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Floy<fas|Collins 
darjfyvas

Varšuva ir Maskva ruo
šiasi karui

“Pastarajai sukilimas (Gru
zijoj 'buvo vienas tokios kriti-* 
kos pavyzdys, Tambovo suki
limas taipjau buvo kritika, o 
sukilimas Kronšladle buvo la
bai pavojinga kritika.

“Atmosfera pilna nepasiten
kinimo. Ir jei mics ncduos-ime 
jam' galimybės nurimti laisva 
kritika, sulauksime “kritikos” 
išsiveržusios masių sukilimais. 
O jei musų provincijų draugai 
nenori”s tatai suprasti, jie pa
tys padės pragaišinti sovietų 
valdžią. Tie draugai tegul ne-

Sovietų diktatorius bijos vals
tiečių sukilimų

Urve įkalintas Floyd’as 
Collins esąs gyvas

Ifcindymai su tam tik m aparatu 
parodė, kad jo širdis dar plaka

CAVE CITY, Ky., vas. 9.
šiandie iki trečios valandos po 
pietų ties vieta, kur 60 pėdų po 
žeme guli uolos prislėgtas urve 
Floyd’as Colins, buvo prakastas 
trisdešimt trijų pėdų gilumo, tai 
yra truputį daugiau ne pusė 
tiek, kiek iš viso reikia kasti, 
kad gyvą* palaidotų Collinsą pa
siekus.

šiandie tam tikru prietaisu

Rusų valstiečių teroras 
prieš komunistus aštrėja

BEI'I ’NAS vas. 9. Mask
vos komunistiniai laikraščiai 
beveik kiekviena diena prane
ša žinių apie nepatenkintų val
stiečių teroristinius darbus 
prieš kcnmnislus. Del pavyz
džio štai kokių faktų paskeb 
1 ia Pravdcs paskutinių dviejų 
dienų numeriai: , '

Netoli Oršos, Vitebsko gub., 
nežinomi , asmenys išžudė visa 
viena komunistu šeimvna, su
sidedančia iš keturių asmenų.

Ties Bobruisku rasta užmuš-

įsi vaizduoja sau, kad mc-i čia 
vaisi iečių klausimu kalbame 
užsieniams. Ne, čia mes1 kal
bami' .jums, sovietų valdžios 
darbuotojams provincijose. Jus 
turite supiasli, kad padėtis yra 
labai rusti.”

Kalinių bado streikas
KĖBLINAS, vas. 9. — Rųsų 

socialdemokratų partijos užsie
nio atstovybė gavo žinia iš 
Maskvos, kad esantieji ten ka-; 
Įėjimuose uždaryti sočia kiemo-‘ 
kratai revoliucionieriai paskel
bę bado streikų. Kas juos pri
vertė griebtis tokio aštraus 
prote.'tC', žinių nėra.

Zinovjev raginąs francu- 
zus ruošti sukilimus

r •

Tam tikslui maskviškis interna*

KURS PRISTATĖ ANTITOKSINO ! NOME MIESTELI

“MoseriS' Leonardas Seppclla, kurs su savo šunimis per di- 
džiausį šalti ir smarkias snieg > pūgas pristatė antitoksino j 
nuo pasaulio atskirtų Nomie m eslelį Aliaskoj, kur siaučia dif- 
terijos epidemija;

Parlamento rinkimai
> Jugoslavijoj

---------------------

Laimėjo valdžios partija, rinki
mus pravedus terorizavimu 
balsuotojų
BELGBADAS, vasario 9. — 

Įvykusiais vakar Jugoslavijoj 
parlamento rinkimais laimėjo 
premjero Ni kolos Pašičo vai 
tižios partija, gavus 162 vietas iš 
315. Likusios 153 vielos eina 
visoms kitoms opozicijos\pjw4i* 
joms.

Svarbiausia opozicijos partija, 
Kroatų valstiečiai, vedami Ste 
feno Radičo, išrinko 68 atstojus.

Įlinkimai buvo pravesti kraš
tui faktinai* esant karo padėty. 
Dar prieš rinkimus beveik visi 
opozicijos lyderiai buvo'.suimti n 
Į kalėjimus sukišti. Taip jų ir 
Kroatų vadas Radičas, ' ir skup- 
činos (parlamentoj vicepirmi^ 
•*!nkas Madlek, ir sekretorius 
Krujevič, ir parlamento atstovas 
Kosutič. Be tų dar tūkstančiai 
kampanijos agitatorių ir rinki
mų dabotojų buvo areštuota u 
kalėjimuose uždaryta iki po rin
kimui t

Rink imi] dieną daugely vietų 
pavartota smurtas prieš balsuo
tojus, ypatingai prieš kroatus, 
ir tik tuo rinkikų terorizavimu 
valdžiai pavyko laimėti.

Vienuolika Japonijos juri- 
niiiky prigėrė

VANCOUVER, B. C., vas. 9.
Vakar vietos uoste ’ prigėrė 

vienuolika japoniečių, kreiserio 
Idzumo įgulos narių. Grįžtant 
jiems nuo kranto į savo kreise
rį, jų valtis susimušė su Cana- 
dian Pacific valku, ir jie visi žu
vo vandeny.

13 ŽMONIŲ UŽMUŠTA TRIO- 
‘ BESIO SIENAI GRIŪVANT

BEZIERS, Franci j a, vas. 8.
Čia sudegė milžiniškas triobesis, 
pirmiau buvusios kareivinės. 
Gaisro metu sugriuvo triobesio 
siena ir užmušė trylika žmonių. 
Apie dvidešimt buvo sužeisti, še
ši jų pavojingai. . Tarp užmuš
tųjų yra gaisrininkų, policinin
kų ir kareivių, atvykusių padėti 
gaisrą gesinti.

PAVOGĖ 50,000 DOLERIŲ 
VERTĖS DEIMANTŲ

bandyta patilti, air Collins yra 
dar gyvas. Bandymas parodė, 
kad Colliuso širdis dar plaka ir 
kad jis kvėpuoja. Kvėpavimo 
suskaityta 26 kartus per minu
tę.

Patyrus, kad Collins dar gy
vas, šiandie pradėta darbas pri
eiti prie jo kitu urvu. Apie 
penkiasdešimt pėdų nuo Sami 
Cave urvo žioties užtikta kitas 
urvas. Geologas Funkhouser 
mano, kad tai gali būt užpakali
nis įėjimas į obą netoli tos vie
tos, kur įkalintas Collins. Ta
sai.' urvas pradžioje betgi taip 
siauras, kad žmogus negali į ji 
įlįsti., todėl imta jis kasti plates
nis.

Bėdinas girdi ginklu žvan
gėjimu rytuose

tas vienas komunistų kores
pondentas. Jo kūnas buvo pei
kti subadytas, padaryta vi- 

1 aštuoniolika žaizdų.
Netoli Viatkos užmušta vie

nas komunistų valdininkas.
Arli įlomėlio valstiečiai už

puolė keturis komunistų valdi
ninkus. Vienas jų buvo užmuš
tus, o trys kili pavojingai su
žeisti.

Visa tai dviejų dienų laiku.
Kruvinos riaušės

Sovietų Rusija ir Lenkija skubo
tai perkasi užsieny karo pabūklų

Be to dar pranešama apie 
kruvinas riaušes, įvykusias kai
muose Pučinskoje ir Lechoviči, 
netoli Oršos. Kaimiečiai, nebe
galėdami ilgiau pakęsti vietos 
sovietų valdininkų priespaudos 
ir žiaurumų apsiginklavę dal
giais, kirviais, šakėmis puo
lė komunistus ir beveik visus 
juc-i išžudė. Tarp užmuštųjų 
buvo taipjau ir “selkorų” (ko
munistų kaimo korespondentų) 
ir komunistų jaunuomenės 

•narių.

cionalas duodąs 1 */: milijono 
frankų

PARYŽIUS, vas. 9. — Laik
raštis La Liberte šiandie išspau- 
dino tekstą laiško, kurs esąs 
maskviškio koęąuui^tų interna
cionalo pirmininko Zinovjevo ra
šytas Francijos komunistų va
dui Marceliui Cachin’ui. ■ Laiš
ke pranešama, kad maskviškis 
internacionalas siunčiąs centrą- 
iiniam Francijos komunistų 
partijos komitetui 1,500,000 
(pusantro milijono) frankų, ku
rie turį būt suvartoti organiza
vimui sukilimų franeuzų koloni
jose šiaurinėj Afrikoj.

Visos Rusijos sovietų kongresas 
įvyks Tiflise

MASKVA, vas. 9. — Sovietų 
valdžios nutarimu trečias Socia
listinių Sovietų Respublikų į Są
jungos kongresas prasidės kovo 
mėnesio 1 dieną Tiflise, Gruzijos 
sostinėj.

Tai — “Baldy”, nepaprasto pro i n gurno šuo, vadovavęs kitiems 
šunims gabenant antitoksinų į Nome per plačiausius sniego 
ir ledų dykynus. Po tos kelionės jis susirgo plaučių uždegi-

SVIETO PABAIGOS RIJODA- 
x MAS, PASIKORĖ

ROCKFORD, 111., vas. 6. —
Praeitą naktį plėšikai sulaikė 
netoli Sterlingo chicagiškės Ma
rine Fox deimantų kompanijos 
atstovą, važiavusį automobiliu į 
Clintoną,, lowa ir vežusį su sa
vim 50,000 dolerių vertės dei
mantų. Atėmę iš jo visą turtą 
banditai pasruko.

NUŠOVĖ GATVĖJ

[Pacific and Atlantic Photo)

iloefle rezignavo iš Vokiu- Visi Trockio šalininkai
čiy parlamento genami iš armijos

NEW, YORKAS, vas. 7.
Iš baimės, kad jau artinas svie
to pabaiga ir sudnoji diena, 
kas, tani iosios žvaigždes pra
nešu. pranašavimu liulėjo Įvyk
ti praeito penkladienid naktį,

Brooklyne vakar pasikorė 
kažin koks NVa'lcr Micliki ws- 
ky.

Irgi dėl svieto pabaigos
Antras nusiminęs dėl besi

artinančios svieto pabaigęs bu
vo Benjamin LomcnceTIi, kurio 
Pennsylvanijes miestelio Jes- 
,'up policija ieškojo kaipo Č3- 
kių kląstuotojo. Lcmoncolli 
.nuėjęs policijon patsai pasida
vė, sakydamas, kad'pasaulio 
galui ątėjus, jam dabar esą vis 
tiekf 'kur paskulinias valandas 
praleisti. ' t

James Rollo, 1104 So. Laflin 
St._, liko nušautas prie 913 South 
Ashland Avė. Nors policista.s 
buvo čia pat, bet ir jjs nežino 
kaip tas viskas Įvyko. JieŠko- 
ma nušautojo pačios n jos bro
lio.

Chicago ir apielinkė. — Apsi
niaukę ir šalčiau; vidutinis inai- 
nąsis vėjas, — taip pranašauja 
šiai dienai oro biuras.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 43°F.

šiaiglie saulė teka 6:54, lei
džiasi 5:I5tvalandą.

BERLINĄS, vas. 8. — Nors 
Lenkija energingai užgina pra
nešimus apie jos karinius prisi
rengimus, tečiaus oficialiuose 
rateliuose Dancige ir Rerline 
gauta žinių, kad Lenkija ruo
šiantis nepaprastu skubotumu. 
Prisiruošimas vedamas didžiau- 
sioj slaptybėj.

Tą pat daro ir Maskva, kuri 
visoj Europoj padarė milžiniški] 
užsakymų aeroplanams, dujoms, 
kanuolėms ir kulkasvaidžiams.

.Komisaro Luganovskio štabas 
Viennoj, kaip pranešimai skel
bia, pirkęs Skandinavijoj ir cen- 
tralinėj Europoj 200 aeroplanų 
ir 500 kanuolių. Sovietų amba
sadorius Vokietijai, Krestinskis, 
Įsakęs savo slaptai organizacijai 
nupirkti 2 milijonu kilogramų 
chloro kalio, neva dažams.

Be Luganovskio pirktų Mas
kvai aeroplanų, 350 aeroplanų 
Fokkero ir Junkero tipo užsaky
ta Olandijoj, Ispanijoj ir Itali
joj.

Akivaizdoj galimo ateinanti 
pavasarį ofensivo, rusų štabas 
tapo reorganizuotas.

Laikraščiai pasakoja, kad 
kai į tuos kaimus atvykus so
vietų milicija ir čekistai ir ėmę 
“daryli tvarkų”, pirmame su
sirėmime su kaimiečiais buvę 
užmušti du milicininkai.%
Stalinas įspėja nuo pavojaus

JUNiEAl’, Aiaska, vas. 7. — 
Ties Admiralty sala rado ga- 
zolininę pašto vajtį George Ju- 
nior, pražuvusią sausio 25 die
ną. VaJty rasta trys ledais ap
šalę žmonių lavonai.

Šitų valstiečių neramumų ar
ba, kaip Rusijoj sakoma, “ag
rarinių terorų” atbalsis girdėt 
labai įdomioj paskutinėj Stali
no kalboj, kurią jis andais pa
sakė komunistų konferencijoj 
Maskvoj. Ta kalba buvo iš- 
spaudinla Maskvos Pravirtoje 
satino ~ 30-os dienos numery.' 
štai ką vyriausias rusų dikta
torius sako.

“Draugai, atvykusieji Mask
von iš provincijų, bando kiek 
galėdami geriau piešti dalykų 
padėtį, bando tikrenybę pri
statyti gražesnė) šviesoj, nei ji 
iš tiesų yra. f Jie pas'akoja, kad 
kaimuose visa yra kuo geriau
sioj tvarkoj, šitoks biurokra
tiška* optimizmas ir yra musų 
nelaimė. Iš tiesų-^įuk padėtis 
visai nėra tokia gei*ft, ir būti 
negali.

Klausimas dabar stovi šitaip: 
arba arba. Arba mes patys
turime leisti valstiečiams ir 
darbininkams mus kritikuoti, 
arba jie savo kritikų pareikš’ 
galų gale sukilimais.

7 sovietu valdininkai pa
smerkta sušaudyti

taltinaimi dėl jų papildytų suk
tybių valstybės odos monopoly

LENINGRADAS, vasario 9.— 
Sovietų teismas šiandie pasmer
kė mirties bausmei septynis val
stybės odos monopolio direkto
rius, teisman patrauktus dėl jų 
papildytų suktybių ir grafto. 
Trys kiti direktoriai pasmerkta 
kalėti nuo penkių iki astuonių 
metų. •

Visi- kaltinami dėl darymo kon
traktų s iv privatiniais prekiau
tojais,, iš K^-jie gaudavę dideliu 
pelnų savo privatinei naudai.

VAKARU (GELEŽINKELIE
ČIAMS PAKELIAMA 

ALGOS

CLEVELAND, Ohio, vas. 7. 
— Padaryta, sutartim sui maši
nistais ir kuriu tojais, trisde
šimt vakarų geležinkelių lini
jų pakelia lokomotivų mašinis
tams ir kurintojams algos 5 
n uos.

Illinois Central ir Chicago 
Great Western geležinkehų 
kompanijos buvo paskutinės, 
Sutikusios«pakelti gcležinkelrcs 
čikms algas.

BEBhlNAS, vas. 9. —.Buvęs 
Vokietijos pašto ministeris Mar- 
xo-Stresemanno kabinete ir kle-1 laikraščio 
rikalų partijos narys, Dr. Anton i praneša, 
lloefle, šiandie rezignavo iš komunis
reichstago.

lloefle kaltinamas, kad jam 
būvant pašto ministeriu buvę iš
eikvota apie 60 milijonų pašto

PINIGŲ KURSAS

BERL1NAS, vasario 9 (F).
Gauta čia paskutinis Maskvos

Pravdos numeris 
, kad centralinis rusų 

komunistų partijos komitetas 
nutaręs pašalinti iš raudono
sios armijos ir iš laivyno vi
sus Trockio šalininkus arba jo 
simpatizuoto] us.

Einant tuo nutarimu jokiam 
Trockio pritarėjui neturį būt 
’c’.sta užimti bet kuri svarbęs- 

•ne vieta armijoj
Jie turį būt 
kariuomenės, 
tokias vietas: 
kur jie kuo 
pavojiriy.'i viešpataujančiai ko

munistų partijos grupei.
Tasai nutarimas bus vykdo

mas taip vadinamo centralinio 
kontrolės komiteto^ kurs yra 
speciali valomoji rusų valdžios

5is Kartus Greičiau 
už 50 centu

’ Nežiūrint kad ir nėra reikaJo skubintis 
su nusiuntimu pinigų Lietuvon, Jums vis- 

• vien yra geriau siųst per Naujienas telegra
fu, kuris nuneš Jūsų giminėms pasiųstus pi- 

' nigU-3 ‘penkis kartus greičiau už paprastą 
paštą

1 *

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- 
t v 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.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

ar laivyne, 
visai pašalinti iš 
arba perkelti Į 

ir į tokias sritis, 
mažiausiai butų

Vakar, vasario 9 it., užsienio 
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 
lenų bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.77
Belgijos, 100 frankų ....... $5.10
Danijoš, 100 kronų .............. $17.78
Francijos, 100 frankų .........:. $5.39
Italijos, 100 lirų ..............  $4.17
Lenkijos, 100 zlotų ...... ........  $19,.25
Norvegijos, 100 kronų ........ $15.26
Olandijos, 100 florinų .... $40.30
Suomijos, 100 markiu ........... $2.53,
šveihjts. 100 kronų ‘........... $26.95 partijos mašina.
Šveicarijos, ICO famkų ....... $19.30 j ___ _______

__________ —jDIDELES’ MIGLOS NEW YOft-

Lietuvos Pinigu Kursas

pi 
<lo

KE; DAUG NELAIMINGU
ATSITIKIMŲ

Siunčiant pinigus Lietuvon per
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos < 
mas šitaip

50 ‘
100
200
800
400
500
600
700
800
900 _

Prie šitos sumos reikia pridėti 25 tUi’ejp įeiti pneplaukon, buvo 
centai pašto fšalldų už kožną siuntini.1priversti keliom valandom pasi- 
Norint pasiųsti telegramų — dar 501 ...
Mnt« daugiau. ’ 'vėlinti. , ,

NEW YOBKAS, vasario 9. —
J litų IX UI OJVC4 A _ — — • 4 « « «

doleriais yra skaito- New Yorke ir apygardoj šiandie
J buvo užėjusios tokios tirštos

10.50 i sunkios miglos,, kokių senai čia 
20.75 nebuvo. Del tų miglų daug ne- 
^*25!laimių miesto judėjime, daug
51.50 *ąutomobilių kolizijų. Tose kpli- 
72 00,zl^ose/^u žmones buvo užmušti 
82.2fi ir daugi/u ne penkiasdešimt su-

inoSr žęisti. Keletas garlaivių, kurie

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų
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Amerikos Dailininkai
Per pereitus kelius metus New 

Yorkas tapo vienas didžiausių 
dailės cehtrų pasaulyje. .Pavei
kių parodos nuolat laikoma šia
me mieste. Yra pavasario, va
saros ir žiemos parodos; kaiku- 
rias parodas surengė grupės 
dailininkų, kitas atskiri dailinin
kai ir kitas svetimų šalių daili
ninkai. Daugybė žmonių lanko 

. tas parodas, ir dailininkams pa
siseka parduoti daugelį savo pa
veikslų, kas rodo, kad šitas išsi
vystymas yra nuolatinis.

Buvo laikai, kuomet dailinin
kams buvo sunku -pragyventi 
Jungtinėse Valstybėse. Tais 
laikais žmonės užsiėmė su page
rinimu šalies" ei vilizuotiąms .žmo
nėms ir negalėjo rūpintis gyve
nimo papuošimais. Bet beveik 
nuo pat pradžios šalies istorijos, 
Amerika turėjo savo garsius 
dailininkus, kurie nerasdami sau 
vietos šioje šalyje išvažiavo Eu
ropon ir ten sekė dailininkystės 
pašaukimų. Buvo dailininkų, 
kurie apleido savo prigimtus ^ta
lentus ir dirbo prie kitų ir pel
ningesnių profesijų. Pav., yra 
dvieji garsus Amerikos išradė
jai, kurie buvo gabus dailinin
kai, bet apleido savo pašauki
mus ir užsiėmė mechaniškais iš
radimais. Tai buvo Fulton’as, 
kuris pabudavojo pirmą.praktiš
ką laivą tarp New Yorko ir Al- 
bany miestų, ir Morse, telegra
fo išradėjas.

Bet pirmas garsus Amerikos 
dailininkas buvo Benjamin 
West. Jis gimė Pennsylvanijoj 
1738 metais, paėjo iš ikvakerių, 
kurie nebuvo prielankus mažam 
Benjamįn’ui. Yra pasaka apie 
šitą dailjliink^. jog kuomet jis 
buvo mažas vaikas, jis mėgda
vo praleisti savo laiką Pennsyl-

■■■■ ........ ...

vanijos giriose darydamas sau 
teptukus ir vartojo spalvas, ku
rias gavo nuo Įvairių indijonų 
šeimynų, kurie matydami jauno 
dailininko talentą inėgo tėmyti 
vaiką piešiant. Jo pirmas tep
tukas buvo padarytas iš katės 
uodegos. Jo tėvas, matydamas 
sergančią katę, mitino, kad ka
tė, užkrėsta, ir ją reikėjo nužu
dyti, ir tik tada sūnūs prisipa
žino prie kaltės. Būdamas 23 
metų amžiaus, jis išvažiavo Ita
lijon. Visur buvo patiktas su 
dideliu žingeidumu, nes buvo at
vykęs iš taip vadinamos lauki
nės šalies. Net ir Europos in
teligentai žiurėjo į amęrikie- 
čius su abejojimu. Pasakota, 
kad Benjamin VVest buvo persta
tytas Ryme nebylam kardinolui 
Albani, kuris labai mėgo dailę, 
kardinolas paklausė savo drau
gų ar jaunas dailininkas nebuvo 
raudonas arba juodas, ir nusi
stebėjo išgirdęs, ikad baltas. 
VVest’as- padarė greitą progresą 
Europoje, 
tapo vienas 
Akademijos, 
prezidentu.
jamin West turėjo reputaciją 
kaipo vienas iš didžiausių daili
ninkų ivisų amžių, kuris turėjo 
pasiimti.’savo vietą su Raphae- 
l’iu arba-Michael Angelo. Vė
lesnė gentkartė nedavė jam tos i 
garbės, bet vistiek* VVest’as buvo 1 
puikus ir originališkas dailinin
kas. Vienas ja garsiausių pa
veikslų yra užvardintas “Wolf’ov 
Mirtis.” Wolf buvo Anglijos 
generolas, kuris puolė per Que- 
bec kovą, kurį padarė iš Pran
cūzijos kolonijos Kanadoj ang
lišką koloniją.

Benjamin VVest buvo pirmas 
iš dailininkų nupiešti kareivius

Nuvykęs Anglijon
iš pradėtųjų Royal

Vėliaus tapo jos 
Prieš jo mirtį Ben-

DYKAI
PAGAL JŪSŲ REIKALAVIMĄ

Musų ekspertai ateis pas jus ir pasakys jums viską 
apie pečius, damper’ius, kaminus, ir t. t. Jie išegzami- 
nuos apšildymo reikmenis ir patars jums kokio didumo 
vartoti anglis ir coke. Už šitą patarnavimą nieko ne- 
i ūkuojame.

Yra ekonomija tikrai žinoti, kad jus gaunate teisingą 
svorį ir pilną vertę.

. Mes garantuojame, “Jei jus nebusite užganėdintas, mes 
atsiimsime kurą ir grąžinsime jums pinigus”. _ 

Pabandykit vieną toną arba lodą šiandien.
Iki 9 vai. vakare jus galite telefonuoti Franklin 6400

| Anglys
W 45 kuro jardai — vienas 
r netoli jūsų

įoąsumers (ompany

pu

?? GĖJA*
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\XGI.YS — COKE — LEDAS — NAMŲ MATERIOLAS

mmnnsun

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, tafpgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE 8IUDGEPORT ELECTRIC |CO., I -

nAKTKUS, Prer.
io’19 VV. 47th Si., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Ml

savo originališkose uniformose pradėjo apleisti fiancuziiką tra- 
ir neaprengė juos visokiais iš- dięiją, 1870 metais.
mislais, kokiais kiti artistai 
tuom laiku darė. Daugelis žmo
nių jį už tai baisiai kritikavo. 
Bet garsusis Pveynolds užgyrė 
tai. Vėlesnės dienos parodė, jog 
West’o nuomonė buvo gera, nes 
kaip juokinga butų šiandien ma
tyt Anglijos kareivį, apsirengu
sį kaipo Julius, Caesar, bet Wes- 
t’o laiku visi taip darė., . 1

Kitas garsus Amerikos daili
ninkas buvo Gilbert Stuart, ku
ris nupiėšė VVashington’o pa
veikslą. Kaip West’as, Stuart i 
irgi rado laimės ir pagarsėjimo Y 
Londone. Bet šis buvo keistas 
žmogus. Jis greitai praleido sa
vo pinigus. Kuomet buvo gar
sus dailininkas, * pasamdydavo! 
franeuzišką virėją ir užsikvies- 
davo visus savo draugus kasdien 
ant pietų. Tas ilgiti negalėjo 
tęstis, ir Stuart’as buvo privers
tas apleisti Ąngliją pabėgdamas 
nuo savo skolintojo. Tas atne
šė gero Amerikai, nes Stuart’as 
turėjo sugrįžti į savo gimimo 
šalį. Sugryžęs per visą savo 
gyvenimą piešė paveikslus visų 
musų prezidentų, apart vieno, 
ir beveik visus revoliucijoj at
sižymėjusius vyrus. Jo pa
veikslai, Washington’o yra 
garsiausi, iš kurių geriausias yra 
“Ąthenaum” galva, kur parodo
ma kairie dalis veido. Origina
las randasi Boston Museum of I
Art, bet Stuart’as, kaipo biznie- 

i rius, padarė neniažiaus kaip ,S0 
kopijų to paveikslo. Ir šiandie 
kiekviena dailės kolekcija -turi 
nors vieną Stuart’o “Washingto-

' ną.” Tas artistas piešdavo 
daugelį paprastų žmonių. Vie
ną dieną vienas Boston’o biznie
rius prašė jo nupiešti paveikslą 
jo žmonos. Dailininkas tą pa
darė. Kuomet » paveikslas už
baigtas, žmogui nepatiko. Bet 
dailininkas jam atsake: “ką dai
lininkai gali daryti? Atnešate 
jam bulvę ir norite, kad jis nu
pieštų persiką.” v

Per civilį karą pasirodė kitas 
gąrsus Amerikos ^dailininkas — 

iVVinslow Ho|rier. pradė
jo savo gyvenimą kaipo karo 
hiustruotojas, perstatant karei
vius savo stovyklose ir ant ka- 
10 lauko. Jis pagarsėjo kaipo 
iliustruotojas, bet garsumas pri
guli veiksniams metams kaipo 
dailininkui. Jis paprastai piešė 

Į akmenuotus krantus ir jūres. 
Nei vienas kitas artistas nepri
jautė vandens galybei kaip ji- 
jsai. žiūrint į jo vandens pa- 
veikalus galime matyti vandens 

i įvairias permainas.

Amerikos dailininkas, kuris 
geriausia žinomas europiečiams, 
yra James A. McNeill Whist/ler. 
'Jis pradėjo savo dailės mokslą 
Petrograde, Rusijoj', ir praleido 
beveik visą savo gyvenimą Pa

ryžiuje ir Anglijoje. Jo gar
siausias paveikslas yra paveiks- 

,l::s savo motinos'. Tai yra vie
nas pasaulio garsiausių paveiks- 

;lų ir milijonai kopijų paveikslo 
lėprodukuoti. .Kuomet paveiks- 
las buvo nupieštas, neturėjo pa
sisekimo, ir tik buvo priimtas 
paveiksiu parodoje, kuomet gar- 

!sus dailininkas, grąsino atsisa-

Chase, ir 
kiti, važiavo j Munich pasimo
kinti. Jo mokytojas buvo Kari 
von' Piloty. Dabartinis dailės 
išsivystymas Amerikoje prime
na Piloty žodžius apie dailę A- 
merikoje. Jis į Chase sakėj: 
Tamstos šalis bus dailininkų ii 
daiįės mylėtojų garsiausia šųr 
lis. Viskas į ten traukiasi. Tu
rite visas reikalingas medžiagas. 
Italija, Francija, Vokietija, Ispa
nija ir Anglija, 
savo dienas.

* visos turėjo 
Ateitis priguli Ar 

' merikau.. Ne tik todel^ kad yrą 
I progy, šalis, bet yra šalis, kui’
Visi stveriasi už tų progų ir jas 
vaitoja.’x Amerikos dailininkai 
taip grejtaį supranta viską, kas 
jiems yra išaiškinta, jog mane 
nustebina, Paprastai, jūsų tau
tos žmonės žino, ką aš sakysiu 
pirm negu pasakau.”

Kitas nepaprastas artistas yra 
Child Kasam Įspūdžių dailinin
kas. Jis visuomet stengiasi 
piešti gamtos spalvas ir girias.

Yra labai daug kitų talentuo
tų dailininkų Amerikoje ir dau
gelis jų nupiešė puikių paveiks-, 
lų.

Amerikos ateitis dailėje pa
siliks, Musų artistai neturi va
žiuoti į svetimas šalis prasilavin
ti, bet gal daugelis jų vis) tą da
rys,, idant geriau apsipažinti su 
Kitų šalių darbais, ir pasimokin-, 
ti apie dailės pradžią. Bet Ame-, 
rika tampa šalis, dailininkų , ;r 
dailės mylėtojų. [FL1S]

’ ■ s

TRULAX
Chocolate LAXAT1VE

Nuo užkietėjimo vidurių ir nevirškinimo — 
užlaikykite savo 1 vidurius švariai ir svei
kais. Padarytos iš gryno čekoliado, be sko
nio laxative gyduoles. Vaikai mėgsta jų 

, čekoliadinį skonį
jos yra GEROS dėl

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

V

Reikalaukit Naujo 1925 metų 
“Dirvos” Knyg-ų ir Muzikos Katalogo.

“DIRVA”
MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS'

SAVAITRAŠTIS
Iteitia Penktadjeniąis, 8 puslapių, didelio 

formato, visuomenės laikrašti^.
r .T--r.......... I.lį".,,.'i8aCAį"į‘".-Į..'..1 II'TS.I, a,; - --------

Prenumerata metams.............................  1. $2.00
Lietuvon metams.............................................   $3.00

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS Į 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES

x I AMERIKĄ
..fr V

"DIRVA"
3352 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND.

m

i

Z; ■

t S. L FABIONAS 00.V

NORĖDAMI; 
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-j 
NYTI VISADOS KREIPKITftSf 
PA H MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. 1

809 W. 35th St.f Chicago 
Tel. Be levard 0611 ir 0774

PADAROM'PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
♦ Parduodam Laivakortes. •

3335 So. Halsted St.
Dienos laiku Yards 6894

. Vakarais Tclef. Yards 0141

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanosi
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

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

3514-16 RooscTelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

1739 So. Halsted SL,

S 1

Skausmas strėnose

reikalauja tokio gydymo, kurs 
prašaliną priežastį. Bet norint 
greito palengvinimo vartok

SEVERAS 
LEDSYL

' ' • •|?4

Jisai buyo naucįęjamas su ge
riausiomis paaękrnęrni8> nuo; 
skausmo strėnose iš prieža
sties inkstų ligos.

Kaina 75c ir $1.25.

Gaunamas pas jūsų aptiekorių.

VV. F, SEVERĄ CU 
CEOAR RAPIDS, IOWA . ' ■ ’

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
Šie krepšiai’ krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra suienkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi- 

> niūkei, kuri perka
daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimų ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
Chicago, III.

, , , .... H

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAS 
J TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

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

Vardas ir pavarde

Kaimas

Paštas

/

K.GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St 
Tel. Boujevard 1310

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

Nedėliomi^ nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS, ADVOKATAS 

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

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

lengvomis išlygomis.
»■ ■   - _

A. A. OLIS
tai

11
Tel.

ADVOKATAS
£0;y * t*'f* * ■ n c

S. La Šalie St., Room £001 
Randolph 1034—Vai. nuo 9-€ 

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

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

(kyti nuo komiteto, jeigu paveik
slas nebus pakabintas. Whistler 
buvo labai Sarkastiškas ir turė
jo labai daug priešų, kas žymiai 
sulaikė jo pasisekimą.

Tarpe šių. dienų dailininkų, 
kurių reputacija patikrinta, pir
moje eilėje yra John- S. Sar- 
geant, kurio paveikslai dabarti
niu laiku rodomi New York e. 
Sargeant yra amerikietis, kuris 
gimė užsienyje. Paeina iš tur- 
Hngii tėvų, ir turėjo progos lan- 
l?vti visą Europą. Jis gimė 
Florence, Italijoj, bet pirmą kal
bą kurią jis vartojo, buvo vokie
čiu, nes jis praleido savo jaunys
tę Šveicarijoj ir Vokietijoj. Ne
užilgo pramoko anglų, italų, 
franeuzų ir ispanų kalbas. Sar
geant geriausia žinomas kaipo 
puikus portretų dailininkas. Jo 
paveiksimi panašus į ispanų dai
lininko, Volasųucz. Paveiksimi 
labai taisyklingi.

William Merritt Chase yra ki
tas garsus dailininkas. $et jis 
turi gerą reputacijų kaipti mo
kytojas. Jo mokslas prasidėjo 
tuom Uiiku, kuomet dailininkai

Pinigų prisiunčia $

Valsčius

. Apskritis

,, turi gaut Lietuvoj litais (jei nori

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: 2151 VVcst 22 Street 
Telephone Roosevclt 9090

Namų Telefonas Canal 1667doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas ..

50 
100 
200 
300 
400 
500

Pinigus reikia siųsti Moncy Orderiais ar bankus kasieriaus čekiais. 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”

. . Litų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

litų 
litų 
litų 
litį 
litų 
litų

Paštu
. $5.75
. 10.75

21.00
31.25
41.50

. 51.75

....... y
Telegramų 

............. $6.25 

............. 11.25 
............ 21.50 
............  31.75 
............ 42.00 
..... .......  52.25

Paštu 
$62.00 

72.25 
82.50 
92.75 

103.00 
514.00

Telegramų 
...... $62.50 
....... 72.75 
....... 83.00 
....... 93.25 
...... 103.50 
...... 514.50

600 litų
700 litų
800 litų
900 litų 

10“0 litų 
5000 litų

1 1 '1 •

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių
įsuose--reikaluose „adresuokite’

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

V ■ 
-v,. 4

>
/ ‘ ?

Chicago. Illinois

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 Pulhnan 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

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

i'-..

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

A. E. STASULANI
> ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room 9II 
Tel. Central 6200

Ciceru Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Ciceru 8223 
Aut Bridgepurto SeredoJ nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Houl. 6737

*

I
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Sveikatos Dalykai
; - - -n,,. -rr-r, -r . (

skausmą I
GREITAII Mokslas pasako, kaip jis KUOMET MAISTAS KŪDIKIUI 
greitai nueina j skaudamą Adetą. Ir e
tuojau pradeda prašalinti skausmą. 
Jūsų skausmas pranyks tuojau magi
šku* budu.

Naujas išradimas, Turpo, turi sa- j 
viję visas misteriškas terpetino gy-, ,
dančias jėgas su kitomis geromis gy- -«g 
duolėmis. Jis nenudegina, nepadaro . J 
pūslių ir nenudažo. Jis neturi rieba- 1’IUS, skaudėjimus 
lu ir neatsiduoda. Prašalina slogas, iš- turi i§pUstUs, llUOSU 
ij, tonsilitis, reumatiškus skausmus, arba viduriavimą, rieikia šauk-; 
lumbago, pleurisy, katarą ir neuralgi- [į daktarą tuojau. Jei negali dak 

kojų nesmagumų, nusišu-: tanu užmokėti, prašyk daktaro 
.--------------------- jjg Sveikatos Departamento.

. . , n..„ t. L. - ' Perimas. Jei kikliko
greitai įsigeria i kūną. 1 ik hiskį pa- yra TieraniuA,

TERPETINAS IŠGYDO 
SKAUDAMA BURNA

Terpetinas prašalina

1. Visišku švarumu.
2. Taikant' kūdikį vėsiai.
3. Tinkamu maitinimu.
4. Duodant užtenkamai atvi- 

į rinto vandens gerti — šalto, bet 
Ine leduoto.

5. Vasarą visą pieną atviri-
naht. n

6. Labai dideliuose karščiuo
se kūdikio maistą atskiedžiant.

7. Sulaikant nuristą tuojaus 
smarkiam viduriavimui ištikus.r

Jei viduriai suliuoseja ir kū
dikis eina laukan, tris, ar ketu
ris,, air daugiau sykių į dieną, tai 
nedėk to niekais tik dėlto, kad 

.... . tas gali būti
vrini<, . . ’Rt’ba jei jią pradžia sunkios ligos.
tuojau,vemia, turi Kuosus vidurius, tai i Atskies maistą virintu van- 

_s persivalgo, deniu pusau ir duok pusę to, ka
reumatiškuR skau- perdažnai valgo arba kad jo visada

i Jei išėjimas laukan dažnėja, 
kūdikis vemia ir turi karštį, tai 

tuojaus, 
vandenį ir

NETINKA

.Jo svarumas puola žemyn ar- 
i užkietėjusius vidų 

viduriuose, 
vidurius,

ją. laibai greitai veikia nuo galvos 
skaudėjimo, 1
tinimų, nusibrėžimų ir suskirdimų.

Turpo turi tokią stiprią gydančią j 
jėgą, jei jį vartosite iš viršaus, tai jis j
Irvnus krutinę arba gerklę, jos veikia 
taip greitai ir tikrai, kad jus I j 
pastebėsite terpetino gani ir kvepavi- t:W reiškįa, 
inas tuojau palengvės - -

Turpo prašalina i..„..........    ,
smus, lumbago, slogas, gydo skauda- maistas yra jam perstipriu; su
ma gerklę, pleurisy, katarą ir neu* i virškinti.
ralgiją.

Nekentėkit. Prašalinkit skausmą
GREITAI i . . _____________
Ointmentas, kuris turi savyje kitas nuo bonkelės., išmazgok spenį ir xqili.
rnrne Monthol irKnmnnrn.'. ..... .5 SdUK, CluKiai O.
Nusipirkite Turpo šiandien nuo jūsų 
aptiekoriaus, 35c. ir 70c. slovikalis.

. ,kuu»,...il ^?kell®- Vape"ejus atheka: sustok daviis maistą
su Turpo — Tespentino P,en$ išliek. Nuimk spenį duok tik atvirinta 
'- -•i turi savyje kitas nuo bonkelės,, išmazgok spenį ir daktaro 

geras gyduoles, Menthęl ir Kumparą. unni,plp įnltnmo vandonvi nas- ‘Nnsinirkito Turnn šiandien nuo iusu r)()nkt,ę šaltame vandenyj, pas į p0 dvylikos valandų nedavi- 
kui perplauk šiltu vandeniu, į- mo maįsto galima duoti miežiu 
dėjus truputį ; sodos, vidurinę van(juo

, . , .y , . „ 1 Kaip padaryti miežiu vandenį,
bonkelę išvalydama su sepe- Prie vieno Saukšto miežinh, 

tuku, kad joja pieno neliktu nei m;|Įy dadėk nuo kvortos šalto 
Be kiek. Prieš vartojimą bonĮadę ran(|(,ns tie|, ■ ka(] pasi(1)irv.tl,

"D < ] TPT^¥ IT? /K sT)en’0 Pus? išversdama laukan A ,, Iv^nlrnlo ISvalv/liimn oii vc^nn-
IšGYDOMA

P^ilinS30 ęLaiicmn iir.spen-i Pavirink kokias penkias RkySta košelė, paskui supilk li- 

imtnutas tynrme vandenyje. |,usį |t-V0l^0s vandenį', išmaišyk
Ateikite ir pasikalbėkite su mano. Speneliai. Vaitok -tiktai t O-, _____ ____

išgydytais ligoniais. Puikios pasek- |qUS spenelius, kurie galima grtl-V 
mes mhno gydymo budo rupturų ne-'v. . -v *• x t • -i : 
reikalauja lįiesuea rekome.ulaujos išmazgoti. ' Jei reikia Is- 
negu, kad jie suteikia. m.ozgoti ir išvirinti drauge su

Skaitykit ką Mr. Behn sa^ kitais vartojamais daiktais, iš-Aš turėjau dvi rupturas, vieną de- f J |
šinėj, kitą kairėj pusėj. Nuspren- virinus reikia laikyti, tyroj UŽ-' 
džiau, kad aš tunu išsigydyti, aš.jau deng’toj stiklinėj vandeny. Nie- 
žinojau atsitikimų kur Dr. Mint buvo J ,. •>
išgydęs, todėl aš nuėjau pas jj. Jis kuomet nevartok spenelių llgo- 
gydė mane taip kaip sakė, be peilio, injs g-Umo dūdelėmis.
be skausmo, be sirgimo. i , .__ . „ .. x_ gai a Kiesoj iki Kauno ir atgal $203

Aš dabar visai išgydytas nuo abie- Viduriavimas. Pavojingu zen- iki $215, pagal laiyą. j !
V- j GERA NAUJIENA. Naujas S. V.'
I ; Įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 1 

ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti,

jų rupturų ir suteikia man didelio kili yra Žalia mėšlo spalva, kuo- j 
smagumo rekomenduoti kitus su rup-1 . •• 
turą žmonės nueiti par Dr. Flint. Aš 
jiems suteikiu geriausi patarimą”.

Herold F. Behn,
9635 Avenue M., S. Cicago, 111. i
VERICOSE GYSLOS $25

Aš taipgi gydau pasididinusias
j'l gyslas savo •-metodu.

PATARIMAS DYKAI.
Dr. E. N. Flint

ir virink penkiolika ar dvide
šimts minučių.

Miežiniai miltai yra geresni 
už kruštienę, nes mažiaus reikia 
virti. Kruštienė reikia virti dvi 
ar tris valandas.

Miežilj vanduo reikia daryti 
kasdien šviežias.

Tinkamas užlaikymas vidu
rį avimio pradžioje yra veirtas 
daugiau negu daugelio dienų gy
dymas vėliaus. [FLTŠ].

Naujas Smagumas Dėl 
Nuvargusių, Persidir
busių, Nervuotų Žmonių

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkowies* 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
ta o, , patarimai 
(dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Nuga-Tone Atlieka Darbą ir 
Atlieka JĮ Greitai.

tų

Naujos nupigintos kainos ten ir at- • 
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal .$203

paprasti! cigaretų

!

Klausimas— Atsakymas

Nuga-Tone sugražina gyvumą, vei
klumą ir paiiegą nusidėvėjusiems jų 
nervams ir muskulams. Budavoja rau
donąją kraują, stiprius, pastovius ner
vus ir stebėtinai padidina jų ištver
mę. Suteikia gaivinantį miegą, gerą 
apetitą, puikų žlečibjimą, tinkamą 
vidurių veikimą, daugiau entuziazmo 
ir ambicijos. Jei Jus nesijaučiat kaip 
reikiant tai pats dėl savo labo turit 
išbandyt jį. Jus negalit prarasti. 
Jums nieko nekainuos, jei nepagelbė- 
tų. Jis yra malonus iruti ir Jus tuo
jaus pradėsit jaustis geriau. Jei Jūsų 
gydytojas da nėra užrašęs jo dėl Jū
sų, t ai nueiki t pas Jūsų aptiekorių ir 
nusipirkit bonkutę Nuga-Tone. Nepri- 
imkit įkaito Imkit jį per keletą die
nų ir jei Jus nesijausit geriau, neat
rodysi^ geriau, nunešk likusią pakin
ko dali pas aptiekorių ir jis sugra
žins Jums Jūsų pinigus. Išdirbėjai 
Nuga-Tone įsako visiems aptieko-' 
riams garantuoti j j ar sugrąžinti Jūsų 
pinigus jei Jus būtumėt neužganė
dintas. Rekomenduojamas, garantuo
jamas ir parduodamas per visus aji- 
tiekorius.

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

3235 S. Halsted St.

«rim HERZMAN-®*

Rūkytojo Rūkytojo
Helmar cigaretų

Ką aš rasiu H ei ma
ruose, ko aš negaliu 

' rasti paprastuose 
eiga retuose?

Jus surasite grynę 
Turkišką tabaką, 
bet ne paprastą 
maišytą tabaką vi
sokių rųšių.

Turkiškas tabakas yra aromatiškas 
ir pilnas gardaus skonio. Jis neker
ta j gerklę ir neturi negardaus sko
nio. Turkiškas tabakas turi tikrą na
tūrali skonį. Jis auga lapuos,e.

Gerai lieteliams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušerjs.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Special: Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
šaukite Boulevard 4186 arba 
Drexel 095d.

MIS. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

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

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave? 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

met jis išeina.
Kūdikiui užeina viduriavimas Amerikon nežiūrint kvotos, 

dėlto, kad jis yra
Priamas ar dėlto,

ko. yra blogas.
na dažninus vasara, kaip žie- J»oug, SouthAmpton, Antwerp. 

iv,. . laivų išplaukia kai. savaitė.mų, nes karsta sugadina jo mai-, vis- musų |(|esoa ke]eiviai 
stą; nes karštis jį susilpnina ir gauna atskirus kambarius dviems, 

keturiems ar šešiems žmonėms. Pa-
J togruniai, puikus maisstas ir rnanda- 

gumaS'

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arba t

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St., Chicago. III.

perdaug Še- Į Musų dideli laivai milžinai, kaip ’ 
knd TYioicfnc MAJESTIC, didžiausias pasauly,kart maistas 0LYMPIC lapi.Znd, PITTS-i

Viduriavimas užei- BURGH siūlo greitą kelionę i Cher-I 
kaip Žie- h°ug, SouthAmpton, Antwerp. Daug DR. SERNER, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
322 So. State St., 5 augštas nepamatai, kad jam reikia ma- (3tlIcagO. ' žiaus, maisto Karštame ore. ži-

Valandos; nuo 9 ryto iki 4;80 po nedarnas kūdikis gali gauti m^i- 
pietų, panedėliM's ir ketverges iki sto perdaug, bet ką jis gauna, 

p. n., nedėliomis. uždaryta. . ’ visas yra geras.
Viduriavimas nuo vieno kūdi

kio kitam perduodama musė-; 
mis, rankomis ir, 
bonkelėmis.

Laikyk suterštas
dariai ‘uždarytoje

AR JUS SERGATE?
Ar norite būti išgydytais už 
ketvirtą dalį paprastos kainos?
Per visą šį mėnesį gydysime 

visus sergančius, kurie tiktai 
atsilieps pas mus už ketvirtų dū
lį paprasto mokesčio. Mes gydy
sime jumis lokiu pat budu ir 
tokiomis pat gyduolėmis, kaip 
jus mokėtumėt pilną kainą. Tas 
specialis pasiūlymas yra pada
rytas supažindinimui sergančių 
žmonių su labai geru ir pasek- 
misgu gvdvtnu HOUSE of 
HEALTH.

Tą nužemintą kainą galėsite 
mokėti kuomet jus jausitės ge
riau ir kuomet busite užganėdin
ti, bet už gyduoles ir už serui), 
jus užmokėsite tada, kada jas 
gausite.

Taip kaip 
žiųrėtumės į 

veikslą.

nešvariomis

palas san 
skardinėje, 

kad musės neprieitų. (Pasiimk 
didelį nuo taukų viedrelį, arba 
skardinę dėžę nuo sausainių). 
Išskalbus palas išvirink.

Neleisk musių prie kūdikio ir 
jo maisto.

j Eidama kūdikiui valgį taisy- į 
ti ir po čiupinėjimui sergančio 
kūdikio nusiprausk rankas.

Viduriavimas išžudo tūkstan
čius kūdikių kas metas; jis su
žeidžia daugiau negu numarina.; 
Nuo jo galima apsisaugoti:

METINE NAUJIENŲ EKSKURSIJA
LIETUVON

Po asmeniška vadovyste Naujieną palydovo, su visais patogumais 
ir nupiginta kaina grjštantiems, įvyksta

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. A«hl«o<! Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die^ 

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

Dr. Benedict Aron

Phone Cicero 8459
DR. SHERMAN

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

nuo 6:30 iki 9 vakare. ,

Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect ()610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

--------- artr

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

jus
pa-

U. Si LINIJA
Laivu

LEVIATHAN

2-trą, 1925

Svetimšaliai grįždami j 12 
mėnesių neturi jokių kliūčių

100 N. LaSalle St., Chicago, 111. 
arba prie vietinių agentų

ligalanda raaor gele
žėlę be išėmimo joa ii 
kotelio. Greitai ir ge
rai. Visas setas — 
razor su dirželiu ir 
ekstra peiliukais, $1.M 
Ir auginiai.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Tel. Boulevard 0537

THE HOUSE OF HEALTH
(Federation Bldg.)

164 \V. VVashington Str.
^Chicago, III.

Užprašomo visus atsilankyti, 
suteiksime dykai patarimus. Gy
dome visas chroniškas ligas, 
kai]) tai nervų ligas, odos ligas, 
kraujo ligas, kaip vyrų taip ir 
moterų, reumatizmą, rugštumus 
kraųjuje. plaučių ligas, širdies, 
kepenų, skilvio ir inkstų. Viso
kias formas persišaldymo, ast
mą. egzymą, skaudulius, odos ligas ir kitokias ligas, kurių kiti 
daktarai negalėjo išgydyti.

Musų tikras išegzaminavimas 
ir laboratorija parodys tikrą 
stovį jūsų sveikatos stovį taip 
kaip knygą. Liga tikrai pripa
žinta taip kaip pusė išgydyta. 
Egzaininuojame su X-Ray ir su 
mikroskopu ir su opthalmic gy
dome užkietėjimą arterijų. Iš
tiriame spaudinių kraujo, taip
gi vartojame visą mokslinį ži
nojimą dėl gydymo ligų.
Musų nužemintos kainos tikram 

išegzaminavimui $3.00
Valandos kasdien nuo 9 vai. 

ryto iki 5:30 vai. vakare, ket
verge, seredoj ir subatoj nuo 9 
ryto iki 8 vai. vakare, nedėlioj 
nuo 9 ryto iki 1 vai. dieną.

Ateikite ir prisidėkite prie 
jūsų kaimynų ir kitų gerų pa
cientų, kurie atėjo į musų ofi
są ir liko išgydyti.

NORTf— LLOYD—
TEN IR ATGAL LAIVAKOR

TES NUMAŽINTOMIS > 
KAINOMIS

I LIETUVĄ
per Bremeną

Trečioje klesoje yra miegami 
kambariai

RMAN

Atrask pats savo laimę
Skaityk

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

Pinigus siųsdamas adresuok:
LIET. ŠVIETIMO KNYGYNAS 

3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Complete in Itself

ValetAno&ropRazoi

Jau žinomu ir pagirtu 
I per Naujieną Eks 

kursantus

ŽYMIAI NUPIGINTOS LAIVAKORTES PERKAN 
TIEMS l ABI PUSES

19^ 7 A 0 Kelionė iš Chicagos 
VV Klaipedon ir Atgal

Važiuodamas ir grįždamas šu Naujienų Ekskursija sutaupysi 28 dolerius ir 
turėsi didžiausį smagumą ir patogumą. Laivakortė grįžimui gera metams 
laiko. Šekit Naujienų pranešimus apie Ekskursijos reikalus. Visi pradėkit 
rengtis tuojaus ir bukit gatavi, kai ateis laikas išvažiuoti. Nepiliečiai, norin
tieji grįžti tuojaūs kreipkitės dėl sugrįžimo leidimų, nes gavimas tokių lei
dimų užima apie 2 mėnesius laiko. Nežiūrint kur gyvenat, viską galite atlikti 
per Naujienas, čia jums pagelbės ir patarnaus.

Naujienų Laivakorčių Skyrius
1739 So. Halsted St Chicago, III

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th Št. 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 7:80 vakare.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. No- 
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien

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

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

2 lubų

So. Morgan St. Chicago
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

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

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų x
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 fld 10. 
Nedėlioj nuo 2:86 iki 4:80 po piet; 

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Ava.

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

Dr. J. W. Beaudette
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8600.

užsimokėjimo kainai

toji policija šaudė j bedar
bių minią, susirinkusią 
prie Kauno miesto Tary
bos pasitarti dėl algų pa
didinimo darbininkams, 
dirbantiems viešuosius 
darbus. Yra penki sužei
sti...”

• V \ • ?
X I ' ’ J - * .

Taigi Lietuvoje jau pa
deda darytis tikras “bolševi
kiškas rojus”. Žmonės be jo
kio pamato krečiami, areš
tuojami ir šaudomi, kaip so
vietų Rusijoje.

ją-
Kodėl gi tas Marijonų laik? 

raščio rašytojas taip begėdiškai 
meluoja? Anądien jisai gyrėsi, 
kad ji^ai esąs pasiryžęs “Dievo 
valią pildyti”. Bet argi. Dievo 
yra tokia valia, kad atbulą' kal- 
nieriu nešiojantys sutvėrimai‘už
siimtų melavimu.ir šmeižimu?

• Antradienis, Va« • <». 1925

Laiškai iš Lietuvos j Politinė Ekonomija
Po kalėdinės meditacijos

Chicago je — paštu:
Metams .......................... ~..... - $8.00
Pusei metų ..._____ _______  4,00
Trims * mėnesiams --- ------ ----~ 2.00
Dviem mėnesiams ........  L50
Vienam mėnesiui ,--------------- - .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .............................. 3c
Savaitei ................    18c
Mėnesiui -__ _____-__________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams -------- $7.00
Pusei metų ---- .------------------ 3.50
Trims mėnesiams___ ___ —- 1.75
Dviem mėesiam ....______—,— 1.25
Vienam mėnesiui ----- ------------- .75

Lietuvon ir kitur užsianiupMt 
(Atpiginta)

Metams _____________ —___ $8.00
Pusei metų ___ ______________- 4.00
Trims mėnesiams ...------—....... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su uisakymn.
■jU----p " ' . ' ■ ....... ....... —---- !_!■.! J ■ .

Mums vėl rašo iš Lietu
vos, kad gandai apie kleri
kalų sumanymą paleisti Sei
mą ir paskelbti naujus rin
kimus girdėt vis dažniau ir 
dažniau. Lietuvos kaimuose 
klerikalai jau esą organizuo
ją slaptus rinkimų komite
tus ir ruošią savo žmones 
rinkimams. Kadangi šven
tieji demokratai nesitiki 
gauti daugumą balsų rinki
muose, tai jie ketiną pakei
sti rinkimų įstatymą: suma
žinti Seimo atstovų skaičių 
iki 50 ir atimti balsavimo 
teisę kariuomenei. )

Taigi, nežiūrint Kauno 
oficiozo pereiškimo, kad| 
gandai apie artimą Seimo1 
paleidimą esą “išlaužti iš 
piršto“, amerikiečiai geriaus

Amerikos klerikalai nuo
latos bubnija, kad tik tokia 
valdžia galinti dorai tvarky
ti krašto reikalus, kuri vado
vaujasi katalikybės princi
pais. Na, dabar Lietuvoje 
yra katalikiška valdžia: ko
dėl gi tenai dedasi tokie ne
lemti dalykai?

Kuomet caro čtnovninkai 
kitąsyk liepdavo policijai ir 
kariuomenei žudyti nekaltus 
darbininkus, tai visas civili
zuotas pasaulis piktindavo
si. Bet Lietuvą šiandie val
do ne caras, o kun. Vailo
kaitis, kun. Krupavičius, 
kun. Staugaitis ir tų kunigų 
pastumdėliai — Stulęinskas, 
Tumėnas, Petrulis ir kiti. 
Kodėl gi šita valdžia apsei- 
na su darbininkais, su pa
čiais vargingiausiais betur
čiais — su bedarbiais, kaip 
kruvinasis Herodas?

Katalikai darbininkai, ku
rie gyvena Amerikoje, tegu 
bent vienai valandėlei įsi
vaizduoja, kad jie butų Kau
no darbininkų padėtyje. 
Juos ištiktų nedarbas. Jie 
eitų prie miesto valdžios pra
šyti pagalbos — ir ant jų 
užpultų raiti kazdkai ’ir im
tų šaudyti! Ką jus, katali
kai darbininkai, pasakytu
mėte apie valdžią, kuri su 
jumis šitaip pasielgtų?

KIEK KOMUNISTŲ VOKIE
TIJOS KALĖJIMUOSE?

_______  •
Komunistai, kurie giria žiau

riausią pasaulyje Rusijos sovie
tų valdžią, tuo pačiu laiku mėg
sta žaisti ant publikos jausmų 
pasakomis apie “klasinės kovos 
kankinius”. Tie kankiniai tai esą 
jie, komunistai, ypatingai daž
nai jie šūkauja apie komunistų 
“kentėjimus” Vokietijoje: tenai 
į kalėjimus esą sukišta net 10,- 
000. Matai, girdi, kaip žvėriškai 
buržuazija apseina su “tikrai
siais revoliucionieriais!” .

Pasirodo tečiaus, kad šita ko
munistų pasaka yra labai ma
žai panaši į tiesą. Kuomet Ame
rikoje maskviniai elementai sar 
ko, jogei Vokietijos kalėjimuose 
esą 10,000 komunistų, tai pačios 
Vokietijos komunistų spauda pa
duoda žymiai mažesnę skaitli
nę: ji sako, kad areštuotųjų ko
munistų skaičius siekiąs 7 ar 8 
tūkstančių. Bet nesenai išėjo j 
aikštę, kad ir šita skaitlinė yra 
be jokio saiko padidinta..

'Vokietijos seime (landtage) 
sausio 19 dieną buvo svarstoma 
amnestijos klausimas. Laįl$e de
batų vienas kalbėtojas' paklausė 
teisingumo ministerijos atstovo, 
j. Kuhnr au tiesa, kad Vokieti
jos kalėjimuose randasi septyni 
ar astuoni tūkstančiai politinių 
malinių komunistų? Valdžios at
stovas Į tai atsakė, kad apie vi
są Vokietiją jisai neturįs davi
nių kalbėti, bet Prūsijos kalėji
muose yra daugi ų-daugiausia 
500 komunistų. \

šitą7 ministerijos atstovo pa
reiškimą Vokietijos komunistų 
spauda nedrįsta užginčyti, ne
žiūrint to, kad kiti laikraščiai 
prisispyrę klausia komunistų, 
<odel jie iki šiol melavo, paduo
dami daug didesnes skaitlines.

Prūsija sudaro kokiu du treč
daliu visos Yokletijos. Jeigu 
3rusijos kalėjimuose randasi

Kaunas dabar aptižęs kaip 
jaunas kačiukas iš vandens iš
trauktas. Ir yra ko: kai pra
dėjo nuo gruodžio 25 d. links
mintis, taip ir prasilinl^smi- 
no iki sausio 7 (i. t. y. trijų ka
ralių. šventės, mat. n

Nežinau, kaip tenai' pas jus 
su munšainu, o musų palaimin
tame krašte ik valiai ir baltos, 
ir raudonos ir geltonos ir net 
margos.' Linksminosi ir tie, ku
rie daugiausiai kenčia ekonomi
nio krizio pasekmes ir tie, ku
rie visai nieko nejaučia ‘— pa
laimintoj i bandininkų ir < Speku
liantų kasta. Tiek. to. ' šiek 
tiek opiąją visuomenės dalį at
šaldė Mejeravičiaus, naujo Lat
vių ministerių pirmininko, ma
žas komplimentas apie tai, kad 
Pabalti jos sąjungos reikalą ga
lima padėtį į užpakalinį kišenių. 
Jis kai paėmė į savo rankas lat
vių valdžios vąirą, taip ir pasu
ko savo bėrį Varšuvos pusėn. 
Girdėti už tokį malonumą len
kai tinkamai ir atidėkojai sėb
ras geras, bet šešetą 
Ilukštos 
atiduok.

O tuos valsčius latviai iš . lie
tuvių nesenai su akimis išplėšė. 
Kaži kaip lenkams draugingas 
Mejerovicius reaguęs į tą drau- 
gų-kaimynų' bakstelėjimą šakė
mis į minkštąsias vietas. <

Į visas šitas perturbacijas lie
tuviai negali šaltai žiūrėti. Juk 
gana viešai kalbama, kad Pa
balti jos sąjungos įkūrimą Len
kija suriša su atsakymu į rei
kalavimą minėtų šešių valsčių.

Iš savo pusės Latvių valdan
čiose sferose kalbama, jog Lat
vija niekuomet nepirks Pabalti- 
jos valstybių/sąjungą tokia kai
na -atskėlimu jos teritorijos. 
Tai įvairių galimybių žadąs klau
simas. žiūrėsime.

Lietuvos visuomenės
plinta įvairių gandų ir stebėti
na, kodėl oficialioji spauda ne
sistengia tuos gandus patvirtin
ti,, jeigu jie turi pagrįndo, arba 
deinentuoti, jeigu jie tokio ne
puri. Pasakojama net apie Sei
mo paleidimą. Pąsakbjama. 
buk netrukus busiąs vyriausy
bės krizis ir kabinetą sudaryti 
busiąs pakviestas p. A. Smeto
na... Kiek visa tai turi pagrin
do—nesupaisysi. Gal tai tik į- 
judintos “obivatelių” vaizduotės 
padaras.

Krikščionių akcija stiprėja. 
Eina valyipas mokyklų, savival
dybių, net valstybinių įstaigų 
nuo nekrikščioniškojo elemento. 
Pažabojo geru žabanklu opozici-

Iš rusų kalbos laisvai vertė J. Sondeckis.

(Tęirfny«)

klausi-

vos tik 
išėjęs,

Bundininkai ir kitokie vokiečių 
peštukai juda, spardosi, vięnok 
nežiuriht į tą, po ilgos pertrau
kos vėl prasidėjo Berlyne Vo
kiečių-lietuvių derybos dėl Klai
pėdos krašto, aptacijos ir kitais 
gyviausiais to krašto 
mais.

Gyviausias klausimas, 
dar iš politinių* girnų
dar karštutis — tai paskutinieji 
įvykiai Rusuose. Ten kažkuo 
kvepia. Trockis pasuko deši
nėn, komunistų plikiams net 
plaukai iš išgąsčio pasistojo, O 
čia dar Kirilas saiksto,prasme
gus; sostą. Yira ^inių, kad ir 
Kaime susitveręs rupų .emigran- 
tų-monarchistų būrys ir ver
buojąs į businčią armiją su bol
ševikais kovoti savanorius, ži
noma, Pabaltės valstybėms dar 
vienas rupesnis butų įsigyjant 
tokį našų kaimyną — monarki- 
nius rusus. Bet tai gal šių die
nų fantasmagorija.

Paaiškinsime lai šiokiu pavy
zdžiu. Imkime* drobės fabrikan
tą. Jis moka darbininkams už 
dienos darbą, pav., auks. kaip 
seniau Rusuose buvo^ Kiekvie
nas darbininkas gali per dieną 
išausti 10 metrų drobės, kuri 
parsidiloda po 40 skatikų met
rui. Medžiaga ir kitos (gamy
bos išlaidos, sakysim,' siekih 
20 sk. metrui, reiškia, visa me
džiaga vienam drobės metrui 
kainuoją pačiam fabrikantrii 

audžia., 
vai. jis priaudžia 5 met-

20 .sk.< Darbininkas 
I •

Per

5 metrai po 40 sk. — 2 
Fabrikantui kiekvienas 

o 5 
per

Kiekvienas musų fabrikanto 
darbininkas gauna kasdien 1 
auk. ir išaudžia 10 metrų dro
bes; vadinasi, už kiekvieną 
metrą jis gauna 10 sk. Fabri
kantas parduoda drobės metrą 
po 40 sk. Iš jų 20 sk. išeina 
medžiagai, kapitalistui ir dar
bininkui lieka 20 sk. Darbinin
kas igjauna 10 sk. (darbo mo
kesnis už 1 metrą), kapitalis
tas irgi 10 sk. (jo pelnas). Vadi
nasi, grynoji prekės vertė (atė
mus medžiagos vertę) susideda 
iš darbo mokesčio ir kapitalisto 
pelno. Todėl aišku, kad juo di
desnis darbo mokesnis, tuo turi 
būti mažesnis kapitalisto pelnas 
ir priešingai. Jeigu darbo dienos 
mokestis pakiltų iki 140 sk., tai 
kapitalisto pelnas nukristų iki

valsčių
apskrityje vis tiktai

NATŪRALIZACIJA ATEIVIŲ, 
KURIŲ ŠEIMYNOS 

UŽSIENYJE - ■ ■ v
■ ,»■ t

tegu ruošiasi iš anksto sto
ti pagalbon Lietuvos visuo
menei, kovojafičiai su kleri
kalizmu.

Paskutiniu laiku būvu 
daug žinių apie kratas ir 
areštus Lietuvoje. Areštuo
jamieji yra kaltinami pri
klausymu komunistų parti
jai. Bet pasirodo, kad tarpe 
suimtųjų yra daug žmonių, 
kurie su komunistais neturi 
nieko bendra. Musų bendra
darbis rašo, kad, pavyzdžiui, 
Kuršėnuose buvę suimta 
trys socialdemokratai, vals
čiaus tarybos nariai. Polici
ja, išlaikiusi juos keletą die
nų, paliuosavo.

Kaune padaryta kratos 
pas Universiteto profesorių 
Stankevičių, prokuroro pa
dėjėją Arminą, daktarą Bu- 
binaitę ir pas daugelį stu
dentų, socialdemokratų par
tijos narių, Del tų kratų po

licija teisinasi, kad jos buvu
sios padarytos “per klaidą!” 
Bet tai, žinoma, yra ne klai
da, o tiktai klerikalų supla
nuotas būdas terorizuoti ne
patinkamus jiems žmones.

Gal kas mėgins Lietuvos 
valdžią pateisinti ir sakys, 
kad tai buvęs ne jos darbas, 
o tiktai vietinės policijos. 
3et tai yra netiesa. Kaune 
veikia karo padėties įstaty
mai. Jisai randasi po karo 
komendanto ir apskrities 
viršininko “globa”. Karo ko
mendantus skilia Apsaugos 
ministeris, o apskrities vir
šininkus Vidaus reikalų mi
nisteris. Taigi tie valdinin
kai, kurie valdo Kauną, yra 
tiesioginėje centralinės vy
riausybės žinioje. Už bedar
bi ų kraujo praliejimą Kau
ne todėl atsako Lietuvos val
džia!

Apžvalga

Valdžia griebiasi teroro, 
kuomet jos pačios kinkos 
dreba. Teroras yra bailių 
įrankis. v 1 ; /'•

Kad Lietuvos valdžia yra 
persigandusi, tai matyt iš to 
fakto, kad ji net bedarbius 
šaudo! “Naujienų“ bendra
darbis rašo:

PILDO “DIEVO VALIĄ“

“Draugo” Rumšas savo Tru
piniuose rašo:

“Tegul tik socialistai su 
bolševikais paima valdžią Ro
moje, tuojau Katalikų Bažny
čios galvą nužudytų”. 

t

Rumšas žino, kad, šitaip pa
šydamas, jisai meluoja. Viena, 
jisai žint(, kad socialistai neina 
išvien su bolševikais: tenai, kur 
bolševikai turi savo rankose val
džią — Rusijoje —, socialistai 
yra šaudomi ir kankinami kalė
jimuose. Bufnšas taip pąt žino, 
kad socialistų valdžia žudymais 
neužsiima. Socialistai, pįv. val
do Daniją ir Švediją, bet dar

daugių-daugiausia 500 komuni
stų, tai « yra absurdas manyti, 
<ad visos Vokietijos kalėjimuo
se komunistų galį būt 7 ar 8 
rūkstančiai. Jų yra veikiausia 
tenai kokie septyni ar aštuoni 
šimtai. Taigi komunistų spauda 
yra padidinusi savo “kankinių” 
skaičių bent dešimtį kartų.

Už ką gi tie komunistai pa
kliuvo į kalėjimus? Beveik visi 
jie pakliuvo už tai, kad dalyva
vo ginkluotose riaušėse arba su
kilimuose prieš valdžią. Tų suki
limų arba, kaip vokiečiai sako, 
“pučų” Vokietijos komunistai 
yra darę daug. Pažymėtinas vie
nok yra faktas, kad nė vieną 
kartą nė vienas sukilėlis nebuvo 
nuteistas mirčiai.

Viso keletas šimtų komunis
tų, pasodintų į kalėjimus, ir ne 
vienos mirties bausmės — ne
žiūrint to, kad nuo Spartako 
laikų (1919 m.) iki dabar Vo
kietijos komunistai nuolatos da
rė sąmokslus jėga nuversti val
džią ir daug kartų buvo stvėrę- 
si ginklo šituo tikslu! Palygin
kite tatai su padėtim Rusijoje, 
kur kalėjimuose ir trėmimo vie
tose yra kankinama nesuskaito
mos daugybės žmonių ir kur 
žmones dažnai yra smerkiami 
mirčjai ir šaudomi ne už kokį 
nors priešvaldišką veikimą, o 
tiktai už priklausymą socialisti
nėms partijoms!

RADO NAUJAS RUBINŲ 
KASYKLAS BURMOJ

RANGOON, BUnna, vas. 6. — 
Pranešama, kad Mogbko apskri
ty, Aukštutinėj tBumoj/ atrasta 
naujos rubinų kąsyldps. 1 Rubi
nai esą puikiausios spalvos. Pa
sklidus apie tai žinioms, dabai’ į

nebuvo girdėt nė vieno atsiti- tą apygardą žmones iŠ visur 
kimo, kad jie butų bent kokią plaukia, kaip į'savo rųšies Klon- 
priespauhą vartoję prieš tikiu- ’daiką. •>

tarpe

Rodos, yra 'daug ateivių, ku
riems pilietystė neišduota todėl, 
kad jų šeimynos gyvena' užsie
nyje, ir ne su jais .čionąis Ame
rikoje. Tas neišdavimas piliety- 
stos tokiems ateiviams priguli 
nuo pačių teisdarių. Tie teisda- 
riai, kurie neišduoda pilietystės 
dėl viršminėtos priežasties, ma
no, kad toki ateiviai neturi rim
tos intencijos • nuolatai pasilikti 
šioje šalyje, jeigu nereikalavo, 
kad jo žmona atvyktų pas jį j 
Suvienytas Valstybes. Prieš 
1921 metus, žmogus galėjo par
sitraukti savo žmoną bile kada, 
jeigu tik turėjo pinigų. Su pir
mu kvotos įstatymu, ir ypatin
gai sulig dabartinio 1924 metų 
imigracijos įstatymo, dalykai 
persimainė^ Ateivio žmona netu
ri pirmenybės sulig kvotos, ir 
kvotos varžymai yra toki, kad 
yra labai sunku nepiliečiams 
parsitraukti savo žmonas ir į šei
mynas. Daugelis teisdarių ne
kreipia atydos į naują situaci
ją, ir neišduoda pilietystės tiems 
ateiviams, kurių žmonos ir vai
kai gyvena užsienyje; iš kitos 
pusės^tos žmonos ir tie vaikai 
negali gauti riekvotines imigra
cijos vizas nuo Amerikos kon- 
sulio, kadangi vyrai nėra pilie
čiais.

Nesenai kelios tautiškos orga
nizacijos užsiinteresavo tuo 
klausimu, ir jos bando surinkti 
teisingus faktus, kad galėtų aiš-

no? 
auk. 
metras tekainuoja 29 sk., 
metrai 1 auk. Vadinasi, 
pusę dienos darbininkas paga
mino tikros • vertybės 1 auk. 
Tai yra lygiai tiek, kiek jam 
kapitalistas užmoka' už visos 
dienos darbą. Jei pot. šjtų 6 
vai. darbo daribipinkas sustrei
kuotų, tai fabrikantas negau
tų jokio pelno. Jis išleido 2 
auk. ( 1 auk. medžiagai ir 1 
auk. darbininkui), bet ir tega
vo 2 d#k? iBet darbininkas dir-.
ba dar 6 vai. ir pagamina dar pozicijos^taip -‘šakyti,
5 metrus drobės. Kurią verty- kas Stipresnės už darbininko po- 
bę jis dkbar pagamino'?'5 met- zjcijas. , ,
rai po 40 sk, —-- 2 auk. Ątim- ■ Meš ką tiktą!' sakėme, kad 

darbo1 mokesčiui pakilus lygiai 
tiek nukrinta kapitalisto pelnas. 
Bęt, rasi, gali jis tą skirtumą at
siimti pakeldamas prekės kainą, 
pav., parduodamas tą drobę po 
44 sk.? Ne, kapitalistui irgi yra 
ribos užbrėžtos. Jeigu jis pano
rėtų pakelti savo drobės kainą, 
tai kitų fabrikantų varžytinės 
spirs jį tai nedaryti. Jie parda
vinės savo drobę po 40 sk., musų 
gi fabrikantas paliks be pirkėjų. 
Fabrikantas turi tenkintis tuo

Tai rodo, kad tarp/Kapitalisto 
ir darbininko turi būti nuolatine 
kova. Kapitalistas stengiasi 
pailginti darbo dieną, ir sumažin
ti darbo mokestį, gi darbininkas 
rūpinasi pakelti savo uždarbį ir 
sutrumpinti dairbo dieną. Vėliau 
matysite, kad šitą kovą vesti 
kapitalistui yra lengviau, kad jo 

, yra kur

rai ]k> 40 sk? - .
kime gamybos išlaidų 1 a u K, 
liks 1 ųįik. Vadinasi, darbi
ninkas savo pridegamuoju 
darbu pagamino viršVėrlės’ 1 
auk., kuri patenka stačiai 
fabrikanto kišenėn. Tai ir yra 
pcilnas. Taigi, musų fabrikan
tas gauna is kiekvieno darbi
ninko kasdien* 1 auk. viršver- 
tes arba pelno. •

Dabar tu r bfiti, bus aišku, 
delko kapitalistai taip daug 
verkšlena, kad jiems trūkstą 
darbininkų: Darbininkai rcika- pelnu, kuris lieka jo dalei iš gry- 
lingi jiems, kad čiulpus iš jų nosios prekės vertės, išskaičius 
viršverlę. Viršvertės dydis pa- darbo mokestį ir kitas išlaidas, 
reina: 1) nuo darbininkų įskai- Dabar mes tikrai matome,, kad 
čiaus, 2) nuo darbo dienos il
gio, 3) nuo darbo našumo. Juo 
daugiau darbininkų kapitalis
tui dirba, tuo daugiau viršver
tės, tuo daugiau pelno jis 
gauna. Juo ilgesnė darbo die
na, tuo ilgesnis pridedamasai 
darbas, tuo didesne jo paga
mintoji viršvertė. Juo darbi
ninko darbas našesnis, tuo bus 
trumpesnis daubas jam pačiam 
skiriamas, t. y. būtinas darbas, už visą darbą, kurį iš jų gavo, o 
ir tuo ilgesnis bus dąrbas ka- tiktai už vieną jo dalį, 
pilalistui, skiriamas t. y. pri
dedamasai darbas ir viršvertė.!

ne iš prekių maino gauna fabri
kantas pelną. Pelnas atsiranda 
pirm mitino, jis gaminamas dar
bininko dairbu viršvertės pavida
le. Prekę parduodant kapitalis
to pelnas, taip sakyti, įsikūnija, 
realizuojasi, išeina viešumon; 
tada paaiškėja, kad. fabrikantas 
prekių pavydale parduoda darbi
ninkų tam tikro laiko darbą, 
darbininkams jis užmokėjo ne

(Bus daugiau)

ją, ši rėkia rėkia kai muse ant 
siūlo pakarta, visuomenė jai 
karštai pritaria ir... tiėk.

Palaidoji visuomenės dalis, 
luriai partijų ginčai tiek pat 
svetimi, kai' Petrui Raulo batai 
abu ant vienos kojos. Ji stovi 
pilvą įtraukusi ir stengiasi iš
spręsti nv'-venį - 
pakorę paleis... Pasiutusiai ne-\ 
aiški padėtis.

Plinta net ir tokie gandai, 
buk vyriausybė nejuokais pra
dėjusi slaptas derybas su lenkais 
dėl Vilniaus.,, pasipuošusi kil
niais norais ir pareiškusi mini
malius apetitus: vien Švenčionių 
apskritį sau išsilygstanti. Sako, 
buk šv. Tėvas to geidžią^ Nori
si manyti, kad tai tik muilo 
burbulas. , Rask tu kaime nors 
patį sukrypusį įnamį, o ir tas 
užklaus: “Na, o kaip • tenai su 
Vilniumi?” Reiškia, tai lietuvių 
plačiosios masės skaudamoji 
vieta, ir ją palietus purvinomis 
rankomis, gali būti labai dide
lių “užsivietrinimų”.

Sensacija! Purickis su sėb
rais vis tiktai priverstas bus 
stoti Temidės šventykloje ties 
šviesia jos. žinių ir yisųs nup- 
dėr|ės‘akis. J Byla, mat, eis prie 
atvirų durų. Visą' la^ką juk .tilo 
klausimu ėjo ištisi ginčai apie 
ministerio, kaip ir šv. Tėvo “ne- 
uuodėmingumą”. Kajuk nenuo- 
dėmingumūi!

Klaipėdos krašte rinkimą! į- 
vyks artimiausioje. ateityje

kiaus perstatyti visą padėjimą 
vyriausybei ir visuomenei, iiį to
dėl yra prašoma šio laikraščio 
užinteresuotų skaitytojų, kurie 
dėl viršminėtos priežasties nega
lėjo gauti pilietystės po birže
lio 31, 1921 m., arba skaityto
jų, kurie žino apie" tokius atsi
tikimus, pranešti sekančias in
formacijas lietuvių kalboje, Fo- 
rcign Language Information 
Service,. 119 West 41st Street,- 
New York City. Reikia praneš
ti ateivio vardą, gimimo vietą, 
datą, atvažiavimo į Suvienytas 
Valstybes datą, kada natūraliza
cija atsakyta, teismo ir teisda- 
rio vardus, (kun pilietystė atsa
kyta), priežastį pilietystės atsa
kymo, šeimynos užsienyje da
bartinį antrašą ir ar prašytojas 
bandė parsitraukti savo šeimy
ną į Suvienytas Valstybes. Tos 
informacijos viešai nebus var
tojamos, tik turės vieną tikslą; 
pastangos bus dėtos prašalinti 
tokį keistą natūralizacijos pa
dėjimą. ‘

[PLIS]
r Į, r , . .... ■ ■ ,<■„ 1.

Pasvalys. Gruodžio 8 dieną 
draugo Viržio . bute posėdžiavo 
L. S. D. P.Pasvalio apskrities 
Organizacijų Komitetas. Aptar
ta “Socialdemokrato” platini
mas, rinkimas aukų apskrities 
partinio darbininko išlaikymui ir 
kiti dienos reikalai.

P. Papartis.

MAŽESNĖS MOTERŲ LIGOS PAEINA 
NUO VIENOS PRIEŽASTIES

K r on iškas vidurių užkietėji
mas tai yra plčga jų gyvas
ties, bet tūkstančiai jų užsi
laiko sveikai naudojant Dr.

CaIdwelFs Syrup.Pepsin

MOtei’js taip tankiai kenčia nuo vi
durių užkietėjimo, kad pastato 
save didelfn pavojun. Tas yra 

todėl, kad daugelis moterų labiau rū
pinasi padailint savo išvaizdą iš lau
ko su pagalba įvairių kosmetikų, negu 
apie prašalinimą tikros ligų priežas
ties su geru vidurių liuosuotoju. •
Pripratimas prie pilių, suprantama, 
nėra rekomendotinas, bet kiekviena 
moteris gali vartot nekenksmingą 
liuosuotoją tokį, kaip Dr. Galdwelrs 
SyrupPepsin, su užtikrinimu, kad doza 
to nesusilpnės sistema.

graduališkai bus mažinama, ir nuo

Jus privalote imti do»a Dr. Caltfell’H Syrup Papsiu, kuomet jų.s pajuntat nia 
žiausj simptomą vidurių užkietėjimo, kaip išpūtimą, raugčiojimą, piemens 
ėdimą, sumažintą apetitą, nemigą, bldgą kvapą, skaudančius akis, išbertą 
odą, šalčio krėtimą ir persišaldymą. Daug vžmonių nelaukia šių simptomų 
pasirodant, bet ima Syrup Persin reguliariškai sykį savaitėje. Ponia Mary

J. White, 122 Cedar Avė., Camden, N. J. ir ponia L. H. Edwards, Pališadę, 
Colo.. sako, kad jų gera sveikata daug priklauso nuo Dr. Galdvvefl’s Syrup 
Pepsin. Kiti šeimynos nariai, taipgi jį vartoja, nes jis yra liuosas nuo narko
tikų ir'kitokių svaigalų, todėl yra geras kūdikiams.

Daugiau kai milionas bonkų Dr< Cald- 
well s Syrup Pepsin parduodama kas 
metai, tai yra didžiausias nardayi- 
mąs tokių vaistų pasaulyje. Jeigu jus 
esktc;,pripl'atę - vartoti ..aitrias kataris- 
ka's pilės,"^druškhs, ‘‘kutariškas kdįi- 
des”, kurios turi savyje anglines- sma
los vadinamos phenalphtnalėiii, ihčs- 
patariami vartoti šitą nekenkiantį liuo
suotoją. Jūsų viduriai bus paliuosuo- 
ti greičiau ir be jokio skausmo. Galit 
nusipirkti bouką bile vienoj uptiekoj. 
Viena doza nekainuoja daugiau kai 
vienas centas.

KUPONAS VIENOS BONKOS ?
IŠBANDYMUI DYKAI \ 

: Yr« da'up ’žrnonių, kuri<* visiiojnrt’J 
Korėtų pirmiau išbandyti, negu / 
^pirkti, lai jie iškerpu ši kuponą,? 
prisega savo vardą ir adresą ir pa- ) 

( siunčia j (’
PEPSIN SYRUP (OMPAN)

Monticello, III. ?
o aplaikys dykai bunka Dr. ( aid- ? 
weH’s' Syrup Pepsin paštu. Stampa j 
nereikalinga. Visiškai dykai.
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Mufns vėl rašo iš Lietu
vos, kad gandai apie kleri
kalų sumanymą paleisti Sei
mą ir paskelbti naujus rin
kimus girdėt vis dažniau ir 
dažniau. Lietuvos kaimuose 
klerikalai jau esą organizuo
ją slaptus rinkimų komite
tus ir ruošią savo žmones 
rinkimams. Kadangi šven
tieji demokratai nesitiki 
gauti daugumą balsų rinki
muose, tai jie ketiną pakei
sti rinkimų įstatymą: suma
žinti Seimo atstovų skaičių 
iki 50 ir atimti balsavimo 
teisę kariuomenei.

Taigi, nežiūrint Kauno 
oficiozo pereiškhno, kad 
gandai apie artimą Seimo 
paleidimą esą “išlaužti iš 
piršto”, amerikiečiai geriaus
tegu ruošiasi iš anksto sto
ti pagalbon Lietuvos visuo
menei, kovojaftčiai su kleri
kalizmu.

Paskutiniu laiku būvu 
daug žinių-apie kratas ir 
areštus Lietuvoje. Areštuo
jamieji yra kaltinami pri
klausymu komunistų parti
jai. Bet pasirodo, kad tarpe 
suimtųjų yra daug žmonių, 
kurie su komunistais neturi 
nieko bendra. Musu bendra- 
darbis rašo, kad, pavyzdžiui, 
Kuršėnuose buvę suimta 
trys socialdemokratai, vals
čiaus tarybos nariai. Polici
ja, išlaikiusi juos keletą die
nų, paliuosavo.

Kaune padaryta kratos 
pas Universiteto profesorių 
Stankevičių, prokuroro pa
dėjėją Arminą, daktarą Bu- 
binaitę ir pas daugelį stu
dentų, socialdemokratų par
tijos narių. Del tų kratų po

licija teisinasi, kad jos buvu
sios padarytos “per klaidą!” 
Bet tai, žinoma, yra ne klai
da, o tiktai klerikalų supla
nuotas būdas terorizuoti ne
patinkamus jiems žmones.

Valdžia griebiasi teroro, 
kuomet jos pačios kinkos 
dreba. Teroras yra bailiu 
įrankis.

Kad Lietuvos valdžia yra 
persigandusi, tai matyt iš to 
fakto, kad ji net bedarbius 
šaudo! “Naujienų” bendra
darbis rašo:

į .» m i i hiiiiiiiwiiw.>
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“Sausio 19 d. Kauno rai
toji policija šaudė j bedar
bių minią, susirinkusią 
prie Kauno miesto Tary
bos pasitarti dėl algų pa
didinimo darbininkams, 
dirbantiems viešuosius 
darbus. Yra penki sužei
sti ...”

čiuosius žmones arba dvasiški- 
ją.

Kodėl gi tas Marijonų laik
raščio rašytojas taip begėdiškai 
meluoja? Anądien jisai gyrėsi, 
kad ji^ai esąs pasiryžęs “Dievo 
valių pildyti”. Bet argi j Dievo 
yra tokia valia, kad atbulą' kei
merių nešiojantys sutvėrimai‘už
siimtų melavimu ir šmeižimu?

Ardickas. ” r •« ; ‘ „■ j

Laiškai iš Lietuvos i
—

Politinė Ekonomija
Po kalėdinės meditacijos

M

Bundininkai ir kitokie vokiečių 
peštukai juda, spardosi, vięnok

Iš rusų kalbos laisvai vertė J. Sondeckis.

(Tednys)

Taigi Lietuvoje jau 
deda darytis tikras “bolševi
kiškas rojus”. Žmonės be jo
kio pamato krečiami, areš
tuojami ir šaudomi, kaip so
vietų Rusijoje.

Amerikos klerikalai nuo
latos bubnija, kad tik tokia 
valdžia galinti dorai tvarky
ti krašto reikalus, kuri vado
vaujasi katalikybės princi
pais. Na, dabar Lietuvoje 
yra katalikiška valdžia: ko
dėl gi tenai dedasi tokie ne
lemti dalykai?

Kuomet caro čfnovninkai 
kitąsyk liepdavo policijai ir 
kariuomenei žudyti nekaltus 
darbininkus, tai visas civili
zuotas pasaulis piktindavo
si. Bet Lietuvą šiandie val
do ne caras, o kun. Vailo
kaitis, kun. Krupavičius, 
kun. Staugaitis ir tų kunigų 
pastumdėliai — Stulęinskas, 
Tumėnas, Petrulis ir kiti. 
Kodėl gi šita valdžia apsei- 
na su darbininkais, su pa
čiais vargingiausiais betur
čiais — su bedarbiais, kaip 
kruvinasis Herodas?

Katalikai darbininkai, ku
rie gyvena Amerikoje, tegu 
bent vienai valandėlei įsi
vaizduoja, kad jie butų Kau
no darbininkų padėtyje. 
Juos ištiktų nedarbas. Jie 
eitų prie miesto valdžios pra
šyti pagalbos — ir ant jų 
užpultų raiti kazokai ir im
tų šaudyti! Ką jus, katali
kai darbininkai, pasakytu
mėte apie valdžią, kuri su 
jumis šitaip pasielgtų?

Gal kas mėgins Lietuvos 
valdžią pateisinti ir sakys, 
kad tai buvęs ne jos darbas, 
o tiktai vietinės policijos. 
Get tai yra netiesa. Kaune 
veikia karo padėties įstaty
mai. Jisai randasi po karo 
komendanto ir apskrities 
viršininko “globa”. Karo ko
mendantus skilia Apsaugos 
ministeris, o apskrities vir
šininkus Vidaus reikalų mi
nisteris. Taigi tie valdinin
kai, kurie valdo Kauną, yra 
tiesioginėje centralinės vy
riausybes žinioje. Už bedar
bių kraujo praliejimą Kau
ne todėl atsako Lietuvos val
džia!

PILDO “DIEVO VA^IĄ”

“Draugo” Bumšas savo Tru
piniuose rašo:

“Tegul tik socialistai su 
bolševikais paima valdžią Ro
moje, tuojau Katalikų Bažny
čios galvą nužudytų”. 

/

Bumšas žino, kad, šitaip pa
šydamas, jisai meluoja. Viena, 
jisai žin^, kad socialistai neina 
išvien su bolševikais: tenai, kur 
bolševikai turi savo rankose val
džią — Rusijoje —, socialistai 
yra šaudomi ir kankinami kalė- 
j iiriuose. Bumšas1 taip pat žino, 
kad socialistų valdžia žudymais 
neužsiima. Socialistai, pdv. val
do Daniją ir Švediją, Bbt’dar 
nebuvo girdėt nė vieno atsiti
kimo. kad jie butų bent kokią 
priespaudą vartoję prieš tikin-

KIEK KOMUNISTŲ VOKIE
TIJOS KALĖJIMUOSE?_____  •

Komunistai/ kurie giria žiau
riausią pasaulyje Rusijos sovie
tų valdžią, tuo pačiu laiku mėg
sta žaisti ant publikos jausmų 
pasakomis apie “klasinės kovos 
kankinius”. Tie kankiniai tai esą 
jie, komunistai, ypatingai daž
nai jie šūkauja apie komunistų 
“kentėjimus” Vokietijoje: tenai 
j kalėjimus esą sukišta net 10,- 
000. Matai, girdi, kaip žvėriškai 
buržuazija apseina! su “tikrai
siais revoliucionieriais!”

Pasirodo tečiaus, kad šita ko
munistų pasaka yra labai ma
žai panaši į tiesą. Kuomet Ame
rikoje maskviniai elementai sa- 
ko, jogei Vokietijos kalėjimuose 
esą 10,000 komunistų, tai pačios 
Vokietijos komunistų spauda pa
duoda žymiai mažesnę ekaitli- 
nę: ji sako, kad areštuotųjų ko
munistų skaičius siekiąs 7 ar 8 
tūkstančių. Bet nesenai išėjo j 
aikštę, kad ir skaitlinė yra 
be jokio saiko padidinta..

Vokietijos' seime (landtage) 
sausio 19 dieną buvo svąrstoma 
amnestijos klausimas. Laiko de
batų vienas kalbėtojas’ paklausė 
teisingumo ministerijos atstovo, 
p. Kuhnr ar tiesa, kad Vokieti
jos kalėjimuose randasi septyni 
ar astuoni tūkstančiai politinių 
calinių komunistų? Valdžios at
stovas Į tai atsakė, kad apie vi
są Vokietiją jisai neturįs davi
nių kalbėti, bet Prūsijos kalėji
muose yra daugi ų-daugiausia 
500 komunistų. #

šitą' ministerijos atstovo pa
reiškimą Vokietijos komunistų 
spauda nedrįsta užginčyti, ne
žiūrint to, kad kiti laikraščiai 
prisispyrę klausia komunistų, 
wdel jie iki šiol melavo, paduo
dami daug didesnes skaitlines.

Prūsija sudaro kokiu du treč
daliu visos Vokietijos. Jeigu 
Prūsijos kalėjimuose randasi
daugių-daugiausia 500 komuni
stų, tai * yra absurdas manyti, 
<ad visos Vokietijos kalėjimuo
se komunistų galį būt '7 ar 8 
pūkštančiai. Jų yra veikiausia 
tenai kokie septyni ar aštuoni 
šimtai. Taigi komunistų spauda 
yra padidinusi savo “kankinių” 
skaičių bent dešimtį kartų.

Už ką gi tie komartistai pa
kliuvo į kalėjimus? Beveik visi 
jie pakliuvo už tai, kad dalyva
vo ginkluotose riaušėse arba su
kilimuose prieš valdžią. Tų suki
limų arba, kaip vokiečiai sako, 
“pučų” Vokietijos komunistai 
yra darę daug. Pažymėtinas vie
nok yra faktas, kad nė vieną 
kartą ne vienas sukilėlis nebuvo 
nuteistas mirčiai.

Viso keletas šimtų komunis
tų, pasodintų į kalėjimus, ir nė 
vienos mirties bausmės — ne
žiūrint to, kad nuo Spartako 
laikų (1919 m.) ^iki dabar Vo
kietijos komunistai nuolatos da
rė sąmokslus jėga nuversti val
džią ir daug kartų buvo stvėrę- 
si ginklo šituo tikslu! Palygin
kite tatai su padėtim Rusijoje, 
kur kalėjimuose ir trėmimo vie
tose yra kankinama nesuskaito
mos daugybės žmonių ir kur 
žmones dažnai yra smerkiami 
miręjai ir šaudomi ne už kokį 
nors priešvaldišką veikimą, o 
tiktai už priklausymą socialisti
nėms partijoms!

RADO NAUJAS RUBINŲ 
KASYKLAS BURMOJ

......

RANGOON, Btirma, vas. 6. — 
Pranešama, kad Mojtoko apskri- 
t y; ■ Aukš cutipej <Burnoj, atrasta 
naujos rubinų kąsyklp^.; i Robi
nai esą puikiausios spalvos. Pa
sklidus apie tai žinioms, dabai’ į 
tą apygardą žmonės iŠ visur 
plaukia, kaip į'savo rųšies Klon
daiką.

Kaunas dabar aptižęs kaip 
jaunas kačiukas iš vandens iš
trauktas. Ir yra ko: kai pra
dėjo nuo gruodžio 25 d. links
mintis, taip ’ir prasilinl^sipi- 
no iki sausio 7 ęk t. y. trijų ka
ralių. šventės, mat. n

Nežinau, kaip tenai pas jus 
su munšainu, o musų palaimin
tame krašte ik valiai ir baltos, 
ir raudonos ir geltonos ir net 
mlargos. Linksminosi ir tie, ku
rie daugiausiai kenčia ekonomi
nio krizio pasekmes ir tie,, ku
rie visai nieko nejaučia -—. pa
laimintoj i bankininkų ir < Speku
liantų kasta. Tiek. to. ’ šiek 
tiek opiąją visuomenės dalį at
šaldė Mejeravičiaus, naujo Lat
vių ministerių pirmininko, ma
žas komplimentas apie tai, kad 
Pabalti jos sąjungos reikalą ga
lima padėti į užpakalinį kišenių. 
Jis kai paėmė į savo rankas lat
vių valdžios vairą, taip ir pasu
ko savo bėrį Varšuvos pusėn. 
Girdėti už tokį malonumą len
kai tinkamai ir atidėkojai sėb
ras geras, bet šešetą valsčių 
Ilukštos apskrityje vis tiktai 
atiduok. < b.

O tuos valsčius latviai iš lie
tuvių nesenai su akimis išplėšė. 
Kaži kaip lenkams draugingas 
Mejerovičius reagups į tą drart- 
gų-kaimynų' bakstelėjimą šakė
mis į minkštąsias vietas. .

Į visas šitas perturbacijas lie
tuviai negali šaltai žiūrėti. Juk 
gana viešai kalbama, kad Pa
balti jos sąjungos įkūrimą Len
kija suriša su atsakymu į rei
kalavimą minėtų šešių valsčių.

Iš savo pusės Latvių valdan
čiose sferose kalbama, jog Lat
vija niekuomet nepirks Pabalti- 
jos valstybių ^sąjungą tokia kai
na- -atskėlimu jos teritorijos. 
Tai įvairių galimybių žadąs klau
simas. žiūrėsime.

Lietuvos visuomenės tarpe 
plinta įvairių gandų ir stebėti
na, kodėl oficialioji spauda ne
sistengia tuos gandus patvirtin
ti,, jeigu jie turi pagrindo, arba 
dementuoti, jeigu jie tokio ne
turi. Pasakojama net apie Sei
mo paleidimų. i Pasakojama, 
buk netrukus busiąs vyriausy
bės krizis ir kabinetą sudaryti 
busiąs pakviestas p. A. Smeto
na... Kiek visa tai turi pagrin
do—nesupaisysi. Gal tai tik į- 
judintos “obivatelių” vaizduotės 
padaras.

Krikščionių akcija stiprėja. 
Eina valyipas mokyklų, savival
dybių, net valstybinių įstaigų 
nuo nekrikščioniškojo elemento. 
Pažabojo geru žabankhi opozici
ją, ši rėkia rėkia kai musė ant 
siūlo pakarta, visuomenė jai 
karštai pritaria ir... tiėk.

Palaidoji visuomenės dalis, 
kuriai partijų ginčai tiek pat 
svetimi, kai' Petrui Rauto batai 
abu ant vienos kojos. Ji stovi 
pilvą įtraukusi ir stengiasi iš
spręsti numeni - 
pakorę paleis... Pasiutusiai ne-\ 
aiški padėtis.

Plinta net ir tokie gandai, 
buk vyriausybė nejuokais pra
dėjusi slaptas derybas su lenkais 
dėl Vilniaus.,, pasipuošusi kil
niais norais ir pareiškusi mini
malius apetitus: vien Švenčionių 
apskritį sau išsilygstanti. Sako, 
buk šv. Tėvas to geidžią^ Nori
si manyti, kad tai tik 'muilo 
burbulas. , Rask tu kaime nors 
patį sukrypusį įnamį, o ir tas 
užklaus: “Na, o kaip * tenai su 
Vilniumi?” Reiškia, tai lietuvių 
plačiosios masės skaudamoji 
vieta, ir ją palietus purvinomis 
rankomis, gali būti labai dide
lių “užsivietrinimų”.

Sensacija! Purickis su sėb
rais vis tiktai priverstas bus 
stoti Temidės šventykloje ties 
šviesia jos; žinių ir ,visos nuo-

‘akis..J Byla, rįat,’eis prie 
atvirų: durų. Visą' laįką juk ,tilo 
klausimu ėjo ištisi ginčai apie 
minįsterio, kaip ir šv. Tėvo “ne- 
uuodemingumą”. Kajuk nenuo- 
dėmingumui!

Klaipėdos krašte rinkimai į- 
vyks artimiausioje. ateityje

nežiuriht į tą, po ilgos pertrau
kos vėl prasidėjo Berlyne Vo
kiečių-lietuvių derybos dėl Klai
pėdos krašto, aptacijos ir kitais 
gyviausiais t<> krašto klausi
mais. ,

Gyviausias klausimas, vos tik 
dar iš politinių* girnų išėjęs, 
dar karštutis — tai paskutinieji 
įvykiai Rusuose. Ten kažkuo 
kvepia. Trockis pasuko deši
nėn, komunistų plikiams net 
plaukai iŠ išgąsčio;pasistojo; O 
čia dar Kirilas saiksto, prasme
gusį sostą. Yra 5inių, kad ir 
Kaune susitveręs rupų emigran- 
tų-monarchistų /būrys ir ver
buojąs į businčią armiją su bol
ševikais kovoti savanorius, ži
noma, Pabaltės valstybėms dar 
vienas rupesnis butų įsigyjant 
tokį našų kaimyną — ntonarki- 
nius rusus. Bet tai gal šių die
nų fantasmagorija.

NATŪRALIZACIJA ATEIVIŲ, 
KURIŲ ŠEIMYNOS 

UŽSIENYJE

i j j y* u •! ‘ I *

Rodos, yra 'daug ateiviui ku
riems pilietyste neišduota todėl, f
kad jų šeimynos gyvena' užsie
nyje, ir ne su jais’.čionąis Ame
rikoje. Tas neišdavimas piliety- 
stčs tokiems ateiviains priguli 
nuo pačių teisdarių. Tie teisda- 
riai, kurie neišduoda pilietystės 
dėl viršminėtos priežasties, ma
no, kad toki ateiviai neturi rim
tos intencijos nuolatai pasilikti 
šioje šalyje, jeigu nereikalavo, 
kad jo žmona atvyktų pas jį į 
Suvienytas Valstybes. Prieš 
1921 metus, žmogus galėjo par
sitraukti savo žmoną bile kada, 
jeigu tik turėjo pinigų. Su pir
mu kvotos įstatymu, ir ypatin
gai sulig dabartinio 1924 metų 
imigracijos įstatymo, dalykai 
persimainė^ Ateivio žmona netu
ri pirmenybės sulig kvotos, ir 
kvotos varžymai yra toki, kad 
yra laibai sunku nepiliečiams 
parsitraukti savo žmonas ir (šei
mynas. Daugelis teisdarių ne
kreipia atydos į naują, situaci
ją, ir neišduoda pilietystės tiems 
ateiviams, kurių žmonos ir vai
kai gyvena užsienyje; iš kitos 
pusės^tos žmonos ir tie vaikai 
negali gauti riekvotines imigra
cijos vizas nuo Amerikos kon- 
sulio, kadangi vyrai nėra pilie
čiais.

Nesenai kelios tautiškos orga
nizacijos užsiinteresavo tuo 
klausimu, ir jos bando surinkti 
teisingus faktus, kad galėtų aiš- 
kiaus perstatyti visą padėjimą 
vyriausybei ir visuomenei, to
dėl yra prašoma šio laikraščio 
užinteresuotų skaitytojų, kurie 
dėl viršminėtos priežasties nega
lėjo gauti pilietystės po birže
lio 31, 1921 m., arba skaityto
jų, kurie žino apie' tokius atsi
tikimus, pranešti sekančias in
formacijas lietuvių kalboje, Fo- 
rcign Language Information 
Service,. 119 West 41st Street; 
New York City. Reikia praneš
ti ateivio vardą, girtumo vietą, 
datą, atvažiavimo į Suvienytas 
Valstybes datą, kada natūraliza
cija atsakyta, teismo ir teisda- 
rio vardus, (kun pilietyste atsa
kyta), priežastį pilietystės atsa
kymo, šeimynos užsienyje da
bartinį antrašą ir ar prašytojas 
bandė parsitraukti savo šeimy
ną į Suvienytas Valstybes. Tos 
informacijos viešai nebus var
tojamos, tik turės vieną tikslą; 
pastangos bus dėtos prašalinti 
tokį keistą natūralizacijos pa
dėjimą.

’ , [FL1S]

Pa«valys. Gruodžio 8 dieną 
draugo Viržio bjute posėdžiavo 
L. S. D. P.^Pasvalioapskrities 
Organizacijų Komitetas. Aptar
ta “Socialdemokrato” platini
mas, rinkimas aukų apskrities 
partinio darbininko išlaikymui ir 
kiti dienos reikalai.,-

P. Papartis.

Paaiškinsime lai šiokiu pavy
zdžiu. Imkimei drobės fabrikan
tą. Jis moka darbininkams už 
dienos darbą, pav., auks. kaip 
seniau Rusuose buvo^ Kiekvie
nas darbininkas gali per dieną 
išausti 10 nąetrų drobės, kuri 
parsidrtoda po 40 skatikų met
rui. Medžiaga ir kitos (gamy
bos išlaidos, sakysim, siekih 
20 sk. metrui, reiškia, visa me
džiaga vienam drobes metrui 
kainuoja padiam fabrikantrti 
20 .sk.< Darbininkas audžia.. 
Per vai. jis priaudžia 5 met
rus. Kurių vertybę jis pagami
no? 5 metrai po 40 sk. — 2 
auk. Fabrikantui kiekvienas 
metras tekainuoja 20 sk., o 5 
metrai 1 auk. Vadinasi, per 
pusę dienos darbininkas paga
mino tikros • vertybės 1 auk. 
Tai yra lygiai tiek, kiek jam 
kapitalistas užmoka• už visos 
dienos darbų. Jei po> šįtų 6 
vai. darbo daibipinkas sustrei
kuotų, tai fabrikantas negau
tų jokio pelno. Jis ^išleido 2 
auk. (1 auk. medžiagai ir 1 
auk. darbininkui), bet ir tega
vo 2 dtok? Bet darbininkas dir
ba dar 6 vai. ir pagamina dar 
5 metrus drobės. Kurių verty
bę jis drtbar pagamino?'5 met
rai po 40 sk.‘ — 2 auk. Atim
kime gamybos išlaidų 1 auL, 
liks 1 ų^ik. Vadinasi, darbi
ninkas sąvo pridedimiuojM 
darbu pagamino viršVėftė^' 1 
auk., kui’ji patenka stačiai 
fabrikanto kišenėn. Tai ir yra 
pelnas. Taigi, musų fabrikan
tas gauna is kiekvieno darbi
ninko kasdien* 1 auk. viršver- 
tes arba pelno.

Dabar tur būti, bus aišku, 
delko kapitalistai taip daug 
verkšlena, kad jiems truksiu 
darbininkų: Darbininkai reika
lingi jiems, kad čiulpus iš jų 
viršvertę. Viršverlės dydis pa
reina: 1) nuo darbininkų skai
čiaus, 2) nuo darbo dienos il
gio, 3) nuo darbo našumo. Juo 
daugiau darbininkų kapitalis
tui dirba, tuo daugiau virš ver
tes, tuo daugiau pelno jis 
gauna. Juo ilgesnė darbo die
na, tuo ilgesnis pridedamasai 
darbas, tuo didesnė jo paga
mintoji viršvertė. Juo darbi
ninko darbas našesnis, tuo bus 
trumpesnis darbais jam pačiam 
skiriamas, t. y. būtinas darbas, 
ir tuo ilgesnis bus darbas ka
pitalistui, skiriamas t. y. pri
dedamasai darbas ir viršvertė.

Kiekvienas musų fabrikanto 
darbininkas gauna kasdien 1 
auk. ir išaudžia 10 metrų dro

bės; vadinasi, už kiekvieną 
metrą jis gauna 10 sk. Fabri
kantas parduoda drobės metrų 
po 40 sk. Iš jų 20 sk. išeina 
medžiagai, kapitalistui ir dar
bininkui lieka 20 sk. Darbinin
kas įgauna 10 sk. (darbo mo
kesnis už 1 metrų), kapitalis
tas irgi 10 sk. (jo pelnas). Vadi
nasi, grynoji prekės vertė (atė
mus rrtedžiagos vertę) susideda 
iš darbo mokesčio ir kapitalisto 
pelno. Todėl aišku, kad juo di
desnis darbo mokesnis, tuo turi 
būti mažesnis kapitalisto pelnas 
ir priešingai. Jeigu darbo dienos 
mokestis pakiltų iki 140 sk., tai 
kapitalisto pelnas nukristų iki 
60 sk.

Tai rodo, kad tarp/Kapitalisto 
ir darbininko turi būti nuolatinė 
kova. Kapitalistas stengiasi 
pailginti darbo dieną ir sumažin 
ti darbo mokestį, gi darbininkas 
rūpinasi pakelti savo uždarbį ir 
sutrumpinti dairbo dieną. Vėliau 
matysite, kad šitą kovą vesti 
kapitalistui yra lengviau, kad jo 
pozicijos,, .taip.-‘šakyti, yra kur 
kųs/Stipresnes už darbininko po
licijas. , ,, p, /. ♦ 
i Mes ką riktą! ’, sakėme, kad 
darbo rhokešČiui pakilus lygiai 
tiek nukrinta kapitalisto pelnas, 
lipt, rasi, gali jis tą skirtumą at
siimti pakeldamas prekės kainą, 
pav., parduodamas tą drobę po 
44 sk.? Ne, kapitalistui irgi yra 
ribos užbrėžtos. Jeigu jis pano
rėtų pakelti savo drobės kainų, 
tai kitų fabrikantų varžytinės 
spirs jį tai nedaryti. Jie parda
vinės savo drobę po 40 sk., musų 
gi fabrikantas paliks be pirkėjų. 
Fabrikantas turi tenkintis tuo 
pelnu, kuris lieka jo dalei iš gry
nosios prekės vertės, išskaičius 
darbo mokestį ir kitas išlaidas. 
Dabar mes tikrai matome, kad 
ne iš prekių maino gauna fabri
kantas pelną. Pelnas atsiranda 
pirm mitino, jis gaminamas dar
bininko dairiai viršvertės pavida
le. Prekę parduodant kapitalis
to pelnas, taip sakyti, įsikūnija, 
realizuojasi, išeina viešumon; 
tada paaiškėja, kad fabrikantas 
prekių pavydale parduoda darbi
ninkų tami tikro laiko darbą,
darbininkams jis užmokėjo ne
už visą darbą, kurį iš jų gavo, o 
tiktai už vieną jo dalį.

(Bus daugiau)

MAŽESNĖS MOTERŲ LIGOS PAEINA 
PRIEŽASTIESNUO VIENOS

Kroniškas vidurių užkietėji
mas tai yra plėga jų gyvas
ties, bet tūkstančiai jų užsi
laiko sveikai naudojant Dr.

Caldwell’s Syrup Pepsin

Moters taip tankiai kenčia nuo vi
durių užkietėjimo, kad pastato 
save dideHn pavo.iun. Tas yra 

todėl, kad daugelis moterų labiau rū
pinasi padailint savo išvaizdą iš lau
ko su pagalba įvairių kosmetikų, negu 
apie prašalinimą tikros ligų priežas
ties su geru vidurių liuosuotoju. •
Pripratimas prie pilių, suprantama, 
nėra rekomendotinas, bet kiekviena 
moteris gali vartot nekenksmingą 
liuoyuotoją tokį, kaip Dr. CaldvvelTs 
SyrupPepsin, su užtikrinimu, kad doza 
to nesurilpnės sistema, i
Jus privalote imti doa^. Dr. Calwell’s Syrup Pepsin, kuomet jus pajuntat ma
žiaus) simptomą vidurių užkietėjimo, kaip išpūtimą, raugčiojimą, ricmens 
ėdimą, sumažintą apetitą, nemigą, blogą kvapą, skaudančias akis, išbertą 
odą, šalčio krėtimą ir persišaldymą. Daug vžmonių nelaukia šių simptomų 
pasirodant, bet ima Syrup Porsin regultariškai sykį savaitėje. Ponia Mary

J. White, 122 Ccdar Avė., Camden, N. J. ir ponia L. H. Edwards, Palisade, 
Colo.. sako, kad jiį gera sveikata daug priklauso nuo Dr. Caldvvefl’s 'Syrup 
Pepsin. Kiti šeimynos nariai, taipgi jį vartoja, nes jis yra liuosas nuo narko
tikų ir'kitokių svaigalų, todėl yra geras kūdikiams.

graduališkai bus mažinama, ir nuo

Daugiau kai milionas bonkų Dr< Cald- 
well’s Syrup Pepsin parduodama kas 
metai, tai yra didžiausias pardavi
mas tokių vaistų pasaulyje. Jeigu jus 
esįte^pripratę vartoti ..aštrius kataris- 
ka's pilės,’druskhs, “k&ta r iškas kdįi- 
des”, kurios ttifi savyje angliuos s$a-. 
los vadinamos phenalphtnalėin, mes- 
patartam vartoti šitą nekenkiantį liuo- 
suotoją. Jūsų viduriai bus paliuosuo- 
ti greičiau ir be jokio skausmo. Galit 
nusipirkti bonką bile vienoj aptiekoj. 
Viena doza nekainuoja daugiau kai 
vienas centas.

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

/A'ru ’da'ug ’žinoniii, kurie? visuomet’' 
Molėtų pirmiau išbandyti, negu 

pirkti, lai jie iškerpa šį kuponą, 
prisega savo vardą ir adresą ir pn-

> siunčia i
PEPSIN SYKU P COMPANY 

Monticello, III.
o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
weH’s' Syrup Pepsin paštu. Stampa 
nereikalinga Visiškai d; kai.



CHICAGOS 
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Rusijos Socialdemokratu 
Partijos rėmėjy susirin

kimas; -

u
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Sužieduotiniai DR. VAITUSH, 0.1 D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTASHarvey

J

, Palengvins akiu Įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tuino, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vąi- 
kus. Akiniai nuo $4.00 ir auffžčikū. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. P

1545 VVest 47th St. r
Phone Bnulevard 7580 »"

H. Rei
po 56c 
Geo. Pup- 

.1. K ra ue urnas, O. Samie- 
V' Paulauskis, Z.

’i

Sekmadieny, vasario 8 d., fcrie 
3412 Uxington gatvės įvyko 
Rusijod*Socialdemokratų Darbi
ninkų Partijos rėmėjų susirin
kimas, susiriiikimui buvo per
skaityti laiškai atsiųsti iš Rusi
jos nuo Socialdemokratų Parti
jos veikėjų, kurie labai nusi
skundžia, kad < dabartiniu laiku 
Rusijoj, smunkant komunistų 
politikai, socialdemokratams 
prisieina labai daug leisti nele
galių socialistinių laikraščių ir 
literatūros. Tas darbas prie 
bolševikų čekos šnipinėjimų, y-' 
ra labai sunkus. Bet visgi Ru
sijos Socialdemokratų Darbinin
kų Partija šiuo laiku Rusijoj iš-'JAI BUVO PERDAUG ŠILTĄ- 
leidžia virš dvidešimties savo ne-' 
legalių įvairaus didžio laikraščių 
ir brošiūrų. Raštininkas pra
nešė, kad vasario 15 dieną, Chi- 
cagon atvažiuoja nesenai iš Eu- bančiai salaveišių armijoje, tur- 
ropos atvažiavęs, socialdemo būt pereitą sekmiadienį buvo pęr 
kratų veikėjas Haim Horn. Jis daug šilta, kad ji važiuodama 
čia visoj Chicagoj laikys eilę omnibusu, vidurmiesty nusirėdė, 
prakalbų ir prųlekcijų žydų kai- (Išpradžių ji nusivilko kailinius, 
boję; aiškins Rusijos ir kitu ša-“nusimovė kaliošus, bet niekas j ' 1 • 11 • «• 1 _ 9 _ - ■ . 1 * . __ -
lių darbininkų padėtį.

—šapos Darbininkas.

Antanas žymontas
Pereitą šeštadienį susižiedavo 

Antanas Žymontas, Lc S. S. sek
retorius, su jauna ir gražia p-le1 
Jennie Yarikiute, nadjieniete. 
Abu jiedu' ilgą laiką dirba 
“Naujienų” raštinėj,; čia jų ro
mansas ir prasidėjo.’ Jie. tąlp

—..... . .

Jennie A. Tankus
patylomis susitarė, kad ir arti
miausi jų draugai nieko nenu- 
žiuręjo, ir paskelbimas jų sužie- 
dotuvių buvo visiems siurprizas. 
Jų vestuvės busiančios birželio 
mėnesy.

Sveikiname!

Aukos J. Kaukeliui.
Jonas Kaškcl-is serga jau gb- 

iuka:> laikas. Jam reikalinga 
pašalpa. Jis prikiaušo prie 
Harvey, Ilk, S LA 289 kuopois. 
Taigi minėta kuopa susirinki
mo, laikytame sausio 2 d., iš
rinko porų narių, kad parlė
kus kiek aukų dėl i-ergančio 
nario. Aukojo sekantys drau
gai: po $1.50 O. Jakaitiene; 
po $1: L. Domarkas, 
ži11, K. Augustinas, J. 
norius, J. Pilipas; 
Karmiškas; po 50c 
rkis 
nė; po
Putromentas, L. Aleksiau d ravi 
čia. Viso surinkta $9.31. Pini- 
gąi perduoti J. Kaškcliui.' Vi
siems aukojusiems tariam šir
dingų ačių. į

Ą ūkų

ELENA SAVICKIENE 
iš namų Doininiutė

Musų mylima motiną, pati ir 
sesuo persiskyrė su šiuo pasau
liu sulaukus 28 metų amžiaus, 
Vasario 8 d., 6:30 vai. ryte. Pa
ėjo iš žižmių kaimo, Panevėžio 
valsčiaus.z Amerikoje išgyveno 
12 metų. (

Paliko dideliame nuliudime 
dvi dukteris Eleną 7 metų, Bi
rutę 9 mėnesių ir vyrą Edvardą, 
dvi seseris Amerikoj ir dvi se
seris ir 3 brolius Lietuvoj.

Laidotuvės' įvyks ^Vasario U 
d., 1925 m., 8:30 vai. iš ryto iš 
narnų 2050 W. 23rd 8t., į Auš
ros Vartus Bažnyčią, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lai
pinęs. > > >

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 

. mirusiai paskutinį patarnavimą.
Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 

tos liekame,
Dukterys, vyras, seserys 

s ir broliai.

NUSIRĖDĖ OMNIBUSE

Jaunai Rachel Roy, 21 m., dįr w • • ■ • • .••• 11

Tai neatkreipė domės,mes diena 
buvo tikrai šilta. Bet kada ir 
ęeverykus, ir kojines ir -pradėjo 
tolinus nusirfidinėti, visi pradė
jo stebėtis. O kada ji visiškai 
nusirėdė ir atsisėdo visai nuoga; 

“Diunų Diana” mirė. Ji apsi-'omnibusu kilo stūnišįmas ir rei- 
gyveno .tievyni metai atgal tuo-’kėjo šauktis policijos. Policis- 

tas greitai apvilko ją savo over- 
l-.otu iir nusigabeno — į pshicho- 

to laiko ji niekad patų ligoninę.

“DU N C DIANA” MIKk v

se smiltynuose palei Michigan 
ežerą, vadinamuose “Sand Du
ries” ir nuo 
nebuvo jų apleidusi. Ta “Dia
na” yra Alice Gray, baigusi 
Chicagos universitetą ir pasižy
mėjusi matematikė. Paskui ji 
prapuolė ir tik po kelių metų 
liko sukasta gyvenanti smilty
nuose. Trejetą metų atgal ji 
vedė Paul Wilson, taip pat kei- land Park, baltveidį. 
stą charakterį, bet ir tada ji ne- vedė užmuštąjį prie ežero, nes 
apleido diitnų. Net ir susirgusi ten buk esą paslėpta nemaža 
ji nepanorėjo kreiptis prie gydy-.turto. Kada Schmidt pasilen- 
tojo, nes esą jai geriau numirti kė akiliau pažiūrėti kasinėtos 
dūmuose, negu gulėti ligoninėj, žemės, Roy kirto jam gelžgaliu 
Tik tada daktarą pakviesta, ka- į galvą.
da ji buvo jau be sąmonėsį Ji j Roy sako, kad jiedu papilde 
prašė jos kūną sudeginti, o pė-; keletą, plėšimų, bet gailaus abu 
lenus apleisti vėjams nuo auk-'pakliuvo. Vakar turėjo būti jų 
ščiausio palei ežerą smilties kai-!byla ir Schmidt turėjo liudyti 

li|rieš Roy. ( BijodamasiS|, Kad 
Schmidt jo neišduotų, Roy ir už
mušė jį. Esą kartuvės nėta taip 
baisios kaip kalėjimas.

UŽMUŠĖ KAD NEIŠDUOTU

no Tom.

BOMBA DESKOJE SUŽEIDĖ
ŽMOGŲ

padėta 
sužeidė

rinkėjai: ,• j
A. L. Skirmontas it

K. G. RutkauskiSi

. ,tį', ........................... ; ,

Lietuviu Rateliuose
Iš Birutės

Prie tokio gero 
chicagiečiai, 

Birutę” padaryti

Roseland
Vasario 3 d. Aušros kamba

riuose Įvyko Improvemeųt ir 
Bcrucfit Kliubo riienesi'ilis susi* 
rinkimas. Kadangi susirinkimų 
diena pakeista, iš antro įsekma- 
dienio į pirmų antradienį, tai 
ir narių atsilanko ■ vidutiniai.

” Al a
KAZIMIERAS JUOZAITIS
Musų mylimas brolis persi

skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 50 metų amžiaus, Vasario 7 
dieną, 7 vai. ryte. Paėjo iš Lei- 
puškio kaimo, Panevėžio valse. 
Amerikoje išgyveno 20 metų. l(

Paliko dideliame nuliudime" 
seserį Moniką Amęrikoj, o Lie
tuvoje tris seseris: Mortą, VeT 
roniką ir Barborą. Kūnas pa
šarvotas randasi, 730 W. 17 St., 
Chicago, 111, Laidotuvės įvyks 
seredoj, Vasario 11 d., 1925 m.. 
9 vai. iš ryto iš namų 730 West 
17St., į Apveizdos Dievo Para
piją, o iš ten. bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kalines.'

Visus gimines, draugus ir pą- 
. žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti mirusiamjam paskutinį pa
tarnavimą.

Nuliūdę ir pilni gilios siclvar
tos liekame,

Sesuo ir švogeris.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius J. Kadžius, Tol. Canal 
6174.

Negras Roy Gilium, 15 m., 
Prisipažino, kad jis užmušė Ed- 
ward Schmidt, 16 m., 643 Krovė I

Jis nusi-

■ “Birutės” choras laikys dainų 
praktiką antradienio vakarė, 3 
vai., vasario 10 d., Raymond 
Chapel, 816 W. 31 St.

“Birutė” dabar vadovauja vie
nas iš gabiausių muzikų ir chor
vedžių, A, Vanagaitis iš Dzim- 
dzi-Drimdzi.
mokytojaus ,mes, 
turėtumėm
vienu iš goriausių chorų netik 
tarp Aiperikos lietuvių, bet kad 
ir anoj' puses okeano musų bro
liai negalėtų mumis viršyti cho
ru. “Birute” neik kokia itai 
siaura partiviška draugija. Biru- 
tiečiams rupi tiktai dailė. To- 
kis choras mumis labai reikalin
gas, tai yra budintoj i musų tau- 

į tos ir neleidžiantis užmiršti tar- 
I pe amerikiečių lietuvių musų 
. brangaus turto—liaudies dainas.

Vieni mes turime remti finan
siniai,, kiti turime prisidąti prie 

'choro ir būti aktyviais nariais.
Daug jaunų vyrų ir merginų y- 
ra, kur gali dainuoti. Tokie esa
te visi kviečiami prisidėti pfiV 
“Birutės,”* tą galite padaryti 
bile kurioj choro pamokoj.

—Svečias.

Rusai apie Vasario 16 d.
Bomba nežinia kieno 

jo deskoje, gal mirtinai 
Charles O. Rider, partnerio Ui-- 
der-Dickson spaustuvės, 422 So. 
Dearborn St. Bomba sprogo

ATĖJO IR PRAĖJO.

kada .jis ryte atėjęs į‘raštinę a- dienos.
tidarė savo deską.

Tai jau trečias pasikėsinimas 
ant jo gyvasties. Kiek pir
miau bomba buvo padėta spaus
tuvėje, bet ją surasta dar jai 
nesprogus. Paskui buvo padėta 
bomba prie jo namų, kuri sprog
dama pridarė nemažai nuosto
liu.

Pereitas šeštadienis ir sekma
dienis buvo tikros pavasario 

Jau kelios dienos prieš 
tai irgi buvo šiltos. Jau visi 
džiaugėsi, kad. štia ateina pava
saris. Bet neilgam buvo tas 
džiaugsmas. Vakar jau buvo 
gana šaltis ir oro pranašas sako, 
kad daugiau šiltų dienų nebus 
iki pačiam tikrąjam pavasariui, 
nors, žinoma, ir didelių šalčių 
:rgi nebus. > j 1; (

Vietinis rusų dienraštis įdėjo 
platų pranešimą, jog Vasario 16 
diena yra Lietuvos Nepriklauso
mybės šventė, kurią lietuviai 
paminėsią.

Dienraštis sužinojęs, jog “Chi
cago j rengiamos didelės ir iškil
mingos demonstracijos pagerbi
mui tos šventės.”

Matyt, kad rusai, ukrainiečiai 
ir baltgudžiai žada dalyvauti Va
sario 16 d. iškilmėse. Todėl 
miums reikėtų tinkamai juos pa
sitikti, kaipo savo svečius.

—Ziunė.

(Tąsa ant 6*to pusi.)

NAMŲ BARBENAI
Pat. Oilsc.

Trynima* Visados Suteikia Palengvinimą!
NcatsldCkit ant riebaluotų tnosčių, 

kuomet jums būtinai reikalingus lini- 
nientas!

yraj ir moterys kenčianti. Žino
kite tiesą. Tikra pilna egzaminą 
cija musų specialistų dasiekia pa
čius^ pagrindus jūsų trubelio ir 
prašalina juos. Nėra spėliojimu 
tikras ir teisingas egzaminavimas 
musų Specialistų siekia pačius pa
grindus jūsų ligos ir juos prašalina 
Nėra spėliojimų, dalykas daromas 
tikras ii' akuratiškas. Ar jus turite 
prastą ^petitą, užkietėjimą vidu
rių, skilvio skausmus, krutinės arba 
nugaros skaudėjimus, galvos skau
dėjimą, svaigulį, nervingumą, asth- 
ma, odos ligas, skilvio ir pūslės 
trubelius, gali stones, rupturą, ar
ba privatinę arba chronišką ligą.

Negaišinkite Taiko 'šu gyduolė
mis arba daktarais, kurie nesutei
kia pasekmių. Daugelis yra nusi
minusių ii' mano, kad jau nėra pa-; 
gelbos. Nenusiminkite Gaukite ju-; 
sų eksperto patarimą ir nuomonę.; 
Šimtai jau dabar yra sveikais irj 
linksmais. Prisidėkite prie dauge-i 
lio užganėdintų ir išgydytų žmo
nių, kurie atsilanko j musų priva
čius kambariu^ 'dėl gydymo kas
dien. t ... i.

Mes turime vieną didžiausių ofi
sų Chicagoje, su privatiškais kam
bariais, ir visas modernines elektri
nes mašinas ir aparatus.

Jei jus norite greitų pasekmių, 
atsineškite šį skelbimą su savim ir 
gaukite $10 X-RAY egzaminaciją 
ir kraujo spaudimo egzaminaciją. 
Viską už $1.00.

CHICAGO MEDICAL CLINįc 
505 S. State St., kam. Congresb St. 

, Privatis įėjimas, 7 E. Congress 
St„ prieš Leither krautuvę.
• Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare. 

Panedėly, seredoj ir subatoje 
nuo 9 ryto iki 8 vakare.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dieną/’ 
------------- ------- -■ /

Ireg. S. V.

visuomet buvo papcelbhig'a gyduole. Jisyra 
puikiausia ir labiausiai patikėtinas liiii- ' 
mentas, kokj tik pinigai gali nupirkti. . 
NOra tikrasis, jei neturi INKARO vais- ' 
baženklio. \

F. AD. RICHTER & CO. _ ..

ha Kiekvienas
■K Sutinka, kad
E| Bohemian

Hop-Flavored i

PuriTan Malt
•Teikia Geras y
Pasekmes

Parinktas materiolas
Prašykit groserninkų

BULGAR1AN HERB TEA
slogas. į

užkietėjimą.
reumatizmą. >
inkstų trubelius.

Prašalinu
Prašalina
Prašalina
Prašalina
Pataiso kraujip
Bulgarišką žiedų arbata visur 

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

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

Turim 1000 namų 
dėl pardavimo. z 
arba mainymui, 
žemiaus paminėtose 

vietose:
Marųuette Pa r k 
Chicago Lawn 
Brjghton Park 
West Englewood 
Auburn Park 
Park Manor 
South Park Gardens 
Beverly Hills 
Mt. Greenwood 
South Shore 
Bridgeport.

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

Ofisas atdaras nuo 9 iki 9 kas
dieną. Ncdėliomis nuo 9 iki 3 
po pietų.

1

ap- RozenskiTemoiit & Co.
6312 So. Western Avė. 

Prospect £102

Lietuviu Dentistas patar-
■ , liaus geriau.

^Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Sv. musų 

ipleitom 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.

Physical Health Institute
DR. VĘLONIS, 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
k_.. _ - J

NUPIRK
Typewritcrį arba 
rašomą mašinėlę

5*

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

Kraujo ogzan.inacija, šlapumo analyza^ 
mikroHkopiški ir kiti lalioratorijos Ubandy 
Inai, taipgi X-Ray -cgzaminacija daroma, ku 

pi parodo tikrų juaų (sveikatos stovį. G» 
riauaios nuujpa mados gyduolės ir prirengi 
mai padaryto^ Amerikoje ir Jungtinėse Vals
tijose yra suteikiamos per Dr. Rosh dėl gy_ 
dymo ligonių. ‘ Žinoųės turintys chroni&kn* 
ligas, skilvio ir kepenų nesmagumus, ner
viškumų, kraujo ligas odos ligas, pūslės ir 
Slapumo b'oas yra gydoma kasdien.

Žmonės Kurie yra 
nerviški silpni ir tu
ri galvos skaudėj i, 
mus, nugaros skau 
dėjimus, smarkų šir
dies plakimų su- 
skiedimų odos, suti. 
nusias giles, skaudu
lius, prastą apetitą 
privalo gydytis tuo
jau.

Sergantiems yrt 
teikiamas labai go 
ras patarnavimas 
kiomis mažomis kai
nomis, kad kiekyje- 
nas lengvai ga.'i už
simokėti. Dr. Rosi

Dr. B. M. Ross maloniai suteikiu dy-
oe a n t. cu kai Patarimą. Kiek-S. JJCUrbom St vienas yra lfvieči*»

------------------------—-----  mas atsilankyti.
Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu

du, Arsphenamine gydymu ir pagerintu Lu- 
escidc gydymu. J labai trumpą laiką lig©, 
niai jaučiasi daug geriau. Kiekvieną dieną 
mes suteikiame linksmumą ir malonumą. Tai 
vienatinis gydymas, kuris ifigydo sifilį.

PAPRASTA d O jen
MOKESTIS YRA .... I <>aQU

dabar ce nn
atpigintas iki .:...... 90>UU

Per trlsdežimtį metų Dr. Ross .gydo so- 
cialias ligas vyi;ų ir moterų.

VYRAI! Specialia serum gydymas yra 
vartojamas su geromis pasekmėmis atgavi
mui vyriSkumo nustipusiems vyrams. Jo vei
kimas ant gilių, nervų ir kraujo yra dideli* 
sustiprintojas dėl nusilpnusių ir suirusių vyriį 

Tie kurie turi kokias nors slaptas ligas 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo. 
Apeikite ir sužinokite teisybę apie jūsų ligą 
Ir aaip jus galite būti čgydytas. Tas nekai
nuos jums nieko ir nebus būtino reikalo, 
kad jus gydytumetėg. Tai yra dūlis Dr. Rosi 
darbo, fcad suteikus gerą patarimą Bergais- 
tiems.

Kaina $69
Tuofnl padalyti dideli ^magimu 
pats aau, buvo giiranėme ir drau
gams »u kuriais nugiraii Ir 
greičiau galėsi parašyti Lwiu ar 
ką kitą, negu su ranka. Goriau
sia, parankiausia ir dahkatniauaU 
maiinėl* vu lietuviikomia raidami* 
pasaulyje. Galima Ir angliukai ru< 
lyti.

Gaunami)*

NAUJIENOS
173!i S. Halsted Str, 

Chicago, III.

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

Kaąipas Monroe ir Dearborn St. Imkit 
elevatorių iki 5 augšto. Priėmimo kambary* 
&0G dėl vyrų, priėmimo kambary* dėl mote
rų 508.

L'r. Rota yra K»niaunia8 -SpecinliHtas Chi
cagoje. Per liksd^imti metų toje pačioj* 
vietoje.

Ofiso valand-a;: Kasdien tino iO iki 5 vai. 
vakare.

(Nedalioj mm 10 iki J pielų.
Panedely. m-iojoj ir subuU'j nuo rvtu iki 

K vai. vakare.

Consuiners patyria pirkti anglis 
metiniais kontraktais

M r. Marshal E. Keig, Vice Prezi
dentas Consumer.s Coal Company, pa
taria, kad žmonės pirktų anglis me
tiniais kontraktais. Tuo budu žmo
nės gaus anglis'visuomet paskirtu 
laiku. Tuomet pirkėjams ir pardavė
jams bus daug geriau. Vieni žinos, 
kad jie turės visuomet anglių užtek
tinai, o kiti žinos, kad jie turi nuo
latinius kostumerius.

By Thornton FlsherMf. I. KnOVVitt Knoum cHdn’i have a morijjaye on nis namu aftor ai!
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KENTĖJIMAI
JAUNŲ MERGINU

Pašalinti su pagelba Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable 
Compound. Mokyklų mo
kytojos patarimas.

Evanston, Wyoming. — “Kelotą 
metų atgal aš turėjau nesmagumus 

kiekvieną mėnesį, 
tokius kaip mergi
nos tankiai turi, ir 
kiekvieną sykį la
bai’ kertėdavau. Aš 
mokinau mokykloje 
ir man buvo labui 
sunku, nes visuo
met tame laike tu
rėdavau sirgti po 
div I ris dienas. Vie
ną dieną mano mp- 

j tina patarė, kad aš
rtočiau Lydia E. Pinkham’s Vpge- 

tablp Compound, ir aš taip padariau. 
Jos suteikė man didelio palengvini
mo. į metus laiko aš apsivedžiau ir 
po gimimo mano pirmo kūdikio aš 
pergreitai atsikėliau ir sugadinausa- 
ve. Tas suteikė man tiek nesmagu
mo, kad aš vos tik galėjau pavaikš
čioti ir atlikti namų reikalus. Aš ži
nojau, kad Vegetable Compound pa
gelbėjo man pirmiau, aš vartojau ir 
dabar. Jos sustiprino mane ir aš da
bar turiu penkis mažus kūdikius. Se
niausias šešių metų, jauniausius 5 
mėnesių ir turiu dvlnukus trijų me
tų amžiaus ir vieną 5'•meti} amžiaus. 
Aš dirbu visą namų darbą, skalbiu, 
prosinu ir gerai jaučiuosi. Mano svei
kata priguli nuo jūsų gyduolių.” — 
Mrs. Verbena Carpenter, 127 — 2 
Avė, Evanston, Wyoming.

Pirm Negu Pirksi

Pamatyk Pianus pas Budriką, 
Gulbrausen Pianą arba kitą geros 
išdirbystes, kainos daug mažesnes 
kaip kitur ant aukštos rųšies Pia
nų. Bargenai. Churchlll riešuto 
medžio Player, 
Pianas 
Seabor Electric 
Player Pianas 
Upright Hoįvard 
Pianas 
Upright Oak 
Pianas

$245 
$165 
$150 

$65
JOS. F. BUDRIK

3343 So. Halsted St. 
3327 So. Halsted St. 

CHICAGO, 1LL.

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
3434 W. 65 Street, 

R< puhlic 4876

Specialistai s u n k i y 
chronišku ligų vy

ru ir moterų
Užkietėjimas ir išsipūtimas vidu
riu, inkstų, pūslės ir kitų vidurinių 
organu yra priežastimi užsisenė- 
jusiu ligų.

GYDOME LIGAS, BET NE 
SIMPTOMUS.

Turime naujausiai išrastus apa
ratus, gyduoles ir violetinius spin
dulius. Patyrę specialistai nervų 
ligų, reumatizmo, nemigos, prasto 
apetito, sifilio ir kitų venerinių 
kraujo ir odos ligų. Gydome nu
silpusius vyrus ii- duodame SE- 
RUM ir žinomą pasauly Europinj 
SALVARSAN (60G) Dr. Ehrlicho, 
taipgi pagerintą NEO SALVAR- 
SAN (914), be skausmo ir išlikimo 
iš darbo. Užtikrinam radikalį pa
gydymą.

Už gydymą labai žemos kainos 
pagal jūsų sutartį.

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

Clark Medical Clinic
189 N. Clark St.,(kampas Lake Št.) 

Valandos ndo 9 ryto iki 8 vakare. 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.
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Lietuvių Rateliuoseg tikimės ateinantį penktadienį
13 vasario, Bridgeporte, šv. Jur
gio par. salėj duoti naują pro
gramą. Pradėsim lygiai 8 vai. 
ir kviečiam visus apsilankyti j 

pasiklausyti 
Dainos, mu-

(Tąsa nuo 5 pusi.)

Priėmus protokolą iš praeito 
susirinkimo seki? raportai val
dybos ir įvairią komisiją. Pir
mininkas pranešė, kad mirė 
Antanas Urbonais. Sirgo ketįl
ies savaites. -Palaidojo sausio vojimas 
31 d. Kazimierinėsc kapinėse, ir kitokios funės. 
Dar du kliubo nariai serga.. 
Nauja k limbo konstituci ja dar 
neatspaudinei. Iš Sąryšio del(’-| 
gatu paaiškėjo, kad Sąryšis da-J 
bar stovi pusėtinai gerai fi-i 
Hansais. Turi ižde kcileth šim-» 
tą dolerių. Bendrovės atstovas 
ptanešč, kad bendrovė stovi 
•gerai šėcininkais. Komitetas 
aplankė keturias draugijas, ku
rios dar neprisidėjo prie bend
rovės; iš ją dvi mano prisidė
ti su keliais šimtais doleriu, o;

NAUJIENOS, ChidfgO, III,

PRANEŠIMAI
Antradienis, Vas. IO; 1925

“Maskaradą” ir
“Tautos .Sąžinės.” 
zika, kanklės ir šokiai, po sceną 
švaistysis. Be to, bus, kąru n ą-

Munšeino karaliaus,’,’

Dzinidzi Drimdzi.

Dzimdzi-Drimrizi užimtas

16

ir 12 vasario Kcnoshą 
vas. Bridgeporte- 
vas. Melroso Bark 
vas. Cicero . ? f< 
vas. Town of Lake ‘

18 vas. Town of Lake 
20 vas. Roselande 

kilos dar abejoja. Komisija, ku-| ’ vas. West Pullman 
ri buvo išrinkta suradimui sve
tainės 
gavusi svetainę K. 
landžio 
vakare. Ji Įgaliota rengti vaka
rėli su lietuviškais šokiais. Nu
tarta atspausdinti vieną luksi- 
tantį liuosu lapu finansų kny
gai. Nekurie nariai pranešė, 
kad yra pasižadėjusią žmonių, 
kurie mano Įstoti Į kliubą, bet 
kaip susirinkimą diena per-' 
keista, tai negalėjo sužinoti iri 
ateiti prisirašyti prie kliubo. 
Taigi pranešu, kad kliubo susi
rinkimai Įvyksta kas mėnesį 
pirmą antradienį, Auš rosi kam- 

j bariuose. Per šį pusmetį pri
imami į kliubą vienu doleYiu 
įstojimo tie asmenys kurie ne
turi daugiau 35 metą. Į kliubą 
priimami žmonės be skirtumo 
tikėjimo ir pažvalgų. Todėl 
nė vienas nepraleiskite tos auk- 
pinė£ progos, ir įsirašykite Į 
kliubą. Susirinkimas buvo rim-; 
tas. Iškeli u-i klausimus svarstė! 
rimtai.

L.I. ir B.K. Korespondentas.!

vakareliui pranešė kad 
of P., ha- mus2 turėti 

tai vra Velvku kreiptis -y

22 ir 24 vas. Bridgeport^
Kas norėtų liuosas dienas 

svečiais, prašome 
i Telef. Republic 8603 

Butas 6612 So. Artesian Avė., 
Chicago,‘III.

—Dz. Drimdzi.

Didžiausia auka Lietuviij 
Auditorijai

šiomis dienomis ChiVagos 
Lietuvių Auditorium Bendrovė 
palupo $1285 turtingesnė ačiū 
lik vienai lietuvių įstaigai, The 
Peoples Furniture Co. Tai yra 
milžiniška auka, palyginant- isli 
aukavusios kompanijos turtu; 
tai tur būt, bus dieniausia au-' 
ka lietuviu 
suteiktai

i stori joj, kada nors 
vienos korporacijos

Peoplcs

Dzimdzi-Drimdzi 
atsiprašo

Birutės Choro dainų praktika atsi
bus antradienio vakare 8 vai., Vasario 
10 d., Raymond Chapel, 816 W. 31 St, 
Visi dainininkai bukit laiku ir Nau
ji dainininkai galit dabar prisidėti 
prie Birutės. — Valdyba.

(’hieagos Lietuvių Tarybos regulia
ria mėnesinis susirinkimas atsibus 
Vasario 10 <1., 8 vai. vak. Raymond 
Chapely, 816 W. 31 St.

Meldžiam! gerb. atstovi? nesivėluoti ;■ ■ ■■■ 
ir pribūti laiku paskirton vieton

Kviečia Ch. Li

i REIKIA DARBININKŲ
MOTERĮ!

REIKALINGA veiterkn į val
gyklą, geistina, kad butą paty
rusi‘darbe.

Kreipkite s
3202 So. Hidsted StL

E&FBfri REIKIA DARBININKU
Cicero. Lyros Mišrus Chorasį Cicę- ; 

ro, III. laikys „savo repeticiją Vasario : 
10 d., 1925 m., 1500 So. 49 Avė. 1 .lik- j 
Štos svet., Iciip 7:45 vai. vak. Malo
nėkite visi nariai susirinkti ir ndujų 
atsivesti, —• Rušt. J. Leveruis.

X

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU pusbrolio Kazimiero 

Žalepugo; paeinančio)iš kaimo Daigą, 
Tvėrų parapijos, taipgi ir kitų savo 
pažįstamų.

Meldžiu atsišaukti
PO V YLAS ENDZTLIS, 

1718 N. Girard St., Chicago, 111.

APSIVEDIMAI
PAJIEŠKAU apsivedlmui merginos 

arba našlės, be skirtumo tikėjimo ar
ba tautos, nuo 26 ikiz 10 metų senu
mo, aš esu 39 metų senumo, 5 pėdų 
ir 11 č.olių augščio, svėrių 187 svarus 
ir nevartoju svaigalų gėlimui ir nei 
rukiino; taipgi ir drauges norėčia, 
kad butų sveiko proto, nevartojanti 
svaiginamų gėrimų ir rūkymo. Mel
džiu atsišaukti ir savo paveikslą pri
siųsti, o kuri savo paveikslo nopri- 
siųs, atsąkymo negaus ir ant pareika
lavimo paveikslus sugrąžinsiu, o vai
kinų ir vyrų meldžiu man laiškus ne- 
rušinėtie ir pasivogę merginų paveik
slus man kad nesiuntinėtumet, o mer
ginos ir našlės atsmaukite ant šio 
antrašo:

M. T. J. M„ 
1137 W. Wasbington Blvd.

Chicago, III.

{VAIRUS SKELBIMAI

VYRŲ
REIKIA lėberią prie dirbtu

vės ir 
miesto, 
du.

Jauko darbi; tolinus iš 
I I iki 50 rentų j vnlan-

30 S. ('anai SI.
2 aukštas

-------- --------------------------------------

SELESMANŲ

Visam arba daliai laiko!

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius, Hud- 

son Couch, tik 7000 mylių važinėtas, 
arba mainysiu j mažą troką. Kas 
pirks, tas gaus bargeną. Kreipkitės 
vakarais po 5 vai. vak. 2 lubos fron
tas. •

3300 So. Union Avė.

NORIU PIRKTI naudotą automobi
lių Coddilock firmos, 1912, 1913 arba 
1914 metų.

Kreipkitės
KAZIMIERAS KUDIRKA, 

3428 So. Halsted St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai. Pri

verstas • parduoti tuoj ir t orei 
parminsiu pigiai.

Kreipkitės:
' 1815 S. SCring St.

PARDAVIMUI
GROJIKUS PIANAS

Paliktas sandely. Turi būt parduo
tas už $125, su benčiumi, kabinetu ir 
132 muzikos voleliai, pirmbS' klesos 
padėty, 88 notų, turit pamatyt), kad 
įvertinus. Priimsime išmokėjimais 
po $10 j mėnesj "uo atsakominprij 
žmonių.

3323 Lincoln Avė.
1 floras, klauskite M r. Kunz

PARDAVIMUI groRornė, ge
roje vietoje, prie gatvekarių li
nijos, senai įsteigta krautuve, 
renda $45 ir gyvenimui kamba
riai iš užpakalio, ilgas lysas. Tel. 
Ladayette 6155, 2862 W. 38 St.
--------- j........ . ............................H----------- ----

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

Tony Hartman
i

PARDUODU gvosernę arba 
mainysiu ant loto ar aulomo- 
biliaus. Vjeta gera biznį dary
ti. Ruimai gyvenimui.

Kreipkitės
•1107 S. Mapleivood A ve.

NAMAI-2EMĖ
PARSIDUODA pigiai 

kampinis puikus mūrinis na
mas 2 pagyvenimai 6 ir 7 
kambarių, 2 karų garadžius 
ir vištininkas. 1 Aitas 60x125. 
Su visais gražiais rakandais 
arba be jų. Savininkas

A. J. BERŽINSKAS 
6159 So. Artesian St.

1 Datas
Tel. Prospect 6674

Nuo ryto iki 10 vai. gali
ma matyti.

i

MUSŲ DARBAS
Tikrai jumis užgąnėdins . Mes 

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

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

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

• 923 West 20 St.
The WILLIAM ZELOSKY 

COMl’AI'JY atidaro kitą skyrių 
savo ofiso.

Mos turime vietos dėl keletos 
selesmenų dalies laikui ir pilnam 
laikui. Taipgi vyrą kurie kalba 
lenkiškai, vokiškai, italioniškai, 
pardavinėti 100 akrą geriausios 
subd i vizijoj žemės kokia kada 
buvo padėta ant markele.

šita žemė bus parduota j 30 
dienu! c

Mes dabar turime žemės ku
rią pardavinėjame nuo $340 iki 
$100,000. ‘ '

Mes taipgi pagelbėsime pasi
statyti sau namą.

Pradėkite šiandien ir augkite 
su šituo ofisu. Mes išmokinsi
me prądinius pagal musą asme
nini nurodymą.
• I

Del asmeninio pasikalbėjimo 
pasimatykjt su

H mr. seehuus, 
2940 Milwauke€; Avė.

Nuo 9 ryto iki 9 vakare.

REIKALINGAS LOTAS
Pirksiu už pinigus arba mainysiu 

ant gero uždaromo automobiliaus. 1 Zi
tai turi būti Brighton Parke arba 
South Sidp. Kas turite tokius lotus 
rašykit.

J. VILIMAS.
4457 S. Tai man Avė.

Bargenas dėl , spekuliatorių
Parsiduoda biznio narnas ant 

Halsted St., prie bulvaro, 4 pagy
venimai ir /tidelis storas, 9ay 50. 
Garu šildoma, morgičių vra $19900. 
rendos neša $5000 j melus. Priim
sim mažesnį namą i mainus kaipo 
pirmą įmokėjlmą ir dalį cash. Bei 
platesniu informaciją kreipkitės 
pas \Vin. (iritčnas,

3241 S. Halsted St., 2nd fl.
Tel. Boulevard 50(i(i

Pardavimui medinė cottage, 4 kam
barių ir beismente 3 kdmbėrtdfu, 2 lė
tai extra; namukas geras ir geroj 
vietoj. Gausit bargeną.

Kreipkitės
5518 So. Nothing Avė.

Tel. IMayette 7031Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& H1)W. CO.
Malevojani ir popieruojam. 1 

laikom malo.vą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St. j
J. S. RAMANČION1S, Prez..

Furniture kompani
jos savininkai yra 
kraujo lietuviai. Jie visi darbo

I žmonės. Jie dirbo visą laiką
Liunkiai ir neatlaidžiai ir kas
I l'uka, tuo pasidalina su liau- 
| dimi, su musų kultūrinėmis ir,
švietimo organizacijomis. (Ofiso Phone Yards 3408. Rezidencija,

i , ... .. . » •. , '3336 So. Halsted St., 2 fl. Telefonas
Auditorija jau greit bus pa- Boulevard 1969. Dieną ir nakt. tno-

toru patarnavimas.
BAGDONAS BROS.

Moving, E.xpressing & Coul. 
moving exnerts. Dastatome ir to
liau. Turim daug metų patyrimą.

3406 Sb. Halsted St., Chicago.

visi tyro

baigta. Tuksiančiai paskui tuk
siančius lietuvių rinksis tenai; 
lengs balius, koncertus, pcr- 
statymuii ir linksminsis, o pia
nai skambės ir ilgai, ilgai pri-* 
mins svečiams Peoples Furni-'

Praeito penktadienio nutrauk
tas spektaklis apvilė daugelį pu
blikos, todėl mes apgailestauda-1 ture kompanijos duosiuimą. 
mi atsiprašom gerb. publikos ir. 
pranešam kad tas įvyko netikė
tai susirgus artistei B. Dikinie- j 
nei.

—Lietuvis.
IŠRENDAVOJIMUI

Už-

Piano

MORTGECIAI -PASKOLOS

Pranešimai

Pine-Tar ir Honey vis dar 
geriausios nuo persišaldymo 

krutinę^ ir kosulio.

PRANEŠIMŲ TAISYKLES

Meldžiame visų darbuotojų, drau
giją komitetų, raštininkų* ir visų 
tu, kurie duodate Naujienoms pra
nešimus įsitčmyti šias taisykles;

1. Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra-
,x------ i 1 J... j-n., vje-

jji (<uuoijiicii viyjvujl}.
i — pranešimai apmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai

Musų motinos ir bobutės niekuomet nešimai dalinasi j dvi dalis: 
nebūdavo be pine tar syrupo namuo-j na — pranešimai talpinami dykai, 
se nuo šalčio, krutinės slogų ir t. t. j antra • 
Tai buvo dąug metų atgal, bet moder- 2. Dykai talpinami pranešimai 
ninė medicina nieko negalėjo page- visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
rinti ir išrasti gersenio už tas laiko; kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
patvirtintas gyduoles. Daktarai sa- ~ ......
ko, kad pine tar negalima sukonku- 
iTioti dėl greito prašalinimo ir pa
lengvinimo plegmos kuri yra tiesiogi
nė priežastis slogų. Tuo pačiu laiku Į 
pine-tar ir honey sušvelnina ir pra-l 
šalina skausmus.

Jos vra tokios gyduoles kurios var-j 
tojamJs su dideliu pasisekimu tūk
stančiuose šeimynų per metų eiles ir, 
vra žinomas kaipo Dr. Bell’s Pine-Taq 
Honey. Yra moksliniai sudėtos lygios • 
proporcijos pine-tar honey ir kitu ( 
greit veikiančių gyduolių, kur geri 
daktarai vartoja prie greitos pagelbos. 
los visai neturi opiates, narkotikų 
arba kenkiančių gyduolių, jas gali 
duoti vaikams — geros nuospazma- 
tiško kruppo. Jos turi gerą skonį 
taipgi. Jei jus norite geriausių, gy-Į 
duolių kurios prašalina sunkų kosulį 
j naktį, tiktai gaukite Dr. Bell’s Pine- 
Tar Honey. Jos kainuoja tiktai 30č. 
Lile geroje aptiekoje.

gk Dr BELLS 
O PINE-TAR-HONEY 
® FOR COUCHS

reikalais: kviečiant susirinkimiiis, 
repeticijas, komitetų susirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkiihus ir anvaikščioji- 
mus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikėjimiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

4. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70, centų už colį ar
ba dalj vienai pienai. Skaitlius die
nų ir colių neaprubežiuojatnas.

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

6. Visi pranešimai norint patal
pinti į sekamos dienos laidą turi 
būt priduoti ne vėliau kaip iki de-
vintos vai. vakaro.

RENDON 6 karhbarių flatas karš
tu vandeniu šildomas gerame padėji
me,, $65. Tame pačiame name, 4 
kambarių flatas, karštu vandeniu šil
domas $50. Gražioj apielinkėj.

6530 So. Robey St. 
Tel. Prospect 8926

REIKALINGAS kriaučius prie 
moteriško darbo arba gera dres- 
maker, patyrusioms gera vieta. 
Atsišaukit ant antri) lubų, 3351 
Irving Pk. Blvd. Tel. Keyston 
5286, I J. A. SVILAW.

PARDUOKIT MAN SAVO 
LIUOSĄ LAIKĄ!

■ i

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

Kreipkitės:
3651 Wallaco St.

PARDAVIMUI up-to-date gro- 
serio krautuvė, arba mainysiu į 
prapertę, atsišaukit

MR. MARINOS
5534 So. Ashland Avė.

Tel. Republic 3273

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

MAX COHEN 
Room 351, 

140 So. Dearborn St. 
Tel. Central 1191

ANTRI MORGICIAI
Skoliname ant 6% palūkanų. Mes 
taipgi perkame padalytus morgi- 
čius.

International Investment Corp.
3804 So. Kedzie Ave^

j Lafayette 6738

Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yu^ka,
3228 W. 38th St., Chicago, UI.

Roseland. — Vasario 10 d., 8 vai. 
vakare Aušros kambariuose įvyks 
Draugijų Sąryšio delegatų palaikan
čių Aušros knygyno mėnesinis susi
rinkimas. Delegatai malonėkite at
silankyti paskirtu laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų, kurie turi būti ap- 

i svarstyti. — J. Tamašauskas, sekr.

L. .Socialdemokratų Rėmėjų Fondo, 
susirinkimas įvyks ketvirtadienyj, Va-

..  . .. ................ ■ -■ ■■įimii—į sario 12 d., 8 vai. vak. Naujienų na- 
1 ■' " .................................. .... me. Visi nariai kviečiami neatbūtinai

Ar jus Žinote, kad atsilankyti ant sekamo susirinkimo,
... \ . .. .v... 'nes yra laiškas iš Lietuvos nuo drg.

•t»MeKUV^S KJ-'v^ptojai dalinasi šikip: Bieiinį0, Malonu butų, kad ir centro
F aug^au’ lr% noXeduS?’ valdyba atsilankytų, neg daug turime 

28% vedusių, 3%r našlių, 2% vyrų apsvarstyti kas link platesnio veikimo, 
persiskyrusių, moterų 41% nevedu- Kuopos sekr j Mal,ritas, 
šių, 42 vedusių, 14% našlių, 0.7% *
persiskyrusių. Ar jus žinote, kad Tur
kiškas tabakas yra brangiausias ta- Roseland. — laet. Scenos Mylėto- 
bakas dėl cigaretų. Turkiškas taba- jų Ratelio repeticijos “Dvi Seseris” 
kas turi skonį, kvapą. Helmarai turi jvyks trečiadieny, vasario 11, 7:30 v. 
tiktai gryną Turkišką tabaką ir duo- vakarė, Strumilos salėj. Visi lošėjai 
da gerą vertę už jūsų pinigus.

(Apskelbimas)
kviečiami laiku susirinkti.

—Valdyba;

DASJRENDUOJA 3 kamba
riai su visais reikalingais daik
tais; gali būt, ženoti arba .pa
vieniai. Renda labai prieinama. 
Klauskit krautuvėj

710 W. 14th Sf.

įieško kambariu
REIKALINGAS ruimas vienam 

vyrui. Turi būti gera lova, elektra, te
lefonas, j įvestus iki city limits, j pie
tus iki 46 St. Turinti tokį ruimą pra- 
neškit į Naujienų skyrių

3210 S. Halsted St.
Box‘199

Aš uždirbau abelnai po $30 
j savaitę laike savo liuoso laiko. 

. Aš nurodysiu ir koperuosiu 
su jumis ir parodysiu jums, kad 
tai yra galima padaryti.

Mes turime ant marketo 100 
akrų puikiausiqs subdivizijoj 
žemės kokia kada buvo pasiūly
ta, nuo $340 iki $100,000. šita 
žeme bus išparduota į 30 dienų.

MANAGER,
3553 N. Western Avė.

Nuo9 ryto iki 9 vakare.

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

5151 Archer Avė.

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

LOU1S STERN & CO. 
Suite 1029 Bumam Bldg. 

160 N. La Šalie St.

PARSIDUODA geri vargonai 
už$10, matyti galima visados. 
Priežastis pardavimo nėra kur 
padėti, Į lubos.

3240 So. Parnell Avė.

. MOKYKLOS

REIKIA DARBININKŲ,
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIADARBININ^
IR MOTERŲ i

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

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

REIKALINGAS vaikinas j valgyklą. 
Geistina, kad butų patyręs. Taipgi 
reikalinga patyrusi veiterka dėl 
trumpų valandą.

Kreipkitės:
1616 S. Halsted St. '

PARDUOKIT MAN SAVO 
LIUOSĄ LAIKĄ!

Aš uždirbau vidutiniai $40 į 
savaitę savo liuosame laike. Aš 
dabar esu manegeris, nurodysiu 
ir koperuosiu su jumis, kaip tai 
galima yra padaryti.

Ateikite dėl pasikalbėjimo as
meniškai.

MANAGER,
1905 Belmont Avė.

Nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.

PARDAVIMUI bučernes Ice bak- 
sis, yra geriausiame padėjime, kaip 
tik naujas, vidus sienų korku išmuš
tas, parsiduoda už prieinamą kainą.

Sam Muscarlla,
725 W. Randolph *St.

Tel. Haymarket 4028

ATYDA GROSERNINKAMS
Pardavimui pirmos klesos groser- 

nės įrengimai; parsiduoda už skolą. 
Versitikrinslt, kad Ice vaksis vienas 
yra tiek vertas. Kreipkitės

1443 N. Paulina St.
Tel. Armiiage 6411

PARDAVIMUI groseme prie 
didelių dviejų dirbtuvių, biznis 
eina geyai, priežastį pardavimo 
patirsit ant vietos.

JOHN SUDEIKIS
f • 2300 W. 48 PI.

..........................ii............ ... ■■■■■■..............

NAMAI-2EMĖ

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Managor

AUTOMOBILIAI
FORDO BARGENAI

DIDELIS inurinis, 2 flatų namas 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile. va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau 
kitę prie James Kral, 2444 W. 6’/ 
St. Tel. Prospect 1364

ADAM MARKŪNAS
Lietuvių Skyriaus vedėjo

Room 849,
First National Bank Bldg

68 W. Monroe St.
Chicago, III.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
VASARIO MfiNESY 

TIKTAI
VARTOTI FORD KARAI 

VISI MODELIAI ANT RANKŲ 
. KITI TAIP PIGIAI KAIP $50 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
VISI KARAI GARANTUOTI 
DEVINES DEŠIMTIS DIENŲ

Charles J. Demsey, Ine.
Autorizuoti Fordo pardavinėtojai 

2300 W. Madison St.
Atdara nedėlioj ir vakarais

PARSIDUODA 2 aukštų kamni- 
nis medinis namas, su dvejais lo
tais ir valgykla. Gera vieta ir ge
ras biznis. Turiu urnai ' parduoti, 
nes greitu laiku vyksiu į .Europą.

2310 S. Halsted St.
% , f.

LANKYK MOKYKLį '
Kol nebusi gana mokytas, tol 

skurdžiai gyvensi, neturėsi ge
rai apmokamo darbo. Todėl lai
kyk sau už garbę ką nors iš
mokti. Mokslas nušvies naujus 
tau kelius, persunks tave išmin
timi ir šviesa; suteiks galią ko
voje prieš tamsybę, prietarus, 
melus, apgavystes. Mokslas yra 
gyvas turtas, pasitikėjimas, a|>- 
sisprondimas, pasisekimas, viltis, 
drąsa, amžina laime. Juo dau
giai! turėsi mokslo, tuo geresnis 
ir laimingesnis bus tavo gyveni
mas.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

,3106 S. Halsted St„ Chicago, III. 
h . ............Į I. —■■■.. I ——/
VYRAI IŠMOKITE MODERNINES 

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. We!ls St.

PARSIDUODA 2 aukštų mūrinis 
bizniavas namas, Storas ir 3 flatai; 
3 mašinų garažas, . 67th St. ir Cali- 
fornia Avė. Vienas blokas iki biznio 
gatvės. Gera apielinkė. Kreipkitės 
prie savininko.

6550 S. Artesian Avė.
Tel. Republic 0545

IŠMOKITE MURININKYSTĖS
Klesos dienomis ir vakarais. 

Lengvi savaitiniai išmokėjimai, 
$8 į savaitę.

Chicago Brick Laying School
23.31 So. Wahash Avė. i


