na
mas, elektra ir kiti geriausi į- 
Uisimai, puikioj vietoj. Prekė 
$5000.00 įmokėti $2500.00.'

2 lotai 60x125 prie 80th St. 
ir Armitage Avė.. Prekė $3000. 
luotai yra geroj vietoj. Atsišau
kit tuojau. Savininkas važiuoja 
Lietuvon.

T. Litvinas,
4810 S. Wentworth Afve.

PARDUOSIU naują mūrinį 
namą su keptuve; arba mainy
siu ant mūrinio namo. Kreip
kitės: NAUJIENAS,

1739 Są. Halsted St.
* Bo\ 448

tiems 
kelių 
ninku

NAMU BARBENAI
Turim 1000 namų 
dėl pardavimo, 
arba mainymui. 
Žemiaus paminėtose 

vietose:
Marųuette Park 
Chicago Lawn 
Brighton Park ’ 
Węst Englewopd 
Aubum Park 
Park Manor
South Park Gardens 
Beverly Kilis 
Mt. Greenwood 
South Shore 
Bridgeport.

Kurie manote pirkte ar mai-

Atsišaukimas į Jurbar
kiečius

‘<7 A UI' ’

nantį trečiadienį (sicredoje), Jurbarko miesto valdyba įku- 
sausio 28 d. 269 Lietuvių Sky- re knygyną. Miestas, neturėda
ntis rengia savo nariams 
tuviams dešimt metų nuo 
ios jsisteigimo jubiį&jini 
v a i k šči oj i mą. Kalbėto j ai

n? r.081 vyrų’ prif'min,° karahar>!> mute jnyte, mažesnį namą ant dides-
. . _ _ Inio ar didesnį ant mažesnio, ma-

l’er trisdešimtį metų tojo pačiųj. lonėkite atsilankyt į IDUSU OflSą, 
VSi mes tikimės, kad Tamistai pri- 

skirsime vieną iš tų 1000 namų 
u kuris tiks. Nedaro skirtumo 

Į kaip pigų ar brangų nori pirkti, 
,;su mažu kapitalu ar su dideliu, į 

0T1I DIIRAO 1/1 m IO mes turim visokių kainų, ir antM Al dUUAo KAIl Io" lengvų išmokėjimų.
! Ofisas atdaras nuo 9 iki 9 kas
dieną. Nedaliomis nuo 9 iki 3 
j po pietų. ,

Puikus pačio - namie - gydymas kur — , , . ■ n
kiekvienas rup.ur,Rozenski“Leniont & Co.

GYGYDYTI RUPTURĄ

Nieko nekainuoja 
bandymas

6312 So. Westem Avė 
Prospect 2102

Žmonės su rupturomis visoje šalyje 
yra tiesiog nustebinti labai geromis 
pasekmėmis paprasto budo gydymo 
rupturų, gyduolės yra siunčiamos dy-1 
kai, kas tik prašo jų. Tas puikus bū
das gydymo rupturų yra didžiausi 
palaima dėl žmonių kurie turi ruptu- 
rą. Yra paskelbta, kad tai esanti 
geriausia išrasta systema gydymo 
rupturų. Ir daugiau nereikia vartoti 
diržų nei jokių kitų prirengimų palai
kymui rupturos.

Nedaro skirtumo kaip bloga butų vai. vak. 
ruptura, kaip ilgai jus ją turite, ir 
kaip sunku ją užlaikyti, nėra skirtu
mo kokias rūšis diržų jus nešiojate, 
niekas negali sulaikyti jus nuo gavi
mo Šio dykai bandymo ir gydymo. 
Jeigu jus manote, kad jau nebegalite 
išsigydyti arb4 turite rupturą tokią 
didelę, kaip dvi kumstys, ta puiki gy^ 
dymo sistema taip sukontroliuos ir 
laikys ją viduje. Jus nusistebėsite 
tuo magišku budu gydymo. Ji pa
gelbės atgaivinti 'tas vietas per ku
ria^ ruptura perėjo kiaurai ir jus la
bai greitai galėsite dirbti tą dhrbą, 
kokį jus dirbote pirmiau, kol jus ne
turėjote rupturos.

Tūkstančiai žmonių kurie kentėjo 
skausmus dėl rupturos nuo visokių 
geležinių ir plieninių diržų, dabar 
džiaugiasi liuosybe ir nebeturi jokio 
pavojaus nuo rupturos.

Jus galite gauti dykai bandymą 
dėl to puikaus rupturų sustiprinančio 
prirengimo, tik atsiųskite savo 
dą ir adresą pas

W. A. COLLINGS, Ine.
100 B., ('ollings Building, 

Watertown, N. Y.
Nesiųskite pinigu. Bandymas dy

kai. Rašykite dabar — šiandien, 
Gal būt išgelbės jumis nu^ dėvėjimo 
diržo visą gyvenimą.

var-

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI
Del grosernių, bučernių, delikatesen, 
restauracijų, saldainių krautuvių, kep
tuvių. Specialis prirengimas Sosth- 
eim’sį labai tvirta dcl keptuvės, pi
giai. Pinigais arba išmokėjimu.

1912 SO. STATE STREET
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

PARDAVIMUI kavos ir groserio 
krautuvė, stakas didelis, jai pirkėjui 
butų perdaug stako, tai dalį galima 
atimti. Geras biznis, bet savininkas 
turi du bizniu, tai neapsidirba. Par
duosiu už prieinamą, kairią. Krautu* 
vės įtaisymas pirmos klesos, su vi
sais’ naujais fixures ir parankumais.

Kreipkitės
1903 W. 51 St.

PARSIDUODA 4-rių pagyvenimų 
namas ir Kioscme. Namas geroj vie
toj, biznis išdirbtas. Kaina prieina
ma.

Kreipkitės
4637 So. Paulina St. 

Chicago, III.

ISRENOAVOJIMUI
RĖNDON 6 kambarių flatas karš

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

6530 So. Robey St. 
Tel. Prospect 392$

SIŪLYMAI KAMBARIU

ANT PARDAVIMO bučernė ir 
grosernč visokių tautų apgyventoj 
apielinkėj. Pagyvenimui 4 kamba
riai. Renda $45 į mėnesį. Ūsas ant 
4 metų. Atsišaukite nuo 3 iki 5 
kasdien ir->nedėlioinis nuo 9—11 
ryto. Prašau agentų neatsišaukti.

8856 Lovve Avė.

KAMBARYS ant rendos, 
šildomas, elektros šviesa.

Matyti galima vakarais.

2nd floo:

ap-

PARSIDUODA Lunch ruimis 
ir Pool ruimis su 4 pagyvenimui 
kambariais.

2254 Blue Island Avė.
. Arti Paulina gatvės

IIMIIIIIIIilIlIlIlIlN
Ekonominės Laisves Draugai 

rengia žingeidžią ir svarbių pre- 
lekcija, tėmoje Kapitalizmo E- 
voliucija, seredos vakare, sausio 
28 d., 1925, Mildos svetainėje, 
3142 So. Halsted St. Pradžia 8 

šioje prelekcijoje bus
aiškinama tie istoriški dalykai, 
kurie kiekvienam šviesesnės die 
nos ieškančiam darbo žmogui y- 
ra būtinai reikalingi žinoti. At
silankymas šikme vakare t&rai 
jum bus naudingas. Atsilanky- 
kit kuoskaitlingiausia.

Kviečia Komitetas.

■■
Ųniversal Restaurant 
Lietuviška Valgykla

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

A. NORKUS,
750 We«t 31at Stree, 

Tel. Yands 5877.

lie- mas pakankamai lesų supirki- 
uni- mui knygii, kreipiasi į Jurbarko 
ap- vals. ir miestelio išeivius, gyve- 

kal- nančius Amerikoje, kad savo 
bes lietuvių ir anglų kalbomis, perskaitytas ii naujas knygas
Išaiškins suprantamai visus paaukotų Jurbarko Knygynui, 
unijos darbininkų reikalus; Tuo pagelbėsit Jurbarko jau- 
bus, rodos, ir muzikėlis prog- nuomonei apsišviesti ir likti ge- 

! rainas. Toilėl visi lietuviai ir resriais Lietuvos pilučiais, nes 
i lietuvės, broliai ir seserys tini- pas jus jau pelekai tylos knygos 
jistai, visi ateikite, ir savo pa- guli be naudos, Lietuvoj jos su- 
žystamus atsiveskite tročiadic- teiks didelę naudą. Knygas'galit 
nio vakare, 7 vai. prie ftobey siųsti šiuo adresu pažymėdami 
ir North Avė., j unijos svotai- Knygynui: Vincas Petravičių, 

Vokiečių g-vė No. 22 Jurbarkas, 
Raseinių apskr,

| Del platesnių žinių apie Jur
barko knygyną kreipkitės Auš- 

i ros knyuynan, 3210 So. Halsted 
Į'St., klauskite P. Miller

JIEŠKO DARBO

nę. —Unijistas.

J IEŠKĄ U darbo už barberį, esu 
patyręs savo amatą, sutiksiu. pagal 
darbo užmokestį. Jei j kitą miestą 
ar priemiestį, geistina, kad butų gali
niu gaut ruimą ten pat, rašykit laišką 

J. S1NKAUSKAS, 
Naujienos, Box 451

1739 $o. Halsted St., Chicago, 111.

REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI dvi krautuves, su 
gyvenimui kambariais iš užpakalio, 
yra restaurantas ir nesvaiginamų gė
rimų parloras, prie 38 St., 1 vakarus 
nuo Kedzle. Rendos neša $95 i mė
nesį, $7500, išmokėjimais arba cash.

Atsišaukite
1700 W. 63 St. 

Tel. Prospect 5581 
arba Vincennes 4655

PARDAVIMUI arba mainymui j 
privatį namą pirmos klesos bučemč 
ir grosemė su 2 augŠtų mūriniu na
mu. Yra ledo mašina, 3 karų gara
džius. Savininkas važiuoja į Eu
ropa.

FRED KUCERA, 
5200 So. Wood St.

KAS pasiskubins, tas laimės 2 fla
tų, 4-4 kambarių medinis namas ir 4 
kambarių pavienis narnai. Elektros 
šviesa, augšti beisme«^sT, abu namai 
ant vieno loto. Randasi pusę bloko 
nuo 63 st. ir 2 bloku nuo Halsted st. 
Greitam pardavimui $6400. Savinin
kas, 4135 So. Campbell Avė., 1 lubos.

PARDAVIMUI GRAŽIAME CHA- 
THAM LAUKE naujas 3 flatų na
mas, 3 karų garadžius, sun parloras, 
miegojimui porčiai, įplaukų $3600, 
pirmas morgičius $13000, antras mor- 
gičius į mėn. po $75, už 6%.

Tel. Irving 1553

Mt. Greenwood
Nauja didele lietuvių kolonija

MOTERŲ

Ši nauja lietuvių kolonija yra 
šv. Kazimiero kapinių apielinkė- 
je. Nors tai yra jauna koloni
ja, bet jau ganą didelė: čia gy
vena jau apie 200 lietuvių šei
mynų. Bet musų lietuviai taip 
tykiai gyvena, kad rodos jų čia 
ir nėra. Nė jie garsinasi, negi 
nieko neveikia; savų draugijų 
irgi neturi. Taigi reikia skaity
ti musų kolonijų visai užmigu
sia. Tiek daug lietuvių gyve
nant vienoj kolonijoj visgi kas 
nors atsitinka, bet laikraščiuose 
nesimato jokių apie juos žinu
čių.

Ši lietuvių kolonija yra spar
čiai auganti, net patys svetim
taučiai pripažysta, kad su laiku 
čia gyvens vieni lietuviai. Ir 
taip ištikrųjų ir išrodo. Jei kas 
pardavė namų ar sankrovų, tai 
jei paklausi kas nupirko, tai vi
suomet gausi atsakymų: Lietu
vis, arba kaip svetimtaučiai va
dina lietuvius — Loughan. Kaip 
jie vadina — lai sau vadina, bet 
lietuviai čia visgi gerai stovi.

Keturi ar penki metai atgal 
gi čia nieko nebuvo, jokios lie
tuvių sankrovos. Buvo tik vie
nas gerai žinomas visiems lietu
viams p. Beaten. Tai seniausias 
šioj kolonijoj sankrovininkas. O 
dabar sankrovos dygsta kaip 
grybai po lietaus — ir vis tai 
lietuvių sankrovos. Reikia tikė
tis, kad už porob ar trejeto me
tų šioj kolonijoj vieni lietuviai 
gyvens.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
RĖMĖJŲ FONDO 

Susirinkimas įvyks antradienį, sausio 
27 d., 8 valandą vakare Naujienų na
me. — Viši draugai rėmėjai, ir kurie 
tam darbui pritaria, kviečiami atvyk
ti. Yra svarbių i*eikalų apsvarstyti.

Kuopos .Valdyba.

Bridgeport. — Susievienijimo Lie
tuvių Draugijų ant Bridgeporto meti
nis susirinkimas įvyks antradieny, 
Sausio 27 d., 1925 m., 8 vai. vakare, 
Mildos svetainėje, 3142 S. Halsted St. 
Visi delegatai esate kviečiami daly
vauti susirinkime, nes randasi daug 
svarbių reikalų apkirti, taipgi bus 
rinkimas naujos valdybos šiem s- 1925 
metams.

Kviečia rast. A. J. Lazauskas.

Lietuvių Kriaučių Lokalo 269 Ap- 
vaikščiojimas su prakalboms lt) metų 
sukaktuvių Amalgamated, Clothing 
Workers of America seredoj, Sausio 
(Jan.) 28 <!., 1925, 8 vai. vak. Unijos 
svetainėj, 1564 N. Robey St.

Bųą geriausi lietuviai ir kitų tautų 
kalbėtojai katrie kalbės apie Unijos 
veikalus per šiuos 10 metų. Įžanga 
visiems dykai. Valdyba.Valdyba.

Cicero, III. — Laisvas Mišrus Cho
ras laikys savo reepticiją Jan. 27 d., 
1925 m. kaip 7:.3O vai. vak. 150Q So. 
49 Avė. Lukštos svet. Malonėkite vi
si draugai ir drauges atsilankyti ir 
naujų narių atsivesti.

Rašt. John Levanas.

M
Bei 

davin 
ir 
kraut

loterų Pardavinėtojų 
ikia patyrusių motierų par- 
i’etojų prie siutų, dresių 

m a te ri j 61 o depar t am en t i n ė j 
..divūj, nuolat darbas.
. Ųppenheimer and Co.

As įland Avė. and 47 St

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Del
TIKRA ATEITIS 

smarkių ir abitingų jaunų 
salesmenų.

proga turėti 
ius su didele ir at- 
Clricagoje, kuri yra 

. per 30 pasekmingų metų.

nėjimo skyriaus. Del vyrų

Čia yra nepaprasta 
nuolatiiius santikius 
sakomi įga firma <___

• biznyje
, Mes Uždedame lietuvių skyrių prie 
, pardav

kurie Atsišauks patys ir seks musų 
nurodymus, didelis pelnas yra užtik
rintas.

Yra vieta dėl DVIEJŲ pilną laiką 
salesmenų su PEP ir ENERGIJA ir 
dėl dviėjų daliem laiko salesmenų. 
Darbas kaipo dalino laiko salesmeno 
galima atlikti turint ir kitą darbą. 
Patyręs pasekmingas manageris pri
žiūri tą skyrių, jis uždirbs $60 į sa
vaitę dirbdamas dalį savo laiko ir jis 
parodys jums kaip tai galima pa
daryti.

Jis pamokys pradinius ir išmokys 
visą skyrių atsakančioje linkmėje. 
Mes suteiksime visas informacijas ir 
duosim^ reikalingys dalykus dėl šio 
darbo i|* prižiūrėsime, kad butų pasi
sekimas. Pradėti su mumis, reiškia, 
kad jūsų pasisekimas yra užtikrintas. 
Asmeniškas pasikalbėjimas pertikrins 
jumis. Atsišaukite nuo 9 ryto iki 9 
vakare. >

WILLIAM ZELOSKY COMPANY 
1Į11 W. Washington.St., 
3553 N. Westem Avė., 
1905 BeJmont Avė., 
2940 Mihvaukee Avenue.

PARDAVIMUI
GRISERNf: ll< 
BUčERNF:.

3600 S. Union Avė.
Tel. Yards 0297

PARSIDUODA soft d rink
parloris. ir cigare!ų krautuvė.

Kreipkitės:
Halsted

■ TIKRAS BARGENAS
Trijų tūbų Hadio, galinu 

gauti garsus iš toli. Pilnai pri 
rengtas $60.

Tel. Riepublic 6512

NAMAI-2EME
PARSIDUODA pigiai 

kampinis puikus mūrinis na
mas 2 pagyvenimai 6 ir 7 
kambarių, 2 karų garadžius 
ir vištininkas. Lotas 60x125. 
Su visais gražiais rakandais 
arba be jų. Savininkas

A. J. BERŽINSKAS 
6159 So. Artesian St.

1 flatas
Tel. Prospect 6674

Nuo ryto iki 10 vai. gali
ma matyti.

5 AKRŲ farmiukė su gra
žiais namiukais, parsiduoda 
nebrangiai; netoli švento Ka
zimiero kapinių. Reikalingi to
kiom farmos, meldžiu atsišaukt 

S. Markūnas
635 W. 120 St.

Tel. Pullman 2856—508?)
DIDELIS mūrinis. U tintų narna- 

prie Marąuette Bulvaro ir Maple 
woo Avė., garu šildomas, Ule va 
nos,/ beržiniai trhningni. Atsišau 
kitę prie James Krak 2444 W. 6/ 
St. Tel. Prospect 1364 k

Žingeidi ir svarbi prelekcija. Sau
sio 28 d., 1925 m., 7:30 valandą vaka- REIKALINGAS anisenis žmogus
re, Mildos svetainėj, 3142 So. Halsted dėl apvalymo kambarių, padlagų pa-
St., Ekonomines Laisvės Draugai ren- plovimui ir lovų pataisymui. Valgis 
gia nepaprstai žingeidžią ir svarbią ir kambarys uždyką, $15.00 algos mė- 
prelekciją, temoje “Kapitlizmo Evo- > nesy. Tie kurie geria munšaino lai Rd., arti Western Avė. Tol. Pro- 
liuciją”. Ateikit visi. nepasirodo. Atsišaukit po No. 1606] spcct 8678. Ofisas adaras lig 8 v.,

Komitetas. So. Halsted St., Chicago, III. nedaliomis iki 3 po pietų.

REIKALINGAS
NORINTI pirkti, parduoti arba 

mainyti namus, lotus, biznius, tu
rim bargenų, narnų, lotų aplink 
vienuolyną Marąuette parke. Maty- 
kit J. Namon. 2418 W. Marąutttc

v MUSŲ DARBAS
Tikrai jumis užganėdins . Mefl 

oarduodam ir mainom: namus, Intus, 
farmas ir visokios rųšies biznius. Su 
reikalais, kreipkitės pas

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

—1 ............. I ■

MORTGECIAl -PASKOLOS
į Pinigai paskolai dėl 1 ir 2 mor- 

■ gičių, nebrangiai, greitas vei- 
1 kimas. <
j MAX COHEN

• Room 351, 1
i 14G So. Dearbom St. | 

Tel. Central 1191 J
• I I > ■■■■>> .... ..... I HM I iiiiMMiiim m Il^i

ANTRI MORGIčIAI
Skoliname ant 6% palūkanų. Mes 
taipgi perkame padarytus morgi- 

kčius.
International Investment Corp.

3804 So. Kedzie Avė., 
Lafayette 6738

v - .............
, -______

MOKYKLOS .
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

t
2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager
........ ................................... ■ . . ................ ... 1 1

EIK Į MOKYKLĄ
Mokintas būdamas lengviau nešio
si gyvenimo naštą; nereikalausi 
dirbti tokio darbo kad kūnas tirp
ti} iš nuovargio. Mokytam žmo
gui risuomt ir visur lengva kovo
ti tiek už politiką, tiek už laisvę, 
tiek už darbininkii ekonominius 
reikalus. Skriaudžia ir išnaudoja 
tiktai nemokytus žmonės.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

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

P. S. Musij mokykloje mergi
nos ir moterys paliuosuotes nuo 
mokesčioL /

VYRAI IŠMOKITE MODERNINES 
BARBERYSTĖS

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.


