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Zinovjevas mato vals 
tiečiuose pavojų

Vargas 12,000 politinių 
tremtinių Archangelske
A. D. F. ves kovą už vaikų 

darbo apribojimą
Rusų valstiečiai - pavojus 12,000 politinių tremtinių 

Archangelskesovietu valdžiai
Tatai pripažįsta jau ir Zinovje 

vas. Bet duoti valstiečiams 
daugiau teisių ir laisvės—nie
kados!

\u p jų apie .3,090 nemieeių vai
kų. Visi kenčia baisų vargą.

val-

Gautuose čia paskutiniuose Mas
kvos laikraščių numeriuose pa 
duodamu Zinovjevo kalba opiau
siuoju, niekados nepabaigiamu 
ir neišrišamu klausimu: kuo bil
du nuraminti milijonus nepaten
kintų Rusijos valstiečių?

Savo kalboj ir Zinovjevas jau 
pripažįsta, kad nelemtasai 
stiečiu klausimas sudarys
džiausią pavojų bolševikų vieš
patavimui. Zinovjevas sako, kad 
jis sutinkąs su Stalinu ir kitais 
sovietų lyderiais, kad reikia da
ryti visa, kas tik galima, kad 
nuraminus valstiečius, bet jis j 
Zinovjevas, esąs, griebtai prie
šingas duoti valstiečiams kurių 
nors politinių laisvių. Apie tai 
jis visai nenorįs nė girdėt. Juo
kinga ir kvaila manyti, sako Zi
novjevas, kad nutarimas prilei
sti didesnį nepartinių valstiečių 
nuošimti dalyvauti kaimo sovie
tuose reiškiąs,, jogei sovietų val
džia ištiesti norinti jau duoti 
valstiečiam^ savivaldybės teisių. 
Anaiptol. Visa valdžios mašine
rija, sako Zinovjevas, turi ir to
liau pasilikti komunistų parti
jos rankose.

Jis įspėja, kad menkiausias 
nusileidimas toje srity, menkiau
sių teisių davimas, menkiausias 
bandymas įvesti laisvus rinki
mus sunaikinsiąs sovietų galybę 

“Tie, kur sako., kad sovietai

BERLINAS, vas. 11.—Iš Mas
kvos praneša, kad paskutiniais 
apskaičiavimais šaltoj ir žiaurioj 
Archangelsko gubernijoj šiuo 
tarpu randasi 12 tūkstančių po
litinių tremtinių. Taip Jų esą 
apie trys tūkstančiai nemečių, 
jaunesnių kaip 20 metų, vaikų.'

Taip senesnieji, taip ir tie vai
kai išvaryti ten iš visų Rusijos 
dalių, žymi jų dalis pareina iš 
šiltų pietų Rusijos 
apsitaisę tik šiltam 
tinkam., vasariniais 
Tremtiniai priklauso 
politinėms sriovėms,
šia jokioms sriovėms nepriklau
są, bet kuo nors nepatikę vietos 
bolševikų valdi'ninkams jie buvo 
atskirti nuo savo namų, nuo sa
vo šeimynų ir išdanginti i 
mus žiemius.

gubernijų, 
klimatui 

drabužiais, 
į va torom s 

o daugiau-

toli-

Ligos ir nusižudymai
Tremtiniai gyvena labai 

kiosė sąlygęse, šąla ir kenčia di
delį vargą. 75 nuošimtis jų, tai
gi trys ketvirtadaliai, ligoniai 
Pavyzdžiu gali būt faktas., kad 
praeitais metais iš trijų tūkstan
čių nemečių politinių tremtinių 
208 mirė škorbutu. škorbutas 
— liga, kuri paprastai, jei ne iš
imtinai, pareina nuo nuolatinio 
badmiriavimo ir stokos kraujo.

B£t škorbutas ne vienintelė 
liga, kuria serga nelaimingi po
litiniai tremtiniai. Tais pačiais 
praeitais metais 65 nemečiai po
litiniai mirė džiovą, o 92 kiti mi
rė įvairiomis vidurių ligomis.

sun-

labiau sustiprėsią, jei bus aprėž-1 Pagaliau 13 nemečių, nebegalė
ta neapribojama partijos konJ 
trolė sovietams, tie nori sunai- žudė, 
kinti ir partiją, ir sovietus,” sa
ko Zinovjevas.

Sovietai susinipinę duona
MASKVA, vas. 11. — Del šių 

metų nedei liaus, klausimas ap
rūpinti Rusijos gyventojų mili
jonus miltais stipriai ima kvai- domosios Amerikos Darbo Fede- 
šinti sovetų valdžos galvas. Vai-1 
džia davė įsakymą supirkti dar ’ 
daugiau javų užsieniuose. Iš-Į 
skiriant Kaukazo kraštą, Rusi
joj žiema šiemet pusėtinai šil
ta. Kai kuroise dalyse sniego 
visai maža tebuvo ir dėl stokos 
drėgnumo bijomasi, kad pasė
liai skaudžiai nenukentėtu. €

darni pakęsti vargo, patys nusi-

A, D. F. kovos dėl vaiky 
darbo amendmento

M1AMI, Fla.. vas. 11. — Vyk-

racijos tarybos suvažiavimas 
šiandykščiame savo posėdy 
nutarė nepaliauti kovos už fede- 
ralės konstitucijos ainenidmentą 
dėl vaikų darbo kontrolės. Nu
tarta vesti energingą kampani
ją tose valstijose, kurių legisla- 
turos dabar tokį amendmentr

Per dvi dieni “uždirbo" 
2,500,000 doleriu.

atmetė.
Suvažiavimas taipjau nutarė 

daryti žingsnių, idant butų į- 
steigtas atskiras federalis švie
timo departamentas, su savo se
kretorium (ministeriu), kabine
to nariu, kurs rūpintus vien švie
timo reikalais.

NEW YORKAS, vakario 11.— 
Automobilių fabrikininkas ii 
biržos spekuliantas William C. IŠVENGĖ MUITINIŲ 
Darant per dvi pastarąsias die- NAUTOJŲ STREIKO, PRIDĖ- 
nas “uždirbo” 2,500,000 (pustre
čio milijono) dolerių, pakilus 
United States Cast Iron Pipe ak 
ei jomis. Tomis pačiomis akcijo
mis per ne pilnus paskutiniuo- muitinių tarnautojų streiko Či- 
sius dvej us metus Durant’as lės valdžia išvengė. Ji sutiko iš* 
pelnė biržoj daugiau ne 10 mili- pildyti tarnautojų reikalavimą, 
jonų dolerių.

JUS 60% ALGOS

TAR-

VĄLPARAISO, Čilės Respub
lika, vas. 11. — Grumojamo
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Kongreso darbai
SENATAS

VVASHINGTONAS, vas. 10.
Senatas šiandie patvii'tino 

prekybos sutartį su. Vokietija.
Svarstė valstybės, teisingumo, 

komercijos ir darbo departamen
tų metinį appropriacijos bilių.

Agrikultūros komisija priėmė 
vandens konsevavimo bilių.

ATSTOVŲ BUTAS
Atstovų butas šiandie priėmė j 

bilių, kuriuo padidinama algos j 
paštininkams ii pabranginama! 
kainos pašto siuntiniams. ;

Priėmė bilių dėl negeidžiamu • 
svetimšalių deportavimo.

Priėmė administracijos bilių,, 
kuriuo fintai soma žemės ūkio' I kreditų aktas ūkio kreditinių 
draugijų kūrimuisi remti.

Komisija laivyno reikalams 
priėmė rezoliuciją, pareiškiančią,; 
kad , laivyno oficierai visados 1 • 
laisvai išreikšdavę savo nuomo- i 
nes, be jokios cenzūros.

Graikija apeliavo į Jauty 
Sąjungą

ABRAMAS LINCOLN AS 
(1809—1865)

S,a!ko, kad turkų išvijimas patri
archo gręsiąs draugingiems 
santykiams

ŽENEVA, Šveicarija, vas. 11. [ Vatikano konkordatas su 
— Graikija apeliavo į Tautų Sa | u r1 k • į - 
jungą, protestuodama dėl Tui- ||3llj3 116^38188X6 
kijos išvijimo iš Konstintinopc- 
lio graikų katalikų patriarcho 
Konstantinoso. Savo apeliaci
joj Graikija sako, kad toksai 
Turkijos darbas grėsiąs draugin
giems abiejų valstybių santy
kiams.

Portugalijos valdžia 
atsistatydino

Po 
vi-

LISABONAS, vas. 11. — 
audringo posėdžio, kurs tęsės 
są naktį, Portugalijos parlamen
tas 65 balsais prieš 45 pareiškė 
valdžiai nepasitikėjimo, ir prem
jero Santoso kabinetas atsista
tydino.

Del gandų apie neramumus, 
gatvės kariuomenės patronuoja
mos; parlamento rūmai taipjau 
karinės sargybos dabojami.

NUŠOVĖ MILŽINIŠKĄ ERELĮ, 
NEŠANTĮ PARŠĄ ,

HOUSTON, Texas, vas. 11.
Apie mylią'nuo Daytono, Texase, 
fartnerys Kitę nušovė milžinišką 
erelį, kurs nešėsi pasigavęs į1 sa
vo nagus paršą. Nuo vieno 
sparno galo iki antro sparno ga
lo erelis turėjo devynias pėdas 
ir tris colius.

Tos apielinkės gyventojams, 
dažnai žūdavo paršai, tai avys, ir 
niekas negalėjo numanyti, kur 
ir kaip jie žūdavo. Dabar spė
ja, kad tai buvo to erelio darbas.

BEDARBIS PAVOGĖ KNYGĄ 
$25 IR MĖNESIS KALĖJIMO

CHICAGO, vas. 11. South 
Clark policijos teisėjas Hayes 
pasmerkė Neilą Eatoną pasimo- 
kėti 25 dolerius bausmės ir sėdė
ti mėnesį kalėjime. Eaton — 
darbininkas, 47 metų amžiaus, 
buvęs ilgesnį laiką be darbo pa
vogė Brentono knygų sankrovoj 
knygpalaikę.

Iš 100 SUŽEISTŲ FRANCUZŲ 
RIAUŠĖSE DU MIRĖ

. ...Ky..-"

MARSEILLĘ, Franci j a, vas. 
11. — Iš šimto asmenų, kurie 
buvo sužeisti įvykusidsc čia už
vakar komunistų su katalikais 
muštynėse, du sužeistieji jau

pridėdama jiems 60 nuoš. algos, mirė. i

Garbingiausias Amerikos valstybės vyras, vergų išvaduotojas, 
šešioliktas Jungtinių Valstijų prezidentas. šiandie švenčiama 
jo gimimo diena — Lincąlnas buvo gimęs 1809 metų vasario 12 
diena t>

Papa Pius nori, kad konkorda
tas butų visų kitų 
pripažintas

valstybių

11. — Vi- 
dėl kon-

No. 36
.. A»'i»................

Komunistu riaušės Prahoj
Dešimt komunistų ir keturi po- 
lilipinkai sužeista; du mritinai

1*11 Ali A, Čecho-Slovakija, vas. 
11. Vakar komunistai buvo 
čia suruošę triukšmingą demon
straciją protestui prieš gyvena
mųjų reikmenų brangumą. Po
licija, tvarkos dabodama, įsake 
demonstrantams išsiskirstyti, 
bet minia pasitiko ją šaudymais 
iš revolverių. Policininkai, at
sakę šūviais, puolė demonstran
tus. Susirėmime dešimt komu
nistų ir keturi policininkai buvo 
sužeisti. Du sužeistųjų veikiau
sia mirs. Penkiolika komunistų 
areštuota.

Buvęs Vokietijos pašto 
ministeris areštuota

BERLINAS, vas. 11. Dr. 
Anton Iloel'le, buvęs pašto mi
nisteris, klerikalų partijos narys 
Marxo-Stresemanno kabinete, 
tapo šiandie areštuotas.

Iloefle yra kaltinamas, kad 
būvant jam pašto ministeriu iŠ 
pašto fondų išskolinta privati
nėms firmoms apie 60 milijonų 
aukso markių labai abejotinos 
vertės garantijomis.

Floyd’as Collins gal šian 
die bus pasiektas

Gal būt jau nebegyvas: 
^aparatas nebesugauna 
garso iš urvo

radio 
jokio

BUVO KLAIDA

Romos papa norįs važiuot
* pasaulio pamatyt
LONDONAS, vas. 11. — Mor- 

ningr Post paduoda -pranešimą, 
kad -katdli^ų bažnyčios aukš
čiausia galva, papa Pius, planuo
jąs padaryti kelionę po pasaulį.

Anglijos katalikų sferose ma
noma, kad veikiausia neužilgio 
busiąs padarytas konkordatas 
tarp papos ir M.ussolinio, o tam 
įvykus, šventasis tėvas galėsiąs 
pavažinėti po pasaulį.

SOVIETU KONCESIJOS 
NORVEGAMS

MASKVA, vas. 1J. — Rusu 
sovietų valdžia suteikė vienai 
norvegų firmai koncesijų kasyk
lų naudojimui Busačo pusiausa- 
ly, Kaspijos' jūrėse.

MIRTIES BAUSMĖ

I1ALIFAX, N. S./ vas. 11. — 
Šiandie čia pakarta tūlas Lewis 
Bevis, kurs gaudomas policijos 
Netolimame miške vieną polici
ninką nušovė. Bevis buvo pa
vogęs kažin kokį menkniekį.

DU DARBININKAI UŽSIMUŠĖ 
NUKRITĘ Iš 8-to AUKŠTO

ROMA, Italija, vas. 
si bandymai susitarti 
kordato tarp Vatikano ir Italijos 
valdžios nepavyko. tepavyko 
todėl, kad papa Pius pastatęs są
lygą, idant konkordatas butų ki
tų valstybių pripažintas, vadi
nas, kad jis pataptų tarptautine 
sutartim. O tatai reikštų,*kad 
kiekviena pasirašiusioji valsty
bė galėtų įsimaišyti į dalykus, 
kuriuos Italija laiko kaipo savo 
naminiu reikalu, būtent savo 
santykius su Vatikanu.

GAVĘ CITY, K y., vas. 11. — 
Jeigu nepasipins kukių nors ne
tikėtų kliūčių, gyvas urve palai
dotas Floyd’as Collins gal būt 
dar šią naktį bus pasiektas bai
giamu kasti į jį tuneliu.

Bandymai vartotu iki šiol apa
ratu patirti, ar Collins dar gy
vas, šiandien nedavė jokių vai
sių, — aparatas nieko netyfeįre
gistravo, nė kvėpavimo, nė šir
dies plakimo. /

WASHINGTONASt, vas. 11.— 
Prohibicijos agentai šiandie at
siprašė buvusio prohibicijos a- 
gentų divizijos viršininko -Kai 
pho E. Ruby dėl klaidingos ži
nios, kad.totkis jo namuose bli
aus padaryta krata ir rasta 40 
kvortų degtinės. Krata buvus 
ne jo, bet visai kituose namuose 
padaryta.

1NDIANAPOL1S, Ind.', vas 10. 
— Du darbininkai, Hurst ir Ar- 
mand, dirbusieji aštuntame auk
šte naujai statomo namo, sugriu
vus pastolui nukrito žemyn ir 
užsimušė.

VAIKAS SEPTINTĄ KARTĄ vulius. 
NUSILAUŽIA RANKĄ

TRYS ^VAIKAI NUDEGĖ

CUAMBEBSBURG, Pa7. vas. 
11. — Vakar vakarą sudegė trys 
farmerio \Vingerto vaikai mie
gamajame kambary, tuo tarpu 
kai jų tėvai tvartuose šėrė gy- 

Mąnoma, kad ugnis ki
to vaikams apvertus lempą.

ORAS
Nori stipriai sumažinti 

Švedijos armiją

ROCKPORT; Ind., vas. ii.
Bernardas Ewing, 11 metų vai
kas, per tokį palyginti trumpą 
savo gyvenimą šiandie jau spė
jo septintą kartą sau ranką nu
silaužti, iškritęs iš savo supy
ktos. SaVo dešinę ranką jis nu
lūžo penkis kartus, o kairę —du.

Marie \Velling, 10 m., 1958 
Byron SV, pasirėdė popieriniais 
drabužiais, kuriuo?. ji buvo pa
sidirbusi dėl ,rValentine Party’1 
ir nuėjo į virtuvę pasirodyta 
mptinai. Kibirkštis iš krosnies 
uždegė drabužius ir mergaitė 
tiek apdegė, kad veikiausia mirs.

STOKHOLMAS, vasario 11.—
Chicago iir anielinkė. — šian- Socialistinė Švedijos valdžia ruo- 

die aplamai grąžu; truputį šil- šias šio mėnesio pabaigoj įnešti 
čiau po pietų; vidutinis .vakarų parlamen.tan įstatymo sumany
to pietvakarių vėjas. mą, kuriuo ji proponuoja Švedi-

Vakar temperatūra vidutinai jos ahniją sumažinti beveik 
siekė 21°F. . !dviem trečdaliais dabartinio jos

Šiandie saulė teka 6:53, leid didumo.
žiasi 5:16 valandą. \

Ji—

PINIGU KURSAS
Vakar, vasario 11 d., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų
Belgijos, 100 traukli ......
Danijos, 100 kronų ........r .
Italijos, i00 lirų .........
Lenkijos, 100 zlotų ........
Norvegijos, 100 kronų .
Olandijos, 100 florinų ...
Suomijos, 100 markiu ...
Svedij:«, l()n kronų ....
Šveicarijos, 1C!.' farnką .

Franci jos, 100 franku ........... $5.37
.... $4.15 c . _
” $15.29

5is Kartus Greičiau.
uz 50 centu

Sovietai išleido nauju 
sidabro pinigu

$ t 771, MASKVA, vas. 11. Sovietai 
$5*lo Į paleido cirkuliuoti 10 milijonų 

dolerių vertės sidabro pinigų, 
kurių jie nusiliedino Anglijoj. 

.... $19.25 Dabar duota užsakymas vaisty
ki 5 °9 1■” $40’30 bės rfįOnetinei Leningrade aukso 

červoncaniis, kurie iki šiol buvo.... $2.53
" leidžiami tik poperiniai.
r

--------  SOVIETAI PASKYRĖ PABAL-
Lietuvos PinigŲ Kursas tijo komunistams i mili-

---------------  j JONĄ RUBLIŲ
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50 “ 
100 
200 
L00 
400 
500 
600 
700 
800 
900

iooo litų........................................102.75 *77.7
Prie Šitos sumos reikia pridėti 25 3.10LSO rublių.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
uty 
litų 
litų 
litų 
litų

TALINAS, Estai, sausio 18. 
Kominternas paprašė Sovietų 

.0 milijonų rubliu 
auksi subsidijos.

Turint omeny dabartinę tarp
tautinę ir ypač Pabaltijo vals
tybių pastangas susiartinti, So* 
vietų vyriausybė nutarė tuoj aus

10 50! Vyriausybės 1 
20/75' 
31.00 
41.25 
51.5(1 
61.75 
72.00 
82.25
JŽS! • Jlšįlloti kominternui 1 milijoną

Taipgi nutarta 
centai pašto jšalidų už kožną siuntini, duoti subsidija Talino pučo d a- 
Norint pasiųsti telegramų — dar 501
centų daugiau. lyviams.Ivviams.

4

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

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

Iš kitu miestu reikalaukite musu anli-c * *■
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog j musų 
raštinę arbž į bile vieną sekamų skyrių:

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

NAUJIENOS
1739 So. Halstcd St ( hieago, 11L 

—



NAUJIENOS, Chicago, III
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KORESPONDENCIJOS
— ................ir .-.. ..-t.-c---j.-y

DIDELIS AUKSINIS

So. Omaha, Nebr,
Vakaras Lietuvos moksleivių 

naudai puikiai pavyko

APVAIKŠČIOJIMAS IR ATIDARYMAS LIETUVIU 
AUDITORIJOS NAUJO NAMU 

3131-3133-3135 SO. HALSTED ^TREtrP • ,

Apvaikščiojimas
Vasario 14-tą, 1925 m.,' v

Ant 33 gatves ir Auburn Avė. iš ten maršuosime 
»Naują Auditorium .

Pradžia’1:30 vai. po pietų. z šokiai pabaigus Programą.

KONCERTAS
Sekmadienį,'Vasario 15-tą, 1925 m.

Pradžia 4:30 vai. po pietų
KONtERTE DALYVAUS VISI ŽYMIAUSI CHICAGOS ARTISTAI.

Šokiai pabaigus Koncertą, 
šios dvi dienos yra pašvęstos dėl iškilmingo Atidarymo 

PIRMUTINIO LIETUVIŲ TAUTOS NAMO
Visus kviečia atsilankyti-be skirtumo Del Labo Auditorijos.

, Rengimo Komisija.

i t

3511-16 Roo-sevclt RU. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

šviesą ir pajiegą suvedami į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Kornoracija Amerikoje.
TflC BRIDGEPORT BLKCTRIC CO., I - c, 

daKTJ\US, Pres.
iol9 W. 47th Si., Tel. Roulevard 7101, 1892, Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
Tel. Kedzie 8902

Valet
AutoStrop

Razor
Sharpens Itself

■■nmi
THE S/ RAZOR

, Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00 
Pardavimui visose krautrve.se kuriose 

parduodama Razors ir Bladcs

Vietos Veikiančiojo Lietuvių 
Komiteto iniciatyva tapo suruo
štas puikus vakaras. Kadangi" 
musų kolonijoje nėra kam dar
buotis dailės ir kultūros srity
je, tai gerų vakarų būna retai 
ir todėl žmonės yya jų išsiilgę. 
Todėl paskelbus, kad bus pui
kus vakaras su vaidinimų link
simos komedijos ir kad visas 
pelnas eis Lietuvos moksleivių 
naudai, pasidarė didelis sujudi
mas tarp vietos lietuvių. Rengė
jai išpradžių džiaugėsi tuo, bet 
paskui lig ir nusiminė. Mat va
karas turėjo įvykti sausio 18 d. 
Pasirodė, kad tų pačių dienų ko
kios tai “geriausios katalikų die
vobaimingosios moterėlės” “ka
talikiškoje” svetainėje, po kry
žiaus priedanga, rengia kortų 
lošimo jomarkų. Kadangi kolo
nija nėra taip didelė, kad du pa
rengimai vienų ,ir .ir 
tų pačia dienų ' _nebūtų 
sėkmingi. Tbdel buvo priė- 
žastieš nusiminti, kad publikai 
pasidalinus, yakaras gali nepa
vykti, nes visgi kunigas čia dar 
turi didelės reikšmės ir gali ati
traukti nuo vakaro gana didelę 
dalį vietos lietuvių. Bet iš kitos 
pusės buvo ir įdomu sužinoti 
kur šitokiame atsitikime vietos 
lietuvių visuomenė palinks: prie 
kortų baliaus, ar prie meno — 
gražaus vakaro, kur galima gra
žiai ir bu nauda laikų praleisti. 
Keikia pasakyti, kad šiame atsi
tikime vietos kun. Mikulskis už
silaikė labai padoriai ir busian
čio vakaro nekeikė ir neignora
vo.

Atėjo ir paskirtoji diena. Dar 
prieš laiką publika pradėjo rink
tis ir greitai užpildė visų sve
tainę, netik dideli atėjo, bet ir 
maži. .Buvo atėję ir tokie, ku
rie pirmiau urzgė ir vakarų ig
noravo, bet visgi neiškentė ne
atėję patys pasižiūrėti. Tai pa
rodė, kad south omahiečiai vis
gi nori geresnių pasilinksmini
mų, negu kortu grojimo jomar-

Buvo nesmagumų ir tarp pa- 1 •
čių rengėjų—vaidylų. Tai nie
kučių moterėlių isteriniai šuka
vimai ir grūmojimai net ir vai
dinime nedalyvauti, jei busiųs 
“kunigas Bimba”. Kad išvengus 
suirutės, o gal ir vakaro pakri
kimo, prisiėjo padaryti nusilei
dimų ir “kun. Bimba” išmesti 
iš prpgramo. Tai yra liūdnas ap
sireiškimas. Ta svetainė nėra 
kunigų kontruoliuojama ir gali
me .joje veikti kų norime, bet 
yra tokių, kurie skaito savi' lais
vais, bet elgiasi kaip tamsiau
sios davatkėlės.

Dabar apie pati programą.

*

Auksinis Kontestas
$600.00 DOVANŲ! $600.00 DOVANŲ!

aiškinęs apie vakaro tikslų ir 
apie patį vaidinamąjį veikalų. 
Paskui pristatė kalbėti Vaclavų

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

R EGISTR UDK l t ĖS D A BAR 1
Prašome visus dalyvauti šiame dideliame Kontestv vajui. Nieką no- 
pralaimėsite, viską laimėsiu nes apart skiriamų dovanų kiekvienas 
gausite atlyginimą komiso keliu, nelauk ilgai! Registfuokis dabar 
per laišką ar asmeniškai. Kurie ankšėiaus pradėsite tie lengvinus ir 
greičiaus paskirtus dovanas laimėsite.

SKAITYKITE SANDARA. TfiMYKJT 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 nė 
tik laimėti brangias dovanas, bet ir kitokią naudą, klauskite konfe- 
dencijaliai platesnių informacijų. /

* ■
Registruokis dabar kol yra proga anksti pradėti lenkti niauti bei 

kompetuoti/su įvairių kolioniių Kontestininkais. . \ <
Musu antrašas:

327 E. Street So. Boston, Mass

Vaclovas • Vaškelevičius yra 
vielos lietuviams gerai žinoma.^ 
kaipo senas ir pasiturintis vie
tos gyventojas. Jis nesenai lan
kėsi Lietuvoje ir buvo pakvies
tas papasakoti savo įspūdžius to 
apsilankymo savo tėvynėje. Jis 
papasakojo apie savo atvykimų 
į Lietuvą ir ką ..jis ten matė. 
Jam labai malonu buvę matyli 
Lietuvos kariuomenę. Kaune gi 
jam teko manyti liūdnų procesi
jų, kur didelė minia žmonių! lai
dojo kalbininkų K. Būgų. Vė
liaus jis išvykęs į savo gimtinę 
palei demarkacijos linijų. Jis no
rėjęs pasimatyti su vienu gimi
naičiu Perlojaus kaime. Tas kai
mas yra keistoj padėty. Pusę 
kaimo valdo lietuviai, o kitą pu
sę lenkai. Jo giminaitis ; gi gy
vena lenkų valdomoj kaimo da
ly. Lietuvos pasienio sargybi
niams sušvilpus apie trejetų 
kartų atvyko lenkų sargybiniai, 
kurie taipjau kelis kartus sus vii-

pė ir atvedė jo giminaiti. Bet 
kalbėtis leido tik per sienų (ru* 
bežių) ir tai tik keletą minu* 
čių. Abelnai lenkai lietuvius vi* 
saip persekioja ir yra lanai nu
varginę tų kraštų. Vaškelevičiui 
Lietuva labai patikusi, bet vis
gi gyventi ten nenorėtų. %

Paskui buvo vaidiiAima kome
dija “Daktaras iš Prievartos”. 
Tai yra linksma komedija ir pu
blika nemažai juoko turėjo. Vai
dinime dalyvavo: F. Klijunas, A. 
Matulis, A. Akromas, V. Navic
kas, A. Akromas, Z. Jenkus, P. 
Kirdeikis, B. Zigmončiutė, A. šu-‘ 
kis, V. Karvelis, M. Akromienė. 
Visi vaidino gana gerai. I

V. Šukienė pasakė monologų 
“Senmergė”, kuris publikų taip
jau nemažai prijuokino.

Po vaidinimo daugelis šeimy- ' Pradžia 6 vai. vakare, 
nu apleido vakarų ir gryzo na
mo. Tik pasilikęs jaunimas prie

Balius
IR ŠOKIAI

Parengtas Lietuviu
Tautos Parapijos

3501 So. Union Avė.

M
NAMŲ BARGEN Al
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senusKviečia jaunus ir 
puikios muzikos linksminosi iki gausjaį atsilankyti ir links- 
velyvos nakties. ( į maj vakarą, praleisti.

Nors g ;! nedaug, bet visgi 
vakaras dues pelno ir vargstan
čiai Lietuvos moksleivijai. Kiek 
pelno bus, dar nežinia, nes nė
ra padaryta galutinos atskaitos, j ^n^.ausj\a Km^ntija 
Tai paaiškės tik Veikiančiojo siunčiamus pinigus 
Draugijų Komiteto susirinki
me.

KOMITETĄ

Lietuvon, duoda Naujienom 
Jei nori išmokti

- Vakare BuvęS. BClai ~ 
nusipirk typewnterj.

‘Demand'

TRULAX
gT 7rwe Chocolate LAXAT1VE
|| Nuo užkietėjimo vidurių ir nevirškinimo —
H užlaikykite savo vidurius švariai ir svei- •

kais. Padarytos iš gryno čekoliado, be sko- 
, Vaikai mėgsta jų

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAL J 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS Į 
PAS MUS. TAS JUMS BUS,.

ANT NAUDOS. 1

S, L, FABIONft S CO

809 W. 351h St., Chicago į
Tel. Bo levard 0611 ir 0774 į 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- u 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 1 
• Parduodam Laivakortes. >

, Turįm 1000 namų 
dėl pardavimo, 
arba mainymui, 
žeminus paminėtose 

vietose: 
Marųuette Park 
Chicago Lawn 
Brighton Park 
West Englewood 
Auburn Park 
Park Manor 
Sputb Park Gardens 
Beverly Hills 
M t. Grcchwood 
South Shore 
Bridgeport.

Kurie manote 'pirkti ar mai
nyti, mažesnį namų ant dides
nio ar didesnį ant mažesnio, ma
lonėkite atsik 
mes tikimės, 
skirsime vien 
kuris tiks, 
kaip pigų al
su mažu kapi 
mes turim vikokių kainų, ir ant 
lengAj išmok 5jimu. k 

Ofisas atda 
dieną, N ėdi 
po pietų.

Rozenski-Lemont & Co. 
6312 So. Węstern Avė. • 

z ? Prospeci 2102

nkyt į musų ofisų, 
kad Tomistai pri- 
į iš tų 1000 namų 
Nedaro skirtumo 
arangų nori pirkti, 
talu ar su dideliu,

ras nuo 9 iki 9 kas- 
liomis nuo 9 iki 3

Tel. Lafayettė 4223

; ’ v;;

K. GUGIS
< ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-5
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3335 So. Halsted St.
Dienos laiku Yards 6894

Vakarais Telef. Yards 0141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Vardas ir pavardė

Apskritis

Pinigų prisiunčia $

doleriais parašyk doleriais vieton lity.

Siuntėjo parašas

turi gaut Lietuvoj

Parduodamos jūsų kaimy
niškoj krautuvėj 10c. — 
25c. ir 50c. mieros.

Plumbįng, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

pątarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 VV. 38th St., Chicago^ III.

r—rn

M

Kaimas

Paštas

Adresas

jg nio laxative gyduoles.

Ičekoliadinį skonį
jos yra GEROS dėl

TRU LAX MFG. CO.
Newark, N. J.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS, ADVOKATAS

2221 22nd St., arti Leavitt St.
! Telephone Canal 2552 

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

lengvomis išlygomis.
----------- -  ■ . 1 ■ ■

A. A. OLIS
ADVOKATAS ’

11 S. La Šalie St., Room P001 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

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

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

J. P. WAITCHES
Advokatas

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE.I 6 IKI 10 DIENU

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

MIESTO OFISAS:
N. Dearborn Street,
Kambariai 514 ir 516

Telefonai Randolph 5584 ir 5585
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir $ventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
,10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Puliman 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.

127

Valsčius John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 VV. VVashington St., Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 VVest 212 Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

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

Eitą kursas siunčiant Paštu ir Telegramų
r~ 
i

50 litų .........
Paštu. 

............ $5.71) ..
Telegramtf

...................  $0.25 600 litu ..............
Paštu 

..... $62.00 .......
Telegramų

............... $62.50
100 litų ......... ............ 10.75 .. .......................i 1.25 700 litų .............. ....:.. 72.25 ...... ..........   72.75v 200 litų .......... ............ 21.00 ... ..................,. 21.50 800 litų ............... 82.50 ...................... 88.00
300 litų .......... ............ 31.25 ... ...............  31.75 900 litų „4........... ....... 92.75 ...... ................ 93.25
400 litų .......... ............ 41.50 ... .................... 42.00 10“0 litų ...................... 103.00 ....... ............... 103.50 ’
500 litų .......... ............ 51.75 ... .................... 52.25 5000 lity ...................... 514.00 ....... ............... 514.50 ’ 

...............................'

į Doleriaissiunčiant jęikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.
. t ■ '' ■ i * » J < 1 .J ■ • s ' ‘■f* ė '

visuose"\ reikaluose adresuokite
i
<

1739 So. Halsted StTI Chicago, lll’no'n

V. W. RUTKAUSKAS I 
Advokatas

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

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

A. E. STASULANI I
.ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room 911 f 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare
4917 W. 14 St. Tek Cicero 8223 g 
Ajit Bridgeporto Sevedoj nuo IĮ 
6-8 v. v. Šubatoj nuo 1-7 v. V. U 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737 g 

w—rwvmw ig—ww—rh imu lWn m į nv ’
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Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Vasario 12, 1925 Eilinis No. 97

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

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

Halsted St., Chicago, III.
Organizatorius .1. špiotelis, 10604 Ed- 

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

sted St., Chicago, III.
Knygius A. KemėŽa, 25 E. 2.’>rd St^ 

Chicago, III.
NARIAI :T

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

— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pitmininkas — F. Skamarakas, 6829 
Calumet Avė., Chicago, III.

Sekretorius — A. Vilis, 2211 North 
Westcrn Avė., Chicago, III.

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

Finansų Sek r. — O. Banienė, 
So. Halsted St., Chicago, III.

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

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

23rd

1739

-MMUI
. NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Laiškas iš Lietuvos Lai gyvuoja! JUNGTINES VALSTIJOS

Rašytas A. žymontui.

Kas dabar dedasi 
Lietuvoj

Skandalingos kratos pas 
Stankevičių, Arminą, dakta- 

(rę Bubinaitę, niekuom nepa
teisintos ir esančios padary
tos neva per “apsirikimą”. 

i t. Bnnni
Rašo Kunigas

Nuo Redakcijos.
Draugai darbininkai: — 

būtinai perskaitykite šį Ku
nigo straipsnį, “Kas dedasi

’ rikimas”!
Mariampolėje ir Vilkaviš

kyje esą ra^ta daug komu
nistinės literatūros.

galvokite: ką mes Amerikos 
lietuviai darbininkai turime 
tuojau daryti, kad Lietuvo
je tokių baisenybių nesida-

Bedarbių šaudymas
Sausio 19, 1925, Kauno 

raitoji policija šaudė į be
darbių minią, susirinkusią 
prie Kauno miesto Tarybos

Gandai, kad 
ūmai paleidžia 
urnai paskelbia 
kimus, vis tankiau 
kia u kartojami.

klerikalai
Seimą ir 

naujus rin- 
ir tan-

Pasakoja,

mo darbininkams dirban
tiems viešuosius darbus. Yra 
penki sužeisti.

Šito skandalingo įvykio 
“Socialdemokratui” neduoda 
aprašyti, karo cenzorius vi
sus straipsnius išmeta, nors

.... Nuo jūsų paskutinį laišką 
gavau spali# 16, 1924, po to 
greitai gavau ir pinigus. Už vis
ką labai ačiū.

Per Kalėdas buvau nuvažia
vęs į Ušnėnus; ten prabuvau 
porą savaičių. Bet nelabai buvo 
linksma, nes mama po trupučiu
ką serga. Oras pasitaikė labai 
blogas, — iš viršaus ir iš apa
čios. Iš viršaus vis lietus, vėjas, 
apsiūkusi — dienų kaip ir me
rą — rytas ir vakaras. Iš apa
čios irgi nepasiduoda; gatvėje 
purvynas baisiausias; pad ar
žiais, — tas pats: visur su di
džiausiu vargu pasiseka išeiti. 
Taip ir praslinko šventės’,

šį metą ušnieniškiai norėjo 
mokyklą įtaisyti,'bet, kad tarp 
jų sutarimo nėra, tai ir moky
klos iki pat šiol dar nėra. Yra 
ir tokių typų, kurie tam reika
lui kliudo. Ir kituose reikaluo
se pas juos didelis nesutikimas. 
Dabar eina ginčai dėl ganyklų, 
ir kasžin kuo jie baigsis; jei 
kaip, ir po teismus teks pasitą- 
syti.

Porą metų atgal, tarp ušnie- 
niškių ir čekaičių dvarininko 
buvo kilę nesusipratimų dėl ga
nyklų. Jei ušnieniškiai butų tu
rėję vienybę ir nebūtų bailiai, 
tai butų šį tą laimėję, o dabar 
dvarininkas lengvai su jais su
sitaikė.

Vis dar 
matyti nei 
ti ką* nors
atskirai mandrauja. Apie senius 
ką jau kalbėti, bet, kad ir jau
noji karta beveik tuom pačiom 
pėdom eina. Tiek apie Ušnė
nus.

Musų mokykloje nesenai susi
organizavo “Kultūros” būrelis.

i 25 nariai; to
liau, bus daugiau. Iki šiol jau

I\ai gyvuoja miklus protas!— 
Rėkia kunigas pilvotas:
Nors ir blogas metas slenka, 
Kerpa vilną vis nemenką.
Lai gyvuoja miklas protas!— 
Rėk načalnipks guzikuotas: 
Vis šokdina pilką minią— 
Sulig noro nors suktinį.
Lai gyvuoja miklus protas!— 
Rėk’ veidelis nutepliotas....
Ką tai veltui pabučiavęs, 
O nuo kito litą gavęs.
Lai gyvuoja miklus protas!-— 
Rėk’ “traktierčiiks” augalotas, 
Silphą protą nukamavęs 
Sau ir valdžiai pelną davęs. 
Lai gyvuoja miklus protas!— 
Rėk pasaulis idiotas: 
Silpną protą jis nuspaudęs, 
O miklesnįjį priglaudęs.

(“S. D.”) J. M-s.

American Boot and Shoe 
VVorkers’ Union susirašinėjo1 su 
Sekretorium Tarptautinio čeve- 
rykų Unijos. Ir po to susiraši
nėjimo, Amerikos čeverykų uni
ja nu 
tautin
Tarptautinis biuras randasi Am
sterdame. Dabar tos šakos dar
bininkai turės savo susivienyji- 
me ja

larė prisidėti prie Tarp- 
ės tos šakos organizacijos.

Viekšniai. — š. m.
29 d. vietos s. d.
surengė
veiksmu
dinimas
tik 7 lt.

Kalėdoms manome
i nai, vakarą surengti..

Iš Lietuvos S.°D' Partijos1 
gyvenimo

lapkričio
organizacija 

viešą vakarą. Statė 3 
dramą “žmopės”. Vai- 
nusisekė, pelno gauta 
85 cnt.

tiZOLt Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkcwic».

BANIS 
AKUŠERKA 

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

3113 South 
Halstpd St.

u 369,541 narį.
vel buti-

B.

musų kaimuose ne
mažinusio noro veik- 
bendrai. Kiekvienas

kad kaimuose klerikalai su-'buržuazinė spauda tų kliu- Burely\jau yra
daro SLAPTUS RINKIMŲ čių nemato.
KOMITETUS ir ruošia savo ] 
žmonės rinkimams. Kun. du, eina visa linija. Jų puo- 
Vailokaičio stipendininkai limai viso kas yta neKien-jsa> pradėsim plačiau veikti. Pa-

Klerikalu smurtas tuo bu- surenKėm vieną paskaitą ir po
rą pasilinksminimo vakarėlių. 

į I Kuip bus šiek tiek stipresnė ka- 
nekleri-;sa, pradėsim plačiau veikti. Pa- 

esą gavę tam tikrų įsakymų kališka, tiek toli nuėjo, kad skaitą laike prof. GarbaČauskas. 
ir darbų pasiskirstymą. sunku aprašyti. Jei tai daro-'Neužilgo manome vėl rengti pa

rinkimus, ' skaitą; manome kviesti p. Bie-

rą pasilinksminimo vakarėlių.

Socialisty Partijoj
OREGON

Anykščiai (Utenos 
XI —r- 18 d. atvykus

ir darbų pasiskirstymą.
Klaipėdoje krikščioniškie-'ma su tikslu prieš 

ji fašistai bando ruošti su- tai apsivils klebonijų išde- 
sirinkimus. Iš to aišku, kad liai.
klerikalai žaidžia paskuti
niais kazirais.

Be to, yra žinių, kad kle-t 
ras, nebepasitikėdamas lai- Į munistą < 
mėti, yra sumanęs pakeisti. Profesines darbininkų orga- 
Seimo rinkimų įstatymą, — jnizacijas. Pastaruoju laiku 
sumažinti Seimo atstovų' Kauno Apskrities Viršinin- 
skaičių iki 50 žmonių ir at-.kas, jau kelintą kartą nere-. 
imti balsavimo teisę kariuo- gistruoja nekuriu laisvųjų 
menei; kuri, mat, neištiki-Į Profesinių Sąjungų. Šiomis 
ma esanti klerikalams ir už dienomis toji pat komisija 
juos nebalsuojanti.

N ėdu
Savo

da organizuotis
įku, kleras su ko- 
pagelba, išgriovė

linį. Kiek teko patirti, jis musų 
prašymą neatmes.

Tiek šį kartą gero ir blogo.
Pinigus jau visai baigiu; ti

kiuos, jus neatsisakysit mane 
dar palaikyti, kol tą mokyklą 
baigsiu... .

i— Liudvukas.

Tarptautinis Frontas
ITALIJA

juos nebalsuojanti. atsisakė registruoti Lietu
viai šitie gandai liudija, vos Profesinių Sąjungų Cen- 

kad IŠTIKRŲJŲ klerikalai tro Biuro įstatus. Priežas- 
prie ko tai ruošiasi. Ameri-'tis, — kam esą įstatuose pa- 
kiečiams tektų budėti ir sakyta, kad Centro Biuras 
sekti tų musų juodvarnių organizuos STREIKŲ ir ki- 
darbus. Lietuvos kleras pri- tus fondus. Nieks niekur 
sistumęs prie valdžios ir be- mandresnio motyvo nebūtų 
sinaudodamas iš valstybinio galėjęs sugalvoti, bet Lietu- 
lovio, be kovos neatiduos sa-Įvoje, tai yra galimas daik- 
vo laimėjimų. Ir todėl daro tas.
įvairias kombinacijas ir spė
liojimus, kaip užtikrinus sau 
tolimesnį viešpatavimą Lie
tuvoje.

Kratos ir areštai

Sausio 21, 1925

SUSIRINKIMAS

Pastaromis dienomis Lie
tuvoje suimta daug žmonių, 
kaltinamų priklausyme ko
munistų partijai. Suimtųjų 
tarpę apščiai nekaltų. Pa
vyzdžiui iš suimtųjų Joniš
kyje daug paliuosuota.

Kuršėnuose suimta trys 
socialdemokratai, valsčiaus 
Tarybos nariai. Juos išlaikė 
keletą dienų ir paliuosavo.

Kaune iškrėstas i Prof. 
Stankevičius, Prokuroro pa
dėjėjas Arminas, daug stu
dentų, pastarųjų tarpe keli 
socialdemokratai, partijos 
nariai. - •

Lietuvių Spcialistų Sąjungos 
Aštunto Rajono Centralinio 
Komiteto susirinkimas įvyks 
vasario 15 <l„. Naujienų name, 
1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Pradžia 1 vai. po pietų.

Visi komiteto nariai daly
vauk i t šiame nusirinkime kaip 
senieji, taip ir naujieji, kurie 
esate išrinkti dėl 1925 metų, 
šiame susirinkime turėsit per
imti visus dokumentus ir kny
gas nuo senosios LSS VIII Ra
jono valdybos. —A. Vilis,

Italijoje dabar yra susirinku-
Unijų Konvencija. Kaip Ita

lijoje nuo 1922 metų pradėjo 
veikti fašistų diktatūra, tai Uni
jos buvo labai persekiojamos; 
kratos Unijų ofisi/ose būdavo 
paprastas atsitikimas.- Dabar, 
nežiurint didelių fašistų perse
kiojimų, Unijos nutarė laikyti 
savo konvenciją. Į konvenciją 
suvažiavo labai daug delegatų 
'iš visos Italijos.

Centralinis Unijų Sekretorius 
L. D’Aragona, neskelbia viešai, 
kiek dabar visos Italijoj darbi
ninkų Unijos turi narių, bet iš 
pasitrketinų šaltinių sužinota, 
kad Unijos yra laimėjusios per 
tuos priespaudos metus 410,000 
naujų nayių.

Beveik kiekvienas delegatas 
raportavo, kad jiems dabar se
kasi vėl išnaujd| reorganizuoti 
Unijas ir yra graži ateitis ir to
limesniam veikimui..

Konvencijoj buvo kalbama su-J 
daryti Darbo Partiją, panašią 
kaip yra Anglijoje,
tarpu tas klausimas atidėtas ant 
toliau.

Balsavimuose įvairiose klausi- 223,974 narius, 
muose pasirodė, kad komunistų 
ir maksimalistų grupės turi la
bai mažai balsų šioje'konvenci- pradėjo vėl įgyti daugiau narių’tojai už Socialistų Partiją. Dau- 
joje. Už konvencijoj pagamintą ir sutikimas Unijose tuojau ap-1 gelis jų turėjo apleisti miestą, o 
programą balsavo 153,360 bal- sireiškė didelis, 
sų. |

Konvencija nutarė kuosmar- Unijų ir tuo budu dar padidin- balsuotojus, galima gauti juos 
kiaušiai kovoti su kapitalistų ti veikimą darbininkų Unijo- ir prie partijos, tik, žinoma rei-' 
klase ekonominiame lauke, kad se. kia dirbti.

si

AUKOS

Lietuvos Sočiai | Demokratų 
Rėmimo Fondui aukavo:

Julijonas Adomaitis $1.50.

J. šmotelis.

i ..

tuomi pagerinus darbininkų sto
vį. ’ .

šioje konvencijoje nutarta 
prisidėti prie Tarptautinio Dar
bininkų Unijo Susivienijimo. 
Reikalauti iš valdžios politinių 
teisių ir atgaivinimo Italijoj ci
vilių teisių.

Naujas Nacionalis Pildomasis 
Komitetas susideda iš sekamų 
asmenų;

\Ettore Reiną, Artūro Bell- • 
elli, Giovąnni Bensi, 'Alberto

> Šimoniui, Mario Corio, Giuse- 
ppe Bentivoglio, Domėn ico 
Viotto, Bruno Buozzi, Ales- 
sandro Gaili, Felice Quaglino, 
Ęnea Alberti, Gino Baidėsi, 
Mario Suppini ir Giuseppe 
Sardelli.

aps.) 24. 
iš Centro 

Į Komiteto atstovui buvo snšauk- 
■ tas vietos Socialdemokratų orga- 
inizacijos susirinkimas, sutvar- 
1 kyta organizacijos raštine, per
registruota nariai, aptarta savi
valdybės darbas, nes mums, kai
po skaitlingiausiai frakcijai vals
čiaus tarybose, puola daug at
sakomybės.

Paskutiniu laiku mus organi- 
jzacija žymiai stiprėja.

PRANEŠIMAS
Pranefiame, kad Dr. JIerzman per
sikėlė nuo"3410 So. Halsted St. j

3235 S. Halsted St.

^DR. HERZMAN^*

RUSIJA

—a o n o a o v/ o—

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

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

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

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

į Dienomis: CanaI 
8110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Speciali Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Umatilla, Oregon, Socialistų 
Partijos kuopos sekretorius ra
šo: “Mes turėjome šiandien la
bai ge^ą kuopos susirinkimą, na
rių susirinkime dalyvavo 15. 
Mes esamo įsitikinę, kad greitu 
laiku mes turėsime daug naujų j 
narių, nes visi musų nariai šian-i 
dien išsiskirstė su ta minčia, kad. 

i na-l

Mis. michnievigz -vidikiene 
akušerka

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
n.., . , Tel. Yards 1119PlttsblU gh, j Baigusi akuše- 

kolegiją; 
praktika- 
Pennsyl- 

tuimjvo ligon- 
1 bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 

; gimdymą, laike 
gimdymo ir po 

o .... T> ... i gimdymo. ( Socialistų Partija.
I Už dyką pata
rimas, dar ir ki- 

vasarįo mėnesy. Daugely tokiuose reika- 
u socialistai jau yra nomi-

site "pageltą.

Valandos nuo 
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 

J. E. Ma- , 9 vai. vakare.

J. M. Col- 
Kortas.

būtinai reikia gauti daugiau 
rili musų kuopai”.

NNSYLVANIA

George Seibel, !
Apšvietos Darbininkų 
skaitė lekciją sausio 25. Lekcija 
buvo 
tai nė. 
ers svetainėje

Nei 
neįvyksta tokių kuriozų, kaip 
Rusijoj. Ten pavieni diktatoriai 
daro taip, kaip jiems ateina į 
galvą mintis. Kai Leninas mirė, 
tai nuo tada prasidėjo visokis 
“apsivalymas”. Trockis buvo 
pirmutinis kuris papuolė į tą 
šerengą. Dabar jis yra gyvas pa
laidotas. Nuo jo atimtos visos 
politinės teisės, atimta visi raš-i 
tai ir dar neleidžiama nei su 
vienu kalbėti. Tokios nelaisvės 
žmogus vargiai ilgai gali .pakę
sti. Juk tas veda žmo^ų prie be
protybės.

Antras iš eilės papuolė Zinov- 
jevas. Nors, tiesa sakant, man 
Zinovjevas savo išžiūra, niekuo
met nepatiko. Man jis išrodė 
tikras “golovorėzas”. Jam skir
ta kelionė į Kaukazą, į šiltus 
kraštus. Mano manymu, jam

vienoje pasauly šalyje

Telefonai:

Rateliui rijos 
ilgai 
vusi 

skaitoma darbininkų sve- Į yanijos 
, Tron, Steel ir Tin Work-

ILLINOIS

Chicagje 
jau rengiasi prie aldermanų rin
kimo 
ward 
navę savo kandidatus. Nominuo- kreipkitės o ra- 
ti yra sekami draugai: 12 war-j~‘ 
dojJ. C. Krause. 23 wardoj 
——P. God i na. 24 wardoj — Dr. 
Lorbėr. 25 wardoj 
honey. 35 wa.rdoj 
lins. 44 w ardoj — B.
28 vvardoj socialistai prašo, kad 
W. H. Harris apsiimtų būti kan
didatu. 34 wardoj Progresistų 
JCliubas nominavo McVey, Far- ■ 
merių-Darbininkų Partija ir so
cialistai nutarė remti tą kandi- 
da'tą.

| Cook County socialistai par
davė daugiau narių užsimokėji
mo štampų. Peniai metais par
duota 550 daugiau štampų, negu 
užpereitais metais. Ir kuopos 

Ipernai padengė skolų $700. Yra 
ženklas, kad Cook County socia
listai labiau vęikia ir narių skai
čius auga.

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.*

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St.

r

NEW JERSEJ

Socialistų Partijos New Jer-
IYI ClDvUlO. AVACVLIV JL11C4ŽŽJ J I * W

vieta buvo tinkamesnė j šaltus sey valstijos komitetas turėjo 
Sibiro kraštus arba i Solovecko savo posėdį. Iš delegatu rapor- 
salas. |tl-' paaiškėjo, T ' " ’

Vadinasi, Rusijoj dabar- eina valstijoj socialistų 
“apsivalymas”. Nusikaltusius 
bolševikus siunčia į šiltus kraš
tus vakacijų, o/niekuo nekaltus 
socialistus' siuriČia į tolimus šal
tus kraštus pražuvimui. O rei
kėtų kaip tik antraip padaryti, 
— visus bolševikus į šaltus Si-

kad New Jersey 
kuopos la

biausiai veikia apšvietos srityje. 
Nuolat yra rengiamos prakalbos 
ir mokslinės lekcijos. Darbinin
kai tas lekcijas skaitlingai lan
ko. Valstijos kasoje gruodžio 
mėnesio į dienoje buVo $229.10. 

_  4 _____ t ___  _ Reiškia, kad ten ir pinigiškač 
biro kraštus, o socialistus palei-!valstijos komitetas moka gerai.
sti iš ten ir nusiųsti į Katfka- 
za vakacijų.

ČECHO-SLOVAKIJA

Čecho-Slovakijos darbininkų 
unijos pradeda atsipeikėti nuo

* susitvarkyti. Ir lektoriams ap-i 
moka ir dar kasoje šiek tiek, pi
nigų lieka.

NEW YORK

New jYorko miesto Socialistai 
pastatė du kandidatu į Nacio- 

komunistinio svaigulio ir ekono- nalę Socialistų Konvencija, kuri 
minio krizio. (atsibus vasario mėnesy, Chica-

Gruodžio 6, pereitais metais goję. Kandidatais yra dd. M. 
įvyko Unijų suvažiavimas. Dele- HiMųuit ir teisėjas Panken, Bal- 
gatų suvažiavo 123. 1 Delegatai savirųas' jatsibus vasario tl die- 
raportavo, kad prieš atsiradimą ną. Kiti visoje valstijoje kandi- 
komunistų, Unijos turėjo 403,- datai yra: E. Friedman, J. Ger- 
000 narių. Bet komunistai, kaip ber, H. Kobbe, J. Oneal, S. H. 
ir visose šalyse, suskaldė Uni- Stille, J. C. Pachle, J. II. Sulli- 
jas ir 1920 metais, Unijos tik 
teturėjo 217,149 narių. Bet da-

Bet tuom bar jau Unijos vėl pradeda at
sigriebti iš tos suirutes. Birže

lio 30, 1924, jau Unijos turėjo

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

LIETUVIO DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams. *

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 pe 
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. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
47,29 So. Ashland Avė., 2 lubos

, Chicago, Illinois
Specialistas džiovos **

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE 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.

J

Phone Cicero 8459

DR. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nuo 6:30 iki 9 vakare.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas CanaI 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

k.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 81 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietį}... .............. ... .................... ■ >
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., Ch^ngo 
arti 31st Street

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

I

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

Optometrist 
Tel. Boulevard 6487 
1649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-to» ant 

2 lubų

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banlp 
Telefonas CanaI 0464

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

Biuras 4204 Archer Are.
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. įW. Beaudette

van, J. F. Viola, J. A. Weil, T. 
B. Wiley. • ‘ .

Valstijos organizatorius Stille 
nesenai užbaigė čia savo darbą. 
Jam buvo paduota 118 naują 
darbininkų ir jis bandė prirašyti; 
juos prie Socialistų Partijos. 

Unijos Tie darbininkai visi buvo balsuo-
Kaip Unijos apsivalė nuo ko

munistinių elementų,

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

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

, Dabar yra nu- 52 iš jų prisirašė prie Socialistų 
| tarta susijungti su Federacija Partijos. Tas rodo, kad kalbinant Dr. A. K. Rutkauskas 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146

'At "' 1 ' ' tl ' V» ■'' < f ■ , V1 ’ VJ ' ' ' t '> K ' ’ ’’*
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' NAUJIENOS, Chieago, UI Ketvirtadienis, Va

vatkos, vargamistros, zakri-1 
stijonai, špitolninkai ir ki
toks “katalikiškas proletari
atas”!

^AUJIEHOS
' The Lithuanian Daily New«
Cubiiiibed Daily Except Sujaday

The LithuMaian News Pub. Ca. Ine.

Editor P. GRIGAITIS______
1732 South Halsted Straat

Chieago, III.
Telophone RooMvdt 8SU0

Subscription RateSn
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside o f Chieago.
$8.00 per year in Chieago.

3c. per copy.
Entered as Second Class Matter

tfarch I7th, 1914, at the Post Office j vieni
,f Chieago. m., under th. act ot, ®o<-iaiaemoKratui visai
viarch 2n.i 1879.___________________ neleidžia rašyti apie bedar-

Naujienos eina kasdien, išskiriant biy šaudymą, įvykusį ties 
tekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-1 rz . . v .1
irovė, 1739 So. Haisted st., chieago,Kauno miesto rotuše; viską,: 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500. •

Užsimokėjimo kainai
Chieago je — paštu:

Metams ____  $8.00
Pusei metų .... .................   4.00
Trims mėnesiams ________ — 2.00
Dviem mėnesiams __________ 1.50
Vienam mėnesiui _________ ... .75

Ihicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ...........    3c
Savaitei  ....................................... 18c
Mėnesiui ......-... ......  — 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštui

Metams _____    $7.00
Pusei metų ....................... 8.50
Trims mėnesiams----------------  1.75
Dviem mėesiam _________ — 1.25
Vienam mėnesiui.75

Spaudos cenzūra yra biau- 
rus daiktas, bet kuomet cen
zūra susideda su jėzuitizmu, 
tai išeina tikra niekšybė.

Mums praneša iš Lietu-’ 
vos, kad, valdžios cenzorius

i “Socialdemokratui”

ką “Socialdemokratas” apie 
tai parašo, cenzorius išbrau
kia. O buržuazinieips laik
raščiams rašyti apie tai lei-

BAKŪŽĖ, KURIOJ GIMĖ PREZ. A. LINCOLN

[Pacific and Atlantic Photo]
' . » I \ \ ' l .t J . »

Menkutė bakūžėlė Kentucky valstijos miškuose, kuriojo-vas. 12 Id., 1809, gimė garsusis prezi-

Politinė Ekonomija'
Iš rusų kalbos laisvai vertė J. Sondeckis.

<Te«Uyi) .<■

b

gi reikalavimui pakilus, kaip 
mes matėme, greit pakyla ir tų 
prekių gamyba.
ir su darbo jėga.
... Pakilus darbo mokesčiui dar
bininko gyvenimas pagerėja; ta
da darbininkas gali geriau val-

Panašiai yra ✓

(A. t p iję luta )
Metami .............. —................— $8.00
Pusei metų  ____ __ _____ _ 4.0(1
Trims mėnesiam*___________  2.00
Pinigus reikia siųsti paftto Money 

Orderiu kartu tu u įsakymu.

Šitos jėzuitiškos politikos 
tikslas yra aiškus: valdžia 
nenori, kad darbininkai 
skaitytų socialdemokratinę 
spaudą, kadangi pastaroji 
rašo tiesą.

Tuo labiau Amerikos lie
tuviai darbininkai privalo 
vėsinti Lietuvos soeitildeino- 

k vatus!

dentas Abraham Lincoln, kurio gimtadienį šiandien mini visa Amerika.

Kadangi kunigai duoda ptiisie-

“Šventosios, demokrati
nės” Lietuvos didžiausiame

Vakar rašėme apie Elsin- 
kių konferenciją ir apie pa
vojų, kad toje konferencijo-j 
je gali susidaryti Pabaltęs

(lelis, lūki jie rado reikalinga 
susiorganizuot į naują partiją,' gą aklai klausyti savo dvasiškos 
kuri pasivadino “Union Socialis
te CJmmuniste”.

Naujoji Franci jos “socialis- 
tų-komunistų” partija ketina 
statyt savo kandidatų sąrašus 
j šio puvasario siwi va-IdylSių 
rinkiniuose. Mask vinis komuni- 
zmas tuo budu vis labiau ir la
biau trupa.

Gyvenimui reikalingų lėšų dy
dis arba darbo mokesčio dydis 
pareina nuo įpročių, nuo klima
to (oro), kuriame darbininkui 
tenka gyventi. Anglų darbinin
kas turi kasdien turėti mėsos, 
kovos, jis geria daug alaus, Į
šitą jis yra taip* įpratęs, kad, tai ^yti, geresnį butą pasisamdyti 
laiko butinu' dalyku, be kurio b’ t.t. Ligos ir ni^HTt^upias su- 
negalima apsieiti. Todėl Anglų 1 . . - ,v. -
darbininko darbo mokestis turi mimų skaičius padidėja, 
apimti ir tokių ‘\ ‘
apie kuriuos Rusų ar Lietuvos dar
darbininkas gal ir nesvajoja.

Rusų darbininko uždarbis 
prieš karą buvo toks, kad jo už
teko tik duona, kvasu ir kopūs
tais maitintis. Jei Anglų darbi
ninko uždarbio beužtektų tik to
kiam valgiui, kokį valgo Lietu-

^U®U.,d®rbin!I!kas’ jis|sis"akys'"tĮ padėti išnaudoti; jis 
siūlo darbininkui tik tiek, kad 
šis įj-tiletų šistip ta.ii;> pusbadžiu 
išsimaitinti.

Sunkus gyvenimas atsiliepia Į 
darbininko sveikatą, prasideda 
ligos, mirštančių -skaičius didė
ja, vedybų ir gimimų skaičius 
mažėja. ,Galų gale darbininkų 
skaičius tiek sumažėja, kad jų 
pradeda trukti ir todėl darbo 
mekestis- pradeda vėl kilti.

(Bus daugiau) • t
--------- ------ f----—-----

mažėja, priešingai vedybų ir gi- 
Visa 

daiktu vertę tm padidina darbininkų skai • 
z,:„ j— nepaminėta, kad

esant viename kuriame krašte 
aukštam darbo mokesčiui, pra
deda i tą kraštą plaukti darbi
ninkų minįos iš kituv ir tokiu 
budu numuša kainas. Darbdavis 
nėra kvailas! Jei jis mato kad 
norinčių darbd gauti yra <lan
giau negu reikalinga, tai neat-

patraukimu. Laikraštis yra 
ije tik kolektyvus propagan
distas ir kolektyvus agitato
rius, bet ^taipogi ir kolekty
vus organizatorius...’ ”
Jeigu Leninas^ “taip sakė,” 

tai aišku, kad kiekvienas tikin
tis bolševikas turi skaityt ir 

platinu “Laisvę”, kad ir čia da 
taip — kad ir jos turinys butų 
toks, jogei beskaitant ją žmo
gui norėtųsi į Rygą važiuoti!

Kaip “Draugo” Bumšai, taip 
ir “Laisvės” Bimbai svarbu ne 
kad jų parapijonys protautų, 
bet kad jie klausytų savo dva
siškų autoritetų žodžio. Nenuo
stabu, kad taip vienas, kaip ir 
antrds jų randa pritarimo tiktai 
tarpe davatkų — Romos davat
kų ir Masitvos davatkų.

vyriausybės,, tai, žinoma, kiek
vienas kunigas gali'būt prispir
tas keikti socialistus. Bet prie
vartos darbas yra menkos ver
tės darbas. Tatai buvo patirta 
clivi' Vergrijos laJlcads. Vergai 1>-V- 
sirodč dauį>- mažiaus produktin- 

gi darbininkai, negu laisvi žmo
nes, ir dėlto vergija, kaipo ne- 
ekonomiška sistema, turėjo būt 
pašalinta. Tas pat patirta ir su 
baudžiauninkais, z

Kunigas, kuris tikrai tiki į 
tų, ką skelbė Jėzus Kristus, ne
gali būt nuoširdus socializmo 

: priešas. Jeigu gi jisai yra vei'd-

bala žino, kokį ermiderį padary? 
tų. :

Juo dartininkiii švieseani, tuo 

daugiau lesų jie reikalauja’-,kad 
galėtų žmoniškai gyventi ir pri
deramai pavalgyti.

Adglų, Vokiečių ar Amerikos 
darbininkas, nesutiks gyventi 
tokiame urvė, kokiu tenkinasi 
Lietuvos ar Rusų darbininkas. 
Anglas ar Vokietis darbininkas 
nori pasiskaityti knygų ir laik
raščių, nori nueiti teatran ir t.t., 
jų uždarbio turi užtekti ir, ši
tiems dalykams, ^kitaip jie nenu
rims ir darbas neis. L

Oras taip pat turi įtakps dar
bo mokesčio dydžiui. Italų dar
bininkas, kuris gyvena šiltame 
krašte ,gali tenkintis tokiais 
drabužiais, kurie tik pridengia 
kūno nuogumą; nėra didelės bė
dos ir su butu: jei kambarys 
yra-—gerai, bet jei jo nėra, tai 
galima naktį išmiegoti ant sve
timo namo prieangio ar stačiai 
gatvėj. Kas kita, sakysim, Lie
tuvos darbininkui: jam reika
linga turėti irt kailiniai, ir šiltas, 
butas. Rusų darbininko uždar
bis palyginus su Italų didesnis, 
bet jam dėlto nėra lengviau gy
venti, nes jis turi daugiau iš
leisti tokiems dalykams, be ku
rių jis apsieitų gyvendamas šil
tame krašte.

Taigi, darbo mokesčio dydis 
pareiga nuo darbininkų įpročių, 
jų išsilavinimo, nuo krašto oro, 
kuriame jie gyvena. Aukščiau ar 
žemiau šitos linijos darbo mo
kestis paprastai negali ilgai lai
kytis. ■ Netrukus pamatysime, 
delko.

Yra darbų, kurių negalima 
dirbti be tam tikro, kartais ga
na ilgo pasiruošimo. Imkime, 
pav., gerą šaltkalvį. Kol jis iš
moko savo darbą, sugaišo laiko 
ir išleido pinigų. Visa tai jis tu
ri paskui uždirbti0odel jo d ar

gingai derasi su Vatikanu. * 5o jėgos būtinoji/ verte, jo už- 
Jie sutinka jau pripažinti ka-' darbis turi būti didesnis negu 
tab’kų bažnyčiai Rusijoj visas tokio darbininko, kuris save 
laisves, bet už tat reikalauja amato mokslui nieko neišleido, 
iš 1 papos, kad jis paveiktų į Juo kuris darbas reikalauja iš 
Mussoliui ta prasme, kad šis. darbininko daugiau mokslo, tuo 
užtęstų Besarabijos pripaži- 
ni ną Rumunijai, kad per tą 
la}ką sovietai suspėtų užsie-1 
niįiose pravesti tuo reikalu tę, pažiūrėkime jos rinkos kai 
kampaniją?’ — - 1 -• 1

BeGIMAS Iš VOKIETIJOS 
KOMUNISTŲ PARTIJOS. 

1 . ?
Po gruodžio mėnesio rinkimų 

. Vokietijoje, kuriuose komunis- 
. ... . . \ • ILi prakišo visą milionų baisų,

ferenciją ir apie jos vaisius komunistų partija ėmė irti per 
dabar randame Kauno “Lie- visas siūles. Mat,, žmonės, prisi- 
tuvoje” pranešimą, kur sa- dėjusieji prie tos partijos, da- 
koma, kad Suomijos, Lenki- neteko vilties, kad Sto
jos, Estijos ir Latvijos už
sienio reikalų ministeriai 
sVarstė 5-os Pautų Sąjungos 11U0 savo mandato 
sesijos priimtus nutarimus 
apie arbitraciją ir 
kad tų keturių valstybių 
vyriausybės šituo klausimu 

; laikosi vienodo nusistaty- 
iš mo. Todėl v.

mieste, Kaune, raitoji poli- vafstybhį šąjunga, vadovau- 
_cija nesenai šaudė į bedar- jama Lenkijos. Apie tą kon- 

bių minią, susirinkusią prie 
rotušės tartis su miesto vy
riausybe dėl viešųjų darbų. 
Keletas bedarbių sužeista.

Dabar mes gavome pluoš
tą žinių ir iš Tmtro stam
baus Lietuvos miesto — 
Šiaulių. “Šventoji”, suta-

te-
nė-

Lietuvos 
“Šventoji”, i 

“demokratija” 
nai, pasirodo, taip pat 
snaudžia.

Musų bendradarbis 
Šiaulių rašo:

“Sausio 11 d. įvyko 
cialdemokratų mitir 
ir kuomet tiktai buvo pa-| 
minėta žodis ‘kunigas’, tai 
policija tuoj išardė mitin
gą ir areštavo Seimo narį, 
drg. Markelį ir kitus drau
gus ir nutempė į policiją 
ir klausinėjo, delko buv'^ 
paliesta kunigas. Dabar

tie mimsteriai 
reikalingą tų 

bendradarbiavi- 
“pasiulys savo

kietijoje gali įvykti bolšcvikiš- 
k-a revoliucija.

Saksonijoje nesenai atsisakė 
> komunistų 

atstovas Saksonijos seime Zip- 
atrado, i'el, kadangi jisai nenorėjo to- j 

liaus pakęsti centro komiteto 
diktatūrą. Iš komunistų parti
jos po to pasitraukė seimo at
stovas p-ia Schlag, bet mandato 
ji tuo tarpu neketina atsižadė
ti. Iš kom. partijos pasitraukė 
taip pat vienas Dresdeno mies
to tarybos narys.

? ( Miestuose Freital ir Rabenau, 
netoli Dresdeno, pasitraukė

’ mainis, arba jeigu jisai kovoja 
prieš socializmą tiktai iš prie
vartos, kaip vergas arba baud
žiauninkas, tai jo pastangos nu
eis niekais. Tokios rųšies priešai 
socializmui nieko nepadarys.

ROMOS PAPA IR MASKVOS

Ai*

ISPANIJOS SOCIALISTAI 
VEIKIA.

Skausmas strėnose s 
i 

reikalauja tokio gydymo, kurs *•; 
^prašaliną priežastį. Bet norint k 
greito palengvinimo vartok įį

Į valstybių 
mą,” ir j 

(Vyriausybėms būti nuolati- neį0]į Dresdeno, pasitraukė iš 
niam kontakte tikslu padėti komunistų partijos ir iš miesto 

t J T. Sąjungos 
'kryptimi.”

Konferencija priėmė ir
Į) įsirašė arbitražo sutartį ir 
.utarė sekančia konferenci-

darbams ta tarybų du komunistų atstovu.
Į Jų vietas negalės užimti kiti 
kandidatai iš komunistų sąrašo, I 
kadangi jie taip pat jau yra ap
leidę partiją.

“NESUSIPRATĘ” KUNIGAI.

eiti klebonijos davatkų 
pareigas. Pirmiaus da-| 
vatkos mitinguose trinks-j 
mą keldavo, kai kunigas 
buvo paminimas, o dabar 
policija pasiėmė tą rolę.”

A ugšči aus pamin ė laša i
mitingas Šiauliuose buvo 
padarytas rinkimų agitaci- ' 
jos tikslu. Mat, Šiaulių gy
ventojams dabar teko išlai
kyti antrą rinkimų kovą.

Pereitą rudenį, rugsėjo 
19 ir 20 dd. savivaldybių rin
kimus Šiauliuose laimėjo 
socialdemokratai, 
darni 18 atstovų į miesto ta
rybą, susidedančią iš 40|_. 
narių (pirma soc.-dem. te
nai buvo, rodos, tiktai 2). 
Krikščionims ir jų pakali-

praves-

Šitie konferencijos nuta
rimai rodo, kad sąjunga tar- 

'pe Lenkijos, Suomijos, Esti
jos ir Latvijos f aklinai tapo 
įsteigta. Konferencijoje da
lyvavusios valstybės nutarė 
spręsti kylančius tarpe jų 

l ginčus trečiųjų teisino ke
liu; jos nutarė sutartinai 

įveikt Tautų Sąjungoje; jos 
nutarė palaikyt tarpAsavęs 

| nuolatinius ryšius ir daryti 
bendras konferencijas. Jei
gu tų valstybių valdžios ši
tuos nutarimus patvirtins, 
tai lenkiškoji Pabaltės -val
stybių sąjunga bus veikian
tis kūnas.

1 Tai yra vienas* skaudžiau
sių smūgių, kokius kada 
nors apturėjo Lietuvos dip
lomatija. Lietuva pasilieka 

.visai izoliuota,

Klerikalui stengiasi visokiais 
budais įpiršti savo spaudą žmo
nėms. Kadangi žmonės nemėg
stą skaityti kunigų pliovones 
prieš “bedievius’5 ir nuobodulio 
pasakas apie visokius šventuo
sius, tai klerikalai mėgina įti
kinti juos pagalba “autoritetų”, 
kurių kiekvienas tikintis katali
kas privaląs klausyti. Tuo tiks
lu ji nuolatos kartoja mirusiojo 
papos Plaus IX žodžius:

“Platinti gerąją spaudą 
yra priederme kiekvieno gero 
krikščionies, kuriam yra 
brangus jo paties ir kitų iš
ganymas...”

Jie cituoja taip pat kito miru
siojo palios, Leono XIII, žodžius, 
kad

Socialistų ir Darbininkų In
ternacionalo biuras Londone ga
vo laišką iš Ispanijos socialistų 
partijos pildomojo komiteto, 
kuriL praneša, kad gruodžio 9 
ir 10 dd. partija atlaikė konven
ciją! ir patvirtino savo griežtą 
nUsistatymą prieš Primų -de 
Riveros diktatūrą, 
liaus sakoma:

“Mes esame su 
klįise ir prieš 
niiošiirdžios simpatijos ryšys 
gyvuoja tarpe Generalės Dar
bininkų Sąjungos ir Socialistų 
Partijos.

“Socialistų
8,000. aktingų narių, o Gene
ral ė Darbo Sąjunga 210,000, 
ir dieninis organas, ‘EI Solia- 
lisįta’, pamažu, bet tvirtai da
ro progresą.”

SEVERAS 
LEDSYL.

Jisai buvo naudojamas su ge
riausiomis pasekmėmis nuo 
skausmo strėnose iš prieža
sties inkstų ligos.

r,

£

“Katalikų priedermė yra 
galingai palaikyti katalikiš-

Visai tokį pat būdą savo laik
raščiams išplatini! vartoja ir 
komunistai. Jų spaudos prolau- 

nemėgsta,

darbininkų 
buržuazijų;

Partija turi

Ranka ranką maz
goja.

Kauno 
šo:

Socialdemokratas ra-

So-

Kaina 76c ir $1.25.

Gaunamas pas jūsų aptiekorių.

W. F. SEVERĄ 
CEDAR RĄPID

LIETUVON
.... . ... -.K

baisus smūgis. • Todėl tie 
rinkimai tapo panaikinti ir 
paskirti nauji rinkimai sau
sio 24 ir 25 dd. Antrųjų 
rinkimų rezultatai dar neži
nomi. . .;

Jeigu Lietuvos klerikalai
TRUPA.

pąrti-

padarytų taip, kaip Rusijos 
bolševikai: panaikintų vi
suotiną balsavimą visiškai 
i r įsteigtų “krikščioniškus 
sovietus”, kur rinkimu tei-

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, pagal laivą.

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

Musų didęli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, LAPLAND, P1TTS- 
BURGII siūlo greitą kelionę j Cher- 
boug, Southampton, Antvverp. Daug 
laivų išplaukiu kas 'savaite.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St.. Chieago, UI.

1 “Esamomis žiniomis, 
vietų j tusi jos diplomatai ener 
gi ligai derasi su

Nė dvasiškas stonas, pasirodo, 
neapsaugoja žmogaus nuo pate
kimo po bedievių ir net po socia
listų įtaka. Tą .pripažįsta patys 
kunigai savo laikraštyje “Ry
tas”. Vienas jų rašo:

“Reikia dar pasakyti atvi
rai, kad: daug' musų • kunigui 
visai neturi politinio sąmo-
ninguiho iir lengvai.pasiduoda jantys žmones irgi 
socialistų propagandai ir įta- Ui jie nori jos platinimą ir rė-

Jie priima socialistų pa- miyią padaryti savųjų “kątali- 
gyrimą, kad tas geras kuni- kų” priederme.
gas, kuris dirba-tik bažnyčio-1 Kaip ir Romos katalikai, ko
jis už gryną pinigą ir tuo di- nuliūstai turi savo papą, sėdintį 
džiuojasi ir ne kartą palaiko Maskvoje. Dabartinis jų papa 
tamprius ryšius su socialis-' yra Zinovjevas. Bet didesnis už 
tais ir jų vadais. Lietuvos so-’ji autoritetas skaitosi nabašnin- 
cialistų: valstiečių liaudinin- kas Leninas. To'del šito mirusio- 
kų (? “N.” Red.), social'de- jo savo papos žodžius komunis- 
mokratų, bolševikų (? “N.”
Red.> ir žydų tikslas labai ai-[savo parapijonis skaityti tokius 
skus, tai pašalinti kunigus šlamštus, kaip “Laisvę” ir pana
mių visuomeninio veikimo ir šus į ją. 
paskiau patiems vesti plačias 
minias ten, kur tik jie pano- 
irės. Neužtenka jiems paša
linti kunigus iš visuomeninio 
gyvenimo, bet taipogi neleisti 
nieko kalbėti kunigams baž
nyčioje prieš socialistus ir jų 
mokslą...”
Jeigu net daugelis kunigų pa

siduoda socialistų propagandai 
ir įtakai, tai prasti yra klerika
lizmo popieriai. !

Klerikalizmo vadai nori verste 
priversti visus kunigus kovoti 
prieš socialistus ir tam tikslui

kai.

tai ir cituoja, kad paskatinus

Okupuotoje Lietuvoje

didesnės turi būti jo darbo jėgos 
vertė, jo uždarbis.

Išnagrinėję darbo jėgos ver-

kranelius komunistu 
joje pastaruoju laiku taip,pat, 
kaip ir kitose Europės šalyse, 
įsigalėjo kraštutiniai kairieji 
' lementai. To pasekmė yra ta, 
kad daug partijos .narių dabar pavartoti net pamokslus bažny- 
yra metama kinkau už “opor- čiose. ;
tunizmų”. Išmestųjų komunis-'gai, jeįgu jie tildai šituo budu 
tų skaičius pasidarė loks di- atsilaikyti prieš socialistus,

Menki jie yra psicho{o

Vienam paskutinių Brooklyno 
komunistų organo numerių rašo
ma taip:

“Yra tokių revoliucinių dar
bininkų, kurie laikraščių pla
tinimą ir palaikymą nelaiko 
vienu iš svarbiausių iniusų 
darbų. Jie tiesiog per pirštus 
žiuri j tą darbą. Paklausyki
me, ką Leninas apie tai sakė 
<ląr;1901 metais. Jisai rašė: 
Y“ ‘ Musų nuomone,'vdikimo 
pradžia... turi būt politinio 
visos Rusijos laikraščio pa
statymas.’ X /

“ ‘Laikraščio role, tačiau 
neapsiriboja vienu tik idėjų 
platinimu., vienu politiniu Au
klėjimu ir politiniu talkininkui

nos. Mes matėme, kiek darbi
ninkui reikalinga už savo darbą 
gauti, dabar ptižiurc-kime kiek 
jis iš tikrųjų gauna.

Mes jau jnau’me. kad prekės
Bedarbių skaičius. Vlilniuj rinkos kainu btfna tai didesnė 

yra 1212 bedarbiai, iš jų 875 tai. mažesnė/jos tikrosios ver- 
vyrdi ir 367 moterys. į lės. Juo daugiau prekių ieško-

Dįirbo negaunu, dauginusia ma pirkti, tuo didesnės yra var- 
tfcU'pe ir todėllietuviai. -žytinėg pirkėjų

Nblinksmi Nauji Metai. Vii- prekės kaina kyla; gi didėjant 
niaus šviesuomenė (naujuosius prekių r .u ?mui prasideda dides- 
nwtns suliko Lietuvių ‘kliiibe, o nės varžytinės tarp pardavėjų 
moksleiviai — Vytauto Didžio- ir prekės kaina krinta. Apskri
do gimnazijoj'. Sutikimas 'buvo tai varžytinės stengiasi priar- 
liudnas, nes aplink sienas vai- tinti rinkos kainą prie prekės 
ketinėjo (okupantų poliiein i n- tikrosios vertės. Viisa tai tinka

• ■ * ♦ • \ ■ , 

kai. . < ir darbo jėgai, nes ji jug irgi
Jei darbo yra / daugiau,

Pirm Negu Pirksi

Nusmųkę įmonių reikalai, m'ekė.
Vilniaus dauguma įmoiįųi lik- jei darbininkų daugiau ieškoma, 
viduojasi ,nes lueįstengia iš- tai darbdaviai pradeda tarp su
pirkti *11)25 m. patento. 'Lenkai vęsdel darbininkų varžytis, it, 
griebiasi priemonių 
liūs" (bausti.

Pamatyk Pianui pas Budriką, 
Gulbrauscu Pianą ąrba kitą gerus 
išdirbystes, kainos daug mažesnes 
kaip kitur ant aukštos rųšies Pia
nų. Bargenai. Uhurchill riešutu 
medžio Playcr, 
Pianas , 
Seąbor Electric t

’Plhycr Pianas 
Vpright Howard 
-Piynas;
lUpriglit Oak 
Pianai.

JOS. F. BUDRIK
3343 So. llalslud S'l.
3327 So. 1 laistei! St.

. t Hit AGO, ILL.

$245 
$165 
$150 

$65

nusmukę- todėl darbo mokestis pakyla virš ; 
būtinos darbo jėgos vertės. Bet-)

♦



gali pasi-

Vieša Padėka

ANTANAS DRUKTENIS

kiek-

• • 5 *Kad tai patvirtinus siunčiame dykai.
TRAUKI A KUNIGĄ TEISMAN

T

Dr.

Dzimdzi-Drimdzi pamilo
MOTERIS NUSITROŠKINO L

Mr. 1. Knowttt. Surel lt vvas a stvIisD coat oncei
r— ----------------------- ------------------- -------------------------------------C— ——   ... ... i ... ■ .....................i...

JEI TURITE RUPTURĄ 
BANDYKIT ŠITĄ DYKĄ1.

na-
pa-

vargo pa- 
puošniąją

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

4204 Archer Avė., Chicago, III 
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
nedėldienials nuo 9 iki 12 pietų.

Telephonc Lafayettc 4543

Miesto tarybas t ra n spo r tad jos 
komitetas priėmė bankierin 
nustatytąją kainą.

parodyti maskviečiams, 
kad jie negali jokio triukšmo su
si rinkimuose daryti, o tiktai 
• varstyti rimtus uniog reikalus.

Grupė Tikrų Ūnijistų. I

nubudime 
i Antaną 

Ignacą 
seseris 
Gustie- 

Juozas ir 
Kūnas pa-

(Tąsat ant (>to pusi.) /

yn 
ne 
to

kiekvie 
gali už 

Rosi

PVM fpOOONtSSS, 1 
VEO.P-. UApsT-V
AN OtO STNLE. į 

. COfM XOUVL: 
* < i/i t i i

ir pagerintu Lu

Kiekvieną dieną 
ir malonumą. Tai 
išgydo sifilį.

W. S. Riet, Ine.
98 D., Maln St.. Adam ‘N. Y 

Malonėkite atsiųsti man ..a 
polį gyduolių dėl rupKiros 
Vardas ........... ...................

LieĮuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

. 1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

mes visiems Chicagos 
viams, jau baigiamas, 
gos Lietuvių Auditorija 

(Chicagos lietuvių namas

Uždekite jį biic ant kokios rupturos, 
senos ar naujos , didelės ar mažos ir 
jus busite ant kelio kuris pertikrino 

tukstąnČius.

S 5.00
Rusk gydo 60

(Jiicagicciai pamilo dzim- 
dzius ir nežino kodėl? delko? 
kam? už ką? kartą? ar ilgai? 
Ką jie padarė? Aš ir pats neži
nau kame dalykas. O gal lame

•Z. ; . <
v’■ . -į j.j. .......••.^.5/.

NAUJIENOS, Chicago, III.

CHICAGOS 
ŽINIOS

McAndrew sauvaliauja
Mokyklų superintendentas Mc- 

Andrevv nepaliauja sauvaliavęs. 
Pernai jis buvo nutaręs įvesti 
bent niekuriose mokyklose taip 
vadinamą Vplatoon system.’ 
Tai sukėlė visuotiną pasiprieši
nimą ir nęsenai buvo paskelbta, 
kad “platoon system” mokyklų 
nebus steigiama, nes pasirodžiu-; 
sius nepilnai praktiškos. Tečiaus! 
dabar sužinota, kad niekurioS' 
mokyklos yra pertaisomos ii 
pertvarkomos, kad jas galima 
butų pritaikinti prie, “platoon 
system.” / Ypač stropiai dirba
ma Scanlan mokykloj.

Visi mokyklų viršininkai iki 
vienam priešinasi tai sistemai. 
Visi mokytojai taipjau išreiškė 
griežtą pasipriešininvj. Bet Mc-

Netik ne-1 
paiso, bet ir tartis ar kalbėtis su 
mokyklų viršininkais ar moky-! 
tojais atsisako. Visą jis daro 

.... sau valiai, pasiremdamas vien,
ilgaimm sutiko nes_ nesą ge- ,sau palankia mokykhj tarybą. I 
lesnės išeities n pa aie o e a - ne mokytojų, bet;
dermanams balsuoti už nustaty- .. litikieri ir biznicriy.' 
tąją kainą.

Dabar belieka miestą tarybai: -----------------
nutarti pirkti gatvekarių linijas _ _ _ _ _- _ ..
ir visą tą klausimą pavesti bal-' 
suotojams nubalsuoti* visuotinu] _
balsavimu. Transportacijos ko- ] -----------------
mitetas norėjo^\kad nutarimas 
pirkti gatvekarius butų padąry- ] 
tas sekamame miesto tarybos su- Į 
sirinkime ateinantį. penktadieni 
ir kad tas klausimas butų ati
duotas visuotinam balsavimui 
ateinančiuose rinkimuose, vasa-' 
rio 24 d. Bet daugelis alderma-1 Kiek teko sužinoti, maskvie- 
nų su tuo nesutinka. Aldei • čiai labai nerimauja pralaimėję 
manai net prižada ateitį . seka- lietuvių kriaučių 269 lokalo rin- 
mą susirinkimą, taip kad vei- kimus ir pradėjo kur tai surpai- 
kiausia nė susirinkimas neįvyks, Pėse sulindę laikyti slaptus su
neš vargiai bus galima sudaryti sirinkimus. Jie mėgina prisi- 
kvoiumą. » Mat aldermanai da-1 rengti pakelti skandalą sekan- 
bar rengiasi prie rinkimų, tad čiame lokalo susirinkime, kuris 
neturi laiko lankytis į tarybos' įvyks penktadieny, 13 d. vasario, 
susirinkimus. Aldermanai be Kad maskviečių iškahio padary
to nenori, kad pirkimo kiausi-Į lūs pienus suardyti ir neduoti 
mas butų atiduotas balsuoti ai- Į jiems progos daryti kokį lermą 
einančiuose aldermaniniuose rin-: susirinkime, yra pareiga kiek- 
kiniuose, nes tas esą labai ap vieno tikro unisto ir unistės bu- 
sunkintų aldermanams rinkimu ■ tinai dalyvauti šiame ęusirinki- 
kampaniją. Todėl ' visuotinas, me ir 
balsavimas tuo klausimu įvyks 
kada-nors vėliau — apie pavasa-

Sutinka mokėti $163,- 
000,000 už gatvekarius

Miesto tarybos transportacijos 
komitetas 8 balsais prieš 1, ma- 
yorui Dever patarus, priėmė 
kompanijos ir bankierių nusta
tytąją .kainą už gatvekarius r— 
8163,000,000. Reiškia alderma- 
nai sutinka tiek mokėti už gat-.1 . , ,, . „ _ >Andrew to nepaiso,vekanus* jei miestas panorės 
juos paimti savo nuosavybėn.

Alayoras Dever išpradžių prie
šinosi tokiai aukštai kainai, bet '1

GETTYSBCRGO PAMINKLAS Vilniaus Vadavimo Komi- jgj reikalauji vaisto, tai
toto nario žodis lietuviams

Paminklas istorinio Gettysburgo mūšio, kur dabar yra 
• cionalinės kapinės. Tas mušis nulėmė civilinio karo likimą ir 
i kreipė karo laimėjimą šiaurinių valstijų pusėn. Paminklas sto- 

a , B n a i vi toj vietoj, kurioj stovėjo prezidentas Lincolnas, laikydamaslietumi Ratehuose. • -•
Tiansportacij’os ko- ----------------- 1

- - ■ b a i ■ y* • ■ • j. Chieagoje nedaugelisMaskviečiai rengiasi ardyt 
lietuviu 269 lokalo susi- rinkimiK Auditoriją. Tą žino tik tief,_ku-

HIIIVIIIIUu riems teko tą darbą dirbti. Bet
žiūrėdami j gražius savo darbo 
vaisius jie turbųt nesigaili pri
dėto savo milžiniško darbo ir 
kartu su visais chicagiečiais 
džiaugiasi pabudavotąja Audito
rija, — Lietuvių Auditorija! Vi-( 
są darbą reikėjo pakelti papras-1 
tiems žmonėms, neįgudusiems 
tokį didelį sumanymą vykinti, ir 
tai dabar — tokios dideles apa
tijos prie visuomeninių darbų 
laiku, bet jų pasiryžimas ir iš
tvermė viską laimėjo. Sukelti 
kapitalą irgi teko tik papras-1 
tiems žmonėms pilkosioms ma
sėms, kaip mes esame pratę juos |

■ ----- - ----------------- ----- čiokų darbas nueis niekais,,” bet
gelbėti darbą dirbti nėj’o. Te- 
čiaus tas “prasčiokų” darbas ne
nuėjo niekais. Jis stojosi; kunu 
ir tą gražų darbą minės visi kol 
tik Chicagoj bus lietuvių. z

Tegul to darbo gražios pasek
mės paskatina “prasčiokus” ir 
toliau veikte tokioje pat vieny
bėje ir su tokiu pat atsidėjimu, 
o jie dar ne vieną tokį milžiniš
ką darbą atliks ir džiugins jais 
visus chicagiečius!

Viešintiškis.

Lietuvių tauta Vilniaus ir 
lietuviais apgyventų Vilnijęs 

į ir Si vaiki jos plotų neišsižadės, 
musų srovės sugM^bės 

i na i prieš bendrąjį priešą 
uis — veikli, Vilniaus 
Vimo Komitetas! Chicago- 
i skyriais visur kur 
biri keli lietuviai gyvena, 

ir musų visuomenei 
ns, bent keLs. karius me- 

' musų tautines prieder- 
prieš lenkus’ protestuoti, 

ver- 
laikomiems lietuviams 

teikti paramos ir erikšti užuo
jautos.

Dar ne visi lietuviai aiškiai 
numano kokias moralės vertės 
yra visų lietuvių užuojauta 
tiemsĮ, kurie už tautos teisių 
gynimą šiandie lenkų kalėji
muose skurdą ir pažeminimų 
kenėiįi. Kankinių tautinės dva
sios! neapgalės nė žiauriausi 
kankinimai, jeigu kankinamieji 
žinos, kad visa tauta jiems už
jaučia. • .

Už vieną egiptėnų nukautą 
anglą Anglija visiems legiptę-

privalai vartoti geriausią - 
Dro Kilmero Swamp-Rootą t

Tu Negali Išvengti!
Kankinančių žnaibymų neuralgijos.
Skaumnų ir dieglių reumatizmo.
Nesmagumų Maigaus peršalimo.
Š'okam'ių, traukančių, i padūkimą 
varančių, skausmų, kuomet skauda 
dantį, diegia ausi ar skauda galvą, jei 
nepamislini apie

Dalyvaus vasario 16 d. 
šventėj

į Kolei
i su t ar

len
i vada
Įje, s
liktai

budės
primi

i tuose
mos
o lenkų ’ kankinanįiem-i ir 
gijoj*

Ar kuomet sustojai pagalvoti, ko
dėl yra tiekiu gaminių, Kurie brangiai 
garsinama, ir visi staiga pranyksta iš 
akių ir staiga užmirštama ? Prie
žastis yra aiški —- daiktas nepadarė 
to„ ką jo įdirbėjus žadėjo. Tas ypa
tingai tiesa apie vaistus.’ Vaistinis 
preparatas, turįs tikrą gydomąją ver
tę beveik pats save parduoda, kadan
gi panašiai begalinei grandinio siste
mai, vaistų rekomenduoja tie, kuriems 
pagelbsti, tiems, kurie jo reikalauja.

Įžymus aptiekininkas sako: “Painv- 
kim pavyzdžiui Dr. Kilmero Svvamp- 
Rootą, preparatą, kurį aš pardavinė
jau per daugelį metų ir niekuomet ne
bijau ■ rekon^enduoti, nes beveik kiek
vieną kartą jis duoda puikių rezulta
tų, ką paliudija daugybe mano kostu- 
m-erių. Jokis kitas vaistas nuo inkstų 
ligos nėra taip plačiai parduodamas.”

Prisaikintais pareiškimais ir patik
rintais liudymaik tūkstančių, kurie 
vartojo tą preparatą, Dro Kilmero 
Swamp-Rooto klotis pareina nuo to, 
kad tiekas žmonių sako ji išpildžiusiu 
mažne 'kiekvieną pageidimą inkstų, 
kepenų ir pūslės ligoms išgydyti, šla- 
pininems kliūtims atitaisyti ir fJUnei- 
tralinti šlapiminę rukštį, kuri suke
lia reumatizmu. 1

Galite gauti pavyzdinę ' bonką 
Swamp-Rooto pakiniu paštu. Adre
sas: Dr. Kilmer .& Co,, Binghamton, 
N. Y. įdekite dešimts centų; taipgi 
paminėkite Šitą, laikraštį. Dideles ir 
vidutinio dydžio bonkos gaunamos vi
sose aptiekose.

Įrcg. S. V.Tat. Ofise, 
tuojaus ir negaiši rida
mas laiko juomi paal- 

malonų ir greitą pa
lengvinimą.

Nei viena atsargi 
šeimyna negali būti be 
bonkos šių gyduolių. 
Nėra tikrasis, jei netu
ri INKARO vaiubažen- 
kilo.
F.AD RICHTER &CO. 
104-114 So. 4th Street 

Brooklyn, N. Y.

limo mmv .
naudoji. Jisai suteikia / 
malnnii ir irrcita DA*

DR. VAITUSH, O. D
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

vadinti, — ir jų draugijoms. 
Tie, kurie galėjo su didesniu ka
pitalu prisidėti., kurie savo tur
tą iš lietuvių susikrovė, bet lie
tuvių reikalus užmiršo, tie labai 
mažai yra prisidėję prie Audito-

nams atkeršijo'ir pasaulis ty
li. _ Jeigu mes negalime lenkų 
suklupdyti, tai bent, lenkų kan- 
kinanmiems lietuviams teikimę 
visokeriopos pašalpos tol 

i

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.

PaieiiMVms akių Įtempimų, kurta 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tųmo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreiva^ akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas sa elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $44)0 ir nueičiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St..
Phone Bnulevard 7589

Mrs. Cecelia .Johnson Spur- 
lark patraukė teisman kun. W. 
Edvvard VVilliams, kleboną pres- 
byterionų bažnyčios prie 61 ir 
Lomis gatvių, reikalaudama 10,- 
000 dolerių atlyginimo už šmei
žimą, 
per pamokslą viešai pasakęs, 
jog ji gavo perskiras klastingai 
ir per kreivprisegystę.

(ihicagos Lietuviu Audito 
rija jau atidaroma

'rijos budavojimo. Auditorijos 
pabūdavojimas — yra pasekme 
darbo ne biznierių, ne inteligen-, 
tijos, bet vien tik paprastųjų 
žmonių ir jų draugijų — svei
kinusio elemento musų tautinia
me kūne, ant kurių išimtinai ir 
rymo visas musų dabartinis ju-1 

’ dėjimas. Biznieriai ir inteligen
tija sepiai nustojo buvusi vadu 
inusų judėjimo; ji paskendo sa- < 
ves pasitenkinimo dumblyne ir 
pasinėrė tuščiame egoizme. Ji 
ir šiame darbe stovėjo nuošaliai 
ir tik iš šalies žitirėchuna, abeju- 
tingai lingavo galva: “Jie be 

°lmus nieko nepadarys; tų pras-
Y • 1 _ 1 1 • • 1 • M 1 J

Musų mylimas tėvelis mirė 
Sausio 30, 1925 m., palaidotas 
Vasario 3 d., 1925. Ačiuojame 
visipms dalyvautojams laidotu
vės^, gerb. Kun. J. šiaulinskui 
už gražų patarnavimą bažny
čioje, aukautojams gėlių, grab- 
nešjams ir visiems kuriekaip 
norš prisidėjo kokiu nors budu 
ir palengvino mums šią liūd
ną valandą; taipgi ačiuojame 
graboriui Eudeikiui už gerą ir 
mandagų patarnavimą.

Liekame nuhudę, '

Šeimyna Druktenių.

Serganti žmones pasi 
tarkite su Dr. Ross. 
Pasitarimas dykai.

Kraujo ei'zan.iiuicija, šlapumo analy-zat 
mikroskopiški ir kiti labortitorijos išbandy 
mai, taipgi X-Ray egzaminacija daroma, ku 
ri parodu tikrą jūsų sveikatos stovį. Ge 
riausios nailjos mados gyduolės ir prirengi 
mai padarytos Amerikoje ir .Jungtinėse Vals 
tijose yra suteikiamos per Dr. Ross dėl gy. 
dyino ligonių. Žmonės turintys clirpniškiu 
ligas, skilvio ir kepenų nesmagumu/, nėr 
viškumą, kraujo ligas odos ligas, pūslės ii 
šlapumo ligas yra gydoma kasdien,

Žmonės Kurio yri 
nerviški silpni ir tu 
ri galvos skaudėji 
mus, nugaros skau 
dėjimus, smarkų žir 
įlies plakimą su 
skirdimą odos, suti. 
nusias giles, skaudu 
liūs, prasta apetitą 
privalo gydytiss tuo 
jau.

Sergantiems 
teikiamus labai 
ras patarnavimas 
kiomis mažomis kai 
nomis, kad 
nas lengvai 
siinokčti. Dr. 
maloniai suteikia dy 
kai patarimą. Kiek 
vienas yra kviečia 
mas atsilankyti.

Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu 
du, Arsphennminc *•. dym.i
escide gydymu. Į labai trumpą laiką ligo 
niai jaučiasi daug geriau.
mes suteikiame ..nkstnumą 
vienatihis gydymas. 1-. n

Dr. B. M. Ross
35 S. Uearborn St-- ,---- ------

Kiekvienas su rųptura vyras, mo
teris ar vaikas, turėtų tuojau rašyti 
pas W. S. Rice, 98 D., Main St., 
Adams N. Y., dėl dykai išmandymo 
labai gerų stimuliuojančių gyduolių. 
Tik uždėkite jį ant rupturos ir raume
nys pradės sutvirtėti; jie pradės susi
jungti i daiktą, taip kad atsidarymas 
užsidarys natūraliai ir diržų dėl pa
laikymo rupturos nebėreikes. Nepra
leiskite progos dėl dykai išbandymo 
Jei jūsų ruptura ir nedaro jums jokio 
nesmagumo, bet kam nešioti diržą 
visą savo gyvenimą? Kam kentėti? 
Jus galite gauti gangricą kad ir nuo 
mažos rupturos. Tūkstančius nuvarė 
ant operacijos stalb kad n papsi žiurėjo. 
Labai daug vyrų ir moterų nepaiso 
;<ivo rupturos, todėl, kad jiems jos 
neskauda ari a nekenkia dirbti dar* 
bo. Rašykit tuojau dėl šio dykai iš
bandymo, nes tai yra tikrai geras da
lykas ir pagelbėjo išgydyti rupturas 
kuries buvo kaiti vyro dvi kumščios. 
Bandykite ir rašykite tuojau ir var-

P-ia Sofija Krasauckiene

Sunkus, bet svarbus darbas, 
.Ii kaltina kunigą, kad jis (darbas, kuris turi didelės reikš- 

lietu-
Chica-
- visų
- greit 

bus atidarytas. Auditorijos a- 
tidaifnuis ,bus ateisiantį šešta-

(dieni ir sekmadienį, vas. 14 ii’ 
i 15 d. d. Tai bus užbaiga kelių 
metų sunkaus darbo. Visi Chi
cagos lietuviai sheis pasidžiaug
ti pasekrųėmis to darbo.

Ir bus ko džiaugtis. Juk dar 
tik keli metai idėja įsigijimo 
nuosavios svetaines buvo skai- žymi ir Chicagos lietuvių mėgia- 
tomą neįkunijama svajonė. O ma dainininke, “Birutės” artis
čių dabar ta svajonė štai stojo- te, p. S. Krasauckiene, linksmins 
si realybe. Ir tai ne kokia pa- savo gražu soprano balsu daly- 
prasta svetainė, bet puošni ir di- vaujančius Nepriklausomybes 
dėlė Auditorija, kokia net ir šventėje, Vasario 16 d.

Mrs. Arthur Johnson, 20 m., 
kuri su savo vyru mėnuo atgal 
apsigyveno kambarėliuose' prie 
118 No.‘State St., nusitroškino 
gasu virtuvėje. Jos vyrą rasta 
pri troškusį mieguiuąjame kam
baryje, bet jis galbūt ir pa
sveiks. Keturias gaso pervadas 
rasta atdaras.

Policija spėja, kad moteris 
bandė nusižudyti ir kartu nužu
dyt savo vyrą.

pėkit, geibiainiu'jj, ir pčlnycioj 
per “Maskaradą” praneškit 
viešai. Aš spėju, bet abejoju 
ar dcllo. Išklausysiu svetimos 
nuomonės, savąją pasilikęs dėl 
dzimdzių simpatijos. Dalykas 
labai paprastas ir “dacol”!...

—Jurginis.

PRANCIŠKUS JONIKAS
JMusų mylimas persiskyrė su 

šiuo pasauliu sulaukęs 53 metus 
amžiaus, nevedęs, mirė netikėtą 
mirčia, Vasario 10, 7:30 vai. ry
te. Paėjo iš Kėkštų kaimo, 
Plungės parapijos. Amerikoje 
išgyveno apie 20 metų.

Paliko dideliame i 
brolį Petrą, pusbrolį 
žilių, Stanislovą žiliu, 
Kodj, Juozą Petrauską, 
Domicėlę Einikienę, 
nę, Lietuvoj broliai 
Tamošius Jonikai.
šarvotas randasi 10885 S. State 
St., Roseland. l«iidotuvčs Įvyks 
pčlnyčioj, vasario 13, <8 vai. ry
to iš namų j Visų Šv. bažnyčią, 
po pamaldų į šv. Kazimiero Ka
pines. .

Visus gimines, draugus ir pa- 
žįstanuis nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
inirusiamjani paskutinį patar
navimą.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 
toš liekame,

Brolis Petras, A. žilius 
ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

PAPRAST\
MOKESTIS YRA
DABAR
ATPIGINTAS IKI

Per triscleijmti metų
dalias ligas vyrų ir moterų.

VVllAl! Speciiilir. sCrum 
vartojamas «u gerorui- pKsekn**n*i'> 
mui vyriškumo nųdlpudem.-. 
kimas imi gilių, nervą ir kraujo y:u 
sustiprintoja.1 dol

Tie kurie tuv 
užprašomi atsilankyti' f<le) d>k;>i 
Ateikite ir sužinokite leiaybę ap 
ir kaip jų« Kalite būti šy.y'lytus 
nuoH jums nieko ir neims Pinino 
kad jųa gydytumėte?. Tai yra dalis 
darbo, kad aulcikuii ge. p:*t.ar*.-:ų 
tiems. '

gydymus yri 
alga vi 

vyrams. Jo vei 
u ir kraujo yru didelė 

nuBib>uu3ių ir suiručių vytų 
kokiąs noru slaptas liga- 

i>i sitarhno 
: JŪSŲ ilgi 
'las liekai 

reikalo 
ir. Ros> 
eergur*

DR. B. M; ROSS, 
35 Sputh Dearborn SI.

Kumpns Motiroc ir Dearborn St. linki, 
elevatorių iki 5 nui’.'to. Priėmimo l.;unbwyi 
50t» dėl vyrų, priėmimo kumbMryH dvi mole 
rų 508.

Dr. Kosh yra •a.iiLiusinr. .Specialistai Chi 
cagoje. Per trisdešimtį metų toje pučioji 
vietoje.

Ofiįio valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 va) 
vakare.

Nedėlioj nuo 10 iki 1 po pietų.
Panedėly, nerėdo] ir subatoj nuo ryto ik 

8 vai. vakare.

Ie> ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

By Thornton Flsher

onf, our coin-c

\<NOUJ RE; r - 
tHPT "W\E.RE.
<2O(XU |S THE.
L/SVE-S V OOT-

l VoB-

(N unse.
JUS V 5 THOUGH

BUNCAA OF 3UM
< tau.ors eou'-O Fooi.

CLOTME.S 
r\ND THtN(o*> 5<»ne

LOOK 
fHtnt’ 

GU
RI U 
or-



įįįg iMĮii|į|>ąįiiift- r —....
NAUJIENOS, Chicago, III.

' t ____ ,L ’ ■ 'irm rn<hn

NETOtl BEPROTYBES
KAIP KADA

LiBtllVilI Rateliuose. Pranešimai ISRENDAVOJ1MUI
(Tąsa nuo 5 pus].)

Mrs. Saunders pasako 
kaip Lydia E. Pinkham’s 
Vegetahle Compound 
lengvino jos (rūbelius 
mainoje gyvenimo.

kol ateis atsiskaitymo valan

pa- 
per-

Knoxville, Tonu. — "Aš vartojau 
Lydia E. Pinkham’s Vegetahle Coin- 

pound savo gyve
nimo permainoje. 
Aš buvau labai 
nervinga, negalė
jau miegoti ir tu
rėjau melancholi
ją. Faktiškai aš 
beveik buvau su
mišusi kaip kadn 
ir beveik neturėjau 
atminties. Aš bu
vau taip silpna, 
kad negalėjau dirb

t i savo namų darbo beveik pusė lai
ko ir kentėjau nuo skaudėjimo nuga
ros. Daktaro nurodymai mane vi
suomet gązdindavo ir aš taip kentė
jau per trejus metus kol aš pradėjau 
vartoti Vegetahle Compound kurį ma
čiau garsinant. Rodosi, kad iSvarto- 
jau aštuonis butelius. Jau bus du 
metai, kaip aš nevartojau nieko ir ne
turėjau namie daktaro nuo jokių li
gų. Aš dabar skalbiu visus savo skal: 
bintus ir prosinu ir sveriu daugiau, 
svėriau 116, o dabar svoriu 138 sva
rus. Patariu visoms moterims, ku
lius kenčia fiziškai ir protiškai, kaip 
ir aš kentėjau, kad vartotų Veget- 
able Compound. Aš įsitikinusi, kad 
jos pagelbės taip kaip ir man pa
gelbėjo.” Mrs. A. Saunders, 711 
E. Depot St., Knoxville, Tonnossoo.

Naktinis kosėjimas
Greitai prašalinamas i 

Paprastu gydymu
Tūkstančiai, kurie kenčia nuo nuo

latinio kosėjimo nakty, kuris atima 
nuo jų gardų miegą, silpnina jų sis
temą ir nustumia juos j pavojingą 
sveikatos stovį, gali greitai išvengti 
tų nemalonumų labai paprastu KY’ly- 
mu. Žmonės, kurie negalėdavo mie
goti iš priežasties kosėjimo surado, 
kad jie gali miegoti visą naktį po 
vartojimo tiktai vieno sykio šių gy
duolių. ,

Gydymas yra paremtas puikiausio
mis gyduolėmis žinomomis kaipo Dr. 
King’s New Discovery for Goughs. 
Jus tik paimkite arbatinį šaukštelį 
vakare einant gulti ir pirmiau palai
kyk burnoje apie 15 arba 20 sekundų 
pirm nurijimo ir be užgėrimo van
dens. Gyduolės tūli dvigubą veikimą. 
Jos nelik gydo skaudamas vietas, bet 
greitai paliuosuoia ir pašalina plėg- 
mą, kuri yra didžiausia priežastis ko
sulio. Pasekmės būna tokios, kad jus 
greitai galite miegoti visą naktį ir 
visas kosėjimas pranyksta labai grei
tai.

los gyduolės rekomenduojamos 
nuo kosulio, krutinės persišaldymo, 
gerklės parpimo, ir bronchitls, jos 
taipgi geros nuo vaikų kosėjimo ii’ 
s paniško klupo — nekenksmingos gy
duolės, ekonomiškos taipgi, nes doza i 
tik arbatinis šaukštelis. Pas visus ap- 

P>*o&vkit "iii.

Specialistai sunkių 
chroniškų ligų vy

rų ir moterų
Užkietėjimas ir išsipūtimas vidu
rių, inkstų, pūsles ir kitų vidurinių 
organų yra priežastimi užsisenė- 
jusiū ligų.

GYDOME LIGAS, BET NE 
SlMPTdML’S.

Turime naujausiai išrastus apa
ratus, gyduoles ir violetinius spin
dulius. Patyrę specialistai nervų 
ligų, reumatizmo, nemigęs, prasto 
apetito, sifilio ir kitų venerinių 
kraujo ir odos ligų. Gydome nu
silpusius vyrus ir duodame SE
RVAI ir žinoma pasauly Europinį 
SALVARSAN (606) Dr. Ehrlicho, 
taipgi pagerintą NEO SALVAR
SAN (914), be skausmo ir išlikimo 
iš darbo. Užtikrinam radikalį pa
gydymą.

Už gydymą labai žemos kainos 
pagal jūsų sutartį.

NIEKO NEKAINUOJA PATA
RIMAI. Egzaminuojame nuodug
niai kraują‘ir t. t. Kas link gy
dymo NIEKO NEKAINUOJA PA
TARIMAI.

Clark Medical Clinic
189 N. Clark St.,(kampas Lake St.) 
Valandos nuo 9 )\Vto iki 8 vakare. 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

.Atrask pats savo laimę
Skaityk

L. Socialdemokratų Rėmėjų Fondo, 
susirinkimas Įvyks ketvirtadieny], Va
sario 12 d., 8 vai. vak. Naujienų na
mo. Visi nariai kViečiami neatbutihhi 
atsilankyti ant sekamo susirinkimo, 
nes yra laiškas iš Lietuvos nuo drgu 
Bielinio. Malonu hutų, kad ir centro 
valdyba atsilankytų, nes daug turime

Bukime prisirengę prie di
delių atmainų. Blaivąi žiūrėda
mi i pavergtųjų tautų tvarky- apsvarstyti kas link platesnio veikimo.' 
mnsi, galime 'laukii perkūnijos Į K»<»PO» sefcr- N. .1. Mauricas. 
giedroje. Griuvo neįmanomai' Sof. Ly|(os lavinimo,i su. 
ga'hnigi kaizerių-earų sostai, sirinkimas įvyks penktadieny, vasario 
grius ir lenku imperija ir tai į'? Ray.,n.ond Vhl-?^ 
greięiau negu, musų ‘ vadovai įkyti ir savo draugus atsivesti, 
įsivaizdinti gali. —ApSytetos Komisija.

Vilniaus1 Vadavimo Komi 1 c- z_ .
. ................ i.-i i • . irairaiiHuo mm
tas j.,įeitu laiku bus visu Ame-jg|n{M susirinkimas 
rikoa, lietuvių gerbiamas.
gali kitaip, nė būti. Aršiausieji 

nutilo. Ge- 
kad per

Teatrališko Kliubo ‘‘Lietuva” menę- 
____ ; įvyks vasario 12 

Ne- dieną, 8 vai. vak., Davis Sųuare Par
ko svet. Visi nariai bukit laiku. 

—Valdyba.
vienybės ardytojai 
ri žmonės pamatys, 
Vilniaus Vadavimo 
patarnavimą visokia labdarybė kambariuose ”! 1090o”Michigan^Ave.) 
greitai ir teisingai įvykinama, įkaitą temoje Mokslas ir gyveni-

. *, «n. • imas laikys K. Augustinavičius.ne linginių j mokslus leidimui,Į 
arlm ant savų galvų ponų va-! Ljct. Teatr. Draugystės šv. Marti- 
dovų auginimui, bet kankinių1 no svarbus pranešimas nariams. Iš- 
• .......... _______ : kilmingas apvaikščiojimas Chicagosu našiau ių sus Ipimui. 1Lietuvių . Auditorium svet. atidaryino 
šventos labdarybės, dar kova Įvyks šeštadienį, vasario 14 d. š. m., 
tiiž tautinę laisvę vedatna. Bet 
tautinės laisvės įgijimui 
niaus Vadavimo
Chicagoje nesiima 
vielos, bet tiktai 

kuriuos musų visa

Roselund. — LDLD 79 kuopa ren- 
Kmiitot.. paskaitą, kuri Įvyks penktadienį, 

. vasario 13 d., 8 vai. vak., "Aušros”

‘ . Taigi draugijbs na
riai malonėkite pribūti aukščiau mi- 
nėtoj dienoj 4 vai. po pietų ant 33 ir 

Komitetas’Auburn gatvių, iš ten visos draugijos 
•. ... Į susitvarkys j grupes ir eis Į naują

piripaflles Į Aviditoiium svet., kurioje atsibus ta 
teiks para-!iškilmė. —P. K., rašt.

mos tiems, 
tauta jau vadovais pripažino. I 
Tie yra M. Biržiška, Vįaišgan- 
tas ir jiems lygus.. . Tikrasis 
pasišventimas visu.4 užžavės!

Į Mes tikime, kad Vilniaus Va
davimo Komitetui teks visos 
šmėklos nugalėti. Neužsitikeji-1 
rnas, kad aukos tikslo neat-, 
siekia . išdils' it tamsa saulutei miteto susirinkimą 

vasario 15 <

Lietuvių Kriaučių (Local 269) mė
nesinis susirinkimas atsibus pėtny- 
čioj, vasario 13 d., 7:30 vai. vakare, 
Unijos svetainėj, 1564 N. Robey St. 
Yra daug svarbių dalykų, dėl1 apsvars
tymo šiam .susirinkime, 
čiame visus 
lyvauti. —A

Taigi kvie
čio skyriaus narius da- 
M. Kadsel, rašt. <

Rajono Centralinio Ko- 
..... .. --------  ------------ -------- ----- ------- as įvyks septinta- 
Bent karta prie lab- Jįeny, vasario 15 d. Naujienų name, 

. ir j •----- ll<39 S. Halsted St. Pradžia 1 vai. po\ diliaus vadavimo pietų. Visi komiteto nariai dalyvau- 
vadovaujant likosi kitę šiame susirinkime kaip senieji, 

i • ir naujieji, kurie esate išrinktiasmens, kurie tikrai 1925 mtams. —A. Vilis, LSS VIII
Rajono Sekretorius

šviečiant,
darvbės
Komitetui 
suderinti
nori labdarybei Skirtus pini
gus greitai ir iki pask.utinio 
skatiko nusiųsti. Vilniaus Va-

. . • v lQ;in' Vilniaus Vadavimo Komiteto visuo-davimo Komit.vas g s 1 tinas susirinkimas įvyks penktadieny,
veiks ir tenai, kur -^dabar įbau-l vasario, 13 d., 8 vai. vak., Mildos sve- 

. 1 tainėj. Prašomi visi nariai ir atsto
vai atsilankyti. Yra daugybė švar

kuti uos turė- 
—Valdyba.

ginti musų “inteligentai”, ne- VC41 CHm'HIUHIY V VI, 1 I Cl 
diysta Vilniaus kankinamiems jr skubių reikalų,
lietuviams pasišvęsti, kuomet aptarti.
“Kalvio Sūnūs” nori, kad au-Į 
kas vietiniai tranai sunaudotų;) 
mat jie “mokviteiviais1 
dengę, nenaudėlių j 
veda. Aukos Vilniaus Vadavi
mo Komiletių įduotos eis iki 
centui labdarybei, bot ne tin
ginių auklėjimui.

Vilniaus Vadavimo
Komit?to narys. | BRONISLOVAS EINORIS jieško 

, Antano šiomkos (Šimkaus) kuris ne
senai gyvena St. Charles. Kuogrei- 
čiausiai atsišauk pats arba kas apie jį 
žinot praneškit, bo jis yra automobi
lių išalimėjęs. Jis išvažiavo Į Indi
ana Harbor, Indiana.

BRON. EINORIS,
115 E. Dol’ton Avė.', St. Charles, III.

.i ASMENŲ jieskojimai
gyvenimą! PAJIEŠKAU Antano Žilinsko kuris 

V'irlnvi- Paei,ia Šeduvos parapijos, Šiaulių
apskr., Liaudiskių kaimo. Kada gyve
no Rusijoj. Turiu svarbų reikalą, 
noriu susižinoti. Meldžiu atsiliepti.

WOLTER URBON,
1731 String St., Chicago, III.

Salote Bitter Jšdirbyste

Šis pagarsėjęs pilvui gydyti bitelis* 
buvo vartojamas daugelis metų kai
po vidurių vaistas.

Jis yra kuo geriausias nuo dispep
sijos, pilvo negrumuliavimo, skilvio 
nemalimo, galvos skaudėjimo ir pa
metimo apetito. , 

) Jis yra padirbtas iš paskirtų žolių, 
medžių žievių, šaknų ir tyrų Califor- _ ____ ____ r,

' nijos vynuogių. Biterų kiekybės ge- brolį Domininką Valiušį, 
luiną niekas negali viršyti. Aptie- f/ z ‘ y ; \
korius-chemikas užžiuri jo išdirbimą Papilės valsč., Kinkių kaimo, išvykęs 
užtikrindamas jo nuopelnus. * į Amerikon 1911 —4-"i - ■'’’------

Kaip pilvas nedirba, visas žmogaus n*an(]oah7Towa,' 
organizmas yra užnuodintas, ir tada Melrose ’ Park. ’ 
inkstai nustoja dirbę ir baisus ne
smagumas ir nuovargis yra jaučia
mas.

JEŠKAU Antano Šimkaus. Shim- 
kus, kuris gyveno North Sidėje me- 

’ tai atgal. Jis pats ar kas jį žinote, 
meldžiu 
svarbus

xTel.

greitai atsišaukti, nes yra 
reikalas.

809 W. 69 St.
Normai 4400

ALEKSAS Valiušis, Miko sūnūs, 
gyvenantis Lietuvoje paieškau savo 

“j, 35 m. am
žiaus, kilęs iš Lietuvos Šiaulių apsk.,

Amerikon 1911 metais ir apsigyve
nęs Chicagoj, paskui persikėlęs She- 

o iš ten persikėlęs į 
Laike didžiojo karo 

buvo pastojęs į Amerikos kariuome
nę. Karui pasibaigus jokių žinių ne
gaunu nuo jo. Taigi nuolankiai pra- 

Kad vartosite kaip nurodyta ši pil- ?8U J® artimiausiųjų draugų ir paž|s- 
vo gydymo biterj ir ištirsite jo nau- ^inlĮ suteikti man apie mano broli 
dinguma, nebusite be jo. : Domininką žinių, kur jis dabartiniu

, laiku randasi ir ar jau jo gyvo ne- 
Isigvk bonkelę j savo namus. Reika- bėra. Už suteiktas žinutes apie ma- 
lauk nuo savo aptiekoriaus "Salute no brolio likimą tariu širdingą ačhi. 
Stomach Bitters”, arba užsakyk tie-■ žinių siųskite, šiuo adresu: Lietuva, 
šiai iš musų. ' Kruopiai, Šiaulių apskr., ‘ Dovydžių

kaimo Aleksui Valiušiui.
i

Salute Drug & Chemical Co.
616 West 31st Street, 
Phone Boulevard 7351

Išgelbėtas per savo moterį
štai yra prislėgtas liudijimas E. M. 

Friedman, ,526 Fourth Avė., Pitts- į 
burgh. Mr. Friedman sako: “Aš tu- — 
rėjau dideles slogas. Mano gerklė 
taip skaudėjo, kad vos tik galėjau 
kalbėti, mano krūtinė skaudėjo ir bi- 
jojau, kad neužpulti; pneumonija.' . 
Mano moteris girdėjo apie Bulgariš- ” 
ką Žolių Arbatą, kaipo geriausios gy
duolės nuo slogų ir parnešė namo pa
kelį ir pataisiusi privertė mane iš
gerti puoduką jų. Kitą rytą aš jau
čiausi geriau ir išėjau darban, o da
bar visliems pasakau apie Bulgariškų 
Žolių Arbatą.”

Bulgariška Žolių Arbata pagelbsti k. 
pašalinti reumatizrfią, vidurių užkie-1 _ 
tėjimą, inkstų ir kraujo ligų. Tiktai | 
prašykite aptiekoriau tikrą Bulgariš-1 
ką Žolių Arbatą 35c., 75c., ir $1.25.

IEŠKAU savo draugo John Pet
kus, kuris metai atgal gyveno 1635 
W. 19 St., Chicago, o dabar nežinau 
kur dingo. Taipgi ieškau John Mit- 
chel; girdėjau' gyvena Gary, Ind. Pra
šau atsišaukti, turiu svarbų reikalą.

John Sage
821 W. 34th St., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
-------- ----------------------------- -----------

Tel. Yards 7282 
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malcvą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Už-

‘Burtininkas” eina kas mėnuo nau
jas antri metai ir stiprus, kaip uola! 
“Burtininkas” yra vianintėlis žmonių 
laimės išburtuvas ir nelaimės praneš- 
tuvas; “Burtininko” kaina metui $1.

Pinigus siųsdamas adresuok:
LIET. ŠVIETIMO KNYGYNAS H. Von Schlick, Prezidentas, 25 Mar- 

3106 So. Halsted St., Chicago, III. ve! Building, Pittsburgh, Pa.

Serganti žmonės kurie gyvena ant MOVING, 
t'armų arba kur nėra aptiekų, gali* 
gauti mano didelį 5 mėnesiams šei
mynos pakelį už $1.25 ir aš prisių-

1 su jas tuojau. Adresuokite man, H.

BAGDADAS BROS.
___  EKPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS
Long distance handling.

Turime daug metų patyrimą,'
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

ANT RENDOS
Išsiimdavo ja krautuvė (štoras), 

labai geroj vietoj, 6553 S. Kedzie 
Avė. ęeėiu šildomas, renda pigi, di
dumas 18X50. Atsišaukite pas

A. Saldokas,
, 4400. S. Campbell Avo.

Telephone Ląfayette 6719

PARENDAVO.TIMIUI 
ir kambariai, d utelė viela, 
ka bile kokiam bizniui.

818 W. 181h St.

REIKIADARBININKŲ
VYRU

REIKALINGI du apiseniai žmo
nės prie mapavimo drimlų, lovų pa- 
klojimo, langų mazgojimo; 
patyrę prie lietelio darbo, 
kambaris ir nedidelė mokestis, 
ritinti nninšainą tegul neateina. 

1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
KetvirtadieniSj Vas. 12; 1925

PRANEŠIMAI

šiek tiek 
Valgis, 

Ge-

REIKIA jaiino vyro, labai gera 
storas proga dėl jauno lietuvio amerikiečio, 

(in- kinis nori mokintis teisių; pageidau
jama, kuris kalba lenkiškai; gera al- 

I gti. Adresuokite:
' David Snyder,
1002 Ashland Black, 155 N. Clark St.

6 RUIMŲ fintas romiai, yra elokt-, 
ra, maudynės ii’ telefonas. Visi mo
derniški įrengimai. Renda prieinama; 
ant antrų lubų.

4033 S. Maplewood Avė.
" — ................ ......................... "■ ...............

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDA! ruimas vyrui; ga

lima ir virtuvę vartoti, $8 i 
mėnesį, arti Halsted karų li
nijos, 2 lubos iš užpakalio.

819 W. 31 Place
TT-?

ĮIEŠKO DARBO
IEŠKAU darbo už draivdrį; moku 

operuoti visokius trdkus. Kam butų 
reikalingas toks darbininkas, aŠukit

Tel. Boulevard 3787
Tony Kapinski

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ VYRŲ 
IR MOTERŲ

Reikalaujame keletos gerų, iš
tikimų, vyrų ir moterų dirbti su 
mumis keletą valandų kasdieną, 
arba keletą dienų kas savaitė.

Jus galite atlikti šį darbą la
bai lengvai, be atsitraukimo nuo 
dabartinio jūsų užsiėmimo. La
bai geras pelnas. Puikus) paki
limas gyvenime. Geriausia pro
ga išsiauklėjimui savęs užsiėmi
me prekybos reikalais ir likti 
sau ir publikai gerbiamu, nau
dingu ir godojartiu žmogum. At
sišaukite greitai nuo 9 vai. iš ry
to iki 1-mai po pietų. Utarninko 
vakarais: nuo 6-šių iki 8 vakare. 
Klauskite:

ADAM MARKŪNAS 
Lietuvių Skyriaus vedėjo 

Room 849,
First National Bank Bldg. 

68 ’W. Monroe St. 
Chicago, UI.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA moteris 
mergina, kuri myli namų 
bą, prižiūrėti 1 vaiką 1 [A 
amžiaus. Kreipkitės šiuo 

T. Szapovich, 
169 E. 115 St.

su:

REIKAlLilNGA moteris prie 
namų darbo, valgis ir kamba
rys. Gera mokestis.

v 4
f i

Atsišaukit

1730 S. UaJsttd St.

— $75 j savaitę už 
liuesą laiką 1

Kuris tamstai atneš 40'/ ant 
įdėtu pinigu. Kas pasiskubins, 
tai už mažus pinigus galės nu
pirkti, geroj ir greitai augan
čioj vietoj, ant kampo, aptieka. 
Biznis išdirbtas per 8 metus; 
renda pigi; lysas geras. Savi
ninkas padarė gerus pinigus; 
dabar išvažiuoja į Europą; kas 
bus pirmesnis, tas nupirks; 
duokit 
daugio u 
adresu:

pirmesnis, 
pasiūlymą; klauskit

informacijų po

809 W. 69 St.

šituo

Verta $9,500 už $8,000
Penkių kambarių beveik 

naujas mūrinis bungalow, 
su naujos mados ištaisymais, 
dideliu lotu, randasi ant Ca- 
lifomia, netoli Marųuette 
Parko, tik $3,000 įmokėti.

J. Sinkus and Co.
809 W. 69 St.

—...i - „ - -

Jungtinių Valstijų valdžia ir Hen
ry Ford suteikė mums didžiausią 
progą uždirbimui pinigų Amerikoje. 
Patyrimas nereikalingas. Atsišaukite 

pėtnyčios vakare, vasario 13, 7:30 
vai. vakare, Room 500.

720 N. Michigan Avė.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI bučernė ir groserne 
už cash arba mainysiu j mažų namą 
arba automobilių. Biznis yra išdirb
tas per 13 metų ir yra nešantis gerą 
pelną. Kas jsigys, tam bus nauda. 
Paskubėkite. Kreipkitės

Naujienų Skyrius
3210 S. Halsted St.

DIDELIS mūrinis, 2 fialų namas 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 W. 67 
St. Tel. Prospect 1364

PROGA BARGENŲ IEŠKANTIEMS

FORDO BARGENAI

S P EC r A L1S IŠPARDAVIMAS 
VASARIO MENES Y

TIKTAI
VARTOTI FORD KARAI 

VISI MODELIAI ANT RANKŲ 
KITI TAIP PIGIAI KAIP $5(1 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
VISI KARAI GARANTUOTI 
DEV1NES DEŠIMTIS DIENŲ

Charles J. Denisey, Ine.
Autorizuoti Fordo pardavinėtojai 

23O6 W. Madison St.
Atdara nedėlioj ir vakarais

PARSIDUODA 2 kėdžių Barber 
Shop, lietuvių, lenkų ir rusų apgy
venta apielinke. Biznis gerai išdirb
tas, nešanti gerą pelną. Pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos.

Miss Ardovič 
2315 W. 24 St.

Tol. lioosevolt 7995

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui nesvaiginamų gėrimų, 

cigarų, saldainių, notions, mokyklos 
reikmenų, Ice Cream, taipgi 1 aukš
to muro kampinis namas, 2 karų gaz- 
ražas, gerame padėjime, tik 1 blokas 
nuo lietuvių, vokiečių ir lenkų mo
kyklos. 2731 W. 43 St.

PARDAVIMUI
GROJIKUS PIANAS

Paliktas sandely. Turi būt parduo
tas už $125, su benčipmi, kabinetu ir 
132 muzikos voleliai, pirmos klesos 
padėty/ 88 notų, turit pamatyti, kad 
įvertinus. Priimsime išmokėjimais 
po $10 j mėnesį nuo atsakomingų 
žmonių. s

3323 Lincoln Avė.
1 floras, klauskite Mr. Kunz

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė, senas išdirbtas biznis, 5 ruimai 
gyvenimui, renda $55 arba mainysiu 
ant namo. Pasiskubink it, gausit bar- 
geną. i

Kreipkitės:
3651 Wallace St.

PARDAVIMUI minkštų gėri
mų įstaiga, senas biznis, geroj 

.vietoj. Priežastis pardavimo, 
apleidžiu šią sali, skubinkit, gau
sit bargeną. Kreipkitės

5151 Archer Avė.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui moterų ir vyrų aprėda- 

lų krautuvė, su siuvėjų Įrengimu. Tu
ri būt parduota greitai ir pigiai.

Atsišaukit
P. P. SLAZAS,

3310 So. Halsted St.,
* Tel. Boulevard* 4425

PARDAVIMUI bučeme 
groserne, biznis geras 
vieta ant 63 St. ir karų

ir 
ir gera 
linijos; 
patirsitarba Padavimo priežastį 

. 1 ant vietos.
a5‘f 1906 W. 63 St.metų ___________

“drC’| PARDAVIMUI up-to-date gro- 
šerio krautuvė, arba mainysiu į 
prapertę, atsišaukit

MR. MARINOS
5534 So. Ashland Avė.

Tel. Republic 3273

REIKIA DARBININKU

TURIU parduoti tuoj aus $75 
vertės vietrolą tik už $30, ,su 
lietuviškais ir angliškais rekor
dais. Kreipkitės
1722 W. 47th St. antros lubos 

Tony Hartman

PARDAVIMUI grosemė. prie 
didelių dviejų dirbtuvių', biznis 
eina gerai, priežastį pardavimo 

ir lauko darbų tolinus iš patirsit ant vietos.
• I ' ■ JOHN SUDEIKIS

2300 W. 48 PI.

VYRŲ
REIKIA Jė*berių prie dirbtu

vės i 
miesto, 44 iki 50 centų į valan- \ 
da. Ir /

30 S. Ganai St.
2 aukštas

REIKALINGAS kriaučius prie 
moteriško darbo art^a 'gera' dres- 

jmaker, patyrusioms gera vieta. 
Atsišaukit antrašu,
Irving Pk. Blvd. Tel. Keyston 
5286, J. A. SVILAW.

•• i ------------------------------------------------------
TURIU parduoti greitai bučernę ir 

grosernę, nes turiu kitą biznį. Grei
tam pirkėjui duosiu gerą bargeną. 
Reikalingas jaunas, atsakantis bude
lis. Kreipkitės

746 W. 31 St.

3351

REIKIA smarkių jaunų vy
rų pardavinėti anglis dideliai 
retail anglių kompanijai: Labai 
gera proga. Griffin Coal 
Coke Conipany

3600 Princeton Avė.
Tel. Blvri. 1711

PARSIDUODA restaurantas viso
kių tautų apgyvento j vietoj. Gera 
vieta ir daranti gerą biznį. Parsiduo
da dėl nesutikimo partnerių. Pzrc: 
duoda visa arba dalimis.

919 Cullerton Avė.

Parsi-

/

and
PARSIDUODA bučernė ir 

groserne. Vieta pirmos; klesos, 
išdirbta nuo senų laikų, ‘

Kreipkitės:
i 3428 Auburn Avė.

i.

PARDAVIMUI groserne ir saldai
nių krautuvė ir visokių mažmožių, 
Senas išdirbtas biznis. Nupirksit 
giai. Pardavimo priežastis svarbi.

Kreipkitės:
3518 So. Wallace Street

NAMAI-ŽEME

pi-

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

A. J. BERŽINSKAS 
6159 So. Artesian St.

1 flatas
Tel. Prospect 6674

Nuo ryto iki 10 vai. gali
ma matyti.

Dvieju pagyvenimu 
už $5,100

5 7) kambarių, ant cementi
nio fundamento, gerame padė
jime namas, tik $2,000 įtnokė- 

likusius Išmokėti rendomis.Ii,

J. Sinkus and Co.
809 W. 69 St.

nis 
tais 
ras 
nes

PARSIDUODA 2 aukštų kamni- 
medinis namas, su dvejais lo- 
ir valgykla. Gera viela ir gc- 
biznis. Turiu urnai parduoti, 
greitu laiku vyksiu į Europą.

2310 S. Halsted St.

MUSŲ DARBAS
Tikrai jumis užganėdins . Mes 

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

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

PARDAVIMUI medinis na
mas, 2 augštų, krautuvė, tinka 
bile kokiam bizniui. Yra viso 
3 flatai ir garadžius dėl 2 karų.

923. West 20 St.

Pardavimui medinė cottage, 4 
barių ir beismente 3 kambariai, 
tai extra; namukas geras ir 
vietoj. Gausit bargeną.

Kreipkitės
• 5518 So. Nothing Avė.

TeL Lafayette 7031

kam- 
2 lo- 
geroj

NORINTI pirkti, parduoti arba 
mainyti namus, lotus, biznius, tu
rim bargenų, aplink vienuolyną 
Marauette Parke,

J. NAMON,
2418 W. Jdąrųuette Rd., arti Western 

Avė. Tel. Prospect 8678
Ofisas atdaras lig 9 v. ir nedaliomis

PARDUOSIU medinę cottagc, 
5 kan^barių ir 2 extra lotai. 
Kas turit lotą, priimsiu j mai
nus.

Savininkai Leon Paukšta 
4600 S. Wood St.

niūri- 
ir 3 
071 b

PARSIDUODA 2 aukštų 
nis bižniavas namas, štoras 
flatai; 3 mašinų garadžius, 
St. ir California Avė. Vienas blo
kas iki biznio gatvės? Gera apielinkė.

Kreipkitės prie savininko. 
' 6550 S. ArtesiaYi Avė.

Tel. Republic 0545

■- -

Pardavimui mūrinė bungalovv, ar- 
žuolo trimingai, puikus bukeisai, ak
meninės grindys, apdarytas porčius, 
aukštas skiepas. Parduosiu už $7500; 
taipgi priimsiu listą kaipo dalį mo
kesčio.

Savininkas Juozas Mosgeris 
6223 S. Francisco Avė. 
Tel. Republic 1109

ATYDAI NAMŲ PIRKĖJŲ
PARDAVIMUI pusantro aug.što 

medinis namas. Du flatai su visais 
moderniškais įtaisymais. Geroje vie
toje; parduosiu ufc $9,500, įplaukų 
$1,200. Atsišaukite, 1921 N. Karlov 
Avė., arbą telefonuokit Belmont 2986. 
Brokeiių nereikia.

EYTRA BARGENAS
Pardavimui 2 augštų meilinis na

mas, 2 fialų po 4 kambarius. Yra 
elektra, vanos, 2 karų garadžius. Tu
ri būt parduotas j 3 dienas už $5,700.

2539 W. 46 PI.
2517 W. 46 PI.

Tel. Lafayette 6271

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

MAX COHKN
Room 351, * 

J 40 So. Dearborn St. 
Tel. Central 1191

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

International Investment Corp.
3804 So. Kedzie Avė, 

Lafayette 6738

NORIU gauti $2500 už ant
rą morgičių ui labai gerą na
mą. Del informacijų atsišau
kite. 5530 S. Honore St.

Tel. Prospect 9334

PASKOLA IR ANTRI MORGIČIAI 
Mes darome ir perkame antrus mor- 
gičius sumoje $200 iki $5000. Leng
vais išmokėjimais už 6% palūkanų, 
prienami! komisu. Taipgi perkame do- 
kumentuk.

LOUIS STERN & CO. 
Suite 1029 Bumam Bldg. 

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 W. Madison, Chicago, Iii.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

LANKYK MOKYKLį
Kol nebusi gana mokytas, tol 

skurdžiai gyvensi, neturėsi ge
rai apmokamo darbo. Todėl lai
kyk sau už garbę ką nors iš
mokti. Mokslas nušvies naujus 
tau kelius, persunks tave išmin
timi ir šviesi!; suteiks galių ko
voje' prieš tamsybę, prietarus, 
melus, apgavystes. Mokslas yra 
gyvas turtas, pasitikėjimas, ap
sisprendimas, pasisekimas, viltis, 
drąsa, amžina laimė. Juo dau
giau turėsi mokslo, tuo geresnis 
ir laimingesnis bus tavo gyveni
mas. •
Amerikos Lietuviu Mokykla

3106 S. Halsted St„ Chicago, III.

VYRAI IŠMOKITE MODERNINES 
BARBERYSTĖS

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

MOLER BARBER COLtEGE 
105 So. Wells St.

IŠMOKITE MURININKYSTeS
Klesos dienomis ir vakarais. 

Lengvi savaitiniai išmokėjimai, 
$8 į savaitę.

Chicago Brick Laying School
2331 So. Wabash Avė.

__ ____ _________ .____________ ___


