
v

----------------------- ,
■ ■ (/ ' f

=== NAUIIENOS 

I THE LITHUANIAN DAILY NEWS 
Entered as second Cla«8 Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III.

under the Aot of March 8, 1879.

"fthe Dirst and Grcatest Lithaanian Dailv (n Ariierici

NAUIIENOS
Thk Litmuanian Daily Nmvs 

POBLISHRD BY Dh I.ITHUAN1AN NEWS PUBL1SHIBG CO.. I
1739 South Halsted Street. Chicago, Illinęid 

TaGphone Rooaevelt 8500

I NAUIIENOS
| Thk Lithumįiah Daily News
J PUBU9HET) BY LiTHUANlAlM NfWS PUBL1SHING CO.
| 1739 South Halsted Slt>ee?« Chicago, IIIinoia
I Telephone Rooaeveit 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

vol. xn Kaina 3c Chicago, ID., Ketvirtadienis, Vasario-Fcbruary 19 d., 1925 m.

h ii ari oi nnhaii<;falBlll’arai ** * rniiauoj nuoddsia scio
38 komunistai

Jie bandė suardyt sočia 
listų mitingąRumanija grūmoja išvyti laukan vokiečiusT » i

Komunistu triukšmadariai Rumanija gruinoja vjli 
gavo pamoka vokiečius laukanfvokiečius lankau

No. 42

Už smarkavimą socialistu mitin
ge Philadelphijoj 20 komunis
tu pasiusta kalėjiman 18 nu
bausta piniginėmis pabaudo
mis

Laivai su nafta Vokietijai sulai- 
sukyti; prekybos santykiai 

vokiečiais nutraukiami

18.

jam

PIHLADELPHIA, Pa., v. 17.
Praeitą penktadienį vietos' 

socialistų organizacija buvo su- 
ruoštis mitingą, kuriame vyriau
siuoju kalbėtoju buvo atvykęs iš
Europos socialdemokratų parti-l 
jos lyderis, laikraščio “Socialis- 
tičeskii Viestnik” (Berline lei
džiamo) redaktorius R. Abramo
vič.

Mitingas buvo laikomas Arch 
St. Teatre.

Kol kalbėjo kiti kalbėtojai, 
publikoj, kurios buvo prisirinkęs 
pilnutėlis teatras, buvo ramu. 
Pradėjus betgi kaĮbėti R. Abra- 
movičui, atvykę mitingai! fašis
tiški komunistai, niatyt iš anks 
to susiorganizavę neleisti
kalbėti ir susirinkimą suardyti 
tuoj aus ėmė triukšmą kelti — 
trypti, rėkti, žviegti, — kaip kas 
įmanydamas.

Publika pradėjo protestuoti 
prieš tokį chuliganišką komunis
tų elgesį, ir mitingo pirmininkas 
bandė prikalbinti juos nurimti. 
Bet chuliganai nerimo. Kiek
vienu atveju, kai tik Abramovič 
bandė kalbėti, jie kėlė dar dides
nį riksmą ir triukšmą.’

Kai nė publikos protestai, nė 
pirmininkaujančio ' graudenimai 
negalėjo komunistinių chuliganų 
numaldyti, Į dalyką pagaliaus į- 
simaišė policija. Vienas polici
ninkų įspėjo triukšmadarius, 
kad/ jie nurimtų ir neardytų 
tvarkos, sakydamas, kad Ame
rika — laisvės kraštas ir kiek
vienas turi teisės laisvai4 savo 
nuomonę išreikšti. Bet ir tai 
nieko nepadėjo.

Tada policija pradėjo daryti 
tvarką kitaip, — ėmimu triukš
madarių užl pakarpos ir daugini
mu į šaltąją, atvėsti.

Tvarka įvyko, kai viso trisde
šimt aštuoni jų buvo išdangin
ti iš salės. Po to Abramovič 
jau ramiai galėjo kalbėti ir sa- 

zvo kaibą baigti.
Teismas ir pasmerkimas

Vakar 'mundeipaliame teisme 
Įvyko suimtų triukšmadarių tei
smas. Devyniolika jų pasmerk
ta penkioms dienoms kalėjimo, 
o vienas, kurs ypač pasižymėjo 
chuliganišku savo elgesiu ir ki
tiems vadovavo, gavo 10 dienų 
kalėjimo. Likusieji aštuonioli
ka buvo nubausti piniginėmis 
pabaudomis.

Teisėjas, pasmerkdamas areš
tuotuosius, pasakė jiems ir pa
mokslą. Jis priminė jiems, kad 
jie gyveną Amerikoj, o ne Rusi
joj, ir kad žodžio laisvė čia kiek
vienai politinei sriovei yra kon
stitucijos garantuota. “Jei 
j unus, —, sakė teisėjas — tatai'

VIEN N A., Austai ja, vas.
Vokietija su Rumunija ginči

jas dėl pope ri irių pinigų, Bucha- 
rėsto Banca Generole išleistų 
Vokiečių okupacijos metais.

Būdami Rumunijos sostinėj 
vokiečiai nuvalė gatves, atstei- 
gė sanitacijos sistemą ir įvedė 
tvarką mieste:

[ Tai buvo gera. Bet kartu vo
kiečiai rėk vizavo grūdus, alie
jus ir maisto produktus, už ku
riuos jie mokėjo Banca Genera- 
le išleistomis poperinėmis noto
mis. Be to okupantai vagonų 
vagonais išgabeno Vokietijon 
daugybę piapų, nepamokėdami 
už jubs nė poperinėmis notomis.

Reikalauja atlygi iri mo

'Iš kaito Rumunai reikalavo iŠ 
Vokiečių 1 bilijono aukso mar
kių (238 milijonus dolerių) at
lyginimo, bet paskui tą reikala
vimą sumažino iki 100 milijonų 
aukso markių (23,800,000 dole-

Vokiečiai, sako,, saulę tik pusę 
tokios sumos, ir sumokėti tik po- 
periniais pinigais.

Rumunijos valdžia dabangrū
moja nutraukti diplomatinius 
santykius, išvyti iš Rumunijos 
visus vokiečius ir konfiskuoti 
vokiečiu turtą. Paskelbiama

V C

taipjau muito karas.
Sulaikė aliejų Vokietijai

BERLINAS, vas. 18. — Tele
gramos praneša, kad Rumunijos 
finansų ministerija Įsakius val
džios departamentams nutraukti 
visokius komercinius .santykius 
su Vokiečių atstovais.

Vokiški dienraščiai Ilermann- 
stadte ir Černovicuose esą kon
fiskuoti, o laivai, gabeną aliejų 

j į Vokietiją, tapę sulaikyti.

MUSSOLINO LIGA NESANTI 
PAVOJINGA

Korespondentas savo žinioj per- 
dėjęs apie jo ilgą, busiąs išvy
tas iš Italijos

ROMA, vas. 18. — Kablegra- 
ma,'išsiųsta iš Romos užsienin, 
kurioj korespondentas praneša, 
kad premjeras Mussolini krintin- 
gai sergąs, yra klaidinga. Mus
solini serga influenza, bet nepa
vojingai. Korespondentui, sa
vo pranešime perdėjusiam apie 
premjero ligą, gresia išvijimas 
iš Italijos

BANDITŲ UŽPUOLIMAS

DARBINAS, Mandžurija, vas, 
18. — Netoli BuŠedo, 160 mylių 
nuo Harbino, banditų būrys puo 

nepatinka, jus g-alite keliauti sau le jęeležiukelio darbininkų bara- 

sveiki į Rusiją, kur tik valdan-^kus. Vienas darbininkas buvo 
čioji politinė mašina turi teisės užmuštas, keletas sužeistų. Puo-

Del nužudymo profesoriaus Mi- 
levo, kurs buvo paskirtas Bul
garijos ministeriu Jungtinėms 
Valstijoms, ministeriu kabinetas 
vakar nutarė tuoj aus pateikti i- 
statymą, kuriuo komunistams 
butų užginta užimti vietas par
lamente; taipjau kad butų už
ginta leisti komunistų laikraš-

Komunistą seimo atstovas ir po
licijos viršininkas užmušti 
SOFIJA, Bulgarija, vas. 18. -

komunistai aštrėja. Ties žy
miausiu vietos viešbučiu vakar 
buvo nušautas konmnislas, par
lamento atstovas, Teodoros 
Strašinimovas. žudeikos, atsi- 

į šaudydami nuo besigenančių 
juos asmenų, pašovė vieną kari
ninką. ' •

Filopopoly komunistai iš pa
salų nušovė policijos viršininką 
ir pavojingai sužeidė policijos 
departamento sekretorių.

Serbijos pasieny, netoli Vidi
ne*, komunistų pabėgėliai 
kaimą, bot buvo atmušti, 
nas komunistas užmuštas.

Partijų blokas nutarė
valdžios kampaniją tvarkai kraš
te išlaikyti.

•HE VEDI? FLOYDO COLLINSO GELBEJIMO DARU) Prancūzai pasmerkė 9 vo 
kiečiu karininkus

Vaikščiojantieji vakare Iii 
* res nešiotis žiburius

puolė
Vie-

remti

ak- J® H!‘S-
Visi jie karo teismo pasmerkti 

už akiu dėl papildytu piktada* 
rybių karo rtietais

AM1ENS, Francija, vas. 18.— 
Fiancuzų karo teisinas šiandie 
čia pasmerkė už akių devynis 
vokiečių kariųinkus už jų pikta
darybes, pipildytas karo metais.

V ienas jų, kapitonas Bors- 
mjann, pasmerkta sunkiųjų dar
bų kalėjimo ligi gyvos galvos už 
išiTK't’iną i<š namų vienos mote
riškės, nežiūrint, kad ji 
sunkiai sirgo, jogei po to 
jau mirė..

Kiti aštuoni karininkai 
smerkta kiekvienas dvidešimčiai 
metų sunkiųjų darbų kalėjimo 
už apiplėšimus namų ir palocių.

SPR1NGHELD, III., vas. 18. 
— Kelių ir tiltų komisijos pir
mininkas įnešė legislaturon bi- 
Jių, kurs nusako, kad, sutemus, 
vaikščiojantieji keliais žmonės 
turi eiti tik kairiaja puse ir ne
štis žiburį.

Bilius perduotas kelių ir tiltų 
komisijai.

10(1 ŽVĖRIŲ, GABENAME 
ŽVĖRYNUI, NUGAIŠO

taip 
tuo-

i aciiic and Atlantic Photo]

Biue trys vyrai vedė visą darbą sąnd Cave urve užgriuvusį Flo- 
ydą Collinsą‘išgelbėti. Jie yra, iš kairės dešinėn: vyriausias 
inžinierius H. T. Carmichel, jo asistentas'John T. Henretta ir 
Kentucky’ės kelių deartamento direktorius M. E. Ppsey.

DIKTATORIUS MUSOLINĮ 
SERGA INFLUENZA

BOSTON, Mass., vas. 18. — 
Gautomis Čia žiniomis, britų 
garlaivį Sutton Hali, gebenusi iš 
Kalkutos žvėrių New York o žvė

rynui, jūrėse ištiko smarki au
dra, laike kurios vanduo užlie
jo laivo daĮis, kur buvo žvėrys, 
ir daugiau ne šimtas jų žuvo.

Kinai vėl mušasi Kongreso darbai
Sun Jat-Seno partizanai kovoja 

čen Ciungmino jėgas; paėmę 
Tamsių

SENATAS

• ROMA, Italija, ^vas. 17.
Premjeras Mussolrtii serga in- 
fluenza. Del jo ligos fašistų 
didžiosios tarybos susirinki- 

kurs turėjo įvykti atei- 
ketvirtadieni

LAKŪNAS, NUKRITĘS J MIS-
SISSIPPL ŽUVO

mas, 
nanli 
kovo

NEW ORLENAS. La., vas. 18.
— Lakūnas Frank Walker,, 23 
m., nukrito su sąvo aeroplanu Į 

11 Mississippi upę ir žuvo vandehy.
Jo kūnas nepavyko surasti.

ŠANCHAJUS, Kinai, vas. 18. 
— Tarp Pietų Kinų, valdžios gal
vos Sun ' Jat-Seno partizanų, 

Nepatenkinti panaikinimu Fran- Kuangtungo provincijoj, čihli 
prie Vati- provincijos generolo čen Čiung- 

mino kariuomenės, kova kilo'iš- 
naujo. /

Sun Jat-Seno kariuomenė esan
ti paėmus Tamsui, netoli Vai- 
čau, kurs yra čen’o tvirtovė.

KARDINOLŲ PROTESTAS

ei jos ambasados 
kano.

Fran- 
. Ab.

prem-
atvirą laišką,

PARYŽIUS, vaš. 17.— 
euzų kardinolai Ltiė-on, 
drieu, Dubois, Maurin, 
ręst ir Touchct pasiuntė 
jerui Herriotui
kuriame jie protestuoja dėl 
panaikinimo Francijos amba
sados prie Vatikano.

Kardinolai taipjau viešai 
apeliuoja į senatą, graudenda
mi jį nepatvirtinti ambasados 
panaikinimo, ir Francijos in
teresus statyti aukščiau už par
tijų politiką.

UŽLIPO AUKŠČIAUSI ANDUO- 
SE KALNĄ

LYNCO TEISMAS

GREENVVODD, Miss., vas.
— Gotėda žmonių išveržė 
Holmes kauntės policijos du neg
ru ir tuojau čia pat juos nužu
dė, pakardama medin. Abitdu 
negru buvo suimti sąryšy su 
nužudymu plantacijos prievaiz
do Martino.

18. 
iš

WASHINGTONAS, vas. 17. —
Įnešta biliug VVilsono gimimo 

dieną padaryti nacionale šven
tėj

Prekybos komisija priėmė at
stovų buto priimtą upių ir uos
tų bilių, padidinus jį 2,000,00(1 
(dviem milijonais) dolerių.

Agrikultūros komisija apro
bavo paskyrimą W. M. Jardine’e 
a g r i k uitu ros sekretori um,

• ATSTOVU BUTAS
Priėmė bilių, kuriuo karo se

kretorius autorizuojamas Hobo- 
ken Shore geležinkelį parduoti 
New York o uosto vyriausybei.

Svarstė bilių autorizuoti Pre
zidentą daryti pasitarimų su ki
tomis valstybėmis pasportų mo
kesniame sumažinti.

TRYS ŽMONĖS UŽMUŠTI KO.
VOJ SU MUNŠAININKAIS

DU KALINIAI SUDEGĖ

W1CJHTA FALLS, Tex.,
14.
nušovė savo žentą Robertsoną,

Fla., vas. Į su kuriuo pati norėjo gauti jšsi-
17. Netoli Gąryvillės, HoL skyrimą.
mes kauntėj. įvyko kova fede- 
ralių prchibicijos agentų su

- šio miesto majoras Coller

PAULAI IASSEF
Majoras suimtas.

BERLINAS, vas. 17. — Berli- 
banda munšaininkų. Toje ko- no policijos viršininkas Richtę
voj, kuri tęs'ęs koletą valandų, ?as pašalintas iš vietos.
trys asmenys buvo užmušti 
vifTins sužeistas.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

]T

KINGSTON, St. Vincent, 
18. Iš Grenados (Britų 
Maž. Antiluose) praneša,, 
praeitą naktį ten buvo jaučia
mas stiprus žemės drebėjimas.

vas. 
sala' 
kad

. Kalti
namas sąryšy su Barmatų fi
nansiniu skandalu.

ST. PAUL, Minn., vas. 18. — 
Vietos kapitalistas Thomas 
\Vann vakar nušovė savo žmoną, 
o paskui pats nusižudė. Prie
žastis nežinoma.

HAVANA, Kuba, vas. 18.
Kubos konsulu Chicagai paskir 
ta Alndres Arbela.

ST. PAUL, Minu., vas. 14. — 
Užsidarius' Atwaterę First Na
tional bankui, vakar užsidarė ir 
jo filija Farmers State bankas 
Kandiyohi miestely.

Du apsiginklavę plėšikai įėjo į 
Maxie E.isen namus prie 2626 N. 
Troy, St. ir atėmė $1,000 vertės 
brangmenų.

ALTON, III., vas., 17. — Pra
eitą pirmadienį Hartfordo mies
tely buvo areštuoti du girti vy
rai ir pasodinti miestelio kalėj i- 
mė. šiandiė rado juos kalėjimo 
narve negyvus. Jų lavonai buvo 
apdegę. Matyt, berūkydami jie 
netyčiomis padegė matrosą, 
pagalbos prisišaukti negalėjo.

G»RRS
Chicago ir apielinkė. — Ofi- 

cialis oro biuras šiai dienai pra- 
<ongua viršūnę, dabar tatai sek-j našauja: — Nevienodas oras,, ga
mingai padarė. Akonkaguos bma laukti sniego; šilčiau; vi- 
kalnas yra 23,290 pėdų aukštu- dutinis mainąsis vėjas.
no. Prieš Ryaną tik du kiti kai-1 Vakar temperatūra vidutinai 
nu lipėjai buvo to kalno viršūnę (siekė 33° F.
pasiekę.

BUENOS AIRES, Argentina, 
vas. 18. — Anglų inžinierius M. 
F. Ryan, bandęs du kartu pir
miau, bet be pasisekimo, įlipti į 
aukščiausio Anduose kalno A-

šiandie saulė teka 6:42, lei
džiasi 5:27 valandą.

VOKIEČIŲ VIZA — $1.

o 5is Kartus Greičiau

VOKIETIJOS SOCIALDEMO
KRATAI PAŠALINO Iš PAR

TIJOS BAUERĄ

BERLINAS, vas. 17. —Vokie
tijos socialdemokratų partija, pa
šalino iš savo organizacijos Gus
tavą Adolfą Bauerą, vieną kar
tą buvusį valstybės kanslerium.

Jo pašalinimas iš partijos įvy
ko dėl to, kad jis tapo įtartas dėl 
turėjimo ryšių su Barmatų fi
nansiniu skandalu.

GAISRAS PITTSBURGHE PA
DARĖ $125,000 ŽALOS

PJTTSBURGH, Pa., vas. 18.
Praeitą naktį Penn Avė. biz

nio distrikte gaisras sunaikino 
tris prekybos triobesius, padary
damas 125,000 dolerių nuostolių. 
Gaisrą pagimdė sprogusios Viena 
po -kitos kelios bombos, nežinia 
kieno padėtbs.

LONDONAS, vas. 18.- Pie- 
tų Afrikos Sąjunga nuo ateinan-

kalbėti ir rašyti, kas jai patin- limo vieton pasiųsta traukinys Čio birželio 30 dienos grįžta vėl 
ka.” su pagalba. prie aukso valiutos.

/
.‘į.,,

BERLINAS, vas. 16. — Pa
lengvinti Amerikos turistams 
keliauti j Vokietiją, Vokiečių už
sienių reikalų ministerija šian- ( 
die paskelbė, kad už pasportų vi- j 
zas šešiems mėnesiams bus ima
ma mokesnio tik 1 doleris.1

už 50 centu

PINIGŲ KURSAS
---------- c

Vakar, vasario 18 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.77
Belgijos, 100 frankų .........  $5.05
Danijos, 100 kronų ............. $17.81
Francijos, 100 frankų .... ,..... $5.26
Italijos, 100 lirų .................. $4.11
Lenkijos, 100 zlotų ................ $19.25
Norvegijos, 100 kronų ....... $15.29
Olandijos, 100 florinų ............ $40.18
Suomijos, 100 nunkių !.......... $2.53
švedijc®, 100 kronų ...........
Šveicarijos, 100 frankų $19.25 kesnjg defrtjnej

ŠKOTAI PRAŠO SUMAŽINTI 
MOKESNĮ DEGTINEI

LONDONAS, vas. 18. —, Par
lamento atstovas Patrick Ford, 
darbietis, atstovaująs šiauri
niam Edinburgui, įnešė peticiją,' 
pasirašytą 158,000 škbtų, kad 

$26.95 butų bent kiek sumažiptas mo-

Lietuvos Pinigų Kursas
TRYS MAŽI VAIKAI PRIGĖRĖ

Siunčiant pinigus Lietuvon per I 
Naujienas Lietuvos litų kuisąs skab . 
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas Šitaip: 

50 " 
100 
200 litų 
Uit) litų 
400 litų 
500 litų 
600 “• 
700 
800 900

1100 litų ................................   *v«..u ... . . . . j
Prie Šitos sumos reikia priditi 25 . VOS butu priėmė bilių, klirlUO BlIO 

centai pašto išaiidų už kotną siuntini, balandžio 1 leidžiama vėl panda-
~ d" “■ vinsti eigaretai.

litu 
litų

litą 
litu 
litų litų

I

SANDY LAKE, Pa., vas. 18. Į 
— Trys fermerio Šafrano vaiku-

10’50 Jiai, trijų,, penkių ir šešių metų,! 
20.75 bežaizdami ties smarkiai patvi>; 
41i*5'mišių upeliu,1 sukrito vandenin! 
61.5d ir prigėrė. (
6L75. . .
salas ' ĘISMARCK, Kf. D., vas. 14-----

’Abudu North Dakotos legislatv-
102.75 , , .

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 
paštą

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

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

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

naujienos
1739 So. Halsted St. Chicago, m

______________
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jt'LIUS S’NICKA^,

Stato scenoje “Ateities” Choras
NEDĖLIOJ, 22 D. VASARIO-FEB.

1925 A

LIETUVIŲ SVETAINĖJ, 
25-tos gatves ir Dix A ve.

Lošimas prasidės 4:30 po pietų, 
šokiai prasidės 8:30 vai. vakare. 
Prie geriausios Loronzeivs "Orkes- 
tros, Gerbiamieji, “Sylvijos” Ope
retės perstatymui yra sutrauktos 
visos geriausios spėkos Detroito, 
kurių tarpe dalyvaus daininkas 
Julius Krasnickas iš Clevelando, O. 
ir šienpiuvių ir grėbėjų Chorai. 
Todėl lįatykite Sylvia scenoj.

ROLĖJ LACEY

PRANEŠIMAS 
DETROITIEČIAMS

Operetė “Sylvia”

Kviečia Ateities Choras.

LINKSMAS METINIS

ŠOKI S.
Naudai Marijampolės Realės Gimnazijos

. Rengia »

Lietuvių Raudonos Rožės Pas. Kliubas
CICERO, ILLINOIS. ’

Subątoje, Vasario 21, 1925
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVET., ,

J 1 fth St. ir 49th Ct., Cicero, III. ‘ *
Pradžia.-7:30 vak. Tikietai 60c. su drapanų pasidėjimu.

MUZIKA J. POCIAUS.B ‘ . .1
I'usė pelno nuogto vakaro eis dėl Marijampolės Realės gimnazijos.*

Kviečiame visus, L. R. R. ,P. KLIUBAS.

—-   1 -  ■  r " •—* -------------------------------—  

. ‘Demaml J

TRULAX
OTze Jrue Chocolate LAXATIVE

Nuo užkietėjimo vidurių ir nevirškinimo ~ 
užlaikykite savo vidurius švariai ir svei
kais. Padarytos iš gryno čekoliado, be sko
nio laxative gyduoles. Vaikai mėgsta jų 
čekoliadinį skonį 
jos yra GEROS dėl 
visos šeimynos.
Parduodamos ju.są kaimy
niškoj krautuvėj 10c. —

Vaikai mėgsta jų

T

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

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

THE BRLDGEPORT ELECTRIC CO., I n c
Bartkus, Pre*.

ibi9 W. 17th Si., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chieago

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

švarios, šviesios, Svei-* 
kos, Gražios Akys

Tai yra puikiausias turtas 
Murino yra išvalantis. suuHnkš- 

liuantis, atšviežinantis ir 
, nekenkiantis.

Jums patiks jisai 
Knygutė “Eye Care” arha “Eye 
Beauty”. Dykai pareikalavus.

m-TF—įTrr.-.

Accurdion M f g. Co.
Vieta gerų ir 

lengvių armoni
kų Jungti nėge 
Valuti jose. Mes 
nevartotame im
portuotų artnoni-. 
kų; visi musu 
instrumentai yra 
padaryti čionai. 
Chieaguj. Visas 
darbai atUeka- 
utas raukomh iš 
geriausio uiate-

nolo. Senas armonika." mainom i nau
jas. Musų naujos, armonikos .garantųo. 
tos ū metalus. RuikaJaųkite musų ka. 
talogv šiandien..
North America Accordion M f g. Co.
926 So. HaMod- SU t lUcago, III

BULGARIŠKA ŽOLIŲ 
ARBATA

Prašalina slogas.
Prašalina užkietėjimą.
Prašalina reumafcizmą.
Prašalina inkstų trubelius.
Pataiso kraują.
Bulgariška žolių arbata visur ap- 

tiekose 35c., 7pc. ir $1.25.
Pastaba: Aš atsiųsiu didelį 5 mėne

siams šeimynos pakelį paštu už $1.25. 
Adresuokite man, H. H. Von Schlick, 
25 Marvel Blvd., Piltsburgh, Pu.

Garsinkite Naujienose

KORESPONDENCIJOS
......................................  į.............................................. .....................

/

Detroit, Mieli.
Operetė “Sylvija” scenoje

persekioja ne titk frmiu&ainie* primeti, susilaiko nuo dary- 
rius, bet ir gėrikui. Iš gėrikų mo, o. nuo gėrimo vistiek ne- 
daugiausia nukenčia nabagai, aki sako ir to skistimgalio par- 
rusai; mat jie daugiausia my-įsiveža iš toliau. Nors policija 
Ii gerti, ir begerdami greitai įvažiuojančius j tą “miestą” 
pasigeria, o pasigėrę greitai, krato, netik petliorius, bet ir 
papuola į “aniuolų sargų” automobilius, vistiek nonntie- 
rankas ir atsiduria šaltojoj, ji to skis tirpo gauna1 tiek, kiek 
Jei pagauna ką munfšaiiią be- tik nori• tik, žinoma, jiems1'Jas 
darant, tai ne tik kad didele ’ brangiai kainuoja. Mat kad tik 
pabaudą turi užsimokėti, 1 bet pirklių jVa, tai ir prekitį ne- 
kompapija išvaro ne tik iš trūkstą.... -
darbo, bet ir išstubos. O kad Kertąs/metų atgal -čia ang.

reikalavo 
Choras 
persta- ■ 
operetę 
tą tru-

Nedėlioj, vasario 22. d. bus 
perstatyta viena iš geriausių 
ir gražiausių operečių “Sylvi- 
ja”. Toks darbas buvo begalo 
sunkus ir nemažai
spėkų. Vienok Ateiti^ 
deda visas spėkas,.kad 
čius tą visų Jaukiamą, 
“Sylviją” ir užpildžius 
kūmą lietuvių švėnoj Detroite, i 
“Sylviją” turėjo laimę matyti 
pirma tik didmiesčių lietuviai, 
kaip Ne\v Vorko ir Chicagos; 
be^t dabar turės ppoigų pamaty
ti ją ir Detroito lietuviai, ku
rio visuomet išmetinėjo: kodėl 
“Sylvijos” ueperstatoma. Tai
gi dabar Imkite visi nedėlioj 
Lietuvių Svetainėj. Apie tai 
praneškite ir savo draugams. 
Bukit pa&kirtu laiku. Žiūrėkit 
į musų apgarsinimą.

Ateities Choras.

Vostabur?, Pa.
Visokios žinios iš anglia 

kasių gyvenimo.

angliakasių kaimelis ran- 
kalnuose, ant Mononga- 
uposi kranto apie 60 my

lių nuo Pittsiburgho. Kitokių 
darbų nėra, kaip tik anglių 
kasyklose, kurios priklauso 
plieno kompanijai Jonės and 
Laug'ldin. šios 
žinomos kaipo 
Jose dirba apie 
kasių. \’isi angliakasiai gyve
na kompanijos ^tūbose.'Kom
panija taipjau turi savo krau
tuves, savo policiją, savo kru-j 
taniųjų paveikslų teatrą, savo 
bolinyčią, savo bažnyčią, žod
žiu sakant, visą biznį savo 
rankose: turi kompanija, šios 
kasyklose angliakasiai yra or
ganizuoti ir 'kasykloj yra uni
jinės, nors antroje pusėje Mo- 
nongahelos upes yra taip vadi 
narnos skebinčs 
šioji kasykla yra 
1910 metais.

Lietuvių šiame 
randasi apie 20 šeimynų ir 
keletas pavienių. Lietuviai tu
ri ir savo organinei jas, —turi

(laši

Wesla Eive. 
1,000 anglia-

’ Jiakasįąį I blivd suorganizavę 
?ngliti kasyklose, tai kooperatyve sankrovą. Išprad- 

(’arbą žiu jai sekėsi gerai, bet laikui

šiuo Luku darbai nelaba j g<? 
rai eina 
daugumas bijodami

bėgant pradėjo nesisekti ir su 
bankrutijo. žuvo daug pavie
nių įdėtų pinigų, o daugiausia 
žuvo angliakasių Idkalo pini
gų — apie $3,000.

Tik tiek šiuo kartu.
— Svečias. '

v ' .......... f '*'* ",‘l" M i -4-

NORĖDAMI:
PIRKTI, PARDUOTI AR M Abi 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS ? 
PAS MUS. TAS JUMS BUS> 

ANT NAUDOS. f

....................*........,............... ■ ■■■■■

Ttel. Lafay»ttc 5153-6438

, RUBIN BROS,
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avenue
CHICAGO.

Didele Naujiena!

V“Svytūrio” Bendrovė iš Lietuvos 
atsiuntė savo atstovui Jonui Strazdui 

LABAI DIDELĮ, NĖS 30 TONU — NAUJAU
SIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ TRANSPORTU UŽ

$150,000.00
Apysakų? Apysakaičių, Komedijų, Tragedijų, Po

ezijų, Gaidų Chorams ir Solistams, Moksliškų knygų, Naujausių Lietuvos ' 
žcmlapių, Lietuvos Vytis, gražiausių lietuviškų atviručių (Post Card) Lietu
vos Ktmigaikščių: Gedimino, Algirdo ir Kęstučio paveikslų, ir 1.1, ir Lt. išviso 
•arti 700 pavadinimų ir Pradės didelį Kulturinj Vajų!! <

Bus Įrengta Extra Knygų Paroda
3305 So. Halsted St, Chicagoje

kasyklos. Ir j 
atidaryta tik

kaimelyje

rūsčių pareina daugiausia “Tė
vynės” paskui “Naujienų”, 
“Kekivio“ ir “Laisvės“.

Dalbai anglių kasyklose, dir
ba gerai; lik iš toliau pribuvu
siam darbą, gauti yra gana 
sunku. Uždarbiai nevienodi. 
Kas turi gerus darbus/ dirba 
prie mašinų, uždirba gana ge- 1 I e ,
rai, o kas anglį liuoduoja, tai 
su uždarbiais nesigiria.

Daugumas lietuvių turi savo 
automobiliui, gana gerai pasi
laiko ir yra gana nuoširdus 
žmonės. Daugumas šios api- 
liukes lietuvių yra sukišę 
daug savo pinigų visokiems 
agentams už lotus, kurie buk 
randasi Obio valstijoj. Tie a 
gontai duugiuusia^yra lietuviai. 
Nemažai yra sukišę pinigų ir 
j visokius alkjaU'Si Šerus. Jas 
pats yra ir su kitomis viso
mis apielinkėmis: daugybė lie
tuvių sunkiai uždirbtų pinigų 
yra nuėję į visokių apgavikų 
k’išenius. <

Anglių kasyklose pasilaiko 
daug iiulainiiu.gą atsJtikinu.i. 
Gruodžio 16 d., apie II vai. 
prieš piel, karai nurluiaj su
žeidė jauną lietuvį vaikiną, 21 
metų amžiaus. Vjncą Liugib Iš 
vcžu< iš kasyklos tuoj pasimi
rė ir 19 d. gruodžio liko palai
dotas. pairgybč anigjliakmdų 
dalyvavo laidotuvėse. Lingiu 
gailisi nelik jo levai, broliai 
ir seserys, bet h- visi jo pažy
stami, nes jis buvo visų my 
limas.

Munšaino .biznis šioje1 apie 
liukeje eina taip, kaip ir ki

šalnas yra brangesnis, negu 
kur kitur. Mat kompanijos pa
statytoji policija gana aštriai

j kurių kiekvienas galės atsilankyti nemokamai, pamatyti kuomi Lietuva 
. turtinga ir galės nusipirkti kas kam patiks' už labai pigias kainas. Todėl 

ruoškitės visi! Atsišaukite knygų agentai!

T

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS

809 W. 351h SI., Chieago
Tel. Be levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pafeekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 

Tel. Central 4411. Va), pup 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto. • •

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3335 So. Halsted St.
Dienos laiku Yards 6894

Vakarais Telef. Yards 0141

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room P001 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-8 

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

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

J. 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 2 

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

SPECIALISTAS ant egzamina- 
vojiino abstraktt| ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

SVET

Pradžia 7. vai. vak

Nedėlioj, Kovo 8tą d

[CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ]
3131-3-5 So. Halsted St

Koncerto programas bus žingeidus ir puikus. Koncerte 
dalyvaujanti artistai bus paskelbti vėliau. Pradėkite 
visi iš anksto rengtis, nusipirkite tikielus iš anksto, kad 
nereikėtu prie durų laukti

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington Si., fteom 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 West 2U Street 
Telephone Roogevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Koom 530 
Tel. Central 6890

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

A: E. STASULANI
ADVOKATAS

77 }Y. iVashington St. Room III 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgepoito Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

c
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Ketvirtadienis, Vas. 19, ’25

L. S. S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartę savaitėje, Ketvirtadieniais

NAUJIENOSE Chicago, tll.

1 Alfonsai Jaknbfhas

Vasario 19, 1925 Eilinis No. 98
j-' - i ui r - ------ -- ------- 1--------- -r------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekt. A. žymontas, 1789 So.

Halsted St., Chicago, III.
Organizatorius J. Šmotelis, 10604 Fd- 

hrooke Avė., Chicago, III. ,
Sekr.-Hdin. P. Miller, 3210 Sn. FUI- 

r.ted St., Chicago, III.
Knygius A. Kemeža, 25 E. 23rd St., 

Chicago, Iii.
NARIAI:

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

— visi Chicago, UI.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas 1

Pirmininkas — F. Skamarakas, 6829 
Calutr.-et Avė., Chicago, IR.

Sekretorius — A. Vilis, 224.1 Nori h 
Western Avė., Chicago, III.

Kasierius — A. Kemėža, 25 E. 23rd 
St., Chicago, III.

Finansų Sekr. — O. Banienė, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

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

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

Sekim Vilniečiu Socialis
tu Veikimo Pavyzdį

Man prisimena 1906—7 me
tai, kuomet aš tuo laiku gyve
nau Vilniuje, 
melų B u sijos 
carinės reakcijos i 
pusmečiui praėjus, 
nepasisekusio visoje 
generalio darbininkų 
prasidėjo Vilniuje siausti rea
kcija ir policija ėmė darbinin
kų laikraščius 
uždarinėti.

Būdavo kaip 
ti darbininkų 
bet žino, kad 
tai darbininkai dirbtuvėse pa
leidžia krivulę, kad tą ir tą 
dieną-valamlą, pietų pusėj, mi
ške, bus darbininkų susirinki
mas. Žiūrėk, toj pietinėj pusėj, 
miške, būdavo ir susirenka 
apie trys šimtai darbininkų. 
Ant vietos būdavo susidaro 
sargyba, kuri daboja, kad poli
cija arba kazokai neužpultų 
mitinguojančių; kad butų gali
ma be pavojaus kalbėtojus 
nuo areštavimo .apsaugoti.

Kiek būdavo tuomet entuzia
zmo pa« susirinkusius darbi
ninkus. Ten susirinkdavo viso
kio amžiaus, visokių amatui ir 
šiaip darbininkai. Badavo na
kties laike, kaip reikėdavo grį
žti iŠ milingo miestan, tai iki 
paskirtai vietai visi eidavo sy
kiu dainuodami revoliucines 
dainas, o nuo tam tikrų vielų 
skirstydavosi kas sau. O ru_ 
dems^ melu, kuomet pasidary
davo šlapia, tokie slapti darbi
ninkų susirinkimai būdavo 
rengiami kur nors slaptai šlu
boje, daugiausiai jii būdavo 
rengiama Novgorodo gatvėje.

Kuomet visi sueidavo į mi
tingą, tai šviesa “svetainėje” 
būdavo užgesinama ir kalbėto
jas aiškindavo darbininktį rei
kalus, nes jeigu dar ir čia įly
stų koks šnipas, tai tamsoje 
jis kalbėtojo nematytų. Laike 
kalbos užžiebti šviesą irgi bū
davo užginta, o jeigu kuris ir 
tai darytų, tai visi žinotų, 
kad jis yra darbininkų vieny- 

luomet bu- 
susirinku-

Kąip lik 1905 
revoliucija tapo 

nuslopinta, 
po antro 
Pusi joje

ir organizacijas

reikia sušauk*- 
masinį mitingą, 
policija daboja,

bes priešą-1 ir jam 
tų riestai nuo visų

Taip vargingai darbininkai 
laikydavo savo mitingus, svar
stydavo savo reikalus.

Kas link duoklių organizaci
jai, tąi anų laikų Vilniaus fab
rikų darbininkai mokėdavo 3( 
kapeikų Į mėnesį ir dar ekstra 
“Darbininkų Raudonajam Kry
žiui”. Amatų darbininkai, kaip 
tai: šaltkalviai, da i lydės, kur
piai, siuvėjai, jei uždirbdavo^} 
menesį 35 rublius, tai skaitėsi 
geras uždarbis. O tais laikais 
darbininkui kainavo į dieną 80 
kapeikų, o su šeimynai ir dau
giau. Taigi palyginus Ameri
kos ir vilniečių darbininkų 
pragyvenimą, tai Amerikos 
darbininkai keturis syk dau
giau uždirba ir daug turtin
giau gyvena, o vienok pakalbi
nus prisidėti prie politinio *A- 
merikos darbininkų judėjimo, 
kur reikia į mėnesį mokėti 30 
centų, atsako, kad neturi pi
nigų.

Reikėtų, kad Amerikos lie
tuviai darbininkai, pergyvenę

visokių didelių ir mažų audrų, 
vėl imtųsi didesnio veikimo ir 
gaivintų f.ieluvių Socialistų 
Sąjungą, kuri per 20 metų ge
riausiai tarnauja darbininkų 
reikalų gynimo ir jų aiškini
me. Prisidėkite risi, kas tik 
gali tuojau prie Lietuvių So-

—supos Darbininkas.

Iš S. D. Internacionalo
Veikimo

Darbo armijos apžvalga
Žemiau paduodame skaitli- 

1 nes organizuoto proletariato 
įvairiuose kraštuose, sudaran
čio socialistinį Darbininkų In
ternacionalą. Pradėsime nuo 
skaitlingiausių armijų: Angli
jos Darbo Partija 
žmonių; Vokietija 
Belgija621.000; An 
100; Vengrija 190.000; 
ja 138.500; Danija 1 
čekoskvakijos čekai 
tai 100.000; Čekoslovakijos vo
kiečiai socialistai 72.200; Pran
cūzija 70.000; Lenkijos P. P. 
S. 59.600; Olandija 39,000; 
Anglijos Nepriklausomoji Dar
bo Partija 30.000; Bulgarija 
28.000; Suomija 28.000; Ame
rika 15.1X10; Rumunija 12^600; 
Argentina 8.0(X>; Norvegija 
8.000; Ispanija 8.000; Čekoslo
vakijos ukrainiečiai socialistai 
6.100; Graikija 3.500; Latvija 
2.600; Lietuva 2.000; Čekoslo
vakijos lenkai socialistai 
2.000; Čekoslovakijos vengrai 
socialistai 2.IHK).

Iš viso 6.139700 organizuotų 
darbininkų klasės kovotojų 26 
partijose. T'ai graži skaitlinė! 
Bet žinios paduotos tas ne iš 
visų kraštų. Kai kuriuose kra
štuose socialistą partijos dir
ba nelegalėse sąlygose, todėl 
išaiškinti jų narių skaičių ne
lengva arba ‘ visai negalima. 
Tokiose sąlygose dirba Rusijos 
socialistai, Gruzijos, Armeni- 
ios ir Italijos. Skaitant ir tuos 
kraštus, Socialistinis Darbinin
kų Internacionalas turi suvie
nijus apie 7 milionus socialis
tų. lai yra bendras skaičius 
gyventojų tokių valstijų, kaip 
Austrija arba IBelgija.

Rinkimai 1924 metais.

3.126.000 
869.000; 
a 566- 
; Švcdi- 
130.100; 
socialis-

Pereitais metais ištisoj eilėj 
valslybių įvyko bendri rinki
mai, būtent Suomijoj, Italijoj, 
Danijoj, Vokietijoj (du kar
tu), Prancūzijoj, Švedijoj, Nor
vegijoj, Anglijoj ir Amerikoj, 
kurie daVė darbininkų klasei 
žymių laimėjimų, žemiau pa- 
duodamos skaitlinės rodo, kiek 
socialistai (ir komunistai) tu
ri dabar atstovų įvariuose par
lamentuose iš bendrojo skai
čiaus: K

J z>
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Valstybės. v 
pavadinimas

s r—« 
•V

Amerika 531 ' 2
Belgija 186 68 —
Bulgarija1 250 30 9
Danija 149 55
Vokietija 493 131 45
Anglija 615 151 1
Suomija 200 ‘ 60 18
Prancūzija 584 102 29

Seniesiems Metams
O,, metai Renįeji, palydžiu aš jus, 

Kaip draugas, kaip mylimas brolis, 
Nors vienas nelaimes ir vienus vargus 
Jus musų gyvenimui tęikėt...

Nei' džiaugsmo šešėlio, nei laimūs saldžios . 
Neteko vargdieniams regėti. 
Vien godus turtuoliai, ištroškę valdžios, 
čia pragarą liepė kentėti.. ,

Kovoti vis teko, kovot i ir žengt
J platų gyvenimo laką —
Tai skurdo prakeikto mos einam nutrenki x 
Po vėliavą savo raudoną,
Nes minios vargdienių, prislėgtos kančių i - 
Nematė dar tekančios saulės —
Nei giedrąją naktį skaisčiųjų žvaigždžių

— nei atilsio raminančio juos....
O, metai senieji, palydžiu aš jus — 

Tik neškite musų vargus, nelaimes! 
Su auštančia diena mes šaukiam visus 
į kovą už šviesą ir laimę žmonijos!

Mus rankos pūslėtos, nušvitę veidai 
Apreiškia pasauliui senajam, 
Kad griūva tvirtovių seni pamatai, 
Kad aukurui giedam naujajam ..

Policija vaiko socialdemo 
i kratą initingus

Mums rašo iš Šiaulių: š. m. 
sausio 11 d. Šiaulių miesto tur
gavietėj įvyko Socialdemokra
tų mitingas 
rinkihių

Socialisto Partijoj

Olandija 100 20 o
Muilija 535 25’/l) 17
Latvija 100 31 /12)..

i’jiiduva 78 8 —-
Norvegija 150 8/3) (i
Austrija 165 68
Lenkija 444 41 9
Rumunija 369 1
Ispanija 408 7 —
Švedija 230 ‘ 104 5/4)
Čekoslovakija 291 82 82
Vengrija 245 24 •<# —

Skaitant socialistų gautų1 
perrinkirpus balsų skaičių
ir palyginant su bendruoju

kad ekonominiu 
i jos darbininkų

36%
34%
29%

įkaičiu, socialistų įtakingu- 
mas krašte išvedamas iš nuo
šimčio didumo, pasireiškia į- 
vairiuose kraštuose sekamai: 
Švedija 41% (komunistai 

Austrija 39%, Danija 
Belgija 35%,- Anglija 
Latvija 31%, Suomija 
(10%), Vokietija 26% 
Oalndi j a i > 19 > (2 G ),

Lietuva 10%, Norvegija 99% 
Kituose kraštuose! grynai so

cialistinių balsų skaičių išaiš
kinti sunku, kadangi rinki
muose socialistai ėjo bloke su 
radikalais (Amdrika, Bulgari
ja, Prancūzija). Bendrai imant, 
kraštuose, kur socialistų 
ka stipresnė, jie tuo tarpu 
ri paveržę nuo trečdalio 
pusės visų rinkėjų.

(“ I ntemaci <>na 1c I n for
ma t i on”)

įta-
tu-

Socialdemokratų Par 
tijos Veikimo

Sočia 1- 
Kauno 

muvv.u. nutaręs
ilę paskaitų, kur bus; 

socialdemo-

klausesi pranešė
jam savo pritari- 

dar laibai pažyme- 
kartą nekėlė triu-

KAUNAS.—-Lietuvos 
demokratų Partijos 
miesto Komitetas yra 
suruošti ei v * 
plačiai nušviesta 
kratijos sinkiai ir jos atsineši-1 sakyti, visgi pilietiškai.

ninlėliabi darbininkų reikalų 
gynėjais” ir jų “išliuosuoto- 
jais”, tačiau tikrenybę parodo 
visai ką kita. Ka komunistai 
yra davę darbininkams, mums 
labai gerai žinoma iš Rusijos 
pavyzdžio. Nušvietimui ką jie 
y>a davę. Rusijos proletaria
tui, Lektorius labai tiksliai ir 
t/ikrais faktais perstatė klau
sytojams) apie pergyventą ir 
dar dabar tebdsantį ten ekono
minį skurdą ir panaikinimą vi
sokios laisves ir tt.

Pers ta tęs kr komunistai, yra' 
davę Rusams, prelegentas pa-1 
darė išvadą 
atžvilgiu R
padėtis daibar dar yra sunkes
nė, negu, kad buvo prie seno
sios caro valdžios; nėra jokios 
laisvės, o esamoji ton diktatū
ra yra ne darbininkų, bet dik
tatūra ant darbininkų ir1 tt.

Socialdemokratijos siekiai ir 
uždaviniai yra visai netokie 
kaip komunistų, kad jėga pa
grobus į savo rankas valdžią 
ir vietoje minisiterio pastatyti 
komisarą ir baigtas dalykas. 
Soc i ai d)emo'kra t ij os už da vi ni a i 
gludi ne vienam’ tik valdžios 
užgriebime, bet visų svarbiau
sia, kad padarius darbinin
kams geresnį gyvenimą, kad 
panaikinus tą amžiais velka
mą jų skurdą ir įgyvendinti 
teisę*. Gi tokia padėtis legali 
būti įkūnyta gyveniman tik 
prie socializmo tvarka, o so
cializmas tegali būti pravestas 
tik prie atatinkamų sąlygų.

Paskaita pavyko sėkmin
gai, nes klausytojų darbinin
kų buvo kupina salė, kurie la
bai atydžiai 
jo ir reiškė 
mą. O kas 
tina, kad šį
kšmo nei federantai nei komu
nistai ir užsilaikė, galima pa- 

Kiek 
su kitomis teko pastebėti buvusieji salė

je bolševikėliai laike paskaitos 
.> pir- tuo metu kada buvo kalbama 

moji tokia paskaita buvo su-Įapi.ci Rusiją ir jų padarytus ten 
rengtą sekmadieny, 25 sausio, nuopelnus, žiūrėdami į viens 
1 vai. dienoN? kino-teatro ‘‘Ly-įkitą nervingai rąnigėsi, šaipėsi, 
ra” salėje, Šančiuose. Paskaitą 
skaitė advokatas V. Požėla te
ma: “Socialdemokratijos 
daviniai”. Savo 
prelegentas nors 
bruožais, vienok labai tiksliai 
nušvietė darbininkų klasės 
reikalus; jųjų kovos už būvį 
stovį; socialdemokratijos užda
vinius; kas tai yra Darbo Fe
deracija; kuomi skiriasi so
cialdemokratai nuo komunistų 
ir tt.

N ii|švietęs' Isiocialldemokrati- 
jos siekius’ 'bei jos uždavinius 
ir prisiminęs Darbo Federaci
ją, prelegentas gyvais faktais 
įrodė, kad Federacija yra tai 
tos pačios krikščionių demo-1 
kratų partijos dalis, tik kito
kiu pavadinimu ir jį visame įa 
me tą partiją remia ir palaiko, nueikite į tą masinį mitingą, 

Apibudinu federantus, pil.'nes tokių mitingų retai kuo 
Požėla gana vykusiai ir pilnoj met būna surengdama, 
šviesoj perstatė klausytojams išgirsite daug naudingų daly- 
komunistus. Anot prelegento,. kų apie darbininkų klases rei- 
komunistai save vadina “vie- kalus.

mas ir santykiai 
partijomis.

Vykdant tą nutarimą,

už- 
paskaitoje 

ir bendrais

| L<X. Ilvl V JI J

betgi šaukti iš vietų, kažko
dėl neišdrįso.

— Lietuvos Darbininkas.

at- 
A-

Masinis Mitingas
/ - . -.... ..........

Socialistų Partija rengia 
delį masinį mitingą, kuris 
sibus nedėlioj, vasario 22,
shland Boulevard Auditorium, 
Van Buren 
Boulevard.
1 vai. po pietų, programas pra
sidės % vai. po pietų. Įžanga 
asmeniui 50c. Yra surengtas 
puikus muzikalis programas. 
Kalbės Debs, HDiguit, Maurer, 
Vladek ir kiti. Nepraleiskite 
šios progos, visi kas tik galite

St., ir Ashland 
Durys atsidarys

Tel. Blyd 3138 
M. Woitkewic»

BANLS
AKUSERKA 

’a sek minga i p*, 
arnaujti mote- 
•ims prie gimdy
ti o, patarimai 
tykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

žYDA I 9OCIAII .1STAI
Drg. N. Chanin, Sekretorius 

Žydų Socialistų Verband of 
America, rašo, kad <1. Abramo- 
vič pradės savo maršrutą vai 
sario 20 dieną ir važiuos net 

Vamauslfuiį^* Angeles, Cn.l. Eu-
I ropon jis planuoja grįžti balan
džio 20 diena.

Žydų socialistų poetai, Ein- 
horn dabar lankos visus didės-'

II niuS Amerikos miestus. Profe.- 
1 šorius E. Galalsky dabar grįž
ta iš Californijos. .lis.su savo 
lekcijomis važinėjosi lieveik 10 
mėnesių.

Drg. L svitas, organizatorius 
Western Bureau, dabar- orga- 
n’izuoja vakarinėse valstijose 
tuos; biurus.

• 4----------
NEW JERSEY

į Miesto tarybą 
reikalais. Pirmam kak 
draugui

pradėjo trukdyti, kam 
pa liečiąs (drg. V a r
ka Ibėj o apie ku n igų

policija 
lai ui gus 
nnuskns 
algas). Toliau antram kalbėto^ 
j ui draugui Batakių visai ne
leido iš kandidatų sąrašų rąi- 
noli krikščionių kandidatus. 
Draugui Markeliui užlipus kak 
'būti policija Įsiuto, areštavo 
Markeli ir išvaikė mitingą. Nu
tempę į policiją draugus Var- 
naiiską ir Belaką. Policija be- 
tardydama klausinėjo, kam,, 
girdi, buvę paliesti kunigpi ir 
t. t. Minioj kilo didžiausias pa
sipiktinimas tokiu policijos el
gesiu. Tvarkos dabotoja poli
cija pati išardė ramų mitingą. 
Šiaulių darbininkai tatai atsi
minkite eidami prie rinkimų 
urnų! —šlg.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėlė nuo 3110 So. Halsted St. j

3285 S. HaJsted St.

«oR. HERZMAN“®*

valstijos

Tarptautinis Frontas
I nter nacional u posed i s.

, Sąusio 3 ir 4 d. Briusely 
(Bc)gijoj) įvyko Socialistinio 
Darbininkų Internacionalo ir 
Prof. Sąjungų Internacionalų 
biurų suvienytas posėdis. Die
notvarkėj buvo šie klausimai: 
naktie.^ darbas kepyklose, 8 
vai. darbo dienos į teisėj imas

sekretorius d. R. Leemans, pra 
neša, kad nesenai susiorgani
zavo nauja Socialistų Partijos 
kuopa Atlantic C.ity, New Jer- 
sey. Taipgi jis praneša, kad. 
finų Socialistų kuopa nusiun
tė 6 dideles skrynias visokių 
rūbų ir $60 West Virginijos 
s t rei kuoj an tiems ka i n aka?
siams; kad Pafsaic, N. J. 
pi rs i organizavo Socialistų Par
tijos kuopa. Jis pažymi, kad 
dabar New Jersey valstijoj so
cialistams jau lengva dirbti,- 
darbininkai pritaria socialis
tams ir kad valstijos organiza
cija jau nebeturi skolų. Taipgi 
čia socialistai rengiasi sudary
ti naują progresyvį darbininkų 
partiją, — nori sujungti visus 
darbininkus daiktan.

* KJ J v V.I m ± V/ O-----

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.
. VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

( Dienomis: Canal 
81 JO. Naktj 
Drexel 09**0 

Boulevard 4136

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave„ 2 luhos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos •

Moteriškų, Vyriokų 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. Nedėliomiš nuo 10 valan

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

darbininkija už 
privalo vesti

Pirmuoju klausimu Interna
cionalai nutarė, kad nakties 
darbas privalo būti panaikin-1 
tas ir kad visa 
tą panaikinimą 
propagandą.

Internacionalai nutarė, kad 
sąryšy su Vašingtono konfe
rencijos nutarimu valstybės 
privalo ratifikuoti konvenciją 
(susitarimą) apie pripažinimą 
8 vai. darbo dienos privalomu 
į statymų. Laukiama, kad pir
mutinis Vašingtono konvenci
ją ratifikuos Prancūzijos par
lamentas. Paskui iki balandžio 
1 d., visos socialistines frakci
jos parlamentuose privalo į- 
teikli tuo reikalu interpeliaci
jas. Vašingtono konvencijos 
ratifikavimas bus iškeltas vie
nu iš gegužės 1 d. obal'sių. j

DOVANA drg, DEBSUI
t '■

Private Soldicrs and Sailors 
Legion suteikė Dobsui dovaną- 
gražiai išdabintą medalių, ir 
jis liko įskaitytas į garbes na
rius tos organizacijos, Tos or
ganizacijos prezidentas prisių- 
sdamas tą garbes ženklą rašo:

Gerbiamas Dobs:-—

garbės narystės ženklą Privatu 
Soldicrs and Sailors Legion. 
Tai yra vienbalsiai 
šios orgąnizacij<>s 
Komiteto.

Mes suteikiame 
jūsų nenuilstantį 
darbininkų klasei 
ganizacijai.

Tiktai keletas asmenų Jung- 
1 tinese Valstijose yra musų or
ganizacijos garbūs nariais.

Jei kuomi nors musų organi- 
J&-,zacija galėtų jums patarnauti,

nutarta
Pildomojo

jums tai už 
darbavimosi 
ir musų or-

SOCIALISTAI PRIEŠ
FAŠISTUS

Fašistų teroras didėja.
kratyju apie 200 namų,^nžda- ‘malonėkite pranešti mums." 

Su didžiausia pagarba,
M. (L Sperry, 

Prezidentas.

ryta 15 organizacijų, 20 val
gyklų,' užmušta vienas socialis
tas. Mussolini sugalvojo dar' 
kitaip pakeisti rinkimų įstaty
mą. Posėdžiavęs Internaciona-j 
las priėmė rezoliuciją šio turi-į 
nio: S. D. Internacionalo vyk
domasis biuras sti pasipiktini
mu konstatuojd naujas žinias 
iš Italijos apie padegimus ir 
konfiskavimus net ramiausios 
opozicijos spaudos organų, 
apie paleidimą parlamento, 
apie mobilizaciją partinės mi
licijos ir t. t., iš kurių matyti, 
kad brutalė pajėga ciniškai ty
čiojasi iš paprasčiausių reika
lavimų teisės ir moralės. Vyk
domasis biuras reiškia 
karščiausias simpatijas 
parlamentui ir visai italų 
džiai jų sunkioje kovoje.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Balated St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.
......................... , ——n.........

savo 
italų 
liau- 
Mes

esam^ Įsitikinę, kad italų liau
dis atlaikyk savo apsisprendi
mo teisę ir italai vėl pamatys 
demokratijos- pergalę.

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Socialistą Partijos 
Konvencija

Socialistų Partijos nacionar 
lė konvencija įvyks panedėly, 
vasario 23, 1925, Chicago, III., 
Douglas Park Auditorijoj, Ke- 
dziet ir Douglas. boulevard, pra-l 
džia 10 vai. ryto. >

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

Lietuvių Socialistų Sąjungos Dr. A. K. Rutkauskas
Pildomasis 
delegatu į 
konvenciją

Komitetas išrinko 
Stociailistų Partijos 

d. P. Grigaitį.
A. Žymonfa.s, Sekr.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė. 
Tel. Lafayette 4146

Telephone Yards 0994

DR.' MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas niotenj ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexe) 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietą.
.............  !■— . —/
Ofiso tel. Boulevard 9698 

Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

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

Optometrist 
Boulevard 6487 
S. Ashland Avė. 

47-to» ant 
2 lubų

Dr. BenedicY 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.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligą
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette

lis.su


NAUJIENOS
. The Lithuanian Daily Neira 

rubli»ihe<l Daily Except Suaday 
xy l'h,e Lithuanian Pvb. O. Ine.

_____Editoj P. GRIGAITIS
1789 South Halatad Stmat 

Chicago, III.
Telephone Rooaavalt 8S00 >1

Subscription Ratesi t 
S8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Clasa Matter 

tfarch 17th, 1914, at the Post Office 
if Chicago, 111., under the act of 
Via re h 2nd 1879

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
.ekmadieinus. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
(11. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paštu:

Metams ____ ____________ $8.00
Pusei metų        4.00 
Trims mėnesiams __ ______ ..... 2.00
Dviem mėnesiams ______   1.50
Vienam mėnešiui .75

:hicagoje per nešiotojus:
Viena kopija -----------   8c
Savaitei .............. ——18c
Mėnesiui 75c

suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu: ’ i .

Metams .........  —. 17.00
Pusei metų ........... 8.50
Trims mėnesiams —— — 1.75 
Dviem mėesiam---------- --------1.25
Vienam mėneaiui----------------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metama ------ --------------- — $8.00
Pusei metų-------------------— 4.00
Trims mėnesiams--------------- 2J0

.' Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Jtderiu kartu su ušaakymu.

Buvęs AmerįkD^ komuni
stų partijos sekretorius ir 
jų slaptojo; organo redaktd- 
nūs, Morris ■Gordin-Novo-' 
mirski, kuris nesenai pagrį
žo iš Rusijos,', aprašo Ame
rikos spaudoje -&vo;įspūd
žius iš bolševikiško “rbjails’\ 
Savo straipsnyje, kuris tilpo 
Chicagos Herald-Examiner 
pereitojo sekmadieiŲo laido-

masai, kalbėdavęs apie did-| medžiagą iš ;
žiąją Francijos revoliuciją, (klirin T tečiaus nenurodo) ir'gil.os 

• (“padailindama” ją savo pri- —
I dėčkais. Taip, pav. mums 
_______ ; tenka matyt Asso
ciated Press ir kitų žinių agen
tūrų telegramas, kurios “Lais
vėje” esti savotiškai perdirba
mos ir dažnai net visiškai iš
kreipiamos. Vietoje informa
cijų jos skaitytojai <’tuo būdu 
gauna tiktai agitacinius strai
psnius, nors daugelis1 tų strai
psnių yra rašoma “žinių” for
moje. Tai yra skaitytojų ap
gaudinėjimas.

apie klasių kovą, apie pasau
lio imperializmo intrygasĮ nustos- 
prieš “vienintelę proletarinę 
valdžią”, ir 1.1. Po to Tribu
nolo nariai su pirmininku 
priešakyje attikdavę savo 
dalį darbo: teisdavę kaltina
muosius mirčiai.

Už savo darbą prie Revo
liucinio Tribunolo Gordinas 
sakosi gavęs pagyrimą iš 
partijos komiteto. Bet jam 
pagalios pasidarę koktu die
na iš dienos reikalauti krau
jo žmonių, kurių prasikalti
mus jisai neturėdavęs laiko 
nė ištirti. Jisai ėmęs kriti
kuoti teismo tvarką pasikal
bėjimuose su savo bendra‘ 
darbiais ir už tai būvęs' iš
kęstas iš Odesos į mažą pro
vincijos miestelį ir paskir
tas prie agitacijos, darbo.

Jeigu bolševikų “justiciją” 
yra tokia, kaip ją piešia Gor- 
dinas, tai ji yra ne tiktai ne 
geresnė, bet šimtą kartų blo
gesnė ir už buržuazinius 
teismus. Buržuaziniai teis
mai juk visgi daug-maž va
dovaujasi tam tikrais įstaty
mais ; tuose teismuose ir ko
munistai ne visuomet esti 
pasmerkiami, nors jie viešai 
skelbiasi, kaipo “mirtini” 
buržuazijos priešai.

Pas bolševikus gi visi yra 
“kalti”, kurie tiktai nepa
tinką žvalgybai,- nežiūrint 
ar jie i>eržengė kokį įstaty
mą, ar ne.

įvairių šaltinių! Jeigu jisai hutų laikęsis lo
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GUSTAVO BAUER’O PA
ŠALINIMAS.

I

Rusijoje buvo patekęs į val
stybės prokurorus prie Re
voliucinio Tribunolo Odeso-

Telegramos* iš Bėrimo nese
nai pranešė, kad Vokietijos 
socialdemokratų partija priver
tusi pasitraukti iš reichstago 
vieną savo frakcijos narį, Gu
stavą Bauer’ą, kuris turėjęs 
artimų' ryšių siu bankininkų 
Barmatų firma. Ta firma ėmu
si stambių paskolų iš valsty
bės banko, neduodama jam 
pakankamo užtikrinimo, o da
bar ji esanti subankrulijusi ir 
neįstongiariti 'atmokėti pasko
las. šiomis' dienomis buvo pra
nešta, kad minėtasai Bauer 
esąs visiškai pašalintas ir ,iš 
partijos. • * ’ , ‘

Nors smulkesnių žinių ąpie 
Bauer’o prasikaltimą dar nė
ra, bet reikia'" pažymėti, kad 
bankiniam skapdąle, su ku
riuo jisai }Ta ' .surišta^, ĄTą 
įvelta daug žmonių, priklaio 
sančių įvairioms partijoms ž— 
katalikų centrui, liaudies par
tijai ir t. t. Tą skandalą da
bar tyrinėja reichstago komi
sija. Dešinioji ir bolševikiškoji 
spauda tečiaus mėgina iš to 
išpusti burbulą prieš sociald-eį 
mokratus. Dalis lietuvių laik
raščių irgi į tą dūdą pučia. — 
kartais net nesusiorientuoda- 
ma, kame čia dalykas, 
vienas laikraštis rašo:

“ILietuvos socialdemokra
tai irgi gerbė Bauerį, / nes 
turi išsivertę jo keletą vei
kalų lietuvių kalibon.”
čia, tas laikraštis, matyt, 

turi omenėje Otto Bauer’o 
jus Lenino partijai vykinti |)rošiurii apie. “Socializacijų”,

Tai yra įdomus pasakoji
mas, vaizdžiai charakteri
zuojąs “revoliucinę justici
ją” sovietų respublikoje.

Gordin-Novomirski gavo 
“komandirovką” (įsakymą) 
važiuot iš Maskvos į pietų 
Rusiją kovot su badu. Pa
siekęs Odesą tečiaus, jisai 
tapo paskirtas ne prie ba
daujančiųjų valstiečių šelpi
mo darbo, bet į teisingumo 
departamentą. Jam buvo 
liepta nueiti pas Revoliuci
nio Tribunolo pirmininką, 
kad patyrus apie savo parei
gas. Čia jisai išgirdo, kad 
jam pavedapia prokuroro 
vieta, ir kad jisai turės Ve
sti bylas prieš tuos asmenis, 
kurie yra teisiami Revoliu
ciniam Tribunole.

Tribunolo pirmininkas 
klausia Gordino: “Ar tam
sta turi supratimą apie tei
ses?”
naujasis prokuroras. — “Bet 
tamsta esi agitatorius?” vėl 
klausia pirmininkas. — 
“Taip, agitacija aš užsiimu 
jau per daugelį metų’x. — 
“Na, tai ir gerai”, sako Tri
bunolo pirmininkas: “tam
stos darbas bus agituoti, o 
mano — teisti kaltinamuo
sius sušaudymui”.

“Jokio!” atsako

šitoks darbo pasidalini
mas ir buvo įvykintas. Gor- 
din-Novomirski rašo, kaip 
jisai Revoliuciniam Tribuno
le laikydavęs agitacines kal
bas, visai nesigilmdamas į 
laktus, kuriais'»' birdavo re
miama kaltinimai prieš as
menis, patrauktus atsako
mybėn; kaip jisai vietoje 
įrodinėjimo, kuo yra nusidė
jęs tas arba kitas kaltina*

Gordin-Novomirski nėra 
koks nors “baltagvardietis” 
arba imperialistas. Jisai bu
vo karštas bolševizmo gar
bintojas ir per ' trejetą su- 
viršum metų tarnavo sovie
tų valdžiai, pats savo noru 
nuvykęs Rusijon, kad padė
jus Lenino partijai vykinti brošiūrą apie, “ 
“komunizmą”. Jisai rašo tą, heuri yra išversta lietuvių kal- 
ką pats pergyveno arba ma- bon. 
tė savo akimis.

Jeigu toks liudininkas yra 
negeras, tai kuo tuomet ti
kėti? ’

Taip

. Bet šios brošiūros auto
rius yra visai kitas asmuo. Jo 
vardas yra ne Gustavas, bet 
Otto; ir jisai yra visai ne Vo
kietijos pilietis, bet austrijo. 
kas. Austrijos Bauer yra vie
nas stambiausiųjų Socializmo 
teoretikų.

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
MOKSLAS.

ĮR

PASIDARĖ “KORESPON
DENCIJĄ”.

i, tai jisai butų turėjęs 
paduoti ir vardus tų “bedie
vių,” kurie užsiima ‘“griovi
mu”, ir parodyti, kame tas 
“griovimas” apsireiškė. Iš ?to; 
kad aš geras, juk dar visai ne
išeina, kad kiti yra niekai

Toliaus. Straispnio autorius 
tvirtina’, kad bažnyčia iškėlusi 
žmoniją kultūros link “kiek- 
viename amžyje”. 
paduotosios litanijos 
nematyt. Išradimai, 
nai yra minimi 
mašinerija, 
patobulinimas, arteziniai 
niai ir tt. — priklauso kuone 
išimtinai vienam istorijos lai
kotarpiui, būtent, vadinamiems 
viduramžiams. Tuo gi tarpu 
žmonijos kultūra kilo ir prieš 
lai ir po to.

Viduramžių mokslas ilgą lai
ką rėmėsi tuo, ką buvo sūku
rius! senovės gadynių, ypatin
gai Graikijos ir Romos kultū
ra. O tą kuliturą sutvėrė pa
gonys. Prie tos kultūros atgai
vinimo ir ištobulinimo daug 
prisidėjo viduramžiuose ara
bai, kurie 'bnjvo (ir šiandie te
bėra) Mahometo pasekėjai, o 
ne krikščionys (nuo arabų, 
pav. Europa yrą paėmusi tokį 
svarbų dalyką, kaip skaičiai ir 
skaičiavimo sistema).

Viduramžių, gadynėje, liesa, 
buvo daug mokslininkų tarpe 
katalikų .bažnyčios dvasiškių, 
nors, kaip matėme, toli-gražu 
ne vieni tiktai kataliką! varė 
mokslą priekių. Bet juo ar
čiaus einame *’ prie naujosios 
gadynes, tuo kunigų ir zpko- 
ninkų rolė mokslo bei meno 
srityje darosi mažesnė; . šian
die gi dalykai priėjo prie to, 
kad pasižymėjęs bent kurioje 
mokslo šakoje kunigas . yra 
gana didelė retenybė. Visas 
tas milžiniškas progresas, ku
ris tapo pasiektas per paskuti
nį suviršum šimtmetį gamtos 
tyrinėjimuose, technikoje, so
ciologijoje ir t. t. yra darbas 
žmonių, neturinčių su dvasiš- 
kija nieko bendra. Dauguma 
pačių stambiausiųjų šios gady
nės mokslo žvaigždžių yra ne 
tiktai visiškai pasiliuosavę nuo 
visokios bažnytinės įtakos, bet 
yra net griežtai nusistatę 
prieš dvasiškijos “mokslą”. 
Šitą faktą demonstruoja kiek
vienas įvykęs' pastaruoju laiku 
moksliu i nk ų kongresas.

Dvasiški j a šiandie matžių- 
mažiausia prisideda prie/ to, 
kad mokslas progresuotų, bet 
už tai ji labai dažnai daro 
kliūčių mokslo progresui. At
siminkite liktai, kaip ji atkak
liai keikia evoliucijos .teorijų 
šalininkus (pav. Danvino pa
sekėjus); o be. evoliucijos idė
jos šiandie nė žingsnio nebūtų

gas, kaip, sakysime, mūsiškių 
bolševikeilių įsivaizdavimas, jo
ge! garsusis rusų dainininkas 
Šaliapina® tai bolševikiško 
“proletarų meno” vaisius!

T

Kunigas

Juodi šešėliai
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; , (Tęsinys)

Bet iš jo 
■to visai 
kurie te- 

. laikrodžių
gaidos, kompaso 

šuli-

šiandien sužinojome, kad Tu
mėno vedam&saį Ministerių Ka
binetas atsistatydino. Kabineto 
krizis, be abejonės, turi politi
nės reikšmės ir savotiškos, ypa
tingos, neišaiškinamos prasmės 
ir turinio. Politinė reikšmė ta
me, kad lėtas, bet daug apie sa
ve manąs p. Tumėnas, kaip ju
ristas ne su visu kuom galėjo 
sutikti, jį, matoma, pasekė Star
kus, nevisuomet sutinkąs su 
zoologiniu klerikalizmu. Perga
lėjo zoologinis klerikalizmo odep- 
tai — Krupavičius, Šmulkštys 
(abu kunigai). Pergalėjo pasta
rojoj kademų konferencijoj, ku
ri į naująjį C. K. pasiuntė kun. 
Šmulkštį; C. K. ,įį išrinko savo 
pirmininku. Reiškia, turime 
kursą dešinei), — tai butų poli
tinė Valdžios krizio ręikšmė. 
Savotiška, ypatinga, neišaiški
nama Kabineto krizio priežas
tis yra tame, kad klerikalų tar
pe, matoma, eina smarkios rie
tenos, peštynės ir savytarpe 

didvyrių kova. *
Klerikalų blokas, matęma, 

duoda didelių plaišų ir delei to, 
kad pastaruoju laiku kunigų įta
ka kaime yra visai nusmukusi. 
Paskutiniai rinkimai1 į savival
dybes ' sutriuškino kuniginę 
Darbo Federaciją socialdemo
kratų naudai. Kuomet juda pa
tys pamatai, žinoma, prasideda 
nerimas ir gimsta noras dikta
tūros keliu į ožio ragą suvaryti 
blaivėjančių Lietuvos visuome
nę. Stipriausiai jaučiasi kleri
kalai ūkininkai, kurie, turbut, 
nebenori kalnietis su bankro- 
tu o jaučiais vieno ir to paties 
bloko sėbrais.

Bet ir šitos dideles plėšriosios 
akulos įsiutartinai dirba tik 
tada, kai reikalinga stipriau

So. Bostono “Darbininkas” 
paduoda visą litaniją katalikų 
kunigų ir minykų, pasižymė
jusių stambiais išradimais ir 
darbais mokslo bei meno sri
tyje. Tenai minima, pav. vie
nuolis Kassiodoras, išradęs 
laikrodžio mašineriją; domini- 
kietis Spina, išradęs akinius; 
francis kietis Roger Bakon, iš- 

ir

“Laisvė” įdėjo pirmam savo 
puslapyje straipsnį su antraš
te: “Liaudininkai padeda žu
dyt Lietuvos darbininkus”. Tai 
neva esanti korespondencija, 

gauta iš Kauno, o tuo tarpu, 
atidžiai perskaičius ją, mątvl,
kad tai yra perdirbimas to lai-, radęs mikroskopą ir lunelą 
ško iš Lietuvos, kuris anądien 
buvo išspausdintas “Naujieno
se”.

Kad “Laisvės” “korespon
dencijos” turinys yra paimtas 
iš Įlipusio “Naujienoje“ laiško, 
tai nuomanu iš to, kad toje ne
va “korespondencijoije” pakar
tota kai kurie clKirakteringi 
detaliai to aprašymo, kuris' 
buvo paduotas laiške. Laiško 
autorius, pav. sako, kad' bur- 
mibtras Vileišis šaukęs milici
ją, kad ji apgintų jį nuo mi
nios, kuri buk norėjusi jį “už
mušti”. Nors lai yra abejotino 
tikrumo faktas, bet komunistų 
organo “korespoindencijotie” 
tatai pakartota, liktai truputį 
kitokiais žodžiais. (Laiške mi
nima “muka”, kurią, milicijan- 
tai biuk peršovę {bažnyčioje, -- 
kas irgi yra dauginus‘ iminišn 
i fantaziją, ne-gu į tikrą Tak
tą; bet “Laisvėje“ taip pat ra
šoma apie “mukelę”.

Mes' esame jau daug kartų 
pastebėję, kaip “Laisvė 
rikuoja “žinias”. r ,:

Po šitos vardų litanijos se
ka straipsnyje tokie žodžiai:

“Ar Katalikų Bažnyčia, 
jos nariai ir mokslas veda 

, žmoniją prie tamsumo. Kiek
vieną dieną visokį laisvama- 
nėliai prikaišioja Bažnyčiai, 
btik ji tamsumo platintoja. 
“Katalikų Bąžnyčik kiekvie
na mcamžyj e kėlė žmoniją 
kultūros link.

' “Kataliką Bažnyčia stato,
{bedieviai

straips- 
neteisingi 

Nelogiški štai

visokio plauko 
griauna.” 
šitie “Darbininko’ 

nio žodžiui yra ir 
ir nelogiški.
del'ko. Straipsnio autorius pu- 
duoda vardus katalikų 'bažny
čios narių, ' padariusių ... ką 
nors gera žmonijai, idant. įti
kinus skaitytoją, kad bažny
čia “kėlė l žmoniją 
link”; bet kuo jisai 
®uvo tvirtinimą, 

j” fab- plauko bedieviai 
paimdama Neparemia nieku.

kulluros 
paremia 

kad “visokio 
griauna”?

Vakar susirinko Seimas. ir 
čioiiai įvyko naujovė, šviet. Mi
nis teris Bistras urnai pateko į 
Seimo Pirmininkus. Smūgis iš
tiko pralotą Staugaitį, — tai 
turbut ir gi l^ą nors reiškia, nes 
pažeminti kun. Staugaitį kleri
kalams nebuvo jokio reikalo.

Vakar Seime s-d. frakcija pa
tiekė Vyriausybei skubotą inter
peliaciją dėl vidaus politikos. 
Pastaruoju metu šaudyta į be
darbių minią — yra sužeistų; 
krėsta darbininkai, studentai, 
profesoriai, net prokurorai pa
čiame Kaune; išleista karo cen
zūra, ypač puola “Socialdemo
kratą” ir Šiaulių s-d. laikraštį 
“Darbininkų Balsą”. Suimtieji 
Joniškyje, Vilkaviškyje kankin
ta, ‘kad prisipažintų komunistais 
esą. Del visų šitų dalykų, s-d. 
frakcija yra įteikusi skubotą in
terpeliaciją.

.Iš šitų trumpų žinių matote, 
kad gyvename sunkią klerikalų 
reakciją. Eina sunki kova kiek
viename žinksnyje. Galimas 
daiktas, kad Klerikalai pasitą- 
sę mėnesį, antrą dėl valdžios, 
griebsis paskutinės priemonės 
—naujų į Seimą rinkimų. Grieb
sis diktatūros ir represijų, kad 
tik ant savo pastatyti! Musų su
pratimu prie šitos kovos tenka 
ir Jums Amcrkioje ir mums 
Lietuvoje ruoštis, nes kada kle
rikalai panaudos Seimo paleidi
mą ir naujus rinkimus savo rei
kalams, sunku žinoti.

Kol kas klerikalams priklau
sę valdžia ir iniciatyva. Mes turi- 
me šitąt permatyti ir ištikus ko
vai renkant Seimą duoti kleri
kalams paskutinį patepimą.

Kaunas, 28-125.

suveržti mazgą ant nusilpusio 
priešvaržos kaklo, kai reik 
stipriau įtempti virvę, kiiria 
jos pririšo prie savęs darbo 
žmones. Jos nuolat griaužiasi 
didi pelno. Dvarininkai, fabri
kantai ir pirkliai vėlgi kariau
ja tarp savęs ir stengiasi viens 
iš kito ' paveržti tą grobį, 
kurio jie prisiplėšė iš darljo 
žmonių. .

Ką gi davė už visa tai kapi
talistinė visuomenės tvarka? 
Ji pakėlė' nepasakytai darbo 
našumą ir drauge su tuo ne 
darbininkų darbo laikas su
mažėjo, bet padidėjo žmonių 
skaičius, kurie įgyvena, iš sve
timo darbo vaisių. Atsiradus 
daugybei žmonių, kuriems ne
veik galvoti,, kaip čia užsidir
bus duonos kąsnį, daug jų 
pradėjo liuesą laiką pašvęsti 
proto darbui. Jie tai ir pakėlė 
mokslą ir meną į tokį aukštą 
laipsnį, bet visa tai yra pirkta 
milijonų darbininkų gyvybe.

Žmogaus protas, mokslas, 
menas yra labai aukštai iški
lę, dėl šita . nėra ko ginčytis, 
bet darbininkams visi šitie ge
ri daiktai nėra prieinami: jais 
naudotis tegali tik nedidelis 
žmonių skaičius. Darbininkų 
likimas — dirbti iki kruvino 
prakaito. Kuria kaina yra pir
kta žmonijos pažangos vaisiai 
— apie tai težino viena juoda 
žemelė, kuri viena tematė vi-' 
sas žmonijos kančias ir var
gus! Darbininkų pečiais 'lai
kosi visi šitie vaisiai, — lai
kas jau ir darbininkams jais 
naudotis! Darbo našumas yra 
didelis, lodei te turie ir darbi
ninkai buoso laiko proto dar
bui ir lenobunie išplėšiamas iš 
jų kąsnfts, kurį jie rengasi su
valgyti.

Dabar, manau, bus aiškus 
visi tie visuomenes gyvenimo 
reiškiniai, kurie pradžioje bu
vo visai nesuprantami. Mes 
dabar žinome, kas dirba ir 
kas ne, kas badauja ir kas pra
bangauja. Mes žinome, kaip 
tai įvyksta, mums dabar aišku, 
deriko darbininkui tenka varg
ti pasauly ieškant duonos kąs
nio. Pagalios, mes žinome, ku
rį vaidmenį vaidina šių dienų 
tvarkoj badas jis semia sau 
įgalės kapitalistiniame ūky, ku
riame siaučia visuotinas karas, 
vksų su visais varžytinės, ku
riose žmogus žmogui virsta 
priešu. Dabar pasižiūrėkime,

kaip gali būti sutvarkytas 
žmonijos gyvenimas tokiais 
pamatais, kad išnyktų visos 
šių dienų tvarkos blogybės.

VISUOMENINIS ARBA SO
CIALISTINIS ŪKIS.

Vienos blogybės ir nelaimės 
dėl kurių kenčia žmonės, kyla 
kaip mes matėme, iš .gamtos 
įstatymų, pavyzdžiui, mirtis 
senatvėje; antros—iš šių dienų 
visuomeninės tvarkos. Pirmo
sios negali būti panaikintos, 
bet tiktai sumažintos, antro
sios .gi gali ir turi būti panai
kintos.

šių dienų kapitalistinės •tvar
kos gynėjai stengiasi įtikinti, 
kad ji yra lygi gamtos įstaty
mui1, toldicfl) |nepana|kinama'; 
girdi, kaip negalima panaikin-. 
ti mirties, taip negalima panai
kinti ir kapitalistinės tvarkos'. 
'Kodėl, girdi, darbininkai turi 
kantriai nešti jiems uždėtąjį 
kryželį, o kapitalistai (turti- 
ninkai) savo. 'Ponams tur
kiams, žinoma, yra lengvas jų 
kryželis, be patogumų ir džiau
gsmo jie^'nieko kita nejaučia, 
todėl jie visomis keturiomis 
stoja, už tą mintį, kuri tvirti
na, kad kapitalistinė tvarka - 
tai gamtos įstatymas i/ šaukia 
kiek tik gali ‘''gelbėkit!” kai 
t i k pradeda: kas kai 1 >č ti apie 
šių dienu ( kapitalistinės tvar
kos pakeitimą. - ■

Gi• darbo žmonių gynėjai ' 
visai teisingai tiems ponams 
aiškina, kad gamta nesutveria 
vienus žmones lėbavimui, kitus 
nuolatiniam sunkiam darbui, 
ji nesutveria turčių ir Diedulio 
lių, ji sutveria tik žmones, ir 
todėl gyvenime jie turėtų būti 
visi lygus, o jei mes matome 
ką kita, tai gamta čia nėra 
kalta. Ne gamta ir ne dievas, 
kaip sako kunigai, sutvėrė ka- • 
pitalistinę tvarką, bet žmonės, 
todėl žmonės gali ir turi ją 
pakeisti, * jei ta tvarka, kaip 
mes malėme, daugumai žmoni
jos yra stinkus kryžius. Tai 
turėdami galvoj įsocialistai ir 
sako, kad būtinai reik sukurti 
visai kitokią visuomenės7 tvar
ką, būtent socialistinę tvarką, 
kurioj nebebus visų tų vargų 
ir nelaimių, kurios kyla iš ka
pitalistinės tvarkos.

Kapitalistinės tvarkos pama
tas ir drauge visų darbo kla
sės nelaimių ir vargų priežas
tis — tai samdom asai darbas 
i r varžytinės (konku rcncija).

(Bus daugiau)Reikia tečiuus pasakyti, kad 
ne, laip jau geri buvo santy
kiai tarpe bažnyčios ir moks
lo net ir tuose viduramžiuose, 
kurie dilvė daug mokslininkų 
kunigų ir zokoninkų. Kas gi 
nežino jo fakto, kad katalikų 
bažnyčia nuolatos persekioda
vo didžiausius mokslo vyrus,I 
kaipo “herelikus” (Bruno, 
Galileo ir daugybę, kitų)? Jei
gu “Darbininko” straipsnio 
autorius Tiutų buvęs bešališ
kas, tai jisai šito dalyko nebū
tų užtylėjęs. Jisai butų turėjęs 
parodyti, kad kunigų ir zoko
ninkų padarytoji mokslui nau
da buvo didesne, negu; ta žala, 
kurią bažnyčia padare žmoni
jai, persekiodama moksliniu- 
Juis. Tiktai tuomet jisai butų 
įrodęs, kad bažiij^čia pakėlė 
žmonijos kultūrą.

O iš t(į ką jisai pasakoja, 
nieko panašaus išvesti negali
ma. Iš jo straipsnio nematyt 
net, ar tie viduramžių moky
tieji kunigai ir zokoninkai su 
bažnyčios parama ir pritarimu 
attiko savo naudingus darbus. 
Ųž: tyt'gi čia lai 'duorjaniir jai 
kHdit|^>.< į.,Š)ąi,,Į pa.y. ^' gar.šiįs? _ _ . _ __ _
lieiuvių ifilpįlogąš. Jaimius i 'bii-jnsui su dviem savo padėjėjaisbe- 
yp kųnigasi: bet ar lai rcišjtįa, sigenant automobflįu paskui ki- 
kad Jauniaus nuopelnai lietu-1 tą pergreitai važiavusį aulohio- 
vių kadbos mokslui priklauso bilistą, jų/ mašina paslydo ir, ap- 

§eri-

ŠER1FAS UŽSIMUŠĖ BESIVY
DAMAS AUTOMOBILISTĄ

ATLANTA, Ga„ vas. 16.
Campbell kąuntės šerifui Jejiki-

vių kalbos mokslui priklauso
ne Jauniui, o katalikų bažny- sisukus, nusirito į griovį, 
čiai? Tai butų juokingas pro- fus užsimušė, jo abudu pade j ė- 
Uviiuas,. — taip pat juokiiį- jai sunkiai susižeidė.

SVEIKAS.
MOTINA LINKSMA, KUOMET JOS 

KŪDIKIS
Vidurių užkietėjimas tai pa
vojus kūdikiams. Prašalin- 

kit tą pavojų su puse 
arbatinio šaukštuko 

Dr. CaldwelFš-' 
Syrup Pepsin

Auginant kūdikius nereikia daug 
patiiimo, kad supratus, jog 
maisto liekanos iš kūno siste

mos turi būt tuojaus prašalintos, to- 
'del inteligęntiška motina ir dabuoja, 
kad kūdikio pilvas butų liuosas. 
Kūdikystės dienose reikalinga liusųo- 
ti vidurius du arba tris kartus j 21 
valandas, o vaikystes dienose. — vienų 
arba du kartu. Jeigu viduriai liuosuo- 
jami rečiau, negu tiek kartų, tai ant 
kūnelio pasirodys skauduliai, lietuvė
lis bus aptrauktas, 7 kvapas atsiduos 
ir kūdikis bus neramus. Kaip tik to
kius apsireiškimus pamatai, tuojaus neatidėliojant duok pusę arbatinio šaukš
tuko Dr. Caldvvell’s Syrup Pcpsin ir po kelių valandų tie apsireiškimai prasi
šalins.
Tai yra vidurių liuosuotojas labai tinkama^ šeimynos reikalams, nes jis vei
kia lengvai, be skausmų, labai malonus imti ir neturi savyje svaigalų bei nar
kotikų. Duok pusę arba pilną šaukštukų,- atsižvelgiant i kūdikio amžių, nuo 
vidurių užkietėjimo, raugčiojimo, apetito praradimo, vidurių išpūtimo, nuo 
peršalimo ir šalčio krėtimo. Jus 
pamatysit, kad kūdikis miegos be var
tojimo svaiginančių vaistų.
Vattokit jį sau. ir duokit užaugusiai 
šeimynai. Tuokiet bus mažiau susir
gimų, mažiau .išlikimų nuo darbu ir 
mokyklos. Kuomet jus patirsit, kaip 
Dr. Čuldwell,s 'Syrup 1’epsin včikia 
ant jūsų, tuomet jus mesite visas pi
lės, pauperius ir kendes. šitokia gy
duolė, .kurios parduodama stivlrŠ 10 
milionų bonkų kas metai, privalo tu
rėt viršenybę ant kitų. Mes jų ga>- 
rantuojanie arba pinigus sugrąžinant,

KITON A,S VIENOS BONKOS 
!? ImBANPYM(|I <DYKiĄl i 
Yrit daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų ])irmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpu šį kuponą, 
prisega savo vardu ir adresų ir pa
siunčia i

PEPSLN SYRUP t'OMPANY 
Monticello, UI.

o a plaukys dykai bonkų Dr. Cuid- 
well’s Syrup Pepsin paštu. Štampu 
nereikalinga. Visiškai dykai
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CHICAGOS Lietuvių Rateliuose
ŽINIOSK Iš Birutės

NAUJIENOS, Chicago, III.
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yra matyt, moj ateity atidarys tų knygų pa- 
kiękvieną susi- rodą, 3305 S. Halsted St.

Kiekvienam lietuviui vertėti) 
aplankyti ši lietuvių spaudos pa-

Birutės choro dainų praktika, 
vedant p. A. Vanagaičiui, bus 
ketvirtadienio vakare, 8 vai., va
sario 19 d., Mark White parko 

girtus žirnines gatvėje ;sletain8j 30 st irSa Halsted 
------------ | Dabar yra priimami į chorų 

Policijos viršininkas Collins į- nauji nariai. Dar daug' yra viė- 
sakė policijai areštuoti visus tų dėl tenorų ir altų. Noriu- 
žmones, kurie pasirodys gatvėje; tiems prisidėti prie “Birutės’’ 
girti. Policija ypač turi rupiu- dabar yra laikas ir esate kviečia
is sužinoti kur gavo jie ųiunšai- mi būti “Birutės” nariais,' 
no ir paskui toje vietoje tuojaus, Birutės pavasarinis progra- 
padaryti krata.---------------------- |nias bus gana didelis. “Birutė“

Tie policistai, kurie neareštuo- ir Dzimdzi Drimdzi apsiėmė pa- 
sių girtų, busiu apkaltinti ir ati- ruošti visų programa “Naujienų 
duoti tam tikrai tarybai išnešti metiniam koncertui, kovo 8 d., 
prieš juos savo nuosprendį —- Lietuvių Auditorijoj. Ketina 
pašalinti iš vietos už nepildimą duoti ką tai nepaprasto, 
savo pareigų. | Sekantis* Birutės ir Dzimdzi

Collins sako, kad viena vaka- Drimdzi vakaras atsibus balan- 
rų jis važiavęs namo ir turėjęs džio 26 d., Lietuvių Auditorijoj, 
du girtu žmones gelbėti, kad jie Kas bus daroma šiame vakare, 
nepakliūtų po gatvekarių rątais. tai dar nėra žinoma, tik galima 
Tas ir privertė jį išleisti įsakymų sakyti, kad bus kas tokio naujo, 
areštuoti girtus žmones, kurie 
d rys pasirodyti gatvėje.

įsakė policijai areštuoti

Dar primenu norintiems įsto
ti į “Birutę,“ pasiskubinkit, tu
rini padaryti “Birutę” geriausiu 

Nežinia kas ir kokiais tikslais ir didžiausiu lietuvių choru A- 
liadėjo bombą prie Stratford ap- 
tiekos, 6001 South Halsted St., 
kuri sprogdama visoj apielinkė- 
3e išdaužė langus ir nemažų nuo
stolių padare pačiai aptiekai.

merikoje. —Svečias.

Nepapi&stos ristyhes

WestSubatoj, vasario 21 <1 
Side Auditorijoj (Taylor ir Ra
tine) įvyks tikrai Yfftfrtiptrąstos 
ristynės jos bus tuo, kad jose da
lyvaus visa eilė žymiausių risti- 
kų. Visų pirma reikia pažymė
ti milžiną Garkavenko, kuris tu
ri nežinomų, stačiog nežmoniškų 
jėga. Jis grumsis su mistinga 
“Raudona Kauke.’’ To tąja kau
ke, sakoma, slepiasi vienas ge
riausių ristikų. Bet Garkaven
ko dar ne viskas. Tose jau ris- 
tynesc dalyvaus lenkų čempio
nas St. Zbyszko, Judson; juodu
kas Siki ir Zarinovas. Tenka 
pasakyti, kad Judson buvo 11a- 
wardo universitete ristynių in
struktorium ir yra skaitomas la
bai geru ristiku.

Iš viso to galima spręsti, jog 
subatos, ristynės bus nepaprastai 
įdomios, kadangi jose dalyvaus, 
taip sakant, žvaigždės — risti- 
kai. —X.

AR IŠGELBĖS DZŪKAS SAVO 
KAILI?

Kalba žmonės, buria: kas iš
eis iš Komaro-Bancevičiaus ris
tynių. Yra visokių spėliojimu 
visokių nuomonių. Vieni suko, 
jog Komaras gulte nuguls dzūkų 
o kiti gatavi duoti savo galvas 
maišu nukirsti, jog Komaras 
dzūkui nieko nepadarys.

— Et, — sako jie, — dzūkas 
savo gyvenime yra ristįsis su 
didžiausiais ristikais; o vienok 
niekas jo dar nenugulė. Koma*

Jaunoji Birute

' Su permamimu valdybos Jau
noji Birutę, ir jos vidujinė tvar
ka keičiama. Pirmiaus svajoti 
neįvykdomi dalykai, dabar jau 
įvykdoma. Pirmiau tik svajo
ta apie šimtų narių, dabar tai 
jau yra tikrenybė. Pasklidus 
gandui, kad J. Uktveris užėmė 
organizatoriaus vietų, netik kad 
senieji nariai gryšta, kurie bu
vo pasitraukę dėl tam tikrų prie
žasčių, bet ir naujų desėtkais 
prisideda kiekvienų ketvirtadie
ni. Mat J. Uktveris yra žinomas 
kaipo juokdarys ir didis vaikų 
draugas, nors jis jauniesiems bi- 
rutiečiams retkarčiais pasirodo 
ir šiurkštus, bet vis tiek jis yra 
jų mylimas. Jis veda lietuviš
kų šokių ir žaismių skyrių. Dr. 
A. Karalius veda viena iš svar
biausių skyrių, — gramatikos ir 
lietuvių kalbos; kiekvienas jau
nasis birutietis turėtų lankyti 
minėtų skyrių, nes čia jam aiš
kinama tėvų kalba ir papročiai, 
dabartihiai ir senovės. O muzi
kos ir dainų skyrių veda p. P. 
Sarpalius. šis yra dailės sky
rius ir kaipį tokis yra noriai 
lankomas visų jaunųjų birutie- 
čių. Taigi tapti nariu tokios or
ganizacijos kaip Jaunoji Birutė 
yra daugiau negu pasididžiavi
mas. s

Norintieji pristoti gali tų pa
daryti šį vakar Mark AVhite 
Sąuare svet. (Library Room) 
lies Įvyks muzikos ir damų re
peticijos. Taigi nepraleiskite

t1

Tėvas.

Towu of Lake
Kliubo ‘“Lietuva
darbuotės.

kaili išneš čielą.
Bet kaip bus. kaip nebus — 

tatai parodys ateinantis pirma
dienis vasario 23 d., kai Koma- 
ras susikibs Su dzuku šv.. Jurgio 
svetianėje, kur risis dar Garka- 
venko ir Karolis Sarpalius. —-K ,

Teatrališkas Kliubas “Lietu
va“ laikė mėnesinį susirinkimų

re Parko salėje. Susirinkimas 
tapo atidarytas pirmininko 
Paliuko.

Labai linksma 
kaip kliubas 
rinkimą auga didyn ir didyn. 
Nėra tokio susirinkimo, kad 
naujų narių neįstotų, šį susi-'roda ir pažiūrėti kokią pažangą 
rinkimą prisirašė šie nauji na
riai: panelės O. Jesnlaitė, B. 
Vaitikanaite, O.
B. Bagdonaitė, O. Katauskąitė, 
G. Dzal'gaitč, B. Volterai te, S. 
Valeas, E. Deksniutė ir G. Va
lonas. '

esame padarę per kelius nepri 
klausomo gyvenimo metus. —V

Mari inkai tė, (Tąsa ant 6-to pusi.)

šokiai. -b -į/.-
Vasario 22 dieiia. Tt K. iL. 

rengia didelius ir puikiuš' šik. 
kius, kurie bus School Hali sa
lėje, prie 48th ir Honorc. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Komisijon, kuri deda visas 
pastangas, kad šokiai butų vie
ni iš linksmiausių įeina Jonas 
ir Pranas Vaišvilai; jiems pa
deda S. Bartkaitū ir Kuiziniu- 
tė.

Darbininkai baliuje bus se
kami: Prie tikielų p-lė Balsai- 
lė, prie durų, kurie mandagiai 
priims svetelius Dulkanis, 
Stasiukaitis ir Vasakeviče^ 
prie baro, kurie stengsis trokši 
tančiuis pagirdyti — Šūkis ir 
Raila, prie registerio ~ ponia 
Railienė, tvarkdariai — Tamu
lis ir J. Vilimas. Visi, kurie 
norite savo kasdieninius var
gus pamiršti ir linksmai laikų 
praleisti ateikite į nurodytą 
vieta. Ten viską tą* atrasite.

---- Slaputč.

Chicago praturtėjo, lite
ratūra

Paskutiniu laiku Chicaga, kai
po Amerikos lietuvių kultūrinis 
centras buvo bepradedąs užleisti 
savo vietų kitiems miestams. 
Ypatingai knygų leidime. Bet 
dabar, matyt, >m tenka kurių 
vėl užimti pirmų vietų.

Iš New^ Yorko uosto tapo at
gabenta į Chicagų daug naujų 
lietuviškų knygų vertė siekia ar
ti pusantro šimto tūkstančių do
lerių. Taigi šio miesto lietuviai 
dar, pirmų syk susilaukė tokio 
milžiniško knygų skaičiaus.

Knygas atsiuntė “švyturio” 
bendrovė Kaune, savo genera
liniam įgaliotiniui Amerikoj, p. 
J. Strazdui/ J. Strazdas įletoli-

DOM i CE L Ė ž V l M A Kl E N Ė

Mirė 18 d. Vasario, 1925 m. 
sulaukusi 56 melus amžiaus. 
Velionė paėjo iš Kiaukių kaimo, 
Šilalės vuls., Tauragės apskri
čio. Paliko dideliame miliudimc 
sūnų Praną, dukteris Juzefu 
Lesvnė, Eleną Jukubauskienė ir 
seserį Antaniną Novcikicnr.

Laidotuvės atsibus Vasario 21 
d., subatos ryte, 8 vai. iš namų, 
3427 So. Halsted St. į Šv. Jur
gio Bažnyčią, o iš ten j Šv. 
Kazimiero Kapines.

Giminės, pažįstami ir susie- 
z dui meldžianti dalyvauti laido

tuvėse.

Liokamės nuliūdę:
Simus, dukterys ir sesuo.

Graborius patarnauja St. Ma
žeika.

■

FELIKSAS SIMONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sulaukęs 64 metų amžiaus, Va
sario 17, 1925 m., 12:27 vai. 
naktį. Paėjo iš Nadogų kaimo, 
Žvingių parapijos. Tauragės 
apskr. Amerikoj išgyveno 33 m.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną, sūnų St. Simonų, 3 
dukteris, visos vedusios. Rozali
ją ir Antaną Mikailočius, Ben- 
ton Harbor, Mich., Oną ir P. 
Rindoką, Marijoną ir Liudviką 
Kregovskius, seserį Marijoną 
Paukštienę, Chicago, 111., Vincą, 
Antaną ir Simoną. Kūnas pa
šarvotas 2111 Broadway, Ind. 
Harbor, Ind. Laidotuvės įvyks 
pėtnyčioj, Vasario 20, 9:30 vai. 
lyto, iš namų į šv. Kazimie
ro kapines. Visus gimines, 
draugus ir pažystamus nuošir
džiai kviečiame dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti mirusiam pa
skutinį patarnavimą.

Nubudę ir pilni gilios sielvar- 
tos lieka

Moteris, sūnūs, dukterys ir 
žentai, sesuo ir broliai.

VIEŠA PADfiKA .

Dolores Kavaliauskaitės

Visiems dalyvavusiems laidotu- 
y-j.vese^ 11'<J. Vasario. Tariame šir-

dlĮMMVsj A’erb. -kun. A. 
Linkui; ačių"aukotojams gėlių, 
grabnešiams, gi opinėms; drau
gams ir pažįstamiems ir visiems 
kurie kokiu nors budu prisidėjo 
prie laidotuvių ir palengvino 
mums šioje liūdnoje valandoje. 
Ačiū grab. L Zolp už gerą ir 
mandagų patarnaVimą laidotu
vėse.

Liekame nubudę:
Tėvai Juoz. ir Marijona 
Kavaliauskai.

Ireg. S. V.

visuomet buvo pagelbinga gyduole. Jieiyra 
puikiausia ir labiausiai patikėtinas lini- ’ 
mentus, kokj tik pinigai gali nupirkti. , 
Nėra tikrasis, jei neturi INKARO vais- ' 
bažcnklio,

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

Trynimas Visados Suteikia Palsnf virimą!
Neatsidėkit ant riebaluotų moačių, 

kuomet jums būtinai reikalingas lini- 
mentus I

NAMŲ BARBENAI
Turim 1000 namų 
dėl pardavimo, 
arba mainymui, 
žemiaus paminėtose 

vietose:
Marųuette Park 
Chicago Lawn 
Brighton Park 
West Englewoųd 

' Auburn Park
Park Manor
South Park Gardens 
Beverly Mills 
Mt. Greenwood 
South Shore 
Bridgeport.

Kurie manote pirkti ar mai
nyti, mažesnį namą ant dides
nio ar didesnį ant mažesnio, ma
lonėkite atsilankyt į musų ofisą, 
mes tikimės, kad Tamistai pri
skirsime vieną iš tų 1000 namų 
kuris tiks. Nedaro skirtumo 
kaip; pigų ar brangų nori pirkti, 
su rtiažu kapitalu ar su dideliu, 
mes turim visokių kainų, ir ant 
lengvų išmokėjimų.

Ofisas atdaras nuo 9 iki 9 kas
dieną., Nedaliomis nuo 9 iki 3 
po pietų. . j

Rozeiiski-Lemont & Co.
6312 So. Western Avė.

i Prospect2102

Res. Phone Rockvvell 0268 
Phone Canal 0084 

Europinis gydytojas ir chirurgas
DR. I. TREIGER 

2026 So. Halsted St. 
Valandos nuo 6 iki 8 vak. Nedėlioj 

nuo 10 iki 12 ir pagal sutartį
’ iTi'iii i im—ain ir -1-1 to----- r Tir ■vr.-.raain'.rr-s;

Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

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

DR. VAITUSH, 0. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Pat. Ofise.

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu 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. Specialu 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augičiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1515 West 47th St

Mrs. MIGHNIE VICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktiką- 
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

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

Phone Bnulevard 7689

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street '
Netoli Ashland Avė.

Milžiniškos Ristynės
Kokių Chicagos lietuviai dar nėra turėję

' • , RISIS

\ J. taras su J. Bancevičium
ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE

, I ANT BRIDGEPORTO

Panedely, Vasario 23, vakare
Tai bus ristynės dviejų lietuvių 

karalių-ristikų. Komaras; geriausi? 
rytinių valstijų ristikas kuris atvyko 
Chicagą su mieriu išrišti Chicagos lie 
tuvius ristikus ir atimti chicagiečii 
garbės karūną, kurią J. Bancevičiu. 
turi nuo 1912 metų valdonas.

Komaras, jaunas ristikas, apio I 
metai, bet turi didelį patyrimą risty 
nių siytije ir turi Samsono spėką 
Chicagiečiai matė Komarą ritantie 
vasario 4, šv. Jurgio salėj ir vasari< 
12, 7 Regiment Armory. Kas matė 
tų ristynių niekas neužmirš.

Dabar Drapiežną Dzūką, Juozą Ban- 
cevičių, Komaras apsiima paguldyt 
2 kartus į vieną valandą ir penkioli- 
ką miliutų. Abiejų karalių karūnos 
sudėtos ir po $300 ir katras išeis 
pergalėtoju, tani teks garbė.

Kalbant apie Bancevičiu kurio nie
kas nėra pa ritę iš lietuvių Ameriko
nišku styliumi. Jis tup lietuvių 
Chicagos ristikii karūną ir jis jos nie
kada neatiduos už jokius turtus. Ga
li ją liktai atimti por kraują, o ap- 
Salėti Bancevičiu sunku, nčš tai buk- 

ausias lietuvis ristikas pasaulyje, 
kuris moka ristynių geimį taip, kaip 
karės lauke geriausia generolas, kuris 
buinušu savo jiriešą.

Tai dabar bus ristynių kare Ko
maro su Bancevičium. Kuris iš jų 
laimes lietuvių čampiono karimą?

'Taipgi risis ukrainas čampionas, 
Garkavenko, 310 svarų, risis su Sam
sonu, 280 svarų, K. Sarpalius, studen
tas su B. Žukausku, D. Dudinskas su 

J. Gužausku, J. Goštautas su S. B. 
pergalės.

Tikietai galima gauti “Naujienose“, “Aušros“ Knygyne ir Benošiauš 
aptiekoje. Tikietų kainos nuo $75c. iki $3.00.

Naujas būdas gretai praša
linti sunkiausi kosulį.

Labai geras naujas ir paprastas bū
das gydyti kosulį, suteikia pagelbą 
už pirmą vartojimą ir paparastai pra
šalina sunkiausi kosulį į 24 valandas, 

i Šis gydymas yra paremas žinomo- 
\mis gyduolėmis kaipo Dr. King’s New 
Discovery nuo Kosulio.

•Jus tik paimkite arbatinį šaukštelį 
vakare einant gulti ir pirmiau palai
kyk burnoje apie 15 arba 20 sekundų 
pirm nurijimo ir be užgėrimo van
dens. Gyduolės turi dvigubą veikimą. 
Jos netik gydo skaudamas vietas, bet 
greitai paliuosuoja ir pašalinu plėg- 
mą, kuri yra didžiausia priežastis ko
sulio. Pasekmės būna tokios, kad jus 
greitai' galite miegoti visą naktį ir 
visas kosėjimas pranyksta labai grei
tai.

Tos gyduolės rekomenduojamos nuo 
kosulio, krutinės persišaldymo, gerk
lės parpimo, ir bronohitis, jos taipgi 
geros nuo vaikų kosėjimo ir spaniško 
krupo — nekenksmingos gyduoles, 
ekonomiškos taipgi, nes doza tik ar
batinis šaukštelis. Pas visus aptie- 
korius. Prašykit jų.

f—''j ■ -...  11

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

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsiąenėj.uria«, ,be vaistų ir' opera
cijų, naujausiais! budais.

4204 Archer Avė., Cįlcago, UI.
Brighton-Park; 2-rų,'Julpų, Rūmas 1 
Valandos nito, V ,'ryto iki 12 pfetų. 
Vakare 'jąūo' -6 iki 8 vai. vakare. 
nėUęldijąniaįs nuo 9 iki 12 pietų.

T’fetephone Lafayette 4543...... —

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

Dykai bandymo kuponas 
Frontier Asthma Co., Rm. 62 C.

Niagara and Hudson Sta., Buffnlo, N. Y 
Atsiųskite dykai bandymui jūsų me- 

- todo pas:
/ - .

Glazausku. Visi risis iki galutinos

arba

nielv’laa

8 u JUC- 
klimate 

u/.eiėmi- 
‘ i- 
pagel

tiems 
visokios 
'•nbnno 
ir a. 

klek
inėto- 

neimli- 
nemuloninii 

labui svarbu,
tuojau. Ne-

I kuponą.
nereikia

tykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
ykai išbandymas metodo kurį gali 
vartoti kiekvienas be jokio nesma- 

guni<x.arba sugaišinio laiko.
Me< turime metodų kaip uukontroliuoti 

lusulis ir meS norime, kad jų.t pubandy- 
umėt ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu- 
no ar jus senai sergate ar dabar pradėjo- 

• sirgti, ar tai yra , kaipo chroniška Asth- 
ia arba augšla temperatūra, jąs priva- 

ote reikalauti dykai išbandymui musu me- 
odo. Nedaro skirtumo kokiame klimate 
ųs gyvenate, jūsų amžius 
nas, jei jus kenčiame nuo dusulio arba au 
'Stos temperatūros, musų 
lės jums greitai.

Mee specialiai norime "pasiu’tl 
.tūrio turi bo vilties ilgas, kur 

’ormos įkvėpuojančių gydutiliu, 
>rirengiinu, ‘'patentuotu durnu' 
lepagelbejo. Mes norime parodyti 
/lenam musų iškaščiais, lud musų 
las yra paskirtas prašalinti visus 
■nūs kvėpavimus, visus tuos 
oaroxyzmus.

Tas dykai pasiūlymas yra 
kad uct>rulei(luH bent viena dieno- Rašyki
te tuojuua ir pradėkite metodu < 
siųskite pinigų. Tik atsiųskite 
Darykite tai šiandien — jums 

/mokėti nei už pašto ženkleli.

Kraujo ogzaminacija, žlapumo nnalyz.a* 
mikroskopiški ir kiti laboratorijos 'iftbaudy 
mai, taipgi X-Kay cgzaniinaciju daroma, ku 
l’i parodo tikrų jūsų sveikatos stovį. Ge 
riausios naujos mados gyduolės ir prirengi 
mai padarytos Arųerikoje ir Jungtinėse Val» 
t i jose yra suteikiamos per D r. Ross dėl gy
dymo ligonių. Žmonės turintys chroniškai 
ligas, skilvio ir kepenų nesmagumus, ner
viškumų, kraujo ligas /odos ligas, pūslės ii 
šlapumo yra gydoma kasdien.

Žmonės Kurie yr* 
nerviški silpni- ir tu
ri galvos , skaudėji 
inus, nugaros skau 
dėjimus, smarkų šir 
dies plakimų su 
skirdimą odos, auti, 
nusias giles, skaudu 
liūs, prasta apetitu 
privalo gydytis tuo 
jau.

Sergantiems yri 
teikiamas labai ge 
ras patarnavimas to 
kiomis mažomis kai 
nomis, kad kiekvie
nas lengvai gan ui 
simokėti. Dr. Rosi 
maloniai suteikia dy 
kai patarimą. Kiek 
vienas yra kviečia 
mas atsilankyti.

Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu 
du, Arsplienaminc gydymu ir paporintu Lu 
eschle gydymu. | labai trumvą laiką ligo
niai jaučiasi daug geriau. Kiekvieną dieną 
ules suteikiame i>nksmumi| ir malonumą. Tai 
vienatinjs gydymus, kuris išgydo sifilį.

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

PAPRASTA
MOKESTIS Y1U ...
DABAR
ATPIGINTAS IKI .

$12.50
$5.00

Per trisdėfiimti metų Dr. Ro.is gydo su- 
dūlias ligas '.vrų ir moterų.

VYRAI! flpeciuJis remiu gydymui yrs 
vartojamas t-u geromis pasekmėmis atgavi
mui vjrlžkumu nu.-silpu.-ieiiit vyrams Jo Vei
kimas ant giliu, nervų ir krąujo yra didelis 
vUotiprintoja <1<-1 nn ilpnusiu ir suuostu vyrų

’liel kurie turi kokias nors hI&p-.ia ligas 
užprašomi Atsilankyti dėl dykai peš.(arimu. 
Ateikite ic sužinokite teisybę apie jūsų ligą 
ir kaip jus galite būti šgydylas. Tas nekat- 
nuo;t jums nieku ir >>«-bun būtino reikalo, 
kad jus gyjdytumeles. Tai yru dalia Dr. R<». 
dari>u, kad auliukus gera patarimą sergan. 
tiems.

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

Kampas Monroe ir Dearborn St. Imkit 
elevatorių iki 5 augšto. Priėmimo kambary* 
t>06 dėl vyrų, priėmimo kambarys dėl mote
rų 508.

Dr. Ross yra seniausias Specialistas Chi- 
cagoje. Per trisdeSimtį metij toje pačiojt 
vietoje.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 vai. 
vakare.

Nedėlioj nuo 10 iki 1 po pietų.
Panedely, sereduj ir aubutoj nuo ryto iki 

8 vai. vakare.

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marųuet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apylinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiąjamos 
reguliariai kasdien kiekvie
noj ri skaitytojui.

kilęs pas
S. A. VASILIAUSKĄ 

3434 W. 65 Street.
Repuldic 4876



dabar ji dirba Lietuvių Rateliuose
VISA SAVO DARBA1

(Tąsa nuo 5 pusi.)
_____ *

Neturi nugaros skaudėjimo, 
nei blogo jautimo, nes Lydia 

E. Pinkham’s Vegetable 
Compound prašalino 

jos ligų

Musu Padėkos Žodis
____

Visiems Vasario 16 dienos iškil
mių dalyviams.

Mihvaukee,. VVisconsią. — “Aš bu
vau labai blogame sveikatos stovy-

kaiminkui kaip aš 
sake, kad Lydia

jo, turėdavau nu
silpnėjimus ir di
delį galvos skaudė
jimą. Aš jaučiau 
taip blogai pernąi, 
kad aš negalėjau 
dirbti savo tiamų 
darbą. Kaip tik ką 
pakaldavau ’arlm 
pasilenkdavau, lai 
man rodėsi, kad 
aš subirėšiu į šmo
telius. Aš pasakiau 

jaučiuosi, ji pa- 
E. Pinkham’s Ve

getable Compound yra trkrai gera gy
duolė dėl manęs. Tuomet aš išvarto-

Per šio laikraščio skiltis norė
tumėm tarti savo nuoširdų ačiū 
tiems artistams, dainininkams ir 
muzikams, kurio dalyvavo be jo
kio nemokesnio Vilniaus Vadavi
mo Komiteto rengiamose Vasa
rio 16 d. iškilmėse. \

Rengėjai yra ypatingai dėkin
gi: “Rimtės” chorui, kurs atliko 
žymią programo dalį; “I)zim,dzi 
Drimdzi” už “Laisvą Lietuvą” ir 
daug linksmiu bei liūdnesnių 
dainų; . p-lei A. Bereckaitei ir p-

— MM1I . ........ . I .

P. Cihulsk.iiii, Penples Fumiture 
Co. ir kitiems, kuriuos visus sun
ku butų .čia išvardyti.

Publikai gi tariam ačiū už at
silankymą ir sudėtas aukas.

Pilną iškilmių apyskaitą pa
tieksime tuojau, kaip bus apmo
kėtos paskutinės išlaidos.

Su pagarba:
Vilniaus Vadavimo 

Komitetas.

Dzimdzi-Drimdzi užimtas
MMM*. , * -•*

20 vas. Rosolande

NAUJIENOS, Chicago

PRANEŠIMAI
Rinites choro dainų praktika alsi- 

i bns po vadovyste A. Vanagaičio kol 
j virtailienyj, 8 vai. vak. Vasario 19 d. 
i Mark VVhite Rvet., 30 St. ir So. Hat-' 
1 sted St. Daininkai ir daininkes pri
valote būti laiku ir nauji nariai dabar 

Įgali įstoti į *"Birutę”. Valdyba.
NorthSidc. — Draugišką vakarėlį 

rengia Vaikų Draugijėlė Bijūnėlis ne
dalioj, Vasario 22 d., Liuosybės Stet., 
1822 Wabansia Avė. Visas pelnas 
skiriamas parėmimui Viešo Knygyno. 
Pradžia 7 vai. vakaro, širdingai pu
blikos kviečiame atsilankyti į šį mu- 
sų parengimą. Komitetas, i

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Ketvirtadienis, Vas. 19, ’25 ' .. ..imi

AUTOMOBILIAI
FORDO BARGENAI

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS 
VASARIO MĖNESY 

TIKTAI 
VARTOTI KORI) KARAI, 

VISI MODELIAI ANT RANKŲ 
K 1'1'1 TAIP PIGIAI KAIP $50 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
VISI KARAI GARANTUOTI 
DEVINES DEŠIMTIS DIENŲ 

Charles J. Dempsey, Ine. 
Autorizuoti Kordo pardavinėtojai 

2300 W. Madison St. 
Atdara nedalioj ir vakaroin

VARTOTI AUTOMOBILIAI
Pardavimui.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir groscr 

nė, randasi prie Archer Avė., Snm- 
fiiit, III. Išrenduosime krautuvę su 
pilnu įrengimu bučernės ir groser- 
nes Iixhires. Šlakas verias apie' 
$2000, krautuvė, 0 kambarių fialas 
ir garadžius, rendos už viski) *80. 
Vienatiniai agentai.

Englewood Business and 
Reali v Escbange 

6922-24 S. Halsted St. 
ant augšto.

jau keturis butelius, o rudenį dar 
tris. Aš gydžiausi pas daktarą, bet 
jis man davė geležies toniko, kūlis 
man nieko negelbėjo. Tonikas netu
ri tų gerų ypatybių, kaip kad Vege- 
tablo Compound. Jos suteikė man 
stiprumo ir ambicijos ir aš pradė
jau daugiau sverti, šį metą, kol pra
dėjau valyti savo namą, aš nusipir
kau keturis butelius Vegetable Com
pound ir aš vartoju jas nuolat. Aš 
pasakiau visoms savo draugėms apie 
tai kiek jos man gero padarė. Jos 
gali pastebėti ir pačios, nes aš dau
giau veriu. Aš dabar svoriu 118 sva
ru ir dirbu visą namų darbą”. — Mrs. 
Kini) O. Brandenburg, 651 — 37 St., 
Mihvaukee, Wisconsin.

iai S. Krasauckienei už gražias 
ir skambias dainas; Jaunuolių 
orkestrai, p. J. Grušo vedamam, 
kurs sugrojo atsakančiai keletą 
muzikalių veikalų; p-lei V. Liut- 
kiutei už klasinius šokius; pia
nistui M. Yozavitui; p. Griniūtei, 
K. Naglevičiutoi, A. Grušaitei ir 
A. Trakti u tei už saugojimą prie 
aukuro amžinosios ugnies.

Tariame nuoširdų ačiū ir kal
bėtojams — p.p. P. Žadeikiai, P. 
Grigaičiui, J. IJutui, Dr. A. Grai-

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedaliomis nuo JO iki 1.
3333 So. Halsted St.

Kodėl apliekiiiinkai reko
menduoja Swamp-RootŲ
Per ('.augelį metų aptiekininkai su 

atsidėjimu dabojo nepaprastą atsižy- 
mėjimą Dro Kilmėm Swamp-Kooto, 
didžiojo inkstų, kepenų ir pūslės vai- 
sto. j

Tai yra gydytojo receptas. s
Svvanvp-Root yra stiprinantis vais

tas. Jis pagelbsti inkstams, kepenims 
ir puslėi atlikti tą darbą, kurį gam
ta jiems paskyrė.

Swamp-Root išlaikė tyrimą ilgus 
metus. Jį pardavinėja visi aptiekinin
kai dėl jo nuopelno ir jis turi tau pa
gelbėt. Jokis kitas inkstų vaistas ne- j 
turi tiekos draujęų. '

žiūrėk kad gautum Swanvp-Rootą 
ir pradėtum gydytis tuo jaus.

Tečiaus, jei nori pirma išmėginti 
šitą didįjį preparatą, tai pasiųsk de
šimts centų Drui Kilmer & Co., Bing- 
hamton, N. Y. pavyzdinės ‘ bonkeles. 
Rašydamas nepamiršk paminėti šito 
laikraščio.
f ' . ............

Specialistai sunkių 
chroniškų ligų vy

rų ir moterų
Užkietėjimas ir išsipūtimas vidu
rių, inkstų, pūslės ir kitų vidurinių 
organų yra priežastimi užsisenė- 
j tįsių ligų.

GYDOME LIGAS, BET NE 
SIMPTOMUS.

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

Už gydymą labai žemos kainos 
pagal jūsų sutartį.

NIEKO NEKAINUOJA PATA
RIMAI. Egzaminuojame nuodug

niai krauja ir t. t. Kas link gy
dymo NIEKO NEKAINUOJA PA
TARIMAI.

Clark Medical Clinic
189 N. Clark St.,(kampas Lake St.) i
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Ncdelipj nuo 9 ryto iki 1 po pietų. •

——-■  ........................,/

Atrask pats savo laimę
Skaityk

BURTININKĄ 
‘Burtininkas” eina kas mėnuo nau
jas antri metai ir stiprus, kaip uola! 
"Burtininkas” yra vienintelis žmonių 
laimes išburtuvas ir nelaimės praneš-1 
tuvas; “Buitininko” kaina metui $1.1 

Pinigus siųsdamas adresuok:
LIET. ŠVIETIMO KNYGYNAS

čunui ir kitiems.
Už įvairins darbus atliktus są

ryšy su nepriklausomybės šven
te esam dėkingi p. p. M. Jur- 
gelionienei, M. Ivanauskaitei, 
Valteraitei, J. Lukui, J,. Kuliui,

21 vas. \Vest Piillman
22 ir 21 vas. Bridgeporto. 
Kas norėtų . iiuosas dienas

mus2 turėti svečiais, prašome 
kreiptis Telef. Republic 8603 
Butas 6612 So. Artesian Avė., 
Chicago, 111.

—Dz. Drimdzi. ’ 
, Į

Laiškai kurie randasi 
Naujienose

Ascilla, Joe 
Andriuska, Leonas 
A., Mrs. J. B.
Audri j au sk i s, I ,au ri 11 as 
Aglickis, Krank 
Bajoriimas, Kaz. 
Baranauskienė, Stelių 
Bockman, May 
Benusevičienė, klist. 
Bislius, N. 
Borkert, Gco. 
Brazauski, Anna 
Bacius, D. 
Dambrauskytei, J.

PAIEŠKAU Barboros žbrolaiUs 
po vyru Kasdienės, paeina iš Boh- 
iių kaimo, Vilkmergės upskr. Gir
dėjau kad g>vcno Philadelphia, Pa. 
Prašau jos arba kas apie ją žino 
pranešti, nes yra labai svarbus 
reikalas.

Jonas žerolis,
8134 Vincenes Avė., Chlcago

Didžinusias bargenas, niekuomet
' nebuvę.4 pinniuus.
“Rėo Sis” — sport toui’ing $850.00

JIEŠKO PARTNERIU
REIKALINGAS PARTNERIS

Gera proga su mažai pinigų įeiti į 
aštuonių metų išdirbtą drugstorio

I biznį. . 1
i Klauskite platesnių paaiškinimų po 
i šiuo adresu:

809 W. 69 S t.

ĮVAIRĮĮS SKELBIMAI
1 .. . .  . . . . . . . . . . . . *\

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTINP

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. UŽ- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
J. S. RAMANČ1ONIS, Prez..

“Dųrant” — sport touring .... 450.00 
“Klgin” — sport touring- ........ 150.00
Mitchel touring ............................. 125.00
Chevrolet touring ......................  100.00

' Ford touring .............................. 45.00
Oulcland touring ............................. 85.00
Reo 4 touring’ 4 cilindrų ........ 150.00
Ford 1922 — Coupee ..............  100.00
Ford su mažu baksu ..............  185.00

Mes irgi turime keletą naujų auto
mobilių, kuriuos parduosime pigiai, 
<lel stokos vietos.

Ateikit, pąmatykit tuos automobi
lius] ir pasakyk savo kainą.

MEYER’S MOTOR SALES 
5235-37 So. Halsted SI.

AI ’ r I ’OM O BI LIT S mai n y f n ui 
j lotą. Standard 1923 m. turing, 
Iport model, gerame stovyje.

Savininkas Juozas Mosgers 
6223 S. Francisco- Avė. 
Tel. Republic 1109

BAGDANAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS

JAI NORI PIRKTI, PERSKAITYK 
S| APGARSINIMĄ

Parduodu bučernės ir grosemės fix- 
turfts ir staką, turi būt išinufuoti j kė
lės dienas, savininkas deda kitą biznį, 
todėl parduosiu už pusę kainos, da
bar yra tuščių Storu ir jei nori eiti j 
biznį, lai pasiskubink, gausi bargeną 
kokį dar nebuvai gavęs. Atvažiuok į 
bučernę pn numeriu: 3331 S. Halsted 
St. Savininkas bla'ernėj nuo ryto iki 
vakaro.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
s'ernė, visą arba jos dalį. Maišytų 
tautų apgyvento] apielinkėj. Mainy
čiau ir ant automobiliaus.

Atsišaukite: '
370.3 So. Lincoln St.

I-A RS1DUODA kriaučBkas „biznis 
gražiausioj .North Sides apielinkėj, 
gražus įrengimas, viskas naujas, sto
ras garu šildomas, gera iškaba ant 
gatvės, tik reikia gero kriaučiaus. 
Pasinaudokite proga, pigiai nupliksite 

EASTWO()I) TA1LOR ’
2257 Eastwood Avė., Chicago.

Pirmas st. už.Wilson Avė.

. NAMAI-ZEME
*^************

KAS TURIT $1000.00 
DOLERI 1.1 CASH.

Tai galit nupirkti l> pagyvenimų mū
rinį namą, beismantas, elektra, gara
džius vienai mašinai. Namas randa
si ant Bridgeporto, kaina ant greito 
pardavimo tik $8000, dėl informaci
jų matykit

J. NAMON,
2418 W. Marųuette Rd., 

arti Western Avė. 
Phone Prospect 8678

—— *  *■ — - --r- ■—f ■■ —     
DIDELIS mūrinis, 2 tlatų namas 

prie Marųiiette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trhningai. Atsišau 
kitę prie James Kral, 2414 \V. 67 
St. Tel, Prospect 1364

PARDAVIMU] namas su lotais, 
53x125, 11 flatų ir 2 krautuves ant 
kampo *25 ir Princeton, pint-rytinis 
kampas, kaina $22,000, $6000 ar dau
giau casli greitam pardavimui, ren
dos $300 į mėnesį.

209 W. 25 St.

PARDAVIMUI 40 akrų farma, vi
sa žemė išdirbta, juodžemis. 6 kam
barių namas, 2 barnes ir svirnai. Par
duosiu arija mainysiu į Chicagos na
mą, kaina $4000, pusė. įmokėti, kitus 
išmokėjimais.

160 akrų farma, toje pačioje vieto
je, nauji budinkai, parduosiu su staku 
arba be stako ir mašinomis, $8000 be 
stake, $10,000 su staku ir mašinomis. 
Atsišaukite arba rašykite,

.JOHN BENDIG, 
2120 W. 21 St., Chicago, III.

■ Skausmai, I
. mėšlungis, ■
i i
* neuralgija ir reumatiškas 19
ai galimai negali pasirodyti,
M kur tokiuose atsitikimuo- -

se yra vartojamas

: SEVERAS :
; GOTHARDOL . *
H Geras linimentas nuo sustin- ®

gūsių sąnarių ir raumenų, trau- £
kūčių ir visokių kitokių skaus-

• mų. Gauk bonkutę šiandien. R
M Ht
B Kaina 30 ir 60 centai.

g C •!■ Gaunami bent aptiakoje. |į)

i i
W. F. SEVERĄ CO.

CEDAR RAPIDS. IOWA

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

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, * LAPLAND, PITTS’- 
BURGH siūlo gręitą kelionę į Cher- 
boilg, Southampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitė.
• Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St^ Chlcago. III.

PLAYER PIANAS
Naujas gvaranluotas Wal- 

nut medžio, su 50 rolių, už

$295.00
JOS. F. BUDRIK

3327 S. Halsted St. '

CHICACK), ILL.

3106 >So. Halsted St.; Chicago, UI. y

Daraskevičia, C. 
Dapšis, Leonas 
Dubickas, P. 
P. G. K i
Griunas, Jonas k
Grakauskienė, Alena 
Jakavič, Pailionija 
Jenczevvska, W. 
Kasparavičius, Juozas 
Kird,eikis, Salammya 
krizas, Jonas 
Katkauskas, Frau k (2) 
Kunišiauckas, Ant. 
Kazlauskas, Joe 
Lelingįs, Juozas 
Lekavičius, A.
I^akasevič, John 
Longinas 
Luciuskis, Juoz. 
Mokinaitas, J. 
Meneikis, Petras 
Malkevich, A. 
Mickevičiui, Zig. 
Minėjkie, Peter ’ 
Mineikis, P. (2) , 
Meniger, M. 
Norkevicz, Jonas 
Norkus, Victor 
Norkaitė, Mrs. Elena 
Petkus, John, 
Petkus, Kaz.
Pušinskas, Vincentas (2) 
Puceta, Jos.
Pocevičius, Stasis 
Pillips, Wm. (2) 
Pocevičia,, S. 
Paškevičius, G. M. 
Paulauskis, J. 
Radavičia, Franciškus

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Halsted St.
Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

j RASTA-PAMESTA
j KAS RADOT RAKČIUKUS nedė- 
delios ryte, tai prašau meilingai su
gražinti po šituo numeriu

708 W. 17 PI.
D0M1NIK RADVILE, 

2 lubos
Gaus $2.00 dovanų

I ----------------- ------------------------ -- ■ .— ---------------------------------

ISRENUAVOJIMUI
PARENDUOJU VISA 2 AUKŠTŲ 

namą 1121 Milvvaukee Avė. iš užpa
kalio, su apšildymu arba be. 'rinka
mas y m dėl sekančių biznių: kriau
čių, dailydėj, mątrasų arba spring 

. šapoms. Atsišaukite par
Telefoną Belmont 9811 
Residence1 Kildavę 6303 i

JIESKO KAMBAmy~

REIKALINGAS kambarys vaikinui 
į prie blaivų ir teisingų žmonių ir ma
žos šeimynos, kad nors sykį į dieną 
pagamintų valgį, Brighton Parke ar 
kitoj apielinkėj. Praneškit laišku į 

Naujiem) Skyrių 
3210 So. Halsted St.

F, B.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PAJIEŠKAU moteries ar mergai- 
į tės dėl vaikų ir namų dabojimo. Trys 
I vaikučiai, jauniausias 2 metų. Mokė- 
i siu gerą algą gerai moteriai ar mer- 
1 gaitei. Atsišaukit ant šio antrašo.

JOSEPH KATKUS,
■ 12032 S. Halsted St., Chicago, III.

4-——----------- --- ■ ””
MAINYSIU’ savo 1 >/2 tono, 

pancl body, mestos važiojimui 
t roką, j namą arba Jotą, In
diana llarbor, Ind.

1739 S. Halsted St. Box 467 
Chicago, 111.

RAKANDAI
PARDAVIMUI moderniški 5 kam

barių rakandai, bus parduoti už didelį 
bargeną. Visus sykiu arba dalimis. 
Parloro setas, valgomo kambario se
tas, miegamo kambario setas, karpe- 
tai ir fonografas ir grojiklis pianas.

5601 So. Winchester Avė.

PAMUI
PARDAVIMUI bučernč ir groser- 

nė, senas išdirbtas biznis, 5 ruimai 
gyvenimui, renda $<55 arba mainysiu 
ant namo. Pasiskubink it, gausit bar- 
£cną- j 'jKreipkitės:

t 3651 Wallace St.

EXTRA! EXTRAI
IVnčc.-ne ir grosernė parsiduoda 

į trumpą laiką. Biznis geras ir pi
giai nupirkit; yra 4 ruimai gyve
nimui. Savininkas išeina į kitą 
biznį.

If. Niprika?;,
38()0; Emerald Avė.

Tel. Boulevard 7635

Turiu parduoti tuojau . 
GROJIKU PIANĄ

Del geros priežasties turiu parduo
ti $800 vertes grojiklj pianą prieš 
vasario 21, su benčiumi, kabinetu ir 
150 rolelių už $110. Paimsiu po $10 
į mėnesį nuo atsakančių žmonių.

1389 Mihvaukee Avė., ' 
Pirmas augštas;

Klauskite Mrs. Sanders’ piano.

Romanas, Chas. 
Svelius, Charles 
Shiksnys, Juoz. 
Shaučunas, G. 
Strofa, Jonas (3) 
TrakŠelis, Martinas 
Kazis Vičas 
Vistart, Anna 
Wąrbo, A. G. (3) 
A\ Vilis 
Vilkas, Jonas

Pranešimai
MILŽINIŠKAS MASINIS 

^MITINGAS

REIKIA patyrusių moterų 
j prkt išdirbinejimo molerŲ skry- 
: helių ir kopijotojų.

Wagner Gacbel Co.
59 E. Lake St.

I

REIKIA DARBININKŲ ,
VYRU_________

KEIKIA leberių prie dirbtu-
■ vės ir lauko darbų lolįaus iš 
miesto, 44 iki 50 centų i valan- 
<ų.

30 S. Canal St.
i 2 aukštas

Socialistų Partija rengia didelį 
masinį mitingą, kuris įvyks neda
lioj, vasario 22, Ashland Boule- 
vard Auditorijoj, Ashland Blvd. ir 
Van Buren St. Durys atsidarsy t 
vai., o programas prasidės 2 vai. 
po pietų. Bus grąžąs muzikalis 
programas. Kalbėtojai: Debsns, 
Hillquitas, Maurer’is, Vladek’as ir 
kiti. Įžanga 50c. Visi darbininkai 
nueikite į šias prakalbas, nes to
kių prakalbų labai retai kuomet 
pasitaiko. Tikietus galite gauti 
Naujienose, — nusipirkite iš anks
to. '

Maskaradų bulių rengia Dr-stė 
Lietuvos Dukterų nedėlioj, vasario 
2*2 d., Mildos svet., 3142 S. Halsted 
St. Pradžia 7 vai. vak. įžanga 50c. 
ypatai. Bus dalinamos dovanos pi
nigais ir kitokių dovanų geriausiai 
pasirengusiems. Kviečia visus at
silankyti Komitetas. \

REIKIA VYRŲ
$75 į savaitę Huošame laike.
Prie Jungtinių Valstijų valdžios ir 

Henry Ford.
Mes pasiuvome geriausią progą už

dirbimui pinigų Amerikoje. Patyri
mas nereikalingas. ’

Atsišaukite Room 500
720 N. Michigan Avė.

Petnyčioj, vasario 20 atdara iki
8 vai. vakare.

—— '  ................... ...  ...............—    .........  F"
REIKIA 25 darbininkų j gele

žies atkarpų jardą. Nuolat dar
bas, gera mokestis.

Atsišaukite
JACOB LANSKY'
36d 7 Homan Avė.

PARDAVIM.UI bučernė ir grosernė 
už cash arba mainysiu i mažą namą 
arba automobilių. Biznis yra išdirb
tas per 13 metų ir yra nešantis gerą 
pelną. Kas įsigys, tam bus nauda. 
Paskubėkite. Kreipkitės

Naujienų Skyrius 
3210 S. Halsted St.

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

Tony I lartman

ŠTAI GEBA PROGA
Parduodu 26 karų garadžių ir 

repair šapą už pusę kainos. Turiu 
apleisti miestą^

Atsišaukit tuojau
A. Mjkclionis,.

1543 W. 46th St., Chicago.

BABGENAS
Soli drinks, candy, cigars, no- 

tions. Gera vieta pinigų darymui, 
biznis garantuojamas. Parduodame 
visai pigiai iš priežasties išvažia
vimo į Lietuvą su Naujienų ekskur
sija. Kas nupirks, tas laimės.

4120 So. Wentworth Avė.
Tol. Boulcvard 0786

PARDAVIMUI grosernė, puikioj 
vietoj, biznis išdirbtas per ilgus 
metus; 4 kambariai dėl pagyveni; 
mo, garadžius ir bar nė priguli 
prie grosernės. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos.

4422 S. Ilonore St.

PARSIDUODA 7 grąy Dan 
šuniukai, virš menesio senumo 
po $25.

1310 S. Peoria St.
First fl. front

NAMAI-ZEME
PARSIDUODA pigiai 

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

A. J. BERŽINSKAS 
6159 So. Artesian St.

1 jflatas
' Tel. Prospect 6674

Nuo ryto iki 10 vai. gali
ma matyti.

MUSŲ DARBAS
Tikrai jumis užganėdins . Mes 

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

A. GRIGAS, '
8f 14 So. Halsted St.,

, Phone Boulevard 4899

PABUDAVOSIU* garadžių 99x135 
su sales ruimu. Visą darbą atliksiu 
už $60,000. Cash tik $25,000, kitus 
palauksiu be komišino. Žemė randasi 
tarpe 66 ir 67 Western Avė.-

Krtei pkitės
6559 So. Maplewood Avė.

NORINTI pirkti, parduoti arba 
mainyti namus, lotus, biznius, tu
rim bargenų, aplink vienuolyną 
Marųuette Parko, 

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

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

SAVININKAS NAMO NORI BUČER- 
NES ARBA KITO KOKIO BIZNIO.

Mainyti 4 flatų mūrinį namą, pri
ims biznj kaipo pirmo jmokėjimo, o 
totus paliks morgičius lengvais išmo
kėjimais, dėl platesnių žinių ma
tykit

* J. NAMON
2418 W. Marųuette Rd. 

arti Western Avė.
Phone Prospect 8678

MUSŲ geriausi bargenai šian
dien, 5 kamb. cottage, $750 įmo
kėti1 ir $30 Į mėnesį, lotas 50x125 
kaina $2950, veikite greitai.

J. N. ZEWERT CO.
4377 Archer Avė.

SAVININKAS IŠVAŽIUOJA 1 
CALIFORNIJĄ

Nužemino kainą dėl 2 augštų medi
nio namo, krautuvės ir 4 kambarių iš 
užpakalio ir 8 kambarių su vana ant 
antro augšto, pečium šildpma, gasas 
ir elektra, prie State ir 60 St., netoli 
nuo augančio dirbtuvių distrikto, da
bar įplaukų $1300, kaina $6000, pir
mas morgičius $3000.

H. J. COLEMAN AND CO. 
5857 So. State St.

Tel. Wentworth 5702

PARDAVIMUI naujas, dviejų me
tų mūrinis namas — 2-jų flatų po 5 
kambarius^ basementas ir stogas (not 
flat roof) furnlce heat. Kaina 
$12,200. Reikia greitai parduoti.

Atsišaukite
2943 W. 38th PI.

ANT IŠMAINYMO 4 Batai po 4 
kambarius, naujas namas, su štymu, 
mainysiu ant 2 flatų arba katež. Pa
skola duosiu kiek reikės.

G. ZAKSAS.
3325 So. Lowe Avo.
Tel. Boulevard 8032

MELROSF. PARK
Pardavimui naujas bunga- 

1qw, 5 kambariai, 2 lotai.
Atsišaukit

1107 — 20th Avė.
Melrose Park, III.

Brighton Park
Ant greito pardavimo, kaina $4,350, 

įmokėti $2,350, už likusius morgičius. 
4-4 kambariai, lotas 3714x125, arti 
dviejų gatvekarių, mokyklos ir baž
nyčios. Yra vana, elektra ir kiti įren
gimai sudėti ir apmokėti.

Atsišaukit

J. N. Zewert and Co.
4377 Archer Avė.

S. W. kampas Kedzie

PARDAVIMUI NAMAI
S. E. kampas 37 ir Gage St., 2 augš
tų mūrinis namas, 4 flatai, 16 kam
barių, $20(10. Namas turi būti nu
kraustytas j 30 dienų.

KOCH & CO., 
26 & Halsted St.

S. E. kampas 36th ir VVallace St., 1 
augšto mūrinis namas, krautuvė, 1 
flatas ir garadžius. Kaina $3000, rei
kia tik įmokėti $1000.

KOCH & CO., 
26 & Halsted St.

PARDAVIMUI 2 flatų 4 mėnesių 
budinkas, 25 pėdos platumo per 100 
pėdų ilgumo. Storas ir 5 ruimų fla
tas ant viršaus, garu apšildomas. Bu
dinkas moderniškas ant bizniavos 
gatvės Marųuittė Manor. Parsiduos 
už labai prieinamą kaną. Atsišaukite 

Naujienos, Box 468

MORTGECIAl -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Skoliname ant 6% palūkanų. Mes 
taipgi perkame padarytus morgi
čius. g)

International Investment Corp. 
3804 So. Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738

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

LOUIS STERN & CO. 
Suite 1029 Bumam Bldg. 

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRfSSMAKING
• COLLEGE ■

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

M. E. HUTFILZ, Manager 
L....... ...........  ", --------------------- z

LANKYK MOKYKLį
KoJ 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 šviesa; suteiks galią ko
voje prieš1 tamsybę, prietarus, 
melus, apgavystes. Mokslas yra 
gyvas turtas, pasitikėjimas, ap
sisprendimas, pasisekimas, viltis, 
drąsa, amžina lairpė. Juo dau
giau turėsi mokslo, tuo geresnis 
ir laimingesnis bus tavo gyveni
mas.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 S. Halsted St„ Chicago, III. 
Vt j

VYRAI IŠMOKITE MODERNINĖS 
BAKBERYSTĖS

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wellg St.


