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Prezid. Coolidge 
vėl sumuštas

Koniunistij muštynės su 
policija Bortine

Riaušėse vienas a>imuo buvo už
muštas, keletas kitu sužeista

Senatas antru kartu atme 
te Warreno nominaciją

Naujas diktatorių Mussolinį 
kompromituojąs dokumentas

BERLINAS, Vokietija, koįvo 
16. — Berlino darbininkų gyve
namame kvartale Neukoelne va
kar įvyko komunistų riaušės ir 
muštynės su policija, kuriose 
vienas asmuo buvo užmuštas, « 
keletas kitų sunkiau ir lengviau 
sužeista.

Komunistai buvo suruošę de
monstracijas p'rotestui dėl įvy
kusios praeitą penktadienį Dai
lės mieste policijos su komūnis-

Senatas antru kartu atmetė 
Warreno nominaciją

premjeras Mussoli- tajs batalijos. kurioj septyni a.s-

šiuo kart prieš jo paskyrimą ge j 
neraliu prokuroru balsavo dar 
daugiau senatorių

WASIIINGTONAS, kovo 16.
Senatas antru atveju atmetė 

Prezidento Coolidge’o antrą kar
tą paduotą Charles’o B. W

“3. Kad 
ni žinojęs viską.

‘,1. Kad jis ir Marinei! i 
Įsakymus konferencijoj 
p re m j e r u Mussol i n i ’ u.

“5. Kad būtinai viskas 
būt nuslėpta, nes kitaip ir pats 
premjeras Mussolini butų 
verstas.

“Aš kreipiaus policijom 
žinojau, kad Dumini’o auka 
vo atstovas Matteotti, ir kad įsa-

gavę
su

turi

nu-

Su- 
bu-

tą paduotą Charles’o B. ,Warre- kymą nužudyti Matteottį davė 
no nominaciją generalio proku-Į fašistų čeką, kurios vyriausiu 
roro vietai. Šiuo kartu prieš. budeliu buvo Dūmini, ir kiti 
Warreno paskyrimą generaliu (premjerui Mussolini’ui gerai ži- 
prokuroru balsavo dar daugiau nomi žmonės; kad trečiadienį jie 
senatorių ne kad pirmą kartą. | turėjo konferenciją su premje- 
Kuomet pirmu atveju senato'ru Mussolini’u, ir kad Mussoli- 
balsai buvo pasidalinę lygiai pu- tii gavo iš jų Matteotti’o paspor- 
siau, 40 prieš 40, tai šį kartą tą ir kitus dokumentus kaipo į- 
nominacija buvo atmesta 46 ba!-! rodymą, kad Matteotti nebegy- 
sais prieš 39.

Už priėmimą nominacijos bal
savo vieni republikonai, prieš — p. De Bono Į tuomet buvęs poli- 
visi demokratai ir dalis repubj-Jcijos viršininkas], kurs man pa- 
konų. jsakė, kad jis jau pasirūpinęs su-

Antru atveju senato sumuštas»naikinti visus Matteotti’o nužu- 
Prezidentas Coolidge pareiškė, 
kad jis paskirsiąs Warreną ge 
neraliu prokuroru tuojau, kai 
šiomis dienomis senatas išsi- 
skirstysiąs atostogoms. Warre7 
no paskyrimo priešininkai į tai 
atsakė, kad senatas neišsiskirs-!
tysiąs, kol Prezidentas nenomi
nuosiąs ką nors kitą Warreno 
vietoj.

vas.
“Ketvirtadienį aš niacinus su

dyino liudymus. Tie liudymtd 
buvo kruvini rūbai, kuriuos tu
rėjo Dūminį, kai jis buvo suirz
tas. (Pasirašęs) Filippo Filip- 
pelh.”

Herriot smerkia Francijos 
klerikatu žygius

rnenys buJo užmušti. Komu
nistai kaltina policiją, kad ji tas 
kruvinas muštynes išprovoka
vus.
75 Vokiečių kcmninistai paskel

bė badavimo streiką
HAMBURGAS, Vokietija ko

vo 16. — Septyniasdešimt pen
ki vokiečių komunistai, esantie
ji Fuhlbuttelio sunkiųjų darbų 
kalėjime, paskelbė badavimo 
streiką. Sunkiųjų darbų kalė
jimui jie pasmerkti už politinius 
nusikaltimus. •

RENATAS .10 NENORI Kataliky mokiniu streikas 
Francijoj prasidėjo

X

Streikas betgi toli ne visuotinas: 
Stiasburge streikuoja vos 30 
nuošimčių mokinių

Lenku demonstracija Var- Lietuvos su Vokietija 
šovoj prieš Britus - konvencija patvirtinta

Naujas Mussolini kompro 
įrituojąs dokumentas

Vyskupų kurstymą žmonių prieš 
sekularizavimą mokyklų vadi
na kriminaliu darbu

. ,1

( baries B. Warren
kurį Prezidentas antrą kartą bu
vo nominavęs generaliu proku
roru (justicijos miinisteriu), bet 
kurio nominaciją senatas antru 
kartu atmėte. Senatas priešin- 

jgas Warrenui dėl to, kad jis yra 
didelis trustų draugas.

STRASBURGAS, Francija, 
kovo 16. — Strasburgo vysku
po Ruch’o paskelbtas mokyklų 
vaikų streikas protestui prieš 
valdžios įvedamą tarpkonfesinių 
mokyklų sistemą, šiandie jau 
prasidėjo.

Streiko paskelbimas betgi ne
davė tokių vaisių, kokių vysku
pas Ruch tikėjos: streikas toli 
gražu no visuotinas. Pačioj 
kupo sostinėj, Strasburge, pasak 
pranešimų, visose mokyklose į 
pamokas neatsilanke vOs trisde
šimtas nuošimtis mokinių.* •Iš’ Kolmaro praneša, kad ten 
į mokyklas neatvykus 20 nuo
šimtis visų vietos mokyklų mo
kinių.

Didesnis nuošimtis vaikų ne- 
'ątvyko į mokyklas provincijoj, 
kaimuose. Kai kur tas nuošim 
tis siekia nuo 50 iki 70. Prane
šama, kad provincijoj daugely 
vietų kunigai atsistoję ties mo
kyklų durimis atėjusius vaikus 
varo eiti namo.

Gatvekariii streikas Mok- Uždaro angliy kasyklas’, 
sikos Mieste baigias į 1200 lieka be darbo

4

WEST FRANKFORT, UI., ko-MEKSIKOS MIESTAS, kovo
16. — Meksikos sostinės gatve- vo 16. — Chicago, \Vilmingtor.V 
karių darbininkų streikas vakar & Franklin Coal kompanija pa- 
pasibaigč ir gatvekariai vėl be- skelbė, kad nuo antradienio, ko- 
gioja, kaip paprastai. iVO 17, ji vietos savo kasyklas už-

Streikas pabaigta respublikos daro neapribotam laikui.
prezidento Calleso Įsimaišymu-.! Tose kasyklose paprastai dir-

VILKAI APSPITO VILNIŲ

FLORENCIJA, Italija, kovo 
16. ■— Florencijoj ir visoj Itali
joj pasklido naujas slaptas doku
mentas, kuriuo diktatorius Mus
solini rišamas su parlamento 
atstovo, socialisto Matteotti’o 
nužudymu. Tasai dokumentas 
— tai buvusio Musšolinio laik
raščio, Corriere Italiana, vyriau
siojo redaktoriaus,, Filippo Fi- 
lippelli’o , memoiandumas, ku
riame jis paduoda visas Matfe- 
oti’o nužudymo aplinkybes. Fi- 
lippeli parašė tą memorandumą, 
norėdamas- patsai pasiteisinti 
prieš visuomenę, kadangi toje 
žmogžudybėj buvo pavartotas 
io automobilis. Tasai dokumen
tas toks:

“Pirmadieni, birželio 9, n. 
Dūmini — tikrasis Matteotti’o 
nužudytojas — prašė mane pa
skolinti automobilį trims die
noms. Antradienio naktį jis 
atėjo į mano kambarį, rišuliu ne
šinas, ir klausė,, kur pastatyti 
automobilį.' Dūmini sakė man: 
‘Aš padariau, kaip man buvo 
Rossi'o ir Marinelli’o įsakyta, o 
jie darė premjero Mussolinio 
instrukcijomis, 'Niekam nieko 
nesakyk. Viskas bus gerai.

“Trečiadienį aš, nerimauda
mas, nuėjau pas p. Rossį [buvęs 
Mussolini’o spaudos departa
mento viršininkas, dabar sėdįs 
kalėjime], kurs man pasakė:

PARYŽIUS., kovo 16.—Prem
jeras Herriot, kalbėdamas vakar 
Castries’e prie atidengimo pa
minklo didžiam Francijos socia
listui, Jean Jaures’ui, pasakė, 
kad Francijos kardinolų ir vys
kupų pradėti žygiai prieš seku
larizavimą mokyklų yra krimi- 
nalis darbas. Klerikalų kursty
mą žmonių neklausyti valdžios, 
neleisti vaikų į mokyklas pa
smerkė kaip respublikos įstaigų 
griaunamą darbą, ir pasakė, \id 
klerikalų vadai Romos interesus 
stato aukščiau už savo krašto, 
už Francijos interesus.

Tuo talpu pažangioj! spauda 
reikalauja, kad vnldžia paliautų 
mokėjus algas Elzaso vysku
pams ir pralotams, kuriems iki 
šiol jos vis dar buvo mokamos 
einant Napoleono konkordatu,

Jis privertė gatvekarių kompa- bdavo 1200 darbininkų. Kasyk 
las uždarius, jie visi pasilieka be 
darbo.

Pastaruoju laiku apie pusė 
visų šiame distrikte esančių ka
syklų tapo neapribotam laikui 

‘ uždai y ta ir darbininkai išmesti 
MILANAS, Italija, kovo 16.— iš darbo. Kasyklų savininkai 

Italijos metalo darbininkų strei- šnko, kad priversti esą kasyklas 
kas, kuris grėsė išsiplėsti ir į ki-1 uždaryti dėl/didelio užsakymų 
tas pramones, vakar pasibaigė, sumažėjimo, 
samdytojams sutikus išpildyti- 
streikininkų reikalavimą padi-Į 
dinti algą atatinkamai gyveni
mo pabrangimui.

Streikas buvo paskelbtas fa
šistiniu darbininkų unijų, bet ■ ... iprie jo prisidėjo tuojau ir soči-

niją pripažinti darbininkų,uniją, 
kuri dėl to tik ir buvo streiką 
paskelbus.

Italijos metalo darbininkų 
streikas pasibaigė

ORAS
prie jo prisidėjo tuojau ir soči- Chicago ir apiėlinkė. — Ofi- 
alistinės tos pat pramonės dar- ciališ oro biuras šiai dienai pra- 
bininkų unijos, taip kad berną- našauja: — Dalinai apsiniaukę, 
tant streikuojančiųjų skaičius
buvo pasiekęs apie 100 tukstan- nedidelė atmaina tem^peratu/oj: v •cių.

pavakarį galima laukti lietaus;

MACHADA — KUBOS 
PREZIDENTAS

HAVANA Kuba, kovo 16. — 
Provincijos rinkimų komisijų 
susirinkimas oficialiai paskelbė 
-Gerardą Machadą Kubos prezi- ( 
dentu, o Carlosą de la Bosą —, 
viceprezidentu. Jų inaugųravi 
mas įvyks gegužės 20 dieną.

stiprokas, didžiumoj pietų vėjas. 
I Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 45° F.

! šiandie saulė teka 6:00, lei
džiasi 5:57 valandą.

[Tasai Vilnius betgi ne senoji 
Lietuvos sostinė, o tik kaimas 
Kanadoj]

WINNIPEG, Manitoba, kovo 
16. — Didelė išbadėjusių vilkų 
ruja laiko apspitus Vilnių (Vil
na) — nedidelį kaimą šiaurėj 
nuo Edmontono, Albertoj. Va
kare, ir ypač naktį, žmonės ne
drįsta niekur iš namų išeiti. 
Pora dienų atgal būrelis jauni
kio buvo išvažiavę į kitą, gana 
atokiai esantį, kaimą vakarus 
kauti. Vėlai naktį grįžtant ro
gėmis namo, juos užklupo apie 
dvidešimt vilkų. Berniukai tu
rėjo šautuvus, iii keletą (vilkų 
nudėjo, bet kiti visą kelią vijo
si, ir kai važiuojantieji pristigo 
šovinių, jie turėjo gintis nuo šo
kančių į roges vilkų šautu vii 
drūtgaliais. Tik privažiavus 
kaimą vilkai paliovė vijęsi.

EBERTTENEI LEISTA PASI
LIKTI PREZIDENTO 

RŪMUOSE
Į

BERLINAS, kovo 16. — Val
džios specialiu patvarkymu, mi
rusio Vokietijos prezidento 
Eberto našlei ir jos šeimynai 
leista gyventi didžiuose prezi
dento rūmuose ligi bus išrink
ąs naujas Vokietijos preziden

tas, arba ligi ji susiras sau ki
ta butą Berline.

VARŠUVA, Lenkija kovo 16. 
— Vakar Varšuvoj Įvyko didelis 
lenkų mitingas protestui prieš 
Vokietijos pasiūlymą aliantams, 
kad ji pasiruošus daryti sutartį 
dėl saugumo Reino sienos, bet 
užtai norėtų, kad butų pavesta 
arbitracijos teismui išspręsti 
jos siena su Lenkija.

Po šito protesto mitingo len
kai buvo suruošę protesto de
monstraciją ties Britų legacija, 
nes mat Britai tokiam Vokietijos 
pasiūlymui labai palankus, ir ji 
remia. Policija demonstrantus 
pagaliau išskirstė.

Kurdų sukilėliai atmušti
KONSTANTINOPOLIS, Tur

kija, kovų 16. Turkų kariuo
menės vadas KUrdestane prane
ša, kad po atkaklios kovos su 
regulare turkų kariuomene ties 
Diarbekiru, sukilusiųjų kurdų 
jėgos buvę sumuštos ir pasitrau
kę j šiaurę nuo Diarbekiro. Čer- 
mikas, kurį laikė užėmę sukilė
liai, tapęs vėl iš jų atimtas.

DEŠIMT KRIMINALISTŲ 
PABĖGO Iš KALĖJIMO

1
DiREW, Miss., kovo 16. —

Puolę kalėjimo sargus Ir atėmę 
iš jų ginklus pabėgo iš Parch- 
inan sunkiųjų darbų kalėjimo 
dešimt kriminalistų. Jie slaps
tosi netolimoj girioj. Organi 
zuota ginkluotų piliečių būriai 
pabėgėliams gaudyti.

Gaisras Scrantonc 
___ /

SCRANTON, Pa., kovo 16. - 
Šiandie čia sudegė John T. Por- 
ter kompanijos produktų san
krova. Nuostoliai siekia per 250,- 
000 dolerių. Ugnį gesinant trys 
gaisrininkai buvo sunkiai sužeis ( f 1
tl. z r'

t

PINIGŲ KURSAS
- i Vakar, kovo 16 <1., užsienio pi- 
j. taigų ne mažiaus kaip už $25,000 dcr 

lerių bankų buvo skaitoma Amerikos

$1,000,000 KONTRAKTAS AR
MIJOS AEROPLANAMS

kuris visur kitur Francljoj jautPROF. WASSERMaNN MIRe 
s. nai yra panaikintas. : -------- —

ARKADŲ AVERČENKO, ŽI
NOMAS RUSŲ RAŠYTOJAS 

MIRĖ

pinigais šitaip:
Anglijos, 1 sv. sterlingų . 
Belgijos, 100 frankų ... 
Danijos, 100 kronų .... 
Francijos, 100 frankų ....
Italijos, 100 lirų ...............
Lenkijos, 100 žiotų ..........
Norvegijos, 100 kronų .. 
Olandijos, 100 florinų ......
Suomijos, 100 markių .....
Švedija.%. 10C kronų .......
Šveicarijos, 100 frankų

... $4.79 

. . 85.06 

. $18.07 
.... $5.12 
?... $4.08 
... $19.25 

. $15.37 
. $40.01 

.... $2.53
$26.95 

. $19.29

BERLINAS, kovo 16. šian
die mirė vienas didžiausių Vo
kietijos' medicinos žmonių, prof:: 
Dr. Augustas Wassermann’as, • 
išradėjas pagarsėjusio, jo var- .
du žinomo, kraujo tirimo meto- jLictUVOS 1 inig’Ų KUFSRS 
do. Prof. Wassermann’as buvo 
Kaizerio Vilhelmo eksperimenti
nės terapijos instituto direkto-

Buvo kiek pasveikęs, bet paskui 
atkrito ir jau nebekėlė.

Averčenko buvo vienas gabi^.1- 
jsių rusų literatūroj humoristų. 
, Jo raštai buvo verčiami i dauge- 

“1. Kad p. Dūmini vartojus lį kalbų. Nemaža jo humoristi- 
mano automobilį gerais norais. Į nių raštų, Sėjiko gabiai lietuvių 

“2. Kad dalykų padėtis buvus kalbon verstij, tilpo ir Naujie- 
lahai rimta. I nose.

BERLINAS, kovo 13. — Va
kar jnirė pagarsėjęs rusų rašy
tojas humoristas, Arkadij Aver- 
čenko. Jis susirgo prieš keletą 
mėnesių ir buvo išgabentas į'rius ir Berlino universiteto me- 
Prahą, Čekoslovakiją, ligoninėn.‘dicinos skyriaus profesorius.

Jis buvo 59 metų amžiaus.

Siunčiant pinigus Lietuvon pei 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 
100 
200 
800 
400 
500 
600 
700

litų 
liti 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.50
10.50
20.75 
91.00 
41.25
51.50
61.75 
72.00 
82.26
92.50

102.75

U'AISHINGTONAS, kovo 14.
— Prezidentas Coolidge, kartu 
su valstybės sekretorium Kelio- ęoo 
gu, ėmė rimtai 'svarstyti Ht
mą apie sušaukimą WashingtO' » prie ato« sun^ 
nan naujos jūrių ginklavimos centai pašto iSaH'lų už kožną aiunti^į. 
apribojimo konferencijos. Norint paaiųsti telegramų — dar 50 

cantų daugiau.

WASHINGTONAS, kovo 16.
Armijos aviacijos valdyba 

padarė daugiau nė 1,000,000 do
lerių kontraktų naujo tipo armi
jos aeroplanamis padaryti. Kon
traktai duota New Yorko Curtis 
Aetaoplane & Motor kompanijai 
ir Kalifornijos Douglass kompa
nijai.

\ I----------
IVASHINGTONAS, kovo 16. 

— Vietoj rezignavusio Johno 
W. Riddle’o, Jungtinių Valstijų 
ambasadorium Argentinai ski
riama Wiliams S. Culbertsonas, 
kurs per pastaruosius aštuone
rius metus buvo Jungt. Valsti-, 
jų tarifo komisijos narys.

.III t ««ll . I I ■■ ................— n*

TOKIO, Japonija kovo 16.-— 
šiandie mirė žinomas japonų 
valstybės vyras,, viskontas Go- 
ro Miura, 79 metų, buvęs pir
miau karo ministeris ir pėrų bu- . 
to narys. I

KAUNAS, vas. 22 [E]. —Mi- 
nisterių kabinetas vasario 20 d. 
patvirtino konvenciją tarp Lie
tuvos Respublikos ir Vokietijos 
Versailės sutarties 371 stj>vyk- 
dyti dėl perdavimo Lietuvai ge
ležinkelių riedmenų ir medžia
gos.

Be to, priimta teismų sutvar
kymo įstatymo 246 str. pakei
timas, kuriuo teismo tarnauto
jai gauna teises dirbti mokslo 
darbą, frofesoriais aukštosiose 
mokyklos^ teisingumo ministe- 
riui sutikus, ir Seimo atstovų 
atlyginimo įstatymo papildymas 
kuriuo už docentų ir profesorių 
darbą aukštosiose mokyklose 
Seimo atstovai gauna atlygini
mą, einant Valstybės tarnauto
jų atlyginimo įstatymo §9, gre
ta Seimo atstovų atlyginimo.

Taip pat priimtas ir laikinųjų 
akcizo mokesnių Įstatų pakeiti
mas.

$160,000 gaisro nuostolių

' RUSriVILE, III., kovo 16. - 
Sekmadienio naktį gaisras su
naikino seniausią ir dižiausią 
miesto krautuvę, priklausiusią 
George Little kompanijai. Gais
ro padaryti nuostoliai siekia 
daugiau kaip 160,000 dolerių.

Graikų banditai peršovė ameri
kietį daktarą •

ATĖNAI, Graikiją, kovo 12.
Pietų Epire graikų banditai 

peršovė amerikietį daktarą, 
Johną Loganą, kurs su trimis 
kitais amerikiečiais, studentais, 
keliavo automobiliu, kaipo turis
tai.

HAVANA, Kuba, kovo 12.- 
Netoli Manguito ugnis sunai
kino 25 milijonus svarų cukri
niu lendrių.

Svarbus
Priminimas

Jau artinasi didžiausios pavasario 
Šventės Velykos. Mes Visi esame pratę su
teikti kokias nors dovanas savo giminėms, 
savo artimiemsiems ant švenčių; palinks
mint ir pradžiuginti juos.

Kartu su šventėmis artinasi pavasaris.
' Pavasario laikas yra labai svarbus Lietuvos 

žmonėms: ten jiems reikia žemė apdirbti ir 
laukus apsėti. Gerai atliktas darbas duoda 
gerus vaisius, blogai — prastus. Šiuo lai
ku kartais menkutė paspirtis suteikta iš 
šalies šimteriopą naudą neša.

Persiuntimui jūsų dovanų Lietuvon vi
suomet geriau yra naudoti NAUJIENŲ 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ, telegramų

< ar pašto perlaidomis, kuris turi tiesioginius 
ryšius ir susinėsimus su Lietuvos Kopera- 
cijos Banku, ir per tą banką su Lietuvos 
Liaudimi. Visokios piniginės perlaidos at
liekamos į trumpinusį laiką ir sudidele nau
da žmonėms.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog j musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEK A, 233 East 115 St. 
BENOšIAtlS APTIEKA, 161f> West 47 St.

MAUJIEIMOS
1739 So. Halsted St, Chicago, FU.

i-------------- ... ---- -—-Ji
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Klausimas

Rūkytojo 

paprastų cigaretų

Koks yra geriau
sias tabakas dėl 
cigaretų?

Atsakymas—
Rūkytojo 

Helmar cigaretų

Yra Turkiškas 
tabakas, tabakas 
su geriausiu sko
biu, parinktas su 
didžiausiu atsar
gumu ir sukimš
tas Helm aruose.

Tiktai geriausia rųšis Turkiško taba- 
‘Apauga Turkijoj ir yra sudėtas j Hel
mar Turkiškus cigaretus.

Sveikatos Dalykai
Skilvio nemalimas gali būti 

priežastimi bile kokios ligos, ku
rią galima surasti tilt per gerą 
fizinį išegzaminavimą.

Kuomet skilvis nenori pijini- 
ti valgio, kuomet atsiraugiama 
ir jaučiama skausmas skilvy. 

x tuomet skilvis nemala.. Jei kas 
nors taip jaučiasi, turėtų grei
tai kreiptis prie gydytojo.

Dažniausiai skilvio nemalimo 
priežastis yra netinkamas val
gis. Gal kartais per daug val
goma arba valgis nėra tinka
mas, arba pergreit valgoma. 
Atsižvelgiant ant kiek skilvis 
yra skriaudžiamas' stebėtina 
dar, kad jis dirba žmones pri
pratę skilvi prikimšti netinka
mais valgiais ir kuomet skilvis ' 
nebegali dirbti, tada sakoma,į 

4 kad skilvis nemala. Kad apsi-1 
saugojus nuo tokiiį aplinkybių 
teikia reguliariai valgyti tinka-Į 
mus valgius, neperdaug ir gerai: 
juos sukramtyti.

Apart netinkamo valgio, yra 
dar kitų skilvio nemalimo prie
žasčių. Taip vadinama liga ap- 
pendicitis yra viena; dažnai ji 
yni pradžia vėžio ligos vidu
riuose. Inkstų ligos prasideda 
su skilvio nenialimu; taip-pat 
ir kepenų ligos turi artimus ry
šius su skilvio nenialimu.

Atsižvelgiant Į tas pavojin
gas ligas, kurių pirmiausis žen- 
i km -yra skilyip nemalimas,. ga- 
i Įima .paklausti kodėl nesu
rasti ligas aliku, kuomet jos pa- 

isirodo, kuomet'jas galimą dar 
! išgydyti? Kodėl laukti taip il- 
|gai, kad sužinojus tikrai kokia 
r skilvio nemalimo priežastis tik- 
! lai gale atrasti, kad kokia nors 
i pavojinga liga yra jau išsigale- 
! jus ir jau nebeišgydoma? Kad 
apsisaugojus nuo tokios padė
ties, reikia dažnai lankytis pas 
gydytoją. Jei bus atrasta, kad 
skilvio nemalimas yra tik pra
džia kokios nors pavojingos Ii-' 
gos, tąsyk bus galima ją išgydy- ’

‘Demand ?

TRULAX
w 7r«e ChocoJate LAKAT1VE

■ Nu(^ užkietėjimo vidurių ir nevirškinimo
J užlaikykite savo vidurius švariai ir svėi- ' 
M kais. Padarytos iš gryno čekoliado, be sko-

■ ; nio laxative gyduoles. Vaikai mėgsta jų 
’ čekoliadinį skonį

jos yra GEROS dėl 
visos šeimynos.

j ■ Parduodamos jūsų kaimy- 
i ■ niškoj krautuvėj 10c. — 
i 25c. ir 50c. mieros.

TRŪ LA3Č MFG. CO.
Newark, N. J.

Slogbs visuomet pavojingos 
—getas būdas jų 

pašalinimo
Chroniškas kosulys ir krutinės pra- 

sišaldymas tankiai veda prie pavo
jingų ligų. Netik kad jos yra užkre
čiamos ir pavojingos, bet nuolatinis 
kosėjimas dieną ir naktį nuvargina 
visą' kūną, kuris paskiau negali ko
voti su ligomis.

Sustabdykit kosulį taip greitai kaip 
galite. Kad tai padarius, nėra nieko 
gerespio kaip senai išbandyta ir pa- 
tikripta gyduolė — Dr. Bell’s Pine- 
Tar lloney.

'■' Daktarai sako, kad pine tar grei
tai pašalina plegmą ir kitus nešvaru
mus, kurie yra priežastis kosulio, 
taipgi gydo; žąizdąs. Honey ųetik 
suteikia gardų skonį, bet taipgi gy
do ligą.

Origmalės gyduolės yra padarytos 
daug metų tam atgal ir vartojamos 
milijonų žmonių, tai Dr. Bell’s Pine- 
Tar lloney. Jos yra moksliniai pri
rengtos geros proporcijos pine tar, 
honey ir kitų greitai gydančių gyduo
lių, kur geii daktarai surado, kad jos 
geros dėl greitos pagelbos. Jei jus 
norite originalių ii- geriausių, tikrai 
gaukiae Dr. Bell’s Pine-far Honey ir 
neimkit kitų. Tiktai 30c. pas gerą 
aptiekorių.

Dr. BELUS 
PINE-TAR-HONEY 
FQR COUCHS

(NORĖDAMI I 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-g 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS Į? 
PAS MUS. TAS JUMS BUS* 

ANT NAUDOS. ft

S. L FABIONAS 08.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

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

Pirmutinė Lietuvių Elėktros Korporacija- Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n r.

Z. Bartkus, Prea, . a- a
ib!9 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Uhicago g

............................ ..............~ - ■ -................

MR

Rusiškos ir ^Turkiškos Vanos
12th STREET ' ,,

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

A. E. STASULANI I
ADVOKATAS &

77 W. Washington St. Roou SU * 
Tel. Central 62|Q

Cicero Ketverge vakare 
4917. W. 14 St. Tek Citero 8223 i
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6^8 t. t. Subatoj nuo 1-7 v. v. w 
3236 Halsted St. T. Bonl. 6737 |

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisą?
127 N. Dearborn St., Room 1111-1J2 

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

3323 So. Halsted St
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

>'!" I l| ■ I
TeL Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 17126

CH1CAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington SL

(o r. Washlntton & Clark
i .... —r—:---------

Namų Tel.: Hyde Park 8355

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
v 127 N. Dearborn St.

Room 1211
Tel. Dearborn 1013

Valandos nuo 9:30 iki 1 vai. 
Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Halsted St.
Po piet ir vakarais iki 8 vai.

Yards 0141 ir Yards 6894 
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.

2221 W. 22n<l St., arti Leavitt St.
Telephone Canal 2552 

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

lengvomis išlygomis.
— ■■■■ Z

^llllllllllllllllllillllllll^

| INFLUENZA |
g Nejuokauk su slogomis. Apsileidimas =| 

gali privesti prie Infhienzos ir pneumo-
® nijos. Prie pirmo pasirodymo slogų g 
m vartokite J

■ Anchor Pain~Expeller jg
U Patrynus gerai greitai prašalina nieže- ||
■ jimą ir skausmus. Nusipirkite buteli '■ 
B arčiausioje aptiekoje ir bukit prisirengęs g 
lllllllllllllllllllllllllllllllM

Reikalaukit Naujo 1925 metu 
“Dirvos” Knygy ir Muzikos Katalogo.

“DIRVA”
MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 

SAVAITRAŠTIS t
Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 

formato, visuomenės laikraštis.

ti ir prailginti gyvenimą. Bet 
jeigu tik spėsi, gali įspėti nege
rai, ir jei skilvyje rasis votis ar 
vėžis, brangiai turėsi atsilygin
ti už klaidą. '

Aišku, kad kuomet skilvis 
nemala, tam yra priežastis, ir 
taip pat aišku, kad tinkamu gy; 
<lymu, tą priežastį galima 'pa
naikinti. Niekuomet neįgauk 
papročio imti įvairius vaistus 
po valgio, kad apsisaugojus nuo 
skilvio nemalimo pasekmių.

Gydytojas turi įvairius bu
dus, kuriais suranda nuo ko skil
vio nemalimas paeina. Jei nesi
jauti gerai po valgio, ir jei at
mainius ir sureguliavus valgį 
vis nejauti geriau, tuomet ilgai 
nelaukęs kreipkis prie gydyto
jo ir klausyk jo patarimų.

[FLISj

Taip

Prenumerata metams........................................... $2.00
Lietuvon metams.....................................................$3.00 |

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS JĮ 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES

I AMERIKĄ •

“DIRVA”
3352 SUPER1OR AVĖ. CLEVELAND.

Sakant, 
Vadinasi, 
Reiškia, 
Dalykas 
Visai'
N epaprastas 
Pirmutinis N 
Maskaradas 
Kur? , ' 
Kada?

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

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

Vardas ir pavardė

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S.,La Šalie St., Room 12001 
Tel.; Randoįph 1034—Vai. nuo 9-6 

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

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

Kaimas

Paštas

Pinigų prisiunciu $

Valsčius

Apskritis

turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

(jei nori

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

Litii kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

50 litų
190 litų

t
Pastų

..................  $5.75

....................... 10.75

A Telegramų
.............. $6.25
.............  11.25

, 60Q litų ........ .
700 litų ..........

Paštu
........... $62.00 .............
............ 72.25 ............

i
Telegramų 

......... $62.50 

....... . 72.75
200 litų ..................'.... 21.00 .............. 21.50 800 litų .......... ............ 82.50 ............ .......... 83.00
300 litų ......................  31.25 mm a.a * m a■ .............. 31.75 900 litų .......... ............ 92.75 ............ .......... 93.25
400 litų .....................  41.50 .............. 42.00 1090 litų ..................... 103.00 ............. ......... 103.50
500 litų ......................  51.75 .............. 52.25 5000 litų .................... 514.00'.............. ......... 514.50

X. J

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St . Ciiicago, Illinois

J. P. WA!TGHES 1
Advokatas

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street, 

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

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

SPECIALISTAS ant egzamina
vo jimo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 

^popierių. Veda visokius sudus.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington S't.. Room 1310 
Telephone Dearborn 3946.

Vakarais: 2151 West 2K Street 
Telephone Roosevetl 9090

Namų Telefonas Canal 1667

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Centrą! 6390

Vak. 3223 S. Halsted SU Chlcafo 
Tel. Yards 4681

“DZIMDZI-DRIMDZI”
STATO

“POTAŠAS IR PERLAMUTRAS”
3 VEIKSMŲ KOMEDIJĄ Iš AMERIKOS ŽYDŲ GYVENIMO ,

Vaidinimas įvyks Kovo 22 diena, Medelio j e i f
Buvusiame HYPODROM, o dabar Great Northern Theatre

21 W. Quincy St. — 22 W. Jackson Blvd.
Pradžia lygiai 2 vai. po piety. ’ Bilietų kaina: $2.50, $2.00, $1.50 ir $1.00 visos vietos rezervuotos

rnto.se
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MOTINOS
DUKTERŲ

Svarbu iueigii taksu 
mokėtojams

Ras daug naudos skaity
damos Mrs. Quigg*s Laišku 
Kuriame Sako, Kaip Lydia 

E. Pinkham’s Vegetablel ________  ___
( ompound Pagelbėjo ’Ios(komą asmenį, nepaisant ar tas 
Dukterei. asmuo čionais gyvena ar kitoje

šalyje. J'Jekuriose vietose taksų 
kolektoriai sumaišo šitą įstaty
mo aprūpinimą su kitu, būtent, 
“šeimynos galvos” aprūpinimą, 
ir neduoda užlaikomųjų asmenų 
paliuosavimą ateiviams. Dauge
lis tokių atsitikimų buvo pra
nešta Poreign Language Infor
mation Service ir ta organiza
cija gavo sekantį atsakymą iš 
Bureau of InternaI Revenue, 
VVashington, D. C. --

Federalis jeigu taksų įstaty
mas duoda piliečiams ir apsigy
venusiems ateiviams paliuosavi- 

■mą iš $400 už kiekvieną užlai-

“Mano duktėRoyersfonl, .... ____
buvo serganti nuo pat 13 metų .%vo

„.n, amžiaus, ji turė- 
'• j o nereguliares 

mėnesines ir taip- 
gi turėjo didelį 
galvos skaudeji 
mą, taipgi nuga- 
ros ir šanų skau- 
(Įėjimus. Jos sto- 
vis tuip buvo per 

jMSIb šešis mėnesius, kol 
pradėjau

duoti Lydia E. 
^”■^***^^*1 Pinkham’s Vege- 

table Compound. Jai pagelbėjo labai./ 
Jai daugiau nebeskauda galva, nuga 
ra ir neturi nusilpimų. Aš jas reko
menduoju kitoms moterims kurios 
turi dukteris su panašiomis ligomis.” 

Mrs. Quigg, 210 Main St., Royars-

Kitas Motinos Laiškas.
— “Mano duktė 

imžiaii;*. visai buvo 
nerviška, su labai i 

prastu krauju. Tiė suirimai padarė 
ją silpna ir netinkamą'darbui. Ji ban
dė keletą gyduolių, bet jai nieko ne
pagelbėjo. Paskiau aš jai įkalbėjau 
vaitoti Vegetable Compound, po to ji 
pradėjo daugiau sverti ir jos stipru
mas nuolat dauginosi. Aš sakiau tuos 
faktus dėl daugelio moterų.” — Mrs. 
lludson, 252 Eustis St., Roxbuiy,

iry, Mass. 
ia 16 meti) : 
sveikatoje,

Laiškas angliškai atspauzdin- 
tas, nes, reikalui esant, bus ga
lima laišką iškirpti iŠ laikraš
čio ir parodyti taksų kolekto
riui.
“Foreign Language Informa
tion Service,
New York City.
Gentlemen:

Mass

PRAšALINKIT SAVO
SLOGAS TUOJAU

Bukite sargyboje laike 
šios epidemijos. Atsimin
kite, kad ir mažos slogos, 
bet jos yra pavojingos. Ir 
apleidimas jų gali išsivysty
ti į labai pavojingą ligą. Iš 
pat pirmo apsireiškimo slo
gų gaukite bakselj Severa’s 
COLDirGKIP TABLETUS 
— (30 centu) nuo jūsų ap- 
tiekoriaus ir vartokite jas 
pagal nurodymą. Kuomet 
iš slogų išsivysto kosulys, 
tuomet vartokite Severais 
COUGH BALSAM, kaina 
25c. ir 50c. Jus tuo budu ap-1 
sisaugosit nuo išsivystymo 
labiau pavojingų ligų. — VV. 
F. SEVERĄ CO., Cedar Ra- 
pids, Iowa.

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

Kraujo •Rznn.inacija, Slapumo 4nalyza< 
mikroskopiški ir kiti laboratorijos išbandy 
mai, taipgi X-Ray egzaminacija daroma, ku 
ri parodo tikrą jūsų sveikatos stovj. G« 
riausios naujos mados gyduolės ir prirengi 
jnai padarytos Amerikoje ir Jungtinėse Vale 
tijose yra suteikiamos per Dr. Rohs dėl gy. 
dymo ligonių. žmonės turintys chroniškai 
ligas, skilvio ir kepenų nesmagumus, nėr 
viškumą, kraujo ligas odos liiras. puslėa i’ 
Šlapumo li«rns yra gydoma kasdien.

Žmonės* Kurie yri 
nerviški silpni ir tu 
ri galvos skaudėj! 
tnus, nugaros skau 
dėjimus, smarkų šir 
dies plakimą su 
skirdimą odos, suti 
nusius giles, skaudu 
liūs, r rastą apetitą 
privalo gydytis 
jau.

Sergantiems 
teikiamas labai 
ras patarnavjmas 

maž 
kad

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

tuo

yri 
c« 
to

<n> 
iioinie, knd kiekvie 
naj lengvai gaii ut 
simokėli. Dr. Ros> 
maloniai nuteikia <iy 
kai patarimą. Kiek 
vienas yra kviečia 
mai atsilankyti.

Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bn 
<lu, Arsphenamitie gydymu 
escide gydymu. | labai trumpą laiką ligo 
niai jaučiasi daug geriau. 
mes suteikiame linksmumą 
vienatinis gydymas, kuris

Dr.

to your letter 
i n reference to $400 
dependents allovved

of Mareli 2 
credit for 
resident aliens, you are Infonn- 
ed that such credit is provided 
under sectioų 216 of the Beve- 
nuo Act of 1924. Such credits 
for dependents apply to .citizens 
of the United States and resi
dent aliens alike. It iš imma-i 
terial whether such dependents 
reside in the United States or 
abroad. A resident alien with 
children abroad is not thereby 
entitled to credit as the head 
of a family, būt he is entitled 
to the $400 credit for each dc- 
pėndent child under eighteen 
yetUrs of age as wel! as'four 
other(dependents, other than 
lusband or vvife, recciving their 
chief support from the tax pay- 
er, provided the dependent is el- 
ther under eighteen years oi 
age or incapabie of self support 
becau^e inentally or physically 
defectivc even i f such depend
ents live abroad. (See Articles. 
302, 303 and 304 of Regulations 
65) r A resident alien vvith a 

is not en- 
exeimptioii, 
affect his 

$400 credj;

vvife living abroad 
titled to the joint 
būt this does not 
right to clairn the
for other dependents living 
abroad.

Very truly,

(SIGNED) Grahami B. Nichol 
Head of Information Division”.

Geriausios visame pasaulyje 
Iš Tėvas žmogus sako, kad jis 

surado kaip auksą

ir pagerintu Lu
Kiekvieną dienį 

ir malonumą. Ta 
išgydo aifilj.

$12.50
$5.00

PAPRASTA 
MOKESTIS YRA ..
DABAR 
ATPIGINTAS IKI .

Per trisdešimt] metų Dr. Ross gydo >o 
ciubas ligas vyrų ir moterų.

VYRAI l Specialia ueruJr gydymas yri 
Vartojamas su geromis pasekmėmis atgavi 
m ui vyriškumo nustipusiems vyrams. Jo vei 
k imas ant gilių, nervų ir kraujo yra dideli? 
sustiprintojas dėl nusilpnusių ir suirusių vyrų

Tie kurie turi kokias nors slaptas liga? 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo 
Ateikite ir sužinokite teisybę apie jūsų ligi 
ir kaip jus galite būti šgydytas. Tas nekai 
nuos jums nieko ir nebus būtino reikalo 
kad jus gydytumėte*. Tai yra dalis Dr. Rosi 
darbo, kad suteikus gerų patarimų aergan 
tiems.

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

Kampas Monroe ir Dearborn St. Imki' 
elevatorių iki 5 augšto. Priėmimo kambaryi 
606 dėl vyrų, priėmimo kambarys dėl mote 
rų 508.

Dr. Ross yra seniausias Specialistas Chi 
cagoje. Per trisdešimti metų toje pačioj* 
vietoje.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1 po pietų.
F’auedėly, seredoj ir subatoj nuo ryto iki 

8 vai. vakare.

G E H H Naujienų akai
, ft skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalai? 
dti | tas aankrovas kurio* 
kei/iiau) Naujienose.

Naujos Knygos
■ ■

Didžiausias naujausiy knygy ir gaidy pasirinkimas tik ką atgabenti! iš Lietuvos 
Atsimink, lietuvi, kad lietuviška knyga - lai tavo geriausias draugas

Lietuvių himnas. V. Kudikos 
žodžiai ir melodija..................... 16

Mano rože. Vienam balsui ...........25
Viso pasaulio žalčių karalius. 1 

balsui ..... 25
Jurgio daina. Ir išaušo. I bal-

fu graži. Vienam balsui 
Myliu tave. Stiprybės šaltinis

Mano gimtinė. Vienam balsui .... 
Patekėk, aušrine. Vienam balsui 
Kad aš našlaitėlė. Vieniui! balsui 
krfos chor/is. Vienam balsui. .... 
Siuntė mane motinėlė, fortepi

jonui. (Valsas) .... '............ :.
Pavasarininkų himnas chorui

20 
.20

1 balsui s(i
.20
.10

J. TALLAT-KELPŠOS KURINIAI:
♦Lietuvos himnas. Vienam bal 

sui su fortepijanu .........
"Keturi suktiniui: Vaikams, su 

augusiems, seniems ir visiem? 
kartu ...............

*Ne margi sakalėliai
fortepijonu.............

*Gnilc»<£t<> giesme.
.-borui, bažnytine- piešinė ..........
"‘‘Asperges rne”. Trims įtaisams 

su f vargohnls
♦Pasaka. Vienam
♦Liaudies daiiųts.

pijonul .............
♦Dainų rinkinėlis, 

rių balsų chorui 
1923 . 29 pusi. ... .................. '.30

*Satilė raudona. Vienam halsui 
su fortepijonu........ ......... ....

♦Liepė tėvelis. 1 balsui su for
tepijonu........... -...............;r.....

žaliojoj lankelėj. 1' balsui su 
fortepijonu.......................  f

♦Amatninkų daina. 1 balsui su 
forteipjonu .........4....................25

"Oi, berneli, vienturį! Duetas. .... .3U
*Tėvužėli, sengalvėli — Sakė

mane šiokia.. Vienam balsui su 
fortepijo-n.it....................... ........ .

♦Nuplasnok. 1 balsui su fortepi
jonu. .......... J.............. ...................—

♦Mano sieloj šiandie šventė. 1 
balsui su fortep...

•Žaliojoj gijelėj —
lengvas poilsėlis. 1
fortepijo A’i- .........

♦Meno daina. Mišram 
rui. ......................

♦Impromptu. Vienam 
n ui .......... . •••;•.■....

'Rūpinosi motinėlė. 1

fortepijonui
Vienam forte

16 dainų miš- 
Leipcigas

Koks ten 
balsui su

fortepijo

balsui su

Liaudies dainos, mišrų balsų 
chorui:

L Eisiu į girelę—Ui, ui, ui, Die
ve ..  4 .....

II. Aš pas tėvelį—Močiute inąno
III. Mergvakario daina—Ei tė

veli, tėveli. .......
IV. Aš toli nul'eista

nas (dzūkų)........
V. Močiutė, miego

varge, varge ..........................
VI. Kad aš buvau inegelė— Ir

atlėkė sakalėlis ......................
VII. Oi, tu lakštingalėle—Vana

gėlis tupėjo ..........................
V3I1.Balnok, tarne, žirgą—Ger

kim, broliukai ......................

noriu-—Ei

.20

ST AN E K Y /AU M ENSKIEN DS 
KURINIAI:

Man per naktį buvo liūdna. 1 
bals, su fortep. ... ...............

Atsiminimai. Smuikui su forte
pijonu .................•;...... ............

Copriccietto. Fotrcpijonui....... ...
Romansas. Eortepijonui su vi-, 

liončele ......................................
Miela širdžia.....................   20
Gyvenimo saulutė. 1 balsui su 

fortepijonu ..... '•........ .
Tarantėlė. Smuikui šu fortepi

jonu ......................-........ ..........
Obe ų žiedai. 1 balsui Hu forte-

Margueffe Pharmacy 
Vienatinė Lietuviška Aptieka 

šioje Apielinkėje

Joseph Newson, iš Greenville, Texas, 
rašo:

“Malonėkite atsiųsti dar kitą bak- 
selj jūsų geros Bulgariškos Žolių Ar
batos dėl kraujo. Vieną baksą, kuri 
suvartojau man pagelbėjo ir aš su
radau kaip auksą.”

Bulgariška Žolių Arbata suteikia 
pageibą nuo reumatizmo, užkietėji
mo, skilvio kepenų ir inkstų trube- 
lių. Milijonai vartoja Bulgarišką ar
batą, dėl prašalinimo slogu.

Apaįekoriai visur parduoda jas po 
35c., 75c., ir $1.25.

Pastaba: Jei jus norite mano di
delio 5 mėnesiams šeimynai pakelio, 
atsiųskite $1.25. Adresuokite man H. 
H. Von Schlick, 25 Marvel Bldg., Pitt- 
sburgh, Pa.

p i jonu........................
Vakaras. 1 balsui su

n n ...........................
Mozurka. Op 1. N. 1 
j su fortep.................
Suprato. 1 balsui su 

' nu.............. . .
Aguonėlės. 1 balsui su lortepi- 

jonu.................... ............. .
M Lingvienės—Mažiems daini 

ninkams. 12 dainelių vaikams 
Tilžėje, 1923. 16 pusi..........

fortepijo-
........)..... ; .20
Smuikui

........ ............ 30
fortdpijo-

JUOZO NAUJALIO

Nesegk sau rožės prie kasų. Du
etas.' ..i...;......... ;..r -40

Putino daina. Mišrain chorui ...... 50
Man liūdna. Mišrain chorui. .... .30 
Vasaros naktys. Mišrain chorui ,30 
Bažnytinis giesminėlis. - _••-•••.......80
Juozo Navicko—Lietuvaitė. Ma- 

zurka fortepiįoųui ........... 2<>
J. Paulausko—Nesegk sau rožes 

prie kasų. Duetas. ....? L-'- .40

haį Kiekvienas
Sutinka, kad

H Bohemian
H i Hop-Flavored

PuriIan Malt
Teikia Geras
Pasekmes

Parinktas materiolas
Prašykit groserninkų

MIKO P/ETRAUSKO KURINIAI 
Apvesdinkite ir impbe. fojų 

veiksmų operete, (fortepijono 
partitūra ir tekstas) 1921 in.
80 pusi.........................  Z $1.00

Consilium facultatis. Vieno vei
ksmo oiperetėV (fortepijono 
partitūra ir tekstas) 1921.
51 p..............................................

A. Sabaliausko—(Lietuvių dainų 
ri giesmių gaidos. Helsinkai, 
1916. 233 pusi.................   $3.00
STASIO ŠIMKAUS KURINIAI:

*“50 jaunimo dainų”. Trims, 
dviem ir vienam balsvi. 1922 
m. 52 pusi.

Musų dainos. 4 mirienis bal
sams. Kaunas, 1921. 23 pusi, 

A. Vanagaičio—'Dainuok. Vadov, 
liaud. niiokv’klloimų Leipcige, 

1922. 30 pusi.................. ......
J. ŽILEVIČIAUS KURINIAI

Laisvės daina. Mišr.un chorui.
Jau pavasaris atėjo. Mišrarn 

chorui. ... ............. ................
šviesi naktis, 'mėnesiena. Mirš- 

ram hcorui . ..... ..........j.....
Čia kraštas liūdnas nejaukus ir 

j gaudžia, gaudžia aukso var
pas. Mišrain chorui. ..........

Aš pas motutę. Viduriniam bal
sui .... ... .....................................

Karvelėli mėlynasis. Vidkiriniam 
balsių^ ..  i......................

Nuliūdimo valanda. tAukšt(:un 
balsui................................. .....

Gundė mane bernužėlis. (Iš ope
ras “Raseinių Magdė”). Aukš
tam balsui .......................................

Mbčiute, šidele. Tlo: Simukas, 
balsas ir fortepijonas —aukš

tam balsui ..............  ....
Girtuoklio daina. .Iiiinoi iiiė—un

kštam balsui .......................... .
Šėriau žirgelj. Vidutiniam bal*

. su i ..............................r.............
Keturakio—Amerika pirtyje. 3 

dalių komedija. Kaune, 1921.
. 75 pusi.........................................
JI. Koiženiovskidk—'Pabaigtuvės.
2 veiksmų komedija. Vilniu
je, 1909. 49 pusi. '...............«...

“Lapkus”. Trijų veiksmų tragi
komedija. I'ilžėje, 1920, 56

40

20

.20

.25

.20

pusk ............... ...Į.............. •—¥.-•
P. D. Lienski’o—Nervai. 3-jų

veiksnių k(|ncdija. Mįiriam- 
polė. 1921 m. 84 p..................,

Maironio-Mačiulio—-K&įme Jšga- 
nimas. Libreto keturiais ak
lais. Tilžėje, 1920. 37 pusi. ....

♦CKi/les Merė-—Nugalėtojai. 3 
vaidinimas. 'Tilžėje, 1921. 67 
pusi. ...................................

M. Meterlinko Monno Vanna. 3 
veiks pjesa. Verte A. Adata. 
Rygoje, 1909. 50 pusi.............

P. Mičiulio—Erškėčių taku. 5 
veiks, drama. Vilniuje, 1913. 
181 pusi. ...;................ »...... .

P. Mičiulio—Sugriuvęs gyveni
mas. 3 veiksmų drama. Vil
nius. 191B m. 71 p.

Oktav Mirba—-Netikę
5 v. drama. Kaune, 
i Vsl.......... .s...............

Moljero—Mizontrapi; 
vės per prievartą,
1921. 152 pusi. ......

Moliėro—šykštuolis, 
komedija. T' 
1920. 111 pusi. .......

♦Monolgai: Blaivininkų |4rini-( 
įlinkas. Ant vienų pečių. Ši
mas -o-rųlorius. H leidimas. 
Vilniuje, r . 
*A. Ostrovskjo 
Pelninga v’ieta. 
yda. 'Iii

♦M. Pečkauskaitės—
- veiks, vaidinimas 

1920. 15 pusi.......
*Ponas Daugnoris. Linksma 4 

v. komedija. 'Uilžejc', 1923.
41 pusi. ..................................

S. Pšybyševskio—Sniegas. 4 v. 
drama. 'Kaupei. 4923. Spau-) 
(loję) ..j......... t... ........

♦K. Puidos—Rytus vecias. Ke- 
turveiksme istorijos kronika. 
Kaune, 1921). 56 pusi...........

*K. Puidos—Stepai. Keturvciks- 
mis medžioklės epizodas. 
'Tilžėje, 1920. 61) pusi......... .30

K. J. Skruodžio Dievakis. 4 vei
ksmų lošimas. 1 dalis, Vil
nius, 1'922 m.................. 4....i..-.12

Sofoklio—-Antigonaų 'Tagedija.
'Tilžėje, 1903. 39 p._...........  U)

H. Sudermano—Garbė. 4 veiks
mu vaidinimas. Leipcige, 1922 
205 pusi........................... ......

H. Suderinimo—Geras vardas;.
4 v. Vaidinimas. ^Leipcige,

1922. 95 pusi. ................ :-
H Suderinamo—Užkampio lai

mė. 3 veiks, vaidinimas. Leip
cige, 1921. 115 pusi...............

K. J. Skruodžio. Dievakis 3 
veiksnių lošimas., 11' /IfiJis. 
Vilnius, 1D23 m. .......................12

J. Slovackio —Anhelis............... .
J. Slovackio—-Lilla Veneda. 5 . 

veiksmu tragedijai. Kaunas.
1923 m. liti p................. -..... - «60

*Aišbės—Avinėlis nekaltasis. I
veiks, komedija. 'Tilžėj, 1921.
68 plis!.................................. ;r -

♦Alytos—Auti bedugnės krašto.
Trijų veiksnių vaizdelis iš 
liaudies gyvenimo. II kųd. 
Pirm. ^Dlaivyibės” ’koYikurso 
premija. -Vilniuj^, 19L8. -17 
pusi........... ......... 7.,...i...................

Byla dėl linų markos. Juokai 2- 
sc veiksni. Perdirbo .1. Maks-

1 vytis-tsenasis. Tilžėje* -1920.
34 pusi........... .........................  20

J. F. Cooper’o Medžiotojas, Ro
manas jaunimui su paveikslais. 
Kaunas, 1923 m. 93 p...........

J. F. Cooper’o Paskutinis Mohi
kanas. Romanas jaunimui. Su 
paveikslais. Kaunas. 1923 m. 
107 p..........................................

i *čarlas Dikensas — šykštuolis 
Skrudžas arba Kalėdų apsaky
mas su vaiduokliais. Tilžėje, 

1922. 110 pusi..............................
*V. Dimitrijevos — Jonukas ' ir 

Margiukas. Iš mokyklos 'gyve
nimo. Tilžėje, •1923 m............

Dygasinskio — žvirbliai, Kaune, 
1922. 12 pusi............................

A. Giedrius—Gailutė. Pasaka. Til
žėje, 1921. 24 p........................

A. Giedrius—Šis tas vaikų teat
rui: Baubu. Išvadavo. Eglaitė. 
Duonos beieškant. Tilžėje, 1922. 
69 pusi................. ;.....................

Raupo—Pasakos. Berlyne, 1922.
219 pusi. -........................................ $1.00

■“Pr. Mašioto^—Apie Lietuvos se
novę. 10 pasakojimų. Voroneže, 
1917. 48 pusi................................

Tr. MaSiotft—Gimnaziją atsimi
nus. Apsakymas. Tilžejo, 1922.
1922. 75 pusi..............................

Pr. Mašioto—Ir aš mažas buvau.
• jj leidimas. Tilžėje, 1922. 80 

pusi. ..........................................
’:’Pr. Mašioto—Išradėjai ir išradi

mai -ui 27 paveikslėliais. Til
žėje, 1922. 72 pusi. ..........................
*Pr. Mašioto—Kaip žmogus že

mėje įsigalėjo, ijerigvi mdkslo. 
pasakojimai. Tilžėje, 1923 72 p.

“‘Pr. Mašioto—Mano dovanėlė. 16 
pasakėlių su paveikslais. Tilžė
je, 1921. 29 pusi......

*:Pr. Mašioto—Pasakėlės 
sakelės. Gražiai iliust. 
1921. 56 pusi. .. ..... .

*Pr. Mašioto—Pasikalbėjimai apie 
dangų ir žemę. Lengvi mokslo 
pasakojimai. Tilžėje, 1921. 87 

pusi.............................................
*Pr. Mašioto—Mokslo pasakos. 5 

mokslo pasakojimai. Tilžėje,
1920. 56 pusi.................................

*Pr. Mašioto—Mus mažiausioms, 
mus mielinusiems. 36 pasakos. 
Kalpoko iliustr. Tilžėje, 1921.

44 pusi..............................................
‘‘‘Pr. Mašito — Pasakos—nepasa

kos. Mažiems pasiskaityti ir di
deliems pasiklausyti. Tilžėje,
1921. 39 pusi......................... .............

*Pr. Mašioto—Sparnuočiai. Pasa
kojimai apie paukščius. P. 
Rimšos iliustr. Tilžėje, 1922. 79 
pusi....................................

’ Pr. Mašioto—Senio pasakos 
sakeles A. Galdiko iliustr. 
žėje, 1922. 125 pusi........

Tr. Mašioto—šiltieji ir šaltieji 
kraštai. Pasakojimas iš geo
grafijos. Tilžėje, 1920. 68 p.

"Pr. Mašioto—žiemą ir Vasarą. 
Šaltutis, Skaistutis, Šiltutis ir 
Purkštntis. P. Rimšos i liustra/ 
cijos. 'I'ilžėje, 1920. 32 pusi......20

Perro—Pasakos sv daugybe pa
veikslų. Kaunas. 1222 m. 108 
pusi. ....      90

*Chr. v. Sclfmidto—šimtas apsa
kymėliu. Tilžėje. 1922. 136 pusi. .50

*H. Vagnerio—Pirmieji gamtos 
pasakojimai. Tilžėje, 1922. 138 
pusi. ...................... -.... . —............. 50

Registruotas A pi i e gorius 
ir Sotinin/fas 

2346 West 69th Street 
arti Western Ąve.

Phone Republtc 5377 - 5831 
CHICAGO. ILK

f ei. Blvrt. SI M 
M. Woitkrwic* 

BANJS 
AKUŠERKA

P*
mot> 

prie gimdy- 
patarimal 
moterimi 

r merginoms.
3113 South 
Halsted St.

PRANEŠIMAS

60

.10

.25

42 pa- 
Tilžėje

ganytojai.
1922. 96

.Vestu-
Leipcige

.40

veiksmų 
Marianipoičųey 
............................. 50

5

1920. 16 ()usl. ......
— Komedijos 
Turtas — 

1922. 160 p.
Pančiai 

Kaune*.

ne

VAIKŲ IR JAUNIMO LITERATŪRA
A. Agaro—Kiškeliai. Apysakėlė.

Kaune, 1907.,32 pusi.........t.......
A. Agaro—Rankų šešėliai ir pa

rinktieji žaislai. Kaune, 1907. 
32 pusi........ ............................

A. Aitvaro—Menininkas arba ma
tukas. Kaunb, 1907. 32 pusi. ...

Andersono Pasakos. Su paveiks
lais. 2 leidimas. Kaunas, 1923 
m. 409 p.................................  $1.20

*V. Bonselio—Bitė Maja ir jos 
nuotikiai. Romanas vaikams. 
Tilžėj,, 1923

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 fa(.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją;' 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai 
nauja,
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdytu o.

Už dyką pata 
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms 
kreipki tęs o ra 
site pageibą.

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

Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėle nuo 3410 So. Halsted St. |

3235 S. Halsted St.

patar- 
visokio-

prieš
laike

ir po

•t-Ofi. HERZMAN^
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
I8th St., netoli Morgan St.

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

į Dienomis: Canal 
8110. Naktj 
Drexpl 0954)

Boulevard 4186

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 4136 arba 
Drexel 0950.

Telefonai:

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Pa-
Til-

,VADOVĖLIAI IR MOKSLO 
KNYGOS

Lietuvių kalbos mokslui
*M. Biržiškos—Dainų literatūros 

. vadovėlis. Tilžėje, 1923. 104 psl. .60
K. Būgos—Aistiški studijai. Ty

rinėjimai lygintino prūsų, lat
vių kalbbmokslijo srityje. I da
lis. Petersburge, 1908. 216 p.$1.00

K. Būgos—Priesagos -una'g ir dvi
balsio -uo kilmė. Kaune, 1921.
42 pus!........................................... 40

'■J. Damijonaičio—Lietuvių kalbos 
gramatika. Kaune, 1922, 128 p. .80

*J. Damijonaičio—Vaikų darže
lis. Skaitymai antriems mokslo

metams. Tilžėje, 1922. 206 pusi. .60
*Smaičio—Sakalėlis. Elemento

rius su skaitymėljais. IV leidi
mas. Tilžėje, 1923, 80 pus!......... 26

♦Esmaičlo—Sakalėlis. Antrosios 
knygos skaityti pradžios mo
kyklai. II leid. Tilžėje, 1923.
138 pusi............................................ 6,0

"Liudo Giros—Lietuvių rašybos. z 
vadovėlis. IV leidimas# Tilžėje,
78 pi^sl..................  .40

M. Gustaičio Stilistika— Vadovė
lis literatūros teorijai. Kaunas. 
1923 ih, 250 pusi................  $1.60

*J. Jablonskio—Pasakėčios. Rip- / 
kinelis kalbos mokslui. Kaune, 
1921; .32 pusi.................  - .12

*J. Jablonskio—Vargo mokyklai
I dalis. Būrelio mokytojų rin-

\ kinys kalbos mokslo reikalui.
IV leidimas. Tilžėje, 1922. 206 
pusi....................... ....... J...-v.........

*J. Jablonskio—Vargę mokyklai.
II dalis. Būrelio mokytojų rin
kinys kalbos mokslo reikalui.
III leidimas. Tilžėje, 1922.
336 pusi...............................    $1.20

*P. Klimo—Lietuvių kalbos sin
taksė. IV leid. Tilžėje, 1922.
52 pusi..........................  30

*P Klimo—Skaitymai. Lietuvių 
kalbos pamokoms. V leid. Til
žėje, 1922. 294 nusl.............  $1.00

Pasirinkę tinkamų sau I
Money Orderius “Naujienų” vardu 1739 So. Halsted St. 

nUžsakymas bus išpildytas tą pat dieną!!

knygų, greičiausia siųsk knygų užsakymus ir 
_ ;, Chicago, III.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chfcago, III.

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akiij 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.

Europinis Gydytojas ir 
Chirurgas

Res. Ph. Rockwell 0268, Canal 0084
DR. L TREIGER 

2028 So. Halsted St. ,
Vai. 6-8 v. Nedėl. 10-12 ir pag. sut.

LIETUVIAI DAKTARAI
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 vakar*

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

/ Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dienų
ir 6:30 90,9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, 111.

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

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

.....................    " 1 .......... i

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’ 
1579 Milwaukee Avė., Rooin 209 

kampas North Avė. ir Robey jSt. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, G iki 
8 vakarė. ' Tel. Bronsvvick 4983

Namų telefonas Spaulding 8633

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės - 
Naujienų kablegramų 
sistemą. «

..iii ■-'‘•i■.t.j'... ,

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų' ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis 

8 iki 2 vai. po pietą.
I I I....................... J>—

nuo
nuo

Ofiso tel. Boulevard 9C93 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

ofisas: 3103 So. Halsted SU Chfcago 
arti 31st Street

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. No- 
lėliomis iš šventadieniais 10—12 di*n

Jei abejoji akimis, pasiteiraak 
Dr. A. R. BLUMENTH AL 

Optometrist 
Boulevard 6487 

(649 g. Ashland A v t. 
Kampas 47-tos ant

2 lubų

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

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X^Ray Spinduliai

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

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 Iki 10.
Nedėlioj nuo 2:3* iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer A v*.
Kampas Sacramento Av*.

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

Dr. J. W. Beaudette
...................................... .. ■ ■ I II
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tinkamai įvertintų juos pa
čius? Z X

Ar gali bent vienas teisin
gai ir blaivai protaująs žmo
gus žiūrėti į tuos 'triukšma
darius kitaip, kaip su pasi- 
biaurėjimu? Abramovičius 
juk nieko kita nedaro, kaip 
tiktai išreiškia savo nuomo
nes. Kokių teisę komunistai 
turi neduoti jam kalbėti? Ta 
aplinkybė, kad jie nesutin
ka. su juo, nėra joks patei- 
sinimas jiems. Tas, kuris 
pripažįsta žodžio laisvę tik
tai sau ir savo viefiminčiams, 
yra despotas.

Mėgindami suardyt Abra
movičiaus prakalbas, komu
nistai prieš visų publikų pa
sirodė, kas jie iš tiesų yra. 
Jie pasirodė, kad jie yra ne 
laisvės, bet despotizmo šali
ninkai.

Už vakar buvo didelis 
triukšmas viešam susirinki
me, kurį Chicagos žydai so
cialistai parengė drg. R. Ab
ramovičiui. Jį sukėlė komu
nistai. Daugelis triukšmada
rių turėjo būt išmesti iš sa
lės. Policija, saugojusi tvar
kų, keletu dešimčių jų ne tik
tai apkūlė, bet ir buvo nuga
benusi į cipę.

Ant rytojaus po tų triukš
mingų prakalbų, anglų laik
raščiai įdėjo ilgus aprašy
mus, sakydami, kad tai bu
vusios “raudonųjų riaušės”. 
Spaudos domė buvo į tai at
kreipta ypatingai dėlto, kac 
susirinkimas buvo vidur

Kelios dienos atgal komu
nistai sukėlė panašias riau
šes ir New Yorke — prakal
bose, kurias buvo parengęs 
Tarptautinis Komitetas poli- 
tiniems kaliniams šelpti. Ži
nios apie tai pasklido visoje 
Amerikoje.’ Pačiame gi New 
Yorke, • k p r tas. skandalas 
įvyko/dabar yra svarstoma, 
kad reikėtų’ islejsti įstatymu, 
kuriuo už triukšmo kėlimą 
viešame * susirih'kjmę ‘ butų 
baudžiama keletu ' mėnesių

■ 1 | i t * ’ • v *

kalėjimo, o nepiliečiai<kad 
butų už tai deportuojami jš 
Amerikos. *

Šitokius vaisius duoda ko
munistų chuliganizmas. Jų 
elgimąsi aiškiai rodo, kad 
jie jau yra visiški protiniai 
ir moraliai išsigimėliai. Bet 
prieš galutinai nugaišiant, 
komunistų judėjimas dar 
duos progos valdžiai prave
sti įstatymų, kurie ateityje 
galės būt pavojingi ir nekal
tiems žmonėms.

Marija, pagalios — New Yor- 
ko miesto mayoras!

Apie šitų asmenų “pasižy
mėjimų” moksle “Darb.” te- 
čiaus nieko nepaaiškina, tik 
paduoda sekantį labai “svar
bų” faktų: Amerikoje, girdi, 
gyvuoją, didelė' 1 mokslinirikų 
organizacija — American As- 
sociatfon tfor the Advancemęnt 
of Science, ir ši organizacija 
žinote, ką padarė? Nu-gi. savo 
suvažiavime pakvietė aukš- 
čiaus minėtąją vienuolę Man
iu perskaityt referatą apie kai 
kuriuos vaiky auklėjimo klau- 

simtis! Tai reiškia, ji — di
dele. “mokslininkė”!

Jeigu “Darb.” turi šitokiu 
dalyku girtis, kaip kokiu tai 
nepaprastu atseikimu, tai, ma
tyt, jo arsenale labai maža 
amunicijos.

Tas klerikalų laikraštis, be
je, dar pastebi, kad Nevv Yor- 
ko miestas, kuriame niayoro 
vietų užima katalikas, esąs 
“didžiausias (?) pasaulyje”. Iš 
to jisai daro, išvadų, kad kata
likai stovį pasaulio “kultūros”’ 
priešakyje. Na, po šitokio 
“argumento” tai jau aišku, 
kad su tuo klerikalų organu 
rimtai diskusuoti negalima.

New York o miesto nutyoras 
Hylan yra “politines mašinos”, 
vadinąmos ' Tammany Hali, 
statytinis, .Tą organizacija, 
kaip visiems žinoma, yra 
aršiausios , politines korupcijas 
lizdas, ir ne į ’‘Amerikoje,/kuri 
ąnaiptol nėra! išpaikinta politi
kos'. veikėjų švarumu,! Tam- 
many Hali vdrdiiš yra simbolis 
viso to, kas yra žemiausia ir 
nedoriausia politikoje 
“Darb.” kaip 
kos atstovų 
“katalikiškos 
zdį!’. I : ,,

Juokdarys, 
ant juoko stato.

..... ..................................................... Į..................... ... ..................

žerto elementų rankose* social
demokratų rekomendacija 

valstybes bankui tuomet nega
lėjo turėti jokios skvarbos. 
Prūsijos bankas tečiaus pali
ko konservatorių kontrolėje ir 
po revoliucijos, todėl yra ne
sąmonė sakyti, kad tas ban
kas taip patikėjęs socialdemo
kratais, jogei -visai nematęs 
reikalo teirautis, ar Barmato 
kreditas yrą geras, ar ne. Jei
gu bankas ’ neatsargiai duoda 
paskolas, lai atsako banko vir- 
šininkni. o ne kas kitas. Keis
tas tečiaus dalykas, kad ko- 

munistai stmijĮiasi ^teisiniu 
banko vedėjus, o verčia kaltę 
ant socialdcmohratŲ.

Trečias dalykas: ^ra melas, 
kad Robert Schmidt 
dojęs iš maisto 
transakcijų, kurias 
valdžia Barmatas. 
Schmidt’u i šitokios
metimus ėmė daryli 
chistai ir komunistai reichsta
go paskirtoje komisijoje, kuri 
tardo Barmato biznius, tai 
buvusis tiekimo ministeris 
atėjo ir pareikalavo įrodymų, 
ir šmeižikai luojaus prikando 
liežuvius.

Iš visų socialdemokratų, ku
riuos priešai mėgino 
Barmato bizniais, 
nuožiūra tiktai prieš 
uis: Bauer’ą ir
Bauer’ui ,p(rikaišiojama,; kald 
jisai gaudavęs nuošimtį iš 
Barmato už tuos užsakymus, 
kuriuos pdstaramjam duodavo 

i valdžia. *
/ kad tai esą 
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Vienok l)ai ';,ja’ abejodama apie jo tei-!

pasiiiau- 
prislatymo 

daro su 
Kuomet 

rūšies už- 
monar-

surišti su 
yra aiški 
du asme- 
Richter’į.

Bet Bauer’as tvirtina, 
nėticsa; vienok

t r e.

Dabar kyla klausimas, 
kam komunistai tas biaures 
“riaušes” padarė?

Jų tikslas, žinoma, buvo 
•suardyti prakalbas. Jie ne
gali pakęsti, kad atvykęs iš 
Europos socialistas kriti
kuotų despotiškų bolševikų 
valdžių. Bet ar gi komunis
tai nežino iš patyrimo, kad 
užimti burnų savo oponen
tams Amerikoje jie neturi

JUOKINGI ARGUMENTAI

AnlraHiems, Kovo į/7, 192l> 
tiutiii mi ' -t

tik šitos 
pasirinko 
kultūros”

politi- 
kaipo 
pavyf

kuris pa!s save

ĄTŽAGAREIVIŲ TALKININ
KAI.

Socialdemokratų Interpeliacija dėl
Spekuliacijos 61 Konstitu- 

Seimui 
Seimo ir

(Tęsinys)

matyt, yra pareiškimas
bu- 
tik 

tik- 
jei- 
tik

paga-

Jie, sakysime, šiek-tiek su
trukdo kalbėtojų, taip kad 
publika negauna išgirsti vi
sa, ką jisai norėjo jai pasa
kyti. Bet lemtas, kurį komu
nistai daro dėl kalbėtojo žo
džių, suteikia tiems žod
žiams šimtų kartų didesnę 
reikšmę, negu kad jie turė
tu jeigu jie butų ištarti prie 
ramaus publikos užsilaiky
mo. Kiekvienas klausytojas, 
matydamas, kaįp fanatikų 
gauja dūksta ir ant sienų 
kabinasi, kuomet kalbėtojas 
pamini tų arba kitų bolševi-

So. Bostono “Darbininkas” 
dar vis prakaituoja, mėginda
mas įrodyti, kad mokslo ir kuL 
turos srityje “katalikų bažny
čia stato, o visokio plauko 
bedieviai griauja.” Bet jam 
tolyn sekasi vis prastyn.

Kad laisvamaniai arba “be
dieviai” ką nors sugriovė, dar 
jis iki šiol neįstengė įrodyti, 
nė vienu faktu. Visa, ką jis 
galėjo surasti “griadjančjo” 
pas laisvamanius, lai terorą 
didžiojoje Francijos revoliuci
joje ir dabartinėje bolševikiš
koje Rusijoje. Mes j lai atsa
kėme, kad jo nurodytasai te
roras yra politinės kovos reiš
kinys ir su religijos klausimu 
neturi nieko bendra. Prie to 
mes pastebėjome,
vartoja ir katalikiškos 
katalikams prielankios 
džios, kuomet jos nori valdyti | dauguma jų yra grynai iš pir- 
kraštą be žmoniį pritarimo: što išlaužti, 
pav. Italijos MiLssolini, Vetig- demokratų partija 
rijos Horliiy, 
de R ivera ir 
cikutai.

Neįstengęs parodytų ką tais- demokratai,

“Laisvė” įdėjo ilgą straipsnį 
apie “Barmatų šmugelį ir Vo
kietijos socialdemokratiją”. Ji 
sako ėmusi žinias iš Berlino 
komunistų organo “Rote Fah- 

. ne”. Savo straipsnyje ji pasa
koja, kad Vokietijos socialde
mokratų vadai ir visa jų par
tija darę šmugelį su biznie
riais broliais Barmalais, kurie 
apsukę Prūsijos valstybės ban
kų ir valdžios pašto adminis
traciją ant keleto dešimčių 
milionų auksinių markių.

Šitų kaltinimų Brooklyno 
laikraštis remia tokiais neva 
“faktais”: kad socialdemokra
tų vadas Bauer esąs sučiuptas 
susirašinėjimuose su Barmalu 
ir esąs pašalintas iš reichstago 
ir iš partijos;
ciaklemokratų 
man n, davęs
mendacijų, kuria šis 
jęs gavimui paskolos

kad kitas są
vadas, Ilcil- 

Barmatui reko-

cialdemokralų vadai, 
Wels ir Richter, 
“draugiškų santykių 
malu; kad pastarasis 
koletų dešimčių

iš vaisi y

Mocller, 
turėję irgi 
” su Bar

davęs 
tuksiančių

markių socialdemokratų parti
jai, ir kad dar vienas socialde
mokratas, Robert Schmidt, 
ėmė iš Barmato “komičenus” 

kad terorą dėl maisto pristatymo.
arba I Del komunistinio organo 
vai-'priekaištų reikia pasakyti, kad

“Aha, tai ve ko bijosi sovie
tų valdžios pritarėjai! Tai 
ve ta tiesa, kuri jiems duria 
akis!” ' .

Nors triukšmadariai ne
duoda kalbėtojui pasakyti

iai pasako, giliau įstringa į 
klausytojų atmintį.

/ir komunistai to nori?
Be to, ar komunistai gei

džia, kad Amerikos publika

Vokietijos social- 
yra viešai 

Ispanijos Priąio pareiškusi, kad ji jokių aukų 
Lietuvos k te- iš Barmato negavo; Barmato 

aukos, apie kurias žino soeiai- 
buvo skiriamos 

vumaniai “sugriovė,”. So. Bos- įvairioms labdaringoms įstai- 
lono klerikalų organas dabar goms — •badaujančiųjų šelpi- 
mėgina atsigriebti kitokiu bu- mui (kuomet buvo maisto blo- 
du. Jisai 
nuopelnus 
jisai vieną 
šų kunigų 
nėjusių mokslo ir meno srity- jomis neturi nieko bendra, 

se viduramžių gadynėje; dabar 
jisai nori įtikinti publiką, 'kad 
(ta ir šiandie katalikui niaršuv- 
ją mokslo priešokyje.

Ve, girdi, kokių didelių vei
kėjų esą tarpe katalikų:
Walsh, paskui kun^ prof. Ry- banku jau 1916 metais, 
an, paskui vienuolė

rašo apie katalikų kada), vaikų prieglaudoms ir 
mokslui. Pirmiaus tt. Tos aukos buvo suvartotos 
kartų padavė sąra- tiems tikslams, kuriems jos 
ir minykų, pasižy- buvo skiriamos, ir partija su

singumų, išbraukė jį iš narių 
skaičiaus. O Richter’ui užme
tama,. kad jisai, būdamas po
licijos viršininku, savivališkai 
davęs Barmatui leidimų gyven
ti Bcrline. Richtcr’as gi atsa
kė į šilų kaltinimą tuo, kad ji
sai paėmė laikinų dimisijų 
(Urlaub), paskirdamas savo 
vieton savo padėjėjų ir parei
kalavo, kad miesto taryba iš
tirtų ir nuspręstų, ar jisai el- 
kėsi legališkai, ar ne.

Tai šitokioje padėtyje yra 
dabar socialdemokratų “nusi
dėjimai” Barmato istorijoje. 
Reikia prie to pastebėti, kad 
tyrinėjimas, kurį veda tuo pa
čiu laiku net trys komisijos: 
reichstago, Prūsijos seimo ir 
Berlino miesto tarybos, sura
do, jogei s|i Barmatu turėjo 
įvairių ryšių anaiptol ne vien 
liktai socialdemokratai, bet vi
sa eilė įvairių partijų žmonių: 
katalikų Centro, liaudies par
tijos (kurios vadas yra Strese- 
mann), ir komunistų. Yra įro
dyta, kad, pav. komunistų va
das Koenen imdavo paskolas 
iš Barmato; yra didele nuo
žiūra, kad kaikurie katalikų 
Centro veikėjai tiesioginiu bu
do padėjo Barmatui 
paskolų iš valstybės 
kuomet Barmatas 
subankrulijęs ( 
Centro atstovą prokuratūra 
jau davė 
įsakymą).

Vienok 
naivius tai 
tiktai apie 
Kodėl? čia mes prieiname prie 
labai įdomaus punkto.

Socialdemokratai nepersenai 
iškėlė aikštėn milžinišką skan
dalų valstybės finansų tvarky
me. Jie atidengė, kad valdžia 
su Luther’u ir Stresemann’u 
priešakyje neteisėtai išmokėjo 
Ruhro srities kapitalistams 
700 milionų auksinių markių, 
kuomet tos srities darbininkai 
negavo jokios pašalpos ir turė
jo badų kęsti. Kad nuo šilo 
begėdiško valdžios darbo nu
kreipus žmonių akis, tai Vo
kietijos atžagareiviai ir suma
nė pakelti didelį triukšmą dėl 
Barmato ir apjuodinti social
demokratus. Komunistai gi, 
■kurie jau senai eina ranka už

banko, 
jau buvo 

•ieš vienai

warrantą”, arešto

komunistai
visų lai k

socialdemokratus.

ir mo- 
bliauja

Toliaųs, yra visai netiesa, 
kad Barn)atas > įgijo ‘ puBitikčji- 
mą valstybės banke ačiū so
cialdemokratų rekomendacijai. 
Yra faktas, kad tas biznierius 

Prūsijos 
kuo- 

sesuu niet visa valdžia buvo darkai- nelaimė,

Vbkicl i jos j uodaši jiičiąis, šoko 
alžąguri'ivjdnis j ’ lallią'.

Tai1 ir visa to; (“riksmo pa^ 
slaptis. Gal būt, kad Bar-

Dr. furėju reikalus su bul, kad jisai nieku nesiskiria 
nuo kilų biznierių, tiktai jo 

kad bespekuliuuda-

Kaip iš atstovo Markausko 
žodžių 
kaltinamojo, kad jis vyriausy 
bes vardu važinėjęs. Kaltina
mieji gali daryti visokių parei 
škimų (ISiioliois i» -vie-tos.: Jxst 
ne ieškomi), bet tų pareiški-; 

mų (nei vieno nei kito) Minis
teris neprivalo tikrinti;
liau, aš, suprasdamas vyriau
sybę taip, kaip ją supranta
Valstybės Konstitucija, reiškia,' 
vyriausybe yra Respublikos
Prezidentas ir Minislerių Ka
binetas, taip suprasdamas tą 
žodį, galiu pareikšti, kad tokia 
vyriausybė nėra Puryckiui da
vus jokių įgaliojimų ir tokios 
vyriausybės vardu Puryckis 
neveikia. (Bielinis iš vietos: 
bet jis sako ką kitą). Prašy
čiau atstovo Markausko many
ti, kad tas mano- pareiškimas 
neturi nieko bendro su paklau
simo formula, kad tas pareiš
kimas padarytas Seimo žiniai, 
o nevedama diskusijos su ats. 
(Markausku ar Puryckiu, Jei-’ 
git atst. Markauskas ar j<f 
draugas Bielinis duoda paklau
simą, įsi tikrinę, kad vienas, ar 
kitas Ministęris turi duoti į jį 
atsakymą^ tai manau, kad tam 
atsakymui jie ,Biri ti.k.čti. Jeigu 
■esate nusistatę tikėti atsakyk 
mui, tai aš atsakymą duodu, 
jeigu nusistatę netikėti, lai, 
žinoma, aš savo atsakymo kal
bą galėčiau dešimtį kartų 
trumpesne padaryti. v

Ar yra įteiktas Puryckiui^ 
kaltinamasis aklas? Taip, pri
puolamai iš Vyriausiojo 1 ribu- 
nolo Valstybės. Gynėjo aš esir 
girdėjęs, kad kaltinamasis ak
las yra įteiktas. Sakau, pripuo
lamai esu girdėjęs, taip sakyda
mas, aš noriu manyt, kad tam
stos iš to suprasit, jog aš ne
privalau /inkti žinių, ar Pu- 
ryckiui įteiktas kaltinamasis 
aktas, tai nėra mano pareiga, 
prie tokio bylos stovio intere
suotis tuo klausimu/ Pagaliau, 
ir žinia yra tokia maža ir taip 
ją lengva gauti, kad atstovas 
Markauskas atsakymą į tą 
klusimą, turbūt, senai jau tu
ri. Kažkas iš vietos sako, kad 
vakarykščiam ‘ILietuvos Žinių” 
numery yra atsakymas, 
budu man nebetektų 
bet.

Ar randa reikalinga 
ris, kad vyriausybė patiektų 
Civilinį ieškinį? Civilinį ieški
nį turėtų pareikšti toji val
džios įstaiga, kuriai yra žino-

menė, negaudama dirbtinu 
du sukelto upo» įsižeidžia 
tada, kai teisėtumas yra iš 
ro sulaužytas. Aš manau, 
gu byla yra teisme, jeigu
tciinn<> Hprendinan kaltinumasis 
gali ibuti pripažintas kultu ar 

nekaltu ir jeigu yra žinių, kad 
teismas b«ts, tai kaip tik visuo

menė neįsižeidžia. Jeigu visuo
menė žinotų, kad Teisingumo 
Ministeris arba Teisino įstai
ga bylos eigą trukdo, tai vi
suomenė įsižeistų, bet tams
toms manaii, neužteks drąsoms 
pasakyti, kad Teisingumb Mi
nisteris tos bylos eigą trukdo, 
tamstoms neužteks drąsos pa
reikšti, kad Vyriausiasis Tri
bunolas tą bylos eigą trukdo. 
To’del aš ir manau, kad vi
suomenė laukia teismo spren
dimo ir visuomenė gaus satis
fakciją, kai teismo sprendi
mas pasakys: “Puryckis kal
tas,” arba — “Puryckis nekal
ta*”. Jeigu, gerbiamieji, pa
prastam piliečiui, piliečiui; iš 
minios, nėra suprantamas tei
sės principas — “nenuteistas?, 
“nekaltas”, tai teisininkui tii- 
retų biiti tas principas -žįnbr 
mas. 't'-'. - '

rūpinti byla, tik jie pagrindo 
neformuluoja, jie intuicijos 
keliu nujaučia tą pagrindą, liet 
Konstitucijos 63 § verčia ma
ne, pasiremiant
ei jos §-fu, pastatyti 
klausimą, ar nebus 
kartu socialdemokratų frakci
jos teisės apėjimas, jei Seimas 
Konstitucijos 63 §-fu einant 
nepasisakys, ar ši byla turi 
būti keliama, ar neturi būti 
keliama. Tas pat reikia pasa
kyti ir dėl kito ministerio by
los.- iš neatsiskaitymo, kuria 
man, kaipo Teisingumo Minis- 
teriui, toko susidomėti. Jei 
toji byla kito ministerio butų 
iškelta ar numarinta be Svirno 
žinios, tai gal socialdemokratai 
patiektų man interpeliacija 
dėl Konstitucijos laužymo. To
dėl buvusio Užsienio Reikalų 
Ministerio Puryckio ir buvusio 
Užsienio Reikalų Ministerio ir 
Minifeterių Pirmininko prof. 
Voldemaro bylų reikalų social
demokratai, žinoma, ir visas 
Seimas turės progos pasisakyti 
ir gauti atsakymą iš esmės.

(Bus daugiau)

Šįaurys

Minties Istorija
(Pasaka)

tuo 
čia kal-

Minisle

nuostolių ir kiek tų nuostolių 
padalęs. Man, kaipo Ministe- 
riui, tatai nėra žinoma, aš ne- 
pu ve Įdėjau tos įstaigos, kur 
turėtų nuostolių ir lodei į š 
paklausimą negaliu atsakyti. 
Manau, jeigu, iš tikro, yra kur 
nors kam nors padaryta koks 
nors nuostolis, tai Valstybės 
Kontrolė į tai dėmėsiu atkreL 
pe ir atatinkamu įstaiga civili
nį ieškinį bus pareiškusi.

Pagaliau, trečias paklausi
mas: ai’ pripažįsta ‘Ministeris, 
kad suteikiamieji vyriausybes 
įgaliojimai šiam asmeniui įžei
džia visuomenės teisėtumo jau 
smą? Į šį klausimą aš turė
čiau štai ką pareikšti: visuo-

Ir tamsios, 
nuėję j teismų pažiūrėti, pasi
klausyti kokios nors baudžia
mosios bylos, dažnai pastebė
si!, kad koks nors žymus juri
stas, žymus advokatai,.^svei
kindamasis, rgpkąj pagieda as
meniui kaltinamųjų suole sė
dinčiam, kaltinamajam, kuris 
sulig kaltinamuoju aktu yra 
didžiausių nusikaltimų pada
ręs. Nepasakysite tamstos, 
kad toksai gynėjas' paduoda 
rankų dėl to, kad jis yra ga
vęs iš kalno tam tikrų pinigų 
sumų už gynimą, taip pasaky
ti nevalia. Paduoda rankų dėl 
to, kad ir teismo salėje pats 
teismas ligi savo sprendimo 
kaltinamąjį nevadina kaltu,z o 
tiktai kaltinamuoju. Jeigu ne
vadina kaltu, tai ir neužtrau
kia visų kaltybės pasekmių. 
Aš noriu prašyti tamstų į ši
lų, teisininkams pilnai supran
tamą, baudžiomojo teismo prin 
cipą kreipti dėmesio. Vaduo
damasis šiuo principu, aš ma
nau, kad galiu į trečių atsto
vo Markausko paklatisimą at
sakyti taip: jeigu nėra visuo
menei žinoma, kad Teisingu
mo Min. ar Teismo įstaigos yra 
sumaningai padariusios kokį 
nors ileleisėtumų, tai visuome
ne ramiai lauks tos bylos iš
sprendimo. O kad yra susiraši
nėjimas kaltinamojo
į laikraščius, tai tas, be abe
jo, įneša šiokio tokio ūpo. šis 
susirašinėjimas priklauso lai 
rūšiai, kuri dažnai yra paduo
dama laikraščiuose, kaipo tam 
tikras sensacinis apsireiški
mas, bet nieko bendro neturi 
su teisingumo aparatu. Tai 
tiek, Gerbiamieji Seimo atsto
vai, dėl atstovo Markausko 
paklausimo. Bet aš norėčiau 
tamstoms prie progos pareikš
ti dar vieną dalyką. Socialde
mokratai dėl šitos bylos antrą 
kartą patiekia vyriausybei pa
klausimus. žinomas dalykas, 
kad du paklausimu negali ne
paveikti į Teisingumo Minisle- 
rj tiėk, kad jis neatkreiptų jo
kio dėmesio j bylą, kad jis ne
pažiūrėtų į bylus pastatymų. 
Pačių dokumentų, bylos ūktų 
tneliesiu. Bet pačią byla, kaipo 
tok-ią, mane socialdemokratai 
privertė susidomėti (Atst. Bie
linis iš vietos: Tai labai ge
rai, mes to ir norėjom) ir aš 
socialdemokratams absimokė- 
siu. laibai greitu laiku aš so
cialdemokratams duosiu pro- 
gosj Muįmib Reinio ‘ atstovam^,1 
susipųžiiili su byla, pasiūlysiu

meldi sin inkai

patekęs

mas jisai prakišo ir nusiban
krutavo. Tardymai kuris di
na prieš jį jau mėnesis suvir- 
šum laiko, iki šiol dar nedavė 
jokių aiškių rezultatų. Vals
tybės gynėjas dar kolkas nėra 
jam nė kaltinimo aktą susta
tęs.

Vienok jeigu Barmatas ir 
yra sukčius, lai ar iš to išeina, 
kad kiekvienas žmogus, su ku
riuo jisai’ turėjo pažintį,/įtuip

99 nuošimčiai lame triukš
me, kuris kilo dėl Barnialo, 
yra gryna politikos propagan
da, kurioje komunistai eina 
išvien su monurcliistais.

Tūnojo minčių kamuolys 
per1 visą žiemą kambaryje. Ka- 
?.a pi^ejo' tirpti sniegai, atsi
gavo augalai ir sušilo oras, tai 
minčių kamhoTys apsivertė ke
lius karius kuliais ir atsivėręs 
langus fffadėjo siūlais leisti 
(naujus sumanymus į sustyru- 
sius žmonių apkaušius, kad po 
žiemos šalčių atsigautų. Vie
nos mintys lėkė pro langus, ki
tos pro raktų skylutes, trečios 
pro menkus sienų plyšius.

Atiteko viena mintis j tur
tuolių tumus, kada saule ge
rokai buvo pakilusi. Apsirailė 
apie ponią. Poni pajutus ką 
tai ypatingo nusižiovojo porą 
kartų, pasiraivė ir džiaugėsi, 
kad taip linksma esą gyventi 
kada į pavasarį saulė tirpdo 
šalčius, laužia ledą. Ponas pa
matęs nudžiugusią ponią, aky
lai apžvalgas nusišypso j<» ir 
stvėrėsi muilo veidą nuvalyti 
ir nakties sapnų nusikratyti.

—šiandien važiuosime su 
nauju vežimu ir dar vieną tar
naitę nusisamdysiu - - tarė 
poni — kad jau pavasaris, tai 
jau tegul bus pavasaris, tegul 
bus mums džiaugsmas.

Prie valdininko durų priėjo 
antroji mintis. Rakto skylutė 
buvo užkišta, kad niekas ne- I

■ žiūrėtų, langai gi buvo neper
matomu popetriu apklijuoti, už
tai mintis turėjo lysti pro sie
ną. Apsirailė valdininkui. Val
dininkas pasijuto linksmu, pa
siėmęs brauningą iššovė kelius 
kartus; ir išėjo savo larnystėn. 
Nū vieno vargšo nepaguodė, 
nes esant pavasariui norėjo 
kuogreičiau visus atstumti, 
kad galėtų pasiliuosavęs gro
žėtis miesto alėjomis.

Trečioji mintis lindo per 
siaurą rakto skylutę į vargšo 
bakūžę. Per kitur 
įlysti, nes langai buvo 
rais užkimšti,
popieriais apklijuotos. Vargšas 
iiJgi pajuto pavasario linksmu
mą. (Sukėlęs savo šeimyną ap
sivalė. Kada mintis apie jį ap- 
siviniojo, j te pajuto naujus 
jausmus. Jis, matydamas nu- 
bodžiaujanl turtuolius, norėjo 
priversti juos savo valiai pil
dyti. Iš tos minties, kuri įlin
do Įias vargs:), kilo bruzdojj- 
mas-revoliucija.

Visos trys mintys buvo nu- 
viniotos nuo to paties kamuo
lio, bet pakliuvusius 
vienodus žmones, 
įtakų padarė. IšlikTo gi visos 
mintys yra vieno kamuolio.

1924 II 3.

negalėjo 
■sfkudu- 

o sienos storais

ne pas 
nevienodą

gosį Muųjyo*' $ei
susipųžiiili su 
lasižiųreti į visus bylos ak

tu. Jiems 
si žiūrėjęs

ta byla rupi ir as, 
į socialdemokratų 

lareiškimus, iš tikrųjų tvirti
nu, kad jie turi pagrindu susi-

• ,—;-;gra 
r——------------------

Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago, UI-

-
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S VIEŠA IR SPALVOS
šviesa.

Tūkstančiai melų' 
žmonės manė, jog šviesa 
pareina nuo kokios nors de
gančios ugnies arba lempos. 
Jie manė, kad ir saule yra lem
pa, pakabinta ant dangaus 
skliauto. Tiesa, saulė ir yra 
ugnies pasaulis, daug tūkstan
čių kartų didesnis už musų 
planetą žemę. Mokslininkai 
senai jau ištyrė šviesų šalti
nius,, apskaitliavo šviesos grei
tumą, surado budus ir priemo-j 
nes spektro^*’ , paskirstymui. 
Spektroskopas musų laikuose 
yra labai svarbus .įrankis spe
ktrinių šviesų. t studijavimui.

Saulė yra vienas didžiausiu 
šviesos šaltinių, kuri > no tik 
apšviečia mus, liet ir šildę. 
Taigi, saulė yra spektrinė 
šviesą. Saulės spinduliai bė
gdami erdve ilmpinuoja tuš
tumų, o tuštumoje mes mato
me mėlynę (“dangų“). Kuo
met mėlynoji spalva papildo 
geltonąją arba raudonąją spal
vą, tada mes matome saulės 
šviesą lig ir baltą. Vienok 
saulė yra labai raudona. Jeigu 
saulės spinduliams kliudo mi
gla arba debesys, tuomet mes 
matome mažiau raudoną saulę, 
nes ji mažiau perleidžia rau
donosios spalvos ir nebūna 
taip šviesi. I

tik ii‘

saulė apšviečia mėnulį arba jo 
dalį.

Spalvotoji šviesa.
Skaidrioji šviesa yra pap

rastai kokis nors įkaitintas 
kunas, būtent: geležis, kuri 
skleidžia spalvotų spindulių 
arba deganti elektros lempu
tė. Bet yra ir šaltų kūnų, ku
rie taipjau skleidžia spalvotų 
spindulių. Pav. ga'įi būti fos
foras, puvęs medis, arba »šv. 
Jono kirmėlaitės ir tt. Tie visi 
elementai nušviečia tėmsiuo-. 
sius elementus. v k

Paimkime pavyzdžiui 
ką: Kai didžioji šviesos
mė (saulė) skleidžia savo spin
dulius, tada mes jau nemato
me fosforinių šviesų arba ne 
ir žvaigždžių. O tai todėl ne
matome, kad didžioji šviesos 
versmė sunaikina mtenkesnią- 
ją, taip kaip ji sunaikinu tam
są.

šta

sunaikina mfenkesnią-

šviesos spinduliai ir greitis.

Jeigu pastatysime prieš sau
lę. lėkštę, aliejaus arba žibalo, 
tai saulės spinduliai išduos 
mums fioletiniai melsvą spal
vą. Žibalas yra bespalvis,' bet 
įgavęs saulės arba šiaip raudo
nės šviesos spindulių, pasidaro 
melsvas, šviesa išduoda spal
vas tada, kai šviesos spindu
liai sulūžta ir išsidraiko. Tokie 
spinduliai 
kūną, pav. 

raudoną šviesą, 
popierą •

. A 1 .
troskopas arba trikampė stįk-j
lo prizme.
patirti spektrą yra
kurią kiekvienas 
su fizikos mokslu galėtų pa

išduoda 
mėlyną 
švie^.

perėję per vienų 
raudoną popierą, 

Per 
—- mėlyną

’av. gazus, ar- 
saulės spin- 

nepereina.
sklinda tie-| 
ir gretimais 
lodei, kad( 

nuo že-l
Visuomet šviesos spin

Jeigu sudėsime kartu 
doną ir mėlyną popieąą arba 
spalvotus du stiklus, tai spal
vos tada jau matyti negalėsi
me. O tai todėl nematysime, 
kad viena spalva papildo ant
rąją ir tokiu bildu neperleidžia 
šviesos spindulių, o tiktai 
minuoja tuos kunus.

Hu

šviesus spinduliai vienus kū
nus perveria ir eina toliau, o 
kitų kūnų neperveria, šviesos 
spinduliai perveria kai kuriuos 
kietus kunus, bet kai kuriuos 
ir minkštus kunus labai silp
nai tepereina.
ba debesis kartais 
dūliai veik visai 
Saulės spinduliai 
siomis linijomis 
viens kito. O tai
saulė ‘ yra labai toli 
mes.
dūliai sklinda tiesiomis linijo
mis.
keliauja etere už visus kitus 
fizikoj esamus kunus. šviesa 
sklinda 186,000 mylių į sekun
dą. Saulės šviesa musų žemę, 
pasiekia į 81/3 minulės. Nuo 
mėnulio šviesa ateina 
giau nei į vieną sekundą. Pav. 
nuo šiaurines žvaigždės švie
sa pasiekia mus per 29 metus.

Užtat šviesa greičiausia

' dau-

Tamsieji spinduliai.
Spektre mes randame 

vien tiktai spalvotus sp 
liūs; yra tūkstančiai tanflsių 
spindulių. Tamsieji spinduliai 
šildo ir taipjau lūžta kaip ir 
šviesieji. Tamsieji spinduliai 
perverdami kokį nors kūną lū
žta ir pagamina virpėjimą, kas; 
tą kūną ir pradeda šildyti. 
Saule įšildo žemę, ta šilima 
pagamina daug energijos, kas 
ir išduoda tamsiuosius spindu
lius. Kokie nors garai irgi iš-

ne

lš to galime spręsti, kaip toli duoda tamsius spindulius. Bet
yra nuo musų toji tamsieji spinduliai sunkiai pe-
Jei dabar ji užgęstą, tad meąl reina per kietą kūną, jie grei-
dar ją matytume visus 29-ris 
metus, nes tie spinduliai, ku
riuos jinai, prieš gesdama, bu
vo paleidusi, pasiektų mus tik 
po 29 metų.

šviesa sklinda iš vieno šal
tiniu apskritai į visas puses. 
Kuo ilgesni būna spinduliai, 
tuo šviesa esti menkesnė. 
Pav., jeigu mes per pus uęčiau 
butume prie saulės, tai šviesa 
kur kas luitų didesnė ir karš
tesnė. Nakty mes turime 
tiktai pusiau šešėlį, nes saulė 
yra , apačioje žemes k arpuok y 
ir lodei spinduliai praeina pro 
šalį. Vidurnakty mes rauda
mės pačiame šešėlio taške. Pil
no šešėlio mes niekuomet ne

tai atšoka nuo jo ątgal.
Spalva irgi turi tokią pat 

reakciją: nuo stiprios spalvos

dis ir yra smarkus spindulių 
virpėjimas ir atšokimas, kas ir 
pagimdo spektrą (spalvų sen
saciją).

wisas spalvas ir *perleidę jas 
per prizmę, mes tada jau ži
nome kaip pasigaminti dažus 
iš žemėj esamos medžiagos; 
Žinome kiųk spalvų mes turi
me ir žinome kiek 
me pasigamipti. j 

/ 1A
Spektras.

dažų gali-

dės mus taipgi apšviečia. Mė
nulis apšviečia mus todėl, kad

las, apie ką mes čia ir pakal
bėsime. Spektrui skaidyti rei
kalingi yra prietaisai, — spek-

’ Penkioliktame laipsnyje dre
bėjimų skaitlius siekia 32,768 
į sekundą — tai augščiausias 
ploniausias >garsas. 1 ^tankin
dami drebėjimo skaitlių, 35 
lapsnyje mes gausime jau 34,J 
359,728,368 vibracijas į sekun
dą — kas lyginasi elektrybės 
spinduliams etere.

Dabar pažvelgkime kokiame 
vibracijų laipsnyje randasi 
raudonoji spalva. 459,000,000,-i 
000 sudrebėjimų į sekundą iš-' 
duoda raudonąją spalvą, 750,-

Kai kurie istorikai akmens ga- dinę save kuopos viršininkais, 
dynę dalina į dvi dali, apie šaukia kai kuriuos Antros Kuo- 
kurias pereitą sykį mes trum- pos narius į privačius namus 
pai aprašėme. Palikdami mu- mitinguoti. Toks kAi kurių 2 
sų skaitytojams smulkmenišką kuopos narių savivalingas žy- 
akmerts gadynės studijavimą gis veda musų organizaciją 
iš įvairių kitų šaltinių, mes tę- prie demoralizacijos. Todėl sa- 
sime tolimesnius- istorijos žy- vo susirinkime vasario 8 d. 
mėjimus. šį sykį trumpai ap- Centro Valdybą nutarė pasiųs- 
rašysime bronzos gadynės 
žmonių rases. '

Veik kiekvienoj šaly metalo 
gadynė prasidėjo akmens ga
dynei pasibaigus. Akmuo ne
reikalauja didelio žmonių žino
jimo padaryti į vartojantis 
įrankius. Bet kiekvieną meta
lą porint padaryti 
naudojimui reikia turėti tam rinkimai 
tikrą žinojimą jį išdirbti. rinkimus 

Persilaužimas bronzos gady- pagalbos, 
nes iš akmens gadynės; vakarų Centro 
Europoj pasireiškė ne dėl' tai- nizacijos 
kiai kylančios civilizacijos, bet nedaJeis; , 
dėl naujai atėjusios vidurže- šauktų susirinkimus ir įvertų 
mių žmonių, rasės iš pietryti-/.toje pačioj organizacijoj frak- 
nės Europos. Dabartinės Di- cijas. Jeigu tokį pasireiškimą 
džiovios Britanijos gyventojai Antra Kuopa toleruos, tai Cent- 
su visomis jos salomis gali bu- ro Valdyba bus priversta grieb
ti dalinami į tris j’ųšis:. nor.di- tis griežtų priemonių ir pada- 
kai, iberiečiai ir alpiečiai. . ; ryti tai demoralizacijai galą.

Nordikų veislės .žmonės .yi-a; Tegul todėl šis laiškhš būna 
aukšti, ilgų kaukolių, skaisčios. Antrai Kuopai penėjimu 
odos, šviesių arba rudų plau-'Jvo. saviyąlmguošius narius 
kų ir šviesių akių.
apgyvendino Baltiko ir š5ati-| 
rėš jūrių pakraščių šalis. Tarp 
visų rųšių rasių tik jie turi 
šviesius plaukus ir šviesias 

I akis. Lš visų kaukaziečių z ra-! 
sės žmonių jie yra 
atskiriama ^Europos 
veislė.

"Viduržcmiečių arba 
veislė taipjau turi

Žmonių rasės bronzos Halei kivirčų moksleiviu 
gadynėj i tarpetarpe

Pasekdamas E. M. Hulmc 
Rašo J. Lapas.

LMSA 2 kuopai 
Chicago.

Vasario 9, 1925.
Gerbiamieji:

Nežino ko jie nori
Netvarką Antroje Kuopoje 

Centro \raldyba pastebėjo se
nai. Ji tačiau davė laiko ir pro
gos kuopai savo reikalus- iš
spręsti ir sutvarkyti. Vasario 
15 dienos 2 kuopos susirinki
me dalyvavo visa Centro Val
dyba. Ji- matė kaip p-lė L. Nar- 
montaitė atėjusi su savo susi
tarusia klika įnešė atmesti pro
tokolą ir gavusi parėmimą vė
liau diskusavo apie senojo čar
terio nelegališkumą, apie ne
gerą moksleivių organizacijos 
vardą ir kitus galus. Jiems bu
vo paaiškinta, kad naujus čar
terius gali išimti ir vardą pa
keisti ne pavieniai nariai ir ne 
Bet kuri kuopa, bet seimai. Per 
apie tris valandas diskusijų jie 
nepasisakė ko jie nori ir ko 
siekia. Visa apie (L. Narmontai- 
lę besiplakianti klika yra jau
ni žmonės, niekur savo gyve
nime organizacijose nedalyva
vę ir nežinanti paprasčiausios 
mitingų tvarkos.

Rašydami apie priešdokur' Iš pasiųstų atviručių dauge- 
mentarinę istoriją pereitame 'liui LMSA 2 kuopos narių ir 

i ‘Moksleivių Kėlių” numery pranešimo “Naujienose” Cent- 
mes pažymėjome tris gadynes: ro Valdyba sužinojo, kad tūli 
akmens, bronzos ir geležies. Antros Kuopos nariai, pasive009,000,000 sudrebėjimų — 

mėlynąją spalvą. Taigi mėly
noji spalva turi 3,900,000,000 
daugiau sudrebėjimų, negu 
raudonoji spalva.

Kuo tankesnis drebėjimas, 
tuo labiau susikaupia energi
ja etere, kas ir pagimdo gar
są. Gamtoje visi kūnai susi
deda iš mažų dalelių (atomų) 

j ar 
didesnį virpėjimą. Drebantis 
oras išduoda garsų, kuris at
simuša į musų ausis, dreban
tieji ir lužtantieji spalvų spin
duliai atsimuša (reflektuoja/) 
į musų akis ir tt. ,

Tarp 58 ir 61 virpėjimų

. Lengviausias būdas'ir tie kūnai turi mažesnį
prizhiė, 

susipažinęs

Gale septyniolikto amžiaus 
iNewtonas gana teisingai išdės
tė spėk t ros analyzę. Jo sam-
protavimu saulės spindulys tu-j laipsnio, reikia manyti, tie vir- 
rįs spalvos savybių, įuiris yra 
labai sudėtinis.

Jeigu į tamsų kambarį pro

pėjimai priklauso Roenjgeno 
spinduliams. 62 virpėjimų 
laipsnio spinduliai pereimf per 
nepermatomus' kimus.
- Trys pamatinės spalvos.

Tikrenybėje gamtoje randa-
, - . . x„, . t si tiktai tyys spalvos: raudo-

pakelnn, trikampę stiklo pnz-į ltona ir mėlyna. Spdkfiv 
mę, apverstą aštria, Įmauna, arba ; famgje m(ll()me
žemy* - pamatysime,,, kad;• 0 tai yra tiktai re-'
Šviesusis Skritulėlis ?s_ j-rmdų ,nekcija allul<)giniy ,sp£r|vų ar_ 
pranyks, ,bet prysakmęje sie
noj mes gausime*Spalvotą ruo
želį arba juostelę apskritais 
galais. Ruoželyje bus visos 
spalvos, kokias z tik mes ma
tome laumės juostoje, būtent 
apačioje juostelė bus nudažy
ta raudona spalva, toliau pa
eiliui į viršų eis: rausvai gel
tona, geltona, žalia, mėlyna ir 
fioletinė. Yra vijjos 6 spalvos, 
kurias matome laumės juosto
je-

Spektras išduoda dar ir 
daugiau spalvų tik musų akys 
negali jų matyli, nes jų kraštai 
taip arti susilieję, jog sunku 
pasakyti, kur viena spalva 
prasideda o, kita baigiasi.

Norint žinoti, kad baltasis 
saulės spindulys yra sudėtinis, 
reikia padaryti šitokią analy
zę: Pridengkimę skylę raudo
nu stiklu ir leiskime pro ją 
saulės spindulių. Stiklas pra
leis tiktai raudonuosius spin
dulius. Tie spinduliai, eidami 
prizme, įlūš, ir pryšakinėje 
sienoje gausime vien tik rau
doną skritulį. Tada mes ma
tysime, kad Raudonasis spin
dulys yra atskiras spektrus 
spindulys; jis eidamas pro 
>rizmę lik lūžta, bet kitokiais

lės spindulių, tai grindyse 
gausime šviesų skritulį. Pa
statykime dabar, spinduliams

< sesias, 
y f lekcija 
' ba to palies “kraujo“ susilie

jimas su gretine spalva. Pav. 
raudonąją sumaišius su' mėly
nąja - gaunamo fioletinę, gel
tonąją sumaišę su mėlynąją 
—gauname žalią, sumaišę ly
giomis dalimis raudoną Su gel
tonąją — gauname oranžinę, 
taigi ir turime prizmėj arba 
laumės juostoje matomas še
šias spalvas.

Toliaus iš šilų šešių spalvų 
galime pasidaryti kokios tik. 
norime spalvos dažus. Greti
moji reflekcija parodo dar ir 
kitus atspindžius, bųlent, dvy- 

i liką spalvų, kurios yra to pa
lies “kraujo” arba pav. raudo
na, rausvai raudona, oranžinė1 
ir pagalios geltona, ir tt.

“šiltoji” ir “šaltoji” 
spalva.

Tokie spalvos ^paskirstymai 
—į šiltąją ir šaltąją spalvas, 
yra reikalingi žinoti dailinin- 
kams-tapytojams. Tatai čia 
daug mes ir nekalbėsime. Tik
tai tiek pasakysime, kad šalto
ji spalva turi daug tamsiųjų 
spindulių (elementų). Šalto
sios spalvos rųšiai priklauso 
šios spalvos: mėlyna, fioleli- 
nė, žalia. šiltą j ai spalvos 

nebesiskaito, H<uip( pušiai: raudona, oranžine ir 
geltonoji.

šviesiausi iš jų yra gollono- 
Tamsiausi — 

Bailieji ir juodieji 
kurie yra, maišomi

laltasis. Tas pats bus ir su 
kitais atskirais spalvotais

Jeigu padalysime vandenį į 
du elementus: osigeną ir hid- 
rogeną, tai saulės spinduliai 
)arbdys mums tas pačias spal

vas, ką ir prizmė.

Spindulių ilgis ir oro 
drebėjimas.

Spinduliai perverdami skys
tus ar tirštus kunus pagamina 
ir oro drebėjimą. Prizmė stip
riau laužia mėlynąją spalvą. 
Todėl mėlynosios spalvos’ spin
dulys turi stipresnį vilpėjimą, 
bet trumpesnę liniją. Fioleti- 
nės spalvos spindulys irgį pa
našią veikmę turi.

Chicugos Universitete fizi 
kos fakulteto profesorius Sar

oro virpėjimą maždaug šitaip 
išdėstė: Pasak jo, spalvos 
yra oro drebėjimas atsimušan
tis į musų akis. Paėmus laik
rodžio sekundų mušjmo garsą 
ir padvigubinus jį, Tai pirma
me -laipsnyje gausimo į se
kundą du ątidrebejimu. antra
ip© y- keturis; /treei^iic. — 
aštuonis, - toliau šešioiiką, 
ir lt. Penktame laipsnyje, t. 
y. prie 32 sudrebėjimų 
kandą, mes įžengiame į 
ribas atmosferoj —tai 
žemiausia nota muzikoje.

fiolo- 
meta-

ji spalva.
tinę 
lai, 
žus, nėra jokia spalva.

'lodei ir yra vadinama gel
tonoji spalva šiltąja, kadan
gi ji turi daugiau saules spin- 

mčlynoji 
už tai 
spalva.

dulių ypatybių, o 
—tamsiųjų spindulių, 
vadinama 
Tamsioji

spindulių

geltonojo

ke lynoj i) 
mažiau 
rųšiai.

šildomai 
Raudonasis 

z .stovi trikampy tarp 
ir mėlynojo, kuris 

vienon pusėn ir
kiton.

Kuomet saule skąidi’iai švie
čia, tai nušviestas plotas vi
suomet turi rausvą šviesos 
sensaciją, o šešėlis turi miely- • 
ną sensaciją. Tas faktus pa-, 
tvirtina visus aukščiau minė-! 
tus faktus, kad visi šviesos, 
spalvos ir garso apsireiškimai

ti Antrai Kuopai paklausimą: 
kas davė p-lei L. Narmontai- 
tei ir poniai Stogienei teisę 
šaukti be -kuopos nutarimo su
sirinkimus, pakeičiant mitingi, 
laikų ir vielą? Kuopos rašti
ninkas J. Urtbonas turi ant 
rankų kuopos* protokolus ir

tinkamu žino kur

Anglų kalbos skyrius 
sulaikoma

ir kada kuopos 
laikomi, ir jis 
šaukia be kieno

susi- 
susi- 
nors

Valdyba stovi orga- 
sargyboje ir todėl ji 

kad atskiri nariai

Nordikai valdyti.’’ ’ / : ,i’” 1
LMSA Centro Valdyba: 

Simokaitis, pirm 
Lazdauskis, ižd., 
Lapaitis, rast.

B.
J.

ša
šli

labiausia 
žmonių Antros Kuopos Atsakymas

LMSA Centro Valdybai 
Chicago, III.

( Kovo 10, 1925.
Gerbiamieji:

ibcrięčių 
ilgas kau

koles, bėk kaukolės yra 
daug mažesnės negu nordikų.I Kuopos susirinkime, įvyku- 
Jie yra žemo ūgio, mažiau ar šiam vasario 15 dieną jūsų laiš- 
daugiau tamsios odos, tamsių kas negalėjo būti perskaitytas, 

! akių ir plaukų, jų kaulų bu-, kadangi organizuotai atėjusie- 
davonė yra 
kesnė ir raumenų sudėtis -silp-‘ pos 
nesnė. Be apsirikimo 
kius, jie yra pietinio tipo ir.be jokios priežasties ir į rody
ty tų giminystės veislė. Jie api- mų atmesti perskaitytą proto
nui visus Viduržemio juros, kolų. Susirinkimas taip ir baig- 
krantus ir tęsiasi per Franciją | ta nepadarius jokių svarbių 
iki pat šiaurinių Britanijos nutarimų, 
salų. Visi Anglijos bei mietai 
paeina iš šios veislės.

Alpiečių veislės žmonės yra 
apvalios kaukolės. Jie yra vi
dutinio ūgio, tvirto ‘sudėjimo, 
aziatišvos ypatybės. Jų akys ir 
plaukai originališkai buvo juo
di ir stipriai ton juisėn dabar 
linksta, bet dėlei didelės įta
kos nordikų kraujo sumaišy
mo dabar tarp jų galima rasti 

ap- 
lxi- 
vi-

palyginamai smui-j’i į susirinkimą kai kurie kuo- 
demoralizatoriai l sukėlė 

paša- lermą įnešdami ir paremdami

yra

daug šviesiakių. Alpiečiai 
gyvendino kalnuotą plotą, 
sitęsiantį tarp nordikų, ir 
d u (žemiečių.

Tos trys žmonių veisles
paskaida vienos pirmesniųjų 
žmonių grupės, kuri dėl sto
kos geresnio jai vai;do gali bū
ti vadinama kaukaziečiais. 
Britų salos apskritgalvių al- 
piečių neturi. Anglija yra vie
nintele šalis, kurioje apvalių 
kaukolių žmonės nelošia jo
kios rolės. Jos yyventojai su
sideda iš lygių dalių nordikų 
ir vidunžemiečių.

šiame susirinkime 
išėjo į aikštę, kad 2 kuopos na
rė, p-lė IL;. Narmontaitč, yra 
išėmusi naują čarterį, kurio lė
šų apmokėjimui panaudota 2 
kuopos iždas\ iPo ilgų diskusi
jų ir ginčų nutarta sušaukti 
kitą susirinkimą kovo 8 d. pas 
p. Jurgeliohius.

Antras susirinkimas įvyko 
kovo 8 dieną. Perskaičius ir 
nubalsavus vasario 15 d. susi
rinkimo protokolą, perskaičiau 
.jūsų laišką. Čia vėl tapo su
keltas. triukšmas. Skaitydami 
peržemu dalyku su jais ergeli 
kilti, aš ir būrelis kitų 2 kp. 
narių apleidome susirinkimą, 
pareikšdami nenorinti nieko 
bendra su jais tureli.

LMSA 2 kp. raštininkas
J. Urbonas.

LMSA. SEIMAS
4 1

LMSA. Centro Valdyba kuo
pų ir narių žiniai skelbia,

gamtoje rišasi į vieną čielybę. ka(1 lbMSA Seimas įvyks bir-
Tiktai darydami kokius '/ nors 
išskyrimus, vienoj ar kitoj 
srity, aplaikome pasekmes.

—M. J. Šileikis.z
Ž Kl\ SUSimNlOMAS.
LMSA. 2 kuopos susirinki

mas įvyks šeštadieny, kovo 
21 d., 7:30 v. vak., K. J. Se- 

1834 Wabansia
Valdyba.

garsu 
bus maškos bute

I Avė.

žolio mėnesį. Dieną ir vietą 
paskelbsime vėliau. Kuopos 
ir nariai prašomi savo susi
rinkimuose seimo šaukimo 
reikalus apkalbėti ir savo su
manymus bei patarimus siųsti 
Centro Valdybai, kurie mielu 
noru bus domėn imami ir aty- 
džiai išklausyti.

<

Centro Valdybos Sprendimas
♦

Centro Valdyba savo susi
rinkime kovo 15 dieną nutaria 
ir organizacijos , narių žiniai 
skelbia, kad pdė L. Narmon- 
tailč tampu iš musų organiza
cijos išbraukiama ir nuo 
laiko su musų organiząciju 
turi nieko benįra.

Naujas čartoris.
Lietuvių moksleivių organi

zacija, žinoma kaipo LMSA 
čarterį turi nuo pereitų metų 
seimo. Pranešimas apie išėmi
mą čarterio buvo padarytas 
pereitame seime ir visi nariai 
apie tai žinojo. lMė L. Nar- 
monlaite turėjo žinoti, kadąiau- 
jus čarterius gali išinili ne pa
vieni nariai ar kuopa, bet sei
mas, referendumas, seimo įga-

Centro Valdyba, lioti viršininkai arba komisija.

šio 
ne?

Centro Valdyba skelbia, kad 
anglų kalba leidžiamas sky
rius, žinomas kaipo “Students’ 
Corner”, nuo šio laiko tampa 
sulaikytas iki ateinančio seimo. 
Tatai daroma todėl, kad to 
skyriaus vedėjas J. Rakštis 
įteikė Centro Valdybai savo re
zignaciją. Jo rezignacija priim
ta. Jo rezignacijos priežastys, 
.kaip jis pats sako, yra šios: 
; 1) Organizacijos dalykai at
sėjo iki lo, kad anglų kalba lei
džiamam skyriui visa pagalba 
bus jeigu nesulaikyta, tai apri
bota, kas sukrauna visą darbą 
ant vieno žmogaus pečių.

2) Nesitikėdamas bendeadar- 
bystės iš Amerikoje gimusių 
studentų (kurie pirmiau pa
teikdavo man medžiagos), pa
darys spaudi n imą šio skyriaus 
be galo sunkiu dalyku.

3) Būdamas paskutinį metą
kolegijoje daug laiko turiu pa
švęsti mokslui, besirengdamas 
prie “galo“, ir besiruošdamas 
prie valstijos egzaminacijos 
birželio mėnesį. Tas jjadarys 
mano laiką pčrbraiigin aikvoti 
redagavimui laikraščio, kuo
met aš žinau negausiąs bend^ra- 
darbyąlės.iš savo draugų na
rių. ’

Nežinantieji tikrosios musų 
organizacijos padėties gali ma
nyti, kad viršuje nurodytos 
priežastys yra labai svarbios 
ir rimtos. Musų gi akimis žiū
rint jos yra perdaug vaikiškos. 
Parašyti porą spalių į mėnesį 
rašto nereikia daug laiko. Jei
gu jisai jautėsi negalėsiąs 
porą špaltų į menesį pa
rašyti, tai nereikėjo pereitam 
seime užimti vietos. Mums iš
rodo, kad šunelis yra pakastas 
ne toje vietoje, kur ponas J. 
Rakštis nurodo. Mes gerai ži
nome, kad pastaruoju laiku ji
sai buvo geras L. Narmontai- 
tės advokatas. Delei mums ne
suprantamų priežasčių jis.be 
ųiekur nieko susitupino apie 
senojo carlvrio nelegališkumą, 
įelikusį organizacijos vardą ir 
panašius menkos vertės daly
kus.

, Nariai prašomi būti ramus

Bešališkai į tai žiūrinti na
riai gal pasakys, kad (Centro 
Valdyba išėmusius naują čar- 
erį narius paėmė perdaug 
rumpai. Kitaip daryti mes ne

galėjome. Mes esame tikri, 
tad jeigu toks dalykas butų 
atsitikęs bet kurioje kitoje 
draugijoje,,tai neprašytieji čar- 
erio cinejąi butų sukti gavę 

daug greičiau negu pas uius. 
Mes esame seimo pastatyti da
leli ir vesti šios organizacijos 
yarkų, ir už savo darbus prieš 
seimą t mes atsakome. Kas nori 
rimtą darbą dirbti, tegul atgal 
spiečiasi į L.M.S.A. 2 kuopą. 
Mums išrodo, kad visi lietu
viai moksleiviai gali sutilpti 
vienoje organizacijoje ir po 
vieno čarterio. Darbo užteks 
visiems.

Centro Valdyba:
B. Simokaitis, pirm.
J. Lazdauskis, ižd.
J. Lapaitis, rast.



Ant. Jonauskas.

Aš Vagis
Realūs Mariampoles- 
Gimnazijos Reikalu

NAUJIENOS, Chicago, UI.
— I I. i ■ I ............................ '■■■■*

Ant mano tiesaus kūno sto
ri sunkus geležiniai pančiai, 
o ant jūsų, tik gintaro karo
liai, aukso žiedai blizga...

... A piV n k i Ii -k eturfos ša I tos,
bekalbės akmeninės sienos, b 
jus puošia kryžiais deimantais 

Vaizdai 
rož i ų

DARBO DEPARTAMENTO 
Pranešimas •

Darbo Sekretorius Davis pra
neša, kad dabartiniu laiku Dar
bo Departamento Natūralizaci
jos Biure randasi 1,960 aplika
cijų tų, kurie nori tapti pilie
čiais, ir kuriais pridavė svetipi- 
žemįai nelegaliai atvykę į Jung- 

šios aplikaėl-

padabinti paveikslai, 
ir gardžiai kvepiančių 
kasu i kai... Jus linksmi 
ir gyvenimu patenkinti, gerė- 
jatės žiūrite į mano kančias.

Jūsų rustus ir prakeikimą 
metantis žvilgsniai atkreipti į 
mane.

Jūsų lupos pragariškai šnib
žda: “Vagis, plėšikas’’... Taip, 
aš vagis!... Aš plėšikas!... Bai-

kad savo badu mirštantiems 
kūdikiams iš pilnų jūsų svirnų 
paėmiau vos kelis litrus gru
dų duonai!...

Aš dirbau jus pavarėte...
Aš prašiau, maldavau duo

nos sau ir savo vaikams, jus 
nedavėte. Jus vijote ir šuni- 
mus piudėte iš savo kiemų... 
Jus nemažinusio trupinėlio ne- 
numetėte nuo stalų 
tūžtančių mano alkaniems vai
kams. Jus leidžiate 
grūdus užsienin patys 
tuo tarpu kuomet tie, kurie 
tuos grūdus apdirba — mirš
ta badu!...

Taip, aš vagis!... Aš plėši
kas!... O jus, pasaulio “teisin
gieji’’!... Žudykite, kalėjimuo
se pūdykite, pinkite kartuves 
vien tik dėl to, kad aš ir mano 
vaikai valgyti norim.- žudy
kite mane ir mano vaikus!... 
Leiskite ekktros sroves per 
musų, liesus kūnus, mes vis- 
vien valgyt norėsime, nors ir 
kraujo prisieitų pralieti, mes 
kovosime!... Aš vogiau nakties 
tamsoje, tuo metu, kai jus 
puotavote ir brangios metalų 
taurės liejosi į jūsų gerkles.

O kur jūsų “šventieji“ kuni
gai šmngelninkąi? Kodėl jų 
nėra drauge su manim?!

Jie ir jus vagiate, 
ne naklieš tamsoje, ne 
bet saulės šviesoje, tos 
kurį lygiai ir meiliai 
visiems savo turtą — 
spindulius.

Jūsų nėra kalėjimuose, jus 
dar tebsidabinate prieš žmoni
jos akis teisybės plunksnomis.

Jus važinėjatės po Friburgą 
ir Romą, perkate dvarus, krau
nate sulig Vytauto kalno auk
štumo litų, dolerių krūvas, o 
mes priversti vogti, plėšti ir 
net iš bado žudyti save!...

Jus, o ne mes, kalti! Ne 
man, bet Jums vieta šitam ka
lėjime ir dar drutesni 
pančiai ant rankų!...

Nevieta jums bankose 
n isterijose, liet Mickevičiaus 
gatvėje (sunk. darb. kai.).

O, vargas, jums,, darbo vi
suomenės vagys! Ateis ta bai
si teismo diena!...

Proletariato luporrfis 
perskaityta sulig darbininkų 
draudžiamojo kpdekso 
sprendimas!...
Mažeikiai, 
1924 m. spalių 9 d.

Rcalė Mariampolės gimnazi
ja visą laiką ėjo tikrai gryna 
mokymo bei auklėjimo vaga.

Ruošė musų kraštui visapu
siai išlavintus, sąmoningus ir tifies Valstijas.
pilnus iniciatyvos piliečius, ku- jos priduotos nuo rugpiučio 15, 
rie patys tatai ne žodžiais, bet 1924 m. ir aplikantai tvirtina, 
darbais spėjo įrodyti. |kad jie atvyko į Jungtines Vals-

Realei gimnazijai nerūpėjo tl jos laikotarpy ,nr.o birželio 3 
partijų rietenos bei kokios ypa
tingos tendencijos.

Dabartiniams mus krašto šei
mininkams tokia auklėjimo link
mė nevisai patiko, nes jie pra
tę tik grynai saviškos —“krikš
čioniškos“ krypties, šviesuomenę 
auklėti, o juo labiau nepatiko, 
kad baigusieji Realę Mariampo
lės gimnaziją daugumoje kri- 
tingai žiuri i gyvenimą ir nesi
duoda už nosių vedžiojimui. To
dėl ir pasiryžo atsikratyti sau 
negeistinos švietimo įstaigos —>• 
Realės Mariampolės gimnazijos.

Krašto vadovai neturėdami 
motyvo iš karto uždaryti gim
naziją, be mažiausiai tikros prien 
žasties, atėmė gimnazijai nuo
latinę pašalpą, manydami, kad 
toji mokykla neturėdama kuo 
apmokėti mokytojus, rūmų nuo
mą ir kitas' išlaidas, turėsianti

(I. 1921 iki birželio 30 d. 1924 
m. sulig imigracijos 19*1 ir 1922 
m. kvotiniu įstatymą. Iš tų vi
su aplikacijiĮ, 1,735 priduotos

j t
Imigracijos Biurui, kuris išty
ręs dalykus išduos deportacijos 
įsakymus ir su liekamomis ap
likacijomis bus taip pat daro
ma.

Tie atsitikimai parodo, ko
kius budus ateiviai panaudoja, 
kad užbėgus už akių imigraci
jos įstatymams. 1,249 atsitiki
muose ieškojimai laivų mani
festuose ir imigracijos rekor
duose neparodo, kad ateiviai' bu
tų. buvę legaliai įleisti. 412 atsi
tikimuose, aplikantai atvyko 
kaipo laivų darbinnikai ir buvo 
įleisti arba, laikinai, kad perse.- ; 
dus ant kito laivo, arba buvo 
užrekorduoti kaipo pabėgėliai

Antradienis, Kovo 17, 1925

valgiaisI pati užsidaryti.
• • 1 V • A VBet šį atžagareivių sumany- 

išvežti mą pasiryžo sutramdyti tikrai*' 
vežate,| pažangioji visuomenė ir įkūrė

Realui Mariampolės gimnazijai 
remti Draugiją, kurios tikslas 
vienas — rinkti aukas ir šelpti 
Realę gimnaziją.

Kad pasekmingiau suorgani
zuoti aukų rinkimą reikalinga 
suburti Draugijon kuodaugiau- 
sia narių, o taipgi surasti skait
lingą būrį nuolatinių rėmėjų.

Reikalas svarbus ir neatidė
liotinas, todėl kviečiamo visą 
tikrai pažangiąją visuomenę au
koti R. M. Gimn. remti Drau
gijai ir tuom prisidėti kovon 
prieš Lietuvos atžagareivius ir 
už tikrai šviesia musu krašto c c

saules, 
dalina 

šviesos

meto

mi-

bus

nu-

t

NORT RMAN
TEN IR ATGAL LAIVAKOR

TES NUMAŽINTOMIS 
KAINOMIS

I LIETUVĄ 
per Bremeną

Trečioje klesoje yra miegami 
kambariai

/------- -----------—------ ------------N
Svetimšaliai grįždami j 12 I 

Į menesių neturi jokią klinčių |

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

nuo laivų. 280 atsitikimuose, Į ei jos Biurui, kurii 
aplikantai buvo įleisti laikinai, I tacijos įsakymus, 
kaipo svečiai. 7 atsitikimuose 
aplikantai buvo buvę pirmiau 
neįleisti, bet vėl įvažiavo be jo
kio® inspekcijos. Trys aplikan
tai įvažiavo klasta ir keturi bu
vo įleisti kvotos įstatymų ne
paliesti kaipo svetimų šalių at
stovybių nariai.

Iš 7,033 mplikacijų pareiš- 
kiančių norą tapti piliečiais, 101 
iš jų po ištyrimo atrasta, kad 
neteisėtai įvažiavo; 92 iš jų bu
vo jurininkai, kurie turėjo per
sėsti ant kitų laivų arba pabė
go ir 60 buvo svečiai Tos visos 
aplikacijos perduotos! Imigra-

T

Važiuokite Lietuvon į Svečius

00 Kelione iš New Yorko 
Klaipėdon ir Atgal

Naujienų Eskursija
LIETUVON
Gegužio 2-trą

77.5. LINIJOS LAIVU

LIETUVON
tus /

Aukas siusti Kaunan Lietuvos 
Kdperatyvų Banke Draugijos 
ei narnojon sąskaiton N. 278 ir 
visais reikalais kreiptis'į Stąn- 
kevičaitę, Kaune, Laisves Alėja 
62, “Spaudos Fondas’’.

F. Bortkevičienė,
IL M. Gimn. remti Dr-Jos pirm. 

Baltrušaitis, Sekretorius.
Nariai: K. Bielinis, B. Žygelis,

L. Šmulkštys.

Vienu iš didžiausių lai
vų pasaulyje ir pagirtu 
per Naujienų ekskursan- 

X v

Norintiems Važiuoti 
Lietuvon

Naujienų Metine ekskur
sija jau artinasi, ir kurie no
ri važiuoti Lietuvon geriau
sia padarys keliavę su kitais 
naujieniečiais, . kurių šiais 
metais žada būt didelis bū
rys.

Su Naujienų Ekskursija 
gali keliauti nevien chica- 
giečiai, bet taip jau ir iš ki
tų miestų.

Neturintiems pilietybės 
popierų reikia tuojaus kreip
tis dėl leidimų sugryšti ir 
dėl užsienio paso. Kas ne
turi gimimo metrikų, ar ki
tokių lietuviškų dokumentų, 
tuojaus turi rašyt Lietuvon 
ir gauti juos.

Šios šalies piliečiai turi 
gaut Amerikos užsienio pa
są ir Lietuvos konsulo vizą.

Kiekvienam patartina pri
sirengti išanksto ir, geriau 
potam palaukti

Naujienų Ekskursija šiais 
metais bus dar ir tuo įdomi, 
kad duos progos keliaunin
kams aplankyt garsųjį yan- 
denpuolį, Niagara Falls* Vi
si keliauninkai keliaujantis 
iš Chicago ar iš kitų mieste
lių į vakarus nuo Buffalo ir 
netoli Erie gelžkelio turės 
teisią aplankyti tą garsiąją 
vietą pakeliui į New Yorką 
be jokio ekstra mokesnio.

Taigi visi bukit prisiren
gę iki balandžio 29-tos.

PEOPLES
Dentists

NO
•TA

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

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

Muši) dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, LAPLAND/ PITTS- 
BURGH siūlo greitą kelionę į Cher- 
boug, Southampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE star line 
RED STAR LINE

127 So. State St.. Chicago, III.

ERIE R. R. Pakeliui i NIAGARA FALLS

Specialis dantų setas $10 
Du traukimo dantų specialistai, 
kurie ištraukia dantis be skausmo, 
mes darome visokias plate kokias 
tik norite, 23 metai šiame biklin- 
ge. Persitikrinkite, kad jus atė
jote j tikrą vietą. Kiti randasi 
netoli musų tik 2 metai atgal.

.$7 Sanitary Bridge-Work $4 
X-Ray paveikslai dėl sun- 
• kesnių ligų

Naturalis užpylimas danties $1 
ir daugiau

Iš priemiesčio ligonius pagydo
mu j vieną dieną. Visas darbas 
atliekamas musų laboratorijoj. 
Porcelinines ir auksines kepu
raites.
Bridge work taip pigiai kaip $1 

Sidabriniai užpylimai danties $1 
ir daugiau.

Dešimčiai metų garantija. 
Egzaminacija dykai. 
322 So. State St.

Tarpe Jacksojy ir Van Buren. 
Imkit elevatorių iki 3 augšto. Mo
terys prižiūrėtojos. Nuo 8:30 vai. 
ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioj 
nuo 9 ryto iki 12 dieną.

PUIKUS NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
nusidėjimui pirkinių: 
Jie* yra suienkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. * Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami 
ofise, priduodant šj skelbimų ir 40c." 
mo išlaidų 5c.

Priežiūra
Ši ekskursija bus po tiesiogine Naujienų prie
žiūra, su gerai patyrusiu Naujienų palydovu. 
Tas duoda pilną garantiją saugumo, patogumo, 
priežiūros, aprūpinimo ir malonumo kelionėje.

Pigumas
Neveizint, kad laike ekskursijos yra duodama 
daugybė patogumų ir progų visiems kehaunin- 

• kams, ir dar kaina yra didžiai nupiginta. Laiva
kortės dabar yra pabrangiausios. Perkant laiva
kortę atskirai kainuoja į abi puses $239.50 ir 
augščiau; gi su šia ekskursija laivakortė į abi 
puses "kainuos tik $186.00, tokiu budu sutaupy
sit $53.50.

Pakeliui į Niagara Falls
N •

Ekskursantai keliaujantis iš Chicagos 
Dearborn Stoties Erie gelžkeliu ar iš
tų miestų pakeliui iki Buffalo, bus nugabenti į 
garsiausi vietą Amerikoje, Niagara Falls ir ten 
per keletą valandų apžiurinėti gražųjį ir įdo
miausiąją vandenpuolį. Apžiūrėję vandenpuolį 
vėl sės į tuos pačius vagonus ir keliaus /New 
Yorkan.

iš
ki-

/ Bandoma gauti speciali traukinį
Erie R. R. gelžkelis prisižadėjo duoti speciali 
traukinį Naujienų ekskursantams iš Chicagos 
iki New Yorko ir pakeliui į Niagara Falls, jei 
susidarys ganėtinas keliauninkų būrys, būtent 
125 žmonės, šią progą gali pasinaudoti ir tie ke
leiviai, kurie pirks laivakortes iš kitų agentū
rų, jei iškalno apie tai praneš Naujienoms ir 
taipgi palydovai, kurie norėtų palydėt savo gi
mines iki New Yorko.

Visi agentai kviečiami prisidėti
Visi U. S. Linijos agentai, kurie turėsite kiek 
nors keliauninkų ant 2' gegužio, kviečiami pri
sidėti ir gauti savo keliauninkams kambarius 
ant laivo per Naujienų Bendrovę. Musų palydo
vas patarnaus lygiai visiems'.

Skubinkite sutvarkyt popiefas
Visi, kurie nėra šios šalies piliečiai turi skubiai 
pradėti rengtis: paduoti prašymą sugryžimui, 
pasportui ir aprūpinti taksas už 5 metus. Ku
rie dėl kokių nors priežasčių negali gaut leidi
mo sugryšti, turi pasirūpinti kitokius dokumen
tus užtikrinančius sugryžimą.

Visais reikalais kreipkitės asmeniškai ar laišku

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

kuri perka
Naujienų 

Persiunti-

Chicajro, III

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Health Service Institute
Specialistai —

Venerinių ligų. Vartojame Eu
ropinį gydymo būdą. Taipgi gy
dome ligas inkstų, skilvio, plaučių 
ir širdies.

DR. A. A. BIENIEWSKI
Instituto užveizda

1553 W. Division St.
Ofiso valandos: 10-12, 2-5, 6-9.

Tel. Brunswick 1717

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.
• Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert P bar macai Co^ Saint 
Lows, U. S. A.

✓
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Komunistai bandė išardyti 
socialisty prakalbas

Sukėlė muštynes K. Abramovi
čiaus prakalbose. Daug žmo
nių sumušta ir keli komunis
tai liko areštuoti

Pereitą sekmadienį Garrick 
teatre turėjo įvykti žydų socia
listu prakalbos, kuriose turėjo 
kalbėti Rusijos socialdemokratų 
vadovas K. Abramovičius, kuris 
nesenai atvyko į Ameriką pa
linkti aukų Rusijos politiniams 
kaliniams, kuriuos kankina ta
riamoji ‘darbininkų” bolševikiš
koji valdžia? Kadangi R. Abra
movičius gerai pažysta bolševi
kus ir daug tiesos apie Rusiją 
pasako, o to bolševikai labiau
sia ir bijosi, tai visur bolševikai 
stengėsi jo prakalbas., išardyti, 
sukeliant jose muštynes. kTą pa
tį jie bandė padaryti ir šiose R. 
Abramovičiaus prakalbose.

Vos kalbėtojui pasirodžius /ir 
prabilus keletą žbdžių (R. Abro
mavičius kalbėjo žydiškai), bol
ševikai sukėlė leiTną. Jie atėjo 
į prakalbas gerai susiorganizavę 
ir sumobilizavę visas saVo spė-
kas. Bandyta juos nutildyti, 
bet tai nepavyko. Atvyko poli
cija, bet tada komunistai šoko 
muštis kaip su policija, taip ir 
pulti publiką. Bet'puolimas ne
labai komunistams pavyko, nes 
jie patys labiau nukentėjo. Už
pulta policija irgi komunistų ne
labai gailėjosi, taip kad keletas 
jų gerokai nukentėjo. Be to a- 
pie pora desetkų komunistų liko 
areštuota ir išgabenta šaltojon. 
.Jų tarpe ir komunistų laikraščio 
redaktorius ir jo pati. Išvesti 
gatvėn jie dar bandė sakyti pra
kalbas apie revoliuciją, bet pa
matę rankosę policistų buožęs, 
greitai nutylo, taip kad nors ir 
gražus.buvo oras, bet komunis
tinė revoliucija vistiek neišdegė.

Numalšinus triukšmadarius 
tęsėsi prakalbos, bet kad nema
žai laiko buvo sugaišta komunis
tus bemalšinant, tai prakalbos il
gai nebegalėjo tęstis.

Vakare, tą pačią dieną d. Ab
romavičiui buvo surengtas ban- 
k i etas.

Vėliaus Naujienų reporteris 
duos smulkesnį aprašymą tų 
prakalbų ir chuliganišką komu
nistų elgesį.

Lietuvis nusitroškino gasu
Atikas B ubais, 131 E. 104 St., 

Roselande, liko rastas nusitros- 
kinęs gasu savo miegamą j ame 
kambaryje. Jo pati Ona sako, 
kad jos vyras veikiausia nusižu
dė ir rūpesčio piniginiais reika
lais.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

Dalyvauja komedijoj “Potašas ir Perlamutras

1NUKA GUGIKLNE.
Vaidins Mrs. Rozalijos Polas rolę jDzimdzi-Ddimdzi 

n lošiamam spektakly 'Greal Northern teatre, 22 W. .laek- 
son Blvd., kur bus statoma 3 veiksmų komedija “Potašas
ir Perlamutras.'’

Prigėręs munšaino nušovė 
savo pačią

Paskui ir pats nusižudė.

Prisigėręs tiek munšaino, kad 
nuo jo pakvaišo, Joseph Boki, 
1861 Winnebago Ave.,r nušovė 
savo pačią ir paskui pats misi- 
šovk. Jiedu barėsi visą dieną, 
vis pačiai išmetinėdamas neišti
kimybę ir kada toji pagrūmojo 
jį pamesti ir gryšti pas savo tė
vus, jis išsitraukė revolverį Ir 
pradėjo šaudyti. Tą baisią tra
gediją matė penki jų maži vai
kučiai, kurie pasiliko našlaičiais 
dideliame varge, nes, žinoma, 
jokio turto nepaliko, nes jų tė
vas viską pragerdavo.

Kaip jau buvo minėta, Požėlos 
-Bancevičiaus ristynės eis už lie
tuvių pusiau sunkiojo svorio 
čempionatą. Laimėtojas gaus 
deimantini diržą. Diržą pada
rys p. J. Lukas, kuris ir suma
nė, kad lietuvių čempionas tu
rėtų atatinkamą žymę. Ponas 
Lukas rūpinasi, kad tas diržas 
butų kuopti i klausias. —N.

AR ATSILAIKYS KOMARAS
PRIEŠ SARPALIŲ7
.<• 1A 1 "1 u <

Kovo 24 d. parodys ant kiek 
Komaras yra geras ir kaip jis 
galės laikytis prieš Sarpalių.

’ .Jųdviejų ristynės įvyks School 
Hali svetainėje, 48 ir Honore 
St.

Risis ten taipgi ir Šimkus, ku
ris parodė, jog jis yra pirmos 
klasės ristikas. —N.

Sportas
“DRAPEŽNAS DZŪKAS”

JUOKAUJA

Kadangi Požėlos su Bancevi- 
čium ristynės tikrai įvyks, ir tai 
į4či.ii trumpu itiiku, tai dzūkas tik 
j uokauja.

Į Požėlos reikalavimą, kad bu
tų duota užtektinai laiko risty- 
nčms, idant jos eitų iki galuti
nos pergalės, Bancevičius juo
kais atsako: “Aš patariu publi 
kai lončius atsinešti. Apie save 
aš galiu tik tiek pasakyti, jog 
aš dabar jaučiuosi geriau net 
negu rudenį. Tegul Požėla bt|la 
tikras, jog už deimantinį žiedą 
as kovosiu iki paskutinių pajė 
gų.”

Lietuvių Rateliuose.
“Potašas ir Perlamutras”

Buvo dideliu pasisekimu vaidi- 
namas I-i t-1 uvoj, tlsily vien jun t 
A. Vanagaičiui ir V. Dinei
kai, kurie dabar vaidins ir 
chicagiečianis.

’ To tašas ir Perlamutras” — 
gyva amerikonų komedija, ku
ri savo laiku Amerikoje turėjo 
labai didelio pasisekimo. Ta 
pati komedija labai trumpu 
laiku įgavo didelio pasisekimo 
netiktai Amerikoje, bet ir Eu
ropoje. Neatsiliko ir musų 
jaunutis Lietuvos Valstybinis

i. Knovvitt The affair was ve r y shocking 1
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Dramos Teatras Kaune ir dar 
pabaig’ojė 1921 in. tą komedi
ja irgi vaidino. iLietuvių Te
atro istorijoje .tai buvo pir
ma pasaulinio mąsto komedi
ja, o kadangi ir suvaididta bu
vo gerai, tai repertuare laikė-’ 
si labai ilgai. Tas veikalas 
Kaune to pat Valstybinio Te- 
alio buvo vaidinamas dar net 
1924 metais. Tik išvažiavus 
Amerikon V. Dineikai ir A. 
Vanagaičiui to veikalo Valsty- 
blinio Teatro repdrtuare jau 
nebesutinkama.

Neužilgo tk bučių komediją 
mes išvysime Chicagoje, ..bū
tent ateinantį sekmadienį, ko
vo 22 d., ’.Great Northern te
atre. Anglų kaboje ją dau
gelis musų yra jau matę, tai 
tuo įdomiau mums bus ją pa
matyti savo gimtoje > kalboje. 
Tą komediją, kaip jau yra ži
noma* vaidins Dzjmdzi-Drimd-

zi artistai su pagelba vietinių 
žymesniųjų artistų. Tai irgi 
bus įdomi naųjuatybe pama
tyti musų pamylėtuosius 
“Dzimdzius” rimtesniame vei
kale. tiki šiol męs jais gėrė
jomės kaipo vodevilio artis
tais, dabar ■' gausime progos 
pamatyti kiek jie toli yra nu
žengę dramos komedijos 
srityje. Tuo pat kartu pama
lę,-.juos 'vaidinant “PolaŠą ir 
Perlamutrą”’ įgausime ir su
pratimo kokioje aukštumoje 
yra musų Valstybinis Teat
ras, nes du <Dzimdži-Drimdzi 
artistai, būtent V. Dineika ir 
A\ Vanagaitis, yra to Teatro 
gan žymios jėgos ir jie, Kau
ne dar būdami, toje; komedi
joje abu vaidinę;-į-4 A. Vana- 
gaitis — Polašą,- o V. Dinei
ka - - Perlamutrą.

- ------------------ •*-----r~“---------------- 

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Severa’s
Cough
Balsam

suteiks greitą palengvinimą, 
Tatai yra lengvas budaš apsi
saugojimui nuo daugelio pa
vojingų ligų.

Kainos: £5 et. ir 50 et.

Gaunamas pas jūsų aptiekorių.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo 

pranešima iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais. ' I

Pinigus gavo:
Perlaidos J. Z'0 54343 J. Vįernagis

104 — — V. Janltvvski 20456 Tautkienė
781 B. Vaišvilaitė 7 20457 —*- Laučiško

54527 A. Andriuškevičienė 20515 —.....- Barkauskienė
54469 — — L. Tirunienė 20526 N. Dementienė
54345 Sandargis 20541 Venclovas
53256 A. VJosiliauskas 20535 ----------- P. Gutmanas
54333 Viešas Knygynas 20585 Žilienė
53290 ............. Katauskicnė 20695 ■ ■ M. Murauskas z
53247 . 11 ■ «< M. Sinkevičienė 20.1.76 111 ■..... Keserauskaitė
53250 —... — Muliorius 20322 — Pocius
53284 Galgantienė 20177 — Pliuskevičienč
53265 Sliautaras 20317 Lukošienė
53264 M. Serpitaitč 20558 --------- Jankienė
54315 Balčiūnai 20559 Pavėšienė
53287 . ............ V.. Putvinskas 20562 — Cesnulevičaite
53259 A. Gutmanas 20517 .------------A. .Zolis
54314 F. Navickaitė 20704 ......... .. Kisielius
95647 M. Rumšieng 20600 — Baucevičius
95645 Sandargienė 20583 — T. Vaidyla
95616 ——- M. Staponavic 21101 I O. Barkauskienė
20318 Žutautienė" 54450 — D. Petrušaitis
20429 O. 'Jakubauskienė 54371 — Kpiukštienė
20459 1 ■' " • J. Zmogas 54338 — Kjersnauskas
20353 ___ L. Andrulienė 54457 — V. Revitis
20391 Gudauskio 20492 M. Pilkienė
20552 - ,,,,, Rudžius 20549 — A. Baliauskas
20426 ____ - Jurėnaitė, 20548 — Sumskis
20468 M 1..111,11 ■ Petrauskas 20527 - ■ - - M. Karašaitienė
20187 Pievėnų Klebonas 20524 Katbauskaitė
20332 1 . .... 1 ■'« Kniukštaitė 20699 E. Mikšiutė
20480 Laureckis 20994 —— J. Sileiko
20565 ■ II ■ Kaunaitė 20537 — Strizigauskas
20570 Malakauskienė O. * 20564 Bartkienė
20464 ..n A. Sam ceri s 20545 ......... * Atutis
20361 . ........... Malcevičienė ' 20528 —----- K. Valickas
20399 — M. Verževickei 20365 «■ u ■■■< A. Grigalius
20351 Railis 20335 D. Gediminas

t>27 Li«i.. Ttiiucl. Kryžiusj 807 — P. Jančevskienė
21337 — I>. Gedvilas 738 — P. KapturaUskas

21346 A. Raskuviene 21263 J. Uodaitis
21390 M, Poškienė 21103 ——* M. Jurgenipnė
212Ž4 J. Zibarliene 21129 V. Liolite
21110 L. Vaitiekus 21243 ——— M. Idzeleviča
54401 -.......... Šeputis '2129J) F. Mikolauskas
54500 M. Serpitaitė 21220 V. Rukštelienė
54465 L. Stonienė 21072 S. Segaudienė
54515 A. Reivikis 21101 — Sarkauskienč
54352 Jašmontas 53251 L. Katkienė

Kvitai su paėmėjų parašais randas* 
“Naujienų” ofise-

t DR. V AITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

KOSULYS
yra vien simptomas ir gali 
užeiti bent kokiame laike. To
kiame atvejyje

p"ieugvins akių Itempiujų, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli 
regystę. Prirenka teisingai akinius 

I Visuose atsitikimuose egzaminavi 
mas daromas su elektra, parodan 
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai 
kus. Akiniai nuo $4.00 ir aug<£iau 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St 
Phone Boulevard 7689

CEDĄB RAPiDSJIQ)WA ?;

TAUPYKI!
American Family Vy- 
nioklius ir gaukite si
dabrinius indus ir t. t.

( DYKAI 1 / 
šis muilas 'kainuoja f % 
biskį daugiau, bet jis f z 
vertas, švaresni rūbai, *; s / 
mažiau velijimo. > W •

AMERICAN
FAMILY S O AP 

, i > >: ; • > y

Vieta gerų 
ir lengylų 
a r m o n i k ų 
Junyt. Vai- į 
atAjosc. Mes 
nevurtųjamc 1 

irhportubtų ar-' 
nionikų; visi 
musų inatfii- 
mentai yra 
padaryti čio
nai, CImch- 
goj. Visas 
darbas atlie
kamai ran-

North America Accordion Mfg. Co.

riuusio maleriolo. Senas arrnonikRs mainom 
j naujas. Musų naujos armonikos yaran- 
tuotos 5 metams. Reikalaukite musų kata
logo šiandien.
North America Accordion Mfg. Co. !

S26 So. lialated St... < III Į

LIETUVON—
. užrašykite savo gimi

nėms ir pažjstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.
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Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo.
i Bridge geriausio aukso. Su musų 

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

t 1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

X-Ray_ _ _ _ $1.00'

v - i i
Vyrai ir moterys kenčianti. Žino

kite tiesą. Tikra pilna egzaminą 
cija musų specialistų dasiekia pa
čius pagrindus jūsų trubelio ii 
prašalina juos.' Nėra spėliojimu, 
tikras ir teisingas egzaminavimas 
musų specialistų siekia pačius pa-> 
grindus jūsų ligos ir juos* prašalina 
Nėra spėliojimų, dalykas daromas 
tikras ir akuratiškas. Ar jus turite 
prastą apetitą, 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 chronyįką ligą.

NegaiŠinkite laiko su gyduolė
mis arba daktarais, kurie nesutei
kia pasekmių. Daugelis yra nusi
minusių ir mano, kad jau nėra pa
geltos. Nenusiminkite Gaukite jū
sų eksperto patarimą ir nuomonę, 
šimtai jau dabar yra sveikais ir 
linksmais. Prisidėkite prie dauge
lio užganėdintų ir išgydytų žmo
nių, kurie atsilanko j musų priva
čius kambarius dėl gydymo? kas
dien.

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 t* 
gaukite $10 X-ltAY egzaminaciją 
ir kraujo spaudimo egzaminaciją. 
Viską už $1.00.

CHICAGO MEDICAL CL1NJC 
505 S. State St., kam. Congress St.

1’* i v;» Lits įejiniriH, 7 IC. CJonįęress 
St„ prieš Leither krautuvę.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Pancdoly, seredoj ir subaloje 

nuo 0 ryto iki 8 vakare.
Ncdčlioj nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Ar jus žinote, kad
Paskutiniu laiku Kaune dar pasi

daugino 700 bedarbių. Valdžia be
darbiams yra paskyrusi 1,500,000 li
tų metams.* Ar jus žinote, kad rū
kytojui reikia tiktai kelių minučių 
dėl užsiganėdinimo grynu Turkišku 
tabaku cigaretuose. Kuomet perkate 
Helmarus jus perkate gerumą, bet 
kdbmet perkate paprastus cigaretus, 
jus perkate daugumą.

By Thornton Flsher; *
ii
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Lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.) v

Tos komedijos pastatymas 
Kaune sukėlė daug kalbų, 
daug buvo rašyta ir laikraš
čiuose. čia paduodu keletą 
ištrauki) iš laikraščių, kurios 
mums amerikiečiams yra įdo
mesnės:

“Laisvė“ Nr. 228. 1921 m. 
spalių 11 d., rašo:

”...ši komedija savo origi
nališkumu turėjo, pasisekimo 
visur, kaipo pranykęs 
amerikoniškų biznierių 
tiimo...

“Pati komedija nėra 
juokinga, bet ji daug 
lauja nuo vaidintojų, 
neika ir A. Vanagaitis 
ir Perlamutro rolėse 
savo sugebėjimo ir 
žiūrėtojus
lokiu V. Dineikos* ir A. Vana
gaičio amdilikoniskumį i...

“Pažymėtini Vi 
Strazdas (kuris 
“Švyturio“ B-vės 
yra atvažiavęs
drauge su Dzimdziais 
šioje komedijoje) ir 1 
rie abelnai išlaikė vi 
kalavimus..“

labai 
reika- 
L Di- 
Potašo 
parodė

patenkino 
Tik gėrėtis reikia

dabar, kaipo 
įgaliotinis 

ChiCagon 'ir 
vaidins 
Ii. kn
is rei-

biržų žinios a r. i 
m. saplių m. 7 d., rašo:

“Ponas Vanagaitis Pota- 
šas, kaipo šios rolės atlikėjas, 
taip ir Milleris “Klastoje ir 
Meilėje“, o taipgi ir Gerchar- 
das Bckas °Ghise“, parodė la
bai vertingą savo gabumų pu
sę, būtent: neabejotiną
mens persikeitimo galimybę. O

as-

MYKOLAS M BIDONAS
Musų mylimas pusbrolis per

siskyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 36 metų amžiaus, kovo 16 
d., 8:15 vai. ryte. Paėjo iš Mor- 
kuniškio kaimo. Linkmenų vals
čiaus. Amerikoje išgyveno 12 
metų.

Paliko dideliame nubudime 
du pusbrolių, Mykolas Grusnų 
ir Liudviką Gegį.

Kūnas pašarvotas randasi 
4529 S. Honore St. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, kovo 19, 
1925, 8 vai. iš namų 4529 So. 
Honore St., į Šv. Kryžiaus Baž
nyčia, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiamjam paskutinį patar
navimą.

Nuliūdo ir pilni gilios sielvar- 
aos liekame,
Pusbroliai Mykolas ir Liudvikas

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius L J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

MARIJONA KANGAILUENĖ į 
Musų mylima motina persisky

rė su šiuo pasauliu 
51 metų amžiaus, 
1925, 6:50 vai. vakare, 
iš Pagramončių kaimo, 
rėd., Tauragės apskr. 
koje išgyveno 23 metus,

Paliko dideliame nubudime 
dukterį Marijoną ir du aunu: 
Vladislovą ir Prancišką iž že;.- 
tą Joną Kraučiuną.

Kūnas pašarvotas randasi 
2522 W. 46 St. Laidotuvės įvyks 
seredoj, kovo 18, 1925, 8 vai. 
ryto iš namų j Nekalto Prasidė- 
dėjimo P. M. švenč. bažnyčią, o 
iš ten po pamaldų bua nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę ir- pilni gilios sievar- 
tos liekame,

Vaikai ir žentas.
Laidotuvėse patarnauja gra- . 

borius Eudeikis, tel. Yards 1741

sulaukusi 
, kovo 15 d., 

Paėjo 
Kauno 
Ameii-

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marquet- 
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 
2554 W. 69 SL

Tel. Roosevelt 8500

tni yra išrods-mas, kad artiste Nuo tūlo laiko Roselande pa- 
esama tikros artistinės stygos, sireiškė plėšikų užpuldinėjimas. 
Jo Potašas buvo labai šimpa- Įšpradžių buvo nežimus, bet da
lingas. Tai buvo minkštas, ge- bar jau netiktai, kad pavienių y- 
nis, judrus žydas, juokingas patų užpuldinėjimas tankiai ir 
savo mim*hj sudėstymu ir jau
dinantis savo širdies tyrumu, puldinėti pradėjo ir ištisas gxu 
Savo rolę jis gerai išlaikė ligi peš.
galo, nę minutės neužmįršda-. Kovo 6 d. Chas. Strumilo šve
ntas, kad jis vaidina žydą. Jo tainęj,/Auksinės žvaigždės Pas. 
sumanytos rolės piešinys įdo- ir PAš. Kliubas turėjo mėnesinį 
mus ir detaliai išgvildeplas. susirinkimą. Užsibaigus susi- 
Tos jo ypatybės pasirodė viso- rinkimui suėjo į saliuną Chas. 
se trijose rolėse ir rekomenda- Strumilos, J. Šarapas, G. Kriš- 
vo jį kuopuikiausia. Jame daug topaitis, K. Ražanas įr J. šleiva, 
šilimos ir paprastumo. Esama Apie 11:30 v. v. jiems išėjus iš 

o savim ir pri tyri- sali lino, ir sulojus ant šalygmt- 
vi<\ prie snliuno durų pasikaL 

parlnoris buvo įanrbėti, nuo Michigan Avė. pusės 
Perlamutras. Musų atvažiavo automobilius ir susto- 

šitas jaunas vaidin-j jo skersai gatvės. Išlipo du vy- 
ateina prie stovinčiųjų ir

tankiai pasikartoja, bot Jau už-

NAUJIENOS, Chicago, III, 
hIM ■■■■!■ IIFMII ........................  H

I i
ir visokie pranešimui galimi tal
pinti laikraštyje.

4. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centą už colį ar-t 
ha dali vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių neaprubežitiojainas.

5. Apie kredito reikia tartis su 
Naujieną administracija.

6. Visi pranešimai norint palai
pinti į sekamos dienos laidą turi 
būt priduoti no vėliau kaip iki de
vintos vai. vakaro.

ŠEIMYNIŠKA VAKARIENĖ
LSS 81 kuopa rengia šeimynišką 

vakarienę šeštadieny, kovo 28 d., 
Wicker Park svet., 2010 Norlh Av. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 
$1 ypalai. Bus pagaminta skani 
vakarienė, gražus programas ir šo
kiai. Tikielus galima gaut Naujie
nose, 173!) S. Halsted St., Aušros Į 
knygyne, 3210 S. Halsted St. ir pas 
visus kuopos nhrius.

Kviečia LSS RJ kuopa.
ruo.

Dineika
nuomone 
tojas dar daug gero pasakys rai,

?. Jame yra, tono leng-, nuduodami policistus vienas sa 
| ko, kad čionai girtų bunčius, o 
antras tuoj užklausė: ką čia tu
rite? Kadangi tie žmonės nebu
vo girti, ir nieko su savim netu
rėjo, /tai j'ltu ir nenusigando. 
Ghas. Strumilas juokdamasis 
dar užklausė kur jųjų žvaigždės. 
Tada vienas urnai ištraukė abi
dvi rąnkas iš kišenių — ir kiel;- 
vieno.į rankoj' po revolverį ir 
liepė pakelti rankas aukštyii; 
Kitas gi laikydamas revolverį 
vienoje rankoje, kita ranka .pra
dėjo krėsti kišenius. Nuo :T. 
šleivos ir Chas. Strumilo atėmė 
laikrodėlius, nuo Krištopaįčio 
$10, nuo Sarapo, rodosi, apįe 70 
centų ir da kiek nuo Ražano. 
Ant laimės nuo Michigan Avė. 
Į pakalnę pasisuko automobilius 
ir jie manydami, kad, atvažiuos 
iki Strurhilo vietos, nebesuspėjo 
visus kišenius iškrėsti. Vienas 
tuoj paliepė kitam apsukti au
tomobilių, o pats liepė visiems 
eiti į tarpą stubų ir riusigrište 
prie sienos. Kri.štopaičio klahsė 
kuriam kišeniuje turi pinigus, 
tas atsakė: — Nežinau, jieškok, 
kad nori.. Karui apsisukus plė 
šikas padavė Krištopaičiui ran
ką, pasakęs, kad jis esąs 
“smart” ir paliepęs nesijudinti, 
užšoko ant automobilio šono 
laipto ir laikydamas rankoje re
volverį nuvažiavo. Pirmiau pa
našių atsitikimų Roselando apy
linkėje nebūdavo.

----- :o:------
LSM. Ratelis netiktai, kad 14 

dieną vasario buvo surengęs 
šaunią vakarienę, 29 d. kovo 
rengiasi prie dar šaunesnio va
karo, kuriame' bus suvaidinta 
“Dvi Seserį,” keturių aktų dra
ma, Kalnų Duktės parašyta. Ar 
tistai ikišiol susimokinimus tu
rėjo sykį į savaitę, c dabar jau 
turi susimokinimus au sykiu sa
vaitėje. Taipgi pradėtos jau ir 
dekoracijos piešti dėl kovo 29 
d. Prie dabar esančių dekoraci
jų Strumilo svetainėje netiktai, 
kad negalima gero veikalo tin
kamai pastatytą bet ir jokio. Už
tai rateliečiai netiktai, kad tu
rės daug darbo, bet daug ir iš 
laidų, kol savas dekoracijas per 
malevos naujai. Ratelis supran
ta, kad tos dekoracijos, kurios 
dabar yra Strumilo svetainėje, 
publikai jau yra nusibodusios,' 
tai Ratelis ir daro viską kad M 
publiką butų patenkinta, kuri 
atsilankis į jųjų rengiamą vaka
rą. —Darbininkas.

ateityje, uamv yru, ivm/ įcug-i 
vumai ir mokėjimas elgtis!

Ai scenoje. Jo “Glusas” papras
tas ir jaudinantis. Šitas aukš
tai vertinamas paprastumas 
kartu su nervingumu ir ne
abejotinu temperamentu tei
kia artisto talentui lyrinio

ti figūra, gera sceninė išvaiz
da, judėjimų lengvumas duo
da šiam 
garbingai 
ir lyrinių 
Amplua
(Huso atlikimas padarė neabe-

vaidintojui ga I i /ny I »ės 
užimti netiraštėnikų 
numylėtinių amplua, 

lankstus ir Įdomus.

—Padau žiu kas.

Roseland
LDLD. 79 kp. paskaitos, —-Siau

čia plėšikai. LSM. Ratelio .vei
kimas

LDLD 79 kuopos antra pa
skaita įvyko kovo 5 d., “Aušros” 
kambariuose. Prelegentu buvo 
jnž. K. Augustinavičius, kuris 
skaitė temoj: Klimatas ir civili
zacija.

Aiškioje kalboje prelegentas 
parodė, kokią įtaką klimatas da
ro į žmonių ir šalių civilizaciją. 
Mokslo tirimai parodą, kad ne
kurtose šalyse klimatas yra kiek 
p|asikeitęs, todėl ir civiKtacija 
tose šalvsc keičiasi. Esą vienur 
ir per tūkstančius metų negali
ma pastebėti jokio progreso, 
kuomet kitoje šalyje civilizacija 
daug pakyla ir per šimtą metų.

Paskaita buvo labai įdomi, ir 
prisirenkęs pilnas Aušros kam
barys žmonių, atidžiai klausėsi. 
Susirinkusieji buvo patenkinti 
pilnai, ir jie reikalavo, kad dau
giau ir daugiau butų rengiama 

p.tokių paskaitų.
Po paskaitų buvo ir klausimų. 

Prelegentas pakartotinai išaiš
kino ir buvo tuomi pilnai paten
kinti.

Po paskaitos buvo ir pasikal
bėjimų. Čia ir vėl buvo duoda
ma įvairių klausimų,, kurie jau 
nieko bendra nebeturėjo su te
ma, K. Augustinavičius tiek pat 
draugiškai atsakinėjo į klausi
mus, ir visas tas pasikalbėjimas 
buvo labai draugiškas.

Negalima nepastebėti, kad 
nors iškalno buvo pranešta, jog 
paskaita bus grynai mokslinė ir 
ypatų įsitikinimai ir partijos ne 
bus liečiamos, nežiūrint to nebu- 

ivo nė vieno iš tų žmonių, kurie 
save vadina Darbininkų partija, 
taipgi nebuvo ir katalikų. Ma
tomai toms dviems srovėms mo
kslas nerupi. Vieniems moks
las — tik buržuazinis išmislas, 
o kitiems — nekatalikiškas 
(daug žinoti — griekas). Gal 
todėl jųjų ir nebuvo.

I Kovo 19 d., Aušros kamba
riuose 8 v. v., K. Augustinavi
čius laikys trečią paskaitą. Šios 
paskaitos tema bus: Anatole 
France (apie garsųjį franeuzų 
rašytoją, kuris dar nesenai yra 
miręs), ši paskaita turėtų už- 
interesuoti kiekvieną ir kiekvie 
nas turėtų atsilankyti užgirste 
ją-

Taipgi reikia nepamiršti iit 
kovo 24 dienos. Tą dieną Auš
ros kambariuose K. Augustina* 
vičius irgi laikys paskaitą. Te
ma bus paskelbta vėliau.

LDLD. 79 kp. mano rengti ir 
daugiau paskaitų, jei tiktai bus 
galima gauti vietą.

----- :o;.------

Pranešimai
iš, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
PRANEŠIMŲ TAISYKLĖS

Meldžiame \visų darbuotojų, drau
giją komitetų, raštininkų ir visų 
ių, kurie duodate Naujienoms pra- 
lešimus jsitėniyti šias taisykles:

1. Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra
nešimai dalinasi į dyi dalis: vie
na — pranešimai talpinami dykai, 
antra — pranešimai apmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorą ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, 'komitetų susirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaikščioji- 
mus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu. v

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopą, 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),
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ĮVAIRUS SKELBIMAI
Antradienis, Kovo 17, 1925

STOGDENG YSTĖ
Jnsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
Uokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. Įstaiga “4 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj.' Tik patyrę' unijos 
darbininkai samdomi. J. J.iDunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawdale 0114.

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMB1NG &
H E ATI N G SUITLY CO.

490 Mihvauke Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsled SI. Haymarket 4221

REIKIA DARBININKU'
VYRŲ

REIKIA vidutinio amžiaus vy
rų kurie moka vartoti įrankius, 
kurie norėtų dirbti abelną prie 
namų darbą, plauti ir pilstyti 
butelius. Darbas nuo 8:30 ryto 
iki 8 vai. vakare. Turi prista
tyti paliudymus. Atsakykit tik
tai laišku, angliškai arba lietu
viškai, kiek norėsite algos ir ko
kį turite patyrimą.

NAMAi-ZEME

PARDAVIMUI

Ohio valstijoj, labai gera 
vieta gasolino stoties, kur 
sueina du dideli

Cementiniai 
Keliai.

Del tolimesnių informaci
jų atsišaukite

Box 255,
Pittsburgli, Pa.

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujięnų” 
da gauti ir kitą laikrašti, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumerius “Naujie
noms”. —Aušros Knygynas. '

Lietuvių S. S. 4 kuopos susi rinki
mas įvyks antradienį kovo 17 d., 8 v. 
v. Raymond Chapel svetainėj. Drau
ges ir Draugui malonėkite priimt ant 
paskirto laiko, nes linini svarbių rei
kalų aptart.

Organizatorius J. M. Vainauckas.

North Side. - - Genornle 
dainų ir lošimo “Karuly.1- 
teisybe” įvyks antradieny, 
d., 7:45 vai.
svet., 1822 WAbansia Avė.

Visi lošėjai ir dainininkai malonė
kite būti laiku. Perstatymą rengia 
Pirmyn Mišrus Choras, kovo 21 d., 
M. Meldažio svet., 22*14 W. 23rd PI.

Pirmininkas Jv>Ascilla.

Trečiadieny, įOovo—Mareli 18, C. S. 
P. S. svetainėj, 1126 — 30 W. 18in 
St., Am. Liet. Teatro Kur. Sąjunga 
stato antru kartu PAK,RIKĖLIUS.

isus skait-

repeticija 
ė tikroji 
-kovo 17 

aka re Viešo Knygyno

stato antru kartu PAKE 
Pradžia 8:00 vai. vak. V 
lingai kviečia atsilankyti.

Renginio Komitetas.

Repeticijos veikalo “Paprikėliai” 
įvyks antradienio vakare C. S., P. 
S. svetaiėnį, 1126-30 W. 18 St.

A. J.

LSS Pildomojo Komiteto posėdis 
įvyks seredoje, kovo 18, Naujieną na
me, 8 vai. vakare. Visi nariai bukite 
šiame susirinkime.

—Sekretoriatas.

Bridgeport. — Hridgenorto draugi
jų susirinkimas atsibus kovo 18, 7:~0‘ 
vai. vakare, Lietuvių Auditorium, 2 
lubos. Visi nariai ateikit į ši susirin
kimą. —Draugija Valdyba.
______ l j v __ ____

ASMENŲ 1IESKOJIMAI
•PAJ1EŠKAU Kastanto. Drasučio 

dirbo ant Goodrich linijos laivo, bro
lis Kazimieras yra sergantis. Mel
džiu jis pats ar kas kitas jį žino at
siliepti šiuo adresu:

K. DRASUTIS, 
5702 W. 64th Place, Chicago, 111.

JIESKO PARTNERIU
REIKALINGAS partneris prie bu- 

černės ir gfosernės, turintis į biznį 
įnešti 15 šimtų. Gali to amato nemo
kėti, išmokinkime; geistina, kad bu
tų teisingas ir apsukrus.

Naujienos, Box 485
1 1739 S. Halsted St.

RASTA-PAMESTA
PAMESTA

American citizen popieriai išimti 
Circuit Court Chicagoj ir iš kariuo
menės paliuosavimo (discharge) po
pieriai 1918 m. inJudgement nota ant 
$1,000 nuo Kazimiero Dargis ir Gus- 
td Dargis jo moters prigulinti John 
P. Legeika. Kas rado tas popieras, 
meldžiu atnešti pas

John P. Legeiko 
3354 S. Halsted St.

Phone Boulevard 4372

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 /So Halsted St.

' J. S. RAMANČIONIS. Prez..

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distancb handling.

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

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

F. J. YANAS
2805 West 63rd St.
Užlaikau Geležiniu 

Daiktu:
Malcvų ir kitų reikalingų daiktų 
prie namų. Geriausios rrialevos 
už žemiausias kainas. Kviečiu 
vietinius lietuvius atsilankyti, o aš 
suteiksiu teisingą patarnavimą!

Tel. Lnfayetle 515.1-6438

ROBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

RE! KALINGAIS ' kriaučius, 
prie naujų ir prie senų rūbų 'siu
vimo.

4138 Archer Avė.
Tel. Lafayette 7674

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI bile kam kas 
gali užmokėti lig^irmo morgi- 
čio 2 flatų medinis biznio na
mas. Tai bus geriausia pirkinys 
Chicagoj. Matykit savininką, 

6342 So. Morgan St.

4 PERMAINOS BIZNYJE 
BRIGHTON PARKE

Groserio biznis iš ranki, ponios A. 
Link po antrašu 4107 S. Rjarshfiekl 
Avė. parėjo Jurgiui žičkui.

■'Todėl visi seni ir nauji kosturne- 
liaj mahmėkib* visais prosorio biznio 
reikalais lankytis pas mtis. Mes iš 
savo pysės stengsimės duoti nuoširdų 
patarnąyimą. ,

PARDAVIMUI automobiliai 
Mr.rmon ir lludson, couch 5 pa- 
oiiž:erių ir 7 sėdynių. Arba mai
nysiu ant loto, viena ir dvieili. 
G<* įima matyti tik vakarais, 2 lu
bos, 3300 SoJ Union Ava.

T

RAKANDAI
Jurgis Žirkus

4107 So. Muplewood A ve.

IŠRENDAVOJIMUI

PARDAVIMUI karietas, gro
jikus pianas, liampa .$10, parlor, 
miegamo ir valgomo kambario 
setai ir kiti rakandai 

5830 So.. Park Avė. 
Tel Normai 0221

RENDON fialas, 4 kamba
riai, 2 lubos, geroj vietoj. Kam 
reikia kambarių, meldžiu atsi
šaukti.

PARDAVIMUI
Cicero, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ

PARDAVIMUI kandžių ir 
sihulkių daiktų krautuvė. Biz
nis1 išdirbtas senai. Parduosiu 
visą arba pusę.

REIKAL1NGAS kambarys prie ma
žos šeimynos su valgiu. Kambarys 
turi būti švarus ir kad butų galima 
vakarais karnetu groti. Atsišaukit j 

Naujienų Skyrių 
Box 205

3210 S. Halsted St.

PARDAVIMUI senai įsteigtas biz
nis, “merehant” ir gatavai pasiūti. 
Krautuvė ir šapa dėl 10 darbinin
ką. Geroje vieioje, renda nebran- 
«'• -

2412 Milvvaukoe Avė.
Tel. SpauIding 5080

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir moterų prie 
pamušalų siuvimo kelnių. Taip
gi vyrų dėl siuvimo vesčlų.

900 W. Polk. S t.

GERIAUSIA proga biznieriui, par
siduoda labai pigiai biznis, grosernė, 
gali laikyti ir bučerhę. Parsiduoda su 
namu 2 aukštų medinis, ant kampo 
Storas, 3 fintai po 4 kambarius, prie 
šalies extra lotas. Rendos $118 į mė
nesį. Parduosiu viską kartu už $11000 
įmokėti $2500, Storas vienas yra tiek 
vertas, o likusius pinigus Į menesį po 
$75, namas ir savininkas

5125 So. Morgan St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA merginų lengvam 
dirbtuvės darbui.

RADIO GRAMAEONAS į vieną. Kam 
(*ili j koncertus, kad galima namie 
turėti koncertą; pirkit Radiola, ku
ri perduos koncertus iš toliuresnią 
miestų. Mes priimam į mainus se
ną gramofoną. Ateikite pasiklausy
ti, nekainuos nieko. Musų kainos 
žemesnės, geriausis patarnavimas.

Gus. Balscvvich
1722 W. 471h St. Chicago

Roseen & Gollins Co.
20 W. Lake St.

REIKIA patyrusių moterų in
dų plovėjų. Nereikia dirbti ne- 
dėlioj.

4169 S. Halsted St.ž

GROJIKLIS pianas turi būt par
duotas tuojau, hės apleidžiu miestą 
kovo 22 dieną. Atiduosiu gražų $890 
vertės pianą už

S110 ,
Yra 96 muzikos roleliai, benčius 

ir tt. Atsiminkite tas yra 88 notų 
grojiklis pianas. Mes /priimsime po 
$10 į mėnesį nuo atsakančių žmonių.

M r. Kilp Piano,
Š323 Lincoln Avė. 1 fl.

REIKIA OARBININKŲ
VYRŲ

VYKU
AMBJTINGŲ
PBOGA
ŠTAI KUR J J.

Salesmeną dėl pardavinėjimo lo
tą musų naujoje greitai augančio
je subdivizijoje. Labai geroje vie
toje prie West 22 St., netoli Des- 
plaines Avė. Patyrimas nereikalin
gas. Namą statymo sezonas jau at
ėjo. .Pradėkit tuojau. Laikas pri
brendo.

A. W. Komarek & Co., 
3818 \V. 26 St.

REIKALINGAS vargonininkas ge
rai žinantis muziką ir mokantis ve
sti chorus suaugusiųjų ir vaikų j Lie
tuvių Tautos Katalikų Bažnyčią, 1743 
N. Summer Avė., Scranton, Pa. Mel
džiu asmeniškai atsišaukti iki pietų 
kovo 18 d., šiuo antrašu: .3509 South 
Union Avė., Chitjago, III.

Kun. Vyskupas J. Gritenas.

REIKIA vyro į restaurantą, 
kuris biskį supranta tą darbą.

1616 So. Halsted St.

REIKTAI patyrusių beilerių 
darbas prie elektrinio preso. 
Taipgi 2 patyrusių trukerių i 
junk šapą.

P. Goldmaų,
1017 So. Falrfield

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
ne lietuvių apgyventoj apielinkėj. 
Biznis išdirbtas per 12 metų, 
davimo priežastį patirsite ant 
tos.

Atsišaukite
3435 Wallace St.

vie-

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tesen, pinigais arba išmokėjimais. 
Krautuvė vien tiktai už pinigus. Par- 
kupČiai neatsišaukit. Renda $45, ly- 
sas 5 metams. Kambariai iš užpaka
lio. Bargenas. Tas pats savininkas 
per 4 metus.

2862 W. 38 St.

PARDAVIMUI Dayton Computing 
Scale (pusinė voga). Atrodo kaip 
nauja. Kam reikalinga, prašom alsi 
šaukti; parduosiu už $48.

5636 So. Mav St.
Tel. Normai 5252

NAMAI-ŽEME
PARS1DŪODA bizniavus na

mas, krautvė ir 4 kamb. pagy
venimui. Krautuve tinka viso
kiam bizniui. 2958 Union Avė. 
Savininkas gyvena 3002 Eme- 
rald Avė.

GAS STATION
Parsiduoda labai pigiai, tu

rim gerą biznį. Atsišauk k ne
greičiausia, nepraleiskit tos 
progos.

3024 S. Halsted St.

NAMAI. Ml. Greenyood. Kai
na $3,50(1 ir augščiaii. 6 kam
barių, sineex), $5,500. Gera 
transporlacija. I nivcrsal

Phone Bevcrly 1675

PARDAVIMUI medinis bizniavus 
namas , Bevorjy Mills apielinkėj, 
storas, 2 pragyvenimo kambariai, 
ąnl antrą lubų, 5 kamb. ir vana. 
Kieto medžio, grindys, cemento 
skiepas, pačiu šildomas; garadžius, 
lotas 25x1X0. Rendos $9(1 į mėn. 
Kaina $85(10. |mokėt $2500, kilus 
mažiau kaip rendą. ^aviniukas ant 
2 lubų. 10194 \Vinston Avė. Kam
pas Vincennes. 'Tel. Bev. 3401

PARDAVIMUI 2V2 aukštų 
medinis namas, 4 fialai, 2 ka
rų garažas, prie Belmont Avė., 
įplaukų $2,000, kaina $13,000 
casli $5,000.

\V. C. Bender and ('.o.

FARMOS FARMOS
Pirkite ūkę didžiojoj lietuvių ūki / 

ninku kolonijoj, kur yra suvirš 4(KJ 
lietuvių apsipirkusių ukes. Čia ūki
ninkai turi 4 * draugistes, 2 nuosavas 
svetaines ir bažnyčią. Taigi apsigy
venę čia jausitės kaip Lietuvoj.

John A. Žemaitis,
R. 1, Bos 17, Fountain, Mich.

--------:--------------------------------------

MORTGECIAl -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIA1

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738.

MOKYKLOS

k

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

^TAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą į devy
nis menesius; augštesnj j dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — šiandie jie yra 
laimingi! čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei

kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla 
J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 

3106 S. Halsted St.,, Chicago, III.

POPIERAVIMAS
Malevojimas, moldinimas, greinavi- 
maš, scenarijos paveiksluotas mala
mas, scenarijos paveikslutoas male
vojimas, show card rašymas, klesos 
panely, seredoje ir pėtnyčios vaka
rais. Išmokite gerai apmokamą ama
tą į trumpą laiką. Atdara kasdien 
nuo # ryto iki 9:30 vai. vakare. Su; 
batoje ir nedėlioję iki 6 vai. vakare.

Superior Sign School 
2139 So. Wabaslį Avė., 

Calumet 5093

VYRAI išmokite amato laike 
mokinimosi. Bukite automobi
lių mechaniku. Instruktoriai jū
sų prigimtoje kalboje.

Doris & Creew 
2024 Wabash Avė.

i.


