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Ruošiasi antrai ginklų 
konferencijai

4 , . , ....................

Kongreso darbai

Prancūzai dar gausią 
paskolos Amerikoj

VVASHINGTONAS, vas. 18. —
(Senatas pradėjo svarstyti 

Musele Shoals konferencijos ra
portą.

Užsienio reikalų komisija 
svarstė Lausannos sutartį, bet 
nieko nenutarė.

Finansų, komisija svarstė pra
plėtimą senatoriaus Couzens’o 
komisijos vidaus mokesnių biu
rui tirinėti.

Prapuolė dvi lietuvaitės
Meksikos Katalikų Bažnyčia 

atsimetus nuo Romos
Ruošimos antrai nusigink 

lavimo konferencijai
Dvi lietuvaitės ieškomos

Washingtonas veda prelimina
rius konferencijos sušaukimo 
reikalu pasitarimus su užsie
niais.

Ona Brazaičiutė ir Marė įtėvis 
kiutė, abidvi iš Brooklyno, ka 
žin kur prapuolė

NEW YORKAS., vas. 19.
Šių metų sausio 5 diena kažin 
kur prapuolė dvi Brooklyno mer
gaitės, abidvi lietuvaitės, — O- 
na Brazaičiutė, 15 metų, ir Ma
rė Leviskiutė, 17 metu.

Jos kartu lankė mokykla 
(high school>, buvo geros drau
gės ir abidvi svajojo būti kon
certų daininkėmis

Visi ieškojimai jų iki šiol ne- 
Bijoma, kad

valdžios : jos .nebūtų kiniečių pavogtos ii 
Kon- į dėl to Chicagos, San Francisco, 

tečiaus;Ix)s Angeleso, St. Louiso'in kitų 
miestų, kur yra kiniečių koloni
jos, policijai duota tų mergaičių 
aprašymas su instrukcijomis ieš
koti jų.

WASHINGTONAS, vas. 19.- - 
VVashing'tone daroma jau žings
nių, nors neoficialių šaukti ant
rą nusiginklavimo konferenciją. 
Ta konferencija tartų apie apri
bojimą įvairios rųšies pagalbi
nių karo laivyno laivų.

Preliminariai tuo reikalu pasi- J
kalbėjimai Londone, Tokioj ir davė jokių vaisių. 
Romoj parodė, kad jų 
tam sumanymui pritaria.
ferencijos 
priklausys 
statymo.

pasisekimas 
nuo Francijos nusi-

Bet ligi prėzidentas Coolidge 
pasiųs pakvietimą dalyvauti kon
ferencijoj, \Vashingtono valdžia 
nori pirma turėti užtikrinimą, 
kad valstybės, kurios dalyvavo 
pirmoj konferencijoj ir kurios 
bus kviečiamos dalyvauti dabar 
projektuoj amo j oj, nebestatys 
panašių klinčių ginklavimos ap
ribojimui, kokias jos, ar bent 
kai kurios jų statė 1921 metų 
konferencijoj.

Britų pritarimas
LONDONAS, vas. 19. — Pa

sak Daily Sketch, pasitraukiąs 
Jungtinių Valstijų ambasadorius 
Anglijai, Frank B. Kellogg, Ve
žas nuo Britu užsienio ministe- 
rio Chamberlaino laišką prezi
dentui Coolidge’ui, kuriame jis 
pranešąs, jogei Didžioji Britani
ja pritarianti sušaukimui antros 
nusiginklavimo konferencijos.

Meksikos kataliku bažny
čia atsimetus nuo Romos
E L PASO, Texas, vas. 19. -— 

EI Paso Times paskelbia šitokią 
gautą iš Meksikos Miesto tele
gramą :

‘‘Laikraštis EI Sol extra leidi
ny skelbia, kad Meksikos katali
kų bažnyčia atsimetus nuo Ro
mos papos ir pasiskelbus nepri
klausoma. Kunigas Joaųuin 
Pėrės esąs išrinktas Meksikos 
katalikų bažnyčios papa. Baž
nyčia oficialiai vadinsis ‘‘Meksi
kos Nepriklausoma Katalikų 
Bažnyčia.”

Francija gausianti dar 
$135,000,000 paskolos

Vokiečiai pašiepia Amen 
kos prohibicija

Amerika žadanti paskolinti tiek 
Francijos finansams pataisyti

su-
Vie-

PARYŽIUS, vas. 19. r-Finan- 
sų nrinisteris Clementel kalbė
damas šiandie parlamente pasa
kė, kad Francijos finansams ir 
ekonominei krašto padėčiai pa
taisyti reikės dar gauti 135 mili
jonai doleriu. Tiek paskolos a- 
merikiečiai jau esą prižadėję su
kelti tuojau, kai tik busiąs galu
tinai subalansuotas biudžetas.

NUODINGOS DUJOS UODAMS 
NAIKINTI

BERLINAS, vas. 19. — Vakar 
reichstage (parlamente) buvo 
svarstomas įstatymo sumany
mas, kuriuo norėta aštriai 
vartyti karčiamų biznis,
nas atstovų,. štrauch, pasakė, 
kad proponuojamas įstatymas 
tai esąs tik pirmas žingsnis prie 
visiško svaiginamųjų gėrimų už
draudimo, o koki vaisiai .tokio 
uždraudimo, jis nurodė į Ameri
ką: ‘‘Amerikoj įvestos prohibi
cijos vaisiai toki, kąd ten žmo
nės dabar geria dar. daugiau, ne 
kad pirmiau gėrė, ir įstatymus 
mažiau begerbia,” pasakė atsto
vas štrauch.

Įstatymo sumanymas tapo at
mestas.

KALĖJIMO riaušėse vie
nas KALINYS UŽMUŠTAS

Atmetęs įnešimą priimti sena
to pataisytą bilių pašto tarnau
tojams algos pridėti ir pabran
ginti kainas pašto siuntiniams, 
atstovų butas bilių sugrąžino 
konferencijai.

Agrikulturos komisija refera
vo administracijos pateiktą ūki
ninkų kooperatinio prekiavimo 
bilių.
Teisminė komisija referavo bi- 

lių federaliams teisėjams algas 
padidinti.

$101,266,675 išlaidy 
Britu oro laivynui

LONDONAS, vas. 19.—Avia
cijos'ministeris Sir Samuel Iloa- 
re šiandie pareiškė, kad parla
mentas busiąs paprašytas sank- 
ęionuoti 21,319,300 svarų ster
lingų (apie 101,266,675 dolerių) 
išlaidų oro laivynui fiskaliams 
1925-26 metams.

Tai yra beveik dviem milijo
nais svarų daugiau, ne kad buvo 
paskirta praeitiems metanas.

Iš paminėtos Sumos, 3,116,- 
700 svarų skiriama oro jėgoms 
Palestinoj, Transjordanijoj ir 
Irake (Mesopotamijoj).

Aviatoriai išgelbėjo tris 
žmones Alpime

BERNAS, Šveicarija, vas. 19. 
— Šveicarų aviatoriai Alpų kal
nuose išgelbėjo nuo mirties tris 
žmones, kalnų laipiotojus.

Tie trys žmonės buvo išėję į 
kalnus vasario 10 dieną, pasiėmę 
su savim maisto dviem dienom. 
Kalnuose juos užklupo smarkios 
sniego pūgos, ir jie per keturias 
dienas klaidžiojo audroj, ligi 
pagaliau kariuomenės lakūnai 
surado juos ir parodė jiems ke
lią į vieną apleistą triobelę nuo 
audros ir šalčio pasislėpti. Po 
to aviatoriai nulėkė -atnešti 
jiems maisto. Kadangi aeropla
nai negalėjo' nusileisti dėl snie
go gilumo, tai lėkdami žemai ties 
triobele jie metė maistą žemėn. 
Tą jie darė kasdien per keturias 
dienas, kol audra praėjo ir kal
nų laipiotojai galėjo ryžtis na
mo. ,

NUŽUDĖ SAVO TĖVUS

Norėjęs sutrumpinti jų kentėji
mus; po to pats nusižudė

CRESCO, Iowa, vas. 19. — 
Will Dunn, pasaulinio karo ve
teranas, nušovė $avo seną tėvą 

• ir motiną, o patskui pats nusišo
vė. Tėvas sirgo dusuliu, moti
na gi sirgo vėžio liga. Abudu 
buvo 80 metų amžiaus. Sūnūs, 
juos nužudęs, prieš nusižudymą 
parašė laiškelį, kuriame sako, 
kad padaręs tai, norėdamas tėvų 
kentėjimus sutrumpinti o dėl jų 
ir pats savo gyvastį aukojas..

WASHINGTONAS, vas. 19.- 
Karo cheminio skyriaus viršinin
kas, generolas Fries, bando iš
vystyti nuodingas dujas uodams 
naikinti vietose, kur Jų daugy
bės randasi. Manoma, kad to
kiom dujos butų gfllimą laidyti į į vienas kalinys, meksikietis, buvo ateinančiais metais įvyks Chica- 
pelkes iš aeroplanui

SAN QUENTIN, CaL, vas. 19. 
— San Quentino kalėjime tarp 
meksikiečių ir Amerikiečių ka
linių įvyko muštynės, kuriose

ROMA, vas. 19. — Chicagos 
kardinolas Mundeleinas atvykt 
Romon praeitą naktį. Bus čia 
dvi savaites, ruošdamas planus 
eucharistinei konferencijai, kuri

užmuštas.

•PIRMAS TEISĖJAS-MOTERTŠKĖ “EINA PAREIGAS”
w.

Poni Georgia Bullock (vidury) buvo nesenai išrinkta Los Ange
lėse, Californijoj, municipalio teismo teisėju. Pradėjus jai tei
sėjo pareigas eiti, pirmas jos “keisas” buvo — jauną porelę su
rišti moterystės ryšiu.

Prusą kabinetas sudarytas Nepaprastas įstatymo pro
jektas kun. Purickio bylai

Dr. 
cen-

BERLINAS, vas. 19. — šian
die tapo paskelbtas naujas Prū
sijos kabinetas, su Dr. Vilhelmu 
Marxu prieky. Kabineto sudė
tis tokia:

Ministeris pirmininkas, 
Vilhelmas Marx, kataliku 
tro. t

Vidaus reikalų ministeris, Vil
helmas Karlas Severing, socialis
tas.

Visuomenės gerovės ministe
ris, Heinrichas Hurtsiefer, ka
talikų centro.

Teisingumo ministeris, Dr. 
liūgo Zehnhoff, katalikų centro.

švietimo nrinisteris, prol*. Bot 
cker, bepartinis.

Finansų ministeris, Dr. lioep- 
keraschoff, demokratas.

Perkybos ministeris, Dr. Ge- 
org Schreiber, katalikų centro.

žemės ūkio ministeris, Stei
gei*, katalikų centro.

26 vestuvininkai užmušti, 
auto trokui susikūlus

Nevaria reikalauja “sau- Kataliką kunigas paliko

•. BOMBA Y, Britų Indija, vas. 
19. — Telegrama iš Indore pra
neša, kad ten'dvidešimt šeši as
menys užsimušę ir penkiolika 
kitų pavojingai susižeidė, dide
liam motoriniam vežimui apsi
vertus ir nusiritus į pakalnę. 
Tuo vežimu važiavus linksma 
vestuvininkų partija.

sos” įstatymo revizijos
RENO, Nevadą, vas. 19.—Ne

varios senatas priėmė atstovą 
buto pirmiau priimtąją rezoliu
ciją, reikalaujančią, kad Jungti
niu Valstijų kongresas sušauktų 
konstitucinę valstijų konvenciją 
aštuonioliktajam konstitucijos 
amendmentui (prohibicijos įsta
tymui) peržiūrėti.

Rezoliucija tuojau bus pasiųs
ta kongresui.

Jeigu panašias rezoliucijas 
priimtų du trečdaliai valstijų, 
kongresas butų priverstas tokią 
konvenciją sušaukti.

Chicago ir apielinkė. — Ofi
cialia oro biuro pranašavimas 
šiai dienai: - - Didžiumoj apsi
niaukę, gal būt bus lietaus ar 
sniego; maža atmainos tempera
tūroj ; vidutinis mianąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 29P F.

šiandie saulė teka 6:40, lei- 
džiosi 5:28 valandą.

$153,433 turto
NEW YORKAS, vas. 19.

Ooney Islande, Sangamore vieš
buty vakar rado lovoj negyvą 
katalikų kunigą Petrą J. Slane’ą, 
atvykusi į Coney Islandą vakaci- 
joms iš Owosso, Mich. Jis buvo 
70 metų amžiaus. Gydytojas, 
apžiūrėjęs kūną, sako, kad ku
nigas miręs širdies liga.

Kuniko Clane’o rūbuose raąta 
trys bankinės knygutės, paro
dančios jo depozitų bankuose vi
so labo 153,433 dolerius.

Sako, kad kunigas Slane turįs 
Brooklyne giminių. Kreiptasi į 
Detroito vyskupą su paklausimu, 
kas daryti su lavdnu.

KOMA,, vas. 19. — Italijos le- 
gacija Lenkijoj pakeliama į am
basadą. Pirmu ambasadorium 
skiriamas Orsini Baroni, dabar
tinis Italijos ambasadoris Bel
gijai.

HAVANA, Kuba, vas. 19. — 
Viename vietos viešbuty, turis
tų lankomame,, iškilus 
čams policininkas nušovė 
ninką, kf.pitohą G arčią.

SULAIKĖ KNYGAS

kivir- 
kari-l

KAUNAS. — Šiomis dienomis 
Čekoslovakijos buvo prisiųs

tos knygos leidžiamos Rusijoje. 
Politinė policija sulaikė jas ir 

ikaikurias grąžino atgal.

Fordo dirbtuvės Kopenha
goj darbininky streikas
KOPENHAGA, Danija, vas. 

19. — Amerikiečio automobilių 
fabrikanto Fordo įsteigto.] čia ( 
dirbtuvėj vakar kilo darbininkų ; 
streikas dėl to,, kad dirbtuvės 
viršininkai pašalino iš darbo vie
ną darbininką. Tasai darbinin
kas1 buvo nusikaltęs tuo, kad ne
tyčiomis apliejo vandeniu ką tik ( 
nutapytą automobilį.

Kadangi dirbtuvė turi d augy
bę užsakymų Fordo automobi
liams, kurie turi būt ūmai pri-i 

lerių bankų buvo skaitoma Amerikos statyti, tai toks streikas dirbtu- '

PINIGŲ KURSAS
Vakar, vasario 19 <1., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 <lo-

pinigais šitaip:
Anglijos, 1 sv. sterlingų
Belgijos, 100 frankų .....
Danijos, 100 kronų .......
Francijos, 100 frankų ...
Italijos, 100 lirų ..........
Lenkijos, 100 zlotų ..............  $19.25
Norvegijos, 100 kronų ......   $15.29
Olandijos, l()0 florinų ............ $40.18
Suomijos, 100 markių ........... $2.53
švedijc% 100 kronų ...........   $26.95
Šveicarijos, 100 frankų ........ $19.25

$4,77 vės administracijai grėsė dide- 
J5.05 į liais nuostoliais, ir ji tuojau su

tiko pašalintąjį darbininką pri-' 
Darbininkui 

streikas šia n

$17.81 '
$5.26
$4.11 imti atgal dirbti, 

sugrįžus į darbą, 
die atšaukta.

------------- —-----------------------ROUEN,, Francija, vas. 19. —
Lietuvos Pinigą Kursas (čia prasidėjo byla ištekėjusios 

Lietuvon per fyancuzu amerikietės. Marga •!
doleriais "yra“ skaito-; ritos DeutoTiencc. Ji kaltinama 

Idel Ljnd'.mo, sąmoksle su savo 
{o.5o |šoferiu nužudyti savo vyrą, is

.Siunčiant pinigus 1
Naujienas Lietuvos litu kursas skai
tant Amerikos < 
mas šitaip:

50 "
100
200too
400 
500

.600
700 
800 
900
Prie Šitos sumos reikia pridėti 25 Į tomobllį, kUilUO variavo dvi ka-| 

centai pašto iSulidų už kožną siuntinį. Į Į-įninku žmonos. Abidvi buvo 
Norint pasiusti telegramų — dar 521 iMnt« duetai. J užmuštos. s I

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

JLU.OU 1 * . J
. 20.75 eilės jau trečia. 

,31.00
41.25 . ________
01.50

PANAMA C. Z., vas. .19. , - 
82.251 Ties New Gatun geležinkelio 

-??•?!! kryžkelėj traukinys sudaužė au-

PANAMA C. Z., vas. 19. , -

iš

KAUNAS,, vas. 1. [Lž] 
šeštadienio Seimo posėdžiui, spe
cialiai sušauktam kun. Purickio 
bylos reikalu, Minist. Pirm. J. 
Tumėnas įteikė su palydžiamuo- 
ju raštu tokį Laik. Liet. Teismui 
ir jų darbo sutvarkymo įstaty
mo papildymą, kurs skamba 
šiaip:

i §341. Bu v. ministerių baudžia
mos bylos dėl jų tarnybos nusi
kaltimų ar dėl Valstybės išdavi
mo, jei jos neišspręstos Teisin
gumo Ministeriui pasiūlius per
duodamos Seimui.

§342. Seimas apsvarstęs šias 
bylas nutaria absoliutine visų at
stovų balsų dauguma ai1 turi 
,buti tam tikram ministeriui iš
kelta byla ir teigiamai atsakius 
nustato už kokį nusikalstamą 
darbą ir remiantis kokiu Baudž. 
I stat. straipsniu buvusis minis
teris turi būti teisiamas.

§348. Seimui sutikus,, kad kuri 
paminėtų šio papildymo 341 str. 
bylų butų keliama, ši byla per
duodama, iki bus įsteigtas Auk
ščiausias Lietuvos Teismas. A- 
pygardos Teismui spręsti bend
ra tvarka.

§344. Seimui nesutikus, kad 
kuii miinėtų šio papildymo 341 
str. byla butų keliama, Ši byla 
perduodama Apygardos Teismui 
numarinti. \

Šis papildymas veikia nuo je 
paskelbimo dienos.

Tumėnas
Ministeris Pirmininkas.

Prie to visa galima pastebėti 
kol kas tiek: Purickio advoka
tams nepavykus įtikinti Vyr, 
Tribunolą,/kad jis negalįs kun. 
Purickio teisti, pats p. Tumėnas 
pasiskubino prieš pačią bylą tam 
tikru įstatymu žūt būt atimti tą 
bylą iš Vyr. Tribunolo ir tokiu 
budu pavesti pačiam krikščionių 
demokratų blokui spręsti • apie 
savo buvusio lyderio ir kr. dem. 
Centro Komiteto nario darbus.

Daug geriau p. Tumėnas butų 
padaręs suglausdamas šį visą 
reikalą į vieną formulą: ‘‘šiuo 
kun. Purickio byla numarina
ma,” ir aišku butų ir nereiktų 
tam tikro tikslo velti į ilgas so
fistines pakulas.

5is Kartus Greičiau 
už 50 centu ' • •

Nežiūrint kad k* 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- 
resantams į visas Lietuvos dalis ir ^taipgi 
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių 
vietų. Naujienų telegramos yra greičiau
sias, tobuliausias/pigiausias ir saugiausias 
pinigų-siuntimo būdas.

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

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

NAUIIENO
1739 So. Halsted St, Chicago, UI.



••

.'’rHelmarai suteikia
■ jums gryną. Tur-
■ kišką tabaką, ge- 
I riausj ir bran- 
| I giausį tabaką dėl

cigaretų. Papra
sti cigaretai su
teikia jums daug 

(maišyto tabako, 
;bet jose yra la
ibai mažai Tur- 
kkiško.

Užlaikomyjy asmeny 
kreditas

Rūkytojo 
paprastų cigaretų 

%

Jei aš jaučiuosi užga
nėdintas su savo taba- 

<r

ku, tai delko aš turiu 
permainyti?

Atsakymas—
Rūkytojo

Helmar cigaretų

Jus negalite pilnai bū
ti užganėdintu su tuo 
ką jus turite kol jus 
nepabandysit ir ne- 
pradėsit vartoti ge
riausio*.

Sulig 1924 m. mokesčių akto, 
taksų mokėtojai gauna kreditų 
$400 nuo kiekyieno asmens, ku
rį jie užlaiko. Užlaikomieji as
mens vadinami tie, kurie neturi 
18 m. amžiaus ar negalintieji 
sau pragyvenimo padaryti dėl 
fizinių ar protinių trukumų. To
kie kreditai ant užlaikomųjų as
menų duodami Jungtinių Valsti
jų piliečiams ir čia apsigyve
nusiems. $400 kreditas leidžia
mas priedo prie asmeninio pa- 
liuosavimo $1,000 pavieniui ir 
vedusiems asmenims, jei kartu 
gyvena ir šeimynos galvai $2> 
500. Pavyzdžiui, vedęs tak*sų 
mokėtojas su jo užlaikomais vai-* 
kais turėjo $3,500 jeigu. Jam 
duodama išimtis $2,500 pride
dant po $400 kiekvienam užlai
komam asmeniui, viso $3,300, 
kurių tų ^umų išimant iš $3,500 
lieka $200, už kuriuos tik moka
mi taksai.

Pavienis asmuo, sakysim, 
vena New Yorke ir užlaiko 
vo senų motiną Lietuvoje.
1924 m. jei gos buvo $2,000. Jo 
asmenine išimtis yra $1,000, 
pridėt $400 kredito už jo Užlai
komųjų motina, taksus moka 
tik už $600. $400 išimtis duoda
ma visvien ar užlaikomasis as-

Didelis Šokis
Rengia

Susivienijimas Lietuviu Draugijų ant 
Bridgeporto . * 

t

Subatoj, Vasario 21 d., 1925
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIUM,

’ 3133 So. Halsted St.

Pradžia 6:30 vai. vakare

Kviečiame visus be> skirtumo atsilankyti, bus gražus šokis prie 
geros muzikos, galėsim gerai linksmintis naujoj svetainėj.

RENGIMO KOMISIJA.

DRAUGIJA “LIETUVOS ŪKININKAS“
Stato Neturiu Veiksmu Dramos Vaizdelį

“VALKATA’’
Nedelioj, Vasario 22 d., 1925

M. MELDAZIO S V EI'., 
2244 W. 23rd PI.

Durys atsidarys 6 vai. Pradžia 6:30 vai.
Vaidins Artistai Teatrališko Kliubo “Lietuva” 

Kviečia Dr-ja “Lietuvos Ūkininkas“.

DIDELIS METINIS

BALIUS
i ■ ? ‘ >>J -> • •

- Reggia

LEBiG VARDIJA D. L K. VYTAUTO

Nedelioj, Vasario-Feb. 22, 1925
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIUM SV„ 

Halsted St. 
valandą vakare. <
lietuvąjtjĮs kuubkartlin^iaųjiai ataj- 

iditoriniu svetaine yru labai

> ' 3133 So.
Pradžia 6:30

i h'ieeiapia visuv lietuviui ir 
telankyti, nes žinote, kad nauja Lietuvių - -— . • ,,,,
| graži. kur galėsite linksmai pasišokti, apie muziką nėra kalbos, ves 

bus puikiausia iš visu ką gali būtį’ Clueagoj.
. Kviečia KOMITETAS.

Penktadienis, Vas. 20, 1925

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-i 
NYTI VISADOS KRElPKITfiS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS.

ANT NAUDOS. J

L FABIONAS Cb

«vubo« ietaynai ir Untal 
Ir a«s JaaUua^ kad Ui 
yra dalykai knrj ««• <«• 
rimą ragvUaridkala hta- 
tarpiais atvirti.(r..įtinai 
p«rnU4MU.r

8taa« NtyrinJ. ««• laika. 
hm Ulkt rvOdetsin. r«l- 
kata btataCtau
Motinoms ir motinoms ja»-', 
aV kMIUy.(

Kddlkig apr4pbdaaaa ir»^

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO KAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

JkŪDlKl

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ

KŪDIKI

STRAIPSNIS 112 ,

KO MOTINOS NETURI DARYTI 
’ •. Iv

Nepenėk kūdikio perdažnai ar per
daug. ,

Neg'uldyk kūdikio, jei jis n&ra tin
kamai papenėtas.

Neguldyk vaiko vakari, jei jis per 
dieną neliuosavo vidurių gerai.

Neduok vaikui čiulpti čiulpiko ar 
tuščios bonkutės, kad jis nurimtų.

Neduok kūdikiui gyduolių ar bile 
kokių vaistų nepasitarus su gydyto
ju. ' ’l »

Neduok kūdikiui arbatos, kavos, ar
ba svaiginamų gėrimų.

Neduok jam kendžių, saldumynų,jam kerdžių, saldumynų, 
kūdikiui kietų valgių ikf 
metų amžiaus, ir tai labai 
iv lengvai suvirškinamose

! Negailėk geriamo vandens; vanduo 
gelbsti vidurių- liuosavimui.

"< Prirengdama1 kūdikio maistą ne- 
pėsk ant jo, kad' atvėsinti.
: Negamink daugiau maisto, negu 
tyra reikalinga vienatm sykiui. Geriau,- 
sios pasekmės gaunamos kada mais
tas šviežiai prirengtas.

g'y-' šokolado.
’ I Neduok 
^'I jis nebus 
Jo po mažu 

‘ormose.

muo gyvena su taklsų mokėtojų!’, Nevartok jokių gumos pridėckų prie 
■ . . .. .■ . t_ bonkutes išskyrus čiulpiką.ar ne, ir,,ar jis jam yj-a giminė • Nepalik kudik ‘ ‘ ‘

ar ne. • • , . ....... ...
.. Apsigyvenusis ateivis, kuris
užlaiko užsieny savo Žmoną ir pati šitas svarbias smulkmenas.
tPjfh vaikus, neturinčius IS fyi. 
amžiaus, gauna kredito liž juos. 
$1,200. Iš viso $2,200. Jam ne
duodama išimties $400 žmonai, 

asmeninės

__r___ ___ :io vieno su bonkute.
< Nepasitikėk ir nepalik tarnaitėms 
išvalyti bonkutes, indus, ir tt. arbą 
prirengti kūdikiui maisto.Prižiūrėk e.’tm ■»»Ki «* C’H'M lIlzmAHOL'(

Nepamiršk kas savaitę kudikj pa
sverti ir užrašyti jo svorį.

o, Neduok kūdikiui čiulpti ar valgyti 
' -iš bonkutes daugiau, kaip dvidešimts 

■ - f minutų vienu sykiu.
Neduok kūdikiui užmigti su čiulpi- 

nė asmeninės išimties $2,500 (jto «>!• 
dėlto, kad jis negyvena SU savo go. Lai jis ramiai penisi lopšy, 
’žmtnvi Tam dnndnmn iSimtiJ Nedaleisk, kad vaikai žaistų su sa- žmona. Jam duodama išm uš ncl)andyk juos ju<lkinti tll.
kaipo pavieniui—$1,000. lleika- kreipti jų domę kitur kuomet jie val
iau j antis $2,500 jšimt.ips T na- go. 
liuosavimo) turi gyventi su žmo-'gių.' 
na.

Apsigyvenusis ateivis, užlai
kantis .užsieny savo gimines ir
gi negali gauti $2x500 pdliuosa- 
vimo. šeimynos galvot, norintis} 
asmeninio paliuosavimo savo na- pasitark su gydytoju.’

išimties (pa- ? ,,. v I Neduok vaikams valgyti tarpe val-

I Neduok vaikams nuryti maistą ne- Į 
‘ sukramčius. Lai ima viską atsargiai j 
ir pilnai sukramto.

( Neapleisk kūdikio dantų. Tai yra 
svarbu ir j tai turi būti kreipiama do- 
mė.

! Neragink vaikus valgyti. Jei jie ■■
1 nuolatos atsisako valgyti laiku, tai Į 

muose turėtų gimines užlaikyti. ’ Nevartok pigių t^lcum ^teHų^Ju-1 
Iš apsigyvenusiųjų ateivių ar pi
liečių gali būti pareikalauta įro
dymų apie jo užlaikomus asme
nis, už kuriuos jis taksų paliuo
savimo reikalavo.

Neapsigyvenusieji ateiviai te
turi paliuosavimą $1,000 ir taip-

su kūdikio oda yra opi ir pravalytum 
vartoti grynus kūdikių talcum milte
lius.

Per keletą gentkarčių tūkstančiai į 
Lietuvių motinų išaugino savo kudi- i 
kius su Borden’s Eagle Pienu. Tai 
kad jų draugai rekomendavo Eagle 
Pieną ir todėl kad jos rado jį pilnai j 
patenkinančiu. Bet ant nelaimės dau- j 
gelis šitų Lietuvių motinų nebuvo ■

gi neturi paliuosavimo už UŽlai- tinkamai informuotos, kodėl jos gavo I 
i-a,,.,,,. 'tokių puikių pasekmių. Eagle PienaskornUo asmenis. Ateivis, ictu-(yra puikiausias ir gryniausias iš sal-' 
rįs nusistatymo kaip ilgai jis čia ’’ y -J—- —
gyvens, yra apsigyvenusiu atei
viu. [FLISJ.

4a

labai užganėdinta
Mrs. B. Sehalfnėr, 518 W. 136 

SI., Ni‘\v York City rašo;
“Malonėkite atsiųsti man greitai 

dar du pakeliu Bulgariškos žolių 
Ai-balos, nes aš suradau, kad šita 
Kraujo Arbata yra labai gera ir 
mes esame labai užganėdinti.” Bul
gariška Arbata pagelbsti nuo reu
matizmu, užkiolėjimo ii' paiaiso 
kraują.

Bulgariška Žolių Arbata greitai 
nasulina slogas. Tik vartoki! karš
ią einant gulti. Parduodanti pas 
visus aptiekorius -- 35r., 7pe. ir 
$1,25.

Pastaba: Aš atsiųsiu dideli 5 
mėnesiams šeimynos pakelį paštu 
už .$1.25. Ailresuokili* man, II. II.

Marvel Blvd,V.IM)

GULBRANSEN I’IANO 
KOMPANIJA

Chicago. — Visos radio statys 
Chicagpj pranešė, kad vienas 16 
melu amžiaus neregys pianistas iš* 
Omaha, Ncbraska, gavo dovaną 
pianą. Tą žinių pranešė Guibran- 
sen Kompanija.

To jauno neregio studento var
das Minor Clites. Jis grodavo dol 
radio Shenandoah, lovva. Visiems 
jo grojimus paliko ii- pradėjo .sjtis- 
li imn aukas. Puškinu susidėjo su 
i"a pinigu i 
iL-gisIruojoilj 

rengiamą 
Salj iv, 
nei cgj s,

jis liipiejo (h’Hiid 
daną- Jam dabar 

n ib:r, luut šnjL-'-i n i- ii-. k:,.J ir l.u-J .
I1IIJ3 lieo'yys, bei labui i.l.um
bina piaiui. Ji:> jau iMnul-u daug 
kunipazifijų iš almiiilitn. ir žmo
nės džiaugiasi jo givųimu.

(Apskelbiniąs)

Babies Lova It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumu iš priežasties dantų 
auginio, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių7 
Laaalive.

Mas. Wu4SLOW’6 
Syrup

daus, šviežio ir riebaus pieno, su
maišytas su atydžiai pergrynintu cu
krumi, taip, kad^padaro kūdikiams 
maistą, geriausj fą galima duoti po 
to kaip motinos pienas išsenka, arba 
neturi tokio maistingumo.

Perskaityk atydžiai šituos straips
nius kiekvieną savaitę ir pasidėk at
eičiai. ... ...

A. F. CZESNA
-MAUDYNES

Turkiškos, sulfurinės va
nos ir elektrinis gydymas

Dabar naujai išradome mliiera- 
liuesl sielines vanas, kurios yra ge
ros nuo visokiu ligų: reumatizmo, 
cirkuliacijos, kraujo ir t. t.

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

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

Moterų rkyriuu atdarau U tumiu- 
titio 8 iki 1’4 vai- MŪątiea.

Atdara diemuuiH ir nuktiiuia.

1657 W. 45th St.,
kampus So. Pauliną St.

Flioue Boulevard 4552

IIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Tik ka atėjo naujas Kuk 

turos No. 1 už 1925 metus. ’

• v. Naujienose :
1739 S. HalstediSt., Chicago 

Kaina 30įentų
liiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitf

$350.00 DOVANŲ $350.00

19 Maskaradinis

Rengia DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIETUVOS 
atsibus

Sukatoj, Vasario-Feb. 21,1925
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2244 W 23rd PI.
Pradžia 7 valandą vakare Įžanga 50c ypatai

j Kviečia visus jaunus ir senus atsilankyti ant to linksmo Maska
radinio Baliaus,

| . Kviečia visus KOMITETAI.
ra

DIDELIS
Sidabrinis Balius

-RENGIA DR-STĖ ATGIMTIES LIETUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ

Sukatoj, Vasario 21, 1925
TAUTIŠKOJ PARAPIJOS SVETAINĖJ

3501 SO. UNION AVĖ.
Pradžia 7 vai. vakaro. Įžanga ypatai 35c.

Kviečia jaunus ir senus atsilankyti ir praleisti linksmai vakarą prie 
puikios muzikos, Kviečia KOMITETAS.

■M

Po Gaisro Išpardavimas
GAISRAS BUVO SAUSIU 20

. • • I

Tas kainavo mums tuksiančius dolerių, dabai’ 
sutaupysime jums daugiau negu 50'k ant smul
kių dalykų ir,rūbų kurių jums visuomet reikia. 
Mes padedam ant listo naujus dalykus, lai pa
matysit kokis yra nupiginhnas.

Krakmoliniai kiflnicriai, Arrow ir Ide > 6c
Paris Garters, 35c. vertes........................ 11C
Engiisb Broadcloth marškiniai ir kaime

liai visų mierų, $3 vertes......  $1.59
Vatines pančiakos, 25c. vertes.................   6c

98c

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-1(2 

Tel. Central 441L Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted SI 
Tel. Boulevard 1310

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

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 
kola pinigu 1 ir 2 i

tai. — Pas- I 
morgičiams. 1

wwww» »

JOHN KUCHIJįSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd arti Leavitt St 
Teįephoiie Canal 2552

Valaądds: 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, Farmag. ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

,A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Koom J2001 
Randolph 1034—Vai. nuo'9-6 

Vakarais
3301 S. Halsted St., Te). Blvd. 6775 

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

11
Tel.

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 abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas '

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

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

Kepures, $2.50 vertes

•t y'

ž o

Musų visas tavoras dėl vyrų pasipuošimo yra 
numažintomis kainomis.

Visas tavoras yra gerame padėjime.

i ivoli ioggery
811 E. 68 St.
Atdara vakarais.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. \Vashingtou St. Room >11 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8220 
Ant Bridgeporto SąredoJ nuo 
6-8 v. v. Subatpj nuo 1-7 v, v. 
3236 S. Hakted St. T. Boul. 6737

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
..... . ....

'fel. Kedzi^VOZ* r

3514 16 Koumivell Rd.
Arti St. 1-duis .Avė.- / 

CHICAGO. 1LL.
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ĮKORESPONDENCIJOSĮ HLie?uv<S5i

Detroit, Mieli.
Uždraudė flirtuoti su boo t Jėge

riais.

Policijos komiisiionierinus įsa
kymu, jx>licijos superintenden
tas Rutledge uždraudė poli- 
cistams lankytis tose vietose, 
kur jaučiama naminvtės šinka. 
vimas. Už apsi lenk imą su šiuo 
Įsakymu polieistai bus pašali
nami iš darbo.

Pranešimas toliau sako, kad 
nū kratų daugiau nedarys be 
teismiško leidimo, nes esą pri
viso mieste plėšikų, kurie ap
simetę policistais daro' kratas 
piliečių namtrnse ir neva mun- 
šaino ieškodami papildo plėši
mus ir išsinešdina.

Mainosi ir valia dievo
Vasario 16 d. metodistų baž

nyčių kunigai nutarė rišt mo
terystės ryšiu ir tuo.% kurie 
luri persk iras. žinoma, jie sa
ko, kad tik lokie galės gauti 
jų patarnavimą, kurie vedė, 
išsiskyrė ir nekalti.

Mainos laikai. o kartu ir 
valia dievo. , j

“GerJaikis” Detroite.

Gijas — SI1A. 169 kp. su 15 na
rių AįPLA. 12 kp. su 21 narių. 
Keletas lietuvių tur nuosavius 
namus ir gana gražiai gyvena. 
Tik kažin kodėl daugiau lietu
vių čia neapsigyvena; darbų 
čionai netrūksta, o ir miestelis 
naujas iv gražus, gyventi, rodos, 
būt smagu ir geras susisieki- 
mas su Pittsburghu Pennsylva- 
n įjos didžiuoju gelžkeliu.
' Biznio atžvilgiu miestelis 
turi gražią ateitį. *

Praeitais metais 17 d. birže
lio, visas Ambridgius apvaikš
čiojo šimtmetines > sukaktuves 
nuo Įsteigimo vokiečių komunos 
toje vietoję, kur dabar yra Am
bridgius. Tos komunos pabuda- 
voti namai, svetainė, ištaisyti 
daržai da ir šiandien tebėra. Jie 
yra paimti miesto valdžios ir 
yra prižiūrimi ir užlaikomi gana 
rūpestingai. 1824 metais atva
žiavo vokiečių būrys iš Vokieti
jos, po vadovyste tūlo Ruppo. 
Jie atvažiavo Į Pittsburghą, o 
iš ten jie pavažiavo apie 16 my
lių j vakarus ir pagal Ohio upę, 
lygumoje, ir apsigyveno, uždė
dami komuną ir bendrai vesda
mi pavyzdingą ukj. Kokia ta ko ' 
inuna buvo, ar religiška, ar ki
tokia ,,tai yra sunku sužinoti iš

PASAULIO GALO NEBUSIĄ

Weifare departamentas pra
neša, kad per sausio menesi 
teikė9 pašelpos 2,702 šeimy
noms, išleisdami tam tikslui 
$91,981. Rendonk gyduolėm ir 
ligonbučiam gelbstint biednuo- 
menę išleista $42,019.

šio departamento viršininkai 
sako, kad paleistos kalbos po 
visą šalį apie Detroito “pro- 
sperity” tiek darbininkų su
traukė Į Detroitą, kad visi dar
bų niekad negalės gauti.

Well, kaip kam lai tikrai 
“prosperity.” Bet kam?

žmonių pasakojimų. Tik tie visi 
senovės laikų ištaisimai liudija, 
kad tai buvo vedamas pavyzdin
gas ūkis. O šiandie vietoje tos 
komunos yra išaugę didelis mie
stas su didelėm išdirbystėmL

\ —Svečias.

Vėliausiu apskaitymu, Chica
go turi 2,700,000 gyventojų. Iš 
jų trečdalis yra čiagimių, kurių 
tėvai betgi yra gimę svetimose 
šalyse. Chicagoje be to dabar!' 
gyvena apie 100,000 negrų.

Kaunas, 30 sausio. — Pasku
tiniuoju laiku Lietuvoje, o dar 
labiau Latvijoj labai plačiai 
skleidžiama gandai apie besiar
tinantį pasaulio galą.'Tuos kei
stus prondus skleidžia j vairias «u- 
fanat izeję sektantai ir svarbiau
si tų gandų yra 7-tos dienos ad
ventistai. * ■* '

Minėtosios sekios pranašė 
Margareta Roven pranašauja, 
kad pasaulio pabaiga Įvyksianti 
6 vasario šių 1925 m. ir tas jos 
pranašavimas gana plačiai tapo 
paskleistas spausdintais lape
liais sukėlęs daug' visokių kal
bų, o tamsesniuose žmonių 
sluogsnuose net iššaukė nėrimą 
ir nusiminimą.

Del paskleistųjų gandų apie 
busintį 6 vasario pasaulio galą 
atsiliepė Lietuvos 7-tos Dienos 
Adventistų Bendrijos Komite
tas, kuris 29 sausio Įdėjo Į ru
sų kalba Kaune leidžiamąjį dien
rašti “Eho” laišką, kur su pa
sipiktinimu užginčija tą prana
šavimą. J dėtam e laiške Lietu
vos adventistai tarp kitko pažy
mi, kad tftos gandus paleido an
aiptol ne jų visa sekta, bet sau- 
jalė fanatizuotų ypatų. Girdi, 
tiesa, mes tikime ir skelbiam, 
kad musų laikas yra paskutinis 
laikas, ir kad atėjimas Kristaus 
laukiamas, bet suli£f paties Jė
zaus Kristaus parodymo ir pa
siremiant aiškiais Biblijos paro
dymais niekam negali būti žino
ma nei metų nei dienos, nei va
landos, kada tai Įvyks. Taigi pa
skelbtąjį ant 6 vasario pasaulio 
galą Lietuvos adventistai atšau
kia.

— Lietuvos darbininkas.

TANKUS KOSĖJIMAS
Gal būt jus nesuprantate, Kodėl jus tankiai kosite ir 

persisaldote, tiesa yra, kad jpsų visa kimo jėga yra silp
na ir jus reikalaujate maisto-gyduolių kaip 

MOTIS EMllSION 
kad maitinus jūsų kūnų ir atbudavojus jūsų stiprumų ir 
suteikus jums jėgų atsilaikyti prieš silpnumų. Jus nerei
kalaujate stiprių gyduolių, bet maitinančių.

Jei jus turite trubelio su kosuliu arba slogomis 
vartokit Scott’s Emulsion kasdien! Jįjį

Scott K Bowne, Blnomfiel.l, N. .1. 24-57

i

-prašykite savo tėvo, 
kad užsivilktų kautą 
ir užsimautų kepurę, 
atsiveskite jį į musų

P. Jurkšaitis.
LSS 116 kp. nariams

LSS 116 kp. mėnesinis su
sirinkimas Įvyks nedėlioj, 22 
dieną vasario, Lietuvių svetai
nėj (direktorių kambarys); 
pradžia 2 vai. po piet.

šiame susirinkime* pasižadė
jo dalyvauti valstijos sekreto
rius drg. Chas. Robson. 'kaip
gi drg. P. Sadulas skaitys pa
skaitą “Iš kur paeina lietuvių 
tania?“ Be to dar ir valdybos 
rinkimas. Todėl visi nariai pri
valote atsilankyli Į šį susiriu- 
kimą. —LSS 116 kp. Valdyba.

Nauji Tru-Fit Akiniai 
DYKAI Išbandimui

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUšERKA

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

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

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

||IWMI.I1!M.I I’.I

Tel. Blrd. 3188 
M. Woitkewlpj» 

BANI8 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa- 
tarnauju mote
rims prie gimdy
tu o, patarimai 
lykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

PRANEŠIMAS

Ambriflge, Pa.
Miesto' augimas.—Darbai.—Lie

tuvių gyvenimas. — Buvusi 
vokiečių komuna.

šis miestas yra vienas iš 
Pittsburgho priemiesčių, prie 
Ohio upės ir apie 16 mylių at
stumo nuo Pittsburgho į vaka-
rus. Gyventojų, turi apie 17,- 
000. šis miestas prasidėjo sta
tytis kaipo miestas tik 1903 me- 
tuose ir laike 22 metų išaugo į 
dabartinį savo didumą ir yra 
manoma, kad ir ateityje šis mie
stas augs, nes valdžia yra nu
tarusi statyti tiltą per Ohio upę 
ir tada Ambridgius bus sujung
tas su kitu Pittsburgho prie
miesčių —Woodlawn, kuris irgi 

/yra naujas miestas, turys gy
ventojų apie 18,000. Taip Wood- 
lawu, taip ir Ambridguj yra di
džiulės plieno dirbtuvės; Wood- 
lawne — Jonės & Laughlin, o 
Ambriguje — United Steel Kor
poracijos didelei Bridgevvorke ir 
keletas kitokių dirbtuvių. Tik 
Ambrigius tur geresnes gamti
nes sąlygas., negu Woodlawnas: 
Ambridgius randasi ligumoj, o 
Woodlawnas kalnuose.

Ambridguj darbai eina gana 
gerai ir čionai darbas gauti yra 
visai nesunku. Čionai žmonės 
bedarbės mažai kada yra matę, 
bet uždarbiai tai ne kokie; be to 
daugiausia turi dirbti po 10 .ar 
12 valandų į dieną, nes čia visi 
darbininkai yra neorganizuoti, 
todėl yra ir labiau išnaudoja
mi. • '

Lietuvių šioje kolonijoje yra 
17 šeiminų ir apie 10 pavienių. 
Lietuviai turi ir savas organiza-!

7 ) 1

Res. Phone Rockvvell ,0268 
Phone Canal 0084 

Europinia gydytojas ir chirurgas 
‘ DR. I. TREIGER i * 

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

nuo 10 iki 12 ir pagal sutartį

■ Pranešame, kad Dr. ITerzman per- 
; įsikėlė nuo 3410 So. Halsted St. j

3235 S. Halsted St.

^ DR, HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiua 
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 
Telefonai: «! n10* iNnJS

| Drexel 0950
’ Boulevard 4130

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

i „„i,,,

1924

Shell, 
pagra- 
veid*.

Puikus 
rėmai 
žiną
Nesiųskite nei cento afi uzh.i.h.u jums
ATSIŲSKITE KUPONĄ ŠIANDIEN. Į 
Ritholdz Hpe<-tac|e Co., Depl. F. L. 20 4 I 
1162-64-66 W. Madison St.. Chicago, III

Atsiųskite man porų akinių dėl I 
10 dienų' DYKAI IŠBANDYMUI. Į 
Jei man jie patiks aš iižmokėsiu 
J3.9S. Jei ne, aš sugrąžinsiu " juos . 
ir už tai nieko nereikės mokėti. ■ 
Vardas ........................... Amžius......... |
Pašto Ofisas ................
Gatvė ir numeris ....
Box No ........... R F D

NESIŲSKITE PINIGŲ 
Aš nepriimsiu nei 

no cento kol jus nebusite 
užganėdintas. AŠ garan
tuoju tikrų pritaikymų ar 
ba nevok uos iii jums nieko. 
Aš pertikrinau daugiau 

kaip 200.000 vyru ir mo
terų, kad mano dideli “True Vision” akiniai, aų 
gražiais shell rėmais, yra puikiausi ir stipriausi 
akiniai kokius galima gauti. Jie apsaugos jueu 
akis, prašalins akių nuovargi ir galvos skaudėji
mų. Aš tik reikalauju atsiųsti savo vardų, adre
sų ir amžių. <X

Kuomet gausite užsidėkite kaip lengvai ir pa
rankiai jie pritinka ir jus galėsite skaityti, siūti, 
aiškiai matyti toli arba arti,' dienos šviesoje ar 
prie liampos.

Jei po dėvėjimui 10 dienų ir naktų jus husite 
užganėdintas jais ir manysite, kad jie yra lygus 
akiniams kur kitur mokama $15, atsiųskite tik 
53.98. arba sugražinkite juos ir už tai nereikės 
mokėti. Pabandykite juos DABAR — Jie SIUN
ČIAMI DYKAI. Išbandvkite juos 10. pilnų dienų 

, mano Rizikų ir mano iškasėtais. Atsiųskite kupo- 
ponų tuojau. Nesiųskite pinigų!

Valkus gold filled antausiai nesužeis labiausiai

krautuvę ir tegul jis padeda savo 
koją ant pedalo Gulbransen 

I •i j ’

Registruojančio Piano. Jei jis
p * l • .

patiks jam, tada mes išaiškinsime 
keliais paprastais sakiniais musų 
ekstra lengvių išmokėjimų planą. 
Mes padėsime tik 25 Gulbransen 
ant tų specialių išlygų. Dasižinokit 
apie tai šiandien arba rytoj.

JOS. F. BUDRIK
* ■ • ’

3343 S< Halsted St., Chicago
1

Garsinkities
«4‘

“Naujienose”State
> minkštų ausų

Pirkit Dabar ir
Sutaupyki! Pinigu

2112-22 South State Street 
Telefonai:
Victory 2454-4356

Plumbingo ir Apšildymo Reikmenii
DIDELI BARBENAI DEL VISOKO

Apkainavimas namo apšildymo reikmenų su
teikiamas dykai. Parduodame išmokėjimais 
namų savininkams.

Musy salesmenai kalba lietuviškai

Vakarinėj pusėj gatvės Chicago, Illinois
, Dykai dastatymas į visas dalis 

miesto ir priemiesčius.

VIDURNAKTY SU KRUPU
Jus* pabundate naktį ir pamato

te, kad jūsų kūdikis labai sunkiai 
kvėpuoja ir jį pradėjo atakuoti 
krupas. Kq jus turite daryti? 'Pūkš
tančiai motinų išriša tij klausimų 
užganėdinančiai. Maža doza Dr. 
Drake’s ttlessco prašalina krnpą j 
keletą minutų — daugiau negu 
vienos dozos beveik ir nėra reika
linga. .Jos veikia greitai. Jos yra 
malonios ir: atsakančios ir never
čia vemti. Tikra pagelba nuo . kru
po. Daugaiusiai parduodamos Ame
rikoje. Rekomenduojamos ir garan
tuojamos pas visus aptiekorius. 50 
centų butelis —7 vertas $50, 2 vai, 
naktį,

THE GLESSNER CO., 
Findlay, Ohio.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

*■■■■ ■.......... i .i...... i ,/

DR. M. J. SHERMAN '
SpeciąJistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

v.................  -....... , /

Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

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

HM■■■■■MM■■■

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avenue 
CHICAGO.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Namų telefonas Y arda 1699 

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

A. L. DAVIDONIS, M. D.'
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.V

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

Dr, A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

• 4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146— ...... ~ - • - - ■ -

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidbncijos tel. Drexel 9191

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

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

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

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

Optometrist 
Tel. Boulevard 8487 
1649 S. Ashland Are. 
Kampas 47-tos ant 

2 lubų

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect Q610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odAs, chroniš

kų ir slaptų ligų
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 4:80 ir 8 iki 10.
Nedalioj ,nuo 2:89 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
k-- - ■ - — - - - -y*
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kariavimas vedą prie militariz- mitetas”:

18.00 
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(11. — Telefonas: Roosevelt 8500.
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*
Komunistai chuliganai pa-

gal i os gavo lekciją.

viešpataujančioSios srovės x. . .
...i.™,, i.,saiSi„
dai labiau. \ • • ! įjamų dalykų, kurie reiškia di-

----- - Idesnę mokesnių naštą ukinih- 
Vienas klerikalų laikraš- kams ir didesnę priespaudą dąr- 

ti$ teisina Šiaulių miliciją,! bininkams. '
kuri savivališkai uždarė SO- Tatai turint omenėje tik ir 
cialdemokratų mitingą ir ^raJima tėisingai išrišti klausi- 
buvo suareštavusi Seimo na- mii apie Jsa lenkišku šovi’ 
ri> Markelį. Milicija, kuria dengia savo plėš- 
girdi, turėjusi taip pasielgti, nuosius apetitus Lenkijos vieš- 
nes kalbėtojas pasakęs mi- pataujančiosios klasės. Jisai yra 
tinge, jogei reikią “nuversti tiek pavojingas 
valdžią^. t°s klasės gali užkrėsti juo Len-

Mes nežinome, ar u-o.. , , T
Markelis tain sakė n r ne |Val reikla rul),ntls» kad Lenk1’ 

. ‘’jos dvarininkai, kunigai ir bur- 
Betį jeigu jisai ir butų taip ^ujai negalėtų vadžioti už nu
sakęs, tai kas iš to? 11 
džios nuvertimas” 
prasčiausias kasdieninis da
lykas kiekvienoje valstybę- 8alima tiktai nuoširdžiai vyki- 
je. Žmonės, kurie turi teisę 
statyti valdžią, turi teisę ir 
atstatyti, “nuversti” ją.

Valdžios vertimas yra ne- masi, tai Lenkijos klerikalai ne
legalia darbas tiktai tuomet, įstengs pasėti neapykantą savo 
kai jisai yra vykinamas haudyje prieš Lietuvą. Be liau- 

• w. k J • . \. /■liz.ic rri virvwi T anL-i iria Hn_i įstatymams 
ginkluotu

Tatai turint omenėje tik ir

“A. L. T. S. 75 kp. rengia 
iškilmingą susirinkimą su pro
gramų septintadienį, vas. 15 
d., Fellowship House svetai
nėj, 831 W. 33rd PI. Lietu- 
voš Nepriklausomybės Dienos 
paminėjimui. Pradžia 1 vai. po 
pietų. Kviečiama atsilankyti 
visi geri. lietuviai”.

Iš šitų dviejų paskelbimų yra 
aišku, kad .vasario 15 dieną, sek- 

Lietuvai, kiek madieny, Chicagos sandariečiai 
rengė ne ką kita, bet — Lieitu* 

jpp. kijos demokratiją. Taigi Lietu- vos nepriklausomybės sukaktu- 
..... .•„4..-.. i...j t —n: vių apvaikščiojimą. Aišku taip 

pat, kad tas apvaikščiojimas bu
vo skiriamas ne vien jų parti
jos nariams, bet buvo viešas, 
kadpn£i į jį buvo kviečiama “vi
si geri lietuviai”.

“Vai- sies savo krašto darbo žmones 
yra pa- kurstymais prieš Lietuvą.

Kaip Xo pasiekti? Pasiekti to

nant demokratinę politiką Lie
tuvoje. Jeigu Lietuvoje darbo 
žmonių teisės bus gerbiamos, 

|jų materiale gerove buš rūpina*

dies gi pritarimo Lenkijos kle
rikalai ir buržujai nedrįs pulti 
Lietuvą!

Bet šiandie, deja, Lietuvoje 
žudypiū ir t. t. Bet prie ši- pučia tolį-gražu ne demokrati- 
tokių žygių socialdemokra- nes politikos vėjas. Ir to pasek
tų kalbėtojas tikrai nekur- mes ve kokios: lenkų šovinistai, 
stė'žmonių? Jisai, bt! abejo-nor«darai sukurstyti žmones

priešingomis
priemonėmis
sukilimu, valdžios atstovų
žudypiū ir t. t.

Philadelphijoje jie atėjo, ■ ^<^4 balsavir prieš Lietuvą, turi progos sfcdb-
susiorganizavę į s0^a^^!mu išginti klerikalus iš val- 
mitingą, kuriame kalbėjo
Rusijos socialdemokratų va-
das ir Internacionalo pildo- nėfa panaikin’ta!
mojo komiteto narys, R. Ab- 
rambvic. Jie mėgino tą mi
tingą suardyt, keldami 
triukšmą svetainėje. Kuo
met nė publikos protestai, 
nė pirmininko graudenimai 
negalėjo komunistus numal- 
dint, tai policija ėmė juos 
areštuoti. I 
po nugabenti į šaltąją.

Už tvarkos ardymą vie
šam susirinkime jie tapo pa

ti, kad Lietuvoje nėra spaudos 
laisvus, kad '/Lietuvoje teismai 

O balsavimo teisę žiaurus, kad Lietuvoje tautinių 
Lietuvoje dar, ačiū dievams, mažumų teisėsi y/a mindžioja- 

irnoš, iVft. t. Na, ir ką lietuviai 
gali prįeš šituos užmetimus ap
sakyti? ’ • ' " • 1

Lenkų vjlkas,' žinoma, nepa
liaus staugęs ir tuomet, kai Lįe- 
tuvos^ valdžios politika pasida
rys palankesnė Lietuvos liaud- 

įžiai; jisai tuomet gal dar ar- 
, šiauš staugs. Bet'jo staugimo 
niekas nepaisys.

LENKŲ AGITACIJA 
PRIEŠ LIETI)VĄ

Girdėt, kad Lenkijos vyriau-
38 chuliganai ta- sv^- pacĮaV£ Tautų Sąjungai ke-

lėtą skundu prieš Lietuvą dėl 
‘‘lenkų persekiojimo” Lietuvoje.| 
Kartu su tuo »euia lęnkų spau- ,

KAS ČIA PER ŠPOSAS?

Vakar “Naujienų” redakto-
traukti tieson ir 20 jų nu-'d°je smai’ki šovinistinė agitaci- rįus gavo sekančio turinio laiš-
teista kalėjimai!, o likusieji 
18 nubausta piniginėmis pa
baudomis.

ja, kurios atbalsiai pasiekia ir 
Ameriką.

Vienas musų skaitytojas pri
siuntė mums iš Detroito iškar
pą iš lenkų laikraščio “Rekord 
Codzienny”, kur įdėta straip
snis, pilnas užsipuldinėjimų ir. 

i keiksmų Lietuvos adresu. Jame, 
oav. sakoma: “Lietuva iš tiesų

Kodėl Chlcagos sandariečiai 
mokino užbėgti už akių Vilniaus 
Vadavimo Komitetui, kuris ren
gė apvaikščiojimą viena diena 
vėliaus (vasario 16 d.), mes ne
žinome. Toks jų elgęsis išrodo 
juo labinus keistas, kad jie pa
prakai V. V. K-tą savinasi, kai
po savo partijos įstaigą (kas, 
žinoma, nesutinka su tį.esa).

Bet užvis keisčiausia^ daly
kas tai aukščiau^ minėtasai laiš
kas. žmogus rašo grubi joniškas 
kolioneš redakcijai, “melą” iT 
“falsifikaciją” jai prikaišioja, o 
tuo tarpu jisai gerbi žino, kad 
jisai pats meluoja! Tokių špo
sų dar mums' neteko matyti. \

Mes manome tečiaus, kad jei
gu sandariečių /“apvaikščiojime” 
butų dalyvavę ne 18 žmonių, 
bet nors koks dvejetas šimtų, 
tai j4e butų ne tiktai nesiginę jo, 
bet dar butų sakę: “Ar mato
te, kokie mes dideli vyrai!”

Politinė Ekonomija
Iš rusų kalbos laisvai verte J. Sondeckis.

riame visi dirbtų bendram la
bui; reik panaikinti prekybos 
ukį, gamybą pirkimui ar par
davimui ir pakeisti jį gamyba 
visuotinam vartojimui, žodžiu, 
reik įvesti socialistinę tvarką.

Bet ar galima įvesti socia
listinę tvarką? Ar iš tikrųjų 
visuomenėj pasiėmusi rūpintis 
darbu bendram labui galės 
kiekvieną pilnai patenkinti

Buržuaziniai mokslininkai 
triubite triu'bija, jog jei su- 
rinktumėm Viso, pasaulio tur
tą ir juos lygiai tarp visų pa
dalinsime, tai visi žmonės vos 
vos galus su galais suvestų. 
Tuo remdamies jie ir išveda, 
kad neturtas ir vargas — ne?, 

/išvengiama blogybė, šiandien, 
.sako jie, dar ne taip bloga yra: 
bent kai kurie yra aprūpinti 
svetimu dalbų ir todėl gali 
varyti ’ pirmyn mokslą, meną, 
Išrasti ką nors naują kas pa
kelia darbo našumą. Privers
kite, sako jie, visus lygiai dirb
ti mokslas ir darbo našu
mas sustos, gi žmonių skaičius 
augs, ir tode’l nutrukus atsiras, 
visuotinas neturtas ir baisiau
sias riejimąsis |del duonos kąs
nio. Šiandien,) sako jie, yra 
daug vargo, bet jau taip pa
saulis sutvertas, gi visuotinos 
lygybės įvykdinimas pražudytų 
pasaulį.
Argi jie teisybę sako? Ne. 

Juk socializmas nereikalauja 
surinkti visus turtus ir juos 
paskui visidms lygiai išdalinti. 
Jei jis net šitokio išdalinimo 
reikalautų, tai ir šiame, atsiti
kime buržuaziniai mokslinin- 
kia neteisybę sakė, nes to tur
to kiekvienam daugiau ; tektų 
negu minėtų mokslininkų išro- 
kavimu. • Bet šccializmas to 
nereikalauja, lodei nėra apie 
ta.i ko ir kalbėli. Kur kas 
svarbiau yra kas kita.

šiandien toli gražu ne visi 
dirba; daugybė žmonių yra 
veltėdžių, dąugybe dirba be
reikalingą, dažnai netdalingą 
darbą. Kamiu laiku iš kiekvie
no 100 suauigusių darbininkų 
3 1 žmonės, o karo metu net 
ir 10 yra pašaukti kariuome
nėn. Tai vis patys geriausi

darbininkai, jie galėtų ne tik 
sau, bet ir daug kam kitam 
duonos uždirbti, bet iš tikrųjų 
visuomenei tenka juos išlaikys 
ti. šiandien žemės darbą, ama
tą ir pramonės dirba apie tris 
ketvirtadalius , gyventojų, o 
likusis ketvirtadalis užsiima 
prekyba, spekuliacija ir pana
šiais darbais, kurie nė skati
ko neprideda prie krašto tur
tų padidinimo. Kiek daug 
žmonių šiandien tarnauja velti 
ėdžioms ponams, kad šie galė
tų daryti tai, kas jiems užsi
geis! Mes matėme, kaip dažnai 
kartojasi šių dienų tvarkoj 
pramonės kriziai. Kiek žmonių 
sėdi tais- laikais be darbo! O 
kiek dienų darbo pražūna dėl 
neišvengiamų ir būtinų kapita
listinėj tvarkoj streikų! Pav., 
1901 m. Fftisijoj, finansų mini
sterijos žinidmis, streikas* atė
mė beveik šimtą tūkstančių 
darbo dienų. Aišku, kad nors 
truputį išmintingiau sutvar
kius darbą kiekvieno krašto 
gamyba žymiai pakiltų, bet ka
pitalistinėj |varkoj to negali- 
,ma padaryti.

(Bus daugiau)
— . - - 1 , -L - -- -

' (Tęsinys
fr—

Mes matėme, kad pirm kapita
listinės /tvarkos; buvo tokia 
tvarka, kurioj gamintojui pri
klausė ir gamybos priemonės, 
vėliau įvairiomis ' suktybėmis 
ir jėga gamybos priemonės bu
vo atimtos iš tų, kurie gamina, 
ir tokiu budu atsirado .vienoj 
pusėj kapitalistų, o antroj dar
bininkų klasė. Mes matėme 
taipgi visas tokios tvarkos 
blogybes. Todi(įl pamatinis so
cialistinės tvarkos ramstis — 
lai samdomojo darbo panaiki
nimas. Darbo jėga, o su ja ir 
darbininko asmuo neturi bu t i 
pardavinėjaiųa, taikiam kokia 
prekė. Bet kad darbininkui ne
reikėtų pardavinėti savo jėgą, 
jis turi turėti savo rankose 
gamybos priemones. Tokiu bil
du, tarytum, žmonija turi grįž
ti tokion tvarkon, kuri buvo 
žiloj senovėj, t. y. kada ga- 
mirrlojtis ir gamybos priemo
nės sudarė vieną vietą. Bet 
tarp žilos senovės tvarkos ir 
busiančios socialistinės, kurioj 
gamintojas irgi nebusi atskirtas 
nuo gamybos priemonių, yra 
didžiausias skirtumas.

Žiloj senovė smulkus gamin
tojai gamino savo uky vieną 
kurį gaminį, ir nesijlingė su 
kitų rūšių gamintojais tikslu 
palengvinti gamyboš'budą. To
kiu • budu smulkioji gamyba 
nesinaudoja bendradarbiavimo 
ir darbo suskirstymo privalu
mais, gi mes matėme, kiek 
daug manufaktūrinis darbo 
suskirstymas pakelia gamybos 
našumą. Jeigu šiandien žmoni
ja staigu sugrįžtų į smulkio
sios gamybos ūkį, tai ji turėtų 
didžiausio nuostolio. Viena, nu
krisiu darbo našumas,' antra, 
visos tos gamybos priemones, 
kurios buvo sukurtos kapita
listiniame uky, visi tie fabri
kai ir mašinos turčių būti ša
lin mesti, nes jų negalima nei 
padalinti tarp smulkių gamin
toju, nei jomis) kiekvienam at
skirai naudotis. Todėl naujasai 
ūkis arba tvarka neturi būti 
atskirų smulkių gamintojų 
likis, kuriame kiekvienas ga
mintojas atskirai valdo gamy
bas priemones* naujasai likis 
btis visuomeninis . arba 'socia
listinis ūkis, kuriame gamin
tojai galės naudotis visais 
bendradarbiavimo ir manufak- 
Jurinio darbo suskirstymo pri
valumais* Perdaug brangia kai
na pirko žmonija visus pato
bulinimus, įveltuosius kapita
listinėj tvarkoj, visą civilizach 
ją, kad staiga nuo jų atsisa
kius ir grįžus gyventi kaip ži
loj senovėj.

Kaptlalislįuis : inkis ; sujungiu, 
daug . darbiąinkų vienailiie . ku
riame 1 fabrike,! priverčia1 jubs 
dirbti bendrai, jų darbas virs
ią bendru, visuomeniniu ir tuo 
budu kyla darbo našumas'. Ma
sinos guli ir turi puileiugvinti 
ir sutrumpinti darbą. Šiandien, 
teisybe, mes matome, kad nau-

ją mašiną įvedus m* darbo są
lygos pagerėja — padidėja už
darbis arba sutrumpėja darbo 
diena, bet priešingai dalį 
darbininkų ismeįa gatvėn. Ne 
taip bus socialistinėj tvarkoj.

; Socialistinėj tvarkoj gamy
bos būdas pasilikusi toks, koks 
iir šiandien, tai yra darbas bus 
bendras, visuomeninis, nes tik
tai visuomeninis darbas gali 
naudotis mašinomis ir įvąiriąis 
patobulinimais, kurie padaro 
žmogaus darbą žymiai našes
ni. Bicjt kadangi gamybos prie
monės priklausys visai visuo- 
ipejnai, t. y. patiems darbinin
kams, tai ir viršverlč (pelnas), 
kurią jie. pagamins, teks irgi 
jiems, o ne kapitalistams, kaip 
šiandien. Čia tai ir gludi visa 
socialistinės tvarkos esme. Jo
je nebus kapitalistų ir bus ga
minama ne tikslu pelnytis, b£ 
patenkinti žmonių reikmenis.

SUSTYRI SĄNARIAI

jslJAN s
; iN!M£NT

Prašalina skausmą
ir sutinimą 

Šviežus, gydantis kraujas pra
deda cirkuliuoti po skaudamą 
vietą ir. sanariai kaip tik jys 
uždėsite Sloan’s, sunaikina li
gos perus kurie yra priežasti
mi skausmų. Skausmai greitai 
pranyksta — uždegimas ir suti
nimas pranyksta. Pas visus 
aptiekorius — 35 centai.

Sloan’s Liniment
— Prašalina skausmą!

.. ............. u u . ................. a

ją mašiną įvicidus nebus išme
tama lauk , nebereikalinga dar
bininkų dalis, bet bus pagerin
tos darbo sąlygos visiems dar- 
biniiiiliams: sutrumpinta dar
bo diena ir palengvintas pats 
darbas. Jei, pav., kuriame nors 
fabrike dirba 100 žmonių ir 
naujai pastatytoji mašina gali 
pakeisti 50 žmonių, lai šių die
nų tvarkoj šiame atsitikime 50 
darbininką liktų nebereikalin
gi (mat jų darbą dirbs maši
na) ir lodei butų iš labriko 
pasalinti, gi socialistinėj tvar
koj bus kitaip pasidlgla:. ne 50 

'darbininkų gatvėn išmesta, bet 
vham 100 darbininkų sutrum
pi m a darbo, diena iki pusės. 
Vadinasi, tada kiekviena nau
ja geresnė. mašina ne lik. di
dins gamybą, bet'ir gerins dar-

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankumą šios 
Bankos.

“p. P. Grigaitis savo redak
ciniame straipsny rašote ne
teisingai, buk Sandaros 75 
kuopa rengusi Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvių ap
vaikščiojimą. Tas netiesa, ir 
tikslas buvo visai kitas. Var
dan teisybėL prisiunčiu kvieti
mo atvirutę, kurią buvau ant 
minėto susirinkimo kviečia- 
ęnas. Sandariečiams nebuvo 
reikalo rengti, kadangi buvo 
rengiama Vilniaus Vadavimo 
Komiteto....”
Toliaus tani laiške dar pridė- 

° komplimentų” 
falsi- 

meluojanti” ir t. t. 
Laiško autoriaus vardo mes 

čia neskelbiame, kadangi neno
rime daryti jam sarmatą prieš 
publiką.

Protestuodamas neva “vardan 
teisybės”, tasai asmuo rašo ne- 

” ne-

Dabar Maskvos davatkos 
gal ims, krepšius užsikabi
nusios, vaikščiot po žmones 1 t pav. oarkvina. memva 10 livou

ir prašyt aukiį nukentėju- pasidarfe šlykšti votis ant šiaur- 
šie m s 
roro” 
riams.
die žino, kad chuliganizmas aes 
nėra revoliucija. j

Susirinkimų ir žodžio lai- |en|<u 
svė tiktai tuomet turi pras- tai, mums rodos, pagalvoti butu ta visa litanija 

* ne pro šalį. „ | redakcijos adresu: kad ji
Kas tą šovinizmą skleidžia? fikuojanti”, 

Aišku, jį .skleidžia tie gaivalai | 
Lenkijoje, kurie norėtų užgrob
ti ir išnaudoti Lietuvą. O tai yra 
visų-pirma lenkai dvarininkai, 
žemes reforma Lietuvoje veda 
prie dvarininkų luomo likvidavi
mo. “Nuskriaustieji” Lietuvos tiesą. Nes visų-pirma “N-nų 
dvarininkai šaukiasi savo bro- dakcinėse pastabose jokia Sau
lių, Lenkijos dvarininkų, pagel- daros kuopa'nebuvo minėta. Am 
bos, ir šie, kad tik galėtų, mie- tra, jeigu jisai sako, kad San- 
lai ateitų Lietuvon padėti dva- daros 75 kuopa nerengė Lietu
kų savininkams vėl atgauti sa
vo lurtą ir privilegijas.

Kita lenkų klase, kuri yra tie
siog užinteresuota. Lenkijos pa- 

j \ erginio, yra dvasiškija. Lenkų 
val kunigai labai geistų paimti i su- lį, tilpusi vietiniame tautininkų 

vo rankąs katalikiškas pavapi- laikraštyje vasario 14 d. laido
jus Lietuvoje, nes jos neša gar 
nu gerų įplaukų klebonams.

Padėti Lietuvą po lenkiška 
letena geistų, žinoma, ir Lenki
jos buržuazija, nes Lietuvoje ji 
turėtų naujų rinkų. 
. Iš šitų Lenkijos sluoksnių — 
dvarininkų, dvasiškijo ’s ir bur-?

“dėl buržuazinio te- vakarinės Lenkijos rankos.... 
r-r-revoliucionie-

Bet žmonės jau šian-’tautinio lenkų laikraščio pliovo-’ 
nes neapsimoka. Neapsimoka, 
žinoma, ir atsakinėti į jas. Bcti 
kaip sekmingiaus kovoti prieš!

i šovinizmo atakas, apie

Kartoti čionai to klerikaliniai-

inę, kai susirinkusieji laiko-1 
si tvarkos. Kas nepagerbia 
tvarkos viešam susirinkime,

ir tie despotai, kurie atima 
laisvę žmonėms.

Despotizmas ir chuliga
nizmas yra dvi pusės tos pa
čios esybės. Kuomet į chu
liganų rankas patenka val
džia, tai jie pavirsta despo
tais; o kol despotai dar nė
ra valdžioje, tai jie dirba

Nuskriaustieji

Tokiu budu, kad nusikračius 
visų kapitalistinės tvarkos blo
gybių, reik panaikinti privali-

Paskutinio Lietuvos 
džios krizio priežastis dabar 
jau tur-but yra paaiškėjusi.

Amerikos klerikalų spau
da nesenai pripažino, kad 
tas krizis rišasi su krikščio
nių demokratų partijos kon
ferencija, įvykusia po Nau
jų Metų. O musų bendra-

vos nepriklausomybės ' sukaktu
vių apvaikščiojimo ir kad tos 1
kubpos rengimo tikslas buvo vi
sai kitus, tai mes kviečiame jį 
perskaityti štai kokį straipsne-

n v nuosavybę gamybos įrankių 
ir priemonių ir paversti juos 
visų darbo žmonių nuosavybe; 
reik panaikinti atskirus priva
tinius ukius ir pakeisti juos 
vienu bendru dideliu ukiu, ku-

Saugumas dėl
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 

.šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surphis ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau- 

z pynių visą dieną su b a to j c iki 8 Vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
.SAVINGS BANK '

Mclvin A. Traylor, Prezidentas.
♦

Randasi 
žemutinio 

< i

aupymo

“VASARIO 16 DIENOS 
APVAIKščIOJIMAS”.

“Chicagos sandariečiai šiemet 
apvaikščios Lietuvos Nepriklau
somybes Dieną su titelkę 75 kuo-

(larbfe iŠ Lietuvos rašo, kad žuazijos - - Lietuvai ir gręsia ’pos, vasario 15 d. lfellowsįtip 
šitoje kademų 1 konferenci- payojus. Bet tie trys sluoksniai Hanse svetainėj, 831 W. 33id ĘL 
joje paėmė viršų patys at
kakliausieji

Idar nesudaro visos Lenkijos. Kuopa ketina duoti gražų pro- 
Dauguma Lenkijos gyventojų gramą, susidedantį iš kalbų ir 
susideda iš ūkininkų ir darbi- geros muzikos. Programų prariklerikalizmo w m _ _____ _

\ aidžios krizis Lenkijos gi ūkininkams ir ž*a 1 vaj. pė pietų”, 
po to, vadinasi, buvo pada- darbininkams negali bu t, naudos 
rytas tam, kad pabalinus iš iš Lietuvos pavergimo. Jiems iš se tautininkų laikraščio žiniose.

Taip buvo paskelbta viekinė-

AMERIKOS LAIVAI
Galit važiuot 

1 j Sena Tėvynę
- •I . ir grįžt bėgyje
r«HQ_Į , vienų metų,
UbSLA v be ėjimo per 

' kląud,
tą galite pa- 

■>*'rdaryt išgau
nant leidimą dėl sugrjži;no.

Sužinok apie kelionės patogumus 
ant J. V. Valdžios laivų. Jie turi 
švarius ir linksmus kambarius’del 
2, 4 ar 6 žmoniij, puikus valghd, 
mandagus patarnavimas, didelės 
denys, barni koncertai ir visokios 
rūšies patogumai ir linksmybes.

Rengkis, kad jūsų giminės bųtų 
parvežti j Ameriką ant-didžių «J. V. 
Valdžios laivų. Jungtinių Valsty
bių Linijos.

Pasiteiraukit pas vietini laivų 
agentą arba

UNITED STATUS LINES 
4# Broądvvay ’ New York City 
110 So. Dearburp b't., Clųcago, UI. 

Mauaging Operators for 
United States Shippiug Eoątd.

ant 
f lo r o

Dearborn, Monroc 
ir Clark Streets,

lr=> NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti ji flu uarkolibkuia nuodais, 

kad “Apmalšint?’’ jo akausnni paeinanti nuo netvarkoj Cbaučių vidurių.
Dar geriau—duokite jam truputį

AMBINO
tyriaUHio, saldaufibkonio, tikro vidurių paliuo«uotojo. Jame n<Jra b'-i.gJlų 
Kčra uarkotiškų nuodų. Ji; yra tik lengvai veikianti kombiuaeija, pada
rytu iš daržovių itsunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mėžluugio. Kūdikiai inkstą Ji. Jie uet prašo daugiaur.

Juaų aptiekofiua 'parduoda Bambtijo—35c. už bouka, 
I arba pasiųskite tiesiui i laboratoriją.

F. AD. HICHTEK & CO
1Q4*| 14 Su. 4th Street Broufelyg. N. Y

ELEKTRA
Šviesą ir pujlegą r.įvedame į nenus ir naujus namus, taipgi dirb

tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirm ulinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.

THE BRLDGEPORT ELECTRIC CO., I u c, A- MAtcTKUS, Pre®.
1019 W. 47th Si., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago
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Marąuette Park 'Apielinkės .
Lietuviai! .. Lietuvių Rateliuose

Galviu šlavėjai streikuoja
Reikalauja algų pakėlimo

Vakar visai netikėtai sustrei
kavo apie 2,000 gatvių šlavėjų ir 
šiukšlių vežėjų. Jie visi reika
lauja algų pakelinio. Tų reika-' 
lavimų jie buvo padavę pirmiau, 
,bet jis tapo atmestas. Bet da-! 
bar kada darbininkai sustreika
vo, atatinkamos įstaigos daro 
skubius pasitarimus ir išnaujo 
tariasi apie darbininkų reikala
vimus. Kiek galima spręsti iš 
jų pačių išsireiškimų, darbinin
kų reikalavimai bent dalinai bus 
patenkinti, kad tik prisiprašius 
darbininkus gryšti i darbą.

Galite užsisakyti arba nusi
pirkti visus pirmeiviškus laikra
ščius ir knygas pas mane — 
Naujienų nešiotojų. Iš Bright
on Parko, kreipkities pas mane, 
arba pas J. Slepikų, 3943 South 
Rockvvell St., kuris taipgi 
šioj a Naujienas. Ačiū!

.. S. A. Vasiliauskas, 
3434 W. 65th St.

Tel. Republic 4876

Didelės socialistų 
prakalbos

išne-
Gal tai bus paskutinis 

' pasirodymas.
Dėbso

Ateinantį sekmadienį, 2:30 v. 
po piet, Ashland AucUtųrium, 
prie Ashland ir Van Burei! gat.- 
sąryšy su Socialistų Partijos 
konvencija, bus didelės prakal
bos, kuriose kalbės žymiausi so
cialistų kalbėtojai, jų tarpe se
nelis Eugene V. Debs, Morris 
Hillųuit, Pennsylvanijbs Darbo 
Federacijos prezidentas James 
II. Maurer ir kiti.

' Kadangi seneliui Debsui su
kanka 70 metų amžiaus ir Ka
dangi kalėjimas sunaikino Jo 

jau senai nebebūtų gyvo. Ar sveikatų ir jis dabar tankiai sir- 
paguldys mane Komaras, ar ne, gyliuoja, tai galbūt tai bus pūs- 
— aš nežinau. Bet kartais ir ris-|kutinė jo vieša prakalba Chica- 
tikų karaliui gali karūna nuo 8’oje. Ir dabar jis atvyksta tik

BANCEtlCIUS nesibijo
______________ /

“Per tvorų neperšokęs, nesa
kyk op!” ■— sako dzūkas. “Te
gul sako, jok Komaras'mane su
laužys. Jeigu aš bučiau taip 
lengvai sulaužomas,, tai manęs 
jau senai nebebūtų gyvo.

>nę Gimnazijų, kurių dabar kleri- 
( kalai sui tokiu įniršimu puola.

| Kad pagelbėjus tai gimnazijai 
i Kliubas rengia puikius šokius at
einantį šeštadienį, vasario 21 d., 
Liuosybės svetainėj, šokiai bu
siu labai smagus ir visi galėsiu 
sočiai pasilinksminti. Muzika 
irgi bus puiki. Pusė gi vakaro 
pelno eis Mariampolės Realei 
Gimnazijai. Tokiu budu svečiai 
netik pasilinksmins, bet dar pa
rems vienatinę laisvų švietimo 
įstaigų Lietuvoje.

Negalima nepagirti. Kliubo už 
tokį jo gražų veikimų ir tenka 
tik palinkėti, kad jis ir ateity ne
paliautų veikęs. Visus gi lietu
vius ir lietuvaites norisi para
ginti atsilankyti į rytdienos va
karų gražioje Cicero Lietuvių 
Liuosybės svetainėje.

Senas biznis naujoj vietoj

Smulkios Žinios
Ketiiri plėšikai gatvėje pas tvė

rė W. J. Baneit, 17 m., ir, atėmė 
iš jo už $20,000 brangmenų, ku
riuos jis iš J. Milhpnry Je\ve]ry 
Co,, 4626 Ravenswood Avė., ku
riai jis tarnavo, vežė kitiems 
brangmenų pirkliams.

tiek pasveikęs po sunkios ligos..
įžanga 50c. Rezervuotos vie

tos $1. Tikietus galima gauti 
Naujienose. *

| Ant rytojaus, pirmadieny, Le-

galvos nupulti. Patys žinote, 
jog šioje gadynėje karaliams 

'nelabai tesiseka. Jie palikę ką- 
į runas turi bėgti, kad savo kailį 
sveiką išnešus.”

Taip juokauja dzūkas Bance- xington hotely bus bankietas pa- 
vičius.
tBet kas kam kartinų nuims,— 

tatai parodys vasario 23 d. Nes 
tada šv. Jurgio svetainėje įvyks 
Bancevičiaus-Komaro rlstynės.

—N.

gerbimui delegatų. Dalyvaus 
Debs ir kiti. Įžanga $1.50. Už
sisakyti vietas reikia iškalno.
Y ' *’?'.< ' 'V . , . ■ '

Cicero

•j 
*•

Roseland
■ra

Draugiškas vakarėlis. — Paskai
tos. — Nelaimės.

Ar jus žinote, kad
Lietuvos valdžia pradeda statyti 

namus Kaune dėl bčdnų darbinin
kų, jau (» tokie namai yra pasta
tyti. Ar jus žinote, kad išdirbėjai 
Hehnar Turkišku cigaretų visuo
met džiaugiasi rūkydami Helmar 
cigarctus, nes jie suteikia pilną 
vertę už jų pinigus.

sprukti, nušovė William Glea- 
son, 1436 Leland Avė., kurio 
sankrovą, jis norėjo apiplėšti. 
Gleason bandė priešintis ir buvo 
pastvėręs revolveri, kuris vienok 
netšsišovė.

GARKAVENKAI “SUDNA
DIENA.!’

v amaras

Viena

Mariam polės 
jos naudai.

Gimnazi

Louis Deljago sudegė Chicago 
& Northvvest traukinio ‘caboose 
vagone, kuriame jis miegojo, k a 
da vagonas užsidegė.

Robert C. Minahap, 
Northwestern universiteto stu
dentas, ’ nusišovė Milwaukee, 
VVis. Manoma, kad jis nusižudė 
todėl, kad jį pametė nežinoma 
mergina, kurios laiškelį rasta jo 
kišeniuje.

m

Veikimas Roselande pradeda 
atgyti. Kartu pradeda pereiti 
ir žmonių apatija. Tai yra la
bai geras apsireiškimas, nes po 
karo, kaip visur, taip ir čia buvo 
užėjęs didelis apsnūdimas ir dar 
didesnis susiskaldimas, taip kaį 
jokis rimtesnis veikimas pasida
rė nebegalimas. Net ir teatrų 
publika pradėjo, šalintis ir nu
stojo lankiusi, taip kad vaidinti 
reikėdavo tuščioms kėdėms.

Visame šiame apatijos laike 
Lietuvių Scenos Mylėtojų, Rate-! 

į lis nepaliovė veikęs. Susitvėrė 
jis^virš desetko metų atgal ir iš 
pat pradžių susilaukė didelio pri
tarimo ir pasisekimo, nes tokis 
Ratelis buvo čiazlabai reikalin
gas: artistinių spėkų netruko, 
bet jos buvo išsiklaidžiusios, o 
kad vakarų buvo rengiama daug, 
tad vaidinti tekdavo visai nepa- 
tyrusiems, kuriems scena yra vi-

Atrask pats savo laimę
Skaityk

‘Burtininkas” eina kas menuo nau
jas antri metai ir stiprus, kaip uola! 
‘Burtininkas” yra vienintelis žmonių 
laimes išburtuvas ir nelaimės pranes- 
tuvas; “Burtininko” kaina metui $1.

Pinigus siųsdamas adresuok:
LIET, ŠVIETIMO KNYGYNAS 

1106 So. Halsted St., Chicago, III.

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKTU SPECIALISTAS

Paiengviu* akių įtempimų »uru 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo. akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegyste ir toli- 
ccgystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas s J elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali! 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.90 ir augi&au. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St 
Pilone- Bmilftvard 7589

Rošelando lietuvių National De- 
, parlament Store keliasi nRu- 
♦ jon vieton, 
Į I ' -- —.....
(National Departament Store, 

ktirios savininku yra p. Jonas 
Matulionis, per keletu metų vedė 
biznį prie 10317 Michigan Avė. 
Bet savo geru patarnavimu ir at
sakančiomis prekėmis tiek išau
go, kad senoji vieta pasirodė per
daug ankšta ir dabar ta sankro
va keliasi j didesnę ir'patogesnę 
vietų, arčiau miesto centro — 
10846 Michigan Avė.

Rytoj, vas. 21 d., 9'val. ryte 
National Dept. Store pradės sa
vo naujų gyvenimų naujoj vietoj 
J. Matelionis ketina dar labiau

, —Pipkius. pagerinti savo sankrovų ir apru-
Kitų draugijų veikimas. pinti dar įvairesnėmis prekėmis, 

Draugystė Lietuvos Kareivių taip kad ji galės aprūpinti visus 
pereitų sekmadienį laikė savo su
sirinkimų, kuriame liko aptarta 
daug svarbių draugijos teikalų. 
Maskaradinis balius davė pelno 
$182.40, arba per pusę mažiau, 
negu pereitais metais. Galbūt 
bedarbė pakenkė.

Ta pati vakarų Draugystė da
lyvavo Apšvietos Vyrų ir Mote
rų; D-stės baliuje. Mat sakoma, 
kad ranka ranka mazgoja, tad ir 
vietos draugijos viena kitai, kuo- 
galėdama padeda.

Ateinantį sekmadienį Dr-stč 
Lietuvių Tvirtybė duoda prieš 
Užgavėnės šokius. Tų vakarų 
susirinks j Liuosybės svetainę 
jauni ir seni ir du jų laimės ra
šomųjų auksinę plunksną ij' mo
teriškų “pocket book.” Tą patį 
vakarą du draugai gaus po auk
sinį žiedą,; dovanų, nes jie per 12 
metų neėmė pašelpos iš draugys
tės. *

vietos lietuvių reikalavimus.
—Rep.

Dzimdzi-Drimdzi užimtas
20 vas. Roselande
21 vas. West Pulhnan
22 ir 24 vas. Bridgeporte.
Kas norėtų liuosas dienas 

mus2 turėti svečiais, prašome 
kreiptis Telef. Ęepublic 8603 
Butas 6612 So. Artesian Avė., 
Chicago, III.

—Dz. Drimdzi.

(Tąsa ant O-to pusi.)

—K. P. D.

Mrs. Auna Heidecker, 72 m., 
2465 North Halsted St., liko už
mušta troko, kuris užbėgo ant 
šalygatvio.

$295.00

CHICAGO, ILL.

JOS. F. BUDRIK
3327 S. Halsted St.

nut medžio, su 50 rolių,

PLAYER PIANAS
ujas gvaran luitas Wal- 

už

Lietuvių Dcntistas patar-
; ,t . . naus geniau.
Traukinį1 "dantų be skausmo. 

Bradge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

vietos 
Rožės

iš darbščiausių
yra Raudonos

iv Pasilinksminimo
Jis vis* ką nors rengia

“‘lUudopa 'Kaukė” rengiasi draugijų
. GatLavehlte^takj pirtį, užtaisy Pašelpos 
iti, kokios jis dar savo gyvenime Kliubas.

savo narių ir vietos lietuvių nau
dai. Neužmiršta jis ir svarbes-

. G a rka veh'lte; tok j pirtį, užtaisy

era turėjęs.
Bet milžinas Garkavenko sa

ko, jog jis savo gyvenime daug niųjų visuomeninių reikalų, 
audrų yra pergyvenęs, — pergy-, 

; vena ir šių.
Garkavenkos ir

Kaukės
vasario 21 d., West Side Audito
rijoj (Racine ir Taylor). Ten 
jau risis St. Zbyszko, 
Zarynoff ir kt.

GOLFAS
Du federaliai maršalai, Morris 

Krakovv, 1255 So. Halsted St. ir 
John Emery, 5460 W. 96 St., at- turnamentų,, pradedant pirma- 
sidurė teisme už ėmimų kyšių. < dieni. Dr. Karalius skiria dova- 

-----------  [nu taurę. P-s Menas turnamente 
nedalyvaus.

Pirmadienyje golfo kliubo na
riai ir pašaliniai šio sporto my
lėtojai laikis savo turnamentų, 
kuriame bus išspręsta kuris iš jų 
bus čempionas. Turnamentas 
bus įdomus tuo, kad yra dabai 
padirbta jau 18 duobučių, ir nė-

Kada ateinantį antradienį bus nusakomai komplikuotai išrėžy- 
balsavimai, tai bus renkami ne 
vien aldermanai, bet taipjau bal
suojami septyni pasiūlymai iš
leisti bonus įvairiems budavoji- 
mams. Tarp kitko norima gauti
pinigų praplėsti ir padidinti pa- nebus galima praktikuotis, 
vietų ligoninę, nes 
esančios įierpildytos 
jau nebetelpą.
gauti pinigų naujų pavieto kalė
jimų budavoti. Norima pabuda- 
Voti ir keletą policijos stočių, 
ypač vidurmiesty. Pastaruosius 
du pasiūlymus (pabudavoti nau
ją kalėjimą’ ir policijos « stotis) 
piliečiai jau kelis kartus visuo
tinu balsavimu 'yra atmetę. Tur 
būt susilauks to paties ir dabar, t

Lietuvių golfo kliubas

RAFT 
EESB

Trys banditai buvo užpuolę du 
žmones prie Madison ir Kilbourn 
gatvių. Tai pamatė pblicistai, 
kurie ėmė plėšikus vytis. Vie
nas plėšikų pabėgo automobiliu, 
o kiti du liko suimti, vienas jų 
sužeistas.

Prit Kliubo priklauso daugiau
sia jaunimas — ateiviai ir čia- 

“Raudonos gimiai. Pirmieji gerai žino kaip 
ritynes įvyks subatoj, daug vargo jie turėjo padėti, kad 

nors pradinį mokslą įsigijus; an
triesiems gi buvo lengva mokslą

Judson, įsigyti, nes čia valdžia netik ne
kliudo, bet dar padeda kaip vie- 

|ni, taip ir antri supranta didelę 
mokslo svaidą žino, kad tik 
laisva mokykla gali pakelti šalį 

1 i aukštesnį kulturinį laipsnį. Bet 
vien žinojimu jie dar nepasitan
kina. Jie nori ir pagelbėti su
kurti laisvų mokyklų Lietuvoj ir 
padaryti tyrą *mokslą prieina
mu visiems. Jie todėl yra nusi
tarę visomis savo jėgomis remti 
vienatinę laisvą gimnaziją Su
valkijoje - Mariampolės Reali-

laikys

ta tarp “medžių,” “šešupių” ir 
“Dubisų,” taip kad žaidėjams 
prisieis pavartoti netik visus ga
bumus, bet ir gerai žinomų gol
fo “kalba.” Laike turnamento 

Už-
ligoninės si registruoti kiekviena# privalo 

ir ligoniai 
Taipjau norima

DABAR i 
BANDYKIT

Bohcmian 
llop-Flavpred

iki uedėld renio ir gali dabar 
praktikuoti kiek tik nork

Turnamento komisija . prašo 
visų golfininkų ateiti j gražų 
kliubo namų ir užsiregistruoti, 
kur bus suteiktos ir visos infor
macijos. i

Lietuvių golfo kliubas randasi 
prie 3204 South Halsted St. Te
lefonas Boulevard 6648.

Man 
Malt

Teikia geras 
pasekmes

Parinktas materiolas

Milžiniškos Ristynes
PANEDELY, VASARIO 23 0„

SV. JURGIO SVBT., AUBURN IR 38 FLACB

r

*

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

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

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

Telephone Lafayette 4543

• J. KOMARAS

J. KOMARAS
Sunkiojo svorio rytinių valstijų risti!

235 svarų su

J. BANCEVICIUM 
“Drapiežnas dzūkas”, kuris žada ki 

navoti “ristikų /karalių”.

A. GARKAVENKO
Rusų milžinas, 310 svarų

SAMSONU
280 svarų ristiku^.

K. SARPALIUS
SU

B. ŽUKAUSKU
D. DUD1NSKAS

J. GRAŽAUSKU
J. GEŠTAUTAS

' su

. B. GLAZAUSKU
Ristynių pradžia 8:15 vai. vak. 

Tikietų kainos nuo 75c. iki $3.00.
Tikietai parsiduoda “Naujienose”, “Auš
ros” Knygyne ir Benošiaus Aptiekoje.

inuną,

iom c gerai 
Paturimai

SVEIKATA YRA LAIME 
erganti, jei norite tuoj gauti paleng- 

ateiklte į musų ofisą- kuris 
moderniškai.

Naujausi rpoksli- 
niai išiHdimai ir pa
tyrimus visokiose li
gose su labai mažu 
išėmimu, yia gydo
mos atsakančiai įlei- 
džiant. serumą tie
siai j kraują, su di
deliu pasisekimu.

Turime visada 
tauju.s serumą —> 
Profesoriaus Ehrli- 
jho gyduoles GOG ir 
pagerintos 91 k gy- 

ir be skausmu.
ir X-Kay ttgtaminiicija 
Visai Dykai.
priimsime kiekvieną.— 
to neturėsite jokios atsa-

Maloniai 
įteikite, dcl 
(omybės.
'Ligos krauju reumatizmo, nervų, 

skilvio ligas, odos, krutinės, šonų, 
kraujo nubėgimo, plaučių, kepenų, 
puslėfc, visas slaptingas ligas yra mu
sų spocialurnas per 28 metus, visuo
met gausite geras pasekmes.

Pagelbėjom tūkstančiams kenčian
čių. Ateikite pas mus ir daugiau nt> 
•ekentėsite, jums tai nieko nekainuos. i

The Peoples Health Institute
DR. GILL, Specialistas \ 

40 N. Wells St., kamp. VVashington St. 
Ofiso valandos: Panedėly, ketverge 

ir petnyčioj nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Utarninke, ketverge ir subatoj nuo 9 
ryto iki 8 vakare. Nedelioj ir švento
mis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pieta.

Prašykit groserninkų

THE GĖEVUM GIRLS
T

SCAT

J. BANCEVIČHJS

m

_______________ ____ >_________

GEE! TME.NEfe.Vt; 4 
0F SOME PEOPLC* 
t’M <SO)N^TOVIND 
OUY
|ON MY6ARDEM;

OKI BOSTĮ
(į .......
t

i
* tį

A *

. . K”“'T- —•—-tartaĮ* lę*1 y. »

TAltoT )PAPA’.
'TAINT MAMMA!
TAINh SIŽ| .

’TAlhlf

Atydai 
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

A. VASliAAUSKA 
3434 W. G5 St: eet.
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I nAkliuAAA pąskambtino ant mamdalinos IrLifitllVil ndICllIlOSBi K Bud™t6su piaM Dun• tluliene padainavo duetą.,
Į Vakarėlis buvo tiek smagus, 
kad svečiai tik 2 vai. nakties iš
siskirstė, prižadėdami atsilanky
ti ir į sekamą Ratelio vakarą, ku
ris bus l/ovo 29 d., Strumild sve- 
tainėj. Batelis tą dieną vaidins 
M. Dundulienės dramą “Dvi Sc- 

ir

PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo 5 pud.)

siu svetimas dalykas; suburus gi 
goresnes spėkas krūvon galima 
buvo duoti daug geresnių vaka
ru. Ir Ratelis savo tikslo atsie
kė: vakairų, gerų vakarų davė 
gana daug; draugijos gi lengvai 
galėjo susirasti vaidylas ir nebe
reikėjo joms j ieškoti "savų” ne
patyrusių vaidylų ir tuo visų 
draugijų vakarai pagerėjo.

Lot užėjus visuotinai apatijai 
nukentėjo ir pats Ratelis. Dau
gelis nustojo veikę, publika nu
stojus lankyti vąidinimus, o prie 
to visko ir tavorščiai buvo su
manę Ratelį pasigriebti i savo 
rankas ir prirašyti savo “Inter
nacionalam” Bet pasilikęs prie 
Ratelio būrelis veiklių narių, vi
ską atlaikė. Jie netik atmušė 
tavorščių užmačias, bet ir nepa
liovė veikti; vis pasitikėdami, 
kad žmonių apatija praeis, kad

šerią,” dalyvaujant grasiajai 
visų mylimai, artistei p-iai 
Petrą vičiutei-M i lleri ene!.

NAUJIENOS, Chicago. UI.
-------- — ....................... . .. .. —

AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI
MM ■mmmmmmh

NAMAI-ŽEME
Penktadienis, Vas. 20, 1925■fc .......... . .. k. .. . — . J---------

NAMAI-ŽEME

Rimą.

Ir susilaukė.

Liet. Tealr, 
mėnesinis 
sario f' 
šv/ Jurgio 
ir Auburn 
rinkit, nes

Dr-jos šv. Martino 
susirinkimas j 

21 dieną, 7:30 Vai 
parapijos svel 
Avė. Visi 
bus daug 
—P. K., rūšį.

FORDO BARGkNAI
vakare

susinariai 
naujų daly

* Liet. Soc.
sirinkimas
sario 20. 8 v. y.. Raymond Chapel, 
816 \V. 31 St. Visi nariai malonė-1 
kit atsilankyti ir savo draugus at-! 
sivesti, —Apšvietos Komisija.

J. Lygos lavinimosi 
jvyks penktadieny,

su-

Liet, Tanios K. bažnyčia rengia 
balių nedflioj, .'.įsario 22 d., 3561 
S. Uęion avė. Kviečiame visus' 
skaitlingai atsilankyti, nes vakaras 
bus puikus «r įdomus. Turėsime 
gerą muziką ir daug, linksmybės.

. Kviečia Komitetas ir klebonas.1

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS 
VASARIO MENES Y 

TIKTAI
VARTOTI FORD KARAI 

VISI MODELIAI ANT RANKŲ 
KITI TAIP PIGIAI KAIP $50 

J K NG V A J S IŠMOK fi J IM AIS 
VISI KARAI GARANTUOT! 
DEV1NES DEŠIMTUS DIENU 

Charles J. Dempsey, Ine. 
Autorizuoti Fordo pardavinėtojai 

2300 W. Madison SI.
Atdara nedalioj it vakarais

VARTOTI AUTOMOBILI\1 
PARDAVIMUI.

Didžiausias ha r genas, nieluiomet 
' nebuvęs piraiiaus.

“Reo Sis” — sport touring 
“Durant” — sport touring 
“Elgin” — sport touring ....

Susivienijimas Lietuvių Daruigjij' 
ant Bridgeporto rengia didelius šo
kius; įvyks subatoj, vasario 21 d., 
Lietuvių Auditorium, 3133 South .
Halsted St. Pradžia 6:30 vai. vak.;J°turlnf ..... .......
Kviečiame visus atsilankyti. Chevrolet touring..... i....

-Komisija. į0"1 tourmg .................
i Oakland touring ..............

Reo 4 touring 4 cilindrų 
Ford 1922 — Coupee ....
Ford su mažu baksu ....:

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

GROJIKUS PLANAS
Moderniški Reisai, pirmos klesos 

padėjime, turi būt parduotas i 
vasario 21, su beąčiumi, cabinet, 117 
muzikos rolių, tiktai $125. Atsakan
tiems žmonėms dalinais išmokėjimais;

3324 N. Marsh f leki Avė.
Klauskite M r. Bloekvvicks piano

________ i.___________ Uvr -f.-t iO-it

PARDAVIMUI grosorne ir saldai
nių krautuvė ir visokių mažmožių, 
Senas išdirbtas biznis. Nnpirksit pi
giai. Pardavimo priežastis svarbi.

Kreipkitės:
3518 So. VVallace Street

:lesoS, PARSIDUODA pigiai 
prieš kampinis puikus mūrinis na-i < * ‘   rv • a a

Kad to sulaukė, liudija perei
tą šcštadienj įvykęs LSM. Ra
telio draugiškas vakarėlis. Ra
telis tokių vakarėlių jau kelis 
buvo surengęs, bet jie niekad ne
buvo tokie sėkmingi, nors ir bū
davo apie juos plačiai skelbiama, 
šis vakarėlis visai nebuvo garsi
namas, norėta ji padaryti nedi
deli arti oriausiems Ratelio drau •>
gani s. Bet vos apie jį sužinojo 
roselandiečiai, kaip visi juo su
sidomėjo ir visi stengėsi į jį pa
tekti, taip kad publikos susirin
ko tiek, kiek patys rateliečiei 
niekad nesitikėjo, čia buvo ir 
daugelis buvusių Ratelio narių, 
kurie dėl niekurių priežasčių ar 
dėl partinių nusistatymų, jau 

senai buvo paliovę veikti, bet ir 
jie atėjo ir niekurie jų išreiškė 
savo pritarimų ir linkėjimus ir 
toliau Rateliui sėkmingai dar
buotis. Butų buvę dar daugiau 
publikos, jei prie to butų buvę 
siekiamąsi. *Nors vis dar sirg
damas, atvažiavo ir Iaetuvos ar
tistas,. ‘‘dramos tėvas” p. J. Vai
čkus, kuris susirinkusiems pasa
kė gražią prakalbą apie meno 
reikšmę ir svarbą žmonių gyve
nimo.

Labai skanią vakarienę patie
kė p-ia S. Liudkevičienė, prl- 
gelbstint p-ioms Narbutienei ir 
Arbačauskienei. Jos turėjo iš- 
tikrųjų sunkiai dirbti, kad patie
kus tokią gerą vakarienę ir. tiek 
daugeliui žmonių, kad visi Ir 
prie stalu nebegalėjo tilpti. Bet 
gaspadinės buvo darbščios ir nė 
kiek nerugojo, kad susirinko 
daug daugiau žmonių, negu bu
vo numatoma. P-ia S. Liudkevi
čienė gi su savo vyru su dideliu 
atsidėjimu veikia prie Ratelio 
nuo pat jo susikūrimo; Jie buvo 
ir vieni pirmįųjų jo iniciatorių t 
ir tvėrėjų. / Į

Be skanios vakarienės, kalbų 
ir pasilinksminimų, buvo dar ir į 
programėlis. P-ia M. Dundu- > 
lienė, Ratelio režisorė, ir p. J. 
Pivoriūnas padainavo ' po porą 
dainelių, jaunas S. Liudkevičia

» ------ :ooo:------
i Kad Roschindag pradeda atgy
ti ir daugiau veikti, rodo ir ren
giamos paskaitos. Paskaitų ne
buvo čia jau per daugelį metų, 
nors jos ir buvo labai reikalin
gos; bet jas gana sunku sureng
ti ir dar sunkiau gauti tinkamus 
prelegentus. Bet LDIJY. 79 kp. 
pasiryžo visas kliūtis nugalėti ir 
surengti čia visą eilę paskaitų. 
Ir jai pasisekė tai padaryti.

Pereitą penktadienį įvyko 
pirma LDLD. ^9 kp. paskaita 
Aušros kambariuose. Skaitė 
inž. K. Aujrųstinavičius temoj

, “Mokslas ir <^yvenima.s.” Ne- 
galėjo būti geresnės įžanginės 
paskaitos, nes joj buvo nurodyta 
kas yra mokslas ir kokia svarbia 
rolę jis lošia žmonių gyvenimo. 
Tai sužinojus, dabar bus galima 
eiti prie atskirų mokslo šakų 
gvildenimo.

Nežiūrint, kad apie paskaitą 
• veik visai nebuvo skelbta ir tik 

nedaugelis žinojo apie jos rengi
mą, tečiaus susirinko ne visai 
mažai žmonių, kurie paskaitos 
atidžiai klausėsi ir kuriems ji 
labai patiko. Bet besitituluojan- 
čių save “darbiečiais” nebuvo 
nė vieno — mat jiems mokslas 
yra tik “buržuazijos išmislas.” 
Matyt, mokslo bijosi tik du ele
mentai: kunigai ir komunistai, 
nes abiejų pasisekimas priklauso 
tiktai nuo žmonių tamsumo ir to
dėl jiems yra baisus žmonių ap
sišvietimas.

Bet ši paskaita nebuvo pasku
tinė: neužilgo bus surengta visa 
eilė paskaitų ir jos tęsis iki pat 
vasaros. Apie sekamą paskaitą 
bus paskelbta vėliaus.

----- :ooo:s------
Pereita savaitė pasižymėjo ne

laimėmis tarp vietos lietuvių.
Svvift kompanijos ledaunėse, 

elevatoriui nutrukus, liko ant 
vietos užmuštas Pranas Jonikas 
ir du kiti lietuviai sunkiai sužei
sti. Pereitą penktadienį Pranas 
Jonikas buvo laidojamas. Lai
dotuvėse dalyvavO'daūg žmonių. 
Buvo laidojamas DLK. Gedimi
no dr-jos, kuri parūpino savo žu
vusiam nariui ir muziką.

Pereitą sekmadieni automobi
liams susidūrus, žuvo lietuvis 
Petras ^tasiulis, o kitas lietuvis 
Charles Trakas gal mirtinai liko 
sužeistas.

Pereitą gi penktadienį sudegė 
p. S. Vilhnavičiaus aptieka.

—K. B.

Cicero. —;
tybė laikys mėnesinį 
sekmadienį, 
po pietų, V.
49 Avė. Draugai bukite visi ir lai
ku, nes ‘ yra daug darbo, l'arp kit
ko Ims i'enlcuni < I: t riti n i n l< n i <h-l 
t.ltli.llis, Rm-s jv.vks to f.oc'io <li<-r>o 
vakare. Liet. I.iuosybCs svet. Todėl 
bukit visi, nes visų reikalais

K. P. D.,vSekr.

Draugyste Liet .TatL- 
susirinkimą 

vasario 22 d.f 1 vai. 
Lukštos svet., 15 ir

Scenos My).Roseland. — L 
Ratelio repeticija 
įvyks šeštadieny, vasario 21, 8 v. 
vak., p. Liutkevičiaus namuose, 
138 E. 110 SI. Visi artistai malo
nėkit atsilankyti. —Valdyba.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING 
& IIDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMĄNČIONIS, Prez..

Ki

BAGDANAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS
Long 'distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
\ * 3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 11)69

RASTA-PAMESTA

ISRENDAV0JIMU1

DOMICĖLĖ ŽVINA K FE NĖ

Mirė 18 d.
sulaukusi 56
Velionė paėjo
Šilalės
čio
sūnų Praną, dukteris Juzefą 
Lesenė, Eleną Jukubauskienė ir 
seserį Antaniną Noreikienė.

Vasario, 1925 m. 
metus amžiaus, 

iš Kiaukių kaimo, 
vals., Tauragės apskri- 

Paliko dideliame nuliudime 
Praną,

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- 
dai meldžiami dalyvauti laido
tuvėse.

Liekamos nuliūdę:
Simus, dukterys ir sesuo.

Graborius patarnauja St. Ma
žeika.

res.

Pranešimai

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
MILŽINIŠKAS MASINIS 

MITINGAS
Socialistų Partija rengia didelį* 

masinį mitingą, kuris įvyks nede- 
lioj, vasario 22. Ashland Boule
vard Auditorijoj, Ashland Blvd. ir 
Vau Buren St. Durys atsidarsy 1 
va)., o programas prasidės 2 vai. 
po pietų. Bus gražus muzikėlis 
programas. Kalbėtojai: Debsas,, 
Hillųuitas, 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.

^faskaradų balių rengia Dr-stė 
Lietuvos Dukterų nedėlioį, vasario 
22 d., Mildos svet., 3142 S. Halsted 
St. Pradžia 7 vai. vak. įžanga 50c. 
Mintai. Bus dalinamos dovanos pi
nigais ir kitokių dovanų geriausiai 
pasirengusiem*. Kviečia visus at
silankyti Komitetas.

NorthSide. — Draugiška vakarėlį 
rengia Vaikų Draugijėlė Bijūnėlis ne- 
dėlioj, Vasario 22 d., Liuosybės Svet., 
1822 Wabansia Avė. Visas pelnas 
skiriamas parėmimui Viešo Knygyno. 
Pradžia 7 vai. vakare, širdingai pu
blikos kviečiame atsilankyti į šį mu
sų parengimą. ’ Komitetas.

| North Side. — Bijrmėlio repeti- 
| cijos įvyks nedėlioi, vasario 22 d., 
I Liuosybės svetainėj, 1822 Waban- 
I ,sia avė., 10 vai. iš ryto. Visi Bi- 
I įunėlio nariai būtinai atsilankyki- 
lįte laiku, nes turime tinkamai pri- 
| surengti į' musų vakarą, kurs jvyks 

ta pačią dieną. —Komitetas.

$850.00 
.... 450.00! 
.... 150.00 1 
.... 125.00 
.... 100.0(1 
..... 45.00 
....  85.00 
.... 150.00 
.... 100.00
.... 185.00

r pasakyk, savo kainą.

MEYKR’S MOTOR SALES
523.5-37 So. Halsted St.

PARSIDUODA cigarų, cigaretę 
krautuve ir niskriminė, . Taipogi 
įvesta Moli A Kops biznis. Išdirh- 
ias per daugeli metų. Viela gera 
— 18-tos apygardų. Kas norite į 

biznį eiti, Incile progą pasipelnyti. 
Neša j gerą pelną.

1 1717 S. Halsted St.
Tie. Roosevclt 7552

mas 2 pagyvenimai 6 ir 7 
kambarių, 2 karų garadžius 
ir vistininkas. Lotas 60x125. 
Su visais gražiais rakandais 
arba be jų. Savininkas

A. J. BERžINSKAS 
6159 So. Artesian St.

1 fialas
Tel. Prospect 6674

,Nuo ryto iki 10 vai. gali
ma matyti.

KAS TURIT $IOOfl.OO 
DOLERIŲ CASH., 

Tai gaili nupirkti 5 pagyvenimų mu
rini 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. Matųuette Rd., 

arti Westeni Avė.
Phone Prospect 8678

DIDELIS miltinis. 2 flatų namas 
prie Marąuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., gani šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau 
kitę prie James Kral. 2414 \V. 67 
SI. Tel. Prospect 1364

Ant išmainymo
PARDAVIMUI delikatesen ir gro

sernė, sena įstaiga, gerai apsimo
kanti krautuvė. Northwest Side, 
naujos mados fixtures, labai daug 
stakt), pigi remia, su gražiais gy
venimui kambariais, pardavimo 
priežastis scmilvė ir liga. Turi 
btlt parduota greit. Tai yra geriau
sia krautuvė kokia kada nors bu
vo garsinama ir labai lengva vie
ta daryli biznį. Atiduosiu viską 
pereitam pirkėjui UŽ $2.200. Ji yra 
vcrln_ elitui i si-
mokėjimais, jei reikia. PnZitirek.it 
patys krautuvėje,

3502 Arini lage A ve.
, Sekamas nuo kampo Baliau

WASHINGTON Parke 23 
kampinis muro namas, po 5 
kambarius', rendos $18,000 į metus. 
Mainysiu ant mažesnio namo.

flatų 
ir 4

BRIGHTON Parke 8 flatų mu
ro namas, po 6 ir 5 kambarius, 
yra elektra, maudynės, lotas 
125. Iš priežasties senatvės 
duosim arba mainysiu). Cacli 
kant prekė $22,500.

par- 
per-

PARDAVIMUI namas su lotais, 
53x125, 11 Datų ir 2 krautuves ant 
kampo 25 ir Princeton, piet-rytinis 
kampas, kaina $22,000, $6000 ar dau
giau cash greitam pardavimui, ren- 
dos $300 į mėnesį.

269 W. 25 St.

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

įmokėti $2,350, už likusius morgičius. 
4-4 kambariai, lotas 37(^x125, arti 
dviejų gatvekarių, mokyklos ir baž
nyčios. Yra vana, elektra ir kiti įren
gimai sudėti ir apmokėti.

Atsišaukit

J. N. Zewert and Go.
4377 Archer Avė.

S. W. kampas Kedzie

1X0 AKi:m V n.i-rm., nrli jni.-sto 
ir gero kelio, prie u(>es, naujos 
mados trobos, puikus sodnas, 20 
melžiamų karvių. I arkliai, 200 
vištų, 11 kiaulin ir visos mašinos, 
kokios lik yra reikalingos ant far- 
mto’v Išmrtinysim ant namo Chiea- 
goj.

I.šrnainom ir nardųodarn namus, 
lotus, faunas, -biznius, Turim daug 
koslumeiių 'už cash ir ant mainy
mo. Jei nori pirkti, parduoti ar 
mainyti, tąi rašyk arba atsilankyk 
P«s Jasudes ir Abramaviče, 

2015 So. Robey St., Chicago

savo 1V-2 tono, 
body, mės'os važioj imui 

j narna arba 'lotą, In- 
llarbor, I nd.
S'. Halsted St. Box 407 

('bieago, III.

MAINYSIU 
paimi NAMAI-ŽEME
dilina

17.39

PARSIDUODA Iludson automo
bilius, 1923 modelio ir Marmon 
mašina. Abudu automobiliai kaip 
naki.ji. Galima pirkti katrą lik 
rit.

Kreipkitės:
3300 So. Union Avė. 

Antros lubos.

RAKANDAI

no-

ROJUN NORIU ĮSIGAUTI
Turiu Cbicagoj biznio narnų, be; 

luvių apgyvento] apiclinltėj, netoli 
“Naujienų” ofiso (namo). Valgyk
la ir 4 gyvenimui ruimai, ant pir
mo floro. ir 6 ruimai ant antro 
aukšto. Tinkamas ir kitokiam biz
niui, medžio narnas, bet geram sto
vy, nafujai pentuotas. Mainysime, 
ant ūkės Wisconsinio, Michigano 
arba Illinois valstijoj. Turi būti 
ūkė apie 10 ar 60 akerių. ir su gy-i 
Žuliais ir staku, kad galėčiau tuo- 
jau gyventi. * Del mano sveikatos, 
silpnumo aš patartas daktaro tuo
jau turiu apleisti miestą. Kas tu
rit panašų mainą, kreipkitės prie 
mano agento ir patarėjo. Lietuvių 
Kontoron \Visconsino valstijoj
MARTIN’S REAL I Y (.OMPANY 

321 Milvvaukee Avė., Kenosha, vvis.

4 PARDAVIMUI NAMAI
S. rt. kampos 37 ir Gage St., 2 augš- 
tų mūrinis namas, 4 fialai, 
barių, $2000. Namas turi 
kraustytas j 30 dienų.

KOCH & CO., 
26 & Halsted St.

16 kam
blį t i nu

PARDAVIMUI moderniški 5 kam
barių rakandai, bus parduoti uz didelį 
bargeną. Visus sykiu arba dalimis. 
Parloro setas, valgomo kambario se
tas, miegamo kambario setas, karpe- 
tai ir fonografas ir grojiklis pianas.

5601' So. VVinchester Avė.

I

PARENDUOJU VISA 2 AUKŠTŲ 
namą H2l Mihvaukee Avė. iŠ užpa-

1 ‘ . Tinka- p,
kriau-i 
spring

kalio, su apšildymu arba be. 
mas yra dėl sekančių biznių: 
čių, dailydėj, matrasų arba 
šapoms. Atsišaukite par

Telefoną Belmont 9811 
Residence Kildare 6303

PARDAVIMUI I ruimų ra- 
l kandai (l’urnįturo). Daiktai 
' yra visi geri. Gausit bargeną.

Kreipkitės. 1 lubos iš už- 
1 pakabo.

BARGENAS 7'
Turiu tuojau parduoti gražų, 

naują modernišką, 2 flatų, 6 ir 6 
kambarių namą ir 3 karm mūrinį 
garadžiu su 3 kambariais ant vir
šaus.

6023 S. Troy St.

Eitranamas
PARDAVIMUI

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, senas išdirbtas biznis, 5 ruimai OIIII ViUAI V AMD ADUI gyvenimui, renda $55 arba mainysiuUlULlIviAI l\nnlDn!llU ant nalno- Pasiskųbinkit, gausit bar-

--------------------------------------- geną. _
Kreipkitės: .

t 3651 Wallacc St.RENIįON didelis ir gražus 
kambarys.

293L Emerald Avė.
3rd floor.

Phone Victorv 0854

T

RUIMAS ant rėncl 
nos, vieno ar dvieju 
jaunos vedusio?, poros, 
garu šildomas, naujausios 
ir arti* karų linijos, Park 
apielinkė.

1602 S. 49 Avė., Cicero,

s <lel mcrgi- 
vaikinų arba 

Kambarys 
mados 
Home

m.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGA vyras arba 
moteris prie mazgojimo dišių 
(indų) valgykloj. Gęra mokes
tis su kambariu ir valgiu.

2100 W. 59th St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRU

REIKIA leberių prie dirbtu-! 
vės ir lauko darbų Tolinus iš 
miesto, 14 iki 50 centų Į valan-1 
da.

30 S.' Canal St.

v REIKTA VYRŲ
$75 į savaitę liuosamą laike.
Prie Jungtinių Valstijų valdžios ir 

Henry Ford.
Mes pasiūlome geriausią progą už

dirbimui pinigų Amerikoje, 
mas nereikalingas. «

Atsišaukite Room 500
720 N. Michigan Avė.

Pėtnyčioj, vasario 20 atdara iki
8 vai. vakare.

Patyri

REIKIA pirmoisi klesos sales- 
menų, patyrusių prie sviesto, 
kiaušinių ir kitokių produktų.

Kreipkitės i

915 West Randolph St.

'EXTRA! EXTRA!
B'učernė ir grosernė parsiduoda 

i trumpų laiką. Biznis geras ir pi
giai nnpirksit; yra 4 ruimai gyve
nimui. Savininkas išeina į kitą 
bizni.

F. Niprikas, 
3800 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 
j mėnesį nuo atsakančių žmonių.

1389 Milwaukee Avė., 
Pirmas augštas;

Klauskite Mrs. Sanders’ piano.

JAI NORI PIRKTI. PERSKAITYK 
.š[ APGARSINIMĄ

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

PARDAVIMUI grosernė, puikioj 
vietoj, biznis išdirbtas per ilgus 
metus 
mb, 
prie ... 
žastį palirsit ant vietos.

, biznis
; 4 kambariai dėl pagyveni; 
garadžius ir barnė 
grosemės. Pardavimo

4422 S/Honore St.

priguli 
prie-

PARSIDUODA 7 gray Dan 
šuniukai, virš mėnesio senumo 
po $25.

1810 S. Pcoria St.
First fl. front

PARDAV1MLM gražus fono
grafas, išrodo kaip naujas, kai
navo $135, parduosiu už ^60^ 
Yra daug lietuviškų ir angliš
kų rekordų. T. Hartman, 

1722 W. 47 St.

PARSIDUODA naujas mūrinis 
namas, 4 pagyvenimų, su sun par- 
lor, cementuotas beizmentas ir 
garažas. Namas randasi Brighton 
parke, 2 blokai nuo didelės C.rane 
Co., kaina $15,000, $3,000 įmokėti, 
o likusius ant lengvų išmokėjimų. 
Namas randasi 3330 W. 38 St. Ma- 
tykit savininką .1. Virbitską

7210 S. Carpenter St.
Tel. Stcwart 5217

S. E. kampas 36th ir Wallace St., 1 
augšto murinig namas, krautuvė, 1 
Datas ir garadžius. Kaina $3000, rei
kia tik įmokėti $1000.

KOCH & CO., 
. 26 & Halsted St.

PARDUOSIU namą ar mainysiu 
ant lotų. Namas 2 pagyvenimų, a 
ir 6 kambarių ir 2 karų garažas. 
Rendos neša $90 į mėnesį. Namas 
randasi prie pat 63rd ir Kedzie. 
Savininkas gyvena 3459 W. 65th 
St. J. Zabela, Tol. Republic 8528

PARDAVIMUI arba mainymui į 
privatišką namą moderniška gro- 
sernė ir bučernė ir 2 aukštų kam
pinis, nutrinis namas. Yra ledo 
mašina,, dešrų dirbimo mašina, 3 
karų garažas, tiktai $8000. Savinin
kas nori atlankyti Europa.

Kreipkitės:
5200 S. Wood St.k

KAS TURI $500 cash, nupirks 5 
kambarių Nungalovv, naujai baigia
mas įrengti; lotas 60V125. Kaina 
$3,500.

Pardavėjas G. Zaksas, 
Tel. Boulevard 8032

IŠSIMAINO dviejų flatų naujas 
muro'namas, po 5 . ir 5 kambarius, 
gyni šildomas, aukštas cime.nluo- 
tas skiepas, antaukštis drabužių 
džiovinimo ir kiti visi parankumai, 
vėliausios mados. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu anl mažesnio namo, 
loto, bučernės 
Goods štoro, i. 
ro 
ton 
Del

:’s, restauranto, Dry 
arba ant kitokio ge

namas randasi Brigh- 
neloli didelio teatro, 

platesnių žinių kreipkitės pas 

F. G. Lucas & CoM
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

biznio;
Parke,

NORIU pirkti namą, kad butų 
2 flatų, po 6 kambarius, Marųuette 
Manot, tarpe 62 St., Artesian, 64 
St. ir California Avė., nebranges
nio kaip $13.000 iki $14,000. šau
kit greitai telefonu Republic 7129. 
V. R.

Extra bargenas
Kam mokėti $18,000 ir daigiau 

už dviejų fialų namą, kad galite 
nupirkti už $14,500 6 tlatų nauji 
muro namą; Vendus neša ;$21u^ j 
mėnesį, pinigais reikia įm 
$5,500, likusius kaip vendą. . 
parankumai vėliausios mados, 
platesnių žinių keipkitės pas

F. G. Lucas & Co.,
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Del

PA IŠSIDUODA ant West Sidės 
dviejų pagyvenimų medinis ndmas 
jai 4 ‘kambaius su bizniu. Galima 
pirkti ir be biznio. Kaina $3500.

Atsišaiukit pas savininką. 
2342 W. 23 St.

PARDAVIMUI ar mainymui ma
rinis namas, 2 aukštu, po 8 kam
barius; mainysiu ant bųngalow ar 
ant biznio namo. Randasi ant Brid- 
geporto. Kreipkitės pas savininko.

J. Balchunas,
3200 Lmve Avė., Tol. Blvd. 9265

BARGENAI
7 kambarių, plytų bungakrw, ap

šildoma, vienam automobiliui ga
ražas, labai parankioj apielinkėj. 
Kartu parsiduoda du biznio kam* 
piniai lotai, labai patogioj vietoj, 
pieinamai. Savininkas.

450f So. Talman Avė.
Tel. Lafayette 7131

BARGENAS
7 kambarių medinis namas, pir

mos klesos padėjime, pečiumi šil
domas, elektros '/šviesa, vana ir 
toiletas, $1000 įmokėti, kairia tik 
$3800.

BARGENAS, 2 augštų medinis 
namas, 6—6 kambarių, vana ir 
toiletas, elektros šviesą, garadžius, 
$1600 įmokėti.

Abudu tie namai randasi 
Carpciiter St„ netoli 51 St.

JOHN A FUNK,
1022 W. 51 Street,

Tel. Yards 0134

anl

MUSŲ DARBAS
Tikrai jumis užganėdins . Mes 

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

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

PABUDAVOSIU garadžiu 99x135 
su sales ruimu. Visą darbą atliksiu 
už $60,000. Cash, tik $25,000, kitus 
palauksiu be komisino. žemė randami 
tarpe 66 ir 67 WesteiTl Avė.

Kreipkitės
6559 So. Maplewood Avė.

NORINTI pirkti, parduoti arba 
mainyti namus, lotus,' biznius, tu
rim bargenų, aplink vienuolyną 
Marquctte Paike,

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

Avė. Tel. Prospect 8078
Ofisas atdaras lig 9 v. ir nedaliomis

SAVININKAS NAMO NORI BUČER- 
NES ARBA KITO KOKIO BIZNIO.

Mainyti 4 flatų mūrinį namą, pri
ims bimiį kaipo pirmo jmokėjimo, o •t. ... .. _—iSmo-

ma-
kitus paliks morgičius lengvais 

, dėl platesnių žinių

J. NAMON
2418 W. Marųuette Rd.

arti Westem Avė. •
Phone Prospect 8678

dėjimais, 
tykit

•SAVININKAS IŠVAŽIUOJA l 
CALIFORNIJĄ

Nužemino kainą dėl 2 augštų medi
nio namo, krautuvės ir 4 kambarių iš 
užpakalio ir 8 kambarių su vana ant 
antro augšto, pečium šildoma, gasas 
ir elektra, prie State ir 60 St., netoli i 
nuo 
bar 
mas

augančio dirbtuvių distrikto, da- 
jplaukų $1300, kaina $6000, pir- 
morgiČius $3000.
H. J? COLEMAN AND CO. 

5857 So. State St.
Tel. Wentworth 5702

MELUOSE PARK
Pardavimui naujas bung 

low, 5 kambariai, 2 lotai.
Atsišaukit

1107 — ’20th Avė.
Melrose Park, III.

PARSIDUODA 2 aukštų mūrinis 
namas. r»o 4 kambarius. luotas 
148X25. Yra gazas, elektra Ir mau
dynės. Kaina $45(H). Agentų nerei
kia.

957 W. 35 Plaee.

PARDAVIMUI mūrinis biznia- 
yas namas; yra krautuvė ir 4 rui
mai. Parduosiu arba mainysiu anl 
bungaloAV, South Side. Pardavimo' 
i>iežastr patirsi! ant vietos.

2701 VV. 43rd St.

ANT PARDAVIMO 5 ir 5 kam
barių mūrinis, 2 flatų namas, karš
tu vandeniu šildomas, aržuolo tri- 
mingai.

K reinkitės:
5734 So. California Avė.

MORTGECIAl -PASKOLOS

k

ANTRI MORGIČIAI
Skoliname ant 6% palūkanų. Mea 
taipgi perkame padarytus morgi
čius.International Investment Corp.

3804 So. Kedzie Aven 
Lafayette 6738

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

LANKYK MOKYKLĄ
Ko) 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 prieš tamsybe, prietarus, 
melus, apgavystes. Mokslas yra 
gyvas turtas, pasitikėjimas, ap
sisprendimas, pasisekimas, viltis, 
drąsa, amžina laimė. Juo dau
giau turėsi moksjo, tuo geresnis 
ir laimingesnis bus tavo gyveni
mas. *
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 S. Halsted St„ Chicago, HL

VYRAI IŠMOKITE MODERNINĖS 
BARBERYSTĖS

Vieną geriausia apmokamų profesi
jų. Mes mokiname dieną ir vakarais. 
Darbas laukia su gera alga. Uždirb
kite kp.l mokinatės.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wella St.

PnZitirek.it

