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Bandyta nužudyti 
Vengrų regentas

50 samdytų rusų kareivių 
paėmė Šanghajų

Italijoj policija susekus sąmok
slą prieš \ valdžią

KAREIVIAI DABOJA KRUVINOS KLANIEčIŲ SU PRIEŠININKAIS KOVOS VIETĄ HERRINE, ĮLI

Bandė nužudyti Vengrijos < 
Diktatorių Horthy

PARYŽIUS, sausio 29. — Te
legrama iš Budapešto praneša, 
kad buvęs padarytas bandymas

či bėga i Japoniją
Sumuštas generolas či Hsieh- 

Lluanas apleidęs savo jėgas da- 
į Japoniją, 
rimto susi- 
apygardoj 

u c

Manoma lodei, kad 
l rėmimo šangbajaus 
daugiau nebe j vyks.

nužudyti Vengrijos regentų, ad- Kariuomenės susirėmime šanha-

ties Euęopea 
Williamšono
Thomas. *

Paveikslėlis parodo nacionalės gvardijos sargybą, pastatytą ties Eu 
su šerifo padėjėju Orą Thomas buvo užmuštas paskilbęs W 
Youn. žuvo taipjau du jo sębtai klaniečiai ir patsai Orą

n višbučiu Ilęrrine, 111. kur praeitą šeštadienį kovoj 
kauntėj ku-klux-klaniečių smarkautojas S. Glenn

[ Pacific and' Atlantic f’hoto |
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, ŠANCHAJUS, Kinai, sausio 
kažin kas į jį šovęs. Kulipka te- 29. — Tirštai kiniečių gyvena
mu prašvilpus pro jo galvą, ne- mr)^ daly šiandie įvyko aštrus 
kliudžius, šovikas nesugauta. , susirėmimas, kai nedidelis Lu 

Jong-IIsiano kariuomenės būrys 
Ponkiacrfocimt moli koroi— bandė nuginkluoti apie tukstan- rullKlaoUDoJHIl lUolI KdlCI jtį nuveiktos generolo či Ilsieh- 

Juano kariuomenės. Prasidėjus 
* šaudymui iš abiejų pusių, Lu 
kareiviams į pagalbą atvyko 
daugiau jėgų ir Či kareiviai bu
vo nuginkluoti. '

Per šita susirėmimą dvidešimt 
Žmonių buvo užmušta ir daugiau 
ne tiek sužeista. Be kareiviu v- 
ra dar užmuštų ir sužeitų šiaip

mirolą Horthy. Sėdint Jam 
priemiesčio traukinio vagone,

viy paėmė Šanghajtj
ŠANCHAJUS, Kinai, sausio 

29. — Narsus Lu Jong-IIsiango 
avangardas, susidedąs iš pen
kiasdešimt samdytų rusų vakar 
vakarą paėmė šanghajų. Jie 
atvyko šanghajaus šiaurinei) 
stotin keturiuose improvizuotai gyventojų, 
šarvuotuose vagonuose, apdč . —-----------
tuose maišais smilčių, su viena 
lauko kanuole ir tuzinu kulko- • Italijos policija susekus

didelį sąmoksląTraukinys atvyko iš Sučau.! 
Rusai savo kelionėj turėjo kele
tą trumpų susirėmimų su besi- Sąmokslininkai siekęsi nužudyt 
traukiančiais Či Hsieh-juano ka-' 
reivių burinis ir suėmė pusėtinai 
amunicijos. ■

Šanchajuj rusai laukė stipraus 
pasipriešinimo, tečiaus jo nebu
vo. Keletas tūkstančių genero
lo či Hsieh Juano kareivių ap
leido stotį, palikdami didelius 
ginklų ir amunicijos sandėlius, 
kuriuos rusai dabar sergėja.

Vėliau prie rusų prisidėjo at
vykę 2000 Lu kareivių kiniečių.

įraukiama, kad apie 8,000 nu
veiktos kariuomenės šanghajaus 
apygardoj prisidės prie generolo 
Kung Pangdah jėgų, veikiančių 
sulyg Lu įsakymais. •

Kai kurie kareiviai bandė įei
ti į svetimšailų koncesijas, te-, 
Čiau buvo urnai policijos nugin
kluoti ir areštuoti.

Atvykusieji rusai sako, kad 
generolo či kariuomenė labai 
pakrikus Ties Wusih ji mažai 
tesipriešinus ir turėjus didelių 
nuostolių, tuo tarpu kai rusų bu j 
vę tik penki sužeisti. «(

či kariuomenei skubotai trau- nantį kovo mėnesį, 
kiantis iš Wusih atsitiko dviejų ‘ 
traukinių susikulimas, kuriame 1 
daug kareivių žuvo.

karalių. diktatorių Mussolini 
ir kitus

ROMA, Italija, sausio 29. — 
Policija susekus didėlį sąmokslą 
prieš valdžią. Sąmokslininkai 
siekęsi pagalba teroro, nužudy
mu karaliaus Viktoro Emanue
lio, premjero Mussolinio ir kitų 
aukštųjų valdininkų įvykinti 
Italijoj pervartą. Areštuota še
ši jauni sąmokslininkai, respub- 
likininkų partijos vadai. Sąmo
kslininkai bandę papirkti kara
binierius, saugojančius valdžios 
ginklų sandėlius, ir gauti iš jų 
tris šimtus revolveriu.

Belgijos premjeras Theunis 
žada pasitraukti

BRIUSELIS, sausio 29.
Belgijos premjeras Theunis 
reiškė spaudos atstovams, kad

pa-

po ateinančių rinkimų pasitrau
kti. Pasak jo, parlamentas bu
siąs paleistas veikiausia a te i

NORI PADIDINTI ALGĄ 
FRANCUOS KAREIVIAMS

N. RUBAKINO ATSIMI
NIMAI

Rytoj “Naujienose” tilps 
nepaprastai įdomus N. Ru- 
bakino rašinys apie. Rusijos 
revoliucinį judėjimą nuo 
1881 m. iki 1924 m. Tai gar
saus rašytojo atsiminimai.

Rubakino vardas lietu
viams jau yra žinomas: jis 
parašė knygą “Iš tamsios 
praeities į šviesią ateitį”. Ta 
knyga praeitais metais buvo 
išleista lietuvių kalba, 

h j

PARYŽIUS, sausio 29. — At
stovų bu ta n įnešta įstatymo 
projektas padidinti Franci jos 
kareiviams algas. Dabar karei
viai gauna 5 su dienai. įstatymo 
projekte numatoma mokėti pa
prastam kareiviui 1 franką ir 25 
santimus, kapralui 1 fr. ir 45 
santimus, o seržantui 2 f r. ir 70 
santimų dienai.

MASKVAi, sausio 29. Sovie
tų oficialės žinių agentūros Ros- 
ta pranešimu buvęs karo minis- 
teris, Trockis, sveikatai pataisy
ti iškeliavęs į pietų Rusiją.

■.... i.. V I l I' i i- .-.i&M'.

Kansaso “Kviečiu Merge
lė" — sostinės viešnia

Atgabeno Prezidentui maišą 
“geriausių pasauly Kansaso 
kviečių”

WASII.INGTONA$, sausio 29
' šauniausia sostinės viešnia 

šiandie buvo jauna mėlynakė 
mergelė iš Kansaso, ūkininko 
duktė. •♦Ir nežiūrint, kad ji tik 
ūkininko duktė, kongreso atsto
vai, ir kabineto nariai,, ir patsai 
Prezidentas atidėjo savo darbus 
į šalį, kad ją pagerbus.

Ta mergelė Vida VVatso- 
niutė, 19 metų. Jos atvykimas 
sudomino sostinę nemažiau, kaip 
kad atvykimas kokio nors užsie
nių pasfiuntinip. Bet čia ji pa
ti buvo pasiuntinys. Ji buvo 
“Kansaso kviečių mergelė.” Ji 
atgabeno Prezidentui Coolid- 
ge’ui maišą kviečių, kartu su 
pranešimu, kad “Kansas augina 
geriausius pasauly kviečius.”

Šalčiai Kaukazijoj padarė 
milijonus nuostolių

Francuzy komunistai puolė 
klerikalų milingą

Kihisiose dėl to riaušėse penkio
lika asmenų buvo sužeista

BATUMAS, Užkaukaziš, saus. 
29. — Nepaprastai dideli šalčiai, 
kurie šią žiemą viešėjo visoj 
Kaukazijoj, sunaikino vynuogy
nus ir sodus, padarydami milijo
nus dolerių nuostolių. Garsieji 
Kaukaze Abraudurso vynuogy
nai, kurie aprūpindavo Rusiją 
puikiausiu šampanu, sunaikinti, 
kaip kad sunaikinti ir kiti vy
nuogynai, duodavę gero balto ir 
raudono vyno /

Batum.o apygardoj 
kentėjo dideli citrinų 
nų plotai.

TJfliso ir Baku 
sniego yra trys pėdos gilumo. Vi munistai, parlamento 
si naftos šuliniai stovi be darbo, dalyvavusieji 1 X5 

žmonės labai susirūpinę, kad skaudžiai sumušti.
dideli šalčiai neatsilieptų skaud-1 Pagaliau vienam w. ... • I____ I____ ■_ .. 1. .

baisiai nu- 
ir tanžeri-

PA RYŽIUS, sauiso 29. Pen
kiolika asmenų buvo sužeista 
riaušėse, kurios vakar įvyko, ko
munistams puolus franeuzų kle
rikalų taip vadinamos “patrio
tų sąjungos” mitingą.

Klerikalams sveikinant atvy-t 
kusį susi rink imąn savo vadą, 
generolą Castelnau, ir dainuo
jant Marselietę, komunistai ėmė 
dainuoti Internacionalą, steng- 

,damies užrėkti klerikalus. Iš
apskrityse to prasidėjo riaušes. Trys ko- 

atstovai, 
buvoavusieji riaušėse, 

anyžiai sumušti.
l komunistų 

vadui buvo leista kalbėti ir pra
šyti savo draugus, kad jie nu- 

įMEKSIKOS MIESTAS, saus, rimtų ir pasišalintų. Be to it 
..... . ’ ga-

žiai i kviečių pašėkus

---- -------------- -------- —------------------------
29 — Vera Cruz valstijoj vakar j policijos Įsimaišymas padarė

Dvi savaites atgal, per valsti- įvairiose vietose įvyko stiprus'lą netvai'kaL 
jos gubernatoriaus Pauleno žemes drebėjimas.’ žalos te-1 
inauguraciją, p-lė Vida Watso- $au nepadaryta, 
niutė buvo išrinkta kaipo tipin- —— 
giausia mergaite Kansase, ir ji ( 
savo vizitą VVashingtonan pada-; 
rė “Kansaso dieną” — Kansaso 
valstijos priėmimo į Uniją su
kaktuvėmis, kurias valstija kas 
metai iškilmingai švenčia.

Atvykus VVashingtonan, mer
gaitę stoty pasitiko Kansaso at
stovai kongrese; po to jai buvo 
suruoštas priėmimas Baltuo
siuos Bumuose, kur ji įteikė 
Prezidentui maišą kviečių, pa
skui vėl visokį jos garbei pietus 
ir pokiliai.

Prezidentas, priimdamas kvie
čius, pastebėjo, kad “'Kansas au
gina ne tik geriausius pasauly 
kviečius, bet, matvt, ir gražiau
sias mergaites.” t

Šeši šeimynos nariai 
užtroško gazu 1

29.

AMERIKOS TURTAS
LIAIS — $4,834,512,000

GYVU-

Neramumai Jugoslavijoj
Priešrinkiiminės kampanijos 

riaušėse 11 užmuštų, 20 sužei
stų; 800 areštuota

VIENNA, Austri ja, sausio 29. 
— Besiartinant vasario rinki
mams, Jugoslavijoj eina aštri 
politinių partijų kova, dažnai 
pereinanti j partižanų muštynes 
ir riaušes. Tose riaušėse iki 
šiol buvo vienuolika žmonių už
mušta ir daugiau, ne dvidešimt 
sužeista. 800 žmonių areštuota.

Aštriausia kova eina tarp ser
bų nacionalistų ir kroatų respu- 
blikininkų.

Pastaromis dienomis buvo, pa
vojingai sumuštas ir sužeistas 
vokiečių kurių Jugoslavijoj 
skaitoma apie du Šimtu tūkstan
čių partijos vadas Ki altas

Belgrado laikraščiai nepaten
kinti d oi Vokietijos ministerio 
Jugoslavijoj perdidelio susiinte- 
resavimo tuo užpuolimu Krafto. 
Ministeris betgi pareiškė, kad jis 
veikiąs, čia grynai humanitari
niais motyvais vaduodamos ir 
visai neturįs tikslo maišytis į 
vidujinius Jugoslavijos dalykus.;

Kaunas
BEDARBIAI KAUNE

Kauno Miesto Darbo Biržoje 
laike 1921 m. pareikalauta dar
bininkų 2,159 žmonių, iš jų 
265 vyrų ir 1891 moterų; už
registruota bedarbių 23(M) žm.; 
iš jų 300 vyrų ir 2000 moterų.

Iš KlaipėdosI
Optacijos reikalai.

Sausio . mčn. atvyks iš Vo- 
1

k ie Ii jos Į Klaipėdą lam tikras 
vokiečių valstybinis komisaras, 
kurs turėsiąs rūpintis tarnau
jančių Klaipėdos krašte vokie
čių valdininkų ir mokytojų op
inei jos reikalais.

Sidzikausko sveikinimas
Lietuvos atstovus Vokietijai 

p. Sidzikauskas yra pareiškęs 
vokiečių tautai Kalėdų linkėji
mų, kuriuos, persispausdino vo
kiečių laikraščiai. Klaipėdos 
vokiečių spauda komentuoda
ma ši sveikinimų tikisi, kad 
su Naujais Metais prasi dėsią 
geresni santykiai ir tarp Lie- *• e t «
luvos ir Vokiečių.

Išvežama duona iš Vokietijos. 
Šilutės duonkepiai susirūpinę 
duonos atpigimu.

Iš Vilniaus
Lietuvių prieglaudos pašalpos 

negaus

Delegatu ros soeialės globos 
skyrius atsiuntė LietuviiųZent- 
ro Komitetui / raštų, kuriame 
duoda suprasti, kad pašalpų 
lietuvių bendrabučiams ir prie
glaudoms neduos.

Konfiskavo “žiburėli”
Vilniaus miesto komisaras 

ra-Štu gruodžio 17 d. 1921 m. 
“Rytui” pranešė, kad Vilniaus 
muitinėn buvusi atvežta skry
nia 56 kilogramų, kurioj bu
vęs lietuvių laikraštis “Žiburė
lis”.

Skrynia su spaudiniais kon
fiskuota.

Chicago ir apielinkė. — šiai 
dienai oro biuras pranašauja: 
Didžiumoj apsiniaukę; maža at
mainos temperatūroj; vidutinis 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutine.i

šiandie saulė teka 7:06, leid
žiasi 5:01 valandą.

SCRANTON , Pa., sausio
West Scrantone šj rytą rasta 

vienuose namuose gazu užtroš- 
kusią visąi šeimynh, susidedan
čią iš šešių asmenų — Louiso 
Dešino, jo žmonos, ir keturių jų 
vaikų.

Pasirodė, kad buvo pratruku
si gay.o įvada. Šeimynai bemie 
gant., kambariuose priėjo tiek 
gazo, kad visi jie užtroško.

.... ..................................r ' 111 ■1 ■ ■ 1, ..i,,,,...,. , , ,■■■—

5is Kartus Greičiau 
už 50 centu

PINIGU KURSAS
j Vakar, sausio 29 d., užsienio pi- 
| nigų ne mažiaus kaip už $25,000 <ly
derių bankų buvo skaitoma 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, ] ()6 frankų .....
Danijos, 100 kronų .......
Francijos, 100 frankų 
Italijos, 100 lirų ..........
Lenkijos, 100 zlotų .......
Norvegijos, 100 kronų ... 
Olandijos, 100 markių ...
Suomijos, 100 markių 
Švedijos, 100 kronų ....
Šveicarijos, 100 famkų

$29,875,000 NUOSTOLIŲ DEL 
AUDRŲ PRAEITAIS .METAIS

Amerikos

WASIIINGTONAS, sausio 29. ‘
— Agrikultūros departamento 
apskaičiavimu, vertė visų gyvu
lių Jungtinių Valstijų formose ir 
randuose siu metų sausio 1 die- .
ną siekė 4,834,512,000 dolerių, LietllVOS PlltigŲ KUTSaS 
arba 11/2 nuošimčiu mažiau nei 
metai laiko atgal.

NEW YORKAS, sausio 29. — 
Insurance Pres^ paduodamu 
pranešimu, praeitais 1924 metais 
siaususios • Jungtinėse Valstijose 
audros padariusios medžiaginių 
nuostolių bendra suma 29,875,- 
000 dolerių.

.... $4.80
.... $5.22

$17.89
. . $5.41
.... $4.17
... $19.25
... $15.33
... $40.34 ___________
.. $26.95 FKAŠCUZAI TURI PASLĖPĘ

M»'2 bilijonu aukso frankų

Siunčiant pinigus Lietuvon per 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito-

..... $5.50

..... 10.50

..... 20.75

..... 81.00

..... 41.25

..... 51.50

..... 61.75

..... 72.00

..... 82.25 

..... 92.50 
.... 102.75

AIRIU LAISVOJI VALSTYBE i
KLIBA, SAKO DE VALERA j foo 

! • ______ — | 200
DUBLINAS, Airija, sausio 29.! įįJJĮJ 

— Airių respublikininkų vadas, I 500 
Eamon de Valera, savo kalboj 
vakar pareiškė, kad Airių Lais
voji Valstybė klibanti, ir kad tik 
visiška nepriklausomybė tega-, prie gįtoš sumos reikia pridėti 25 
Tinti duoti jai pastovumo ir ger- centui pašto iSalidų už kožną siuntini 
būvio,

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 

1600 litų

-600
700
800

i Norint pasiųsti telegramų — dar 5(1 
'tentų daugiau.

PARYŽIUS, saus. 29. —Laik
raščio Matin paduodamais ofici
aliais apskaičiavimlais Franci joj 
žmonės laiką paslėpę savo pan- 
čiakose ir saugiosiose, privatinė
se šėpose nemažiau kaip du bi
lijonu aukso frankų, arba apie 
400 milijonų dolerių Amerikos 
pinigais.

BUFFAl67n."y7 sausio 29. 
— Apartamentų triobesy, Whit- 
ney PJace, anksti šj rytį įvyko 
gazo ekspliozija, kurios penki 
žmonės buvo sunkiai sužeisti.

_____________________________________________________________________

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
nigais 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- 
resantams j visas Lietuvos dalis ir taipgi 
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių 
vietų. Naujienų telegramos yra greičiau
sias, tobuliausias, pigiausias ir saugiausias 
pinigų siuntimo būdas.

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

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

N AUJ 8
1739 So. Halsted St, Chicago, III,

....................- ■ ...............-.........................
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SHERMAN STATE BANK

»:V :
t

BOLESLOVAS’ ZALESK1 
C. J. TOMKIEVVICZ '*■ 
JOS. PERCIBAŲ PIO 
ROMAN J. KOWALEWSKI 
i)R. L, J. HAJDUSEK 
DR. F. J. LOWNIK ’ ! 1

BANKOS DIREKCIJA:
PETRAS H. PATKA 
JONAS NATKOVVSKI 
BOLESLOVAS R. KOZLOWSKI 

'HENRY BEAUPRE 
ČESLOVAS PRZYDRYGA.

BANKOS VALDYBA:
BOLESLOVAS ZALĖŠRl, 

Direkcijų* Prezidentas
C. J. TOMKIĖWICZ,

Prezidęnt»s
ROMAN J. KOWALĖWSKĮ,

Vice-Pręzjdeptas ir Kasiepus
MARTA A.

Kaaierjaųs pagclbininkė.

4

SHERMAN STATE BANK
Yra valstijinis bankas ir priežiūroj Valstijos valdžios

’ *<C * f

Didelis Atidarymas Naujo Bankinio Namo
Town ofLake

4801 So. Ashland Avė., kampas 48th St.
, sale Aj-kins

Nuo 0 vaj. ndo iki 9 ya|. vakare.
Kviečiame visus C'lncagos lietuvius atsilankyti ir pamatyti, kaip praktiš 
kai viskas yra prirengta, $ augstŲ musu bankas.

CHICAGOS 
ŽINIOS

------- --------—------ 1... ........— ■

pabarti teisėjus už jų nuolanku
mą piktadariams. Bet yra žį- 

:nomą, kad ir teisėjas Lyje suši
lau kdavp iš teisėjų prisės tankių 
pabarimų už jo griežtą nusista- 

1 tymą prieš piktadarius, ypač vą-

Vaikas nusižudė ANNA PAVLOVOS 
BALETAS

KAPITALAS IR PERVIRŠIS —
I* .< I*

Ketvirta Dalis Miliono Doleriu
Pinigai padėti taupymui iki 1 vasario, gaus palūkanas nuo 1 sausio. / 
Didžiausias skyrius persiuntimui pinigų į tėvynę ir pardavinėjimas laivakorčių 
BOLESLAVO ZALESKIO, dabaf randąsi musų bankiniame name.
Bus duodamos dovanos kurie pasidės taupymui pinigus.*
PASTABA. — Kas turi taupymų knygutes iš kitų bankų, o norėtų pasidėti čionai, tai 
mes iškolektųosime sų nuošimčiais, be jokio jums trubelio ir išduosime jums knygelę 
mųsų BAN^O.

idar K. Levickis, J.' Šimkus,1 D. 7 d.'Pulaškio svetainėje risis lie- vakarą ten risis ir rusų nrilži- 
Dųdinskąs,. Adoiųas; Tarvidas ir tuvių ristįkas Ą. Ąčas su lenkų nas Gapkąvenko. Su kuo jis ri- 

meš’Ka ir buvusiu pasaulio čem- sis, dar kol kas neskelbiama, 
pioųų St ZBYS?KO. Tą patį • —N.

llilding Carlson, 14 metų, 609; 
W. 79 St., užvakar vakare nusi- ■ 
šovė, kadangi jo motina atsisakė 
duoti jam dešimtį centų nueiti 
teatrėl i n.

.Amerikos kritikai- negali Pav
lovus baletu atsidžiaugti: ant 
galo, jie sako, mes turime dabar 

tChicagoje tokį meną, kurį kiek
vienas-gali suprasti ir gėrėtis.

BARZDASKUČIAI GRŪMOJA ,‘^vIovq^ JJ)tel’Pretacija baleto 
STREIKU į r airy Doll yra staciog stebe-

. tina. \ Su operomis, sako kriti- 
Derybos tarp barzdaskuty klų kai, bėda yra ta, kad jos yra 

savininkų ir darbininkų nevyks- dainuojamos svetimomis kalbė
ta. Paskiausias samdytojų pa- mis ir todėl didelei žmonių dau- 
siulymas biskutį pakelti algą, Ii- gumai yra nesuprantamos.
ko darbininkų atmestas. Todėl; Kadangi šį kartą Pavlovą at- 
gtęsia kilti barzdaskučių strei- sisveikina su Amerika ir, labai 
kas. Darbininkai siūlo nesuti- galima, ant visados, tai nereikia 
kimus pavesti arbitracijai, bet praleisti progos pamatyti * tą 
samdytojai nenori sutikti. .gerinusį pasaulyje baleta, kuris

Mason’as.
Taip dalykąmš esant, ristikai 

reikės paskirstyti į tris kątęgp- 
rijąs: sunkiojo svorio, pusiau 
supkiojų svorio ir vidutinio svo
rio.

Pirmas “mušis” įvyks vasario 
6 d. Town o f Lake karalystėje 
(Sehool Hali svetainėje). K. 
SarpMlius kelis kartus šaukė 
Bancevičių ir žadėjo jį paguldy
ti i 15 min. Dzūkas nėra baikš
tus. Jis sako,, jog Sarpaliui to 
niekuomet nepasiseks padaryti. 
Rezultate Sarpalius apsiėmė į 
pusę valandos net tris paguldy
ti: Juzėną, Glazauską ir dzūką.

Požėla tą patį vakarą risis 
giieko-romenų stiliumi su Goš
tautu, o J. Šimkus su K. Levic
kui.

$500.00 DOVANŲ $500.00
■ DIDELIS MASKARADŲ BALIUS

Rengia Draugystė Lietuvos Kareivių
Subatoj, Sausio 31,1925

Lietuviu Liuosybėsi Svetainėje
14 St. ir 49 Čt., Cicero, III.

Pradžia 7:30 vai. vakare- Muzika J. POCIAUS,
Kviečia visus KOMITETAS.

*•*•

Du žmonės užmušti
;geriausi pasaulyje baletą, kuris 
dabar šoka Auditorijos teatre.

—N.

Du žmonės liko užmušti ir 
trys sužeisti, vienas jų gal mirti
nai, Pennsylvanijos traukiniui 
Whiting, Ind., užgavus automo
biliu. Visi užmuštieji ir sužeis
tieji buvo atvažiavę iš New Buf- 
fulo, Mich.

BOMBA
Bomba, kuri sprogo prie \58 

E. 29 St., sukėlė didelę paniką 
Mercy Hon>e, 2834 Wabash Av., 
kuriame miegojo 32 vienuolės ir 
50 mergaičių. Visoje apielin- 
kėje išbirėjo langai. Manoma, 
kad tai yra pasekmė kovos tarp 
dviejų automobilių reikmenų 
į >a i"d a v i n etoj ų asociaci j ų.

TURNAMENTE DALYVAVĘ 
DAUG RISTIKŲ

Paskelbimas ristynių turna- 
mento sujudino lietuvių ristikus. 
Pirma jau buvo paskelbta, “jog 
turnamente dalyvauti sutiko K. 
Sarpalius, K. Požėla, J. Bancevi- 
čius ir J. Geštautas. Dabar tas 
skaičius jau padidėjo: dalyvaus

POŽĖLA LAIMĖJO
I

First Kegiment Armory sve
tainėje trečiadienį Požėla į 25 
minutes paguldė G. Mack’ą. Tą 
patį vakarą ten ritosi Pučins
kas su Masonu. Nepasirito. Ri
tosi taipgi ir J. Šimkus.

__________ ,
ZBYSZKO IR GAKKAVENKO

Jau buvo minėta, jog vasario

STIPRUMO BUDAVOTOJAS
Jūsų stiprumas daugiausia paeina nuo Inaisto kokį 

vartojate. Jei jus esate silpnas sveikatoje jus turite var
toti toniką, kuris užtikrina daug maisto sykiu su gyduo
lėmis.

SCOTTS EMUIMON 
budavoja kūną ir suteikia sveikatą kuomet nieks kitas 

’nepagelbsti. Jis turtingas, maistingas, atsako kūno silp
numo reikalavimams ir turi būt vartojamas, nuo
lat kasdien. Del jaunų arba senų, ne stiprių kaip pa
prastai, mes rekomenduojame Scott’s Emulsion.

Scott & Bowne lllooinflcld, N. J.

n.

21-60

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c

DIDELIS METINIS BALIUS
Rengiamas

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ
TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

NORĖDAMI;
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-f 
NYTI VISADOS KREIPKIS f 
PAS MUS. TAS JUMS BtlS,

l ANT NAUDOS. J

S. L. FABIONAS CO

809 W. 351h SI., Chlcagoį
Tel. Bo levard 0611 ir 0774 {

PADAROM 'PIRKIMO IR PAR-Į
DAVIMO RAŠTUS. j 

Pasekmingai siunčiam pinigus irt 
o Parduodam Laivakortes, t į

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

Vakarais ir nedėlios rytąj 
3335 So. Halsted St. 

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894 
Panedčlio vakare:

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

NUŠOVĖ PLĖŠIKĄ

Polieistas John O’Donnell už
tiko, spėjama Dauny Corcoran. 
bandantį įsilaužti j Brodenbeck 
aptiekus, 2843 Indiana Avė.,’ ir 
seifų ir jį ant vietos nušovė, ka
da plėšikas, įsakytas iškelti ram 
kas, stvėrė už savo revolverio.

PERMAINOS MIESTO TEISĖ
JŲ TARPE.

Vyriausias miesto teisėjas 01- 
Jon paskelbė,, kad įvyko didelių 
permainų miesto teisėjų tarpe 
pasiskirstime darbo.

Teisėjas Lyle, kuris pasižymė
jo persekiojimu piktadarių ir 
nustatymu jiems didelių kauci
jų, kad jie negalėtų išeiti iš ka
lėjimo, tapo paskirtas prie civi
linių bylų laidinio.

Kitas teigėjas irgi susilaukę* 
“nubaudimo?* Taj teisėjas New- 
cotner,’ kuris tapo paskirtas ma
žiau pavojingon vieton.

Daug kitų teisėjų irgi pasikei
tė savo vietomis. Daugelis tei-, 

• sėjų, buvusių prie kriminalinių 
bylų, tapo perkelti prie tardimo 
civilinių bylų.

Teisėjus Olson sako, kąd tąs 
permainas padaryta dėl labo tei
sino, nes ikišiol daug piktada
rių ištrukdavę nuo bausmės ir 
liet jis pats būdavęs priverstas

Dr-stės šv. Jurgio
Ncdėlioj, Vasario 1, 

1925 m.

MILDOS SVETAINĖJ!

3112 So. Halsted SI.

Kviečiame visus atsilankyti ant šio 
baliaus, puiki muzika ir palinksmini
mas. Po baliaus bus piiemimas na
rių i draugystę veltui nuo 18—40 me
tų amžiaus. Pradžia 6:30 v. v.

KOMITETAS.

New York Central Car 
Dept. Darbininkų

MASINIS-MITINGAS
Šiandien, Petnyčioj, 

Sausio 30
LA1THEK SVETAINĖJ

6103 So. State St.
Pradžių 7:30 vai. vakare

Kiekvienas geležinkelietis būtinai i 
privalo dalyvauti šiame masiniame 
susirinkime, nes yra

SVARBUS REIKALAS
put, gerub kuJbStojąs.

Kviečia

Brotherhood Railway 
Carnien of America.

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

/Vardas ir pavardė

Kaimas Valsčius

Paštas ... Apskritis

Pinigų prisiunčiu $ turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

i

. (jei nori

A.

50
100
200
800
400
500

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

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų
t .  _____________________________

litų . 
litų 
litų . 
litų . 
litų . 
litų .

I’uštir
. $5.75 

.... 10.75 . .. 
..... 21.00 ....

Telegramų 
.......  $6.25' 
........ 11,25 
......  21.50

II.50
51.75

42.00
52.25

V600
700
800
900 

10“0 
5000

litų ......
litų ......
litų ......
litų ......
litų ........
litų ........

Paštu 
........ $62.00 
......... 72.25 
..... 82.50 

......... 92.75 
,...... 103.00
.......  514.00

Telegrama 
..... . $62.50 

72.75 
....... 83.00 
....... 93,26 
....... 103.50 
...... 514.50

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.

Visuose reikaluose adresuokite: ‘ *' x-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Cliicago, Illinois

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-112 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo G iki 8 v. v. kiek
vienų vakarį, išskyrus ketvergą.

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
, LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

lengvomis išlygomis.

A. F. CZESN A 
-MAUDYNES

Turkiškos, sulfurinės va
nos ir elektrinis gydymas

Dabai* naujai išradome minera
line,si sierines vanas, kurios yra ge
ros nuo visokių ligų: reumatizmo, 
cirkuliacijos, kraujo ir t. t.

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

Namas naujai ištaisyta ir padi
dinta. Yra vietos dcl 150 ypatų. 
Iš toliau atvažiavę galį būti sa
vaitę laiko arba taip ilgai kiek rei
kalinga.

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

/Atdara dienomis ir naktimis..

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

Phonc Boulevard 4552

6822 mirčių nuo whoop- 
i ing kosulio

\Yiiooping kosėjimas yra labiau
siai nepakenčiama kūdikių liga ir 
viena iš pavojingųjų. Yra rapor
tuota 6822 mirčių į vienus metus 
Jungtinėse Valstijose nuo tos ligos. 
Nėra gyihioliij nuo vvlrooping ko
sulio, jis begalo kankina kūdikius, 
bei pagelbų galima suteikti ir ligų 
gulima sutrumpinti. Kelčių lašų 
Dr. Druke’s Glesseo greitai praša
lins nors ir didžiausi kosėjimų ir 
Jeigu duosite reguliariai sutrum
pins ligos atakas ir pagreitins pa
gijimų. J<>s > ra rekomenduojamos 
daktarų ir parduodamos aptieki)- 
rių su pilna garantija užganėdini 
tuo - 50c. butelis.

THE GLESSNER CO., 
Fintllay, Ohio.

Complete iti Itself
Išgalanda _ razor gele
žėlę be išėmimo jos iš 
Mitelio. Greitai ir ge
rai.' Visas setas — 
razor su dirželiu ir* 
ekstra peiliukais, $1.00 
ir augičiaa.

V^let/luto^irop Razor

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 12(101
Tel. Randolph 1034—Vai.. nuo 9-6 

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

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

aBg-i-aa- •• i--------------- -j---------------------- iTTrrwii»»g

J. P. WAITCHES
Advokątas

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street,

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

riant Subatal ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas Pūliniai! 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

SPECIALISTAS ant egzainina- 
vojimo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.L
Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
, Room 17126

CH1CAGO TEMPLE BLDG.
77

Cor.
W. VVashinglon SI. 
Wąehington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395
------- " .

■M

John Bffgdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS■ \

69 W. Washinglon St., Room 131Q
TeJephone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 West 2U Street
Telepnone Ruosevelt 9090

Namų Ttdefoiųis Canal 1667

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Romu 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Cbicago 
Tel. Yards 4681. .

4

A. E., STASULANI 
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room 911 
Tol. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgepoj’to Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737
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BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai p» 
tarnauju mote
rims prie gimdy- 
m o , . patarimai
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted SI.

j KORESPONDENCIJOS

Judėjimas tarpe ličiu viii 
kriaučių

Subatoj po pietų bevaikšti- 
nedamas po Boooklyno gatves 
užsukau į Lietuviu ( kęsų klu
bo kambarius. Atradau pusė
tina buri žmonių visokio am
žiaus: šnekučiuojasi, juokauja, 
kiti rimtai kalbasi apie Unijos 
reikalus', lai visi kriaučiai lie-i 
tuvių skyriaus.

-Na vyrai!—'Užklausiau. — 
Kas jumis visus čionai sutrau
kė? i

—Drauge, organizuojame są-l 
jungą—buvo atsakymas. j

Tai-gi, o kas jus užpuola,Į 
kad reikalinga organizuoti to-Į 
kią apsigynimo grupę?

Susirinko apie mane apie pu
sė 'tuzino mano gerai pažįsta
mų draugų ir prmlėjo man ai
škinti, kad jie organizuojami 
prieš lietuvius bolševikus (ko
munistus), “f.aisvės” vadovau
jamus. Tokis išsireiškimas pa
darė Į maut? gana nesmagų į- 
spudį. Organizuojasi prieš 
laisviečių vadovaujamą grupę, 
kurios vyriausias obalsis buk 
yra darbininkų reikalai, dar
bininkų unijos. O dabar prieš 
ją organizuojasi. Tai negali
mas daiktas! <

barius, žvalgydamos ar nepa- 
tėmisiu kokį atžagareivių gru
pes “lydorį”, kuris gal organi
zuoja darbininkus prieš pažan
giąją grupę, kad atitraukus 
nuo tikslo. Apžiurėjau, visi 
pilki darbininkai 51 A. C. W. 
of A. Skyriaus nariai. Nuta
riau palaukti kol mitingas at
sidarys.

Atsidarius mitingui prasidė
jo kalbos ir rezoliuciją skaiti- 
mas; . kuriose vis buvo pabrė
žiamas reikalas apginti .)4 sky
riaus iždą, kad nebūtų pinigai 
aikvojami įvairioms grupėms, 
kad sugrąžinus visiems nariams 
pilnas teises spręsti unijos rei
kaluose, kad panaikinus viso
kias “fikcijas”, kurias sugalvo
ja pildančioji taryba suside
danti vien iš laisviečių.

Viena-' atsistojęs papasakoja 
štai .kokią istoriją: Iš musų 
ištraukia pinigus įvairiais bu
dais: mes aukaujame ne į 
“Laisvės” popieros fondą, mes 
aukaujame ne komunistų par
tijai, liet mes aukaujame įvai
rioms grupėms, štai mes nese
nai aukojome vienai grupei, 
kuri tik ant popieros tegyvuoja. 
jLaisviečiai gerai žino, kad 54 
lokalas nusistatęs* prieš gom- 
piersinę politiką Amerikos Dar
bo Federacijoje. Tai ve Lais
vės šalininkai ir atneša laišką 
nuo tūlos grupės, kuri buk tai 
veda anli-gompersinę propa
gandą. O ta grupė tik tol bu
vo, kol mes paaukojome $25.00. 
Tokių ar biskį kitokių grupių 
atsišaukimų aplaikome gana 
tankiai.

Antras dar ' pridėjo, kad jei 
panašiu aukavimų nepraveda 
vieną susirinkimą, tai įnešimas 
būna atkartotas antrą, trečią 
kartą ir tol būna keliamas, kol 
išgaunami pinigai.

Toliaąs. Į lokalo pildantįjį 
komitetą gali pateikti tiktai 
laisviečių grupes žmonės, o jau 
priešingo nusistatymo žmogus, 
tai tveriamos aplinkyliės, kad 
tas žmogus turėtų apleisti vie
tą, o jai nenori pasiduoti, tai 
suspenduoja. Turime gana pa
vyzdžių. Aš paminėsiu tik vie
ną iš daugelio, kurį aiškiausia 
vis pamename iš praeities. Tai 
A. Žilinskas, kuris buvo bjau
riausiai persekiojamas. Žilins
kas buvo komunistas, prigulė
jo partijai per daugelį metų ir 
prasikalto prieš komunistą par
tijos principus tik tuomi, kad 
unijos susirinkimuose aštriai 
kritikavo Mockaičio ir Jankaus
ko politiką ir visai nepaiso, 
kad jo vienminčiai kaip siena 
stovėjo turtingesnių ją kontrak- 
torių priešakyje. Negana dar

to, Žilinskas buv< 
tas iš P.'iot. Sočiai 
drovės Board 
Komunistų partijos 
tis su

suspenduo- 
Nanio ben- 

Di rektorių ir 
t) Mockai-

Jankausku tapo išrinkti 
Pildančiojo komiteto na-

riais.
čia

Žilinską, bot buvo išmesią visa 
eile nariu iš komunistą parti-

viena

tr daug kitų atsitikimų buvo 
paminėta, kurie pilnai mane j- 
likino, kad laisviečiams nedar
bininkų reikalai rupi, bet visai 
kas kita ir kad jie dirba ne 
darbininkų naudai, bet alpenč, 
darbininkų nenaudai.

—Pašalinis.

Pareiškimas Lietuvių Rub 
sitivią Apsigynimo

8. Stosime, idant, nuskriaus
tieji per 
butų teisingai, lygiai per Uniją kint nors porą naujų dainų 
apginami. losi pačios nekokį daro įspūdį

9. Vėsimo kovą prieš n oš va- į publiką, 
rūmą dirbtuvėse. * >

10. Didžiausias pastangas dč 
sime suorganizuoti j Amalga- 
ineitų Uniją neorganizuotus rub 
siuvius.

L. R. A. Sąjungos Valdyba
V. Bielskus, Pirm.
V. M. Michelson, Sek r. ‘

noma dainininke, dainavo gra- 
samdytojiis unijistai, žiai, tik patartinai jei i šs įmo

nes

Wpreester, Mass. aktoriai. Vei
kalas puikus, ir aktoriai sulošė 
gražiai, lik gal kai kur negar
siai kalbėjo, ir užpakalinė pub
lika negalėjo girdėti aktorių žo-

Keturi grybai Į vienus barščius,!
— keturi parengimai į vieną 
savaitę.

Sausio 1 dieną, Lietuvių Sve
tainėj, atsibuvo koncertas, kur 
dainavo Rimkus ir Putvinskąi- 
tė, ir griežė ant smuiko židana- 
vieia. Visi artistai savo užduo
tis atliko puikiai. Rimkus dai
nuoja gražiai, tik gal per letfai. 
židanavičia griežė ant smuiko 
puikiai. Putvinskaitc visiem žb

| Brooklyne, Lietuvių Amalga- 
1 mated Clothing VVorkers o f 
I America 54-tamė Unijos Sky- 
I riti jo, nuo kelių metų yra Įsi- 
I viešpatavus l>olševikiška dikta- 
Itura, kurios palaikymui yra su- 
| litvSrusi iš tų pačių unijistų, 
I taip vadinama, “Darbo Uni jų 
Į švietimo Lyga”, kur tos “Ly- 
| vos” susirinkimuose vien tik da
irom^ planai: kokiu budu Unijos 
54-tą skyrių užvaldyti bolševi

kiška diktatūra; kaip sudėti sa
vo lygiečius į Unijos valdybą, 
kaip surasti progas išvilioti au
kų delei bolševikiškos partijos, 
kaip savus lygiečius sudėti į 
goresni darbą ir taip panašiai 
saviems suteikti geresnes, pir
mesnes vietas, o kitaip manan
čius unijistus nustumt? j užpa
kalį, taip, kad išsivaikius senes
nius Unijos narius ir ant galų* • galo užgriebti Unijos iždą.

šitokį jų planai pasireiškia 
kiekvienam Unijos įsusirinkime, 
ir Unijos interesai virto bolše
vikų partijos interesais, kaip 
juos padiktuoja iš Maskvos, bū
tent neigti visokiais budais la-! nėštumo 
biausiai tuos unijistus, kurie 
bando jų niekšystes viešai su
sirinkimuose pastebėti, šiuos na
rius jie savo spaudoje melagin
gai šmeižia juodžiausioj išvaiz
doj, kad tokiu budu diskredita
vus kitų unijistų akyse

Komunistai 
Unijoje, paveizdan

.z'kUDIKIv^V 
uEROVės SK/Riuy 

DEL APRŪPINIMO 
MOTINI/ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Ala*, akyrinje m«a laikas 

noo talko gvildensime rei

kalus (domios bOstančloms 
motinoms ir motinoms Jau

ny kūdikiu.

Kūdlkly aprūpinimas ir po- 
•ėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos MmynaJ ir tautai 

Ir mes jaugiame, kad tai 
yra dalykas, korį mes tu

rime reguliartakals laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 
ptrgvUdaatL

APRŪPINIMAS MOTINOS
Gyvybe, sveiKara ir sveikas kūdikio 

išsivystymas priklauso daugumoje nuo 
sveikatos ir apsaugojimo motinos. JVlo- 

i tina gali .pažeisti kūdikį, kurį ji nešio- 
Ija lygiai pirm devynių menesių prieš 
gimuymą kaip ir devynius mėnesius 
po. Kūdikio išgyvenimo proga pri- 
Klauso nuo šeimynos uždarbių, tėvų 
sveikatos ir teisingo gyvenimo, ap
saugojimo nėščios motinos nuo persi- 
dnbimo, nedapenėjimo, ir rūpesčių, 
nuo motinos gero prižiūrėjimo laike 

i ir gimdymo, pasilsėjimo, pa-, 
laikymo penėjimo iš krūtų, ir suprat- 
lyvos motiniškos priežiūros namuose.

Daugiau pusės tų kūdikių, kurie 
miršta pirmame mete savo ąmžiauą, 
miršta 
esti pa 
me daugiau kaip 7b nuošimčių Suvie- 

; nytų Valstijų gyventojų, buvo dau
giau t kaip 76,000 mirčių kūdikių jau
nesnių nei vienas mėnuo (jię sudarė 
45.9 nuošimtį visų kūdikių mirčių). 
Didžiuma šitų kūdikių buvo tokie, ku
rie gimė silpni delei ligij ar sužeidi
mų. Ne kurie iš ją mirė dėlto, kad 
motinos, nežinojo kaip apsaugoti savo 
krutu pieną arba nesuprato svarbos 
penėjimo krutinus, šitie kūdikiai bu
vo bereikalinga auka- ignorancijai ir 
blogoms gyvenimo sąlygoms.

Motinos ^apsaugojimas nebegalimas 
išvengti. Aikvojimas gyvasčių prie 
gimdymo turi x būti sustabdytas, nes 
kiekvienas naujagimis yrą netik bu
siantis pilietis, bet tos pačios sąlygos 
kurios numarina pusę mirštančių kū
dikių kasmet, gadina sveikatai ir gy
vybei tų, kurie išlieką gyvi. Ir rei
kia kreipti domę ne į tuos, kurie jau 
mirė, bet Į tuos, kurie gyvena.

kurios5 priežasčių sąlygų 
motinas, 1916 metais suraŠy

turėdami galią 
tankiau

sia šaukia svarbesnius unijos 
susirinkimus tokioje dienoje, 
kaip kitų Įsitikinimų nariai tu
ri kokią metinę šventę (kaip 
pereitą metinį šaukė prieš pat 
Kalėdas), kur dauguma .unijistų 
negali atsilankyti ir tt. Tas liu
dija, kad jie tokiais ir kitais pa
našiais budais beveik visuomet 
praveda į Unijos komitetą sa
vus bolševikus-lygiečius. Taigi 
mes aiškiai matome, kad susi
būrus šalip Unijos grupė bol
ševikų, daro iš Ufiijos bolševi
kų partijos įrankį. Dėlto mus 
iššaukė į opoziciją susijungti į 
Lietuvių Rubsiuvių Apsigynimo 
Sąjungą dėl apgynimo mus Uni
jos ir jos esamų pinigų, bei uni
jistų teisių.

Tikslai:
lietuvių Rubsiuvių Apsigyni

mo Sąjungos tikslai bus;
1. Paliuosuoti musų Unijos 

54 skyrių nuo bolševikų esan
čios diktatūros.

2. Atgauti prarastiems unu 
jistams Unijoje lygias teises.

3. Dabojimas Unijos iždo, 
idant jisai nebūtų aikvojamas 
bent kokiai partijai ar grupei, 
o tiktai tiems patiems unijis- 
tams.

4. Aukauti iš Unijos iždo ga
li būti leistina tik streikieriam.

5. Kovosime prieš tokius 
Unijos valdybos narius, kurie; 
ten įėję tik vien politiniais iš*- 
rėkavimais, o ne dcl Unijos ir hga 
jos narių labo.
džio įsitikinimams, bei pažval- 
gų partijoms. z

7. Griežčiausiai stosim prieš
6. Tolerancija legalio pobu- sveikatai

nukaposimus darbininkams a!-. _ . .x ,‘ Skaitykit šituos straipsnius kas sa

Tūkstančiai kūdikių kasmet miršta 
nuo apleidimo. Jie šiandien galėtų bū
ti gyvi — sveiki xir linksmi — jei 
jais butų buvę tinkamai rūpintasi. 
Kas kaltas? Suprantama, kad ne kū
dikis. Taigi atsakomybė priklauso 
tiems kurių pareiga yra žiūrėti, kad 
viskas kas galima butų buvę pador
ia — pirma lygiai kaip ir paskui gi
mimo — kad apsaugojus kūdikio svei
katą ir gyvybę. »

Paprastai motina yra kaltinama už 
netinkamą kūdikio priežiūrą. Kai-ka- 
da ji užsipelno šitos kritikos, bet dau
geli sykįų ir ne. Tėvas daugely at- 
včjų yra lygiai kaltas, o kai-kada jis 
tik vienas ir tėra kaltas už kūdikio 
apelidimą, arba ir mirtį. Bet nepaisy
kite kas kaltas — vistiek kūdikis tu
ri nukentėti. Atf tą gali skaityti tei
singu apsiėjimu su kūdikiu? Žinoma, 
kad ne.

Todėl dėl žmonijos labo bukite žmo
niški ir duokite savo kūdikiui teisin
gą progą gyventi, būti sveiku ir link
smu, kad galėtų vėliau netik pats sa
vimi pasirūpinti, bet aprūpinti gali 
būt ir tėvai ir motina. Atminkite, 
kad jūsų kūdikis nieko negalėjo sa
kyti, nei už, nei prieš atėjimą j šį 
pasaulį — jus jį čionai vedėte — tai
gi duokite jam dabar progos.

Tukstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
reikalauja ypatingos globos metuose, 

j tani keturių ir šešiolikos. Jiems ypač j 
[reikalingu valgių, kurie maistingi. Jie! 
reikalauja maisto, kuris padarys juos| 
stipriais Ir vikriais, kad stengus prieš 

is. Tėvams tokių kūdikių yra sti-j 
| priai rekomenduojamas Borden’ę 
' Eagle Brand Pięiias. Būdamas pui
kiausiu pienu sumaišytu su geriausiu 

| cukrumi moksliškai, jis pagelbsti ne- 
dapenėtiem kūdikiam greitai'atsigau
ti ir augti svaryn, kas reikalinga 

stybrybei.

■Ibsti ne

Tat iš artistiškos pusės kon
certas nusisekė gerai, bet iš fi
nansiškos prastai, nes publikos 
buvo visai mažai, (nei poros 
šimtų nebuvo). Sarmata Boston 
nu i, tokiai dideliai kolionijai ir 
turinčiai tiek daug visokių pro- 
f esional ų, amatu i n k ų 
rių, kad toks giTižus 
tuščias.

Svarbiausi -aktoriai buvo šie 
Juozapas A. Malžius, Zelbo- 

O. Drižienė, Putiparas — 
- M. Viz- 
J. šalavie- 
Bacevičia,

M. Paruliutė.ir biznie- 
konc ertas

aku še 
kolegiją 
praktika 
Pennsyl- 

ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio-

16 dieną, Symphony salėj bu
vo rodoma Rusijos paveikslai. 
Publikos buvo pusėtinai, bet ne
pilna svetainė, o ir paveikslai 
nekokie, — žinoma, koks ponas, 
toks ir kromas.

Sausio 17 dieną, Lietuvių Sve
tainėj buvo vaidinama “Paraono 
Sapnas”. Vaidino atvažiavę iš

D. Jtįsius, Asenotas 
barienė, Faraonas — 
jus, Kunigas — P. 
Minėt

Publikos buvo pilna svetaine, 
nes netik buvo iŠ Bostono, bet ir 
iš apie) ink iii, — \Vorcester, Mon- 
tello, Brigbton, Cambridge ir kt. 
Rengt* teatrą neva So. Bostono 
Laisvės Choras, liet tikrenybėj 
tai komunistai.

Beje, 13 dieną sausio Sym 
phony Hali, dainavo šalapinas 
Publikos šiuo kart buvo mažai 
gal dėlto, kad įžanga, buvo bran
gesnė kaip kad kitais- kartais.

— Raulinaitis.

KŪDIKIO PIRMI METAI
YRA JO SVARBIAUSI

Jūsų kūdikio gyvenimo pradžia priklau 
so nuo maisto, kurį duosite bėgy pirmų 
dvylika mėnesių. Maistas, kuris pada
rytų stiprius kaulus ir vikrias kojas, 
privalo būti sveikas, sotus, o tuo pačiu 
laiku ir lengvai ir pilnai suvirškomas.

Jei negalite savo kūdikio žindyt, Borden’s 
Eagle Pienas turi tuoj mintin kristi. Per virš 
(67 metus motinos juomi pasitikėjo. Eagle 
Pienas yra smarkiai gydytojų išrašomas ir 
rekomenduojamas, dėlto, kad jis Švarus, sau
gus ir lępgvai priruošiamas.

Borden’s Eagle Pienas šiandien augina daug 
vaikų, kurių tėvai išaugo Eagle Pienu ir ku
rių tėvų tėvai, 60 ir 70"tais metais pereito 
šimtmečio išaugo tuo pačiu pienu.

Borden’š Eagle Pienas yra geras, sveikas 
karves pienas, tinkamai sumaišytas su pui
kiausiu cukrum ir tinkamu kiekiu vandens. 
Vartojant jį sulyg nurodymų, jis arčiausia 
atstoja motinos pieną.

Jei norite dykai nurodymų jūsų kalboje, kaip 
penkti kūdikį su Eagle Pienu ir padaryti jį 
stipriu ir sveiku, išpildykite sekamą kuponą 
ir prisiūskite mums.

KUPONAS

i Katrą Literatūrą Norit

Penėjimo Valgiai dėl
Instrukcijos Vaikų

Vardas ___ ........._________ __
Adresas

THE
BORDRN 

COMPANY

MftrCof Tnė BoRPa**

|mSS'i.?n<4 ‘o?''atUre’’o#htoa e«ęh label Y'*1

Vaikų
Knyga

B O RDBtf 
BUILDING 
NEW YORK.

Mrs. MIGHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampa^ 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi 
rijos 
ilgąi 
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 ju
site pagelbą.

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

DR, SERNER, 0, D
Lietuvis Specialistas

Turėk švariau, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nerišliomis nuo 10 Iki 12

3333 So. Halsted St.

Dr. Benedicl Arnu
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. .Phon» 
Lafayette 0075. Valandos 2—G vak 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phoni 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto 
7 iki 8:80 vakare.

Dr. J. M. Cnrzan
Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas 

104(1 Milwaukee Avė., Vamp. Nohle St
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nu» 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Annitage 
3995. Res. Keystone 4130.

SVEIKATA — TIKRIAUSIAS 
TURThS 

MOKSLAS —TIKRIAUSIA VILTIS

' “GYDYTOJAS”
Didžiausias sveikatos ir irnokslo 
nalas lietuvių kalboje. , 

“Gydytoją” leidžia Amerikos
tuvių Daktarų Draugija. Redaguoja 
Dr. A. J. Karalius uY Dr. S. Biežis.

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

z u r

Gydytojas” talpina gražių paveiks

UŽSIRAŠYK VISIEMS METAMS
Amerikoje ir į Lietuvą kaina du 

doleriai metams. Pavienis numeris 20 
centu.

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

ntniTinrminimnnn

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasįrįžę tar

nauti lietuviams.

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

• Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:80 iki 9:80 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. Morgan St. Chicago 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

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

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

Tel. Lafayette 4146

PRANEŠIMAS ’
Pranešame, kad Dr. Herzman per 
sikele nuo 3410 So. Halsted St.

3235 S. Halsted St.

«DR. HERZMAN -
-Iš susuos

Gerai liet* Tiams* žinomas per 15 
metų kaipo ratyręs 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 Laharatorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

4 Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.

Telefonai

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

I)R. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994 i

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.

l’hone Cidero 8459

DR. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nuo 6:30 iki 9 vakare.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0587

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.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

□r. A. A. Rotb
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriški), Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų- 

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

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

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

Optometrist
jflMfflR^Tel. Boulevard 6487 

^^^■mw^^4649 S. Ashland Avė.
/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 

, virkaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.-

V. nuo 1.2 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:80 
Telefonas Lafayette 3878-7716 

Dr. J. W. Beaudette

i
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me. 0 vienok — nieko ne- 'jisai samdosi vaikus, — ne
darome dalyko pataisy- žiūrint to, kad darbas fab- 
mui”. rike naikina tų vaikų svei
Kokiu būdų dora gali pa

daryti, kad nerūktų durnai 
įš kainynų, čia ne labai aiš
ku.

I, Ir kuoihet tie žmonės, ku
rie yra laikomi dabartinės 
visuomenės “stulpais” — fa
brikantai, kasyklų savinin
kai, geležinkelių kompanijos 
ir t. t., pirmon vieton visuo* 
met stato savo asmeninius 
interesus, tai ko norėt, kad 
kitaip elgtųsi paprasti žmo-

Dalykas, vadinasi, yra 
tam tikram visuomenės su-

Tam, kad žmonės galėtų 
ekonomingiau ir visuome
nės gerovės atžvilgiu geriau 
suvartoti anglis arba kurį 
kitą gamtos turtą, reikia 
pirmiausia tam tikro tech
nikos išsivystymo. Kol žmo
nės nemokėjo daryti tokias
krosnis fabrikams, kad jose tvarkyme, o ne atskirų žmo- 
degtij ne tik anglis, bet ir 
durnai, tol rūkstantys kami
nai buvo neišvengiamas rodosi, kad dabartinė visuo- 
daiktas. menės sistema yra idealin-

Yrav. tečiaus tiesa, kad giausia. Užsimink jiems 
vieno žinojimo dar neužten- apįe tai, kad tos priepionės, 
ka. Žinojimas turi būt pri- kuriomis yra gaminami rei- 
tAikytas praktikoje, kitaip kalingiausieji žmonių gyve- 
iš jo nėra naudos. Bet ar 
taip yra tiktai su žinojimu?
Ar su dora žmonės turi ne vajė’ kokį riksmą jie pakels: 
tą pačią bėdą? ■ t

nių doroje. - Bet liberalai to 
negali suprasti, nes jiems

nimui daiktai, turi būt paim
tos į visuomenės rankas, —

20 ŽMONIŲ SUŽEIS TA ŠIOJ NELAIMĖJ

Politine Ekonomija
Iš rusų kalbos laisvai vertė J. Sondeckis.

(Tęsinys)

\ • suome

Senai yra pripažinta, kai
po doros įsakymas, kąd žmo
gus žmogaus neprivąlo 
skriausti; bet, to neveizint, 
daugybė žmoniją diena iš 
dienos tiktai tuo ir gyvena, 
kad skriaudžia kitus žmo
nes! Dora mums sako, kad 

, nereikia 
plėšti, kad tarpusaviniuose 
santykiuose žmones turi va
dovautis ; teise, o ne jėga.'O 
betgi tautos su tautoms 'ka
riauja; galingesnės tautos 
apiplėšia ir pavergia sllp- 
nesniasias; ir tie, kurie va
dovauja šitiems organizuo
tiems žmonių žudymams bei 
plėšimams, yra garbinami, 
kaipo didvyriai!

Doros įstatymai, kaip ma
tome, gali taip pat būt ig
noruojami, netaikomi prak- 

tirta apie tą Brantingo jga- tikoje,. kaip ir' mokslo bei 
liavimą Švedijos delegatui, technikos išradimai. ' ' 
tai fašistų spauda pakėlė  
didelį triukšmą. Pats Mu- Taigi to liberalinio laik- 
ssolini, pagalios, atsilankė raščio receptas yra netikęs, 
pas Undeną ir įspėjo jį nei- j0 receptas yra negeras del- 
ti prie Matteotti kapo. to, kad jo diagnozas (ligos 
sistai galį pažvelgti į tai, nustatymas) yra klaidin-

“Plėšimas! Banditizmas!
Bolševizmas!” ir11, a.

Atmesdami visuomenišką 
gamybos tvarkyta o būdą,

Švedijos premjeras Hjal- 
mar Branting (kuris dabar 
rezignavo dėl ligos), nega
lėjo dalyvauti Tautų Sąjun
gos Tarybos posėdyje, kuris
. - _ f« - •• . • Uvu • L/LM 04 XII141110
jvyKO Komoje; Todėl Jisai ikįa užmušti
vietoje savęs pasiuntė užsie
nių reikalų ministerg Unde- 
ną, Įgaliodamas jį prie tos 
progos uždėti vainikų ant 
nužudytojo Italijos socialis
tų atstovo, Giacomo Mątteo- 
tti, kapo.

Ant to vainiko kaspino 
buvo užrašyta: “Matteotti, 
kuris žuvo už savo gimtojo 
krašto laisvę. Branting”.

Bet kai Komoje tapo pa-

Taigi to liberalinio laik-

ir ne visur 
žmen-s rinkosi vieną ir tą pa
čią prekę tokiu maino Įrankiu. 
Dažniausia buvo renkama to
kia prekė, kurios daugiausia 
tame krašte buvo. Sakysim, 
musų kaimynai rusai taip pat 
ir mes lietuviai visas iš kitur 
gaunamas prekes mainėme į 
žvėrių kailius. Mat, tiek Rusi
joj tiek Lietuvoj anais laikais 
buvo neišeinami miškai, kurie 

šių žvėrių, 

mielu noru 
prekes Į tų 
šiuos pirk- 
paskui iš-

vė verta 5 lapės kailių, bus ma
ža, reik dar pasakyti, 
kailių, kitas 
toks geras, kad 
galima mainyti, 
ras ar auksas.

Bet pirmieji

kokių 
kailis gali būti 
į jį ir 3 karves 
Kas kita sidab-

L'iniai. pini- 
kokie da

tai buvo 
formos, ir 
dar didžiai

auk,.* i 
gai nebuvo tokie, 
bar, yra. Pradžioj 
paprasti įvairios 
dydžio šmotai. Jie 
nepa t Buvo,
dažnai pasakyti, kuris šmotu

kas yra didesnis, sunku pati
kėti, ar nėra jame ko įmaišy
ta. Todėl tada atsirado dau
gybė pinigų mainytojų ir ty
rėjų. Moka tau kas nors auk
so gabalą, (ai ir eik pas tokį 
tyrėją, jei nenori būti apgau
tas, kad jis pasakytų, ar nėra 
jame ko įmaišyta. Visa tai bu
vo labai nepatogu, lodei vėliau 
įsikišo čia valstybė ir pasakė, 
kad tik ji viena teturi teisės 
pinigus lieti. Ji nustatė tam 
tikrą pinigų .dydį formą, davė 
jam vardą, vienių’ pavadino 
rubliu, k itin- marke, trečiur 
doleriu ir lt* Už pinigų geru
mą atsako valstybė,. todėl nebė
ra reikalo • kiekviena karta 
atskiram žmogui'” tikrinti, ar, 
sakysim, 1 sidabrinis rublis tu
ri tiek sidabro, kiek parašyta, 
ar ne, ar jis iš gero metalo at
lietas ar nė. Taip tatai trumpai 
kalbąnt atsirado pinigąi.

Pinigams atsiradus lengviau* 
buvo ir visų prekių vertė ži
noti, lengviau viieiną prekę su 
kita (lyginti. Visas prekes pra
dėjo matuoti pinigais. Kaip su
lyginsi, sagysim, dviejų akme
nų svorį, jei neturėsi svarsty
klių? Gi turėdamas svarstyk
les beregint tai atliksi, 
svarstyklės padeda svorį 
tuoti, taip pinigas vertę.

Betgi svarstyklėmis lik 
to ir tegalima kitus daiktus at
versti, kad jos 
svorio. Taip pat 
jais dėlto galima 
matuoti, kadangi
ri savo vertę. Jie yra liejami iš 
sidabro ar aukso, šita paskuti
nioji yra labai perkama prekė. 
Auksas ir sidabras ne tik kai
po pinigas turi vertės. Sidab
riniai daiktai, auksiniai žie
dai, auskarai ir kiti papuoša
lai atsirado anksčiau negu pi
nigai. Iš aukso ir sidabro dėl
to ir tepradėjo pinigus dirbti, 
kad tai yra visų pageidauja
ma, pastovios vertės, brangi, 
negendanti, žodžiu, patogi mai
nui prekė.

Jei 4 zolotnikams sidabro iš 
žemės iškasti reik įdėti 1 die
nos darbą, o kepurei pasiūti 
reik taip pat 1 dieną sugaišti, 
tai kepurės vertė bus lygi 4 
zolotnikų sidabro vertei. Iš ši
to sidabro luito nulieja 1 rub
lį. lodei ir galime sakyti, kad 
kepurė,v vertė lygi 1 rubliui.

Taigi, mes matome, kad pi
nigas tokia pa i preke kaip- ir 
kitos prekės. Jo vertė irgi ma
tuojama daibu, kuris yra įdė
tas Į ji — metalą iš žemės ka
sant, jį išdirbant. O kadangi 
metalas pastovi prekė, vi
suomet turi vertės, todėl jo 
vert? matuoja Įeitų prekių ver-

[Pacific and Atlantic Photo]

JERSEY CITY, N. J. — 20žmonių liko sužeista šioj nelai
mėj, kada elevatorius prie Peter^on kelio ir 2nd St. nušoko 
nuo bėgių ir nukrito 20 pėdų. Užmuštų betgi nebuvo.

deri ai Maskvoje sakė, kad 
jiems kapitalistinių valdžių 
pripažinimas esąs nereikalin
gas, nes jie galį ir be jo apsi
eiti. '

Kode! gi komunistai taip 
biauriai meluoja? .Todėl, kad 
jie desperacijoje. SukritikAiot 
Rusijos įsoc.ialdemokratų at
stovą jie neįsĮtė.ngiia; “Pugačio- 
vo b imtus7 daryt jo prakalbo
se' jiems taip pat nesiseka. Na, 
tai nieko daugiaus ’ nčbėpalie- 
ka, kaip iš tolo drapstytis pur
vais!

PUGAČIOVO VAIKŲ 
DESPERACIJA.

Atvažiavo į Ameriką ,vienas' 
tiktai Rusijos socialdemokratų 
atstovas, R. Abramovič, ir vi- 

•Komimterno armiją šioje ša- 
e apėmė panika. - Kur tikjie tečiaus dejuoja: Kodėl 

niekas nepaiso visuomenės drg. Abi-amovičiuj parengiama 
Tąi yra visai ne- prakalbos, tenai susirenka su

siorganizavusiųjų Pugačiova 
garbintojų gaujok ir kelia triu
kšmą; kai jiems nepavyksta 
prakalbas suardyti, tai jie pa
rkui bent savo šlamštuose pa
sigiria, kad “kontrrevoliucio
nierių agentas” buvęs nušvilp
tas ir išvytas per užpakalines 
duris.

Dabar tečiaus jie jau ir tuo 
nebesigiria. Apie) vėlesnes Ab
ramovičiaus [prakalbas komu
nistų šlamštai Jau ėmė rašyti 
^iiikrįaustos nekaltybės tonu 
Vienas jų dejuoja, kad įvykę 

ir kai kuriem su- 
proletarams tekę 

piktinasi, kad

gerovės? 
loginga.

Apžvalga
DARBININKAI IR UNIJOS.

Kilų žalių pirkliai 
mainydavo savo 
žvėrių kailius, ne> 
liams lengva buvo 
mainyti į kitas prekes. Kituo
se kraštuose,. kame buvp pato
gesnės sąlygos gyvuliams au
ginti (pavyzdžiui, Italijoj, Vo 
Lidijoj), pirmieji pinigai buvo 
gyvuliai. 1'en žmonės, kallbeda- 
mi apie bet kurio daikto ver
tę, sakydavo: Šilas daiktas yra 
viurlas tiek ir tiek karvių, tiek 
ir tiek avių ir tt. Tuose kraš
tuose, kur žmonės užsiimdavo 
žemės ūki u, ten visą maine į 
javus1. Tos tautos, kurios daž
nai kariaudavo, pinigais laikė 
"ginklus arba ve-gus, nes Š’(- 
daiktai visų buvo reikalauja
mi; ginklą ar vergą turint vi
suomet lengva buvo į bet kurį' 
kitą daiktą išmainyti. Kitur 
pinigais laikė druskos gabalu^, 
įvairius vaisius (finikus, su
maltos ir suspaustos- arbatos, 
gabalus), džiovintą žuvį,. įvai
rius papuošalus ir lt. ir tt. 
Dar ir šiandien Pietų Afrikos 
salų gyventojai visa maino į 
sraigės kiaušus. Tai yra jų la
bai mėgiamas įtaikias ir Var
tojamas pasipuošti.

Bet visos tos prekės arba 
pirmieji pinigai buvo labai 
patogios maino reikalui, 
pačių veirtė (jei jas verlitai 
gal tą darbą, kuris yra į 
įdėtas), kasmet labai keit 

tai kyla tai leidžiasi. Vadi
nasi, kiek už savo prekę, gali 
gauti tokios prekes, kurią pa
skui lengva išmainyti į bet ką 
kita. Tai vienas nepatogumas. 
Bet kita tokio maino įrankio 
blogybė yra tame, kad visos 
minėtos prekės (javai, galvi
jai, kailiai ir tt.) greitai gen
da, nepatogios ‘laikyti, perkelti 
iš vienos violos į kitą, sunkiai 
dalinami arba visai nedalina
mi ir tt. Mes jau aukščiau nu
rodėme pavyzdį, kaip sunku 
yra karvę išmainyti į adatas, 
balus ar kurį kitą smulkesnį 
daiktą. Jei imsime javus, tai 
čia kitas nepatogumas - jie 
daug vietos užima, sunkus ne 
šti. Sakysim, nori išmainyti 
javų į karvę, lai kokią malką 
javų turi tempti karvės savinin
kui. žodžiu, tie pirmieji pini
gai buvo nepatogus. Žmonės 
greit tai pastebėjo. Mainui pa
sidarius dažnesnių reiškiniu ir 
žmogaus protui labiau prablai
vėjus, buvo surasta kita pre
kė, kuria pradėta naudotis kai
po visuotino maino įrankiu. Ta
da žmonės pradėjo visa mainy
ti į savotiškos rųšies prekę, ku
rios yertė retai tesikeičia, ir 
beto ji negreitai tegenda, neuž
ima daug vietos^ patogi perkel
ti iš vienos vietos i kitą, šita 
prekė lai auksas ir sidabras1. 
Šie paskutinieji dar įr tuo pa
togus mainui, kad sidabro ar 
aukso šmotą _ galima dalint i į 
smulkias dalis, ir kiekviena pati 
mažiausia dalelė turės vertės; 
vadinasi į auksą ar sidabrą ga
lima iškeisti ir išmainyti smul
kius ir stambius’ brangius ir pi
gius daiktus. Patogu ir tai, kad , 
jei yra reikalo, sidabro ar auk
so šmotų liulelius galima vėl su
lieti į vieną g 
k tai, jei juos supiauslysi ar su
taupiusi, sugenda. Be to, auk
so ir sidabro luitas visas vieno
das, tai, pav., ne kailis. Vienas 
kailis į kitą gali būti visai ne-;

Lietuvos darbininkas. panašus. Jei pasakyki, kad kai <

KLAIDOS PATAISYMAS

“Pugačiovščina
, kuris tilpo 

Naujienose”, trečioje 
išspausdinta: 
ir komunis-

Ekonominio tyrinėjimo biu
ras paskelbė įdomių skaitlinių 
apie darbininkų skaičių Jung
tinėse Valstijose ir apie unijas. 

Darbininkų skaičius Ameri
koje, pasirodo, gana sparčiai 
auga. 1910 metais šioje saly

ne buvo 22,106,711 žmonių, 
dirbančių už algifts; 1920 me
tais samdomųjų darbininkų Pakalbu rengėjai pasielgę su 
jau buvo 26,080,689. Reiškia, triukšmadariais, kaip “buče- 
per dešimtį metų darbininku riai”... Iš to jau galima numa- 
skaičius padidėjo daugiaus nJ’l’ ^ad organizuotiems chu- 
kaip trims su puse milionais. pliganams netrukus visai pra

liet dar ‘sparčiaus auga dar- Puls noras lysti į tas prakąl- 
metais I*as tena^ skandalą dalyti.

Bet įdomu, kad komunistų 
aprašįymuose’ ’ A bramovičiatis 

i vienu žodžiu ne- 
Jisai, 

esąs “kontr-rcvoliucio- 
“šmeižiąs sovietų Ru- 

tarnaująs |baltgva.rdie- 
ir t. *t. Bet kame yra

“muštynės” 
sipratusiem* 
į kailį; kitas

ar* Revoliucija 
vakar 
špaltoje, buvo 
“Bet Spartakui
tams tatai nėra jokio pasiteisi- 
mo.” Turėjo būt: joks pasitei
sinimas.

— r . —• -a ' -

SUTIKIMAS NAUJŲ METŲ 
KAUNE

ne- 
Jų 

pa-
ma-

del-

pačios turi 
ir pinigai: 

prekių vertę
Lietuvos, kaip ir kitų kraštų, 

piliečiai turi įprotį Naujus Me
tus sutikti kokioms nors iškil
mėmis bei triukšmais — kaip 
antai vienį antrų vaišinimu, svei
kinimu per laiškus, rengimu su
tikimui Naujų Metų, vakarėlių, 
šaudymais ir t. p. Taigi ir šie
met mūšų laikiniojoje sostinėje 
Kaune sutinkant Naujus Metus 
irgi neapseita be panašių triuk
šmų bei iškilmių. Naktis iš 31 
gruodžio ir šiemet praleista ga
na triukšmingai ir su iškilmė
mis.

Neminiant įvairių pasivaišini- 
(mų bei vakarėlių Vytauto Kal
ne paleista daug rakietų, o prie 
Karo Muzėjaus, kame buvo su
sirinkę tūkstančiai visokių pro
fesijų bei užsiėmimų piliečių, 
buvo pasakyta karštų prakalbų, 
deginta įvairios ugnis — skam
bino Laisvės Varpą. Pasakytose 
prakalbose priiųinta ir Vilnius.

. . ............. 1 šiemet sutinkant Naujus Me? i •buiunku kartu su savp seimy- stis Kirylas daro ką begale- . . J . .
Anomis sudaro, fcc abejonės, darni, kad Jungt. Valstijos ne- Ka«n° »’ Apsknt.es 

milžinišką daugumą AmerikU pripažintų Sovietų Rusijos!” komendanto įsakymu visoks sau- 
Besijžiriišk.esnio ,prasimany- ^™aa_gatJe_s® b“™ f

Abramovičius .draudimo, kauniečiai senu įpra
timu miesto ir priemiesčių nuo 
žalesnėse ir pakraščių gatvėse 
pleškino įvairių kalibrų revolve
riais. Policininkai, kuriems bu
vo įsakyta daboti, kaft nebūtų 
šaudymų, girdėdami visuose 
kraštuose nuolatinius šuvius, 
tiesiog nežinojo nei kur bėgti ir 
dėlto turėjo .didelio nesmagu

bininkų unijos. 1910 
darbininkų unijos Jungtinėse 
Valstijose turėjo 2,101,502 na-į

metais — 4,881,-'prakalbų nė 
Iš to matyt, kad 

buvo susiorgani-

riu, o 1920
200 narių. 
1910 metais 
zavę unijose tiktai 9,4 nuošim 
čių darbininkų, o 11)20 metais

Organizuotųjų 
t per tą

Įvykti nemalonių incidentų, i , Bene tame yra dalykas, • 7 v o
Juodmarškinių vadas kai- jęa(j atskiras asmuo nenori darbininku- nuošimtis

mėginama kritikuoti jį.
g'ii’di
nicrius”,
diją”,
čiams‘
tie šmeižtai, konlr-revoliucio-

bėjo tokiu grasinančiu tonu, elgtis taip, kaip reikalauja dešimtį metų pasidarė dvigu ningumas ir kitos baisenybės,
kad Undenas atrado, jogei visuomenės labas? Klausi- bai didesnis, 

rnas yra tame, ar visuome- Pagal atskiras pramąnės ša- t
- i . ... kas didžiausias organizuotųjų mas, kad neturi kuones labas sutinka su asmens (lal.bįllinkll nuoSim»s rund^ lo KOciald«nokral.j _____

interesu. Jeigu žmogaus in- kasyklų industrijoje, būtentduodamus faktus ir argumen- 
teresai eis savo keliu, o vi-j 41 n uos. Po to seka transporto tųs. •
suomenės gerovės interesai darbininkai, , kuriiį 37 nuoŠ. Ir dėlto, kad jie yra visiškį 
savo, tai žmogus labai daž- priklauso unijoms. I 
nai rūpinsis pirmaisiais, o organ^uotieji tm j.e slengiasi fen mdagys-

i i • . .4. darbininkai sudaro 25,5 nuos.; temis apjuodinti jį. Vienas
ne antraisiais. Juk ir payar- m.il)ufai-Įliros pramonėse (au- ypatingai pasižymėjęs savo be- 

( , rūbų gaminimas ir t. gėdiškumu gaivalas rašo, pa-
t.) 23,2 nuoš.

Dvidešimt šeši milionai dar- kad Abramovičius ir kunigaik-

išmintingiaus bus; atidėti sa
vo planą į šalį. Švedijos de
legatas apleido Italiją su tuo 
įspūdžiu, kad prie Mussoli- 
nio valdžios yra Jeista orga
nizuoti žmonių žudymą, bet 
yra griežtai uždrausta pa
gerbti darbininkų 
kankinį, v

jie visai neužsimena. Tai yra 
aiškius komunistų . prisipažini- 

atremti 
vadė pa-

Statybos bankrutai prieš < Abramovičių,

klases darbininkai sudaro 25,5 nuoš.; temis apjuodinti jį. Vienas

lė sako, kad savi marškinai (timas, 
arčiau prie kūno. vyzdžiui, Brooldyno šlamšte,

Vienas liberalus pamėg
džiojantis laikraštis aiškina, 
kad žmonėms neužtenką ap- 
švietos, bet reikią dar ir do
ros. Štai, kaip jisai' tatai iro- 
diDėja: .. 'ypatybių.

“Jau senai, senai žino- Dabartinėje visuomenes 
nes žino, kad durnai iš fa- tvarkoje fabrikai yra stato- 
briko kaminų ir net pa- mi tam, kad neitų pelną su
prastų triobų yra vaisius vo savininkams. Jeigu fab- 
darbo, priešingo’ visuomt- rikantas nori apseiti su ma
nės gerovei. Mes žinome, žesniu kapitalu, tai jisai 
kad tokis apšildymo ar jė- įtaiso tokias krosnis fabri- 
gos gaminimo x būdas yra ke, kurios kaštuoja piginus,

Bet ar žmogaus interesai 
sutinka su visuomenės inte
resais, ar nesutinka, tatai gyventojų. Ir kadangi tas skai- 
pareina nuo visuomenes ( čius i 
tvarkos,* o ne nuo Žmogaus ninku reikšmė krašto gyveni- riai priklauso

nuolatos auga, tai dariu- n» negali būt. Ta partija, ku- gausta. Vienok nežiūrint to už-

Rusijos Socialdemokratų Dar
bininkų Partija, visą laiką 
tvirčiausia stojo ir tebestoja 
už Rusijos pripažinimą. Kuo
met vienu laiku dalis Rusijos

me turi labinus ir labiaus didė
ti. Ypatingai, kad darbininkai 
tolinus Airi špaTčiau organi
zuojasi.

Bet, darbininkų )orga!ttizuci-
jos dar visgi apima i______
kaip šeštą dalį viso darbininkų! stačiusi prieš _ 
skaičiaus. šešios septintos sociu-Idemokratų

mažiaus dešiniųjų socialistu buvo nusi- 
pnpažinimą, tai 

partija vedė 
dalvs dar tebėra visai neorga- su jaiyi griežtą kovą. Ačiū Bu- 

n«u «Fm.uy...v ur jv- vymus pusnis slovl pa. sijo8 stH.toMemukratų paslan-
gos gaminimo x būdas yra ke, kurios kaštuoja piginus, svarbiausios industrijos, goms ir- žymiam laipsnyje ačiū 
labai brangus ir visuome- nežiūrint, kad jos nuodins pneno industrijos, darbininkai.1 drg. Abramovičiaus įtakai Va- 
nei nesveikas. Anglis yra orą, ?
brangus burtas, kuris gali kaminus: jam rupi, sųmaži- pitalo galybė dar yratvjsaine- 
munis duoti daug brange-nant išlaidas, padidinti pel- ^riboki — 
nybiij, jei moksliškai su- ną, o ne apsaugoti kitų žino-
var totas. Gi mes jį sunai-‘nių sveikatą! Jeigu fabri-; darbinbįkai. km-ių skaičių įsižadėjo, 
kiliame tiesiog, kaip bar- kantas negali gauti pigių paskutiniu laiku sparčiai auga, už pripažinimą 
barai. Mes tą viską žino- suaugusių darbininkų, tai! -------------- metu, kai patys

čiosi svarbiausios Pažymėtina, kad tą naktį 
sutinkant Naujus Metus gatvė-

leisdamos durnus >pro čia į trustą susimelusiojo ka karų Europos socialistuose, vi- mis, o ypač Šančiuose vaikščio
tus: iarn runk sumaži- pitalo galybė dar yra /.visai ne-1 s-as Antrasis Inkirnacumalkš jošautuvais apsiginklavę karei

viai, kurie pastebėję gatvėje sto
vint būrelius žmonių ir net pa
vienius asmenis įsakinėjo- eit na- 
muo, nes stovėti gatvėje esą ne

i — kaip despotiškos yra senai nutaręs kovoti už 
monarchijos valdžia. Silpnai Rusijos pripažinimą ir niekuo^ 
organizuojasi taip pat ir ofisų met šitos pozicijos jisai neat- 

7*i darbininkai. Abrainajvičiuš slojo 
dar net tuo 

bolševikų ’ly-

nigu. Kada as prekių vertę ma
tavau kviečių verte, aš sakiau, 
kad 20 aršinų drobės, arba 5 
ars. gelumbės, arba batų pora 
yra verti (kainoja) 4 qjudi} 
kviečiu. Gi kada prekių vertę 
matuojama pinigų verte, aš 
tiakuu, kad 20 aršinų drobes 
arba 5 arš. gelumbės, arba bū
tį# pbra

.balų, gi kiti dai
pinigas' 
ri rodo 
ba pinigas 
matus.

kaino.ja 
šmotukus).

4 rublius (4
Vadinasi,

verk'

(Bus daugiau)

Apsknt.es


dehs). Paskui duok porą stiklų dikį yra lengva sugadinti ir pa-šviežio pravėdirirho ir issiman

Sveikatos Dalykai
>> ■ ■ ------------------------------------1-------------------------

juodos kavos, amonijos arba im- daryti jį piktu, apmaudingu, ne- 'Ksunimo dienos laiau, ar gai au- 
biero tinktūros (tinctura gingi- pakenčiamu mažu tironuku. Tai- klė yra papratusi- jį sujaudinti

priversti vaiką pabusti. Pas kū
dikius tas dažniausiai paeina 
nuo škorbuto. Pas senesniuosius

Rašo Dr. A. J. Karalius

NCODAI
Dažnai pasitaiko paimti kokių 

nors nuodų. Tokiuose atsitiki
muose ūmi ir pritinkama pa-1 
gelba gali žmogų nuo mirties iš
gelbėti. Už tat kiekvienam rei
kia žinoti, kas daryti greitai ir 
sumaningai. Pirmiausia reikia 
patirti kokių nuodų paimta, o 
paskui gelbėti, čionais paduo
dame budus kaip gdfbėti apsi- 
nuodyjusį įvairiais nuodais.

Reikia atsiminti šie dalykai:
1) Išplauk skrandį (pilvą) ar

ba pravimdyk.
2) Duok atatinkamą antidotą 

(medžiaga, kuri naikina nuo
dus)

3) Jei širdis ' arba alsavimas (i/o grano),
pakrikę —- duok kavos, amoni- miegoti 
jos; atsteigk alsavimą. *•

1) Duok vidurius liuosuojan 
čių vaistų (kurčioji druska, rici
nos aliejus).

5) Pašauk daktarą. '
Pravimdyti galima sekamais bromido 

daiktais:

beris) porą šaukštukų su vande- gi labai tinkamas patarimas bus 
niu.

Konvulsijos. Konvulsijos pa
prastai kankina vaikus. Prie- - , - -
žastys: viskas, kas kokiu nors Kuomet jį paguldo, arba jei mo- 
budu pakrikdo vaiko kūno me-

toks:
“Kūdikis labai greitai atran

da, kad jam patinka nešiojimas.
Gyvsidabris. Apsinuodijimas

I gyvsidabriu sekamai gydoma: 
pravimdyk duok kiaušinio balty- charizmą gali pagamlinti konvul- 
mo, ajiejaus, krakmolo arba n/il- sijų; reikia surasti priežastys ir imtų; jis tiori, kad jį glamonė
tų ; šiltai ligonį apklok, duok jos pašalinti. Paprasčiausios tų ir suptų. Jei jis negauna to, 
kavos, karšto pieno arba degti- priežastys bus šitos: kirmėlai- ko jis nori, jis verkia. Jis tuo- 
nės.

I lodąs (tinctura iodi). Gydy
mas, pravimdyk; duok pieno, 
kiaušinio baltymo, miltų ir van
dens.

Kokainas. Pravimdyk; duok 
tarinės arba galikinės rukšties 
(20 gramų į pusę • stiklo van
dens); duok uostyti amonijos, sąvimas.

tina ar aukis nuo jo nueina, jis 
tuoj aus ima rėkti, kad jį vėl pa-

žaisdama su juo prieš gulsiant.
Chroniniai skausmai arba da

žnai atsikartojantieji naktiniai 
skausmai gali sukelti neramų 
miegą ir staigiu aštriu verksmu

nuo škorbuto.
vaikus tas gali būti pradiniu ap
sireiškimu klubų, strėnų ar sme
genų ligos, arba tas gali paeiti 
nuo kirmėlių. Pasiteirauk pas 
daktarą. \. [FUS]

pašalinti. Paprasčiausios tų ir suptų. Jei jis negauna to,

i tęs, dantų dygimas, baimė, vidų- jaus sustoja verkęs, kuomet jį 
rių sukieįėjimas, karštis ir įvai- paima ant rankų arba supa. Pa 
rios vaikų limpdtno^. ligos.

ženklai: neramumas, dantų 
griežimas, muskulai dreba, gal
va nulenkta į užpakalį, akys už
verstos aukštyn, oda šalta, pul
sas silpnas ir greitas, sunkus al-

jei reikia atsteigk alsavimą, 
duok kavos.

('hlefi’aliLs. Pravimdyk; duok 
daug juoros kavos ir strychninos 

Neduok ligoniui 
i — judink; dėk šaltus 

1 kompresus ant galvos, duok uos
tyt amonijos.

Strichina. (grybelis). Smar
kus nuodą; Pravimdykduok 
chlorato (2 gramu ir kalijaus 
______ > . 4 gramus su pienu; 
duok pauostyt chloroformos ar- 

1. šaukštukas mustardo miltų etero. Jei ligonis nesišlapina., 
• • < V 1 __ _____- —

i matęs motiną pas jį ateinant,' 
jis sustoja verkęs; kitaip sakant, 
jis greitai susigadina. *

“Mokinti kūdikį negalima pra
dėti peranksti. Nes dažnai gir
dime kokią brangią seną močiu- 

| tę, ar mielą motinėlę sakant. ‘O, 
Gydyinas. Paimk karšto van- jis išaugs iš to’ arba. v ‘Palauk, 

deiis 5 galionus ir įdėk diek kol jis truputį paaugės ir su- 
šaukštą mustardo miltų; įdėZ Priis ką tu jam sakai. ‘Jei tu lau- 
vaiką į vandenį ir palaikyk 5 mi- ksi, tai busi prapuolus. Pradėk 
nutes, paskui išimk ir sausai tada, kada kūdikis gema, versti
nutrink. Išpilauk vidurius. Rei
kia surasti priežastys konvulsi
jų. '

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, iškaitant di
delį skaitlių >

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patąr- 
navimą ir parankumą Šios 
Rankos.■ • - -v - - - -• J

į stiklą šilto vandens; jei ne ve
mia, duok dar stiklą.

2. Zinko sulfatas: 20 gramų į g 
pusę stiklo šilto 
reikia, duok dar kitą dožą. Ne-|

‘ duok, jei druskos su vandeniu 
jau buvo duota.

3. Alūnas: šaukštas į pusę ^’jdonna) 20 lašų (su vandeniu)
klo šilto vandens. , ' '

širdies stimulantai, t. y. toki 
vaistai, kurie sujudina širdį ir 
priverčia smarkiau dirbti: degti
nė, strichina 1/60 gramo, tinc
tura digitalis 20 lašų, amonijos 
spiritas šaukštukas su vandeniu, 
juoda kava.

Vaistai, kurie stimuluoja al
savimo aparatą: 
rijos karbonatas 5

KŪDIKIO VERKIMAS
1 Kodėl kūdikis verkia? Kūdi
ky beje yra trys skjrtini verki
mai. ( • 4
ii. Pirmiausia, beskausmis,

tai reikia šlapumą ištraukti ka- atsimuštinis verksmas, reikar 
teteru (gumine dūdele įkišus į iingas išdirbimui plaučių ir'iš- 

. . šlapinimosi (kanalėlį šlapumas sįmankštinimui.
van ens.jei iengvai teka). | g. Verkimas deL? kurinio ne

smagumo, arba dėl nebijautimo 
gerai, yra nesveika.

3. Verkimas be jokio .skausmo, 
tik kad atskreipus'domę. Tokis 
verkimas yra verkimu “suga- 

, dinto” kūdikio ir reikalauja 
tvirtumo, o ne priežiūros ir pa-

Grybai. Pravimdyk; duok ri- 
iCinos aliejaus, išplauk žarnas: 
įduok belladonos (tinctura bella

kas pusė valandos |<ol burna pra 
dės džiūti; paguldyk ligonį šil
tai ir duok kavos.

Opiam, (laudanum, morfiną, si(javįmo 
paregorikas ir kt.). Ligoniu pa j vidutiniškas 
prastai miega, pusiau be sąmo- 1Iaturalis bet 
nes, vyzdžiai sutraukti, lėtai al
suoja, silpnas pulsas.

Gydymas. Pravimdyk kelis
lott-: strichina, ąmo- kartus; duok juodos kavos, d

— o granai su ar^a amonijos spirito; va-
džiok ligoni, neleisk užmigti;

Vaistai, kurie apsaugoja giri- ^-k .,nį krutinės šaltus kompre
sus. Nėra pavojaus jei ligonis 
alsuoja bent 10 kartų per minu
lę. 1

PI°mainai. Tai nuodai guge-, 
c.dsioj mėsoj, daržovėse, žuvys.? 
jįr šiuo netikusjuo-e valgomuose 
daiktuose.

C'C.Mnas. Gerai pravimdyk 
kelis kartus; duok ricinos alie
jaus arba karčiosios druskos, iš
plauk žarnas; laikyk šiltai; 
duok stimulantų (juodos kavos, 
karšto vandens, degtinės), jei 
reikia.

Nuodingosios gyvates įkandi
mas. Iščiulpk žaizdą, lai kraujas 
teka; užpilk ant žaizdos amoni
jos arba kalijaus permanganato 
(10 granų į paintę vandens); 
duok juodos kavos arba degti
nes.

vines< semehų aliejus, gliceriną, 
vazeliną, krakmolas, kiaušinio 
baltinius, šitie vaistai vadinasi 
emolientai.

Dabar galime .pakalbėti atski
rai apie nuodus ir nurodyti, 
kaip gydyti.

Acetanilidas. Randama įvai
riuose milteliuose “nuo galvos 
skaudėjimo”. Ženklai: acetanili- 
du apsinuodijęs žmogus guli pu
siau apalpęs, lupos pamėlynavę, 
oda šaltoka.

Gydymas: Pravimdyk, duok 
kavos arba degtinės; juoda ka
va labai geras vaistas.

Rukštys» (Sieros, azotinė, ok- 
zalinč ir kt. rukšys). Apsinuo
dijimo ženklai: lupos ir burna 
apdegę, didelis skausmas burno
je, gerklėje, viduriuose ir apal
pimas.

Gydymas. Nevimdyk. Duok 
greitai šarmų išgerti — amom- 
jos šaukštukas į stiklą vandens, 
kreidos, kalkių, muilo ir dantų 
miltelių — žiūrint kas greičiau
sia galima gauti. Sodas labai ge-

EPILEPSIJA IR PERSI- 
GĖRIMAS

Lietuviai epilepsiją vadina 
nuomaru arba puolamąja liga.

Karbolinė rakštis. Karbolinė 
rakštimi apsinuodijusį gydyk 
sekamai nevimdyk. Duok kar
čiosios arba glauberinės druskos, 
alkoholiąus, kiaušinio baltymo 
arba grietinės (Smetonos).

šarmai. (Amonija, kalijus ii 
k t.) Apsinuodijimo šarmais žen
klai: apdeginta lupos ir burna, 
skausmas gerklėje ir viduriuose, 
vėmimas su klauju; alpimas.

Gydymas. Nevimdyk. Duok 
gerti atskiestos rukšties (citri
nos, ūks ūso). Paskui emolientų 
(pienas, aliejus, taukai, grieti
nę).

Arsenikas. Ženklai; alpimas, 
skausmai gelklėj ir viduriuose 
vėmimas, viduriai pasiliuosuoja, 
konvulsijos ir mirtis.

Gydymas. Pravimdyk. Duok 
precipitato (nuogulų), padaryto 
iš magnezijos t 
stiklą vandens) ir geležies sulfa
to (2 uncijos į stiklą vandens); 
duok sumaišęs. Arba sumaišyk 
geležies chloridą su sodo kar
bonatu; arba duok geležies rud
žių su vandeniu ir magnezija. 
Paskui duok btimulantų (kavos 
arba kt.) ir kiaušinio baltinio, 
grietinės arba aliejaus.

anksto žino kada ateina nuoma
ri us, jisai dažnai surinka ir par
puola be žado. Kartais kūnas 
pradeda drebėti. Iš burnos pu
tos tiyška, ligonis griežia dan
tis, kramto liežuvį ir lupas. Kon 
vulsijos paprastai greitai susi
mažina, ligonis vemia, skundžia
si galvos skaudėjimu ir paskui 
užmiega. Kartais konvulsijos 
tęsiasi ilgesnį laiką.

Gydymas. Apsaugok ligoni 
nuo. susižeidimo. Įkišk ką nors 
tarpe dantų, kad hesusikandžio- 
tų liežuvį. Atsagyk ir truputė
lį palauk: ligonis greitai užmigs 
i r viskas bus tvarkoj. Paprastai 
draugai arba artymieji žino, kad

verkimas yra 
kūdikis neturi 

verkti perdaug ir neturi verkti 
•taip kaip nereikia.
į Motina turi išmokti pažinti 
garsų verkimą pykčio, ar išal
kio, pertraukiamus, staigus su
nykimus nurodančius į skaus
mą, ilgai ištęstą vaitojimą ne
pereinančio nuo skaudėjimo, aš
trų verkiantį klykimą ar liūd
ną raudojimą visiško išsiėmimo.

Išalkimo ar ištroškimo verk
smas paprastai būną apmaudin
gas, bet gali būti garsus ir gali 
išeiti į piktumo klyksmą. Pap
rastai būna apmaudingas, < bet 
gali būti garsus ir gali išeiti į 
piktumo klyksmą. Paprastai 
nenustoja verkęs ir čiulpia pirš
tus, o padavus žįsti ar gerti nu

ėstoj a. Vienok niekuomet nežin
dyk, norėdama sustabdyti verki
mą — penėk tąsyk, kuomet 
ateis laikas. Jei kūdikis visuo
met verkia prieš paskirtą penė
jimo valandą, tai gal jam neuž
tenka to, ką jis gauna; bet atsi
mink, kad vidurių sugadinimas 
ir nesmagumas kilusis dėl gali
mo pervalgymo gali taippat už
sibaigti verksmu. Nešok prie 
išvadų. Ištirk.

Verkia dėlto, kad sugadintas. 
—Normalis kūdikis, kurk) pa 
prociai buvo tinkamai nustato
mi dieną ir naktį, jam gaunant 
savo dvyliką pradinių prastųjų t 
teisių, turėtų būti laimingu,’ 
gerame upe ir džiaugsmu na
muose, o ne priežastimi rupeš- 
ties ir tužbos. Bet kiekvieną kū

jį suprasti, kad tu tą manai, ką 
sakai; tavęs jis turi klausyti; 
tas yra tavo kūdikio labui. *

“Taigi mes ateiname, taip sa
kant, prie vaisto kūdikiui, kuris 
verkia dėl to, kad hpri būti ne
šiojamas: J iš turi išsiverkti.

Jei kudiki$ verkia naktį. Rei
kia atsikelti ir pažiūrėti, ar vai- 

■ ■ » 

kui kas nekenkia —*ar drabu 
žiai nesusivarę :i guzą po juo, ar 
rankos ir kojos šiltos, ar pala ne- 
šlapia ir nesuteršta ir ar kas ki
tas nekenkia. Gal reikia apverš- 

kito šono. Jei visa tai pa
daryta ir vaikas verkia tik dėl
to, kad jį paimtų, tai jo verki
mo nereikia paisyti.”

Jei vaikas naktimis verkia tai 
reikia ieškoti kitos priežasties. 
“Naktinis penėjimas” yra viena 
svarbiausių priežasčių “naktinio 
verkimo”. Gal jis jaučia nesma
gumą nuo perdidelio, ar perma- 
ž<> užklojimo, ar gal trūksta 
šviežio oro miegamame kamba
ryje, ar gal jis neturėjo gana

NUSPRĘSTAS 
PRAŽUVIMUI

Pe įsigėrimas.
Ženklai: ligonis be sąmonės, 

bet truputėlį jaučiasi, akys rau
donos vyzdžiai lygus ir išskėsti, 

(3 šaukštukai j |temperatūra nupuolusi, vėmi
mas, alkoholiaus smarvė iš bur
nos. Kartais žmogus gali būti’ 
truputį išsigėręs, bet tuo pačiu 
laiku jį gali pagauti epilepsija, 
apopleksija arba saulės spindu
liai. ,

Gydymas. Pravimdyk ligonį 
(duok šaukštuką druskos arba 
mustardo miltų į stiklą van-

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

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK i

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

Saugumas dėl

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

Mes parodome visokį į- 
sivaizdinimjį mierą ir sty- 
lių plumbingd* reikmenų 
ir pasirinkimas iš tų paro
dymų, tikriname, kad jus 
busite užganėdinti.

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

R a nd a s i ant 
žemutinio f 1 o r o

\

= Tavo Pareiga Jais Rūpintis. “
' • J

Maži kūdikiai negali niekuomi sau pagelbėti! Kuomet jų vidu
riai užkietėja, jie nežino kas jiems kenkia. Tai yra reikalas jus, 
motinos! l’rižiurėkit juos rūpestingai. I’fidabokit, kad jų viduriai 
veiktų kiekvienų dienų. Ir jei apsireikštų nors mažiausia vidurių 
užkietėjimus, duokite jiems Bambino—Kūdikių Geriausi Draugų. 
Kūdikiai mėgsta ji. Jie net prašo dauginus. Jis veikia greitai, len-
gvai, tiktai. Bonka 35c. aptiekose ar tiesiai iš laboratorijos.

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

E

IŠVENGIMO
BANKRUTO

I

NUSPRĘSTAS
PRAŽUVIMUI

«0 VERKAUTU 25““
TURI BŪTI PARDUOTA Į 10 DIENŲ 

Ateikite anksti dėl gero pasirinkimo
• «•

Mes atsišaukiame prie jūsų kaipo vyras prie vyro ir prašome ateiti 
į musp išdirbystę, pažiūrėti musu ©verkautu ir patiems persitik
rinti ir nuspręsti kainas tu overkautu. Malonėkite ateiti ir išgel
bėti mumis nuo išvarymo musu iš biznio per musu žiaurius- kredi
torius.

Seni Skausmai

Palengvinami nors sykį
Nežiūrint kaip užsiscuejusi yia 
liga, Sloan‘8 .suteikia greitą k tik
rą palengvinimą, 'tepkite švelniai. 
Tuojau jus pajausite malonų šil
tumą ir atšviežintas į ir švarus 
kraujas yra siunčiamas j skauda
mą vietą. Tuomet — bile laike — 
paliuosuoja nuo skausmų. Pas

■ visus aptiekorius — 35 centai.

—- Prašalina Skausmą!
1 i __________ ,■ . ■___________ ___________

A

Mes turime parduoti

Didelis 
Paaukavimas

2500 overkautu po

OverKautai

Kad užganėdinus mu- 
sų kreditorius

Mes ATIDUODAME tuos KAUTUS pigiau negu 
kainuoja sukirpimas, darbas ir trimavimas.

Tai yra proga Visam Gyvenimui.
Musų nelaimė yra jusy laime.

Tiesiai iš musų dirbtuvės jums. .
ir L. t.

Paprasta .1>30 iki $35
Verte / $40 iki $45 

Turi būt parduoti tuojau. z 
Ateikite ir persitikrinkite

Pirkite OVERKAUTA dabar jei jums ir nereikia jo ir padėkite dėl sekamos 
žięmos, nes tai yra pelningas investmentas. ■■■ ■

1809 S. State SS.,i» g.1...
Atdara Ras vakaras iki 8 vai. Nedėlioj iki"4 po pjetų.

OVERKAUTAI- $12.75

Mes galime prirengti 
jums iš musų pilno stako 
tokių reikmenų dėl apšil
dymo, kuris pritiks kiek
vieno kišenini. Jei jums 
nebus paranku užmokėti 
pinigais, mes prirengsime 
jums, įeitas parankias są
lygas. Dabartiniu laiku 
mes turime kelis garan
tuotus boilerius, kuriuos 
galime parduoti labai pi^ 
giornis kainomis.

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

NEUŽMIRŠKITE
Musų kainos yra teisin

gos—
Mes suteiksim jums ge

riausią gaunamą rųšį ta- 
vorų už jūsų pinigus —

Mes dastatome į visas 
dalis miesto—•

Musų pardavinėtojai 
kalba lietuviškai labai ge
rai—

Valandos kasdien nuo 
7:30 ryto iki 7:30 vakare. 
Nedėlioj iki pietų.

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

Jums ^primokės atva
žiuoti čionais ir pasižiu- 
’rėti.

Dabartiniu laiku mes 
galime pasiūlyti jums pil
ną pasirinkimą biskį var
totų . maudynių, sinkų ir 
lavatory, labai žemomis 
kainomis. x

SOL ELLIS
& SONS

INC.

2112-14-18-20-22
So. State Street
Chicaęo, Illinois

Del jūsų

Plumbingo, Apšildymo 
reikmenų ir elektrinių 

prirengimų
Telefonas visų depurtmen- 
tų: ' > i i
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Darbai ir valandos nepilna 
mečiams įvairiose

€

valstybėse
Darbai

Darbo

I mergaitėms uždraustas tarp 9 kalavimais, jis turi lankyti va- 
valandos vakaro iki 6-tosi ryto'karinę mokyklą, jeigu toki yra 
Suvirs 18 metų merginos prie! jo mieste, 
telefonų gali dirbti nakčia.

Massachusetts vakdi nuo 16 1 
iki metų ir mergaitės nuo 16 iki 
21 metų gali dirbti 4tf valandas 
į savaitę. Naktinis darbas už
draustas nuo 10 valandos vaka
ro iki 6-tos ryto. Michigan’e vai
kai nuo 16 iki 18 metų, ir mer-

Suvienytų Valstybių
Departamento Vaikų Biuras pa
gamino interesingą sutrauką j- 
vairių įstatymų liečiančių pasam gaitės nuo 16 iki 21 metų dirban- 
dymą nepilnamečių vaikų 16 me- tieji fabrikuose, dirbtuvėse ir ki
tų ir viršaus. Sutrauka parodo Uir, gali dirbti 10 valandų j die' 
kokie darbai jiems uždrausti, 
naktinio darbo i'eguliacijas, dar
bo valandas, ir parodo, kokiose 
valstybėje randasi priverstinas tarp 6 valandos vakaro iki 6 va 
mokyklų lankymas.

Kuomet nekurtos valstijos tu-1 
ri daugelį ant savo sura
šo

Michigan’e vaikai nuo iki 
- -117 metą turi lankyti mokyklą 8 

valandas j savaitę. [FLIS] 
- ------------------------------į--

.Keliaujantiems Lietuvon

pa arba 51 valandas per savai
tę. Naktinis darbas uždraustas 
mergaitėms nuo 16 iki 18 mėtų

riausias keliavimjas yra Su Nau-Įvyras privalo turėt dokumen- 
jienų Ekskursija ar su bile ko- tus įrodymui savo pilietybes, o 
kia kita tinkamai, sutvarkyta ir moteris vestuvių liudymą. ( 
užžiuriama ekskursija. ' Keliau
damas su Naujienų Ekskursija 
keliauninkas paveda visus savo 
rūpesčius' Naujienų parinktam 
palydovui; gauna sau išanksto 
parinkto j ir geriausioj vietoj 
kambarius, tinkamesnį valgį h 
užlaikymą. Tokia kelionė yra 
kaip ir besitęsiantis bankietas.

1

| landos ryto.
Ohio mergaites nuę i 6 iki 18 

sura- metų,'dirbančios fabrikuose, dir- 
nepilnamečiams uždraustų btuvėse ir kitose įstaigose, gali 

darbų, kitos turi tik kelius už- dirbti tik 8 valandas per dieną 
draustus darbus, bet visos, vals- arba »48 valandas per savaitę, 
tijos turi teisę uždrausti vaikams Tos mergaitės negali dirbti tarp 
tokius darbus, kurie sveikatai (j valandos vakaro ir 7 valandos 
pavojingi. Kaikuriuos darbus ryto. Mergaitės nuo 18 iki 21 
uždraudžia beveik visos didelės metų gali dirbti 9 valandas per 
industriališkos valstijos. Penn- dieną arba 50 valandų per savai-1 
sylvania, Ohio, Massachusetts, tę ir 6 dienas į savaitę. Vaikai 
Indiana ir AVisconsin valstijos nuo 16 iki 18 metų gali dirbti 10; 
neleidžia vaikams, neturintiems valandų į dieną, 5 I valandas pei -I |j*nly £įų trumpam laikui* ir vėl 

’ (> Genasi į siivaite. [sugrįsti, tai tokiems .....
peluoti liems vaikams naktims dai .laikas yra pradžioj gegužio mė- ’

turi

Kada keliauti, kaip keliauti ir 
kaip prisirengti kelionei.

Labai daug lietuvių šiais mo
tais rengiasi keliauti Lietuvon 
apsilankyti ar apsigyventi. Dau 
gelis žmonių jau turi šiokį tokį 
supratimą apie kelionę, bot yra 
labai daug ir tokių,, kurte netu-

’ rėjo progos nieko platesnio su-1 
i žinoti. Kelionė Lietuvon yra 
tolima kelionė, ir verta yra kiek
vienam gerai prie jos prisireng
ti, ir šiek tiek susipažinti.

Kada keliauti?
Tuo klausimu kiekvienas

savo nuomonę. Vienam patinka 
• vienas laikas, kitam1 kitas ir, 
žiąoma, sunku butų nustatyti 
laiką. Bei mes čia kalbame 

Į apie lietuvius, kurie rengiasi ko- 
% e # . iat4<nv<u<rvuiv«iii| /cvti i. Kiiivui ii v vrl

arba v a Iv i savaitę ir (> dienas į savaite. ! tai tokiems geriausias18 melų, aliejuoti ; 
krutančią mašineriją, o į 
#r šveisti ratus, ir dirbti fabri-'uždraustas nuo 10 valandos va-1 
kuose kur pavajinga explioduo-(karo iki 6 valandos ryto, 
jaina medžiaga gaminta. / 1
tų paprastai uždraustų darbų, 18 metų, kurie pašamdyti fabri- 
kiekviena valstija turi įvairius 
visokius kitus 
neleidžia vaikams atlikti. Penn- 
sylvanijoj vaikai, neturinti 18 
metų, negali operuoti 
rius, 
davimo pečius, negali dirbti ak- mergaites nuo 16 iki 21 metų, 
menų skaldinyčiose, kaipo šau- Mergaitėms naktimis darbas už- 
kėjai ant geležinkelių, negali draustas fabrikuose nuo 9 valan- 
kasti ar išvežti anglį iš kisyklų, uos vakaro iki 6 valandos ryto, 
kur dirba 10 ar daugiau žmonių, dirbančioms pirklybinėse įstai- 
tik kuomet dirba p6 vyresniu vy- gose naktinis darbas uždraustas 
ru. Toje valstijoje merginos, tari) 10 valandos 
neturinčios 2Lmetų, negali dirb- valandos ryto, 
ti apie kasyklas, tik ofisuose. 
Pennsylvanija neleidžia vaikams 
ubagauti, dainuoti ar griežti mu- 
zikališkus instrumentus ant gat
vių arba, viešose vietose.

i nėšio.
i . i N-nos buvo paskalbusios eks-

Apart | New York’e vaikai tarp 16 ir Įkursij)Į geu. 23_či bet reikalau. 
4 n 1>Li t "1 O -r-v 4- « « Irti L v r 4 « L»»l

Kas gali keliauti
Keliauti Europon ir sugrįžti 

gali kiekvienas teisėtai įvažia
vęs asmuo.

Amerikos, piliečiai gali gyven
ti užsieny dvejus metus, bet 
po vienų metų, ar metams bai
giantis reikia gauti nuo Ameri
kos konsulo paso prailginimą. 
Esant svarbiam reikalui prail
ginimą galima gaut dar ant 6 
men.

Lietuvos piliečiaį turį leidimą 
Sugrįžimui, gali gyventi vienus 
metus ir po to, reikalui esant 
dar du syk po .6 men. prailginti. 
Tcčiaus reikia ftepražiopsoti lai
ko, kada leidimas turi būt pra
ilginamas. Kurie dėl kokių nors | 
priežasčių negali j 
■sugrįžimui, turi pasirūpinti ki
tokių dokumentų įrodymui savo 
buvimo Amerikoje.

Pati, kurios vyras yra Ame
rikos pilietis, o ji Lietuvos, ji tu
ri prašyti Lietuvos paso savo 
vardu ir įrodymui savo pi
lietybės priduoti savo gimimo 
metrikus. |

Gayus pasą reikia gauti iš vie
tos valdžios atatinkamo depar
tamento taksų užmokėjimo liu
dymą, ui paskutinius keturius* 
inętus; išsipirkti laivakortę,. ge
ležinkelio bilietą, gauti reikalin
gas vizas, susitvarkyti bagažą 
ir, tada prisirengimas yra pa
baigtas.

Amerikos piliečiams ręikalin- 
gas Amerikos užsienio pasąs, 
kuris yra gaunamas tarpinin
kaujant vietos atatinkamai val
džiai į savaitę ar pusantros lai
ko. Toliaus reikia išsipirkti lai- 
vakęrtę, gelžkelio bilietą; susi
tvarkyti bagažą, gauti reikiamas 
vizas ir važiuoti. |

Keliaujantiems su Naujienų' 
Ekskursija ir perkantiems 
vakortę j abi puses, kelionė 
daug pigesnė.

I Kurie manote keliauti 
gaut leidimo Naujienų Ekskursija, ypač,,

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 c.

baicTKUS, Pres,
W. 471h Si., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

kuose ,ir pirklybluėse įstaigose
darbus, kuriuos gali dirbti 9 valandas per dieną, skubino Dabar 

arba 54 valandas į savaitę, 6 die-' 
nas Į įsavaitę. Naktimis darbas 

elevato- tarp vidurnakčio ir 6 valandos 
negali dirbti apie explio- ryto uždraustas. Tas pats liečia

Kaip prisirengti kelionei

Lietuvos piliečiai arba turin
tys pirmas Amerikos popieras 

' nieko nelaukę turi paduoti apli
kaciją dėl Lietuvos Užsienio Pa
so, ir aplikaciją Washingtonan 
dėl leidimo sugrįžti. Paso gavi
mas užima apie dvi savaites lai
ko. o leidimas surgįšti apie pen
kios savaitės.

Gavimui Lietuvos paso reikia 
turėti dokumentą įrodymui pi 
l'etybės. Tokiu dokumentu ga- 
1 būt: sriis pasas, ų vals
čius piis arba f.eri-usia — 
gimimo metrikai. Del elidimo 

i sugrįžti reikia atsiminti dieną 
r tvažiąv u >, laivo vardą, portą 
ir <laug:'» kitų dalykų. Jei pa-

Kas nori smagios kelionės, ge- są imasi vedusi moteris, tai rei- 
ro aprūpinimo, mažiau rūpės- kia, kad ir jos vyras imtųsi at

sčių ant savo galvos, tokiam ge- skirą pasą. Tokiame atsitikime

p ant daugumui iki šiol atsikrei
pusių žmonių Ekskursija prisi- 
------------------’ Naujienų Eks- 
jkursija įvyksta gegužio 2-rą.

šis laikas yra labai geras. Ke
liauninkai pribus Lietuvon apie 
penkioliktą gegužio, kai Lietu
voje yra pats gražiausias laikas. 
Kurie ketina grįsti trumpesniu 
laiku, tie pasidžiaugę Lietuvos 
grožybėmis per ketvertą mėne
sių, apie spalio mėn. gali vėl 
sugrįsti; o kurie norės gyventi 
ilgesnį laiką, galės grįsti apie 
balandį sekančių metų arba ap
sigyventi Liėtuvoje ant visa
dos.

Kaip keliauti?

lai- 
yra

su 
ku

rie esat dar Lietuvos piliečiais 
ir norit grįsti, nieko nelaukę 
paduokit prašymus dėl paso ir 
leidimo sugrįžti. Neturintieji 
gimimo metrikų ar kitų reika- • 
lingių Jietuvišfkų dokumentų 
tuoj aus gaukit.
—Naujienų Laivakorčių Skyrius

Katras kurį pamokino
Tėvas 8 metų sunui:
— Jonuk, pasakyk man, ko

dėl visuomet reikia sakyti tei
sybę ?

.Jonukas. Todėl, kad nereikė-, 
tų atsiminti, ką seniau sakei.

Lietuvos žmonių tamsumas ir nesusipra
timas jos nelaimiu ir vargų priežastis.

Jos geresnei tvarkai ir pažangai pagrin
dus priruošti padėsi, savo gimtinės krašto 
tamsumą ir prietarus sklaidydamas.

Taigi, parsiusdink savo gimtinės arti
miesiems

mėnesinį gražiai paveiksluotą mokslo, jiolitikos ir visuomenės žurnalą 
Su priedais—knygomis:
1 “ ‘ ‘ ----- -mėnesiniu augančiam jaunimui lavintis žurnalu

un A T n AT”

)

2 V. Boolše—žmonijos kilmė, (su paveiksi.)
M. Berno—žmogaus kova su gamta, (su paveiksi.) 

“S'odžiaus kalendorių” 1925 metams didelį ir turiningų.
Kultūrą” leidžia ir rašo pažangioji Lietuvos visuomenė ir žy

mieji jos mokslininkai, universiteto profesoriai. Redaguoja P. Bugai- 
liškis.

“Kultūra” su visais priedais kaina metams siunčiant ją Lietuvo
je 20 litų, (2 dol.), pusei—12 litų (1 dol. 20 c.), Amerikon metams— 
4 dol., pusei—2 dol.

Be to gera dovana knygynėliams “Kultūros” komplektai su nau
dingais ir nesenstančiais skaitymais Lietuvoje 1924 m. neįrištas dol. 
2, įrištai (2 tomu) dol. 2.40, 1923 metų—dol. 0.60, įrištai dol. 0.75., 
Amerikoj 1923—1924 m. komplektas neįrištas dol. 3.50, įrištas (3 to
mai) dol. 4. <

Pinigai geriausiai siųsti per paštą.

Adresas: Šiauliai, Dvaro gatvė 83. “Kultūros” B-vė

4

vakaro iki 7 
Mergaitės tarp 

16 įr 21 metų, dirbančios resto
ranuose, gali uirbti tik 9 valan
das į dieną, 54 vąlandas į savai- i 
tę ir 6 dienas į įsavaitę. ,, Nakti- ■ 
nis darbas uždraustas tarp 10

New Jersey, vaikai, nesulaukę'valandos vakaro ir 6
18 metų, negali dirbti kasyklose, ryto.

Ohio neduoda 
mažiaus 18 metų, dirbti teatruo-(kurios dirba kaipo elevatorių o-, 
se arba kitose vietose, tik jeigu peratorės. Jos dirba 9 valandas 

į dieną, arba 54 į savaitę ir 6 diev 
nas į savaitę. Naktinisi darbas 
uždraustas nuo 10 valandos va-, 
karo iki 6 valandos ryto.

Wisconsin valstijoj visi vai- ; 
kai, neturintys 18 metų, kurie , 
dirba prie išdirbimo ei- į 
garų krautuvėse arba fabrikuo- į 
se gali dirbti 8 vallandas į dieną; 
arba 48 valandas į Savaitę.
/ Nepilnamečių Lankymas 

Mokyklų.
Astuoni didžiausi industrijos 

centrai reikalauja, kad nepilna
mečiai, kurie apleidę reguliariš- 
kas dienines mokyklas ir pradė-

valandos
Yra specialė 'reguliacijai 

mergaitėms, dėl merginų nuo 18 iki 21 metų,'

Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiat

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

I
DOVIERNASTIS

(Ingaliojimai)

yra lošėjos ir prisilaiko prie įs-; 
tatymų. šioje valstijoje mer
gaitėm, mažiau 21 metų ir India
noje mažiau 18 metų negali dir
bti darbų, kurie priverčia jas 
stovėti.

Michigan’e vaikai mažiaus 18 
metų, sulaikyti nuo valymo kru
tančios mašinerijos ir nuo pavo
jingų darbų, kurie galėtų atsu 
liepti ant jų sveikatos.

Connecticut’e vaikai ir mer
gaitės mažiaus 18 metų ir New 
York e vaikai mažiaus 18 metų 
negali operuoti elevatorius ei
nančius suvirs 200 pėdų greitu
mo į minutą. New York’e, mer
gaitės mažiaus 18 metų negali ję dirbti, lankytų taip vadina- ’ 
operuoti elevatorius. Vaikai ma- mas “continuation” mokyklas, 
žiaus 17 metų ir mergaitės ma- tai yra, jie turi eiti i mokyklą 
žiaus 21 metų negali valyti arba paskirtas valandas į savaitę, 
šveisti ratus ir valyti krutančią 
mašineriją.

Ne\v York’o ir Wisconsin’o’nuo 4 iki 8 
kompensacijos įstatymai turi an- (jeigu dirba 20 valandų j įsavai- 
nipinimus, kurie liečia išmokėji- tę). 
mą kompensacijos nepilname
čiams prie darbo

New York’e vaikai tarp 16 ir 
18 metų turi lankyti mokyklą 

valandą į savaitę

Illinois reikallauja nuo vaikų 
sužeistam.'tarp 16 ir 18 metų senumo lan- 

New York’e, jeigu nepilnametis kymo mokyklos 8 valandų į sa- 
sužeistas, kuomet nelegališkai vaitę. Tas įstatyme, kuris lie- 
pasamdytas, komensacija arba čia vaikus iki 18 metų sėmimo . 
mirties užmokeštis būt dvigubas tik pradės veikti nuo rūgs. 1, 
ir Wisconfcin’e trigubas. Abi e- 1925, dabartinis aprupinimaę 
jose valstijose darbdavys ir ne įima vaikus iki 17 metų amžiaus, 
apsaugos kompanija turi mokė
ti kompanijos pridėtą sumą.

Darbo valandos

VVisconsin’o įstatymas aštres- 
Indianoj nis, ireikalauja 8 vai. nuo vaikų 

nuo 16 iki 18 metij senumo.
Missouri vakai nuo 16 iki 18

Tose visose valstijo-

Ohio reikalauja 4'vai. į savaitę 
vaikams nuo 16 iki 18 metų*.

Indianoj patvarkoma, jog vai
kai nuo 16 iki 18 m. senumo tu- 

Septyni didžiausi industrijos1 ri lankyti mokyklą nuo 4 iki 8 
centrai sureguliavo naktinį dar- vaL į savaitę, 
bą ir paskyrė valandai mergai
tėms, bet ne vaikams.
mergaitės tarp 16 ir 18 metų ga
li dirbti 8 valandas dienoj arba
48 savaitėj ir tik 6 dienas į sa- metų turi lankyti mokyklą 4 v. 
vaitę, išskiriant ūkių ir naminį į savaitę.
darbą. Naktinis darbas' nuo 7 se laikas praleistas mokykloje
valandos vakare iki 6 ryte už- priskiatytas prie legališkų darbo 
draustas. Pennsylvanifoj va- valandų.
landysi ilgesnės. Mergaitės nuo
16 iki 18 metų gali difbti 58 va- nuo 16 iki 21 metų turi gauti 
landas per savaitę arba 10 valan- certifikatus dirbti išdirbystės į- 
dų per dieną, fabrikuose, dirb- staigose. Jeigu certifikatas lie
tuvėse ir kitose pažymėtose įs- rodo, kad nepilnametis sutinka 
taigose. Naktinis darbas toms-su mokyklos šešto skyriaus rei-

Massachusetts nepilnamečiai

■ - MII — H<

i METINE NAUJIENŲ EKSKURSIJA
LIETUVON t

l

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

Gegužio 2-trą, 1925

LEVIATHAN
U. S. LINIJA

Laivu

Jau žinomu ir pagirtu 
per Naujienų Eks

kursantus

ŽYMIAI NUPIGINTOS LAIVAKORTES PERKAN- 
TIEMS IABI PUSES

4947 4 H Kelionė iš Chicagos 
«tU Klaipedon ir Atgal

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

Naujienų Laivakorčių Skyrius
1739 Šo. Halsted St., Chicago, 111

♦

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do* 
viernastis vedim.ui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pii kimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

H

__________
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LIETUVIŲ RATELIUOSE
Roseland Cicero

Iš “Tovveha” veikimo. SLA. 194 kp. darbuotės.

Toweha Kliubas laikė savo 
metinį susirinkimu sausio 16 
d.

Buvo nutaria rengti “Bunco 
Purly” utarninke, vasario 3 
d, Visų šventų parapijos sve
tainėje, 8 vai. vak. Visi rėmė
jai to Kliuboc yra kviečiami at
silankyti ir paremti šį pasi
linksminimą. • I, 'l '*•>

Raportas Labdarybės Ko
misijos parodė, kad ' yru ' jau 
išsiųsta $400. į Labdarybės 
centrą. Dar trūksta $600 Iki 
paskirtos kvotos, t. y. $1000. 
Tikimės tą sumą surinkti šie
met.

Toliau Sekė rinkimas naujos 
valdybos. J valdybą pateko: 
pirm. Stanislava Kučinskai
tė Samulionienė, pageli), pirm. 
—Ona Siusniulė, raštininkė ’ L-i- 
Juozapina Jucikiutė, finansų 
rast. Stanislava Norvaišai
tė, iždininkė — p-nia Julijona' 
Butiniėnė.

J pasilinksminimo komisiją 
pateki^ šios: p-ia Adolfina Fra- 
j ėraiti*, Ivan, p-lė. M. Jurgai
čiu t ė Į r p-nia D. Liti t kieno. Re
porteriais: — p-lė Edeną Sta- 
siuliuįė ir Ona Žilienė.

Kliiįbas taipgi nutarė suren
gti pasilinksminimo vakarėlį 
savo narėms sausio 28 <1., Co- 
coanut Grove, mieste. Šis va
karėlis buvo rungiamas pager
bimui senos ir naujas valdybų.

— Reporteris.

“Dzimdzi-Drimdzi” 
vaidinimai

Sausio 30 d. šv. Jurgio par. 
Bridgeporte Koncertukas.

Vasario 1 d. Mkhvay Maso- 
nic Temple, 6115 Gotlage Gro
ve Avė. kęncettų koncertas 
su “Birute”.

Vasario 1 d. —- School Hali 
salėje, 18 St, ToAvn of Lake, 
“Jovalas”. ;

Vasario 6 d., šv. Jurgio par.
] iridgeporte Premj iera.

Vasario 8 d. — Indiana Har- 
bor, “Jovalas”.

Vasario H ir 12 — šv. Pet
ro par. Kenosha, Wis. “Jova
las” ir Koncertukas.

Vasario 11 d. — Męlrose 
Park, Chicago, “Jovalas”.

Vasario 15 d. —- Liuosybės 
salė, Cicero, “Koncertinė pro
grama.

Vasario 16 d. — Bohemian 
Hali, Totjvn of Lake. Vilniaus 
Vadavimo reikalams.

Vasario 18 d. — School Hali 
18 St. To,v n of Luke Koncer
tu kas.

Vutanio 1212 ii- 12 1 <J. ----- Šv.
Jurgio par. Bridgcpot te/ Koui-

cerhikiis ir nauja programa,
Tolimesnė maršruto eiga 

bus skelbiama vėliau.

Jau buvo Naujienose rašyta, 
kad Susivienijimo Lietuvių A- 
merikojeJ94 kuopa ruošiasi prie 
savo istorinio vakaro, kokio ji 
dar nebuvo, surengusi. Perei
tame kuopos susirinkime vakaro 
langinio komisija pranešė, kad 
jau viskas prirengta ir vasario 
8 d., Lietu vii] Liuosybės svetai
nėj turėsime progos pasimatyti 
su savo draugais ir draugėmis.

Vakaro programas bus gana 
įvairus ir turtingas. * Lietuvių 
Dramos Draugija vaidins puikią 
komediją “Knarkia Paliepus,” 
taipjau dalyvaus Lietuvos Ope
ros artistas p. Justas Kudirka, 
gabi dainininkė p-lė E. Pečiukai- 
te ir jauna gabi šokikė p-lė A. 
Stankevičiūtė. Be to vakaras 
duos progos svečiams susipažin
ti su Susivienijimo nariais.

si kuopa yra nusitarusi šie
met atlikti nemažai darbų. Ėet
turbūt svarbiausias buvo nutar
ta pereitą susirinkirapl 'sausio 
3 d., —surengti kaipir auksinį 
konkursą, laike kurio tie, kurie 
prirašys nemažiau 30 narių, 
gaus dovanų auksinį laikrodėli.

Mane ima noras paraginti vi
sus narius stengtis gauti tą do
vaną. O tai nėra perdaug sun
ku: reikia tik kiekviename susi-
rinkime prirašyti po tris naujus 
narius — tai net su magaryčio
mis dovana bus laimėta.

šiemet organizatorium tapo 
išrinktas Stasys Zenkus. Bet 
aš noriu pareikšti, kad šiame 
konkurse kiekvienas turės ly
gias teises, bite jis prirašys dau
giau narių. Tad draugai,, į lenk
tynes. *

—Stasys Zenkus.

Iš Birutės
“Aušra.”

Punktualiai kaip 7:30 vai. 
vakare prasideda jau visiems 
žinomas Birulės koncertas, 
kuriame prieš cbicagiečaus 
pirmą kartą su “Birute“ pasi- 
lodys komp. A. Vanagaitis.

Pirmą dainą jis paskyrė 
“Aušra”, kuri parašyta ..paties 
kompozitoriaus. dabartiniame 
laike Lietuvoj. Tai yra įspū
dinga daina ir dainų mylėtojai 
nepraleiskite šios dainos, nes 
tai pirmas numeris programa 
ir tokios dainos lokiam mo
mente, diriguojant pačiam 
kompozitoriui, (negalima pra
leisti neužgirdus jos.

Koncerte dalyvauja ir so
listai, bet Birutė jų neskelbia. 
O betgi bus lokių, kurio pir
mą kartą Birutes kpnserte da
lyvauja. Mat viskas daroma 
naujai, šį kartą naujas vedė
jas, solistai, svetainė, šokiai 

luniji, Avienų, nu it- Dzcim- 

dzi 1 Ari metei Dus kitoniški. -— 

O tas viskas bus naujoj Maso- 
nic Temple svetainėje, prie 61 
ir Cottage Grove. — A. A.

[Pacific and Atlantic Photo]
•MUNCIE, Ind. — Gerald Chapnian (vidury), gabenamas į ka

lėjimą. Jis tapo sugautas Muncie, Ind., po pabėgimo 1923 m. 
iš Atlanta, Ga., federalinio kalėjimo. Jis skaitomas karalium 
visų žulikų, nes jis papildęs nesuskaitomą daugybę plėšimų i)1 
net žmogžudysčių. Jis taip jau vadovavęs 1921 m. užpuolimu 
ant. pašto vežimo New Yojrke, kada plėšikai pelnė $2,400,000. 
Už tą jis tapo nuteistas 25 metams kalėjimai!, bet už kelių 
mėnesių pabėgo.

Vaičkaus Dramos Teatras 
Bridgeporte

Nežiūrint į lai, kad Teatro 
Direktorius Vaičkus sužeistas 
ir patsai vaidinti negales, išnin
ku pasakyti kaip ilgai, bet jo 
teatras nenustos veikęs. Teat
ro aparatas ant liek sustiprėjo 
ir taip sutvarkytas, kad vaidi
nimai eis (normaliu keliu.

Sausio mėn. 31 d. Šv. Jurgio 
par. svetainėje 3230 So. Au- 
burn Avė., 8 vai. vak. bus vai
dinama “'Dumblyne” arba kaip 
kitaip vadina “šunadvokatis”, 
apie kurio gražų pastatymą 
buvo jau “Naujienų” reporte
rio rašyta. Tas veikalas Rose- 
lande praėjo su dideliu pasi
sekimu. Betas apsireiškimas, 
kad publika laike vaidinimo 
plojo 'negaudama. ^susilaikyti 
nuo džiaugsmo.'f'Vėikalas visus 
užintriguoja savo įdomiomis 
intrigom.!*'. Kas dar to veika
lo nentatė nepraleiskite progos 
jį pamatyti, 'nes greit pasiro
dys nauji veikalai: k. a. “Val
dovo sūnūs”, “Potašas ir Per
lamutras” ir “PakrikeŲai“, 
taigi gal jau nepriseis šiame 
sezone to veikalui pamatyti.

Žymiausią rolę tame veikale 
vaidina Pola Tendžiulytė, ^pie 
kurios turiningą šios) rolės vai
dinimą nevienas šneka ir gėri
si. Po “Dumblynės” busr 
suvaidinta vienaveiksme kome
dija “žvakutė užgeso”.

Vasario mėn. 1 d. Dievo 
Apveizdas parap. svet. 18-th 
gatvė ir Union Avė., b.us vai
dinama “Laisves” Kovotojai“ 
ir “Nea t mezgamas mazgas“. 
Koncertinę dalį atliks p. Jaka- 
vičailė. (Malonu bus ją išgirsti 
savo srityje. 

I <1. vtiHiirio iitC-11.
reikalaujant, • Koselande, Stru

milos s ve L 158 E. 10 SI. pakai* 
lota “Dumblyne” ir “žvakutė 
užgeso”. _

Gale vasario bus paleistos 
trys premjeras. Pirmoj eilėj 
“Valdovo sunusi”. Krosnos ro
lėj pats Dramos Direktorius 
J. Vaičkus (nes daktarai spre
ndžia, kad iki tam laikui jau 
galės išeiti j sceną po sunkios 
ligos). Danguolės rolę vaidins 
Tendžiulyte, Mauro — Ka
mešis. Kitose rolėse turėsime 
progos pamatyti talentingus 
Chicagas senus vaidilas ir
Vaičkaus Studijos mokinius.

'Poliaus statomas “Patašas 
ir Perlamutras” ir “Pakrike- 
liai”.

Iš to matome, kad ’ teatras 
auga ii r stiprėja ne dienomis, o 
valandomis. Tas mus 4 chica- 
giečius labai džiugina, kad 
mes neapsivylėm Vaičkaus pa
žadėjimais. įMes jo teatro vai
dinimus lankysim ir visus ra
ginsimi4 tą teatrą remti, nes 
jiij yra užsitarnavęs rimtos pa
ramos. J<

Vasario 16 šventė žada 
būti iškilminga

Septynių pietų Lietuvos • ne
priklausomybės šventė, matyt, 
bus apvaikščiota labai šauniai. 
Beveik visos žymesnės organiza
cijos jau pasižadėjo dalyvauti ir 
prisidėti kuom galėdamos.

Kad nepalikt skolingu, V. V. 
K. žada patiekti puikią ir atatin
kamą dienos upui programą, ku
ri,, tikimės, bus neužilgo paskelb
ta. Kadangi vienoj svetainėj 
negalėtų visi sutilpti, tai tapo 
paimtos dvi svetaines: viena 48 
ii* Honore, gerai žinomu lietu
viams, o kita — tai šv. Jurgio 
Bridgeporte. Tą dieną pamaty
sim musų artistus lošiant nau
jus veikalus; užgirsim žymių 
dainininkų skambias dainas ir 
daupr kitokių ypatingumų.

Visa .kas mums'dabai.' 
daryti, tai rengtjs isanKsto į tas 
iškiląies ir kad nei vienas Chi- 
cagos lietuvis nepraleistųjų.

•—Milda.

Meta Park
Iš draugijų veikimo . ,

Sekmadieny, sausio . 18 d., 
Dr-stė š. J. Krikštytojo laikė 
savo metini įsusirinkimą. Tą 
dieną padarė keletą svarbių 
nutarimų. x

Pirmiausia apkalbėjo ’ drau
gijas reikalus. Toliau išrinko 
6 asmenis į komitetą -— V. 
Kindul, A. Probish, A. Juncas, 
Al. Damalakas, P. 'Metrikis ir 
P. Valnekas, — vcijeimui tarp 
lietuvių Amerikos piliečių, kad 
įstačius miesto valdybon . atei
nančiais rinkimais ir Vieną ai* 
daugiau lietuvių. Tai, manoma 
bus galima pasiekti, jei visi lie
tuviai veiks išvien.

Taipjau nutaria rengti 10 
melų šias draugijos gyvavimo 
jubiliejui apvaikščiojimą 14 d. 
vasario. Jau yra užkviesti 
Dzimdzi-Drimdzii, (Lietuvos ar
tistai, kurių musų meltosepar- 
kiečiai nėra čia matę. Jie da
bar pamatys tuos Dzimdzi- 
Drimdzi artistus, kurie mus 
smagiai palinksmins savo juo
kais ir dainomis.

Išrinkta peųkių asmenų ko
mitetą tą vakarą surengti/ Ko
mitetai! įeina Vulnekas, Metri- 
kis, Junca, Kiteliui ir Janovs- 
ky. Be to dar bus priimt j nau
ji nariai be įstojimo mokesčio, 
nuo 18 iki 25 m., kurie pa
duos tą vakąrą slavo pavardę. 
Taipjau bus pagerbti tie na
riai, kurie išbuvo draugijoje 
10 metų* ir nėra sirgę per tą 
laiką... ' —Tautos Gynėjas.

(Tąsa ant 8-to pusi.)

ANTANAS URBONAS
Musų mylimas brolis persi

skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
3(1 metų amžiaus nevedęs, Sau
sio mėn. 29 dieną, 1925, 3:30 
vai. ryte. PaSjo iš viensėdžio 
Aueliškio, Šiaulėnų parapijos, 
Šiaulių apskr. Amerikoje išgy
veno 12 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
brolį Valerijoną, pusbrolį Pran
cišką Malikauską, pusseserę Ro
zaliją Račkauskienę, o Lietuvoj 
fėv^ ir seserį Kazmierą Gudlau- 
skienę.*-Kūnas pašarvotas ran
dasi 324 E. Kensington Avė. 
Laidotuvės įvyks subatoj, Sau
sio 31, 1926, 8 vai. ryto iš na
mų 324 E. Kensington Avė. į 
Visų šventų Parapijos Bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 

\ mirusiamjam paskutinį patar
navimą.

Nubudę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

Brolis, pusbrolis ir pusescre.
Laidotuvėse patarnauja Ri‘a- 

borius Eud,eikis, Tel. Yardš 
1741.

Universal Restaurant
, \ Lietuviška Valgykla 

. Padidinta
Kad suteikus geresnį ir greitesnį pa
tarnavimą savo’ kostumenams, valgy
klą pądidinom veik dvigubai. Taipgi 
jtaisSm naujus, labiau sanitai’iškuH 
graniinimo ivctriRi rJTocl«l 
visus atsilankyti. Savininkas

A. NORKUS,
750 VVest 31st Stree, 

Tęl. Yards 5377.

VIEŠA PADĖKA.

Šiuomi išreiškiu savo širdin
gą ačių visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems, ku
rie dalyvavo musų mylimo bro
lelio Kazimiero C.ipario laidotu
vėse. Ačiū Ignacui Saudargui 
už gelių vainiką; ačiū Povilui 
Kailiui už padėjimą surengti 
laidotuves. Ačiū draugystei 
Sirnano Daukanto už gražų pa- 
kavojimą, ačiū p. A. Masalskiui 
už malonų patarnavimą.

Širdingai ačiū visiems.

Ilsėkis mylimas broleli šios tl 
šalelės žemelėj. d

■
Liekame nubudę, Į?

Seserys, švogeriai, pusse- 9 
serys ir pusbroliai. į?

I)R. VA1TUSH, O. D.i
UETITVIS AKUT SPECTAMSTA“

i aluu įtempimų, surn
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo 
tumo, skaudamą akių karštį, ati 
taiso kreivas akis, nuima katarak 
tą, atitaiso trumparegystę ir toli 
reį,ystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi 
inas daromas su elckira. oarodan 
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai 
kus. Akiniai nuo $4.00 ir aukščiau 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. i

1545 West 47th St. 
Tbone P^ulevArd 75RP

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Are.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus > 
brangi dovana.

Jusy buvęs senas
PrietpH« Patarėjas

H. LEIB0WITZ
Persikėlė j naują vietą . > 

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

iki 2 vai. po $įet.
1617 S. Kedzie Avė.

Kampas Og^en Avė. 
CHICAGO, ILL.

Valo, pro.sina vyrų ir moterų 
drabužius.

V............  . ..... ...

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

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

4204 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1

. Valandos nuo 4) ryto iki 12 pietų.
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare 
nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Teiephone Lafayette 4543 v------------- J

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

Naujausi moksli
niai išradimai ir pa
tyrimas Visokiose li
gose labai mažu 

yra pydo
mos atsakančiai gei
džiant serums tie
siai j kraują, su di
deliu pasisekimu.

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

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

Visai Dykai.
Maloniai priimkime kiekvieną — 

ateikite, dcl to neturėsite jokios atsa
komybės.

Ligos kraujo, reumatizmo, nervų, 
skilvio ligas, odos, krutinės, šonų, z 
kraujo nubėgimo, plaučių, kepenų^ 
pūsles, visas slaptingas ligas yra mu
sų specialumas per 28 metus, visuo
met gausite geras pasekmes.

Pagelbėjom tūkstančiams kenčian
čių. Ateikite pas mus ir daugiau ne- 
bekentesite, jums tai nieko nekaihuos.

The Peoples Health Institute 
f)R. GILL, Specialistus

40 N. VVells St., kamp. VVashington 45t.
• Ofiso valandos: Panedėly, ketvergi 
ir pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Utarninke, ketverge ir subatoj nuo 9 
ryto iki 8 vakare. Nedalioj ir šventi 
mis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pieL

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
3434 W. 65 Street, KepuKlic 48Z6

50 centų už pinigines 
telegramas be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo.
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ii artinti ii

Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

Bridgeporlas
Įvairios žinios iš musų 

“stolyčios”

Aną dieną patinku savo 
ną draugą J. Bložį, kuris da
ba r parda vin ė j a įšauk novoms 
piragaičius. Nusiskundė, kad 
Imi daug darbo: reikia ir pi- 
ragaičius pardavinėti, ir savo 
krautuvėlę prižiurėli: yra
daug darbo ir prie Jaunosios 
Birutės, kuriai jis sekretoriau- 
ja-

Kaip biznis? — paklau
siau jo. — Juk dabar, kada 
nėra saliunų, atsirado užtekti
nai kitokių sankrovčlių, dau
giausia lietuvių. O juk kalbi 

. ių kalba, gali daug jiems par
duoti.

- B< piga butų, kad lietuviai! 
iš savųjų pirktų, - -nusiskun
dė p. Bložis. —- 1 
mn-iškių noriau i: 
negu iš lietuvių.

- Kaip lai? .— nusistebėjau 
aš.

- Nagi nueini pas vieną, tai 
tas sako,'kad jis ne grinorius, 
— mokąs 
Antras vėl 
viii būnant 
pardavėju,
esą reikalinga darbininkų 
tau, 
ti, o jau apie obatsį 
sava

C-

SC

žydų perka,

HmMH

Penktadienis, Saus. 30, 1925

JSRENDAVOJIMUIPRANEŠIMAI RAKANDAI • PARDAVIMUI
NAUJIENOS, Chieago, III.

Jau tai padaryto Ir darbas jra 
sekamai paskirstytas. Sekma
dieniais didžiulėje Mark Wliitoi 
Squnre svet., nuo 10 valandos 
iki 12 ryto bus pamokos sce
nos ir Tiohiviškii žaismių. Ant 
radioniais a— a liet ika-gim mi
stika, “Engine: Room’’, nuo 7 
iki 10 valandos vakaro, veda 
medieirtos studentas p. Karo-l ~
lii.v- SnrmIilK K t virindioni'iH; Si,nano paukantąi Draugija laikys litis Nm paims. Iv ivii taua ni<us gavo nlėnesinj susirinkimą nedėlioj, 
nuo 7 iki 10 vai. vakare, Lib- Vasario 1 dieną, 1925 m., paprastoj 
raiy kamibaxyje,’ -- choras ir svet«i«»ėj. ___ __^Komitetas,
orkestras, —- veda p. Petras; 
Sarpalius. šeštadieniais 1 
2 iki I po pielti — lietuviu 2 1 ’ . svet.,
kalba ir raštas, - veda Dr. nietii 
A. J. Karalius. Reiškia Jauno- susilipkime yni būtinai 
.. ... . .1 x nes turim daug svarbiųji Biruti* gn biasi darbo ne i svarstymui 
juokais ir ant kiek ji prasila-. 
vins, lai parodys neužilgo savoj 
parengtame muzikaliam vaka-J

IŠKILMINGAS BALIUS. Rengia 
Lietuvių Tautiška Parapija 
J, 1925, savo svetainėj, ouuvu 
Union Avė. Pradžia 6 vai. vak. Įžan
ga 35c. y pa ta i.

Kviečiamo jaunus ir senus atsilan
kyti ir linksmai vakarą praleisti prie 
puikios muzikos. Bartkaus Orkestrą.

Kviečia Komitetas.

ANT RENDOS penkių kamba
350b South ri^ karštu vandeniu ap-

šildomas. Tinkamas dėl ofiso.
4311 Archer Avė.

Phone Laffayete 2077

TURIU TUOJ AUS PARDUOTI — 
5 kambarių rakandus, 3 šmotų parte
rio setas, 2 karpetai, Valgomojo kam
bario setas, 3 šmotų, miegamojo kam
bario setas; Victrola ir lempos. 

2443 N. Hamlin Avė. 
arti Pulterton Avė.

ItelmOnt 9497

PARSIDUODA Storas saldainių ir 
school supplies, 5 ruimai dėl pagyve
nimo, parduosiu su visais fornišiais. 
priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos; parsiduoda labai pigiai.

Atsišaukite
710 W. 14 Place

NAMAI-2EME

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
i

šviesus

PARDAVIMUI

Viekšniečių Kliubo metinis susirin-’ 
nuo luinas įvyks sekmadieny Vasario 1 d„j 

ii. (shMrp) po pietų, Davis Sq. 
15 ir Paulina gal. (terb. Vlekš- L 

Tamistų pribuvimas artt šio .
I reikalingas, I 

reikalų a p ’ 
ir valdybos rinkimai.

Laikinas Komitetas.

šiltas 
su val- 

Laišku otsiliep-

SI, A. 194 kuopos mitingas bus ne-nguini^ miuiKduam N<m«- dėlioj, Vasario 1, 1 vai. po pietų, 
Apart siu dalykų tėvų ko-■ Onos Samuliuuienės salėj, 1447 S. 49 

d«r svnrsdn kur onvus! Ave « Cic.ero’ ,n- Ateikia visi, nesįritėtas dar svarsto kur gavus. ., , , ... . ■ yra rengiamas koncertas.tankų darbo mokytoją mergai-į Komitetas.
tėms. i / -------------

I Draugystė Gvard. Liet. Kar. Min-
Tėvai turėtų daugiau savOj daugio No. 1 laikys savo metinį susi- 

vaukų reikalais rūpintis, negu |r*’,lk!,rn,ax ^^adienj, sausio 31 d., 1925 
iki Sl< I. Jų privalumas yra bu-1 mokyklos kambaryj prie 18 ir Union 
Ii tėvų susirinkimuose ir steng- Avė. 
tis visame kame padėti.

—Raganius

šiame susirinkime busit priim- 
, I t.i dykai nuo 17 metų iki 30 metų per 

6 menesius. ( Vaidyba.

“Dzimdzi-Drimdzi” 
šiandie

Jaunų Lietuvių Arner. Tautiško 
Kliubo mėnesinis susirinkimas at
sibus nedėlioj, vasario 1< d., 1 vai. 
po pietų, Mildos svel., 31 12 South 
lialsled St. Visi nariai malonėkite 
laiku pribūti, nes randasi daug

1 svarbių dalykų apimti.
S. Kunevičia, nul. rast.

Jur-Šiandie, 8 vai. vak. Av.
gio par. salėje, “Dzimdzi-Dri
mdzi” riogliinasi į “ateičių” su: 
(lideliausiu koncertišku 
gėdtiu“. Pikti liežuviai plepa,,1 
kad “fonių” jau nebebus, nes 
Dzimdzi buk “surimtėjo.” Aš 
tam netikiu. Apsaugok Vieš- 

už kita-1 Patiemus nuo tokios nelaimės!
—Nei šis, nei-tas.

angliškai kalbėtu, 
pasako, kad lietu- 
nėra reikalo būti 

nes stockyarduose 
ir

girdi, stockyarduose dirb- 
avas pas 

nė ne užsimink. Abelnai 
musų taip vadinami bizniėriai, 

nickurie yra geresni u_ ___
taučius, bet kurie mažiau tu
ri, tai statosi dideli ir negrino- 
riai ir nenori nieko bendro tu- j STRAZDAS ATIDARO LIK- 
rėti su lietuviais. Kiti, rodos, 
lig ir pavydėdami, kad 
vis turi lengvesnį darbą siun
čia dirbti į stockyardus.

TUVIŲ SPAUDOS PARODĄ 
lietu-, ___

Moteris—namų {pardavėja.

Me«, lietuviai, turime daug 
jau namų pardavėjų, bet visi 
vyrai. Nesenai susilaukėme ir 
moters, tai p-nios ^largarctos 
Mickevičienės, kuri turi savo 
vielą prie 3.‘M)1 So. Halsted Si. 
Ji sako, kad jei vyrai pfali par
davinėti, lai kodėl to negali 
daryli ir moterys. Ir, kaip gir
dėti jai neblogai sekasi tame

| Chicagoj apsistojęs “Švytu
rio” knygų leidimo b-vės atsto
vas, p. J. Strazdas, žada greitu 
laiku įrengti visų tos Iiendrovės 
išleistų knygų parodą. Knygos 
neužilgo pribus iš New Yorko ir 
Chicagos lietuviai turės progos 
pamatyti ant kiek praturtėjo 
musų literatūra per pastaruo
sius metus.

Paskola.

Brighton Purk. — Lietuvių 'Keis
tučio Kliubas turės .susirinkimą 
vasario 1 d., 1 vai. po įlietų, Mc- 

i Kinley Park svetainėje. Nariai at- 
' silankykilr į susirinkimą ir atsi- 
I veskite draugų prirašyti.

J. Gasiunas, sekr.
Pj S. Visi pasižymėkite naujo 

sekretoriaus adresą. J. Gasiunas, 
3116 S. Halsted St., Chieago.

Liuosybės Draugystės metinis su-' 
surinkimas įvyks sekmadienį, sau
sio 31 d., 8 vai, vakaro, L. Juod
valkio svetainėj, 733 \\r‘. 18 gat. 
tarimui yra labai svarbių reikalų 
kaslink prisidėjimo prie kilos drau
gijos. Todėl visi draugai malonė
kite pribūti laiku.

J. Danta, rasi.

Liet. Mot. Dr-još Apšvieta mė
nesinis susirinkimas įvyks vasa
rio 1 d., t vai. po pietų, Mark 
\Vhite S<|iiare parko knygyne, prie 
Halsted ir 30-os gal. Narės malo
nėkite skaitlingai atsilankyti.

—Sekretorė.

ASMENŲ JlESKOJIMAt
MES NORIME sužinoti nuo Anta

no Salduko, kuris pirmiau gyveno 
Paroda bus surengta J>r. J. ‘.’f*11 w- kaslink jo dukters r rančos, 10 menesių amžiaus, kuri Kulio namuose, Brulgeporte. M. yra musų priežiūroj. Mes turime dėl 

' jos genis namus* ir jeigu mes nieko 
1 * ** ' i neišgirsime nuo tėvo j trumpą

v • • ka, ji bus atiduota auklėjimui.įjr I*8Lnesiimu Naujienos,
1739 So.- Halsted St., 

Box 454 \PRANEŠIMU TAISYKLES

REIKALINGAS 
kanibarys vienam vnikinui 
gi u ar bo valgio, 
kilę j Naujienų Skyrių.

3216 $. Halsted Si.
\V.

SIŪLYMAI KAMBARIU i
IšRENDAVOSIU 2 kambariu 

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

J. J. Bagdonas,, 
4616 So. Westem Avė.

PARDAVIMU.I
GRISERNu LR

«... VV 3600 S. Union A ve. 
Tek Yards 0297

BUčERNE, Daržovių krautu
vė ir Groserio. Y»Ya B pagyve- 
rimui kambariai. Renda $40.00.

6002 So. Pooria §t.

NAMAI-ŽEME

DIDELIS IJVTAS
Prie Talman Avė netoli 69 Si. 

Yrą visi įrengimai ir apmokėti 
apari gatvės, savininkui reikia pi
nigų. kaina $760.

A, N. Masulis & Co.
6641 S. VVesIem Avo.

Tel. Republic 5550
/ Atdara nedėlioj ir vakarais

NAUJAS mūrinis namas su bu- 
černe ir grosorne. Galima pirkti 
viską sykiu arba atskirai; kaina 
viskas $11,500. Pardavimo priežas
tis — turiu du bizniu. Kreipkitės 

2519 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 4 172

REIKIA DARBININKĮĮ
Vyrų ir~MOTERŲ^

PAIEŠKAI' senos moteries 
arba vyro dėl pridabojjmo vai
kų man dirbant. YpaUi bus 
i upiniu visų kuo. Meldžiu 
sišaukti. Užpakaly, eoltngr.

723 VV. ‘26 St.

ap- 
al-

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda moteriškų ir vyriškų 

apredalųx krautuvė. Turiu greit'par
duoti ir todėl teisiu pigiai.

Atsišaukite
3310 So. Halsted St. v

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

Atsišaukite
2306 Blue Island Avė. 

Tel. Canal 6772

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

A. J. BERŽINSKAS 
6159 So. Artesian St.

1 flatas
Tel. Prospect 6674

Nuo ryto iki 10 vai. gali
ma matyti.

PARSIDUODA medinis namas, 
yra biznis ir trys pagyvenimai. 
Rendos neša $82 j menesį. Kaina 
lik $7000, cash $3200, arba mainy
siu ant kokio nors biznio. Namas 
randasi West Sidc.

2222 So. Saviti St.
Tel. Boulevard 01189

krautuvė saldai- 
visokių sruiilkių 

daigių. Galima bile kokį biznį da
ryti, nes yra kampinė ^rauluvo. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos.

10701 S. Stale Si.
Phone l’ullman 6583

PAB DAVIMUI 
nių, labuko ii

PARSIDUODA muro namas Brigh- 
ton Parke. 2 fialai po 4 kamba
rius. garadžius dėl I karo, 27 pla
tumo lotas, pečiais šildomas, gra
žioje vietoje, arti karų ir mokyk
los, rendos neša $75 j mėnesį, pri
imsiu totų už į mokėjimų; moder
niški parankamai.

J. Vileika, 
4518 S. Talman Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

3 flatų su storu medinis na
mas, elektra ir kiti geriausi į- 
taisi.mai, puikioj vietoj. Prekė 
$5006.00 įmokėti $2500.00.

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

Atsišau- 
važiuoja

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
'namas, arba mainysiu ant bučer- 

nės ar farrnos. Namas randas 
3553 NVallace St. Kreipkitės prie 
savininko.

, 3136 So. Union Avė.
PARDAVIMUI grosemė ir bu 

černė su namu. Iš priežasties b 
gos turiu parduoti greitai ir pi 
gini. Biznis randasi tarp sve 
timftaučių. t Savininkas. Phone

REIKALINGA moteris prie namų Lafayette 7617, 3409 S. Ashland 
darbo, galbūt ir mažos /-sveikatos; 
darbas mažas ir lengvas; arba ženo- 
ta pora be vaikų; atsišaukite. Su 
išlygom sutiksime.
1514 So. 50’ Ct.,

J. JONONIS, 
, Cicero, III.

REIKALINGA mergina prie 
slubos darbo. Geros darbo są
lygos iii pastovus darbas. Kreip
ki tės pav

P, K. Bruchas
3321 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGĄ8 blaivas žmogus 
dirbti ant mažos vištų faiųnos netoli 

. Chicagos. 'Puri Initi maždaug paty- 
’ ręs 

$40

lai-

'Puri būti maždaug paty- 
milžti karves: Užmokestis 
j menesi, valgis ir guolis.

Box 453
1739 So. Halsted St., 

Chieago, 111.
REIKIA patyrusio antraran- 

kio duonkepio; darbas ant nak
tų. 1

2424 West 69 St. (

apie

Avė.

PARDAVIMU1
SALDAINIŲ. ' 
KRAUTUVĖ 
Už $700

1656 Wabansia Avė

•Vi I V peili- 
darbo už- 
priežastis

PARDAVIMUI shoe} repair- 
ing sliop. Vieta gera 
lėktinai. Pardavimo 
patirsit ant vietos.

714 W. 30tr St.

ir
Sena, išdirbta viela.

gausit bargeną.

PARDAVJMUI bučernė 
grosemė. 
Renda pigi, 
Pardavimo p^jęžąstis — nesvei
kata. Kreipkitės

2956 S. Union. Ąve.

PA ĮDAVIMUI grosemė puikioj 
vietoj ir visokių tautų apgyventa, pri- 
laikom ir rūkytos mėsos, 4 kambariai 
dėl pagyvenimo. Biznis išdirbtas 
per ilgus metus. Priimsiu ant 
morgtičio arba mainysiu ant loto.

Atsišaukite
4 422 So. Honore St.

1

T. Litvinas,
4810 S. Wentworth Avė.

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

NORINTI pirkti, parduoti arba 
mainyti namus, lotus, biznius, tu
rim bargenų, namų, lotų aplink 
vienuolynų Marųųette parke. Maty- 
kit J. Namon. 2418 W. Marųuette 
Bd., arti SVeslern Avo. Tel. Pro
spect 8678. Ofisas adatas lig 8 v., 
nedaliomis iki 3 po pietų.

arti \Veslern Avė. Tel. Pro-

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

nės, elektra, gasas. Kaina $6000.00, 
cash $1000.

2 fl. 4 ir 5 ruimų elektra, gasas, 
beismantas, kaina $5,500, cash $1000.

2 fl. 4 ir 5 ruimų mūrinis garadžius, 
kaina $5,500, 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.

3404 So. Morgan St. 
Tek Yards 1571

PARDAVIMUI mūrinė bunga- 
low, aržuolo trimingai ir užbai
gimas, 5 kambarių ir vana, gara 
džius. Frontiniai porčiai su sie
teliais.

6513 So. Francisco Avė.

PARDUOSIU medine cottage, 
5 kambarių, 2 extra lotai. Kas 
turi lotą priimsiu į mainus.

Sajvininkas Leon. Paukšta 
4600 So. Wood St.

AŠ NORIU pirkti 1 arba 2 
augštų namą,. Brighton Parke 
arbA Marquette Manor. Turi 
būti bargenas. Nuo savininko. 
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Box 456

Aš MAINYSIU savo gražų 
namą į grosemę arba bučemę, 
bet į tokią, kur biznis daJiar 
yra daromas.
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Box 455

MORTGECIAl -PASKOLOSPARDUOSIU ar mainysiu mutinį 
namą 2 flatų po 6 kambarius su vi
sais paskutiniais pagerinimais 
bučemes ar grosemes ar loto.

Atsišaukite laišku j 
Naujienas 

1739 So. Halsted St. 
Box 452

ant
*

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

MAX COHEN
* Room 351,

146 So. Dearbom St.
Tel. Central 1191

PARSIDUODA bučeme 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, 111. Phone Cicero 6663.

REIKALINGAS patyręs duon
kepis prie latviškos duonos..

Atsišaukite į Aušros Knygyną
3210 So. Halsted St.

Box 196

Meldžiame visų darbuotojų, drau-! ■ ■ ‘
gijų komitetų, raštininkų ir visų PAJIE.šKAU savo dėdės, Ignaco 
tų, kurie duodate Naujienoms pra- > Metei i u no, turėjau seną antrašą 569 
nešimus įsitėmyti šias taisykles: ■ So. Jefferson St., Chieago, III. o da-

1. Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra- bar nežinau kur randasi. Esmu at
nešimai dalinasi į dvi dalis: vie- keliavęs iš Lietuvos. Turiu labai 
na _ pranešimai talpinami dykai, svyrbų reikalą. Jis pats arba jo vai- 
an. ra^T pranešimai apmokami, j kal moldžiu atsišaukti.

-. Dykai talpinami pranešimai; Rozalijos Sepautienės vaikas 
visų organizacijų, draugijų, kuopų. lG21 s Halsed Chieago,
khubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, > 

komitetų susirinkimus; 
' " ' - ma-!

Bridgeportiečiams gerai 
nomas p. Kantor, kurta 
nesenai čionai turėjo tabako ir 
papirosų urminę sankrovą, da
bar pradėjo vesti kitokį biz
nį jis dabar skolina pinigus 
ant antrų “morgičių”. Jo kon
tora randasi 3301 So. Halsted 
St. Jis daug mano i 
apie Naujienas. Jis i 
geriausios pasekmėm yra iš pa- JįJa bizii7škĮ7‘pobudž?^ . - .
sigarsinimu Naujienos. Galbūt nešimai talpinami tik du kartu tuo kitę žinią. . . , pačiu rolkuhi. STANISir tiesa, nes jis ir dabar pada- - .-- -
rė ilgą kontraktą garSintis kas 
sereda ir subata. V k . .

Zl- 
dar

m.
ihumui --------............................................ .............................,----------------------------------------------------------- -------•-

, . n I repeticijas, komitetų susirinkimus; ♦, . , .
ir kalba; rengiant paskaitas, prakalbus, ma- PA J IEŠKAU svogono Jurgio Ma-

sako kad sinius susirinkimus ir apvaiksčioji-! zelausko kuris gyveno 609 E. 87 PI., 
.*v mus ir tokius susirinkimus, kurie i Chieago, III. TOriu svarbų reikalą.

PA J IEŠKAU svogerio Jurgio Ma-

Dr. Antanas J. Karalius 
vėl su vaikais.

jau

Nenusistebėkite kad taip ra
šau, kad Dr. Karalius ir vėl sti 
vaikais — su Jaunosios Biru
tės vaikais. Jis jau davė pir
mąją pamoką lietuvių kalbos, 
gramatikos ir i 
šeštadienį, Mark Wbite Square 
paiko svetainėje. Mokinių bu
vo apie 10. Stebėtina rištikruju 
ir iš kur gi daktaras tiek daug 
laiko turi. Jis žmones gydo, “Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted

I Jis pats ar kiti kurie jį pažjsta duo- I 1 • 1 v • •
............  ( ~ JANIŠLOVUI POVILAUSKUI

3. Apmokami pranešimai talpina-i pirmiau gyvenau Wilkes-Bai*re, Pa.
mi visų organizacijų, draugijų. | o dabar 6002 S. Statą St., Chieago, III. 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa- / _ 
rupijų ir tikčjimiškų sektų rcika-' 
Inis visokių bizniškų parengimų: j 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 1 1 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), Pį11'*’ _ 
ir visokie pranešimai galimi tai- • “ - 
pinti laikraštyje. ■ saukti,

4. Uz apmokamus pi „ucpiiuuo 
reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių neaprubežiuojamns.

o. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

6. Visi pranešimai norint patal
ini! i sekamos dienos laidą turi

RĘIKIA vyrų matrasij dirbė
jų. Tiktai reikia patyrusių.

Englander Spring Bed Co.
3961 Lowe Avė.

GERAS PIRKINYS. Ateina gavė
nia. Pardavimui žuvu krautuvė, lie
tuvių kolonijoj, netdli 3 bažnyčių, 
kaina labai nebrangi, atsišaukite prie 
savininko,

4335 So. Whipple St., 
Tel. Lafayette 3381

4-rių pagyvenimų 
Namas geroj vie- 

Kaįna prieina-

PARSIDUODA 
namas ir grosemė. 
toj, biznis išdirbtas, 
ma.

Kreipkitės 
4637 So. Paulina St.

Chieago, III.

4

PAIEŠKAI’ trijų pusbroliu, Jono, 
rano Jankauskų (vieno vabdo ne

pamenu) iš šventų dvaro, Jodcikių 
...., ir Jirizo • Mneiejauskio iš 

Plungės miestelio. Meldžiu atsi- 
, yra svarbus reikalas, arba

REIKIA 5 gerų vyrų pardavinė
ti lotus Calumet City, kur Henry 
Ford ir kiti turtingi žmonės sam
dys tuojau 125,000 darbininku. Di
delis komišinas ir sciuarė dcal. Ma
žiausias kornišinas $50. Gražus, di
delis uždarytas karas suteikiamas 
dykai. 'Kaipgi reikia dalies laiko 
darbininkų. Room 579, 332 S. Mi- 
cbigan Avė., nuo 9 ryto iki? 1 vai. 
po |4t'tų. Mr. Ouinney.

 Į1 PARSIDUODA grosemė ir bučer- 
' nė su namu arba be namo. Namas

2 augštų. Turiu greit parduoti, tei
siu pigiai.

ZUZANA DUR^OVIč 
6544 Archer! Avė.

t Tel. Prospect 1750

BARGENAS. — Pardavimui 2 fla- 
tų medinis namas, 5-6 kambarių, ga
ru šildomas, visos sienos trimuotos, 
pleisteriuotas skiepas, 2 karų gara- 
džius, kampas 6000 So. Lincoln St. 
Savininkas,

.8114 So. Laflin St.
Pnone Vincennes 4708

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

International Investment Corp.
3804 So. Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS

prane,šilinis kas žinot praneškit apie juos.
Frank Jurkus (iš Jodęikių) 

10941' Wentworth avė., Chieago
Tek Pūliniai) 9730

—F

m 714. pįn|į j sel<an^os dienos laidą turi: ĮVAIRUS SKELBIMAI 
rašylios pereitą būt priduoti ne vėliau kaip iki de-;
, \vi.:»/, vintos vai. vakaro. ■ /T.'

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti

r'dno-iw>in “GvrivMta” iift St- TeI- Boulevard 9663. Taipgi jei Kdaguoja (r5 <htojuj Jis jains(a ka(| apart Naujienų’i 
■UI- da gauti ir kitų laikraštį, praneš- Į 

iU Win onlfa iifi Vnv-iki,e ir«į mnn,s mes npnip.insi-, jis losią goitą, jis kny- me bile lictuv
jis visokiausias ir 2™.. ----- ----

naujausias knygas pats skaito fiLiifi0 SavoŲkastumerS

paskaitas laiko Mokslo Drau 
gams(
gas rašo, jis visokiausias ir

ir kitus mokina, ir dar mokina 
Jauninusios Birutės vaikučius. 
Ištikrujų tai nenuilstantis 
ištvermingas Žmogus musų 
suomenėj.

__ bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, • •______ •* « ■ • V a • 1
rūpinti savo' kostumerius “Naujie
noms”. —Aušros Knygyną^.

REIKALINGAS draiveris, pa
tyręs, su laimiu, prie išvažiuo- 
jimo duonos. Darbas pastovus.

Kreipkitės
738 W. 31 S t.

PARDAVIMUI (lelikatesen, ken- 
džių, Ice Creamo ir kitų smulkių ta- 
vorų krautuvė. Puse bloko nuo mo
kyklos. Pardavimo priežastj patirsi
te ant vietos, arba mainysiu j na
mą.

Atsišaukite
5321 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui j 
privatj namą pirmos klesos bučąrnė

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

FRED KUCERA, ‘
5200 So. Wood St.

ir grosemė su 2 augštų mutiniu na
mu.
džius.
lopą.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING

& HDVV. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malcvą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez..

REIKALINGAS barberis va
karais; kad butų patyręs 
amatą. Gera mokestis.

Atsišaukti tuojaus: 
10722 Mich^gan Avė.

savo

ISRENDAVOJIMUI AUTOMOBILIAI
RENDON 6 kambarių flatas karš-

PARDAVIMUI bučeimę, 
RANDASI GEROJE 
VIETOJE.
ATSIŠAUKITE,

2048 N. Hoynę Avė.

MUSŲ DARBAS
Tikrai jumis užganėdins . Mes 

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

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

Su

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 W. Madison, Chicaro, I1L
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager
:________________________ d

Parsiduoda Barber Shop ir 
Pool ruimis. Jeigu kas nori 

į gali pirkti ir vieną Pool ruimį ar
ba išmainyti ant biznio arba na- 
mb.

2515 So. Halsted St.

’ ANT PARDAVIMO 5 kam
barių brick bungalow, furnace 
apšildoma 
teis ligos, jeigu tuoj aus.

9100 Saginaw Avė.
Tel. Saginaw 0925

pigiai iš priežas-

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

J. P. OLEKAS, Mokyklos vedėjas 
3106 So. Halsted St., Chieago, JIL

P. S. Musų fnokykloje mergi
nos !r moterys paliuOsuotos nuo 
mokesčio

PARSIDUODA kampinė Gro
semė ir daržovių krautuvė. Tai

P
Gali padaryti gerus

Parduodu iš priežas-
2 ties ligos. B. Ądler, 3602 So'. 

California Avė.

; tu vandeniu šildomas gerame padėji-1 PAJtDAVIMUl^automobiiius, Hud- pgi užlaiko cigarus ir sąldaine; 
it u u, n 1 1 • 4 • n r*- • i me» Tame pačiame name, 4 AA
Humbold Park Lietuvių Politinis kambarių nata8( karštu vandeniu 

KJJubąs laikys savo susinnkimą pėt- gildomas $50. Gražioj apielinkėj. 
nyčioj, sausio 30, 7:30 vai. vakare, J
3310 Ėvergreen Avė. Visi nariai bu
kite šiame susirinkime.

A. Valskis, Raštininkas. į
~ j ANT RENDOS 6 ruimai, karštu

L.’ S. J. Lygos lavinimos susirinki- vandeniu apšildomi, ant pirmo flioro. 
mas, įvyks penktadieny, sausio 30 d.,' 
8 vai. vak. Raymond Chapel (816 W. 31 St.). Visi nanai malonėkite atsi- 

• 1 •  _ >- .• I lankvti ir savo draugus atsivesti,veikimų praplėsti.' _ Aj,Wrt0H Kom.

Visi skyriai jau veikia.

LT
vi-

6580 So. Robey St. 
Tek Prospect 3926

son Couch, tik 'filOO mylių važinė- Vni«tu« 
tas arba- mainysiu i mažą troką. t . ’
Kas pirks, tas gaus bargęną. Kreip- pinigus, 
kitės vakarais po 5 vai. vak.; 
bos frontas.

3300 So. Union Avė.

PARDAVIMUI 4 flatų muri- 
|nis namas. Bargenas. Matykit 
savininką ant pirmų lubų, 
fronto.

4701 W. 12th PI.
Cicero; Illinois.

iš

An$ kartų, buvau pažymėjęs, 
kad Jaunoji Birutė buvo užwi- 
brėžtis savo '

Randą $55.00. Randasi 
4151 So. Artesian Avė.Savininkas

. 465 W. 43 St.
Tel. Boulevard 0318

GERA PROGA PIRKTI
Pardavimui tabako, kendžių ir 

____ _ ____________ ių ir 
yž t roku 1923 metų. Viskas parsiduo- 
‘■ da pigiai i trumpa' laiką, nes vininkas turi kitą biznį. 

3356 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 2781

FORD — 1 tono trokas, Canopy
body, mechaniškai gęras, 90 diėnų notion biznis su 175 kostumeri 

1 garantuotas, $290, Parduosime^ už 
leash arba lengvais išmokėjimais. At
dara kas vakaras ir nedėlioj. 

Atsišaukite
3109 W» 22 St.

sa-

KAS pasiskubins, tas laimės 2 fla
tų, 4-4 kambarių medinis namas ir 4 
kambarių pavienis namas. Elektros 
šviesa, augšti beismentai, abu namai 
ant vieno loto. Randasi _J>usę bloko
Greitam pardavimui $6400. Savfnin- ’ 
kas, 4135 So. Campbell Avė., 1 lubos.

VYRAI IŠMOKITE MODERNINES 
BARBERYSTĖS

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

c*..v visliu , Darbas laukia su gera alga. Uždirb-
nuo 83 st. ir 2 Moku nuo Halsted et. į kitę kol mokinatės.

r Savfnin- MOLER HARBHR C0LLEGE
105 So. Wells St.


