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Sovietai laukia Ame
rikos pripažinimą

Organizuojąs prohibicijos 
įstatymui panaikinti r

Francija nutarė panaikint am
basadą prie Romos papos

Sovietai tikis veikiai gauti Francijos ambasada Vati- 
J. V. pripažinimą kana panaikinama

. III ■ M. f B.——. ——• -

MASKVĄ, vasario 3. — Sovie- Atstovų butas nutarė nebelaikys 
tų viltys gauti Jungtinių Valsti-( t* Francijos atstovo prie Ro-< 
jų pripažinimą kasdien didėja,' !mos PaPOs 
ir bolševikų viršilos retai tepra-l 
leidžia progą nepapasakoję žmo- PARYŽIUS, vasario 3. — At- 
nėms, kad Amerika busianti pri- stovų butas vakar 314 balsų 
versta dar šiemet atsteigti dip- prieš 250 nutarė panaikinti Fran 
lomatinius santykius su Rusi- cijos ambasadą prie Vatikano. 
ja . | Įstatymo sumanymui panai- •

Kalbėdamas vakar dideliame 
komunistų susirinkime Charko
ve, sovietų charge d’affaires 
Londone, p. Rakovskis, pasakė:

“Aš galių drąsiai pranašauti, 
kad Jungtinės Valstijos pripa
žins mus dar šiems metams ne
pasibaigus. Sakau tai ne dėl to, 
kad turiu tikrų žinių iš privati-
nių šaltinių, bet dcl to, kad esa
moji tarptautinė padėtis, susi
dariusi dėl Francijos, Japonijos, 
Italijos ir kitų kraity pripažini
mo sovietų Rusijos, privers A- 
meriką pripažinti mus taipgi.

“Europos priėmimas Davves’o 
plano reiškia, kad Jugtinės Val
stijos vaidins vis didesnį vaid
menį tarptautirlėj politikoj. Ne
tiesioginiai tai reiškia, kad jos 
bus galų gale prispirtos pripa
žinti sovietų Rusiją.”

Organizuojąs prohibicijos 
įstatymą panaikinti

Devyniolika kongresmanų pasi
žada prohibicijos priešų 
j imą remti

NEW YORKAS, vasario 3. - 
Daugiau ne tūkstantis vyrų ir 
moterų dalyvavo vakar pietuose, 
kuriuose buvo įkurta tam tik
ra organizacija stengtis, kad 
Volsteado aktas (prohibicijos į- 
statymas) butų atšauktas. 
. Devyniolika kongreso narių iš 
Ncw York o pasižadėjo tą orga
nizaciją
nių Valstijų senatorius 
vvorth atsiuntė laišką, kuriame 
jis sako, kąd jis pilnai simpa
tizuojąs tam judėjimui. •

Organizacijos vadai planuoja 
tuojau visame krašte
kiekviename kongresiniame dis- sa> 
trikte savo skyrius.

remti ; taipjau Jungti- 
Wads-

FRANCUZŲ MOKSLINĖ
MISIJA MASKVOJ

MASKVA, vas. 3. — Maskvon 
atvyko mokslinė franeuzų misi
ja išitirti pritaikymą mbtriįnėš 
sistemos Rusijoj.

Misija siūlėsi valdžios konce
sijų komisijai imtis organizuoti 
Rusijoj fabrikus metrinėms 
svarstyklėms, svarsčiams, sai
kams ir kitomp įmonėms gamin
ti.

OTTAaVA, Iowa, vas. 3. — Ki
lęs nežinia iš ko gaisras prarijo 
trijų aukštų Redmano departa- 
mentinę krautuvę; taipjau ugnį 
gesinant pagadinta nemaža pre
kių gretymose krautuvėse. Nuo
stolių padaryta daugiau ne«200,- 
000 dolerių.

kinti atstovybę prie Romos pa
pos katalikų ir reakcininkų at
stovai aitriai priešines, tečiaus 
balsuojant jie pasiliko mažumoj-.

Katalikams betgi padaryta 
nusileidimų. Premjeras Kerno
tas pareiškė, kad bus galima pa
daryti tam tikras konkordatas, 
kuris leistų Elzaso ir Lotaringi
jos provincijoms turėti savo at
stovą Romoj. Papos nuncius, 
pasilikdamas Fra nei joj, turės 
tik išsikelti iš Paryžiaus į 
št ras burgą.

Graikai rengiasi.prašyti
• Sąjungos pagalbos -
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ŽENEVA, Šveicarija, vas. 3.— 
Graikijos atstovas, p. Dendra
mtis, šiandie lankėsi Tautų Są- 
jungos bustynėj ir turėjo pasi
kalbėjimą su valdininkais dėl ki
lusio tarp graikų ir turkų ginčo, 
išvijus iš Konstantinopolio pat- 
riarką Konstantinosą,

Graikų diplomatas davė ,su
judę- prasti, kad jo valdžia ruošiasi 

apeliuoti į Tautų Sąjungą, ka
dangi kilęs ginčas statąs pavo-
jun ne tik genis valstybių san
tykius, bot ir pačią taiką Euro
poj.
Prašo turkus sutabdyti kol kas 

trėmimą graikų
PARYŽIUS, vasario 3. —Tur

kų ambasadorius Dževad Bei 
šiandie vėl lankėsi Francijos už
sienių ministerijoj pasitarauYi 
dėl kilusio turkų-g.raikų ginčo.

Politinio departamento direk
torius, M. Laroch, prašė amba
sadorių stengtis prikalbinti sa
vo valdžią, kad ji, kol klausimas 
dėl patriarko bus išspręstas, vi- 

susilaikytų nuo trėmimo 
graikų, idant padėtis nepasida
rytų keblesnė.

Badaują airiai šaukias 
; Amerikos pagalbos
i DUBLINAS, Airija, vas. 2.—- 
Badaujantiems Airijos valstie
čiams šelpti reikia urnai tūks
tančių dolerių. Tos pagalbos ai
riai laukia ypač iš Amerikos. 
Airijos prezidentas Cosgravc at
sišaukia į Jungtinių Valstijų 
žmones, kad jie savo aukomis 
padėtų airių vyriausybei paleng
vinti badaujančių likimą. Vy
riausybė tam reikalui yra pasky
rus pustrečio milijonu dolerių.

Badmečio Airijoj- priežastis 
tai nuolatiniai praeitą vasarą ir 
rudenį lietus, sunaikinę bulvių 

1 derlių.

Kilus difterijos Epidemijai Nome miestely, Alaskoj, į kurį šiuo metų laiku sunku prisigriębti, 
nes nuo pasaulio jis, atskirtas milžiniškais sniego plotais, vaistai nuo difterijos —- antitoksinas
teko gabenti šunimis. Paveikslėly parodyta besilsiąs toks šunų “tymas,” gabenąs antitoksi
ną j Nonle. Iš Auchorage į Nome yra apie 650 mylių, ir ta kelionė šunimis padaryta per ket
vertą dienų, nežiūrint didelio šalčio ir stiprių spiego pūgų. Antitoksinas jau vakar atgabenta 
į Nome. [Pacific and Atlantic Photo]

r—

Pritaria Amerikos dėji- 
miiis prie tautų teismo
WASHINGTONAS, vasario 3.

— Atstovų buto komisija užsie
nio reikalams šiandie priėmė re
zoliuciją, kuria pritariama Jung
tinių Valstijų prisidėjimui prie 
Tarptautinio Teismo.

tkighes’o atsakymas senatui dėl 
Paryžiaus sutarties

WASHINGTONAS, vasario 3.
— Valstybės sekretor. Hughes 
šiandie pranešė senatui, kad Pa
ryžiaus sutartis dėl mokėjimo 
Amerikai jai priklausomos da
lies iš Vokietijos sumokamų ali- 
antams reparacijų neturi savy 
jokios provizijos sankcijoms. 
Jungtinių Valstijų neriša joki 
privalumai.atveju, jei laukiamie
ji sumokėjimai nebūtu vykdomi.

i
Pašto bilių atstovų butas grątži-

, na senatui
VVASIHNGTONAS,, vasario 3. 

— Atstovų butas nubalsavo pa 
štininkų algos padidinimo ir kai
nų pašto siuntiniams pabrangi
nimo bilių grąžinti atgal sena- 
;ui, - ne dėl to, kad butas butu 
nesutikęs su biliaus proviz i jo
mis, bet todėl, kad šiuo atveju 
senatas norįs pasisavinti sveti
mas prerogativas: mokesnių į- 
statymų iniciatyvos teisė pri-. 
dauso išimtinai atstovų butui.

Arabu kovos nesiliauja
LONDONAS, vas. 3. — Gau

tais iš britų šaltinių praneši
mais, mūšiai tarp Viafiabitų jė
gų ir karaliaus Ali kariuomenės 
Jeddos apygardoj nesiliauja. Va- 
ha’uitai dažniausia savo puoli
mus daro nakties metu’, tečiaus 
be didelio pasisekimo.

ARMUORO ĮSTAIGA SUDEGĖ, 
$225,000 NUOSTOLIŲ

W0RTHINGT0N, Ind., vasa
rio 3. — Šį rytą čia sudegė Ar- 
mouro & Co. skerdyklų įstaiga 
su daugybe paukščių ir mėsos 
gaminių. Gaisro padaryti nuo
stoliai siekia apie 225,000 dole
rių.

ETAMPES, Francija, vas. 3. 
— Du franeuzų armijos avia
toriai, kapit. Lemaitre ir Įeit. 
Arrachard, šiandie išskrido į, 
Dakarą, Franeuzų Vakarų Af
riką. Aviatoriai tikisi visą tą 
2,600 mylių tolumų nulėkti per 
dvidešimt penkias valandas, be 
sustojimo.

Tekstilės fabrikų darbi
ninkai sustreikavo

UTICA, N. Y., vas. 3. — Pro
testuodami dėl nukirtimo algos 
10 nuoš., tekstilės darbininkai, 
dirbantieji Mohmvk Valley ii 
Utica bųvelnos fabrikuose, vakar 
metė darbų. Streikuoja viso 
daugiau ne 1000 ,darbininkų.

Streikas Pawtuckete
: PAWTUOKET, H. I., vas. 3.— 
Vakar sustreikavo Greenhalgh 
bovelnos fabrikų darbininkai, ne 
patenkinti tuo, kad samdytojai 
sumažino jiems algas 10 nuoš.

Grįžo dirbti

BOSTON, Mass., vas. 3. - Ke
li šimtai Maverick Mills, East 
Bostone, darbininkų, kurie prieš 
dvi savaites buvo paskelbę strei
ką, vakar grįžo vėl į savo vietas 
dirbti.

Chičago ir apielinkė. — Ofici- 
alis oro biuro pranašavimas šiai 
dienai: Dalinai asiniaukę; tru
putį šilčiau; stiprokas, didžiu
moj pietvakarių vėjas.

Vakar temperatūra viduti na i 
siekė 28 T;

Šiandie saulė teka 7:01, lėi- 
džiasi 5,:07 valandą.

PINIGU KURSAS
Vakar, vąsario 3 d., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.80
Belgijos, 100 frankų .......... $5.17
Danijos, 100 kronų ............,.. $17.89
Frančijos, 100 frankų .... $5.41 
Italijos, 100 lirų ................... $4.17
Lenkijos, 100 zlotų ............... $19.25
Norvegijos, 100 kronų...........$15.33
Olandijos, 100 florinų ....... $40.30
Suomijos, 100 markių ........... $2.53
švedijr.s, 100 kronų ........... $26.95
Šveicarijos, 100 famkų ....... $19.30

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 litų ...................................... $5.50
100 litų ...................................... 10.50
200 litą ......................................  20.75
300 litų .........   31.00
400 litų ................ -...........  41.25
500 litų ...................   51.50
600 litų ....................... .........  61.75
700 litų ............-.....................  72.00
800 litų .........................................82.25
900 litų ................................. ..... 92.60

ItOO litų......... t............................. 102.75
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

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

Atmeta vaiky darbo kont
rolės įstatymą

HARTFORD, Conn., vasario 3. 
•— Connecticuto valstijos sena
tas šiandie 33 balsais prieš 1 at
metė proponuojamą pataisą prie 
federaiės konstitucijos vaikų 
darjjui kontroliuoti. Pataisa 
tuojau pasiųsta atstovų butui.

Tas pat ir kitose valstijose
y rijų kitų valstijų • įstatymų 

leic^iamosios įstaigos vakar pa
sisakė, kad jos pritaria vaikų iš
naudojimui.

Delawai‘ės senatas vienbalsiai 
atmetė federaiės konstitucijos 
pataisą, o atstovų butas tą pat 
padarė dar praeitą savaitę.

Utah valstijos legislaturos at
stovų butas pataisą atmetė 43 
balsias prieš 8, o senatas 1 
vienbalsiai, tik vienas senatorius 
susilaikė nuo balsavimo.
Nevados atstovų butas pataisą 

dėl vaikų darbo kontrolės atme
tė 19 balsų prieš 18.

25 žmonės žuvo naftos 
šaltinio gaisre

BAKU, Azerbedžanas, Kau
kazas, vas. 3. Užsidegus di
džiausiam čia naftos šaltiniui,i 
dvidešimt penki asmcųys mir
tinai užtroško, o penkiolika ki
tų buvo sužeista.

Milžiniškų liepsnų, kįlančių 
iš šaltinio,, nušviestas - visas 
mie tas. Vyresnybė daro- pa
stangų neleisti ugniai išsiplės
ti, lėčiau yra didelio pavojaus, 
kad ji nepersimestų i kitus šal
tinius.

Kas gaisrą pagimdė, nežinia.

BAPTISTŲ BAŽNYČIA 
SUDEGĖ

TORONTO, Ont, vas. 3. — *
College Streeet Baptistų bažny
čia, kuri guvo viena didžiausiu 
mieste, šį rytą buvo gaisro su
naikinta. Nuostoliai siekią apie 
100,000 dolerių.

KARALIAUS PALOCIŲ STREI
KININKAI GRIŽO DIRBTI

LONDONAS, vas. 3. —' Ka
raliaus rūmų ir valdžios įstaigų 
elektros ir Šildymo darbininkai, 
kurie prieš keletą dienų buvo su
streikavę, grįžo atgal dirbti.

Nėra vaiky per trejus 
metus - divorsas

..— -    I

Toksai įstatymo sumanymas į- 
nešta į Nebraskos legislaturą

LINCOLN, Nebr., vas. 3. — 
Valstijos legislaturos atstovų bu- 
tan įnešta bilius. kuriu* einant 
vedusieji pora, jeigu per trejus 
metus nesusilaukia vaikų, turi 
gauti ’šsiskynmą, jųdviejų 
vedybos panaikinamos. Išimtis 
daroma tik tuo atveju, jei kat
ras nors jųdviejų, vyras ar pa
ti, butų įieVais’neJ.

įstatymo sumanymu užgina
ma vyrams, jaunesniems 'kai]:1 
35 meni, vesti moteriškę tokio 
amžiaus, kur ji vaikų jau nebe
gali turėt. Norintieji vesti, turi 
prieš tai gauti gydytojo liudiji
mą, kad yrą pilnai sveiki.

To įstatymo sumanymo auto
rius yra plačiai žinomas Omahos 
gydytojas, l)r. A. S. Pinto.

Reikalauja kariuomenės 
tvarkarHerrine išlaikyti

-------- J
MARION, H1 ., vas. 2. Va'l- 

■Itijes prokuroras BosAvell, uo
lus ku-klux-klanietis, pareiškė 

AVilliamsono kmintes taryboj, 
kad jis pilnai paremiąs' šerifo 
Galligiino, klaniečių priešo, rei
kalavimą, kad Herrinc butų 
paskelbtas 'karo stovis. Pasak 
jo, fakcijų kova begalo iašlrė- 
jus, ir. jeigu tvarkai, išlaikyti 
nebus dabar paskelbtas karo 
stoivs Herrine, tai neužilgio 
gali tekti karo .vjovis paskelbti 
visoj VVilliamsono kauntėj.

• ' SUSISIEKIMĄ^ SU RYTŲ 
PRŪSAIS

KAUNAS. Tarp Lietuvos 
ir Rytų Prūsų stočių įvestas 
tiesioginis keleivių ir bagažo 
geležinkelių susisiekimas. Iš 
Lietuvos stočių jame dalyvau
ja Šiauliai, Kaunas, Virbalis, 
Klaipėda ir Pagėgiai, o iš'Vo^- 
kietijes Prūsų Eilau, Eitkū
nai, Karaliaučius, Marienbur
gas ir Tilže. Susisiekimas palai
komas per Virbalį-Eitkunus ir 
Pagėgius-Tilžę.

5is Kartus Greičiau 
už 50 centu

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

Naujienų telegramos išsiųstos iš Chica- 
gos prieš šeštą valandą vakaro, nueina Kau
nan i 3-4 dienas. Lietuvos Koperacijos 
Bankas gavęs musų telegramą didžiausiu 
greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad
resatams i 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 
rastinę arba į bile vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St 
BENOŠIAUS APTINKA, 1616 Wcst 47 St.
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NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 11L
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Kaunas
DEL NAUJOS SUT ARTIES SU 

LAU’VIJA
i -------- •—
KAUNAS. [Latvija iškėlu

si klausimą sudaryti naują su
tartį su Lietuva. Toji sutartis 
yra apie miško medžiagos pluk
dymą esančiomis pasienio zo
noje upėmis, Dauguva ir Lie
lupe.

Sulig Latvijos projektu ji 
turėtų veikti spalių mėn. 20 d. 
negaliojančios siitarties vieton. 
Sutartis daroma vieniems me
tams su autofnatiniu pratęsi
mu, jei bet kuri valstybė nėra 
pareišku-i noro atsisakyti fluo 
ios. Sutartis ratifikuojama par
lamentuose.

INSTITUTAS tautinių MA
ŽUMŲ KLAUSIMin TIR1NĖT!

KAUNAS. Prie Vienos uni
versiteto yra Įsteigtas institu
tas tautinių mažumų klausi
mui tyrinėti. Jis kreipėsi į Lie
tuvos centralinj statistikos biu
rą, prašydama* suteikti kuo- 
pląčiausių žinių apie Lietuvos 
tautinių mažumų skaičių ir jų 
padėti. Institutas, remdamasis 
oficialiais daviniais, žada iš
leisti tam tikrą knygą, kurioj 
bus nušviesta viso pasaulio 
tautinių mažumų padėtis. Insti
tuto prašymas jau patenkintas.

MARIAMPOLĖS realės gim- 
z ‘ nazijos reikalais

KAUNAS [Lž].— Realei Ma- 
riampolčš gimnazijai remti 
Dr-jos Valdyba rengiasi išleis
ti Rca'lės gimnazijos platų ap
rašymą, kame butų nušviesta 
gimnazijos darbas, jos atkak
li;. » priešininkai ir draugai, 
sunkiausioji dabarties kova 
dėl gimnazijos būvio, kuomet 
klerikalų pastangomis atimta 
valstybinė pašalpa ir t. t.

WASHINGTONAS, vasario 3. 
— Prezidentas Coolidge pasira
šė bilių, kuriuo generalis pašto 
viršininkas autorizuojamas da
ryti kontraktus oro paštui ga
benti.

I
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Del Lietuvos

su užsieniu

PRANAŠYSTĖ

Priežiurėkit Nesveikus Raumenis

ILLINOIS BELLTELEPHONE COMPANY
BELL SYSTEM

nuo

SĮ VAKARĄ RISTYNES

So. Boston, Mass IŠGARUOPINTAS PIENAS nekai
nuoja daugiau kaip kiti paprastos

polilik

.1. SIMKUS

DR. HŲMPHREYS Tel. Dearborn 9057

KUPONAS 
Kabalai 
Mėsos 

Košelės

Pajui 
Pudingai 
Sriubos

paženkli- 
paniokas 
prisiusi m

Duona 
Saldainiai 
Žuvis

VARDAS ...
ADRESAS

Atsibus didžiulės ristynės,
J. KOMARO,'

Vasario (Feb.) 4 d., 
Jurgio par. Svetainėj 

ant Bridgeįiorlo 
2nd Pi. ir Auburn Avė.

Auksinis Kontestas
$600.00 DOVANU! $600.00 DOVANŲ! ,

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BLOG. NEW YORK

* NESVAIGINK SAVQ KŪDIKIŲ.
Otriau hitk Iradjkiui Verkti, negu pripildyti Ji su narkotiJkais nuodais, 
,J ,‘į[xnnlAintll* jo skuusnii) paeinantį nuo netvarkoj esančltj vidurių.
Dar geriau—duokite jam truputi

JOHN . KUCHINSK AS 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlyg<||nis.

809 W. 35th SI., Chicago 
Te!. Be levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
/ DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

Jei norit dažinot kaip 
kept su Bordeno Išga- 
ruodintu Pienu, išpildy- 
kit kuponą, 
nant kokias 
norit ir mes 
visai dovanai

fryšies pienai, bet turi už savę tyru 
mo, šviesumo ir gerumo gvarantiją 
kurią Borden palaikė nuo 1857.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St.,-Chicago 
Tel. Yards 4681

incnvsiuį gražiui paveiksluotą mokslo, 
Su priedais—knygomis:
1 mėnesiniu augančiam jaunimui

“D A I G

Sloaris Uniment skaSmi

MILDOS ABEJOSE SVETAINĖSE
P radžiu .3 valandą' vakare. ' ^Įza

Širdingai kviečiame gub. visuomenę, nes i.avo atsilankymu sušelpsite Kauno ii' 
Vilniaus, vargstančius našlaičius. C. K. L<N. Š.

nuo perdidelio
— prašalinant 
susidariusias iŠ

Aukštos Algos "... 7,> M * • 
Salvadbr. .— Pranešama, jog 

Salvadore mokama labai aukš-
' F i I • •.

tos, algos, nes čion nėra.užtek
tinai darbininku rinkti -kava, ir 
dirbti ant ūkių, nes daugelis 
darbininkų apleido kavos rinki
mų ir ukininkystę rinkti vatų.

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

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

Taigi, parsiųsdink savo gimtinės arti
miesiems

ADVOKATAS
Miesto ofisai 

127 N. Dearborn St., Room 1111-ltž 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6 

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted SI 
Tel. Boulevard 1310 I

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

sąžiningumas ir tinkamas pa
tarnavimas; Jei į sviestų įdėsi 
plytų ar į linus akmenį, buk tik
ras, kad neteksi kostumerio, o 
vienkartinis pardavimas, jei jis 
ne padeda išvystyti tolimesnius 
santykius, neturi beveik jokios 
reikšmės.,

Lietuvos prekybos su užsie
niu praplatinimui svarbu yra it 
vietinių Kauno bankų patarpi- 
ninkavimas. Bet apgailėtinai, 
tie bankai iki šiam laikui neįve
dė tinkamos sistemos ir užsiimu 
daugiausia, spekuliacija. Jei no
ri padaryti piniginę operacijų, 
turi užtrukti keletą mėnesių, 
nes bankams tas išeinaį naudų.

INTO
tyriauaio, saldaua-skonio, tikro vldnrly palluosuotojo, Jame n«ra svaigalų. 
Nėra narkutišky nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, p a d a- 
ryta id daržovių ISsunkų. kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta ji. Jie net prašo daugiaus.

---------— , Jūsų aptiekoriun parduoda Bambino—35c. už bonkų, 
arba pasiųskite tiesiai i laboratorijų.

F. AD. R1CHTER & CO.
vIZMK1 104-114 So. 4th Street Brooklyn. N. Y.

jomis ir agentais. .. Amerikos 
lietuvių tarpe atsirastų asmenų, 
kurie panorėtų, išbandyti savo 
laimę prekyboj) ir patarpininka- 

1 vime tarp Lietuvos ir šios šalies. 
, Kitus gal pats svarbiausias 
'klausimas, tai' kad Lietuvos pre
kės tiktų Amerikos! rinkai, ir iš
laikytų konkurencijų su kitų 
tautų prekėmis, čia reikalingas 
studijavimas ; vietinių sąlygų. 
Lietuvos biznieriams reikėtų ge? 
rai apsipažinti su Amerikos gy
venimu ir tiktai tuomet bus ga< 

Į Įima prisitaikinti ir surasti pi N

J, P. WAITGHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: \ 
127 N. Dearborn Street, 

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

riant Subatas ir Šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue,

• Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

SPECIALISTAS ant egzamina- 
vojimo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

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

REGISTRUOKITĖS DABAR!
Prašome visus dalyvauti šiame dideliame Kontesto vajui. Nieką ne- 
pralaimėsite, viską laimesit, nes apart skiriamų dovanų kiekvienas 
gausite atlyginimą komiso keliu, nelauk ilgai! Rcgistruokis dabar 
per laišką ar asmeniškai. Kurie ankščiaus pradėsite tie lengviaus ir 
greičiaus paskirtas dovanas laimėsite.

SKAITYKITE SANDARA, TeMYKIT SKELBIMUS.
Skaitykite “SANDARĄ” kur bus skelbiami AUKSINIO .KONTESTO 
dovanų ir visų informacijų. Rašykit ir klauskit informacijų. Kas 
dalyvaus šiame KONTESTE, tas nesigailės, nes turės gerą progą ne 
tik laimėti brangias dovanas, bet ir kitokią naudą, klauskite konfe- 
dcncijaliai platesnių informacijų.

Rcgistruokis dabar kol yra proga anksti pradėti lenktiniauti bei 
kompetuoti su įvairių kolionijų Kontcstininkais.

Musų antrašas:.

yra sugadinti 
mankštinimosi 
nuodingas dali 
persidirbimo.

Sustyrę muskulai atleidžiami, 
skausmas apsistoja. Greitai 
jus pajausite stiprumą ir žva- 
vumą. Nusipirkite butelį šian
dien — 35 centai pas visus ap- 
tiekorius.

2 V. Boclše—Žmonijos kilmė, (su paveiksi.)
3 M. Berno—žmogaus kova su gamta, (su paveiksi.)
4 “Sodžiaus kalendorių” 1925 metams didelį ir turiningą.
“Kultūrą” leidžia ir rašo pažangioji Lietuvos visuomenė ii’ žy

mieji jos mokslininkai, universiteto profesoriai. Redaguoja T. Bugai- 
liškis. f

“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. 2.10, 1923 metų dol. 0.60, įrištai dol. 0.75., 
Amerikoj 1923—1921 m. komplektas neįrištus dvi. 3.50, įrištas (3 lu
inai) dol. 4.

Pinigai geriausiai siųsti per paštą.

Adresas:,Šiauliai. Dvaro gatve 83. “Kultūros ‘ B-ve

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

' ; Ofisus vidurmiestyj:
iii Iujdiii 17t!li

CfclCAŲU' TEMPLE BLDG 
77 W 

Cor

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washiugton St., Room 1310 
Telephonc Dearborn 8945

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telephonc Roosevelt 9090

Namų Telefonas (Janai 1667

Šviesą ir pąjiegą suyedame į senus ir naujus nainus,.taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų. 'a'

Pirmutine Lietuvių Elektros Koėporacija Amerikoje.
THE BltJDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

Bartkus, Pres.
1619 W. 47|h »t., Tel. Boulevard 7101, 1892,.ChkagO

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS

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

Vakarais ir nedėlios rytą: 
3335 So. Halsted St.

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:

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

Lietuvos Konsulas- Chicagoje, 
p. P. žadeikis, keliuose ;/'Nau
jienų” numeriuose aprašo pre
kybinius Amerikos ir Lietuvos 
santikius ir nurodo kokie jie ga- 

’lčtų |puti ateity. Visas šis klau
simas yra gana svarbus ir Ame
rikos lietuviams tėmytinas.

Užsienio prekyba daugeliui 
atrodo labai painiu ir sunkiu 
dalyku, taip jog net ir pasižy
mėję biznieriai Kaune nedrįsta 
žengti toli už savo valstybės 
sienų. Ir nenuostabu, nes lie
tuviai iki šiam laikui mažai tu
rėjo progos pažinti^pasaulį. Te- 
čiau tarp,- vidaus ir užsienio pre
kybos • labai / . didelio skirtumo 
nėra. Kas pažįsta vieną, gali 
lengvai suprąsti ir antrą. Abe
juose atsitikimuose reikalingas 
atsargumas, apsipažinimas su 
aplinkybėmis ir t.t. Nei viena 
turtinga firma nepradėjo savo 
biznio milžinišku kapitalu. Tik 
išleiigvo jų įdėtas kapitalas au
go ir plėtės. Lietuvių prekybos 
įstaigos/todėl negali teišinties 
stoka pinigų ir atsisakyti 
platesnių užsimojimų.

Bet kaip pradėti ir išplėsti 
užsienio prekybą? žinoma, yra 
daugelis* būdų. Tarp jų svar
biausi: 1) korespondencijos, 
kuomet laiškų pagalba ir pri- 
siuntiniu įjavyzdžių^užinteresuo- 
ji kitų šalių pirklius; 2) keliau
janti agentai, kurie siunčiami į 
kitas šalis surasti prekėms rin
kas ir 3) skelbimai (laikraščiuos- 
se, žurnaluose ir t.t. Lietuviai 
gailėtų pasinaudoti, pirmuoju ir 
antruoju, tai yra korespondenci-

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

77 W» Waghing(oii St. Room 911 
Tel. Central 620(1

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Suoatoj ni/o 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

SU DAUGYBE ĮVAIRIU DOVANU
I.HICAGOS KOMrtKTAS, LIETUVOS NASLAICIAMS SELPTJ
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A. A. OLIS 
ADVOKATAS 

f, 7 4 : .j ‘b* . •
11 8, La Šalie St., Room U001

Tel. Kandoli>h 1034—
Vakarais

3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775
6-8 v. v. apart Panedėlio ir 

Pctnyčios.

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

ANT NAUDOS. į

L L. FABION AS CO

ui pionierių kurie užsiėmė išvystymu telefonų.
Naujai išrastą artizmą kurį nuolat reikėjo penėti 

naujais išiadimais ir trukdymais su mažai pinigų ir pu- 
bliškos apatijos, bet jie numatė visai šaliai •patarnavimą.

Apie du šimtu metų atgal telefonų visose'Jungtinėse 
Valstijose buvo mažiau negu dabar vien tik Illinois val
stijoj, biznis yra organizuojamas nuolat, taip kaip Bell 
Systema dabartiniu laiku. Tai yra ceptralinė patarėjų 
grupė, centraline mokslinė organizacija kuri ypaskirta 
išradimams, centralinis departamentas kurh rūpinasi 
technikos patobulinimais, centraline jėga kuri rąprtiasi 
geru mateiiolu, vietines operuojamos kompanijos kurios 
pažysta vietinius reikalus ir nacionąlis tinklas liniją ku
ris sujungia visas kompanijas. y

l'elefonų pionieriai scifilanavo šios organizacijos 
struktūrą, suprasdami reikalą gerą ir ekonomišką šalies 
patarnavimą. šalies patyrimas patvirtino jų teisingą 
permatymą.

kuris atvyko nesenai iš 
Naujos Anglijos.
P. DUDINŠKAS

gerai chicagicčiams žinomas 
Viso bus 4’rios poros* Bus 
imama paveikslai ristikų su 
publika. Užprašoma ger-

Unsweetened

eVAP0RATE’ 
milk

V ienas iš parankuinų varto
jime Bordeno Išgaruodinto 
Pieno yra kad jęalit pirkt Bi
le skaičių blekinių ir'' turėt 
vartojimui kada norit. Ne- 
surugs atdaroje blekinėje, ne
paisant koksai orus

...... u " ■

Tos geros gyduoles greitai prašalina 
visus sustyrimus ir skausmus

Suteikite- nesveikiems ir skau
damiems raumenims greitą gy
dymą su Sloan’s.

Dėkite švelniai. Jums nerei
kia rūpintis apie trinimą. Lini- 
mentas pats per save atliks rei
kalingą darbą. Jo stimuliuo
jančios sudėtines siunčia ^’iežų 
kraują per visą skaudamą vie
ta, atitaisant raumenis kurie

One Policy * One System • Univcrsal Service
''.'.Hm,...............  -.u
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(Feljetonukas

Storulis-— vienos įstaigos val-!ru^s rJ’įžtu atgal- stalyčion

MR. HERZMAN-®*
Tol. Victory 6529

HENRY ŠIUOKART

2511-2519 Archer Avė.

Telefonai:

sikėlė nuo

3235

Hardware, Pečiai, Maleva ir 
i . Rakandai

Vienus blokas j vakarus nuo 
Halsted St.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzman per- 

341(1 So. Halsted St. |

S. Halsted St.

*
Pleiskanos sunaikina 

RuffleA atgaivina!
Kaip vanduo nuolatos laAAdamaa ant akmena 
iAmuAa duobę, taip ir pleiskanos, norą iAidto
bet tikrai, sunaikina plapkų Šaknis ir yra 
priežastimi plaukų suplonėjimo, kurio su lai
ku pasiduoda nuplikimui.
Neprialleiakite Šitokio atsitikimo prie suvesi 
Naudokite

tuojau., kai tik |m<tel>Asitn pleiskanų—tų 
nesvarių baltų liipynelių pirmų pasirodymų 

. Kurtiem sunaikina pleiskanas Ir paragins angimi) jum; plaukų. 
Fk fik.i «..<•. apti< arba už 75c. yislunčiamo stačiai ii dirbtuves.

F. AD. RICHTF.R & CO.
104-114 4tb Street Brooklyn, N. Y.

šis žmoffiis R?ca .n"° <,idX,i^ sha“sV?“ Bear Balsam‘ pagelhos spinduliu . ,* 1 1 “Linimontų Karalius
Tūkstančiai vilrtotojų suranda kasdien, kad nėra lygaus 

stančiai sako — I _ 
SLOGŲ arba NEURALGIJOS.

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

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

ka<l pagelba yra tikra nuo REUMATIZMO, GRIPO,)

NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Daga) ■ 

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

daug ar mažai pirkiniu. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.s

PUIKUS

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

KAIP GAUTI DOVANAI GRAŽIŲ KNYGŲ?
Tokiu įdomiu knygų, kurias šįmet duoda sa
vo prenumeratos rinkėjams laikraštis “Soci
aldemokratas”, dar iki šiol netik Lietuvoj, bet 

ir Amerikoj lietuviu kalba nebuvo.
I. KAS SURINKS 8 NAUJUS METINIUS SKAITYTOJUS (ar

ba 16 pusmetinių), neprenumeravusius ‘'Socialdemokrato” paskuti
niais (1924) metais, ir prisius už juos pinigus, gaus dovanų: garsaus 
anglų rašytojo Uelso knygą “PASAULIO ISTORIJA” (pirmąjį to
mą) 400 pusi., su paveikslais.

ši: knyga yra labai graži ir įdomi savo turiniu ir todėl dabar yra 
verčiama į visas pasaulio kalbas. Perkant'ji kainuos 12 — 15 litų, o 
mes savo) laikraščio platintojams duosime ją vaitui.

II. KAS SURINKS 6 NAUJUS METINIUS’ SKAITYTOJUS (ar 
ba 16 pusmetinių), gaus dovanai dvi puikias knygas: 1) “IŠ TAM
SIOS PRAEITIES l ŠVIESIĄ ATEITI” ir 2) “STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS”.

Abi knygos parašytos garsaus rusų ^rašytojo* — liaudies draugo 
— RUBAKINO. Pirmoji knyga aprašo, kaip vystėsi žmogaus gy
venimas nuo pat seniausių laikų iki dabar. Ji parašyta labai gražiai 
ir Įdomiai. Antroji knyga (“Steb. ir pasl.”) aprašo, kaip atsiranda 
stebuklai ir kaip juos suprasti; taipgi 'apie sapnus, velnio apsėdimą 
ir t. t. šiedvi knygos perkant kainuoja, pirmoji 4 litus, o antroji 5 lit.

III. KAS SURINKS 5 NAUJUS METINIUS SKAITYTOJUS (ar
ba)' 10 pusmetinių), gaus dovanai vieną minėtųjų RUBAKINO KNY
GŲ ir dar knygą “ŽEMĖS ISTORIJA” (Lunkevičiaus), kaino perkant 
2 litu 80c. i

Joje aprašyta, kaip žemė atsirado, kaip ji keitėsi iri koks jos lau
kia likimas.

Kas norės, vieton šių dviejų knygų gaus metams “Socialdemo
kratą”. •

IV. KAS SURINKS 3 NAUJUS METINIUS SKAITYTOJUS (ar- 
bai 6 pusmetinius), gaus 2 knygas: l) “BOLŠEVIZMAS’ IR SOCIAL
DEMOKRATIJA” (O Bauerio), kaina 1 litas 
LAŠO KELIONĖ” (kaina 2 litu 50c.).

šioj knygoj, sekdami kraujo lašo kelionę, 
ir su viso žmogaus kūno surėdymu.

Kas norės, vieton šių dviejų knygų, gaus 
mokratą”. ’ >

V. Už surinktus trumpesniam bei įvairiam laikui naujus skai
tytojus (ne mažiau kaip 3) duodama dovanos nuo prisiųstos pinigų 
sumos 10% knygomis arba 20% laikraščiu. » _

Pavyzdžiui: kas prisius nuo įvairiam laikui užsisakiusiu skai
tytojų bendrai 60 litų, tas gaus dovanai knygų 6 litų vertės arba 
visiems metams “Socialdemokratą” (12 litų vertės). Ir taip toliau 
iki mažiausiai sumai. x

Dovanas platintojams siusime tik tuomet, kai busime iš jų gavę 
surinktos prenumeratos pinigus. . . ,

Laikraštis skolon niekaml nesiuntinėjamas. r

“žiežirbos” platintojai
gaus premijas laikraščių arba knygomis tokia pat tvarka ir sąlygo
mis, kaip viršujV-me punkte nurodyta “Sonialdemokrato” platin
tojams.

50c. ir 2) “KRAUJO

pamažu susipažįstame 

pusei metų “Socialde-

Mallongąs

Storulio Sapnas
totas -— Rymo legato gyveha- 
mąja vieta.

Bp to, daug deguto fabriku 
ir alkoholio varyklą. Vienu žo- 

|džiu — viskas taip kaip norėjo 
Storulio partija. Visur ramu 

-bažnyčios padeda palaikyt ra
mumą. Po to apžiūrėjimo Sto-

dininkas, šiandien labai negala-; 
vo. Ir iš .kur jis gali būti sma
gus: tiek visokią nelaimių jį ap
nyko. Ką #i padarysi, bėda ir 
lieka bėda, Bet .juk Storulis 
kunigas, galėtu paskaityt brevi
jorių pasimelst Į globėją ir 
laukt linksnių išdavą. T .lis taip 
seniau ir darydavo, bet tik se
niau... nes dabar jis pamatę, kad 
daug lengviau ir tikriau galima 
išprašyt tiesioginio viršininko 
malonies. Gi tiesioginiu visos 
valstybės viršininku, sulig jo ii" 
kelią kitu jam artimų žmonių 
žinios, yra ne prezidentas, ne. 
seimas, bet koks-ten— čekinni. I 
Eina Storulis pas jį- pas.irodavyt

lotyniškai '
Christus” 

atsaką— “Na

kad yra daug kas 
provincijoj .bloga, 
organizavimasis, ir 

kabineto padėtis, ir

jį ir pagarbinęs 
“Landė tu r .lesus 
gauna lenkišką 
\vieki wiekow”.

Po tokią ceremonijų, pagalios 
jis su čekinhiu įsikalba. •Dar 
Storuliui nepradėjus savąją bė
dą rokuoti, jau čekinni jam da-» 
vė , suprast, 
jam skirtoj 
Ir bedievią 
svyruojanti
įtemptas konkordato reikalas ir 
greit, greit besiartiną nervuo- 
janti 1926-i metai, vienu žodžiu, 

[Misos nolainjės ir vargai buvo iš
dėta Storuliui tokioj formoj, 
kad jis net savas,, palyginamai, 
labai nežymias bedas pamiršęs, 
išdūmė savo naujuoju automo
biliam kaip galima greičiaus na
mo. Pardundėjo ir atsigulė pa
silsėti. Riebus kūnas buvo la
bai pavargęs ir jis tuoj užmigo. 
Užmigo ir sapnuoja. Jam ro- 

•dosi, kad jis važiuojąs kokiu 
tai valsčium sudraust nepaklus
nius tarnautojus, o jų- tiek 
daug! čia bedievis mokytojas, 
organizuoja žemes ūkio Drau- 

Igijos skyrių, čia' agranomas ne- 
'nori agituot už Ūkininkų Sąjun- 
■gą ir Darbo Federaciją, čia jau
nas vikaras pasakęs per pamo
kslą, kad jis duosiąs išrišimą,* 

•nežiūrint kas už ka balsavo. Bet 
bevažiuojant viskas staiga krin
ta: laikrodis tuoj pašoko Ir
ioms minutėms pirmyn (biblinia 
norma matuojant), telefonų 
stulpai šalykelėse pranyko —ją 
vieton atsirado kryžiai, šalyke- 
lėj pastebėjo didelį-^ideli dvarą.. 
Užsuka nuvargęs Storulis, nes 
pas dvarininkus jis visuomet 
rasdavo gerą užuojautą. Prie 
durų jį prakalbina tarnas, pu
siau lotyniškai, pusiau lenkiškai, 
iš jo šiaip taip išsisukęs, paga
lios, gavo pasimatyt ‘su •pačiu 
ponu kun. Gliauk. Išsikalbėjus,, 
pasirodė, jog tai čion atsikėlęs 
iš Belgijos, toliau Storulis suži-i 
nojo, kad kaimyninius dvarus’ 
turi: ispanas kun. Jose Sero,, 
buvęs jo draugas , Perullš, kun. Į 

! Ailokaitis, kun.
kun. Mulkys., jėzuitas Bambra- 
zaitis, diakonos Svelimas etc.,i 
etc. čion atsisvečiavęs, atsigė-’ 
ręs ir bažnytinio ir kleboniško, į 
Storulis aplankė ir kitus drau
gus, ir susipažino su bendru jo 
buvusios tėvynes gyvenimu. 
Svarbiausi pažymiai: valstybi
nė kalba—lotynų, ūkininkų luo
mas panaikintas — jų žemės te- 

(ko dvarininkams, užtat darbi
ninkų ir bedievių labai daug. 
Mokyklų keletas’ —tai vien ku
nigų seminarijos ir misijonie- 
rių mokyklos. Knygynas tik vie
nas — jame brevijeriai,, ekzor- 
tės knygos ir maldaknygės ir 
ir dar einančių laikraščių (“Lo- 
gos Policii”, “Gloria Dei” ir jau
nuomenes — “Jesus”) komplek
tai, žemės Ūkio Dademija vir
tusi į jėzuitų namus. Universi-

ir mato, kad pakelėj liesas, su- 
1 džiuvęs darbininkas
kartis ant kryžiaus, 
tęs Storulį susilaiko. Storulis jį 
pradeda barti, kolioti ir paklau
sia kodėl Jis norėjęs kaltis. —- 
“Dėlto, kad verkia pati ir vai
kai, o mane pavarė fabriko di
rektorius kun. Pakaitis iš dar
bo, nes negalėjau užsiinokėt pi
nigą už prigulėjimą prie blaivy
bes... pati sirgo, išleidau... o ir 
jis pats traktierius steigia...”

—“Tylėk! — kaip taip gali sa
kyt, ar taip ir kiti žmonės apie 
jį kalba?”

—“Kiti?., aha, lankę fabriką 
kokie Svetimtaučiai, -išsitarė, 
kad krašto ir įmonių vedėjams 
turbut praskusti uoliai netik ant 
pakaušio, bet ir po pakaušiu-— 
smegeninėj...
pajuto esąs užgautu ir keikda
mas visais šv. rašto keiksmais 
pradėjo vytis išsigandusį darbi
ninką.' Bebėgant jie pribėgo 
iškastą, nužudytą bedieviu kū
nams laidoti, giliausi griovį. 
Darbininkas, kaipo lengvas, per
šoko per jį, gi Storulis dėl rie
baus kūno sunkumo peršokt ne
stengė ir pradėjo kristi... suvež
ti laidot bedievių lavonai atgijo 
ir pradėjo velniškai juoktis, var
nos krankė šiurpulingą melodi- 
jų, velni mlcscHeti lalciojjo
aplink... Storulį išpylė šaltas 
prakaitas... jis garsiai suriko... 
ir... nubudo. Nubudęs pamatu, 
kad j j gaspadinė buvo beveik iš
vokusi iš lovos, — dailiai buvę 
pamigta! v

Po to vėl 
gyvenimas,

rengiasi 
bet paina-

čia Stoni lis

prasidėjo paprastas
“darbas

porą 
Kartais

ir poilsio 
23-ys Jiuosos 

jam prisi-|valandos).
mena ir tas baisus sapnas, čion 
nenoromis jis pradeda galvot ką 
jis reikštų:— bet' prisiminęs kad 
tai didelė nuodėme tikėt į sap
nus,. susirūpinęs tepratariau 
“Dokui Dievui, tai tik sap
nas!...”

1) Misijoneravimas — netiesiogi
niai būtina sąlyga iš ten laiku vei
kiančio konkrodato pagrindu.

BRIDGEPORTAS
A.

A UDI1ORIUM 
CHOP SUEY

! Valgiai yra geriausi ir malonus 
patarnavimas. Geriausia muzika 
visada. Vieta dėl šokių visada.

Užkviečia savininkai:
PALIULIS’ SAVININKAS 

31202 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
tų ir šeimyniškų vakarų.

BRIDGEPORTAS

Tel. Yards 1^46 
Res. 11061 $o.

Irving Avė.
Tel. Beverly 2300 
W. J. Stankūnas 

FOTOGRAFAS 
3315 So. Halsted 
St. prieš 33 PI.

Chicago, III.
9<) v*fį

Telefonas Boulevard 2169
Grigorius Burba Cloak 

t Store
Moterų dreses, kautai ir sijonai 

daromi ant orderio
3214 So. Halsted Stl, 

Chicauo. III.

BRIGHTON P ARK
NAUJOS 

bile kojai 
Pirkite

akuše- 
kolegiją; 
praktlka- 
Pennsyi- 

Jigon- 
Sąži- 

patar- 
v i *ok i o-

Mrs. MICHNIEVICZ ■ VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi 

Vijos 
ilgai 
vusi 
vanijos
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
so ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Tel. Blvd. 8138 
M. Woiikewic«- 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai p»« 
tarnanju mote
rims prie gimdy- 
m o, patarimai 
dykai moterims 

merginoms. 
3113 South 
Halsted St.

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 fki 9 vakare. 
z Nedėliomis nuo 10 iki 12

3333 So. Halsted St.

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, mcift’ų ir vaikų pagal nau
jausius metinius X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

I Dienomis: Canal 
8110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Special: Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
šaukite Boulevard • 4136 arba 
Drexel 095(k

I -
*

MADOS, tinkami 
puikus čeverykai.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

J. Rckar’s 
čėvorykų krautuvėj

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

FOTOGRAFIJA
___ , vieta
fotografavi-

PRANEŠAME LIETUVIAMS
Barzdavičius, Kad atidarėme naują fotografijų 

studiją su moderniškiausiais įren
giniais. A

BRIDGEPORT STUDIO
Savininkas

J. J. STANKUS
3202 So. Halsted Str.

Tel. Boulevard 3302

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas v
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

Telephone YaHs 0994

DR. MADRIGE 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.

Geriausia / 
dėl 
n)o vestuvių gru
pių ir 
asmenų 
njškoj fotografi
joj darbas garan
tuotas.

M. ZALKOFF

Modern Photo Studio
2907 W. 63rd St., Chicago, III.

Phone Prospect 3264

atskirų 
moder- John J. Smetona

A KINI U EKSPERTAS
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

Phone Cicero 8459

DR. SHERMAN 
GYDYTOJAS 114 CHIItIJItGAS 

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

nuo 6:30 iki 9 vakare.

TOWN OF LAKE
Phone Boulevard 1787

PAUL NORKUS
perkraustymas, ekspresas ir automo
bilių patarnavimas. Supakavimas ir 

dastatymas į vfsas dalis miesto.
1706 West 47th Street, 

CHICAGO, ILL.

DEIMANTAI 
LAIKRODĖLIAI 

jtAVELRY, 

CASH ARBA 
ANT 

KREDITO

HENRY RHEIN’S
LAIKRODĖLIŲ KRAUTUVĖ

, P. O. Peemueller, Savininkas 
1536 W. 47 St.

Per 34 metus geras žmonoms pa
tarnavimas laikrodėliais.

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

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. -Boulejard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 p« 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: .
9 iki 12, 1 iki 3 dieną

• ir 6:30 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III.

DR..M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

, Telefonas Canal 1912 
Naktinis Te). Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

nuo
nuo

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

Phone Boulevard 2183
A. R. JUNIEVICZ 

Laikrodininkas ir 
Jeweler.

Deimantai, laikrodė
liai, šliubiniai žiedai 

ir speuialty
3317 So. Halsted St 

Chicago, J11.

Vitak-Elsnic Company
4639 So. Ashland Avė.

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

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

2, lubų

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

z

t

J
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“Socialdemokrato” kaina
LIETUVOJ; metams 12 Etų, pusei metų 6 lit., 3-ros men. 3 lit 

UŽSIENIUOSE — dvigubai.«
“žiežirbos” kaiiuf:

LIETUVOJ: metams 3 lit., pusei metų' 1 lit. 60c. 
UŽSIENIUOSE — dvigubai.

ABIEJŲ LAIKRAŠČIŲ ADRESAS:
Lithuania Kaunas, Kęstučio g. 40, b. 1

Garsinkitės Naujienose

Muzikos krautuvė ku
rioje jus galite gauti 
patarnavimą.

"Viskas Muzikoje”
Taisome muzikališkus 
instrumentus pigiai*
Nepamirškite musų

adreso.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303

WEST SIDE

So. Morgan St. * Chicago 
Telephone 

©oulevard 2160 
Valandos

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

LIETUVIŲ APTIEKA
Ant West Sidės 

2059 W. 22nd St.
Tel. Roosevclt 7587—7588

Išpildome receptus teisingai
J. Žilinskas, R. Ph.
A. VVasseI Manager

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. We^tern Avė

TcJ. Lafayette 4146

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš- 

, kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Ganai 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:36 iki 4:80 pę piet;

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette
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Kuomet Vokietijoje galu
tinai paims viršų demokra
tijos jėgos ir Santarvės ša
lyse išnyks baimė “revanšo” 
(keršto) iš vokiečių pusės, 
tai kliūtys Austrijos susivie- 
nymui su Vokietija bus nu
galėtos.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
(11. — Telefonas: Roosevelt 8600.

Užsimokėjimo kainai 
Chicagoje — paštui

Metams ........   $8.00
Pusei metų ............................  4.0(
Trims mėnesiams ..........._____ 2.0C
Dviem mėnesiams —2__ _____  1.50
Vienam mėnesiui___*_______ ~ .15

Jhicagoje per nešiotojus:
Viena kopija   .................3c
Savaitei ......................................_ 18c
Mėnesiui _____ ______________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams __ _______________ $7.00
Pusei metų .—........ .................... 3.50
Trims mėnesiams__________- 1.75
Dviem mėesiam __ _ 1.25
Vienam mėnesiui -L.,_._______ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta) :

Metams ____ ____ ~________ $8.00
Pusei metų _________________ R 4.00
Trims mėnesiams-------- ---------2.00
Pinigus reikia siųsti palto Monėy 

Orderiu kartu su atsakymu. "
------------------XL'-J-----

Chicagės “Tribūne” kores
pondentas praneša iš'Vien
uos, kad Tautų Sąjungos ko
misijos planas Austrijos fi
nansams sutvarkyti nepavy
kę Pati komisija tatai pa- 

ir ko misionierius Dr. 
Zimmermann, kuris Tautų 
Sąjungos vardu kontroliavo 
Austrijos finansus, atsiža
dėjo minties, kad ta mažiu
kė šalis gali gyvuoti nepri
klausomai.

Austrijos išgelbėjimui da
bar Tautų Sąjungos sfero
se svarstoma sumanymas 
prijungti ją prie kurios nors 
kitos valstybės. Vieni mano, 
kad ją reikią prikergti prie 
Vengrijos, kiti — prie Itali
jos. v

a - <ii iwr<—iii

Apžvalga
kodėl rezignavo lietu- 

vos MINISTERIAI?

Austrijai'yra iš tiesų sun
ku gyvuoti, kaipo nepriklau
somam kraštui. Ji yra ne
natūralūs Versalės taikos 
padaras. Jos sostinė Vienn? 
turi tris milionus gyventojų, 
kuomet visam krašte tėra 
tiktai apie septyni milio- 
nai. Tokį milžinišką didmie
stį mažiukė šalis negali iš
laikyti.

Bet Austriją reikia jung
ti ne prie Vengrijos ir no 
prie Italijos, o prie Vokieti
jos. Kuone visi dabartinės 
Austrijos) gyventojai yra vo
kiečiai. Kai 60-ais ir 70-ais 
metais įvairios vokiečių val
stybėlės dėjosi j vieną impe
riją, tai Austrija paliko at
skirta dėl tam tikrų Prūsų 
valdžios išrokavimų. Aus
trijoje dauguma gyventojų 
katalikai, ir Prūsų kancle
ris Bismarkas nenorėjo, kad 
katalikiškas elementas Vo
kietijoje butų sustiprintas.

Prūsų Bismarkui rūpėjo 
apsaugoti protestoniškos. 
Hohenzoilernų dinastijos in
teresus, todėl jisai priešino
si Austrijos prijungimui 
prie Vokietijos. Dabar kai
zeris yra pašalintas, todėl 
Austrijos ir Vokietijos vo
kiečiai galėtų susivienyti. 
Bet šiandie tai vienybei yra 
priešingos kitos valstybės, 
ypač Pranei ja, kuri bijosi, 
kad Vokietija neaigautų sa
vo stiprumo ir paskui neat- 
kerŠytų i ai už savo skriau
das.

Lietuvos klerikalinė valdžia 
varinėja slaptas “diplomatijas” 
ne tiktai užsienių politikoje, bet 
ir santykiuose su lietuvių visuo
mene. Jau sausio 27 dienų mi- 
nisterių kabinetas rezignavo, o 
dar iki šiol nėra žinoma, kodėl. 
Laikraščiams todėl tenka dary
ti visokių' spėliojimų.

Mes vakar išreiškėme nuomo
nę, joge! Lietuvos ministeriai 
atsistatydino dėlto, kad jie ne
sugebėjo santaikoje veikti. Ar 
nesutikimą tarp jų iššaukė as
meniški kivirčai (peštynės ka
ro ministerio su žemdirbystės 
ministeriu), ar nuomonių skir
tumas politikos klausimais, sun
ku pasakyti, nes apie tai, kas 
dedasi klebonijoje, -paprastieji 
žmonęs negauna patirti.

Klerįkalų spaudai yra nema
lonu pripažinti, kad valdžios, nar 
riai, susidedantys iš ‘"brolių Kri
stuje”, .ne liktai neturi kits ki
tam krikščioniškos meiles, bot 
neįstengia net susitarti tarp sa
vęs. Todėl ji mėgina surasti prie
žastį kitur. Chicagos Marijonų 
zokono organas, pa v. daro tokį 
spėj imą: •

“Jau senokai Lietuvos laik
raščiai kalba apie Anglijos 
kaž-kokį spaudimą į Lietuvos 
politiką, apie anglų organizuo
jamą priešbolševikišką sieną 
Europos Rytuose. Sąryšy su 
šita anglų politika norima ir 
Lietuvą įtraukti Baltijos-Len- 
kijos-Rumunijos-Anglijos blo- 
ittTfl. Bet pirmiau reikia Lietu
vą sutaikinti su Lenkija (mu
sų pabraukta. “N.” Red.). 
Drąsiai galima spėti, kad ši
tos taikoj reikalais Latvijos 
Seimo pirmininkas p. Wes- 
mans važinėjo Varšuvon ir 
Kaunan. Varšavoje lenkų pre
zidento rūmuose p. Wesmans 
praleido Kalėdų šventes ir il
gai ten svečiavosi. Kaunan 
atvykęs jis 3 ar 4 dienas čia 
išbuvo, visur lankėsi, su dau
geliu kalbėjosi, ir vis daugiau 
privačiai, ne viešai (visa tai 
buvo nesenai pranešta “Nau
jienose”. “N.” Red.). Maž
daug tuo metu Varšuvos 
spaudoj pasirodė žinių apie 
užleidimą lietuviams Švėnčio- 
nių apskrities....”

Iš to Marijonų organas daro 
išvadą:

“Matyt, Ministeriu Kabine
tus atsidūrė šitų kombinacijų 
akyvaizdon ir nenori rizikuo
ti, neatsiklausęs platesnės vi
suomenės ar kitų partijų. To
dėl ir rezignavo”.
Gana keista išvada. Kabine

tas, girdi, nedrįso^ vienas imti 
ant savęs atsakomybę dėl tų 
“kombinacijų”, į kurias anglai 
traukia Lietuvą, lodei jisai re
zignavo, *kad atsiklausti plates
nes visuomenes ir kitų partijų! 
Jeigu valdžių nori atsiklausti vi- 
ammencs kuriuo nors svarbiu 
•politikos klausimu, tai ji ne re
zignuoja, bet paleidžia Seimą ir 
paskelbiu naujus rinkinius.

Jeigu valdžia nori atsiklausti 
kitų partijų tani tikru reikalu, 
tai ji arba sušaukia visų Seimo 
frakcijų vadų konferenciją, ar
ba tiesiog pastato klausimą vi
sam Seimui" išdiskusuoti. Pirma 
negu šaukti frakciją vadų kon
ferenciją arba kelti •!' klausįmą 
Seimo, valdžia, be to, guli pa
tirti įvairių partiją nusistatymą 
tam tikrose nuolatinėse Seimo 
komisijose, šiame atsitikime vai

zdžią turėjo kreiptis į užsienių 
treikalų komisiją, kuri yra, kaip

ir dauguma kitų komisijų, suda
ryta iš visų partiją atstovų.

* Bet ką čia gali padėti vald
žios atsistatydinimas?

Apie tai, kad ministeriu ka
binetas butų kėlęs kokių nors 
“kombinacijų” su lenkais klau
simą Seimo komisijose, frakcijų 
vadų konferencijoje arba plena- 
riam Seimo posėdyje, iki šiol 
nebuvo nieko girdėt. Kitoms 
partijoms ir plačiajai visuome
nei, matyt, dar iš viso nėra nė' 
pranešta, kad toks klausimas 
yra, nes Lietuvos veikėjai rašo 
amerikiečiams apie klerikalų 
kokius tai planus susitaikymo 
su Lenkija,' tiktai kaipo apie 
nepatikrintus gandus. Jeigu gi 
(trikščionių valdžia niekam ne
pasako to, ką ji daro už kuli- 
su, tai koks čia yra “atsiklausi- 
mas?” '

Galimas daiktas, kad ministe- 
rių kabinetas, susidedantis iš to
kių negabių žmonių, kaip Tu- 
rtiėnas, Čarneckis ir panašus 
jiems, įsivėlė į visokias “kom
binacijas”, kaip viščiukas j pa
kulas, ir dabar nebežino, ką to- 
liaus daryti. Tokiam atsitikime 
jo rezignavimas butų prisipaži
nimas prie politinio nusibankru- 
tavimo.

Bet taip yra galimas daiktas, 
kad kabinėtas tiesiog sugriuvo, 
kuomet atskiri jo stulpai ėmė 
svirti vienas į vieną, kitas į ki
tą pusę. Tai reikštų/jo moralį 
n usi bank r litavimą.

šiaip ar taip imsime dalyką, 
o pasirodo, kad iš gryno kleri
kalinio “štofo” sudaryta vald
žia nepajėgiu vadovaut kraštui. 
Pirmutinis tokios valdžios pa
vyzdys buvo * garsusis “gyvojo 
rožančiaus kabinetas”, kurio 
priešakyje stovėjo davatkų pro
fesorius .Dovydaitis: išbuvęs 
apie trejetą savaičių, jisai tie
siog nusmuko, kaip lepše. Tu- 
mčno'-čarneckib kabinetui seka
si, matyt, ne geriau.

DAR VIENO KOMUNISTO 
IŠPAŽINTIS

- ,, L

Amerikoje, ypač New Yorke, 
iššaukė didelę sensaciją pasiro- 
džiusieji laikraščiuose vieno bu
vusiojo komunisto, M. Gordino- 
Novomirskio, straipsniai apie 
Rusiją.

Jisai yra tik-ką sugrįžęs iš 
Rusijos. Tenai jisai gyveno ir 
dirbo atsakomingose sovietų 
įstaigose daugiaus, kaip trejus 
metus. Į sovietų Rusiją jisai ke
liavo, kaipo karštasi komunistas, 
kuris norėjo padėt bolševikams 
vykinti komunizmą Rusijoje ir 
komunistinę revoliuciją visame 
pasaulyje. Ir, dabar, pagrįžęs 
Amerikon, jisai šaukia laikraš
čiuose, kad bolševikai pasmau
gė laisvę Rusijoje ir išplėšė Ru
sijos liaudžiai viską, ką ji buvo 
laiptėjusi revoliucijos keliu!

Gordin-Novomirski sako, kad 
dabartinė ^Rusijos valdžia yra 
ne kiek ne geresnė už caro val
džią, o gal net blogesnė.

štai ką jisai rašo pats apie 
save: (

1) Amerikoje aš buvau žino
mas po slapyvardžiu “Novomir- 
ąki”.

2) Aš* buvau čia 1919 metais 
teiktinas redaktorius centralinio 
komunistų organo Amerikoje, 
“Komunisto”.

3) AŠ buvau požeminės ko
munistų organizacijos sekreto
rius prieš savo išvažiavimą So
vietų Rusijon — 1920 -metais.

1) Mane buvo: teisęs Ameri
kos karo įniko teismas už bol
ševizmo propaganda Amerikos 
armijoje. »

5) Aš nebėgau iš Sov. Rusi
jos. Aš buvau atšauktas iš te
nai, einant rezoliucija Amerikos 
delegacijos Kominterno kongre
se Maskvoje. Po rezoliucija pa
sirašė delegacijos pirmininkas 
V. Don ir sekreforius M. Olgin 
(dabartinis žydų komunistų 
laikraščio “Freiheit” redakto
rius). Aš nesmi pašalintas iš 
komunistų partijos ir dar tebe
turiu partijos nario kortelę.

6) Savo raštą apie padėtį 
Sov. Rusijoje aš pagaminau i>ęr 
10 naktų, gyvendamas Komin- 
terno bendrabuty Glazovskain

GUBERNATORĖ Tarptautinių darbo žinių 
sutrauka

Texas valstijos gubernatorė 
Ferguson ir jos 4 metų anūkas 
Ernest Nalle. , ’ j

Tik viena kitą valstiją turi 
gubernatorių moterį. Tai Wyo- 
ming.
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skersgatvy. Maskvoje. Aš rašiau 
ant papirosines popieros ir išsi
vežiau; rankraštį, paslėpęs ba
tuose.

7) Benine, tuoj, Kaip tik at
vykau iš Maskvos, kalbėjau “So- 
cialističeski Viestnik” redakci
jos posėdžiuose. Jdosc dalyva
vo: Dan, Abramovič, kuris da
bar kovoja su bolševikais Ame
rikoje, Martovo sesuo ir k.

8) Aš buvau socialistas nuo 
jaunų, dienų ir dabar, nutrauk
damas ryšius su bolševizmu, 
vėl palieku socialistas; bet ne 
dogmatiškas, o skelbėjas ramio, 
evoliucinio socializmo.

I X

9) Aš visai nesmi “atkaklus 
Amerikos tvarkos šalininkas”, 
aš tik manau, kad ji yra nepa
lyginamai geresnė už despotiš
ką bolševikų jėzuitizmą.

Aš įsitikinęs, kad prieš bolše
vikus reikia vartoti jų pačių 
metodai. Bolševizmas gali būt 
išnaikintas tiktai bolševikiško
mis priemonėmis (? “N.”
Red.). —

Tai, vadinasi, praregėjo dar 
vienas bolševikiško “rojaus” 
garbintojas!

Kai anąmet “atsivertė” Anu
pras Karalius, tai mūsiškiai bol- 
ševikėliai sake, jogei tai esąs 
menkai susipratęs žmogus. Kai 
Vėliaus atsimetė nuo bolševikų 
Antanas Bernotas, sėdėdamas 
Kauno kalėjime, tai jie šaukė, 
jogei jisai “išdavęs bolševikus” 
dėl savo kailio.

Sunkinus bus jiems “išaiškin
ti” Gordiną-Novohiirskį. Jisai 
buvo vienas stambiausiųjų ko
munizmo šulų Amerikoje: reda
gavo j ii centralinį organą ir bu? 
vo jų požeminės organizacijos 
sekretorius. Apie jį nebus gali
ma pasakyt nė to, kad jisai at
sižadėjo komunizmo dėl kokių 
nors išrokavimų, nes jisai turė
jo Maskvoje gana gerą vietą — 
Kominterno spaudos skyriuje.

Jeigu šitoks asmuo, pažinęs 
bolševikų tvarka pačiame bol
ševizmo centre, sako, kad bolše
vizmas yra aršesnis už carizmą, 
tai ir akliausio^ Maskvos davat
kėlės turės pradėt atsipėikėti.

Bedarbe
Švedija. — Skaitlius užregis

truotų bedarbių Švedijoje per 
lapkričio mėp., 1924 m. žymiai 
padidėjo. Valdžia teikė bedar
biams pagalbos.

Vieša Pugeįbit Sutvarkyta
• . ■ ' j

Vokietija. — Sulig fcderalio 
darbo niinisierio nutarimo, gruo
džio 4 d., 1924 m., vieša pagel- 
ba visoj Vokietijoj yra suvie
nodinta.

Gelžkelių Linijų Pratęsimas j
------------ -— . >

< ’ l l> i
Anglija. — Pranešama, kad 

Didžios Britanijos keturios di
delės gelžkelių grupes ketina 
praleisti apie 30,000,000 svarų 
(Anglijos vienas svaras vertas 
apie keturis ir pusę Amerikos 
dolerių) dėl atnaujinimo ir pra
tęsimo gelžkelių linijų.

Sumažėjimas Gelžkelių štabo
Austria. — Nuo rugsėjp 1, 

1923, iki balandžio 1, 1924 m., 
darbininkų skaičius prie gėlžke- 
lių sumažėjo nuo 114,960 iki 
94,950.

Ketu riasdešimts—Keturių 
Valandų Savaitė

Australija. — Queensland’o 
parliamentas nesenai priėmė by
lių, kuris aprūpina darbo valan
dų maksimumą iki keturiasde- 
šimts-keturių valandų į savaitę 
dėl visų darbininkų pelningai 
samdomų Queensland’e. Įstaty
mas, pradės veikti puo liepos 1, 
1925.
Gelžkelių Darbininkų Nesusi

pratimai Sutvarkyti
K Kanada. — Prasitęsusios ta

rybos tarp Canodian National 
Raihvay ir jos 15,000 darbinin
kų buvo pasekmingai užbaigtos 
ir darbo dalykai sutvarkyti... ;

Čekoslovakija. —- ^Norisi 15,0(1) 
porcelėnos darbininkų, neąbriąi 
sustreikavusių priėmė naują al
gos minimumo skalę, ir sugrįžo 
prie darbo, vistįek randasi ne
patenkinimas tarpe lininų, odų, 

j metalo ir anglies darbininkų, 
i kurie visi reikalauja aukštesnių 
algų ir grąsina streikuoti, jeigu 
-reikalavimai neišpildyti.

Emigracija Sustabdyta
Estonija. — Pranešama, kad 

emigracija iš Estonijos į Brazi
liją ir Argentiną buvo sustab
dyta. Sugrįžusieji emigrantai 
skundžiasi, kad darbas persun
kus ir toje šalyje gyvenimo ap
linkybės blogos.

Darbininkų Protestai
Franci ja. — Raportuojama, 

kad franeuzų darbininkai Mar- 
seiltele ir artimuose miestuose 
protestuoja prieš samdymą ita
lų, ispanų ii’ afrikiečių darbinin
kų. Yrax sunku patiems francu- 
zams rasti clarbų ant ūkių. \

Italija. — Vėliausios bedarbes 
statistikos Italijoj rodo, j ogi pei; 
pereitus metus buvo bedarbių 
sumažėjimas nuo 180,634 iki 
115,590.. *

Darbininkų Namai
I

Ispanija. — Malagos miesto 
viršininkas pranešė, kad vald
žia, užgyrė projektą budavoti 1,- 
033 namus Madrid’o darbinin
kams, ir kad statymo darbas 
prasidės šiais metais. Budavoji-i 
mas kainuos 15,000,000 pesetas, 
kurios sumos, valstija pridės 60 
procentą.

; Bedarbė Tokio
Japonija. — Japonų laikraš

čiai praneša, kad yra šimtas tūk
stančių bedarbių Tokio apylin
kėje; , k .

• Bedarbė
Kinija. — Yra tūkstančiai be- 

darbijų Shanghai mieste ir tai 
sudaro miestui svarbiausią pro
blemą.

Vokiečių Koknuzavuuas
Panama. Pinnieji Vokiečių 

gyventojai, kaip kabineto rezo
liucija autorizavo gruodžio 28 
d., 1923 m., kuri padare kon
traktą imigruoti 50 vokiečių šei
mynų apsigyventi Panamoj ko
lonizacijos tikslams, atvyko lap
kričio 25 d., 1924 m., gavo jiėms 
paskirtas žemes ir jau pradėjo 
apdibbinėti jas. '
* Stoka Darbininkų

1 Paraguay. — Nėra' užtektinai 
darbininkų Paraguay’e ir pagei
daujama daugiaus imigracijos.

[FLISj
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Politinė Ekonomija
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Iš rusų kalbos laisvai vertė J. Sondeckis.

(Teainyg)

Dalisi žemdirbių buvo užmu
šta, dalis išbėgo, dalis paimta 
nelaisvėn. Nugalėtojai sugrie
bę visą žemdirbių turtą sugrį
žta namo. Drąsuolis, kuris iš
vedė visą šitą būrį .žygiu, nar
siai kovėsi su priešu ir daug 
jų į aną pasaulį' išvarė. Užtai 
draugai jį giria, daugiau ten
ka jam garbės. Patiko girinin
kams naujajai amatas. Neneik 
nei sėti nei piauti, o visa ko 
yra kiek tik nori, šiek tiek ap- 
mažinę parsineštąjį grobį jie 
vėl ruošiasi žygin. Vadu, žino
ma, išrenka tą patį, kiuris pir
mąjį kartą pasiūlė žemdirbius 
užpulti ir kurks taip sumaniai 
ir pelningai tt| darbą baigė. Iš
ėjo girininkai į antrąjį žygį ir 
savo gudrumu, sumanumu ir 
drąsumu vėl jį laimėjo: prisi
plėšė dar daugiau įvairių ge
rybių. Vadą dar daugiau nudo- 
vanojoVr dar labiau pradėjo jį 
gerbti. ,

i Pamažu vadas pradeda savo 
nuožiūra visa tvarkyti, įsaky
ti ne tik žygy,, bet > ir ramiu 
metu. Po kiekvieno . žygio va
das gauna daug grobio. Jis 
renkajsi, būrį' bendradarbių, 
maitina juos, todėl jie visame 
kame aklai savo vadą klauso. 
Atsiremdamas* savo buriu va
das įgauna vis daugiau vald
žios: jis verčia visus jo klau
syti: “Jei benorėsite geruoju, 
tai priversiu bloguoju”, taip 
jis kalba su kitais bendruome
nės nariais. Tokiu Ibudu vadas 
pradeda valdyti visą bendruo
menę. Atsiranda vyriausybe, 
visuomenine valdžia.

Gudresnieji ir stipresnieji 
vadai surenka kelias bendruo
menei ir tada žygiuoja grobio 
ieškoti. Jau pasipriešinti ne
pajėgia jokia žemdirbių bend
ruomenė. Negalėdami jėga at
siginti žemdirbiai siunčia j va
dą savo pasiuntinius ir sako: 
“Narsusaii vade! 'Neplėšk tu 
mušt) ir nenaikink musų turtą 
ir gyvybę, geriau imk iš musų 
tokį donį, kokį nori, tik palik, 
mus ramybėje. Tau taipgi tai ( 
bus naudingiau. Juk jei tu 
vieną kartą musų gyvenimą* 
visai 'išardys!, tai kitą ' kartą 
neturėsi ko iš musų paimti, gi 
dabar mes tau prižadam mo
kėti donį kasmet. Mes busime 
tavo ištikimiausi tarnai.” i

Vadas < mato, kad žemdirbiai 
išmintingai kalba, bet jis tai 
nenuduoda it” rūsčiai sako: 
“Jus šiokie tokie! Jumis rei
kėtų višus iškaityti, kad ne
bebūtų jūsų nė dvasios, bei aš 
niielaširdingas esu ir todol do
vanoju juiris gyvybę, daugiau 
jūsų nebeplėšiu, l>et jus turėsi 
te mokėti man didelį donį. 
Tik atsiminkite’', kad jus esate 
mano tarnai: kų aš norėsiu, tą 
su jumis padarysiu.” žemdir
biai nusilenkė, jau iki žemes 
ir linksmi grįžo namo.

Vadui dabar tikros, užgavė
nes. (Beje/# jis dabar liepia 
save nebe paprastu vadu, bet 
kunigaikščiu vadinti). Važinė
jasi jis su savo buriu iš vie
nos bendruomenės' į kitą ir 
renka donį. Kur tik jis nuva
žiuosi, visur jį iš baimės iškil
mingai sutinka, vaišina, ger
bia. Maly damas, kad jis turi 
tokios dicMlės , galybės, luini- 
gąikštis pradeda užsimiršti, 
kad jis toks )>at kaip ir kiti 
žmogus. Jis nebenori atsimin
ti, kad jis valdžią įgijo karu 
liei prievarta ir liepia visus 
tikėli, kad jo valdžia paeina iš 
Dievo. Jis reikalauja iš visų 
nužemintai jo klausyti ir laiko 
žemę, žmoiies su visu jų turtu 
siavo nuosavyftjc, kurią jis gali 
taip tvarkyli/;kaip nori.

Prieš tuksiantį ‘ milų Rusijoj 
kaipgi ir 'Lietuvoj buvo daug 
tokių kunigaikščių, kurie plėšė 
žmones, ėmė iš jų didelį donį. 
Nugalėjęs kelias bendruome
nes kiekvienas toks Ivunigaik

štiš kuria savo kunigaikštybę.
Netrukus pasidaro tiems kuni
gaikščiams ankšta: jie prade
da tarp savęs kariauti, vieni 
antrų, kunigaikštybes plėšti, 
naikinti, žodžiu kiekvienas 
stengėsi nugalėti kitus savo 
priešininkus ir vienas viešpa
tauti. Ta kova tęsėsi šimtus 
melų. Žmonelių kraujas upė
mis tekėjo, Galų gale vienam 
kunigaikščių pavyksta įgauti 
didasnčs valdžios negu kiti 
turi: vienus jis nužudė, kitus 
ištrėmė, treti iš baimės patys 
jį pripažino didžiuoju kunigai
kščiu ir savo viešpačiu. Taip 
atsirado Maskvos valstybė, 
taip atsirado Lietuvos didžioji 
kunigaikštybę su Mindaugiu 
priešaky. Kaip Mindaugis taip 
ir Maskyos didysai kunigaikš
tis laikė visus žmones su vi
sa žeme, kurią jie aiė ir sėjo, 
savo nuosavybe ir elgėsi r 
jais taip kaip norėjo.

Dar seniau kunigaikščiai 
pradėjo dalinti savo ištikimes- 
niems bendradarbiams ištisas 
bend'ruomenes, Dovanotosios 
bendruomenės tučejo mokėti 
donį savo naujiesiems viešpa
čiams, o šie savo keliu, mokėjo 
kunigaiščiui. Aišku, :kad*, ,dš- 
bar denis buvo dar. sunkesnis. 
Didysai kunigaikštis irgi nenu
stojo dalinęs atskirdš< sodžius, 
miestus ar net .sritis savo arti- 
męsniemš ir ištikimiems as- 
menėms1 paskutinieji užtai tu
rėjo mokėti tam tikrų mokes
tį ir karui išlikus duoti tam 
tikrą kareivių .skaičių. Bajorai 
ir kiti ponai, gavusieji minė
tas žemes, rūpinusi kiek ga
lima daugiau pelno turėti ir 
todėl nemiclaširdingai spaude 
paprastus žmones, valstiečius. 
Tas žemes, kuriosi nebuvo ati
duotos įvairiems ponams, bu
vo kunigaikščio nuosavybė ir 
valde jas kunigaikščio vietiniu 
kai. Kadangi valstiečiai buvo 
ponų be galo spaudžiami, lai 
jie pradėjo mesti savo buvei
nes ir bėgti ten, kur nebuvo 
ponų arba kame jų našta len
gvesnė. Tokiu budu bajorų ir 
kunigaikščių dvarai pradėjo 
nykti. Ponams lai negalėjo pa
tikti,- jie pradėjo skųstis kuni
gaikščiui, kad -žmonės bėg*a iš 
jų žemių ir todėl jie nebegali 
nešti valdovo uždėtąją pareigų 
naštą. Kunigaikščiai, žinoma, 
pritarė ponų prašymui ir pa
mažu pradėjo varžyti vaisi ie
čių, laisvę keltis iš vienos vielos 
į kitą. Pradžioj jiems buvo 
leista keltis tik 2 kartu per 

'metus, o vėliau ir tai buvo už
drausiu. Valsčių, taip saky
ti, kūnas ir dvasia buvo ati
duoti pono dvarininko rankos- 
na. Kelis šimtus metų tęsėsi 
šita žmonių vergija. Kiek var
go, kąnčių ir pasityčiojimų iš
keli i ėjo liaudis baudžiavos 
melu, apie lai nėra ko ir 
prisiminti, tai dar gerai atsi
mena daugelis musų senukų, 
kurie užtenkamai ir mums, 
jaunieisicms, yra apie tuos lai
kus pripasakoję.

Daug kartų liaudis sukilda
vo prieš savo sienai įdėjus, bet 
jos tai’jK’ Iicbuvo geros vieny
bės ir todėl ji savo tikslo ne
pasiekdavo; ponui pra liedavo 
upelius žmonių kraujo ir jame 
įkiš Raudindavo jų maištą. Bet 
žmonių susipratimas vis augo, 
todėl noromis nenoromis rei
kėjo ir baudžiavą naikinti. Ki
tose valstybėse ji buvo kur 
kas anksčiau panaikinta, gi 
Ttusijoj ir Lietuvoj tiktai 18G1 
m., .1. y. pirmUjl metų. Buvo 
pnipažinta, kad vailsliečiai yra 
laisvi žmonės, o ne tokie pat 
gyvuliai, kuriuos galima ir 
pirkti <ir parduoti kaip ir kiek
vieną kitą gyvulį ar daiktą.

(Lub daugiau)
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DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTASCHICAGOS

ŽINIOS
Uždraudė gimdymu kont 

rolės kliniką .
Apeliacijų teismas vakar at

mainė teisėjo Fisher nuosprendį 
ir išnešė savo nuosprendį, kad 
vien tik sveikatos komisionierius 
gali leisti gimdimų kontroles 
kliniką.

Tas nuosprendis panaikina* 
vilti, kad bus atidaryta vieša ir

GARKAVENKO RISIS PULA- 
SKIO SVETAINĖJE

nemokama gimdimų kontrolės JJ-* 
klinika, nes sveikatos komdsio- 
nierius Dr. Bundesen yra griež
tai nusistatęs prieš tokią klini
ką ir jau pakartotinai atsisakė 
leisti tokią kliniką atidaryti. Ji^' 
ir dabar pareiškė, kad savo nu
sistatymo nėra atmainęs.

Kelios labdaringos moterys 
buvo sumaniusios atidaryti kli
niką, kur neturtingos ir liguis
tos moteryš gautų nemokamų 
patarimų kaip kontroliuoti grin
dimus. ToLie patarimai turėjo 
būti duodami tik tokiuose atsi
tikimuose, kada ^girpdimas gręs 
moteries gyvastėį, ar Kada buvo 
pavojaus, kad gali gimti palie
gę vaikai. Dr. Bundesen nesu
tiko leisti atidaryti tokią klini
ką. Kad apsilenkti su sveikatos 
komisioitierio nuosprendžiu, ta-, 
po atidaryta kliniką, bet patari
mai joje duodami vien už pini
gus. Tai jau įaKidaro btžnis ir 
sveikatos komisionterius. turi . . • ■ A *-• .mažiau teisių kistis.

Klinikos steigėjos sako, kad 
tas teismo nuosprendis neleis į- 
steigti neapmokamos klinikos, 
vienok jos galės ir toliau palai
kyti apmokamą kliniką, kurioj 
ir dabar darbuojasi keturi dak
tarai. Ji yra prie 308 North 
Michigan Avė. Ji yra įsteigta 
Illinois gimdimų kontrolės ly
gos. \

šeštadienio vakare, vasario 
7 d., rusų milžinas Al. Garka- 
venko risis Pulaskio svetainė- 

Tai bus svarbiausi pora. 
Be to, garsus lenkų rislikas ir 
buvęs pasaulio čempionas su
sikibs 
svorio ri-'likii Tony. Ačas.

Garkavenkos' pricšąs kol kas 
dar nėra skelbiamai. Apie JĮ 
bus pranešta vėliau. I —R.

su lietuvių sunkiojo

AR PASISEKS SARPAUUI 
PAGULDYTI TRIS MIS

TIKUS? ' l ’ r

iki galutinos per

Ristynių turnamento pradžia 
žada būti nepaprastai Įdomi. O 
tai todėl, kad Karolis Sarpa- 
lius į pusę valandos rengiasi 
net tris ristikus paguldyti. 
Tais ristikaifii bus Juzėnas, Gla 
zauskas ir Bancevičius.

Kitas svarbus susikibimas - 
tai K. Požėlos su J. Gcšlaulu. 
Juodu risis' 
galės.

Be to, risis dar nesenai 'at
važiavęs i (’Jiicagą rislikas J. 
Šimkus, kuris tarp kitko yra 
įritęs žinomą grekų ris t i ką 
Kik>nį.(,;

los' Fistynęs — turnamen- 
tas įvyks vasario 6 <1. School 
Hali svetainėje (1S ir Honore)

Ti kietai iškalno pardavinė
dama “Naujienose”, 
knygyne ir Benošiau® a pliek o-

— N.

TEGUL ATVAŽIUOJA

Smulkios Žinios
Vienas dar nepažintas žmo 

gus — darbininkas, liko užmuš-, 
tas gatvekario prie Kedzie ir 
Archer gatvių.

Trys žmonės liko sunkiai su
žeisti vakar gatvekariu.

Poiicistas Chr’.stopher Coving- 
ton, negras, neteko žvaigždės, 
liko patupdytas šaltojon ir ati
duotas teisman už pasipriešini
mą kitiems policistams ir grū
mojimą jiems revolveriu už tai, 
kad jie neleido jam pasistatyti 
automobilių Michigan gatvėj, vi
dų rmiėsty.

“.Juokai juokais“, sako Ban- 
ce.vičius,“ bet Ačas užkalbino 
mane per laikrašti, ir lodei1 jis 
turi pasirodyti įsus vyras^ Jo
gui šiandie vakare apie 7:30 
vai. jis atvažiuoja į UniversaJ 
Atletikos kliubą su $50 
busiu gatavas pasitikti jį 
mat rašo ir parodyti jam, 
dzūkas nė kiek jo nesibijo, 
gu Ačas mane paris, tai 
jam dar ranką paspausta.

Paieškoma

Lietuvių Rateliuose.
Gana juokauti

Lietuviai! Ar leisite, kad mu
su nekaltus kaimiečius besie
liai lenkai išniekintų ir iš

sunkiai sužeistas. Vakar teko 
patirti, kad p. Vaičkus buvo kiek 
ir geresnis, bet neįpintoms Aplin
kybėms susidėjus jis turėjo vai
dinti pereitą sekmadienį ir tas 
pablogino jo padėjimą; bet vis- 
tiek p. Vaičius turi daug ener
gijos ir tikisi greitai pasveikti.

ant 
jog 
Jci- 

aš
R.

Prokuroras paskelbė, kad gar
susis spešelninkas ftaymond J. 
BischolTas, kuris tiek daug lie
tuvių pinigų nunešė, Bus atga
bentas j 'Cbicago penktadieny. 
Jis jau esąs išvežtas iš Los An
geles, kur jis buvo pasislėpęs 
nuo teismo.

Kerulis, Kazimieras, gy- 
Potomac Manor, W. Va. 

Jo brolis mirė ir paliko pinigų.
2) Javarauskai, Jokūbas, Ja

dvyga, Aleksandras ir Mykolas, 
prieš pasaulinį karą gyvenę New 
York mieste.

3) Vitkauskai, Edmundas, 
Antanas, Aleksandra, 
ir Alena, gyvenę 1

vcnęs

Keletą, dienų atgal pasimiręs 
Cllicago Journal leidėjas East
man paliko laikraštį ir visą sa
vo turtą trims to laikraščio dar
bininkams.

Apie juos žinantieji ar jie pa
tys prašoma atsiliepti šiuo ant
rašu :

LITHUANIAN CONSULATE,
B8 Paik Row

New York City

pa
gonybės“ i lenkų “išganymą“ 
verstų? Kalios dešimtys lietu
sių jau nuo 192.4 liepos 10įdie
nos Vilniaus Vadavimo Komi
tetą stiprina ir atviromis šir
dimis ir rankomis laukia kol 
visi lietuviai sutartinai ims ne 
juokais, bet įtemptu 
mečius jųjų kovose 

Pagalvokite! Delei 
nes per Želigovski 
galvažudžių į Vilnių 
voje sostinėje ir

darbu vil- 
remti.
iš Pozna- 
a įgabentų 
dabar sa- 

užgrobtoje
Lietuvoje lietuviui nevalia lie- 

pavardę rašyti, nes 
lietuviškai rašyta pa- 
neduodama iš pašto, 
savus vaikus lietuviš-

tuviškai 
•laiško 
varde 
Tėvams
kai mokinti nevalia. Lietuviai 
tyri, savus vaikus' pavesti len
kams sulenkinti, vien apie,Len
kijos garbę bemokinti ir dau
ginti n Leko! . .

'Lietuviai! Stokime paverg
tųjų lietuvių’ pagalbon. Vil
niaus Vadavimo Komitetas lai 
būna laja įstaiga, Kur visi lie
tuviai lygiomis teisėmis gali ir 
privalo nelaisvėn patekusius 
musų vientaučius gelbėti. Jei
gu mes ramini sėdėsime, tai 
neveiklumu lenkams padėsime 
musų viengenčius kankinti.
. Istorija į mus žiuri! Ką mes 
veiksime?! Mes turime šį. tą 
veikti. O veikdami tikrai dide- ą 
liūs darbus padarysime.

Gana juokauti. Vyrai. į dari

Vilniaus Vadavimo 
Komiteto naryš.

Neturtas Ne Yda
Pereito penktadienio vakarą 

musų gerbiamos režisierės M. 
Dundulienės namuose įvyko re
peticijos veikalo “Neturtas Ne 
Yda“. Minimas veikalas kele
tą mėnesių atgal buvo sėkmin
gai suvaidintas Westside koloni
joj, režiseruojant p. Dundulie
nei. Kaip teko sužinoti, tie pa
tys artistai, režisieruojant p. 
Dundulienei, yra nusitarę gerai 
ir atsakančiai susimokinti “Ne
turtas Ne Yda” ir neužilgo ap
lankyti tūlas Chicagos lietuvių 
kolonijas ir nekurtas priemies
čius.

Paklydo su spyčiumi.
I Aną dien šv. Kazimiero kapi
nyne Įvyko tragikomedija. Tą 
dieną buvo trys laidotuvės. Nuo 
Bridgeporto dvi ir viena iš Rt>- 
selando. Bridgeporto mirusiuo
sius atlydėjo į Šv. Jurgio bažny
čią, o iš kur po pamaldų vežta į 
kapus, čia prie bažnyčios prisi
taikė koks tai žmogutis, kuris 
turėjo važiuoti su laidotuvėmis 
didelio žmogaus (antros, buvo 
mažo vaiko), bet pasitaiko,, kad 
vaiką išvežama pirmą, o tas žmo
gutis irgi nežino kur jis randasi 
ii; ką jis veikia, — ir išvažiuoja 
į kapines.su vaiku. Nuvažiuoja
ma į kapines. Prie kapo žmogu
tis pradeda pamokslą sakyti a- 
pie skurdą ir kitus galus; jis 
pats verkia, o žmonės juokiasi. 
Kada pamato, kad iš graboriaus 
mašinos išimama mažas grabiu- 
kas, tai jis vėl kalba, kad tėvo 
sūnūs miręs, o nę pats tėvas. 
Ant galo jam mėgina paaiškinti, 
kad čia visai kitos laidotuvės, 
žmogiukas pradeda keikti biau- 
riais žodžiais, užveizda kapų nori 
jį numalšinti grūmodamas areš
tu. Tuo tarpu ątvažiuoja pagra- 
bas iš Roselando. čia žmogiu
kas vėl matydamas, kad jau at
vežė tą žmogų, ant kurio kapo 
jis turi pasakyti prakalbą, jis it 
vėl drožia griaudingą prakalbą, 
čia ir vėl jam per didelį vargą 
paaiškina, kad jis.turi klaidą, 
čia ne tas. Vėl keiksmas, vėl 
raudojimas, kad jį apgavo. Ei
nama vėl ieškoti tikrojo pagra- 
bo, bet laukta, ieškota ir nesu
rasta, nes trečias pagrabas, ku- 
riame jis turėjo kalbėti nuvažia
vo į kitą šoną kapinių ir prisi
ėjo palaidoti kūną be prakalbų, 
nes kalbėtojas paklydo.
do, nes naminėles buvo gerokai 
išmaukęs.

Mokykla vaikams.
Ir taip Jaunoji Birutė jau 

susitvarkė ir pradėjo savo lekci
jas. Jie turi pasiskystę šiaip: 
Antradienis — atletika, veda

ALBINAS BUDRIKAS

Mylėjom mes JĮ gyvą esant, 
nepamirškime jo ir numirusio.

Dviejų metų sukaktuves. ' z
Brangaus nujnylėto musų sū

naus ir ,brolio Albino, gedulin
gos pamaldos įvyks 5toj dienoj 
Vasario 1925 m., 7-tą vai. ryte
šv. Jurgio Bažnyčioj, 32-nd PI. 
ir Aubųrn Avė. Visi giminės, 
pažystami, musų prietehai ir 
draugai meldžiame dalyvauti 
pamaldose musų neužmirštančio 
ir brangauž ALBINO. Negali
me pamiršti jo, new dveji metai

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nefvuo- 
luino, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regN'stę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas sū elektra, tiarodan- 
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai 
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augičiau 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St.
Phone Pniilevard 7589

H. LEIBOWITZ

— Reporteris.

Iš visos Chicagos
Ignorantas.

Tūlas špykis iš tautininkų šta
bo pradėjo nekaip atsinešti į y- 
patas, kurios užkariauna žmo
nių simpatiją. Jis norėdamas 
tokioms ypatotms pakenkti gąz- 
dina juos baubais, — mat jis 
pats baubo bijo, tarytum kitas 
yra kūdikis. Jis mat pats “gra-

- pasirašo “didelį;_ , Stefania.nl<,‘,1*u8
Urooklyn, N. straipsni" ir kiža po nose ki- 

tam: “žiūrėk* kaip čia baisiai a- 
pie tave parašytu, u, ar nebi
jai?“ O pats vargšas bijosi sa
vo rodomo baubo. x /

J. Vaičkaus liga.
Aną kartą buvo i 

pranešta, kad artistas

Mr. I. Knovvitt He knows what the kids likę*

(Tasa ant 6-to pusi.)

I

STANISLOVAS LANGIS

mirė .sausio 29, 1925' m., 8 v.
. ryto sulaukęs 43 metus. Paė

jo iš Kražių miestelio, Taura
gės apskr. Laidotuvės atsibus 
pėtnyeioj (i d. vasario, 1925 m. 
Kūnas pašarvotas pas graborių 
1. J. Zolp, 1603 S. Marshfield 
Avė., Cbicago. Gimines ir pa
žįstamus meldžiame dalyvauti 
laidotuvėse.

Naujienose I 
j p. Vaičkus J

Prašau brolio, gimimų, drau
gų arba žmonių, kurie A.-A. 
Stanislovą Langj pažinojo, atsi

liepti, pas mane.

Graborius I. J. Zoip, Telefo
nas Boulevard 5203.

praeje* kaip ilsisi šioje šaltoje 
žemelėje, musų širdyse žaizdą 
paliko neišgydomą ant amžių.

/
' Albinas gimė Chicagoj 23 d. 

Gegužio 1901. Baigė vidurinę 
mokyklą ir tiktai pradėjo žydėti 
iiį būti dešinioji ranka musų už
siėmime, kaip žiaurioji mirtis, 
be pasigailėjimo išskyrė jš mu
sų tarpo 5-toj dienoj Vasario, 
1923 m.

Nubudę tėvai:
Jonas ir Barbora Budrikai, 
ir broliai Bronius, Benedik
tas ir Alfonsas.

3252^54 So. Morgan St., 
Chicago, III.

Tel. Yards 6685

JUOZAPAI LĖTUKAS

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street

Persikėlė j naują vietą 
Valandos nuo 4 iki 8 vai. vakare, 
kasdien, o Nedėliomis nuo 10 ryto 

iki 2 vai. po piet.
1617 S. Kedzie Avė.
‘ Kampas Ogden Avė. 

CHICAGO, ILL.
Valo, prosina vyrų ir moterų . 

drabužius.
V. ..—i—. ... ■ i n

Netoli Ashland Avė.

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

Gydau Įvairias ligas, o ypatingai 
hižsisenėjusiUĘ, be vaistų? ir opera* 
ięijų, naujausiais budais. - j

;< 4204 Archer Avė., Chicago, I1L
Brigl^ton parlę, 2-rų lubų, Rūmas 1

• VaUridos nuo 9 ryto iki 12 pietų.
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

t nedėldiėniąis nuo 9 iki 12 pietų.
Tejephone. Lufayette 4543

Chiropractic The Master 
Raktas Kuris Atidaro 

i ’ Durįs į Sveikatą t 
SUIRIMAI bile vienos 
sekančių dalių gaji pa- 

1 eiti nfto NARVOS pri
spaudimo nugarkaulio 
kaujtuksiu: . .«. , t;-' 

■'SMF&ENV >' ' 
akių '
AŪSŲ 
Nosies 
GERKLĖS 
RANKŲ 
MRpiES . 1 <
PLAUČIŲ 
KEPENŲ 
PILVO 
SALDGILĖ8 
BLUŽNIES 
INKSTŲ 

LONŲJŲ 
IDŽIŲJŲ 

LYTINIŲ 
ANARIŲSPINE OF

ŽARNŲ.
ŽABNŲ 

ORGANŲ
KOJŲ '

1 fcAL '
Dr. Paul Baumanį;^

Čhiropractor Palmei* mokyklą bai
gę^ X-Ray špccialė egzamip^cija.

3462 So. Halšjcd ;St. '

Universal Restaurant 
Lietuviška Valgykla 

Padidinta
Kad suteikus geresnį ir greitesnį pa
tarnavimą savo kostunieriams, valgy
klą padidinom veik dvigubai. Taipgi 
Įtaisėm naujus, labiau sanitariškus 
gaminimo Įrankius. Todėl užkviečiame 
visus atsilankyti. SavininkasMylėjome mes ji Vyvą, neuž- 

mirškim jo ir mirusį.
Paminėjimas 2 metų sukak

tuvių musų brangaus vyro ir 
tėvelio, kuris persiskyrė su 

. šiuom pasauliu 1923 metąis, 6 
dieną vasario, sulaukęs amžiaus 
35 metų. Paliko dideliame nu
budime moterį Joaną Lėtukienę 
ir tris dukreles Joaną, Pranciš
ką ir Stefaniją ir sęną motinė
lę, brolius ir seseris. Jau pra
slinko du metai kaip ta beširdė 
mintis išplėšė iš musų tarpo 
numylėtą vyrą ir tėvelį, o pa
liko širdyse žaizdas, kurios ne- 
išgys ant amžių. Jį spaudžia 
šalta žemelė, o musų širdis ve
ria gailestis ir ašaromis laistom 
jo kapą. Pamaldos atsibus 6 d. 
vasario, 8-tą valandą iš ryto 
šv. Kryžiaus Bažnyčioj, prie 46 
ir Uenpitage gatves. Nuošir
džiai meldžiam visus giminęs, 
draugus ii* pažįstamus dalyvau
ti virs minėtose pamaldose. Po 
pamaldų meldžiame atsilankyti 
į namus, 4523 So. Wood St. 
Ilsėkis brangus mano prisiega 
ir tčvelj šaltoj žemelėj. Lauk

A. NORKUS, 
750 West 31st Strce, 

Tel. Yards -5377.

Kuomet Kruzas Ateina 
Naktį

'Lai bunu ūmi ir žiauri ataka, kuri 
ateina be persergėjimo. Negalima 
urnai prisišaukti daktaro, nes kiek
viena minute yra .skaitoma. Motina 
davė keletą lašų Dr. Drake’s Glessco 
ir pagalba buvo beveik ūmi ir be vė
mimo. Dr. Drake’s Glessco yra var
tojamas per 35 metus ir yra pripa
žinta gyduolė nuo krupo, vvhooping 
kosėjimo ir nuo visų kūdikių gerklės 
ligų. Klauskite jūsų daktaro arba 
aptiekoriaus ką jie žino apie jas. 
Parduodamos už 50c. — vertos $50.00.

THE GLESSNER CO., 
Findlay, Ohio.

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomi mašinėlę

Tuomi padaryki dideli smagumą 
palu sau, savo giminAma ir drau
gams du kuriais ■u;draii» >’ji Ir 
greičiau galėsi parašyti iaisaą ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau 
oia, parankiausia ir dalikatniansls 
cuaiinžl* su liatuvižkomis raidėmis 
pakulyje. Galima ir augliukai nv-

SVEIKATA YRA LAIMĖ 
Serganti, jei norite tuoj gauti paleng
vinimą, ateikite j musų ofisą kuria 
yra m-'rengtas moderniškai.

Naujausi moksli
niai išradimai ir pa
tyrimas visokiose li
gose su labai mažu 
išėmimu, yra gydo
mos atsakančiai Įlei- 

( džiaut serums tie
siui į kraują, su di
deliu pasisekimu.

Turime visada 
naujus serums —- 
Profesoriaus EhriP 
cho gyduoles 606 ir 

4pagerintos 914, gy- 
ir be skausmo.
ir X-Ray ' Egzaminacija 
Visai Dykai.
priimsime kiekvieną — 
to neturėsite jokios ptsa-

dome gerai
Patarimai

musų pas save.
Nuliudusi

Mozeris Joana Lictukienč 
ir trys dukreles.

Ant visados kol tik gyvą dva
sią savyje turėsime.

Tel. Lafayetto 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviam^ visados 

patarnauju kuogeriauriai.

M. Yuška, 
^3228 W. 38th St., Chicago, 111.^

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, UI.

Maloniai 
ateikite, dėl 
komybes.

Ligos kraujo, reumatizmo, nervų, 
skilvio ligas, odos, krutinės, šonų, 
kraujo nubėgimo, plaučių, kepenų, 
pūslės, vįsas slaptingas ligas yra mū
šų sjiccialumas per 28 melus, visuo
met gausite geras pasekmes.

l’agelbėjom tūkstančiams kenčian
čių. /Ateikite pas mus ir daugiau ne- 
bckchVėsite, jpms tai nieko nekainuos,

The Peopka Health Institute 
DR. GILL, Specialistas

40 N. W^lls St., kamp. Wa8hingt<4i St.
Ofiso valandos: Panedėly, k-įtverge 

ir pėtnyčioj nuo 9 lyto iki Q vakare. 
Utarninke, ketverge ir subado j nuo 9 
ryto iki 8 vakare. Nedėlloj ir šventė
mis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietą.

By Thornton Fisher
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Lietuvių Rateliuose.
(Tęsti nuo 5 pusi.)

NAUJIENOS, Chicago, Ui Trečiadienis. Vasario 4; 1925
———x-

Birutės ir dzimdzi drimdzi 
koncertu koncertas

Bridgeportas PRANEŠIMAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
f spėji ftias

■J f ft |/rt I h O Karolis Sarpalius. Ketvirtndie-
I niais — choras ir orkestrą, ve-

S I U 81 U I U U U 6a Petras Sarpalius. Šeštadie- 
'niais — lietuvių kalba ir raštas, 
Įveda Dr. Antanas J. Karalius. 
Sekmadieniais kaip 10.30 ryto— 
scena ir lietuviškos žaismės, ve
da .1. K. Uktvoris. Viso nariu 
yra dabar- 60. Pasiskirstę yra į 
klesas sekamai: atletika -—‘28. 
(‘horas — 60, lietuvių kalba - 
31, scema ir žaismės -31. Vi
sos painokos atsibunn Mark 
\Vhitc StRia.ro Parko svetainėj, 
vakarais, apart sekmadienio. 

iTie, kurie dar norėtų leisti savo 
Pėtnyčh j, 6 d. vasario bus vaikus į Jaunosios Birutės mo- 

a&kinta Biblijos chronologija kyklas, gali tai padaryti bile va 
nuo 7:30 v. vakare, Lietuvių karą.
Liberty svetainėj, Ciceio, Iii. Visi artistai viename vakare

Dzimdzi Drimdzi ir daugelis 
kitų geriausių Chicagos artistų |ūpo buvo ne kas kitas, kaip 
dalyvaus viename vakare. O su komp. A. Vanagaitis, 'kurį ši 
jais ir visa Cnicagos* publika, tūkstantinė minia turėjo progos 
Tas viskas turės Įvykti Vasario pažinti kaipo muziką, gabų cho- 
16 dieną, pirmadienyje, School to vedėją ir artistą. Penki nic- 
llall svet., prie 48 ir Honore gat-'tai jau prabėgo kaip Birutė bū
vių ir šv. Jurgio svet., prie 32 
ir Auburn galvių. Tą dieną bus 
didelis npvaikščiojimas septynių 
metų nepriklausomybės Uetu- 
vos ir protestuojamia prieš len
kų sėdėjimą Vilniuje. Tad reng- 
kimės prie vasario 16 d.

Ina
Bus aiškintu iš pa
žini nupiešto, dėl 

goresnio supratimo los prana
šystės. Kviečiam visus protau- 
jančans, nes ‘hipi 
vienam. Ketverge, 
7:3(1 vai. vakare.

įdornu kiek 
.» d. vasario 
Mildos svet.

Abejose vietose kalbės S. Bo
ti čekas.

XXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI

Fen ir atgal tikietas 
nužeminta kaina

JOINT SERVICE

HARRimaS
Iš Ncw Yorko iki Kauno

haPAG
$203

Plūs C. S. Revenuc taksai
Puiki proga yra pasiūloma atlan
kyti, savo šalį nužemintomis tre
čios klesos, ten ir atgal, ekskursi
jos kainomis. Musų pasažieriai iš 
Hamburgo yra vežami specialiu 
traukiniu prie jų namų ir tas yra 
pavesta patyrusioms kondukto- 
riams.

Svetimšaliai grįžtanti atgal į 
metus laiko nėra priskaitomi 
prie kvotos. Užsisakyk sau lai
vakortes iš anksto. 
__________________________ z 

Del permito ir kilų informacijų 
kreipkitės prie vietinių agentų ar
ba prie

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

Pirm Negu Pirksi

Pamatyk Planus 
Gulbrausen Pianą

į>as Budriką, 
arba kitą geros 

išdirbystes, kainos daug mažesnės 
kaip kitur ant aukštos rųšies Pia
nų. Bargenai. Churchill riešuto 
medžio Player, 
Pianas 
Seabor Electric 
Player Pianas 
Upright Howard 
Pianas 
Upright Oak 
Pianas

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted St, 
3327 So. Halsted. St. 

CHICAGO, ILL.

$245 
$165 
$150 

$65

Duodu pasargą Cicero 
Žmonėms.

Kurie nori statyti sau namus, tai 
aš išdirbu visokius planus ir esu kar- 
pentėris ir aš sau statau namą ant 
49 Ct. Taigi meldžiu rašyti man laiš
ką, o aš pas jus atvažiuosiu, sučėdy- 
sit ant namo mažiausiai 1000 dolerių, 
negu kontraktorius stato.

CHAS. SVEISTLS, 
724 W. 21 St. 

-——........... ■

Mildos Teatro Bendrovėj 
perrinkta valdyba.

Debiutuojančio su “Birute” ko
mpozitoriaus A. Vanagaičio 
suėjo pasveikinti suvirš 1300 
chicagiečių.

Po šią apidinkę pastaromis 
dienomis lankosi čia lhla» sve
timtautis, pasivadinęs Alherl 
Jonk ir pas vietos biznierius 
keičia beverčius- čeJ<ius. Visi če
kiai yra neva išduoti kokios tai

Kuomet k’omp. a. Vanagaitis.. Ihi’non Bros cemento kompani- 
po intensivio nuo 7:30 v. iki po ' jos. Į kelias 
JO v. v. dn'bo, ištarė, kad “šiuo-’' į - ’ 
mi musų Diagrama baigėsi,” ta: į 
jis tuos žodžius ištarė no prieš 
mažiau kaip 1,300 i.aktinės Chi- i 
cagos pub'ikos, kur* triukšTrin
gai plojo < lobi lituojančiam su 
Birute A. Vanagaičiui. 'Birutės 
chorui ir visiems •Dzimdzi 
Drimdzi” artistams1

Sena* jau ir labai stnai buvo : 
Birutės koncerte tokio didelio 
entuziazmo, ūpo ir tokios skait
lingos .publikos aip kad šiame

t dienas jis išmainė 
jau 7 beverčius čekius.

! Kur lokis asmuo atsilankytų 
ir bandytų iškeisti čekį, prašo- 

imi via tuojaus pranešti polici- 
I jai, kuri turi yarantą to priga
viko areštavimui.

—Biznierius.

Sugryžo iš Lietuvos
koncertei isu faktorium šiuo I>abai dėkingas giminaičiui už 

suteiktų pagelbą ir Naujie
noms už patarnavimą

Cliicagietis, Kazimieras Noru
sis nesenai gryžo iš Lietuvos ir 
vakar lankėsi Naujienų raštinė
je, kad papasakot savo kelionės 
Įspūdžius ir pareikšti didelę pa
dėką. Kaz. žuraičiui, kuris pa
gelbėjo jam sugryžti.

K. Norusis iškeliavo Lietuvon 
liepos1 mėn. pereitais metais, per 
Naujienų patarnavimą. Kelionę 
Lietuvon ir atgal turėjęs labai

>. j. Lygos mėnesinis susirinki
mas įvyks vasario 6, 8 vai. vak., Ray 
inond Čhapel, 8,16 VV. 31 Si. Visi na
riai būtinai susirinkit, nąs yra daug 
reikalų tarimui. —Valdyba.

APSIVEDIMAI

PARDAVIMU] grosernė puikioj 
vietoj ir visokių tautų apgyventa, pri- 
laikom ir rūkytos mėsos, 4 kambariai 
dėl pagyvenimo. Biznis išdirbtas 
fier ilgus metus. Priimsiu ant I 
morgieio arba mainysiu ant loto.

AtsiSaukite
4422 So. Honore St.

PAIEŠKAI! apsivedimui vaikino ar
ba našlio, kad ir su vienu' vaiku; ne
vartojančio tabako, nei svaiginančių 
gėrimų, nuo 32 iki 40 metų. Aš esu 
moterjs 32 metų katalikė. Turiu vie
ną mergaitę 4 metų amžiaus. Laisva- 
manių prašau nerašyti. Malonėkite 
kreiptis laišku Box 459

1739 So. Ilalstod SI., Chicago.

PABSIDl'ODA mažų grosc- 
rio krautuve. Parduosiu pigiai. 
Turiu greit p/irduoli.

Kreipk i tos:
613 W. 1 llh PI.

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

A. .L BERžlNSKAS 
6159 So. Artesian St.

1 flatas
, Tel. Prospect 6074

Nuo ryto iki 10 vai. gali
ma matyti.

ĮIEŠKO PARTNERIU
REIKALINGAS partneris bar- 

ber shop bizny. Savininkas 
ri du bizniu.

Kreipkitės: t
3145 W. 59th St.-

tu-

ĮVAIRUS SKELBIMAI

I PAIlDAVIMI’l bučernč pigiai, 
gražioj apielinkėj, 4 metams lysas, 
I ruimai prie biznio, daro $550— 
$650 į savaite, knygučių nėra. 
l\sarn du partneriai, vienas aplei
džia Chicago, o vienam negalima 
apsidirbti. Mainysiu ant mažesnio 
biznio.

5262 S, Halsted St.

DIDELIS miltinis, 2 Matų namas 
prie Marųiiette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tlle va- 

‘nos, beržiniai trimingai. AJsišaų 
kitę prie James Kral. 2444 \V. 67 
St. Tel. Prospect 1364

PARSIDUODA 89 akrų farma 
Indiana valstijoje, tik 68 mylios 
nuo Chicagos. Naujas 6 kambarių 

-namas. VištinyČia barnė. Paaukau
siu už $4800. Ratfyk angliškai.

Naujienos
1739 S. Ihdsted SI., Bos 458

PARDAVIMUI elektriniai pri- 
rengimai ir kontraktavimas, įstai
ga per 22 m'etus, yra daug darbo, 
geras uždarbis dėl gero lietuvio, 
gerojo vieloje. Atsišaukite vakarais. 
Parduosiu pigiai?

Jos.- A. Manarik,
2920 l.osve Avė.

MORTGECIAl -PASKOLOSTel. Yards 7282
BRU1GEPORT PATNTING

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojarn. Už

laikėm inalevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
.1. S. RAMANČilONlS, Prez..

-............   .m.. .m*

■ 1 . ........... .................. ....!. 11 .

■ —— m ■■■ ■■ h —- i * h>—MB-— n—im—. u

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

M AK COHEN 
Room 351,

i 140 So. Dearhorn St.
Tel. Central 3191

PARSIIH’ODl krautuvė saldai
nių, cigarų, .rigarelų ir visokią dėl 
mokyklos dalykų. įlenda pigi. Rni 
mai užpakaly dei pagyvčTdino,

Kreipkitės:
3528 S. Ikdsled SI.

vo kvietusi p. Vanagaitį savo val
dovu ir tik dabar jos noras iš
sipildo. Ir kadangi Birutės pu
blika laukė permainos, nes ma
tė, kad Birute ypatingai per pe
reitus du motu labai šlubąvo, tai 
p. Vanagaičio pasirodhnas tuo 
labiau buvo pageidaujamas, ii i . . , .
aš abejoju, kad kur nors kitur :ger;’ iei ne audra, kuri dabai 
tūkstantinė* minia, taip gražiai ^Lvžtant labai didelės baimės 

i kaikam įvariusi. Delei didelės 
'vėtros keliaujant U. S. laivu Be- 
public, kelionė porą dienų prasi- 
tęsusi ilgiau. Kai baisas1 vilnys 
ėmusios plaktis į laivo šonus ir

Koncertų! suPti laivą, viena ’moteriš- 
nuo visu ke taip įsibauginusi, kad įpuolu- 

-- ‘ Įsi j desperaciją ir piiumt į vande 
u j. Del to įvykio laivas turėjęs 
veik visą dieną sugaištį.

Vėtros bijoję ir daugelis, vyrų, 
bet Norusis nelabai paisęs, sako 
U. K. laivai neskendo ir neskęs; 
o ka<l supa, kad vilnys daužose, 
tai maža-beda. pasups, pasups ir 
sustos.

Nesenai Įvykusiame susirin- ir triukšmingai butų pasitikusi, | 
kiine liko perrinkta visi direkto- kaip kad chicagiečiai pasitiko ir 
riai. Visi išrinkti dabartiniai įvertino gerbiamą kompozitorių.

P-as Vanagaitis pasižymėjo sa
vo individualizmu; jis pavadino 
šį Birutės vakarą
Koncertas” jis skyrėsi nuo visų'1- 
pirmiaus Birutės rpums pateik-j!?1. 
tųl koncertų, nes visąs • progra- n‘ 
mas buvo vien tik lietuviškos

°§8llininkai,” tik du priešingos 
pusės.
Bridgeporto lietuviai biznieriai 

organizuojasi.
Senai laukiamas dalykas pra

deda įsikūnyti. Tai musų lietu
vių vertelgų organizacija. Toks dvasios ir bene daugiausiai buvo 
dalykas senai jau buvo reikalin- dainuojama liaudės dainelių, sa
gas ir pilnai tokiai organizacijai harmonizuotų paties p. Vanagai 
dirva priaugus čio. Visos mums negirdėtos, 

bet jos priminė musų gimtinį 
kraštą. Teeiaus “Vilnius,” kom»- 
pozicijos Vanagaičio, sužavėjo! Lietuvoje buvę viskas gerai, 
visus ir Birutė buvo priversta Kadangi nedaug^buvęs pasiė-
ją pakartoti. Tiesa, birutie- 'į^s pie tai kelionėje ir vai- 
tiečiai da nespėjo susipažinti su praleidęs ir jau pasidarę
savo vadovu, bet labai reikia a- 'trumpa dėl gryžimo, ir delei tb 
bejoti, kai kada nors šią dainą 
p. Vanagaitis geriaus išpildys su 

ditorijos atidarymas jau čia pat. Birute, negu kad šį kartą; jie 
Jis Įvyksta 14 ir 15 d. d. vasa- 'jam atsakė kiekvienam jojoi rei- 
rio, tai yra šeštadier.į ir sekma
dieni. šeštadieny 
mas, o sekmadieny

Ponas Daugnoris atvyksta 
Meldažio svetainėn 15 d. vasario. 
Tai labai gorus veikalas. Jį sta
to Keistučio Kliubas iš Brighton 
Park

Auditorijos atidarymas I
Senai laukiamas Lietuvių Au-

kodavimui ir kiekvienas choris
tas atidavė savo vedėju j viską, 
ką jo siela galėjo atiduoti. Vi
sos dainos jiems išėjo kuogeriau- 
siai.

P-as M. Juozavitas jau gerai, 
žinomas musų jaunas pianistas, i 

'išpildė sąžiningai didelį kurinį iš 
“Rigoleto,” pri rengtą [ (

P-ia J. Gapšienė gražiai sūdai- i 
Kadangi Roselande vaidini- navo keletą dainelių ir duetą su 

Dumblyne” praėjo su di- p-le V. Voltaraite. Pirmą kartą 
Bijrutės koncerte pasirodė p-ia 
Rakauskienė. Ji sudainavo ga
na vykusiai keletą dailių daine
lių. Ji. turi gerą soprano balsą, 
bet gaila, kad jos aukštos gaidos 
neskamba taip gerai, kaip žemu
tinės, o interpretacija, reikia ti-

. . _ • Po jos
'sekė Dzimdzi artistai. P-as A J 
Vanagaifis su Pajaco deklemaci- 
ja, kurią jis atliko visais žvilgs
niais artistiškai; stebėtiną gerą 
įspūdį padarė ir p-ia Dikinienė 
su p. Ąlišausku šokdami sukti
nį ir dainuodami keletą kupletų,

- atidary- 
koncertas.
Raganius,

Vaičkaus Dramos Teatras 
Roselande

jis buvęs nusigandęs, kad kar
tais nepriseitų amžinai atsisvei
kinti su A’merika. Tą savo bė
dą, rodos telegrafo pagelba pasa
kęs savo giminaiičiui, Kajz. Žurai 
čiui, 3156 So. Wallace'St., Chi- 
čago, ir p. žuraitis tuoj vėl tele
gramų per Naujienas nusiuntęs 
reikalingą sumą pinigų, ir Į ker 

j lėtą dienų viskas buvę O. K.
Dabar Norušis linksmas ir ne

apsakomai dėkingas Žuraičiui ir 
pianui, i Naujienoms.

—Reporteris

IŠRENDAVOJIMUI
RENDON G kambarių flatas karš

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

6530 So. Robey St. 
Tel. Prospęct 3926

■■■i.y .i i i ii u ..................................     ..m*

ANT RENDOS 6 ruimai, karštu 
vandeniu apšildomi, ant pirmo flioro. 
RAnda $50. Randasi

4151 So. Artesian Avė.
Savininkas

465 W. 43 St.
Tel. Boulevard 0318

t PARDAVIMUI pigiai krautu
vė, saldainių, tabako ir visokių 
smulkių daiktų, biznis išdirbtas 
tarp lietuvių. Gera proga dėl 
lietuvio. Esu svetimtautis.

251 E. 115 St.

ANTRI MORGICIAI
Skoliname ant G% palūkanų. Mes 
taipgi perkame padarytus morgi- 
čius.

International Investment Corp.
3804 So. Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

BIZNIS pardavimui vyriškų dra- lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SIŪLYMAI KAMBARIU
ANT RENDOS kambarys dėl vai- 

poros. 
apšildomas ir kiti

panų, krautuvė. Offmans’ protinamu 
mašina, siuvama mašina spėka varo
ma. Elektrikinė iškaba ir viskas kas 
tik reikalinga prie krautuvės. Renčia 
pigi, garu apšildoma. Gėra apielinkė, 
biznis išdirbtas, nėra kompeticijos, už 
4 blokų tik yra tokios krautuvės. Par
davimo priežastis didelė; turi par
duoti greitai. Kreipkitės J. A. Globis, 
455 W. 79th St. Tel. Stewart 2997

Pinigai 
paskolon 
ant antrų 
morgičių

kino, merginos ai- vedusios 
Karštu vandeniu 
visi parankumai. Atsišaukit

4501 So. Troy St. 
Tel. Lafayette 8499

REIKIA DARBININKO

PABDAVTMiUI geras restau
rautas, už nužemintą kainą. 
Randasi geroj apgintoj vie
toj, tarpe fabrikų.

4 132 S. Westxvrn A ve.

MOTERŲ
REIKIA moteries arba merginos 

namų darbui ir prižiūrėjimui 13 mė
nesių kūdikio. Geri namąi ir gera 
mokestis. Atsišaukit vakarais po 6 
vai. vakare.

S. C. DOUVAN,
5819 So. Troy St.

Tel. West 1400

PAiBiDAVIM UI grosernė 
bučernč, tik viena per du 
k us.

5200 S. Honore 
Chicago

patogaus 
komiso

BR1DGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3301 So. Halsted St.—Boulevard 6775
Rezidencija' Lowndale 7900

MOKYKLOS

BEIKIA hoūsekeepcrkos 
mažos šeimynos.

3139 Edgcyood Avė.
4'el. Albany 6669

_____ >

prie
NAMAI-ŽEME

ir
hlo-

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip- St. bus suvaidinta “Dumblyne 
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
3434 W. 65 Street, 

Repuhlic 4876

mas “.
dėlių pasisekimu, ir nevisi galėjo 
atvykti, tai jiems prašant, tas 
veikalas bus pakartotas 4 d. va
sario, Strumilos svet., 158 E. 
107 St., pradžia lygiai 8:15 vak. 
Geresnėj svetainėj, prie geres
nių aplinkybių, su geresnėmis ,__ , _____ x____ „ ,
dekoracijomis. Prie to dar busĮkėtis, su laiku pagerės, 
pridurta nepaprastai juokinga 
komedija “Neatmezgamas Maz
gas”. 1 d. vasario tas vcikaliu- 
kas buvo vaidintas Dievo ApveL 
zdos par. mokyklos svetainėje. 
Publika truko nuo juoko. Publi
ka tarp savęs kalbėjo, kad taip 
linksmios ir įdomios komedijos1 o ypatingai kuomet išveda lietu- 
senai nebuvo matę. Turinys yra j vaškais rūbais neregį senį su 
paimtas iš lenkomanų laikų, ka- kanklėmis; tas vaizdas visuomet! 
da musų lietuviai mėgdavo len- pasiliks mjusų m'intyseV V ^Jam 
kiškai kalbėti. Tame veikale iš-: beskambinant įeina visas choras 
vestas senas felšeris, kvailas ir dainuoja “Leiskit į Tėvynę.” 
lenkomanijos atstovas. Tai yra i Po to gražaus įspūdžio šviesos' 
komedija — satyra, pašiepianti sužiba ir visas choras drožia jau 
lenkomanus. Labai gražus atsi- ’ visiems dabar žinomą “Dzhndzi 
minimo vaizdas iš gilios praci- Drimdzi” dainą, 
ties.

Nors gryžtant, iš pirmo vaidi
nimo Roselande, p. Vlaičkų. išti- 
ko nelaimę, nežiūrint to, jis ža
da 4 d. vasario pats suvaidinti 
vieną rolę.

Pranešimai
Ristynės. įvyks rytoj, vasario 4, 

ant Bridgeporto šv. .Jurgio salėj. 
Tai bus svarbiausios ristynės ka
da kokios yra buvę pas lietuvius. 
Komaras yra atvažiavęs iš rytinių 
valsii.ji).

StA 36 kuopos mėnesines susi
rinkimas įvyks vasario I d., Bay- 
maiKl Chapel svet., 8 vai. vak. Bus 
išduotas raportas delegatų iš S LA 
II Apski . metines konferencijos. 
Malonėkite visi dalyvauti.

—A. Marcijon«itė,' rast.

Lietuviškos Te«t. l)r-tės Būtos 
No. 1 niėnesi'nis susirinkimas įvyks 
I diena vasario, 7:30 vai. vakare, 
G. M. černauskio svet.. 1900 South 
l'niąn avė. Malonėkit atsilankyti 
susirinkiman; yra daug svarbių 
reikalų. —Valdyba.

Lietuvių Raudonos Rožės Pašalpos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas atsi
bus petnyčioj, vasario 6 d., W. Lukš- 
tos svet., 
visi malonėkite susirinkti, ned yra 
daug svarbių dalykų, kaip tai priė
mimas naujų narių, kliubo namo ap- 

/tarimai*ir kiti svarbus dalykai.
Tuo nėpapras-: Genis, sekr,

tas Birutės Koncertų Koncertas i g; vakarą ant Bridgeporto įvyks 
ir baigėsi. > didžiulės ristynės J. Komaro iš New

_ _____ ■ ~ - - - i Voi-ko su Šimkum iž. Naujosiom AnR- Neuzil^o prasidėjo šokiai 11 Hjos, ir Ouclinskio i& Chic
pasikalbėjimai,, vienų apie Vana- būti keturios poros. Patartina pažiū

rėti.gaitį, kitų apie “Vilnių,” “Dzim- 
dzi.” Visi džiaugėsi iš Birutės

Uždirbki! $100 j savaitę
Reikalinga keletą gabių , Brighton Parke, 

agentų dėl Real Estate par
davinėjimo. Nepatyrusius 
išmokinsime biznio.

J. Sinkus & Co.
809 W. 69th St.

Negirdėti7 Mainai
IŠSIMAINO 6 flatų namas, 3 flatai 

po 6 kambarius ir tris po 5 kamba
rius, mainysiu ant 25 flatų namo ar
ba ant 12 flatų, namas randasi South 
Sidėj.

IŠSIMAINO 2 flatų bizniavus niu
ro namas, Storas su trims flatais, 
parduosiu už $18,500 arba mainysiu 
ant 2 flatų namo, bungalow ar bu-j 
černės. . , j

IŠSIMAINO naujas 2 flatų muro' 
narnas po 4 ir 4 kambarius, aukštas, 
cimentuotas skiepas, antaukštis dra-1 
bužiams džiauti, ir įeiti visi paranku-! 

j mai vėliausios mados, mainysiu ant 
I hungalow ar Cottage, namas randasi

i IŠSIMAINO 5 kambarių bungalow, 
mainysiu ant loto Brighton Parko 
apielinkes ar apie Vienulyną.

IŠSIMAINO grosernė ant 2 flatų 
namo, biznis išdirbtas per ilgus lai
kus, lysas kaip ilgai nori, pigi ven
dą, kambariai pagyvenimui.

IŠSIMAINO lotas ant nedidelio 
groserio, arba automobilio, lotas ran
dasi West Pullhjane, delei sužinojimo 
tų reikalų kreipkitės pas

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, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

Pilietybės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
'Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos . 
Sociologijos 

LAIKAS:

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

MOKSLO
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

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

3106 So.1 Halsted St., Chicago, III. 
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.

REIKIĄ patyrusių 
'Darbas ant visados.

Jokantas Bros.
1138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674\

p,interių I F. G. Lucas & Co I

4108 ARCHER AVĖ., 
Phone Lafayette 5107

VYRAI IŠMOKITE MODERNINĖS 
BARBERYSTĖS

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

MOLER BARBER COLLEGE
105 So. Wells St.

Reikia dviejų gabių vyrų
Reikalinga du gabus ir sumanus 

vyrai, kurie norėtų užimti musų 
_ __- organizacijoj pastovų darbų. Dun- 

ri500,Š?C*49thVAye."Drangai; pAficjba biznio išsidirbi-
— ■ ........... : inui. Reikia tiktai dirbti ir pelny

ti pinigus.. Atsišaukite tuojaus nuo 
4 iki 7 vai. vakare. Klauskite adv. 
Jurgelionio,

M. .L KIRAS,
Real Estate Improvemenl 

3835 So. Halsted SI.

8 d. vasario Cicęroje, Šv. An- atgijimlo ir įvykusiomis perinai-1 ment Kliubo) 
no par. svet. 4943 W. 15-th nomis. itano par. svet.

—C. Genis, sekr,
Co.

Lietuvių Namų Savininkų (Improve-
I susirinkimas įvyks 

t šiandie, 7:30 v. v., W. Lukšto sve
tainėj, 1500' S. 49 avė. Šis susirinki
mas yra labai svarbus. Miesto valdi-

Pardavinėti Fordo karus ir Iro- 
kus. Turi turėti augėlesnės mokyk
los apsišvietimą. Pageidaujama 
tyrę vyrai.

Evans—Schuster Co.
3704 S. AVestern Avė.

pn-

Sveikinam p. Vanagaitį ir pil 
nai tikimės, kad Birutė sU p-U ninkai rengiasi greitai pradėti užpa

kalines gatves cementuoti. Todėl tu-
ir “Neatmezgamas mazgas”.

Sekantis vaidinimas įvyks Vanagaičių sugyvens kuogenau-1 visi ,iamų savininkai atsilankyti 
Liuosybes svetainėje, nauja pro-, šia.
gramu.

i m visi namų savinimc
I ir tinkamai prisirengti.

—Dailės Mylėtojas. ~A- 'r“ro“’’kh-

REIKALAUJU žmogaus janitoriaus 
darbui, ne jaunesnio 50 metų. Mažas 
mokestis, pastovus darbas. Pagyveni
mas ant vietos.

Kreipkitės:
1217 W. Lunt Avė.

MUSŲ DARBAS
Tikrai jumis užganėdins . Mes 

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

A. GRIGAS, z
3114 So. Halsted St.,

v Phone Boulevard 4899
------------------------ ---------------

7 FLATAI
Sun parforai, ugniavietės, kny
goms šėpos ir tt. Kevvanee boi
leris. Puikioj vietoj ant Green 
St. arti 70 gat. Rendos į metus 
$6.,120.00. Apie $12,000 cash. 
Prekė žema greitam pardavimui. 
Priimsiu mažą namą Į mainus.

Englewood Realty Co. . 
7054 So. Halsted St.

\ Tel. Stewart 4018

NORINTI pirkti, parduoti arba 
mainyti namus, lotus, biznius, tu
rim bargęnų, aplink vienuolyną 
Marquette Parke,

J. NAMON,
2418 W. Marquette Rd., arti Westem 

Aci\ Tel. Prospect 8678.
Ofisas atdaras lig 9 v. nedėliomis.

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, III. 
(kai ip. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsite.1-, o kaip ažbair-ile, įsi 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos. 
FEDERAL AUTO ENGINEERTNG 

1507 W. Madison St.

StRia.ro

