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Kinų vadas Sun 
Jat-Sen miręs

Musele Shoals bilius eina 
konferencijon

Tarptautinis socialistų teismas 
tardo vengrų bylą

Jugoslavijos-Albanijos 
siena vėl atidaryta

Albaniečiai tikis, kad su dienos 
atidarymu pagerės jų gyveni
mo sąlygos

Kiny politinis vadas, Dr.
Sun Jat-Sen, miręs

Revoliucininkas, prisidėjęs prie 
nuvertimo monarchijos Ki
nuose, buvo Pietų Kinų prezi
dentas

TOKIO, Japonija, sausio 27. 
— Japonų pusiau oficialu žinių 
agentūra praneša, kad šiandie 
po pietų Pekine miręs vienas 
žymiausių Kinų politinių vadų. 
Dr. Sun Jat-Sen’as.

Sun Jat-Sen’as buvo gimęs 
Kantone 1866 metais, iš netur- 
•tingų 'tėvų, ir mokslini atsiekti 
kentėjo nemaža vargo. Baigęs 
medicinos mokslų Honkonge 
1892 m. jis po kiek laiko stojo 
prieky revoliucinio judėjimo 
prieš senąją Mandčų dinastijos, 
režimų. Vėliaus jis buvo Pietų 
Kinų valdžios prezidentas. Pa
staruoju laiku *Sua Jat Sen’as 
aktingai dalyvavo didelėse Ki
nų valdžioj atmainose. Prieš 
keletą savaičių jis buvo nuvykęs 
i Japoniją su savo planais įsteig
ti Kinų-Japonų sąjungą. Jis 
buvo griežtai nusistatęs prieš 
Jungtinių Valstijų ir Europos 
valstybių įtakas ir smerkimas! 
į Kinų reikalus.]

Musele Shoals bilius pa- 
siyst konferencijai

Tarptautinis socialistų 
teismas Viennoj

Tardo kilusius tarp Vengrijos 
yotiaUstinių grupių nesusi
pratimus. 

(-> \
' VIENNA, Austrija, sausio 

27. Pirma karta socializmo 
istorijoj lapo sudarytas tarp- 
tautirr teismas kilusiems tarp 
Vengrijos socialistų grupių gin
čams išspręsti. Teisėjais šitoj 
byloj yra: Vokietijos socialde
mokratijos vadas Kari Kauts- 
ky, Austrijos Olto Baur, ir 
Ik Įgijęs M. Dobroukers. 
šusirinkę jie dabar stropiai 
nagrinėja visus abiejų pusių 
kundus, kaltinimus ir liudiji- 

-nus, idant, ištyrę visa, kaip 
•eikiant, galėtų bešališkai bylą 
išspręsti.

Nesusipratimai kilo tarp gy
venančių užsieny ir veikiančių- 
’ų -avo krašte Vengrijos so- 
•ialislų. Tie jų, kur žlugus ko
munistinei Belą Kun‘o valdžiai 
buvo ištremti ir apsigyveno di
džiumoj Viennoj, kaltina pasi
likusius krašte Vengrijos so
cialistus, kad jie išdavę parti
ni, dirbdami išvien su premje- 
ru Betblenu ir buržuazine val
džia. Jie apeliavo į Briuselio 
meialistų centrų dėl dalvko iš- 
spicndimo, tuo rezultatu, kad 
buvo -.[įdarytas pirmas inter- 
na< ionalinis socialistų teismas.

BELGRA1DAS, Jugoslavija, s.
27. — Jugoslavijos-Albanijos: 
siena, kuri nuo praeitos vasaros ’ 
buvo uždaryta, dabar vėl tapo 
atidaryta. i

Susisiekimas tarp tų dviejų 
valstybių buvo nutrauktas dėl 
buvusio Albanijos premjero, Vy- :- 
skupo Fan Noli, priešingo misi- . 
statymo serbams.

Sienos atidarymu albaniečiai 
džiaugiasi ypač dėl to, kad kraš
tas buvo stipriai pradėjęs .jausti 
maisto stoką.

Japonų emigracijos klau
simas dar nesąs baigtas
TOKIO, Japonija, .sausio 27. 

— Užsienio reikalų ministeris 
sidehara, atsakydamas į inter
peliacijų žemutiniuos rūmuos, 
pareiškė, kad imigracijos klau
sima valdžia nelaikanti dar 
pabaigtų su Jungtinėmis Val
stijomis. šidehara lėčiau atsi
sakė ji diskusiuoti, nes dabar 
tas klausimas esą nepatogu ju
dinti.

Užsienio ministeris pažymė
jo, k::d ištikrųįų dabar esu 
daug lengviau emigrantams 
nc’cgaljn kelio įsigauti j Jung
tines Valstijas, nei buvę pir
miau.

Nauja fašistų žvaigždė
Jei kristų Mussolini, italų juod- 

marškiniai jau turi vertą jo 
vietininką.

PARYŽIUS, sausio 27.

NAUJASIS VOKIETIJOS KANCLERIS

■Dr. HANS LUTHER, buvęs Vokietijos finansų ministeris 
Marxo kabinete, sausio 15 d.'pasiirtas valstybės kancleriam. 
Jo sudarytoji valdžia susideda didžiumoj iš nacionalistų mo
liai chistų, tuo tarpu valstybes prezidentas yra socialdemokra
tas.

Valstybės įspėja Kinus
Pekinas atsakysiąs, jei svetim

šaliai nukentėtų savo gyvas
tim ar turtu

PEKINAS, Kinai, Sausio 27.
Svetimų valstybių atstovai 

šiandie^įteikė užsienio reikalu 
ministerijai notą, kurioj pareiš
kia, kad Kinų valdžia busianti

karaliaus rūmų
darbininkai streikuoja

Streikas paskelbtas taipjau ir 
kitose* valdžios įstaigose.

LONDONAS, sausio 27.
Del to, kad tapo priimtas vie
na neunijos darbininkas dirb
ti, du šimtai valdžios įstaigų

Anglijos

Per 10 mėty gyvenimas 
pabrango 70 nuoš.

VVASHINGTONAS, sausio 
27. Darbo departamento su
rinktomis iš devyniolikos svar
biausiųjų Amerikos miestų ži
niomis, gyvenimo reikmenos 
per pastaruosius; dešimtį me
tų pabrango 70 nuošimčių.

Didžiausias gyvenamųjų reik
menų pabrangimas buvo Det> 
roito. Palyginus kainas gruo
dyje 191 I metų su kainomis 
gruodyje 1921 metų jos paki
lo 82 nuošimčiu. Mažiausia, pa
lyginamai, pabrango Porllande, 
Ore., nes tik 55 nuoš.

džiazas stumiąs žmones
I BARBARIZMĄ

Profesorius sako, kad šiandie 
dagi bažnyčioj įsiviešpatavęs 
džiazas.

D A Y,TON, Ohio, sausio 26. — 
Bostono universiteto dailės me
no profesorius TL Augustine 
Smith laikytoj čia vakar kalboj 
pareiškė, kad džiazo muzika, 
džiazo paveikslai ir džiazo mąs
tymas varąs^ šių laikų vyrus, 
moteris ir vaikus atgal į barba
rizmo stadiją.

“Kur tik pasisuksi, — namie, 
mokykloj, viešose salėse, xlagi i 
bažnyčioj, nieko daugiau ne
rasi, kaip tik džiazą,” sakė prof. 
Smith. “Vietoj vesti mus prier 
kyn ir aukštyn pagalba švelnes
nių ir gražesnių dalykų gyveni
me, kiekvienas tenkinimas rodos 
traukia, mus žem£n į nuožmybės 
palinkimus. Jeigu džiazas IT to- 
liaus skverbsią į kiekvieną musų 
gyvenimo fazę tuo spartumu, 
kaip kad praeitais metai, jis vi
sai sunaikins krašte simfonijos 
organizacijas.”

PLĖŠIKAI IŠVERŽĖ $15,000 
PAŠTU SIŲSTŲ PINIGU

Iš lenkti okupuotos 
Lietuvos

“Vilnius lenkų miestas •

KAUNAS [LŽ]. — “Rzecz- 
posjiolita” praneša, kad Pary
žiuj ‘V-.en'kijos draugų sąjmi
go? pastangomis” yra išleista 
knyga vardu “Vilnius lenkų 
miestas”, kurią parašė ponia 
Bailly.

Ši knyga vra agitacinio ix> 
bifdžio ir turi tikslo supažin
dinti franeuzų visuomenę su 
Vilniaus klausimu lenku švie
soj. Ji vaizduoja Vilnių, kaip 
“amžinai lenkišką” miestą, o 
Lietuvos reikalavimą grąžinti 
Vilnių Lietuvai skaito pražūti
mi Lietuvai, kuri tuomet virs
ta vieškeliu iš Vokietijos į Ru
siją ii butų galų gale pavergta 

teutono koloso”.
Mat, lenkai mano, kad fran- 

j'cuzui už juos kvailesni ir duo
sis įkalbėti tai, ką naivi “Len
kijos draugų sąjunga” sau įsi
kalba. ..

Jeigu ambasadorių konferen- 
; cija vaduodamas! tam tikrais 
pelitiniai- motyvais rado rei
kalinga užfiksuoti “Lenkijos 
tylų sienas”, tai ar tas reiškia, 
kad Gudija, Ukraina, Vilnius 
ir kita vra “amžinai lenkiški?” *

Atveju, jei Italijos diktatorius atsakom i nga, jei dėl atsinauji- 
Mussolini butų nuverstas, ita- mišių mūšių šanghajaus apygar- 
lų juodmarškiniai jau turi k i- doj svetimu šailių, piliečiai mi
tų, jo verta, vietininkų. Tuo kentėtų savo gyvastim ar‘turtu, 
vietininku esąs Roberto Fari- Notoj t reikalaujama, kad val- 
nacci, jau suskubęs įsigyti sau džia urnai telegrafuotų besikali-
garbingą, jau “Kremonos tiro- jančioms či Hsieh-Juano ir Lu

inžinierių štabo darbininkų 
elektros šviesos, šildymo etc.
— paskelbė streiką. Laukiama, 
kad prie streikuojančių prisi
dės dar apie 700 darbininkų. 
Kol kas streikuoja karaliaus
rūmų Buckingham Palaee, par-

WASHINGTONAS, saus. 27.
— Uįudenvoodo Musele Shoals 
bilių kongreso atstovų butas 
šiandie, po dviejų valandų svar
stymo, nutarė pasiųsti konferen
cijai. Buto konferentais pa
skirta atstovai MacKenzie, Mo- 
rin ir Quinn.
Ragina Jungtines Valstijas dė
tis prie tarptautinio tribunolo

VVASHINGTONAS, sausio 27.
— Jungtinės Bažnyčių Tarybos 
atstovai, su Dr. Sidney L. Guli- 
cku prieky, šiandie buvo atlankę 
atstovi! buto užsienio reikalų 
komisiją, kuriai jie įrodinėję 
reikalą, idant Jungtinės Valsti
jos prisidėtų prie tarptautinio 
teisingumo tribunolo. •

Dr. Gulick, kalbėdamas savo 
ątstovau j amos o rgan i zac i j os
vardu, pareiškė, kad Amerikai 
dėtis prie pasaulio tribunolo nė
ra krašte nė organizuotos, nė 
atskirų žmonių opozicijos, jis 
esanti tik senate.

Apropriacijų bilius priimta
VVASHINGTONAS, sausio 27.

— Atstovų butas šiandie priėmė 
bilių, kuriuo nustatoma biudže
tas valstybės, teisingumo, pre
kybos ir darbo departamentams.

Kaltina premjerą dėl 
$6,700,00 nuostoliu

OSLO, Norvegija, sausio 27. 
— Remdamies iš valdžios šal
tinių gautomis informacijomis 
liberalų laikraščiai kaltina bu
vusį Norvegijos premjerą 
Berge, kad jis, eidamas savo 
pareigas, padaręs valdžiai 
6,700,000 'dolerių nuostolių, 
subsiduodamas I landeFbankų, 
kurs dabar yra subankrutavęs.

'Laikraštis DagbladeK kurs 
turi artimų santykių su kabi
neto ministeriais, sako, kad tai 
esąs stambiausias politinis 
skandalas, ir reikalauja, kad 
buvęs premjeras butų atiduo
tas į teismo rankas, nežiūrint, 
kad Berge šiuo tarpu serga.

BUVĘS RUSŲ CARO GENE
ROLAS MIRĖ SEATTLE

SEATTLE, Wash„ sausio 27.
Vakar čia mirė buvęs rusų 

generolas .Aleksandras Ivanovas, 
|46 metų. Jis buvo pasižymėjęs 
.Rusų-Japonų kare, o didžiojo, 
(karo metais dalyvavo mušiuoset 
•Su vokiečiais Rytų Prūsuose.

no” titulą. . Jong llsiano kariuomenių va-
Farinacci esąs smarkus, dums įsakymą, kad jokiu bildu

žiaurus, prieš nieką nesusto
jus asmuo, pasiruošęs netik pa- 
tremti krašto konstituciją, bet 
r sunaikinti kiekvieną opozi

ciją, kur tik ji pasireikštų.

FILIPINIEČIŲ BANDITŲ VA-
DAS IR JO SEPTYNI SĖBRAI 
1 UŽMUŠTI

MANILA, sausio 27. —xPa- 
skilbęs Filipinuose morų bandi
tas Pagumpatan’as, kurs su sa
vo šaika ilgą laiką terorizavo 
Lunao provincijos gyventojus, 
buvo šiandie raitosios policijos 
apsiaustas susekto j jo bustynėj 
ir po ilgesnės kuvos užmuštas. 
Su juo krito ir septyni kiti jo 
sėbrai.

TRAUKINIŲ KOLIZIJA

1 užmuštas, 2 sužeisti

ATLANTA, Ga., sausio 27.— 
Atlanta, Birmingham % & Atlan
tic geležinkelio linijoj netoli 
Double Run susimušė du trauki
niu, pasažierinis su prekiniu. 
Katastrofoj dienas keleivis už
muštas, du lokomotivo kurinto- 
jai sužeisti.

neleistų savo kareiviams prisiar
tinti prie svetimšalių sodybų.

Chicago' ir apielinke. Šiandie 
aplamai gražu; mažuma šilčiau; 
vidutinis šiaurėryčių vejas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 11/F.

šiandie saulė teka 7.08, leidžia
si 4:58 valandą.

lamcnto rūmų, Hamplon 
Court’o, Ke\v ir Gardelis elekt- 
jininkai ir šildytojai. Karalius 
su karalieni šiuo tarpu raudas 
Sąndringhame, tat jie nepato
gumų dėl streiko neturi, 
jeigu streikas neišsivystys pla
čiau.

PREZIDENTAS NEPRITARIA 
BENDRAM ORO JĖGŲ 

DEPARTAMENTUI

COLLINSVILLE, 111., sausio 
27. Keli ginkluoti plėšikai su
laikė pašto tarnautoją Williamą 
Mathies, nešusį iš geležinkelio 
stoties į banką atiduoti atėjusį 
paštu pinigų siuntinį, viso labo 
15,000 dolerių. Išveržę krepšį 
su pinigais plėšikai pabėgo.

Kaunas
“IjJETUVA —• VOKIETIJOS 

A1LSENALAS”

KALNAS [Lž|. “T>ziMi- 
nik Vilenski” 291 Nr. rašo, 
buk Anglijos valstybės sekre
toriaus pad. pareiškęs, kad 
Vokietija gabenanti Lietuvon 
savo ginklus ir tokiu bndu da
ranti iš Lietuvos savo ginklų 
arsenalą, kurio santarvės val
stybės neturinčios teises kon
troliuoti.

Įdomu, koikl lenkų baimės 
fantazija nenuėjo toliau ir ne
pasakė-, kad visa tai daroma 
tam, kad tais ginklais ir vo
kiečių pagalba Vilnių atsiimti...

VOKIETIJOS AMBASADO
RIUS IUNGT. VALSTIJOMS

BERLJNAS, saus. 27. — Nau
jai paskirtas Vokietijos ambasa
dorius Jungtinėms Valstijoms, 
baronas von Maltzan, išvyks j 
\Vashingtona vasario pabaigoj.

SUDEGĖ JAVV ELEVATO
RIUS: $75,000 NUOSTOLIŲ

OVVOSSO, Mich., sausio 27.- 
Praeitą naktį čia sudegė Isbell 
Bean kompanijos javų elevato
rius. Gaisro nuostoliai siekia 
75,000'dolerių.

KETURI VAIKAI SUDEGĖ

.JOPEIN, Mo., sausio 27.
Keturi vaikučiai, kurių vyriau
sias buvo 6, o jauniausias 2 me
tų, žuvo gaisre, kuris praeitą 
naktį sunaikino f armėno Jack 
Coopero namus.

PINIGU KURSAS
Vakar, sausio 27 d., užsienio pi

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

, Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.80
Belgijos, 100 frankų ........... $5.16
Danijos, 100 kronų ............... $17.83
E ra ne i jos, 100 frankų .... $5.11 
Italijos, 100 lirų .................. $4.1 i

j Lenkijos, 100 zlotų ............... $19.25
Norvegijos, 100 kronų........... $15.29
Olandijos, 100 markių ......... $40.34
Suomijos, 100 markių ........... $2.58
Švedijos, 100 kronų ........... $26.95
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.34

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon pėf 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito

\VASI UNiGTONAS, sausio 
27. Del kongresmano Cur- 
Zy pateikto biliaus, kuriuo jis 
pi oponuoja armijos ir laivyno 
Ore jėgas sujungti vienan de- 
purtamentan, laivyno sekreto
rių- Wilbur ' šiandie pranešė 
atstovų buto karo reikalų ko
misijai, kad lokiam oro jėgų 
šii j tingimui prezidentas Coo- 
lidge nepritariąs.

IŠGELBĖJO PAKRAŠČIŲ
SARGYBOS ŽMONES

mas šitaip: ♦
50 litų ........................................$5.50

I 100 litų .....................................  10.50
200 litų .....................................  20.75
300 litų ....................................  31.00
400 litų .....................................  41.25

1 500 litų ..............    51.50
600 litų .........1...   61.75
700 litų ................................  72.00
800 litų .....................................  82.25
900 Iftų .......................   92.50

lt00 litų............ ..... ........  102.75
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidų už kožną siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

BOSTON, Mass„ sausio 27.
— Jurosef šešiasdešimt mylių 
nuo Bostono, britų škuneris 
Aurecania išgelbėjo kapitoną 
Thuresoną ir septynius kitus 
pakraščių sargybos žmones, 
kurių nedidelį laivą pagavusi 
audra stipriai pagadino ir nu
nešė į jūres. Jūrėse jie tris die
nas buvo bangų blaškomi.

■... -ir ———
fil'CHARĖSTAS, sausio 27.

— Rumunijos karaliui Feixji- 
naudui vaitai* padaryta apera* 
ei ja. Serga vidurių liga.

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 peniais kartus greičiau už paprastu 
paštą

Naujienų telegramos išsiųstos iš Chica- 
gos prieš šeštą valandą vakaro, nueina Kau
nan j 3-4 dienas. Lietuvos Koperacijos 
Bankas gavęs musų telegramą didžiausiu 
greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad- 
resantams i visas Lietuvos dab‘s ir taipgi 
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių 
vietų. Naujienų telegramos yra greičiau
sias, tobuliausias, pigiausias ir saugiausias 

» pinigii siuntimo būdas.
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli

kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną,sekamų skyrių:

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, IU.
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kokis tai vaikas Ir užVAžiavo po
licijos vežimas, plėšikai pabė
go^ o policistas pasiliko Ir sau
gojo visą nakfį.

Laimingi žmonės, kad policija 
pataikė ' užvažiuoti įr išgelbėti 
vaistinyčią nuo vagilių.

—Rep.

t 
i i 
t 

Juozas J. Stradomski;
(LJĮ.StodO

ir

Edw. 8aks & Co
j
4

I

z Pašautas munšaineriu 
karalius

i ' L 3, ? «

John Torrio pašautas priešingos 
šaikoš nninšalnerių.

PLĖŠIKŲ DARBAI

Už vakar, 8 valandų vakare 
du dikti vyrai norėjo įsilaužti i 
National Tea komphhijos krau
tuvę, 1909 So. Halsted St.

Nežiūrėdami žmonių vaikščio-

J. J. STOCK

REAL ESTATE, LOANS AND LiFE 
INSURENCE

Mes parduositae Jūsų namą, ar lotą; suieško
sime gražų ir patogų namą.

Apdrausime jūsų namą ir visą Jūsų turtą nuo 
ugnies, vagies ir nelain\ingų atsitikimų.

Senus namus mainome ant naujų namų,

Visais reikalais kreipkitės:
* 3301 So. Halsted St.

Phone: Boulevard 6775

ūkių

5

Po Gaisro Išpardavimas
Mes turime beveik aukauti šiame 

išpardavime.

Kalifais trimuoti kautai ir 
wraps vertes iki $50, dabar mes 
parduodame nuo

$4.98 iki $12
Dreses visokių styliij ir mierų, 
tinkamos kiekvienai merginai 
ir storai moterei. Dailios dre- 
ses ir rankomis išsiuvinėtos 
vertos $35 iki $45, dabar par
duodame po

$4.98 iki $12 '■

DOROTHY STYLE SHOP
3401 So. Halsted St.

šviesą ir pajiegą suvedame Į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų. '

Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRJDGEPORT ELECTRIC CO., I c.

.. oaKTK'US, pre£

iol9 W. I7th Si., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

datfg ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimu ir 40c. Persiunti-

1 įuo išlaidų 5c.

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

PUIKUS

t

. .Pereitą šeštadienį prie sago............... .
rutinų netoli Clyde ir 70 gatvių, Pmo ėlės sp kuju pradėjo 
tapo pašautas ir gal mirtinai štanghs taip kaltį^kad nęt 
sužaistas 1 Vienas iš ’C.hįcagos antrame aukšte gyvėįnojai^ lie- 
rriunšainerių karalių- Johnnyt^uv^ išsigando. Išbėgo žino- 
Torrio. i Jis dabar guli Jackson n®s užlaidos, žiuri, kad du 
PArko ligoninėj ir galbųt mirs, vyrukai procevoja ir taikosi.vi- 
SpSjamin kad jį pašovė priešin
gos niunšainerių saidos nayiaj, 
keršydami už užmušimą kito 

| munšaineriu karaliaus, Dean O’- 
Bannion. Kaip matyt, pats Tou- 
rio žino kas jį pašovė, bet nesa
ko policijai, tikėdamasis pats 
apsidirbti su jais kada pasveiks.

I Visa ligoninė yra apstatyta 
‘policija, kad niekas negalėti! 
i prieiti prie sužeistojo ir jį nepri
baigtų. Torrio keletą dienų al- 

Igal liko nuteistas kalejiman už 
į alaus šmugelį ir už kelių dienų 
[pats butų i 
i bet jo priešininkai pasiskubino 
■ jį pašauti.

O’Bannion šalininkai užsigi- 
1 na primetamo jiems pasikėsini 
jmo ant Torrio’ g-yvasties, bet 
'vienas vaikinėlis, kuris matė tą 
pasikėsinimą pažino iš fotogra- 

i rijos artimiausį O’Bannion pa- 
įgelbininką, Moran, kaipo vieną 
j puolikų.

Policija deda pastangų nepri
leisti atsinaujinimo karo tarp 

neiš- 
vengtinai turės pasireikšti skai- 
lingomis žmogžudystėmis, kri
tus abiejų saikų vadams.

Kad tiems barniams ir nesu
tikimams padaryti gidas, <en- 
giahia turnamentas. Iki šiol 
jau susirašė keturi. Pirmuoju 
atsišaukė Karolis Sarpalius, 
paskui Karolis Požėla, .L Ban- 
ecvičius ir Geštautas.

Jlurys dar tebėra atdaros 
visiems ristikams: kas nori tųr- 
namenle dalyvauti, tegul Uioj 
atsišaukia. Ant galo, turi pa
sirodyti, kas yra geriausias 
ristikas ir tikras lietuvių cem- . .X ■< . ...... ,plonas. . - •

Beje, pri£i turnamento yra 
kviečiamas prisidėti ir p, Ko
maras, Jieš Chicago?! ristikai

yio rištiko todėl vadinti jj “ris
tinų karaliumi” yra “pure 
bunk.”

Tiirnamentui pradžia bus pa
daryta vasario 6 d. To\vn of 
Lake distrikte (School , Hali, 
18 st.‘ir Honore). Ten .risis K. 
Požėla £u. Geštautu, JV Šimkus 
Su Levickui, o K.'.Shrpalius net 
su trimis ristikais — Juzėnu, 
G'lazausku ir Bancevičium. K. 
Požėla risis pirmoje poroje ir 
iki • galutinos pergalės. —Rep.

KOMARAS CHICAGOJE

Iš New Yorko pirmadienį at-
vyko lietuvis ristikas Komaras.
Sekamą savaitę trečiadienį 
Įvyks jo pirmos ristynes. —R.

dun. Kuomet jų paklausė: “Ko 
jus norite?” — Jie greitai pa
bėgo į devynioliktų ^atvę.

Išmuštas langas ir dvi štan
gos išlenktos, bet vidun da ne
buvo galima jlyšti

—Re p.

PAVOGĖ ARMONIKĄ

Jeigu kas pardavinės arba kas 
pamatys pas ką 120 Basse armo
niką, Black Celluloid Rhinesto- 

išvykęs kaiėjiman,'nes, darytą pas B. Carbonary & 
Sons, prašau man pranešti. Duo
siu $50.00 radybų. Armonika 
tapo pavogta iš mano buto.

ttoy Kurachin, 
1857 Lodmis St.

Ist fl. rear house.

bottlegerių saikų, 'kuris

Henry Seilei*, 51 m., 5740 
Hoyne Avė., buvęs -policistas, 
buvo, užpultas trijų plėšikų prie 

■47 ir Western gatvių. Jis sto
jo su jais kovon ir kovėsi iki ne
teko sąmonės, sumuštas “black 
jack’iais.” Iš jo atimta $3 ir 
laikrodėlį.

Jis apie tai pranešė policijai, 
kuri apiplėšimo apielinkėj suė
mė tris vaikėzus. Vėliau Keller 
juos pažino kaipo puolikus. Pa
žino juos ir Charles sarkus, 4569 
So. Herimtage Avė., kaipo plėši
kus, kurie ir jį apiplėšė gatvėje, 

i Suimtieji yra Frank ir Bruno 
Burba, 4618 So. Paulina St. ir 
Ondrew Bandyk, 4728 So. Laf- 
lin S^. trys yra 19 m. am
žiaus. ' /

Pašovė moterį
Mra. Lejla Williams, 6489 Pai

nei! Avo:, tapo pašauta ir mirti
nai sužeista plėšikų draugų, ku
rie bandė įgąsdinti VVilliams 
Sjiyder, gyvenanti pirmame to 
namo aukšte, nepersekioti ban
ditų, kurie bandė jį apiplėšti, 
bet tapo jo sugauti. Jis nuola
tos gaudavo grūmojimų telefo
nu, kad jis neitų liudyti prieš 
tuos banditus, o sekmadieny prie 
namų atvažiavo automobiliu ke
li vaikėjai ir pradėjo atvirai šau
kti jam grūmojimus. Visi kai
miniu sužiuro per langus. Ta
da vaikėzai išsitraukė revolve
rius ir pradėjo šaudyti į Snydcr 
namą.
Šūvių.
ši.v n ir pataikė p-iai Willianw, 
kuri gyvena antrame aukšte. 
Daugiau sužeistų nėrą, bet keli 
žmonės visgi vos išgelbėjo savo 
gyvastį nuo tų vaikėzų kulkų.

Sekmadienio nakty, apie pir
ma valandą būrys plėšikų norė
jo išvogti G. Benošiaus ir J. Sto
nio aptieką, So. Ashland A Ve. Ir 
46 gat. Išmušė langą ir jau 
taikėsi lysti vidun. Pasisuko

vieno' šiek lįiek geresnio lietu-
..r r..1.... r-zzzzz

OLDSMOBILE 
SIXV.

Tiktai $1075, 
šešių cilinderių 
Coach su Fisher body — Duco 
užbaigimo — L-Head inžinas — 
Delco ignition — Balloon taje- 
rai — delei milžiniškos General 
Motors perkamos jiegos!

nupfcrka šį 
Oldsmobile

W. V. FAUNGE MOTOR 00.
Caiumet 42292518 So. Michig-an Avė.
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norėdami: 
PIRKTI* PARDUOTI AR M AI-i 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS r 
PAS MUS. TAS JUMS BUSV 

ANT NAUDOS. fi, fabiBs cą
809 W. 351h St., Chicago į

Tel. Bo levard 0611 ir 0774 • t|į 
PADAROM PIRKIMO IR PAR- k 

DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir f 

• Parduodam Laivakortes. • t

K. GUGIS
ADVOKATAS

' , '> Miešto ofisai
127 N. Dėarborn St., Room 1111-112 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

Vakarais ir nedėlios rytą: 
3335 So. Halsted St.

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:

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

Booth 24 — Colisetim

Sngvo plėšikus

Mėgino apiplėšti
Policija išgelbėjo.

Jie paleido viso apie 12 
Vjena kulka, nuėjo auk’

KAS BUS LIETUVIU 
ČEMPIONAS?

Tarp lietuvių r išlikų nesuti
kimai jau nuo senai 
si ji;
Vieni

eina: vi
sliai 10 save čempionais, 
kitus šaukia persitik- 

linli, bet susikibti tarp savęs
vis dar nedrįso.

<

FJ •Sv>.'

UNSWE£TCNP
^APORATE0
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i
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JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., artlLeavitt St.
Telephone 'Ganai 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v.

i V<^da visokias bylas visuose teia- 
mūosc. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room B001
Tel. Randolph 1034—-Vai. nuo 9-€ 

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

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

J. P. WAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS:
127 N. Dėarborn 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; Subatbmis visą dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina
vo j imo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

ATMINK!
Borden’o Išgaruodintas Pienas yra du syk 
maistingesnis negu paprastas pienas. Tu
rit vartot Borden’o Išgaruodintą Pieną 

1 per pusę su vandeniu, jei vartosit kaipo 
paprastą pieną.
Jei turit savo receptą, kuris reikalauja Smeto
nos, vartokit tiek-pat BordenoxPieno kiek rei
kia Smetonos.

Bordeno yra. tyras ūkio pienus su Smetona, pa
likta. Jo maistingumas padaro jį tinkamu ir 
kavai ir kepimui. Jei norit žinot kaip kept ar 
virt su Bordepo Išgaiuodintu Pienu, išpildykit 
kuponą, paženklinapt kokias pamokas norit, ir 
mes prisiųsiin dovanai.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building. New York

A
31.

1*
KUPONAS t •;

Duona Rašalai Pajai
Saldainiai Mėsos Pudingai
Žuvis Košelės Sriubos

VARDAS . / - .. _ <■ • t *. i V .......... 6
Į ADRESAS .. (Lithuanian)

Tel. Dėarborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj:
Room 17Į26 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Wabhington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washing(on S't., Rooin 1310 
Telephone Dėarborn 8946

Vakarais: 2151 AVest W Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Ganai 1667
- —■■■■■'■l|w|i ....................... .MI. —..................
v. W. RUTKAUSKAS 

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 580 

Tel. Central 6390
Vftk. 3223 S. Halsted St., Chicago 

Tel. Yards 4681

,A. E. STASULANI
ADVOKATAI

77 W. Washington St. Rooui 911 
Tel. Centraf 6200

. Cicero Ketvergu vakare 
•4917 AV. 14 St. Tel. Cicero 8223

J Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
| 6-8 v. v. Sdbatoj nuo 1-7 v. v. 
R 3236 S’. Halsted St. T. Baul. G737

■ < • .A-
t
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[KORESPONDENCIJOS BRIDGEPORTAS

Pavyko S. L. A. 10-to Apskri 
čio metinis suvažiavimas

Sausio 18 d., “National” Hali, 
10-tą vai. ryto, įvyko S. L. A. 
10-to apskričio, VVisconsin Vai 
stijos, metinis suvažiavimas. 
Prie to apskričio priklauso ke
turios kuopos, vienok apskritis, 
nesigiriant, atlieka daugiau dar
bo ir už tuos S. L. A. apskri- 
čius, kurie kuopas skaito desėt- 
kais. Dėlto 10-tas apskritis pa
sekmingai veikia, kad turi ap
skričio tvirtus įstatus ir kad ap
skritis ką veikia, savo veikimu 
ir darbais nenukrypsta nė į kai
rę, nė į dešinę — vien veikia 
remdamasis S. L. A. konstitu
cija — labdarybe, apšvieta, pa- 
šelpa ir apdrauda ir tik tuo vi
suomet vaduojasi. Tiesa, raudo
nųjų kairasparnių komunistu 
atvejų atvejais buvo bandoma 
apskritį paimti į savo rankas, 
bet jų užsimojimas nuėjo vel

nioko nepeš ir ateityje. Tu- 
pasakytf, kad apskritį pu-

,jų narių prie S. L. A. $25.00, 
už 25 narius $15.00 ir už 10 na? 
rių $5.00. j

Apskričio valdyba išrinkta iš 
rimtų atsižymėjusių senų S. L. 
A. darbuotojų. Pirmininku An
tanas A. Pakšys, pirm, pagel- 
bininku Jonas A. Bankus, Sek
retorium M. Kasparaitis, Iždi
ninku Kazys Bmevičius, Orga
nizatorium Pranas Jurkus.

Visi svarstymai ėjo gan rim
tai, nes atstovai didžiumoj bu
vo išrinkti rimti, nemylintys 
ginčų; tokiu budu bereikalingų 
barnių ir ilgų diskusijų nebu
vo. Buvęs pirm. Jonas Marcin
kevičius tvarką vedė labai -ge
rai. Atstovų su valdyba suYa- 
žiavime dalyvavo 22, vienas 
pavėlavo. Pirmą sesiją pradėta 
10:30 vai. ryte, užbaigta 3 vai. • 

padarant pertrauką yie- 
valandai pietums. SoT Mil-

*■<<<<>*■

MM

Ii etų vi a 
apskričiui per

F1U 
tvėrė ne karštagalviai ir dabar 
vadovaujamą rolę užimp. rimti 
rinktiniai Wisęonsino 
veikėjai. 10-ta
matoma šviesi ateitis, jei tokioj 
kiripty apskričio reikalai bus 
vedami, kaip kad iki šiol.

Trumpai norisi priminti apie 
padarytus tarimus. 1, Nutarta 
ruošti Ratine,' Wis.» parengi
mas bendrai visų kuopų. 2, Nu
tarta. Midway Parke, Ratine, 
\Vis., vasaros laiku ruošti taip 
jau bendrai visų kuopų pikni
kas. 3, Nutarta ruošti visose 
kuopose prelekcijas, suradus' lie
tuvį gydytoją, kuris apsiimtų 
laikyti prelekcijas vien apie 
sveikatą. Tas reikalas pavesta 
apskriejo valdybai. 4. Nutarta 
apskričio organizatoriui už su
tvėrimą naujos kuopos skilti iš 
apskričio iždo $10.00 dolerių do 
vanų. 5. Nutarta pratęsti kon
kursą kuopoms už prirašymą 
naujų narių. Iš apskričio kuo
pų organizatoriai gaus dovanų 
sekamai: už prirašymą 35 nau

PEORIA, III. P-lė Mary Eitenmueller ir jos mylimasis Fred 
Lichtenberger, kuris ją pašovėkeletą dienų atgal ir paskui 

nai valandai pietums, so: ivni- pats bandė nusižudyti. Jis pasveiks, bet ji veikiausia mirs, 
vvaukiečiai verti pagarbos už Jis sako, kad ji prašiusi ją nušauti, kada ji pamatė atehąaMį 
tai. kad gražiai svečius priėmė savo tėvą, po to kaip ji pora dienų ir naktų praleido.su juo au- 
ir jiems suteikė skanius pietus, tomobily. 
už ką visi reiškia širdingą ačiū. | 
Antrą sesiją pradėta 4 vai. p. 
p. Kadangi didžiuma nutarimų 
buvo padaryta pirmoj sesijoj, 
antrą sesiją užbaigta 5 vak va
kare. Suvažiavimą uždare pirm. 
J. Marcinkevičius, linkėdamas 
apskričiui geriausios kloties at
eityje.

Sekantis pusmetinis suvažia
vimas įvyks Kenosha, Wis., bir
želio mėn.

Užsibaigus suvažiavimui, tę
sėsi prakalbos. Kenoshietis Be
nys Kuzma papasakojo apie 
įvykius iš netolimos praeities 
kaip komunistai kvailu budu 
rimtesniems lietuviams norėjo 
įkvėpti “piktos pagundos dva
sia”, kad ot būtinai reikia Ame
rikoj sukelti revtfiuciją. Bet 
vargšams nepasisekė. S. L. A. 
komunistai laikosi tos taktikos, 
kaip graborius; užklaustas ne
atsako aiškiai, kad nori, jog 
žmonės mirtų, bet sako, jei biz
nis išgerėtų, butų gerinus, taip 
ir komunistai neįstengia S. L. 
A. išardyti, bet jei iširtų, bu
tų gerinus. Primine iš Kenosha 
komunistų darbuotės, vienas jų 
lyderis, Mačiuliu sumanė dar
bininkams pasitarnauti vi ryda
mas munšaina ir su tais nuo-

dais palengvinti darbininkų ki- 
šenius, bet nabagas už (tokius 
“kilnius” darbus likos valdžios 
pagautas ir dabar yra įkištas į 
kalėjimą šešiems mėnesiams. 
Tokius gyvus nesugriaunamus 
faktus viešai aiškinant, Vienas 
jų abazo netekęs lyg svaros 
buvo bepradedąs it katinas la
šinius įsikandęs, salėj niurzgė
ti. Bet Kuzmos nesugriaunami 
faktai jį numalšino.

Antras kalbėjo Kazys Braze- 
vičius aiškindamas S. L. A. tik
slus, kokią naudą lietuviai tu
ri būdami S. L. A. nariais ir 
kvietė visus, dar nepriklausan
čius tapti nariais. Abiejų kalbė
tojų /prakybos publikai ipati-

, Po prakalbų vietinės S. L. A. 
133 kuopos nariai sulošė gan 
gerai trijų aktų komediją “Pą-

patalo. Tai atsitiko Peabody In
dustrini Coal Co. kasykloj No

Pažystamas iš Lietuvos

mus yra gabių ir veiklių 
bet apie kitus mažai ži-

Bet dar smagiau būna,

$50; kita moky- 
amerikietė, laimėjo antrą

Kada Jūsų Strėnos Skauda

su.°.ANs.
LINIMENT!

Džiaugkites šildančiu malonumu 
greitai veikiančio linimento 

tas ir tas padaugina šviežų krau
ją ir tas kraujas atbūdavo ja nu
silpusius ir nusidėvėjusius musku
lus ir prašalina nuodingas dalis.

Greitai nuilstanti raumenis pa
silsi ir skaudumas prasišalina! 
Jus tuojau pasiliuosuosite nuo ne
maloniu skausmų. Pas* visus ap- 
tiekorius — 35 centai.

11 JĮJĮ x

Sloaris Liniment Skausmą!

Kuomet jūsų strėnos skauda po 
sunkaus darbo, suteikit malonu
mo nusilpusiems, persidirbusiems 
raumenims su Sloan’s.

Nereikia varginančio trinimo! 
Tik uždekit švelniai. Puikiausios 
pasekmės linimento pačios per sa
ve veiks. Jo smarkiai stimuliuo
jančios gyduoles, siunčia šviežiai 
išvalytą kraują į skaudamas vie-

Šis žmogus
Juininidibif tvurcuius

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

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

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

Tel. Tarta 1546 
Ras. 11061 So.

Jnlng Avė.
Tel. Beterly 2300 

W. J. Stankūnas 
FOTOGRAFAS

331$ So. Halsted 
St. prieš 38 PL Į 

Chicago, I1L

Tol. Victory (>f»29

HENRY STUCKART
Hardware, Pečiai, Maleva ir 

Rakandai

Vienas blokas į vakarus nuo 
Halsted St.

BRIGHTON PARK
* ................. ... ..........................

manai pirkti naują Automobilių?
Pirk 

HUPMOBILE
Balzekas Motor Sales 
6012 So. Kedzie Avė. 
TeL Republic 3733

NAUJOS MADOS, tinkanti 
bile kojai puikus čeverykai. 
Pirkite

J. Rekar’s . 
ė^verykų krautuvėj

2122 W. 47 St.

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

FOTOGRAFIJA
Geriausia vieta

nio gru-
pių ir atskirų ^SĮĮĮj

moder- Karvio

Mis. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi aknže- 
rijos 
ilgai 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningal 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

kolegiją 
praktika 
PennsyL 

ligon 
Sąži- 

patar 
visokio-

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St,

Dr, Benedict Aron
Ofisas 3801 Š. Kedzie Avė.
Lafayette 0075. Valandos 2
Rezidencija 3150 63 St.
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto 
7 iki 8:30 vakare.

.Phone
6 vak.
Phone

Dr. J. m. Cnrzan
Specialistas ligų; skilvio, žarnų n 
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas

1046 Milvaukee 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.

I Tel. Blv<L 3133 
M. Woitkewlo 

BANIS
I AKUšERKA
Pasekmingai pa 
[tarnauju mote 
rims prie gimdy- 
[m o, patarimai 
lykai.

3113 South 
Halsted St.

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

3235 S. Halsted St

«-DR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—

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

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

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

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

, Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

3233 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M, ir po 8 vai. vak. 
Special: Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
šaukite Boulevard 4186 arba 
Drexel 0950.

Telefonai

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave? 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 ryto 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.

Krupo Atakos Nakty
Pirmas sunkus kvėpavimas jūsų 

kūdikio naktį, galbūt yra pirmas žen
klas krupo. Jis ateina kaip Suvis ir 
turi būt gydomas tuojau. Pasivėlini- 
inas yra pavojus. Maža doza Dr. 
Drake’s Glessco prašalins krupą j 
Eenkioliką ininutų — be vėmimo. Re- 

omenduojamos daktarų ir aptieko- 
rių. 50c. butelis — vertas $50.00, 2 
vai naktj.

THE GLESSNER CO., 
Findlay, Ohio. \

ąsmenų 
niškoj fotogYhfi- 
joj (Urbas

M. ZALKOFF

i Motiem Photo Studio
2907 W. 63rd SU Chicago, III

Phonę Prospect 3264

vyrų, 
noma 
kada surandi veiklią ir pasižy
mėjusią moterį.

štai man teko būti viename 
cechų bankete. Kaip paskui pa
sirodė, tas banketas buvo su
rengtas pagerbimui lietuvės; 
taip, lietuvės yM. Bagdonienės. 
Tai yra labai gabi moteris; ji 
veda cechų vakarinius kursus. 
Už savo gabumų ji laimėjo pir
ma dovaną 
toj a,
dovaną — $25.

Reikia mums, lietuviams, 
savo tarpe 

turime tokią gabią moterį. Tik 
gaila, kad mes neduodame jai 
progos savo gailumus sunaudoti 
musų pačių, lietuvių, naudai.

P-ia M. Bagdonienė yra labai 
darbšti moteris, sunku butų ki
tą tokią moterį rasti. Ji netik 
atlieka visą namų darbą, bet 
dar važiuoja mokinti ir kitas 
moteris ir mokina jas taip ga
biai, kad ji visų savo mokinių 
yra labai mylima.

perstatymu tęsėsi šokiai iki vė
lumos. Publikos prisirinko pil 
nutė svetaniė. Matyt, rengėjai džiaugtis, kad mes 
iš to dar turės geras finansines 
pasekmes.

M. Kasparaiti

Mirė lietuvis

mene
dusu

Genys.

BRIDGEPORTAS
A UD17 ORIUM 

CHOP SUEY
s Valgiai yra geriausi ir malonus 
patarnavimas. Geriausia muzika 
visada. Vieta dėl šokių visada.

Užkviečia savininkai:
PALIULIS* SAVININKAS 

3p02 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl banke
tų ir šeimyniškų vakarų.

moterį ir 
sūnų. Pribuvo atgal j

Sausio 15 d. po penkių 
šių sunkios ligos (mainų 
lio) pasimirė Antanas Simana
vičius (Simmons). Jis buvo iš
dirbęs anglių kasyklose apie 28 
metus.

Velionis buvo gimęs Kurnėnų 
kaime, Alytaus parapijoj, Su v. 
rėdyboj. Pribuvo jis į Ameriką 
pirmą kartą apie 30 metų at
gal, bet dėl kokių nesupratimų 
priežasčių ar tai dėl akių li
gos, buvo grąžintas atgal j Lie
tuvą. Po kokiam laikui atvažia
vo vėl į Ameriką ir dirbo ang
lių kasykloj apie Shenandoah, 
Pa. Porą metų pabuvęs Ameri
koj, gryžo pats į Lietuvą ir pasi
ėmęs savo šeimyną 
vieną
Ameriką 1899 m. ir apsigyveno 
Du Bois, Pa. Bet 1913 persikė
lė į Illinois Valstiją, į anglių ka
syklas. Dirbo apie Harrisburg, 
III. Velionio Antano ‘ moteris 
Olėsė Ivašauskiutč-Simanavičie- 
nė mirė 14 d. vas., 1924; palai
dota Harrisburg miesto kapinė
se, tai ir jis tapo ten pat palai
dotas, šalę savo moteries. Velio
nis mirė sulaukęs 64 m. amžiaus. 
Paliko du sūnūs — Joną ir Sta
sį ir dvi dukteris, vieną jų ve
dusią — Bemice Pipiras ir du 
anukus. Velionis Antanas buvo 
laisvų pažiūrų, pažangus žmo
gus ir buvo geras unistas.

Ilsėkis, Antanai, lai tau būna 
lengva šios šalies žemelė!

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

BRIDGEPORT STDDIO
Savininkas

J. J. STANKUS
3202 So. Halsted Str.

TeL Boulevard 3302

Telefonas Boulevard 2469
Grigorius Burba Cloak 

Store
Moterų dreses, kautai ir sijonai 

daromi ant orderio
3214 So. Halsted St., • 

Chicaro. III.

T0WN OF LAKE
Phone Ęoulevard 1787

PAUL NORKUS
Perkraustjhnarf, ekspresas ir automo- 
biliųpatamąviinas. S u pakavimas ir 

da^tatynaas į visas dalis miesto.
1706 Weąt 47th Street,. 

CHICAGO, ILL.

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

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasirįžę tar

nauti lietuviams.

Keletą dienų atgal gazas — 
mainų dujos, paėmė vieną au
ką, o kiti trys guli ant mirties

Phone Boulevard 2188
A. R. JUN1EVICZ 

, Laikrodininkas ir
Jeweler.

Deimantai, laikrodė- 
liai, šliubiniai žiedai 

ir specjaky
3317 Bo. Halsted SU 

Chicago, UI.

■■

Phone Cicero 8459

DR. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nuo 6:3(1 iki 9 vakare.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

DEIMANTAI 
LAIKRODĖLIAI 

JEWELRY, 
CARH ARBA 

ANT 
KREDITO

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

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

8 iki 2 vai. po pietų.

HENRY RHEIN*S 
LAIKRODĖLIŲ KRAUTUVĖ 
P. O. Peemueller, Savininkas 

1586 W. 47 St.
Per 34 metus geras žmonėms pa 

tąmavimas laikipdėliais.

Vitak-Elsnic Company
4639 So. Ashland Avė.

Muzikos krautuvė ku- 
| rioje jus galite gauti 

tfhj patarnavimą.
“Viskas Muzikoje“ 

29KZT Taisome muzikai i Sku s 
V7®! W instrumentus 

Nepamirškite 
adreso.

pigiai 
musų

LIETUVIŲ APTIEKA
Ant West Sidės 

2059 W. 22nd St.
Tek Roosevelt 7587—7588
IŠpildome receptus teisingai

J. Žilinskas, R. Ph.
A. Wa»ąet Manager

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:80 vakare.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos 

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

Chicago

Or. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Westęrn Avė.

Tat Lafayette 4140

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

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

Optometrist 
boulevard 6487 
S. Ashland Avė.

Kampas 47-tos ant 
2 lubų

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464* 

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

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette

praleido.su
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Kiek laiko atgal pradėjo 
eiti gandai, kad‘ Lietuvos 
krikščionys demokratai įei> 
gjąsi šiemet paleisti Seimą, 
ir paskelbti naujus visuoti
nus rinkimus. Šiaip rinkimai 
turėtų įvykti dar tiktai at
einančiais metais. Bet vieš
pataujančioji Lietuvos par
tija dėl tam tikrų išrokavi- 
mų norinti juos pagreitinti.

Kai kuriuose rytinių val
stijų laikraščiuose buvo iš
reikšta spėjimas, jogei kleri
kalai norį šiais metais nau
jų rinkimų dėlto, kad šie 
metai esą “šventi”: Romos,.

'frečiacHenis, Sau
buriu. Mu su korešponden- gius prieš darbininkus ? Kas
tas, iš 4iesų, numato, kad tor tuomet padės federantų

Sunday kį žygį klerikalai gal ir pa- mekleriams sulaikyti darbo 
o inc. darys. Ir kas jiems galėtų žmonių mases nuo socialisti- 

pasipriešinti? Visa galia tuo nio judėjimo?..., 
tarpu yra klerikalų ranko
se.

Reikia manyti, kad Lietu
vos valdžia dėlto iki šiol ir 
Klaipėdos rinkimus atidėlio
jo, kad ji bijojo netekti dau
gumos Seime prieš naujus 
visuotinus rinkimus Lietu
voje. Klaipėda veikiausia at
siųstų į Šeimą opozicinius 
atstovus, ir ta dvejeto balsų 
dauguma, kurią dabar kle
rikalai turi Seime, išnyktų. 
Klerikalinė valdžia gautų 
“saktį”.' O netekę valdžios, 
klerikalai nebeturėtų kuo 
atsispirti prieš daugumos 
žmonių valią.

Kadangi tečiaus rinkimus 
Klaipėdos krašte atidėliot iki 
ateinančių metų nebegalima, 
tai vienintelė išeitis klerika- , Y. , .. T. x
lams palieka — paleisti Sei- p a?f, Lietuvos dabar įd6j() dai. sekam^ slraj
mą dabar ir paskelbti rinki- socialdemokratų paremiinui. psndj: ;

n\us Lietuvoje kartu su rin-’ 
kimais Klaipėdoje.

Vadinasi, kalk geležį, ko- 
liai dar ji karšta! < .

NUTEISTA NUŽUDYMUI » • * ■ kusi visa kapitalistine 
ba! • . -

garny- dirbs, tam teks ir darbo vaisiai, 
žinoma, negalės 

' Jeigu, “Darbininkas” butų pasiimti viską, ką jie paga- 
tas, kuo jisai nori pasirodyti mins, nesi reikės juk ir padeng- 
lietuvių darbo žmonių akyse; ti įmonės vedimo išlaidas, ir 
jeigu jisai butų nuoširdus ko-^atnaujinti nusidėvėjaučias ma-

Darbininkai,

operacijos rėmėjas, o nė kapi- šinas, ir didinti-plėsti gamybą,
* J • ■« ~ v, • - . A . . * . • * • . • . . _ ’ -   *

nes kėlimą, ir dauginus skirti 
visuomenės reikalams.

Tai ve ką numato socialis
tai tuose busimos tvarkos “pie
nuose”, kuriuos jie gina. 
“Darbininkas”
jie giriąsi turį kokį ten “gamy
bos sekretą”, kurį panaudojus 
žmonės staigiai imsią ir pasi
darysią

Jisai 
norint 
reikia 
Kitaip,
čias tauzijimas.

0
pasakoja, kad

ir skirti tam tikrą dalį visuo
menės reikalams . valdžiai, 
apšvietai ir t. t.; bet nebus rei
kalo krauti pelnus privatiniams 
savininkams. Darbininkams to
dėl teks daug didesnė, jų dar
bo vaisių dalis; ir kartu bus 
galima dauginus dėti į ppamo-

talizmo klapčiukas, tai jisai. tų 
logikų, kurią, naudojasi kapi
talistinė spauda, 1 kalbėdama 
apie kapitalistinių įstaigų ban
krotus, atkreiptų prieš ją pa
čią ir pasakytų-: Del subankru- 
tijimo vieno® arba kitos kapi
talistinės įmonės jus nešaukia
te, kad kapitalizmo sistema 
esanti niekai? Tai ko jąs karš
čiuoja tės dėl tos koopėratyvės 
kepyklos?

Jisai galėtų pridurti prie to 
da ir vieną, kitą pastabą apie

Ar klerikalai galų gale 
išdrįs savo planą vykin
ti, tai dar nežinia. Pa
tyrimas su savivaldybių rin-• 
kimais galėjo juos pamo
kinti, kad rinkimai tai rizi
ka. Kolkas jie visgi turi 
savo rankose ir Seimą ir ug nužudymą sav^ vyro tėvo J. 
valdžią. Nauji visuotini rin-R. Green. 
kimai pastatytų jų viešpa-  ............ , ---- -—,— , . J ,
tąvimą pavojum Bet Ame- svarbių žb.ių, kad Austrijos bai-tinOie kapitalizmo gadynė, 
nkos .lietuviai geriaus tębu- sostinėje, Viennoje, perėjo į je. 

' i. - | privatines rankaą didele duo- vis 
kreipia- 11QS kepykla, kurią iki šiol vai-1 

dė “socialistų partija”. Tai esą 
parodo, kad socialistų vedama 
įmonė neatsilaiko privatinėms

Little Rock, Ark. — Mrs. Wino- 
na Green, 24 m., kuri liko nu 
teista nužudymui elektros kėdėj

nie prisirengę prie visko
i ' Ypatingai mes
mes į lietuvius socialistus ir 
sąmoninguosius darbinin
kus. Nelaukime, kol bus įmonėms, 
per'vėlu. Pradėkite tuojaus Tuo pačiu klausimu “D-kas” 

ai-

laimingi!
turėtų neužmiršti, kad 
kokį\ dalyką kritikuoti, 
pirmiausia jį pažinti, 
tai “kritika” yra tuš-

—4.:— m—««<

i i Politinė Ekonomija
Iš rusų kąlbęs laisvai vertė J. Sondeckis.

>UN< *

Tai yra vienintelė partija 
Lietuvoje, kuri neatlaidžiai 

_______ ir nuosakiai kovoja su kleri
kalizmu ir kuri gali po savo

Y ra dar ir kitų priežas \ vėliava sujungti darbo žmo- 
čių, delko Lietuvos kadeJ 
mams butų patogiaus įvy
kinti naujus visuotinus rin- jasi su klerikalais, ryto gal 
kimus dabar, o ne už metų darys su jais blukus ir da-, 

| linsis ministerių portfeliais.1 
Komunistai yra atviras re
akcijos ramstis. Lietuvos 
nacionalistai - tautininkai 
yra atžagareiviškesni net už 
kademus. Taigi duokime 
pagalbą ne kam kitam, o tik
tai socialdemokratams!

laiko. i
Dabar Lietuvoje yra ka

ro padėti h. į Ji buvo įvesta 
karo su lenkais metu.’.Su len
kais Lietuva senai nebeka
riauja, ir karo padėtis tolyn 
vis labiaus darosi absurdas. 
Šiandie ji niekam daugiaus

tam, kad klerikalai galėtų 
slopinti savo priešus, o ypa
tingai darbininku judėjimu. 
Karo teismo nuosprendis so- 

papa paskelbė bažnyčios ju- cialdemokrato Erazmo Iva-
bilejų, ir į Romą todėl iš vi- nausko byloje (apie ką šio- 
sų kraštų keliaus didelės mi-'je vietoje buvo , rašyta va- 
nios maldininkų. Lietuvos kar) parodo, I 
politikieriai tikisi, kad tai įrankį turi klerikalai savo 
sustiprinsią klerikalizmo au- naguose, koliai veikia karo 
toritetą žmonyse ir jiems'padėtis, 
busią lengviau laimėti rinki
mų kovą.

nes.
Liaudinipkai šiandie rie-

“įSocjiabstai Ikrjtikuįodanii 
dabartinį surėdymą, sako 
turį naujo surėdymo pieną. 
Prie jų įsuredymo visi busią 
patenkinti, sotus, gamyba 
busianti geriau, planingiau 
sutvarkyta, negu dabar. Kai 
kur socialistų partija kibo į 
biznį. Kaipo naujo geresnio 
surėdymo skelbėjai, žinoma, 
jie turėjo pasirodyti geriau. 
Ausi rijos sostinėj, Viennoj, 
socialistų partija per 15 me
tų turėjo didelę duonos ke
pyklą. Dabar,

■ privertė duonos kainas nu
mažinti, socialistai savo kir
pyklą pardavė? Pasirodo, 
kad jie neturi sekreto geres
nei gamybai.” 
“Darbininkas” čia, 

šia, iškreipia faktus, 
nbs kepykla Viennoje 
socialistų partijos 
racijos įmonė.

TRIUKŠMADARIAMS, tai faklinai valde kepyklą, tai 
ne dėlto, kad ji butų buvusi 
partijos • nuosavybe, bet tik
tai dėlto, kad kooperacija, ku
riai priklausė kepykla, susidė
jo daugiausia iš socialistų. 

Mes ♦ nežinome, iš 
“D-kas” paėmė žinią apie 

keletas keTykl9> bet lelegramosje, kū

kai Valdžia

Nes juk iš tiesų, kuomet 
a pramonė ir prekyba yra 

vedama pagal kapitalistinį me
todą, lai atskiroms Įstaigoms, 
su ’itrgan iz u olom s jkooperacii j os 
pamatais, yra 'labai keblu at
silaikyti. Yra paprastas atsiti
kimas, kad privatiniai biznie
riai tokias įstaigas tyčia su- 
griąuja^— kenkdami jų kredi
tui, mušdami įsavo prekių kai-

(Tęsiny*)

PREKIŲ VERTĖ.

Mes jau žinome, kad darbo 
suskistymas būtinai veda j pre
kių mainą. Dabar kyla klausi
mas: kaip sužinoti, kiek neik 
duoti vienos prekės mainant ją 
į antrą.

Pradžioj tyčia imsime patį 
pavyzdį. Saky-nas ir t. t. Apie kalbamąją ke-’ papraščiausį

pytylą Viennoje irgi yra prane-;slm> kurpius nori išmainyti su 
šania, jogei ji neatsilaikė dau-' audėju balus j drobę. Kiek jis 
giausia dėlto, kad jos konku- turi gauti už savo balus dro- 
renbii. nrivAtiidai bizriierifli. besi Žihoma, kurpius nori už 

balus gauti kiek galima dau
giau drobės, b audėjas *iiš savo 
pusės tėra linkęs kiek galima

žiau kas juo beužsiimlų; tada 
batų kaina vėl pakilių, nes jų 
įkaičius sumažėjo. Jei audė
jai apgaudinėtų 'kurpius, sta
lius, iemdirbius ir t. t., tai ir 
tada tas pats butų. Pradėtų 
rastis daugiau audėjų, kurie 
priaustų perdaug - drobės', ’dro- 
be turėtų tiek atpigti, kad jos 
audimu užsiimti nebebūtų iš- 
rokavimo. Galų gale. ir išeinu, 
k#d šiaip imsime ar taip, o prp- 
kės yra vertinamos pagal tą 
laiką, kurį reik sugaišti jai 
pagaminti. Vadinasi, mainyda
mas prekėmis mes ištikiu jų 
nieko kita nedarome kaip tik 
mįiinemics lygia pastanga, ki
taip sakant dirbame vieni ant
riems vienodą laiką.

}Bet kaipgi kitaip ir gali bū
ti prekės vertinamos? Pavir
šiumi žiūrint kitam gali pasi
rodyti, kad prekės gali būti 
vertinamos pagal tą naudingu
mą, kurio jos žmonėms sutei
kia: juo prekė naudingesnė,

rentai, privatiniai bizriieriai, 
vede prieš ją karą, tyčia muš
dami kainas taip, kad duonos 
kepimas ėmė nešti nuostolius;
dabar, kai kooperatyve kepyk- mažiau teduoti. Kaipgi juodu 
la tapo pasmaugia, tai jos kon' susitars? Jei kurpiuš-prąšys už 
kūrentai galės vėl pakelti kai-,? 
nas ir savo nuostolius •paden
gi i su kaupu. .

To viso klerikalų laikraštis 
nenurodė, nes jam rūpėjo 
įkąsti socialistams., Bet reikia 
pažymėli, kad jo dantys yra la
bai alšipę. Jisai per mažai iš
mano apie socializmą, i___
galėtų padaryti jam rimtą.

savo batus perdaug drobės, sa- 
kyrim, 10 aršinų, tai audėjas 
tikriausia jam pasakys: “Mat, 
koks tu! Batus ‘ pasiuvai per 
dvi dieni, o iš. man$ reika
lauji 40 aršinų drobes. Tu ne
supranti, kad aš šitą drobę. 4 
dienas audžiau!” Priešingai, 

idant jei audėjas pasiūlys kurpiui 
už batus iš viso tik 10 aršinų 
drobes, tai kurpius' jam atsa
kys: “Gudrus tii esi ! Nėra ko 
sakyti! Aš balus dvi dieni su
silenkęs dirbau, o lu savo 10 
aršinų drobės per 1 dieną iš- 
audei. Ne, lindau, perdaug bu
tui riebu gauti batus už 10 ar
šinų drobes.” Bet kadangi kur
pius būtinai yra reikalingas 
drobės kelnėms, o audėjas jau 
senai basas bėgioja, tai juodu 
turi kaip nors susitarti. Audė
jas štai ir sako kurpiui: “Klau
syk, brolau! Tu savo balus dir
bai 2 dieni. Gerai. Aš tau duo- 

jp du tiek drobės, kiek aš jos iš- 
audžiau per 2 dieni, štai tau 

.20 aršinų. Tai bus pusiausvi
ra: nei tau skriaudos, nei

bus ne man>” TaiP jU0(ln ir susitailč- 
socializmo tvarko- Ml’s ««“«»»<-. . kad aud^as ir 

turėjo vertinti savo

ik'AJKa

Apžvalga
pirmiau- 
Ta d uo
li u vo ne 

bet kuopė-
Joigu sočiai iš

GĖDA

Apie

prekės butų vertinamos pagal 
naudingumą, lai nieko gera 
ndbutų — visa susimaišytų ir 
tiek, šiandien Jonas yra pasi
ruošęs trigubai batams mokė
ti, nes yra «alta, o jis netrtri ko 
ant kojų užmauti, gi rytoj jis 
gal vėlini duodant batus tepa
ima — jis juk vos lik vakar 
naujus batus užsimovė. Paga
lios kaipgi sužinoti kuri prekė 
naudingesnė, kuri reikalinges
nė? šiandien man reikabngi ba
lai, rytoj drobė, šiandien man 
ir veltui duodama duona nerei
kalinga, o rytoj aš busiu rei
kalingas ir duonos, ir batų, ir 

vanduo 
reikalingi, 

niekas 
ir orą ir

pliekai šią.
x Ji$ai mano diskredituosiąs 

socialistus, pasakydamas, kad 
jie “neturi įsiekreto goresnei 
gamybai”. Bet argi socialistai 
kuomet nors gyrėsi tokiais da
lykais? *

Gaminimo būdas kapitalisti
ne.; e ‘si,sitemoje j’ra mažiausias 
dalykas, dcl kurio socialistai 
yra tąja isiislcma nepatenkinti. 
Kaip šiandie įvairus produktai 
yra gaminami sutartinu dauge
lio žmonių darbu, didelėse 
dirbtuvėse, su pagalba mašinų 
ir t. t., taip bus gaminama ir 
socializmo tvarkoje. Gaminimo 
bijdųs, kuris yra vartojamas 
dabartinėse stambiosiose kapi-1 
talisiinėse įstaigosie, 
panaikintas ________ _____
je, liet bus dar plačiau įvestas,^<urP,us .
prakjtikon. šių dienų stambioji PĮeL'^ pagal tą ai 
pramonė, bus tiesiog pagrindas kiekvienas jų r „

milžinišką mitingą
kokį baisų Nckv Yorke, kur kalbėjo nese

nai atvykęs iš Europos <lrg. 
B. Abramovič, Rusijos social
demokratų vadas, rašo New- 
Yorko savaitraštis, “The New 

Bet amžinai ta padėtis Leader”. Jisai sako, kad mitin-' 
tęstis negali. Patys kademai mėgino suardyti 
^□lyn vis labiaus pasiilgsta 

! ne tiktai susitaikymo, bet ir 
susitarimo su ‘•katalikiška”
Lenkija. Įvykinus gi tokį su- riai č,mė rėkauti, jau kalbant 
sitarimą arba bent pasira- Workmen’s Circlc prezidentui, 
sius formalę taiką su len- Weinbcrgui. Bet aršiausiai jie 
kais, karo padėčiai Lietu- i^Jlls kaibčt
voje nebebūtų jokio pateisi- kdami> ,bliaudainr _ _ 
nimo. Bet jeigu klerikalai kartų pc-u-auke jo kalbų, taip 
padės pištalietą, kuriuo jie kad publikai išninku buvo gir- 
neva gąsdina lenkus,- o ištie- ‘ dėt jo lodžius. Vienok iššauk- 
8U taiko į Lietuvos liaudį,'riaušes svetainėje ir su

griauti mitingą jiems nėpėvy- 
ko. Keturi tūkstančiai Žmo
nių, atėjusių pasiklausyt sve
čio kalbos, labai pasipiktino 
chuliganišku komunistų elge
siu. Taigi dar kartą 

į tome, kad Brooklyno 
munislų šlamštelis 
kuomet jisai gyrėsi Abramovi
čiaus prakalbų suardymu.

“The New Leader” pastebi, 
kad tas triukšmadarių žygis ro
do, jogei komunistai t yra bai
liai ir veidmainiai.

Ištiesi], jeigu komunistai bu-

šimtų komunistų, kurie, mato
ma, iš anksto buvo susiorgani- 
žuvę ir susitarę kelti lermą.

i Komunistiniai triukšmada-
Vakar mes išspausdino

me korespondenciją iš Kau
no, kur kalbama apie tą pa
tį dalyką. Musų korespon
dentas praneša, kad Kaune 
esą žinių, jogei ministerių 
kabinetas svarstąs klausimą 
rinkimų Klaipėdoje 'Ir ren- 
giąsis tuos rinkimus įvykin
ti vienu metu su Seimo 'rin
kimais Lietuvoje. Taigi Sei
mas busiąs paleistas.

Kaipo priežastį klerikalų 
noro paleisti Seimą, kores
pondencija nurodo tą faktą, 
kad klerikalai yra netekę'miršti, kad tuo tarpu kleri- 
pasitikėjimo krašte. Juo to-jkalai dar turi vieną gerą 
liaus, tuo labiaus nepasitikė- (talkininką, kurio ateityje jie 
jimas jais auga, todėl reikia gali netekti. Tas talkinin
kas nors daryti, kad savo kas tai — komunizmas. Kol 
viešpatavimą išgelbėjus? komunistai Lietuvoje dar 
Vienintelė viltis klerikalams sugeba ardyti darbininkų 
laimėti rinkimus gali būti judėjimą ir provokacijomis( 
tiktai tuomet, jeigu jie pa- (panašiomis, kaip Erazmo 1'1 tvirtai įsitikinę j savo prin-

- fripų teisingumų, Ui ko jięjns
reikėtų hįijoti A'bramoVityaus 
ar kurio nors kito žmogaus

. . ..rr 4? Bet
veikti, tol Įp dalykas, kad patys komuni- 

klerikalų valdžia gali pasitiestai netiki į tą, ką jie skelbia.
Jie žino, kad bolševikiškoje

— Ui kaip jie drįs stoti prieš 
žmones?

keikia, pagalios, neuž

lys tuos rinkimus pravestų: Ivanausko byloje) tarnauti 
jeigu klerikalinė adminis- žvalgybai, tol yra dirva juo- 
tracija “dabotų” žodžio ir dašimtiskai klerikalų “Dar- i^įuįos'bo^evizm 
spaudos laisvę, jeigu klerL bo Federacijai” 
kalų kontroliuojamoji poli
cija galėtų suiminėti opozi
cijos * agitatorius, ir jeigu 
klerikaliniai ministeriai tu- 
retų savo rankose valstybės

.. jie daug

ko-
meiavo,

keti, kad jai bus progos var
to t i i

organizacijas. <
Bet komunizmas Lietuvo-'-kad tą, liesą, nepatirtų Ainėri- 

je smunka, kaip lepšė nuo 
koto. Už kdkių metų tenai

Kol šventieji demokratai jo gal nebeliks ne pašvinku- 
turi daugumą Seime, tai jie šio dūko. Kuo tuomet Lic- 
gali, be to, ir rinkimų įsta- tuvos juodvarniai galės pa- 
ty mą pakeisti tinkamu sau teisinti savo barbariškus zy-

smurtą prieš darbiniu- fl™ 'Wu,f1^ ““ ± 
. 1 /. ninky laisve, bet gaurus, kru

vinas despotizmas, ir jie bijo,

bos darbininkų masės.

K 00FE RATY VĖS Į ĮMONĖS- 
IR SOCIALIZMAS

Su. Bostono “Darbininkas” 
nesenai pranešė, kaipo labai

1 i

kur

rios tilpo angių laikraščiuose 
(pav. New Yorko “Times“), 

,yra aiškiai pažymėta, kad tai 
buvo kooperatyve įstaiga. Jei
gu “D-kas” naudojosi žiniomis 
iš tų laikraščių (o iš kur ki
tur jisai 'galėjo patirti apie tai, 
kas dedasi Viennoje?), lai jisai 
suklastavo jas; suklaslavo 
tam, kad pasidarius .kriukuti 
prieš socialiistus. tai visuomenės tvarkai, kurios 

siekia socialistai.
pagaminti.

Žinoma, ne

sugaišo prekėms

kiekvienas kui
Dabar mes norime paklausti Socializmas skirsis nuo ka-^ pins žino, kiek laiko sugaišta 

so.-bostoniškio Ičlerikaių orga-j pila lizino ne gaminimo budais audėjas kol jis išaudžia 1 arši
no: Ar vienos koopėratyvės (bent pradžioje), bet nuosavy? ną drobės; taip i>at ne kiekyie- 
įmones nepasisekimas reiškia, bės ir paskirstymo (distribuci- nas audėjas žino, ^5^. 
kad kooperacijos iš viso yra jos) formomis, 
blogas dalykas? Jeigu taip, tai 
mesi norėtume žinoti, kuriam 
galui pats “Darbininkas” deda
si dideliu kooperatyvio judėji
mo rėmėju? “D-ke” buvo iš
spausdintą daug straipsnių 
kun. Fabijono Kemėšio ir ki
tų rašytojų, kur aiškinama ko
operacijų gerumas ir naudin
gumas darbo žmonėms.

Iš lo, kęd lai arba kitai ko- 
operalyvei įstaigai nepasiseka,

no: Ar vienos

ndikalihga batams pasiūti: juk 
ne kiekvienas amatininkas ži
no visus amatus. Bet jei vieną 
antrą kartą musų kurpius ir 

; negalėtų išskaičiuoti, 
katram prekių pridera, 

lieps ant įmonės sutvarkymo ir 'tai galų gale juodu vis dėlto 
vedimo. šiandie darbininkai' vertins savo prekes pagal lai- 
netilri jokio balso įmonių ma- ką, kuris reikalingas joms pa- 
nadžmente (vedime); ką dirbt, gaminti. Tai įvyks tokiu budu. 
kaip dirbt, kiek dirbt— spren-1 Leiskime, kad kurpiai pradėjo 
džia liktai Jmsas. Socialia uoto-’audėjus apgaudinėti, ir už 
je įmonf'je darbininkui turės kiekvieną balų porą imli iš jų 

joks sveiko proto žmogus ne*į balsų kaip vedėjo paskyrime, ne 20 aršinų drobės, ■.— — 
galį daryti išvadą, kad koope-į taip ir pačioje vedimo (mana- Kurpiaus amatas, tolau budu 
racinė gamyba esantį blogesnė džmento) politikoje. |
už kapitalistinę. Viennos ko- B^t svaigiausia pasekme to* amatą;

šiandie darbo 
prieiįiončs priklauso ne tam, 
kas dirba, bet tam, Ras nedir
ba; Socializmo gi tvarkoje, dar
bininkai bus kartu darbo prie
monių savininkai. Tatai alsi- kiel

operalyve. kepykla yra ne pir-, kad t darbininkai pataps darbo 
npitinis atsilikimas, kad koo->' priemonių savininkais, bus ki- 
peracijai nepasiseka; tokių ir (toks darbo vaisių paskirstymas, 
panašių įstaigų yra žlugę dau- Kienį) įrankiai ir medžiaga, to 
gybė ne tiktai Austrijoje, bet 
ir. kiekvienoje šalyje (peišski- 
riant Amori^ą). Bet ar kapita
listinėms Įstaigoms visoms ge
rui klojasi? Jeigu peržiūrėti 
behl 'kurios kapitalistinės ša
lies biznio rekordus, lai pusi-

drobės . Oras arba 
kiekvienam yra 
naudingi, bet jiems 
pinigų nemoka, nes 
vhndenį ne žmogus pagamino,
bet gamta jam veltui davė. Bet 
tam pačiam vandeniui reik mo 
kėli pinigų, jeigu tik jam pa
gaminti reikėjo įdėti darbo. 
Pavyzdžiui, miestuose reik vau 
deniui mokėti — vandenvežiui, 
vandentraukiui. Vadinasi, pre
kę reik vertinti pagal tą dar
bą, kuris yra Įdėtas jai paga
minti.

- (Bus daugiau)

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas ’ 
Visi linksmi!

v
Tūla lenkų šeimyna Ncw Yorke 

nesenai buvo pašaukta į teismą, ku 
riame ėjo byla delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali pet naktimis 
miegoti delei to kūdikių Verksmo ir 
todęl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šęimyną is tų namų

Teisėjas išklausęs verluąnčių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jienjs pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsake jai tuojaus nueiti i aptieką, 
nusipirkti už 35c. bouką BĄMKI
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik u^ęis' tic’skausmingi simptomai- 
'J’eibčjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
molina padarė Viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ’ ir 
visi sau linksniai gyvena.

BAMBIN’O yra kūdikių gi riaušių 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiaus'

(Pabkelbltuną

20 aršinu drobės, bet. 25.
. ■ ;/i,

(butų pelningesnis už audėjo
kurpiui gyventų dai

nuodami, o audėjai dieną nak
tį turėtų staklM’ sėdėti. Kiek
vienas žmogus ieško tol$io dar
bo, kurs jam naudingesnis, ir 
todėl daugelis audėjų pradėtų 
mokinti savo vaikus kurpiaus

ir dprbo vaisius, šiandie dar
bininkų pagamintieji
priklauso ne jiems, bet jų sam* amato. Po kurio laiko atsiras- 

• ‘ ’ Gimdytojai tų tiek kurpia kad niekus ne
begalėtų išpirkti visus tuos ba- 
tų*, kuriuos jie paflitba. No- 
roinis nenoromis, kad tiktai 
nusikračius savo prekių, kur- 

siaip-taip pragy- pidi pradėtų atiduoti juos ne 
’š to, pasilieka už 20 aršinų drobes, bet už 15.

daiktai

dytojams, kadangi 
yra ‘'dirbtuves, luošinu ir me
džiukų savininkai. Darbiniii-

rodyiSs kad kasmet bankrutija savo darbų, tokį atlyginimą, iš 
‘ ‘ • kurio jie gali f' ’tūkstančių tūkstančiai ptd v Ali

nio kapitalo įstaigų. Vienok veiili. Kas virš to 
kapitalistinė spaudu iš lo ne-. samdytojo rankose
daro išvados, kad esanti lieti- Pas. Socializmo gi tvarkoje kas liktų nepelningus, lodei nia-

i.
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skirtąja tema ir išsireiškia savo 
nuimonę. Su apgailestavimu 
reikia pabriežti tų , faktų, kad 
tarpe musų (lietuvių sulyginamai 
labai maža dalis tėra, kurie ga
lėtų savo nuomones išsireikšti 
viešai be jokio varžymosi.:, .Pa
prastai, kaomet prieina kam 
nors pasakyti kas viešai prieš 
grupę žmonių kokiame nors pa
rengime ar kur kitur, tai yra 
vienas iš blogiausių dalykų. 
Ypata atsistoja kų nors pasaky
ti, pradeda kalbėti, ir ant galo 
išeina taip, kad dažniausia pats 
kalbėtojas nežino kų kalbėjo ir 
ką pasakė. Dažniausiai pasako 
visai priešingai tam, kų norėjo 
pasakyti. Dalyvaujant mums 
viešesnėse sueigose labai dažnai
piisieiną. kad teikia kas noisj Atjausdami skaudžia jo moti- 
pasakyti viešai. Taigi tokie ai nos neiaįmę jr žinodami, kad jai 

^,5 tenka dide*i Mb«, Naujie-
1 nų darbininkai ir Bendrovė su

Lietuviu Rateliuose
North Side

Northsidiečiai veikia.

ACWvof A. 269-tas rubsiuvių 
skyrius rengia dideles prakalbas, 
kad paminėjus dešimt metų su
kaktuves nuo įsisteigimo Chica- 
goj skyriaus ACW. of A. orga
nizacijos.

Tose prakalbose bus išaiškinta 
visi lietuvių rubsiuvių darbinin
kų nuotikiai, kuriuos jie perlei
do per tų laikotarpį.

Todėl visų lietuvių rubsiuvių 
pereiga yra atsilankyti ir savo 
draugus bei drauges atsivesti.

Apvaikščiojimas įvyks trečia
dienyje, sausio 28 d., Unijos sve
tainėj, Milwaukee Avė. ir Robey 
St. Pradžia 7:80 vai. vakare.

Vakaras i

JOŪJIENUS, CRIcagB, H.

George Gray iš Delawarc, 85 m., 
buvęs senatorius ir federalinis 
teisėjas, sunkiai serga; nesitiki
ma, kad pasveiktų.

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAI

SLA. 226 kp. rengia šaunų 
pasilinksminimo vakarėlį su pro
gramų ir šokiais. Vakarėlis į- 
vyks septintadienyje, vasario 8 
d., Liuosybės svet., 1822 VVaban- 
sia Avė. '• .

Pradžia kaip 7.;30 vai. vakare. 
Northsidiečiai nepamirškit šio 
vakarėlio.

Chicagos Lietuvių . Draugija 
Savitarpinės Pašelpos įsigeidė 
turėt savo tarpe 1000 narių ir 
patapti skaitlingiausia Chicagos 
lietuvių draugija. Todėl draugi
ja rengiasi prie kontesto. Kaip 
girdėt, kontestantų bus labai 
daug, iįr žinoma, kiekvienas 
stengsis gaut daugiau naujų na
rių, nes kontestantai gaus dova
nas. '*'• i

duoda kiekvienam progos arčiau L - - - - - 
priprasti prie viešo savo nuomoj k4ųw v^nikTir’dai- pa
neš išsireiškimo. Todėl tai ly-i sjnJItg nelaimingai motinai $25 
giežių lavinimosi susirinkimą, auku kartu su sekamu )aišku. 
ir turi kuogenausio pasisekimo.
Nariai ir narės sueina pasidis- “P-iai Dįktavičienei, 
kilsuoja įvairiais klausimais. .1449 S. Fairfield Ave.^ . 
Karts nuo karto ateina ir kele- Chicago, III. • t 
tas lygiečių draugų-gių į mini- Gerbiamoji Tamsta: 
mus susirinkimus. Tankiausia 1 
po susirinkimų lygietės panelės 
pagaminti gardžios kavos, kek
su, ir kitokiu įvairių užkandžių 
vakĄro dalyviams ir visi sau 
(gardžiai pasivakarieniavę, drau
giškai pasikalbėję skirstosi kiek
vienas sau.

^Praeitų penktadienį buvo su-

Pereitų sekmadienį, sausio 25 
dienų, Bajoriupo svėt,, vietos šv. 
Juozapo Draugija buvo surengu
si smagų vakarų.

Vaidinama buvo linksma vie
naveiksme komedija “Vienas iš 
musų turi apsivesti.” Kirštupo 
rolėj vaidino Juozas Kilas, Fer
dinando — Nikodemas Urbdnas, 
Tetulės — p-lė Joanna A. Use- 
liute, Onutės pdė Sofija Kiupe- 
liutė. Visi vaidylos vaidino la
bai gerai, tik Onutė ir Ferdinan
das gal pertyliai kalbėjo, taip 
kad publikai vietomis gal sunku 
buvo juos nugirsti.

Po vaidinimo: buvo šokiai. A- 
belnai vakaras praėjo labai sma
giai ir susirinkusi skaitlinga pu
blika juos pilnai patenkinta li
ko'

1GOTA VALAITIENĖ 
Po tėvais Mauruciukė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Grūodžio-Dec. 25, 1924 kaip 
12:30 vai. ryte. Velionė paėjo 
iš Lietuvos .Šakių ąpskr., Griš
kabūdžio parapijos, kaimo Pen- 
tiškių. Lietuvoj paliko brolį An
taną Maurutį, Amerikoj paliko 
mylimą vyra Joną Valaitį, dukr 
terį Bcliomiją, pusbrolius Jurgį 
ir Jobą Pavaikius ir puseserę 
Oną Staniulienę. Taipgi paliko 
visus gimines ir pažįstamus di
deliame nuliudime. Ta beširdė 
mirtis' atėmė mano mylimą mo
terį. Užkviečiam visus gimines 
ir pažįstamus dalyvauti' veliones 
pamaldose keturių savaičių su
kaktuvėse, kurios atsibus Sau- 
sio-Jaų. 29, 1925 kaip 7:30 vai. 
ryte $v. Antano Bažnyčioje, Ci
cero, Ijl 15 St. ir 49 Court. Nuo
širdžiai prašau dalyvauti gedu
lingose pamaldose.

Pasiliekame tiuliudę
Vyraą. duktė ir žentas. 

1904 S. 48 Court, Cicero, III.

Phivukvius akių įlempuua, kuri* 
esti priežastim j galvos skaudėjimo 
svaigimo, akly aptemimo, nervuo- 
tumo,' skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas įikis, nuima katarai: 
tą, atitaiso trumparegystę ir toli 
re^ystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose tgznminavl 
mas daromas su elektra, uarodan 
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atydo atkreipiama į mokyklos vai 
Itus Akiniai nuo $4.00 ir aukščiau 
Vai K) iki 8 v Ned. 10 iki 1 p r

LSS. 81 kp. nutarė surengti 
šeiminiškų vakarienę, 
komitetų patyriau, 
bus labai puiki,
kur bus dar tikrai nežinau.

Kaip tik sužinosiu — prane
šiu.

Kiek iš 
vakariene 

Bet kada ir

—Antanėlis.

L. S. J. Lygos lavinimus 
susirinkimas

Nors i rneperdaugiauslai Nau
jienose korespondencijų tepasi
rodo iš lygiečių veikimo, bet šį 
sezonų Lietuvių Socialistines 
Jaunuomenės Lyga veikia -labai 
sparčiai ir su dideliu pasiseki
mu. Sporto srityje surengiama 
kas sekmadienį “Ice Skating 
Parties” po.įvairius parkus, kur 
susirenka puikus būrelis lygie
čių ir smagiai praleidžia šventa
dienius. Aipšvietos srityje taip
gi sparčiai veikiama ir su dide
liu pasisekimu. Kas penktadie
nis Įvyksta lavinimosis susirin
kimai, kurie visais atžvilgiais 
lygiečiams suteikia daug naudos, 
ir kartu smagiai vakarai pralei
džiami. Taipgi karts fiuo karto 
lygiečiai surengia ir pasilinks
minimo vakarėlių.

Kas link lavinimosis vakarė
lių, tai reikia pasakyti, kad tai 
yra vienas iš geriausių ir na
riams naudingiausių parengimų, 
kokių organizacija gali duoti. 
Panašiuose parengimuose pa
prastai būna kokie nors debatai 
ar paskaita ir vėliaus kiekvienas 
parengimo dalyvis diskusuoja

1545 Wcst 47th St.
Phnne 7539

(Tasa ant O-to pusi.)

f

frafia

Mirė kai- 
parapijoj, 

apskričio, Kauno re- 
Palaidotas Čedasų ka- 
Paliko nuliudime mo-

CEZARO PAPLAUSKO
Du metai sueina Sausio 29 dieną kaip persiskyrė su 

šiuo pasauliu, palikdamas dideliame nuliudime savo mo
terį Teodorą, po tėvais Baktaitę ir tris seseris, Amerikoje: 
Stanislavą Budginien?, o Lietuvoj Aleksanra Krvžienė, ir 
Kazimiera Norviliene ir du broliu Amerikoj: Ludomirą ir 
Ignacą.

Paminėjimui *2 metų sukaktuvių pamaldos atsibus 
Sausio 29 d^ 1925 m. Apveizdos Dievo Bažnyčioj, 18ta 
gatvė ir Union Avė., 7:45 iš ryto, o po pamaldų širdingai 
kviečiu atsilankyti į mano namus.

Visus gimines, draugus ir pažystamus kviečiame da
lyvauti.

Nuliūdus moteris
Teodora 1‘aplauskienū-Baktaitė, 716 W. 22 St 
broliai ir sesuo.

Visi Naujienų darbininkai su
žinoję apie įnirtį Jūsų mylimo 
sunaus Bronislavo, labai apgai
lestauja, kad Bronislovas tokia
me jauname amžiuje turėjo ap
leisti ši pasaulį ir atsiskirti su 
savo mylimų motinėle ir su ki
tais draugais ir pažystamais.

Atjausdami Jūsų skaudžių ne-
rengti debatai temoje: “Ar spor- h’ žinodami t Jūsų sunkia 

Debatavo m&terialę padėt j, mes Naujienų 
darbininkai, sykiu su Naujienų 
Bendrove, sudėjome Jums auku, 
$25.00.

Tegul Jūsų mirusiam Bronis
lovui bus lengva šios šalies že
melė, o Jus neliūdėkite tr gyven- 

Ikite sau ramiai toliau.
Su pagarba,

Naujienų Darbininkai 
ir Bendrovė.

tas lavina protų?”
dd. Juknis ir Auryla. Po debatų 
buvo diskusijos toj pačioj temoj. 
Sekantį penktadienį bus paskai
ta labai svarbia tema 1c. po pa
skaitos diskusijos.

—Tin-l>in-I>liti.

Liuduos laidotuvės

VINCENTAS LUCKUe
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 25, 1925, po ilgos ligos, 
ųulaukęs 50 metų. Ligonbutyje 
išbuvo 13% metų. Paėjo iš 
Skraudžių parap., Suvalkų gub., 
Amerikoj išgyveno 32 metu.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Marijoną ir tris sūnūs, 
Leoną, Viųcentą ir Kazimierą.

Laidotuvės Įvyks PėtnyČioj, 
Sausio 80 d., 1925, 9 vai. ryto iš 
namų 4605 S. Mar.shfield Avė. į 
šv. Kryžiaus Bažnyčią, oi iš ten 
bus nulydėtas Į Šv. Kazimiero 
Kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę
Moteris ir Sūnus.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boritLs I. J. Zolp, Blvd. 5203.

IGNOTAS KAIRUKSTIS

J . f
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio mėnesio pradžioj š. m. iš
gyvenęs 108 metus, 
me Papiškių, Čedasų 

Rokiškio 
dybos. 
pinese.

terį Kairukštienę Lietuvoj. Duk
terį Solomija — po vyrų Ka
minskienė, dabar gyvena East 
Chicago, InU. ir sūnų Antaną, 
dabar įgyvena. Chicago, III.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

A 1545 West 47th Street
Netoli Ashland Are.

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

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

Turime visada 
naujus serums — 
Profesoriaus Ehrli-; 
cho gyduoles G06 ir 
pagerintos 914, gy

ly be skausmo.dome gerai
Patarimai ir X-Ray Egzaminacija

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

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

4204 Archer Avė., Chicago, IH.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 VdL vakare 
nedėldieniafs "nuo 9 iki ,42 pietų.

Telephone Lafayette 4548
■ n ai. i r ! i. ............ i ✓

a.
Chiropractic The Mąster 

Raktas Kuris Atidaro
Duris j Sveikatą \

Pereitų ketvirtadienį Tautiš
kose kapinėse buvo laidojamas 
Bronislovas Diktavusia. ’ Mirė 
jis visai jaunas — vos 15 metų 
amžiaus sulaukęs. Mirė, kada 
motina pradėjo tikėtis paguodos 
ir paspirties sau susilaukti. Tai 
nelaiminga šeimina: metai at
gal jo tėvas liko užmuštas trau
kinio, o dabar mirė ir sūnūs...

Velionis per ilgų laikų buvo 
Naujienų išnešiotojas BYighton 
Park apielinkėj, tuo nors kiek 
pagelbėdamas savo motinai var
gų vargti.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių, nes tai buvo geras ir 
darbštus vaikas. Prie jo kapo 
kalbėjo Naujienų Redakcijos 
narys inž. K. Augustinavlčius.

Nulindęs
Ant. Kairys.

i Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

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

LIETUVON—

nčms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

s- '

4

uSEL: jį;

Universal Restaurant 
Lietuviška Valgykla

Padidinta
Kad suteikus geresnį ir greitesnį pa
tarnavimą savo kostumenams, valgy
klą padidinom veik dvigubai. Taipgi 
įtaisSm naujus, labiau sanitariškus 
gaminimo Įrankius. Todėl užkviečiame 
visus atsilankvti. Savininkas

14 A. NORKUS,
750 West 31st Stree, 

Tel. Yards 5377.

Visai Dykai.
Maloniai priimsime kiekvieną — 

ateikite, dėl to neturėsite jokios atsa
komybės.

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

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

The Peoplea Health Institute 
DR. GILL, Specialistas

40 N. Wėlls St., kamp. Washington St,
Ofiso valandos: Panedėly, ketvergi 

ir pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Utaminken ketverge ir subatoj nuo 9 

tr!/- iki vnknrp Modelini ir švpnt^
rnis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų.

Atydai 
Lietuvių

Vienuolyno arba’Marąuet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamom 
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
3434 W. 65 Street, 

RcpuMic 4876 .
.................. .................................... ............ .. „ ............— 

Naujienų Spaustuve 
yra Unijinė Spaustuvė.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums dti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nesvarus, tai jus no
toms ar nedoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už- 
metimas yra daromus ir •

LUterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalUs surado sustota 
kurs istikro švnlcia nedrasky
damas dantų omajds -r- tos sun
ku* uždsMnis pagalios tapo ii- 
riitos.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kalnudja tik 25 centai: 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Lotas, U. S. A.

*PINE OF 
MAN

SUIRIMAI - bile; vienos 
sekančių iliiliiį pa
eiti >nio NKRyOS pri
spaudimo rtiiga.'kauliu 
kauliukais: < l
---- ISMEGE^Ų

AKIŲ 
AUSŲ 
NOSIES 
GERKLfiS 
RANKŲ 
ŠIRDIES 
PLAUČIŲ 
’ūEl’ENŲ 
PILVO 
SALDGIL6S 
BLUŽNIES 
INKSTŲ

LONŲJŲ
‘DIDŽIŲJŲ 
•LYTINIŲ 
‘SĄNARIŲ

ŽARNŲ 
ŽARNŲ 

ORGANŲ 
KOJŲ

Dr. Paul Baumann
Chiropractor Palmei- mokyklą bai
gęs X-Ray specialč egzaminacija.

3462 So, Halsted St.

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašoma mašinėlę

*

Kaina $50
Taurai padarysi didelį emsgumą 
pats aau, buvo giminima ir drau
gams su kuriais susi raliui ji ir 
greičiau galėti paraiyti loiiką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatuiamda 
mailnili su liatuviikomis raidimis 
pakulyje. Galima Ir ajuglilkai ra

Gaunamsi

NAUJIENOS 
1739 Š. Halsted Sts\ 

Chicago, III,

* By Thornton FisherMr. 1. Knowitt The story vvas totd ari rtglrt, būt—



ŽINOMOS NAMINES GYDUOLES 
PRIPAŽINTOS MOKSLO.

Dar prieš mokslo išradimą žinomų 
vitaminų, jau svarbumas cod-llvev 
alyvo jau buvo žinomas kaipo atbuda- 
votojas kranju celių ir kaipo surfti- 
printojas viso kūno buvo pripažintas 
ir rekomenduojami^, šimtmečiai ti
ri nšjiroo pripažino, kad cod-liver oil 
yra geras tonikas nuo dcl silpnų lt* 
anemiškų asmenų, vaiki) ir suaugusių. 
Scotl’.s Ėmulsion yra jau daug metų 
pardavinėjamas kaipo stiprinantis to
nikas.

Gerai žinomas žurnalas “Hygeia” 
rašo:,

“Arbatinis šaukštelis cod-liver aly
vos turi savyje tiek daug vitaminų 
kaip svaras geriausio sviesto. Tai 
todėl cod-liver yra duodamas vai
kams. Kas link daržovių, cod-liver oll turi ir jas savyje, b«*t vitarrxlnų 
ji.? turi savyje daugiau negu sviestas, 
Smetona ar kiti riebumai”.

Jau daugiau kaip penkiasdešimtis 
metų jau tos gyduolės yni pardavinė
jamos ir pripažintos kaipo geriausios.

Scot & Brown su savo išdirbiniais 
yra daug daugiau patarnavusi svei
katai kūdikių negu kokia kita labda
ringa draugija. Scott’s Emulsion sa
vo išdirbiniais labai daug patarnavo 
žmonijai. Scott’s Emulsion šiandien 
yra gerui žinomas tonikas dėl vaikų. 
Jo gerumą pJtvirtina medi kalė profe
sija. Jis yra užrašomos daktarų ii 
parduodamos aptiekose.

(Apskelbimas)

Merginos—Jūsų 
Rūpesčiai Užsibaigė!
Baro laikai, kuomet nieku nežinojo 
kaa yra pleiskanos ir kaip nuo Jų 
atsikratyti. Šiandien yra visiškai pa
prastu dalyku užlaikyti iro plau
ku# ir galvos od» tvarioje ir svei
kojo padėtyje.

. ištepant galva kaa vakaras einant gult i 
J per aavaite ar deSimtj dienų, sunai- 
| kjna pleiskanai ir paragins jūsų 
J plaukų augimą. Po to naudokite 
Į Hiiflles tik retkarčiais sulig reikalo 
| ir daugiau neturtai te jokių nesmagu- 
* mų su pleiskanomis.
; Ronka fl5c. a p tiekose, arba už 75c. 
I . prisiiinfiamo stačiai i* dirbtuvė*.
I F. AD. R1CHTER A CO.

104-114 S«. 4tkSt., BrooUys, N.Y. .1

NAUJIENOS, Chicago, III.
'—11111 m    11 m m m iMm i i r r. i i

Lietuvių Rateliuose. arba viliotojais, rnaklio^ais it j 
tt., bet nevadino vagimis, jje 
patys stačiai ir tiesiai taip pasi
vadino ir pasiskelbė “juodu ant 
balto.” Ir Chicagos “Lietuvių 
Spaudos Kompanija” juodai at- 
spaudė plakatus. Jie (vagys) ir 
jos (vagilkos) baliavoja pirmą

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Iš “Birutės”
Koncertų koncertas

Visi jau žino, kad Birutė su
sivienijo su Dzimdzi-Drimdzi 
artistais ir kad kompozitorius 
A. Vanagaitis vadovauja cho
ru ir jo pirmas pasiroc 
bus su Birute vmarfo 1 
dėlėje Masonic Temple 
prie 61-os gi. ir Cottage (i rovė

Čia noriu tik kelis žodžius 
priminti, kad tai bus įdomus 
momentas, nes mes išgirsimo 
Birutę dainuojant visai naujas 
ir smagias dainas, koto pozici
jas paties p. Vanagaičio. Užgir- 
dę jo kompozicijos dainas ga
lėsimo geriau Įvertinti ir patį 
Vanagaitį. Svarbu ir tai, kad 
Vanagaitis mokina Birutę, tik
tai dvi savaihs, bet ji jau su
dainuos mums apie dešimtį 
naujų dainų, koletą labai sun
kių. Negi rs i u iš kulno, bet jus 
pamalkite «K!kmadienv kon
certe patys. Ką rengia patys 
Dfcimdzi, tai to nežinau, bot jie 
duos tai, ko iki šiol da neda
vė.

•l abai malonu, kad Birule at
gijo. Mes visi sueisim pasvei
kint ir ją ir jos vadovą p. \ra- 
nagaitį. —A. A.

Dzimdzi-Drimdzi 
Bridgeporte

Trečiadienis, Saus, 28, 1926
.- -- ................... ■ - - - - —

Ten ir atgal tikietas 
nužeminta kaina

Penktadieny, sausio 
Dzimdzi-Drimdzi vėl 
vo štūkas šv. Jurgio 
’is. ši kartą jie 
ne su “Jovalu,“ 
certuku. Jų koncertas — tai ne 

; toks, kokius mes esame įpra- 
i tę matyti: jie čia ir šoka, ir 
“fones“ krečia ir dainuoja, ir 
net parodo, kaip musų leidės 
savo vyrus apskurina! žodžiu, 
jų koncertukas į tikrą “Jova
lu“ panašus. Kaip ir visuomet,

m. 30 d. 
krės sa- 
svetainė- 

“ats-imurina“
}>et su kon-

PRANEŠIMAI
Tėvų susirinkimas įvyksta ateinan

čiam kėtverge “Library Room” Mark 
\Vliite Squaro parko svet., 30 Ir So. 
Halsted St. Visi “Taikiosios Biru 
tos” nariai Ir jų tėvai būtinai bukite 
susirinkime, nes fra daug kvarbhi da
lyki) apsvarstymui. Pratlžia lykini 
8 vai. vak. Kviečia visos

Komitetas.

Roseland. Sausio 29 d., 8 vai. va
kare Aušros kambariuose įvyks Lie-ir Jos baliavojo, nes mat pašali

niai mmorėjo būti vagimis, nėjo tuvių ?ku:l)ininkųlW Namo Bendrovės 
į vagių balių. — “Mokys Roks.”
— Tas extra kairiųjų “Aidas” 
tikrai ištvirko, kad apie savo 
kolegas taip prakalbėjo. Vier;
toje ašarų, jie džiaugiasi ir net L D L p chteago^Ra^ano kon- 
“vagimis ’ vadinu. ferehcija įvyks ketvirtadieny; sausio

29 d., 8 v. v., Naujienų nąąie. Visi 
delegatai prašomi dalyvauti. ’ų kuo
pų, kurios neturi išrinkusios delegatų, 
prašomos dalyvauti tų kuopų valdy
bos. — Baronas, Raj. Sekr.

direktorių mėnesinis susirinkimas. 
Visi direktoriai malonėkite atsilankyti 
paskirtu laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų, kurie turi būt apsVarstyti.

•— J. Tamašauskas, sekt.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

Moterų Pardavinėtojų
Reikia paImišių motorų par

davinėtojų prie 
ir 
krautuvėj, nuolat darbas.

J. Oppenheimer and Co.
Ashland Avė, and 47 St,

REIKIA DARBININKŲ

dresių 
malorijdlo dcpartarnentinėj

VYRŲ

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA soft drink 

parloris ir (‘išarėtų krautuvė.
K re i pki les:

1719 S. Halsted

PARSIDUODA labai pigiai 
groserne ir Delekatesen, 4 kam
bariai pagyvenimui. Pardavimo

10132 So. Michigan A ve.
Rogenland

Kalėdų biznis
Prieš Kalėdas atsirado di

džiausias reikalas visokių daig- 
tų. žmones pirko sau ir kitiems 
dovanas. Dauginusia biznį da
rė vaistinyčios. P-ia Ant. Zim- 
merman, savininkė lietuvių vai
stinyčios, 4254 Archer Avė. pa
sakė, kad d*vi dienos pirm Kalė
dų davė biznio po $2,000. Dau
giausia parduota franeuziški toi- 
let sėtai, parfumai ir kiti toni
kai. Mat ne kasdien šv. Jonas, 
tad žmonės — kad perka, tai 
perka geriausius iš Francuos 
importuotus daigtns.

Juodi darbai

h visų kampuIR

HAPAb
Iš New Yorko iki Kauno COAO 
ir atgal
Plūs U. S. Kevenue taksai
Puiki proga yra pasiūloma atlan
kyti savo šalį nužemintomis tre
čios klesos, ten ir atgal, ekskursi
jos kainomis. Musų pasažieriai iš 
Hamburgo yra vežami specialiu 
traukiniu prie jų namų ir tas yra 
pavesta patyiusiems kondukto
riams.
(------ ------------------------------------- "SSvetimšaliai grįžtanti atgal į 

metus laiko nėra priskaitomi 
prie kvotos. Užsisakyk sau lai
vakortes iš anksto.<--------- --------------------------------

Del perimto ir kitvj informacijų 
kreipkitės prie vietinių agentų ar
ba prie

United American Lines
177 N. Michigan Avė., Chicago, III.

Bankrotas ar “aukščiausias” 
laipsnis i

žingeidi ir svarbi prelekcija. Sau
sio 28 d., 1925 m., 7:30 valandą vaka
re, Mildos svetainėj, 31-13 So. Halsted 
St., Ekonominės J,aisvės Draugai ren
gia nepaprstai žingeidžią ir svarbią 
protekciją, temoje “Kapitlizmo Evo
liuciją”. Ate(ki| Visi.

Komitetas.

L. S. S. Idos kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks 1 d. Fobr. (Vasario), 
10 vai. ryte, 319 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Draugai malonėkite visi pribū
ti paskirtu laiko, nes tyrime daug 
svarbių reikalų apkalbėjimui. TąipgI 
atsiveskite ir naujų narių prisirašy
ti į kuopą. 19 kuopos šėkr.

A. S'an<1row.

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663, Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikraštį, pranešr 
kįte irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių Iš ryto pradeda ap
rūpinti savo, kostiinierius “Naujie
noms”. —Aušros Knygynas.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PA1NTING
& HDW, CO.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm mąlevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANčlONLS, Prez..

Mylintieji muziką prisirašy
kite prie naujo beno ant Bridge- 
porto mokanti ar nemokanti

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Tai yra paprasti simptomai, dei 
kurių matymas reikalauja pagel
tos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akiniai 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

Kur tik susiorganizuoja kokia 
nors dramatiška draugija, rate
lis ar sąjunga, tai už kelrodį pa- 
siskire: “kelti dailę ant aukš
čiausio laipsnio.-’

Kai kuriems pasirodė, kad dai
le yra iyg kokis nupenėtas mei
tėlis, kurį “bučeris” neišgali pa
kelti. Kad aukščiau iškėlus, 
kad visi pamatytų ir daugiaus 
atidos atkreiptų, kai kurie mu
sų tavorščiai su tavorškomis ap
sikrikštijo “Amerikos Lietuvių 
Pi-oletarų Meno Sąjungos pir
muoju apskričiu.” Tenai nėra 
baikų, visi turi sueiti ir kelti tą 
meno iš tikros širdies. Kėlė, 
kėlė, o tas menas vis kiurkso 
kai ropė neišrauta. Pasivadino 
artistais — bet nieko negelbsti. 
Visi jų vaidinimai — juo tolyn, 
tuo prastyn. Neliko ko grieb
tis, kaip tik, vietoje teatro, su
rengti koncertą. Tą jie atliko 
sekmadieny, sausio 25 d., Mel- 
dažio svet.

Tarp musų tautiško judėjimo 
apsireiškė juodi darbai. Atsi
rado pustuzinis tautiškų “didvy
rių,” kurie sumanė būtinai kuo 
nors atsižymėti. Kad nieko ge
resnio neįstengia, tad sumanė 
kitus juodinti ir žeminti. Jie 
negali pakęsti Mokslo Draugų

! paskaitų, kur susirenka žmonės i i kas sekmadienis i Raymond 
! Chapelį, įgyti daugiau moki/.i- 
1 nių žinių.

Atsirado geros valios tautie
čių, kurie melagingai skunde 
'kun. Geniotį, Baptistų pildomą- 
jai tarybai, buk jis negražiai 
kalbąs. Paaiškėjo, kad toje die
noje, gegužės 14 d., .1924 m., 
kun. Geniotis visai nebuvo Ray- 
mond Chapely. Nuėjus antrą 
kartą, jie buvo pavadinti mela
giais ir išvyti.

Tada, prigelbstant tautiškam
skambalui patalpino melagingą griežti, 3416 S. Auburn Avė. 
žinią ir tą skambalą perdavė 
skęsdami, kad Mokslo Draugai 
skelbia nemoralybę. Skundė 
pažymėta : “Tai yra aiškus ir at
viras paleistuvy bes platinimas.” 
Kitus melagingus išmisto žo
džius yra gėda ir laikrašty dėti.

Sako, kad šis “geros valios 
tautininkas” už savo gaiduką 
pelnys tiek, kiek amžiną atsilsį 
“Telegramo” šėrininkai.”

Mokslo Draugai laiko paskai
tas viešai ir kiekvienas turi pro
gą persitikrinti, kad jiems neru
pi jokie jiems primetami niekai. 
Jų draugija yra čerteriuota, tad 
netik valdžiai, bet ir visuomenei 
nėra pavojinga. Ji yra daug 
vertesnė už tuziną ' “skambali- 
kiškų “susaidžių.”

Juodi darbai paaiškės, ir ne
smagu bus ir patiems gerai pa
žystamiems tautininkams, kurįe 
skundė ir melavo./

P. Gražulis, Tel. Boulcvant 1295

ISRENDAVOJIMOI
RENDON 6 kambarių flatas karš

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

6530 So. Robey St. 
Tel. Prospect 3926

John J. Smetana
AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Are.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

(1 ERA proga, nepraleiskite. 
Parsiduoda grosemė ir delikate- 
son krautuvė su visais įrengi
mais už pigią kainą; apgyventu 
lietuvių ir lenkų.

x 1915 W. Wabansia Avė.

vyrų

TIKRA ATEITIS
Del smarkių Ir ahitingų jaunu 

satesmenu.
ėia yra nepaprasta proga turėti 

nuolatinius santikius su didele ir at- 
sakominga firma Chieagoje, kuri yra 
biznyje per 30 pasekmingų metų. 
Mes dadedame lietuvių skyrių prie 
pardavinėjimo skyriaus. Del
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 dviejų dalies! laiko salesmenų. 
Darbas kaipo dalino laiko salesmeno 
galima atlikti turint ir kitą darbą. 
Patyręs pasekmingus manageris pri
žiūri tą skyrių, jis uždirbs $60 į sa
vaitę dirbdamas dalį savo Įniko ir jis 
parodys 
daryti-

Jis pamokys pradinius ir išmokys 
visą skyrto atsakančioje linkmėje. 
Mes suteiksime visas Informacijas ir 
duosime reikalingus dalykus dėl Šio 
darbo ir prižiūrėsime, kad butų pasi
sekimas. Pradėti su mumis, reiškia, 
kad jusų pasisekimas yna užtikrintas. 
Asmeniškas pasikalbėjimas pertikrins 
jumis. Atsišaukite nuo 9 ryto iki 9 
vakare.

VVILLIAM ZELOSKY COMPANY 
111 W. Washington St., 
3553 N. VVestem Avė., 
1905 Belmont Avė., 
2940 Milwaukee Avenue.

jums kftip tai galima pa-

VALANT1NO DUONjOS KEPTUVE 
Reikia keleto dreiverių dėl duonos iš
vežto jimo; mokestis gera, darbas ant 
visados. Turi mokėti automobilių 
važiuoti. Bosą gali matyti nuo 
9 vai. iki 2 vai. po pietų.

2049 W. Carolina St., 
netoji Robey, North Side

ryto

REIKALINGAS vaikinas j valgyk
lą, kad butų patyręs tam darbe; taip
gi reikalinga moteris ar mergina vei- 
terka dėl trumpų valandų, per pie
tus.

Atsišaukite
2113 So. Halsted St.

REIKIA gero ir atsakančio 
bučerio, kuris supranta savo 
darbą gerai.

1907 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
FORD — 1 tono trekas, Canopy 

body, mechaniškai geras, 90 dienų 
garantuotas, $290. Parduosime 
cash arba lengvais išmokėjimais, 
dara kas vakaras ir nedėlioj.

Atsišaukite
3109 W. 22 St.

už
At-

PARDAVIMUI automobilius, Hud- 
son Ceuch, tik 7000 mylių 
tas arba mainysiu į mažą 
Kas pirks, tas gaus bargeną. 
kitės vakarais po 5 vai. vak., 
tos* frontas.

3300 So. Union Avė.

RAKANDAI

važinū- 
troką. 
Kreip- 
2 lu-PAS1RENDAVOJA lietuviškam ko

telyje Storas su visais įrengimais. 
Reikalingi žmones kurie supranta 
biznį. Kurie nebiznieriai neturi gai
šinti laiką teiravimams, reikalingą 
maža kaucija. Kostumerių nereikia , 
jieškoti čia užtenka iš hotelio gyven-'
r°h-w P* (Įfįdeiko’ 1606 S’ Halsted St” KETURIŲ ruimų rakandai varto- 
Cnicago, lll. įį yjeną savaitę, parsiduoda pigiai ir

. floar liampa ir du pikČeriai, atiduo- 
Jcigu vįsus sykiu nu- 

Priežastj patirsit ant vietos. 
PACEWICZ 

3736 S. Lowe Avė., 
Phone Yards 0354

RENDAI A ruimai dėl mažos šei- da už dyką, 
mynos. Per žiemą rendos nereikės pirksit, 
mokėti už patarnavimą savininkui, 
valgį išvirti, neturintis rakandų ga
lės vartoti mano rakandus.

Kreipkitės
5406 So. Nordica Avė.

DIDELIS BARGENĄS
Parsiduoda moteriškų ir vyriškų 

aprėdalų krautuvė. Turiu greit par
duoti ir, todėl leisiu pigiai.

Atsišaukite
331 ų So. Halsted St. i_____________________________ _

PARDAVIMUI Iničrrnė ir groser- 
ne, geriausia vieta dėl atsakančio bu
čerio, visokių tautų apgyventa apie
linkėj. Biznis išdirbtas per 25 me
tus. Priežastis pardavimo liga.

Atsišaukite
2306 Blue Island Avė.

Tel. Canal 6772

PARSIDUODA barbernė su gyvo 
niino kambariais. I 
nijoj. Pigi lenda, biznis geras, 
pirksit už prieinamą kainą.

Kreipkitės į 
Naujienų Skyrių, 

3210 So. Halsted St. 
Bos 194

! 1 Į....................... 'JS.'1.'-'! ...........

Lletuviškoj kollo-
, nu-

NAMAI-ŽEME
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. ĘERŽINSKAS 
6159 So. Artesian St.

1 flatas
Tel. Prospect 6674

Nuo ryto iki 10 vai. gali
ma matyti.

3 fintų su storu medinis na
rnas, elektra ir kiti geriausi į- 
taisimai, puikioj vietoj. Prekė 
$5000.00 Įmokėti $2500.00.

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

T. Litvinas, 
4810 S. Wentworth

AtsiŠau- 
važiuoja

Avė.
DIDELIS mūrinis, 2 rietu namas 

prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu Šildomas, tHe va 
nos, beržiniai trimingai. Atsišau 
kitę prie James Kral, 2444 W. 67 
St. Tel. Prospect 1364

NORINTI pirkti, parduoti arba 
mainyti namus, lotus, biznius, tu
rim bargenų, namų, lotų aplink 
vienuolyną Marąuette parke, Maly- 
kit J. Namon. 2418 W. Marque1te 
Bd., arti XVestern Avė. Tel. Pro
spect 8678. Ofisas adaras lig 8 v.,; 
nedaliomis iki 3 po pietų.

Padidino biznį
P-s Edw. W. Baks ir kompa

nija, lietuviška Real Estate Įs
taiga padidino savo biznį. Nuo 
dabar jų kompanijon įstojo žy
mus biznierius p. Juozas J. Stra- 
domskis (J. J. Stock). P-s Stock 
yra dešinėj i ranka jųjų biznio, 
3301 So. Halsted St. Jfc prijun
gė savo visus biznio kostumei- 
rius ir dabar daro gerą biznį.

—Rep,

ĮIEŠKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambaris dėl 

vieno vaikino Brighton Parke 
prie mažos ir blaivios šeimynos. 
Praneštai j Naujienų Skyrių.

3210 So. Halsted St.
Box 195

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

Atsišaukite
5601 So. Winc.he.ster Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui j 
privatj namą pirmos klesos bučernč 
ir grosemė su 2 augštų mūriniu na
mu, 
džiūs. 
ropą.

Yra ledo mašina, 3 karų gara- 
Savininkas važiuoja į Eu-

FRED KUCERA,
5200 So. Wood St.

Pranešimai
Džiaugsmas — vietoje ašarų  Į

Ajnerikos komunistų partijos I Kas, ką, kur, kaip ir' . . 1 « « A A* A t“griešnykai,” extra kairieji, 
kuriuos apšaukė nekošernats su
silaukė didelio džiaugsmo. Jie 
nešiojasi atsispauzdinę sau laik
raštuką su kuriuo tarkuųja ko
munistus. Ką tik susitinka ir 
kiekvienam skaito:

“First Stealers Bali — “Pir
mas Vagių balius.” — Taip gar
sino savo bendrą balių. A. C. D. 
L. p. ir L. M. P. S. miestely 
Camegie, Pa, Reiškia, centris
tai ir centristes pirmą syk apsi- 
akelbė Vagimis!”

PARDAVIMUI

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

Tel. Irving 1553

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠRENDAVOSIU 2 jkambariu 

su valgiu ar be valgio, garo šilu
ma. šviesus kambariai.

J. J. Bagdonas,
4616 So. Westem Avė.

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, kainą. Krautu
vės įtaisymas pirmos klesos, gu vi
sais naujais fixures ir parankamais.

Kreipkitės
1903 W. 51 St.

MUSŲ DARBAS
Tikrai jumis užganėdins . Mes 

parduodam ir mainom: namus, lotus, 
farmas ir visokios rūšies biznius, 
reikalais, kreipkitės pas 

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

Su

kada rengia, veikia Į parendavojimui kamba- 
Gerai įrengti. 

Purendavo j u
ar kviečia. riai vaikinams.

valgykla apačioj
269 Ap- pigiai.
Gothfng K Įausti valgykloj

2113 So. Halsted St

skelbė “vagimis!” Iki šiol SU- Cottage Grove Avė. Tikietus galima 
a.rMn»k» <Sr )«>'

Lietuvių Kriaučių Lokalo 
vaikščiojimas su prakaltoms 
sukaktuvių Amalgamated 
Workers of America seredoj, Sausio 
(Jan.) 28 d., 1925, 8 vai. vak. Unijos* 
svetainėj, 1564 N. Robey St

Bus geriausi lietuviai ir kitų tautų 
kalbėtojai katrie kalbės apie Unijos 
veikalus per* šiuos 10 metų. Įžanga_________ _
visiems dykai Valdyba, i jješkAU

■ ■■ ii. ... i ■—r - n i«iM ___ _
“Biriites” ir Dzimcjzi-Drimdzi Kon- darbo užmokestį.

certų-Koncertas įvyks 1 dienoj Vasa- ar priemiestį, geistina, kad butų gali
no, Midway Masonic JTemple, 6115 ma gaut ruimą ten pat, rašykit laišką

— i ■■ ■

JIEŠKO DARBO
' darbo už barberį, esu 

patyręs savo amatą, sutiksiu pagal 
Jei į kitą miestą

So.
1739

J. SINKAUSKAS, 
Naujienos, Box 

So. Halsted St.,
451-
Chicago, III.

PARDAVIMUI dvi krautuves, su 
gyvenimui kambariais iš užpakalio, 
yra restaurantas ir nesvaiginamų gė
rimų parioras, prie 38 St., į vakarus 
nuo Kedzie. Rendos neša $95 j mė
nesį, $7500, išmokėjimais arba cash.

Atsišaukite
1700 W. 63 St. 

Tel. Prospect 5581 
arba Vincennes 4655

PARDAVIMUI
GRISERNĖ IR
BUčERNĖ.

3600 S. Union Avė.
Tel. Yards 0297

ŠTAI .UiSl.l PROGA!
»‘ia jūsų ateitis. Turiu kelioli- 

ką gerų farmų FhORYDOS val- 
tijoj, kurias parduosiu už cašh 
arba išmokėjimais, 20 akrų ge
ros žemės tildai $495, visi 20 
akrų apsėti orindžiais, valdžio
mis bulvėmis ir 1.1. Į 5 metus at
neš pelno nuo $3,500 iki $5,000 
j metus. Tai yra daug geriau ne
gu dirbti dirbtuvėj. Taipgi tu
riu visokių farmų jau prirengti) 
ir su budinkąis, kurių kainos 
yra nuo $1,500 iki $27,000. Del 
platesniu informacijų arba dėl 
katalogo malonėkite atsišaukti 
arba rašyti.

McCASKILL ESTATE
Lietuvių Departamentas

7 So. Dearborn St., 
Room 1548, 
Chicago, III.

T

MORTGECIAl -PASKOLOS
-1

Pinigai paskolai ,del 1 ir 2 mor
gičių, nebrangiai, greitas 
kimas.

MAK COHEN 
Room 351, 

140 So. Dearborn S’t.
TpI. Central 1191

vei-

ANTRI MORGk’IAl
Skoliname ant 6% palūkanų. Mes 
taipgi perkame padarytus morgi- 
čius.

International Investment Corp.
3804 So. Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

Illlllllllllllll■lllllllllllllllllll
Pinigai 

paskolon 
ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus 

komiso
BRIDGEPORT LOAN CO.

Klausk N. Kanter, prezidentas 
3301 So. Halsted St.—Boulevard 6775

Rezidencija Lowndale 7960

„MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VA LENTI NE DR ESSM A K TNG 
COtLEGE

2407 W. Madison, Chicago, 111.
Phone Seeley 1613

M. E. HUTFILZ, Manager

PAMOKOS
Pilietybės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:

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

MOKSLO
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

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

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

ir moteris mokiname dykai.

VYRAI IŠMOKITE MODERNINĖS 
BARBERYSTĖS

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.

SAVININKAS priverstas parduo
ti gražų namą, 4523 S. Tumer Avė. 
6—6 kambarių, sun parlor. skie
pas su 5 kamb., rondo $185. kai
na $16500. cash $7000. Ateikit su
imtoj ar nedėlioj. o vakarais po 6.

C —•B. Maggioro,
Tel. Main 2287

„ PARDUOSIU ar mainysiu mūrinį 
namą 2 flatų po 6 kambarius su 
sais paskutiniais pagerinimais 
bučernes ar grosernes ar loto.

Atsišaukite laišku į 
Naujienas 

1739 So. Halsted St. 
Box 452

ant

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

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

PARDAVIMUI Karma 80 ak 
rų žemės, arba mainysiu ant lo, 
tų, bučernes, ar kitokio biznio.

Kreipkitės:
2800 Emerald Avė. 

1-mos lubos

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ŲNGINEERTNG 

1597 W. Madison SL


