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Floyd’as Collins
nebegyvas

Panaikino 300 angliaka 
šių “maišto” bylų

Užsienių korespondentai giria 
bolševikų kalėjimus

Floydas Collins rasta 
urve — nebegyvas

Giria “čekos” kalėjimą

Gyvybė apleidus jį dvidešimt ke
turias valandas pirmiau, nei 
jis pasiekta

Užsienio korespondentai, sovie
tu pakviesti, apžiurėjo Lu- 
biankas ir rado, kad kaliniai 
gyvena kaip ponai

MASKVA, vas. 16. — Sovie
tų vyriausybės kviečiami užsie
nio laikraščių korespondentai va 
kar apžiūrinėjo “čekos” Lubian- 
kų kalėjimą Maskvoj. Laikraš
tininkai nustebo radę, vietoj il
gų eilių tamsių, šaltų, geležimis

CAVE CITY; Ky., vas. 16. - 
Floydas Collins, olų tirinėtojas, 
kurs sausio 30 diena buvo uolos

I c
prislėgtas Sand Cave urve, 60 
pėdų po žeme, ir kuriam gelbėti 
kasta žemyn tunelis, šiandie ga
lų gale buvo gelbėtojų pasiek-J apkaltų naivų, apie šimtą dide- 
tas. Bot jau per vėlai. Floydas lių, gerai apšviestų, gerai venti- 
(tollins įasta nebegyvas.

Gydytojai, apžiūrėję ji vietoj, 
pasakė, kad gyvybė jį' apleidus 
dvkle.šimt keturias valandas 
ankščiau,^nei pavyko prie jo pri- 
sjkasti.

Collinso kūnas visas užgi’id- 
vęs žemėmis ir akmenimis, ne-< 
užberta tik galva ir krutinės da
lis. Ims dar kiek laiko ligi jo 
kūnas bus išimtas iš tų uolų 
griuvėsių ir iškeltas į paviršių.

liuojamų kambarių su tokiais 
patogumais kaip kad garo šilu
ma, elektrikine šviesa, parketo 
grindimis ir poperiu išmuštomis 
sienomis. Visur skrupulątingas 
švarumas.

Išmetė 300 angliakasių 
“maišto” bylu

išmetė 
vadina-

svarą 
pusę 

raus n 
ei garėtų; du kartu po.

60 PĖDĘ GILUMO ŠULINYS, IŠKASTAS GELBĖTI SAN D CAVE URVE UOLĘ UŽGRIUVUSI ILOYDĄ COLLINSĄ

K
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niuose nurimtų. Kas dar abejo
ja, tegul ateina ir patys savo :i- 
kimis pamato.”

Užsienių laikraščių kores
pondentai gal kitaip “nustebtų,” 
jei jie turėtų galimybės pamaty
ti ne specialiai jų vizitui paruoš
tus “Potiomkino kaimus,” bet 
tikruosius bolševikų kalėjimus 
ir koncentracijos, punktus, ku
riuose kankinama dešimtys tūk
stančių politinių.]

Kurdai kelia maištą prieš 
Turkus

LONDON AS, vas. 16. — Tele
grama iš Konstantinopolio pra
neša, kad Kurdistane, Diabekro 
srity, kilęs kurdų maištas. Maiš
tininkų susirėmime su milicijos 
juriu du milicininkai buvo 
mušti ir keletas sužeistų.

Turkijos valdžia daro žygių su
kilimui numalšinti.

u z-

Kalinių 10ę; moterys
Tuose kambariuose yra aš

tuoniasdešimt kalinių; dešimtas 
nuošimtis jų yra moterys. Lo- 
vos didžiūnėj padarytos iš len
tų, su šiaudiniais šienikais vie
toje mat rasų, bet jie yra daug 
patogesni, ne kad įtaisymai gu
lėti, užtinkami kitu kraštų ka
lėjimuose.

Kaliniai gauna dienai 
rupios kvietinės duonos, 
svaro mėsos, arbatos, cuk 
tryliką
pusvalandį d'enoj leidžiama pasi
vaikščioti.

Masinių sušaudymų»nebepasi- 
taiko. -Ek5jekuc.iljų vykinimas 
palikta revoliuciniams, tribuno
lams. /
Savinkovas kalėjime—kai ponas

Žymiausias tarp kalinių yra 
Borisas Savinkovas, buvęs karo 
ministeris Kerenskio laiku, nese
nai pasidavęs bolševikų vyriau
sybei ir <|el savo kontr-revoliuci- 

Bylos buvtr p^’keL į nūs darbuotės užsieniuose pa
smerktas dešimčiai metų kalėji
mo. Kalėjime jis turi didelį, 
patogų, kilimais išklotą kamba
rį su didele lova, divonu, rašo
muoju stalu ir elektriniu šil
dytuvu. čekos viršininkai lei
do jam laisvai kalbėtis su laik
raštininkais. Laiką jis pralei
džia rašydamas beletristinius 
veikalus ir skaitydamas. Jis ge
riau bevelija būti bolševikų ka
lėjime, ne kad naudotis netikru 
Lenkijos ar čecho-Slovakijos 
svetingumu.

“Kontr-revoliuciniai melai”
Mikalojus Jagoda,, kurs nuo 

laiko,, kai Dzeržinskis pasitrau
kė, veda GPU (valstybinės poli
tinės policijos) reikalus, pareiš
kė, kad bolševikų valdžiai pavy- 

Ikus sėkmingai patrempti visus 
kontr-revoliucinius bandymus, 
dabar ji galinti jau savo režimą 
kiek sušvelninti. Pagaliau jis 
pasakė:

“Šiandie mes neturime ko 
gelbėti žmonės atkasė jį nebe- slėpti. Mes norime, kad visi tie 

koritr-revoliuciniai meali užsie- diplomatiniais įgaliojimais.

CHARLESTOWN W. Va 
f

16. — Vietos teismas 
. šiandie tris šimtus taip

mų “angliakasių maišto” bylų.s
Tasai “maištas” tai-'buvo an

gliakasių streikas, kilęs West 
Virginijos daly 1921 metais, ii 
organizuotųjų angliakasių kova 
8u streiklaužiais ir kasyklų kom
panijų samdytaisiais sargybi- 
niais-mušeikomis Logano kasy
klų apskrity.

Streikuojantieji angliakasiai 
buvo kaltinami dėl įvairių nusi
kaltimų, — dėl maišto kėlimo, 
dėl išdavystės, dėl užpuolimo 
ginklu etc.
tos iš Logano kauntės į kitas 
valstijos kauntes. Kai kurios 
jų buvo tardomos, didžiuma gi 
gulėjo iki šiol nejudintos.
bar visos jos tapo išmestos.

Naujas Suomiu Prezi 
dentas

Da-

Vaikas, žaizdamas “Floydą 
Collinsą urve”, žuvo

’ I ■
BARN^ĘORO, Pa., vas. 16.— 

Pranas Grankauskutis, trylikos 
metų vaikas, bežaisaama^yakar 
žaislą “Floydas Collins užgriau
tas urve,” neteko savo gyvas
ties. •

Jis, pasivadinęs keletą kitų* 
vaikų, nuėjo į netoli esančias ap
leistas anglių kasyklas “urvų ti- 
rinėti.” Besity'apštdnt viena- 
iBe urve, iš viršaus ėmė kristi 
uolos ir žemės ir vaiką užbėrė. 
Jo draugai pabėgo ir pranešė tė
vams, kas atsitiko. Atbėgę

gyvą.

Lietuvos žinios.
DEL BOBOS NUŠOVĖ SAVO 

DĖDĘ

Audra sukulė traukinį “Big Bill” Haywood’as te 
besidarbuojąs Rusijoj•' \, ——___  .......

MIUNCHENAS,, Bavarija, vas.
16. — Užėjusi Bavarijos Alpių
srity smarki vėsula, netoli Salz- Esąs Tarptautinės Darbininkams 
kammerguto, Styrijoj, apvertė 
visu garu bėgusį pasažierini 
traukini. Traukinio kondukto
rius buvo užmuštas, o keli gele
žinkelio darbininkai ir penkioli
ka pasažierių sužeisti.

Varšuvoj areštuota rūsy 
monarchistu vadas

AREŠTUOTA TARIAMAS 
BOLŠEVIKŲ AGENTAS

LEGHORNAS, Italija, vas. 16. 
— Policija suėmė čia Ernestą 
Gassanellį, įtariamą kaipo pavo 
jingą bolševikų agentą. Pas ji 
rasta Čekas sumai 55 tūkstančių 
lirų ant Bolognos Banko, ir ant
ras čekas sumai 10 tūkstančių 
Šveicarijos aukąo frankų, išduo
tas Berne.

Užsienių Kalėjimuose šelpti 
, draugijos kabėto j,as '

MASKVA, vas. 16. — Ameri
kos laikraščiuose paskelbti pra 
nešimai,, kad buvęs “aidoblistų” 
vadas, William Haywood’as, eshs 
sugrįžęs į Jungtines Valstijas ir 
slapstąsi? Chicagoj, yra neteisiu-1 ki 
gi. Jis tebėra Rusijoj ir tui i 
“džiabą” yra taip vadinamos 
Taiįtautinęs Darbininkams Už
sienio Kalėjimuose Šelpti Drau
gijos keliaująs kalbėtojas., Jis 
dabar ką tik pabaigė savo marš
rutą po pietinę Rusiją, kur jis 
esąš pasakęs Šešiasdešimt pen
kias kalbas.

[Del gandų, kad Haywoodas' 
sugrįžęs Chicagon, vietos fede- 
raliai agentai buvo subruzdę čia 
jo ieškoti. Haywood’as mat 
1919 metais buvo, kartu su ki
tais devyniasdešimt dviem asme
nim, pasmerktas ilgiems metams

Kaltinamas, kad jis Lenkuose 
šnipavęs Vokietijos naudai

VARŠUVA, vas. 16. — Varšu
vos policija .šiandie areštavo gra
fą Eugenijų Tolią, Rusų monar- 
chistų organizacijos vicepirmi
ninką Lenkijoj. Lenkų vyriau
sybė įtaria jį, kad jis esąs Vo
kiečių šnipų biuro vyriausias a- 
gentas. Jo namuose policija, sa
ko, radus labai jį kompromituo
jančių dokumentų.

V1ENNA, Austrija, vas. 14.
Budapešto valstybės ope

ros orkestro nariai pareikala
vo didesnes algos. Valdžia atsi
sakė jiems algos pridėti. Muzi- 
Ic’ninkai sustreikavo. Opera ta- 
•:o uždaryta. *

Chicago ir apielinkė. — šian- (katorgos kalėjimo “už trukdymą 
Įdie didžiumoj gražus oras; žy~,valdžiai kariauti,” bet jis pabė- 

ELSINKAS, Suomiai, vas. 16. įmiai šalčiau; vidutinis, didžiu- g0 i Rusiją.]
— Elektorių kolegija šiandie 
Suomijos respublikos prezidentu
išrinko Dr. L. K. Relandera Vi- ” ‘ f

borgo provincijos gubernatorių. 
Jis gavo 172 balsu prieš 109 bal
sus, paduotus už Risto Rytį.

moj šiaurvakarių vėjas. i
’ ’ ’ i

Vakar temperatūra vidutinai1 
siekė 29°F.

Šiandie saulė teka 6:45, lei
džiasi 5:24 valandą.

Nori padidinti algas Kong 
reso nariams

BUVĘS KAIZERIS TEBETL 
TULUOJAS “ JO DIDENYBĖ 

. IMPERATORIUS”

DORTMl’NDAS, vas. II.
Del ivvkusios baisios nelaimūs 
Skino 'kabyklose, kur žuvo 135 
žmonės, kasyklų administraci
ja gavo iš Doorno, Olandijos, 
telegramą, pasirašytą ex-kaize- 
rio generolo fon šmettovo, ku
rioj sakoma: v

“Jo • didenybe imperatorius 
[I. y. ex-kaizeris] ir jos dide
nybė imperatoriene, giliai su
jaudinti žinia apie įvykusią bai
sių nelaimę įkasyklose, trokšta 
pareikšti liūdintiems giminėms 
savo nuošidžiausių užuojautą.”

DARBO ATACHES MEKSIKOS 
PASIUNTINYBĖSE

vas. 
nuta

rimu prie visų Meksikos ambasa
dų ir legacijų štabų bus pridėta 
taip vadinami darbo attaches su

MEKSIKOS MIESTAS, 
14. — Prezidento Calles’o

PINIGŲ KURSAS
WASHINGTONAS, vas. 16.— 

Senato finansų komisija šiandie
’ referavo bilių padidinti Kongre-

Vakar, vasario u> d., užsienio pi- nariams algas nuo 7,500’ i 10,-
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 <lo- , ... ’ u.,
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos ,000 dolerių metams. B111US bu- 
pinigais šitaip: Įvo įneštas senatoriaus Bąli, iš

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4-77 DplpvvnrpsBelgijos, 100 frankų ............... $5.05 Delewares-
Danijos, 100 kronų ............ $17.78 į
Francijos, 100 frankų ........... $5.21 j
Italijos, 100 lirų ..................  $4.11
Lenkijos, 100 zlotų .............. $19.25
Norvegijos, 100 kronų ....... $15.29
Olandijos, 100 florinų ............ $40.18
Suomijos, 100 markių ........... $2.53
švedijt”. 100 kronų ............ $26.95
Šveicarijos, 100 frankų ........ $19.25

TRAUKINYS PERĖJO PER 
VAIKĄ, JO NESUŽEIDĘS

WOODBINE„ N. J., vas. 16. - - , 
Isador Katzen, 9 metų vaikas,' 

. įėjo ilgu geležinkelio tiltu. Ne
LietllVOS Pinigų Kursas pusės tilto nepraėjus,'iš užpaka- 
/ --------- jlio atbėgo traukinys. Vaikui ne-’
Siunčiant pinigus Lietuvon per bcbuvo kur dėtis. Jis atsigulė Naujienas Lietuvos litų kursas skai- . .

tant Amerikos doleriais yra skaito- aukstiemnkas tarp be£ių. Trau- ‘ 
mas šitaip:

' 50 ‘ 
100 
200 
800 
400 
500 
600 litų 
700 litų 
800 litų 
900 litų 

ItOO litų_______
Priė šitos sumos ręikia pridėti 25, 

centai pašto i&alidų už kožnų siuntini.į 
Norint pasiųsti telegramų — dar 5,’.| 
centų daugiau.

litu 
litų 
litu 
litų 
litų 
litų

$5 50 cinys per kra^0’ J0 nekliudęs. • 
10.50 .Tečiau iš didelio išgąsčio vaikas

• 20,7J ;jusirgQ.

$5.50

31.00.
41.251
51.501

MINNEAPOLIS, Minn., vas.
82.25 16. —šuviu iš revolverio ausi- 
ĮĮ2-5? žudė federaJLs teisėjas John Mc- 

ee, 65 metų amžiaus. Maųo- 
a, kad jis tai padarė dėl pairi- 
o sveikatos.

. 102.75

1923 metų spalių iš 12 į 13 
dienų, Užvenčio valsčiaus, šlap- 
girių kaime, nakčia per sieną 
trimis šūviais buvd nušautas 
Antanas Vasiliauskas; kulkos 
perėjo per vidurius ir Vasi
liauskas po kelių v/uandų mi
rė.

Betardant paaiškėjo, kad 
Anlana Vasiliauskas labai blo
gai s ūgy, v/, no su savo brolio 

'sumini Aleksandru Vasiliaus
ku. * šis gyveno su gyva našle 
I'. t'., ir lodei jo dėdei tas ne
labai paliko, jis Aleksandrą vi- 
aip .olkalbinęio. pagaliau pa

grasino atimsiąs nuo Aleksan
dro žemę. Tuomet Aleksand
ras, norėdamas atsikratyt “Įky
raus” dėdės. pasiskolino iš 
\leksandro Supragano šautu
vą ir, žinodamas savo dėdės 
namuc ? padėjimą nuėjo vėlai 
zrkare prie namų ir, atskaitęs 
keturis nuo žemės balkius, šo- 
vė j tą vietą, kur buvo dėdės 
Ieva :r visi trys šūviai buvo 
mirtini. Aleksandras dar tikė
jos iš dėdės nužudvmo turėsiąs 
tos naudos, kad galėsiąs valdy
ti jo turtą, kuris buvo ne ma
žas. Aleksandras Vasiliauskas 
prisipažino nušovęs savo dėdę 
ir Kariuomenės teismas nubau
dė jį ik,i gyvos galvos kalėji
mu. O Supragą, davirij ginklą 
žinayl kad tas ginklas bus pa
vartotas žmogui nužudyti 
nubaudė šešeriais metais sun
kiųjų darbų katėjimo.

SULAIKYT] KLASTINGI 
MONTERIAI

KAUNAS. — Kriminalinė po
licija sulaikė Stepą Kaminską ir 
Voclovą Virubliauską, kurie ta- 
rydamies esą elektros stoties 
tarnautojai vaikščiodavo pas 
Žmones lyg ir taisydami elektrr 
ir pas aukštuosius valdininkus: 
iš vieno pavogė 130 litų. Abu 
kaltininkai perduoti teismui.

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 penltis kartus greičiau už paprastą 
paštą

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

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

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

NAUIIENO
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L
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‘Dematul-Iš Okupuotos Lietuvos
SVAJONIŲ SALYSKOSULYS

nrue Chocolate LAKAT1VE

MMM

Puse Akro Miniature Rimos!

ome

ValsčiusKaimas

Siuntėjo parašas

Adresas

600

ULEVĖLAND

1000 litų
5000 litų

21.00
31.25
41.50
51.75

Paštu 
$62.00

72.25
82.50
92.75

103.00
514.00

Prenumerata metams 
Lietuvon metams .......

Telegramų 
...... $62.50 
..... 72.75 

....... 83.00 

....... 93.25 
...... 103.50 
...... 514.50

J tema FcnktadieiiiaL, 8 puslapiu, didelio 
formato, visuomenes laikraštis.

egramu 
... $6.25 
... 11.25 
... 21.50 
... 81.75 
... 42.00 
... 52.25

8514-16 Rvoscvelt K 
Arti St. Luuis Avė 

CHICAGO, ILL.

Pinigai Lietuvon Felegramu

Paštu
. $5.75

William Zelosky Company 
3353 N. Western Avė 
Chicago, III.

Malonėkite atsiųsti man 
akro žeme.

Vardas .........................

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

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

Uitų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-1E 
Tel. Central 4411. Vai. nup 9-5

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halstcd Si 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN £UGHINSKAS 
LFETUVfs ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

TOS GRAŽIOS HOMES1TES RANDASI PRIE 
DVIEJU cementinių kelių kryžkeiio, Northwest 
pusėje; randasi netoli puikių Forest preserve. Iki 
čia eina busų linija ir geležinkelis.

TIK PAGALVOKITE! PUSĖ AKRO 
ŽEMĖS TIKTAI UŽ .5380 

KETVIRTĄ DALI ĮMOKĖTI — KITUS 
MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS

Telefonuokit atsišaukit arba rašykit dėl informacijų 
arba telefoliuokite mums dėl nuvežimo dykai auto
mobiliu i tų vieta ir atgal namo.

ŪŽTAI JUMS NEBUS JOKIOS 
ATSAKOMYBĖS

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

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

ADVOKATAS
11 S. Lif Šalie St., Room E001 

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 
6-8 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

mulkmenas apie, jūsų pusę

Namų Tel.: Hyde 1‘ark 8390

Pavyzdžiui,* jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liiterine, dantų tepalas, valo 
dantis ^auju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — ta» sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

DideL ______. r
tepalo kainuoja tik 25 centai 
gausite per 
Lambert Pharmacai Co.
Lotus, U. S. A.

Nuo užkietėjimo vidurių ir nevirškinimo — 
užlaikykite savo vidurius švariai ir svei
kais. Padarytos iš gryno čekoliado, be sko
nio laxativef gyduoles. Vaikai mėgsta jų 
čekoliadinį skonį 
jos yra GEROS dėl 
visos šeimynos.
Parduodamos jūsų kaimy
niškoj krautuvėj 10c. — 
25c. ir 50c. mielos.

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

Čeve^ykaį visokio gatunko: vyrams, moterims, 
.^■ 3 - - . v........ Kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvaites atidarymo

dienoje',' ’šubatbj, Vasario-Feb. 21 d. ateiti ir pasižiūrėti naujos Lietuvių krau
tuvės, visokių naujų tavorą. Mutų patarnavimas visiems lygus.

NATIONAL DEPARTMENT STORE
> J.| MATELIONIS vedėjas

10846 So. Michigan Avę., (Roseland) Chicago, III.

Reikalaukit Naujo 1925 metų 
‘Dirvos” Knygų ir Muzikos Katalogo

“DIRVA”
MOKSLO, LITERATŪROS ip POLITIKOS 

SAVAITRAŠTIS

čiai, kalniečiai ii; visokį: darbiniai rūbai. Moterims visokios dresės, žiurstai, 
veistės,‘marškiniai ir kitokį daiktai; mergaitėms ir vaikams visoki rūbai. 
Burlington^ pančiakos visokio didumo :šilkinės, vilnonės ir kitokios (Jei vyrų, 
mote‘rųj »iM?ginų‘ ir vaikų

tūba Listcrinc dantų 
i; 

savo ąjjtickdriu.
Saint

John Bagdziunas Borden 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: 2151 West 212 Street 
Telephone Rooaevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

511 litų 
| 100 h tų 

200 litų 
300 litų 
400 litų 
500 litų

J. P. WAITCHES
Advokatas

MIES1% OFISAS:

127 N. Dearborn Street, 
Kambariai 514 ir 516

Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS; , 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

SPECIALISTAS ant egzaniina- 
vojhno abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius . sudus.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
•12th STREET

Tel. Kokie 8902

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS I 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES 

{AMERIKĄ

“DIRVA’
3352 SUPERIOR AVĖ

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

77 W. Waahington St. Room 911 
Tel. Central 6200

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

NORĖDAMI;
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITaS | 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

L L. FABIOHAS GI)

William Zelosky Co 
įstaiga virš 30 metų 

3353 N. VVestern Avė. 
Telephone Lake View 8024

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu is pažiūros 
daiktu.
rpAt yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem paliktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dafikas gali neleisti jums riti

Milžiniškos Ristynės
Kokių Chicaffos lietuviai dar nėra turėję 

RISIS

J. Kamaras su J. Banceviiium
ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE

( ANT, BRIDGfePORTO

Panedely, Vasario 23, vakare
Tai bus ristynės dviejų lietuvių 

karalių-ristikų. Komaras, geriausif 
rytinių valstijų ristikas kurią atvyko 
Chicagą su mieriu išrišti Chicagos lie 

tuvius ristikus ir atimti chicagieeių 
garbės karūną, kurią J. Bancevičius 
turi nuo 1912 metų valdonas.

Komaras, jaunas ristikas, apie 3 
metai, bet turi dideli patyrimą risty- 
nių srytije ir turi Samsono spėką. 
Chicagiečiai matė Komarą ritanties 
vasario 4, Šv. Jurgio salėj ir vasario 
12, 7 Regiment Armory. Kas matė, 
tų ristyniij, niekas neužmirš. •' «|

Dabar Drapiežną Dzūką, Juozą Ban- 
cevičių, Komaras apsiima paguldyti 
2 kartus j vieną valandą ir penkioli- 
ką minutų. Abiejų karalių karūnos j 
sudėtos ir po $300 ir katras išeis 
pergalėtoju, tam teks garbė.

Apie šias ristynės buvo užklaustas 
gerai 'žinomas chicagiečiams sporti
ninkas J. K-, kuris visuomet nulemda
vo kas laimės. Dabar jis tiek pareiš 
kė, kad Uios ristynės bus vienos iš 
svarbiausių, pirmutinės ir paskutines 
to lietuvių turnamento.

Kalbant apie Banceviėių kurio nie
kas nėra parite iš lietuvių Ameriko
nišku styliumi. Jis turi lietuvių 
Chicagos ristikų karūną ir jis jos; nie
kada neatiduos už jokius turtus. Ga
li ją tiktai atimti per kraują, o ap
galėti Banceviėių sunku, nes tai buk
liausias lietuvis ristikas pasaulyje, 
kuris moka ristynių geimj taip, kaip 
karės lauke geriausis generolas, kuris! 
sumuša savo priešą.

Tai dabar bus ristynių karė Komaro su Bancevičium. Kuris iš jų laimės 
lietuvių čanipiono karūną? ‘ <

Taipgi risis ukrainas čampionas, Garkavenko, 310 svarų, risis su Sam
sonu, 280 svarų, K. Sarpalius, studentas su B. Žukausku, I). Dudinskas su 
J. Glazausku, J. Goštautas su S. B. I^azausku. Visi risis iki galutinos 
pergalės. • • . __

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Va k. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681

1 " I t ■. L_ .............................  R"- ■ i ■

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

Ši žūmė parduodama greitai. Mes įsteigėme 
dar vieną savo ofisą ir mums reikia 10 vyrų 
TUOJAU, visam laikui arba dalies laikui. Patyri
mas nereikalingas. Mes išmokinsime jumis.

K. JURGELIONIS
. ADVOKATAI

3335 So. Halsted St
Dienos laiku Yards 6894

Vakarais Telef. Yards 0141

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

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

Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje.
THL BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

Bartkus, Prer.
xol9 W. 47th Si., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

Tel. Dearborn 9057

*. A. SLAIOS
Advokatas.f, \ Ji. i ' ■. '

> C jOfisuls vidurmiestyj;
Romu .17126

’Ą CHICAGO TEMPLE BLOG^ 
77 W. VVabluncton St.

Cor. U’iihiiiųgtoii įi Clark

Kosulys yra paprasčiausia' li
ga, nuo kurios žmonių šeimyna 
kenčia. Kosulys pats savy nėra 
liga, tik ligos ženklūs. Tai yra 
ženklas “sustok, žiūrėk ir klau- 
,$yk”. kuri gamta davė žmogaus 
persergu j imui.

Jei turi didelį kosulį, kreipkis 
prie savo gydytojo. Jei kosulys 
kilęs iš kokios nors organinės li
gos, tai pačioj pradžioj jis reikia 
gydyti. Nelauk,, kol bus pervė- 
lu. Nemanyk, kad bereikalp čia 
kalbama. Daug yra atsitikimų, 
kad per apsileidimą per vėlai 
gydytoją pašaukia.

Svarbiausia kosulio priežas
tis yra uždegimas “mucuš' mem- 
brane’A. Šitoji plėvelė praside- 
, 1 nosyj ir baigiasi plaučių ojfo 
Gėlelėse. Dėlto atsiranda slo
gos, gerbės skaudėjimas, bren- 
chitis ir šiltinė. Kosulys • su 
oronchitis dažnąį eina kartu su 
karščiais, influenza, tymais ir 
kitokiomis panašiomis ligomis.

* Yitųia jš paprasčiausių kosulio 
priežasčių yra rūkymas. Dažnai 
ir nervigumas esti kosulio pra
džia. Daug kartų įpročiai duo
da kosuliui pradžią. Atsitinka, 
kad po kokiai ligai gaunamas 
kosulys, ir kostama, nors kosu
lio priežastys pranyksta, arba 
taip daroma iš įpročio ar nejau- 
tinto. Dažnai naktimis užeina 
nejaukus kosulys. Kaikuriuose 
atsitikimuose lengva operacija 
yra reikalinga.

Minios psichologija kai kada 
šj-tą turi su bereikalingu kosėji
mu. Ar kada patęmijot minioj, 
jei vienas kur sukosės, tuoj epi
demija užsikrečiama ir beueika- 
lo daug kosti. Tą gali išgydyti 
gera pastaba. Armijoj kai ka
da visas batalijonas kosėdavo ir 
karininkui įsakius nustodavo. Iš 
to aišku, kad be reikalingas ko
sulys gali ir turi būti kontro
liuojamas. *• jį .j

Jei kosulį sėka ,tuo
met reikalinga gy
kuris suras to priežastį. Ar šiaip 
ar taip su kosuliu reikia būti 
atsargiam, nes jis gali būti ir 
džioyos ženklu. Nepasitikėk pa
tentuotais vaistais, kurie gali 
sutrukdyti gydymą ,tokiam, atsi
tikime reikalinga. Džiova nėra 
kiekviename kosėjime, bet kiek
vienas žmogus, kuris džiova ser
ga kosti.

Nemėgink kosulio gydyti na^ 
miniais vaistais, kurie greičiau
siai gali būti be vertės ir tik 
bereikalingo laiko eikvojimas. 
Be to, gali būt rizikuoji ateities 
gydymą, jei kosulys butų kilęs 
iš priežasties džiovos.

Jeigu kosti, skarale užsideng 
burną. Niekuomet nekosėk į sa
vo ranką ir paskui nesisveikink 
su kitu asmeniu, nes gali ir kitą 
juomi užkrėsti. Jei turi tokį 
kosulį, kurio negali greit nusi
kratyt, eik pas gydytoją ir sek 
jo patarimus.

. ĮFL1SJ

VILNIUS. - Mokslus einan
ti jaunuomme yp6č ■! •"> k la- 
siu mokiniai prisiskaičiusi kny
gose įvairių pasakojimų, ;• viso
kių Iraginigų nuotykių dažnai 
mėgsta pasvajoti apie tolimas 
nepa'-lekiamas šalis. Po įtaka 
lokių svajonių kai'lais moki
nys bėga nuo levų ir mėgina 
keliauti į tas svajonių šalis ir 
ieškot panašių išskaitytiems 
nuotykių. Taip, nesenai keturi 
vienos Kauno gimnazijų IV kk 
mokiniai pabėgo iš namų ir 
mėgino keliauti Afrikon. ži
noma, kelionė nepusisekė. Po 
keleto dienų policija sugrąžino 
juos tėvams.

Panašių atsi tikimų esi į ir 
Vilniuj, tik čia pasirodo, kad 
jaunuominės svajonių šalimi 
yra ne Afrika, Australija, o 
N epr i k 1 a usom () j i ILJe t u. va.

taip šiomis dienomis (rodos 
jau nebepirmas panašus atsir 
tikimas) padueda “Kurje.r Wi- 
len.ski”, kad Lelevelio gimnazi
jos IV-os kl. mokinys Marke
vičius pabėgęs nuo tėvų ir iš
keliavęs į Lietuvą nuotykių 
ieškoti.

Persikėliau i Nauja Narna 
National Department 

LIETUVIŲ KRAUTUVĖ
♦ • 10846 So. Michigan Avė.

Atidarymas Lietuvių Krautuvės naujoje vietoje įvyks subatoj, Vasario- 
b'eb. 21 dieną, 9 vai. ryte.

Geriausių išdirbysčių įvairus tavosaL šilkai, satino šilkas, krape šilkas, 
lindžetai, dėmėti, satinai, vilnoniai, gingamai, lininės drobės, planeliai (multi
nai); Vyrams marškiniai viršutiniai ir apatiniai visokios rųšies; kaklaraikš- 
čiai, kalnieriai ip visokį darbiniai rūbai 
veistės,’marškiniai ir kitokį daiktai;



Antradienis, Vas .17, 1925

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

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

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

Visi muši) 8-čios klęsos 
gaunu atskirus kambarius
keturiems ar šešiems žmonėms, 
togumai, puikus maistas ir inanda 
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State SU Chicaco. III.

[KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich,

Lietuvių Pilietiniam Kliube

NAUJIENOS, Chicago, UI- <

•keleiviai 
dviems, 

Pa-

AMERIKOS LAIVAI
Galit važiuot 
į Seną Tėvynę 
ir grįžt bėgyje 
vien ų metų, 
be ėjimo per 
Ellis Island, 
tą galite pa
daryt išgau

nant leidimą dėl sugrįžimo.
Sužinok apie kelionės patogumus 

ant J. V. Valdžios laivų. .Be turi 
švarius ir linksmus kambarius dėl 
2, 1 ar 6 žmonių, puikus valgiai, 
mandagus patarnavimas, didelės 
dėnys, 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 New York City 
110 So. Dearbom St., Chicago, III.

Managing Operators for 
United States Shipping Board

NORT RMAN 
f—LLOYD—

TEN IR 
TĘS

Trečioje

ATGAL LAIVAKOR- 
NUMAŽINTOMIS 
KAINOMIS 
LIETUVĄ 
per Bremeną 
klesoje yra miegami 
kambariai

Svetimšaliai grįždami Į 12 Į 
mėnesių neturi jokių kliūčių Į 

------------------- -------------------- / 
100 N. LąSalle St., Chicago, III. 

arba prie vietinių agentų

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

vietose:
Marųuette Park
Chicago Lawn 
Brighton Park 
West Englewood 
Auburn Park 
Park Manor 
South Park Gardens 
Beverly Hills 
Mt. Greenwood 
South Shore 
Bridgeport. /

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

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

RozenskLLemont & Co.
6312 So. Western Avė.

. Prospect 2102

Atrask pats savo laimę
Skaityk

Burtininkas” eina kas mėnuo nau
jas antri metai ir stiprus, kaip uolai 
“Burtininkas” yra vienintelis žmonių 
laimės išburtuvas ir nelaimės praneš- 
tuvas; “Burtininko” kaina metui $1.

Pinigus siųsdamas
LIET. S’

3106 So. Halsted St
O KNYGYNAS 

Chicago, UI.

Tel. Blvrf. 3138
M. Woitkewic» 

BANIS
AKUSERKA 

Pasekmingai p* 
tarnauju mote 
.ims prie gimdy- 
n o, patarimai 
lyk ai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Baltimore, Md.
Jono Butėno koncertas

Sekant 
dešinįjį 

Vakarinė 
kapus, G.

puikiausios muzikės, 
klausyk ir gerėkis, nes 
kas tavo sielą žftvėte

DR. SERNER, 0. D
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

vykš dainininkas Butėnas pas 
mus, tai turės gero pasisekimo, 
nes jo maloniu dainavimu balti- 
morięčiai tikrai liko suinteresuo
ti. —Kazys.

koncertas buvo gana vykusis. 
Šitą paliudija didelį aplodismen
tai, kurių susirinkusi publika 
nepavydėjo artistams. Reikia 
manyt, kad jei kitu kartu at-

Mrs. MICHNIEVICZ VIOIKIENE'
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją;

Pennsyl- 
ligon- 
Sąži- 

patar- 
vi šokio-

Rūkytojo

paprastų cigaretų

Dr. McCovvan 
hemorrhoidus. gydo rau- 
gysl»s be jokių nesmagu- 
skausmo

Gydo 
donąsias 
mų, be

Neišgydys, nemokėk.
6301 So. Park Avė

Res. Phone Rockwell 0268 
Phone Canal 0084 

Europinis gydytoias ir chirurgas 
DR. I. TRĘIGER 

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

nuo 10 iki 12 ir pagal sutartį

Musų gyvenimo dienos dau
gelį kartų yra panašios į viena 
antrą: darbas, gyvenimo rūpes
čiai, tai ir viskas. Bet 5 d. vasa
rio mes turėjom žymiai skirtin
gą dieną nuo kitų visų dienų, 

vo mokama į iždą po 25c i mū- Aios pažymėtos dienos vakare 
nosį, o pašelpos nariai gaudavo mes tarėjoms progą pasiklausyt 
po $5 į savaitę. Į kliubą priguli puikaus koncerto, lai t j davė g.
abieju lyčių nariai lygiomis tei- dainininkas J. Butėnas. Reikia 
sėmis. I pažymėt tą faktą, kad musų dai-

Sumažėjus pinigų vertei kilo nius yra padaręs žymų progresą 
savo balse; jo balsas yra nepa- 

ir pilnas 
taip kad 
daininin- 

žavėja, 
Taigi J.

Lietuvių Piletinis Kliubas gy
vuoja jau nuo 1910 m. ir skai
tė save nepartine savy šalpos 
draugiją, davusi pašelpą savo 
nariams ligoje ir nelaimėje. Bu-

Klausimas—

Ką duos man Helmarai 
ko kiti negali duoti?

, ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymą, laike 

! gimdymo ir po 
, gimdymo.
I Už dyką pata 
i rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

i Valandos nuo 
• 8 ryto iki 1 po 
I pietų, nuo 6 iki 

9 vai. vakare.

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

3235 S. Halsted St.

sumanymas pakelti mėnesines 
mokestis iki 50c, o pašelpos mo- lyginamai malonesnis 
keti po $9 į savaitę ir $250 po
mirtines. Pabaigoj 1923 m. į- 
n oš imas tapo priimtas ir liko iš
rinkta komisija pataisyt jstatuo- savo maloniu balsu.

pašelpą ir Butėno, lankymasis dainos ka- 
, 1924 tu.,! ralijoj, Italijoj, žymiai ir labai 

jo balsą.

se Įstojimo lentelę, 
pomirtinę. Sausio rnėn. 
minėta komisija Įteikė reikalin- žymiai pagerino jo baisa. Ne 
gus pataisymus su perdėm pa*, dėl ko kito ir susirinkusi publi- 
dvigubinta įstojimų lentele. Pa-|ka jį taip pamėgo, tarsi pagei- 
taisos lieka 
protokolą neįrašoma, kad galėtų' naktį, 1x4 musų 
įstoti už senąją lentelę ir už pu
sę, kaip kad buvo daroma pir
miau per balius ir kitus paren- 
jimus. Tada matyliam i progą 
gauti didesnę pašelpą, pradėjo 
laukt ąpšvietiečiai iš Ilouse oi 
Masses į L. P. Kliubą. Jie tuoj 
susitarė sudaryti valdybą vien 
iš savųjų, kad galėjus 'Kliubą 
pilnai 
diktatūrą. Tą jie ir padarė tapę 
pilnais nariais ir tuoj šoko 
syti kliubo konstituciją. Esą 
kia naujų Įstatų, 
“darbininkiškų” 
senieji įstatai esą

priimtos, bet jų į'davo, kad jis dainuotų per visą 
dainius buvo 

skupokas ir tik per didelį vargą 
liko išprašytas sudainuot šalę 
programo porą dainą, 
programą, sudainavo 
rinktinių dainų, k. t. 
daina, Užmiršai Tėvų 
Verdi. Kalvis, M. Petrausko. 
Kur bakūžė samanota, S. Šim
kaus; Prologas is- Pajaci, R. 

užkariauti ir Įvesti savo Leoncavallo, ir daugelį kitų liau-

paremtų 
principų, 
kaip

tai- 
rei- 
ant 
nes

vyžos

Pradedama mėgsti naują kon
stituciją, sulig apšvietiečių dik
tatūros ir visą naują n u mezga
ma. Tada šaukia nepaprastą su
sirinkimą rugsėjo 14 d., 1924. 
Sykiu pripuola ir mėnesinis susi
rinkimas. Mėnesinį susirinkimą 
greitai užbaigiama ir preziden
tas atidaro Nepaprastą susirin
kimą, pareikšdamas, kad bus 
naujos konstitucijos skaitymas 
ir priėmimas. J. Naujokas tam 
pasipriešina, pareikšdamas, kad 
apie tai nebuvo atvirutėse pažy* 
mėta ii- kad šiame susirinkime 
mažai yra narių, nes iš 180 ran
dasi tik keletas. Pirmininkas 

| skaito ir 'randa 57; J. Naujokas 
j skaito ir randa 47. Pirmininkas 
pareiškia, kad yra užtektinai na
rių įstatų priėmimui. Bet J. 
Naujokas reikalauja, kad butų 
du trečdaliai Kliubo narių. Ap- 

‘švietiečiai tuoj duoda įnešimą 
ir paremia, kad J. Naujokas bu
tų suspenduotas trims mėne
siams ir diktatoriai 11 balsų

I prieš 7 J. Naujoką suspenduoja. 
! Nutildė savo priešininką jie skai
to ir priima naujus įstatus ir 
džiaugiasi diktatūros laimėji- 

; maįs.
Sekamame susirinkime komi

sija praneša, kad ji' pasiunfe 
užklausimus net 8 spaustuvėms 
apie tai kiek jos skaitytų už L. 
P. Kliubo konstitucijos atspaus-1 
dinimą. Bet atsakymų dar nėra 
gavusi. Tečiaus. kitame susirin
kime pasidaro, kad jau ir “sem- 
peliai” gatavi. • nebereikėjo nė 
laiškų, nė. kainų, nereikia nė 
Kliubo nariams žinoti, viską ap
dirbo pati viena komisija. Tu
rint jau “sempeliųs” duodama 
įnešimas pavesti tai pačiai ko; 
misijai pataisyt spaudos paklai
das ir pabaigti darbą.

Taip tai apšvietiečiai diktato- 
riauja L. P. Kliube.

—Jonas Naujokas.

dies ir klasinių dainų.
Programo piklime buvo daly

viais ir vietos dainininkai: M. 
Rutkus sudainavo solo Era ma
no brangi, S. Šimkaus, ir Du 
Granadieriai, Schumanuo. P-ia 
Julė Jonaitienė, sudainavo dvi 
angliškas dainas. M. Rutkus ir 
E. Rutkus (duetas) sudainavo 
porą dainų. Gana geras pianis
tas G. VVellnėr paskambino solo 
porą kavalkų: Prelude, Rachma- 
noff ir Intermezo, Brohms.

Muzikos ir dailės žvilgsniu

I

Atsakymas—

Rūkytojo
Helmar cigaretų

Skonis gryno ir gero 
Turkiško tabako kuris 
suteikia pilną užsiganė- 
dinitnę ir turtingumą 
kiekvieno durno.

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedaliomis nuo 10 iki J.
3333 So. Halsted St.

Helmarai suteikia jums gerą rųšį rūkymo už 
nebrangią kainą, o jie vien tiktai turi savyje 
Turkišką tabaką, kuris turi 
kvapsnį.

naturalį skonį ir

METINE NAUJIENŲ EKSKURSIJA 
LIETUVON

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

t

NETOLI 70 METŲ SENUMO 
Sako, kad ji jaučiasi jauna

Mrs. S. Wenzel, 262 Kingsley Si., 
Buffalo, N. Y., rašo: “Malonėkite 
atsiusti man dar vieną baksėti jū
sų Bulgariškos Žolių Arbatos, nes 
jos yra geriausios gyduo’es, kokias 
aš kada turėjau. Jos pagelbsti man 
visada. Jas taipgi bandė mano 
draugai. Aš netoli 70 metų am
žiaus ir mano draugai stebisi, kad 
aš išrodau taip gerai ir jaučiu taip’ 
jauna ir aš pasakau visiems, kad 
Bulgariška Žolių Arbata man pa
gelbėjo.”

Bulgariška žolių Arbata imant 
karštą einant gulti', pašaliua grei- 

1 tai jūsų slogas ir yra geros nuo 
reumatizmo ir užkietėjimo.

l>arduodamo.s pas visus aptieko- 
rius —• 35c., 75c. ir *$1.25.

Pastaba: Aš atsiųsiu dideli 5 mė
nesiams šeimynos pakelį paštu už 
$1.25. Adresuokite man, II. 11. Von 
Schlick, 25 Marvel Blvd., Pitts- 
burgji. Pa.

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų/ir vaikų pa'gal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

* Dienomis: Canal 
) 8110. Naktį
i Drexel 0950

Boulevard 4136

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet
Telefonas Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. prexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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 p* 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vai 
nedėldieniais nuo 9 iki 12 p

TMepbene Ufffette 4548
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Laivu

i

UETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

f
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

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

8 iki 2 vai. po pietų.
....................n.-.,,,, --------- , „ /

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Rotb
Rusas Gydytojas ir Chirurgaa 
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
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien

• a •_ _ > .44^

. . ’. nl

Jau žinomu ir pagirtu 
per Naujienų Eks- 

kursantus

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

ŽYMIAI NUPIGINTOS LAIVAKORTES PERKAN
TIEMS I ABI PUSES

(947 4 H Kelionė iš Chicagos
0Lt,i.T,U Klaipedon ir Atgal

Važiuodamas ir grįždamas su Naujienų Ekskursija sutaupysi 28 dolerius ir 
turėsi didžiausį smagumą ir patogumą. Laivakorte grįžimui gera metams 

‘i Ekskursijos reikalus. Visi pradėkit 
rengtis tuo jaus ir bukit gatavi, kai ateis laikas išvažiuoti. Nepiliečiai, norin
tieji grįžti tuo jaus kreipkitės dėl sugrįžimo leidimų, nes gavimas tokių lei
dimų užimą apie 2 mėnesius laiko. Nežiūrint kur gyvenat, viską galite atlikti 
per Naujienas, čia jums pagelbės ir patarnaus.

Naujienų Laivakorčių Skyrius
1739 So. Halsted St., Chicago, III

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

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

nuo 5:30 iki *7:80 vakare.
v... - -■ .........

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

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

Prancūziškas Daktaras 
specialistas kraujo, odos, chroniš

kų Ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4204 Archer Ava.
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:3d ir nuo 6 iki 7:30 
Telefonas Lafayette 3878*7716 

Dr. J. W. Beaudette 
» ■■■■■■■ ■ ■ . —
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NAUJIENOS
l'I»e Litbuanian Daily New» 

•niiMhed Daily Evcepl SubcUo 
' ha UthuaiuaJD Pub. C* lo*

tfrlitor P GRIGAITIS_______
’RU SuUtb StrMt

Chicago, LU.
Itdephone Roo*«velt 8600

•8.00
$7.00

. ts.oo

Subscription Ratesr 
per year in Canada. 
per year outside oi Chicago. 
per year in Chicago - , 
pet copy. ,

tinteted as Second Class Mattel 
laich 17th. 1914, at the Post Office 

■i Chicago, III., ander t h® act of 
<arch Žnd 1879 — i, .. .. II !■—

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
ekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
irovė. 1739 So HaJsted St., Chicago, 
II - Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai 
hieagoje — paštu: 
Metams v........... .
Pusei metų ........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
^’enam mėnesiui r

u vienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu: t

Metams ____    $7.00
Pusei metų____  3.50
Trims mėnesiams___ _______ 1.75
Dviem mėesiam 1.25 
Vienam mėnesiui.75

Uetuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .........    $8.00
Pusei metų--------------------------4.00
Trimi" mėnesiams----------------  2.0()
Pinigus reikia siųsti paėt<« Mouey

•rdanu kartu su utsakymu.

|8.00
4.00 
iz.Oo 
1.50 

.. .75

Pereitą sekmadienį Chi- 
cagoje dvi didelės partijos 
rengė dideles iškilmes, Lie
tuvos nepriklausomybes su
kaktuvių 1 : apyaikščiojimą. 
Tikslas svarbus, diena pato
gi — šventadienis, o jokios 
pasekmės?

Į bumšinės partijos (t. y. 
Įt.-K. Federacijos) rengimą 
atėjo- apie trys dešimtys 
žmonių, nors publikai pri
traukti buvo garsinama trys 
“geriausi kalbėtojai” ir cho
ras. Į sandariečių gi ren
gimą, įvykusį kitoje svetai
nėje, atėjo viso tik 18 žmo
nių. Tiesa, sandariečiai tu
rėjo tiktai vieną “geriausią 
kalbėtoją” (savo partijos 
prezidentą, atkeliavusį net 
iš New Yorko).

Kuriems jų geriaus “pa
sisekė”, mes neapsiimame 
spręsti. Bet kaip vie
niems, taip ir antriems jų 
mes patariame: Ateityje 
Besikeikite į puikybę! .

Vokietijos reakcimr.’iai,
laimėję pergalę imperijos

kas prieš respublikos šali
ninkus Prūsuose. Šitų atakų 
rezultatas buvo tas, kad 
sausio 23 dienų Prūsijos val
džia, kurios priešakyje sto
vėjo socialdemokratas Otto 
Braun, rezignavo. Įdomu te- 
čiaus, kokiu budu atžagarei
viai pasiekė šito svarbaus 
laimėjimo.

Jisai buvo pasiektas ačiū 
tam, kad Prūsijos landtage 
(seime), susivienijo komuni
stai, nacionalistai ir fašis
tai.

Kad jisai neskaitė jo, štai 
matyt da ir iš to, kad. jisai ne

to veikalo 
vardą. Markso * veikalas vadi
nasi “Das Kapirul”, o ne “Das 
Capital”.

P o Plungės tauzijimus apie 
didįjį Markso veikalą todėl ne
verta nė nagrinėti. Savo straip
snyje tečiaus jisai rašo da ir

Taigi. komunistai Prūsi
joje ne tiktai padėjo monar- v.
chininkams ir juodašim- nicka nel 9aras*tl 
čiams nuversti respublikos 
galininkų valdžią, bet ir va
dovavo šitairie reakcijos žy
gyje. Nacionalistai ir fašis
tai ėjo paskui juos.

Šitame komunizmo ir mo-
narchizmo bloke pasireiškė Markso ir Engelso gat’siQ- 
nuostabus šutai imas, neziu-, ši brošiūra jam, žino-
rint to, kad paprastai tuodu ma> yra prieinamesnė, nes ji 
talkininku prieš publiką susidedu nę pilnai iš trijų de- 
mėgsta rodytis kaipo ne- puslapių, parašytu ga- 
permaldaujami kits kito lla P°p!1,iare kalba, 
priešai. Nepasitikėjimo re
zoliucijoje, kurią komunis
tai įteikė landtagui, sakoma, 
kad Prūsijos ministerių ka
binetas nesirūpinęs “darbo 
žmonių reikalais”; ' 
nesipriešinąs - . išnaudoto- 
j ams, pasikėsinusiems 
plėsti 8 valandų darbo die
ną” darbininkams, ir. t. t. ,*

Ir ką jus manotė? Ųž ši
tą rezoliuciją, kuri smarkia 
valdžios “nuolankumą” dar
bininkų išnaudotojams, bal
savo visi iki vieno dvarinin
kų, stambiųjų fabrikantų ir 
juodašimčių atstovai!

: kalba, kuomet 
Kapitalas” yra rimtas moksli

nis kūrinys keturiose didelėsle 
knygose. Iš tos brošiūros san
dai iečių rašytojas jau paduoda 
ir keletą sakinių. Jisai sako:.

kad jisai
> . A >

“...K. Marksas savo ‘Ko
munistų Manifeste’ štai ką 
turi parašęs: ‘Darbiu inkai 
yra internacionalistai.... Ko
munistai yra pasirengę pa
naikinti šalis ir tautystes. 
Darbininkai neturi tėvynes. 
Mes negalime iš jo atimti tai, 
ko jie neturi...’ Ar nėra, tų 
žodžių paminėta Markso vei-

APSIVEDĖ SU EGYPTIEČIU '

Savivaldybe

dar po 
atstovą 
miestų)

Išrinkti atstovai nuo valsčių 
savivaldybių (iš kiekvieno vals
čiaus po vieną ir 
vieną miesto 
(šakių ir Naumiesčio
sudaro šakių' ap. savivaldybę.

Apskrities savivaldybės posė
džiuose dalyvauja ir Apskrities 
Viršininkas. Dabartiniu Ap. 
Viršininku yra Generolas Lia
tukas. Gen. Liatukas yra labai 
demokratiško 1 budo žmogus: 
prieš kalbant prašo balso ir at
sistoja, tuo tarpu net ne visi at
stovai to laikosi. Be to, tarna
vę po jo valdžia kariuomenėj 
kareiviai labai gėrai apie jį at- _ .   . ’ ' . . . < • . ‘Turtinga amerikietė Mrs. Jean ^liepia. Dar jis nesenai ątkėl- 

Nash, duktė Erie geležinkelio ^as šakiuosna, ~ tik apie du 
prezidento, paskilbusi kaipo “ge- mėnesiai, nes pirm buvęs <virši- 
riausiai pasirėdžiusį moteris Eu- pinkas žvinys » nukinūddijo 
ropoję”, šiomis dienomis “įstojo (prieš mirsųint dar išsispavie- 
į stoną moterystės”, šį kartą dojo dėkui čižauskui, Už ką kun. 
jos vyras yra no koks amerikie- Ign. Starkus per laidotuves • iš
tiš ar europietis, bet 
egyptietis Mohammed Sabet. O juk jis ir pinigo turėjo!). 
Jiedu 

čia p. Plunge, vadinasi, jau sulig 
i liktai

augštas gitarė, kad velionis ‘ laimingas.

apsivedė Cairo, 
mahometoniškais

Egypte, Jau nuo pirmų - gyvenimo die* 
įstaty- nų miesto atstovas kun. Ign.

cituoja Marksą”, mais, kurie leidžia vyrui atsi- Starkus stengiasi visur įlysti 
i nuo pačios be jokių lega- taip renkant pirmininką du pa- 

ja, kad butų pasakyta, ar tei- pų formalumų. šaliniai ūkininkai (Matjošaitis
singai jisai tatai daro, ar ne., Mrs Jean Nash vra vedusi ir ir Lingys) įkalbinėjo atsto-

ne
Ibet ir smarkauklamas rcikalau- skirti
• LnzJ kuLii nmctaiU-via n.r ini- i* .

, „ .. ne-< Mrs. Jean Nash yra vedusi ir Jr Lingys) įkalbinėjo
Vienok tai reakcijos gau- Kadangi jisai yra taip smarkus, persiskyrusi jau su kelintu vy* vams, kad tik šie rinktų kuni 

jai balsuųt UŽ tokią rezoliu- tai mes turime pareikšti, jo-
• ’ ............ • ' ^ei aukščiaus paduotoji neva

ištrauka iš “Kom. Manifesito” 
yra begėdiška falsifikacija.

Kame p. Plungę surado žo
džius, kad “darbininkai yra 
internacionalistai” (darbininkų 
iuk yra ir aršiausių nacionalis- ------
tų!), mes nežinome; beit saki- skelbė 
nys, kad “komunistai yra pasi- tautų,

i ......... - ----- -- --- ( . . “
I tystes”, yra aiškiai suklasluo- naikinimą

“Komunistų Manifeste” ve tautų. Juodu skelbė tautų bro
lybę!

'l’aigi “Sandaros” rašytojas 
yra sugautas, kaipo falsifika- . • I * 1

ryt. “Aš tuoj pasakysiu: kreip
tis į Seimą, į Kabinetą, į prezi
dentą, kad jie padengtų, nes čia 
būtinos išlaidos, o kitur leidžia
ma netiksliai” — “o jei nepa

dengs ?
liaudies balsas—Dievo balsas...” 
—užbaigė Juodišius. Nuspręsta 
jo pasiūlymas priimti >r be to 
nutarta sušaukti Savivaldybių

Turi padengi —

suvažiavimą, kad išrišti susidė
jusią klerikalų dėka, padėtį. Tuo 
budu šakių Ap. Savivaldybe 
ėmėsi svarbaus klausimo inicia
tyvą, ar viešpačiai j.ei leistų į- 
vykint, koki atstovai suslva- 
žiuos —• pamatysime, bet kad 
klerikalai savivaldybes nuo ko- 
jto nutaisė ir lėšas atėmė, tai 
faktas. —Uolas.

Politinė Ekonomija
Iš rusų kalbos laisvai vertė J. Sondeckis.

+

/Te«tny»>

gelį, atstovai 
nurodinėjo jo 
bet matydami agitatorių karš
tumą, pagalios “sutiko”.
ėjus balsavimui pasirodė, kad 
kun. Ign. Starkus tegavo tik 2 
balsu, o pirmininku išrinktas 
kairysis—Orentas. Antrą kart 
posėdžiuota gruodžio 20—21 dd. 
ir išrinkta komisijos. Mokesčių 
kofinisijon išrinkta: Liudžius k 
Kaniauskas? atstatymo — Orbi
tas, Bagdonavičia ir Bacevičia; 
Švietimo — Orentas, Grybinas 
ir OoVidaitig (kun. Starkus no
rėjo, bet nepateko); miškų— 
Kun. Starkus J labai nenorėjo, 
tai išrinko, gi jei atsisako, tai 

'l’aigi to veikalo autorius kios šarmalųs, tai matyt dar iš turi išstot visai iš atstovo vic- 
(iai) »ako, jogei iŠ priešų pu-; vienu dalyko. .Jisai nori pas i. tos), Liudžius ir Kamauskas. 
sės yra daroma tok^ priekaiš-’ rodyti, kad jisai “žinąs” ne lik- žemės reformos — Orintas, Liū
tas komunistams, buk jie norį'tai Markso raštus, o taip pat įlžius ir Spurga. Visų komisijų 

ir

m. išsyk priešinosi, 
netinkamumą,

Antra, manufaktūroj darbas 
pareina nuo atskiro asmens: 
kieno geresni nagai, tas ge
riau dirba ir priešingai. Visai 
kas kita yra fabrike kame dir
bama mašinomis, čia visa dil
ba mašina, darbininkui belie
ka lik tai mašinai tarnauti. Jei 
manufaktūroj darbininkas bu
vo darbo įrankių ponas, gal
va, lai fabrike jis virsta maši
nos tarnu, galima pakyli, ma
šinos dalimi. Tai kapitalistui' 
irgi dabai naudinga, nes gamy
ba pasidaro pastovesnė, ji pri
klauso ne nuo atskiro darbi
ninko gabumo, bet mašinų, 
žinoma, reik mokėti ir su ma- 

bet tai yra 
dalykas, 

tą darbą,

talistiniamc višuomensč 
mašinos.

mašinos 
didesnio 
rūpinasi 
geresnių

Mes matėme, kad 
padeda fabrikantui 
pelno gauti, todėl jis 
vis daugiau ir vis 
mašinų įsisteigti. Sakysim, koks
nors gelumbės fabrikantas įsi
taisė naują mašiną, kuri aud
žia geriau ir greičiau. Vadina
si, jis galt tyo pačiu laiku dau
giau gelumbės išausti negu ki
tas gelumbės fabrikantas. Pas
kutiniajam fabrikantui bus 
sunku su pirmuoju varžytis, 
jo prekių niekas nebenorės pir
kti, nes jos brangesnės, todėl 
jis rūpinsis irgi įsigyti panašią 
arba net geresnę mašiną. Bet 
mašinos, 'lamstos patys žino
te, yra brangios, lodei jų įsi
gyti tegali tas, kas daug pini
gų turi, kitaip sakant, tik di
dieji fabrikantai tegali dides
nių ir geresnių mašinų turė
ti, ir turėdami gerų mašinų 
gali smelkti smulkiuosius fab
rikantus. Šiandien aiškiai ma
tyti, kad mažįeji fabrikai skur
sta ir nyksta, o didieji bujoja.

Fabrikantai tikrai nežino,

cijlą buvo Vistiek truputį ne
malonu. .Todėl iš dešiniųjų 
pusės buvo paduota įneši
mas, kad rezoliucija nebūtų 
skaitoma seime. Šitą įneši
mą komunistai parėmė. Jie 
parėmė, kad jų pačių rezo
liucija nebūtų viešai skaito
ma!

Pitiems komunistams, va- tas. 
dinasi, buvo geda pasirodyti, kas parašyta: 
kad jie, eidami išvieų su Lu
derdorfo partija, kalba apie1 
“darbo žmonių reikalus’’.

Rezoliucija tuo budu pasi
liko neperskaityta. Atžaga
reiviai balsavo už ją dėlto, 
kad ji buvo atkreipta prieš 
valdžią, kurioje dalyvauja 
darbininkų atstovai. O ko
munistai priėmė atžagarei
vių talką dėlto, kad jiems 
buvo ' svarbu tą valdžią nu
versti, nepaisant kokiomis 
priemonėmis. |

Kas gi šitoje kombinaci- imti to. 
joje laimėjo? Laimėjo, ži- J>lungc_ 
noma, atžag’ai eiviai, pasi-/jjsa| gitoje vietoje sustoja, ta- 
naudodami komunistais, pytum čia jau butų autorių 
kaipo savo pastumdėliais! ( mintis užbaigta. Tuo gi tarpu 

kaUiamoje brošiūroje ve kas 
seka toliaus:

“Kadangi proletariatas pir. 
niiausia turi užkariaut poli
tinį viešpatavimą, pakilti iki 
to, kad patapus nationale 
klase, pats susiformuoti kai
po tauta, tai jisai dar pats 
yra tautinis, nors anaiptol 
ne buržuazijos prasmėje.

“Nacionaliai tautų apsiri
bojimai ir priešingumai nyks
ta vis labiaus ir labiaus jau 
su buržuazijos plėtojimos, sų 
prekybos laisve, su pasaulio 
rinkos atsiradimu, su indust
rinės gamybos ir atatinkan- 
čių jai gyvenimo santykių 
vienodėjimu.

“■Proletariato | viešpatavi
mas dar labiaus pagreitins v. .
jų nykimą. Bendras veikimas, Pe”kctą kaitų savo lašinyje, 
bent civilizuotųjų šalių, yra" 
viena pirmutiniu jo pas i Ii uo
gavimo sąlygų- 

“Tuo [ 
bus pašalinamas vieno as
mens išnaudojimas kitu as- 

, bus pašalinama ir 
vienos tautorf išnaudojimas 
kita tauta.

“Kartu su klasių priešin
gumo griuvimu tautos vidų, 
je griu.5 ir priešgyningas nu
sistatymas vienos tautos prieš, 
kitą.”

šiai kur baigiasi “Koiu. M a- ir įdėjo • pastabą, kad jo nesą- berną padengti lėšas 3-jų inili- 
nifeste” los mintys apie -................. t.*.
neš, tautybės panaikinimą”, 
kurias Marksas su Engelsu is-' pavadino I

| reiškė, atsakydami į priešų 
priekaištą! O p. Plungė visus 
šituos sakinius nukniaukė.

skaitytojas mato, kad 
Manifesto” autoriai 

visai ne panaikinimą 
bet tiktai panaikinimą 

rengę panaikinti šalis ir tau- išnaudojimo tautos tauta, pa-
... . . . . . _ priešingumų tarpe

“Kom.

“Komunistams, toliaus, yra 
prikaišiojama, kad jie norį Įorjus *7 
panaikinti tėvynę, tautybę .i ^mo.gU}.

. J I 1 • l . .
'l’aigi to veikailo i

panaikinti tėvynę! Su šituo 
priekaištu Marksas visai nesu
tinka, būt eina prie to, kad j j 
sumušus.

Tuo liksiu Marksas (ir jo 
draugas, Engelsas) pirmiausia 
pareiškia: “Darbininkai netu- 

| r i tėvynės. Negalima jiems at- 
■' 1 >, ko jie neturi.” P-as 

Plunge šituos “Kom. Manifes
to” žodžius pats paduoda. Bet

IGNORANTAS IR BLIOEERIS

Paskutiniame “Sandaros” nu
meryje yra įdėtas t daugiaus 
kaip susiu šprltų straipsnis su 
antrašte: “Das Capital”. Jo ailr* 
torius yra koks lai Kazys 
Plungė, kuris jau vieną kartą 
oficialiame «andariečių organe 
mėgino “kritikuoti” marksiz
mą. “Naujienos” tuomet nuru- 
d|e, kad tas tautiškas rašytojas 
neturi mažiausios nuovokos„ 
apie dalyką, kurį jisai imasi 
aiškinti publikai, 'l’aigi dabai’ 
p. Plunge užsimanė parodyt, 
kad jisai esąs gerai susipaži
nę:- su Markso veikalais, ir pri- 

i tepė S. Bostono laikraštyje 
daugiaus kaip puslapį. *

Juokingas tečiaus yra tasai 
Savo sieksniniame 

Luderdorfo partija) ir 14 straipsnyje apie Markso “Kapu / meniu,
* ” jisai ne vieną kartą ne- 

| paduoda citatos iš lo veikalo. 
'Jisai pasakoja, J<ad tame vei- 

_ r eisiančios išdėstytos ir šio-

Landtagui buvo pateikta 
rezoliucija, išreiškianti ne
pasitikėjimą valdžiai. Kas 
ją pateikė? Komunistai.

O kas už ją balsavo? Štai 
kas: 108 nacionalistai, 15 
liaudies partijos (stambiojo 
kapitalo) atstovai, 43 komu* 
nistai, 11 "tautinių socialis
tų’ (tai yra fašistinė gen. rašytojas.

ukio partijos atstovų, Viso'
221 balsas. |

Prieš rezoliuciją balsavo
taip pat 221 atstovas, tuo kios ir tokios teorijos, kurias 

/randąs “khii dangomis”, 
pa

rūdyti, kad kalbamam veikale 
tikrai yra tie dalykui, kuriuos 
jisai “kritikuoja”. Aišku, kad 

ji paS!-( Markso “Kapitalo” p. Plungė 
visai nėra skaitęs.

budu formaliai ji tapo atme- i
sta. Bet valdžia, žinoma, b''' iisili nepasirūpina' net1

je esanti, kuomet balsai pa- ž 
sidalino lygiai, ir

i

Pra- padidina
Apie tai jau

šinemis •apsieiti, 
kur kas lengvesnis 
negu pačiam dirbti 
kurį dirba mašina.

Trečia, mašinos 
darbo našumą,
buvo aukščiau kalbėta, todėl 
Ma tik pažymėsime, \kad tai 
kapitalistui teikia dideles nau
dos. Juk juo darbas našesnis, 
tuo didesnė vlršvertė jam lie
ka, tuo didesnis yra jo pelnas.

Dabar pasižiūrėkime, kurios 
įtakos daro mašinos darbi-
ninkams.

neturi jo

tą, kas buvo rašyta po atstovai turi dirbt kontakte su 
Markso mirties. Ir štai jisai pa? atatinkamais viršininkais 
sakoja, kat^'“Kapitalo” auto- miškų su urėd 
rius (\sąts jau senai sukritikuo
tas, ir sukritikavęs ji net pa- vadų) klausime paaiškėjo, jog 
čių Vokietijos socialistų vadas reiksią daug padvadų peiveži- 
-■ “Brenšteinas”! P. Plungė mui Mikalavičiaus mokamos 

mėgina prie to "pakartoti šilo Gelgaudiškio plytų fabriko nuo- 
žodžius (pasaky- mos, Mikalavičia moka plytoms 

tus, nežinia kur ir kada), kad ir jų jau susidarė apie 200,000- 
įtikinus “Sandaros” iškaityto- Čių. Iš tų plytų ir iš paliuosuo- 
jus, jogei Marksas tikrai bu- jamo šakių dvare gero mūrinio 
vęs suvarytas į ožio ragą. Bet.tvarto manoma pastatyt Šakių 
— kas gi čia pasirodo? dvare puikią Apskrities ligoni- 

Nu-gi ir kas: tokio Vokieti- nę. Bet, daugiaus stuikų reika- 
jos sociailistų vado “Brenstei- lauja Tardytojas, nes jam reik 
no” niekuomet nebuvo ir nėra! greit pribut nuotikių vietosna.

Asmuo, kurį “Sandaros” prie progos ats. Juodišius paste- 
kl^itcrius turi omeneje, vadi- bi, kad Tardytojas kartais ne
naši Bernsteinas, o ne Brenstei- »pribuna ir reik net lavoną mest 
nas. Tasai Bernsteinas apie 30 šakiuosna. Čion Tardytojas 
metų atgal, iš liesų, ra^ė smarkiai užsigauna ir surinka, 
straipsnius ir knygas1, įrodinė- jog taip esą negalima kalbėt ir 
damas, kad Markso teorijose klausia Juodisiaus kas ir ką taip 
esą kai kurie dalykai taisytini, nešė,, bet šis jam atrėžia —“Ugi 
Bet apie tai, kiek jo išvadžio- Barzdų valsčiaus N. N. mergi- 
jimai buvo teisingi, o kiek ne, ros vaiką” — čion visi nusijuor 
spręsti tygali, žinoma, liktai kė, o Tardytojui teliko tik susi- 
tas, kuris žino, ką Bernsteinas gesti. Daugiausia laiko užėmė 
rašė. O p. Plungė, anot to pa- etatų svarstymas. Bendrai 

irdėjo įskambinant, imant kiekvienas valdininkas 
kurioje bažnyčio- stengiasi savo išlaidas išpusti, 

Jisai nežino net to auto- jei nepavyksta, tai ateina ir po
liaus vardo! Ir aišku, kad tai sėdin skustis, taip skundėsi te
pąs jį hera pabirikinias, nes chnikas ir veterinorius. Lekėčių 
“Brenšteiną” jisai mini bent ir Griškabūdžio mokyklos tvar- 

. tukų pastatymui (2 tvartukai)
Jau ana kartą, derant pasta- sudariusios sąmatą — apie 24,- 

bas dėl to “kritiko” si 
mų “■Sandaroje” mums

pav. 
švietimo —su 

inspektorium efc. Stuikų (pad-

“Brenšteino

saldymo, g 
bet nežino, 
j e

čion Tardytojas

— nuspręsta 3000-čiai. 
usinias, kad būt labiau 

pačiu laipsniu kaip ^ad jisai priklauso išnaudojami darbams kaliniai,
M ’ tai rųšiai ignorantų, kuri dau- kad jie uždirbtų sau duoną, o

mėgs ta kalbėti apie ne dykai gautų. Paaiškinus pa- 
neišmano. sirodti, kad kaliniai išnaudoja- 

Mes nuklydome. Kiekviena sa- mi pilnai. Nežiūrint visų pa- 
ve gerbiąs laikraštis gėdintų- stangų galo su galu suvest ne
si lokio ignorantiško bl'ioftrio ‘teko, ir kur suvesti! — nuo 
tauzijimams duoti vielos savo pernai skolų 191,000 litų, o šie- 
špaltose. .Vienok ? vaikėzo' Iii- met pajamų 221,714 litų, o iŠ- 
liuko redaguojamoji “Sandara’” laidų 439,658 litai, tuo budu de- 
ne tiktai pavedė p. Plungei Beitas sudaro — 408,944-čius li- 
(hųigiaus kaip puslapį, bet da tų. Iš Seimo skirsiu savivaldy-

ginusia 
lai, ko ji visiškai

traksėji- 000 litų) 
insi teko Kyla kla

‘lovy- mones visi perskaitytų. Iš tie- jonų, jau nieko neliko, tuo'budu 
nu;: toks lokį pažino ir į kumuš šakiams pasidaro bėdos. Pirmi

ninkas klausia Juodisiaus ką du-

KAPITALISTINIS ŪKIS
Mes jau esame malę, kaip 

žalingai atsiliepia darbininkui 
manufaktūrinis gamybos bū
das. Toks pat yra" ir fabriko 
veikimas. Fabrike darbininkas 
nebe gyvas žmogus, bet pa

prastas mašinos tarnas, jos da
lele. Savarankus amatninkas, 
dirbdamas savo darbą žino ką 
jis dirba ir kam, gi fabriko 
darbininkas tai nebugali žino
ti, jis dažnai net nesupranta, 
kokį daiktą jis dirba ii’ kaip 
dirba. Jam ir rūpintis tuų 
neįeik — už jį galvoja maši
na, o jam lieka tik mašinai 
tarnauti. Tai viena. Antra 
veikia žalingai darbininko 
sveikatai. Darbininkas, prista
tytas mašinai, turi dirbti kurį 
nors vieną labai vienodą dar
bą, turi taikinti savo judesius 
oragariš'kai nuobodžiam vieno
dam mašinos sukimuit-ii. Darbi
ninkas per ilgą laiką taip įpran 
ta į tą darbą, kad kitam dar? 
bui jis lieka visai netikęs, ypač 
jei jis nuo jaunų dienų tą dar
bą dirba,

Mašinai tarnauti gali ne tik 
suaugę vyrai, bat taipgi mo
terys ir vaikai. Moterys bei 
vaikai dirbo dirbtuvėse ir ta
da, kai dar mašinų nebuvo, bet 
ypač daug jų pradėjo dirbti 
tilt mašinoms atsiradus. Fabri
kantui moteris ar vaikus .sam
dyti labiau patinka negu vy
rus, nes paskutinieji daugiau 
už savo darbą reikalauja, o 
kad fabriko darbas vaikui ar 
moteriai dar žatingesnis, negu 
suaugusiam vyrui, apie tai 
fabrikantu;> negalvoja, šiandie 
stačiai baisu prisiminti laikus, 
sakysim, kad ir 19 amž. pra
džią, kada fabrike dirbo mit 8 
ai’ 10 metų vaikai ir tai po 15 
ar 18 valandų paroj. Vėliau 
čia įsikišo valstybe ir išleido 
šiokių tokių vaikų ir moterų 
darbą saugojamų įstatymų.

Pradėjus fabrike dirbti vai 
kams ir moterims, padidėjo 
“darbo ran’kų” arba darbinin- 

darbo 
vftržyti- 
Vadina* 
progos

o noras daugiau pelnyti skati
na juos vis daugiau ir daugiau 
prekių gaminti. Galų gale atsi
tinka taip, kad prekyvietėj yra 
daug kurių nors prekių, bet 
jų mažai kas perka: mat, dar
bo žmonės nepajėgia dėl savo 

padėties 
o turtin- 

Negalė- 
parduotį

darbininkų 
be darbo, 

vadinamieji 
gana daž- 
didžiausių

sunkios . medžiaginės 
daugiau prekių pirkti, 
giesiems jų perdaug, 
damas savo priekiu
fabrikantas priverstas - yra su
mažinti gamybą, o kartais ir 
visai sustoti dirbęs. Tekiais lai
kais minių minios 
atsiduria gatvėje 
Tokie laikai arba 
kriziai atsikartoja 
nai, tai yra viena
šių dienų visuomenės tvarkos 
rykščių. Daugybė kraštų ir 
šiandien gyvena tokį krizį, 
ypač didelis jis Amerikoj; tai 
Tamstos mojote savo akimis 
ir jaučiate savo kuiliu.

Suglausdami mes galime štai

ti

■
i __________ :_________________________________

kų skaičius, padidėjo 
rei kala vi mus, į >ad idėjų

si, darbdaviui turėjo 
mažinti dairbo mokestį. Tai va 
ką duoda darbininkams kapi-

Kapilalisliuis ūkis prasideda 
ten, kame visuomeninis darbo 
smikirslymas padare darbą na
šesnį ir kame darbininkai ne
beturi gamybos priemonių. 
,Sv.aj oiaįusJas kapitalistinio
ūkio pamatas tai samdoma?
sai darbas ir kapitalo augimas 
pasisavinant viršvertę. Kapita
listinis ūkis darbininkų visai 
pavergia, paverčia paprasta 
preke, pakerta jo dvasios ir 
kūno jėgas, žodžiu, šių dienų 
tvarkoj darbininkas tai ka
pitalo vergas, to kapitalo, ku
rios nepažįsta nei teisybės, nei 
garbės, jam šventas tėra vie
niju įstatymas — tai pelnas. 
Panašioj padėty yra amatnin- 
kai ir mažažemiai išminkai, 
žodžiu, visi tie, kurie priversti 
yra įsiavo rankų kruvinu darbu 
maitintis.

Kapitalistai pelną besivyda
mi, negali pasitenkinti savo 
krašto prekyviete, savo krašto • 
pirkėjais ir lodei jie ieško už
sieny prekyviečių, vielų savo 
prekėms parduoti. ’čia‘ aksirail- 
da pamatas karui. Tik pasi
žiūrėkite!

(Bus daugiau)

50 centų uę pinigines 
telegramai be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo.
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To The High School 
GraMs

Graduation is considered a 
momentous occasion, an occa- 
sion of importance because it 
marka the turning point of your 
life. You are novv brought face 
to face vvith the important 
([uestion of vvhether you shall 

continue your education in an 
institution of higher learning, 
or vvhether you shall enter a 
school of as great a significance 
— the school of life.

For some a college education because most of the persons 
is impossible. To those of you sPoken to whi,e discussing this 
vvho are not ablo to attend topic> were ft’om that part of 
college, let me say that college i kurope. » • 
is not absolutely necessary to
become a success. Of course the ()f Russia, its conditions before 
odds are against you, būt, don’t ancį after the vvar, its good 
become discouraged, the ri^ht pbints, and also its bad and un- 
person i n the right place can 
be successul vvithout this valu- 
able asset.

To the greater majority of 
students a college education is 
available, būt, on the other hand, 
many of these students lack-of į|le czar> were as neat an(į 
courage and “backbone”.
realize that college means self- stores 
sacrifice, much effort : 
HARD WORK. I advise these 
students to carefully consider 
this matter before turning theiif 
backs on college.

Remember that the vvorld is 
already over-crovvded vvith un- 
skilled labor, vvhat we need is 
men and vvomen vvho knovv hoivĮ 
to do things, the men and fountains, tobacco, or household 
vvomen vvho vvork for the sake goods. This vvas possible becauše 
of humanity. It is the persoii 
wlio leains to lead oth.ers, 
not to follow — the person vvho 

is vvell f it to face the vvorld both 
physicalJy and mentalJy that is 
sure to make himself a success.

Success to the Lithuanian 
Graduates of 1924%!

Pharmacies
Speaking to various persona 

of European birth and training 
regarding pharmacy, I came to 
a ęonclusion that the American 
methods of pharmaceutrcal prac
tise is not very well respected, 
by such persons. I will endeavor 
to show the differences betvveen 
the pharmacy of America and 
that of Russia. I choose Russia

spoken to vvhile discussing this

1’11 first discuss the pharmacy

fortunate ones.
Pharmacies of the Czarist

/ Regime
Russian pharmacies, before 

Ihe war and during the/reign

They: clean as could possibly be. The 
were eondueted by 

ahd educated, ethical, and pūrely 
professional riten. The phar
macists vvere well paid and 
vvorkcd only eight hours a day. 
The vvorking schedule was ar- 
ranged in three eight hour 

shifts. •( Į j ,
The stores vvere strietly pro

fessional, there vvere no soda

in a degenerative^ condition. 
Commissioner Lunacharsky in- 
troduced a nevv method of ed- 
ucation„ vvhieh did not meet the 
approval of the Russian Teach
ers Union. To enfore this nevv 
method of teaching it vvas 
necessary to discharge all of the 
old teachers and hįre nęvv ones. 
According to John Varga, “This 
change vvas made so suddenly 
that at a school of Technology ilį 
is on rccord that a professor of 
physics vvas discharged for po- 
litical reasohs, his chair being 
filled by his former portę’r vvho 
happened to knovv the leetures 
by heart, "having listened to 
them for nearly tvveiity years”. 
The ęhunges ;produced in the 
universities vvere disastrpus, as 
therę were no entrancp reąuire- 
ments and eyery “Tom, Diek, 
and Harry” past the ago of six- 
teen vvas admitted. Many ill- 
iterates entered college and the 
task of teaching untrained 
people' college subjects vvas art 
extreme hardship for the pro- 
fessors. ♦

All these and many other ( 
difficultįes killėd the high-ly re.-| 
spected Russian pharmacy pro
fession. Būt novv, it is gradually 
coming to its former lęvel and 
it is only a matter of time vvhen 
it vvill again be able to presertt 
itself to the vvorld as a model 
and as an ideal profession.

*• > i
equal to if not superior to that 
of Russia. '

*' h;.-M
Pharmacists Underpaid

The present drug stores vvill 
remain as they are, unless a* 
radical change is made. The 
present situation can only bė 
remedied by abolishing the chain 
and coopcrative stores, vvhięh 
are all non-professionai and are 
only general merchandisc 
stores.

The hours and salaries also 
need much adjustment. The 
present pharmacist is underpaid 
when one considers the 
cducation required ^nd the un- 
convenient and long hours to be 
endured. TheSyerage registered 
pharmacist gets a salary vvhieh i 
is less than that obtained by 
many common laborers. j

' ‘ l I

The Future
The future of this prdfession | 

is endangered, unless better 
hours and salaries are mack! 
possible fbr the pharmacist. 
There is great dangei1, in‘that

’ f I 1

thė good ambitious man, look-

LINDBLOM 
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MTss J osepiuhe * ""Jozapaitis, 
wh6 graduated from Lihdblom 
High School Jdnuary 29, 1925, 
vvas one of the most activetne goou ammtious man, lotm- . . . ., , , . , >■

ing forward to abetUr totore, 1™™^ ln *e eary tostery, of 
will not care.tp enter this field the Chicago Chaptef. rwo;years
and conseąuently the profession 
will be filled with undesirables 
and men not vvorthy of the title 
“pharmacist”.

It will take years before, thė 
American drug store shall rise 
from its present statė, that is, 
general merchandising, to that 
of a strietly pi’Ofessional type. 
Būt, I hardly 'thjnk thpt this 
vrill ever occur. As I said beri 
fore, the present conditions Can 
only be remedied when the co- 
operative stores are abolished, 
the stores and prices proteeted 
by the (government, and the 
stores conductecT and owned by 

I registered pharmacists. This is 
1 possible, būt not probable.

,— Julius Rakštis.

ago vvhen this group vvas just 
Corning into existence, Mifes Jp- 
zapaitis cohtributed mūch 
her energy, her time and person- 
ality tovvards making a success! 
of the venture. The salė pf the 
largest number of tickets’for 
dur 'first graduiitibri dinner js 
credited to this charming VouhgI 1 ' ': ’ l t* ■' t lady. , , ■■

Miss ! Jozapaitis ha's , applied 
for admission to the University 
of Illinois, School of Pharmacy. 
We vvish you success 
in. this nevv venture of 
yours Miss Jozapaitis, and hppe 
that your nevv duties vvill not 
kcep you avvay from our meet- 
ings. We need your enlivening 
presence.

HEROSE

the profession vvas vvell proteet- 
<_*<l tlio government, limit-
ing Ihe number of drug stoi*es 

to one for “every 10,000 of 
population. Also, the Russian 
pharmacist never had to worry 
about a physician dispensing his 
own medicine, for this practise 
vvas unknovvn in Russia.

Every store had its private 
laboratories vvhere the necessary 
pharmaceuticals vvere prepared; 
there vvere no pharmaceutical 
manufacturing/houses. All Che
micals used in pharmacy vvere 
obtained from Germany.

Registration and Education
The preliminary educational 

requirements for application for 
admission įto the pharmacy 

( college vvere a completion o f the 
* elementary school and “clussicaf 

thc ffvmnasium”. Three years in 
‘ ’iarmacy college and three 

presidency, for every years aPtoenticestop in a re- 
knosvs of him mnl of/lsler,;d Phannacy was reąuu-ed

This Month hi Mistery
Abraham Lincoln vvas born in 

Hardi n County, Kentucky, Feb- 
ruary 12, 181$, and vvas as- 
sassinated April 11, 1865.

Lincoln vvas a self-educated 
man. He had less than a year’s 
training in school; yet despite 
his surroundings and dis- 
advantages he devdoped into a 
man of character, ability and 
good judgement. Ifris useless to 
repeat his history and tuv.-, 
benefits the nation derived dur-r^1 
ing his 
student 
his life.

On the šame day and year 
that Lincoln vvas born another 
babe of importance made its 
appearance i n this vvorld. This 
child vvas born in England. He 
came from parents of vvealth 
and culture. He vvas educated 
at Cambridge, and devoted his 
life to the much discussed and 
disputed theory of evolution — 
he is Charles Dai'vvin.

history and

boruGeorge VVashington vvas 
i n Webtmoreland County, 
February 22, 1732 and died at 
Mount Vcrnon Dccember 14, 
1799.

Washington vvas a man of 
commanding presence and dig- 
nified manner; a man possesscd 
of vvonderful judgement and 
self control. Uis success is^based• v ■ > »
on his vvell-balanced judgement, 
i n his belief that right made 
might and in his adoauate abi- 
lity to wih the confidėncc of his 
felltnv men.

The follovving ųuoted from 
\Vashington s farevvell address

before one vvas allowed to take 
an examinution for a registered 
pharmacist title.

War Rurfiecl Pharmacy
The war produced a distinct 

change in the pharmaceutical 
practise, placing this profession 
from its highest respective statė 
to a statė of deterioration. The 
stores were confiscated by the 
government. All surphis stock 
was rėmo ved, and the ovvners 
vvere driven from the stores by 
the Union-Commissariats, who 
now controlled tilo stoles.

The Commissariat of Educa- 
tion placed the standards of 
cducation, as well as pharmacy,

may be applicuble to the in- 
dividiuil as vvell as to the 
iiatioh:

“Observe justice and faith 
tovvards all nations;' luvVe’nei- 
ther passionate hatreds nor 
passionate attachments to any; 
and be indepemlent practicully 
of all”.

— The Editor.

AMERICAN PHARMACIES

Commercialized Stores
It is true that the Russian 

pharmacies ten years ago vvere 
far superior to the present 
American pharmacies. The 
American drug store besides its 
prešeription vvork usually hand- 
les cigars, ice cream, and house- 
hold goods. Some stores even 
have a light lunch counter. This 
is of course a bad feature, būt 
it mušt be done, for thc 
American stores are not proteet
ed by the government as are 
those in Russia. In Russia there 
is one store to every 10,000 
people, vvhilc in United States 
there is one-store.to every 2,000 
people. In some sections of thc 
city the number is inuch smail
ei’. Judging from these facts, 
hovv can thc United States drug 
store limit itself to prešeription 
vvork only? The average dnig- 
gist vvould starve if he didi 
Competition in America is too 
keen to limit itself to the striet
ly professional line. There are 
the chains stores to compete 
against, and al&> the eut-rate 
stores. Not only that, būt vve 
have many physicians vvho are 
“selfish” enough to dispense 
their own drugs, not giving the 
druggist a chance. These con
ditions do not exist in Russia.

Educational Requireinents •
To become a registered phar

macist in the United States, one 
mušt pass an exajnination be
fore the statė board. To be 
eligible to take this examination, 
the applieant mušt be a grad- 
uate of a pharmacy college at a 
recognized university, and mušt 
serve as an apprentice for four 
years.7 v.

In order to obtain a degtee 
in pharmacy, a stitdent mušt 
attend a recognized pharmacy
college for three years. The ėst needles? 
educational requirements are

liepose, the fountain of tran- 
(juility is spurned and sought 
for almost in the šamo l>reath. 
The ease and smoothnesH of life 

are idealized, būt a narrow patli 
offerg no opportunity for de- 
velopement, besides, the spirit 
of adventurc has volcanic force,

Aiikii And Yėt So ’ 
Different

Join <t*' Not to Join?
iKs the q tiest ion

That

Somėti me ago I mot a gentie- 
man vvho, I understand, is study- 

• high school. 
Būt in the mean'As I have a typical Lithuanian

though after a fevv eruptions it^ho at an evening 
icalms dovvn. Z?_'_ ____ A~ T 1 “
time a broad nature is sharp- surname, he broached the sub- 
ened to a fine point. Some have ject of our nationality. In this 
said, and are štili urging, 4hat, fashion vve became acquainted 
“ignorance is bliss”. Būt has1 and formed an unusually friend- 
stupidity ever been restful? The ly relatiohship, as our business 
restfulness vve vvant, is the kind threvv us together a great deal. 
that vvill soothe all those about We strove to analyze ekch other, 
.us, not thė restfulness of a dūli for vve vvere interested in each 
intellect būt the repose only other, būt vve vvere as totally 
gained by those vvho have unlike as the sun and the moon, 
struggled through a great fever 
to a great calm. 7

Isabelle Kramcr.
Nevv Jersey

Follovving are narnės of some 
of the Lithuanian mid-year high 
school graduates:

Joseph Bartulis, llelen Rymi
škas, Josephine Jozapąitis, An- 
ton Kazlauski, Auna Kasaitis, 
Michael Rugis, Edvvard Rutkaw- 
ski, George Vischulfe Jr., and 
Joseph Wilkus. . y

We hope to see these stūdents 
members of our organizution.

Co-Eds Taboo

The malė students thcof
State Teachers’ Collegc at Gree- 
ley Gplorado shocked the co-eds 
by forming an organizution in 
vvhieh all members resolved uol 
to make any “datos” vvith tho 
women vvhile a t college. Every 
member believes that “associar 
tion vvith vvomen is vveakening; 
vvomen are merely vvolves in 
shceps clothing’; they ūse foul 
pluy in sntiring men, and that 
there is little under the cos- 
metiės’’. į h ' ,p,‘

1 v^bndėr hovv true it is!

Ųifestion: Name the pine 
vvhich has the longest and sharp-

Ansvver: Pore upine.

even though Lithuanian blood 
flovvs in our veins. You see, he 
vvas born over in Lithuania and 
emigraled to this country re- 

• cently, vvhile 1 vvas born and 
raised here.

One day, after having learned 
that 1 am also attending college 
vvhile engaged i n business, he 
informed nie that there vvas in 
cxistenco a society of students, 
both of Ihe American born and 
Lithuanian born. 1 vvas in- 
terested and vvas anxious to get 
in touch vvith this group as I 
had hhd no opportunity in the 
past to associate vvith the Lith
uanian people and those of Lith
uanian descent.

The first meeting I attended 
vvas discouraging. We sat around 
for over an hutu* until a ųuorum 
vvas present. Nothing 
new was decided. upon 
at this meeting. lt seemed some- 

thing had to be decided upon 
būt it vvas thought best to vvait 
until a later meeting vvhen more 
vvould be present. There vvere 
six men, myself included, at this 
meeting. To me, most of them 
seemed middle-aged or in the 
late tvventies. All vvdre aiming 
for some pręfessionul ’ school, 
though,,Kwith the excoptiųn/ of 
one, •tĖey vvere just beginning 
their high school vvork.

Although I vvas unimpressed 
vvith this meeting, I promised monia.

my friend to attend the next 
one a/ I vvondered about the 
other 25 members, and had’ 
been told that some of the meet- 
ings vvere quite lively and in- 
teresting.

About this time, my friend 
left his place of employment, 
and as I vvas. very busy at the 
time myself, I lošt track of him. 
Months passed. Sometime. later 
I met a young lady, vvho upon 
further acųuaintance įntroduęed 
me to some other young ladies. 
One of the latter disclosed that 
she vvas of Lithuanian Mescent 
and a member of the Lithuanian 
Students Association. Upon her 
reųuest, I again attended a 
meeting vvhieh took , place būt 
recently. What a difference this 
time!

Everyone seemed to be talk- 
ing at once. The fifteen or six- 
teen young vvomen and men as- 
sembled vvere engaged in con- 
versation on serious and light 
topies. Laughter permeated the 
room. The place and the people 
vvere i alive. I įeit,’ ’ my
self one of them. The Busi
ness meeting jA’oved itself Vast- 
ly interestįng. . Nevv . business, 
old business, bills, sočiai affairs, 
the publication • of a 
jourhal ant» dive-rs other 
mat terš! Ali in a fevv hours. 
What argumęnfation, vvhat dis- 
cussion! •

A dinner follovved, a diniler 
vvhieh all enjoyed, for good

- < ’ Vi

cheer had sharpened everyone’s 
appetites. The ręst of the eve- 
ning vvas spent in enjoyment. 
One group vvas engaged ih 
serious discussions, one in play- 
ing games, another in singing, 
another in jolly chatter. ’ •

Suddenly 1 thought of thė 
man vvho had first informed me 
of a Lithuanian Students group. 
I inquired about him and vvas 
very much surprised to learn 
that he and his friends had been 
considered a member pf this 
group, yet not one of the other 
group vvas present. 1 thought 
that maybe this group and that 
utoup of five tepresented two 
differcnt clubs.

How sad! I vvould likę to 
know more of these elderly men 
jn the first group I visited. They 
represent the land of my fore- 
fathers. Būt so do the^e young- 
er people carry the blood of my 
ancestors. They are nearer to 
me in many more vvays than 
those of the first group ever 
can be. These' young people are 
enei’getic, alive, and active. The 
others are sėt and are not avail- 
ing themselves of the opport- 
unities around.them.

Yet I vvish to knovv them also. 
Why cannot these tvvo groups 
vvho are alrke, and yet so 
different, meet on some common 
ground? Would both sides gain 
in unity or vvould one lose? 
Would there be profit, vvould

• H t

there be improvement? That is 
the great question, in this 
country as to the assimilation 
of naUionaiities, as to the 
assimilation of the European 
born and the American born of 
the European immigrants of the 
šame stock? What is the an- 
svver ?

— Phillip M. Kamitis. 
Chicago.

LITTLE TH1NGS TO KNOW

If you look at g luminous dial 
>of a vvatch vvith a magnifyihg 
giass you vvill see thc luminous 
paint ųuiver vvith the light. This 
is really a succession of sparta, 
each spark representing the ex- 
plosion of an atoni, resulting in 
the formation' of an atom of 
lead.

s v-*

EDITORS REPLY:

intend to 
4hat you 

a member 
unity and 
diffenent

lack of
omong

is true that in the
vvere some mis-

Dear Mr. Kamilas:
We are glad to hear that you 

take interest in this organiza- 
tion, and that you 
join. I understand 
hesitate in bccoming 
due to the 
cooperation 
members. It 
past there
underštandings among certain 
gruops of students, būt this 
stale of affairs exists no long- 
er.

I am <siure that if you join, 
you vvill find this organizution 
a place vv'heire m och benefit 
can be derived both education- 
ally, socially and othervvisc. 
(Let’s 
Thank

hear from you again.
you! —Editbr.

semi-annual meeting, 
election of officers vvill

The 
and 
be held Sunday, March 8, 1925 
at the honie of Vladas Jurge
lionis, 5420 Indiana Avė., at 
3:00 P. M. sharp. Don’t forget 
to come!

ANACHRONISMS OF ALPHA t
The Worries of a Young Man 

Ahead of his Generation.

Finance and Financiers

Henry Ford is known as one 
of the richest men in America. 
Well, he certainly is accumalat- 
ing mortty. Aftėr he gels all he 
cart 'take, vVeMl have no money 
left, sq vve’ll ūse Ford parts as 
a medium of (exchangp.

Just imagine yourself carry- 
ipg a pocket full of bolts, nuts, 
speedometers, spark plugs, etc. 
Soon vve’ll see advertisments of 
this na ture:

Special To-day.
Books. Russian Novels, By H 

Kiktoff,
Price: 1 rear tire and a 

gasoline tank.

It’s alright to buy such ar- 
ticles and us» Ford parts as a 
mediurn of e’x.chuixg,e, būt, aui>- 

pose we vzarit to buy a Ford 
car? Wbat then? In that case, 
vve’ll probably give Henry Rolls- 
Royce parts for a Ford.

Money, money, that’s all we 
hear novv days! I heard that 
Poiand has a new coin called 
the zloty, this is probably in- 
tcnded for the zlot machinesi.

Money is the špice of life. 
With it we can gęt 
vvomert, and song”, 
we mušt be careful or the phraše 
vvill change to, “moonshine, 
nurse, and Nearcr my God to 
Thee”.

vvine, 
of course

One student complained that 
he can’t enjoy life because he 
has no money. 11c says he’s 
Įooking for love, kisses, and 
excitement, būt withqut money 
he can’t find it.

Public Library and try Webteter’s 
dictionary. He sūrely vvill fiiid 
it there, and it’s free.

Well, that’s that/ for this 
month. Ilold on! Before I sign 
off 1’11 give you a ųuestiėn je-’ 
cently Usked. at the University 
of Cicero (yea! Dunicans). 
Watch these ųuestions and study 
them, you might get one likę it 
on your examination paper. Be

11 a Polander is a Pole, is a 
llollander a Hole?

Alpha.

JUSTA SMILE

Lover: “Si r, I vvant your 
daugliter for m y vvife”.

Father: “Your vvife can’t havo 
my daughter”. /

— Science and Craft.
A city boy vvho had never 

seen a vvind-mill before ex? 
claimed: “Gce, misteri That’u

A physician was forniely 
called a “leech” because of the 
old practise of bleeding a 
patient. lt is said that George 
Washington was bled.to death, 
whcn thc doctors endeavored to 
lower his temperature iii pneu- some eleetrie fan you’ve got out 

there cooling tho Uogai”
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Iš Visur Rusai keis savo konstituciją.

[Iš “Trimito”!
Naujos aukso kasyklos Sibi

re. Sibire Aldonos upyne su
rasta naujos aukso kasyklos 
dviejų metrų (gilumoje. .Sovie
tu valdžia leido ten kasti auk
są visiems kas nori, o paskui 
supirks j j iš kasėjų. Del to Į 
tas kasyklas sujudo vykti did
žiausi būriai žmonių iš Sibiro 
ir pačios Rusijos. Kasyklų plo
tas apima apie 500 ketv. kilo
metrų.

Nauji dažai. Škotijos vienoj 
dažų laboratorijoj pavykb su
rasti nauji
“antrakvinon vat”, kurie labai 
palengvinsią ir 
dinių dažymą.

Galas bclševikams Jugosla-
.1 ugosla vi jos valdžia po

li adi- 
prieš

organ|izacija, Įsakė 
suimti jos archy- 

narius uždraudė 
mlslvt/ės tarnybon

dažai vadinami

papiginsią au

vijoj.
skelbė Kroatu valstiečių, 
čo vadovaujamą partiją 
valstybine

vus ir ,|< 
priiminėti

ras su imlus
Lenkija tebereikal.au ja iš

valsčių. Jau koletas
metų kaip 
iš Latvijos 
apskrity. (Lenkų 
ji teritorija yra Uetuvos dalis. 
Kai Ž)?itigovskis puolė Lietuvą, 
latviai okupavo šią Lietuvos 
teritorijos dalį. Nuo to laiko ji 
ir liko Latvijoj. Yra žinių, kad 
prieš , Hdlsinko konferenciją 
Lenkijos užsienių reikalų mi- 
nisteris manąs šį klausimą Ry
goj apsvarstyti.

Lenkijoj apvogta čekoslova- 
“aršuvoj apvog- 

atstovvhė.
dokumentų ir 

rašo, 
komunistų dar

6 valsčių. Unkštos 
reikalaujamo

kų atstovybė. Varš 
ta č’.ekcidovacijos 
Pavogta

Lenkų spauda 
esąs

has.
Badaus kol Įsileis Amerikon. 

Anglijoj Sutamptonio uoslių pa
skelbė bado streiką 1.100 rusų 
išeivių, todėl, kad Amerikos 
valdžia jų neisileidor nes Rusi
jos kvota buvo jau pasibaigus. 
Nežiūrint to išeiviai pareiškė 
badausią iki tol, kol jų neįsi
leis j Ameriką.

Naujas Sudano gubernato
rius. J vietą egiptiečių nužudy
to Sudano gencral gubernato
riaus gen. Il.i Stek, AAglų pas- 

naujas generalgivb. 
Erčir Niuby. Jo pas- 
esą patenkinti preky- 
sluoksniai Sudane.
kariuomenės skaičius

kirtas 
Džiof re j 
k yrimu 
bininkų

Belgu
drauge sli okupacinėmis dali
mis Reino srity 1925 m. numa
tyta įstatyme 82.300 žmonių.

Mongolija — Rusijos dalis. 
Nesenai laikraščiuose pasirodė 
žinia, kad Mongolija prisidėju
si prie Rusijos. Mongolija yra 
Azijos pietryčiuose, virš 3,000 
kvadr. kilom, ploto su 
milijono gyventojų, 
priklausanti, 
gyventojų užsiėmimas 
arklių auginimas, 
budistų tikybos, 
paukščių ir nežvejoju žuvų, 
kurių upėse daugybės knibžda.

Susikoliojo Egipto karalius 
su Zaglulu. — Egipto karalius 
Fuad smarkiai susiginčijo su 
buvusiu ministeriu pirminin
ku ir tautininkų , vadu Zaglul

y2 3 
Kinijai 

Neturtinga šalis, 
avių ir 

Gyventojai 
nemedžioja

Kiekvienas
Sutinka, kad
Bohemian

Hop-Flavored

PuriTan Malt
Teikia Gęras.
Pasekmes

Parinktas materiolas
Prašykit groseminkų

paša. Fuad paskelbė Žagi irią
valstybės išdaviku, o Zaghilas^Dažni Rusiojs kaimiečių hniz- 
pavadino karaliaus Fuado vy- 
riait'.'ybę anglų pataikunais.
Egipto studentai,, jaunuomenė 
ir tautininkai tvirtai palaiko 
Zaghrią. Fuaklas tapo karalium 
anglams padedanl. Jo šalininkų' paskiria 
egiptiečių tarp?i labai maža.

Sibire šilta. — Rusų laikraš
čiai praneša, kad Sibiro esą

žemes ir

kcfliasde-

k i ja ir ni< Palestina. I netvarka šalių. Pralaimėjimai
Visur IspanijĮa lydi nepasi^e-l Marokoje Ispanijai teikia vieti 

Rimas ir nelaiifres. —*Paskuti-1 gėdos, nes ją — aukštos civi- 
niais laikais Ispanija pasižymi lizacijos šalį su geda išvijo 
didėliausiais nepasisekimais vi- saujalč puslaukinių žmonių iš 
suose !>)avo darbuose, 
netvarka toli pralenkė Meksi-| ilig’ą laiką.

ieną garbiausių pasauly Ispanijon

o šalies los'žemės, kurią j tie valdė liek 
Kiloję turtingoje 

kolonijoje Majorko

saloje ispanus pradeda bausti 
pati gamta. Ten pradėjo grims- 
ti sala. Iš 3000 kol v. kilom, 
ploto vandeniu apsemia 
ketv. kilom, gyventojai 
Įėjo panikoje traukiasi i 
sumą. Vandeny nuskendo
kaimų. Milžiniški nuostoliai.

KOSULIO GYDUOLES MOTINA 
SUTEIK IA GERI AUSTAS

i PASEKMES

žiema tenI

1 Iii 
dide- 
sau- 

d a tig

šalčiu nebuvę.
Tarptautinė 

Paryžiuje 
menes v.

dailės 
prasidės 

1 ’arodoje 
rbiu su

paroda 
balandžio 
dalyvaus 

savo liau
dies dirbiniais. Lietuva paro
doj nedalyvaus.

Žmonių žvėriškumo priežas
tys. — Pastaraisiais metais 
Prancūzijoje, ypač Vokieti j ojie 
pažymėtinai didelis nusikalti
mu skaičius, kurie pasižymi 
žvėrišku žiaurumu. Taip, ran
dama daug nužudytų asmenų, 
sumėsinėtų dalimis. Gydytojai

žiaurumo psichinio suirimo pa
sekmę.

Marokiečiai. grasina ispanus 
nunuodyti. - 
iinilos vada'Si

Laužiro ispanu

nuodyti geremiąji miesto van
denį. jei ispanai mėtys bom
bas Į marokiečių pozicijas.

Dancige murzina 
lenkiškus parašus 
jame 
nokt

Laisva-
Dancigo mieste vieną 

buvo nuplėšti ir užmur- 
visi lenkiški parašai. Ke- 
kartus užpuldinėta lenkų 
s. Del šių Įvykių (Lenki

jos komisaras) Dancige įteikė 
miesto tarybai notą, reikalau
damas nubausti murzintoji!*.

lis

Iretr. S. V. 
Put. Ofise.

SUNKUS DARBAS 
nekenkia nei vienam, 
tsaiiėiarn geroje fiziškoje 
padėtyje. Užlaikyk savo 
tvirtu nu, masažuodamas 
savo muskulus kiekvieni, 
vakari) einant gulti. Ifisi- 
trinkite gerai su senai 
žinorpu ir

gerai su 
patikėtinu

ir IŠVENG
IA ITE nuovar
gio, skaudamų 
muskulų ir 
diegiančių pe
čių, 
tvirtu 
ku, 
^okis 
jums 
dys niekuomet

Bukit 
ir svei- 
tuomet 
darbas 
neišro-

permmkus. Nei viena atsargi Šeimyna ne
gali būti de bonkos Šito linimento. Nčra 
tikrasis, jei neturi INKARO vaisbaženklio.

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

RUPTURA
išgydoma

Be Be
Peilio* 6 U Skausmo

•
Pastovus išgydymas. Lengvas 

vartoti ir nereikin sugaišti nuo 
darbo, kad taip lengva yra išsigy
dyti nuo rupluros. šimtai kitų yra 
išsigvdžiusiu mano metodu, kodėl 
ne jus?

Skaitykit ką Mr. Joniuk sako: 
-“Kiekvienas su ruptura nori, kad 

butu išgydytas. Nei vienas nenori 
eiti ant operacijos. Aš norėčiau, 
kad kiekvienas turintis rupturą ži
notu, kad yra būdas išsigydymo 
be peilio. Aš žinau, nes aš turė
jau dvi rupturas ir Dr. Fiint iš
gydė mane be peilio ir be jokio 
skausmo. Aš sakau, eikit ,pas Dr. 
Flint jei norite Imti išgydyti nuo 
rupturos.” —Joseph Joniak,

5205 S. Donore SI.
VERICOSE GYSLOS $25

Aš taipgi gydau pasididinusias ko
jų gyslas savo metodu.

PATARIMAS DYKAI.

Dr. E. N. Flint
322 So. State St., 5 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 pi 

.tetų,* panedėliais ir ketvergais iki 
•80 p. r>.. nodėitomis, uždaryta.

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
3434 W. 65 Street, 

Repuhlic 4876

kom unis-
— Rusų

dėjimai prieš bolševikine tvai
ką ir reikalavimai 
mokesčių sumažinimo, priver
tė valdžią pa'kcisti SSRS kon- 

Konstitucijai keisti 
komisija iš

ši m lies žmonių. *
Trūksta červoncų 
tinei projmgandai.

valdžią pranešė III inlermlcib-
nalo prezidiumui, kad ji .toliau 

duoti metines pašal
nos panaikinus Įvairiose g 
,bčso komunistų partijos; 

propagandą ten nepasiekia liks- 
lo. S

Palestina Rusijoj. — Laik- jg 
Paščiuose pasirodė žinių, kad ■ 
Rusijos valdžia pradejS dąlin- gi 

ir Kryme ■ 
toks || 
nes i

daug geriau busią gavite ne
mokamai žemės Rusijoje, negu 
pirkti ją iš arabų Palestinoje. * 
Laukiama didelės žydų emig- M 
racijos Į Rusiją 'iš tų valstybių, £ 
kuriose nereiškiama ypatingos |Į 
pilietinės simpatijos, kaip kali <■ 
yra Rumunija, Vokietija, Len-| j|

negalės
ĮJOS,

Ii žydams Gudijoj 
žemes. Berlyno žydus ■

neuralgija ir reumatiškas 
gėlimai negali pasirodyti, 
kur tokiuose atsitikimuo
se yra vartojamas

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la- 
uai puikus ir patogus 
•usidėjimui 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 šį skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

i

Nepriimam orderių pa

štu telefonu arba C.O.D.

*

Skausmai 
mėšlungis,

SEVERA’S 
GOTHARDOL

Geras linimentas nuo sustin
gusių sąnarių ir raumenų, trau
kučių ir visokių kitokių skaus
mų. Gauk bonkutę šiandien.

Kaina 50 ir 60 centai.

Gaunami bent aptirtoje.

W. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Ki
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St Chicago, III.

zs i Fhe //oi.’sc i of ■ /9

SENSACINIS BMGEMS
Pusmetinis

Išpardavimas
PRASIDĖJO PANEDELY, VASARIO 16 IR TĘSIS UTARNINKE IR SEREDOJE, VASARIO 17 IR 18

Nepraleiskit progos neatlankę šio 19 centų išpardavimo!
Štai yra keletas labai gerų 19c. vertes dalykų kuriuos ši krautuvė yra pasiūliusi pardavimui.
Skaitykit kiekvieną dalyką atsargiai. Geriausi bargenai bus išrinkti greitai. Pirkite anksti.

t

Daugely atsitikimų apštis tavorų yra aprubežiuotas iš priežasties mažo supirkimo. Nepri
imam orderių laiškais, telefonu arba C. o/d.

Seredoj liktai. 
Rankiniai maišeliai

Šis speciulis pirkinys atėjo pas mumis kaip tik 
j laikų dėl 19c. išpardavimo. Parinkimas' yra 
padarytas dėl moterų ir merginų rankinių mai
šelių, geros rūšies patentuotos skaros, su gra
žiu pamušalu. Su patentuotos skuros juoste
lėmis ir veidrodėliais. Tiktai kon vertų 19c 
pavydalo. Labai geros vertes 1

Oppenheimer — Pirmas- AugŠtas

Seredoj tiktai
Miltai, Piilsbury’s Bohemian ruginiai *f Qp 
miltai 5 svarų maišelis ■ ***•

(2 maišeliai daugiausiai)

Maišyto materijolo nosiniai

Pine T«r ir Iloney pralenkia vi
sas moderniškas gyduoles.

Tuksiančiose šeimynų yra tik
ras' paprotys per daugelį metų lai
kyti namie pine tar ir honey nuo 
stogų, krutinės persišaldymo, hron- 
chilis, spazmatiško krupo ir gerk
lės ligų. Musų motinos žinojo, kad 
jos yra geros gyduolės, jos tan
kiai pašalina sunku kosulį į 24 va
landas ir jos gali būti duodamos 
jauniems ir suaugusiems, jos netu
ri savyje narkotiku arija kenkian
čiu gyduolių.

ir mums dabar yra sakoma, kad 
nežiūrint moderniniu medikalių 
išradimą, nėra geresnių ir grei
čiau gydančiu Kosulio gyduolių. 
Daktarai sako, kad pine tar grei
tai pašalina plegtną ir kitus nešva
rumus, kurie yra priežastis kosu
lio, taipgi gydo žaizdas. Honey ne
lik suteikia gardu skonį, bet taip
gi gydo ligą.

Originalės gyduolės yra padary
tos daug metu tam atgal ir varto
jamos milijonu žmonių, tai Dr. 
Bell’s Pine-Tar Iloney. Jos yra 
moksliniai prirengtos geros propor
cijos pine tar, honey ir kitą grei
tai gydančiu gyduolių, kur geri 
daktarą! surado, kad jos geros xiel 
greitos pagelboš. Jei jus norite 
originaliu ir geriausių, tikrai gau
kite Dr. Bell’s Hne-Tar Honey ir 
neiihkil kitu. Tiktai 30c. pas gerą 
aptiekorių.

Dr.BELLS
PINE -TAR'HONEY
FOR COUCHS

Specialistai sunkiu 
chronišku ligų vy

ry ir moterų
Užkietėjimas ir išsipūtimas vidų* 
rių, inkstų, pustės ir kitų vidurinių 
organų yra priežastimi užsisenė- 
jusių ligų.

GYDOME LIGAS, BET NE 
SIMPTOMUS.

Turime naujausiai išrastus apa
ratus, gyduoles ir violetinius spin
dulius. Patyrę specialistai nervų 
ligų, reumatizmo, nemigęs, prasto 
apetito, sifilio ir kitų venerinių 
kraujo ir odos ligų. Gydome nu
silpusius vyrus ir duodame SE- 
RUM ir žinoma pasauly Europinį 
SALVARSAN (60(1) Dr. Ehrlicho, 
taipgi pagerintą NEO SALVAR- 
SAN (914), be skausmo ir išlikimo 
iš darbo. Užtikrinam radi kai į pa
gydymą.

Už gydymą labai žemos kainos 
pagal jūsų sutartį.

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

T

X-Ray

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Ncdelioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

biną užbaigimo ir išbaltinti. Mieros 20x20, 
didelis pasirinkimas paternų, 19c
kiekvACna po ■ vv

Gingham 32 coliy
Visokių pasirinkimą čekioti ir dailus. 4 Q* 
Visų naujų stylių ir paternų, jardui ■ WV

Bovelnimai Balis

$1.00

Minkšti, balti kaip sniegas, 8 unicijų roleįis. 
Iflaip išsivynioja yra pilnos mieros. Del pa- 
duškų, pads ir comforterių, labai 1 C| A 
specialiai, už. rolelį tiktai ■ Vw

31 colio Plisses Crepe-
Vienodų spalvų tinkami dėl. kanonas, 1 Op 
dresių ir išeiginių dresių, jardui I vle

Maišyto ma
teriolo rank- 

luoščiai
Tankiai suausti, 
mieros 16 x 32, 
kiekvienas

19c

Naujos Voiles
40 colių puikios Egyptiškos šukuotos. Spau- 
dintos, geros dėl gražių papuošimų. - *fl 
Šviesių ir tamsių spalvų. Jardui ■ ****

i Seredoj tiktai
Shinola čeverykų tepalas, juodas, tan, rudas 
ir oxblood. Tiktai 4 krabutes cjel 4 C| A 
kostumerio ■ vv

Oppenheimes- — Pirmas Augštas

Muilas — P. & G. baltas naftos muilas, 
specialiai 5 šmotai už I v v

(10 šmotų daugiausiai)
Oppenheimer — Ketvirtas Augštas

Baltintas “Boot” materiolas, tankiai suaustas, 
vatinis materiolas, tinka dėl rankų, 1Qf* 
veido ir indų ši uostymo, jardui I wG

Išbaltinti maudynių rankšluosčiai
Stori, tankiai austo materiolo, 1Qa
mieros 17x34, kiekvienas I ww

4

32 colių išbal 
tintas Long- 

cloth
Labai gražiai au
stas tinkantis dėl 
moterų lingerie, 
jardui

19c

Baltintas rankšluoščiy 
materiolas

36 coliy sateens > ’
Maišyto materiolo užbangimo, visokių spalvų, 
geras materiolas dėl moterų kelnaičių, peti- 
kotų ir paduškų apvalkalų, 1 C| A
jardui i ■

\ * *
Oppenheimer —‘ Pirmas Augštas

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

Negaišinkite laik3 su gyduolė
mis arba daktarais, kurie nesutei
kia pasekmių. Daugelis yra nusi
minusių ir mano, kad jau nėra pa- 
gelbos. Nenusiminkite Gaukite jū
sų eksperto patarimą ir nuomonę, 
šimtai jau dabar yra sveikais ir 
linksmais. Prisidėkite prie dauge
lio užganėdintų ir išgydytų žmo
nių, kurie atsilanko j musų priva
čius kambarius dėl gydymo kas
dien. X

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

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

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
505 S. State St., kam. Congresa St.

Privatis įėjimas, 7 E. Congress 
St„ prieš Leither krautuvę.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Panedėly, seredoj ir suimtoje 

nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dieną.

tebereikal.au
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ŽINIOS I ino išsprendimą

Du lietuviai užmušė au 
tomobiiiy Koliz’joj

Aldermanai nusigando, kad tai 
gali pakenkti jų rinkinių kam
panijai.

Gatvekarių pirkimo klausimo 
išsprendimas tapo atidėtas iki 
po aldermanų rinkimų^ kurie bus 
vasario 24 dienų.

Mayoras’ Dever pravalo ■ save 
pirkimo pieną miesto tarybos

Pereitą xsekmadienį def au
tomobilių nelaimėje buvo užmu
šti du lietuviai, Petras Stasiulis, ,transportacijos komitete ir ’jau 
20 metų, 10562 Michigan Avė., 
Roselande, ir važiavęs kartu su 
juo Charles Trakas, 128 Ken- 
sington Avė. Prie 159 ir Statė 
gatvių Harvey, jų automobilius 
susidūrė su kitu ir Stasiulis li
ko ant vietos užmuštas. Trakas, 
mirtinai sužeistas mirė vakar. 
Petras Stasiulis buvo posūnis 
Pr. Kučinsko, savininko North 
Roseland garažo, 2558 S. Michi
gan Aive.

Kitu automobiliu važiavo Pe-
ter Camninem iš Gary, Ind., ku- jai galbūt už juos daugiau nebė
ri tapo areštuotas ir kaltina- balsuotų. Todėl politikieriai su
mas užmušėjystėj. Jis tik leng- manė tą klausimą atidėtį. iki ya-; 
vai sužeistas.

Keli žmonės sužeisti įvairio
se nelaimėse

Šį mėnesį 
ko užrtiušti

rengėsi paduoti priimti jį miesto 
tarybai, kad pirkinio klausimą 
pavedus išspręsti balsuotojams 
kartu su aldermanų rinkimais. 
Bet aldermanai tam pasiprieši
no. Jie atsidūrė labai keblioj 
padėty, nes jei jie balsuotų prieš 
mayoro pieną, tai‘gali* netekti 
miesto administracijos paramos 
vedant dabartinę rinktinų Itąm^ 
paniją. Jei jie balsuotų už ma
yoro pieną, tai bijojosi netiki? 
balsuotojų paramos ir balsuoto-

78 žmonės.

PERDAUG PAČIŲ TURĖJO

Kaltina kareivius

Willianv Weightman iš Bing- 
hamton, N. Y., kurio tėvukas 
buvo milionierius ir ambasado
rius Austrijoj, liko\ nuteistas 
dviems metams kalėjimam nes 
jis turėjo tris pačias ir ne su 
viena nebuvo persiskyręs. Jis ir
gi veik milionierius.

PAŠOVĖ SAVO PAČIĄ 
JOS SESERĮ.

IR

kerštinga# .vyras išnaujo

NAUJIENOS, Chieago, Iii.

Roseland
kitiV

įgelb Sunitą, 40 m., 711 
Paylor St., rastas nušau- 

gatvoję prie 1065 W. PoJk 
Spėjama, kad tai juodraių 
darbas ! ’ • < i :

NUšOVfi GATVĖJE. Lietuvių Rateliuost.

, ---- .------ (t z .
Mrs. France* Hillman, 4257 

Btuaihvay, pažino du karei
vius, kaipo piktadarius, kurie 
prie Węstern ir Armitagc gat
vių jų užpuolė ir išgėdino. 
Kareiviais yra seržantas Chair- 
les Kilis ir korporalas Georgė 
Bid\\eU; abu jie yra iš Fort 
Sheridan.

TOKIO, Japonija, vas. 14. — 
Japonijoj šiuo trapu yra 3,400,- 
000 bedarbių. Valdžia sako, kad 
Anglija turinti daugiau bedar
bių, bet ji turinti kolonijų, ku
rios nemažą dalį jų paima, tuo 
tarpu kai Japonija kolonijų ne
turinti, o jos emigrantams visur 
durys uždarytos.

Vasario 10*d. Aušro- xum- 
bafiuosp įvyko Draugijų Są
ryšio palaikančio Aušros kny
gyną, delegatų susirinkimas. 
Kaip aštunta valanda vakare 
sekretorius atidai 
mą ir pranešė, kad neatsilankė 
pirmininkas dcl nežinomų prie-' 
žasčių. Tvarkos vedėju išrin
ktas A. Narbutas, Užsėgi&tra- 
vus draugijų delegatus, skai
tytas įr priimtas protokolas 
pereiti) susirinkimo. IJo to se
kė raportai. Iždininkas prane
ši?, kad pinigai padėti banke> 
dar jų turys ant rankų apie

susirink i-

(Tąsa aut 8-to pusi.)

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAI

PaieiiBVins akiu įtempimų, Kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tuiuo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi 
m a s daromas sj elektra, parodau 

' Čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai 
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augiėiau 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p p

1545 West 47th St.
Phone Bnnlavard 7589

yra Unijine Spaustuvė.
Naujienų Spaustuve

VIENYBE
I

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 prof._pagelba. ......... t-

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iŠ 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos. *.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daųgiąu kai \ 
centas į dieuą. O už juos gąusite “Vienybę” kas antrą die-t, 
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ, _ %
Brooklyn. N

apsi- 
? vedė su savo pačia ir paskui 

kėši nėši T‘Ją nužudyti.sario 26 d., t.'y. už dviejų dienų 
po rinkinių Tada rinkimai bWF 

su automobiliais, praėję ir nebebus tdjao 'didelio 
jau 31 žmonės Ii- pavojaus Mat tikiniąsi, kąd vą». 
automobilių; nuo 24 d. balsavimuose praeis didės- 
gi užmušta viso nė pusė aldermanų ir tik nedąų-. 

gelis dar pasiliks perbalšavimui 
balandžio 7 d. Tada tai ir bus * ' * 4 ' i
paduotas balsuotojams nubal

suoti gatvekarių pirkimo klau
psimas. Bet kad tai padarius, 
'miesto taryba turi priimti mayo- 
i ro pieną iki kovo 7 d.

Mayoro Dever pienu, už gatve
karių linijas miestas užmokėtų 
$163,000,000. Įvairiems pageri
nimams butų išleista dar keli 
šimtai milionų dolerių, taip kad 
ilgainiui gatvekarių linijos kai
nuotų $600,000,000, Miestas 
tiek pinigų neturi. Tuos pini
gus parūpins bankieriai. Bet 
už tai bankieriai valdys gatveka
rių linijas per 40 metų — iki ne
bus skola atmokėta. Tokiu bu- 
du faktinai gatvekarius valdys 
ne miestas, bet bankieriai, ku
riems nė taksų mokėti nereikės 
nė rūpintis apie galimus nuosto
lius: apie tai turės rūpintis mie
stas,'o bankieriai tik pelną imsis. 
Net buvęs gubernatorius Dunne 
pasipriešino Dever pienui ir taip 
jį pasmerkė, kad jie ir dabar ne
gali atgauti žado ir nežino kaip 
apginti pieną. Be to pačios pir
kimo sąlygos yra taip neaiškiai 
surašytos, kad nė patys rašyto
jai negali jų išaiškinti ir beaiš
kindami pradeda nebesusikalbėti 
ir peštis tarp savęs. Teisė gat
vekarių kompanijoms operuoti 
gatvekarius Ohicagoje užsibai
gia 1927 nį.

Penkios lietuvpiiės 
i sužeistos

ititomobiliiis Western 
gatvėje.

Prie Western ir 56 
w greitai lekiantis automobilius, 

kad išvengus susidūrimo, smar 
kiai pasuko į šalį, užgavo šaly- 

Penkios juo
merginos liko su-

galvį ir apvirto. 
važia\ tįsios

m.

•> t

žilvių

Mrs. Helen Vana-
3353 llumboldt

18 m., 1600 So. Paulina

liarriet 
Emerald 
20 m.,
St. visos 
čors jos

.lenkins, 
Avė. ir 
3307 m. 
esančios 

sužeistos

Oakley Avė 
20 m., 3.353 
Mary Mary, 
\V. Monroe 
lietuvaitės,
labai skaudžiai, bet nepavojin
gai. Pirmos dvi lietuvaitės —

Vanagas ir Šokai te, esan- 
s un kiaus i a su že is Iqs>. 
pasakojimu, visos 

iš kabareto prie 9 
irn galvių, bet 

išsigorusios. Jas vežęs 
Bloom, 30 m., 3117 
worth Avė., sakonia,
lietuvis kuris tiek nusigandęs 
dėl Įvykusios nelaimės, kad 
pametęs sudaužytą automobi
lių ir s u žeist ilsias merginas, 
paliego. Sužeistąsias vėliau 
nuvežė pas daktarą kili auto-

Mis. 

cios
Jų JOS 

ir 
nebuvč 
Henry 

Wcnlli- 
taipjau

PRAPUOLĖ.

iš 
pati 

Mąt’yei • pjersiskyrė keli metai 
atguli J i/.gavusi persk iras at-Į 
vyko^f Ghicagą ir apsigj'veno 
pas savo sėsl*rį Mrs. Betilai i 
Bhymer, 1908 N. Clark St. Bet 
jis jos neužmiršo ir meilinosi 
išpradžių laiškais, o paskui ir 
pats atvyko (’Jiicagon. Jo nuo
latinis meilinimasis pagelbėjo 
ir savaitę laiko alga’ jiedu iš
naujo apsivedę. Bet matyt, 
kad visuose savo žygiuose jis 
slėpė lik gilų kerštą ir siekėsi 
lik vieno tikslo prieiti prie 
ios ir ją nužudyti, ir pereitą 
išcštadienj <be.siren^iant įprie 
“party” ir belaukiant svečių, 
ji4 urnai išsitraukė revolverį 
ir be jokios matomos priežas
ties ir įspėjimo, pradėjo šau
dyti, gal mirlįnąi pašąudamas 
savo pačią, o paskui ir jos 
seserį. Atlikęs savo baisų dar
bą jis pats nusišovė. Jo pati 
veikiausia mirs, o jai ir pa
sveiktų, tai vistiek pasiliks da
linai paraližuota. Jos sesuo

' John (3au.de Barbeni r 
GlNndįVc,. Monl., ir jo 
MąęVęt * persiskyrė

193 Grane! St

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

PETRAS STASIULIS
Musų mylimas persiskyrė 

su šiuo pasauliu vos tik su
laukęs 19 metų amžiaus, va
sario 15 d., 3.30 yal. iš ryto, 
(įimė' Cnicagoj. Paliko dide
liame nubudime patėvį, mo
tinų, brolius Juozapų, Ed- 
wardų, Pranciškų ir seseris 
Eleną ir Pranciškų. Kūnas 
pašarvotas randas 10562 M i-' 
chigan avi*. Laidotuvės įvyks 
vasario 18 d., 8:30 v. iš ry
to iŠ namu į Visų šventų 
bažnyčių, o iš ten bus nuly
dėtas i šv. Kazimiero kapi
nes. Visus gimines, draugus 
ir pažjstaiilus nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti laidotu
vėse ir. suteikti mirusiam,jam 
paskutinį patarnavimą. Nu
liūdę ir pilni gilios sielvartus 
liekame » |Ū fl|

; Khčinskis, motina, 
broliai ir seservs.

OOVIERNASTIS
(ingaliojimai)

Lietuviy. Dentistas patar
naus geniau.

Traukimas danttį be skausmo. 
Bridže geriausio \ aujtsė. Su musų 
pleitom galima vąjgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

.1545 West 47th Street
Ashland Avė.

. ***| .......... .. ......... .... .—-
Serganti žmonės pasi

, tąrkite su Dr. Ross. 
Pasitarimas dykai.

Kraujo egzan.inncija, Slapumo analyztu 
mikroskopiški ir kiti laboratorijos iibandy 
mai, taipgi X-Ray enzaminacija daroma, ku 
ri parodo tikrą jūsų sveikatos stovj. G« 
riausios naujos mados gyduolės -ir prirengi 
mai padarytos Amerikoje ię Jungtinėse Valo 
tijoae yra suteikiamos per Dr. Ross dėl gy. 
dymo ligonių. Žmonės turintys^ chroniškai 
ligas, skilvio ir kepenų nesmagumus, nėr 
viškumą, kraujo ligas odos ligas,; pūslės ū 
šlapume vra gydoma knrdiin.

įmonės Kurie yri 
f nerviški silpni ir tu 
ą “%i galvos skaudėj i 

mus, nugaros skau 
dėjimus, smarkų šir 
dieH plakimą su 
skirdimą odos, suti. 
nusias giles, skaudu 
liūs, prastą apetitą 
privalo gydytis tuo 
jau.

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

Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu 
i, Arsphenamine gydymu ir pagerintu Lu 

escide gydymu. J labui trumpą laiką ligo 
mai jaučiasi daug geriau. Kiekvieną dien^ 
mes suteikiame linksmumą ir malonumą. Ta) 
vienatinis gydymas, kuris išgydo aifilj.

PAPRASTA
MOKESTIS YRA ...
DABAR
ATPIGINTAS IKI ..

Per trisdešimti metų Dr. Ross gydo so 
dalias ligas vyrų ir moterų.

VYRAI! Specialis serum gydymas yri 
vartojamas su geromis pasekmėmis atgavi
mui vyriškumo nusiipusiems vyrams. Jo vei
kimas ant gilių, nervų ir kraujo yra didelii 
sustiprintojas dėl nusiipnusių ir suirusių vyrų

Tie kurie turi kokias atbiHiliky Ii d 
Ateikite ir sužinokite teisybę _ , , __ _

ir kaip jus gulite būti išgydytas. Tas nekai
nuos jums nieko ir nebus būtino reikalo, 
kad jut. gydytuimtės. Tai yra dalis Dr. Rosi 
darbo, kad suteikus gerą patarimą sergan 
tiems.

Taipgi kiti Reikalai ir 
„TProvos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 

t '

link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi j Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 

- teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausioms savo daly
ko žinovams.

$ 12.50 
$5.00

i nors slaptas ligai* 
dėl dykai pats I tarimo, 

apie j uaų ligą

Musu mylimas brolis per
siskyrė su šiuo pasauliu su- 

! laukes 52 m. amžiaus, .vasa
rio mėn. 16 d. 1925, 10'10 v. 
ryte,. Pado iš Vckonių kai
mo, Joniškiu parap., šiailliu 
apskr. Amerikoj išgyveno 23 metus. Paliko dideliame nu-
liudlme du brolius, Kazimie
rų ir Juozapų, brolienę Jievą. 
Lietuvoj paliko motinų Ma
rijoną po tėvais Mažeikaitė, 
2 broliu Liudviką ir Ignacų 
ir 3 .seseris, Teklę, Heleną ir Marijonų. Kūnas pašarvotas 
randasi 9821 Avė. L, East 
Side.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
vasario 19 d., 8 vai. ryto iš 
namų 9824 Avė. L j šv. Juo
zapo parap. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų 
nulydėtas į 
kapines.

Visus gimines, <' 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti 
ir suteiki i i„____ _
skiltim patarnavimų.

Nuliūdę ir pilni gilios siel
vartus liekame,

Broliai, brolienė 
ir gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boritis Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

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

Kampas Monroe ir Dearborn St. Imkit 
elevatorių iki 5 augšto. Priėmimo katubaryi 
506 dėl vyrų, priėmimo kambarys dėl mote
rų 508.

Dr. Ros, 
cagoje. Per 
vieloje.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 6 vai, 
vakare.

Nedūlioj nuo 10 iki 1 po pidu.
Panedely, peiVduj ir eubaVuj uuu ryto iki 

8 vai. vakare.

Vienų melų sukaktuvės Onos 
Skukauskienės, mirusios 18 
d. vasario, 
bes •ųiamatdos už 
sielų 
'1925, 
7:30 
prašom visus draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pa
maldose.

Su pagarba, 
Kazimieras Skukauskas 

ir tėvai Pu aiškiai.

mirusios
1921, įvyks mcli- 

unbašninkės 
serecloj, 18 d. vasario, 

šv. Jurgio parapijoj, 
vai. iš ryto. Nuoširdžiai

šv.

liko tiek

Thornton Flsher
I

iš ten bus 
Kazimiero

galėjo ai- 
paskutinį 

tvirtų

draugus ir 
laidotuvėse, 

mirusiainjain pa-

juo, nes 
kaęlą jį matyta dviejų 
vyrų draugijoje ir jis nieku, 
riemj/ sakėsi turys su *sayim 
$1,000 pinigais. /

ir jokių žinių 
negaunama. Prisibijo.

ra b<>i> kuisius Speciulidus Cbi- 
trisdešimt] metų t u j e pačioj*, kurksi gy-

1938 Neva
na.

nuosavybių par-j

Grace. Eden, 
mokinosi parapijinei SL James 
1 i u lovon ų mokyk loję 
jos mokytojo Jolm (i. Schmidt
sumušta, kad daktarai rado vi- 
•>i<i jos nugarą mėlynėse. Žiau
rus mokytojas liko areštuo
tas ir atiduotas teisman.

Mr. L Knovvitt He vvon’t qet off if ha doesn’t want to.

ŽIAURUS MOKYTOJAS 
m., kuri

veno vienas prie 
A\v. ir kuris užsiimdavo 
kifnojamųj ų 
(lavine.j imu, 
ketvirtadienį 
abie jį NAUJIENOS 

Teisių Skyrius 
1739 So. Halsted St.

Chieago, III

Ar jus žinote, kad
Lietuva dabar uždraudžia siun- 

linėti laiškus j .Jungtines Valstijas 
be štampu. Ar jus žinote, kad jei 
jus syk) paragausite Turkiškų ta
bakų, |okj, kuris randasj llelina- 
cuo.se, jus nerūkysite kitų cigcre- 
Ių iš maišyto tabako. Hchnarai 
yra supakuoti j popierinius baksc* 
liūs, kad nesulūžtą.

Tie te.e v
SMirUVl’ue; tiais
TfcCMM IS GOIHG ibi 
lUEOPPOSive T

3au.de
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Šios moteries 1
PUIKUS PASVEIKIMAS

Lietuvių Rateliuose Cicero

Tai viskas priguli nuo Ly
ti E. Pinkham’s Vegetable

(Tąsa nuo 7 to pusi.)
Cicero Lietuvių Narni) 

ninku K liukas laike savo

PASARGA,
ifEHIGARSINA NTIEMfl

REIKIA DARBININKŲ
' VYRU

PARDAVIMUI

Forest City, lova. — “Mano pirmas 
kūdikis gyveno labai trumpai ir po ta 

1 aš s'irgau visus me
tus. Kuomet aš 
susilenkdavau ir 
vėl atsitiesdavau, 
tai man reikėdavo 
šaukti, taip geida
vo siugara. 
dieną 
gau, kad :c 
jau apleisti 
skalbimą i 
ties prie

pora šimtų dolerių, 
kas pranešė, ka 
'kolffpsfpomdoncii j i.
portavo, kad M. 
paaukojo Aušros

ieną 
taip ?iisii\ 

lui'ė-

egz. Komisija, kuriai 
vesią surasti 
rių Aušrai -prairto, 
nesuradusi; palikta

Nors abejojama ar šiemet bus 
galima padaryti tuos du pa- 

y fcingimus, liel vi^gt reikės bau- 
Savi- dyti gali kartais ir pasisekti; 

meno- ■ tam tikslui Išrinkti? komisija
sinį susirinkimą seredoj, vasario 

Raštiniu- <| Lukšto svet. Susirinkimas 
parašęs dvi buvo skaitlingas, turbūt dėlto, 

'Knygiai' ra- kad šio miestelio lietuviai dabar 
Povilįtinąs yra užinteresuoti ištaisimu už-' 
knygynui pakaimių gatvelių (elių).
Dargis 8 ginusia apie tai 
buvo pa-

didesnių kiim.ba- 
kad dar 
ą pačią

r reng- 
< lak t aro.

Jis davė man gy- 
UuoJių, bet jos man tiek gelbėjo, kiek 
bučiau gėrusi vandens. Sykį kuomet 
mes buvome miestely, aš radau pa
liktą savo kare mažą knygelę, kurioj 
buvo aprašoma apie Lydia E. Pink
liam’,s Vegetable Compound. Aš da
bar jau išvartojau penkis butelius 
Vegetable Compound ir aš dabar dir
bu vis* darbą, taipgi padedu ir kar
ves milžti, prižiuriu vaikus ir daržą. 
'Puriu gražią mergaitę 8 mėnesių am
žiaus, ii yra sveika ir aš dabar svei
ka. .Tųs galite vartoti šj mano laiš
ką kaipo paliudymą, taipgi aš atsaky- 
iu moterims ant visų laiškų apie Ve- 

vetable Compound’’. — Mrs. Oscar F. 
Borgelin, Routo No. 5, Forest City, 
lowa. \

Parduodamos vi?ttr pas aptieko- 
rius.

Komisija 
į >r nuošė,

kambarius.
Deržiirt ėjimo 
gos randai I vark oje. Vakarė
lio komisija pranešė, kad paė
musi svetainę vakarėliui K. of 
P., bet per jos neapsižiūrėji
mo tą pačią dieną yra*paimta 
svetainė Strumilo dėl L. M. 
Ratelio vakaro. Jai pavesta at
mainyti, jeigu bus galima.

Nutarta leisti išlaimėjimui 
knygų,, kurių randasi, vienodu 
ryšių. Nutaria partraukti kny
gų platinimui; tas darbas pa
vesta knygiams, 
draugijos, kurie 
orio Sarvšio,
kimus Aušros kambariuose, 
kad jos mokėtų po du doleriu 
už susirinkimą. Nutaria duoti 
lušroš kambarius paskaitoms 
dėl LDLD. 79 kp. Nutarta su 
rengti išvažiavimą su serijoms. 
Tam darbui išrinkta komisija, 
kuri tuoj pradėtų jom rūpin
tis. Ant vietos delegatė V. 
Emariene pranešė, kad aukau- 
’anti gramafoną vertės $75. su 
keturias dešimts rekordų: pra
nešimas priimtas 
Turiu priminti, 
vra 13 draugijų, 
vienos draugijos
^atus. Esant nuo įvairių drau- 
rijų bei kuopų delegatai, jti 
nuomonė'^ skirtingos apie vie
ną dalyką, vieni vienaip su
pranta, <> kiti kitaip. Kuomet 
nradc<lu kalbėti vieni ir kili 
npie tą patį dalyką ilgokai, ne- 
kuriems delegatams atrodo, 
kad jie barasi tarp savęs. Ži
noma tas atrodo tiems, kurie 
n:'dalyvavo konferencijose. Su 
laiku išmoks, tuokart galės 
greičiau menką dalykėlį išrišti.

— D. S. Sekretorius.

knygų gatveles.
kad knv

iš 3 nm ių - J. ILi. Grušo, T. 
Dundulio ir J. Gelgaudo. Kuo
pų. pereitais metais turėjo vie
na išvažiavimų j miškų; ren
gė prakalbas, bei nepavyko, 
permažai žmonių atsilankė. 
Naujų narių prisirašė1' 14. Kuo-

5 m. buvo $1,37.15.
. Korės p

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos j 24 vai.

Jokie apskelbimai ii streiko apim-> 
lų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Natriie-1 
nų ofisan apie einančius streikus, 
<dant Naujienų darbininkai genaus 
•alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jielkoji- 
anai, apsivedimai, asmenų 
mat ir 11, turi būt ii kalno 
roi

REIKIA jauno vyro, labai gera 
proga dėl jauno lietuvio amerikiečio, 
kuris nori mokintis teisių; pageidau
jama, kuris kalba lenkiškai; gera ai 
ga. Adresuokite: ,

David Snyder,
1002 Ashland Block,’155 N. Clark St.

Biučernė ir 
j trumpą laiką 
gini nupirksi); yra 
ninnii. Savininkas 
biznį.

rosernė parsiduoda 
lis geras ir pi- 
I ruimai gyve-

3800 lunorald A 
Boulcvnrd 7035

jieikoji- 
apmoira-

pasirodo

R EI KIA pąrdavi neto j ų auto
mobilių, tiktai patyrusių vyrų— 
Kordo karų pardavinėtojų. Su
teikiame visus nurodymus.

EVANS SCHUSTER (X).

grosernė, puikioj 
išdirbtas per ilgus 

; 1 kambariai dėl pagyveni- 
garndžius ir barnė priguli 
grosernės. Pardavimo prio- 
pątirsit ant vietos.

4122 S. Honorc St.

PARDAVIMUI 
vietoj, 
metus 
mo, 
prie

n< priklauso 
o laikys susirin-

• vigu tune ap^trilblinai
• >n i, .skujini.ų amninintracija pa- 

■ .♦ ju ąrialpiutl, kol neiš- 
t.irf jų teiningumo, ir grąžinti pinl- 
gUM. ie.gu Hpskelbinm ♦urinye ueat- 
nakvs rpikaiMviniam-'

Normuoji patsigar #mt į sekamos <1iw 
nos Naujienas, c.nt pHduo* savo pa- 
•■kclbhną ne vėliau, kaip 9 vai. ▼»-

Naujiepų Metinė ekskur- karo- 
sija jau artinasi, ir kurie no- ’ 

j ii važiuoti Lietuvon geriau
sia padarys keliavę su kitais 
naujieniečiais, kurių šiais 
metais žada būt didelis bū
rys.

Su Naujienų Ekskursija 
gali keliauti nevien chica- 

<0 An:Mi:nLz igiečiai, bet taip jau ir iš ki-18 gatves apiehnke tų mieštu.

Dau- 
ir susirinkime 

buvo svarstoma. Nutarta pa- j po 
ruošti atatinkama rezoliucija ir* * . I
paduoti miestelio valdžiai su 
Kliubo reikalavimu ištaisyti-i • 
cementuoti visas užpakalines 

Išcoinontuotog gatve
les turi būti pilno pločio —.161 
l>edii ir kad vidų ris butų ne su į 
kaupu, o su įdubimu, taip kad i 
vanduo bėgtų į gatves, o ne į 
kiemus. Tą rezoliuciją įteiks iš
rinkta tam tikra komisija iš 
penkių narių.

Kad visados taip skaitlingai 
susirinkimus lankytumėm, tai 
viską nuveik tumėm.

A. Tumavich, rast.

Norintiems Važiuoti 
Lietuvon

ASMENŲ JIESKOJIMAt
PAJIEŠKAU Antano Daunoro, Pa

nevėžio apskrities, Nausudes kaimo, 
prašau tuojaus atsišaukti.. nes turiu 
Svarbų dalyką pranešti 'ramstai. Ant 
Šio antrašo:

JUOZAS MIKALAJŪNAS 
3059 W. 38 St., Chicago, III.

REIKALINGAS apįsenis žmogus 
prie tnapaviinn grindi),’ lovų pakloji- 
mo, langu mazgojimo; 
re prie flotelio darbo 
baris ir $15.00 j mėnesį, 
munšainą tegul neateina.

1606 So. Halsted St.

irk tiek paty
la, kam- 
Gerianti 
I

AUTOMOBILIAI
FORDO BARGENAI

PARSIDUODA t kėdžių 
bernė, daranti gerą biznį, 
davimo priožas'ti patirsite 
vietos. ,

Atsišauk i le
1169 S. State S L

NAMAI-1EME

bar

ant

PLAYER PIANAS
Naujas gvarantuotas \Val- 

nut medžio, su 50 rolių.

129 kuopos
8 <1. vasa- 

na-nauji 
rbL: ir

Priėjus prie

Neturintiems pilietybės 
popieru reikia tuojaus kreip
tis dėl leidinių sugryšti ir 
dėl užsienio- paso, Kas ne
turi gimimo metrikų, ar ki
tokiu lietuviškų dokumentų, 
tuojaus turi’?rašyt Lietuvon 
ir gauti juos.

Šios šalies piliečiai turi

PAIEŠKAI’ Barboros žcrolaitės 
no vyru Kasdienės, paeina iš Bub
ilu kaimo, Vilkmergės apskr. Gir
dėjau kad gyveno Philadelphia, Pa. 
Prašau jos 
pranešt i 
reikalas

8131

arba kas apie ją žino 
nes vra labai svarbus

Jonas žerolis, 
incenos Avo., Chicago

SPECIA LIS IšPARDA V IM AS 
VASARIO MĖNESY 

TIKTAI 
VARTOTI FORD KARAI 

VISI MODELIAI ANT RANKŲ 
KITI TAIP PIGIAI KAIP $50 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
VISI KARAI GARANTUOTI 
DEVINES DEŠIMTIS DIENŲ

Charles .L Dempsfey, Ine. 
Autorizuoti Fordo pardavinėtojai 

2300 \V. Madison St. 
Atdara nedėlioj ir vakarais

$295.00
JOS. F. BUDRIK

3327 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiliiiiiH

ATŠAUKIMAS

Brakalbc-', kurios turėjo į- 
vykti ('.icero, III., Liuosybčs 
salėj vasurio 18 <!., Sreredoj, lai 
neįvyks. O vieloj 18 d. bus 
prakalbos laikomos pčtnyčioj, 
vasario 27 d., 1925 m.

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašoma mašinėlę

Kaina $60
padaryai didelį smagumą 

pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiraibiiii ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauala 
-našinilė su lietuviškomis raidėmis 
pn».*tdyjs Galima Ir angliškai ra
ivo

G«uii*m«»

NAUJIENOS
• 739 S. Halsted Str 

Uhicago, III,

Tel. 1 lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38tb St., Chicago, UI.

su užvirimu, 
kad Sąryšyje 
o nuo kick- 
po tris dele-

West Side
D-ro Vinco Kudirkos dr-jos 

susirinkimas.

Sausio 31 d. Meldažio sve
tainėje įvyko metinis susirin
kimas. Narių šiame, susirinki
me atsilankė nemažai. Taipgi 
ir naujų narių prisirašė pusė
tinai: keturi vyrai ir šešios 
moterys, viso — dešimts taigi 
pradedant šiuo< metus draugi
ja turi pasisekimo. Išklausius 
"apartus komisijas naujų metų 
vakarą pasirc<lė kad nege- 
riausios. pasekmės buvo, paly
dinant su kitais metais. Peržiū
rėjimo knygų komisija rapoi> 
tavo, kad Dr-jos ižde yra $2,- 
814.81; pridėjus šio 
mo 
virš 
100; 
mis
:ki 40 motų amžiaus. Pašelpos 
ligoje yra du skyriai: $5 sa
vaitėj ir $10. Valdyba 1925 
motais: pirm. J. Makauskas, 
vice-pirm. J. Gelgaudas, Prot. 
rast. P. Butko, Fin. rast. J, 
Skeltis, Ižd. Ad. Zalatbris, Iž
do globėjai J. šopis ir J. l i
kutis. Suvirinkime 
paskutini šeštadienį 
kiekvieno mėnesio.

susirink i- 
dujokles — $158.25, sieks 
$8,000; narių turi virš 
priimami lygiomis leisė- 

vvrai ir motenrs, nuo 18 v

atsibuna 
vakare 

-Koresp.

Dzimdzi-Drimdzi užimtas
18 vaa. Town of Lake
20 vas. Roselande
21 vas. West Pullman
22 ir 24 vas. Bridgeporte.
Kas norėtų Kuosas dienas 

mus2 turėti svečiais, prašome 
kreiptis Telef. Republic 8603 

1739 S. Halsted St., Chicago Butas 6612 So. Artesian Avė., 
. Kaina 30 centų ^Chicago, IN.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH  ̂ -Dz. Drimdzi.

Tik ką atėjo naujas Kul
tūros No. 1 už 1925 metus.

Galima gauti
Naujienose

Susiv. Liet. Am. 
susirinkimas įvyko 
rio. Prisirašė trys 
riai: G. Puišis, M. 
Makauskas,
portų pasirodė, kad iš devynių 
delegatų i 2-ro apskričio kon
ferenciją j susirinkimą atsilan
kė tik penki ir raportai susidgMit Amerikos užsienio pa
dėjo tik iš keleto žodžių. Butų są ir Lietuvos konsulo vizų.
geistina, kad ateity nors pora 
delegatų prisirengtų duoti il
gesnius raportus raštu, tai bu- potam palaukti.
tų aiškiau galima .suprasti Naujienų Ekskursija šiais 
klausani:i?,ms kas buvo veikia- metais bus dar ir tuo įdomi, 

Veikiančioji c|uos progos keliaunin- 
kad negali- aplankyt garsųjį van- 

denpuolį, Niągara Pails. Vi
si keliauninkai keliaujantis 
iš Chicago ar iš kitų mieste
lių į vakarus nuo Buffalo ir 
netoli Erie gelžkelio turės 
teisią aplankyti tą garsiąją 
vietą pakeliui į New Yorką 
be jokio ekstra mokesnio.

Taigi visi Į-bukit prisiren-

m ii Ic oii f opoii ci j oj • ▼ viiviiuAviv/j > i
komisija pranešė, kad negali-1 
ma gauti tinkamo laiko delei 
parengimo šiame. sezone; ra-j 
purias priimtas. Bet naujuose 
sumanymuose padaryta nau
jas tarimas, kad 129 kuopa 
turėtų du parengimu kasmet.

1957

Kiekvienam patartina pri
sirengti išanksto ir, geriau

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

LSS Pildomojo Komiteto exlra 
posėdis įvyks utarninke, vasario 
17, 8 vai. vakare, Naujienų name. 
Visi P. K. nariai malonėkite daly
vauti šiame posėdy, nes yra svar
bus reikalas. —A. žymontas,

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yardsx7282

BRIDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. 
laikom malcvą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez..

Už-

$300 I'ž $175
Delei netikėtų reikalu esu pri

verstas apleisti ''šią šalį ir turiu 
parduoti kreditą arba rankpinigius 
įmokėtus už na.ją automobilių 
Moon sedan. $300 rankpinigių par
duosiu už $175. Kas rengiasi pirk
ti automobiliu, malonės atsišauk
ti laišku Naujienos, Box 166

1739 S. Halsted St.

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

A. J. BERŽINSKAS 
6159 So. Artesian St.

1 flatas
Tel. Prospect 6674

Nuo ryto iki 10 vai. gali
ma matyti.

DIDELIS mūrinis, 2 llątų namas 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu Šildomas, tile va
nos, beržiniai irimingai. Atsišau 
kitę prie James Kral, 2444 \V. 67 
St. Tel. Prospect 1364

BAGDANAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EKPF.RTS 
dist^mce hUndlinR.

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

PARSIDUODA geras 
metų Fordas-1rokas, arba 
nysiu ant mašinos..

Atsišaukite
3703 S. Lincoln St.

PARDAVIMUI

1923
mai-

MUSŲ DARBAS
Tikrai jumis užganėdins . Mes 

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

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

ISRENDAVOJIMUI
l > A R1ŠNDA VO J IlMUI storas 

ir kambariai, 'didelė vieta, tin
ka bile kokiam bizniui.

Parduosiu Pigiai

PABUDAVOSIU jraradžiu 99x1.35 
su sales ruimu. Visą darbą atliksiu 

..už $60,000. Cash tik $25,000, kitus 
palauksiu be komišino. žemė randasi 
tarpe 66 ir 67 Westorn Avė.

Kreipkitės
6559 So. Maplevvood Avė.

818 \V.

RENDAI flatas, 4 ruimų, ne- 
ilideliai šeimynai. Renda $16.50 
j menesi. Kreipkitės pas

Frank Selemonavičia 
501 W. 33 St.

Pardavimui dry goods 
storas; puikys fixčeriai 
ir užtektinai tavoro. 
Parduosiu už $1,500.

Turiu tuojau parduoti gražų, 
naują modernišką, 2 flatų, 6 ir 6 
kambarių namą ir 3 karų murini 
garadžių su 3 kambariais ant vir
šaus.

6023 S. Troy St.

2736 W. 47 St. M0RT6ECIAI-PASK0L0S

SIŪLYMAI KAMBARIU

; North Side. — Pirmyn Choras laiko 
i dainų praktikas kas antradienis Vie
šo Knygyno svet., 1822 Wabansia

I Avė. Drauges ii’ draugai daininin- * 
; kai, malonėkite lankytis pažimetu lai-

• | ku, nes kaip žinote Choras nutaręs 
i dar šį sezoną sulošti “Karalaitė tik- - 
roj Teisybė. Taigi nuo sekančio ant-1 
radienis prasidės daini? ir lošimo prak-1 { 
tikos kaip 7:30 v. v. Visi esate kvie- j ' 
čiami prie darbo. Nauji nariai kvie- į 
čiami atsilankyti ir prisidėti prie mu- 
sų, o tada visi kartu ženksime pir
myn. —► Pirm. J. Ascilla.

LSS. 4 kuopos mėnesinis susirinki
mas atsibus utaminke, vasario 17,' 8 
valandą vakare, Raymond Chapel,

No. 1957. Iš karto pažiurėjus šj ^1 St., Visi kuopiečiai malone-
suknia išrodo labai komplikuota, bet kitę atsilankyti susirinkiman, nes bus,

r c ’ . . - - . htilunvi I k? V

No. 1957.

prisižiūrėjus arčiau ir mažas kūdikis 
gali ją pasisiūdinti, šią suknią gali
ma dėvėti ant gatvės ir svečiuosią. 
Ji madui, graži pigi ir lengvai pasiu
vama. ,

Sukirptos mieros 16 metų, 36, <38, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 mie- 
rai reikia 3% yardo 40 colių materi
jos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. - Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų/ Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So 
Halsted St., Chicago, III.

balsavimas LSS. viršininkų.
J. M. Vainauskas, Org.

MILŽINIŠKAS MASINIS , i 
MITINGAS

Socialistų Partija rengia didelį 
masinį mitinga, kuris įvyks nedė
lioj, vasario 22. Ashland Boulo- 
vard Auditorijoj,' Ashland Blvu. ir 
Vau Buren St. Durys atsidarsy 1 
vai., o programas prasidės 2 vai. 
po pietų. Bus gražus inuzikalis 
programas. Kalbėtojai: Debsas, 
Hillųuitas, Maurer’is, Vladek’as ir 
kiti. Įžanga 50c. Visi darbininkai 
nueikite i šias prakalbas, nes to
kių prakalbų labai retai kuomet 
pasitaiko. Tikietus galite gauti 
Naujienose, — nusipirkite iš anks-

1 to.
Lietuviu

RULMAS rendai vyrui ar 
merginai, su valgiu ar be Val
gio, prie mažos šeimynos.

Kreipkitės, 2 lubos frontas. 
\3628 S. Union Avė.

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

Kreipkitės:
3651 Wallace St.

ANTRI MORGIČIAI
Skoliname ant 6% palukam). Mes 
taipgi perkame padarytus morgi- 
čius.

International Investment Corp.
3804 So. Kedzie Ave„ 

Lafayette 6738

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA moteris 
prižiūrėjimui vieno 
vaiko.
2502 W. 45th Plaėe 

2nd floor. ,,

TeMYKIT! Extra bargenas. 
Pardavimui cash bučeme, gied
roj vietoj, visokių tautų apgy
venta; gera proga pelnyti pini
gų. 10321 S. Michigan Avė*

Phone Pullman 9691

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

LOUIS STERN & CO. 
Suite 1029 Bumam Bldg. 

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS

REIKIA dviejų moterų indų 
jlovėjų, nereikia dirbti nedė
toj.

Apsišaukite
4161 So. Halsted St.

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

Tony Hartman

REIKIA merginų 
dirbtuvės darbui. 
Atsišaukite

Goldenrod Ice Cream Co.
937 W. 21 st St..

ŠTAI GERA PROGA
Parduodu 26 karų garadžių ir 

repair šapą už pusę kainos. Turiu 
apleisti miestą.

Atsišaukit tuojau
A. Mikelionis, 

1513 W. I6th St., Chicago.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No.............-
Mieros ..............~........ .  per krutinę

Li uosybes 
Bendrovės dalininką visno- 
inetinis susirinkiinns i 1

Cicero.
Namo I 
tinas metinis susirinkimas ivvks 
sederoj,'vasario 18 d., kai 7:30 v. 
vakare, savoj svetainėj. 1101 South 
19th Cburt, Ciiero, III. Visi dali
ninkai kviečiami atsilankyti ir iš
girsti pilni) raportą už 1924 m. Yra 
ir daugiau svarbių reikalų apsvars
tymui. —Direktorių Valdyba.

REIKIA merginų abelnam dar
bui prie siuvimo, casing dirbtu
vėj.

Atsišaukite
1116-18 St. 47th Place

PA.RDAVIMU1 bučernfj ir grosęr- 
nč, randasi prie Archei4 Avė., Sum- 
mit, III. Išrenduosiine krautuvę mi 
pilnu įrengimu bučernės ir groser-Į 
nės fixtures. Stakas vertas apie 
$2000, krautuvė, 6 kambarių flatas 
ir garadžius, rendos už viską $80. 
Vienatiniai agentai.

Englewood Business and 
Realty I£xchange 

6922-24 S. Halsted St. 
ant augšto.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestan ir vaisi.)

Maskaradų balių' rengia 
IJ et u vos Dukterų nedėti o,i, 
22 d.. Mildos svet., 3142 S. Halsted 
St. Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 50c. 
ypatai. Bus gulinamos dovanos pi
nigais ir kitokių dovanų geriausiai 
pasirengusiems. Kviečia visus at
silankyti Komitetas.

Dr-stė 
vasario

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARSIDUODA bučernč ir gro- 
sernė, visą arba jos dalį. Maišytu 
tautų apgyvento) apielinkčj. 
pyčiau ir ant automobiliaus.

Atsišaukite;
3703 S. Lincoln St.

Mai-

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 tąve išmin
timi ir šviesa; suteiks galią ko
voje prieš tamsybę, prietarus, 
melus, apgavystes. Mokslas yra 
gyvas turtas, pasitikėjimas, ap
sisprendimas, pasisekimas, viltis, 
drąsa, amžina laimė. Juo dau
giau turėsi mokslo, tuo geresnis 
ir laimingesnis bus tavo gyveni
mas.
Amerikos Lietuvių Mokykla

3106 S. Halsted St., Chicago, UI.

PEIKIA lėberių prie dirbtu
vės ir lauko darbų toliaus iš 
miesto, 44 iki 50 centų j valan-

?BARGENAS 
drinks, candy, cigars, nor 

Gera vieta pinigų darymui, 
garantuojamas. Parduodame

30 S. Canal St.
2 aukštas

Soft 
tions. 
biznis 
visai pigiai iš priežasties išvažia
vimo į Lietuvą su Naujienų ekskur
sija. Kas nupirks, tas laimės.

4120 So. Wentworth Avė. 
Tel. Boulevard 0786

VYRAI IŠMOKITE MODERNINES 
BARBERYSTĖS

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

MOLER BARRKR COLLEGE 
105 So. Wells St.


