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Rusų carininkai pul
sią sovietus

Vokiečių komunistai su 
monarchistais puolė 

kaizerio priešus
Konstitucijos pataisa dėl vaikų 

darbo kontrolės atmesta
Rūsy carininkai bruzda, 

sako Varšava
Didis kunigaikštis NikaJojm 

mobilizuojąs monarchistų 
gas prieš sovietus.

jo

ru-

PIRMAS NAUJOJO VOKIETIJOS REICHSTAGO POSĖDIS

saugojamas, tai komunistai su 
monarchistai pirmiausia juos 
puolė. Kilo muštynės ir šaudy
mai. laike kurių daug žmonių 
I uvo labai

sau- 
kū

Kiaušiu vieton atvyko 
tuvais ginkluota policija, 
riai pavyko puolikus išvaikyti. 
Daugelis jų buvo areštuota.

Socialdemokratai, kurie tą 
rcspublikininkų protesto prieš 
kaizerininku« mitingą organi
zavo, buvo labai nustebę, ma
tydami komunistus monarchis^ 
tų eilėse kovojančius už kaize
rį ir prieš respublikos šalinin-

Paveikslėlis parodo
Reichstagas veikiai nuvertė Marxo kabinetą, bei priėmė I)-ro Luthero 
tų valdžią, n . ‘

atidarymą naujai išrinktojo Vokietijos reichstago (parlamento) Berline. 
sudarytą monarchis-

J. V. provokuoja Kinus Du Jugoslavijos politiniu
Amerikos kontr-admiirolui įsa

kyta neboti Kinų komendanto 
įspėjimo

kai skaudžiai sumušti
Lyga planuoja sumažinti 

pasporhj formalumus

<**®M37 No. 24

Streikininkai pikietuoja 
karaliaus runius

LONDONAS, sausio 28. 
LondonieČiai šiandie matė nepa
prastą reginį, — streikininkus 
pikietuojantčius ties karaliaus 
rūmais, Buckingham Palace ii 
St. James Palace,

Mat kilo streikas karaliaus 
rūmuose ir kitose karalliaus 
valdžios įstaigose elektros švie
sos ir šildymo darbininkų.

Patsai karalius ir karalienė 
streiko nepatogumų neturi, nes 
jie gyvena šiuo tarpu kitur, bet 
Buckinghamo palociuj gyvena 
karaliaus sūnūs Jurgis, o St? Ja
mes palociuj Edvardas Alber
tas, Uėlso princas.

šj vakrą Įvyks streikininkų 
susirinkimas, kuriame gal bus 
prieita prie susitaikymo.

LATVIAI LIETUVIAMS 
NEPASIDUODA

Dr. Bundeseii tirinėja 
austeriy gerumą

Tirinėjimas daroma deNauste- 
rių augintojų ir pirkliiX pro
testo. \

VARŠAVA, sausio 28. 
Tarp gyvenančių Varšuvoj 
su nemažo sujudimo padarė 
pranešimas, kad didis kuni
gaikštis Nikalojus išleidęs at
sišaukimą i visus buvusius ca- • € » 
ro oficierus, ir kad rusų mo
narchistai gavę iš kaž-kurių
amerikiečių materialinės pagal-'kus. 
bos.

Rusai sako, kad jie laukią 
ateinantį pavasari karinės in
tervencijos Rusijoj prieš so
vietus.

Pranešama, kad kunigaikš
čio Nikalojaus agentai, gausiai 
pinigais aprūpinti, atvykę -Len
kijon verbuoti ir siųsti į Ju
goslaviją ir Bulgariją visus 
tuos buviiMUS caro karininkus, 
kurie norėtų prisidėti prie or
ganizuojamų sakHose šalyse 
jėgų.

Visi Lenkijoj gyvirui senojo 
režimo karininkai esą. gavę 
tam tikras mobilizacijos kor
tas, kuriose paduodama jų rc- 
gimentų numeris, ir vardas 
miesto Balkanuose, kur jie tu
rį prisistatyti, kai bus paskelb
ta mobilizacija.

Lenkijoj randas apie 10,000 
pabėgėlių, tarp kurių yra 
2,000 iki 3,000 buvusių 
armijos karininkų.

Konstitucijos pataisa dėl 
vaiky darbo atmesta

Trylikos valstijų legislaturos 
pasbakė už vaikų darbo nau
dojimą.

rusi; 
nuo 
caro

Monarchistai ir komunis 
tai puolė socialistus

\V A S111NGTO N A S, sausio
28. Pataisa prie fcderalės 
konstitucijos dėl vaikų darbo 
kontroles tapo atmesta, bent 
kolbas.

Vakar dar penkių valstijų
Ohio, Kimšas North Dako- 

tos, \Vasbingtono, ir Okkibo
mos — legislaturos atmetė tą 
konstitucijos pataisą, kuri bu
tų davus federaliai valdžiai ga
lios kontroliuoti jaunesnių kaip 
18 metu vaiku darba kasyklo
se, įvairiuose fabrikuose, far- 
mose etc.

Tuo budu jau trylika 
jų logislaturų balsavo 
vaikų darbo apribojimo 
mą, o tai reiškia, kad 
mas sumuštas, nes jam

valsti- 
prieš

Vokietijos komunistai, dėkingi- 
ex-kaizeriui už malones Le-| 
ninui, eina išvien su monar
chistais mušti socialdemo
kratų.

įstaty- 
pri im

ti reikėjo gauti trijų ketvirtda- 
lių (iš keturiasdešimt astuo
nių) valstijų patvirtinifhą.

Ta konstitucijos pataisa te- 
1 čiau nėra galutinai sumušta. 
IAnksčiau ar vėliau ji bus pri
imta. Balsavusios prieš ją le
gislaturos dabar, po kiek lai
ko, jų sudėčiai pasikeitus, be 
abejo atšauks savo dabartinį 

i_‘nepalankų tarimą ir balsuos

BERlLINAS, sausio 28. — 
Vokietijos monarchistai vakar 
šventė buvusio kaizerio gimi- 
mo dieną [palankiai, kuomet jau pataisą

Protestui prieš toki garbini-' Pavirtinusios legislaturos • sa
mi, kaizerio. protestui' prieš/0 ■'"•'alsavimo ppkesti nebe- 
monarchistų darbuotę aplamai,1 L
didžiausi kaizerizmo ir mo-[ Prieš konstitucijos pataisą 
narchizmo priešai, socialdcmo- iki šiol balsavo šių valstijų le- 
k ratai, suruošė IkTline milži-' gislaturų jei ne abeji, tai bent 
nišką Sporto rūmų salėj res-( vienas kuris butas: Georgijus, 
publikininkų mitingą, kuria- North Carolinos, South <~ 
mt dalyvavo tūkstančiai žmo- linus, Louisianos, Texas, 
nių. Mitingo oratoriai, žymiau- \varės, South 1 lakotos, T 
šieji socialdemokratų lyderiai, Dakotos, Kansaso, Ohio, 
>avo kalbose semrkė reakcin- homos ir Washingtono;

nutarė
neapribotam

gas naujosios Vokietijos vai- mingo legislatura 
džios tendencijas. įdėti ' sVarstymą

Tuo tarpu govėda, suside- laikui, 
danti iš monarchistų ir komu
nistų , — pastarieji mat dė
kingi buvusiam kaizeriui, kad 
karo metais jis leido Leninui iš 
Šveicarijos važiuoti per Vokie

tiją, - puolė sočiai-, 
mitingą, 
buvo

organizacijos *

Dela- 
S'orlh
Okla-
Wvo-

ati-

valstijoj pa-Massachusetts 
taiso buvo atmesta visuotinu 
žmonių balsavimu, bet Icgisla- 
tura kol kas dar nepasisakė.

Iki šiol konstitucijos patai-
Kadan- są patvirtino tik dvi legislatu- 

respubli- ros — Arkansaso ir Califomi- 
narių jos.

demokratų 
gi salė 
kininkų

B E LG R AiDAS, Jugoslavija, j.
128. Viename rinkirpų kampa- 

VVASIIINGTON AS, sausio 28. |nijos mitinge Novisivats-Voivo-
— Jungtinių Valstijų karo lai- (line praeitą sekmadienį 
vams šanghajaus 
vandenyse įsakyta 
amerikiečiu ar britu 
laivus, kurie norėtų

Tautų Sąjunga prašo valdžių su
teikti tuo reikalu detalingų 
informacijų

buvo
(Kinuose) skaudžiai sumušti du Jugoslavi-
eskortuoti jos politininkai: vokiečių parti- 28. — Tautų Sąjunga išsiunti- 

i prekybos I jos vadas Kraft ir parlamente nėjo visoms valdžioms tam tik- 
nakti iš-'atstovas Krasseland, vietos vo- rus atklausimus, kad prisiruo- 

plaukti iš Šanghajaus, nebojant kiečių partijos komiteto pirmi- šus busimai tarptautinei konfe- 
visai Vusungo tvirtovės komen- nink-as. KrAftas buvo pavojir- rencijai pasportų formalumams 
danto įspėjimo, kad nakties me- gfti sužeistas į*galvą. sumažinti.
tu to nedarytų, nes bus Šaudo-' Laikraščiai sako, kad puolimas Tautų Sąjunga prašo valdžių 
ma. buvęs padarytas veikiausia dėl suteikti smulkmeningų infor-

Be kitų laivų, Jungtinių Vhls- to, kad Kraftas bičiuliavęs su macijų ir patarimų, kapi page- 
tijų karo laivynas sergėja gar- Steponu Radiču, kroatų re volių- rinti dabartinę pasportų siste-

ŽENEVA, Šveicarija, sausio

RYGA, sausio 2 [E], Lat
vijoj per 1921 m. 7 mėn. išger
ta degtinės už 30 milijonų ia- 
tų. Tuo budu kiekvienam Lat
vi jo.- gyventojui tenka po 15 
lala. Pažymėtina, kad girtuok- 
lybė Latvijoj, nežiūrint visų 
griežtų priemonių kovai su ja, 
vis didėja, ypąč provincijoj.

Lietuviui vienam maždaug 
tenka degtines -..”t 27 litų 
( 13,5 l:itų).

BAI/HMORE, Md., sausio 
28. C.hicagos sveikatos ko
misaras, Dr. Bundesen, Mari- 
lando gubernatoriaus pakvies
tas, vakar apžiurėjo auslerių 
guolius česapiko įlankoj ir pa
sakė, kad jie esą geroj padėty 
ir kad misteriai geri, šiandie 
Dr. Bundesen išvažiuos j Vir
giniją tirinėti austerių padėtį 
tenai.

Austerių sveikatos' tirinėji
mas pradėta todėl, kad Illinois 
valstijos sveikatos departamen
tas šių metų pradžioj uždrau
dė {gabenimą austerių į Illinois 
valstiją, kadangi rado juos ne
sveikus ir pavojingus žmonių 
sveikatai. Austerių augintojai 

į ir pirkliai ėmė protestuoti, ka
dangi toks uždraudimas jų biz- 

|niui daro didelių nuostolių.

APGAILESTAUJA KATĖ 
PUODĄ APVERTUSI.

ĮREGISTRUOTA DU ŽEMĖS 
DREBĖJIMU

i \VASH1NGTONAS, sausio 
28. (reorgetm\vn universiteto

1 seismografas praeitą naktį ir 
šį rytą įregistravo du žemės 
drebėjimu. Vienas jų turėjęs 

i įvykti kur nors 5,100 mylių to- 
! kimo nuo \Vashingtono; anl- 
1 tojo tolis nenustatyta.

laivj Belgenlan<lą„ su 400 Amo- cinės valstiečių?partijos vadu, 
r i k os tu natų. _______________

Vusung tvirtovės koniendan-Į JUSSERAND IŠKELIAVO 
tas, generolas Vang, pranešė 
kontr-admirolui McVhy, knis 
vadovauja Amerikos patrolės 
jėgomis Jangce upėj, kad iš Vu
sung tvirtovės nebus šaudoma Į 
’.vetim^alių laivus, dienos metu 
atplaukiančius j šanghajų arba 
išplaukiančius.

NFAV YORKAS, sausio 28.
Jule> J. Jusserand, dvidešimt 
dvejus metus išbuvęs Franci- 
jos ambasadorium Jungtinėse 
Valstijose, šiandie
Patys išplaukė į Franciją.

mą, kuri labai trukdo prekybai 
ir tarptautiniam susisiekimui.

UŽDARO KASYKLAS; 600 
DARBININKŲ NETEKS 

DARBO

LINCOLN, Iii., sausio 28. —
garlaiviu Vietos Brevverton Coal kompanj-

Graikai mušą bulgarus
Graiku kareiviai ir policija,1 

puolę du bulgarų kaimu 
žiauriai sumušę gyventojus.

SOFIJA, 
28.-

Chicago ir apkiinkė. — Oro 
biuras šiai dienai pranašauja: 

j Didžiumoj apsiniaukę, 'veikiau
• šia bus sniego; truputį šilčiau; 

vidutinis pietryčių vėjas.
Vakar temperatūra vidutiniu

ja žada'uždaryti savo kasyklas 
neapribotam laikui. Kompani
jos kasyklose paprastai dirba 
apie 600 darbininkų, visi jie ne
teks darbo.

Kompanija skundžias, kad ka
syklos nebeduodančios jokio pel
no, kadangi darbininkai “per
daug brangiomis algomis visa 
atima.”

TAL INAS, sausio 2 [E]. TRYS ŽUVO UGNY
F-4u , laikraštis , “Paewalehi”;
nagrinėja Esti jos-Rusijos san
tykius. Sovietų Rusija prade-1 NEVY YORKAS, sausio 28.— • 
danti rodyti - gero noro palai- Brooklyne kilusiame^ vienuose 
kyli su Estija gerus santykius, namuose gaisre sudegė ispanų 
Tekiu savo elgesiu Rusija, ma- šeimyna, vyras, žmona ir jų 
tyt, nori atitaisyti tą blogą is- mažas sūnūs.
pudi, kurį užsieny padarė Ta-' 
lino pučas.

ELEVATORIUS SU 320,000 
BUŠELIŲ JAVŲ SUDEGĖ 

Mirė gen. N akam u ra

TOKIO, Japonija, sausio 28. MIL\VAUKEE, Wis., sausio 
— šiandie mirė japonų aukš- 28. — Praeitą naktį čia sudegė 
čiausios karo tarybos narys, Kneisler Brothers elevatorius su

(320.000 bušelių javų.gen. Satoru Nakamura.

Bulgarija, sausio 
Atvykę į Nevrokopą pa- 
li pasakoja, kad graikų 

kareiviai ir policija apsupę du 
bulgarų gyvenamu kaimu Grai
kijos Pusnėj ir žiauriai sumušę 
gyventojus, o kai kuriuos jų 
išgabenę kažin kur j Graikijos 
vidurius, už tai, kad Bulgarijos 
pasieny buvo rasti nežinią kie- ‘ Vakar, sausio 28 d., užsienio pi
no nužudyti du graikai. nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do-

1 lenų bankų buvo skaitoma Amerikos 
! pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....
Belgijos, 100 frankų ..........
Danijos, 100 kronų ..............
ITancijos, 100 frankų ... 

, Italijos, 100 lirą ..........
Lenkijos, 100 zlotų ....... .
Norvegijos, 100 kronų .... 
Olandijos, 100 markių ... 
Suomijos, 100 markių ... 
Švedijos, 100 kronų ....
Šveicarijos, 100 frankų .

SENATAS PATVIRTINO NAR
KOTIKŲ SUTART] 

BRITAIS
su

sausioWASH1NGTONAS,
28. Senatas vakar patvirtino 
padarytą su Didžiąją Britani
ja sutartį dėl narkotikų kont
rabandos. Einant sutartim, nar
kotinių nuodų šmugelninkai 
bus Kanados išduodami Jung
tinėms Valstijoms.

PENKI ŽMONĖS ŽUVO 
GAISRE

BARNUM, Mina., .sausio 27 
— Netoli nuo čia praeitą, naktį 
gaisras sunaikino farmerio John 
Gerardo namus. Kadangi gais
ras kilo visiems miegant, tai 
penki šeimynos nariai Žuvo ug
ny. Trys kiti dar suskubo išsi
gelbėti.

šiandie saulė teka 7:07, lei 
džiasi 5:05 valandą.

PINIGŲ KURSAS

$4.80
$5.16

$17.83
$5.41
$4.17

$19.25
$15.29
$40.34
$2.53

.. $26.95
. $19.34’

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litu kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:50 *

100
200
800
400
500
600
700
800
900

1100 litų
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalkių už kožnų siuntini. 
Norint pasiusti centu daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

j.

... $5.50

... 10.50

... 20.75

... 81.00

... 41.25

... 5L56

... 61.75

... 72.00

... 82.25

... 92.50i 102.75
telegramų —r dar 50

13 ŽVEJŲ PASIGENDAMA, 
GAL BUf ŽUVO JŪRĖSE

sausio 28.ST. JOIl’NS
— Praeitą penktadienį iš Ros e 
Blanche ir Petite kaimų iš
plaukė į jūres kelios žvejų val
tis, ir trys jų nebegrįžo. Ka
dangi tomis dienomis siautė 
smarkios audros, lai bijoma, 
kad žvejai, viso trylika žmo
nių, nebūtų žuvę vandeny.

NUBAUDĖ ŠERIFĄ Už LEIDI
MĄ KALINIAMS BALSUOTI

TUCSON, Ariz., sausio 27. — 
Federalis teismas pasmerkė 

irifą Searles pasimokėti 250 
lerių pabaudos už tai, kam 
leido Gila kauntės kalėjime 
darytiems federaliams kaliniams 
naudotis savo pilietinėmis teisė
mis balsuoti rinkimuose.

še- 
do- 
jis 
už-

BOMBOS SPROGIMAS PAŠTO 
IŠTAIGOJ

JOHNSON, Pa., sausio 28. ~ 
Miestely South Fbrk, penkiolika 
mylių nuo čia, pašto įstaigoj į- 
vyko bombos sprogimas, nepa
žįstamam žmogui bandant pašto 
dėžėn įkišti kožkbkj pakietą.

5is Kartus Greičiau 
už 50 centu

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, 11L I



PAŽIN KIT 
MUS

Juozas J. Stradomski 
(J. J. Stock) 

ir

Edw. W. Baks & Co
J. J. STOCK

REAL ESTATE, LOANS AND LIFE 
INSURENCE

Mes parduosime Jūsų namų, ar lotą; suieško
sime gražų ir patogų namų.

Apdrausime jūsų namų ir visų Jūsų turtų nuo 
ugnies, vagies ir nelaimingų atsitikimų.

Senus namus mainome ant naujų namų, ūkių 
ant lengvų išlygų.

Visais reikalais kreipkitės:
3301 So. Halsted St?
Phone: Boulevard 6775 z

Ar Atsikeli su Skaudamomis Strėnomis
Jei turi Reumatizmą, Inkstų ar Kepenų Kliūtį, 

tai tau reikia Balų-šaknies. Swamp-Root.
Skausmas, ar tylus sopėjimas strė

nose dažnai būva inkstų ligos ženklu. 
Tai yra gamtos prasergėjimas iš ank
sto, kad sveikatos takas yra užank- 
štas.

ženklai

šituos. pavojingus ženklus nu- 
niekais, tai sunkesnių sėkmių

Jei 
dėsi 
tikrai sulauksi; inkstų kliūtis gali už
eiti savo pasaliausioj formoj.

Tūkstančiai žmonių yra paliudiję, 
kad tuojau patiriama lengva ir grei
ta didžiojo inkstų, kepeni} ir pūsles 
Balų-šaknies, Svvamp-Root veikme, 
kuri labiausiai pasižymi savo nuosta- 
bum gydymu sunkiausiuose atsiti
kimuose. Jei icikalauji vaisto, tai 
naudokis geriausiu.

Skaudamos Strėnos
Skaudamos strėnos yra vienas dau- 

geliot inkstų kliūties apsireiškimų. Ri
di simptomai, pavedantieji, kad

SPEClALŪ PASTABA.

CHICAGOS 
ŽINIOS

- » • . f • ’» / 4

Pasimirė ugniagesių 
viršininkas

Užpereitą naktį pasimirė Chi- 
cagos ugniagesių viršininkas 
Edward J. Buokley. Pradėjc 
savo tarnybą ugniagesių depai - j 
Ramente paprastu ugniagesiu i 
1888 m. Ugniagesių maršalu 
jis patapo 1923 m.

Jo mirtis paėjo nuo lligos, ku
rią jis įgavo kovodamas su gais
rais nuo durnų. Liga, urnai pa
aštrėjo keletą dienų atgal, ka
da jis dalyvaudamas gesinime 
vieno didelio gaisro, vėl prisigė
rė durnų. Nuvežta jį ligoninėn I 
ir nors viskas daryta, kad jį pa- J 
gydžius, buvo kalbama net apie i 
kraujo leidimą, bet niekas nepa-' 
gelbejt) ir užpereitą naktį kaip 
11:55 v., pasimirė Granl Park ! 
ligoninėj.

Nusišovė kontraktorius
ANNA i’AVLOVVA

Sportas
TURNAMENTUI PRASI- , 

DEDAlfr
/ I

Kaip jau buvo minėta, 'tino 
vasario B d. prasidės / rištynių 
lurn’amenlns. lai daroma to 
de], kią.l.‘siA’ąiijj.s tikrąjį lietu
vių čempioną.Vieni skaito 
Požėlą čempionu, kiti Sarpa- 
lių,' Ifefi Bancevieių, o dar 
kiti Komarą, kuris ne vieną 
geresnį lietuvių risliką dar nė
ra paguldęs.

Tad visi ri.stikai, kurie nori 
lurnamcnte dalyvauti, privalo 
apie tai pranešti iki vasario 6 
d-

Pirmame turm^nento susi
kibime dalvvau^K. Požėla, K. 
Sarpalius, J./Bancevičius, J. 
Goštautas, Juzėnas, J. simkjš, 
Lėvickis ir Glazatiflkis. Jie 
risis Schooi Hali svetainėje 
(4<8 ir Donore) vasariu 6 d.

GARKAVENKOS RISTYNIŲ 
PASEKMĖS

Ketvirtadienis, Saus. 29, ’2b'

norėdami:
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-g 
NYTI VISADOS kREIPKITfiS T 
PAS MUSY TAS JUMS BUS*

ANt NAUDOS. į

S. L FABIONAS 06

809 W. 351h St„ Chlcseo
Tel. Bo levard 0611 ir 0774 l 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- j 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinįgus it t 
• Parduodam Laivakortes. • J

r

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-10 

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.

i iNuo pirmadienio Auditorijoje (Wabasli .ir Congress) 
prasidėjo Anna Pavlovo*' rusų baleto ga'strolės. Pavlovą yra 
žymiausi pasaulio šokėja. Jos baletas susideda iš apie pus
antro šimto žmonim tarp kuriiį randasi tokie garsus šokėjai 
kaip Novikovas ir kl. f

Tai Pavlovus atsisveikinimo gastrolės. Trumpoje atei
tyje ji apleis Amerika. Taigi tiems, kurie nori geriausi pa
saulyje baletų pamatyti, verta aplankyti Auditorija. Baletas 
pasiliks lik šią ir ateinančių savaitę.

.. .......— ,i .........-.......    ... ....

Frederick A. Siebold, Jr., ku
ris savo laiku “budavojo” milio- 
ninius hotelius ir pasilinksmini
mo vietas, užvakar nusišovė i 
Fort Dearborn hotely, pirmiau j 
pašaukęs savo pačią telefonu, 
kad ji girdėtų jo nusižudimą. 
Jie yra pasimetę.

Prieš keletą metų jis buvo ne
turtingas smulkusis kontrakto- 
rius. Ūmai jis susilaukė para- 
mos ir pasibudavojo didelę pasi- jo gyvastis tapo išgelbėta, 

linksminimų salę, o paskui pra- -----------
dėjo organizuoti kelias kompani-! M. Gomez iš Ind. Jlarbor, yrą 
jas budavojimui milioninių ho- gyvas tik ačiū laimingai nelai- 

Tečiaus tie projektai ne-įmei su automobiliu. Jam buvo
Su- i belikę gyventi tiK kėlios valau- 

vi<\ c*iiv puMai^vo . . . . . _ . ! *• . . v
pastebi, pasitenkindami gydymu sek-. rasta jj keletą menesių vehau. dos, bet einant ngmo mirti, ji uz~

Svvamp-Root tau guli būti reikalinga, 
yra ikirios ir dažnos pūsles kliūtys,, 
jaučiamos dieną ir naktį, iritavimas, 
nuosėdos ir tt.

Nugalėjimas kontroliuoti, peršėji
mas, šlapimine rukštis^ reumatizmas, 
pupurtimas, gali būti kūno nykimas, 
veido blyškumas.

Inkt/ų Ligos Dažnumas
Daugiausia žmonės nenumano apie 

inkstų ligos baisią didyneigą ir dide- i
lį dažnumą.^Nors inkstų suirimai bu- tolių, 
va vieni dažniausių ligų, tcčiaus H-' įįdegė ir jam teko bėgti, 
gorilai dažnai tik ant pabaigos jas

Automobilius išgelbėjo
Automobilius ji suvažinėjo, bet

Nusišovė mergaitė
Iš nusiminimo dėl savo moti

nos mirties, Florence Grinnel, 
13 metų, iš Llyons, parėjusi iš 
mokyklos ir nieko neradusi na
mie,, pasiėmė savo dėdės revol
verį ir nusišovė.

Pereitą sekmadienį Wcst‘ 
Side Auditorijoje įvyko Gar- 
kavenkos ristynės. Jis turėjo 
ristis su juoduku Jack John
son, bet, pastarajam neatvy
kus, ritosi su Andersonu, kurį 
du kariu paguldė.

Ritosi taipgi St. Zzyszko su 
Nelsonu, kurį paguldo du kar
tu į II min. Mariau Plėstina 
ištempė Jack Robertsą, A. 
Mack Romanovą.

Į ristynės žmonių priėjo 
liek, jog nebebuvo vietos ne 
kuę stovėti. Daug žmonių tu
rėjo grįsti atgal. Buvo nema- 
Žai ii- lietuvių. --  N.

T0NY AČAS RISIS SU
ST. ZBYSZKO

liga tolydžiomių, kuomet pradinė 
griauja sveikatą.

Paprasto didumo ir 
visose aptiekose.

Nepadaryk klaidos,
Dr. Kilmer’s Svvamp-Root ir adresą, 
Binghamton, N. Y., kurį rasi aut kiek
vienos bonkos.

didelės bonkos

atmink vardą

Gali gauti pavyzdinio dydžio bonkelę, pasiun
tęs 10 centu lh‘. Kilmer & Co., Binghamton, N. Y. Tas suteiks jums progą 
patirti nepaprastą šito vaisto gerumą. Jie taipgi prisius jums knygą su svar- 

■ bjomis informacijomis, kur yra daugelis tūkstančių dėkingų laiškų, aptu
rėtų nuo vyrų ir moterų, kurie sako atradę Swamp-Rootą kaip tik tuo i vai
stu, kuris reikalingas nuo inkstų, kepenų ir pūslės kliūčių. Swamp-Rooto 
vert? ii klotis yra taip gerai žinomos, kad mes' savo skaitytojams patariant 
pasiusti pavyzdinės bonkelė.s. Adresas: Dr. Kilmer & Co., Binghamton, 
N. Y. Rašydamas paminėk šitą laikrašti. ‘

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n r .
.•... uakTKUS, Prer.

ib*19 W. 17th Su, Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 
Tcl. Kcdzic 81'03 

•V «r —•

35 I LIG Ruošė v eh R<J. 
Arti SI. Louis Avė. 

(11H AGO, ILL.

Auksinis Kontestas
5600.00 DOVANŲ! 3600.00 DOVANŲ!

Didžiausia Gigantiška “SANDAROS” už rašinėjimo kompanija. Pro; 
ga dėl visų, Vyrams, Moterims, Vaikams ir Merginoms, visi Lietuviai 
ir LietuvaitCs be skirtumo lyties ar pažiūrų, proga dėl visų laimėti 
dideles dovanas AUKSINIAME KONTESTE.

REGISTRUOKI l'ČS PA BAR!
Frąšomc visu* dalyvauti šiųme dideliame Kopt?; to vajui. Nieką ue- 
pralaimesit-f*. viską laimuvil. nes apart skiriamų dovanų kiek\ienas 
gatisite atlyginimą koiniįaj keliu, nelauk OgąB Regi 11 juokis
per luirtą.ttj asmeniškai. Kurie ankščiau^ pradėsite tie lengviųua ir 
groięiauė paskirtus dovanas laimėsite.

SKAlTnUTG 5A,NDAU4. W1YKIT ^KISLIUMVS.
Skąitykito “SANDARĄ” kur bur skelbiami AUKSINIO KONT^S'l’O 
dovanų ir visų informacijų. Rašykit ir klauskit informacijų, Kas 
dalyvaus šiame KONTE8TE, tas nesigailės, nes turės gerą progą ne 
tik laimėti brangias dovanas, bet ir kitokią naudą, klauskite konfe- 
dencijaliai platesnių Informacijų.

Registruokis dabar kol yra proga anksti pradėti lenktiniauli bei 
kompetuoti su įvairių kolionijų Kontestininkais.

bet kreditoriai jo netraukė tei- gavo automobilius — ir dabar 
sman patys susitaikė tarp sa
vęs. Paskui jis išvyko Floridon 
ir ten bandė varyti biznįi bet ne
pavyko. Bandė j ieškoti darbo, 
bet ir to negavo. Tada atvyko 
Ghicagon ir tą pačią dieną - jo __ .c___¥_. ______
apsivedimo sukaktuvėse, nusišo- nio jį užgavo automobilius 
ve. ' jo akloji ža maciuko.

tuoj aus nugabenta ligoninėn, 
kur jam tuojaus, dar į laiką pa
daryta operacija i r jis dabar 
sveiksta Gary ligoninėj.

Saliuninkas nuteistas už 
apiplėšima kostumerio

jis pasveiks.
Pasirodė, kad jis buvo susir

gęs aštriuoju aklosios žarnos už
degimu, žarna butų trukusi, ji 
užnuodijusi ir jis už kelių valan
dų butų miręs. Einant jam na- 

i — ir 
Betgi jį

Smulkios Žinios
;' U)

Lietuvių sunkiojo svorio ri- 
stikas Tony Ačas neužilgo ri
sis su. buvusiu pasaulio čem
pionu Stanislave Zbyszko. Jų
dviejų ristynės turės įvykti su- 
batoje vasario 7 d. Pulauskio 
svetainėje (17 St. ir Ashland 
Avė!). ' : — N.

1 Pereitą šeštadienį keturi žmo
nes liko užmušti nelaimėse su 
ąutdmobiliais. Atsiimkit laiškus iš Pašto

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

Vakarais ir nedėlios ryta: 
3335 So. Halsted St.

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894 
Panedėlio vakare: 

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Tclephone Canal 2562

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

lengvomis išlygomis.

A. A. OLISADVOKATAS *

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

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

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

Robert Cuchra, saliunininkas Prigavikas nuteistas 
prie Iloyne ir 18 PI., ir jo drau-1 .
gas Anton Labanovvski liko už | KžliOjilTISII 
apiplėšimą žmogaus saliune nu- ■ '
teisti kiekvienas 20 metų kale- Adolf Wind., real estatemanas, 
jiman. 2307 W. 21 St., liko nuteistas (

Frank Niemoura,, 2824 W. 50 nuo vienų iki 14 metų’ kalėj i-1 
St., liudijo, kad jam įėjus saliu- man. Jį nuteista už išviliojimą 

nuteistieji pamatę, kad jis iš našlių ir našlaičių apie $40,- 
turi $510 pinigų, jį labai sumu- 000. Jis išviliojo tuos pinigus 
šė ir kada jis nuo mušimo pri- 
svaigo, tai jie ištraukė i 
niaus pinigus. Miškais budais.

Clifford Mills, kuris prisipaži- gęs iš Chicago, bot tapo sugau
nu apiplėšęs tris aptiekus, taip" tas St. Louis. Teismui paklau- 
jau tapo nuteistas 20 motų kalė- sus kokiame biznyje jie yra, jis 
jiman.

Darbininkai, kurie dirba prie 
budavojimo dviejų naujų moky
kit! sustreikavo, delei nesusitai- 
kimo su architektorium. Savai
tę atgal sustreikavo stiklioriai 
dirbę prie devynių mokyklų.

Oro biuras pranašauja, kad 
šaltis, jau užsibaigė ir šiandie 
busią šilčiau.

nan

pardavinedarnas beverčius mor- 
kiŠe- gičius, ar kitais panašiais žufli- 

Jis buvo pabė-

atsake: “žu’likavimo biznyje.

Porą dienų atgal prie 175 N. 
Wells St. gatvėje nusišovė žmo
gus. Buvo manyta, kad! tai yra 
bedarbis iš Fort Wayne, Ind., 
kuris'nusižudė negaudamas dar
bo ir neturėdamas iš ko gyven 
ti. Tcčiaus pasirodė, kad tai 
yrk turtingas Cincinnati real 
estate kompanijos savininkas .T. 
N. Rave.

Nušovė saliimininką MIRĘS UGNIAGESIU

Policija dar nespėjo išrišti 
pa.šovimą munšainerių karaliaus 
Johnny Torrio, kaip atsitiko an
tra žmogžudystė tarp munšaine
rių. Užpereitą naktį tapo nu 
šautas restorano savininkas 
Ralph Aniore, 2100 Lake St. 
Melrosc Bark. Jį nušovė penki 
žmonės, kurie pabėgo automo
biliu. Policija sako, kad jis bu 

’vo nmnšaiiieris
kąd jis tapo nušautas todėl, kad 
jis nesusitaiko apie kokį nors 
munšaino pirkini. \

Tik 300 kreditorių keletą me
tų atgal bankinitijusio Lorimer 
La Šalie St. banko atsiėmė 
j tems priklausančią dalį. Kiti 
2,700 kreditorių,, kuriems pri
klauso $100,000, pinigų neatsf- 
ima jau gana ilgą laiką ir recei- 
yeris nežino ką su jais daryti. 
Kit turi gauti po $10,000, o bet
gi beateina pinigų pasiimti.

ir todėl .spėju.

tusų antrašas

So. Boston, Mass

Pašautas unijos agentas
George E. l»rowne, 1302 Ad- 

dįson St., biznio agentas teatrų 
darbininkų unijos — Chicago 
Thoatrical Protective Assn. ta- 

pašautas ir sunkiai pažeistas.
Jo draugas jį atvežė j ligoninę, į 
bet nepadavė nė savo pavardės, 
nė kur Browne liko pašautas, ugniagesių
Pats Brotvne irgi nieko nesako, pasimirė užpereitą

EdSvani J. Buckley, Čjiicagos 
ugniagesių viršininkas, kuris

Užvakar trys žmonės žuvo ne
laimėse šu automobiliais. Viso 
šiemet nuo automobiliu; žuvo 40 

tomų, -- daugiau kaip po vie- 
Žmogų į dieną.

Du negrai apiplėšė Western 
Broom and Brush dirbtuvę, 544 
W. Boosevelt Rd., atimdami iš 
savininko Abe Mancoffsky $583.

Policija ir ugniagesiai vakar 
išgelbėjo dešimt žmonių <Jviejuo- 

ajsruose —
ir 3819 So. State St. Abie

juose atsitikimuose išėjimai bu
vo atkirstu ir gaisro užkluptus 
žmones prisiėjo nunešti, ugniąge-

835 Mil’vvaiikrc

šie laiškai yra atėję iš Eu-' 
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi j į paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klaust prie langelio kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
ves, pasakant laiško NUME-; 
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa-' 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką dienų nuo pa
skelbimo.
50L Aleknaitis G
502 Apkianci A n tonui
504 Banefis Mykalui
507 Barauskas Stanislovas
512 Biliūnas M
518 Brimblis Frank
520 Opu kieno A
522 Ciurienei Julijonai
,521 Dargia Eva
525 Dambrauskaite Sieliu 
534 Jurgilionei Petronėlei 
553 Jurevicene Teofilių 2 
556. Kalis E
560 Karonzoetis Vincias
579 Macijauckieno Jeva
586 Miranas John
588 Mosteika Antanas
589 Naujokenei Barborai
594 Notvaisas Mrs Wm
597 Paulajtei Onna
600 Pocen Agota
607 Radaus kas Johan
621 Sirvinskas Donifacus
623 Skrabutis T
624 Simanavicene Mugdalena
630 Tarvidis Aleįtsudra
633 Valerijau Urbanas 
610 Witkas J

J. P. WA1TCHĖS
Advokatas

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street, 

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

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377 
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj: 
Room 17Į26 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington^ & Clark

Namų Tel.: Hvde IJark 3395... - J

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St., Room 1310 
vFelephone Dearborn 8946

' Vakarais: 2151 We&t 2U Street 
Tclephone Rooseveit 9090

Namų Teleloiiau Canal 1667

Babies Love lt
A. K. STASIAM į 

ADVOKATAS
77 W. Washington St. lioom 911 | 

Tel, Central 6200 I
‘■Gįcefo tKibrcrgo vakare f

4917 W/11 Si. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Sereduj nuo R 
(i-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. - L 
3236 S. Halsted St. T. Boul. B

Del skilvio ir vidiiriŲ įiegma- 
gumą priežasticN dantų 
auginio, nieko nėra tfereunio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laxatii c.

Mrs. Winslow*r
Strup
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L. S. S. ŽINIOS Daugiau veikimo (INDUSTFUNflS ŽINIOS)

AUSTRIJOJ

Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais

Sausio 29,1925

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

ninkai žengs savo labiau apsi
švietusių brolių pėdomis, ,

Spaudos reikšmė
’’ Milžiniškos reikšmes kaisdie- kurie nuėjo paskui
ninėj kovoj turi spauda. Laik- bolševikus, labai yra apsivylę. Gruodžio menesy bedarbių buvo 
laščini paduoda kiekvienos Daugumas jų jau dabar visai 116,000, o gyventojų visoje Au- 
dienos įvykius ir padeda akai- pasitraukė nuo veikimo ir tiktai striįoje yra mažiau negu Ne\v 
tytojams juos suprasti. Laik- žiuri savo asmeninių/reikalų. Jie Yorko mieste. Tuo budu pasi
rašė ia i rodo ir mokina, kas do buvo marlę, kad bolševikų skel- daugino saužudystės, 
dasi aplink mus. Todėl apsi- biamas rojus tuojau ateis ant 
švietęs bei susipratę® žmogus žemės, bet jie dikčiai apsivylė.

nedarbas pasi- 
Tio buvusioji Sąjungiečiai, daugino dešimtį nuošimčių nuo 

i Maskvos rogplučlo mėnesio 1924 metų.

Yorko mieste. Tuo budu pusi-

LIETITVOS SOCTAI.DEMO 
' RRATŲ PARTIJOS 

SUVAŽIAVIMAS

dienėlvarkėje

313Ri TeL nird, ai3R
M. Woitkcwio

| BANIS
j AKUAERKA 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy- 
m o, patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

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

Halsted St., Chicago, IU.
Organizatorius J. šmotelis, 10604 Ed- 

brooke Avė., Chicago, III.
Sekr.-Iždin. P. Miller. 3210 So. Hal- 

sted St., Chicago, UI.
Knygius A. Kemėža, 25 E. 23rd St., 

Chicago, IU.
NARIAI:

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

— visi Chicago, UI.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — F. Skamarakas, 6829 
Cahmjft Avė., Chicago, III.

Sekretorius — A. Vilta, 2241 North 
\Vestcrn Avė., Gliicago, III.

Kasierius — A. Kemeža, 25 E.
St., Chicago, III.

Finansų Sekr. — O. Banienė, 
So. Halsted St., Chicago, 111.

Knygius — J. Vilis, 1511 N. Wood 
St., Chicago, IU.

Nariai — V. Miseika, F. Tverijonas.

23rd

1739

Reakcijos smurtas prieš 
• Lietuvos Socialdemo

kratus
Gruodžio meti. 20 dieną, ka- 

ro lauko teisinas Kaune pa-į 
smerkė miriop drg. Erazmą 
Ivanauską L. S. D. P. Šančių 
kuopos narį, Kauno miesto Ta
rybos atstovu ir soc. dem. 
frakcijos miesto taryboje narį.

Drg. Ivanauskas neteisingai 
apkaltintas provokatoriaus-kc- 
munisto gavo šitą negirdėtą 
bau-mę. Gruodžio 9 dieną Šan
čiuose buvo suimtas vienas 
asmuo beplatinąs komunisti
nius atsišaukimus. Suimtąsai 
išdavė nekurį Čapskr, kurs sa
vo keliu neteisingai įdavė Iva
nauskų, sakydamas, kad atsi
šaukimus esąs gavęs iš jo. Ne
žiūrint to, kad drg. Ivanaus
kas liudininkais įrodė, kur jis 
buvo tuo metu, kada anot čap- 
skio, jis jam (Čapskiui) davęs 
atsišaukimus, kad teisme ir 
prie vi^if tardymų įrodė, kad 
jis Čapskio nepažįsta, vienok 
buvo ant greitųjų sudarytas 
karo lauko teismas, kurs u<-| 
(taromis durimis l>e gynėjo . ir 
platesnio bylos išaiškinimo pa
smerkė drg. Ivanauską miriop. 
Miriop, už neįrodytą dalyką!

Soc. dem. partija ėmėsi visų 
priemonių, kad byla butų pri
duota naujam tardymui, bet ir 
šito karo lauko justicija atra-

sukompromituot socialdemo
kratų partiją per. savo žvalgy
bininkus įvelia nekaltus žmo
nes į savo bylas, kad tuo bū
du sudaryti reakcija prieš so
cialdemokratiją. šitas kombi
nuotas “diktatorių” žygis, ži- 
r»oni;x. 1.totu vos Soo.

! Dem. Partija imsis visų prie- 
nioniii. išniškiniimn sitos binu- 

i rios dešiniųjų ir “kairiųjų” 
provokacijos’. — K.

Draugai darbininkai ir vi 
'. si darbo žmonės!

BELGIJA nedarbas sumažėjo 
negali būti be laikraščio, kaip! Dar reikės daug padirbėti, kol laike 1924 metų, streikai pasi- 
be kasdienines duonos. Darbi- darbininkai tikrai galės pasi- darė nepakenčiami. Plieno išdir- 
ninkui žmogui laikraštis turi džiaugti savo darbo vaisiais. bystes gauna užsakymus Iš 
ypatingos reikšmės. Jeigu Šiaip 
inteligentu i laikraštis 
ti tiktai pramoga, 
kui geros laikraštis 
kelrodis, kasdieninis 
ir draugas. Kaip jurininkas ne
gali plaukti be irklo, taip ko
vojantis proletaras negali ap
sieiti be socialistinio laikraščio. 
Jei musų žmones, ypatingai 
darbininkai, daugiau skaitytų 
rimtus laikraščius, neapgautų 
visokie jų priešai, mulkintojai 
ir svieto parėjimai. J'uomet 
nereikėtų Remti žinias iŠ kle>- 
bonijos ir davatkjmo. Tuomet 
lengviau butų atskirti mitingo, 

rTK'luojn, o Iciui .*u»lco tio- 
■ a. D“)

žmogui laikraštis turi džiaugti savo darbo vaisiais.
Musų tarpe irgi yra apsilei- Amerikos. Ypač daug užsaky- 

dinuift. Pirmiau daug daugiau nių yra nuo geležinkelių kom- 
draugų rašydavo ir į tnusų panljų.
laikraščius. Paimkime kad ir -----------
Laisvės Mylėtoją. Jis, kol ne
gyveno Chicagoj, tankiai pa- gos dar vis mažos, o pragyveni- 
rošydavo, kaip ajisigyveno did- kasdien vis eina brangyn. 
miesty, padėjo savo plunksną. -----------

Viši turime kiek galėdami ęZECHOSLOVAKIJAi darbi- 
dirbti, nei tik dėl savęs, bet ir ninku klasė gerai turi savo rei
de! abelnos tolimesnės ateities kaltis sutvarkiusi, čia tikimasi 
visų žmonių. biskį darbininkų subruzdimų dėl

Mes turime gerą pavyzdį iš algų pakėlimo, nes gyveninio 
Rusijos. Kada atsirado Rusijoj reikmenys vis nuolat brongėja. 
bolševistinė tvarka, tada dar
bininkams buvo prižadama vi
sokių gerybių, o kaip jau bol- 
žn-vilcni Fili-
sijoj, tai jie nuo darbininkų 
fitėmiė viską.

Tokios tvarkos įneš negei- 
džiame. Mes norime, kad butų bedarbių 32,300. 
socializmo tvarka. Kad nei 
vienas žmogus nebūtų skriau
džiamas. Mes žinom, kada kiek
vienas žmogus nori laisves ir 
už tą laisvę jis kovoja.

Mes

gali bu- 
darbin įn
yra dar 

patarėjas

KORESPONDENCIJOS
BALTIMORE, MD.

Stambi auka Lietuvos 
Socialdemokratams

BULGARIJA darbininkų al-

Balandžio mėn. 17-19 djen 
š. m. Kauno įvyks eilinis m c 
tinis L. S. D. P. suvažiavimas. 
Suvažiavimo 
stovi šitie klausimai: l) Pra
nešimai iš C. K-to., Seimo s-d. 
frakcijos ir partijos apskričių 
ir miestų komi tolų. 2) Puri i 
jos uždaviniai einamuoju mo
mentu 3) ekonominė partijos 
politika, 4.) partijos progra
mos dėmiai, 5) statuto papil
dymai 6) partijos biudžetas, 
7) Rinkimai partijos C. Komi
teto ir Rev. Komisijos ir 8) 
Einamieji klausimai.

Kaip matote iš dienotvarkės, 
šįmet partijos suvažiavimui 
bus keliami partijos ekonomi
nės politikos; ir programos 
klausimai. Ypač teks apybudin 
ti Lietuvos ekonominę ir fi
nansinę padėtis ir padaryti iš 
jos tam tikrų išvadų, kurios 
teks padėti tolimesnio partijos 
veik i ino pama t an. —K.

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

3235 S. Halsted St.

' - DR. HERZMAN-®*

DENMARK bedarbių skai
čius čionai vis dauginasi, lapk- 
ri<U4 čin. buvo 20.000
bedarbių, o gruodžio mėnesy jau 

. metai at- 
čia buvo

j V buvo 27,000, Bet
gal gruodžio mėnesy

ma*, kuriuo keturi asmenys 
pasmerkta miriop buvo patvir
tintas gruodžio mėn. 21 dieną. 
Pasiliko tuomet vienui vienas 
kelias perspėti • Respublikos 
Prezidentas ir reikalauti iš jo 
mirties bausmių sustabdymo. 
L. S. D. Partijos Kauno mies
to organizacijos (Šančių, Alek
soto, Kauno miesto pirmoji 
partijos kuopa, Soc. dem. jau
nimo sąjungos “žiežirba“ Cen
tro komitetas, s-d. studentų 
draugija) telegramomis prezi
dento vardu reikalavo nevyk- 
dinti sprendimo ir nurodė į vi
sišką Ivanausko nekaltumą. 
Tik po viso šitų ir daugelio ki
lų s-d. partijos žygių gruodžio 
mėn. 21 dieną mirties bausmes 
buvo pakeistos katorga iki gy
vos galvos, 
ta 10 metų 
Įėjimo.

Šita byla 
kad )Lictuvoje 
kur prasideda komunistų par
tijos narys ir kur baigiasi pro
vokatorius žvalgybininkas, ši
toji byla dar kartą pasako tai 
kokiomis sunkiomis sąlygomis 
tenka gyventi Lietuvos sociali
stų partijai siaučiant 
karo lauko justicijai, 
lauko teismui atėjo pagalbon 
karo cenzorius. Pastarasis* ne
praleido nei vieno straipsnio, 
liečiančio minėtąją bylą. Kuo- 
bet vienas “Socialdemokrato” 
numeris išėjo su balta, tuščia 
vieta, tuomet karo 
pareikalavo užpildyti 
vietas, grasindamas 
laikraštį, jei minėtas 
mas nebus išpildytas.

Lietuvos reakcija
ma Estijos pavyzdį puola dar
bininkus ir scMrialdemokratus, 
Lietuvos komunistai norėdami

gi Ivanauskui duo- 
sunkiųjų darbų Ka-

dar kartą įrodo 
sunku atskirti

krašte
Karo

cenzorius 
tuščias 

uždaryti 
reikalavi-

pasekda-

--- A J V U O A t) o—-
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.

t Dienomis: Canal 
8110. Naktj 
Drexel 0950 

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

Nedaliomis ofisas vižciairy— 
tas. Jeigu reikalinga <lel namų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Telefonai:

Mrs. MICHNiEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠRRKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Tel. Ynrdfl 1119 HMMAli 
Baigusi 
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
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 pagclbą.

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

aku še-' 
kolegiją;

Prnnsy]- 
ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio-

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai

4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 
Chicago, Illinois

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:

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

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

>.------------------— ---- ------------------ -----

GREKIJA. Didelis 
armėnų ir grekų pabėgusių iš 
Turkijos palengvino valdžiai su
laužyti visokius darbininkų 
streikus 1923 metais. Kaipo to

k i- pasekmė, darbininkų algos nu
tik

skaičius

visi turime veikti ir 
veikli nuolat, nes niekas 
tas mums nepagelbės, kaip 
mes palys turime viską sau 
kovoti.

Visi prie didesnio veikimo.
—Teisių Mylėtojas.

LSS. 14-ta kuopa praeitais 
metais yra suorganizavus “Lie
tuvos Socialdemokratų Rėmimo 
Fondą”. Keletas draugų apsi- 
dėjo mokestimis po dolerį į mė
nesi, ir keletas po penkias de
šimts centų į mėnesį. Kadangi 
bokestis buvo užvilkę nuo pra
eitų metų, už kelis mėnesius, 
tad laikant susirinkimą LSS. 14- 
tos kuopos, 11 d. sausio, kur li
ko perskaityta nuo Socialdemo
kratų jų prisiųstas platus ra

tini garbingą portas jų darbuose. Visi drau
gai žymiai įvertino, draugų dar
buotę, dėl Lietuvos darbininkų 
labo, ir kad jiems nors dalinai 
pagelbėjus jų darbe, kuopos 
draugai sumokėjo sekančiai:

.S. Butkus ..............  $10.00
K. Matuliauskas ...........  7.00
K. Liutkus..................  8.00
Z. Gapšis ............   2.50
T. Matuliauskiene ..... ... 3.00 
V. Litvaitis ...............   5.00
V. Lebedis ............  1.00

ciarbo su 
ne vakar 

pasibaigs, 
kiek Jus,

žūtbūtinėj kovoj 
kapitalu, kovoj, kuri 
prasidėjo ir ne rytoj 
daug pareis nuo to,
draugai, busite apsišvietę ir 
susipratę, ar Jus pažinsite sa
vo kovos kelią ir tikslus, ar 
Jus atskirsite savo draugus
nuo priešu

Tarptautinis Frontas
Per apsišvietimų prie so

cializmo
Proletariatas 

ir šviesų kovos tikslą tai 
paliuosuoti * darbininkų klasę 
nuo kapitalo jungo ir kartu vi
sai žmonijai atidaryti kelią iš 
supuvusios, permirkusios krau 
įu ir kupinos neteisybėmis 
tvarkos i šviesų socializmo ry
tojų. šitą kelią reikia ne lik
tai pamylėti, bet ir suprasti.1 
'Piktai šviesi klasine sąmonė 
nusakys darbininkui jo kovos 
tikslą į ateinanti išsiliuosavi-. 
mą. Apšvietimas yra galingas 
įrankis kovoje už politinę val
džia ir ekonominį gerbuyj. Juo 

klase bus' 
susipratusi, juo 

padėties, 
Jei dabar 

(pažaboti 
todėl, kad 
yra labiau

Aukų gauta: 
A. Venckaitis 
V. Litvaitis ..

LATVIJA
Bedarbių demonstracija.

Rygoj apie 1000 bedarbių, vy
rų ir moterų, iš socialdemokra
tų kliubo trauke susirikiavę po 
4 miesto gatvėmis. Dideli pla
katai skelbė: “Darbo ir duonos!” 
Bedarbiai reikalauja organizuoti 
viešuosius darbus arba išdavinė
ti pašalpą. Bedatbiai demonstra
vo prieš rumus ministorio pir
mininko, prezidento ii* miesto 
galvos. Visur jų delegacijoj bu
vo priimtos ir išklausytos.

puolė, o pragyvenimo reikme
nys pabrango ir dar vis eina 
brangyn.

LIETUVA. — Laukų darbi
ninkų algos yra žemesnės negu 
metai atgal. Kaimiečiams yra 
labai sunku užsimokėti taksus 
ir padengti savo visokias išlai
das.

NORVEGIJA. — Darbininkų 
nesusipratimai su darbdaviais 
pasibaigė ir kaipo to pasekmė 
industrija pradėjo labiau veikti.

LENKIJA. —Per 1924 metus 
čia buvo daug darbininkų strei
kų. Nežiūrint to, čia skverbia
si užsienio kapitalas, labiausia 
iš Italijos ir Didžiosios Britani
jos.

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

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.

$36.50

$4.00
... .50

4.50
$41.00

Pirmiau buvo prisiųsto 14.00
Tatai pui-; 

kapitalistines 
ir socializmo 

kodėl jie, 
stengiasi

labiau darbininkų 
apsišvietusi ir 
greičiau ji pasieks 
kuri jai priklauso. 
‘Juržuazi’iai Sekasi 
darbininkus,, tai tik 
darbininkų priešai
apsišvietę ir organizuoti, negu 
natys darbininkai, 
kiai supranta 
tvarkos rėmėjai 
priešininkai, štai 
kiek įmanydami,
trukdyti darbininkų apsišvieti
mą.. Mat, tamsius darbininkus 
lengviau laikyti pavergus.

Gyvenimo nesulaikysi
Ik*t veltui tamsos apaštalų 

pastangos, šviesos spindulys 
pasiekia liaudies! minios gel
mes, apšviečia sąmonį, išjudina 
mintį, pažadina viltį ir, kaip 
švyturys gyvenimo audroj, nu
tiesia pastangų kryptį. Tamsos 
apaštalai gali dar kurį 'laiką 
trukdyti pasiekti galutinį ko
vos tikslą ir įgyvendinti socia
listinę tvarką, bet sustabdyti 
tos kovos jau nebegali. Įvai
riuose pasaulio kraštuose po 
socializmo vėliava kovoja jau 
milionai proletarų, jų jėgos 
auga, ir tik aklas gali nematy
ti, kieno bus pergale. Kuiturin- 
guosk kraštuose darbininkų 
klasė jau pasekmingai grumia
si su buržuazija dėl politinės 
valdžios, nes darbininkų klasė 
išmoko valdyti mokslo ginklą. 
Nelemtos carizmo, o dabar
klerikalų viešpatavimo sąlygos dyba. 
Lietuvoj sutrukdė musų dar- Taipjau prašomos yra daly- 
bininkams klasinio susiprati- v^-uti LSS. VIII Rajono ir LSJL. 
mo eigą, bet negaili būti abe- (valdybos—sprendžiamuoju bal- 
jonės, kad ir Lietuvos darbi-]su.—K. Baronas, Sekr.

Viso $55.00

Turint prieš akis šitas skait
lines, mes norėtume ir kitas vi
sas LSS. kuopas, pavienius drau
gus ir simpatizatorius, pasku
ti nt prie aukavimo Lietuvos St>- 
cįaldemoįkratų partijai, nes 
daugeliui sumetus po dolerį-ki- 
tą, pasidaro suma, su kuria mu
sų draugai gali daug gero pada
ryt, dėl Lietuvos liaudies. Taigi 
draugai ir simpatizatoriai, pa- 
graibykit savo kišenius, ir radę 
atliekamą dolerį ar dešimtinę; 
auikaukit ir kitus raginkit ,kad 
aukautų į Lietuvos Socialdemo
kratų Rėmimo Fondą.

Vietinio S. D. R. F. Ižd.
Kaz. Liutkus.

Šiandie LDLD. Chicagos 
Rajono konferencija

šiandie, sausio 29 d., Naujie
nų name, įvyks LDLD. Chica
gos Rajono konferencija. Visi 
delegatai prašomi atvykti, o kur 
nėra išrinkta delegatų, prašo
mos dalyvauti kuopų valdybos. 
Bus renkama nauja Rajono val-

VENGRIJA

Vengrijos valdžia su Horthy 
ir premjieru Bethlen priešakyje, 
stipriai susirėmė su Socialde
mokratais ir kitais opozicijos at
stovais, kurie norėjo turėti vie
šas diskusijas apie daromą dide
lį graftą ir daromas avanturas 
Vengrijos fašistų. Tos diskusi
jos gali išeiti ant naudos Social
demokratams. Mat, pas juos bw- 
vo nesusipratimų, bet kuomet 
reikia eiti prieš abelną priešą, 
tai tuomet ir tarpusavini ginčai 
pranyksta.

Lapkričio 28, 1924, Julius 
Peidl ir dešimtis kitų socialistų 
liko išmesti iš Parlamento ir jų 

i atstovybės teisė atimta' per 25 
sesijas. Kitos socialistės grupės 
iš 24 nutarė boikotuoti Nacio- 
nalį Seimą, kol įvyks normalė 
padėtis ir kol nebus atsiprašy
ta neteisėtai nubaustųjų.

Sekamą nedėldienį buvo su
šauktas didelis protesto mitin- , 
gas. Kareiviai norėjo tą mitingą 
išardyti. Bet darbininkai taip 
įniršo, kad kareiviai pabijojo ir 
pasitraukė. Tame mitinge Pil
domasis Komitetas ir Parlamen
to Grupė Socialdemokratų išaiš
kino dalyką ir darbininkų orga
nizacijos tam pilnai pritarė. Nu
tarta surengti didelę demonstra
ciją, o jei ir tas negelbės, tai 
iššaukti generalį streiką.

Buvęs cenzorių sulaikytas So
cialdemokratų organas Nepszava

PORTUGALIJA. —čia darbi
ninkų susirėmimai su darbda
viais yra labai paprastas apsi
reiškimas, — kova eina nuolat

ROMANU  A. - 
čionai labai kenčia, nes visos in
dustrijos veikia tiktai pusę lai
ko.

Darbininkai

PIETINR AFRIKA. — Be
darbių čia yra užtektinai, ne* 
valdžia ir darbininkai vis kovoja 
dėl suradimo daugiau darbų. 
Bet bankai ir kasyklos savo šė- 
riniųkams moka didelius divi
dendus. Auksinės kasyklos 
skelbia, kad jos uždirbo 25 nuo
šimčius daugiau pelno, 
1923 metais.

negu

nu- 
100,-

ŠVEDIJA. —Darbdaviai 
tarė paskelbti lokautą dėl 
000 darbininkų metalo ir verpi
mo išdirbystėj, kad sulaikius 
reikalavimą didesnių algų. Ti
kimasi, kad lokautai bus ir ki
tose išdirbystėse, jie pasieks iki 
65 nuošimčių, Valdžia yra 
skyrusi taikos komisiją.

Socialistų Partijoj
TENNESSEE

pa-

Vienas draugas iš Tennessee 
valstijos rašo Socialistų Parti
jos ofisui, kad jis nori gauti 
sampelius agitacinių lapelių ir 
jis pasirinkęs iš jų, nusipirks 
iš Socialistų Partijos ir rašy-

vėl pasirodė. Kiti laikraščiai ir- damas laiškus savo kostume- 
gi užstojo už nubaustuosius tuo riams, įdės kiekvienam po agi- 
budu Socialdemokratų Partijos taciriį lapelį. Tuo budu jis 
Pildomasis Komitetas laimėjo ir mano padaryti didelę propagan- 
patraukė darbininkus savo pu- dą dėl Socialistų Partijos, 
sėn. Liko paliuosuoti netik par- Toks jo sumanymas yra geras, 
lamento nariai, bet ir kiti poli- Kiekvtonas galėtų taip paria- 
tiniai prasikaltėliai. ryti.

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

Phone Cicero 8459

DR. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nuo 6:3,0 iki 9 vakare.

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

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Narnų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 
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 7:30 vakare.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Mėrgan St. Chicago 
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.v - -- .. ------ /

*.......... . .... .........— . ............ -

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

Tol. Lafayfctte 4146

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tol. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.
> .......... i III............... ................. ■ J

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

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

Optometrist
^M|M^Tel. Boulevard 6487

S. Ashland Are.
Kampas 47-tos ant

2 lubų

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš 

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette
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Reakcijos jėgos beveik vi
suomet esti geriaus susior
ganizavusios ir • aprūpintos 
finansais, negu progreso 
šalininkai. Štai, žiūrėkite, 
kaip smarkiai Amerikoje 
dabar veikia Vaikų Darbo 
amendmento priešai — per 
spaudą, per įvairias organi
zacijas, per dvasiški ją, stei- 
tų legislaturose ir kitur. Ir 
reakcininkų pastangos neša 
vaisius. Užvakar penkiose 
valstijose buvo balsuoja
ma amendmento parėmimo 
klausimas, ir visose* penkio
se amendmento priešai pa- - 
ėmė viršų. Vienur jį atme
tė atstovų rūmai, kitur se
natas.

Bet pataisos priešai savo 
neteisingais aiškinimais su
klaidino daugelį žmonių, 
ypač ūkininkų, šie mano:, 
kaip gi čia dabar bus, kad 
ūkininkui bus uždrausta net 
pusbernį pasisamdyti! i

Amerikos žmones dar rei
kia daug šviesti, kad jie pa
liautų tikėję stambiojo ka
pitalo propagandai... (

Apžvalgai
PRASIMANYMAS.

“Draugo” p. K. P. rašo apie 
didįjį Fraucijos švietėjai Vol
tą i re’ų:

' ! -i • * i •
“Ypač gerai - man pažįsta

mas vienas stambus laisva
mani jos levo Voltairė’O
principas —< prisakyhias, 
kurį šių laikų laisvamaniai 
laimi uoliai pildo, būtent: 
‘Calomniez, calomniez, ii en 
Testeri tou).jouirs qudlque
chose!’ (“Šmeižk, šmeižk,
visgi kas-nors 
liks!).“
Tas Voltaire’o 

tai gryniausias p. 
manymas. Ne 
niekuomet tokio “pri 
skelbė.

Priešingai, Voltaire’as sakė, 
kad ; tokios taisyklės — 
šmeižk, šmeižk, iš to visuo
met pasiliks kas-nors! — lai
kosi klerikalai savo kovoje su 
priešais. Jisai už tai klerikalus 
smerkė.

O kad Vultaire teisingai 
charakterizavo klerikalizmo 
“moralybę”, tai matyt kad ir 
iš mūsiškių klerikalų darbų. 
Jie nuolatos šmeižia nepatin
kamus sau žmones, tikėdamie
si,“ kad. jeigu visuomenė ir 
nepatikės visais jų šmeižtais, 
tai .visgi “kas nors pasiliks“.

iš to pasi-

&
T®'

Angeles ir karinis laivas Patoka laike nesenai įvykusių i 
cro stiebo, karinis laivas lengvai gali nugabenti dirižabelį

Dirižabejis Los 
pagelba tam tikro stiebo, karinis laivas lengvai gali nu? 
tuo paleisti pulti priešą-bombarduoti iš už debesų miestus.

yra'joje, vidurinėje Vokietijoje, 
“neteisiu- Hamburge ir t. t. lai buvo vis 
judėjime nauji ir nauji smūgiai revo- 

kitas, kaip liucijai. Kiekvienas stlkili-

Apie tai, kuri pozicija 
“teisinga”, o kuri 
ga”, darbininkų 
sprendžia ne kas 
patys darbininkai. Nes darbi-1 mas stiprino reakciją; toje Vo- 
ninkų judėjimas neturi popie
žiaus, kuris skelbtų jiems “ne
klaidingas tiesas”. - Darbinin
kų “popiežius“ yra jų kolek- 
tyvis (bendras) protas. Kų 
darbininkų protas 
momentu atranda esant jų la
bui geriausia, tas yra tam mo
mentui “tiesa”.

Nesvarbu, kad ne visi dar
bininkai su ta “tiesa" sutinka; 
nesvarbu net, kad bešališkas 
istorinis tyrinėjimas vėliaus 
gali parodyti, joge! ta“ “tiesa” |

“principas” i buvo visai klaidinga.. Bet jeigti
K. P. prasi-* darbininkų maščs: šioje Valan- 

s Voltaire’as 
principo” ne-

PUGAqOVŠčlNA AR 
VOLIUCIJA?

RE-
Nuostabu, kad vaikų dar

bo reguliavimui pasirodė, , . . vl , ,. . ,
.v. . . .. . , Prušeika msko kaltininkų,priešingos tarp kitų ir to- k()(|e, vjctojc pasaulio revo]iu. 

kios pažangios valstijos,1 eji0S laimėjimo mes šiandie 
kaip North Dakota, Southr atome Europoje reakcijos 
Dakota ir Washington. sustiprėjimą. Jisai nurodo į 
North Dakota, pav. yra ra- Vokietiją.^ Keletas metų atgal 
dikalių ūkininkų tvirtovė, 
vienok užvakar josios sena
tas atmetė sumanytąją kon-. ajjzmo> bet valdžia pateko į 
stitucijos pataisą 32-iem monarchijos ;simpatizatorių 
balsais prieš 17, t. y. beveik rankas. Kas gi kaltas?

Po ilgokų ie&kojimų “Lais
ves“ žvaigždė-lhteralas suran- 
da kaltininkus.

“Erodai ir 
demokratijos 
šnypštė prieš 
Rožes Spartako partijų, ku
ri norėjo vienybės su Rusija 
ir socialės revoliucijos Vo
kietijoje, kuri suprato, kad 
tik per griežčiausių kovų su 
buržuazija galima atsiekt 
socializmo 'idealų. Socialde
mokratija stojo su kaizerio 
generolais vienoj pusėj bari
kados ir paskelbė mirtinų 
kovų revoliucijai.“

Kaltininkai. vadinasi, yra 
“■Erodai Ir Kainai sociiddemo-

dviem trečdaliais!
Išrodo, kad farmeriai yra 

labiausia suklaidinti 
amendmento klausime.

da-

daugelis žmonių manė, kad te
nai įvyks socialistinis pervar
tas bet tenai ne tik nėra soci-

Štai jie:
Kainai social- 

gyvatiškai 
Lieb knechto ir

Pirmoji amendmento 
lis skamba taip:

“Kongresas privalo turėt 
galią apribot, sutvarkyt ar
ba uždraust darbą asmenų 
mažesnio kaip 18 metų am
žiaus.”

Konstitucijos pataisos 
priešai sako, kad tai reiškia, 
jogei kongresas uždraus 
dirbti ne tiktai vaikams, bet 
ir vaikinams bei merginoms kraUjos”.^ Jų nusidėjimas^ jtu 
tarpe 16 ir 18 metų amžiaus. 1 
Tai, žinoma, yra netiesa.' 
Tokio amžiaus žmonėms '
darbas, be abejonės, nebus 
draudžiamas. Niekas to ne- Pruscikos nuosprendį, 
reikalauja. Daugiausia ko ----- . ■ . . _. .
reikalaujama to amžiaus' > “••••”
žmonėms, tai — kad jie butų Liobknecht^ > Kožf

doje yra įsitikinusios, jogei 
reikia taip, o ne kitaip daryti, 
tai darbininkų judėjimas tega
li vadovautis tiktai šituo įsiti
kinimu, o ne kuo kitu. Nesu
tinkantys su tuo masių įsitiki
nimu turi teisę (net ir parei
gą) jį kritikuoti, bet jie netu
ri teisės eiti prieš jį jėga. Jei
gu šitos taisykles nesilaikyti, 
tai sutartinas darbininkų vei
kimas darosi visiškai negali
mas.

Dabar klausimas: ar Sparta
ko partijos nusistatymui pri
tarė Vokietijos i darbininkų 
masės, ar nepritarė? 1 šitų 
klausimą tenka atsakyti griež
čiausiu Ne! Uebkncchlo ir 
Rožės ILiixemburg “partija” 
buvo mažiukė atskalelė Vo
kietijos darbininkų judėjime. 
Ji pasidarė iš elementų, atski
lusių nuo Nepriklausomosios 
Socialdemokratų Partijos; tie 
elementai dėlto ir atskilo nuo 
jos, kad jie buvo mažumoje ir 
neįstengė pakreipti neprik'lau- 
somiečių partijų savo pusėn. 
O Nepriklausomoji partija bu
vo (Spartako maištų metu) ir
gi daug mažesnė, negu senoji 
Socialdemokratų Partija, nuo 
kurios ji buvo savo keliu at
skilusi.

Taigi Spartakas buvo mažu
mos mažuma, vienok jisai už
simanė savo nusistatymų per 
prievartą įbrukti visai darbi
ninkų klasei! Jisai nesitenkino 
tuo, kad pasmerkė ir prakeikė 
visus tuos darbininkus, kurie 
su juo nesutiko, bet jisai stvė
rėsi prieš tuos darbininkui 
ginklo! Prieš valdžią, sudary
tą iš abiejų socialdemokratų 
partijų atstovų, jisai paskelbė 
ginkluotą sukilimų.

Kokių pasekmę turėjo tas 
beprotiškais žyjgis^ Nu-»gi tų, 
kad socialistinė valdžia pairo. 
Socialdemokratų daugumos 
partija, nepatenkinta tuo, kad 
“nepr i k1 a lis caniečiai’ ’ 
si aštrių priemonių 
mui prieš sukilėlius,

tmue, kad jie priešinosi Spar-
> partijai, iroikallavAisiai 

vienybės su bolševikiška Rusi
ja. \

Gerai. Panagrinėsime šitų

Pirmiausia, kodėl Vokieti

u

Politinė Ekonomija

sparlaldclčiius”, 
_ J Luxęm- 

išmilltingu budu apsaugoti bmį; o ne’pastarieji —paskui 
sočia Idcinokralds ? Pruąeilęa 

• ' partijos 
požicijn buvusi teisinga, lodei 
_____________ 1 turėję^ jai 

, t t tjusilenkti. -Bet lai yra ne po
las į sumanytąją pataisą ittikos Veikėjo, o bukaprotiš* 
dėlto, kad, jeigu jo nebūtų,!ku sektanto iiogika.

♦

darbe (nuo' pėrsidirbimo,1 socialdemokratus? 
nuo kenksmingų sveikatai «a,<o, kad Spartako
sąlygų ir 1.1.).

Žodis ‘‘uždrausti” yra jdė- socialdemokratai

, Gerai. Bet imkime mes lo
kį pavyzdį. Musų kurpius, ku
ris nori išmainyti balus j dro
bę, mėgsta išgerti, ir sirgda
mas 'pagiriomis siuvo tuos l>ą- 
tusi ne 2 dieni, tet keturias. 
Jis sugalvoja reikalauti iš au
dėjo ne 20, bet 40 aršinų, “Aš 
tuos, batus siuvau 4 dienas, sa- 

| ko jis, lodei tu turi man duoti 
tiek drobės, kiek tu jos išau- 
dei per 4 dienas, būtent, 40 
aršinų!” lokiu atsikimu, žino
ma, kiekvienas atkirstų musų 
kurpiui taip: “Jeigu tu, meld
žiamasai, dar daugiau savo 
akis baltake užpiltum ir papa- 
talėj gulėtum, tai tu ir per 10 
dienų batų poros nepasuktum, 
todėl pasiieškok tokį kvailį, ,ku- 

arJ ris tau už tuos batus 100 arši
nų drobės duotą. Aš gi ver
čiau išmainysiu savo drobę to
kiam kurpiui, kuris batus siu
va 2 dieni jr paims iš manęs 
tik 20 aršinų.” Musių kurpius 
turėtų atiduoti savo batus už 
20 aršinų drobės, jei jis neno
rėtų jų vėl namo neštis. Vadi
nasi, musų kurpius neturėjo 
pamato prašyti už savo batus, 
kuriuos jis girias būdamas 
siuvo 4 dienas, daugiau ne

- aršinų drobes.
Taigi, (musų / kurpius turi 

vertinti savo prekę ne pūgai 
tų laikų, kurį jis sugaišo /be
siūdamas batus, bet pligal tą, 
kuris ištiktųjų yra reikalingas 
jiems pasiūti. Jeigu visi kur
piai pasiuva porų batų per 2 
dieni, tai ir musų kurpiaus ba
tai bus vertinami 3 dienų dar- 

tbu, nors jis atsitiktinai ir il
giau sugaišo juos besiūda
mas. .

žodžiu, • prekės vertinamos 
pagal tą laiką, kuris reikalin
gas joms apgaminti, arba pre
kės vertė yra matuojama ta 
darbo kiekybe, kuri reikalinga 
jai pagaminti. šitų taisyklę 
reik gerai atsiminti, nes bejos 
negalima suprasti ir šių dienų 
visuomenės tvarkos dėl kurios 
taip skaudžiai kepcia darbo 
klasė.

Nėra kas daryti, eina mirų 
kurpius pas antrų audėjų, tre
čia - ta pati istorija: nė vie
nas jų nėra batų reikalingas, 
nė vienas nenori jų imti. Gaili
si kurpius, kad jis nesąs duon
kepis: duona visiems reikalin
ga prekė: valgyti juk nori ir 
šiandien ir rytoj norėsi, duonų 
lengviau negu batus j bet ku
rių, kitų prekę išmainyti. Eina 
jis pas duonkepį ir siūlo jam 
savo prekę. Kurpiaus laimei 
duonkepis sutiko išmainyti 
batus į duonų; tų duonų neši
nas kurpius nuėjo vėl pas au
dėjų. Galų gale šis sutiko mai
nyti drobę į duonų. Bet duon
kepis taip pat skundėsi dėl sa
vo likimo: teisybė, jo prekė 
visiems reikalinga, be jos ne
apsieisi, bet vis dėlto kartais 
ir duonų sunku išleisti. Pavyz
džiui, duonkepis yra reika-in 
gas karvės, žino jis, kas tokia 
karvę turi, bei karvės savinin
kui duona nėra reikalinga 
kad dar truputis nieko bu
tų, bet kur jam dėti visa krū
vų duonos — supeiės, niekais 
nueis. Nelengviau ir karvės 
savininkui. Karyė, teisybė, irgi 
gera prekė, reikalinga,, nepelė- 

. j ant i kaip dppna, bet tai ne
gelbsti. Jis, reikalingas, .saky
sim, adatų. Kaipgi jam išmai
nyti karvę ar avį į adatas? Juk 
už karvę jis gaus tiek adatų, 
kiek jo visam amžiui nereika
linga. Vadinasi, (naudingiau
sia ir patogiausia išmainyti 
savo prdkę. tam, kuris turi ša
šo rankose labiausia reikalau
jamų prekę: į jų kiekvienas 
sutiks savo prekę mainyti; jei 
jam la prekė šiandien nercika-

manevrų jrodtį kad 
kiekvienon vieton ir 

and Atlantic Photb] 
i w ------- iv__R.

Rusijos, kurios ūkininkai mir
šta hadu, nežiūrint, kad ji yra 
didžiaušia pasaulyje duonos 
šalis. Jš tos bolševikiškos 
Rusi josi, kurios net didžiausioji 
“genijai”, Leninas ir Trockis, 
pasirodė visiškais nemokšo
mis ekonomijos klausimuose 
(atsiminkite jų; “pinigų ąiąiki- 
nimo” planų, “darbo militari- 
zacijos” planų ir t. t.).

Rusija galėjo ’dttot Vokieti
jai ne socializmų, bet puga- 
čiovščiną. Pas save namie di
dysis Leninas ’ paskandino de
mokratinę revoliuciją aklo 
mužikiško maišto bangose; 
pas save namie/ jisai, ištiki-

kietijoisi dalyje, kur komunis
tams buvo pavykę laikinai lai
mėti —• Bavarijoje, reakcijos 
galybe šiandie yra didžiausia. 

Tai šitaip išrodo 1 dallykas, 
tam tikru j kuomet pažvelgi į faktus. Ga

lima pilnai pripažinti, kad ir 
socialdemokratų pusėje ' buvo 
stambių klaidų, gal net ir nu
sidėjimų. Bet Spartakui ir ko
munistams tatai nėra jokio pa
teisinimo. Jie darė tų, kas yra 
aršiaus už visas klaidas: jie 
iššaukė pilietinį karą darbiniu- minusius revoliucijos kovoto 
kų klasėje, eidami su ginklais 
rankose prieš milžiniškos dar
bininkų daugumos valią. Dar
bininkų judėjimo 
tatai yra didžiausias 
mas už visus.

Bavarijoje, reakcijos

alžvilgiu

Dabar dar apie 
vienybes su sovietų 
Prušeika mano, kad vienintelis 
kalias Vokietijos (revoliucijai 
pasiekti laimėjimo buvo vieny
bėje su Rusijos
Bet jeigu taip, lai reiškia, kad 
savų jėgų Vokietijos revoliu
cija neturėjo pakankamai. 
Taigi ji, kaipo socialistinė ve

klausimų 
Rusija.

bolševizmu.

jus išžudė arba sukišo j kalė
jimus ir pavedė galių ant Ru
sijos liaudies buvusiųjų caro 
generolų vedamai “raudoiiajiu 
armijai” ir iš buvusiųjų caro 
šnipų ir visokių valkatų suda
rytąja! “črezvyčaikai”. Tą pat 
bolševikai galėjo padėt Spar
takui įvykinti ir Vokietijoje. 
Bet daugiams jie negalėjo nie
ko.

Laime teč|aus, kad jie nega
vo tos progos. Laimė, kad di
delė dauguma Vokietijos pro
letariato suprato, jogei tie 

Slenką 
Pugačio-

priešino- 
vartoji- 
išstųmiė 

j Upe iš valdžios. Po to, žino
ma, daugumos partija negalė
jo viena išlaikyti valdžių sa
vo rankose, nes prieš ją jau 
stovėjo ne tiktai buržuazine 
opozicija, bet ir dvi proletari
nes partijos, SpoHakas ir Ne* 
priklausomoji partijn. Daugu- 
miečiams teko todėl eiti į koa- 

Neva 
“revoliucinga” Spartako takti
ka tuo b'tfdii: davė 
šingą revoliucijai rezultatų.

'lai buvo Vokietijos revoliu
cijos' smukimo pradžia. Vėles
nieji Vokietijos komunistų 
(išsivysčiusių iš Spartako) su
kilimai ir 'vpuėai’’ Baviiri-

liciją su buržuazija.

visai priė

negalėjo! Ji kulkas galėjo due 
(i Vokietijai tiktai demokrati 
nę respubliką,

čia užimtų per daug vielos 
ieškoti priežasčių, kodėl So
cialistines revoliucijos jogos 
Vokietijoje pasirodė esančios 
nepakankamai stiprios; pama
tinė priežastis, be abejonės, 
buvo la, kad Vokietijų buvo 
nualinęs karas: tenai, kur 
žmonės vos nuo bado atsigina, 
socialistini kūryba yra negi
jimas dalykas. Bet nežiūrint, 
ka mes manome šituo klausi
mu, yra neužginčijama tiesa, 
kad truksiančių socialistinei 
revoliucijai jėgų Vokietija ne
galėjo pasiskolinti iš Rusijos.

Socializmas yra visų-pirma 
tam tikra ekonominė tvarka; 
ekonominę gi reorganizacijų 
šitokios rųšies negali niekas 
kitas įvykinti, kad tiktai^savo 
krašto žmonės. Kas kita ^utų, 
jeigu eitų klausimas apie tai, 
kad sutvarkius ekonominius 
reikalus atsilikusiam krašte: 
kokioje nors pusiau-laukinių 
žmonių apgyventoje Afrikos 
kolionijoję anglų arba francu- 

pakeisti vi- 
san tykius, 
gelžkelius, 

ir t. t. To-

zų kapitalistai gali 
sus ekonominius 
nutiesdami tenai 
įsteigdami fabrikus 
kiam atsitikime visa, kas rei
kia, tai įvesti toje šalyje nau- 
ius darbo ir susisiekimo įran
kius. Bet socializmas reiškia 
visai ne tų. Socializmo tvarka 
reiškiu ne įvedimų, naujų ga
mybos priemonių, bet — naujų 
nuosavybės, įmonių tvarkymo 
ir produktų paskirstymo tvar* 
ką.

Tokių, tvarkų atnešti negali
ma iš niekur, kadangi dar 
jos niekur nėra. Jų turį su
tverti patys žmonės tame kra
šte, kur yra vykinamas socia
lizmus.
.. Juokingiausia gi yVa įsivaiz- 
dubi,' kad socialistinė tvarka 
galėjo būt atnešta Vokietijon 
iš Rusijos! Iš tos Rusijos, ku
ri net kapitalizmų 
steigė ne savo ka
svetimais — belgų, franeuzų, 
anglų, vokiečių ir t. i. Iš los

įas save 
uis, bet

Razinų ir Ėmei j anų 
vų, yra tinkami vadai ne į 
socializmų, tik į barbarizmai

Kas Dedasi 
Lietuvoj

LIETUVOJE DAR NeRA 
ŽIEMOS

ypač jei ta prekė negreitai gė
dinasi ir yra lengvai dalinama 

tada į ją galima iš'^ninyli 
kaip didelį taip ir mažą daik- 
L<u K ekvienas stengiasi pirm? 
išmainyti savo prekes / tokių 
patogių preke, c paskui jau 
maino i ją visa, L.as jam reika
linga. tokia prekė pčsąžu 
v.’rto maino įrankiu, ar i nin;-

Kaunas 9 sausio 1925 m. Jau 
esu rašęs “Naujienoms”, kad 
Lietuvoje turėjom ilgų ir gražų 
rudenį ir šalti tepradėjo tik 
gruodžio mėnesyje ir tik 15 
gruodžio sustojo Nemunas; šiek- 
tiek prisnigo ir nuo to laiko už
stojo žiema, žiema buvo užstor 
jusi betgi jį teišsilaikė vos ke
lias dienas — nes nuo 18 gruod
žio oras atidrego, pradėjo lyti ir 
21 gruodžio sujudęs Nemunai 
vėl išnešė ledų. Po to ligi šiol 
šalčių kaip ir nebebuvo ir be
veik kasdien lija lietus arba 
sninga šlapidraba.

Nors šalčių jau kuris laikas 
kaip nebėra, tačiau Nemune vis 
dar pluduravo tankus ledų ga
balai. Gi nuo Naujų Metų pasi
darius šiltesniam orui Nemunas 
nuo ledų apsivalė ir dabar visai 
liuosas teka kaip vasaros metu. 
Netiktai kad Nemuno visai nę 
žiemos išveizda, betgi ir paties 
oro stovis atrodo lyg butų ba
landžio mėnuo. Oras nešaltas, 
sniego nėra nei ikiek — visur 
purvinas ir negana to, kad daž
nai lija lietus, o tarp 3—5 sau
sio daugelyje vietų Hjant Smala
kiam lietui buvo žaibai ir per
kūnija. Tokios su perkūnija ir 
aiškiais žaibais audros praėjo 
pro Mariampolę, Proveniškius, 
Ramygalą ir kitur.

Kaip tenka girdėti, griausmų 
šiokiu metu kaip dabar nebeat
mena nei ipatys seniansi žmonės, 
ir dėlto tūli piliečiai jau prana
šauja, kad po tokio nepaprasto 
gamtos turėsią: įvykti ' kokios 
nors naujenybės. Gi 1dti dėl to
kių nuolatinių lietų ima abejoti, 
kad nuo šlapumo gali .nukentė
ti žieminiai pašoliai: 
kviečiai ir dobilai.

— Lietuvos darbininkas.

P1NIGAI

įui.
(Bus daugiau)

KOSULYS
yra vien simptomas ir gali 
užeiti bent kokiame laike.\ To
kiame atvejyje

Severa’s 
Cough 
Balsam

suteikG greitą palengvinimą, 
Tatai yra lengvas būdas apsi- 

’saugojimui nuo daugelio pa
vojingų ligų.

i)

2 dieni, lt ai nos: 25 et,' ir 50 ęt.

Gaunames pRB Jūsų aptiekorių.

ČJĖpAfĮ RĄPIDS, JOWA- 1

'taį j 
gauti 20 aršinų 

» aršinai gėlu m-

GURA NAUJIENA. Naujas S. V 
Įstatymu paveliju atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžę 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Batai ir drobė, kaip mes pra
eitame straipsny matėme, bu
vo mainomi taip, kad abejone 
prekėse glūdėjo vienoda darbo 
kiekybe.*) Batų pora, kuriems 
pasiūti reikėjo sugaišti 2 die
ni, buvo mainomi į 20 aršinų 
drobės, kuriai išausti reikalin
ga irgi 2 dienų dadbo. Ir ap
skritai visos prekes, kurios 

-yra prekyvietėj (rinkoj), galė
tų būti mainomos , taip, kad 
mainomose prekėse butų lygus 
darbas įdėtas. Pavyzdžiui, jei
1 kviečių pūdams pagaminti 
roikajinga sugaišti 2 dieni, ba
tų porai pasiūti irgi 2 dieni, 20 
aršinų drol>cs išausti 2 dieni, 
aršinarris gelumbės
veidrodžiui pagaminti taip pat
2 dieni, lai visos tos prekės ga
lima vienų į kilų mainyti taip, 
kad už batų porų galima gauti 
4 pudus kviečių arba 20 arši
nų drobės, arba 5 aršinus ge
lumbės arba veidrodį. O jei 
•reik išmainyki ’v^idnocim 
už jį galima 
drobės, \ąiba 
bos ir t. t.

Dabar imkime mes tokį pa-! 
vyzdį. iMu^ų kurpiui reik dro
bės. Pasiuvo jis batus b* oina 
pas audėją juos išmainyti. Lyg 
tyčia audėjas vos vakar įsigijo 
batus ir todęl jokiu budu ne
sutinka mainyti savo drobę j 
naujus batus. “Kur aš dėsiu 2 

:pori. štai man reikalinga mc-i 
džiagos žmonos sijonui pasiu* gn'ma ’at..klius > kambarius 
ti kad sveikas tokios medžią- keturiems ar šešiems žmonėm.;. Fa’ 

gos turėtum, tai mainyčiau.” gSa”‘U’ plllkus niai>s,:ls n’ mamlu-

*) Senovėj, kada tebeviešpatavo Kreipkitės prie mus vielinių agen- 
tiesdogin+s mainas, kada žmonės ut- td arba ,

WHITE ,STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So, Stale SG, ( hieugo, III,

Mu;sų didelį laivui milžinui, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMP1C, LAPLAND, PHTS- 
BURGU siūlo greitą kelionę į C’her* 
boug, Southampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaite.

L Visi musų, li čius kleso:; keleiviui 
dviems,

. . | likdavo mainą be tarpininkų, taip ir 
rugiai, buvo, šitokio maino pagalba jie taip

.sakyti, dirbo vieni antriems, naudo-j 
josi vieni antrų pastangomis taip, Kad 
abiem nebūtų skriaudos J
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Iš “Birutės”LIETUVIŲ RATELIUOSE
Gamta ir visuomenė
Drg, Grigaičio paskaita

dSekmadieny, sausio 25 
Raymond Chapely, įvyko Moks
lo Draugų paskaita. .Lektorium 
buvo drg. P. Grigaitis. Jo te- 

ši visiems žinomu organizaci
ja turėjo savo metinį susirinki
mą antradieny, sausio 27 d., 

ma buvo: Gamta ir visuomenė, sve^ . Atstovų dallyvavo
Drg. Grigaitis savo paskaitoj t v\r^ taip jog kaikuriems net 

išaiškino kuomi yra žmonės kėdžių neužteko. Toks skait-
gamtoj, ką reiškia užgimti ir 
numiki; persikelti j kitą pasau
lį ir apleisti visuomenę.' Iš šios 
paskaitos paaiškėję, kad žmo
gaus prote turi būti tvarka, taip 
kaip tvarkiam sandėly, kuriame 
mokslas butų tvarkiai užlaiko
mas ; kad bi valanda galėtume 
greitai surasti reikalingas mok
slo žinias vartojimui.

Skaitlinga publika žingeidžiai 
klausėsi, drg. Grigaičio, kuris 
labai aiškiai ir suprantamai iš- 
guldinėjo, kas yra gamta ir kas 
yra visuomenė.

Sekamą sekfliadienj drg. P. Prietarus kas link moterų 
Raymond Chapely, Rėmimo aukštų valdybos vietų.Grigaitis, I 

tęs savo išvadžiojimus .tolinus ir 
kalbės temai .žmonių visuomenė. 
Ši tema yra net svarbesnė už 
pirmąją. Paskaita apimš šiuos 
klausimus:

Kuo skiriasi žmogus nuo kitu 
gyvūnų?

Kaip atsiradę Jkalba, 
Mokslinis protąyimaiį, ; 
Technikos įtaka i žmonių gy

venimą ir daugelį kitų įdomių 
klausimų.

Patartina, kam laikas i>ave- 
lys, atsilankyti, ir papildyti sa
vo proto sandėlį svarbiomis ir 
naudingomis mokslo žiniomis.

—Kep.

>

Visi jau žino, kad čia įvaireny
bių nestoka, tik bėda, kad nėra 
kam laiks nuo laiko pranešti jas 
“Naujienoms,” kurias daugiau
sia viatos lietuviai skaito, šį 
kartą nerašysiu apie jau įvyku
sius dalykus, gal tai padarys 
“Patrijotas,” kuris geriau sutai
so. Kalbėsiu tik apie tai, kas 
dar bus.

Dabar čia visi biznių langai 
apkabinėti įvairiais skelbimais 
vakarų. Tarp jų marguoja ir 
skelbimai !>r-stės Lietuvos Ka
reivių maskaradinio baliaus, ku
ris bus sausio 31 d., Lietuvių 
Liuosy.bės svetainėj.

Bus duodama daug gerų ir 
brangių prizų, nes vietos biznie
riai draugystę karštai remia, o 
ir draugystės nariai Supranta 
obalsį “savas pas savą.” Tai 
labai gerai, nes mes turime rem
ti kiekvieną., kuris mus remia. 
Draugiją remia netik vietiniai 
biznieriai, o ypač Sklidutis, Jas- 
kunas ir daug kitų, bet ji turi 
gerų priototių ir taip chicagie- 
čių, iw. didelė rakandų krautuvė 
Bridgeport Furniture Co. ir 
daug kitų.

Visi (draugystes prieteliai ir 
rėmėjai sueikime subatos vak. 
sausio 31' d., į Liuosybės svet. 
Ten bus visiems smagu ir links
ma. \

Bridgeportas
Susivienijimo Liet. Dr-8čių ant 

Bridgeporto susirinkimas.

1 ingas atstovų dalyvavimas pa
rodo, kad susivienijimas yra gy
va ir yimtu organizacija.

Svarbiausiu dienotvarkės pun
ktu buvo valdybos rinkimai. 
Kaip ir galima buvo tikėtis, pir
mininku likos tas pats p. B. But
kus. Nelengva rasti darbštes- 
nį ir daugiau atsakantį kaip p. 
Butkus,. Sekretorius irgi likos . ' r , .į.., . lietuviu itiuivo. zvi/emtiiiviv nc-senasai, p. Lazauskas. •' Tik vice-i . . • . . ,.__................................................ ' dSldienio vakare, vasano 1 die

ną, Midwaj' Masonic ’ Tample 
svet., 6115 Cottagė Grove; Ave., 
chicagiečiai turės progos išgirsti 
“Birutę” dainuojant po vadovy
ste A. Vanagaičio. Choras, ro
dos, dainuos išimtinai Vanagai- 

,čio dainas. Sykiu bus ir Dzin)-’ 
I dzi Drimdzi, kuris ketina pri
krėsti tiek šposų, kad ir neno
rintis turės juoktis. Po visko 
šokikai galės gerai pasišokti prie 

.jyęros muzikos. —^Svečias.

pirmininko vieną užėmė naujas 
asmuo, ponia . Mažiliauskiene, 
pasižymėjusi šv. Petronėlės vei? 
kėja. Ji, matyt, nugalėjo visus

Iždininkas tas pats — p. Zala
torius.

Išrinkus darbininkus baliui ir 
Auditorijos atidarymui ir atli
kus kitus svarbesnius dalykus, 
buvo, skaitytas Vilniaus Vadavi
mo Komiteto kvietimas dalyvau
ti vasario 16 d. koncertuose. Po 
trumpų diskusijų pakvietinuls 
priimtas. —Reporteris.

. Roseland
LDK. Vytauto No. 2 dr-jos 

nariams.

Sausio 1 d. įvyko DLK. Vytau
to No. 2 draugijos metinis susi
rinkimas Strumilo svet. Pirm 
atidarysiant susirinkimą, gauta 
žinia nuo dabartinio savininko, 
kad susirinkimą turėsime laiky
ti skiepe. Dabartinis savininkas 
aiškinosi, kad nieko nežinojęs a- 
pie mus draugijos susirinkimą 
ir išiendavęs svetainę kokiems 
ten bolininkams net iki pavasa
rio. Taigi susirinkime tapo nu
tarta pasijieškoti kitos svetai 
nes ir ant vietos išrinkta komi
sija tam tikslui. Dabar komisi
ja man pranešė, kad paėmusi tą 
pačią svetainę, tai yra Strumilo. 
Taip pat kiekvieno mėnesio pir
mą nedėldienį, tiktai laikas per
mainomas; būtent: vietoje pra
dėti susirinkimą kaip 2 vai. po 
pietų, dabar susirinkimai bus 
pradedami nuo 10 vai. iš ryto. 
Sekantis susirinkimas, kuris į- 
vyks vasario 1 d., jau bus pradė
tas nuo 10 vai.

Antras naujas tarimas sekan
tis. Rengiant finansinį raportą 
Jei sekančių 1926 m., bus renka
ma iš visų narių mokesčių kny
gutės. O kad butų galima, iš vi
sų surinkti, tai bus pradedama 
rinkt spalio mėnesio susirinki
me. Kada sekretorius pareika
laus iš Jus knygutės, tai žinokit, 
kad tai daroma pagal draugijos 
nutarimą. Tuos du naujus įvy
kius įsitemykit visi draugijos 
nariai, kad paskiau nebūtų keb-

Pas birutiečius, dabar naujas 
ūpas, sugryžo daug senų1 daini
ninkų prie' choro ir visi džiau
giasi, kad juos mokina komp. A< 
Vanagaitis. Ištikro, A. Vana
gaitis daug kuom skiriasi nuo 
pirmesnių kąi kurių “Bir.utės”, 
mokytojų,- kaip mokinimu, taip 
ir dainomis. Paimkim jojo 
‘ Aušrą.,” sukompanuotą atmin
čiai sukaktuvių 40 metų. Kaip 
choras užtraukia, klausidamAs 
rodos matai ir jauti kaip lietu
vių tauta atbunda ir nori pasi- 
liuosuoti ,lšv priespaudą. . Kita 
vėl dąina, “Vilnius.” KĮaušan- 
ties chęrą dainuojant, ima žmo
gų tokia energija, kad tik eiti 
ir vyti lenkus iš Vilniaus- lauk. 
Paskui daina apie mergytę, kad 
ir senas būdamas, vot norėsi toj 
lietuvišką polką šokti, žodžiu 
sakant,, Vanagaičio dainos yra 
pilnos gyvumo ir budintojos 
lietuvių tautos. Ateinančio nė

Vilniečiai aukas gavo
“Naujienų” surinktas prieš. 

Kalėdas Vilniaus lietuvių rei
kalams aukas jau gavo. Siun
tėjams atėjo Lietuvos1 Kopera- 
crjos banke kvitas N. 6000 su 
parašu p. M. Biržiškos, ant 60 
dpi. arba 600 litų. Reiškia su1 
rinktieji pinigai pasiekė savo 
tikslo.

■Lietuvos Laisvėti Bonas 100 
dol. verties buvo siųstas paš
tu, lodei pakvitavimas 
spėjo ateiti. Tikimės 
kad ir tas bonus bus 
tas. Tariame visiems 
iriems ačiū. x

M. Jurgelionienė ir 
V. Rušinskas.

dar ne- 
vienok, 
apturė- 
aukoju-

'Demcnid
✓

9/u 7rw Ciiocolate LAZATIVE
Nuo užkietėjimo vidurių ir nevirškinimo — 
užlaikykite savo vidurius švariai ir svei
kais. Padarytos iš gryno čekoliado, be sko
nio laxative gyduoles. Vaikai mėgsta jų

jos yra GEROS dėl 
visos šeimynos.
Pas visus gyduolių 
par davinėto jus 10c. 
—25c ir 50c. mieros.

TRU LAX MFG. CO
Nevvark, N. J

OTEBUB.' I»
‘‘Dziiirozi.Dnijįnjzr

> “KONCERTU K A S.“

šio mėnesio 30 d.,, penktadie
ny, šv. Jurgio salėje “Dzimdzj 
Drimdzi” pleškina kdncertuką!' 
Programa beveik “jovališka.”! 
Visa eilė naujų dainų ir juokų.' 
Pradžia ir įžanga kaip visuomet.

Vasario G d. toje pačioje salė
je bus vaidinama,, dainuojama 
nauja, dar niekuomet nematyta 
ir nepagaminta programa “Mi
šinys.”

(Tąsa aut (5-to pusi.)

VINCENTAS LUCKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 25, 1925,'po ilgos ligos, 
sulaukęs 50 metų. Ligonbutyje 
išbuvo 13l/» metų. Paėjo iš 
Skraudžių parap., Suvalkų gub., 
Amerikoj išgyveno 32 metu.

Palikt* dideliame nubudime 
moterį Marijonų ir tris stinųs, 

'Leoną, Vincentą ir Kazimierą.
Laidotuvės jvyks Pėtnyč|oj, 

Sausio 30 d., 1925, 9 vai. ryto iš 
namų 4605 S. Marshfield Avė. į 
Šv. Kryžiaus Bažnyčią, o iŠ ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
Kapines.

Nuoširdžiai kviečiathė- visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę
Moteris ir Sūnus.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius I. J. Zolp, Blvd. 5203.

Naujas!
Puritan

Hop — .
> Flavored

Malt
Flavored su tikru

< Boheman Hops
Nereikia virinti

Didelis3^zų 00 C
Prašykit jusy groserninko

■< —■■ ....................E. .......■*.' ■ ■■■■■

Teijieiitiii^ Prašalina
Skausmą

Terpąptinas prašaliną skausmą 
GREITAI!. Moksląą.pasako, kaip jos 
greitai ntfeiną. j skaudamą vietą. Pra
dedu varyti lauk skausmą tuojau! 
Jūsų skausmas pranyks kaip magija.

Naujas išradimas, Turpo, sujungia 
visas Terpentino misteriškas gydan
čias jėgas, su kitomis gydančiomis 
dalimis. Jos nenudęgina, nepadaro 
pūslių ir nenudažo, jos neriebios ir 
neatsiduoda! prašalina slogas, skau
damą gerklę išgydo, karkiantį kosulį, 
tonsilitis, reumatiškus skausmus, lum
bago, plęurisy, lęatara ir neuralgiją. 
Tuojau veikią . p.rašalinjmui galvos 

’ skaudėjimo, gydo nudegimus, nusibrė- 
žimuS, ir susįdrdimus.

I T' * '' '' i h * ‘ i l.'*I Tufpb turi;diuęlę gydančią jogą, 
jei jos yra vartojamos iš viršaus, bet 
tuoj įsigeria į kūną; Tik biskį pa
trynus krutinę arba gerklę veikia taip 
gerai ir greitai, kad garą beveik ga
lima pastebėti nuo jų tuojau.

' Turpo prašalina reumatiškus skau
smus, lumbago, slogas, skaudamą 
gerklę išgydo, plęurisy, katarą ir ne
uralgiją.

Nekentėkite. Jos prašalina skaus
mą GREITAI su Turpo— Terpentino 
Ointmentas, su kitomis geromis gy- 
duoėmis, Menthol ir Camphor. Gau
kite'turpo šiandien nuo jūsų aptieko- 
riaus, 35c. ir 70c. už slovikelj.

NAMy BARGENA1

mai-

Turim 1000 namų 
dėl pardavimo, 
arba mainymui, 
žemiaus paminėtose 

; ' '• vietose L■'•V
Marąuėtte Park 
Chicago Lawn 
Brighton Park 
West Englewood 
Aubum Park 
Park Manor 
South Park Gardens 
Beverly Hills 
Mt. Greenwood 
South. Shorc x 
Bridgeport.

Kurie manote pirkte ar 
nyte, mažesnį mimą ant dides
nio ar didesnį ant mažesnio, ma
lonėkite atsilankyt į musų ofisų, 
mes tikimės, kad Tamistai pri
skirsime vienų iš tų 1000 namų 
kuris tiks. Nedaro skirtumo 
kaip pigų ar brangų nori pirkti, 
su mažu kapitulų ar su dideliu, 
mes turim visokių kainų, ir ant 
lengvų išmokėjimų.

Ofisas atdaras nuo 9 iki 9 kas
dieną. Nedėliomis nuo 9 iki 3 
po pietų. ' 1

Rozenski-LemoRt & Co.
6312 So. Westem Avė. 

Prospect 2102

Universal Restaurant 
Lietuviška Valgykla 

Padidinta
Kad suteikus geresnį ir greitesnį pa
tarnavimą savo kostumenams, valgy
klą parfidinom veik dvigubai. Taipgi 
jtaisen? naujus, labiau sanitariškus 
gaminimo įrankius. Todėl užkviečiame 
visus atsilankyti. Savininkas

A. NORKUS,
750 West 31et Strec, 

Tel. Yards 5877.

Tel. Lafayette 4223*

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38tU St„ Chicago, Iii.

l)R. VAITUSH, O. D
LIETUVIS AKIU SPECIALISTĄ

FttitnBvins akių įtempiiu«, Kuri* 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervui* 
tumu, skaudamą akių karštį,* uti 
taiso kreivas akis, nuima katarak 
tą, atitaiso trumparegystę ii toli 
rejįj/slę. Prirenka teisingai akiniu.* 
Visuose atsitikimuose tgzaminavi 
ma* darojfrias su elektrr. uarodan 
čia' mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiuYnd į mokyklos vai 
kūs., Akiniai nuo $4,00 ir augščiau 
Vai' 10 iki « v. Ned. 1(1 iki 1 p »

1545 West 47th St.
Pbone Pr'iilevferd 7580

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47tb Street
Netoli Ashlaitd

-- m   į. .«.. , , iIM^—..

, J. in.^Unrzan
Specialistai ligų: skilvio, žarnų ir 
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas.

1046 Milvaakee Ave^ Lamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tol. Armitąge 
3995. Res, Keystone 4130. , .

K * 1 l **
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Serganti žmonės pasi 
tarkite su Dr. Ross. 
Pasitarimas tlykai.

Kraujo cgzaminacija, Slopumo jtnolyznt 
mikroukopUki ir kiti lal>oratorijo8 išbandy 
mai, taipgi X-Ray cgzaminacija daroma, ku 
ri parodo tikrų jūsų sveikatos stovį. Ge 
riaueius naujos mados gyduolės ir prirengi 
mai padarytos Amerikoje ir Jungtinėse Vate 
tijose yru suteikiamos per Dr. Ross dėl gy. 
dyrno ligonių. Žmonės turintys chroniškai 
ligas, skilvio ir kepenų nesmagumus, nėr 
viškumą, kraujo ligas odos ligas, pūslės i 
šlapume '<"••»« yra gydoma kasdien.

Žmonės Kurie yn 
nerviški silpni ir tu 
r i galvos skaudėj! 
inus, nugaros skau 
dėjimus, smarkų lir 
dies plakimą su 
Mkirdimų odos, suti. 
nusias giles, skaudu 
liūs, prastą apetitu 
privalo gydytis tuo 
jau.

Sergantiems 
teikiamas labai 
ras patarnavimas
kiomis mažomis kai 
nomis, kad kiekvie 
nūs lengvai guli už

— simokėti. Dr. Rosi 
Dr. B. M. Ross maloniai suteikiu dy 
o- a ii u a. kni įtarimą. Kiek 3a S. Dcarbom St vienas yra kviečia 

--------------------------- — mus atsilankyti.
Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu

yrt
to

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

du, Arsphenamine gydymu ir pagerintu Lu 
eseido gydymu, f labai trumpą laiką Jigo 
niai jaučiasi daug geriau. Kiekvieną dieną
mes suteikiame linksmumą ir malonumą. Tai , 
vienatinis gydymas, kuris išgydo aifil]. |

PAPRASTA C -JO
dabar ec nn
ATPIGINTAS IKI ......... U>V«UU

Per trisdešimti metų Dr. Ross gydo so 
cialias iigus vyrų ir moterų.
• VYRAI! Specialia seruin gydymas yri 
vartojamas su geromis pasekmėmis utguvi 
mui vyriškumo misUpusienis vyrams. Jo vei
kimas ant gilių, nervų ir kraujo yru didelii 
eustiprinlojas dėl nusilpnusių ir suirusių vyrų

Tie kurie turi kokias nors slaptas ligų, 
užprašomi aUilunkyti dėl dykai pasitarimo 
Ateikite ir sužinokite teisybv apie jūsų ligi, 
ir kuip jųe gulite būti šgydytas. 'tas nekai
nuos jums nieko ir nebus būtino reil.alo 
kad jus gydytumetės. Tai yra dalis Dr. Rosi 
darbo, kad suteikus gerą pu lai imą aergan 
tiems.

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

Kampas Monruo* ir Dearborn St. Imki> 
elevatorių iki G tfugšto. Priėmimo kmnbaryt 
506 dėl vyrų, priėmimo kambary b ibi uuts 
rų 508.

Dr. Ross yru seniausias Specialistus Cbi 
cagoje. l’er trisdešimti melų toje pučioj* 
vietoje. r

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 vai 
vakare.

Nedalioj nuo 10 iki 1 po pietų.
Pancdėly, seredoj ir sukatoj nuo ryto ik; 

8 vai. vakare.

HM*

senas

H. LEIBOW D Z
Persikėlė į naują vietą 

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

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

Kampas Ogden Avė. 
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

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

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera- 

M j naujausiais budais.
42Ū4{Archer Avė., Chicago, Ui.

Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų 

, Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare 
nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543V..,,., . . Į .. . . . Z
----------------------------------------------1---------------------------

JEI TURITE ftU^TURĄ 
BANDYKIT Š1TĄ DYKAI.

te' • < ■Uždėkite jį bileant kokios rupi u ros, 
senos ar naujos , didelės ar mažos ir 
jus busite ant kelio kuris pertikrino 
■ tukatančius.

Kad tai patvirtinus siunčiame dykai.

Kiekvienas su ruptura vyras, mo
teris ar vaikas, turėtų tuojau rašyti 
pas W. S. Rice, 98 D., Main St., 
Adams N. Y., dėl dykai išmandymo 
lahai gerų stimuliuojančių gyduolių. 
Tik uždekite jį ant rupturos ir raume
nys pradės sutvirtėti; jie pradės susi
jungti į daiktą, taip kad atsidarymas 
užsidarys natūraliai ir diržų dėl pa
laikymo rupturos nebereikės. Nepra
leiskite progos dėl dykai išbandymo 
Jei jūsų ruptura ir nedaro jums iakio 
nesmagumo, bet kam nešioti diržą 
visą savo gyvenimą? Kam kentėti? 
Jus galite gauti gangriną kad ir nuo 
mažos rupturos. Tūkstančius nuvarė 
ant operacijos stalo kad neapsižiurėjo. 
I^bai daug vyrų ir moterų nepaiso 
savo rupturos, todėl, kad jiems jos 
neskauda arba nekenkia dirbti dar
bo. Rašykit tuojau del'šio dykai iš
bandymo, nes tai yra tikrai geras da
lykas ir pagelbėjo išgydyti rupturas 
kurios buvo kaip vyro dvi kumščios. 
Bandykite ir rašykite tuojau ir var
tokite šį kuponą.

DYKAI DEL RUPTURŲ 
W. S. Rice, Ine.

98 D., Main St., Adams, N. Y.
Malonėkite atsiųsti man sam- 

pelį gyduolių dėl rupturos.
Vardas .............................................
Adresas .....................................    !
Valstija ............................................ "

Atydai 
Lietuvių

- fr - UI I - -

Vienuolyno arba Marąuet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkiy nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

, S. A. VASILIAUSKĄ 
3434 W. 65 Street, 

Rtpuhlic 4876—P. J. Petronis, pirm.—K. P. D.

1
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SERGANČIOMS
MOTINOMS ATYDA

Skaitykit šį puikų paliu
dymų kas link pasekmių nuo 
vartojimo Lydia E. I*ink- 
ham’s Vegetable Compound.

Norfolk, Virginia. — “Jei jus žino
tumėt klek daug
B

moterų, ir merginų 
vartoja jūsų gyduo 
les, jus tikrai nusi- 
džiaugtumėt. Kiek
vieną dieną kuo
met a.š tiktai tu
riu progą, aš , vi
suomet patariu 
kam nors vanoti 
jas. Birželio mėne
sy, 1904 metuose, 
aš buvau nustojusi 
vilties pasveikti, aš 
tuomet jums ir ra-

šiau. Mano vyras nuėjo į aptieką ir 
atnešė man Vegetable1 Compound. Į 
keletą dienų aš pasijaučiau geriau ir 
aš dabar jas vartoju kada reikia. Aš 
dabar pergyvenu permainą savo gy
venime ir vis dar vartoju jas ir esu 
sveika. Kuomet pradėjau valioti jū
sų gyduoles, aš išrodžiau kaip šešėlis. 
Mano sveikata buvo žuvusi. Paskuti
nis daktaras kokį turėjau pasakė man, 
kad nebeduos man gyduolių, nes. aš 
turiu važiuoti j ligonbutį ant operaci
jos. Todėl aš aplėkiau daktarus. Da
bar aš sveika moteris. Aš norėčiau 
pasakyti visam’ pasauliui kokios ge
ros gyduoles Ludia E. Pinkham’s Vė- 
getable Compound yra”. — Mrs. J. A. 
Jonės, Colley Avė., Norfolk, Virginia.

įj SUNKUS DARBAS / 
7*1 nekenkia nei vienam, 
iCj ex»nčiatn Keroja fiziškoje 

pa<<Myje. UUilkyk muvo
■ tvirtumu nia-vtiuoJairųui <
įj savo muskulus kiekvieno

vakarų einant gulti. JAsi- ' 
trinkite gerai su senai 
žinomu ir patikėtinu '

Ireff. S. V. 
Pat. Ofise.

č.

/ y i' 1ir 1SVF.NG- \ 
/ 7 l KITĘ nuovar- .

1 A—3 Kio> skaudamų '
l'jdfii muskulų ir i

• 'bJfiSL diegiančių ne- ]
• 7*"^ IK Nu- n"“14 htvirtu ir svel- 

*. * kn, tuomet (
v jokia darbas

jums ueiKro- <
dys niekuomet .

persunkus. Nei viena atsargi Šeimyna ne
gali būti <lo bonkos Aito Ihdrnento. Nčra / 
tikrasis, jei neturi INKARO vaisb-tženkllo.

F. AD. RICHTER & CO.. ~ \ 
104.114 So. 4th Si.. Brooidyn, N. Y. /

Sustabdykit naktinį kosulį 
šiuo paprastu būdu.

Žmonės kurie turi nuolatinį kosulį 
nakty ir kurie nustoja daug gero mie
go, silpnina 
savo sveikatą.
tinti tuos nesmagumus 
prastą gydymo būdą, 
negalėjo gerai pasilsėti 
įgavo vibos nakties 
pat pirmo bandymo.

Gydymas paremtas žinomomis gy
duolėmis Dr. King’s Nauju Išradimu 
nuo kosulio. 'Tiktai paimkite arbatinį 
šaukšteli prieš einant gulti ir palai
kykite burnoje 15 arba 20 sekundų 
prieš nurijimą, be vandens užgėrimo. 
Gyduoles turi dvigubą veikimą. Jos 
netik greitai pagelbsti ir palengvina, 
bet ir prašalina plegmą ir kitus ne
švarumus kurie yra tiesioginė prieža
stis kosėjimo. Pasekmes būna to
kios, kad jus miegosite kaip kūdikis 
ir kosulys greitai pranyks.

Gyduoles yra rekomenduojamos, 
krutinės prasišaldymo, bronchitis, 
karkencio kosėjimo ir visų gerklės li
gų. Ekonomiškos taipgi, nes reikia 
vartoti tik arbatinį šaukštelį. Par
davimui gerose aptiekose. Prašyki
te jų.

kūną ir stato į pavojų 
Galima greitai praša- 

vnrtojant pa
rimtai, kurie 

nuo kosulio, 
gerą miegą iš

D1SCOVER

NETOLI 70 METŲ
AMŽIAUS, -

SAKO, KAD JI JAUČIASI JAUNA.

Mrs. S. Wenzel,' 262 Kingsley St., 
Buffalo, N. Y., rašo: “Malonėkite at
siųsti man dar vieną pakelį jūsų Bul- 
garian Herb Tea, todėl, kad jos yra 
geriausios gyduoles kokias aš kada 
turėjau. Aš taipgi daviau jas pa
bandyti savo draugams. Aš dabar 
turiu 70 metų ii; išrodau jauna ir aš 
pasakau kiekvienam, kad Bulgarian 
Herb Tea man pagelbėjo”.

Bulgarian Herb Tea vartojant karš
tą einant gulti, prašalina greitai slo
gas ir yra geros nuo reumatizmo ir 
užkietėjimo vidurių.

B DOM 
r .$1 .21 
Jei norite didelioPastaba

šeimynai pakelio dėl 5 mėnesių., atsių
skite $1.25. Adresuokite man, H. H. 
Von Schlick, Prezidentas, 25, Marvel 
Building, Pittsburgh, Pa.

phone Boulevard 7589

Oi. William Blanchard
Pirmiau buvęs extra-ordinar> 
profesorius patalogijos Berlino

Universiteto)

SPECIALISTAS

u

Nuo visų skilvio ligų Ir žarnų 
inkstų, reumatizmo, nervų mote
riškų, vyrišku ligų ir visu ne

sveikumų.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
1545 W. 47th St.. 

netoli Ashland Avė.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare.

.. ............ ....... I II

LletuBiiĮ Rateliuose
(Tąsa, nuo 5-to pu«L)

Brighton Park
Keistučio Kliubo darbuotė

NAUJIENOS, Chicago, HL
ttt

Ketvirtadienis, Saus, Ž9, *25

PRANEŠIMAI JIESKO DARBO PARDAVIMUI NAMAI-2EMĖI suteikti atlankytojus. Mirus 
i gi nin>erkamn gelių vainikas 

į vertės pęnkiolikos dolerių
į (kiekvienam lygini). Mirusio
Rimas prižiūrima naktis, 
kol bus palaidotas; laidojimui 
duodama sesi grabnešiai ir už 
jų sugaištą laiką ir automobi
lių apmoka pats kliubas. Po
mirtinės išmokama viso $250. 
Aišku, kad šiam kliubo pri
klausantis ir mokėdamas 25 
centus per mėnesį, atsitikus ko
kiai nelaimei, bus tinkamai ap
rūpintas.

šioj apiėlinkė skaitoma mū
siškius ne šimtais, bet tūkstan
čiais. Manau, daugelis iš jų 
bus reikalingi viršminetos pa-

1 gelbos. 'I'odel jiems' ir pravar- 
■ tu butų prisirašyti prie 
kliubo. O kliubas išaugęs į 
didesnį, be abejonės, galės 
riau ir daugiau ką. gero 
veikti.

Susirinkimai laikoma kiek
vieno mėnesio pirmą septinta- 
dienį, McKinley parko svetai
nėj, pirmą valandą po pietų.

Anton J ūsas.

Tęvi) susirinkimas įvyksta ateinan
čiam ketverge “Library Room” Mark 
White Sųuare parko svet., f " 
Halsted St. Visi “Jaunosios Biru
tes” nariai ir jų tėvai kutinai; bukite 
susirinkime, nes yra daug svarbių da
lyki? .apsvarstymo I. P 
8 vai. vak.

JIEšKAU darbo už bučorj. 
no ir So. 'puriū gera patyrimą.

5461 Priiiceton Avė.
Pradžia, lykini 

Kviečia visus 
Komitetas.

Yards 4314

Lietuvių Keistučio Pašelpi- 
nisi Kliubas jau apie trylika 
metų kaip sėkmingai gyvuoja. 
Jonas Aleksandravičius maty
damas, ka<i šioj apielinkėj yra, 
būtinai mūsiškiams reikalinga 
turėti tokių kultūrinę organi
zaciją, pradėjo rūpintis ją su
organizuoti. Gavęs vieno kito 
pritarimą jis ir suorganizavo 
“•Didžio Lietuvos Kunigaikščio 
Keistučio Pašelpini 
Kliubų.” Pradžia, 
Aleksandravičiaus, 
sunki. Narių net 
išrinkimui neužtekdavo, 
laip neilgai tęsėsi. Po mėnesio 
kito kaip narių, taip ir “kvo- 
terii>”, skaičius laipsniškai au-| 
go ir augo, kol neišaugo i to- j 
kią stiprių organizacija, kokiu 
kliubas šiandie wa. Tai yra 
vitną iš didžiausių lietuvių pa- 
šelpinė organizacija Chicagoj,; 
turinti keturis šimtus narių ir! 
turto sumoje, apie devynius; 
tūkstančius dolerių, čia turi i1 
lygios progos priklausyti kaip tistui p. J. Vaičkui ir jo trupei 
vyrai, taip ir moterys, nuo še- gryštant iš Roselando, po vaidi- 
šiolikos iki keturiasdešimt pen
kių metų amžiaus, be skirtu- Rutė Užgeso,” į, jų taksikabų į- 
mo pažvalgų, sutinkantys • pil- lėkė kitas automobilius ir p. J. 
dyti kliubo įstatus ir nutari- Vaičkų skaudžiai sužeidė. Spė- 
mus; visi turi lygias tiesas jama, kad p. Vaičkui yra įlaužti 
tvarkyme kliubo reikalų, pri- ar įlenkti keli šonkauliai, 
silaikant darbininkiškų ir tau
tiškų principų. Kliubo tikslas jau skaudžiai užgauta, 
vra sekantis: Kliubas platins 
apšvietą, rengdamas paskaitas, 
prakalbas, vakarus ir užlaiky
damas knygyną: dalyvaus pir
meiviškuose, darbininkiškuose 
ir tautiškuose apvaikščiojimuo- 

! se ir susirinkimuose. Ar tai 
gali būti 
taip prakilnų kliubo tikslų? 
Nors per tuos trylika1 metų, 
prisitaikant prie aplinkybių, 
buvo keletą kartų taisoma kon
stitucija, bet patsai kliubo tiks
las išliko nepaliestas, 'lai ir 
gerai. * s 1 liūs. 1__

Pastaruoju laiku kliube įvy-1 šeimynomis 
ko nemažai permainų, o ^ac kiek prisidės, tai turi būti 
po to, kaip pereitų metų pa
baigoj liko pataisyta konsti
tucija ir pataisyta daugiau, 
negu kada nors. \Šį sykį ir pats 
kliubo vardas liko apkapotas, 
būtent, vieton “Didžio Lietu- 
vo« Kunigaikščio Keistučio Pa- 
šelpinio ir Politikos Kliubo 
dabar vadinsis Lietuvių Keis
tučio Pašelpiniš Kliubas. Vadi,-j 
naši, visi tutiląi ir politika ta- žmonių atėjusių buvo, nors bu- 
po galutinai iš kliubo pašalin- vo garsinta pradžia 6 vai. Po 
ti, o lik palikta trumpesnis ir ■ devintos 
gražiau skambantis 
Taipgi tuo pačiu taisymu pa
daryta ir kitas reikalingas per
mainas ir priedus prie konsti
tucijos, kuriais einant bus ga
lima daugiau patarnauti na
riams.

Juo tolyn, tuo labyn kliubas 
tebulinasi ir darosi kokia tai 
šventykla, prie kurios žmogus 
prisiglaudęs gali turėti kas juo 
apsirūpintų. Jau ir dabar kliu
bas turi galimybės sergančiam 
nariui išmokėti i>enkis dole

ir Politikos 
pasak Jono 
buvo gana 
ir valdybos

‘ Bot

Artistas J. Vaičkus 
sužeistas

Roseland. — Sausio 29 d., 8 vai. va- 
kare Aušros kambariuose įvyks Lie- 

i- tuvių Darbininkų Namo Bendrovės 
direktorių mėnesinis susirinkamas. 
Visi direktoriai malonėkite atsilankyti 
paskirtu laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų, kurie turi būt apsvarstyti.

—- J. Tamašauskas, sekr.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

Atsišaukite
1700 W. 63 St. 

Tol. Prospeet 5581 
arba Vincennes 4655

v • _SI o
dar 
ge-
nu-

ar-

nimo ten “Dumblyne” ir “žva- 
į, jų taksikabų į-

Artiste p-lė Jakavičiutė taip-

Kiti artistai nenukentėjo.

DIDELIO KLIUBO — MAŽAS 
BALIUS

25 d, Sekmadieny, sausio
Mildos svetainėj, Jaunų Lietu- 

geresnio už šį vįy Amerikoje Tautiškas Kliu-
bos surengė taip vadinamą di
delį balių.

Kadangi šis kliubas yfė ga
na nariais skaitlingas (turi 
apie 400 narių), tad komitetas 

i manė, jog turi būti didelis ba- 
Kad 400 narių su savo 

i ateisi, o pašalinių

abidvi Mildos svetaines pilnas, 
įžanga buvo tik 35centai, tai 
nebuvo kliūčių dideliam baliui. 
Taipgi skelbė, kad bus pager
biama ir dovanos duodamos 
tiems nariams, kurie išbuvo 
nariais per 12 metų, niekad ne
sirgo ir neėmė iš kliubo pašel- 
pos.

8 vai. vakare visai mažai

i valandos susirinko 
vardas.j pUS^ĮjnaĮ žmonių, bet daugiau-

šia pašalinių. Toli gražu nebu
vo n<y pusės kliubo narių.

Matyt, komitetų buvo vis
kas atsakančiai prirengta ir 
sutvarkyta. Atsilankiusieji link
sminosi, šoko, kalbėjosi ir sal
dainius lošė.

Vėliaus prisirinko gana daug 
žmonių ir gražiai linksminosi.

—R.

Town of
Lake

Naujienų Skyrius perkel 
tas į naujų vietų. 
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-
iienomia

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
l«16 W. 47th Street

-

L.' D. L. D. Chicagos Rajono kon
ferencija įvyks ketvirtadieny, sausio 
29 d., 8 v. v., Naujienų hhmo. Visi 
delegatai prašomi dalyvauti. Tų kuo
pų, kurios neturi išrinkusios delegatų, 
prašomos dalyvauti tų kuopų valdy
bos.' — Baronas, Raj. Sekr.

Moterų Pardavinėtojų
Reikia patyrusių moterų pan- 

drtvinėtojų prie riutų, drošiu 
ir materijdld^ departainentinėj 
krautuvai, nuolat darbas.

.1. Oppenheimer and Čo.
Ashland Avė. and 47 St.

PARSIDUODA cigarų, kendžių, 
sodos, ice creamo ir notion krautuvo, 
biznis išdirbtas, vertas $2300, parsi
duoda beveik už pusę kainos; 5 rui
mai, vana, ronda $50. Kartu parduo
du forniČius, žieminis pečius kietoms 
anglims. Taipgi parsiduoda “Ben- 
ilžlo” su notom, mokėta $25, parsiduo
da už $10. /

Atsišaukite, nes turiu išvažiuoti j 
Floridą.

5613 So. Ručine Avė.

SPECIALIAI BARGENAI
2 fl. 5 ir 6 ruimu namas, maudy

nės, elektra, gasaš. kaina $6000.00, 
cash $1000.

2 fl. 4 ir 5 nuimi) elektra, gasas, 
heismantas, kaina $5,500, cash $1000.

2 1’1. I ir 5 ruimų mūrinis garsulžius, 
kaina $5,5000, cash $2,500.

2 fl. 4 fl. po 4 kamb. mūrinis gara
džius, kaina $6000, cash $2000. Visi 
tie namai turi būti greitu laiku par
duoti. Priežastis pardavimo patirsit 
ant vietos.

K. V.,
3404 So. Morgan St.

Tel. Yards 1571

>5 AKRŲ farmiuke su gra
žiais namiukais, parsiduoda 
nebrangiai; netoli Švento Ka
zimiero kapinių. Reikalingi to
kios

Humboldt Park Lietuvių Politinis 
Kliubas laikys savo susirinkimą pet- 
nyČioj, sausio 30, 7:30 vai. vakare, 
3310 Bvergreen Avė. Visi nariai bu
kite šiame susirinkime.

A. Vaiskia, Raštininkas.

L. S. J. Lygos lavinimos susirinki
mas, {vyks penktądieny, sausio 30 d., 
8 vai. vak. Raymond Chapel (816 W. 
31 St.). Viši nariai malonėkite atsi
lankyti ir savo draugus atsivesti.

Apšvletos Kom.

■ ASMENŲIEŠKOJIMAI
MES NORIME sužinoti nuo Anta

no Salduko, kuris pirmiau gyveno 
5611 W. 64 Pi., kuslink jo dukters 
Frances, 10 mėnesių amžiaus, kur 
yra musų priežiūroj. Mes turime de 
jos gerus namus: ir jeigu mes nieko 

lai-

yra musų priežiūroj. M 
jos gerus namus: ir jeų 
neišgirsime nuo tėvo- į trumpą 
ką, ji bus atiduota auklėjimui.

Naujienos, 
1739 So. Halsted St., 

Box 454

PAJIEŠKAU savo dėdės, Ignaco 
Meteliuno, turėjau seną antrašą 569 
So. Jefferson St., Chicago, III. o da
bar nežinau kur randasi. Esmu at
keliavęs iš Lietuvos. Turiu labai 
svarbų reikalą. Jis pats arba jo vai
kai meldžiu atsišaukti.

Rozalijos Sepautlęnės vaikas 
1621 S. Halsed St., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU švogerįo Jurgio Ma- 
zelausko kuris gyvprto 609 E. 87 PI., 
Chicago, III. Turtu svarbų reikalą. 
Jis pats ar kiti -kurie jį pažįsta duo
kite žinią. t

STANISLOVUI POV1LAUSHUI 
pirmiau gyvenau Wilkes-BaiTC, Pa. 
o dabar 6002 S. State St., Chicago, III.

JĖŠKAU Antano ir Onos Balšai- 
čių. Paeina iš Lietuvos, Jurbarko 
parapijos, Žindaičių kaimo. Girdėjau 
gyvena Pennsylvan.ijos valstijoj.

Atsišaukite
K. PETRUSA1TIS, 

1316 So. 49th AVe., Cicero, 111.
M.iĮ'-aĮ.;". ....y w i J., t" ■.'-•■'U-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BRIDGEPOKT PAINTING 
&H-DW. CO.

Malevojam ir pėpieruojam. Už- 
laikoiu malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANčIONIS, Prez..
.  ............. i. n,.............m——1

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosemių, bučernių, delikatesen, 
restauracijų, saldainiu krautuvių, kep
tuvių. Specialis pnrengimas Sosth- 
eim’s labai tvirta dėl keptifvos, 
giai. Pinigais arba išmokėjimu.

1912 SO. STATE STREET
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

pi-

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas karš

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

6530 So. Robey St. 
Tel. Prospeet 3926

RENDAI 4 ruimai dėl mažos šei
mynos. . Per žiemą rendos nereikės 
mokėti už patarnavimą savininkui, 
valg) išvirti, neturintis rakandų ga
lės vartoti mano rakandus. >

Kas, ką, kur, kaip ir, Kreip“o« So. Nordica Avė. '
leada. rengia, veikia 

ar kviečia

Pranešimai

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 dpart “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikraštį, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikfasčiajs. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kiy iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumertus “Naujie
noms”. —Aušros Knygynas.

Northside. — Vaikų draugijėlė Bi
jūnėlis nuo dabar kas šešadienis kaip 
2 vai. po piet turės dar vieną svarbų 
pamokų skyrių tai hygienos, kurį dė
styti pasižadėjo daktaras Antanas 
Montvidas. Lietuvių kalbos pamokos 
ryto, mokytojas daktaras A. Mant- 
vidas. Ir dainų pamokos kas sekma- 

(dienio nuo 11 vai. ryto mokytojas p. 
: P. Sarpalius. Visos pamokos atsibu- 
na Liuošybes svetainėje, 1822 Wabah- 
sia Avė Todėl Bijūnėlio nariai, arba 

i norinti tapti “B.” nariais malonėkite 
susirinkti ant pamokų virš nurodytu 
laiku. Komitetas.

ANT IlKISnOS G ruimai, ‘ kurStu 
vandenių apšildami, ant pirmo flioro. 
Randu $55.00. Randasi

4151 So. Artesian Avė.
Savininkas

465 W. 43 St.
Tel. Boulevard 0318

REIKALING AS kambaris Sti
rnų apšildomas. Meldžiu duote 
žinot Tel. Yards 0695. Kad bu
tų ant Bridgepor apie UaHsted

SIŪLYMAI KAMBARIU
FRONTINIS kambaris vendai 

apšildomas be valgio 
žos šeimynos.

Kreipkitės pas
K. Brazaitis,

3402 So. Aubum Avė.

prie ma

2 lubos

...

I REIKALINGA smarki mote- 
ris dirbti lunch ruimyj. Paty
rimas nereikalingas.

Melrose Park 1740

PARDAVIMUI grosernė puikioj 
vietoj ir visokią tautų apgyventa, pri- 
laikom ir rūkytos mėsos, 4 kambariai 
dėl pagyvenimo. Biznis išdirbtas 
pei* ilgus metus. Priimsiu ant 
morgičio arba mainysiu ant loto.

Atsišaukite
4422 So. Honore St.

1

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

VALANTINO DUONOS KEPTUVĖ 
Reikia keleto dreiverlų dėl duonos iš- 
vežiojimo; mokestis gera, darbas ant 
visados. 'Puri mokėti automobilių 
važiuoti. Bosą gali matyti nuo ryto 
9 vai. iki 2 vai. po pietų.

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

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, biznis išdirbtas per daug metų, 
visokių tautų apgyventa vieta, dau
giausia lietuvių. * Parduosiu už pri
einamą kainą. Priežastis pardavimo, 
einu į kitą biznį. Norinti pirkti at
sišaukite. C. G., 1444 So. 50th Ct.» 
Cicero, III. Phone Cicero 6663.

REIKALINGAS blaivas žmogus 
dirbti ant mažos vištų farmos netoli 

Turi būti maždaug paty- 
apie

Chicagos.
ręs milžti karVes. Užmokestis 
$40 j mėnesį, valgis ir guolis.

Box 453 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, 111.

REIKALINGAS barberis va
karais; kad butų patyręs savo 
imatą. Gera mokestis.

10722 Michigan Avė.

REIKIA patyrusio antraran- 
Įcio duonkepio; darbas ant nak-

, 2424 West 69 St.

REIKALINGAS patyręs duon
kepis prie latviškos duonos.

Atsišaukite į Aušros Knygyną
3210 So. Halsted St.

Box 196

REIKIA vyrų matrasų dirbė- 
ų. Tiktai reikia patyrusių.

Englander Spring Bed Co.
3961 Lowe Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius, Hud- 

;on Cobch, tik 7000 mylių 
as arba mainysiu į mažą 
tas pirks, tas gaus bargeną. 
dtės vakarais po 5 vai. vak., 
>os frontas.

3300 So. Union Avė.

RAKANDAI

važinė-
x troką.
Kreip-
2 lu-

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

Atsišaukite
5601 So. Wjnchester Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI 
GRJSERNfe IR 
BUČERNĖ.

3600 S. Union Avė. *
TeL Yards 0207

PARSIDUODA labai pigiai 
ąrosernė ir Delekatesen, 4 kam- 

avinio 
priežastis, liga.

10433 So. Michigan Avė. 
Rosenland

DIDELIS BARGENAS k
Parsiduoda moteriškų ir vyriškų 

ąprėdaių krautuvė. Turiu greit par
duoti ir todėl leisiu pigiai.

Atsišaukite
3310 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ifie, geriausia vieta dėl atsakančio bu- 
< erio, visokių tautų apgyventa apie- 

Biznis išdirbtas per 25 me- 
Priežastis pardavimo liga.

Atsišaukite
2306 Blue Island Avė. 

Tel. Canal 6772

inkėj.
’,us.-

PARSIDUODA barbeme su gyve- 
’ Lietuviškoj kob’o-

Pigi renda, biznis geras,
ri imo kambariais.
niJoJ _ , . .
pirksit už prieinamą kainą.

Kreipkitės į
Naujienų Skyrių, 

3210 So. Halsted St.
Box 194

nu-

farmos, meldžiu atrišau kt
S. Markūnas

635 W. 120 St.
Tel. Pullman 2856—5089

PARDUOSIU ar mainysiu murinj 
namą 2 flatų po 6 kambarius su vi
sais paskutiniais pagerinimais ant 
bhčernės ar grosernes ar loto.

Atsišaukite laišku į 
Naujienas 

1739 So. Halsted St. 
BoN 452

GERAS PIRKINYS. Ateina gavė
nia. Pardavimui žuvų krautuvė, lie
tuvių /kolonijoj, netoli 3 bažnyčių, 
kaina labai nebrangi, atsišaukite 
savininko,

4335 So. Whipplc St., 
Tel. 14ifayettc 3381

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

Kreipkitės
4637 So. Paulina St.

Chicago, 111.

prie

grosernė ii’ bučer- 
Namas 

lei-

PARSIDUODA 
nė su namu arba be namo.
2 augštų. Turiu greit parduoti, 
siu

BARGENAS. — Pardavimui 2 fia
lų medinis namas, 5-6 kambarių, ga
lu šildomas, visos.sienos trimuotos, 
pleisteriuotas skiepas, 2 karų gara- 
džiųs, kampas 6000 So. Lincoln St. 
Savininkas,

8114 So. Laflin St.
Phone Vincennes 4708

pigiai.
ZUZANA DURKOVIČ 

6544 Archerl Avė. 
Tel. Prospeet 1750

PARDAVIMUI delikatesen, ken- 
džių, Ice Creamo ir kitų smulkių ta- 
vorų krautuvė. Pusė bloko nuo mo
kyklos. Pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos, arba mainysiu į na
mą.

Atsišaukite
5321 So. Kedzie Avė.

’ ANT PARDAVIMO 5 kam
barių brick bungatew, furnace 
apšildoma; — pigiai iš priežas- 
teis ligos, jeigu tuoj aus.

9100 Saginaw Avė.
Tel. Saginaw 0925

t

PARDAVIMUI bučernė, 
RANDASI GEROJE 
VIETOJE. 
ATSIŠAUKITE,

2048 N. lloyne Avė.

REIKALINGI lotai Brighton 
Parke. Pirksiu už pinigus arba 
mainysiu ant gero žeminio sedan 
automobiliaus. Atcišaukit tik 
savininkai per laišką. J. Vili
mas, 4457 So. Talman Avė.

PARSIDUODAi Ice Cream par
teris ir Lunch ruimis lietuvių ap- savininką 
gyventoj apielinkėj.

1913 W. Lake St.
Melrose Park, III.

ĘARPĄVIMU'J flatų mūri
nis namas. Bargenas. Matykit 

ant phimų lubų, i s 
fronto.

4701 W. 12th PI. 
Cicero, Illinois.

r—

NAMAI-ŽEME MORTGECIAl -PASKOLOS
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. Prospeet 6674

Nuo ryto iki 10 vai. gali
ma matyti.

8 flatų su štoru medinis na
mas, elektra ir kiti geriausi į- 
taisimai, puikioj vietoj. Prekė 
$5000.00 Įmokėti $2500.00. i

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

T. Litvinas,
4810 S. Wentworth Avė.

DIDELIS mūrinis, 2 Įlotų namas 
ir Maple-Mn rriuet te Hulvnrr> t 

Avė., Karu šildomns, 
beržiniai trimingai.

WOO ______________________  v _____
nos, beržiniai trimingai, Atsišau
kitę prie James Kral, 2444 W. 67
St. Tel. Prospeet 1364

NORINTI pirkti, parduoti arba 
mainyti namus, lotus, biznius, tu
rim bargenų, namų, lotų aplink 
vienuolyną Marųuette parke. Maty- 
kit J. Namon. 241N XV. Martjuette 
Rd., arti Westei*n Avė. Tel. Pro- 
spect 8678. Ofisas adnras lig 8 v., 
nedaliomis iki 3 po pietų.

PARDAVIMUI arba mainymui į 
privatį namą pirmos klesos bučernė 
ir grosernė su 2 augštų mūriniu na- 

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

mu. 
džius.
ropą.

FRED KUCERA,
5200 So. Wood St.

MUSŲ .DARBAS
Tikrai jumis r užganėdins . Mos 

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

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

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

MAX COHEN 
Room 351,

140 So. Dearbom St.
Tel. Central 1191

vei-

s

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

International Investment Corp.
3804 So. Kedzie Ave„ 

Lafayetle 6738

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Rejniliariai kursai Drafting, De- 
sighing, Tailoring ir Dressmak- 
ing.\ Lengvais išmokėjimais. Di- 
delisynumažinimas kainose.

valWtine dressmaking
COLLEGE

2407 W. Madjson, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

, M. K. HUTFILZ, Manafter

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

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

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

VYRAI IŠMOKITE MODERNINĖS 
BARBERYSTĖS

Viena geriausia apmokamų profesi
jų. Mes mokiname dieną ir vakarais. 

I Darbas laukia su gera alga. Uždirb-
I kitę kol mokinatės.

MOLER RARHER COLLEGE
105 So. Wells St.

V


