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Francijos socialistai 
rems Herriotą.

Mussolini kursiąs fašistų 
internacionalą

136 darbininkai žuvo kasyklų 
nelaimėj Vokietijoj

Francijos socialistai mitą- tarptautinė opiumo konto 
rė remti Herriotą rencija pasibaigė

<^§5^437

TUNELIO KASIMAS SAND CAVE URVE PALAIDOTAM FLOYDU1 COLLINSTH GELBĖTI

No. 37

GRENOBLE, Franci j u, vas 12. 
Laikomas čįa Franci jos socia
listų partijos nuvažiavimas šiau- 
dykščiame posėdy priėmė rezo
liuciją, kuria partija pasižada ir 
toliau remti premjero Herrioto 
ministeriją. Rezoliucija priim
ta 2,612 balsais prieš 143.

vadovaujant, 
Priimta proto-

Mussolini planuojąs kurti 
fašistu internacionalą

ŽENEVA,/Šveicarija, vas. 12.
Tarptautine opiumo konfe

rencija, kuri čia buvo’ laikoma 
Tautų Sąjungai 
vakar pasibaigė.
kolas, taipjau ir konvencija dėl 
opiumo' rūkymo.

Einant ta konvenciją, kuri yra 
paremta pirmesnių Haagos nu
tarimu, opiumo rūkymas leidžia
ma tik laikinai.

Nežiūrint, kad Kinų delegaci
ja buvo pasitraukus iš konferen
cijos, Kinams duodama galimy- 

'Ve
lia bar konvenciją ir pir-
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ROMA, Italija, vas. 12 — Pra- bes pasirašyti konvenciją 
nešama, kad premjeras Mussoii- liau.
ui planuojąs steigti “fašistų in- mos konferencijos priimtą pro- 
ternacionalą,” socialistų ir ko- tokolą pasirašė Didžioji Britanir- 
munistų internacionalų pavyz- ja, Indija, 
džiu. Mussolini nori, kad visos.Olandija, Portugalija ir Siamas, 
juodosios pasaulio jėgos susi
jungtų vienon galingon organi- 
zacijon kovai su socialistais ir 
komunistais. '

šiomis dienomis įvyks fašistu 
“didžiosios tarybos” konferenci
ja, kur busiąs ir fašistų Interna
cionalo kūrimo klausimas svars
tomas.

Italijos ,socialistų laikraščiai 
juokiasi iš tokio plano. Jfe sa
ko, kad fašistų internacoinalas 
visai negalimas esąs daiktas. 
Pamatinė fašizmo idėja tar — 
aršiausios rūšies patriotizmas, 
kurs skelbia neapykantą Ir prie
šingumą k toms tautoms. Kuo 
budu tat galėtų įvairių kraštų fa
šistai susijungti?

Francija, Japonija.

Italu moterys protestuoja

136 darbininkai žuvo ka 
sykiu ekspliozijoj

Septyniasdešimt lavonų išimta, 
kitų dar ieškoma

Atsisakymas suteikti Italijos 
moterims balsavimo teisių že
minąs Italiją

ROMA, vas. 12. — Italijos Na- 
cionalė Moterų Taryba išleido 
manifestą, kuriame ji pareiškia, 
kad valdžios nutarimas neduoti 
Italijos moterimis teisės balsuoti 
dagi municipaliuose rinkimuose 
padaręs labai blogo įspūdžio. 
Dar blogesnio, negu nuroję, įspū
džio padaręs tas nutarimas už
sieniuose.

Manifeste pabrėžiama, kad 
jau keturiasdešimt dvi valstybės 
.suteikusios savo moterims balsa
vimo teises. Italija gi, atsilik
dama toje reformoje visai užpa
kaly nuo kitų valstybių, duodan
ti užsieniuose progos- atsiliepi
mams, kurie ir neperdaug lipš
nus jos socialiai padėčiai ir už
garinantys tautos garbę.

LONDONAS, vas. 12. — Štei
no kasyklose, netoli Dorimundo, \ 
Vokietijoj, praeitą naktį įvyko 
baisi ekspliozija, kurioj, pasak 
gautos iš Beri i no telegramos, 
136 darbininkai užmušta.

Iki šiol jau septyniasdešimt 
vienas lavonas* išimta, 
dar tebeieškoma.

Tik aštuoni išgelbėta
DORTMUNDAS, Vokietija, v. 

12. r— [vykusioj čia vakar Štei
no kasyklose ekspliozijoj žuvo, 
turbut, 136 darbininkai. Iki šiol 
išimta 36 lavonai, pasigendama 
dar šimto, kurie veikiausia irg; 
bus žuvę.

Tik aštuoni darbininkai išgel
bėta dar gyvi. ,

Ekspliozija buvo taip smarki, 
kad sugriovė šaftus į požemines 
galerijas ir užvertė visus išėji
mus iŠ kasyklų.

MOTINA IR TRYS VAIKAI 
NUTFOŠKO GAZU

PA^SAIC, N. J., vas. 12. 
Darbininkas Louis Sander, 
grįžęs iš darbo namo, rado savo 
žmoną ir trejetą vaikų užtroškil
sius gazu.
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Paveiksle ly parodyta kuopa dainininku,' pradėjusių kas Ii lupelį, arba šulini, lies vUita, kur 69 pėdų po žeme randas gyvas 
urve palaidotas Floydas Collins. Vakar iki pietų šulinio nukasta keturiasdešimt septynios pėdos gilumo.

IMU.    —■■■—T  ■■■'■ —-■—

Šveicarai protestuoja dėl 
duonos pabrangimo

i®

BERNAS,, Šveicarija, vas. 12.
Del duonos pabrangimo nuo 

57 į 63 santimus kilogramui, 
krašte prasideda neramumai, 
įvairiose vietose darbininkai lai
ko skaitmeningus protesto susi
rinkimus, reikalaudami, kad val
džia darytų ką nors padėčiai pa
taisyti. *

Naujas Lietuvos Seimo 
Prezidiumas

sausio 27.— šian
die Seimo posėdy Seimo pirmi
ninku išrinkta dr. Ristras, o 
vicepirmininkais ; pirmuoju 
kunigas Staugaitis, antruoju 
V. Raulinaitis. Seimo sekreto
riais išrinkta pirmuoju dr. 
Draugeli-i, antruoju Jočys.

Kongreso darbai
SENATAS

Valstybės reikalauja at 
steigti taiką Kinuose

-Rusų sovietu biznieriai 
atvyko Amerikon

Lenkija savo biudžetą 
nubalansavus

A. D. F. VYKDOMOJI TARY
BA PABAIGĖ POSĖDŽIUS

PEKINAS, Kinai, vas. 12.
Užsienių diplomatų korpusas 
šiandie Įteikė Pekino valdžiai no-

valdžia d J ytų žingsnių, ild'ant 
butų atsteigtos normalės sąly
gos Kinų geležinkeliuose, grąžin
ta riedamoji medžiaga ten, kur

VVASHINGTONAS, vas. 11. —
Senatas ir atstovų butas ben

drame posėdy patikrino elekto- 
rių balsus ir oficialiai paskelbė tą, kurioj rimtai patariama, kad 
Calviną Cooledge’ą ir Charlesą 
G. Dawes’ą išrinktais preziden
tu ir viceprezidentu.

Senatas priėmė appropriacij ų
bilių valstybės, komercijos ir’ji priklauso, ir kad mokesnių ė- 
darbo departamentams. |mimas butų pavesta. į teisėtos

Patvirtino 1 milijoną dolerių administracijos rankas.
apropriacijos karo suktybių by
loms vesti.

Užsienio santykių komisija 
aprobavo padarytą su Suomija 
nepaprastą sutartį.

ATSTOVŲ BUTAS
Atstovų butas priėmė

kuriuo autorizuojamu valdžiai 
priklausomą Pittsburghe žemės 
sklypą parduoti National Tube 
kompanijai.

Prezidentas Coolidge pasirašė 
laivyno apropriacijų bilių kartu 
su prašymu, kad butų sušaukta 
antra nusiginklavimo konferen
cija. I

bilių,

Sun Jat-Seno padėtis kritinga
PEKINAS. Kinai, vas. 12. — 

Dr. Sun Jat-Sen’as., Pietų Kinų 
valdžios galva, kuriam čia prieš 
kiek laiko buvo daryta operacija 
dėl vėžio, tebėra vienoj vietos li
goninėj. Jo padėtis kritinga.

vas. VARSA VA, vas. 12. — Prem
jeras Grabsiki pareiškė spaudos 
atstovams, kad Lenkijos biudže
tas 1925 metams esąs pilnai su
balansuotas. Biudžetas esąs tik
septyniais nuošimčiais didesnis 15 dieną, 
nei 1924 m,., bet, sako premje-l 
ras, imant domėn visuotiną pa-

MIAMI, Fla., vas. 12. — Ame
rikos Darbo Federacijos vykdo
mosios tarybos suvažiavimas, 
kurs tęsės dešimti dienų, pasi
baigė ir tarybos nariai išsiskirs
tė.

Sekamas suvažiavimas įvyks 
Washingtonc šių metų gegužės

SACJRAiMlENTO, Xial., 
12. Į Jungtines Valstijas at
vyko įžymių Rusijos biznierių 
partija, lydima sovietų val
džios pramonės departamento 
viršininko Nikalojaus Kuzmi- 
no. Toj partjjcj yra sovietų 
plieno pramonės direktorius
Aleksiejų Smolnikovas; plati-(brangimą prekių ir gyvenamųjų 
nes pramonės direktorius Pet- reikmenų, biudžetas ištikrųjų 
ras Dro-zgilovas, ir kasyklų esąs ne didesnis už praeitųjų 
pramonės inžinieriai, Sergijus metų. 
Pcdjakonovas ir Aleksandras 
Strechninns.

PAGIMDĖ KETURIS VAIKUS 
VIENU KARTU

AMERIKOS “VVILD WEST” 
PAPROČIU

LENKIja PASIRAŠĖ KON- 
. KORDATĄ SU VATIKANU .

BtOOiMiNGTON, III., vas. 
12. Chicago <Jt Alton linijos 
kankinys .negyvai suvažinėjo 
traukinio darbininką Franka 
Fitzsimmonsą, netyčiom pate
ktu į po vagonų tekiniais.

ROMA, vas. 12. — Vakar čia 
„„„ v , i • tapo pasirašytas konkordatas300 asmienu užpuolę sunaikino . ... . T • .... . " ‘ v tarp Vatikano ir Lenku respubh •konkurento vynuogynus j ‘ 1

KNOXVILLE, Ky., vas. 12.
Gyvenančio netoli Middlesboro 
farmerio Bradfordo žmona pa
gimdė vienu kartu keturis vai
kus. Pirmiau ji taipjau du kar
tu gimdė po ketveriukus, tai o 
kad dabar turi dvyliką vaikučių.

BELGIJOS AVIATORIUS Iš- .
SKRIDO Į KONGO

Morokiečiy vadas, Abd-el 
Krim, esąs miręs

FRESNO, California, vas. 12. j 
— Trys šimtai asilėnų, atvykę 
automobiliais • Į netoli Maderos 
gyvenančio rančerio Arakeliano 
400 akrų vynuogyną, iškapojo 
vynmedžius. Rančeris Arake- 
lian yra armėnas. Užpuolikai 
pareiškė, kad jiė nusitarę nelei
sti svetimiems daryti sau konku
rencijos, ir kad Arakeliaifas ge
riau padarysiąs savo vynuogy
nus užleidęs Sun Maid Raišiu 
bendrovei. I

TOKIO, Japonija, vas. 12. — 
Žemutinieji rūmai šiandie priė- 
m& Japonijos valdžios biudžetą 
fiskaliam|s 1925 metams, sie
kiantį viso 1,524,000,00(1 jenų, 
arba 760 milijonų dolerių Ame
rikos pinigais.

BBIUSELLS, vas. 12. — sian- 
iš. čia išskrido į Leopoldvilię. 

Belgijos Kongo Afrikoj, aviato
rius Įeit. Thieffry. Savo trijų 
motorų aeroplanu jis tikisi visą 
5.,000 mylių kelionę padaryti 
septyniais sustojimais.

5is Kartus Greičiau 
už 50 centu

Chicago ir apielinkė. —r Šian
die nenusistovėjęs oras; veikiau
sia bus sniego; šalčiau į pavaka
rį; vidutinis mainąšis vėjas.

Vakar temperatūra siekė vi- 
dutinai 33°F.

šiandie saulė teka 6:52, Jei*

MELILA, Moroko, vas. 12.
Šiandie čia pasklido girdai, kad 
.paskilbęs sukilusių prieš ispanus 
maurų vadas, Abd-el-Krimas, 
esąs miręs; nuo žaizdų. Ispanų

VIENĄ NUŠOVĖ. ANTRĄ SU
ŽEIDĖ, IR PATS NUSIŠOVĖ į

KENDRA. Ont., vas. 12. 
Francais Saloti, Indijonų inter
nato tarnautojas, tur būt ga
vę -i prųto pamišimą, šiandie 
nušovė tos Įstaigos v i c<m! i rek
torių- Poli narą d’Amourą, pa
šovė dar kitą asmenį ir patsai 
nusišovė.

vyriausybė stengiasi patirti tupiasi 5:18 valanda.
girdų teisingumą.

PINIGU KURSAS

Kitu

PARYŽIUS, vas. 12.

PARYŽIUS, vas. 12: Čia

Praeitų metų rugsėjo mėnesj

su-

■

Brown Brothers 6 milijonus do
leriu paskolos, 6 nuošimčiu. Pa
skola turės buf grąžinta keturių 
dešimčių metų bėgiu.

ČILĖS PREZIDENTAS ALES- 
SANDRI PARYŽIUJE

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

LENKIJA NORirUlŽGINTI MO
TERIMS DĖVĖTI RUBUS 

BE RANKOVIŲ

NOME, AJaska, vas, 12.—Vie
tos sveikatos komisijos skelbi
mu, difterijos epidemija Nomėi 
tapus suvaldyta, ir jei padėtis ir 
toliau eis taip pat geryn, karam

KOPENHAGA, Danija, vas.
12. — Danų Hipotekos Bankas

DU PRANCŪZŲ AVIATORIAI 
UŽSIMUŠĖ AFRIKOJ

Vakar, vasario 12 d., užsienio 
nfgų ne mažiaus kaip už $25,000

pinigais šitaip:
Anglijos, 1 sv. sterlingų .
Belgijos, 1(10 frankų ......

' Danijos, 100 kronų .......
Francijos, 100 frankų ....
Italijos, 100 lirų ............ I.
Lenkijos, 100 zlotų ............
Norvegijos, 100 k romi ....
Olandijoj, 10(1 floi-inii .... 
Suomijos, 1OO muikiij .........
Svedijcs, 100 kronų .........
Šveicarijos, ICC farnkų ...

Chicago, UI

Italijos protektoratas ka 
talikams rytuose

ROMĄ, Italija, vas. 12. Del 
Įvykusio tarp Vatikano ir Fran
cijos nesutarimo, protektoratas 
katalikų gyventojams rytuose, 
kurį iki šiol laikė Francija, vei
kiausia bus pavesta Italijai. Ta
tai duotų italų misionieriams gavo iš New Yorko firmos 
geresnės progos savo darbuotei 
išplėsti rytų kraštuose.

6,000,000 dol. paskolos' 
Danai gavo Amerikoj.

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

BERLINAS, vas. 12. — Len
kų seimininkai svarsto klausimą 
apie uždraudimą moterims dėvė- šiandie atvyko iš Nicos Čilės ręs
ti rubus be rankovių ir su iškir- publikos prezidentas Ąlessąndri. 
ptti gorsu. Ne tik dėvėti, bet
tokius rubus dagi išstatyti paro-, jis buvo priverstas imti šešiems 
dai sankrovų languose.

Kovą su rūbais be rankovių 
pirmi pradėjo žydų' rabinai, už
draudė moterims tokiais rūbais 
pasirodyti sinagogose. Jų pa
vyzdžiu pasekė katalikų kunigai, 
pagaliau kai kur prisidėjo ir pro- 
testonu pastoriai.

pi- llo- 
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos

.....  .<4.77 

..... $5.10 
... $17.78 
... , $5.87 
.... $4.15 
... ............... PARYŽIUS, vas. 12. šian-

$40.90 dio e-auta žinių iŠ Niamey. Firan- 
..... «26 95 cuzv- Vakarų Afrikos, kad avia-

$19*80 cijos ekspedicijos į Čado ežeVą 
_______(vadas, pulkininkas Vuillemin, ir 

, .____________ i pilotas Vandaele užsimušė, jų
Lietuvos PimgŲ Kursrfsj.ei'oplanui nukritus žemėn. Du 

lašinoj buvę ofioier’

mėnesiams “vakacijų” kur nors 
užsieniuose, karininlkų j imtai 
(sąmokslininkų tarybai) paė
mus respublikos valdžią į savo 
rankas.

Vasario 22 dieną Alessandn
mano išplaukti atgal Į Pietų A- certt;
rnerik^- 1 centų daugiau.

----  —:— (kiti mašinoj buvę ofioieriai bu- 
SjunČiant pinigus Lietuvon per sužeisti, bet nepavojingai.

Naujienas Lietuvos litų kursas skai- s p r n
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip: *
so" ■ ■ —

100 
200 
100 
400 
500 
600 
7Q0 
800 
900 

t»00 litų
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidų už koiną siuntini, ttinos patvarkymai galėsią būt
~ d,r 6,1 Ipo poros savaičių atšaukti. 1

$5.50
10.50
20.75
81.00
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25
92:50

102.75

DIFTER1JOS EPIDEMIJA NO- 
ME MIESTELY ATSLŪGSTA

• Naujienų telegramos išsiųstos iš Chica- 
gos prieš šeštą valandą vakaro, nueina Kau
nan i 3-1 dienas. Lietuvos Koperacijos 
Bankas gavęs musų telegramą didžiausiu 
greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad- 
resanta?ns į visas Lietuvos dabs ir taipgi 
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių 
vietų, Naujienų telegramos yra greičiau
sias, tobuliausias, pigiausias ir saugiausias 
pinigų siuntimo būdas.

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

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

1739 So. Halsted Si.
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NAUJIENOS, ehicago, 111.

%

VAKARAS

Tikietai 75c. ir 50c.

poilsio laikotarpis 
atsigauti, išvengti 

pieno

(
Gerbiamieji©! Kaip jauni taip ir seni esate kviečiami atsilankyti 

ant šio. vakaro, nes bus vienas iš smagiausių laikų praleisti. Juokų 
bus gana ir šokimas tęsis iki vėlai nakties, f Muz. K. YURGAN.

Kviečia visus KOMITETAS.

JkŪDIKIv 
'GEROVes skYRIUS
DEL APRŪPINIMO

PVMN, SVETOMSALB IŠRA
DĖJAS, IŠRINKTAS AMCTT- 
BOS MOKSLININKE GALVA

Profesorius Michel Idvorski 
Pupin gimė Idvor’e 1858 metais* 
Idvor’as tada prigulėjo Vengri
jai. bet šiandien i Jugoslavijai. 
Šiandien, tas pats Pupin yra ve
dėjas Amerikos mokslininkų, ši
tas mokslininkas, . profesorius 
elektromechanikas Columbijos 
Universitete, tapo išrinktas pre
zidentu American Association 
for the Advencement of Science; 
ta organizacija ką. tik užbaigė 
savo did/.iausj susirinkimą.

Profesorius Pupin yra vienas 
iš musu pirmutinių mokslinin
kų, "kurį net ir plačioji visuome
nė pažysta. Jo knygrf “Nuo

hnigranto iki Išradėjo” (Erom 
rm/mifrrant to Thventor”) yra 
aprašymas jo gyvenimo nuo lai
ko, kuomet buvo biednas pie
muo iki atvykimo Amerikon. Jis 
aprašo kaip čionais rado progų, 
ir kaip atmokėjo Amerikai savo 
skolų išrasdamas telefono dra- 
•tą, per kurį žmonės CaJifornijoj 
gilli susikalbėti su Nauja AngJL 
ja.

Kūomet l)r. Michael Pupin 
tapo pakeltas į' aukščiaušią Vie
tų tarpe Amerikos mokslininkų, 
jo pirmi išreikšti žodžiai buvo 
apie jam-suteiktą garbę, ir — 
“ką sakys Idvor’as mano gim
tinas miestas,, kuomet dažinos, 
kad tapau išrinktas prezidentu 
didžiausios mokslininkų organi
zacijos, didžiausioj šaly pasau
lyje.

NELEIDO PASKAITOS
Kaunas. -^- “Lietuvos Žiniose” 

buvo įdėtas pranešimas, kad' 
sekmadieni 18 sausio 1 vai. die
nos Šančiuos e kinomatografb 
“Lira” salėje' Socialistinio jau-i 
nimo Organizacija “Draugas” 
(revoliuciniai liaudininkai, ku
rių organizacija yra visaį apmi
rusi) rengė paskaitą.

Paskeltoji minėtosios organi
zacijos paskaita betgi neįvyko— 
jos neleido valdžia. Paskirtąją 
1 valandą žmonėms pradėjus 
rinktis į salę buvo pranešta, kad 
paskaitos nebus, 6 tūlas jaunas 
vyrukas prie salės7 durų- prika
bino storoms raidėms parašytą- 
pranešimą: “Darbo jaunimui 
skaityti paskaitą Komendantas 
neleido”.

^-Lietuvos darbiniu

.TEATRAS IR ŠOKIU VAKARAS
I 1

•
Simono Daukanto Teatrališkas Jau

nuomenės Kliubas rengia teatrą ią šo
kius. Įvyks nedėlioj Vasario-Feb. 
15 <1., Apveizdos Dievo parapijos svet., 
Union ir 18 gatvė. ' Vaidins “Vagis” 
ir “Vienas iš musų turi apsivesti”. 
Komitetas kviečia visus . pasižiūrėti 
gražių veikalų ir linksmai pasišokti. 
Pradžia 7:30 vąl. vakare.

Įžanga 25c. ir 50 centų.

Pęr virš šešiosae- 
šimts septynius inė 
tus gydytojai išrat* 

. šix$ jo ir rekomen
davo Borden’s Ea* 
gle Pieną motinom 
kurios negalėjo žiu 
dyti savo kūdikių.

Eagle Pienas yra 
švarus,. ' saugus ir 
sveikas <maistas, ty 
čia prirengtas kū
dikių genėjimui.

KUDIKIlj SVEIKATOS.

šiam. skyriuj* nes hitus 

nuo taiko gvildensime rei

kalus Įdomius būsiančioms 

motinoms ir motinoms jau-’ 
M kūdiki,/

Kūdiki, aprūpinimas ir po- 

nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos šeimynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad Ui 
yra dalykas, kur) mes ta-Į 

rime rtguUarUkaia lalko- 

larpiais atvirai ir. (storai 
pergvUdeolL.

, Jei prisiusite šitį 
apgarsinimų į 

. Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu.

Dept.

Dept. 1
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VAKARAS
BRIGHTON P ARK LIETUVIU KEISTUČIO 

PAŠALPINIS KL1UBAS

NORĖDAMI;
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-J

i NYTI VISADOS KREIPKITfiS •
PAS MUS. TAS JUMS BUS,

>, / ANT NAUDOS. \

S. L FABIONAS C(k
, I

STATO JUOKINGĄ KOMEDIJĄ

Pradžia lygiai 7 vai. vakare.

127 N. Dearborn St., Rx>om 1111-112 
nuo 9-4

“Ponas Dauganoris
Nedėlioja, Vasario (Feb.) 15 d., 1925 

• M. MILDAŽIO SVETAINĖJE, 
2244 West 23rd Place

.... ' N....-.-.-................................................   1 ------------ ---------------- -111 .*1,(11

■■ K 'H. ■ ■

PERGALEKIT SILPNUMĄ
• . i ? i i : » ’ • .

Kiekvieną dieniĮ-j-ųs turite kovoti su silpnumu. Jei 
Jus užlaikysite savo kūną gerai maitinamą, tudmet galė- 
ši10 džiaugtis.savo šveikajl.

SCOTTS ENUISION
yra stiprus maitinantis tonikas kuris suteikia stiprumą. 
Jis yra maistas ir gyduolės su kurio pagelba galit 
pergalėti savo silpnumą. Jei jus neturite stiprumo 
vartokite Scott’s Emulsion!

Scolt & Bownc,, Bloomfleld, N. J. 24-56

809 W. 351h St., Chičago
Tel. Ik levard 0611 ir 0774 jį 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- j 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir Z 
• Parduodam Laivakortes, t f

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miestę ofisai “ ~ - — Į
Tel. Centrai 4411. VąL nuo 9-4

Gyvenimo viera: 
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 Soįf Halsted St. 
t-»A 'Dienos laiku Yards 6894

Vakarais Telef. Yards 0141

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

APVAIKŠCIOJIMAS IR ATIDARYMAS LIETUVIU 
AUDITORIJOS NAUJO NAMO

K 3131-3133-3135 SO. HALSTED STREET

Apvaikščiojimas
Vasario 14-tą, 1925 m. x

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

Pradžia 4:30 vai. po pietų. Šokiai pabaigus Programą.

KONCERTAS

STRAIPSNIS IH
—t—

KŪDIKIUI ATSIRADUS
Motina turėtų bent- savaitę ilsėtis 

lovoje ir neturėtų griebtis pilnos na
mų ruošos iki sukaks mėnuo po pa- 
lagui. Jai tokis 
reikalingas, kad 
kraujo tekėjimo ir pagamint 
savo kūdikiui. f .

Motinos maisto energiją neturėtų 
būti suvartojama sunkiam rankų dar
bui, bet turi eiti Į krūtų pieną dėl 
kūdikio. Bile darbas kuris nuvargina 
motiną perdaug gali atsiliepti Į kū
dikio sveiką augimą.

Palagos nėra liga — tai tik sveika
tos Įtempimas. Pramok kaip tą 
Įtempimą sušvelninti.

Kuomet kiekviena nėščia motina 
yra tinkamai aprūpinama namuose ir 
kuomet kiekviena turi išlavintą prie
žiūrą laike palagu, tai GIDYMAS 
BUS SAUGUS.

Sekmadienį, Vasario 15-tą, 1925 m.
Pradžia 4:30 vai. po pietų 

KONCERTE DALYVAUS VLSI ŽYMIAUSI CHICAGOS ARTISTAI.

Šokiai pabaigus Koncertą.
Šios dvi dienos yiĄ pašvęstos dėl iškilmingo Atidarymo

PIRMUTINIO LIETUVIU TAUTOS NAMO z
Visus kviečiu atsilankyti l>e skirtumo Del Labo Auditorijos.

Rengimo Komisija.

AR TAVO KŪDIKIO GIMIMAS 
UŽREKORDUOTAS

Įstatymai reikalauja, kad kiekvieno 
kūdikio gimimą gydytojas, slaugyto
ja, ar pribuvėja raportuotų j sveikatos 
biurą arba miestelio klerką, kuris sa
vu keliu praneša Valstijos Board of 
Health. Jei nesi tikras, kad! šitas bu
vo padaryta, tai rašyk pats j State 
Board of Health, jei ten nebus nieko 
užrašyta, lai gausi blanką, kurią iš
pildęs, pasiųsk pats. Nėra vėlu tą pa
daryti bilc kada, ir gali būti tas jam 
bus svarbu kada nors -ateity.

Yra svarbu užrekorduoti tavo kūdi
kio giminia dėl sekančiu priežasčių:

Kad
Kad 

kykla.
Kad
Kad 

jimo.

parodyti jo metus iv pilietybę, 
parodyti jo teisę lankyti mo-

parodyti, jo teisę dirbti.
parodyti jo teisę jnie pavelde-

‘ s

parodyti jo teisę vesti.
parodyti jo teisę užimti vald-

parodyti jo teisę gauti pašpor-

Kad
vietę.

Kad
tą keliauti užsienin.

Kad parodyti motinos teisę prie 
našlės pensijos.

KŪDIKIO PIRMOS DRAPANOS’
Sekanti dalykai iš drapanų yra rei 

kalingi kūdikiui ir turėtų būti jau is 
kalno parūpinti: •

1. Neturi tuzinai vystyklų.
2. Keturi flarielio pilvo saistai.
3. šešios suknelės.
4. Dvylika balti? marškinėlių.
5. šeši flaneiio petikoeiai. Gert 

i tūle). *
6. Keturi naktiniai marškinėliai.
7. Du -ž i poneliai.
K/ 'l'ivs apatiniai marškinėliai.

11. Viena Nežino Talcum piriderid.
12. Vienių, šmotuku-s nitrilo.

Nors daugeliu atveju sveikas ir 
normobs kūdikis neiR’kalauja gydyto
jo nuožiūros, b**t tai tik laimingas 
puotjkis ir J>evitoi<l-.v atsitinka. Kuomet 
kūdikis nėra sveikas arbi^neaugn kaip 
reikia motina neturėtų svyruoti kreip
tis prie gero gv'lvtojo. Iš kitos nu
sės, normalis vaikas, gaudamas tin
kamą miežiurą ir maistą, pieną krūtų 
arba Bordeu’s Eagle Pieną, jei krūtų 
nėra, privalėtu išaugti j sveika, nor
mą]) vąįką . Miliūnai ir milionai kūdi
kių išaugo į sveikus ir vikrius vai
kus per kombinavimą geros motiniš
kos priežiūros ir maistingumo esančio 
Borden’s Eagle Piene.

JOHN KUCHINSKAS ’
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 22nd St., arp Leavitt St.
Telephonę įCUnal 2552 

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

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. £a Salio St., Room |2001 
Tel. Randolph 1034—-Vai. nuo 9-6 

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

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

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagolba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja'eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniai^, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos. *

Keturi doleriai ant melų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die-, 
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBE* x
193 Grand St Brooklyn, N. Y

Ąr jus žinote, kad

Lietuvos inžinierius Visockis buvo 
atstovu lajvų kompanijų konferenci
joj Šveicarijoj. 'l\ų#i buvo atstovai 
iš Lietuvos, Erancijoš; Vokietijos, Bel
gijos ir Rumunijos. Ar jus žinote, 
kad grynas Turkiškas tabakas randa
si Helmar cigaretuose, kuris suteikia 
kiekvienam rykytojui užsiganėdinimą. 
Jus negalite gauti to smagumo rūky
dami pigius cigaretes maišyto taba 
k,o suvyniotus Į popierinius pundelius.

10 Metu Sukaktuves
VYRU IR MOTERŲ AI’ŠV. DR-STES

1‘ItOGBAMĄ IŠPILDYS

Dzimdzi-Drimdziė

A P. WAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N. Dearborn Street, 

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

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377 
VALANDOS: Kas dieną nuo S 

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

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

Užpiašom visus Cicericčius ir visus kitų miestų lietuvius atsilankyti ant šio iškilmingo vakaro, net visi 
žino, kad DzimdziDrinidzi .puikiai lošia. Šiame progranie jie žada ką nors naujo nurodyti. Taipgi šios 

draugystės nariams l»u jlij'.ulaioo . dovanus, kurie išbuvo >0 metų, l akių narni '’i* -'-. 18. Iv i<?Cin KOMI I'ETAS 
S— ' ' '■ - i ' ’ i-------- j- - ' i, 1 ■ i ' 1 i ' ■

NEDĖLIOJ, 15 B. VASARIO-FEBRUARY, 1925
LIETUVIU LIUOSYBĖS SVET., 14th ST. LR 49th CT., CICERO, ILL

Prasidėsi6 vai. vakarė

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St., Ruoni 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 VVcst 22 Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

V. W. RUTKAUSKAS | 
Advokatas

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

322% S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yar<ls 4681

Vak.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 VV. VVaslpugton SL Room Bll 
Tfcl. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4017 W. 11 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgcporto Se/cdoj nuo 
6-8 *v. v. Subatoj nuo 1.-7 v. v. 
3236 S. Ualstrd St. T. Boul. 6737

■miMMMni

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
4 ADVOKATAI
Ofisas Vldųimiestyj:

Kuom 11786
C111CAGO TEMPLE/BLUG.

77
Cor.

į

■

.1

W. Wa»hington SI. 
Wai>hington & Clark

Skaityk • šiluos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

Namų Tel.i Hyde Purk 8896
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f  ------- .. .. i;—moteries, su kuria apie metai

i KORESPONDENCIJOS
Detroit, Miclk

. ------ , tai ir pa ra pi jonai
laiko extra mitingus ir neduoda 
ramumo, norėdami sužinot ar 
ii.i dvasiškas patarėjas žino ką 

nors apie minėta incidentą. Vie- ■ * *Gerų tėvu, o dar ir parūpi jonų | nilB tik ką buvusiu tokių mitiiv
vaikai įtarti švenčiausios baž
nytėlės apiplėšime.

gų norėjęs būt gana triukšmin
gas, tečians kun. Jonaitis, apsi
saugojęs savo nuo žadėtos vie
šnios už šešių detektivų užvėjos.

Anot tos patarlės: “Viena bė
da dar ne bėda. Bet dvi, trys 
kaip apsėda- tai ėda.“

*—P. Jurkšaitis.

Tūlas laikas jau kaip tęsiasi 
bažmas lietuvių Šv. Antano baž
nyčioj, dėl sukėlimo “kapitalo“ 
bažnytėlės reikalams. Viskas ėjo 
gerai. Bot štai pradėta kalbėti, 
kad bazaras jau eina prie užbai
gos. Ir ve, vieną gražų rytą 
bažnyčios ir bažmo užveizdos 
patėmija, kad jįems trūksta be
lotos baksų saldainių ir apie 
šimto dolerių vertės laikrodžių 
ir kitų auksinių dalykėlių. Tuoj 
duota žinia policijai, kuri atėjus 
apžiurėjo ir surado,' kad vagi
šiai įėjo per langą į bažnyčios 
skiepą ir pasiėmę kas jiems tin
kama, išsinešdino per tą pati

Policija nusitarė surast vagi
šius ir tučtuojau^ lapo areštuoti 
du jaunuoliai-, po 16 metų am-i 
žiaus, — Albert MisiukeviČiu- 
kas, 2732 Hubbard Avė. iri 
Joseph Bacvinkiitis-Baciunl, 
3912 E. St.

Sunku įsivaizduoti kaip gali
ma kaltint tokius gerus vaike
lius, gerų * tėvelių—parjtpijonų 
sūnelius. » .

Kunigo Jonaičio vargai
Kun. Jonaitis nuo seniai jau 

turi skaudamą ranką. Kaip jis 
pats sakosi, tai jam būnant ka
ro fronte, Francijoje, šrapnelis 
sužeidęs. Buvo kiek ąpgijusi, 
dabar vėl vietrinasi ir sakoma, 
kad reikės ranką nupiaut.

Antra, — tai kilęs incidentas j 
su J. Aukštuoliu, pridarė daug i 
nesmagumo, ypač kaip katalikų ! 
kunigui. P-s- J. Aukštuolis pa
skleidė kalbas buk kun. Jonai
tis, daręs kliūčių tarpe jo ir jo

PRAŠALINKIT 
REUMATIZMĄ 
Šit Terpentinu

Sustapdykit tą reumatišką skaudė
jimą tuojau! Tegul tarpentinas nuei
na tiesiai j skaudamą vietą ir praša
lina ji! Kuomet terpentinas ateina, 

, skausmas pranyksta.'
Naujas išradimas Turpo, sujungia 

I visas terpentinio misterines gydan
čias jėgas su kitomis geromis gyduo
lėmis. .los nepadaro pūslių, nenude
gina, ir nenudažo ridas . .lis nėra rie
bus ir neatsiduoda. Prašalina, reu
matizmo skausmus tuojau iš jūsų si
stemos Taipgi greitai prašalina slo
gas, išgydo skaudamą gerklę,* arba 
krupą. Sustabdo bronchitj, lumbago, 
neuralgia, ir katarą. Prašalina gal
vos skaudėjimą ir kojų trubelius Su
teikia greitai pagelbą nuo nuplikimų, 
persipjovimo, nusibrėžimo, niežėjimo. 
Jos įsigeria tikrai ir greitai į jūsų 
sistemą ir kuomet teinate krutinę ar
ba gerklę nusilpusio asmens, tuojau, 
galite pamatyti kvėpavimą!

■Kam laukti? Kam kentėti! 
būti su skausmais?. Tegul 
prašalina jūsų skausmus šalin, 
š'ykit jūsų aptiekoriaus Turpo — Ter
pentino Oitmento kuris turk savyje 
tas kitas atsakančias gyduoles Men- 
thol ir Camnhor. Prašykite tilo ap- 
tiekoriaus Turpo — P6c. ir 70c. slo 

• \ ikelis.

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, Iškaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumų, patar
navimų ir parankumą šios 
Rankos.

k

A. F. GZESNA
-MAUDYNESf

Turkiškos^ sulfurinės va
nos ir elektrinis gydymas

Dabar naujai išradoine mlnera-, 
linesl sierines vanas, kurios yra ge
ros nuo visokių ligų: reumatizmo, 
cirkuliacijos, kraujo ir t. t.

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

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

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

DABAR

Bohemian 
Hop-Flavored

PurHan 
Malt
Teikia geras 

pasekmes
Parinktas materiolas

Prašykit groserninkų

Saugumas dėl Taupymo 
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visų dienų sukatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
5AV1NGS BANK

Melvin A.\ Traylor, Prezidentas.

Dearborn, Monroe 
ir ' Clark Streets,

PRAŽUVIMUI

Randasi ant 
žemutinio f 1 o r o

Atdara dienomis ir naktimis.

Phone Boulevard 4552

BANDYKIT

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

BULGARIŠKA. ŽOLIŲ 
ARBATA

Prašalina slogas.
Prašalina užkietėjimą.
Prašalina reumatizmą.
Prašalina inkMų trubelius.
Pataiso kraują.
Bulgariška žolių arbata visur ap- 

tiekose 35c., 75c. ir $1.25.
Pastaba: Aš atsiųsiu didelį 5 mėne

siams šeimynos pakelį paštu už $1.25. 
Adresuokite man, H. H. Von Schlick, 
25 Manei Blvd., Pittsburgh, Pa.

NAUJIENOS, Chieago, TU

turi-

Kum 
Turpo 

Pva-

.................  . .

DR. SERNER, D. D..
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

n i m ą

■MMMaV

Klausimas —
Rūkytojo 

paprastų cigaro tų

Jei paprasti* cigaretai 
turi biskj 
bako, tai 
mainyti?

Atsakymas —
Rūkytojo

Helmar eiga re tu

Paprasti cigaretai
labai mažai Turkiško 
tabako, todėl visas Tur
kiškas tabakas yra daug 
geresnis.

Skonis Turkiško taba
ko suteikia malonumą 
ir p a s i I i n k s m i- 

kiekvienam, 
todėl kad jis nereika
lauju priemaišų, kad jį 
padarius gardžiu. Hel- 
marai turi savyje gry
ną Turkišką tabaką.

Turkiško ta
kam aš turiu

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje. ' ,
THU BRIDO EPORT ELECTRIC CO., I r. C

Bartkus, Pres. •
ioi9 W. 47th bt., Tel. Boulevard 7101,1892, Chieago

DIDELIS FABRIKANTAS ANT SLENKSČIO PRAŽŪTIES f 
PRIVERSTAS SUKELT PINIGU UžANDĖDINIMUI

KREDITORIŲ AR EITI PRIE *

NUSPRĘSTAS 
PRAŽUVIMUI

iki 4 val/jpo pieį.

ATIDAI LIETUVIU

Mes absoliučiai uždarome musų overkotų išdirbystę

Paskutinis Alfrni/AT A I Dabar arba 
Šauksmas U VtllIiU I Al Niekados

$30—$35 vertės už .........    CjJJ y5
$40—$50 vertės už........... ...............   $12 75
Atdara kas vakarą iki 8 vai. Nedėlioj
Dirbtuvė - 1809 S. State Št

Pavasariniai viršutiniai kautai žemomis kainomis

i

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
3434 W. 65 Street.

Repuhlic 4876
----------------- L

Plumbingų

Del Didelių Bargeuų j
Apšildymų ir Elektrinių Reikmenų

PASIMATYKITE

Greitas patarnavimas ir

tavory ryšis garantuota

Musų salesmenai

lietuviškai

Neri.

1925
Pan.

Vasaris-February 1925
Utar. Ser. Ketv. Pėtn. Sub.

kalba
15
22

16
23

10
17
24

18
25

12 
19« 
26

13
20
27

14
21
28

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

3235 S. Halsted St.

“"DR. HERZMAN-®*

'Mis. mighnievigz - vioikiene 
AKUšERKA

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

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 

i vanijos ligon- 
i bučiuose. Sąži- 
l ningai patar
nauja, visokio-, 
se ligose prieš 
gimdymu, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata- 
i rimas, dar ir ki- 
. tok iuose reika- 
I luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra- 

! šito pagelbą.
Valandos nuo

8 ryto iki71 po 
pietų, nfio 6 iki
9 vai. vakare. •

Tel. filrd. 3138' 
M. Woitkewic» 

BANIS 
AKUŠERE A 

Pasekmingai pa
tarnauju ihote* 
rims prie gimdy- 

>, patarimai 
tai moterims 
merginoms. 
3113 South 
Halsted St.

Turėk švaros, sveikas aki.*?
Jeigu kenti galvos skaudėjimų, 

jei turi akių uždegimų, 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.

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

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

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

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

į Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 09 V) 

Boulevard 4136

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

Telefonai:

Res. Phone Rockwell 0268 
Phone Canal 0084 

Europinis gydytojas ir chirurgas 
DR. I. TREIGER 

2026 So. Halsted St.
Valandos nuo G iki 8 vak. Nedėlioj 

nuo 10 iki 12 ir pagal sutartį

SID’S
Naujas išradimas prašalins 

REUMATIZMĄ 
iš jūsų sistemos

Tikrai garantuotas, arba jūsų 
pinigai grąžinami. Klauskite 

jūsų aptiekoriaus.
Pardavinėtojai:

FULLER MORRISSON CO. 
HUMISTON KEEL1NA & CO. 

PETER VANSCHAACK & SONS 
PHILIP. A. BORN CO.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chieago, 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

mirei m nuo whoop-
ing kosulio

Whooping kosėjimas yra labiau- 
eū nepakenčiama kūdikių liga ir 

viena iš pavojingųjų. Yra rapor
tuota 6822 įnirčių į vienus metus 
Jungtinėse Valstijose nuo tos ligos. 
Nėra, gyduolių nuo whooping ko
sulio, jis begalo kankina kūdikius, 
bet pageliu) galima suteikti ir ligų 
galima sutrumpinti. Keletu lašų 
l)r. Drake’s Glcssco greitai praša
lins nors ir didžiausj kosėjimų ir 
jeigu duosite reguliariai sutrum
pins ligos atakas ir pagreitins pa
gijimų. Jos yra rekomenduojamos 
daktarų ir parduodamos aptieko- 
rii.i su pilna garantija užganėdini- 
mo — 50c. butelis.

THE GLESSNER CO., 
Fįndlay, Ohio.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę 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 p« 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dienų
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chieago, III.

Apkainavimas namo ap

šildymo reikmenų šutei-
♦ *

kiamas dykai. Parduo-

dame išmokėjimais na
my savininkams.

SOL ELLIS & SONS, Ine.
2112-22 South State Street Chieago, Illinois

Vakarinėj pusėj gatvės
Telefonai:
Victory 2454-4356

Dykai dastatymas į visas dalis 
miesto ir priemiesčius.

e , ** • •
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Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chieago 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOW1AT—SASS

1707 W. 47lh SI.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chieago 
arti Slst Street

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

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

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-^lay Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Cdnal 0464 
Valandos 2:00 iki 4:30 Ir 8 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacfamento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo G Iki 7:80

Telefonas Lafayette 3878-7710

Dr. J. W. Beaudette

f



Iš rusų kalbos laisvai vertei J. Sondeckis.

(Tęsinys)

‘|O

taip, kad 
gamybos

58.00 
$7.00 
$8.00 

8c.
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Politinė Ekonomija
NAUJIENOS
The Litbuttniaji Daily New« 

rubluhed Daily Except Suaday 
'j The Lithuaman Now$ Pub. Ce. Ine.

Etlitor P. GRIGAITIS’1
1739 South H;dsted Street 

Chicago, IU.
Pele p h on e Rooaevelt 8t00

Penktadienis, Vas. 13 1925
A—i r — -..... -

mas prakazyriuot savo man-’kinę, kad jisai tas,
tą, stveriasi revolverio, kad tai kodel Jie nedėjo- paslan- 
‘/pamokinus” tuos, kurie iš iwrcitinti i“ 'bylos tyrins- 
jo juokiasi.* 1 -

Sausio 27 d. Berlino so
cialdemokratų > organizacija

jimą?’ 
Krikščionys demokratai yra

• ' ♦ , ’ •• * » j stipriausia partiją Lietuvoje. 
,'žmonės užiiiį 

sušaukė milžinišką darbinių- vietas valdžioje. 
Jfll mitinrrn I t imi Ir imi n a m n n i

prieš atžagareiviškos vald- *i t . 
žios sudarymą. Tą mitingą1^6 
komunistai mėgino suardyti kuric 
Kai jiems tatai nepavyko ir Kalėdas buvo 
triukšmadariai tapo išmesti komunistinių atsišaukimų pla- 
1Š susirinkimo vietos, tai jie, tinimo: ji buvo atlikta per ke- 
sudarę burte po keletą šim
tų vyrų, laukė apsiginklavę
lazdomis, peiliais ir kitokiais, Ivanauskas, bet teismas

.Jeigliu jiems 
kų mitingą užprotestuot ■ i upi kurį asmenį greitai atiduo- 

i “teisingumo” rankas, tai 
labai lengvai, 

tos grupes 
prieš praeitas 
apkaltinti dėl

MIRUSI “DIUNU DIANA

Subscription Rates> 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy.

Entered as Second Class Matter 
tfarch 17th, 1914, at the Post Office 
>f Chicago, III., uiuier tha act of 
Iflarch 2nd 1879

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
lekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
irovė, 1739 So. Halstod St., Chicago, 
Oi. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago jo — paštus

Metams .................... ——.... $8.00
Pusei metų ............ —-------- .... 4.00
Trims mėnesiams ....^-- ------ 2.00
Dviem mėnesiams ---------— 1.50
Vienam mėnesiui ___________ .75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta) ' '/

Metams .........  — $8.00
Pusei metų ---- ---------------- 4.00
Trim.« mėnesiams--------------Į.—’ 2.00
Pinigus reikia tuųeti Money

Orderiu kartu su uisakymu. •

Sausio 18 d. mažiukėje 
Vokietijos valstybėlėje Lip- 
pe buvo landtago (seimo) 
rinkimai. Įdomu, .kad šituo
se rinkimuose- visų partijų, 
kurios remia respublika, bal
sai padidėjo, o visų partijų, 
kurios eina prieš respubli
ką, balsai sumažėjo.

Didžiausio pasisekimo tu
rėjo socialdemokratai, gavu
sieji 30,144 b. Palyginant su 
balsavimų rezultatais ren
kant reichstągą, gruodžio 
7 d., socialdemokratai dabar 
gavo 3|590 balsų daugiaus. 
Taip pat padidino savo bal
sų skaičius ir demokratai ir 
krikščioniškųjų profesinių 
sąjungų sąrašas. Visos-trys 
respublikinės partijos laimė
jo kartu 5,264 naujus bal
sus. Tuo gi tarpu trys prie
šingosios respublikai parti
jos — nacionalistai, liaudies 
(stambiojo kapitalo) parti
ja ir komunistai — prakišo 
kartu 2,154 balsus.

Taigi respublikos 
Vokietijoje auga.

jėgos

Bet yra keista, kad tuo 
pačiu laiku, kai respublikos 
gynėjai Vokietijoje nuola
tos stiprėja, valdžia pateko 
į rankas atžagareiviams. Da
bartinis Lutherio kabinetas 
susideda, anot vieno social
demokrato žodžių, iš “abe
jotinų respublijmęų ir ne
abejotinų monarchistų”.
> Šitokia keista padėtis su
sidarė ačiū dviem elemen
tam: ačiū komunistam^, ku
rie reichstage visuomet bal
suoja prieš socialdemokra
tus ir prieš demokratines 
partijas; ir ačiū katalikų 
Centrui, kuriame šioje7 va
landoje yra paėmęs viršų de
šinysis sparnas.

Kai dėl Centro partijos 
lečiaus, tai reikia pasakyti, 
kad jos viduje jau eina 
smarkus bruzdėjimas. Dau
gelis katalikų, ypatingai 
darbininkų, yra labai pasi
piktinę savo vadais, kurie 

’ sutiko dalyvauti valdžioje 
kartu su kaizeriniais gaiva
lais. Jie kelia proteste savo 
susirinkimuose'ir spaudoje.

buvo vienas visiškai nekaltas 
ąsmuo, soc.-denio. Erazmas 

____ T_____ 7 i kaip 
mušeikų pabūklais, tskers-Į bematant liūtei «€ visus kalli- 
gatviuose, kol susirinkimas namuosius ir tuč-tuojaus norė

jai publika ta l<,tvcrt* jų sušaudyti!
Tuo gi tarpu kun. 'Puryckio 

byla vilkosi nuo 1921 metų iki 
I rin kai. Ir ai hvlll VlKlinmon inin 

I ir valstybiniu atžvilgiu, juk 
buvo šimtą kartų 
negu byla dėl1 kokių 
m 11 n i s t i n i ų t po-pie r gal i ų 
1110. Kad Puryckio bylą 
greitinus, v sočia Idemok ratų 
stovai turėjo net daryti

i me interpeliaciją valdai!

Taigi klerikaliniai Bumšai 
gali šiandie tauzyti, ką. tik .jie 
npri, bet jie neįtikins visuome
nės, kad kun. Puryckitiį arba 
jo draugams; rūpėjo kaip ga
lint greičiaus nuplauti jo var- 
■dt}.. > I

Jie, -žinoma, norėjo, kad ji
sai butų išteisintas. Bet, ažuol 
tuojaus reikalavę tardymo ir 
teismo, jie darė ką tik galėda
mi, kad byla butų atidėliojama 
kuo ilgiausia. Kodėl? šitam 
klausimui klerikalinė Spauda 
nėra davusi jokio atsakymo, ir 
lodei visuomenė turi teisę da
ryti apie tai savo spėjimus.

į tiesą

pasibaigs, ir 
skirstėsi namo,, tai jie ėmė’ 
ją užpuldinėti. Berlino “Vor- 
waerts” praneša, kad kilu-,t,abar; !r, 
siose iš to muštynėse buvo 
sunkiai sužeista keletas de
šimčių žmonių!.

Na, toliaus jau tur-but ne
galima eiti. Kuomet darbi
ninkai kelia protestą prieš * 
monarchistus, tai komunis
tai, kaip paskutinių chuli
ganų gauja, užpuola darbi
ninkus! ' ■ ’

svarbesnė, 
ten ko- 

mėty- 
pa- 
•at- 

Sei-

Įjpžval-gį
DR. J. BASANAVIČIAUS 

PAVEIKSLAI.

L. T. Sandu ros 
prašo paskelbti,rius

daros 1-as Apskritys 
Dr. J. Basanavičiaus 
lą “Aušros” įkūrimo 
paminėti. Paveikslą 
gaut* pas p. K.

sekreto-

išleido
paveiks- Labiausia gi panašus
laikams spėjimas yra toks, kad Puryc- 
galima kis ir jo draugai laukė, kol 

J. Paulauską,1 
Boston, Mass.

kal-

kainu $1.00.
Vienas paveikslas tapo pri

siųstas redakcijai. Reikia pa- 
kad dalbas atliktas

gražiai.

KUN. PURYCKIS ESĄS 
TEISINTAS”.

tinamajam pusėn.
Jie lauke ne be. reikalo, 

ketverius metus klerikalai 
tuvojo vis labiaUS tr labiaus 
įsigalėjo visose valstybes sri
tyse: admįinis t racijoje, teis
muose ir kitur. Dabar jiems 
jau yra nepalyginamai leng
vinus paslėpti nuo publikos 
akių by kurį nepatinkamą 
jiems dalyką arba užglostyti 
skandalą, paliečiantį tą ar kitą 
jų partijos žmogų, šmugelis, 
dėl kurio Puryckis buvo ap
kaltintas), šiandie visai nė aikš-

Per

“Draugas” sakosi gavęs kab- 
legramą iš Kauno, kad Lietuvos 
vyriausias tribunolas išteisinęs 
kunigą Dr. Puryckį, kurio byla 
buvusi nagrinėjama per septy
nias dienas. Prie šitos žinios tėn negalėtų būti iškeltas. Tuo 
Marijonų organas prideda ilgo- sunkiaus butų įrodyti jį. 
ką pamokslą 
kam jie per 
kaltai šmeižę 

Kadangi iki
ryckio bylos 
patį nuosprendį 
tuo tarpu pasakyti, 
dci! “Draugo 
vamani&ms, i 

Jie pamato, ir šiai dclko.

laisvamaniams, | Teismas daro savo 
keletą metų ne-, mus, pasiremdamas tuo, ką pa- 
žmogų! sako liudininkai. Kun. Puryc-
šiol dar nėra Pu- kio byloje, didelė dauguma liū
dėta lių, lai apie dininkų, jei ne visi, turėjo būti 

sunku ką valstybės tarnautojai. Klausi- 
Bet kai mas tečiaus: ar šiandie Lietu- 

priekaišto tais- voje rasis dąug tokių valstybės 
lai jisai yra visai tarnautojų, kurie drįstų liudy

ti teisme prieš kurį nors slam- 
;, kad prieš kun. bą klcaūkalizmo šulą? Liudyti 

Puryckį buvo užvesta byla są- gi prieš Purjvkį reiškė liudyti » • o « *1 • JI*

sprendi-

Visa tai yra dėlto 
darbininkai nebeturi 
priemonių, kad jie yra privers
ti parduoti savo jėgą tam, kas 
tas priemones turi. Darbinin
kai turi parduoti savo jėgaš kaip 
prekę, todėl jie priversti yra 
tarp savęs varžytis. Juo darbi
ninkai mažiau susipratę, tuo tos 
varžytinės jiems žalingesnės. 
Tada kiekvienas jų elgiasi taip 
kaip išmano, numuša veni an
triems 'uždarbį tiek, kad vos pus
badžiu— duona ir druską mai
tintis tegali.

I .Bet jei darbininkai yra švie
sus, jei jie supranta, kad' kiek
vienam atskirai stojant prieš 

matematikė, kuri devyni metai atgal apsigyveno Sand Dunes — kapitalistą visuomet, tenka būti 
smilčių tyrynuose palei Michigan ežerą ir daugiau jų neapleido, nu^alčtam, tai jie rūpinasi tas 
trys metai atgal apsivesdama su tokiti patį klajdnu Paul Wilson.. varžytines sumažinti. Darbinin

kų varžytines visai išnyks, žino
ma, tik tadą, kai bus sugriauta 
šių dienų kapitalistinė tvarka, 
bet susispietę vienan būrin dar
bininkai ir šiandien gali žymiai 
savo padėtį pagerinti. Juk jei 
kapitalistai tarpu savęs varžyti
nėms sumažinti kuria savo są
jungas, kurios vienur trestais, 
kitur kartelėmis, trečiur, sindi
katais vadinamos, tai ar yra rei- 

i-aii būti deportuoti k kal'o kalbėti, kad' darbininkai 
nežiūrint į ^ar labiau privalo kurti savo 

sąjungas, savo profesinei drau- 
akto. giJas’ kopevativus ir t.t.

Tuose kraštuos^ kame darbi
ninkai labiau susipratę, tokių 

p draugijų mes senai jau matome. 
Kas nėra girdėjęs apie galingas 
Anglų, Vokiečių, Amerikos pro- 

I fesines darbininkų sąjungas ir 
apie tą naudą, kurios jos teikia 
darbo klasei! Lietuvos darbi 
ninkai dar tamsus, todėl dar ne
daug jų tesupranta ir savų-są- 
jungų naudą, o tiems, kurie su- 

'pranta, valdžia visaip trukdo, 
dažnai stačiai neleidžia spiestis.

į priešai 
__ „__ nesusipratimą iš

naudoti, stengiasi juos apdumti

Alice Gray, baigusi Chicagos universitetą ir pasižymėjusi

šiomis dienomis.,ji pasimirė.

(ik tiek žemės tearti, kiek rei
kalinga jam su šeimyna išsi
maitinti, phdargamsi pataisyti 
ir gyvuliams išlaikyti, šaltkal
vis gali tik tiek tedirbti, kiek 
reikia jam su šeimyna gyven
ti, įrankiams ir dirbtuvei tvar
koj išlaikyti, žodžiu, gaminto
jas, kuris turi gamybos prie
monei, nėra priverstas dirbti 
pridedamąjį darbą ir gaminti' 
viršyicrtę, nes jis gali ir be jos 
apsieiti. ' f f i z ‘\ “

■ (Bus daugiau)
■ 1 . ■ 1 . — —~

Reti ma tingimas?

■

kų, kurie liudytų taip, kaip cija 20 kuri turi ryšius su sve- 
nori Puryckis ir jo sėbrai, šie timžemiąis jūreiviais.
gali lengvai / susirasti, 
tiktai jiems reikia. . ........ ..

Pagaliau, pats teisinas. Apie jų metų laiko, kuriuo kai-kurips 
tribunolą, kuris išnešė nuo- ateivių klasės gali būti depor- 
sprendj buvusiojo minišimo tuojamos. Visos klasės, kurias 
byloje, Marijonų Draugas j dabar paliečia, deportacija, biįe 
/®ako: [kada. «ali būti <’

“Mes galime sutikti, kad Jungtinių Valstijų,
• Vyriausiame Tribunole nėra tai, ar jie buvo įvažiavę prieš ar 

visus teisybes, bet tik dėl- po įvedimo deportacijos ;---
to, kad ir toje vyriausioje Sekama^ klases paliečia depor- 
įsfaigoje sėdi mažne pusė 
laisvamanių.”
Taigi BuTyckį ginantis laik

raštis pripažįsta, kad teismas 
galėjo pasielgti ne visai lieasin-l 
gai. Ir kartu jisai pripažįsta,’ v . 
kad lame teisme daugiaus kaip '’VPazinta, jog jis idiotas, silp-
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pusė teisėjų yra ^laisvamanių 
priešai. Vyriausias gi 
nolas įgali daryt savo nuospren 
džius paprasta balsų dauguma. 
Kad nuosprendis 
kun. Puryckį, buvo 
vienu 
“Draugas 
už jo išteisinimą 
tiktai ta teisėjų dalis, 
simpatizavo kaltinamojo 
lijai.

Mes nesakome, kad tribu
nolas 'taip ir pasielgė; bet jei
gu “Draugas” turi drąsos akių 
plotu prikaišioti nesąžiningu
mą tiems tribunolo nariams, 
kurie yra “laisvamaniai”, tai, 
matyt, pas klerikalus tokio su
pratimo / ir laikomasi: jeigu 
kaltinamasai yra tavo partijos 
žmogus, lai teisink jį, nors ji
sai ir butų kaltas; o jeigu ka’l- 
tinamasai yra priešingos parti
jos žmogus, taii {smerk jį, nors 
jisai ir birių nieku nenusidė
jęs- •

Apie nuosprendžio turinį, 
kaip minėjome, tuo tarpu dar 
per anksti kalbėti, bet. visos 
aplinkybės, kuriose ta byla ėjo, 
iki pasiieke savo galo* yra taip 
nepaprastos, kad Puryckio 
“išteisinimo” Ifaklas vargiai ( 
galės patenkinti \ 
opiniją. Kiekvienas protaująs 
žmogus klaus *savęs: kas perįtpriaus išklausinėjamas vaduo

jantis Darbo Sekretoriaus išleis
toms taisyklėmis.

3. Imigranto Inspektorius iš
klausęs ateivio girdėtus faktus 
pristato Darbo Sekretoriui.

4. Darbo Sekretorius duos 
įsakymą ateivį paleisti arba de
portuoti; pamatuojant gautomis 
žiniomis prie išklausinėjimo. 
Sekretdrius gali reikalauti dau
giau žinių arba paliepti kitam 
inspektoriui kitą išklausinėji-

kid<' • Siūlomoji permaina yra žy- 
Imiu palengvinimu penkių ir tri-

tacija:
Ateivis*, kuris įvažiuoja per 

bile vietą, kuris išvengia inspek
cijos, arba kuris šmugeliu įva
žiuoja.

Ateivis, kuriam įvažiuojant

i

Tas*suteiks jums 
greitą palengvinimą t

Tik biskutj uždekite — skaus
mas ir sustyrimas tuojau pra
nyks ir tuojau pajausite geriau, 
nes bus siunČiams šviežus krau
jas j tą vietą. Nereikia trintu 
Tik uždėkite švelniai, Susipil
kite šiandien tą pagelbą. Pas ; 
visus, aptiekorius .3^ centai! į

Sloan’s Liniment
— Prašalina skausmą. >

balsu, Ino 
” nesigiria.

- naprotis. epileptikas, kvailas, 
,i (ribų- Pstchopątikas arba kroninis al- 

2 koholikas. »
J' Ateivis, nuteistas už bile pra- 

,išteisinantis 
priimtas 
nė pats 
Reiškia, 
balsavo 

kuri 
par-

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas.’, 
Visį linksmi!

Tūla lenkų šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku
riame ėjo byia dėlei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegbti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaitoų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti j aptieką, 
nusipirkti už 35c. bonką PAKIBI
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena.

BAMBINO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiaus!

(Paskelbimas) ’ ,

sižengimą po įvedimo deportaci- į .jvaįrųs darbininkų 
jos aktų, už kurį jis neteistas stengiasi jų 
vieniems metams kalėjimo. ‘

Ateivis, nuteistas daugiau ne- jr savo globon paimti. Tuo tiks- 
gu vienį) kartą už peržengimą lu jie kuria įvairių tariamų dar- 
ar norą peržengti Jungtinių Vai- bininkų organizacijų, kurių tik- 
stijų įstatymą, kuris liečia, deg-1 rasai tikslas"betgi yra ginti ne 
tinęs pardavinėjimo 
(Watkins. H. R. 9817).

Ateivis, nuteistas prieš ileidi-' m°sios geltonosios 
mą už moralį pasileidimą.

Ateivis, kuris po priėmimo 
1925 m. Deportacijos Akto, per-| 
žengė ar kėsinosi peržengti Bal
tosios vergijos ar Narkotiko 
Aktus. x |

•Ateivis, pagelbėjęs bile kitam 
ateiviui deportacijos paliestam.

Ateivis, pagelbėjęs kitam at
eiviui įeiti prieš įstatymus.

Ateivis, pasamdytas ant 
Jungtinių Valstijų pfekybihių 
laivų, kuris neturėjo leidimo 
nuolatiniam apsigyvenimui.

Galutinai nustatyta šitokia
Depor tacij os procedūra.

1. ' Ateivis po arešto varantu 
išduota Darbo Sekretoriaus arba 
bile Darbo Sekretoriaus autori-

visuomenės zuoto valdininko, uždaromds.
2. Ateivis, Imigracijos Inspek-

tikslus darbįninkų, o jų priešų reikalus. 
Vokietijoj —tai įvairios vadina- 

' i darbininkų
[profesinės sąjungos, Lietuvoj— 
krikšč. demokr. sukurtoji darbo 
federacija ir t.l. ' /

I Bet pamažu susipras darbo 
klasė, nebeąiduos save apgaudi
nėti ir vis smarkiau stos kovon 
su na’ dotojais, kol galų ga ? 
visai u triuškin i šių dienų v j • 
gijos pančius.
KAPITALISTINIS VISUOME

NES ŪKIO SUTVAR
KYMAS. •

'Kada mes kalbėjome, apiio 
manuf akt uros atsiradimą f' mes 
pavadinome “išmintingąjį” šal 
tkalvį, kujriš įsitaisė manufak- 
ttirą, kapitalistu, o pačią ma
nufaktūrą -r—.kapitalistine Įmo 
ne. Kurie gi yra kapitalistinės 
įmonės požymiai ir kas tai 
yra kapitalas?

Musų “išmintingasai” šalt
kalvis pirma turėjo turėti tro
besių, įrankių, medžiagos, t. y. 
(gamybos priemonių ir tik tai 
turėdamas ga'lėjo pavergti ki
tus suvargusius šaltkalvius, 
šitos gamybos priemonės iš 
dangaus nekrinta, jos ’ taip 
l>at yra darbo pagamintos. 
Paruošta arti žeme, užauginti 
gyvuliai, plūgas, įrankiai, įvai
rus Irol^siai, žodžiu visa, k;is 
reikali'Pigla išmintingam darbui, 
—visa tai yra žmogaus darbo 
vaisiai. Šitie senesnio darbo 
vdisiai, be kurių negalimas to
limesnis lįarbas, randasi iš da
lies paciiį gamintojų iš dalies 
tokių asipoųų rankose, kurie 
(patys jų nevartoja, bet verčia 
jais kitus dirtiti.^Jei gamybos 
priemonės yra pačių garniulo- 
jų rankose, tai jie, tomis prie
monėmis naudodamies, gali 
tik liek legaminti, kiek jiems 
reikalinga gyventi ir įrankiams 
pataisyti. Pav., žemdirbis gali,

< 7

api©

net ne prieš kokį nors atskirą 
klerikalų biatrapą, bc,t prieš 
visą klerikalizmą — prieš krik
ščionių demokratų partiją, kurj 
dangstė apkaltintąjį ministerį 
savo sparnu per šiuos ketve
rius metus; prieš krikščionių 
valdžią, kuri Jam kriminaliai 
apkaltintam žmogui davinėjo 
įvairižis#diplomatines misijas 
luo taiku, kuomet teismas bu
vo išleidęs viešą. įsakymą areš
tuoti jį; prieš visiį klerikalines 
justicijos sistemą, prie kurios 
krikščionių demokratų prie
šui esti per dvidešimts ketu
rias valandas pasmerkiami su
šaudymui arba katorgai iki 
gyvos galvos dėl menkniekio, 
kuomet valstybes apgaudinėji
mu apkaltintieji krikščionių 
vadai gali per metų metus išsi
sukinėti nuo |eismo!

Mes labai drūčiai abejoja
me, kad prie šitokių aplinky
bių galėjo atsirasti bent dve
jetas valdininkų bent kuriame 
Lietuvos valstybes departa
mente, kurie turėtų pakanka
mai pilietines d r 
vadovaujantis vien 
sa ir sąžine. Tokių

iyšyje su šmugelio suėmimu 
ant Lietuvos sienos. Puryckiui, 
kuris tuomet buvo 
užsienio reikalų 
buvo iškeltais 
dcl to šmugelio.

Tas kaltinimas 
apie ketvtri metai atgal, 
dėl gi Turyckis tuojaus nesto
jo teisman, kad išsiteisinus? 
Per kokius ketverius melus ji
sai gyveno užsienyje, ir Lietu
vos vyriausiais tribunolus, ne- 

L-;aIrdamas jo surasti, buvo 
' priverstas net spaudoje pas
kelbti pramlšimą, kad Puryc
kis slapstosi nuo teismo! Šitą 
pranešimą buvo įdėjęs valdžios 
leidžiamas laikraštis “Lietu
va“.

Visi “laisvamanių“ priekaiš
tai Puiryckiui šilais dviem lak
tais ir rėmėsi: tuo, kad jisai 
buvo viešai apkaltintas, ir dar 
labiau luo, kad jisai vengė 

‘teismo. Jeįgu buvusis .užsie
nio reikalų ministeris jautėsi 
esąs ndidllas, tąi kodėl gi jisai 
nepasistengė apginti savo var
dą teisme tuojaus? Ir jeigu jo 

krikščionys 
kuris, baigda-1 demokratai, buvo taip pat [siti-

Lietuvos 
ministeris, 

'kailtirtimas

tapo iškeltas
Ko

viena yra ta Buryckio “nekal
tybė”, kad per ketyertą metų 
ji bijojo teismo, kaip velnias 
švęsto vandens?

----------------A .--------------------------------------------

Deportacijos kilius
Komiteto bilips, žinomas kai

po 1925 m. Deportacijos Aktas, 
remiasi ant biliaus 9803 origina
liai Pirmininko Johnsono įneš
tas, taip-pat talpina savyje są
lygas perstatytas biliuosc atsto
vų Haydeno (H. R. 10606) ir 
Warkinso (II. 
se. šis bilius 
;Wį.. i J’i-LiI l f • ’ " '■ > ( , t -

šis bilius yraK paradytas kai
po priedas deportacijos ’ sekci
joms (18, 19, 20) vasario m. 
generalio imigracijos įstatymo, 
po kuriuo dabartipe deportaci
jos procedūra' yra tvarkoma ir 
1924 ni. Imigracijos Akto Sek-

R. 9817) įneštuo- 
dar nėra jstdty-

mą.
5. De 

čiamas 
sulig kuriuo jisai deportuoja
mas, li
tus, bet ųp prirodymus.

portacijos įsakymas siun- 
deportacijos provizijai

trumpai perstoto pama-

Vokietijoš gi komunistai,
matyt, elgiasi, kaip tas partijos draugai, 
.u.......t.__________ :... i...u-J.. I .1...... i.... i........i* i gi

tiktai tie- 
liudinin-

G. Ateivis nedeportuojamas, 
kol nesuteikiama jam pęoga pa
siteisinti prieš inspektorių.

' 7. Darbo Sekretoriaus nuo
sprendis bus galutinas.

8. Teisė pasilikti Jungtinėse 
Valstijose priklauso nuo šito 
Akto. [FUS]
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Suėmė daug chiniečiy
I '

IŠTEISINO. Cicero žinelės

Socialisty Partijos Cook 
County delegatu susi

rinkimas '

Patrick Sexton, kuris kiek lai
ko atgal prie teismo durų nušo
vė Checker Cab Co. viršininką 
John H. Rose, kuris kiek laiko 
prieš tai buvo nušovęs Sextono 
sūnų, vakar'likp išteisintas. Sex- 
ton nušovė Rose nesulaukdamas 
kada Rose bus teisiamas už už-

Vasario 16 d. suliepsnos 
Prabočių Aukuras

Vakar policija padarė du ant
puolius So. Clark gatvėje, kur 
yra buveinės Hip Sing kastos, 
kuri kariauja su On Leong kas
ta. Pirmą kartą padaryta prie 
503 So. Clark St., o antrą prie 
419 S. Clark St. Abiejose, vie- mušimą jo sunaus.

Davatkos lietuvių “bedievių” 
svetainėje šoka. Jaunos Vaidilutės sergės amži

nąją ugnį.

“Dzimdzi-Drimdzi” 
dėkoja

Sekmadieny, vasario 8 d., So
cialistų raštinėj, 1501 Warren 
Avė., įvyko Socialistų, Partijos 
Cook County delegatų susirinki
mas. Susirinkimą atidarė pir
mininkas drg. Collins kaip tri
jose po pietų. Buvo skaityti ir 
priimti kelių pripuolamų ir ex- 
tra laikytų susirinkimų tarimai. 
Cook edunty sekretorius N: P. 
SSiio’vv Tenet Socialistu
Partijos konvencija įvyks Chi~ 

cagoje, vasario 22r23 d. d., sek
madieny vasario 22 d., po pu
siaudienio, pramogų rengimo ko
misija nutarė surengti Ashland 
Auditorium, prie Van Buren ir 
Ashland Blvd. masinį mitingą su 
nuizikaliu programų. Kalbėto
jai bus konvencijos delegatai, 
senelis Debs,. newyarkiečidi ir 
vienas kalbėtojas bus nesenai at- 
vykęs iš Europos. Ant rytojaus 
pirmadienio yąk. Lexington Ho-| 
tely, prie Michigan ‘ir 22 gatvių, 
bus konvencijos delegatams su
rengtas bankietad. / Tame socia
listų bankiete pirmininku bus 
E. V. Debsas. '

Delegatais į Socialistų kon
venciją nuo Cook County išrink
ti sekantys drg.: Zajac, Cunea, 
Stedinan., Finkelsteiu, Jurič, Zis- 
man. Valstijos delegatais iš
rinkti N. Snow ir Collins.

Socialistų darbininkų Interna
cionalo atstovui drg. Abramo
vičiui, Žydų Socialistų Sąjunga 
(Farbandt) ir žydų “Arbeiter 

Ring,” pašelpinė draugija, ren-! 
gia , Douglas Park Auditorium .v. 
pasitikimui bankietą. [ tų drg. ll^* 
Abramovičiui rengiamą socialia- kaIna 
tų draugišką vakarienę nuo Cook 
Countės išrinktas N. Snow.

Drg. Abramovičiaus lekcijų 
maršrutas prasidės Chicagoje, 
kovo mėnesy. Vėliaus bus pa
skelbta kur ir kokią dieną.

Pramogų komisija pranešė, 
kad vasaros'pikninkams jau yra 
nusamdžiusi daržus.

Nutarta atspausdinti masinio 
mitingo šaukimui plakatus. Vi
sų tų parengimų, tikietus iš kal
no galima bus gauti “Naujieno
se.”.

Rusijos Politinių Kalinių šel
pimui Rusijos socialdemokratų 
draugai Chicagoje, balandžio 4 
d., Douglas Park Auditorium y- 
ra rengiamas muzikalis koncer-

tose suim'ta apie 50 chiniečių, jų 
‘tarpe šešis, kuriuos įtariama da
lyvavime kelių, chiniečių nužu
dyme. Visi jie yra atgabenti iš 
kitų miestų žudyti priešingos 
kastos čhiniečius.

Tarp suimtųjų yra ir vienas 
amerikietis, John V. Clark, 23 
metų, atgabentas iš Pitsburgho. 
Jis veikia prisipažino, kad jis y- 
ra atgabentas žudyti paskirtus 
čhiniečius. Jis buvęs jų šoferis 
ir atidarydavęs žmogžudžiams 
duris. Jis išdavė ir tuos šešis 
lh iniečius. ii- taipjau septynis Ici- 
tusį, kurių dar nesuimta. Pasak 
to, už žmogžudystes buvo nusta- 
tyta, kaina. Taip už žmogžudys
tę mokėdavo1 1,000 doleriu 
o vien tik už apšaudimą 
sankrovos $50. Visa šaika trauk
davo korteles, kam išguls atlik*- 
ti ir gauti pinigu^.
'mokėdavo vienas iš turtingiau-.

’ giausių chiniečių Amerikoje, i kaip ji to prašė mirdama. Tai 
VVįllie Wong, Vyriausias Hip it(*te1’ .i**8 vyr»s neturi tiek 1 
Sing vadovas, 
areštuotas.

APIPLĖŠĖ SANKROVĄ

sapos Darbininkas

KPIPLėšė BANKIERIAUS 
PAČIĄ

DR. VAITUSH, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

<Jei musų “Dzimdzi-Drimdzi 
vodevilis prigijo prie Amerikos 
lietuvių, turėjo ir turi neabejo
tino pasisekimo, tai dėka Ameri
kiečių lietuvių visuomenės pa
ramai. Mes jaučiame, kad mu
sų darbas gražiai įvertintas, to
dėl dar didesniu upu ir užsidegi 
mu stengsimės dirbti ir dar 
daugiau duoti savo Tautos labui.

Sunkiai kūrėsi ir dar sunkiau 
kovojo musų vodevilis už sa^o 
būvį ir siekius, vienok visos kliū
tys nugalėtos, nustelbtos.

Nuo 1924 m. rugsėjo 20 die
nos iki tų pačių metų gruodžio 
10 d. imtinai, spėjome atlankyti 
keletą desėtkų lietuvių kolonijų 
ir suvaidinti 59 kartus, žemiau 
nuskkytoso vietose: Massachu- 
setts: So. ISoston 4 kartus,
Brighton 1, Montcllo 2, Haver- 
hill Lawrence 1, Westfield 1, 
Cambridge 1, Worcester 4 ir 
Norwood 1. Connecticut: Hart
ford 1, New Britain 2, Water- 
bury 2, Ansonia 1, Bridgeport 
2 ir Union City 1. New Hamp- 
shire: N*ashua 1: New Jersey: 
Bayonne 1; Penn.: Scranton 2, 
Wilkes Bar re 2, Mahonoy City 
2, Tamaųua 2, Philkdelphia 3; 

Chicagos -Maryland: Baltimore 3; New 
Lietuvių 1 Auditorija. AtidarysiYoyk: Brooklyn 4, Amsterdam 
ją su didelėmis iškilmėmis. ’2 ir Rochester 2; Ohio Cleve- 
Tai bus visų Chicagos lietuvių Jand 2; ir MichigAi; Detroit 3.

Paieubvius akiu įtempimų, aiiru 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas 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 $4.00 ir augičiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St.
Phone Eoulevard 7589

Tur būti dar niekad nebuvo to- 
"kių nepriklausomybės iškilmių, 
kaip šiemet. Jose dalyvaus 
Dzimdzi Drimdzi, “Birutės” cho
ras ir daugelis Ikitų. Bet tai dar 
neviskas. *

Teko sužinoti, kad Vąsano 
16 d. iškilmėse suliepsnos ir mu
sų’protėvių amžinoji ugnis, sa
vo senobinėj grožybėj.1 Pama
tysim prąeitų amžių lietuvių, au
kurą, o sale jo jaunas, gražias 
Vaidilutes, dabojančias, kad ne
užgestų ugnis. Taigi Lietuvos 
Nepriklausomybės šventėje >re- 
gėsim atgimusią savo senovę ir 
gerosimės ja.

Chicagos lietuviams vertėtų 
R uosk ai Vii ilgiausiai atsilankyti į 
Vasario 16 d. iškilmei School 
Hali svet., 48 ir Honore St. arba 
j šv. Jurgio par. svetainę Brid- 
geporte. * *

Nepersenai čia “Dzimdzi Dri
mdzi” davė koncertą bažnytinėj 
svetainėj, o už kelių dienų turė
jo programą Lietuvių Liuosybės 
svetainėj “bedievių.” Stebėti
nai daug davatkų buvo atsilan
kę ir visi šoko, ūžė iki vėlumos 

Nepersenai vietiniai 
‘ kad jeigu 

kuris katalikas lankys minėtą 
svetainę, tai negaus ‘.‘išrišimo.’’ 
Dabar kilu klausinius. , nup ko da
bar davatkos gaus “išrišimą,” 
kuomet beyeik visą naktį šoko 
su “Dzimdzi .Drimdzi” “bedię-

Penki, plėšikai vakar ryte į ėjų 
į M. E. Holąnd auksinių daigiu nakties, 
sankrova prie 6351 So. Halsted kunigėliai pareiškė 

• 1 • 1 i 1 • 1 1
St. ' -------- -----
bių

ir paėmę už $10,000 verty- 
pabėgo.

Smulkios Žinios
George A. Kitrėdge, Evansto- vių svetainėj, 

ne, kuris apako 18 'metų atgal ir 
pasihaukė iš Biznio. nusižudė 
pasiplaudamas peiliu.

“Dzimdzi .Drimdzi” tame va- 
kare užįraiuvl ino r>uL>ĮiIcQ, bet 
klasinių veikalų neparodė, tiktai 
dainavo daugiausia paprastas 
liaudies dainas.

Tveriasi naujas choras 1
Vietiniai lietuviai tveria nau

ją bepartiviską chorą ir jau tu- Į 
ii apie penkiasdešimt narių, iš 
kurių yra - daug prasilavinusių 
dalyvaujant nekuriuose Chica- 
gos choruose.

Pasirodo, kad ciceriečiai spar- 
Jis taipjau tapo kad galėtų jos kūną at- Čiai progresuoja.

Ūkininkas Lazzaro Clemente 
iš Melrose Park liko nušautas 
savo kieme, žmogžudžiai pabė 
go automobiliu, • •• •Krivy Krivaitis.

Pinigus iš- Mrs. Alice Gray Wilson — 
Diunų Diana” nebus sudeginta, j • 'j.    >■ ~  /• t   m. _ ?

gabenti Chicagon ir sudeginti 
krematorijoj,, o jos pelenus pa
leisti vėjams nuo Toms kalno.

SLĄ. 194 kuopa.
Pereitą mėdėldienį, vasario 8

Tai bus visy Chicagos 
liofuviy šventė

Rytoj atsidaro

i

Lietuvių Dentistas patai* 
1naus geriau. *

Traukiųias dantų be ■' skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Sv. mūsų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojaąie visą sąvo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Are. *

Gasolinas vėl pabrango kapinėse. Jos vyras Paul Wil-[ 
son gyvena, iš žuvininkystės. 
Jiedu dirbdinosi didesnį garinį 

Standard Oil Co. vėl pakelė laiv3 i* rengėsi bėgti kur-nors 
gasoliho kainą. * šį kartą gasoli- i Texas, nes Diunuose pradėjo 
no kaina pakelta po 2c. ant ga
liono ir dabar galionas gasolino

< automobilistams kainuos 21c. 
Kitos gasolino kompanijos irgi 
galbūt pakels savo kainas. Pa
kėlimas paliečia visas centrali- 
nes valstijas.

| Tai jau trečias pakėlimas ga- 
solinos kainos bėgyje šešių sa- 

Per tą laiką gasolino

no. Kompanija teisinasi, kad 
.buk pakilusi kaina neapdirbto 
aliejaus.

Vaikas pašovė vaiką
Kadangi jis bijojosi, kad kitas 

• vaikas jo neįskųstų John Val- 
bonis, 12 m,, 2064 N'. Hoyne AV., 
pašovė į koją Casimir Wiwtow- 
ski, 13 m., 1913 Armitage Avė.

Pasak vienų, Valbonis ir Cįes- 
ter Smolinski, 10 m., 2028 Ghar- 
leston St., nenuėjo į mokyklą, 
bet vieton to įsigavo į Sam Aba- 
bosis namus, 2240 Armitage 
Avė., ir pavogė ten automatinį, 
levolverį. Jie parodė ginklą Wi- 
i'.utusvskiui, bet tąsi s pradėjo

Manydami, kad jis bėga, 
Juos įskųsti; VaJboiiis ir šovė. 
Jie ?bu buvę areštuoti, bet paš
tui ; olicija paveiė juos tėvams 
j r įsakė daboti,, kid vaikai regu- 
I ar ai lankvų mokyklą. i 

Kitų pasakojimais, vaikai Pu- 
laskto mokyklos kieme žaidė. 
Penki jų buvo “raitoji policija,’* 
o kiti priešininkai, “Raitoji po
licija” pasivogė revolverį ir pa-

— Wiwatow- 
Iskį. Visi penki vaikai suimti. *

Mrs. Jos Budlong, 2406 Foe- 
ter Avė., pačiai Lake View 
T rust & Savings banko preziden
to, gryžtant automobiliu su tri
mis kitomis moterimis iš teatro 
ir sustojus ties vienos moterų 
namu, užpuolė trys plėšikai ir 
atėmė iš jų kelių tūkstančių do- šovė “priešininką 
lerių vertės brangmenų.

v IIIVM Vilu Vllį J V Jlkz V7

Vietoj to jis bus palaidota Gclry d., įvyko minėtos kuopos vakaras v , . . -
i— -..... - ™ -^.-i 1 _.. •................. šventesnes tai yra pirmas na- Visose šiose kolonijoje “Džimd,-

bendromis zį-Drimdzi” rado jH’ielankumo, 
Chicagos užuojautos ir stiprios paramos.

lietuvių, ne paprastas kokis na- išvardytųjų
✓ mas, bet didelė ir puošni Au
ditorija* Tiesa, dar visas na
mas nėra pabaigtas būdavoti,
reikės dar daug darbo prie jo ku|tiUrjnti bei gaivinti/savo bro

pas juos perdaug žmonjų lanky
tis.

Lietuvių Rateliuose
Birutės choras ruošiasi 

prie tautos šventės
Jau vien “Birutės” choro da

lyvavimas Nepriklausomybės 
šventėj gali užtikrinti jos pasi- 

I sekimą visais atžvilgiais. Ypa? 
tingai kuomet choru vadovauja 
žinomas kompozitorius p. A. Va
nagaitis.

“Birutė” žada suteikti daug 
ko įdomaus. Išgirsim naujas 
dianas, himną ir artimą mums 
dainą “Ei, pasaulį, mes be Vil
niaus nenurimsim.” Sakoma, įvairų programą; 
jos šios dainos gražumą sunku 
būt aprašyti, o “Birute” turi juk 
ne ją vieną. —Prietelius.

su programėlių bedieviu sve- ..., . . . . . . ma® pabudavotastainej ir viskas gerai pavyko. .* • • » . pastangomis visųApie programą neminėsiu, nes 
vietiniai viską atliko,, bet tas y- 
ra stebėtina, kad minėta kuopa 
dar niekad neturėjo tiek publi
kos, kiek šiame vakare. Matyt, 
kad draugija progresuoja. Sve
tainė buvo pilnutėlė žmonių ir 
visi žaidė linksmai iki vėlumai.
Susitvėrė vietinė lietuvių biznie

rių draugija.
, Apie mėnesį atgal čia susitvė
rė “Lietuvių biznierių draugija 
po priedanga šv. Antano skver
no.” Tikslas tos draugijos dar 
nežinomas, nes ne vienas dar ne
paskelbė viešai, o kai ir konsti
tucija dar negatava, ar gal nuo 
valdžios negavo leidimo.- Prie 
minėtos draugijos priklauso 
dauigausia mėsininkai ir kiti 
krautuvninkai. Vietos gyaven- ’ 
tojai ne kaip į ją žiuri.

Vyrų ir Moterų Apšvietos 
Draugija.

pridėti iki jis bus pilnai pa
baigtai:^ bet darbas jau yra 
liek loji pažengus, kad galima 
jau atidaryti svieilainę. Ir ly
toj svetainė 
siems.

i Atidarymo
sekmadieny.
atidarymas ir šokiai, o sekma
dieny — koncertas, o po to ir
gi šokiai. — K.

bus atidaryta vi-

iškilmės tęsis ir 
Rytoj bus pats

Kriaučių atydai
Kriaučių Unijos 269 liet, sky

riaus susirinkimas šiandie

Dzimdzi- Drimdzi užimtas
13 vas. Bridgeporte
11 vas. Melrose Park
15 vas. Cicero
16 vas. Town o t’ Lake 

vas. Town of Luko 
vas. Roselande 
vas. West Pullman 
ir 24 vau. Ęridgcportc.

Kas norėtų liuosas dienas 
mus2 turėti svečiais, prašome 
kreiptis Telef. Republic 8603 
Butas 6612 So. Artesian Avė., 
Chicago, III.

—Dz. Drimdzi,

18
20 /

" šiandie, vasario 13 
Ateinantį nedeldieni, vasario Almalgameitų Unijos

15 d., minėta draugija įrengia 269 skyriaus narių\susirinkimas 
* j užkviesti ir Unijos Svetainėj, prie 1564 No.
“Dzimdzi-Drimdzi” artistai. Tai Robey ir North Avė. gatvių, ly- 
bus “bedievių” svetainėj. Sako, giai 7,30 vai. vak. Todėl di’au 
kad atsilankys daug bažnytinių- gai ir draugės unistai ir unistčs, 
kų, nes jiems patinka “Dzimdzi- ateikite visi į šį susirinkimą; nes 
4>rimdzi.” ' tai bus labai svarbus susirinki-

šita draugija, yra labai pagar- mas. Kadangi pas kriaučius da- 
sėjusi šiame miestely dvlei savo bai’ daug žmonių be jokio darbo, 
bepartiviškuino, nes prie jos tai šiame susirinkime bus daug 
priklauso daug narių visokių pa- žingeidžių dalykų. Mat inias- 
žvalgų ir kuomet tiktai rengia kviečiai bolševikai leidžia pasko- 

(vakarus, tai svetainė būna pil- las, kad jie mėgins susiorganiza.- 
;nutolę. —-Patriotas, vę ateit ir daryt visokias kliūtis

Kas pasidarė veikime naujai išrinktai tikrų
Ar negalėtų kas pasakyti, kas unistų i^iusų skyriaus valdybai, 

pasidarė su inusų Liuosybės todėl mes turjme būti pasirengę, 
svet. Bendrove, kad nė žodelio neleisti jiems tai daryti. Turi- 
nebeparašo, Ar bloga kas yra, me būti prie geros tvarkos pa- 
ar gal perdaug gerai? Pirmiau

o dabar suprasti ir ateiti į skyriaus su-

d., bus 
lietuvių

laikymo gerai prisirengę, žinoti,
tankiai buvo rašoma, 
turbut korespondentai sustrei- sirinkimą.
kavo, ar užmigo. —Teisingas. • —Grupė tikrų unijistų.

kolonijų lietuviai 
savo nuoširdumu ir vaišingumu 
palengvino musų maršruto vyk-j 
dymą ir tuomi pat pagelbėjo

lius-seseiis tautinėje dvasioje. 
(Įvertindami tai, negalime atsidė
koti. Nerasdami kitokio buuo 
padėkai j areikšli, pasirenkame 
spaudos l.elią. Visų sovo rėmė
jų pavarožių neturėdami gali
mybes čia numinėti dėl techniš
kų! kliūčių ir dėl jų didelio skai
čiaus, visiems savo draugai s, 
rėmėjams, t.rietelian^ neprie
teliams ir vaidinimo lankyto
jams tariame bend ą kuonošir- 
džiau>į ačių.

J* Dikinis,
\ V. Dineikis,

Alšaųskas, 
A. Vanagaitis.

(Tąsa ar.t 6-to pusi.)

Tel. Lafayotto 4223,

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

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

Atrask pats savo laimę 
Skaityk

BURTININKĄ
‘Burtininkas” einu !$as nu nuo nau
jas antri melai ir stiprus, I u.p uola! 
“Buitininkas” yra vienintelis žmonių 
laimes išburtuvas ir nelaimes praneš- 
tuvas; “Burtininko” kainu metui $1.

Pinigus siųsdamas adresuok:
LIET. ŠVIETIMO KNYGYNAS 

3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

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

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

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

Telephone Lafayette 4543

SVEIKATA YRA LAIMĖ 
Serganti,-jei norite tuoj gauti paleng
vinimų, ateikite į musų ofisą kuria 
yra pri rengtas moderniškai.

NAujausi moksli
niai išradimai ir pa
tyrimas visokiose li
gose su labai mažu 
išėmimu, yra gydo
mos atsakančiai įlei- 
džiant serums tie
siai j kraują, su di
deliu pasisekimu.

į Turime visada 
naujus serums — 
Profesoriaus Ehrli- 

fcho gyduoles 606 ir 
pagerintos 914, gy- 

___  „__ i ir be skausmo.
Patarimai ir X-Ray Egzaminacija 

Visai Dykai.
priimsime kiekvieną —

i
'v'jŽ 'V''.:

dome gerai

Maloniai 
ateikite, dėl to neturėsite jokios atsa
komybes.

Ligos kraujo, reumatizmo, nervų, 
skilvio ligas, odos, krutinės, šonų, 
kraujo nubegimo, plaučių, kepenų, 
pūslės, visas slaptingas ligas yra mu
sų specialumas per 28 metus, visuo- 

«met gausite geras pasekmes.
Pagelbejom tūkstančiams kenčian

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

The Peoples Health Institute
DR. GILL, Specialistas

40 N. VVcIIh St., kainp. Washington St.
Ofiso valandos: PanedSly, ketverge 

ir pelnyčio j nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Utarninkc, ketverge ir subatoj nuo 9 
ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir šventė
mis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų.

DR< HUMPHREY5’
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PARDAVIMUI NAMAI-2EME
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Nortli Side
ANT PARDAVIMO

Susirinkimas

ASMENŲ JIESKOJIMAI
809 W. 09 St

Pranešimai

APSIVEDIMAI

PARDAVIMUI

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Už-

SERAI—BONAI

kyli

MORTGECIAI -PASKOLOS
♦

Kensington
Iš DLK. Gedimino dr-jos.

818 W. 18lh St.

MOKYKLOS

BRTGHTONTARK

'u

SIŪLYMAI KAMBARIU
Cicero

Apšvietiečių, susirinkimas.

EXTRA! EXTRA!

Turi būti parduota per 2 dienas bu-

REIKIA DARBININKU
VYRU

8856 So. Lowe Avė.

J

9h

NAUJIENOS, Chicago,

L 
riai

kam- 
2 lo
petoj

vakarą, vasario 13, 7:30 
Rcom 500.

N. Michigan Avė.

440(1 S.
Telephone

sena išdirbta vieta, biznis dai’omas 
cash. Priežastis pardavimo. Savi
ninkas netikėtai turi apleisti miestą; 
Bargenas.

ran-
stri- 
bu-

rųoTno

Birutės" Kalno Draugijos susirinki
mas atsibus nedalioj, vasario 15, 1 v. 
po pietų, 3338 Auburn Avė. Malonė
kit visi nariai ateiti j susirinkimą.

A. Jeremlnas, Nut. Rašt.

pietų. Visi komiteto nariai dalyvau
kite šiame susirinkime kaip senieji, 
taip ir naujieji, kurie esate išrinkti 
1925 nitams. —A. Vilis, LSS VIII

Rajono Sekretorius

Naujienų Skyrius
"3210 S. Halsted St.r Box 201

" . Til- 
Lietuvos. 
Juos ži- 
adreso.

REIKIA lėherių prįe dirbtu
vės ir lauko darbų tolinus iš 
miesto, II iki 50 centų į valan-

vasario 14 d. Pradžia -t 
Susirinksime prie

namą arba

VIENO AUGŠTO mūrinis biznia- 
vas namas su trimis Storais, 6 m. 
senumo, geroje biznio vietoje, ant 
Keddzio Avė. ir 39-tos. Kaina $16,500. 
Mainys ant 2 augAtų namo.

Tek. Boulevard 7215
Si. Martiukus, savininkas

> Ko
miteto susirinkimas jvykk septihta- 

, vasario 15 d., • Naujienų name,

RUIMAS vendai' dėl vyrų afba 
moterų, kad ir sii vaiku, arba ve
dusiai porai. Kambariai šildomi.) 
Su valgiu ar be valgio, arba patys 
pasigaminsit. Galit ateiti dieną ar

NAMAI-ŽEME

Bridgeport. — L. J. S. Lyga rem 
gia pasilinksminimo vakarėlį va
sario 14 d., Fellowship House sve 
tainėj. Kviečiame visus atsilankyti.

Komitetas.

JIESKO DARBO

PARDAVIMUI 6 ruimų mūrinė 
bungalo\v su rakandais pv be, ir 2 
lotai ant Rockvvell, arti 67 St. Par

kas

Priežastis pardavimo.
i • i —j • ___ _ i L • _ x t

KreiokitSs prie savininko 
F. NIPRIKAS,

3306 So., Union Avė.,* 
TeL Boulevard

porai
pasigaminsit. Galit ateiti dieną 
V<1 R <1 TO*7113 W. 21 PI..-Chicago, III.

Ant antrų lubų iš priekio.

j • • » 4 __ paraginimas užsimokėti. Vie-
LiBtllVilĮ ndlGlIUOSBi j,as k,tas ,au net.9 piči;eaiai kaip miręs, o pomurtmes iš na

rių dar neišriūktos; nežiūrint to. 
kad pagal konstituciją tai turi 
būti padaryta į G mėnesius, 
žmoguj išbrauktas iš diraugijos 
jau keli mėnesiai, bet Į protoko
lą nėra įrašytas. Protokolų raš

tininkas teisinasi, kad jam apie 
tai finansų raštininkas nieko 
nepranešė. Finansų raštininkas 
sakosi pridavęs jam visa sąrašą- 
išbrauktų ir suspenduotų, 
tokolų uaštininkas 
duoti protokolų knygas komisi
jai knygas žiuiėt.i. Protokolų 
raštininkas visada išskaito pro
tokolus po numeriai ir su 7 nuni. 
yra bent 3 protokolai, o 6-to ! 
nė vieno.

/ Matyt tas žmogus rašo proto-

Ckicagds Lietuvių Ih’-jos Sav. 
Paš. susirinkimas įvyko vasario 
8 d., Zvviązok Polek svet. Susi
rinkimas buvo gyvas ir visi ati
džiai svarstė draugijos reikalus. 
Sausio mėn. susirinkime tapo iš
rinktos trys ypatos su j ieškoji- 
imli 'investinimui piilig’ų 
000) ant didesnių nuošimčių, ne
gu banke yra gaunami. Taigi-

gali įstoti kiekvienas,, nuo 18 m. 
amžiaus.

Antras labai svarbus nutari
mas, tai nutarimas i priimti į 
draugiją Jaunas merginas, nuo

• m. amžiaus, Visai be jokio į- ypatingal'tčvūi privalo visi susirinkti 
stojimo. 1 " 
daug- moterų Ir merginų, bet ji 
nrorėtų, kad butų dar dauginiu 
Reikia tikėti, kad jaunąs mergi
nos pasinaudos šia proga ir no
riai rašysis prie šios draugijos.

SekAmas draugijos susirinki- 
Pro- mas l)us vasario 22 d., I v. p. p., 

nenorėjęs Liet. Liuosybės svetainėj.
' Ėin. Sekr.. K. YMrgdn.

šiame susirinkime visi laukė ju kolą kol jam nusibosta, o paskui Rirjnkimas 
pranešimo. Iš pranešimo paais- kitą pradeda rašyti. Pirmi-• 13, s v. y.; 
kėjo. kad yra įvairių rūšių bonų. ninkas užklaustas, ar jis žinbjo,
saugesnių ir netaip saugių. Pra
nešimas tapo priimtas, bet pir
kimas tapo atidėtas ant toliau*?.

Kaslink kontesto, tai'pirmanrte 
susirinkime pasirodė gana geros 
pasekmės. Praėjusiame susirin
kime tapo priduota apie 30 pa
reiškimų (aplikacijų) norinčių 
įstoti į draugiją. Daugiausia, 
rodos, pridavė tai Juozas Asci
te, — 9 - 10 apl. į Yra tikim<ąr 
si, kad iki kontesto pabaigos bus 
gauta mažiausia kokie 300—500 

. naujų narių.
Be to, dar vienas svarbus nu

tarimas buvo šiame susirinkime 
padarytas, tai buvusiems trims 
nariams — A. Jakštui, J. Kalu
liui ir Viešiui, - suspenduotiems 
tūlas laikas atgal už įvairius pra
sižengimus ir karščiavimąsi su
sirinkimuose, suspendavimas ta
po panaikintas; taip sakant, šis 
susirinkimas (mat šventieji me
tai) prasikaltėliams paskelbė ge- 
neralę amnestiją. Visi vienbaL 
šiai tam prita-ie, tir viena pora 
balsavo prieš. x Buvusieji gi su
spenduoti narųii už tai, kaip ma
tyt, stengsis sąžiningai atsily
gint, tad tikimasi!, kad kiekvie
nas jų gaus po keletą naujų na
rių.' Už šj darbą draugija yra 
tikrai pagirtina. Nes Ir kiekvie
nas tėvas ir motina taip daro: 
kada reikia vaikus baust, — bau
džia, bet kada reikia užtart — 
irgi neatsisako. Tikrinus pasa
kius, Draugija su savo nariąis 
elgiasi tėvyškai. Taip ir reikia!

—Vahansiškis.

PRANEŠIMAI 
^^^^v^v*^*^^****^^^^*^^***^^*-***^**-***^*****-**

Jaunosios Birutės dainų ir muzikos 
pąriokos kartu ir tėvų mėnesinis su
sirinkimas įvyks šiandien, 7:30 vai. 

I vak. Mark VVhlto Sq. Ubvary svet.; ’ .• 1 ♦ • __
Draugija ir dabar turi nes na daug svarbių reikalų aplari- 

inui; taipgi atsiveskit naujų narių. 
Kviečia Valdyba.

Liet. Soc. J. Lygos lavinimosi su- 
jvyks penktadieny, vasario 
Kaymond Chapei, 816 W. 

; nariai malonėkit atsTian-^ 
kyti ir savo draugus atsivesti.

—Apšvietos Komisija.

REIKIA DARBININKŲ
VYRU

30 S. Canal SI.
2. aukštas

REIKIA jauno vyro, labai gera 
proga dėl jauno lietuvio amerikiečio, 
kuris nori mokintis teisių; pageidau- 

“ Janui, kuris kalba lenkiškai; gera al- 
’gp. Adresuokite:

David Snyder,
_ 1002 Ashland Block, 155 N. Clark St!.

REIKIA m o kielių pagelbi-
ninkų ii cnpoki pagclbininkų.

Americini Building * 
h'oundry Co.

2300 Springfield Avė.

IEŠKAU savo draugo John Pet
kus, kuris metai atgal gyveno 1035 
W. 19 St., .Chicago, o dabar nežinau 
knr dingo. 'Taipgi ieškau John Mit
eliui; girdėjau gyvena Gary, Imi. Pra
šau atsišaukti, turiu svarbų reikalą.

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

Pirk Biznį
Kuris tamstai atneš 40% ant 
įdėtų pinigų. Kas pasiskubins, 
tai už mažus pinigus galės nu» 
pirkti, geroj >t‘ greitai augan
čioj vietoj, ant kampo, aptieka. 
Biznis išdirbtai per 8 metus; 
renda pigi; lysas geras. Savi
ninkas padarė gerus pinigus; 
dabar išvažiuoja į Europą; kas 

tas nupirks; 
klauskit

informacijų pb^šitno

bus pirmesnis, 
duokit pasiūlymą1;
daugiau
adresu:

/
Parduosiu, mainysiir arba 

davosiu kampinį ant bizniavo 
to namą są visais įrankiais: 
čenios, grosornčs, lunch 
fikčeriais, (ligi kaina.

2325 W. 69 SI.
Kam reikėtų tokį 

gątavą violą renadvoti. šaukit
To). Boulevard 4973 

K. Kavalčikas

duosiu ir vieną lotą pigiai 
pirks greitai. Agentu nereikia.

Vladas Paulauski, 
6535 S. Campbell Avė.

Tol. Republic 11,70

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda 3 aukštų mūrinis na

mas po 6 kambarius; šiltu vande
niu šildomas. Namas yra tik 2 me
tų si nas. Eolas 40 pėdų pločio.

•6139 S. Sacrarnento Avė.

AUTOMOBILIAI
FORDO BARGENAI

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

A. .1. BERŽINSKAS 
6159 So. Artesian St.

1 flatas

PAIEŠKAI! .savo pusbrolių Juo
zapo ir Jono „šelkų, iš Lendrinių 
kaimo, Pagramančio parapijos, 
riu svarbu reikalą iš 
Meldžiu atsišaukti arba 
mintieji pranešti ant šio 

Pelei- Yurgin, 
Divernon, III., Rox

kad fin. rašt. išrinktas jau ne
galintis būti ir nesantis draugi
jos nariu, ir ar jis taip pat žino
jo,-kad ir draugijos knygas per
žiūrėti išrenkamas suspenduotas 
narys, pirmininkas vietoj prisi
pažinti neatlikęs pereigų, griež
tai pareiškia, kad ne jo dalykas 
kištis į finansų raštininko reika
lus. Jeigu pirmininkas ir rašti
ninkas. nesirūpina, tgi pasak iky- 
te vyručiai^ kas turi mpintes 
draugijos reikalais? Juk juanis jJ’vauti. 
draugijos nariai 'pasitikėjo iri 
jus apsiėmėte eiti draugijos pa- L VIII Rajono ( entralinio 
1 * * o J f' ' rnltgt/} gnairinkimnu ivvlrb eon

reigas ir už t^ii tiktai jumis ir dienyl 
išrinko į valdybą; jus imate ai- U”9 .?t; 1 \al- P°

*■ fr v fr ntziTll Vien L z\ Wl i r zs 4-Hnvtm zl «i I vvvro

gog iš draugijos, tai jus ir turė
tumėt pasirūpinti netiktai, kad 
butų viskas tvarkoje,, bet ir pa
sistengti, kad draugija augtų ir- 
neštų pelhą. o ne nuostolius.

Išauginti draugiją yra neleng
va, bet pakrikdyti tai jau yra 
labai lengva, 
nariai ir turėtų pareikalauti, šim 
kad valdyba atliktų šavo parei-l 
gas tinkamai, o jei to nedaroj . Dr-jos 
tai turi būti pagal konstituciją 15d!, " 
ir baudžiama taip, kaip ir visi i Mchlažio 

kiti nariai.
Jau praeitą metą buvo paste

bėta raštininkui, kad Gedimino 
draugija yra Naujienų dalinin
kė, ir kad butų draugijos susi
rinkimai pranešami per Naujie
nas. Ar raštininkas tą padarė? 
Ne. Gal raštininkui “Naujienos 
nepatinka, (tai visgi /nereikėtų 
kenkti draugijai). Vietoje kad 
augti, draugija puola žemyn na- 

. riais ir pinigiškai. Juk (raštinin
ko butų pareiga parašyti į teik- 

i raščius kokis yra draugijoje vei
kimas, bet jis to nedaro, o jei 
kas iš šalies parašo, tai šaukia, 

, kad tai yra šmeižtas'.
D. L. K. Gedimino draugija y- 

ra pirmutinė tautiška draugija 
Kensingtono ir Roselando apie- 
linkėję, susitvėrusi 2 d. gegužio, 
1909 m. Turi arti 200 narių ir 
apie $3000 pinigų; už $1000 .yra 
pirkusi Namo B-vės Šerų. Susi
rinkimai atsibuna kipkvieno mė- 
nėšio paskutini penktadienį, Fr. val< po pietų prasidės apvaikščiojimas 
/-M 1 1 1 z-k A I * » • > v*. • * 1 • . • 1 ♦ 1 ______ ___ — — X_ f

Roscląnd. — 'LDLD 79 kuopa ren
gia paskaitą, kuri įvyks penktadienį, 
vasario 13 <L, 8 vai. vak., “Aušros” 
kambariuose (10900 Michigan Avė.) 
Paskaitą temojo Mokslas ir gyveni
mas laikys K. AuguStinavičhis.

Lietuvių Kriaučių (Lovai 269) mė
nesinis susirinkimas atsibus pėtny- 
čioj, vasario 1.‘: d., 7:36 vai. vakare, 
Unijos svetainėj, 1561 N. Robey St. 
Yra daug svarbių dalykų dėl apsvars
tymo šiam suvirinkime. Taigi kvie
čiamo visus šio skyriaus narius da- 

. —A. M. KadseŲ rast.

PA IEŠKAI’ merginos jei rAulasi 
kuri neluri draugo. vaiki-no dėl ap- 
dvedimo. Tai gal rnylėtuinėt su
sipažinti iš paieškojimo. _Aš esu 
vaikinas 35 metu seniūno, 5 pč‘h.1 
11 colių aukščio, jau kiškį apipli
kęs. Geistina kad mergina butų ne- 
dikta ir sutinkanti iruti civilišką

SPECIALLS IŠPARDAVIMAS 
VASARIO MĖNESY 

TIKTAI
VARTOTI PORU KARAI 

VLSI MODEMAI ANT RANKŲ 
KITI TAIP PIGIAI KAIP $50 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

VISI KARAI GARANTUOTI 
LEVINES DEŠIMTIS DIENŲ 

Charles J. Demsey, Ine. 
Autorizuoti Fonln pardavinėtojai 

i 2300 W. Madispn St.
Atdara nedėlioj ir vakarais

Tel. Prospect 6674
Nuo ryto iki 10 vai. gali 

nia matyti.

PARSŲ4UODA 2 aukštu mūrinis 
narnąs su lotu ir krautuvo 'ant pir
mo aukšto. Karštu vandeniu šil- 
lomas, nauji įtaisymai.

2006 W. 22nd Si. 
Antras aukštas.

Vilniaus Vadavimo Komiteto visuo
tinas susirinkimas įvyks penktadieny,1 
vasario 13 d., 8 vai. vak., Mildos sve
tainėj. Prašomi visi nariai ir atsto- 

Todėl draugijos y?' ^tsiĮankyti. Yra daugybė syar- 
... bių ir skubių reikalų, kuriuos

, . ........ 1 aptarti. —Valdyba.

DLK. Gedimino draugijos me
tinis susirinkimas įvyko sausio 
30 d., F. Shedvillo svetainėje.

Pirmininkui F. Jankauskui 
kiek pavėlavus, norintieji užsi
mokėti mokestis nariai pradėjo 
nerimauti, kad susirinkimas ne
atidaromas ir kad finansų rašti
ninkas K. Baltrimas nepriima 
mokesnių. Bet kada sužinota, 
kad finansų raštininkas jau ne- i 
bėra nariu draugijos, pasidarė 
tikra betvarkė. Tada protokolų ' 
raštininkas atidaro susirinkimą1 
pakviesdamas pirmininko pagel- 
bininkų vesti tvarką. Ant vietos 
tampa išrinktas laikinis finansų 
raštininkas. Atėjus pirminin
kui ir užėmus savo vietą paaiš
kėja, kad K. Baltrimas, kurį mes 
išsirinkome praeitam susirinki
me, yra nemokėjęs į draugiją 
jau per 8 mėnesius ir pagal 
konstituciją, jis jau nebėra dr- 
jos nariu. (K. B. buvo ir praei- skiriant A. Liutkų.' 
tais metais finansų raštininku). Jubiliejinio vakaro rengimo 
Knygų žiūrėjimo komisija pra- komisija pranešė, kad dešimties 
neša, kad finansų knygos yra 
netvarkoj ir kada ji suradusi, 
kad finansų raštininkas jau ne
bėra draugijos nai’ys, tai nebe- 
davusi jajn ir knygų. Galutino 
raporto negalėjusi pagaminti iki gi pranešė, kad dovanas tflrės 
nebus knygos sutvarkytos. (Fi- gauti 16 draugų, kurie per visą 
nansų raštininku išrinktas A. tą dešimtį metų nėra sirgę ir 
Narbutas). * neėmė jokios pašelpos iš draugi-

Matyt, kad valdyba draugijos jos.
reikalais visai nesirūpina, jei iŠ- Paminėdama dešimtines savo 
renkama raštininku .tokis žmo- sukaktuves, draugija nutarė 
gus, kuris jau ir draugijos nariu per tris mėnesius priėminėti nau 
nebėra. Kitas vėl išrenkamas jus narius, užmokant tik $1 į- 
peržiurėti draugijos knygas ir stojimo. Todėl dabar yra kiek- 
vėl jau 5 mėnesiai kaip nemokė- vienam proga prisirašyti prie 
ta. Apie 35 nariai suspenduoti, šios draugijos, kuri yra viena iš 
ir nevienam nebuvo pasiųstas geriausių Ciceroj. Į draugiją

i “Lietuvos Ūkininko” susi
rinkimas jvvks sekmadieni, vasario 

, lygiai 1 vai. oo pietų, M 
ižio svetainėj, 2212 \V. ,23rd 
7isi nariai kviečiami atsilan 
ir atsivesti norinčius prisiro- 

—Valdvha.

G. I). L. K. Vytauto visi na- 
kviečiami dalyvauti ant no- 

vaikščiojimo pirmutinio, atidarymo 
Lietuvių Auditorijos naujo namo 
Malonėkite susirinkti ne vėliau km 
3:30 po pietų ant Auburn Avė. h 
33rd St. vasario II d., o iš ton 
maršuo^ime i Auditoriją.

V. Račkauskas, pirm.

Did e’is auksinis balius ir šokis, 
parengiąs Lietuviu K. Tautos pa
rapijos, 3501 S. Union Avė. nedė- 
lirtj, vasario 15 d., pradžia 6 vai 
vak. Kviečia jaunus ir senus, vi 
sus gausiai atsilankyti ir linksimu 
vakarą praleisti. —Komitetas

Cicero. — Draugystės Lietuvos 
Kareivių mėnesinis susirinkimas 
atsibus sekmadieny, vasario 15 d. 
I vai. po pietų, Lietuvių Liuosybės 
svetainėj. Draugai bukite visi lai
ku. Susirinkimas svarbus, nes yra 
keletfls sergančių draugų. Reikia 
tuos aptarti. Be to bus atskaita is 
buvusio masiknio baliaus. Atsives
kite ir naujų draugų dėl prirašy
mo. —K. P. I)„ Sekr.

Pasarga dėl Simano D. Draugijos 
nariams, subatoj vasario 14 dieną, 4

Shedvillo svet.., 341 Kensington Lietuvių Auditorium, atidarymas, tai 
Ava 7.on voi pagal nutarimą Simano DaukantoAvė., 7.30 vai. vakaro. Draugijos yra privalumas kiekvieno

—Narys, .draugo, kad ant tos dienos pribūtumė
te, subatoj Vasario 14 dieną, 4 vai.

-----------------— ant 33-čios ir Auburn Avė. _ tai nuo 
tos vietos prasidės maršavimas iki 
svetaines ir bus prakalbos ir balius, 
atidarymo Lietuvių Auditorium.

Petęr P. Kenutis, nut. rašt.

Vyrų ir Moterų Apšvietos 
Draugystės susirinkimas įvyko 
sausio 25 d,, Cicero Liet. Liuo- 
sybės svetainėj. 'Susirinkimą 
ątidarė pirmininkas S. Rutelo- 
nis. Visa valdyba dalyvavo iš-

Bridgeport. — Dr-stė Teisybės 
Mvlčlojų dalyvaus Lietuvių Audito
rijos atidarymo apvaikščiojinie šeš 
tadieny, 
vai. po pietų.
Auburn Avė ir 33rd St. Visi nariai 
privalo .dalyvauti apvaikščiojinie

—Raštininkas
s -----------------------

Tautiška Dr-štė Lietuvos Duktė 
rų laikys mėnesinį susirinkimą ne* 
dėlioj, vasario 15 d., 1:30 vai. po 
pietų, Mark VVhite parko svet., 30 
St. ir S. Halsted St. Visos narės 
privalote būti susirinkime.

—Valdyba
metų sukaktuvių draugijos gy
vavimo vakaras įvyks vasario
15 d., Cicero 'Lietuvių Liuosy- sario 14 d < 
bės svetainėje ir kad prie jo yra šv. Jurgio svet 
sparčiai rengiamasi. Valyta Ave. jš tema

urės rimn. ‘ B. Bytautienė, pirm

Dr-stės šv. Petronėlės narės ma
lonėkite susirinkti šeštadieny, va
sario 14 d., 3:30, vai. po pietų • 

t., 32 PI. ir Auburp 
VnLlrtrhn Avė. Iš tenai eisime dalyvauti ai i vmiiyijd ,____ .... .... i j-i-.-.j-j

Am. Liet. Akc. B-vės “Kuba?* 
akcininkų metinis visuotinas sus; 
rinkimas atsibus sekmadienį, va- 

. sario 15 d., 1:30 v. po pietų, Mil
dos svet., 3142 S. Halsted St. Bū
tinai privalo atsilankyti kiekvie
nas šios b-vės akcininkas. nes 
b-vė atgijo ir nadjai pradėjo veik 
ti. Bus pranešta daug žinių iš Kau
no. ( —Komisija.

Tel. Yards'7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojani ir popieruojam,. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

i 3149 So Halsted St.
J. S. RAMANčIONLS, Prez.

GROJIKUS PIANAS
Paliktas sandely. Turi būt parduo

tas už $125, su benčiumi, kabinetu ir 
132 muzikos voleliai, pirmos klesos 
padėty, 88 notų, turit pamatyti, kad 
įvertinus. Priimsime Jšmokėjimais 
po $10 j mėnesį nuo "atsakomingų 
žmonių.

3323 Lincoln Avė.
1 floras, klauskite Mr. Kunz

DIDELIS mūrinis, 2 Datų namas 
prie Marųuotle Bulvaro 1/ Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tilo va
nos, beržiniai triiningai. Atšilau 
kitę prie James Kral, 2444 \V. fu 
St. Tel. Prospect 1364

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

PARSIDUODA 30x125 pėda ‘lo
tas, improved, arti 80 St. ir South 
11 erinitage Avė.

Atsišaukit pas savininką 
P. K.

6050 S. Lafayette Avė.
Tel. Went\vorth 8610 kasdien

PARDAVIMUI 2 pagyveni
mų medinis namas; Namas vi
sas geras. Turi būti greitai 
parduotas; gausit barbeną.

Kreipkitės
3815 Emerald Avė.

BAGDANAS BROS.
MOVING, EXPRE$SING & COAL 

PIANO MOVtNG EXPERTS 
’Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3106 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
ne, senas išdirbtas biznis, 5 ruimai 
gyvenimui, renda $55 arba mainysiu 
ant namo. Pasiskubinkit, gausit bar
geną.

Kreipkitės:
3651 Wallace St.

PARDAVIMUI medinis na
mas, 2 augštų, krautuvė, tinka 
bile kokiam bizniui: Yra viso 
3 fintai ir garadžius dėl 2 kari].

923 West 20 St.
PARDAVIMUI minkštų gėri

mų įstaiga, senas biznis, geroj 
vietoj. Priežastis pardavimo, 
apleidžiu šią šalį, skubinkit, gau
sit bargeną. Kreipkitės

5151 ĄrcĮięr Avė.

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

Kreipkitės
5518 So. Nothing Avė.

Tol. Lafayette 7031

REIKIA pilnai apmokėtų Co- 
opcralivc Society of America, 
šėrų. 'Mokėsiu $10 už sorą.

Mather, 0807 Union. Avė.
Phone Fnglevvood 0187 • 

po 6 vai. vakare*.

ANT RENDOS
Išsi renda vo ja krautuvė (Storas), 

labai geroj Vietoj, 6553 S. Kedzie 
Avė. Pečiu šildoma.s* renda pigi, di
dumas 18>(50. Atsišaukite pas

bucas, 
npoell AVc.
ayette 6719

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., 
I Tel. Boulevard 4425

NORINTI pirkti, parduoti arba 
mainyti namus, lotus, biznius, tih 
rim baigenų, aplink vienuolyną 
Marquette Parke,

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

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

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

MAX cohęn 
Room 351, 

140 So. Dearbom St. 
Tel. Central 1191

PARENDA VUJIMUI 
ir kambarini, didelė vieta, 
ka Bile kokiam bizniui.

storas 
tin-

PARDAVIMUI bučernė 
groserne, biznis geras 
viela ant 63 St. ir karų 
pardavimo priežastį 
ant vietos.

1906 W. 63 St.

ir 
ir gera 
linijos; 
pat irs i t

EXTRA BARGENAS
Pardavimui 2 augštų medinis na

mas, 2 flatų 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

ANTRI MORGIČIAI
Skoliname ant 6% palūkanų. Mes 
taipgi perkame padarytus morgi- 
čius. 1

International Investment Corp.
8804 So. Kedzie AveM 

Lafayette 6738

ANT RENDOS'4 kambariai’ ant 
pirmų ar antrų lubų, kokį noresitė 
toki, renda pigi, šviesi, graži, elek
tra, vana, pusė bloko nuo karų lini
jos, Archer A/e., Brighton Parke.

Atsišaukite
4034 Montgomery AveJ

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

919 Cullerton Avė.

PARDAVIMUI mūrinė bungalow, 
6 ruimai, moderniškai įrengti. 2 
mašinų garažas, graži apielinkė, 
66 St. ir Artesian St. Kreipkitės 
prie savininko. •

6550 So. Artesian St.
Tel. Republic ‘0545

RENI) Al kambarys dėl inteli
gentiško vaikino prie inteligentiš
kos šeimynos. Kambarys su visais 
vėlinusiais parankamais; karštu 
vandeniu šildomas; dėl informaci
jų šaukit telefonu ,

Lafayette 510?

PARSIDUODA bučernė ir 
groserne. Vieta pirmos/ klesos, 
išdirbta nuo sehų laikų.

Kreipkitės:
3428 Auburn, Avė.

DIDELIS BARGENAS
Pąrdavimui nes^ąiginamų gėrimų, 

cigarų, saldainių, notions, mokyklos 
reikmenų, Ice Cream, taipgi 1 aukš
to muro kampinis namas, 2 karų ga
ražas, gerame padėjime, tik 1 blokas 
nuo lietuviu, vokiečių ir lenki) mo
kyklos. 2734 W. 43 St.

Didelis bargenas. Nepraleisk šitos 
progos, jeigu turi biznieriaus smege
nis. Pardavimui mūrinis namas 3 pa
gyvenimų ir didelis Storas garu ap
šildomas, rendos neša į' mėnesį $230, 
ant Archer Avė., 2 blokai nuo didžiu
lio, 1 miliono dolerių naujai statomo 
teatro. . šitas namas dabar parsiduo
da už $20,000. Nemažiau $7,000 rei
kia įmokėti. Trumpu laiku lotas bus 
tiek vertas.

Savininkas, - >
$827 Archer Avė.

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

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

Kreipkitės:
3518 So. Wallace Street

PARSIDUODA muro namas Brigh
ton Parke, 2 flatai po 4 kamba
rius, garadžius dėl 1 karo, 27 platumo 
lotas, pečiais šildomas, gražioje vie
toje, erti karų ir mokyklos, rendos 
neša $75 j mėnesį, priimsiu lotą už 
imokėjifną; moderniai parankamai.

J. l!eleika, 
4427 So. Campbell Avė.

, Turi būti parduota per 2 dienas bu- 
IEŠKAU darbo pž draiverį; moku černė ir grosemė, 4 ruimai gyvenimui, 

operuoti visokius trokus. Kam būti) 
reikalingas toks darbininkas, a^ukit

Tol, Boulevard' 378*i 
i i

DIDELIS BARMENAS. Parsiduo
da namas su groserne; yra 5 kam
bariai užpakalyje biznio; beismen- 
tas ---------------------------------- t^I..
ant 
ant

____ _____ „ . _
Vyrai — $75 į savaitę už 

liuosą laiką i

Jungtinių Valstijl) valdžia ir Hen
ry Ford suteikė mums didžiausią 
progą uždirbimui pinigų Amerikoje. 
Patylimas nereikaljngas. Atsišaukite 

petnyčios 
vai. vakare,

720

i; beismen- 
cementuotas. Taingi mainys’u 
kito namo. PriežasG nntirsit 
vietos. 2215 W. 22 St. 
Tel. Rooscvelt 8606 
Agentai neatsi.šaukit.

LANKYK MOKYKLA
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 švieąą; suteiks galią 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 Lietuvių Mokykla

3106 S. Halsted St„ Chicago, III.

PARSIDUODA groserne ir bučer- 
nė tirštai apgyventa visokių tautų 
vieta. Biznis išdirbtas per daug me
ti/, 4. metų lysas. Renda $45 į mėne
sį, užpakaly gražus 4 ruimai. Tą biz
nį galima nupirkti už prieinamą kai
ną.

PARDAVIMUI 
delikatese n 
krautuvė.

4819 S. Wells St.
Phone Yards 1060

NORIU pirkti lotą nuo savi
ninko Park Holme, Cicero. 

1315 S. 50th Ava,-Cicero, TU. t
Ant antrų lubų

, • T • \ : I
/ *. 1 \ '

PARDAVIMUI 8 kambarių 
mūrinio rezidencija, furnace šil
doma, aržuoko trimingai su <50 
pėdų lotu (pamas ant 1 loto), 
kaina greitam pardavimui 
$8800. 5747 Justine St.

VYRAI IŠMOKITE MODERNINĖS 
BARBERYSTfiS

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.

IŠMOKITE MURININKYSTĖS
Klesos dienomis ir vakarais. 

Lengvi savaitiniai išmokėjimai, 
$8 į savaitę.

Chicago Brick Laying School
2331 So. Wabash Avė.


