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Lenkai apeliuoja 
Tautų Sąjungon

Sovietai gerinąs Jungti 
nėms Valstijoms

Vatikano santykiai su Argen 
tina žada trukti

Lenkija apeliuoja į Jauty 
Sąjungą dėl Dancigo

Krasnoščokovas paleistas 
iš sovietų kalėjimo

Protestuoja prieš aukštojo ko- 
s i saro nuosprendį lenku pašto 
byloj

VARŠUVA, vasario 5. —Len
kijos valdžia nutark apeliuoti' i 
Tautų Sąjungą dėl Sąjungos 
aukštojo komisaro Dancigui pa
daryto lenkams nepalankaus 

* nuosprendžio. Aukštasis komi
saras, būtent, nusprendė vakar, 
kad Lenkijos bandymas įsteigti 
laisvajam Dancigo mieste nepri
klausomą pašto, telegrafo ir te
lefono tarnybą yra neteisėtas 
daubas.

Varšuva dėl to yra taip įnir
tusi, kad lenkų biznieriai žada 
visai nedalyvauti ateinančio! 
Dancigo mugėj.

Sovietai pasidarė švelnesni 
Amerikai. .

Tikėdamies gauti pripažinimo, 
paliovė pirmykščiai 
prieš J. Valstijas

MASKVA, vas. 5. — Aleksan
dras Krasnoščokovas, buvęs to
limųjų rytų sovietų respublikos 
prezidentas, o paskui sovietų 
valdžios banko Maskvoj diirekto- 

Irius, praeitais mietais pasmerk
tas šešeriems metams kalėjimo, 
dabar tapo iš kalėjimo paleistas. 
Sovietai dovanojo jam bausmę. 
Jam busianti suteikta atsako
mi nga valdžios vieta arba toli
muose rytuose (Sibire), arba 
aukščiausioj ekonominėj taryboj 
Maskvoj, kurios narys jis ir pir
miau buvo.

šiuo tarpu jis serga ir yra ka
lėjimo ligoninėj.

Būdamas kalėjime jis parašęs 
keturias knygas apie bankavimo 
dalykus, bet savo veikalą atsisa
kė sovietams parduoti.

Krasnoščokovas, kurs kitą 
kart gyveno Chicagoj ir vadinos 
Tobinsonu, buvo bolševikų teis
mo pasmerktas šešeriems me
tams kalėjimo už tai, kad bū
damas valdžios banko direkto-

atakas riun'i išeikvojo daug to banko pi- 
'nigų savo privatiniams intere- I sams.

MASKVA, vas. 5. — Sovietu 
valdžia stengdamos įsigyti Wa- 
shingtono draugingumo ir sim
patijos, ir laukdama pripažini
mo, nuo laiko kaip Jungtinių 
Valstijų sekretorius Hughes pa
skelbė savo rezignaciją labai su
švelnėjo ir paliovė pirmykštes 
savo atakas pripš Ameriką.

Sovietų valdininkai vis dėl to 
mato nemaža kliūčių pripažini
mui gauti. Komunistų interna
cionalo pirmininkas Zinovjevas 
mano, kad skolų klausimas ne
būtų perdaug didelė kliūtis 
abiems valstybėms susitarti. Jo 
nuomone, Jungtinių Valstijų 
valdžia daug didesnės svarbos 
dėsianti koncesijoms ir paliovi- 
mui komunistines propagandos.

Chicago, III., Penktadienis, Vasario-February 6 d., 1925

UOLOS PRISLE (JTO URVE EI.OYDO COLLINSO GELBĖTOJAI

Pa vi i k -lėly parodyta kuopa žmonių, jau kelinio diena dirbančių išgelbėti Floydą Col- 
linsą. kurs nuo praeito penktadienio guli uolos prikaltas siaurame Sand Cave urve, 60 pėdų 
po Žeme. ( [i’acific and Atlantic Photo]

5 iandie - - 
“pabaiga 
svieto9 9.
Taip bent turėtų būti pagal Sak

inosios Dienos Adventistų pra
našavimą

Kanada pareiškia savo 
nepriklusomybę

Nori tardyti kviečiu kainu 
manipuliavimus

Maža vilties išgelbėti, 
Collinso gyvastį

Wisconsino senatas pa 
tvirtino vaiky įstatymą

MAjDISON, Wis., vas. g.
\Visconsino valstijos legislatu- 
ros senatas 19 balsų prieš 10 
patvirtino federaiės konstituci
jos amendmentą dėl vaikų dar
bo kontrolės.

Wišconsinas laikoma pažan
giausioji Amerikoj valstija.

Tai bent Solonas

Vatikano santykiai su 
Argentina trūksta

Argentina atšaukia savo pasiun
tinį; nuncius gaus savo pas- 
portą

RENO, Nev., vas. 5. Legis- 
laturos asemblymanas Hemrich, 
kalbėdamas prieš federaiės kon
stitucijos pataisą dėl vaikų dar
bo apribojimo, pareiškė:

“Jus tik žiūrėkit: konstituci
jos pataisomis atimta mums mo
terys; konstitucijos pataisomis 
atimta mums degtinė; dabar vėl 
konstitucijos pataisa nori atim
ti mums vaikus!“

ŽENEVA, Šveicarija, vas. 5. 
— Kanada įregistravo Tautų 
Sąjungoj savo konvenciją, pada
rytą ir pasirašytą su Jungtinė
mis Valstijomis ir Didžiąją Bri
tanija žuvynams Ramiojo van
denyno žiemiuose išlaikyti.

šis Kanados žingsnis sukėlė 
nemažo susidomėjimo, nes tai 
dar pirmas kartas, kad ji tiesio- 
ginai įregistravo savo jiutarti. 
Pirmiau ji tatai/ darydavo per 
Did. Britaniją kaipo tarpininkę.

J šitą žingsnį Tautų Sąjunga 
linkus žiūrėti kaip į Jtanądos 
pareiškimą savo nepriklausomy
bės tarptautiniuose santykiuose, 
lyginai kaip kad padarė Airija, 
įregistruodama Anglų-Airių su
tartį, prieš ką Did. Britanija už
protestavo.

Urvan ties vieta, kame jis guli 
uolos prislėgtas, kasama iš 
viršaus tunelis

CjAVE CITY, Ky., vas. 5. — 
Jau šešios dienos, kaip olų tiri-

manipu-' netojas bloyd Collins randasi

Sekmosios Dienos Adventistų 
tikėjimu ir pranašavimu tai 
šiandie turi įvykti ta baisioji 
“sudna diena” —svieto pabaiga.

Laukdami tos svieto pabaigos, 
turinčios įvykti 1925 metų va
sario G^dieną, adventistai sek
ta panaši kaip ir lietuviškųjų 
“biblistų” — per pastarąsias ke
lias dienas tik meldės ir pasnin- 
kavė, kiti visą savo mantą ra
kandus ir drabužių dalį pardavė.

Adventistų kunigas Robertas 
Reidt’as, kurs save vadina “sud- 
nos dienos apaštalu,“ smulkme- 
ningai nusako, kaip įvyks svie
to pabaiga. Pasak jo, pasaulio 
galas prasidės šiandie vidunaktį. 
Vienu kartu žemę ištiks ugnis, 
liepsnos, ledai, ligos ir maras, ii 
tęsis per septynias dienas. Po 
to pasauliui bus — kaput.

“Sudnos dienos apaštolas“ Ro
bertas Reidt’as, kurs, ligi svie
tas nepasibaigęs, gyvena Long 
Islande (netoli New Yorko), sa
vo rakandus irgi esąs pardavęs 
“seken’hend“ krautuvei. Bet 
jis, matyt, savo , pranašavimais 
pats abejoja, nes, pasak telegra
mų, parduodamas savo daiktus 
senštoriui. dėl visa ko išsiderėjo, 
kad galėtų juos atgal atsipinkti.

A. D. F. vykdomosios tary
bos konferencija

MIAMI, Fla., vas. 9 — šian
die čia prasidėjo Amerikos Dar
bo Federacįjos vykdomosios ta
rybos koųferencija. Konferen- 
cijon suvažiavę visi tarybos na
riai, išskiriant tik pirmą vicepre
zidentą James Duncaną, kurs ne
senai rezignavo.

Suvažiavusiems federacijos 
^lažininkams vietos Centraline 
Darbo Unija trečiadienio vakarą 
buvo Suruošus iškilmingus pie
tus.

Angliakasių streikas West 
Virginijoj plečiasi

PHILIPPI, W. Va., vas. 5. — 
Del solidarumo su streikuojan
čiais Wendel kasyklų darbinin
kais šiandie sustreikavo apie 400 
onganizuotų Galloway kasyklų 
angliakasių.

Visos kasyklos tame distrikte 
švenčia.. Kraštas — karo padė
ty: visur patroliuoja valstijos 
milicija.

federalė 
greičiau

Baisi vėsite Turkijoj
Daugiau ne 100 žmonių užmuš

ta, daug namų išgriauta ..

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, vas. 5. — Trapezondo apy
gardoj, Azijos Turkijoj, vakar 
siautė baisi vėsula ir sniego au
dra. Vėsulos daugiau ne Šim
as žmonių užmušta ir apie dvi

dešimt namų išgriauta.

ĮSPĖJA NEPARDUOTI SUNUI 
DEGTINĖS, JEI GYVASTIS 

BRANGI

WASHINGTONAS, vas. 4. — 
Senato r. Cameiron (rep., Ariz.) 
įnešė senatan rezoliuciją, kuria 
reikalaujama, kad federalė pre
kybos komisija padarytų tardy
mą tariamų netikslumų kviečių 
miltų ir duonos kanių 
liKvime.

Be reikalavimo, kad 
prekybos komisija kuo
tatai ištirtų ir senatui praneštų, 
irJzoliucijoj kviečiama dar pre
kybos sekretorius ir agrikultū
ros sekretorius suteikti senatui 
informacijų apie esamą pasauly 
kviečių išteklių.

Senatorius Cameron savo re
zoliucijoj sako, kad iš spaudos 
pranešimų matyt, jogei ruošia
mos pabranginti kaina duonai, 
remiantis tuo, kad kviečiai pa- 
brangę.

MINNEAPOLIS, Minn., vas. 
5. — Sudegė Bradshaw Brothers 
moteriškų skrybėlių fabrikas. 
300,000 dolerių nuostolių.

ORR

urve, prikaltas užgriuvusios ant 
jo kojų uolos, 60 pėdų po žeme 
ir apie 156 pėdų nuo urvo žio- 
tįes.

Višos gelbėtojų pastangos iki 
šiol buvo bergždžios. Netik ne
pavyko prisigriebti prie uolos ir 

' paliuosuoti Collinso prislėgtas 
kojas, bet atsitiko dar blogiau: 
vienoj vietoj užgriuvo urvas, ku
riuo gelbėtojai galėjo prišliauž- 
ti prie Collinso. Nuo vakar die
nos jam nė maisto nebegalima 
paduoti.

Dabar dedama paskutinių pa
stangų nelaimingąjį gelbėti. Ties 
vjetat kur 60 pėdų po žeme guli 
Collirts, pradėta kasti šulinys, 
kad iš viršaus prisikasus. Fe
deralė valdžia irgi teikia pagal
bos darbe. Nežiūrint, kad dir
bama sparčiai, vartojant kasimo 
mašinas, prakasti šulinys šešias- 
dešhnt pėdų gilumo užims ma
žių mažiausiai dvejetą dienų. Ar

190,000 VALDŽIOS ŠELPIAMU 
BEDARBIŲ AUSTRIJOJ

VIĘNNA, Austrija, vas. 5.
Skaičius bedarbių, gaunančių iš 
Ąustrijos valdžios pašalpą, da
bar pasiekė 190,000 asmenų. To
kio skaičiaus dar niekados pir
miau čiai nėra buvę.

------------------ 1 5
ŽEGS&JIMO LIGA

BRIUSELIS, Belgija, vas. 5. 
— Limburgo apskrity, rytinėj 
Belgijos daly, labai išsiplatino 
žegsėjimo liga, šimtai žmonių 
serga. Trys žmonės ta liga jau 
mirė.

AŠTUONIŲ VALANDŲ DAR
BO ĮSTATYMAS MOTERIMS 
. SPRINGFIEDnn., vas. 5. — 

Valstijos legislaturos atstovas, 
Mrs. Lottie Holman O’Neill, iš 
Downers Grove, ruošias ateinan
čią savaitę įnešti atstovų butan 
įstatymo sumanymą, kuriuo ei
nant moterų darbas butų aprėž
tas aštuoniomis valandomis di%* 
nai.

GAZOLINO PRODUKCIJA
GRUODŽIO MĖNESĮ

WASHINGTONAS, vas. 5. - 
Kasyklų biuro skaitmenimis, 
praeitą gruodžio mėnesį gazoli
no produkcija sumušė visus pir
mykščius rekordus: tą mėnesį ji 
siekė 795,613,195 galionų.

MANILA, Filipinai, vas. 5. — 
Generalgubernatorius Wood pa
siuntė į Nueva Ecija milicijos 
kompaniją gesinti neramumams, 
kilusiems tarp žemės savininkų 
ir jų nuomotojų.

5is Kartus Greičiau 
už 50 centu

Nežiūrint kad ir nėra reikalo skubintis 
su nusiuntimu pinigų Lietuvon, Jums vis- 
vien yra geriau siųst per Naujienas telegra
fu, kuris nuneš Jūsų giminėms pasiųstus pi
nigus įienkis kartus greičiau už paprastą 
pasta.

. Naujienų telegramos išsiųstos iš Chica- 
gos prieš šeštą valandą vakaro, nueina Kau
nan į 3-4 dienas. Uetuvos Koperacijos 
Bankas gavęs musų telegramą didžiausiu 
greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad- 
resantanis j visas Lietuvos daUs ir taipgi 
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių 
vietų. Naujienų telegramos yra greičiau- 

i sias, tobuliausias, pigiausias ir saugiausias 
pinigų siuntimo būdas.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

. ...... ........ -j---.-. . .
per tiek laiko kankinys išsilai-

Chicago ir apielinkė. — šian- kys dar gyvas, nebegaudamas 
die veikiausia bus gražu; nedide- nė maisto? Pagaliau, kažin ar 
lė temperatūros atmaina; vidų- jis bęyra gyvas dabar? 
tini s mainąsis vėjas. '

Vakar temperatūra vidutinai
siekė 45°F.

Šiandie saulė teka 6:59, lei
džiasi 5:10 valandą. I

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
NORVEGIJOJ

0W0SS0, Mich., vas. 5. 
žinomas amerikiečių rašytojas 
James Oliver Curvvood paskelbė, 
kad kiekvienas butlegeris, kurs 
bandytų parduot jo dvylikos me
tų sunui degtinės ar munšaino, 
busiąs kai piktas šuo nušautas.

Curwoodas prieš tai skundės 
miesto vyriaušybei, kad butle- 
g-eriai pn-i stata visai jauniems 
miesto berniukams ir mergai- 
tėms munšaino, tuo budu juos 
tvirkindami ir jų sveikatą nai
kindami. Vienas vaikas nese
nai nuo butlegerių munšaino mi
ręs.

OSLO, Norvegija, vas. 5. — 
Per pastarąsias dvi sąvaiti pie- 

niNriniT iriTnCAC tijiėse Norvegijos dalyse įvyko 
K llNlvrv tVUlCozYo penkiolika žemės drebėjimų, kai 

kurie jų buvo gana smarkus, ly
dimi požeminių trenksmų ir 
sprogimų. Ties Signalų ir Šok
lia žemėj pasidarė plyšys 150 
pėdų ilgumo ir 3 pėdų platumo.

PER DEŠIMT MINUČIŲ IR Iš- 
SISKįYRfi, IR VĖL IŠTEKĖJO

» ' -t...- r   ..

GALESBUG, III., vas. 5. — 
. Liliana Pfenland įsteigė greitu-

LietUVOS PimgŲ Kursas mo .rekordą išsiskirti su vienu 
-------- — vyni ir ištekėti už kito. Ji ga- 

Siunčiant pinigus Lietuvon per v0 įeįsme išsiskyrimą SU savo 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai- • _ , ;
tant Amerikos doleriais yra skaito- vyru Edvvinu Penlandu, o per 
mas šitaip:

50 “■
100 
200 
800 
400 
500 
600 
700 
800 
900

1000 litų .............................. -j * a •
Prie šitos sumos reikia pridčti 25 uždarė savo duris.

centai pašto išalidų už kožną siuntini. rejo apie 200,000 dolerių depo- 
Norint pasiųsti telegramų s— dar 50 r ..
centų daugiau. zlue-

Vakar, vasario 5 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų .. 
Danijos, 100 kronų .......
Francijos. 100 frankų 
Italijos, 1OO lirvj ..................
Lenkijos, 1OO zlotų ...........
Norvegijos, 100 kronų ....
Olandijos, 100 florinų ... 
Suomijos, 100 markių ...
Švedijos 100 kronų '....
Šveicarijos, 100 famkų .

$4.80
$5.17

$17.89 
$5.41

’ $4.17 
.$19.25 
$15.83 
$40.80
$2.58

$26,95 
$19.30

MERGAITĖ KLAUSIA COOLT- 
DGF/O, KAS .JAI DkVRTI 

INAUGURACIJOJ >res-

vei-
val-

kad

WASHINGTONAS, vas. 4. — 
Prezidentas Coolidge perdavė 
inauguracijos komisijai laišką,

ROMA, Italija, vasario 5. 
Santykiai tarp Arg-entinos 
publikos ir Vatikano žada 
l?iai nutrukti. Argentinos 
džia ir k>ai kurie katalikai 
gentinoj nieku būdų nenori,
Buenos Airese pasiliktų papos kurį jis gavo iš vienos mergai- 
nuncius Beda, kurs buvo priešin- tės. Mergaitė, susirupinus, 
gas paskirti Andreą Buenos Ai- klausia prezidento patarimo: ko
rės arkivyskupu. Del to tai Ar- kiais rūbais geriausia tiktų apsi- 
gentinos mjnisteris prie Vatika-^ taisyti, norint dalyvauti inaugu- 
no tur-but bus atšauktas, o utį- racijos parade? 
pos nuncius gaus savo pastvertą 
išvažiuoti į Romą.

NUŠOVĖ SAVO ŽENTĄ

GAISRAI

EVANS VILIME, Ind., vas. 5.— M1LWAUKEE, Wis., vas. 5. 
Praeitą naktį kilus Evansville — šiandie po pietų čia apdegė di- 
Veneer kompanijos įstaigoj gals delis Lindsay triobesys, talpinąs 
rui, gesinant ugnį du, žmonės žu- keletą biznio firmų. Gaisro pa- 
vo. Materialių nuostolių pada-1 daryti nuostoliai siekia per 150,- 
ryta apie 100,000 dolerių. 000 dolerių.

WALTERS, Okla., vas. 5. — 
Mrs.' Farrest'ienė nušovė savo 
jauną žentą, Geo. Hicksą. Hicks 
buvo pabėgęs su Forrestienės 
jauna dukterim ir slapta apsive
dęs su ja. Kai dabar jis su sa
vo japna žmona sugryžo pas jos 
tėvus prašyti kaltės dovanojimo. 
Forrestienė ne tik nedovanojo, 
bet pagriebus revolverį suvarė 
žentan penkias kulipkas.

tant Amerikos doleriais yra skaito- vyru Edvvinu Penlandu, 
0 dešimtį minučių jaiųbuvo ište- 

10.50 kėjus už Albino Johnsono.litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

..... $5.50
Z" 2O’?Š
..... 81.00
.....  41.25
..... 51.5(1
..... 61.75
..... 72.001
__  82.25

re National Bank of Commerce
«. . v,_.. • . Rankas tu-

UŽSIDARĖ BANKAS

PIERRE, S. D., vas. 5. —Pier-



IURA

Lumbago

VAIDINA

STRAIPSNIS 110

zimdzi-Drimtfzi MOTINŲ MIRTINUMAS

DIDELIS METINIS

BALIUS
LIET. POLITINIS IR PAŠELPOS KLIUBAS

Gydytojų Rekomenduojamo

Dept. 6

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c

OTT S EMULSION
ValsčiusKaimas

Paštas
24-59

Cable Piano Co
Adresas

Wabash and Jockson Bld

400
litų

Chicago, Illinois173!> So. Halsted St

100
200

The
New 
kaip

600 litų
700 litu
800 litų
900 litų

10O0 litų 
/5000 litų

Paštu 
.$62.00 

72.25 
82.50 
92.75 

103.00* 
514.00

Kada motinos pieno pristinga, var
tokite Borden’s Eagle Pieną, viena
tinį tikrą pavaduotoją motinos pieno

Pradžia 8 vai. vak 
Kaina $L00

Telegramų 
...... $62.50 
....... 72.75 
....... 83.00 
....... 93.25 
...... 108.50 
...... 514.50

Kas Dedasi 
Lietuvoj Išlavinta priežiūra ; 

ram gimdymui ’rėika]auja‘ 
mokinimo, f 
dalis, oef':;; . ‘_ 
geras jei Žriiogus kenčia, nuo nulauž
tos kojos ar apenęHcttis, Gabus vete
rinaras yra -pakviečiamas susirgus 
brangiai galvijų veislei.1 Taigi, ar g)^ 
vybe ir busianti sveikata motinos ir

kojas ir sveikus kunus. Jis---- x. ------- - V.L_ _.ra 

a lel sveikatos ir normalia
is yra rekomenduojamas gy

dei jo augštos

Jei pasiusite! šį apgarsinimą! į 
Borden Company, Borden Building, 
įVoric, jie pasakys jūsų kalboje, 
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu.

MOTINŲ INSTINKTAS
Beveik visuomet yra teisingas. Kuomet kūdikis ar 

mergaitė neturi užtektinai stiprumo, beveik visuomet 
motinų instinktas veda prie suteikimo stiprumo-bu- 
davotojo \ ' v ■

stačiai 
kokių tur- 

Viena 
nėra žiemos ir 

lija, o * per 
(3 5 sausio) 

trankėsi smar- 
švitiiriavo žaj-

All dfuggislR—35o and 65c j»i h and (ubcg. 
Childrcu’s Mustcrolę (inildcr forui)35o.

Better than a Mustard Plastcr

Paštu
. .$5.75
. 10.75
. 21.00-
, 31.25
. 41.50
. 51.75

Reikalinga ge- 
•’«* ■■’^atingo 

irgijos

šv. Jurgio Par. Salėje 
Bridgeporte

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite: I $ UjO?1

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

Tems.motinoms, kurios turi kūdi
kių, bet neguli jų krūtimis peneti, yra 
stipriai 
Borden’s 
Tai yra i 
sias surengtas 
nas yra kurs yra 
Sytas ir primaišytas, kuris pabudavoja 
stiprias 
kūdiki įgalina augti svaryn kas yr 
reikalinga t 
kūmo 
dytojų per 65 metus 
kokybes.

Perskaityk kas savaite šituos strai 
penius if pasidėk ateičiai.

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiusk ją mums su pinigais 
, PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO G AUTI SEKAMA YPATA:

NEPAPRASTI PRANAŠA 
VIMAI.

Prašajinkit jį tuojau
Skausmai prasideda labai pa
mažu — apsireiškia sustyrimas 
— pražūna kaip tik vartosit 
Sloan’s. Nereikia trinti. Pats 
lir.imntas atsiunčia šviežų krau
ją į skaudamą vietą. Labai 
greit jus busit liuosas nuo skau
smų. Pas visus aptiekorius — 
35 centai.

Sloan’s Lintment 
— Prašalina Skausmą!

i-ekomenduojamos vartoti 
Eagle Pieną dėl bonkutės. 
alkiausias pienas ir gryniau- 

Borden’s Eagle Pie- 
moksliškai sumai-

Gerai maitinamas kūdikis, visuomet sveikas kūdi
kis. Daug motinų atsideda ant tonic-maistingumo Scott’s 
Emulsion, kiekvieną rudenį ir žiemą if užlaikyti savo kū
dikius sveikus ir stiprius.

Del jūsų vaiko ar mergaitės mes rekomenduo 
jame Scott’s Emulsion kasdien!

Scott & Bowne, Bloumfield

GERQVžš ŠERIUS 
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

doleriais parašyk doleriais vietoto lity

Siuntėjo parašas........................ !....... ...

Retai kas‘ iš musų tikrai .įsivaizduo
ja kaip kūdikių gimdymas • yra pavo
jingas gyvybei. 4916 metais mes.ne^ 

. . , (tekome Amerikoj mažiausia 16,000
. (J. arba motinų nuo/ priežasfciųisurištų su ku

tuos glandlilildikių gimdymu, ir beveik viso to ga- 
v ------x, Gimdymo karš-

mirties priežas- 
‘ h . ipaeina m iš 

užkrėtimo nuo pribuvėjų ar patar
nautojų rankų motinoą žaizdų.

Iš 150 atvejų 'gimdymo viena ploti
na netenka gyvybės; vienas kūdikis 
iš kiekvienų dvidešimts gimusių neiš
gyvena nei šešių savaičių. O 'mirtis 
apkasuose buvo vienas vyras iš pen- 
kiosdešimts aktyviai dalyvavusių.

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasicrlaus čekiais 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Telegramų 
..1..... $6.25
........ M.25 
....... 21.50 
....... 31.75 
....... 42.00 
J..... 52.25

Nedėlioj, Vasario-February 8, 1925 _ 
MILDOS SVETAINĖJE, 

3140-42 SO. KALSTEI) ST.
aka re. x | žangu y patai 35c

SU DAUGYBE ĮVAIRIU DOVANU '
U1ICĄGOS' KOMITETAS. LIETUVOS NAŠLAIČIAMS ŠELPTI

ŠEŠTADIENIO 7 DIENA VASARIO (EEB.), 1925 m.

PIRM ATEISIANT KUPIKIUI
Pirm, negu kūdikis ateis yra Meat- 

butina kiekvienai motinai sekančių da
lykų:

I. Pasitarimas su gerai išlavintu 
gydytoju; pilnas kurto fšegzaminavi- 

rtnas, imant ir pilvo išmieravimą ir 
dažną analyzą šlapumo.

i 2. Maistingas vaflis su ganėtinai 
, pieno. ‘ ' .<
j 3. Nureguliavimas perdidelio augi
mo svaryn dažnai pasisveriant ir su- 

vasa- mažinant krakmolo ir cukraus , dalį 
valgiuose.

4. Užtektinai skystimų, kaip pieno 
ir vandens.

5. Nureguliavimas vidurių užkietė
jimo, jei galima vienu maistu, be gy
duolių.

6. Kasdien reikia maudytis 
prakaitavimas gerai eitų.

7. Priežiūra dantų.
8. Užtektinai poilsio1 ir miego.
9. Dirbti reikia ne'pervirš'ir mankš 

tintis be nuovargio.
10. Reikia nešioti tinkamas drapa

nas ir tinkamai atsilsėti.
II. Kasdien oavaikšČioti ore ir ge

rai išvėdinti miegruimius.-

Kviečiame jaunus ir senus atsilankyti ir linksmai vakarą pra 
leisti prie puikios muzik a, Kviečia KOMITETAS.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS!
Chicagos, South Chicagos ir apielinkių miestelių nepamirškite, 
kad Jonas Lukas yra generalis pardavėjas prie Cable Piano 
Company. Parduoda Pianus tiesiog iš dirbtuvės dėl apžiūrė
jimo Pianų Phonografų kreipkitės prie manės per laišką arba 
ypatiškai gausite visas informacijas, arba j štoius. Pirkite 
Pianus ir Phonografus pigiau negu iš krautuvės. Galite pirkti 
ant lengviausių išmokėjimų. Laiškus dėl informacijų siųskite 
ant šio adreso:

JONAS LUKAS
6016 SOUTH PEOR1A STREET. CH1CAGO, ILLINOIS. 
ARBA 8818 SO. COMMERCIAL AVĖ., SO. CHICAGO, ILL.

KAUNAS, 17 sausio 1925 m 
— Šiuo metu Lietuvoj pergy 
vename nepaprastą 
keistą laikotarpį - 
būt retai kada tebūna 
ligi šiol dar vis 
beveik kasdieną 
Tris Karalius 
daugelyje vietų 
ki perkūnija ir 
bai, kas labai nustebino net ir 
senus žmones. \Be to, paskuti
niuoju laiku visuomenėje sklei 
džiama v imk i ar i opų gandų bei 
pranašavimų ir tarp kitkb , vi
sur plačiai kalbama apie bu
siančią pasaulio pabaigą 
“sutiną dieną“ ir'11— ----- r . _
skleidžiama net pei spaudą, j yra dažniausia 
Kaune jau kelintą diepaskiepo tis, o ji nepaprasčiausia 
tai skleidžiami spausdinti lape
liai, yra skelbiama buk G vasa
rio ateisiąs Kristus. 16 sausio 
tuląs pilietis dalino ir barstė 
tokius lapelius net turgavietė
je __ seną j am m i estė, bet bu
vo sulaikytas, vienok kas jis 
toks per vienas — sužinoti ne
teko.

Minėtiej i lapeliai atspaus
dinti iš abiejų pusių, kurių tu
rinys vienoj lapelio pusėje yra dažną analyzą šlapumo 
toksai:

“Taip sako Viešpats
Kristus ateis 1925 1 

rio 6 diena.
Amos. 3,7: Nes Viešpats, Po

nas“ nieko nedaro neatidengęs 
savo paslapties pranašams, savo 
tarnams.

1 gp- Tesal. 5,4: Bet jus 
mieli broliai, nebūkite tamsybė
je, kad tą dieną nenutvertu 
jusi) kaip vagių./ 

, .lėzajošius 42,9: štai žiūrėki
te — ankstesnieji pranašavi
mai išsipildė, gi aš jums naujai 
pranašauju; pirm negu tas iš
sipildė aš jums apie tai pra
našu.

Amerikos Sept. Adventistų 
reformos pranašautoja:

. . Marg&ret W. Bowen.”
(ii antroje lapelio pusėje te

ksto yra šioks turinys:
“Trečiojo Ąniuolo Galinga- 

sais šauksmas visiems žmo
nėms.

Ir po to aš regėjau kitą a- 
niuiolą nužengiantį iš dangaus, 
tas turėjo didelę galę ir žemė 
prašvito nuo jo įskaistumo. Ir 
šaukė didžiu balsu tardamas1; 
sugriuvo, sugriuvo didžioji 
Babelč. — Ir aš išgirdau kitą 
balsą iš dangaus, tas tarė: iš
eikite iš jos žmones, itad nepa- 
stotumete dalyviais jos nuodė
mių, kad negautumėte dalies 
jos kančių kentėti. .Jono ap
reiškimas. 18,1,2,4.

Čia yra kantrumas šventųjų, 
čia yra tie kas laiko Dievo 
prisakymuis ir tiki į Jėzų. .Jo
no apreiškimas 17,12.” Apačio
je lapelio pažymėta Pajii “iz- 
dev(‘iš° Ryga.

Tai mat pri 
ir nesąmonių 
progreso 
žiuje. Kokiems 
kas tokiais 
luo tarpu >

Maskaradas Didelis Maskaradas
Ūt' ;.‘X‘ MILDOS ABEJOSE SVETAINĖSE,
Pradžia 8 valandą vakare. Įžanga 50c. ypatai

Širdingai kviečiame gerb. vibuoąienę, nes savo atsilankymu sušelpsite Kauno ir 
Vilniaus, vargstančius našlaičius. C. K. L*; N. š.

MASKARADĄ
I R . c=3 

Tautos Sąžinę

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatisin 
and Ali Aches and Pains 
m 4 withX’

kokių upsurdų 
prieinama XX 

civilizacijos am- 
likslams ir 

darbais užsiima, 
tinku yra atspąti.

— Lietuvos datbihinkas.
P. S. — ,Tas pažymėjimas 

Pajų “iždaveis” Ryga liudija, 
kad tie lapeliai yra atspausdin
ti Rygoje. L. d.

Duodu pasargą Cicero 
žmonėms.

Kurio nori statyti sau namus, tai 
aš išdirbu visokius planus ir cs4i kar
pei! te ris ir aš sau statau namą ant 
49 Ct. Taigi\meldziu rašyti man laiš
ką, o aš pas jus atvažiuosiu, sučėdy- 
slt ant namo mažiausiai 1000 dolerių, 
negu kontraktorius stato.

CHAS. SVEISTIS, 
724 W. 21 St.

■■■" "T ■ •.........

Niuo, thyrinje km laiku 
nuo taiko sviMonsime rei
kalus įdomimi bOstan<iowi* 

motinom* ir motinoms jta* 
ny kfldiki*./

KOdikly spraplnimsš ir ps* 

nėjlraaa yr* dalykas gyvos 
■varto* S*imyn«l ir tautai 
(r mes jastiame, kad tai 

yra dalykaa, kur| bmb tu> 
rims reguliarUkals laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pergvUdesti.

VIN^TArP r 
AIRE GIMDYMO
priežiūra

ir y fa atskira fehi 
riąusias chirurgas nėra per

tos kojos ar apeniįicitis, Gabus vete
rinaras yra ^pąkviečianias susirgus 
brangiai galvijų veislei.' Tąigi, ar gy£ 
vybe ir busiantį ;
vaiko netlžsipelno geriausios gvdytdjo 
ir slaugčs priežiūros, kuriąs tik gali
ma gauti ?

VI flR flU RR

f’enlčladienis, Vas. 6, 1925

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

ANT NAUDOS. \ V

S, L FABION AS Ctt

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- u 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir I
* Parduodam Laivakortes. • Q

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-5
Gyvenimo vieta: 

3323 So. HalĄted St 
Tęl. ĘouJevard 1310

Valandos: nuo fi ikj 8 v. v. kiek
vieną vakarą, ‘išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 .iki 12 ryto.
v »■ •“ ‘/..J . •

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

127 N. Dearborn St., Room 1211 
Teief. Dearboln 1013

Vakarais de nedėlios rytą:
, I 3?35 3o. HalstCd St.

Teief. Yatds 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare: 

4601 So. Marshfield Avė.
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 - morgičiams.

JOHN KUCHINSKAŠ
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room J2001 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

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

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

J. P. WAITGHES '
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. x

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

y ■.11 p" , ...-i , 1 >

John Bagdziunaš Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telephone Rooscvelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667 
.................. ✓

r V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. \Vashington St. Room 911 I 
Tel. Central 6200

Cicero K et vergo vakare
4917 W. l t St. Tel. Cicero 8223 I 
Ant Bridgeporto Sevedoj nuo I 
6-8 v. v. Subatvj nuo 1-7. v. v. U 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737 I

Tel. Dearborn 9057

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

’pfisafe Viduhniestyj: * i
* \Room 17126

? UH1CAG(>.TEMPLE BĖDG. ‘
7T W. (VVashington Et. ''

* [ Cor. M’ashiiigton & Clark

Namų Tel.: Įlydė Puik 8895
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ĮKORESPONDENCIJOS
Westville, III.

Saužudystė ir kitos žinios

Tankiai meiliški prietikiai bū
na priežasčia saužudysčių, ‘bet 
retai kada huną saužudysčių dėl 
tikybos, štai kiek laiko atgal 
Antanas Juraška, 62 m. am
žiaus, kaip jis pats sakėsi, iš
klausęs Romos kunigo pamokslo 
apie dideles dangaus linksmy- 

• bes, o pats būdamas ' suirusios 
sveikatos, pasiskolino šautuvą ir 
8:30 v. vak. nusižudė dviem šū
viais. Kunigėlis visgi atsisakė 
tinkamomis ceremonijomis paly
dėti i tas linksmybes.

Prakalbos

, Kliubo mėnesini ajl' susirin- 
| kimai įvyksta kas antrą penk
iadienį kiekvieno mėnesio, 7:30 
j v. v., šv. Petro parap. salėj.
Sekamas susirinkimas Ims va- 

ji užaugins k laibą kaip nariais,' sario 3 d. 
faip ir turtu.

Nutarta kas trys mėnesiai 
Kliubo susirinkimuose vyrams 
nupirkti cigarų, <> moterims 
saldainių. Tad pabaigę susi
rinkimą galėsime pasirūkyti, o 
moterys užkąsti sąskonin. Pir
mas tolus susirinkimas įvyks 
kovo 13 d. Manoma, turėti'

dos net trys su viršum šimtai, 
Oi kitam net {{yvastį atėmė. Ve
lionis buvo apie keturiasdešimt 
metti, nevedęs, “beismoniukuo- 
se”' visados gyvendavo. Bet po 
“pėdės”, mal, sumanė aplan-

LPK. Koresp. .1. Marcinkevičius j kyt savo kūmute, kuri gyvena
(Martin).

Indiana Harbor, Ind.
Dideles ir mažos žinios

daug nariu. Pas mus visokių žinių-žine- 
lių yra tu k daug, kaip man, 
geram rašytojui, užlėktų dar
bo vien tik rašyti ir rašyti, net 

“fabriką” nebūtų kada nu-

Taipjau nutaria surengti va
karienę vien Kliubo nariams ir 
narėms. Žinoma, nariai galės 
atsivesti ir pašalinių, būtent ir i
vaikinas merginą, merginą vai- eiti, 
kiną, vyras savo moterį ir t. tJ Parapijonai buvo netekę ku- 
Laikas nebuvo paskirtas, bet 
bus rengiama prie pirmor-1 pro
gos. Nėra mažiausios abejonės, 
kad vakariene bus puiki; nes į 
komisiją apsiėmė liuosu noru 

yra prakalbos apie sveikatą. Jos'Įįios narės: p-ios Jocienė, Pa- 
teliunienė, Mitkiene, Balčnititv 
ne, Domentienė ir, rodos, ke
lios kilos, kurių vardų nepa
menu. Tai bus tikrai puiki va
kariene. Bo to tapo nutaria nu
piginti jvtojimo mokestį net 
per pusę, tad turėsime gauti 
)>ent HMI naujų narių, taip kad 
po vakarienės 
kliube apie 250 
įima atsiekti, jei 
dirbsime. I

Girdėtis yra, kad rengiamos

Tokios'įvyksiančios gavėnioj.
prakalbos yra mums reikalin
gos, ypač svarbu kad kas išaiš- 
vkintų mums apie naminėlės pa
vojų., Patarčiau visiems Į tas 
prakalbas atsilankyti.

Kermošiui
Languose matyt skelbimų, 

kad kas šeštadienis (subata) iki 
Užgavėnių bus rengiami keimo- 
šiai — bazarai.su šokiais ir ki
tokiais pamarginimais, šv. Kry- 

parapijos naudai. Busią 
kermošiuose įdomių daly-

— Našlys.. .

nigo. Buvo dideliausias “tru- 
belis” kol gavo kitą. Prašė, ra
šė, važiavo pas vyskupą, kad 
susimylėtų, duotų kunigą, nei£ 
be kunigo .parapijonai visai 
prabusią, išvirsią visi į “bedie
vius”.

Gavo kunigą pasidarė dar 
didi'snis “Irubetis.” .Nebenori 
jo ir vėl prašo, rašo, važinėja 
pas vyskupą, kad atsiimtų nuo 
ją tą kunigą, nes jeigu neatsi- 
ims, tai jie visi liksią “bedie
viais” prisirašysią prie bib- 
listą, kurių čia pas mus yra 
viso labo trys šeimynos su sa
vo vaikais 
Nežinia 
kartinio

1 nekaip, 
vasario 8 d. delis.

žiaus 
tuose 
kų.

Kenosha, Wis.
Iš Lietuvių Politikos Kbubo 

veikimo '

an! antro “flioro”. Po Vaišių 
gryžo namo ir, ant nelaimės, 
“pramisino” pirmąjį tropą. Ve
lionis nepriklausė ne jokioj 
draugijoj, lai palaidojimui 
kėjo kreiptis pas savųjų su 
lekia.

rei- 
ko-

* ■ ■■ i. >
SLA 185 kuopa surengė 

bai puikų pasilinksminimo 
lių. Publikos buvo labai daug, 
manau kad liks kuopai 
pelno.

ba-

graznų®

*
los žinios lai 
pasiklausyk it

mazmo-Visos 
zis. Bet 
nią. Tokios žinios pasilaiko la
bai retai, taip kaip saulės irZle-

mimas. Juk s-ardė yra viena, 
tą Tnps gerai žinom ir retai ka
da užtemsta’, bet kada užte;m-> 
ta, lai irgi visi žino ir jaučia.

Dzimdzi-Drimdzi irgi yra
vienas visatai pasąuly. Mes'
skaitome 'kaip anie linksmi na 
ir verkdina važinėdami pla
tųjį pasaulį'. Užvis dauginusia 
lenką tiems Cbicagos lietu
viams. Tai ir mes, Ind. Jlarbo-į 
ro lietuviai, sumanėm pamatyt 
juos ir pamatysime* Dzimdzi- 
Drimdzi, kas nueisimo. Tai at
sitiks nedėlios vakare, vasarinį 
8 d., Ivanovo svetainėj 
Broadnvay,' 7:30 vai. vak
girdėjau, komitetas svetainės 
duris atrakinsiąs kaip-b v. v.l, 
o dzimdzininkai praplėšia juo
kus, arba kaip jie sako, jova
lą virt nuo 7:30 v. v. Vyrai ir 
moterys1, seni ir jauni, ncisivė- 
luokil, bet 'bukit laiku, kad 
paskui pai^ję namo nesakytu- 
mėjt, jog negalėjot pamatyti. 
Visi bukit anksti. —špicas.

H 01

S

ii >

Tel. Blvd. 8138 
Al. Woitkewica- 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauju mote* 
rims prie gimdy- 
m o, patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

1 3113 South
Halsted Si.

4aa
3

(Judros Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas. 
Visi linksmi!

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

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo įr ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti j aptiekę, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMB1- 
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
-visi sau linksmai gyvena.
^BAMBTNO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mpgsta jj! Jie net 
prašo daugiaus!

(Paskelbimas) f

MrTmiEVIGZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal.
j Tel. Yards 1119 
' Baigusi akuše
rijos 
ilgai praktika- 

; vusi 
vanijos 
bučiuose, 
n ingai 

i nauja, 
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki- 

; tokiuose reika
luose moterims 

; ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagalbą.

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

PRANEšIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėle nuo

3235
3410 So. Halsted St. j

S. Halsted St.

^DR. HERZMAN*®*
—IŠ R U S I J O S—

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

Saugumas dėl

tikimės turėti 
narių. Tai ga- 
lik visi nariai ir burdingieriais. 

dėlko jie nenori da- 
kunigo, turbūt atrodo 
— storas

Sekmadieny,
Kiiubas stato scenoje gana pui-, 
kų veikalą. Vardo gerai nepa-’ 
menu, bet * girdėjau, kad tai 
tikrai geras1 veikalas.

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankamą šios 
Rankos.

Atsakymas—
Rūkytojo

Helmar cigaretų

Klausimas
Rūkytojo

' paprastų cigaretų

Jei ta ryšis kurią aš 
rukau yra padaryta iš 
paprasto tabako, tai 
kodėl masės ruko jį?

kolegiją;

Pennsyl- 
Jigon- 
Sąži- 

patar- 
vistįkio-

Telefonai:

•irgi nekaipMunšaineriams
Vaidini- einasi. Policija ir (giltinė apsi- 

mas bus šv. Petro parap. sve- lanko kur mato galės pasipel- 
tainėj. Tėmykit apgarsinimus, nyti. Vienam kaštavo pi

Lietuvių Politileos Kiiubas 
gyvuoja čia jau keli metai, bet 
kad kas- butų parašęs laikraš
čiuose apie .šio Kliubo veikimą, 
tai matyti ' neteko. Gal todd 
taip yra, kad Kiiubas visą lai
ką turtėjo išsirinkęs korospon-
dentą ir tokiu bildu pašaliniai, 
ir nebandė rašyti, pasitikėda
mi, kad lai padarys korespon
dentai. Ypač pe»ivitais metais 
kiiubas korespondentu turėjo 
ne bet kokį, bet dar komunis
tų draugijėlės vaikų mokytoją, 
kuris betgi vos gali rašyti. Jis 

žinutės, visus 
beieškodamas

Slapuko, kuris pakri- 
as-menj.

vieton rašyti
metus praleido
kokio ten
tikavo jo

kaip man seksis, bet 
tiek rašysiu,

Nežinau 
kiek sugebėsiu, 
jei t ilk redakcijos talpins. Bet 
aš prašau ir pašalinių kore?s>- 
pondentų rašinėti, jei tik pa- 
tėmys svarbesnio veikiant.

♦ *
♦

Dabar apie patį K Ii ubą.
Lietuvių Politikos Kiiubas 

susitvėrė 'kovo 4 d., 1922 pa. 
Bet neužilgo, būtent liepos 2 d., 
1922, jis įvedė pašelpą ligoje, 
būtent po $7 i savaitę susir
gus ir $100 posmertinės. Na
riais gali būti kaip vyrai, taip 
ir motery-: lygiomis teisėmis. 
Kiiubas nesikiša į religijos da
lykus, yra laisvas ir prie jo 
gali priklausyti visokių įsitiki
nimų žmonės. Kiiubas sparčiai 
augo nariais ir dabar turi 117 
narių. Turtas gi siekia $2,088. 
Kliubo tikslas yra teikti savi
tarpinę pašelpą, platinti apšvie
tę tarp lietuvių ir pagelbėti ne- 
pilfc cianas tapti piliečiais. '

Kiiubas turi ir atletikos sky
rių, kurio vedėju ir mokytoju 
yra dg. V. Jelinevskis, kuris 
gerai tą dalyką pažysta ir pui
kiai mokina.

Sausio 9 d.
linis susirinkimas šv. Petro pa
rapijos ^svetainėje. Tarp svar
besnių tarimų pažymėtini šie:

Kliubo valdyba, galima sa
kyti, pasiliko ta pati, išėmus 
pirmininko pageibininiką, orga
nizatorių h- korespondentą, šių 
metų valdyba susideda iš veik
lių narių ir galima tikėtis, kad

j vyko Kliubo me-

Masės visuomet žiuri 
daugumos. Tie kurie 
protingesni, pasiren
ka gerumą.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave? 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

t
u

aupymo
yra užtikrintos per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra ^valdomas 
šefininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, /surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visų dienų subatoje iki 8 vaL vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Helmarai kamuoja biskį 
daugiau negu paprasti ci- 
garetai, todėl, kad jie turi 
visų grynų Turkiškų ta
bakų, bet ne tabakų mai
šytų visokiu naminių ru
siu. Tai todėl ir yra toks 
didelis skirtumas skonio 
Helmarų.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avc.

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

Phone Cicero 8459 '
DR. SHERMAN _ 

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

nuo 6:30 iki 9 vakare.

Randasi ant 
žemutinio f 1 o r o

Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

Plumbingų

Del Didelių Bargeuų
dėl

Apšildymų ir Elektrinių Reikmenų
PASIMATYKITE

Greitas patarnavimas ir

tavoru ryšis garantuota

Musų salesmenai kalba

lietuviškai

Ned.

15
22

1925
Pan.

16
23

V asaris-February 1925
Utar.

10
17
24

Ser. Ketv. Pčtn. Sub.
Apkainavimas namo ap-

1 šildymo reikmenų šutei

12
1918

25 26

13
20
27

14
21
28

kiamas dykai. Parduo
dame išmokėjimais na 
mu savininkams

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

Vakarinėj pusėj gatvės
Chicago, Illinois

Telefonai:
Victory 2454-4356

Dykai dastatymas į visas dalis 
miesto ir priemiesčius.

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

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Namų telefonas (Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir ęhirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago
Telephone

Boulevard 2160 ♦
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos* ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare. •>

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

Tel. Lafayette 4146

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tek Boulcvard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

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

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

2 . lubų

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chronii- 

kų ir slaptų ligų '

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Are. ant 
virkaus Ashland State Banko 
• Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette

bazarai.su
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NAUJIENOS
l'he Litkuanian Daily Newa 

Kubliahed Daily Kxcept Suaday 
■»y Tha Lithuanian Nevrs Pub. Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS '
nsti South Halated Straat 

Chtcago, UI.
Talephone Rooaevelt 8500

Subscription Ra tesi 
18.00 per year in Canada. 
|7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year iu Chicago. 

3c. per copy. '
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
>f Chicago, III., under tha act of 
Uarch 2nd 1879.__________________

Naujienos eina, kasdien, išskiriant 
tekmadienius., Leidžia Naujienų Ben- 
irovS, 1739 So. Halsted St., Chięago, 
UI. — Telefonas į Roosėvelt 8500;

Užsimokėjimo kainai 
Chicagoje — paštu: i

Metams ..............'.... ......
Pusei metų ...4.....^^*. 
Trims / mėnesiams ••••••••« 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

hieagoje per nešiotojus
Viena kopija   ........ ..... ......... 3c
savaitei 18c
Mėnesiui ...... —- ------------------- 75c

suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams --------------—______ $7.00
Pusei metų ...____ —-...........   3.50
Trims mėnesiams----------------- 1.75
Dviem mėesiam-------------------- 1.25
Vienam mėnesiui ---------------  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ........  —----- $8.00
Pusei metų ---------------- :-----L. 4.00
Trims mėnesiams .......................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pakto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

“bendrąjį frontą” bus bergž
džios. Pažangiosios visuome-! 
nes nesusitarimu iki šiol _ 
naudojosi atžagareiviai- —-> 
dešinieji ib kairieji. Klausi
mą^, ar taip turi ir toliaus 
būti.

NUUUS ANT KAKTOS”

,-$8.00.
I 4.00 
■h 2.0'0 
. 1.50

JIHIII.II jimnu .■iii.i.wj.uwix«w

i Politinė Ekonomija
Iš rusų kalbos laisvai vertė J. Sondeckis.

1 Tęsiny* >

“sųmonin- 
atsiranda pirklių 
tiesiog užsakyto-

Ypač dažnai tokių 
gų” žmonių 
tarpe. Dirbti 
|jui yra labai sunku. Sakysim 
šiandien nėra

“Tevyneje” Vienai V. E- 
vėl kelia “bendroji fronto’l 
klausimą, ^isai ' pataria tą 
frontą sudaryti' pažangiai^ 
sioms srovėms ir nepartį- 
niems pažangiemsiems Seg
mentams.
.. Visai teisingai “T.” ben
dradarbis atskiria nuo pa
žangiųjų ne tiktai klerika
lus, bet ir komunistus. Apie 
pastaruosius jisai sako:

“Tie žmonės dar neįpra
to savystoviai galvoti ir 
tebebėgioja paskui Mask
vos agentus”.

jokio užsakymo, 
tai ir sėdėk rankas sudėjęs, o 
kitą dieną žmonės virste virsta. 
Mat, pasigavo kaimiečiai pinigų, 

į todėl savo nagines ir klumpius 
'nori batais pakeisti. Vadinasi, 
•kad nesėdėjus metų dalį rankas 
sudėjus ir kad turėjus reikalui 
esant atsargoj pagamintų pre
kių, nereik laukti tiktai užsaky
mo, bet dirbti išimtinai-pardavi
mui. , Toksai prekių gaminimas 

, pardavimui vadinasi namų pra
monė. Kai kuriose Rusijos gu
bernijose ji ir pasaulio karui 
prasidedant tebebuvo plačiai iš
sivysčiusi. Ten vienas sodžius, 

je dėl kontrolės lokaje operuo- sakysim, dirbo .!vinis, kitas — 
ja melagystėmis ir humbugais. kurius nors medinius daiktus, 
Garsųjį “saulės užtemimą” jie trečias — drabužius siuva ir tt. 
mėgino atitolinti tuo, kad gąs- Pridirba jie prekių daug . Pas- 
dino unijos narius “kontrakto- kui reik jas parduęti. O tai yra 
riais”. Dabar “Laisvė” vėl skel- sunkus daybas: reik žinoti, ka
bia tą patį melą. Ji sako, kad me ir kokių prekių reikalauja- 
komunistų priešai tai esą tie ma, reik turėti apyvartos kapi- 

,elementai, kuriuos sukurstė kon- falo, o visa tai ir trūksta minė- 
.traktorių prietelka ir skebiškų 
šapų užtarėja “Vienybė”. Gali
mas yra daiktas, kąd Brookly- 
no tautininkų laikraštis norėtų 
pasitarnauti lietuviškiems bose
liams, kurie neapkenčia unijos.
Bet yra begėdiškas šmeižtas sa-' 
Eyti, kad patys rubsiuviai turį 
tokius norus arba pritarią ko
kioms nors boselių užgaidoms. 
Unijos narių dauguma, paėmusi 
viršų lokale, tikrai moka ne blo
ginus kovoti už savo darbinin
kiškus reikalus, negu komunis
tai ii’ jų vadai. Naujasis lokalu 
pirmininkas, drg. Glaveckas, ir 
kiti naujieji lokalo viršininkai 
nevažinėj o' kontraktorių auto
mobiliais į miškus grybauti, ne
ėmė iš kontraktorių dovanas 
(pavidale “overkotų” ir “mun- 
šaino”), kaip tūli komunistiniai 
“revoliucionieriai”. Todėl- “Lais
ve” geriaus užsičiauptų.

|..L.J..UALUA4W|miWI.... /„n.'.^niMMiin.1!

irKeletą dienų atgal New Yorko valstijojvalstijoj siautė tokia smarki sniego audra, kad 
traukiniai tik su ddižiausiu vargu galėjo viagščioti. Kiek daug sniego prisnigo parodo šis trau
kinis, besiknisąs per sniegą Syracuse, N. Y., mieste..

Šv. Juozapo sąjungos orga
nas, “Darbininkas” deda nulių 
ant kaktos • laisyapianiams ūži 
tai, kad jie nežiną, jogei “kata
likystė ir katalikų buvimas val
stybės augštose vietose nėra 
valstybei pavojus”.

«itą, malonų, pilną krikščioniš
kos meilės, pastebėjimą apie lai
svamanius “D.” padarė dėlto, 
kad Šveicarijos prezidentu šiems 
metams yra išrinktas katalikas, 
Jean Morie Musy. Juozapinis,
laikraštis sako: 'tatymus jie yra laidomi visi ly-

“šveicarijoj katalikų tėra giais piliečiais.
l,5d0,000. Jie sudaro 41>nuoš. •
(? “N.” Red.) visų Šveicari
jos gyventojų.

“Kiekvienas supranta, kad
Lietuva yra katalikiškesnė, 
negu Šveicarija. Vienok kiek 
lietuvių laisvamaniai pripliau- 
škia apie ‘klerikalų’ įsigaleji-

■ mą Lietuvoje, kiet jie pritau- 
, ■ zi j a apie,, Lietuvai gresiantį 

pavojų clel. Įsigalėjimo Lietu
voje ‘jėzuitų’; • štai matome, 
kad. y iena ią' šviesiausių pa
saulio tautų, kuV kątalikai 
yra mažumoje, išrenka į gar- 
bingiausią vįetą kataliką.”

Tai kokį gi čia priekaištų su
rado laisvamaniams So. Bostono 
klerikalų organas? Jeigu Švei
carijoje, nežiūrint to, kad kata
likų yra mažuma, į prezidento 
vietą patenka katalikas, tai tas 
tiktai parodo, kad nękatalikai tu
ri daugiau tolerancijos, negu kle
rikalai. Kažin ką užgiedotų mu
sų kunigėliai ir davatkos, jeigu 
į Lietuvos prezidentus butų iš
rinkta liuteronas arba kalvinis
tas? v. . y

Ažuot mėginęs uždėti nulių 
ant kaktos laisvamaniams, šv. 
Juozapo sąjungos organo redak
torius turėtų pats sau užrašyti 

* "“Darbininkas” niekus pasako- ant kaktos didelį ratą. Nes ji-’ 
ja. Tas faktas, kad šveicarai sai dar iki šiol nežino to papra- 
šiems metams išrinko preziden- sto dalyko, kad klerikalų priešai 
tu katalikų, jokios ypatingos kovoja ne prieš katalikus, o 
politinės (reikšmės neturi. Rink- prieš klerikalizimų. Socialistai, 
darni prezidentų, šveicarai atsi- liaudininkai ir kiti pažangus 
žvelgia ne į religijų, bet j tam žmonės Lietuvoje nenori susiau- 
tikrus krašto reikalus. . rinti' katalikų teises. Jie tiktai

reikalauja, kad kunigai, davat
kos ir špitolpinkai nesinaudotų 
privilegijomis ir neišnaudotų, 
vardan religijos, žmones ir val
stybę. Šveicarijos valdžia, pav.

Jų respublika, kaip žinia, yra fe 
deracija 22 kantonų; kurių vie
ni* susideda iš vokiečių, kiti iš

Bet jeigu kalbėti apie franeuzų, treti iš italų gyvento- 
“bendrą frontą” tai reikia JŲ- šveicarams svarbu, kad tos 
surasti tuos bendrus reika- trys tautybės ir atskiri kanto- kunigams ir jų klapčiukams ne 

nai butų patenkinti. Todėl,, su- i.*;
darydami valdžią, jie žiuri, kad įlūs, kuriais galėtų vienytis

. įvairių srovių ir nepartiniai j& patektų kiekvienos tautybes 
proporcingai jos

moka* algų. Kodėl turi mokėti 
Lietuvos valdžia?

žmonės. | (daug-maž
Praktika parodė, kad kar- skaičiui) atstovai ir kad jie kar

tais tenka įvairių srovių tu butų iš kaip galint ^didesnio 
žmonėms eiti išvien, idant skajčiaus kantonų. ,

ii . i Vyriausias vykdomosios val- atsigynus nuo bendro prie- į .v dzios organas Šveicarijoje yra
so. las priešas .vieną sykį federąlė taryba, išW narių. Ta- 
eali būt komunistai, kitą $y- me organe negali būt daugiau, 
kį klerikalai. Bet apsigyni- kaip vienas atstovas iš vieno 
mas nuo priešų veda grei- kantono; ir jisai negali susidė

ti vien tiktai iš vokiečių arba 
vien tiktai iš franeuzų arba ita
lų, bet kiekviena tauta turi ja
me turėt savo atstovą (arba at
stovus). Jeigu numirgta arba 
rezignuoja federalės tarybos na
rys vokietis,.tai jo vieton renka-

čiaus prie laikinų susitari
mų, negu prie nuolatinio 
bendro veikimo.

Naujienos” jau senai nu-
rodinėjo, kad pažangieji ele- ma vėl vokietis; jeigu franeuzas 
nientai musų visuomenėje tai renkama vėl franeuzas.
galėtų surasti dirvą ben- tuo budu ‘neduodamai kad viena 
dram veikimui kultūros dar- tnuta nustelbtų kitas.
k, ri :i . i i Tokiais pat motyvais svęięa-be. Gaila, kad sitas musų nu-l . . .... . . / . .. ii'ai vadovaujasi ir rinkdami pre-
i odymas iki šiol buvo Per- zidentą. Šveicarijos prezidento 
mažai svarstomas tų žmo-'galia visai nepanaši į Amerikos 
niu, kurie ^galvoja apie “ben- prezidento; jisai faktinai yra 
drojo fronto” reikalingu-' tiktai federalės tarybos piritu- 
ma * įninkąs.^ Kuomet vienas tarybos

y. t 4 * • * * • narys išbūna toje garbės vietoje
Jie paprastai^ stato pi^-ivįenus metus, tai yra renkamas 

mon vieton politikos klausi- gitas. Kadangi prezidentas tė- 
nius. Bet politikoje yra už- ra vienas, o svarbiausiųjų tautų, 
vis sunkiausia nusitarti. So- i kurias dalinasi šveicarai^-yra 
cialistai, pav. niekuomet ne
rems politikoje Lietuvos
liaudininkų; sandariečiai gi euzas, kartą italas.
ner.ems socialdemokratų. | šiais metais išpuolė būt prezi-

Bet šelpti Mariampolės dentu franeuziškų kantonų at- 
Realinę • Gimnaziją, remta stovui> ir kadangi ilgą laiką ne- 
“Kultūros” bendrovę Lįstų- ,buv® prT5‘d^° !š Fl?bur»° 

t T . . , kantono, tai tederalis parlamen-
voje ulba. Lietuvos Mokyto- friburgietį J. Mon
jų Profesinę Sąjungą — ga- Mupy. ,Tas faktas, kad šis as- 
li kiekvienas, kas ,tik ; nėra-dngoiyra'katalikas, vargiai galė- 
klerikaląs arba komunistas, jo 'tuirėti bent kokios 'reįkšinęs,

luuynias iki bioi ouvo per- zidentų. Šveicarijos prezidento 
mažai svarstomas tų žmo- galia visai nepanaši į Amerikos

1 -• ’ • • J n ... _• yra

,, Kuomet vienas tarybos 
narys išbūna toje garbės vietoje

trys, tai, kad patenkinus kiek
vienų tautą,’ prezidentu yra ren
kama kartų vokietis, kartų fran-

nes šveicarai katalikybę' neskai
to nė geru, nė blogu daiktu. Vip-

Kol pažangieji Amerikos nį šveicarui yi-a katalikai, kįfi 
lietuviai nesusitars kultūros protestonai, treti nepripažįsta 
darbe, tol visos kalbos apie jokios religijos, vienok prieš įs-

LIETUVOS JAUNIMO
IDEALAI

Kauno savaitrašty j e, “Lietu
vyje,” vienas rašytojas sako, 
kad dabartinės Lietuvos moky
klos nesugeba išauklėti gerų pi
liečių. Jisai pasakoja tokį atsi
tikimą:

“Esant man nepersenai vie
name kaime, teko girdėti tri
jų berniukų pasikalbėjimą. 
Vienas jų šiaip kalbėjo: ‘Aš 
noriu būti seimo nariu, nes 
nieko, sako, nėreikėsių dirbti, 
o tik važinėsiu sau, kaip di
delis ponas. Net musų moky
tojas bijos manęs’. Antrasis 
jų prieštaravo ir nurodinėjo, 
kad jisai norėtų būti banki
ninku, nes esant bankininku 
irgi nereikėsią dirbti. Busią 
daug pinigų ir galima bus ge
rai išsigerti bei skaniai pa-į 
valgyti. Trečias tylėjo ir klau
sėsi ginčo. Pagaliau ir šis 
prabilo: ‘Aš noriu būti kuni
gu su barzda. ..”
Vienok gal čia ir ne mokyk

los kaltė, kad vaikai sudaro sau 
tokius “idealus”. Vaikai daž
niausia nusižiuri į suaugusius 
žmones: ką. šie gerbia, tų, ir jie. 
Lietuvoje gi garbingiausiais 
žmonėmis yrą laikomi kunigai.

Kunigai Lietuvoje šiandie rū
pinasi ne tiek dvasios reikalais, 
kiek politika ir bizniu. Kunigas 
seimo narys, kunigas bankinin
kas arba tiesiog — “kunigas su 
barzda” (kajp Krupavičius) yię 
s ta idealu ‘ ir: j aunupmųnei, 'esan
čiai po bažnyčios įtaka.

lės užtemimo”, kuris ištiko ko
munistus rutysiuvių lokale 54. 
Atgavusi žadą, ji dabar mėgina 
išaiškinti, kokios priežastys išr 
šaukė tą nemalonų “gamtos'įvy
kį”.

Nurodžiusi j. tai, kad prieš ko
munistus buvo susivienijusios 
net ‘ penkios partijos”, ji paga
liau atranda, jogei komunistai 
visgi. .. “laimėjo”. Kaip gi jie 
laimėjo, kad jie tapo iššluoti iš 
lokalo valdybos? 0 ve kaip:

“Gruodžio mėnesį”, sako 
“L.”, “Brooklyno Lokalus bu
vo išsirinkęs progresyvę (? 
“N.” Red.) valdybą. Ji buvo 
legajiai išrinkta. Visuomet per 
pastaruosius metus taip bū
davo. Bet ‘Vienybės’ kursto
mi reakcionieriai nepripažino 
tų legalių rinkimų, jie suor
ganizavo savo ‘penkias parti
jas’, jie sukėlė anarchiją, žvie
gė, cypė, kaukė ir kada bu- 

v vo balsuojamas klausimas 
apie legalumą gruodžio mėn. 
įvykusių ^ipkimų, tai reakcio
nieriai gavo 208 balsus, o mes 
(? “N.” Red.), kairioji srovė, 
193. Vadinasi, pas juos tik 15 
balsų didžiuma.... Ačiū desėt- 
kui katalikiškų moterėlių lai
mėta....

“Jeigu mes surinkom 193 
balsus, kuomet priešai siuto 
ir staugė, kuomet jie specia
lius lapelius leido, kokusavp, 
durnavojo, ardė legalius rin
kimus, tai aišku, kad idėjinis 

, laimėjimas buvo kairiojoj sro
vėj”. /
Komunistų organas tečiaus 

užtyli tą faktą, kad tą palygin
ti didelį skąičių balsų (kiti laik
raščiai sidęo, kad komunistų pu
sę parėmė 180, o ne 193 balsai) 
jie gavo tiktai pradžioje mitin
go, būtent, kai buvo rišama 
klausimas, daryti naujus rinki
mus, ar ne. Gal būt, kad šituo 
klausiniu daugelis komunistų 
priešų laikėsi ne vienodos nuo
monės. Komunistų pusėje buvo 
tas 
jau v • sai 
mų
gi juose dalyvavo labai mažai 
(tiktai apie 50, kuomet lokalas 
turi 1,200) narių.

Nieko nuostabaus, kad šitam 
ginče daugelis dalyvavusiųjų mi
tinge netųjrėjo aiškios nuomo
nės. Bet kuofnet šitame klausi
me komunistai tapo sumušti, ir 
lokaįui paskui teko rinkti nau
ją valdybą, taj tuoj aus pasiro
dė, kad milžiniška narių daugu
ma daugiaus nebenori matyt ko
munistus valdyboje. Nes ko
munistų balsų skaičius tuoj aus 
ėmė smukti ir nusmuko iki 80, 
o paskui iki 70. Vienam mitin
ge, vadinasi, komunistai praki
šo daugiauą kaip pusę savo ša
lininkų!

argumentas, klid rinkimai 
atlikti; o komunistų prie- 
argumėntavo, kad tų rinki- 
negalima pripažinti, kadan-

tiems namų pramonininkams. 
Todėl jie ir patenka pirklių na- 
guosna. Pirkliai suima pagąinjtn 
tąsias prekes, kartu užmoka už 
jas„ dažnai net išanRsto duodą 
rankpinigių. , '/i M

Namų pramonininkas ■” betgi 
dirba pirkliui taip, pat kaip fab
riko darbininkas .. fabrikantui. 
Kad,'namų' "prartidnininkas — 
pats sau šeimininkas, tai tik vie
nas* vardas, šiaip gi jis yra pir
klio tikras tarnas, jis negali nuo 
pirklio nė žingsnio atsitraukti. 
Visada prekyba juk pirklių ran
kose; pirkliai duoda jam iš ank
sto rankpinigių, pirkliai dažnai 
pristato jam ir medžiagos. Bėda 
jei pirklį supykdinsi! Tada jis 
nebeims prekių ir daryk ką ne
daręs su savo prekėmis. Ajšku, 
kad visas pelnas tenka pirkliui, 
o namų pramonininkas turi ten
kintis menku uždarbiu.
* Negeriau yra ir miestų amat- 
ninkarfls. čia juos pavergia pa
ruoštų prekių sandėliai bei zan- 
govai (podriadžikai). štai žiūrėk 
jis pats nė naginių neparaugtų, 
o imasi pristatyti miesto valdy
bai ar intendantūrai tūkstančius 

wbatų. Pats jis ir nedirba batus 
siuva atskiri kurpiai, jis tik 
įneša rankpinigių -ir kada batai 
pasiūti, gauna suderėtąją sumą, 
kuri yra, žinoma, kur kas di- 

Idesnė negu jis užmokėjo kur
piams ir medžiagai. Taigi, jis 
gauna didelio pelno. Nepamiršta 
jis ir pasigirti. “Ag jūsų globė
jas,! sako jis: aš jums darbo duo
du, be manęs jus visi išmirtu- 
mete.” f

| Avalinės sandėlis paskelbia |H" HUMIlkUI inuvij UiU-| , • .vj
'• faid lik p. Vaičkus Pi’iMs ir isdalmn

-tebuklus Chka- savo užsakymus 2-3 kurpiams.
, Taip tai-visur savarankus amat

ninkas patenka kitų dažnai savo 
brolio amatuinko naguosna.Dar 
nesenai ir jis, gal būti, buvo 
toks pat vargdienis, taip pat 
sunkiai dirbo per ištisas dienas, 
bet šiandien jis ponas, nes išmo
ko svetimomis rankomis ugnį 
žarstyti, svetimo darbo vaisiais 
naudotis.

Skaitytojų Balsai
[Uš išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] 
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VARPO ŠMĖKLAI’
9

Vietiniam tautininkų laikraš
ty “Varpais” tūlas “šmėkla“, 
kuriam tas vardas tinka už to
kius darbus, begėdiškai užgau
na musų visų žinomus “Dzim- 
(Izi-Drimdzi” artistus, sakyda
mas, kad jie nekulturišiką dar
bą daro ir 
su savo Irupe ______  ____
goję padai’ys, ir nurodo jau ir 
idabar p. Vaičkaus nuveiktus 
didelius darbus. Aš neturiu no- 

’ro žemhili p. Vaičkų — ir tie 
ir tie yra mums labai reikalin- 

Įgi. Bot man stebėitipa, kokiuo 
liksiu p. šmėkla užsipuola ant 
‘‘Dzimdzi-Drimdzi” artistų ir 
kodėl “Varpo“ red., save pasi
vadinusį tautiška, talpina pana- . .
sius šlamštus, kuriais pasipikti-L 
no ikiekviidnas rimtas tautinin
kas. Juk “Dzimdzi” artistai 
kaip lik ir yra 'lietuvių dvasios 
gaivintojai ir argi juos gali
ma kaltinti, kad jie tapo tri
gubai populiariškesni negu p. 

!Vaičkaus trupė? “šmėkla” sa- 
įvo tarno “straipsny“ ] 
laibai mažai išminties.

—A. ir A.

vio šaltkalvio, kuris įsteigė ma
nufaktūrą. Jam vyksta gerai, 
jo pilvai išaugo, jį visi “ponu” 
vadina, jis dažnai lanko bažny
čią, perka - mišias dėkodamas 
Diėvui už jo mielaširdingumą. 
Tuo tarpu gi jo darbininkai pra- 

n irndė keikė jo gimimo dieną ir valun- P<uout

V1SGI “LAIMĖJO!”

Brooklyno “Laįs.vei” ėmė visą 
savaitę atsipeikėti po to “sau-.

j Ir >iįq “Laisvė” švokšta 
apie ‘Tdėj įpį ‘ laimėj imą!”' Tai 
yra bankrutas, o ne laimėji- 
ipas. ’ i • •

Idėjinį komunistų nusiban- 
krųtijimą. rodo dar ir tas fak
tas, kad jie visoje šitoje kovo-

saky- 
pirma nu- 
paskui jas 
jas sudėti 
reik imtis 
įrankių ir 
mainymui

bantys šaltkalvis turi turėt sa
vo dirbtuvėlę. Vadinasi, 10 
šaltkalvių samdininkų dilba 
vienoj dirbtuvėj, gi 10 laisvų 
šaltkalvių turi turėti 10 dirb
tuvių. Tokiu budu, manufak
tūros savininkui pigiau atsei- 
nci dirbtuvės nuoma, jos šildy
mas, švietimas. Bet tai dar ne- 
vLa. Kiekvienas savarankus 
šaltkalvis turi turėti visus įran 
kius, jeigu jis lik nori gerai 
darbą dirbti. Dalis tų įrankių 
betgi visuomet gulės be darbo 
Jei, sakysim, jis naudojasi šią 
valandą priekalu, lai pidyčiofi 
guli be darbo i,r tt. Musų gi 
gudragalvis šaltkalvis savo 
dirbtuvėj visa kitaip sutvarkė: 
kol viena darbininkų dalis bai
gia vieną darbą, tai antroji da
lis dirba kitą darbą, tokiu bū
du visi įrankiai turi darini, nč 
vienas įrankis neguli nenaudo
jamas.

Toliau. Šaltkalvis, kuris dir
ba vienas savai'ankiai, 
sim, spineies. turi 
kalti spindės dalis, 
nudailinti, pagalios' 
Tekiu budil, jam 
'ai vieni;, tai kitų 
sugaišti1 tokiam j ų
gęrokai laiko. Jei tereik nau
dotis tik vienu įrankiu, tai su

sitvarkęs pradžioj darbo gali 
juo ištisą dieną gerai ir greitai 
dirbti. Gi jei dažnai reik mai
nyti įrankius, tai kiekvieną 
kartą, kol jį pritaikinsi, sugai
ši l>e reikalo laiko. Musų gud
ragalvio šaltkalvis matų visus 
tekio nuolatinio įrankių mai
nymo nepatogumus įr žiūrėda
mas savo fiaudos, jis įveda sa
vo dirbtuvėj kitą tvarką. Jis 
sako: ”gana jums valkiotis iš 
kalvės į kitus dirbtuvės sky
rius ir atgal. Tedirba 3 jūsų 
kalvėje spinų dalis, 5 tedaili- 
na jas galutinai, o 2 tededa iš 
jų spinas”. žodžiu, jis įveda 
darbo suskirstymą. Bet šis 
darbo suskirstvmas yra kitoks 
negu tas, kurį mes malėme 
senovės bendruomenėj. Ten 
kiekvienas gamino atskirą kuri 
nors daiktą, gi čia atskiras dar 
bininkas gamina ne visą daik
tą, bet kurią nors vieną jo da
lį, pav., imsime šaltkalvius: 
vieni kala sp^nų dalis, kiti jas 
dailina, treti sudeda jas ir 1.1. 
Pirmąjį darbo suskirstymą va
dina visuomeniniu, o antrąjį 
technikiniu.

'Technikinis darbo suskirsty
mas padaro patį darbą labiau 
produktingu, našiu negu vi
suomeninis suskirstymas. Pir
ma, kiekvienas darbininkas 
negaišta įrankius bdkeisdamas 
ir antra, darbininkas nuolat 
dįrbdamas vienu įrankiu pri
pranta prie jo ir geriau dirba 
negu tada, kai jam reik dažnai 
įrankius 
valunių 
atskirai 
ir lodei
našus kaip dirbančio manufak
tūroj amalninkb. 10 laisvų šal 
tkalvių, padirbdamas kiekvie
nas per dieną po 5 spinas, pa
dirbs 50 spinų, o 10 manufak- 
.turos šaltkalvių, dirbdami 
drauge, padirbs 60 ar 70.

(Bus daugiau)

mainyti. Minėtų pri- 
kaip tikini ir netyri 
dirbantis amatninkas, 
jo darbas nėra toks

..... ..............  ; U !>■■■■" i ■ ■■! ■ i n , 

INVESTUOKITE BEI 
GREITO 1‘ELNO!

. Sindikatas dabar rengia pasiuly- 
Įmą, kuris suteiks nepaprastą progą 
mažiems investonams, kad gavus ne- 

. paprastas palūkanas .savo pinigų.
Pasiūlymas naujas ir geras, galite 
pilnai išegzaminuoti. Nieko panašaus 
dar nėra buvę. Viršininkas .sindikato 
žmoguj,su patyrimu. Tai nėra “biz
nio proga”y bet tikrai ’ateitisvgapiąms 
investoriams. Pilnas nurodamas paf- 
tikrins žingeidaujancius žmones. At
eikite arba rašykite šiandien dėl

dą ulž tai, kad jie turi dirbti 
kiek tik galėdaimi, bet teužsidir- 
ba tik tiek, kad pusbadžiauti 

l reikia.
Soęialdemokratii0** jčg9« au-' Dabar pažiūrėkime, kokiom 

vga. paskutinių laiku įsikūrė L. įtakos turėjo musų, šaltkalvio
D.. Ę. t orgaąi^ijfls A Alelių j^iąufaktiirą . tiems šaltkal- 

vįl.^ (Rpki^luolap.), ’ ’lįĮeškučių vįams/ k u rie7 kiekvienas aiški- ___ ____ __
vai. (Šiaulių\ap.)j? ir *1&iHinėnyi rai dinbo: Imkime, kad minėto .smulkmenų. Adresuokite » i r. .. . . _. ,.ii du-, 

visiems

vkl.(Rokiškio
. _x w / Jt*

' **' ■r ' I i . • - •vąl;/ (Tauragės ap.). šiose orga- manul’akluristo dirbtuvėj 
hizacijose branduolius sudaro bu 10 žmonių. J Kims 
energingi draugai, todėl ir pats terei kalinga lik viena dirbiu- 
darbas turės eiti sparčiai. ve, gi kiekvienas atskirai dir-

Chicago Credit Biu'cau
Siute 1121 

140 S. Dearborn St.
I
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Laiškai iš Lietuvos
Apie tą patį, deiei kurio...
Drįsiu truputį išsitarti, j,ei 

gerb. redakcija, leis, tais klausi
mais, kuriuos iškėlė “Darbiniu 
ke” (Amerikos) tūlas p. P. iš 
V. lapkričio 6 d., rodos, 138 nu
meryje savo straipsniu “Lietu
va ir Lietuvos Amerikiečiai”.

Minimame straipsnyje^ *p. P. 
iš V. (aš asmeniniai patarčiau 
p. P. kuogreičiausiai grįžti į V., 
vietoj bereikalo audrinus savo 
skaisčią sielą toj prakeiktoj 
Lietuvoj) raudoja, kam Lietu
vos inteligentai nusikreipia nuo 
jų biznieriško-idealo ir net tru
kdymu darą jų darbams.»Dalinai 
teisyL>e-. Visokia, iiMicijajty.va, ku
rią neša musų pinigingi broliai 
amerikiečiai vyriausybės slaptai* 
ar atvirai ignuoruojama, visuo
menės pašiepiama ir t. p. Tai 
begalo apgailėtinas reiškinys 
Vietoj remti tautinį pliusą val
stybės ekonominiame gyvenime 
—šaiposi, neduoda kredito, ne
pasitiki... Neviena tokia gerais 
norais pasipuošusi amerikiečių 
įmonė, truko. Gal tai ir valdžios 
snaudulio pasekmės.

Bet ką dabar padarysi, kad 
visas dabartinis ekonominio ir 
politinio gyvenimo vairas — 
tam tikros grupės žmonių ran
kose. O toji grupė taip giminin
ga “Darbininkui”, o tuo pačiu ir 
p. P. iš V. Tai ko čia verkti ? 
Juk tomis savo ašaromis tiktai, 
kai pas Gogolį, puskarinirikč 
žmona pati save nuplakė.

Kai dėl visuomenės. Tiesa, ji 
rambi, nedorėlė, į viską, nors j 
kilniausi, žiuri, rusiškai tarus, 
“s plevatelnoj točki zrienija”. 
Net į pinigus amerikiečius ėmė 
žiūrėti per petį. Kas tam kaltas? 
Paraliai juos žino.

Dalykas tame, kad aš ne eko
nomistas, todėl negaliu pažvelg
ti p. P. iš V. akimis j visas eko
nominio gyvenimo smulkmenas. 
Konstatuosiu tik tą, ką savo 
paprasto piliečio akimis įžvel
giau. 1’

Buvo laikas, kuomet visuome
nė atviru glėbiu laukė doleriais 
pritvinkusių brolių. Perspekty
vos buvo žavingiausios. Ten ak
cinė b-vė durpėms eksploatuoti, 
ten bankas, ten prekybos b-vė, 
ten kažką piauna, siuva, audžia, 
verpia... Visur doleris! Visur už 
stalo sėdi dideliais akiniais mis
teris

Ir pritariama buvo! Ne tik 
darbu, bet ir pinigais, akcijas 
perkant. Audimo korporacijos 
akcijas pirko netik biznieriai, 
dividentų ištroškę, bet ir mote
rėles paskutinius skatikus su- 
krapščiusios kišo,, užtikrinamos, 
kad bus dideliausis fabrikas ir 
galės gauti netik darbo, bet bus 
iki grabo lentos pastogė aprū
pintos. Kogi bereikia?

Buvo “Rūbas” pasiryžęs sta
tyti linų apdirbimo fabriką, pa
daręs daug kainuojantį tvenkinį 
ties Taurage per upę Jurą, ku
ris, vandeniui pakilus, užpakalį 
įmonininkams parodė: tratėjo 
ir nu tratoj o tie kultūrinio užsi
mojimo luitai priinytyviomis 
Žemaičių upėmis.

Amerikos prekybos b-vės nu
statė didžiausį darbo mastą. 
Prekiavo pirštinėmis, uknoliais, 
automobiliais... ir velnias žino 
kuo. įsteigė auto susisiekimą 
net tokiais keliais, kur nevisuo- 
met drįso pats nekulturingiau- 
sis Lietuvos veršis koją kelti. 
Pastatė garažą tokį, kad oi, oi, 
oi! ' .

Ir visam tam esant, pirmapra
dė visuomenės nuomonės skais
tybė apie amerikiečius begalo 
gražų mostą neišturėjo ir susi
tepė.

Pirmiausia * sprogo daug žat 
dančioji Audimo korporacija nu
sinešdama į amžinybę akcininkų 
skatikėlius. Dabar toj vietoj — 
Miesto stotis, perėjusi į labai 
apriboto žmonių būrio rankas.

“Rūbas” baigia savo dienas 
kai Don-Kichotus įsitikinęs sa
vo žygio kilnumu.

lyrautuyės pereina lyg burti
ninko lazdelės mojimu į vieno 
ar bent kelių asmenų rankas,

nusivainikuoja pirmapradi par 
vadinimą ir užsideda kitą — 
“X.” ir Co.”

Toji pat tragedija ištinka ir 
Amerikos Lietuvių Akc. b-vę. 
Nenortu jai koją kišti. “'Kam yra 
lemta mirti ant kartuvių, tas 
vandenyje neprigers” — sako 
kažkieno gudri patarlė.

Garažas stovi toks, kokio su 
42 cm. armota nesudaužysi. It 
tik .stovi namuose. kuriame 
pulsavo toji bizmo gį;?a, variusi 
baime neviena,.- '*,• * eliui, nu š
čiuvo ir dabar toj vietoj.,.' bu\o 
loto — klubas, dabar — šokių 
mokykla. v

Vie na.; T’ i tas begalo stropus 
ir aktyvus b-vės bendradarbi k 
įsteigė savu įmones ir “kruvinu 
prakt tu valgo duoną savo.”

Kaip M’.u norite, o vistiek to
kiose aplinkybėse ypatingos už
uojautos P. iš V. lamentaciją 
susilaukti negali. . «i

Dieve gink, netikrimu, kad 
Amerik. liet. akc. b-vė yra pa
smerkta mirčiai, ne! Tik jai rei
kia išgerti, kaip ir kitoms toly
gioms įstaigoms, labai daug ri
cinos, kuri, kaip žinoma, turi 
stebėtiną ypatybę valyti. Tuo
met galima butų kalbėti ,ir apie 
naujus apetitų patenkinimus^ 
Teisybė, valdžia kalta, visuome
nė kalta, bet tegu pirmašai ak
menį meta tas, kuris visai be 
nuodėmės. O tokiu p. P. iš V., 
nori> iš solidarumo “Darbinin
ko” protėguojąmiems ponams 
nedrįso pasivadinti.. »

Antras opuš. p. P. (įš.,V. palie
stas "■ klausimus rf+-.',tai žinomo 
Lietuvos Satyros teatro '“Vilko
lakis” apkrikštijimas “chuliga
nų gusta”. Prie tos progos pa
sistengsiu keliais žodžiais tą gar
sią amerikiečiams mažai težino
mą meno įstaigą apipiešti.

Jei p. P. iš V. butų nors minu
tei susigalvojęs ką darąs, bea- 
bejo, jisai,, jei padorumo nors už 
rusišką kapeiką thri, to nebūtų 
padaręs.

Reikia žinoti, kad apie “Vilko
lakį” susigrupavę tokie pasižy
mėję mene žmonės, kaip poetas 
Faustas Kirša, tas pats Padegė
lis — Kasmatė, taip pat poetas 
kuris anuomet per keletą nume
rių ^Naujienų” leido “Teatro 
Revoliuciją’,’ žymus teatralas, 
Lietuvos tautinio teatro kūrėjas 
Antanas Sutkus, dailininkai: V. 
Jomantas, V. ^Bičiūnas, J. Le
vi nsonas ik daug dar kitų.

Tuo budu p. P. iš V. paėmė ir 
tą gražAi /'kolektyvą išvadino 
“chuliganų lizdu!”

Taip ir norisi, vargšui, pama
tyti, kad ne jis vienas toj beri
bėj klaikumoj... “Vagie, kepurė 
dega” — tiesa tik galiu pasaky
ti.

“Vilkolakis” tai žymi meno 
įstaiga, turinti savo istoriją, 
savo kūrybinius metodus, savas 
tradicijas, norsj parginamai 
dar jaunas. Užeik į bi kurį Lie
tuvos kampą ir pasiteirauk apie 
“Vilkolakį”. Visi tau pasakys 
apie jį taip, kaip jį suvokia, bet 
pavadinti chuliganų lizdu —- 
niekas ir nepabandys.

Visą pagiežą užsitarnavo var
gšas pastatydamas operetą 
“Monkey Business”. Apie to vei
kalo ypatybes nepasakosiu. Tai 
per nelyg daug vietos užims. 
Nurodysiu tą schemę, kuriąja 
bendrai vadovaujasi “Vilkola
kis” ruošdamas savo veikalą.

Panašių teatrų yra visur, ka
me klesti menas, bet naujai įsi
kūrusiose valstybėse — tėra tik 
Lietuvoj.

“Vilkolakis” painia paprastą 
šių dienų artualiją, “visuomenėj 
nusičiaudėjimus” kaip paprastai 
mėgiama sakyti, sukondepsuoja 
ją, įvelka meninėn satyros l’or- 
mon ir patiekia žiūrovui. “Vilko
lakis” veikalo neturi. “Vilkola
kio” aktoris patsai autoriuj. 
Veikalai perdėm improvizuoti, 
pačių aktorių išvystyti. Jeį, 
bent, nuosekliam vystymui tos 
ar kitos idėjos, paruošiamas 
scenarijus. Atskiros replikos 
paties aktorio sukeliamos.

Tai d^iug pąųašumso, į Itajų 
Gocci sukurtą teatrą, Cduiedia

Sveikatos Dalykai 
---- -------f.... . 

ŠILTINES EPIDEMIJA

Dabartiniu laiku Suvienytose 
Valstybėse pasirodė šiltinės epi
demija, ypatingai Chicago j e, 
New Yorke, pittsburghe ir Wa- 
shingtone. Yra sunku spėti, 
kaip epidemija prasidėjo ir apie 
jos priežastį. Liga kerta ir tur
tingus žmones.

“Tas faktas aiškiai parodo, 
kad pienas, vanduo ir salotos j 
neperduoda tą ligą”, sako Dr. ’ 
W. F. Draper, Suvienytų Vals- 
tyvių Viešos Sveikatos pagelbi- 
ninkas.

Paprastai manoma, kad žmo
nės apsikrečia nuo oisterlų, ku
rie yra pagauti iš subiaurihtų 
vandenų. Del tos priežasties 
oisterių ir kitų moliuskų sugilk 
tojai neteko clnujg,- piniįęų.

Ohicagoje $25 bausme užde
dama vallgymą žalių oisterių. 
Juos negalima, valgyti Pennsyl— 
vanijoj ir New Yorke. Dabarti
niu laiku yra beveik keturi sy-

kiai tiek daug šiltine sergančių 
negu normaliai randasi, šimtas 
penki miestai pranešė 195 ser
gančius nuo šiltinės paskutinėje 
pereitų metų savaitėje. 

* / *

Suvienytų ‘Valstybių Viešos 
Sveikatos Biuras veda ištyrinė
jimus po vadovyste Dr. K. L. 
Lumsden. Kuomet užbaigs ty
rinėjimą, raportas bus paskelb
tas idant gydytojai ir žmonės 
galėtų apsisaugoti nuo šios fi
gos.

r>

P-lė Claude France, gražiau
sia Franci jos krutamu jų pa
veikslų aktorė.

i'

dell, Arte vardu. Bent pati teat
ro pagrindinė idėja tokia.

Tiesa, “Vilkolakis” labai dažr 
nai peraštriai pliekia musų vi
suomenines ydas. Bet nėkuomet 
niekas jo nėra baudęs /.ne tik 
8000 litų, kaip prasimano nelai- 
nangasai P. iš V., bet >nė vienu 
itu. ' ■ ;j. ■ \

Reikėtų pasiskaityti, įtekai-' 
jant apie “LĮ. žinias”, “Ryto” 
recenzijų. Tai gali paaiškėti, 
kad ir krikščionys “Vilkolakio” 
balsui ne kurti ir supranta ne 
kaip “chuliganų” lizdą, bet kaip 
siekiančių tani tikrų užduočių 
meno organizacija.

šiek tiek “Viilkolakiškulno” 
galima justi, kiek suprasta iš 
recenzijų, Amerikoj gastroliuo
jančių Dzimdzi — Drimdzi vai
dilų. ’

Jr beabejo, p. Olšauskas, vie
nas buvusių artimesnių “Vilko
lakio” aktorių, Am'erikos visuo
menės akyse neraus, kaip to no
rėtų P. iš V., nes jisai Lietuvoj 
dirbo tik meno darbą ir kas kal
tas, kad p. P. iš V. tokia ilga uo
dega — visur draikosi ir visi 
ant jos užmina.

šiemet “Vilkolakis” taip pat 
niekeno nebaudžiamas dar in
tensyviau ėmėsi darbo ir iš stu
dijinės stadijos perėjo prie rim
to komedijos žanro. Tai parode 
“Politika”), “Sąstatai” “Varna
lėšos”, “Chlestarovas Lietuvoj”, 
“Vetniava” ir t. t.

Patartina p. P. iš V. panašų 
leksikoną, kokį jis buvo pavarto
jęs padėti į saugią vietą.
Laiškas iš Lietuvos

AMERIKOS LAIVAI
Galit važiuot 
į Seną Tėvynę 
ir grįžt bėgyje 
v i e n ii metų, 
be ėjimo por 
Kilis Island, 
tą galite pa
daryt išgau

nant leidimą dėl sugrįžimo.
Sužinok apie kelionės patogumus 

ant J. V. Valdžios laivų. Jie turi 
švarius ir linksmus kambarius dėl 
2, M ar 6 žmonių, puikus valgiai, 

. mandagus patarnavimas, didelės 
■ deny,s, band koncertai ir visokios 

rųšies patogumai ir linksmybės.
Rengkis, kad jūsų giminės butų 

parvežti j Ameriką ant didžių J. V. 
Valdžios laivų. Jungtinių Valsty
bių Linijos.

• Pasiteiraukit pas vietinį laivų 
agentą arba

UNITED STATES LINES.
45 Broadway Nc.w York City 
110 So. Dcarborn SL, Chicago, III. 

Managing Operatore for 
United States Shipping Board

VIDURNAKTY SU KRUPU
Jus pabupdate nąktį ir pamato

te, kad jūsų kūdikis labai sunkiai 
kvėpuoja ir j j pradėjo atakuoti 
krapas. Ką jus turite daryli? Tūks
tančiai motinų išriša tą klausimą 
užganėdinančiai, Maža doza D r. 
Drake’s GĮessco prašalina krupo 1 
keiptą įmautų — daugiau nųgu 
vieųos dozos beveik ir nėra reika
linga. Jos veikia greitai. • Jos yra 
malonius ’ir atsakančios : never
čia vemti. Tikra pagelba ątio lįru- 
po. Daugaiusiaj parduodamos Ame
rikoje. Rekomenduojamos ir garam 
tupiamos pas visus aptiekorius.- 50 
centų butplįs — vertas $50, 2 vai. 
naktį.

THE GLESSNER CO., 
Fintllay, Oliio.

“Naujienose
, "r1 V M

NUSPRĘSTAS 
PRAŽUVIMUI :

/!■ ■*»

I

DIDELIS FABRIKANTAS ANT SLENKSČIO PRAŽŪTIES 
PRIVERSTAS SUKELT PINIGU UŽANDĖDINIMUI 

KRĖpiTORIŲ AR EITI PRIEI »

BANKRUTO
Paskytįms Šauksmas Overkautai

arba. Niekados

vertės už
MO—J>50 vertės už

■
NUSPRĘSTAS
PRAŽUVIMUI

$7.75
$12.75

Nedėlioj
1809 S. State St

iki 4 vai. po piet.

Menesi

Mrs. Unger.

$2,538.50 — vidutiniai 
apie $70 į mėnesį per 
trejus metus. Ji uždir
bo tai su pagelba Auto 
Knitter Darbo Pirkimo 
Kontraktu ir dar savo

Atdaru kas vakarą iki 8 vai.
Dirbtuvė

Kaip Aš Uždirbau $70 
Per Virš 3 Metus

-Savo Liuosame Laike Namie
1 . ’ ' )■ I . .i 1: i y • ( , : t • ■

Kai Kurios Menesius Aš Uždirbau SI 00 ir Daugiau
Bet Prižiūrėjau Savo Namus ir Šeimyną

Rašo Mrs. Frank Unger

KUOMET aš apsivedžiau, mano vyras ir aš su džiaugsmu ap
mokėdavome savo namų išlaidas. Kiekvieną subatą po pie

tų, aš surinkdavau visas, bilas, o jis prirengdavo čekių knygutę 
ir atsiteisdavome su visais. Mes tą vadindavome “išvalymu”. 
Tuomet mes visuomet turėdavome pini
gų, kad užmokėjus bilas ir dar likdavo po
rai tikietų į teatrą ir šiaip pramogoms.

Bet vėliau mes pastebėjome, kad mums 
nelieka nieko pinigų. Pragyvenimo kainos 
pakilo, vyras vis nusimindavo, kupmėt 
reikėjo mokėtiJjilas. Aš irgi pradėjau rū
pintis.

Musų išlaidas vis didėjo. Ąlano vyro al
gos nebeužtekdavef padengti visas namų iš
laidas, jau nekalbant apie rubus. Taip da
lykams esant, mes pradėjome eiti į des
peraciją.

Aš pradėjau galvoti, kaip aš galiu pa
gelbėti. Iš namų negalėjau išeiti dirbti, nes 
turėjau 4 menesių kūdikį.
Kaip aš GALIU uždirbt pinigu?

Liko tik vienas dalykas dėl manęs. Aš 
turiu surasti kokį nors darbą namie bū
dama, su gera alga. Ką aš galiu dirbtji?

Aš pradėjau žiūrėti į žurnalus ir laik
raščius kokio nors namų darbo. Aš būda
vo vis nusiminusi, nes nieko panašaus ne
galėjau surasti.

Paskiau sykį, kaip visada, jėškojau’ dar
bo laikrašty. Vienas antgalvis me
tėsi man į akis: “Kaip aš galiu uždirbti 
pinigų būdama namie”? Aš pradėjau 
skaityti ir greitai nudžiugau. Aš buvjau 
ta moteris, kurios vynus uždirbdavo mažą 
algą —- sunkiai galėjo pragyventi, kuo
met viskas pabrango. Ji norėjo uždirbti 
ekstra pinigų, taip kaip ir aš. Bet ji tu
rėjo du kūdikiu, ji tik galėjo ką nors dirb
ti būdama pamic. Tokia buvo ir mano

, padėtis.
Toliau ji'pasakojo kaip ji surado pelnin- . 

•gą darbą namie būdama —- nėrė pančiakas 
ant The Auto Knitter ir kaip kompanija 
jai už tai mokėjo ir suteikė, reikalingus 
siulus už pančiakas kdrias ji nusiųsdavo. 
Kompanijos vardas The Auto Knitter

“Aš mėgstu savo darbą la
biau kas savaitę”, sako

Mrs Frank Unger

buvo iš- 
nurody-

tankiai manau, kaip tai lengva 
mokti dirbti su Auto Knitter su 
mų knygute. Jei aš bučiau dariusi atsar
giau, kaip gavau savo mašiną, tai grei
čiau būčiau numezgusi geras pančiąkas. 
Knygutė viską nurodo labai aiškiai.

Aš nusiunčiau kompanijai pančiakas nu
nertas ant The Auto Knitter Hosiery Cdm- 
pany. Atrašė, kad geros ir jie pirks visas 
pančiakas kurias ąš nuneigiu. Aš buvau 
linksma kaip paukštelis! Suradau būdą 
kaip uždirbti pinigų būnant namie ii’ su 
kūdikiu.“

New York.
Aš parašiau kompanijai laišką prašyda

ma dykai informacijų. į kėlės dienas gavau 
atsakymą, paaiškino apie mašiną ii’ visas 
darbo smulkmenas namie. Aš buvau dar 
labiau entuziastiška.

Mano vyras apie tai abejojo. Bet pąs- 
kiąu pasakė: “Tavo nuosprendis visuomet 
yra geras. Jei manai, kad uždirbsi pinigų 
su į Auto Knitter,! kode! pepareikūlauti 
vieno”?

Kaip aš pradėjau
Aš nusiunčiau oMerį taip greitai, kaip • 

galėjau. Greitai man atsiuntė Knitter. Aš

Paskiau pradėjau tikrai dirbti kaip tik 
turėjau liuoso laiko nuo namų darbo. Pir
mą savaitę aš padariau tik tuziną porų 
paučiakų. Bet antrą savaitę jau padariau 

, du tuzinu ir taip vis daugiau. Ir vis gau
davau čekius nuo The Auto Knitter llos- 
iery Company už mano ataką ir nėrinius. 
Aš manau, kad jie uz namie darbą moka 
gerai. Aš pamėgau tą darbą. Ir geru
mas yra tame, kad aš galiu dirbti* kada 
noriu. Aš galiu nerti, kada turiu laiko/ ir 
prižiuriu savo namus ir kūdikį. .

$2,538.50 į 37 mėnesius
Mano gerai nertos pančiakos visuomet buvo pri

imtos ir užmokėtos ,per kompaniją, apart keletas, 
kurias lengvai galėjau perdirbti. Kelis šimtus 
porų pardaviau savo draugams. 'Kuomet parduo
davau vieną porą šeimynai, tai greitai iš ten su
silaukdavau daugiau orderių. Aš parduodu jas 
po $1 porai ir turiu gerą pelną.

Su tais uždirbtais pinigais ant Auta Knitter, 
mes padarėm pirmą-įmokėjimą už namą, o kitus 
išmokėsimo tokiu pat budu. Prie ta' dar aš pada
riau keletą naujų investmentų.

rl’ik pagalvokite, ką reiškia tureli mums $70 
ar daugiau pinigų “extra’ j mėnesį kurie ateidavo 
iš kompanijom ir iš pašalinio uždarbio. Mutsų gyve
nimo svajonė išsipildė — maža e.ottage musų pa
čių. Musų Aute Knitter tai mums, padarė. Ku
rios nori užsidirbti namie extra pinigų, aš reko
menduoju Auto Knitter. Nėra nieko geresnio 
UŽ jį. ,r ’. ' i

P’ Mrs. FRANK UNGER, New York.
i •?' ' l '

Kaip jęs, irgi galit uždirbti 
pinigą namie

Tai yra Mrs. Unger pasakojimas, jos pačios žo
džiais. Ji pasako, kaip į 37 mėnesius ji uždirbo

Namus kur Auto Knitter 
pagelbsti išmokėti

darbą pardavinėjo kitiems gera kaina. Kiekviena 
šeimyna gali tai padaryti. •

Mes prašėm Mrs. Unger, kad ji pasakytų jums 
savo patyrimą su Auto Knitter, mes norime da- 
rodyti jums, kad' tai galima atlikti namie liuosu 
laiku. Ne kiekviena gali tiek daug uždirbti su 
Auto Knitter, kaip Mrs. Unger, bet moteris, ku
rios nori užsidirbti “extra pinigų” gali lengvai 
tai padaryti. Vyrai taipgi uždirba pinigų su Auto 
Knitter liuosame laike. Kodėl jus negalit tai pa
daryti ?

Gal būt jus neturit tiek liuoso laiko, kaip Mrs. 
Unger, Bet jus galit pašvęsti nors biskj laiko tam 
darbui. Kaip Mrs. Unger nurodo, jus galit tįirb- 
ti kada tik jums patinka, nerti taip ilgai, kiek no
rite. Auto Knitting apsimokės jums tiesioginiai 
už sugaištą laiką.

Tai yra musų propozicija aiškiai ir trumpai. 
The Auto Knitter Hosiery Company nupirks visas 
Standard pančiakas kokias nunersite ant Auto 
Knitter ir užmokės gerą kainą, čekiai bus at
siųsti už kiekvieną nėrinių siuntinį. Materiolas 
irgi bus prisiųstas. Jus turėsite materiolą nerti 
kitas pančiakas. /

Patyrimas nėrime ant mašinos nebūtinai rei
kalingas. Su Auto Knitter ir nurodymų knyge
le, ir nepatyrę asmenys tuojau išmoksta kaip nu
nerti. tinkamas pančiakas.

, Visos Informacijos Dykai '
Suprantama, jus norite plačiau dasižinotį apie 

tą gerą mašiną, kuri pagelbėjo Mrs. Unger ir ki
tiems tūkstančiams žmonių visoje šalyje. Rei
kalaukite nuo kompanijos dykai literatūros ir 
skaitykite patyrimus kitų su Aute Knitter,. Su
raskite kokia laukia jūsų ateitis. Atsiminkite, 
kad Mrs. Unger tuojau reikalavo paaiškinimų ir 
faktų. Ar jus seksite jos pavyzdį? Tik parašy
kite savo vardą ir adresu kupone. 'Pilnas nuro
dymas tuojau bus jums prisiųstas. THE AUTO 
KNITTER HOSIERY COMPANY, INC., DepL • 
87 A, 630-638 Genesee St., Buffalo, N. Y.

Pionieriai namie nėrinių industrijos—Tikr? 
išdirbinetojai Auto Knitter—neturi susijun
gimo su kitomis panašiomis išdirbystėmis.

Atsiųskit Kuponą tuojau Del Jūsų 
Gerų Pasiųlymų

The Auto Knitter Ilosieryi Co., Ine.,
Dept. 87-4, 030-638 Genesee St., Buffalo, N. Y»

Prisiųskilc, man pilnas informacijas apie 
Champion Pinigų Uždirbimą. Aš nariu žinoti, 

uždirbti pinigų namie liuosamekaip aš galiu
laike- su Auto Knitter, pledu 2c. markę per
siuntimo lėšų.
atsakomybės.

Suprantu, kad man nebus užtai

Vardas
) •

Galvės numeris ir gatve

Pašto, olieas.....

I

Valst
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Vartojo dinamito bombas
\ —f-------- >

1’žpereilą naktį dviejose vie
lose liko išsprogdintos bomi- 
bos. Jos didžiu nuostolių ne
padoru bet policija yra slisi- 
domėjibsi, kadangi bombos bu
vo ne parako, kuris paprastai 
ikisiol buvo bomboms varto
jamas, o dinamito. Policija 
yra susirūpinusi todėl, kad jei 
bombininkai pradės vartoti 
smarkesnes dinamito bombas, 
galės žut\ daug žmonių.

Pirma bomba sprogo ant 
slogo Hoffman Electricai Con- 
struclion Co., 3711 Ogden. Av. 
Policija mano, kad bomba nu
mesta iš elevatoriaus.

Bombos sprogimas buvo gir
dėtis kibai toli, bei ji visgi 
didesnių Iniiosldlių nepadarė, 
tik visoje apielinkėje išbirėjo 
langai.

Kita bomba buvo padėta 
prie Jim Palaido, 600 N. Ilals- 
ted St.J grosimos. Nors Palai
do ir jo šeimyna liko išmesti 
iš lovos, bet ne sužeisti.

GREITA ROMANSO 
UŽBAIGA Pasidavė O’Bannion 

užmušėjas ?
■ •

George Veenestra iš Harvey; 
munšaineris ir šmugelninkas, pa 
sidavė Harvey policijai, j ieško
damas kalėjime apsaugos ir pri
sipažino, kad* jis buvo vienas iš 
trijų užmušėjų paskilbusio Chl- 

. rages munšainierių vado Dean 
O’Bannion, kuris liko nušautas 
lapkr. 10 d. savo gėlių sankro
voj prie 733 N. State St.

*

Veenestra atėjo j Harvey po
licijos stotį ir paprašė, kad. jį 
uždarytų kalėjimai!,, nes jis bi
josi, kad kiti šaikos nariai nenu
žudytų jį už O’Bannion užmuši

mų. Esu jau buvo padaryta pa- 
sikėsinirrių ir todėl jam esu bus 
daug saugiau būti kalėjime ne
gu ant laisvės.

.. TRYS ŽMONĖS UŽMUŠTI

Vakar automobiliai užmušė 
tris žmones — dvi moteris ir 
vienų vyrų. Įlelen Kuehnle, 
10325 So., Wood St., liko užmuš
ta automobilio belipant iš Hal- 
sted gatvekario prie 80 gatvės. 
Automobilistas liko areštuotas 
kadangi jis nesustojo sustojus 
gatvekarini.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus 
brangi dovana.

sutaupykit

Teisia milionieriu
šiomis dienomis kriminalia

me teisme prasidėjo nagrinėji
mas bylos New Yorko milio- 
nieriaus W. R. I>. Stokes, jo 
advokato ir dviejų negrų už į 
suokalbį sunaikinti savo jau
nos pačios reputacijų. Stokes 
<įėjo pastangų tų bylų siustab- 
dyli, bet valstija nesutiko su 
tuo, ypač kad ir įjo pati, su ku 
ria jis yra . persiskyręs, irgj 
nesutiko bylų panaikinti ir 
prižadėjo atvykti į teismų liu
dyti prieš savo buvusį vyrų.

Dabar yra renkami jury. •
Kaltinama, kad Stokes per( 

savo advokatų padarė suokalbi 
siu teisiamais negrais sujieško-( 
Ii budųiinkų, kurie už pinigus 
sutiktų liudyti, kad jo pati yra 
buvusi prostitutė. Betgi tai 
susekta ir papirktieji liudinin-| 
kai prisipažino, .kad jie yra 
papirkti neteisingai liudyti. 
Kadangi tie liudininkai gyvena 
Chicagoje, o ir visas papirki-j 
irias buvo daromas čia, tai ir 
Stokes liko apkaltintas Chica- 
gps grand jury.

Litą Grey' Chaplin, garsaus 
komiko Charles Chaplin pati, 
kurių jis vedė porų mėnesių at
gal ir kuri jau nori skirtis nuo 
jo, lik dar nori aprūpinti kūdi
ki, kurio ji laukia. Jai esu nu
sibodę vienai sėdėti puikiuose 
Chaplino namuose, kuomet jis 
visų laikų praverčia prie lošimo 
krutamuoše paveiksluose.

NUŠOVĖ PLĖŠIKĄ.

Policija vakar nušovė taksi- 
kabų plėšikų Arthur Falcons- 
tein, kada jis bandė apiplėšti 
šoferį A. Gregory.

Tų pačių naktį keturi plėši
kai liko suimti.

Policija bandė suimti tūlų Pe- 
ter Podolski, 927 N. Lincoln St., 
kuris apiplėšė vienus n<mus. 
Bet, jis užsidarė savo namuose 
ir pradėjo šaudyti į policijų. 
Persišaudymas tęsėsi apie 15 
minučių, bet visgi jam pasisekė 
pasprukti. Jo draugas!, Chester 
Rudkowitch, 1743 W. 16 St., li
ko suimtas kiek pirmiaus ir jis 
išdavė irt’ savo draugų.

DABAR
BANDYKIT

Bohemian 
Hop-Flavored

PURllAN
Malt
Teikia geras .

pasekmes
Parinktas materiolas

Prašykit groseminkų

Panešimas
r ( »

................  i i

Ar jus žinote, kad

Pranešu, kad, M. Meldažio sve
tainė gali būti persamdyta. Dar 
keletas dienų šiais metais yra 
pat inktinu. Draugijos ir pavie 
nes ypatos nepraleiskite progos 
pasisamdyti svetainę iš laiko.

M. A. Meldažis, / 
2244 W. 23rd Pi.
Tel. Canal 1068 /

Nesenai Kaune, Lietuvoje, trys 
lietuviai redaktoriai nubatisti. Jie 
yra; O. Zavišaitė, “Lietuvos Ke? 
lias“, .1. Yasas, “Zicmia Ojczyzna” 
ir Aablinskaitė, '‘Lietuvos Rytas”. 
Jie tupėjo kalėjime per dvi savai
tes. Ar jus žinote, kad Hehnar ci- 
garetai turi savyje Turkiškų taba
kų, kuris yra žinpmas visame pa
saulyje kaipo geriausias' ir bran
giausias tabakas dėl eigaretų. Hel- 
rnar yra tikrai grynas tabakas ir 
eigaretai supakuoti j popierines 
skrynutes, kad nehr/.tij.

Penktadienis; Vas- 6, 1925
...........  R 

Jūsų buvęs senas 
Prietelia Patarėjas

Nauji Tru
DYKAI Išbandimui

Fit Akiniai

1924

Puikus Shell 
rėmai pagra
žina veidą.
Nesiųskite nei rento aš umiuk.u jums
ATSIŲSKITE KUPONĄ ŠIANDIEN. 
Ritholdz Spectacle Co., Dept. I'*. L. 204 
1462-64-0(1 W. Madison St., Chicago, III

Atsiųskite man porą akinių dėl 
10 dienų DYKAI IŠBANDYMUI. 
Jei man jie patiks aA užmokėsiu 
$3.98. Jei ne, aA sugrąžinsiu Jiioh 
ir už •'tai nieko nereikės mokėti.

'Vardas ............................. Amžiils....... ..
1’aAto Ofisas 
Gatvė ir numeris ....
Box No ............ R F D State

NESIŲSKITE PINIGŲ
Afi nepriimsiu nei vie

no cento kol jus nebusite 
Tižganėdintas. Afi garan
tuoju tikro pritaikymą nr 
bn nerokuosiu jums nieko. 

AA pertikrinau daugiau 
kaip 200,000 vyri) ir mo
terų, kuri mano dideli “True Vision” akiniai, 
gražiais sbell rimais, yra puikiausi ir i 
ūkiniai kokius galima gauti. Jie apsaugos 
akis, 
mą.

, su 
stipriausi

.. _____  ______  „____ ... _______ juąu
prakaiins akių nuovargi ir galvos skandėji- 
AA tik reikalauju atsiųsti aavo vardą, adre

są ir nmžii).

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

Jei po dėvėjimui 10 dienų ir naktų jus imsite 
užganėdintas jais ir manysite, kad Jie yra lygos 
akiniams kur kitur mokama $10, atsiųskite tik 
$3.98, arba sugrąžinkite juos ir už tai nereikės 
mokėti. Pabandykite juos DABA it Jie SIUN
ČIAMI DYKAI. fAbandykite juos 10 pilnų dienų 
mano Rizikų ir mano ižkaščiais. Atsiųskite kupo- 
poną tuojau. Nesiųskite pinigų l

Valkus goĮd filled antausiai nesužeis labiausiai 
minkAtų ausų

H. LE1B0WITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 4 iki 8 vai. vakare, 
kasdien, o Nedaliomis nuo 10 ryto 

iki 2 vai. po piet.
1617 S. Kedzie Avė.

Kampas Ogden Avė. 
-CHICAGO, ILL. 

Valę, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška,

3228 W. 38th St., Chicago, UI. 
v i

A. F. CZESNA 
-MAUDYNES

Turkiškos, sulfurinės va
nos ir elektrinis gydymas

Dabar naujai dŠradome minera
lines! sferines vanas, kurios yra ge
ros nuo visokių ligų: reumatizmo, 
cirkuliacijos, kraujo ir t. t.

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

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

Moterį}, skyrius atdaras Utarnin- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties. .

Atdara dienomis ir naktimis.

1657 W. 45th St.,
kampas So. Paulina St.
Phone Boulevard 4552

V

NETARĖ MOKĖTI DIVIDENDUS
Viešai paskelbiama publikai, kai 

paskutiniame direktorių susirinki
me The Guibransen Company nu
liu? išmokėti dividendų 20% ir 
cash dividendų 2% už comrnon 
šlakų.

Galima sakyti, kad tik kelios to
kios kompanijos su kapitalu $5,000,- 
000 taip greitai užaugo, kaip ši 
kompanija. Yra daug šėrininkų, 
kurie yra prie kompanijos nuo 
pat jo,s susiorganizavimo . ir tie 
žmonės auga sykiu su kompanija.

Kiekvienas gali lengvai paste
bėti, kad Guibransen Pianų išdir
binio kompanija gerai gyvuoja ir 
turi pelno,! kad savo šėrininkams 
gali mokėti dividendus. Tokiu pia
nų kompanijų ms nedaug rasitp 
Jungtinėse Valstijose, kad mokėtų 
tokius didelius dividendus savo šė- 
irninkams. . g

(Apskelbimas)’

Reikalauja daugiau kraujo
M r. John M.alner, Box 87 Arma, 

Kans., rašo:
“Malonėkit atsiųsti man tuojau 

kitą bakselį jūsų puikios Bulga- 
rian Herb Tea, kad pataisius krau
jų. Jos tikrai pagelbėjo man ir aš 
negaliu be jų būti, nes aš reika- 
luaju stipresnio kraujo.”

Bulgarian Herb Tea pagerina 
kraujų, prašalina užkietėjimų ir

I reumatizmų.
Kad pašalinus slogas ir išvengus 

| influenzos arba pneumonijos jus 
turite vartoti Bulgarian Herb Tea, 
karštų, garuojančių. Jos pagelbės 
jums greitai.

• Daktarai rekomenduoja jas ir 
aptiekiyiai turi pardavimui ser
gantiems žmonėms po 35c., 75c., ir 
$1.25..

Pastaba': Aš atsiųsiu didelį 5 mė
nesiams šeimynos pakelį paštu už 
$1.25. Adresuokite man, H. H. Von 
Schlick, 25 Marvel Blvd., Pitts- 
burgh, Pa.

(Paskelbimas)

Jei ieškai bąrgenų
skaityk Naujienų skelbimus.

-kuomet mes sakome 
sutaupysite $200 
pirkdami Guibransen 
Registruojantį Pianą,

tai tas ir reiškia. Yra tikras su- 
taupymas paremtas palyginimu 
su paprastais (grojikliais planais’. 

• *

Kainos kiekvieno Guibransen yra 
pažymėta ant užpakalio, dirbtu
vėje. Standard vertės. Superior 
instrumentas. Žinomas vienvardis 
produktas. Bus parduotas tiktai 
į 25 namus ekstra lengviu išmo
kėjimo planu. Veikite greitai. 

• p ' <

Klauskite apie jį šiandien arba 
rytoj.

JOS. F.BUDRIK
3343 S. Halsted St., Chicago

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
TIIU BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.,

BARTKUS, Pres.
it>T9 W. 47th Si., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šj skelbimu ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St Chicago, UL

VIENYBE
Liaudies Universitetas

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

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio krantų ir IJetuvos.

r ■' '

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

VIENYBE,
193 Grand St., ’ Brooklyn, N. Y.

KAIP GAUTI DOVANAI GRAŽIŲ KNYGŲ?
Tokių įdomių knygų, kurias šįmet duoda sa
vo prenumeratos rinkėjams laikraštis “Soci
aldemokratas”, dar iki šiol netik Lietuvoj, bet 

‘ ir Amerikoj lietuvių kalba nebuvo.
I. KAS SURINKS' 8 NAUJUS METINIUS SKAITYTOJUS (ar

ba 16 pusmetinių), neprenumeravusius “Socialdemokrato” paskuti
niais (1924) metais, ir prisius už juos pinigus, gaus dovanų: garsaus 
anglų rašytojo .Uelso knygą “PASAULIO ISTORIJA” (pirmąjį to
mą) 400 pusi., su paveikslais.

šf knyga yra labai graži ir jdomi savo turiniu ir todėl dabar yra 
verčiama į visas pasaulio kalbas? Perkant ji kainuos 12 — 15 litų, o 
mes šavo. laikraščio platintojams duosime ją vaitui.

II. KAS SURINKSI NAUJUS MEJINIUS SKAITYTOJUS <ar 
ba 16 zpusmetinių), gaus dovanai dvi puikias knygas: 1) “Iš TAM
SIOS PRAEITIES Į ŠVIESIĄ ATEITĮ” ir 2) “STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS”.

Abi knygos parašytos garsaus rusų rašytojo' — liaudies draugo
- RUBAKINO. Pirmoji knyga aprašo, kaip vystėsi žmogaus gy

venimas nuo pat seniausių laikų iki dabar. Ji parašyta labai gražiai 
ir įdomiai. Antroji knyga (“Steb. ir pas!.”) aprašo, kaip atsiranda 
istebuklai ir kaip juos suprasti; taipgi apie sapnus, velnio apsėdimą 
ir t. t. šiedvi knygos perkant kainuoja, pirmoji 4 litus, o antroji 5 lit.

III. KAS SURINKS 5 NAUJUS METINIUS SKAITYTOJUS (ar
ba)' 10 pusmetinių), gaus dovanai vieną minėtųjų RUBAKINO KNY
GŲ ir dar knygą (‘ŽEMĖS ISTORIJA” (Lunkevičiaus), kaino perkant 
2 litu 80c. >,

Joje aprašyta, kaip žemė atsirado, kaip ji keitėsi- ir koks jos lau
kia likimas.

Kas norės, vieton šių dviejų knygų gaus metams “Socialdemo-

IV. KAS SURINKS 3 NAUJUS METINIUS SKAITYTOJUS (ar- 
bav 6 pusmetinius), gaus 2 knygas: 1) “BOLŠEVIZMAS* IR SOCIAL
DEMOKRATIJA” (O Bauerio), kaina 1 litas 50c. ir 2) “KRAUJO 
LAŠO KELIONĖ” (kaina 2 litu 50c.).

Šioj knygoj, sekdami kraujo lašo kelionę, pamažu susipažįstame 
ir su viso'žmogaus kūno surėdymu.

Kas norės, vieton šių dviejų knygų, gaus pusėj metų “Socialde
mokratą”. '

V. Už surinktus trumpesniam bei įvairiam laikui naujus skai
tytojus (ne mažiau kaip 3) duodama dovanos nuo prisiųstos pinigų 
sumos 10% knygomis arba 20% laikraščiu.

Pavyzdžiui: kas prisius nuo įvairiam laikui užsisakiusiu skai
tytojų bendrai 60 litų, tas gaus dovanai knygų 6 litų vertės arba 
visiems metams “Socialdemokratą” (12 litų vertės). Ir taip toliau 
iki mažiausiai sumai.

Dovanas platintojams sįųsime tik tuomet, kai busime iš jų gavę 
surinktos prenumeratos pinigus. •

Laikraštis skolon niekaml nesiuntinėjamas.

“žiežirbęs” platintojai
gaus 'premijas laikraščių arba knygomis tokia pat tvarka ir sąlygo-f 
mis, kaip viršujV-me punkte nurodyta “Sonialdemokrato” platin
tojams.

I

“Socialdemokrato” kaina:
LIETUVOJ: metams 12 litų, pusei metų 6 lit^ 3-ms mėn. 3 lit.

UŽSIENIUOS^ — dvigubai.

“žiežirbos” kaina:
LIETUVOJ: metams 3 lit., pusei metų' 1 lit. 60c. 

UŽSIENIUOSE — dvigubai.
■A —j---------------------- •- j

ABIEJŲ LAIKRAŠČIŲ ADRESAS:
Lithuania Kaunas, Kęstučio g. 40, b. 1.

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

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

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

Telephone Lafayette 4543 
-------------------------------------------

yra prirengtas

SVEIKATA YRA LAIMĖ 
Serganti, jei norite tuoj gauti paleng
vinimą, ateikite į musų ofisą kuris 

oderniškai.
Naujausi moksli

niai išradimai ir pa
tyrimas visokiose li
gose su labai mažu 
išėmimu, yra gydo
mos atsakančiai įlei- 
džiant serums tie
siai į kraują, su di-' 
dėlių pasisekimu.

Turime visada 
naujus serums — 
Profesoriaus Ehrli- 
cho gyduoles 606 ir 
pagerintos 914, gy

dome gerai ir be skausmo.
Patarimui ir X-Ray Egzaminacija 

Visai Dykai.
Maloniai priimsime kiekvieną — 

ateikite, dėl to neturėsite jokios atsa
komybės.

Ligos kraujo, reumatizmo, nervų, 
skilvio ligas, odos, krutinės, šonų, 
kraujo nubėgimo, plaučių, kepenų, 
pūslės, visas slaptingas ligas yra mu
sų specialumas per 28 metus, visuo
met gausite geras pasekmes.

Pagelbėjom tūkstančiams kenčian
čių. Ateikite pas mus ir daugiau ne- 
bekentėsite, jums tai/hieko nekainuos.

The Peoples Health Institute 
DR. GILL, Specialistas

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

ir pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Utaminke, ketverge ir subatoj nuo 9 
ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir šventi
nis nūn 10 ryto iki 1 vai. po pietų.

Town of
< •

Lake
/

Naujienų Skyrius perkel
tas j naują vietą.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
3434 W. 65 Street, 

Repuhlic 4876



Pentladienis,
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Turnamentas
K. Požėla, K. Sarpalius, J. Goš

tautas, J. Bancevičius šiandie 
risis Town of Lake kolonijoj.

UŽVAKAR POŽĖLA TRENI
RAVOSI NORTR SIDeJ

j North Sidės Moroing sįar 
kliube (1652 N. Robey. St.) tre
niravosi K. Požėla. Publikos 
buvo daug, ir visi buvo patenkin
ti. i , »

I K. Požėla su savim buvo atve
žęs ganą gerų ristikų: lenką Ra- 
gackį, rusą Brusilovą, italą Roc- 
co ir Levickį.

Kliubiečiai kibo į ristikus. Pir
mąjį kliubieti Levickis parito į 
kokias 8 min. Paskui susikibo 
garsus Požėla su kliubo pirmi
ninku J. Čepaičiu. Buvo daug 
juoko, kai Čepaitis suriko: 
“Skauda! Skauda!” J. Čepai
tis atsilaikė prieš Pažėlą apie 4 
min., o manadžeris Sąbeckis apie 
8. Po treniravimosi K. Požėlai ir 
jo ristikams buvo pagaminta di
delė vakarienė. Stalai buvo pa
taisyti ir apkraustyti įvairiau
siais valgiais. Dalyvavo apie 40

šiandien prasidės ristynių žmonių.
turnamentas School Hali svėtąt- ■ ~ 
nėj (48 ir Honore) susikirs lie- kiau tokius šurum-burųm 
tuviai ristikai: jie risis dėl lię- rengti, 
tuvių čempionato. Risįs K. Po
žėla su J. Geštautu iki galutinos 
pergalės. Risis J. Šimkus; j-įsis 
K. Sarpalius, kuris žada pagul
dyti net tris ristikus -i-r, Juzėną, 
Glazauską ir Bancevičių.

Tai bus nepaprastos ristynės. 
Jos prasidės 8:15 min. /

Ristikus pristatinės Jasiulis iš 
Indiana Harbor, o “referee” bus 
Jack Sherry. f'

ATSISAKĖ DALYVAUTI 
INAUGURACIJOJ

S

i

Wisconsino valst. gubernato-

tam tikrą atlyginimą. Tokiu bū- jąslriplypėmis,,o tiems nariams, 
du dovanas laimės vi.^į, kurie kurie nedori nė vieno ne kito 
tik dirbs... - , ;

Ateinantį sekmadienį, vasario
dalyko, tfiis įrengtas knygynas 
ir, galės pyaleisti savo laiką skai-

8 d. bus kuopos vakaras; bus tyme.
~ ' Kas link ^pasilinksminimų, tai

Lietuvos Kons. p. P. 2a- 
deikis dalyvaus vasario 16

111 1 " .

Pirm Negu Pirksi

vaidinimas ir koncertas. Iškalno
galima sakyti, kad kas nebus Į^lįnb^ rengia (balius, piknikus 
tame vakare, tas tikrai gailėsis. ar $įaįp jokias pramogas ,del pa-
Todėl bukite, visi. () m. <■

' Tas

West Šitie
Iš

pats
■J. ‘

u

Piliečių Kliubo veikimo.

Kaip matyt Nepriklausomy
bės šventė bus pagerbta atsilan
kymu ir Lietuvos Konsulo Chi- 
cagoj p. P. žadeikio. Tuo budu 
ji Įgyja dar didesnės reikšmės ir 
oficialumo. Ištikro smagu mums 
bus turėti savo tarpe Lietuvoj 
atstovą, kurios nepriklausomy
bės sukaktuves mes švenčiam.

Ponas P. žadeikis pasveikins 
susirinkusius naujai atgimusios 
valstybės vardu ir papasakos, 
kaip lietuvių tauta iškovojo sau

Mes gi per jį galėsime
Meldažio svelai-

atidariii'S susi

AČAS PABŪGO BANCE- 
VIČIAUS.

Užvakar dzūkas Bancevičius 
atvyko į Universal Atletikos 
kliubą ir pametęs ant stalo $50 
paklausė: “Kur yra Ačas? Aš 
noriu susitikti su juo ant matro
so!”

Bet vargšo Ačo nebuvo nė 
“dūko” Buvo pasiųstas į Jurgi
nų delegatas pranešti Ačui, kad 
jo laukia kliube Bancevičius, bet 
Ačas jokiu budu nenorėjo j kliu- 
bą eiti. Matyti, jo ir dūšia at-1 
sidurė kulnyse, kuomet išgirdo, 
kad dzūkas nebekrečia juokus.

Taigi lėkė Ačas, kaip sakalas, 
o nutupė, kaip vabalas. Ritosi 
jis su Zbyszko, o prie Bancevi- 
čiaus negalima jo nė su pyragu 
priprašyti. Dzūkas Ačui pavo
jingesnis, negu Zbyszko.

TRENIRAVOSI INDIANA
HARBORIEČIAI

Nedėlioj Universal Atletikos 
kliube treniravosi du Indiana 
Harboro piliečiai: Jonas Kola ir 
F. Gudžas. Kola įveikė Gudžą. 
Vadinasi, parito jį.

SVARBIOS RISTYNĖS
RYTOJ

Tas faktas, kad galingas čem
pionas Zbyszko iššaukė Ačą ris
tis, sukėlė nemažai įdomavimo 
tarp sporto mėgėjų. Kažin ar

Zbyszko. Be to, risis dar Gar- 
kavenko, Plėstino, Raudona Kau
kė, B rugius. Apie tas rietynes 
daug kalbama. Ristynės įvyks 
Pulaskio svet. (1711 S. Ashland 
Avė). Pradžia 8:30 vai. vak.Mr. L Knowltt

didinimo savo iždo ir palinksmi
nimo savo narių, be to kasmet 
kliubas rengia išvažiavimus sa
vo nariams, jų draugėms 'bei 
šeimynoms, / ’ /(

Kliubas rengia pirmą didelį 
maskaradinį balių vasario 8 d., 
K. Strumilos svetainėj, kampas 
107 gt. ič Indiana Avė. kal
no jau visa šios apielinkės jau- laisvę, 
nuomenė rengiasi į tą balių, nes pareikšti savo nusistatymą/lais- 
žino, kacį kliubas pajįiegią visa- vos ir okupuotos Lietuvos klau- 
dos surengti šaunų balių. O kas simu.
link prizi), tai kliubas paskyrė Taigi Chicagos lietuviams ver- 
iš savo įždo $105, padalijant j tėtų susirinkti kuoskaitlingiau- 

1-mas -prizas $50; šiai į Vasario 16 d. iškilmes: 
$35; 3-čias — $20 ir su- School Hali, 48 ir Honore St. ir

Pamatyk Pianus paš Budniką, 
Gulbrausen Pianą arba kitą geros 
išdirbystes, kainos daug mažesnės 
kaip kitur ant aukštos rųšies Pia
nu. Bargenai. Churchill riešuto 
medžio Player, 
Pianas 
Seabor Electric 
Player Pianas 
Upright Hovvard 
Pianas 
Upright Oak 
Pianas

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted
3327 So. Halsted. St. 

CHICĄGO; ILL.

$245 
$165 
$150 

$65

Taigi Chicagos lietuviams ver-

Lietuviu Piliečiu Darbinio-
*. *■ H

kų 1’hŠelpinis Kliuibas laikė sa- 
\vo metinį susirinkimą nedėlioj, 

sausio 25 d., 
nėję. i

Pirmininkui
rinkimą buvo skaitytas pereito 
susirinkimo protokolas. Prisi
rašė 15 naujų narių. Juos pri
ėmus ir išklausius ligonių ko
miteto raportą, knygų peržiu- 

i išdavė savo 
raportą, i£ kurio pasirodė, kad 
Kliubo turtas siekia apie $8,- 
000. Protokolų raštininkas 
pranešė, kad yra laiškas nuo 
šv. Kazimiero seserų. Laišką 
perskaičius ir kreik apkalbė
jus, jis likosi atmestas.

Piliečių Kliubas turi įsislei- 
mokina-

North sidiečiai rengiasi tau- rius Blaine, vienatinės valstijos, rijimo komisija
su- kur laimėjo La Follette, atsisa- 

—J. Lukas., kė dalyvauti prezidento Coolidge 
— I inauguracijoj.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klaust prie langelio kur 
padėta iškaba “Advertisėcl Win- 
dow” lobėj .nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką dienų nuo 
skelbimo.

4290
911
912 
913 
914 
916 
917 
920 
921 
922 
934 
947 
949 
951 
953

pa-

Jonaitis & Balonis 
Butkus Benį 
Bumbiis Frank 
Čepaitis Stasys 
Cernauskiene Alzbietai 
Cirtaut Trenk 2 
Cervenan^ki Maria 
Daukstas P 
Dalangauskas Mrs Lucy 
Daraskevicenei Karolinai 
Gercas Stasis 
Januška Mike 
Jankauskis John <■ 
Kosulaitis John 
Kiskunas Kazimeras

958 Krizenauskas Louis 
964 
965 
966 
968 
974 
981 
985 
987 
988 
989 
994
996Polisius J 

1007 
1008 
1018 
1024 
1032 
1037 
1036 
1050 
1051

Kulikiskene Veronika 
Kuzmickas P 
Laucius- Jonas 
Laukoitis Vincas ' 
Mazionis Shaponas 
Nemunienei Bronislavai 
Paliulis Julius A 
Parckevice J 
Petkui Jonni 
Petrausku Kazimeru 
Pociene Agota

Sakuneni Onai 
Saviskenei Miss 
Siemienie Franciszek 
Stakvilas J 
Tamdonis Agata 
Vaši liūnas Frank 
Valdžius Leone . 
Žilvitis Frank 2 
Zukavvskiene Lieva

GERE. Naujienų skai
tytojos if skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas kurios 
<keikiasi Naujienose.

%

7

Lietuvių Rateliuose.
• Cicero

Iš draugijų veikimo

ges mokyklą, kurioj 
ma pilietybes* Taipgi -šis kliu
bas pagelbėjo gauti pereitais 
metais pilietybės popieraisi dau 
gian kaip šimtui savo narių. 
Norintys tapti piliečiais atei
kite ir prisirašyk’te prie šio 
Kliubo. Mokykla yra Melda- 
žio svetainėje. Nemokamos pa
mokos nariams būna 
madinį 
karo. — Koresp.

Roseland

kas pir-
val. va-

‘.‘Auksinės žvaigždės”
Kliubas

jai kas nuo laiko pasirodo ži
nių laikrašty ir iš šios apielin
kės, tai a pie vieną! ar'kitą drau
giją ar kliubą, bjej\apie “Auk
sinės žvaigždės Lietuvių Pasi
linksminimo ir Pašelpos Kliubą 
nieko nesigirdi; nors tikreny
bėj tas kliubas yra vienas iš di
džiausiu kliubų Roselande.

“Auksinės žvaigždės” L. P. ir 
P. Kliubaš tapo sutvertas rugsė
jo mėnesy, 1920 m., tikslu, kad 
suvienijus lietuvių jaunuomenę 
į vieną didelį būrį neatsižvel
giant į jų tikėjimines ar politi
nes pažvalgas, tobulinti narius 
politiniai, doriniai, draugijiniai 
ir kelti juos medžiaginiai Ir su
teikti jiėms laikinę pagelbą ne
laimėje) Todėl kiekvienas dorai 
elgiantis lietuvis, nuo 18 iki 40 
metų, gali prigu^tįįprie šio kliu
bo. Per 4 mietus kliubas išau
go, kaijj skaičium narių, taip Ir 
pinigiškai. Dabar kliubas turi 
200 narių ir $3,000 pinigais.

Apart to kliubas turi įrengęs 
kambarį, kur nariai gali susieiti 
bile vakarą ir praleisti ten savo 
Imlosiį laiką. Tame kambary 
iWidasi kliubiečių vartojimui

i
Draugystė Lietuvos Kareivių 

sausio 31 d. • buvo surengusi 
maskaradinį balių. Susirinko 
gražaus svietelio ir kiekvienas 
vis kitaip pasipuošęs, kad tik 
pralenkti kitus, kad tik geres
nę dovaną laimėti.

Pirmas prizas teko didžiau
siai vyrų grupei — L. R. Rz' 
Kliubui. Jų niekad niekas nevir
šija. Antra grupė buvo Dr-tės 
Liet. Tvirtybė. Dar buvo kele
tas kitų grupių ir daug pavie
nių, kurie gavo gražius prizus.

Svečiai gražiai linksminosi 
iki” vėlaus laiko. Draugijai irgi 
nemažai pelno liks.

— Teisingas,
* ; * , '

*

Pereitą sekmadienį įvyko S. 
L. A. 194 kuopos mėnesinis su
sirinkimai. Svarbesnių tarimų 
nepadaryta, bet su laikų čia ke
tinei būti kas nors nepaprasto. 
Pagyvensim, pamatysim.

Naujas organizatorius parode 
veiklumo. Tik pirmam susirin
kime, o jau pridavė apie pusę 
tuzino naujų narių aplikacijų. 
Jis pareiškė: “Aš noriu žut-but 
laimėti pirmų dovaną”. Tai ge
rai. Kitį nariai, tai girdėdami, 
irgi pradeda bruzdėti. Mat kiek
vienas turi lygias teises ir ly
gias progas gauti dovaną. Pats 
kontestas liko kiek patobulin
tas. Būtent, dovanos’ bus duoda
mos ne nuo skaičiaus prirašytų 
narių, o nuo naujų narių ap- 
draudos sumos. Taip pirma do
vana — auksinis ląjkrodėlis, — 
bus duodama tam kuris prira
šys tiek naujų narių, kad jų ap- iSidasi kliubiečių vartojimui 
sauga sieks $18,000. Antrą do- du “pool tables,” gramafonas su 
vaną — paauksuotą laikrodėlį, apie 100 rekordų, “Sriking bag,” 
— gaus prirašęs naujų narių su “boxig gloves,” vogos dėl kilno- 
bendra apsauga $12,000. Be įto jimo. Trumpu laiku kliubas tu- 
kas kiek narių nė prirašys, gaus rėš matrosą tiems, kurie domė

tris dalis* 
2-ras
virš $300 pinigais pavėniams iš- šv. Jurgio par. sv. Bridgeporte. 
skiriant prizus, kurie duodama —Vietinis,
daiktais. Tame baliuje kliubie- 
čiai nedalyvaus kompeticijoj dėl 
prizų. - |

Vasario 17-tą d., toj pačioj 
svetainėj yra rengiama vakarie
nė nariams ir jų draugėms. 
Vien tik nariai galės dalyvauti, 
o tie, (kurie dar nėra nariais ši
to kliubo, o norėtų dalyvauti toj 
vakarienėj, lai prisirašo prie 
kliubo sekančiame susirinkime, 
kurs bus vasario d., 7.30 vai. 
vakaro, K. Strumilos svetainėj.

Kliubas laiko savo susirinki
mus kas pirmą pėtnyčią kiekvie
no mėnesio.

Kliubo valdyba 1925 metams 
yra sekama, pirmininkas M. Ba
cevičius, pagelbininkas — W. 
Rumpa*. prot. rast. — A. Barš- 
kietis, finansų rast. -- K. Raža- 
nas, kasos globėjai — A.< Butkus, 
ir A. Žebrauskas, maršalkos , 
P. Pųišis ir A. Rainis, kasierius 
— K. Strumila, kliubo korespon
dentas — J. Ruiko. i

Organizatoriai, pas kuriuos 
bile laike galima gauti aplikaci
jas nerintiems įstoti’ į kliubą y- 
ro. A. Nakrošis, 311 Kensington 
Avė., F. Mikutis, 12001 So. Hal- 
sted St., A. Barškietis, 10753 
Perry Avė. ir K. Strumila, 10500 
Prospect Avė.

TurėdamiN šitokią valdybą, o 
pačių narių ir pasiryžimą, nie
kas negali sustabdyti augimo šio 
kliubo. Pabaigus 1925 metus, 
turėsime ne 200 narių, bet dvi
gubai tiek; todėl visi kaip vie
nas, prie darbo. ' . |

—Jonas Ruiko, koresp.

(Tąsa ar.t 8-to pusi.)

DR. VA1TUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

po pejrsij?-- 
yusario t/O

Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
Įumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama j mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir aueičiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St
Phone Bnulevard 7589

OxNA RltfAUrs

tėvais Krasauskaitė 
kyrė su šiuo pasauliu 
4 dieną, 1925 metais aptfrz8 vai- 
ryto, Šv. Bernardo ligortbutyje.'/ 
Turėjo amžiaus 37 rąstus. Paė
jo iš Lietuvos, Kaujlo tėdyjiotj, 
Raseinių apskričiu/ Taųiąg€s 
miestelio. Paliko^ Jkf^ąušiam 
nuliudime mylijWą,Ayvyrą Joną 
Ripalių ir dujaerj Bronislavą 
6!4c metų. Taip pat paliko brolį 
Vįneėntą Krasauskį Amerikoje.

/ Lietuvoje paliko tėvukus ir vie
ną brolį Joną Krasauskį.

Laidotuvės įvyks vasario 7 d., 
1925 m. j Lietuviškas Tautiš
kas Kapines, 10 vai. iš ryto iš 
namų 5800 S. Aberdeen St. Už- 
kviečiam visus gimines ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Palieka nuliūdęs vyras
Jonus Ripalis ir 
maža dukrele

Laidotuvėms tarnaus grąb. A. 
Masalskis, 3307 Auburn Avė.

Tcl. Boulevard 4139

ra

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

It’s foolish to be superstitiousl
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“Dzimdzi - Drimdzi” 
šiandie

“Dzimdzi — Drimdzi” šiandie 
linksmihs klausytojus naujais 
juokais ir dainomis — šv. Jur
gio parap. salėje. Vedę vyrai ga
lės pasimokinti kaip apsisaugo
ti nuo savo žmonių įkirtų mei
lužių !

Ir ko ‘tik nesugalvoja tie 
Dzimdziai! Na, ateisim, pažiūrė
sim. # Vaidinimas prasidės įpra
stu laiku. — f.

IZIDORIUS VVINSLOVAS
Musų mylimas brolis persiskyrė 
su šiuo pasauliu sulaukęs 30 
metų amžiaus, Vasario 4 d., 1:15 
vai. ryte, mirė nelaiminga mir- 
čia. Paėjo iš Bankų kaimo, 
Šeduvos valsčiaus. Amerikoje 
išgyveno 12 metų.

Paliko dideliame nubudime 
brolį Feliksą, seseris: Oną ir 
Eleonorą, dėdę Ignacą Zdanavi
čių ir du švogeriu Amerikoj, o 
Lietuvoj du broliu ir vieną se
serį. Laidotuvės įvyks Pancdė- 
lyj, Vasario 9 d., 8:30 iš ryto iš 
namų 4508 S. Wood st., j Šv. 
Kryžiaus Bažnyčią, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame,
Brolis, seseris, dėdė ir švoge : 'i 

laidotuvėse patarnauja gi‘a- 
borius J. 1. Zolp, tcl. Blvd. 5203

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
VTa naudingos.

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

KAIP GALIMA UŽDIRBTI PINIGU 
ŽIEMOS VAKARAIS

Dabar žiema, ilgi vakarai, dau
gelis omterų ieško uždarbių savo 
liuosame laike. Nerimas vyrų vil
nonių pančioki) pasidarė labai po
puliarus užsiėmimas liuosame lai
ke.. Faktiškai, moteris visoje šaly
je, imasi darbo, kuris yra žinomas 
Auto Knitting. Darbas yra atlieka
mas su mašina žinoma kaip Aulo 
Knitter.

Su ta 
na .siūlai 
Dančiukas 
būdavo nuneria” 
riau ir liuosame ] 

Kompanija, kuri parduoda 
Knitter, taipgi nuperka visas 
ras pančiakas nunertas ant los 
šiuos ir užmoka gerą kainą. ? 
jos žino kiek jos gaus už savo 
darbą. Kompanija tąipgi permaino 
siutus.

Aulo Kniller llosicry Gompany 
yni pionieriai namie nėrinių indus
trijos. Jie yru bizųvje daug melų 
ir superka Iliksiančius tuzinų pan- 
čiakų kasinei iš visų dalių šalies.

Kasinei kampanija išmoka už 
namiV nėrinius inilionus dolerių ir 
suteikiu progą molerims uždirbti 
ekstra pinigų. Su Aulo Kniller nu
nertos pančiakos yra gerai žino
mos ir brangiai už jas žmonės 
moka. Del platesnių informaeijų 
kreipkitės pas The Auto Knitter 
Ilosiery Gompany, 630 Genesee Si., 
Buffilio, N. Y.

(Apskelbimas)

namų nerimo ma.ši- 
.sunerimni į gražius 
“tuip kaip bobutės 

dar ge-
\uto 
ge- 

ma-

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
skaityk Naujienas.

By Thornton Fisher
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

Kaip lietuviai įkainuoja 
savo tautos didvyrius
LS metų atgal FMrapilyjc 

egzistavusios trys lietuvių 
Draugijos: labdarių, Savitar- 
piečių ir Mažaturčių, Rtisijun- 
gC į vieną ir išnuomavo Serpu- 
rhovo gatvėj No. 10 mažą te
atrą su svetaine. Tenai 
lietuvių kultūros centras, 
gdavo lankiai vakarėlius, 
din i m us, 
ir tt. 
nai

' Šiandie ChiJagoj darbuojasi 
lietuvių dramos tėvas J. Vaič
kus. Jo ąuopelnai musų tan
iai yra labai žymus. Jis pradė
jo darbuotis rietuvių teatro 
n a u d a i j au 1905 jn. tais) su n- 
kiais rusų carizmo laikais. Ta
dą nebuvo nei vieno žmogaus, 
kurs jį hutų supratęs, ir padė
jęs jo, sumanymus vykdyti. 
Nežiūrint to, kad* rusų valdžia 

‘jį labai persekiojo, dirba jis 
didžiausiu pąsišventimu 

svajo<lainas ^sukuri i nudlatinį 
Lietuvių Dramos Teatrą, atsi
žiūrėdamas i musų brolius la
tvius. kurio turėjo jau savo 
nuolatinį teatrą, 
kinių sudaro
D-jos Dramos, Teatrą, kurs pa
galinus buvo suvalstybintas; 
tuo budu šiandien ‘ Lietuvoj 
yra Valstybinė Drama. Toliau 
Fiicrganizuoja šaulių Sąjungos 
Teatrą, kuris pereina Blaivy
bės Draugijos žinion ir pava
dintas Liaudies Teatru. To Te
atro vedėju yra gabiausias jo 
mokinys Slanulis. Jeigu šian
dien atimti iš Valstybinio iri 
Liaudies Teatrų jo mokinius, 
tai leatrai turėtų užsidarsdi.

“Dzimdzi - - Drimdzi” vod. 
kuris gana gražiai užsireko
mendavo ingi neapsėjo be Vai
čkaus mokinių. Dikiųis ir Di-; ke svetainf'j 
neik a jo auklėtiniai. P. Tend-, Liry‘ 
žiulytė pagarsėjusi jau Ameri
koj, irgi jo mokinė. Jo triūsu 
(’hieagoj įkurta Dramos Studi
ja, kur mokinas 16 mokinių. 
Prfc- Dramos: Studijos vaiku
čiams lavinti įkurta baleto

ir jis ginda- mokykla. Be baleto dėstoma
šlakstydamas[ betuvių kalba ir deklamacijos.

Susiknrusi Teatro Kūrėjų

buvo 
Ren- 
vai- 

koncertus, paskaitas
Tankiai atsilankydavo te- 

a. a. musų tautos genijus 
Čiurlionis. Susirinkimuose 
skambindavo savo kurinius 
improvizuodavo. Žinoma,ir

mažai kas suprato jo augštas, 
prakilnins- 
muzikoje.
mc
tuvių

PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARIU PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEME
Cicero Lietuvių Raudonos Rožės' ANT RENDOS kambarys dėl vai- 

Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinki- kino, merginos ar vedusios , poros, 
mas jvyks pėtnyčioj, vasario 6 d., kai Karštu vandeniu apšildomas ir kiti 
7 vai. vak., ’’
S. I9th Avė., Cicero, III. Meldžiame 
visus narius pribūti ant paskirto lai
ko. —Ben. TumaviČia, rašt.

W. Lukštas s-vet.; 1500 visi palankumai. Atsišaukit
*......................... . 4501 So. Troy St.

Tel. Lafayelte 8499

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams Šelpti rengia maskaradą su 
daugybe įvairių dovanų, šeštadieny,', 
vasario 7 d., Mildos abejose svetai
nėse, 3142 S. Halsted St. Pradžiai 1. 
vai. vak., įžanga 50c. .širdingai kvie- , 
čiame geri), visuomenę atsilankyti iri 
prisidėti prie suMpimo Vilniaus ir, 
Kauno našlaičių. --Komitetas. , 

_____________________ I

ANT BENDOS kambarys dėl vie
no vaikino be valgio, arba mergi
nos, kuri norės pati pasidaryti, 

’j Puikus didelis kambarys prie ma- 
l*ižos šeimynos. Atsišaukil 'subatoj 
* ar nedėlioj. 3 blokai nuo Kedzie.

5512 S. \Vipple St.

SLA 109 kuopos susirinkimas jvyks 
I penktadienį, vasario 6 d., M. Meldažio 

IŠ Savo mo-. svetainėj, 2242 W. 23rd PI., 7:30 v. 
Meno Kurčiu vakaro. Visi kviečiami atsilankyti;

1 *■ taipgi ir norintieji prisirašyti pribu
kite. —Valdyba.

Garfield ?ark Lietuvių Vyrų ir 
Mot( rų Pas. Kliubas laikys mėne
sinį susirinkimą John Engel’s sve
tainėj, 3720 W. Harrison SI., he- 
dėlioj, vasario 8, 1 vai. po pietį,!. 
'zisi malonėkite atsilankyti skait
iniai. —M. Medalinskas

dėlRUIMAS ant rondos 
4<atrie nespėrius. Norintieji i 
ty» pasigamins valui, 
pjigaminsini valgį, 
gijs ir- šildomi. E: 
nomis ir vakarais.

703 5V. 21 PI., Chicago. 
Ant antrų luini iš fronto

• r 
arba 

Kambariai 
no natuie

vyrų, 
pa

mes 
pi-

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PARDAVIMUIBIZNIS pardavimui vyriškų dra
panų krautuvė. Offmans’ prosinama 
mašina, siuvama mašina spėka varo
ma. Elektrikinė iškaba ir viskas kas 
tik reikalinga prie krautuvės. Renda 
pigi, garu apšildoma. Gera apielinkė, 
biznis išdirbtas, nėra konipeticijos, už 
4 blokų tik Vra tokios krautuvės. Par
davimo priežastis didelė; turi par
duoti greitai. Kreipkitės J. A. Globis, 
455 w. ?9th st. Tel. stevvhrt 2997 , žodžiu, įtaisytas pagal vė- 

liaiisios mados. Parduosim
? Bargenas

Pardavimui 
černė, naujas namas ir r ----- - ■
Parduosiu 
i 2 I ■ 
randasi 
ničhpsių f

Naujas tik užbaigtas 4 pra
gyvenimų namas, visi po 5 
kambarius, aržuold trimas, 
karštu vandeniu apšildomas,

pirmos |*klesos bn- 
fikčeriai.

Darpma už $1966 biznio j savaitę, 
mainysiu!

namas, 
ir tik 6

Parduosim 
pigiai ar mainysim ant ma
žesnio namo ar loto.

už cash arba 
iiagštų mūrinį namą; 

geroje vieloje 
senumo.
h‘2-l S. Kedzie Avė. 
LafayeUe 6271

Namas 3 pagyvenimų po 
4 kambarius, maudynės, el
ektra ir visi parankumai, 
aukštas ir didelis beismen- 
tas. Parduosim ar mainysim. 
2541 W. 39th Place.

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

A. J. BERŽINSKAS 
6159 So. Artesian St.

1 flatas
Tel. Prospect 6674

Nuo ryto iki 10 vai. gali
ma matyti.

ANT PARDAVIMO

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, sena išdirbta viela, arba 
mainysiu ant mažos prapertės.

Agentai nesikreipikt.
Naujienų Skyrius 

3210 S. Halsted SI.

m i u lis, išreikštas 
Tarp kitko vtena-

• usirinkime, vienas iš lie- 
i, neva menininkas, alsi- 
i anl kėdės, padėjęs kojas 

pradėjo daužyti per 
sakydamas: “aš im- 

čiurlionies tnuzi- 
lr daugutna musų • inleli- 

t gardžiai kvatodami iš 
lokės. 'I’okia tai buvo lie- 

itivių inteligentų nuomonė |apie 
Čiurlioniui muziką. •

Kada Vilniuj buvo suruošta 
jo vaizdų paroda, tai vienas 
da.lininkų išsitarė: “kad jeigu 
pririšti asilui prie uodegos pie>- 
šimui šepetuką 
mos nuo musių, 
savo uodega per ištemptą dro
bę nupieštų gal įdomesnių da-J Sąjunga pasikvietė J. Vaičkų 
lykų negu čiurlionies vaizdai“.

Staiga lietuvių tauta neteko 
to, čmogaus, ir kada jo atmin
čiai buvo surengtas vakaras 
ir viešai rusų meno akademi
jos d i rėk tori ils Mokovskis pa
vadino Čiurlionį 
žymiausių rusų 
da iis ir mums 
liko brangus. O 

su 
l>rosp. tamsiam

ant piano

pro vizuoju

genijų, vardu 
dailininkų, ta- 
lietuviams pa- 
niekam neru- 

žmona ant

penke- 
dėžėse 

Žino
kite! prie

keletas jų 
O juk

pčjo jis, kada 
Voznosenskio 
kambarėly už 13 rub., gyveno 
pusalkanis, išblyškęs, bet kai
po menininkas kėlė musų tau
tos vardą užsienyje.

Jo kuriniai išgulėjo 
rius melus sukrauti 
d rėgn 11 < >se k am ba ri 11 ose. 
ma, 1 nėra abejonės, 
tokių aplinkybių,
galėjo pasiganėdinti. 
Čiurlionies kuriniais1 galėtų pa
sipuošti gražiausias Paryžiaus 
saliomis. Galima tik pasakyti, 
kad Čiurlionis peranksti užgi
mė musų tautai.

Prieš 5 metus sugrįžo iš 
Permės į Kauną, Permės Uni
versiteto prof. garsus filolo- 

Buga ir apsigyveno
Kaune su maža/dukreje ir žmo
na virtuvėj (delei , butų sto
kos). Mažai kam rūpėjo, kad 
tam musu tautos perlui sutei
kti atatinkamas aplinkybes jo 
milžiniškam darbui, 
būdamas silpnos 
lankosi po ^Lietuvos 
rinkdamas žocty-imi
Suvargęs atsigula kur. tai 
žolės 
nesiams 
ima jį nuo musų,
musų nedėkingumą.

(> tuo tarpu esama kurįozų. 
Gyvam žmogui pastatytas1 pa
minklas. Negalima sakyti, kad 
tas žmogus neužsitamavo 
bet reikia pastebėti, kad 
pirmas atsitikimas.

Kiek šiandien vaikščioja
tuvių iš 1905 metų revoliuci
jos, perkirstais veidais, aplau
žytais šonkauliais, kazokų na^ 
gaikų plaktomis nugaromis. O 
juk tas muskulas sudaužė tuos 
retežius, kuriais buvo apkau
styta musų tauta.

K.

Pėsčias, 
sveikatos, 
kampelius 
medžiagą, 

ant
ir rezultate keliems me- 

praslinkus mirtis at- 
igtal būt už

mokinti gabesnius prie scenos, 
lavinti, tobulinti juos, kad atei 
ty išauklėti iš jų artistus.

Bendrai suglaudus visus, 
kurie yra susispietę apie Vaič
kų kaipo scenos meno mokyto
ją, yra apie 40 asmenų.

Darbas varomas tykiai, ra
miai, bei jokio triukšmo, be di
delio jo studijoj, Mildos teat
re.

Nėra abejonės, kad jam bus 
lemia ir Amerikoj sukurti 
nuolatinį Lietuvių Dramos1 Te
atrą, nes tam žmogui pastovu
mo ir energijos užteks.

Tik musų lietuvių visuome
nei reikėtų daugiau susirūpin
ti tuo svarbiu reikalu, šiandie 
mes matoma iš jo darbų, kad 
jis! atvažiavo Aimerikon ne do
lerių pažvejoti, bet varyti vi
sų užmirštą, apleistą barą. 
Dirbti augsią, prakilnų darbą.

Mums atrodo, kad Amerikos 
lietuvių visuomenė sugebės 
geriau įkainuoti jo darbuotę, 
nes ir dabar matome jo Stu
dijai teikiamas pašalpas.

Nors tas žmogus stiprus, 
kaip ąžuolas, bet tankiai vėt
ra nulaužia ir stiprinusį. Da
bar tas musų teatro kūrėjas 
pasidarbavęs 4 mėnesius Chi- 
cagoje ištiktais 
sužeistas.
svajonės vis 
apie, teatrą. Sunku 
kaip ilgai jam 
L>et mes .jam 
dies pa linkėk im greičiau pa
sveikti ir stoti prie savo darbo.

— N.

nellainąes, guli 
Bet jo mintys ir 

koncentruojasi 
pasakyti,

priseis sirgti,

Bridgeport. — Illinois, Lietuvių 
Pašalpos Kliubo mėnesinis susi
rinkimas įvyks šeštadienį, vasario 
7 <1., 8 vai. vakare, Mildos svetai
nėj, 3112 S. Ilalsled St. Visi kliu- 
bieriai esate kviečiami dalyvauti 
susirinkime. —A. J. Lazauskas, raš.

REIKALINGA veiterka į val
gyklą. Geistina kad butų mąž 
daug patinusi darbe.

3202 So. Halsted St.
*

REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI saldainių krautu
vė. Galima su rakandais ar be ra
kandu pirkti; 3 kambariai dėl pa
gyvenimo. Renda $16. Parduosiu 
pigiai.

Atsišaukite k
4132 S. Ihmore St.

2 pagyvenimų beveik nau
jas mūrinis namas po 6 ir 6 
kambarius, įtaisytas pagal 
vėliausios mados, 4222 South 
Rockwell St.

Dr-Htč Lietuvos Vėliavos 
No. I laikys savo mėnesinį 
rinkimą sekmadienį, vasario 
1 vai. po pietų, Davi

,An<. 
susi- 

8 d., 
S<|uare par- 

prie 15 ir So.
i galviu. Malonėkite visi 

| gai atsilankyti, nes turime 
svarbių reikalų apsvarstyti.

—P. Motuzas,

VYRŲ NAMAI-ZEME

Tik užbaigtas budavoti 
biznio .namas, 3 pagyveni
mai, štoras didelis. Tinka vi
sokiam bizniui. Parduosim 
pigiai ar mainysim ant kitos 
kokios prapertės.

Greitam pardavimui medinis, 
kampinis bizniavas namas, su vi
sais įrankiais bučernės, grosernės 
ir funch room fikčeriais. Platus 
du lotai, beismentas, 2 karų gara
žas; yra ' elektra, vanos ir gazas. 
Parduosiu pigiai, nes neturiu iš 

I kur užmokėti morgičius. Galite 
pirkti su mažai pinigų; $1(1,8(16, 
morgičiu $7,400. *

Namas randasi 2325 W. 69 St. 
Savininką galite matyti nuo 1 iki 
2 vai. 1724 W. 47 SI. Pašaukit 
Boulevard 1973; po 2 vai. 1903 \V. 
23 St.

NAMAI, NAMAI,
Jus galite pasirinkti 

musų 3 bungalow, kad 
pinigų krepšeliui, nuo 

mažais eash j 
paskui mėnesiniais 
taip kaip rendą.

NAMAI
vieną iš 

liktų jusų 
$3750 iki 
nokėjimais 

išĮnokė-

I ’.ui
daug

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys mėnesinį susirinkimą sek
madieny, vasario 8 d., Juodvalkio 
(Rashinskio) salėj, 733 W. 18 gt. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Bus rin
kimai darbininkų dėl maskų ba
liaus, todėl visi nariai yra lųel- 
džiaim

darbininkų 
todėl visi 
atsilankyti.

Ig. Žilinskas,

KRAUJAS
Sekmadieny, vasario 8 

mond t'hapel (Kiti W. 
Mokslo Drai 
Karalius. Jo tema 
geidi paskaita 
vybės maitintoją 
10:30 vai. ryte.

rast.

Bay-
31 St.) 

ligų prelegentu bus l)r. 
> lema — Kraujas, žin- 

apie žmogaus g.v- 
i kraują. Pradžia 
—Mokslo Draugai.

Draugystė Teisybės Mylėtojų lai
kys savo mėnesinį susirinkimą ne
kėlioj, vasario 8 d., 1 vai. po pie
tų, Mark White Sąuare svet., prie 
29-tos ir S. Halsted gt. Visi na- 
rlai-rės malonėkite būtinai laiku 
susirinkti, nes yra daug svarbių 
reiaklų aptarti. —Raštininkas.

Liet. Moksleivių Susiv. Am. -Chi
cagos kuopos reguliarįs susirinki
mas jvyks nedėlioj, vasario 8 d. 
pas pp. Stogius, 4049 S. Bichmond 
St., 2 vai. po piet. Visi nariai ma
lonėkit atsilankyti, nes bus svar
stoma labai svarbus reikalai. No
rintieji 
Bus

prisirašyti
užkandžiai ir

L. Narmnota, pirm

yra kviečiami 
lt.

S LA 226 kuopaNorth Šide.
fengia draugišką vakarėlį nedėlioj, 
vasario 8 d., Liuosybės svet., 1822 
Wabansia a'vę. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Rus gražus inuzikalis pro
gramas, taipgi kalbės Dr. A. Mont- 
vidas. Po programo bus šokiai prie 
geros orkestrus. Kviečiame publi
ką skaitlingai atsilankyti.

■" —Komitetas.

Roseland. — Liet. Scenos Myl. 
Ratelio rengiamo vakaro repetici
jos “Dvi Sesers” įvyks šį vakarą, 
Strumilos salėj, 158 E. 107 SI., 7:30 
v. v. Visi artistai malonėkit laiku 
susirinkti. —Valdyba.

Draugystė Lietuvos Dukterų tu
rės savo susirinkimą vasario 8 d., 
1 vai. po pietų paprastoj svetai
nėj. Narės butinai turite susirink
ti, nes 
gi bus

yarsvarfnų reikalų, o taip- 
renkamos darbininkės ba-

Centro valdybos ii- Apš- 
komisijos bendras posėdis 

vasario 8 d., 12 
eną, J. Lazdauskio bute, 

6044 S. Peoria St. —Raštininkas.

LMSA 
vietos 
įvyks sekmadieny

REIKIA loberių prie dirbtu
vės ir Lauko darbų lobaus iš 
miesto, 11 iki 50 cenlų j valan
dą. '

30 S. ('.anai SI.
2 aukštas

DIDELIS mūrinis, 2 Datų namas 
prie Marcfiiette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu Sildorfias, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau 
kitę prie James Erai, 2444 W. 6'/ 
St. Tel. Prospect 1364

;aru Šildomas, tile va- 
Atsišau

Pardavimui tik dar buda- 
vojamas namas 5 ir 5 kam
barių. Bus įtaisytas pagal 
vėliausios mados. Graži vie
ta, 40th ir Rockwell St.

SALESMENŲ
REIKIA dviejų salesmenų, kurie 

gali uždirbti virš $100 į savaitę 
pardavinėjant namus ir didelius 
akrinius lotus ,musų naujoj subdi- 
vizijoj, kuri randasi prie Bock 
Island geležinkelio, gražiausioje 
vietoje South West. Pageidauja
ma tokie, kurie turi automobilius. 
Patyrimas nereikalingas. Pasinia- 
lykit su

BARGENAS

Ant Union Avė. netoli 60 gt. me
dinis namas ant 3 pagyvenimų, 5-6-3 
kambariai. Elektra, gasas ir maudy
nės. Rendos neša į mėnesį $85. Kai
na $5400, įmokėti $1800, likusius ant 
lengvo išmokėjimo.

Tel. Englevvood 8137

Medinis namas 2 pagyve
nimų 3 ir 4 kafnbariai, tik 4 
metų senumo. Kaina tik* 
$5200.00. $1000.00 įmokėt, o 
kitus kaip rendą.

$5250, 
reikia . 
įimais, t:iip kaip rendą. Tie bun- 
galovv randasi liktai du blokai nuo 
Oak l’Vrrest stoties, prie 
Islaml geležinkelio, 45 i 
važiavimo 
lionė. | kainą 
ir suros. ,r!* * 
palyginti 
County.

Alcsander Stavrou X Co., 
11! La Šalie St., 

Tol. Randolph 2051

l-'oresl Stoties, prie Rock
I geležinkelio, 45 minutes 

nuo Chicagos, 14c. ke- .
I įskaitoma vanduo 

Tie bargenai negali Imti 
bile kokioje dalyje (’ook

STAVBOU, „

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA biznio namas ant 
dviejų pagyvenimų, 8 kambariai ir 5 
Viskas naujos mados, furnace šildo
ma; darom kėš biznį, nėra kredito. 
Nėra kitos buČemės per 5 blokus; 
geras bargenas. '

5306 S. Union Avė.

Taipgi mes

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
fialų mūrinis namas po 5 ir 6 
kamb. 2 fialų medinis namas po 
6 ir 6 kamb. ir 7 kamb. bunga- 
low. Namas randasi south side. 
Parsiduoda arba išsimaino ant )o- 

, grosernės, automo- 
i arba paimsiu mortgeėius už 

j dalį įmokėjimo. *
Taipgi turime namų, didelių ir 

I mažų, ant pardavimo arba mainy- 
I mo visose dalyse miesto. Pas mus

PARDAVIMUI automobilius, Hud- 
son Couch, tik 7000 mylių važinėtas, 
arba mainysiu į,‘mažų troką. Kas 
pirks, tas gaus bargeną. Kreipkitės 
vakarais po 5 vaj. vak. 2 lubos fron
das. i Į

3300 So.' Union Avė.

PARSIDUODA “Reo” 5 pasnžie- 
riu touring sjjorl model karas. 
Puriu greit parduoti, nes 
ju į Lietuvą. Savininką 
nudyli suimtoj nuo piet, 
visą dieną.

MES TURIME gerai įrengtą 
farmą norime renduoti arba par
duoti arba mainyti į miesto na
mų. Adresuokite savininkui.

, P. O. Box 644, 
Chicago

H II. rear

RAKANDAI

l.švažiuo- 
galima 

nedėlioj

—

P.ARSIDUODA naujas namas, 2 
aušktų, marinis, po i 6 ( kambarius. 
Karšia vandeniu šildomas, elektra, 
guzas ir maudynės, oak trimingai; 
vienas blokas nuo karų.

Klausk:
4952 S. Kol i n Avė.

Taipgi mes budavojame to, bučernfs, 
namus ir ant kontraktų, ku--' 
rie turit lotus, atvažiuokite 
pas mus pasitarti. Mes tu-.............
rim visokių planų dėl pasi-’vra greitas 
rinkimo. Gal Tamstom pa- -w-
tiks mes pabudavosim ant 
Tamstų loto. Musų darbas 
ir patarnavimas garantuo
tas.

Lauksim Tamstų ateįpant, 
nes pavasaris netoli. Ge
riausias laikas pradėt žiūrėt 
apie namus. ' 

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė. 

Telephonę: Lafayette 7674.

Blvd. 3249 arba Republic 1**363
/

IŠSIMAINO: 2 fl. naująs muro 
namas ant mažesnio.

6 fl. senas muro namas ant ma
žesnio, arba naujo ir didesnio.

2 fl. naujas muro namas ant 4 
fl. naujo.

2 fl. senas muro nahias ant di
desnio. Taipgi turim daugybę ki
tokių namų bizniui ir farmų ant 
mainymo ir už eash.

90t‘ \V. 33 SI. Tel. Yards 1669 
Paul P. Baltulis Co.

Klauskit J. Stankevicz

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda 4 kambarių visai ma
žai vartoti rakandai. Ūmu laiku 
turime apleisti miestą.

4449 S. Talman Avė.
2. fl.

AUKSO KASYKLA
Pelnas $15,000 ir daugiau į mė

nesį. Didelė Road. llouse, Hotelis 
su didele sale dėl šokių. Budinkas 
presuotų plytų su dideliu beiz- 
mentu; naujos mados ištaisymai. 
Didelis daržas dėl piknikų; arti 
upės ir didelio vieškelio, arti Chi- 
cagbs. Iš priežasties nesutikimi! 
šeimynoj išmainysime ant Chica
gos namų.

PARDAVIMUI. < I

PARDAVIMUI bučernė pigiai 
gražioj apielinkėj, 4 metams lysas 
4 ruimai prie biznio, 
$650 į savaitę, 
Esam du partneriai 
džia Chicago, o 
apsidirbti. I 
biznio.

MAINYSIME naują mūrinį namą, 
24 pagyvenimų po 5 ir 4 kamba-1 
rius, rendos $19,600 ant metų. Na
mas randasi arti Jackson Parko. 
Mainysime bile ant) ko.

darp $550— 
knygučių nėra, 

vienas aplei- 
j vienam negalima 

Mainysiu ant mažesne 
5262 S. Halste'd St.

IŠMAINYMUI biznio naujas 
rinis namas, 2 flatai, naujos 
dos ir biznis didelis groseris. 
nis yra geras. Del priežasties ligos 
išmainysime ant namų be biznio.

PAiRTJAVIM UI groserne. ir 

bučėrnė, lik viena per du bh)- 
kus. /

Pranešimai ĮVAIRUS SKELBIMAI
to; 
tai

lie-

Lietuvių Raudonos Rožės Pašalpos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas atsi
bus pėtnyčioj, vasario 6 d., W. Lukš- 
tos svet., 1500 S. 49th Avė. Draugai 
visi malonėkite susirinkti, neši yra 
daug svarbių dalykų, kaip tai priė
mimas naujų narių, kliubo namo ap
tarimai ir kiti svarbus dalykai.

—C. Genis, sekr.

L. S. J. Lygos mėnesinis susirinki
mas jvyks vasario 6, 8 vai. vak., Ray- 
mond Chapėl, 816 W. 31 St. Visi na
riai būtinai susirinkit, nes yra 
reikalų tarimui. —Valdyba.

daug

5200 S. Bono re' 
Chicago

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& H1)W. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

ISRENDAVOJIMUI

Už-

PARSIDUODA cigarų, kendžių, so
dos, ice Jcreamo 
biznis išdirbtas, vertas $.2300, ptrsi- 
duoda beveik u 
mai gyvenimui, vana elektra, renda 
50 dol. Nepraleiskit šito bargeno.

Atsišaukite: 
5613 S. Racine Avė.

ir notion krautuvė;

pusę kainos. 5 rui-

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
namo keptuvę, Melrose Parke labai 
geroj lietuvių apgyvento] vietdj. Biz
nis gerai išdirbtas.- >

Atsišaukite 7
1739 S. Halsted St.. Box .460

RAUDONOJI GYSLA GALI BŪTI 
IŠGYDYTA BE OPERACIJOS 
Labai gera knygutė yra išleista 

Dr. R. A^Eliot. rectal zspecialisto. 
Joje pasakoma kaip kenčianti nuo 
raudonosios gyslos gali būti grei
tai išgydyti be peilio, žirklių, de
ginimo, elektros arba kitų būdų, 
šis būdas yra pasekmingas per 25 
metus tūkstančiuose atsitikimų. Ta 
knygutė bus atsiųsta dykai, jei at
siusite ši skelbimą ir savo vardą.

R. A. Elliot, M. D. 
Suite 1600, Capitol Bldg.

159 North State St., Chicago.

Tautiška Draugystė Lietuvos 
terų rengia lietuviškus šokius, 
tos vakare, vasario 7 d. Pradžia 7:30 
vai., Tautiškos Bažnyčios salėj, 3501 
S. Union Avė. Malonėkite visi 
lanjcyti ir linksmai lietuviškai 
šokti. Kviečia Komitetas.

Duk- 
suba-

atsi- 
pasi-

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

6530 So. Robey St. 
Tel. Prospect 8926

SLA 129 kuopos susirinkimas įvyks 
8 d. vasario, 2 vai. po pietų, Dvorak 
Parko svetainėj, prie May ir Culler- 
ton (20-tos) gatvių. Visi nariai pra
šomi atsilankyti ir naujų atsivesti 
prirašyti. ' —Valdyba. '

PASIRENDAVOJA lietuviškam hor 
tely Storas su /visais įrengimais. Rei
kalingi žmonės kurie supranta biznį. 
Kurie nebiznieriai neturi gaišinti lai
ką teiravimams, reikalinga maža 
kaucija. Kostumerių nereikia ieškoti 
Čia užtenka iš hotelio gyventojų. P. 
Gadeiko, 1606 S. Halsted St., Chica
go, Ilk

' SKAITYK ir pamislyk, kur gali 
pinigij uždirbti. Nupirksi labai pigiai 
bučemę ir grosernę. Sena išdirbta 
vieta, ruimai gyvenimui, renda pigi. 
Pardavimo priežastį patirsit ant vie
tos. Kreipkitės:

3300 S. Unidn Avė.t !

GROJIKLIS PIANAS
Turiu parduoti tuojau, pirmos klesos 
padėjime, 88 notų, moderniški keisai, 
nauja kaina $700. Atiduosiu už 
$110.

1389 Mihvaukee Avė., 
1 floras

MŪRTGECIAI -PASKOLOSNegirdėti Mainai

lšSIMAlb|O( G flatų namas, 3 flatai 
po 6 kambarius ir tris po 5 kamba
rius, mainysiu ant 25 flatų namo ar
ba ant 12 flątų, namas randasi South 
Sidėj.

IŠSIMAINO 2z flatų bizniavas mu
ro namas, štoras su -trims flatais, 
parduosiu už $18,500 arba mainysiu 
ant 2 flatų namo, bungalow ar bu- 
černės. ' •

IŠSIMAINO naujas 2 flatų muro 
namas po 4 ir 4 kambarius, aukštas 
čimentuotas skiepas, antaukštis dra
bužiams džiauti, ir kiti visi paranku-: 
mai vėliausios mados, mainysiu ant 
bungalow ai’ Cottage, namas randasi. 
Brighton Paįrke. !

IŠSIMAINO 5 kambarių bungalo\v, 
mainysiu ąnt loto Brighton Parko 

apielinkes dr apie Vienulyną.
IŠSIMAINO grosemė ant 2 flatų 

kus, lysas Kaip ilgai nori, pigi ren
da, kambariai pagyvenimui.

IŠSIMAINO lotas ant nedidelio 
groserio, arba automobilio, Jotas ran
dasi West Rullmane, (|elei sužinojimo 
tų reikalų kreipkitės pas

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

MAX COHEN 
Room 351, 

140 So. Dearborn St. 
Tel. Central 1191

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

International Investment Corp.
3804 So. Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

mu- /namo, biznis išdirbtas per ilgus lai
me- ' ' 4 ’ ” ” J ---
Biz

BARGENAS BRIGHTON PARKE 
u j s> imivinis narnai, 2 flKts 

po 4 kambarius, .naujos mados, ee- 
nientuotas beiznientas ir aukštas 
slogas. Parduosiu už $7500, įmokė
ti tik $1500. Atsišaukite pas 

Jasudes ir Abramoviče
» 2(115 S. Robey St., Chicago

GERAS PIRKIMAS
Keturių pagyvenimų mūrinis na

mas; visi fintai po penkis kamba
rius; skiepas po visu namu, ce
mentuotas, pleisteriuotas; lotas 
prie šalies, tuščias garadžius, ma
rinis, dviem karam; namas randa
si arti lietuviško vienuolyno. Kam 
reikalingas toksai namas, atsišau- 
kit tiesiog pas savininko ant pir
mų lubų, iš priekio.

5936 S. Talman Avė.

nis 
tais 
ras 
nes

PARSIDUODA 2 aukštų kampi- 
medinis namas, su dvejais lo- 
ir valgykla. Gera vieta ir ge- 
biznis. Turiu ūmai parduoti, 
greitu laiku vyksiu i Europą.

2310 S. Halsted St.

parduoti 
Europą.

BRIGHTON PARKE
Parsiduoda 2 kampiniai lotai ant 

California gatvės ir 45-tos gatvės. 
Geri dėl bile kokio biznio, 
duosiu pigiai.

P. Wingele\vski 
4500 S. Talman Avė.

MOKYKLOS

reikalų kreipkitės pas
F. G. Lucas & Co

4108 ARCHER AVĖ.,
Phone Lafayette 5107

MUSŲ DARBAS
' Jikrai jumis užganėdins . Mes 
parduodam ir mainom: namus, lotus, 
farmas ir visokios rųšies biznius. Su 
reikalais, kreipkitės pas

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

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

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

z\ve. Tel. Prospect 8678
Ofisas atdaras lig 9 v. ir nedaliomis

Par-

PARSIDUODA 2 aukštų muri-i 
nis bizniavęs namas, štoras ir 3 
fialai; 3 mašinų garadžius, 67th 
St. ir California Avė. Vienas blo
kas dėl biznio. Gera apielinkė.

Kreipkitės prie savininko. 
6550 S. Artesian Avė.

Tel. Republic 0545

PARDAVIMUI medinis na- 
moderniškai įrengti, 2 mas, 2 augštų, krautuvė, tinka 

Kreipkitės Dile kokiam bizniui. Yra viso 
. 3 flatai ir garadžius dėl 2 karų. 

1 923 West 20 St;

PARDAVIMUI mūrinė bungalovv, 
6 ruimai, v *
mašinų garažas, graži apielinkč 
(>(> St. ir Artesian St. F........... ‘
prie savininko.

6550 So. Artesian St.
Tel. Republic 0545

LANKYK MOKYKLĄ
Kol nebusi gana mokytas, tol 

skurdžiai gyvensi, neturėsi ge
rai apmokamo darbo. Todėl lai
kyk sau už garbę ką nors iš
mokti. Mokslas nušvies naujus 
tau kelius, persunks tave išmin
timi ir Šviesa; Suteiks galią ko
voje prieš tamsybę 
melus, apgavystes, 
gyvas turtas, 
sisprendimhs, 
drąsa 
giau turėsi mokslo, tuo geresnis 
ir laimingesnis bus tavo gyveni
mas. .
Amerikos Lietuvių Mokykla

3106 S. Halsted St., Chicago, III.

s, prietarus, 
Mokslas yra 

pasitikėjimas, ap- 
pasisekimas, viltis, 

amžina laimė. Juo dan-

VYRAI IŠMOKITE MODERNINĖS 
BARBRRYSTĖS

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.


