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Karo teismai, žmonių šaudymas, 
policijos ir cenzūros savivaliavimas

Amsterdamo Internacio
nalas prieš komunistus

Egzekutyvo suvažiavimas atme
tė Maskvos pasiūlymą laikyti 
bendrą kongresą

Ukrainos komunistai biv 
ga iš kaimo į miestus

Lietuvos Pasiuntinys Ame 
rikai/p. Bizauskas, kai 

bes per radio

Socialdemokratai kovoja prieš 
klerikalų smurtą

KAUNAS, sausio 29d. — Dar Į smurto priemones ir net ginklą, 
gal niekuomet nebuvo tokios trypė 
baisios reakcijos ir tokio žiau- *buožgaliais ir paleido j tninią ke
rnus valdžios smurto Lietuvoje, lėtą šūvių, 
kaip dabar. Karo lauko teismas 
Kaune, nesuskaitomi areštai 
tarpe darbininku ir moksleivių, 
šaudymas į bedarbių minią, pi
liečių susirinkimų ardymas — 
visa tai vykinama tarytum ko
kiam tai beprotybės ar despera
cijos apakime! Visos žrmonių 
pastangomis iškovotosios laisvės 
ir teisės norima pasmaugti. f 

žemiaus sekanti Seimo Social
demokratų Frakcijos interpelia
cija vyriausybei paduota trum
poj sutraukoj svarbesniuosius 
Įvykius musų vidujinėje politi
koje. Prie šito dokumento tu
rinio nėra kas dauginus pridėti. 
Galima tik tiek pastebėti, kad 
reakcija savo žygius daro daž
niausia po priedanga kovos su 
komunizmu. Bef iš tiesų tai 
komunizmas yra geriausias kle
rikalinio/įmurto talkininkas. Ka
ro lauko teisme komunistai t su
vaidino provokatorių rolę, mela
gingai Įduodami s.-d. Er. Iva
nauską. Komunistai taip pat, 
trukdo visą musų darbą Kauno 
miesto Taryboje dėl bedarbių 
šelpimo.
SOtJAIJIEMOKRATV INTER

PELIACIJA.

žmones arkliais, mušė

Užpultieji žmonės 
net bažnyčioje negalėjo rasti 
sau priedangos: raitoji policija 
paskui juos sekė į maldos na
mus ir čia tęsė pradėtąją ekze- 
kuciją. Jos rezultate, musų tu
rimomis žiniomis buvo du sun
kiai ir 17 lengvai sužeistų. Šis 
barbariškas aktas leistas sau 
padaryti /‘einant tarnybos pa
reigas,” primena sunkiausius 
musų istorijoj laikus: atminty 
kyla Kražių skerdynės šešėliai... 

Taip elgiasi ir demonstruoja 
savo tarnybini išauklėjimą polb 
cija čia pat Kaune akyvaizdoj 
vyriausybės, politinio,, visuome
ninio ir kultūrinio gyvenimo 
centre. Ką gi bekalbėti apie 
provincijos praktiką? Sausio 
11 d. Šiauliuose turėjo vietos j- 
vykis, nors be kruvinų aukų, 
bet tiek pat skaudus pasityčioji
mas iš teisės ir piliečių laisvės. 
Tą dieną sąryšy su besiartinan
čiais savivaldybės rinkimais, 
Šiaulių socialdemokratų organi
zacija surengė mitingą. Visi į- 
statymo reikalaujami formalu
mai buvo atlikti, mitingas prasi
dėjo, bet negalėjo tęstis dėlei to,

(Tąsa ant 5-to. puslp.)

» Seimui susirinkus po atosto
gų, Seimo Socialdemokratų 
Frakcija įteikė tokią Interpelia
ciją Pirmininkui, Vidaus Reika
lų ir Krašto Apsaugos Ministe- 
riams (spausdiname iš nuorašo, 
kurio tikrumą patvirtina E. Vir- 
kutienė, Seimo Kanceliarijos se
kretorė) :

Seimo atostogų metu musų 
valstybės vidaus gyvenime yra 
Įvykę atsitikimų, kurie turi gi
lios politinės reikšmės ir kurie 
yra realiu priminimu to, ko ne
turėtu būti demokratinėj valstv-

Kongreso darbai
SENATAS

WASIHNGTONAS, vas 
Senatas šiandie priėmė UOS-

lai-

Gruodžio mėn. 22 d. Karo lau
ko Teismas Kaune • 4 asmenis, 
kaltinamus už platinimą prieš
valstybinio turinio atsišaukimų, 
nubaudė mirties bausme. Tiek 
procesualiu bylos atžvilgiu, tiek 
dėl jos pasekmių, byla išsiskiria 
iš eilės buvusių iki šiol pas mus 
politinių procesų. Nors Lietu
va karo neveda; nprs Vyriausy
bė, Į nešdama Seiman karo sto
vio panaikinimo sumanymą, 
pripažino, kad karo stovis nebe
turi ekzistencijos prasmės; pa 
gailaus, nors bylos aplinkybės 
tegali būti nuodugniai išaiškin
tos tik normalio teismo sąlygo
se, nežiūrint į tai Krašto Ap 
saugos Ministei-ijos organai ra
do reikalų, kad bylą spręstų ka- 
io lauko teismas.

Sausio 19 d. Kaune Rotušės 
aikštėj susirinko apie 400 bedar
bių derėtis su. savivaldybės at
stovais dėl naujų darbo sąlygų. 
Susirinkusieji užsilaikė ramiai, 
nepadarė jokio smurto, nepapil
do jokio nusikalstamo darbo. 
Bet kas tai įžiūrėjo tame susi
rinkime pavojų esamajai tvar
kai, iššaukė raitąją policiją, o ši | 
ilgai negalvodama

Priėmė bilių,. pailginantį 
ketarpį, laike kurio laivyno 
radio stotys gali imli spaudos 
pranešimus pcr-iųsli.

Senatoriaus Borah komisija, 
kuri tirinėįo rinkimų kampani
jos išlaidas, pataria išleisti įs
tatymą prits korupcijos prak
tika pelitinių kampanijų metu.

Senatorius Trammell (dem., 
Ela.) įnešė rezoliuciją,
laujančią ištirti gazolino kai
nas.

reika-

ATSTOVŲ BUTAS
Taisyklių komisija referavo 

speciales taisykles Kinų preky
bos akto pataikoms apsvarsty
ti; bilių vizų mokesniu! modi
fikuoti; New Y'ųrko uošto vy
riausybės bilių, ir migruojan
čių pauksbių bilių.

#
Prezidentas Coolidge .pasira

šė armijos apropriacijos bilių 
sumai 330,180,000 dolerių. Ton 
sumon įeina 40 milijonų ski- 
riamų upių ir uostų darbams, 
10 milijonų Mississippi potvi- 
nių kontrolės darbams, 750 
tūkstančių Panamos kanalui ir 
25 tūkstančiai bovctlnos kirmi
nams naikinti.

šVEICAiRIJA UŽSISAKĖ 5,000 
KULKASVAIDŽIŲ

• AMSTERDAMAS, Olandija, 
vas 13. — Amsterdamo Profesi
nių Sąjungų Internacionalo vyk
domasis komitetas atmetė mas
kviškių pasiūlymą laikyti lx»ūd
rą kongresą. Pasiūlymas gau
ta ir tiesioginiu budu, per Mas
kvos raudonųjų profesinių są
jungų phmininką Tomskį, ir 
netiesioginiu, per Anglijos dar
bo unijų delegaciją,1 kuri nesenai 
lankėsi Rusijoj.

Dabartiniame Amsterdamo 
profesinių sąjungų internaciona
lo vykdomojo komiteto suvažia
vime bend/ro su komunistais 
kongreso klausimu pasireiškė 
trys nuomonės: 1) Anglijos de
legacijos nuomonė, kad turėtų 
būt padaryta konferencija su- komisija, 
komunistinių profesinių sąjun mą sovietų mokesnių 
gų vadais; 2) nuomonė, kad or 
ganizuoti pasaulio darbininką 
neprivalo turėt jokių santykių t kad jie buvo pririšti prie me 
su darbininkų organizacijų ar- džio ir palikti, 
dytojaig komunistais, kurių šis 
pasiūlymas esąs niekas kitas, 
kaip tik naujas jų manevras 
darbininkų sąjungoms ardyti iš 
vidaus, |<ai jiems Bepą vyk o ta
tai padaryti puolimais iš lauko 
pusės ir 3) paėmusi viršų nuo
monę. kad vykdomasis komite
tas turi atkartoti praeitojo tarp
tautinio profesinių sąjungų kon
greso nutarimą, būtent, kad jei
gu maskviškės komunistinės 
profsąjungos nori ištikrųjų pri
sidėti prie visapasaulinio darbi
ninkų susivienijimo, tai visų pir
ma jie turi priimti to susivieni
jimo (Amsterdamo Internacio
nalo) konstituciją ir įstatynnu.s 
ir nutraukti savo ryšius su Zi- 
novjevo darbininkų organizacijų 
ardomąją mašina.

Vahabitai paėmę Jeddą
LONDONAS, vas. 13. — Gau

ta Morning Post telegrama pra- 
neža, kad Ibn Saudo vadovauja
mos Vahabitų jėgos paėmusias 
Jeddos miestą.

BELGIJOS BARONAS PA
SMERKTAS UŽSIMOKĖTI

MILIJONĄ DOLERIŲ
BAUSMĖS

BlUl’SELIS, Belgija,
13. — Brabanlo prisaikintųjų 
teismas pasmerkė baroną Cop. 
pee užmokėti 20 milijonų fran
kų (1 milijoną dolerių) žalos, 
kurios jis padarė valstybei, 
bizniaudamas siu vokiečiais ka
ro melais, paisai luo ’ at kar
tu labai pralobdamas

Vi

$3,000,000 UOSTUI EŽERUO
SE PASTATYTI

. VAI jPA RAIŠO, Ind., vas. 13.
’l'lie Universal Portland Ce- 

ment kampanija paskyrė 3 mi
lijonus dolerių 
kams pastatyti 
ton, Ind.
džiausiąs ežeruose uostas.-

uostui ir do~ 
ties Buffing- 

Tai turėsiąs būt di-

PAKYžIUS„ Francija, vas. 13. 
— Pradedant vasario 16 diena, 
kaina duonai pabrangs penkiaisBERNAS, vas. 12, — šveicarių į

jos karuomeąės vyriausybė pa- (santimais, į. y. vietoj dabar mo1 
darė kontraktą penkiems tuks- karnų 1 franko ir 55 santimų 
tančiamts kulkasvaidžių, po 21,500 reikės mokėti 1 fr. ir 60 sariti- 

pavartojo frankų kiekvienas. mų kilogramui.

Šiandie Lietuvių Auditori 
jos AtidarymasRYGA, Latvija, vas. 12.

“Charkovo Komunistas”, di
džiausias sovietų lailkrašti»s' Uk- 
r« : loj, praneša, kad nuo pra
eito t rudžio mėnesio komn- 
ipstų partijos narių 
I krainci sumažėjęs' 
ši-nčin. Kcnmni-stni melų nu na..™ xt(,|;aV() jr . .„ži;, sa.
Vl tas kn mncse ir betų) | mies^ p.^hmlinvi Amerikai apie l.ie- |(, chicaRos Lietuviu Audi- 
Ius. kur yri daug ? /augiau. .tuvą anglą kalba.” fnri • Bl.kbfpnA. ainiuis s.

Lietuvos Pasiuntinybė Wa- 
sli ingi c no. praneša, kad “vasa- 

) rio 16 d. [t^y. Lietuvos Nepri- 
skaičius klausomybės šventę] 8 vai. va- 

30 nuo-’ kuro per radio stoti W. O. R., 
savo tyevvark, N. J., kalbės Lietuvos j

lūs. kur yr i daug i /augiau. ;
Charkovo ir kili Ukrainos 

'a krrščiai pilni dctąlių* apie 
lai. kp'p valstiečiai žudo ko.’ 
munislus.

Netoli Minsko buvo rastas 
negyvas, dalinai vilkų apdras
kytas. apskrities sovietų komi
saras. Tirinėjim.£i?i lavono- paro
dė, kad komisaras buvo pa
smaugtas, nurengtas 
pamestas vilkams.

Poltavos gubernijoj 
tirinėdama

Generolas Garibaldi pla
nuojąs pulti fašistus

“čekos” 
pražuvi- 
rinkėjų, 

po vienu medžiu rado penkis 
apinuvui‘ius įlavonus. Pasirodė,

Maskvos laikraščiai taipjau 
labai susisieloję dėl nepaliauja

mų komunistų valdininkų nesu
tikimų kaimuose. Pravda ir Iz- 
vestija ir kiti, .dienraščiai paduo
da baisių istorijų apie tai, kaip 
valstiečiai žiauriai kankiną so- 

Ivietų valdininkus, ligi pagaliau 
nepakiša juos po ledu upėse, ar
ba ne pameta miške vilkams pa
baigti.

Kadangi komunizmas kaimuo
se beveik iššluotas, vykdomasis 
komunistų partijos komitetas 
Maskvoj nutarė pusmetinį par
tijos kongresą atidėti balandžio 
mėnesiui.

ORHS.
Chicago ir apielinkė. — šian

die aplamai gražu; maža atmai
nos temperatūroj;
šiaurėryčių vėjas, — skelbia oro 
biuras.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 31°F.

vidutinis

šiandie saulė teka 6:46, leidžia
si 5:20 Valandą.

PINIGŲ KURSAS

Vakar, vasario 13 <1., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,00(1 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų
Belgijos, 100 frankų ....
Danijos, 100 kronų ......
Franci jos, 100 frankų ....
Italijos, 100 lirų .... ........
Lenkijos, 100 zlotų .........
Norvegijos, 100 kronų ..
Olandijos, 100 florinų ....
Suomijos, 100 markių ....
Švedijos, 100 kronų .....
Šveicarijos, iCO.farnkų ..

.... $4.77 

... $5.10 
. $17.78 
.... $5.32 
....$4.15 
.. $19.25

$15.29 
.. $40.25 
... $2.53 
. $26.95

$19.30

Bet
Audilorijoiyi -dalis, 

t. y. salė, bo»- 
pabaigta, bent tiek 
kad galima jau mm-

(’lf-eagcs lietuviai galų grdej bus padaryta savu laiku, 
pasi lalydino puikią nuosavą 
įstaigą, kuries jiems taip labai.

LN1C4, rrancija, vaši. i<>. —^ioi 
Eina paskalai, kad generolas 
Pcppino Garibaldi, Italijos iš-, 
vaduotojo Gjuseppe Garibaldi I 
sūnūs, planuojąs puolimą Ita- j 
Ii jos fašistų. Pasako i ama, kad 
jis pastatęs apie 200 fašistų 
priešininkų vadų, kaip darbi
ninkus, Rivieros viešbučiuose 
ir rc-itoranuoso, prisiekusius 
klausyti savo vado, ir tinkamu 
mementu, 
ribaldi’ui 
sivkilimas 
nigs, pulti į Italijos žemę. •

i r-ei'stcd gatvėj.
\’i as triobesis kol kas dar 

n/ėra pilnai ištaisytas, no iš lau
ko pusėn, nė viduj. Neištaisy- 
IoSį/ Irio'bosio dalys, skiriamos 
įvairioms biznio įstaigoms ana- 

ofisams viršui; visa tai

s vai blausioji 
pati auditorija 
veik jau

. Šiandie 
auditorijo- 
Pcikia tikėtis

tat ir įvyks Lietuviu 
; salės atidarymas, 

kad atidarymo 
iškilmėn suplauks minios žmo
nių pas i žiūrė i i ir pasigro
žėti i iavo naujaja puikiąją įs
taiga.

Floyd Collins esąs gyvas Vienos dienos darbininku
CAV/E CITY, Ky, vas. 13. 

Prie užversto urve Floydo C.o- 
liinso iki šfc)l dar vis nepajėg
ta prisigriebti, šiandie, du dar
bininkai, kurie iš kasamojo 
prie jo tunelio vienu naturar 
liu urvu buvo poslinkę gilyn

streikas Lisabone

jeigu generolui Ga-
pavyks organizuoti 
prieš juodmarški-

j rai girdėję Collinsą suvaitojus,
■ ir tcdel Įsitikinę, kad ji 1 dar

BAŽNYČIOS JTAISO MOTE- esąs gwas.
RIMS RĖDYMOS KAM* 

BARIUS ’

LISBONA1S, Portugalija, vas. 
13. ^^-Lįarbininkų sindikatų są
junga paskelbė šiai dienai visuo
tiną streiką tuo tikslu, idant 
darbininkai galėtų dalyvauti de
monstracijoj ties respublikos 
prezidento rūmais “protestui 
prieš komercijos pasaulio nusi
statymą.”

Pi rLONDONAS, vas. 13 
minu Anglijos bažnyčios vys
kupai ir kunigai kartas nuo 
karto bardavo moteris, kad jos, 
bent tūlos jų, perdaug tepasi 
dažais ir pudniojasi. Bet lai
kai mainosi. Daibar kai kurios 
Londono bažnyčios, ypatingai 
aukštosios klasės žmonių, aris
tokratijos, lankomos, kaip pa
vyzdžiui šv. Kolumbo ir šv. 
Margaritos, Įtaiso1 specialius 
kambarius ateinančioms bažny
čion damoms pasičiuinyti.

SODŽIAUS MERGAIČIŲ* VA
ŽIAVIMAS KAUNAN

KAUNAS. — šiais metais, 
ypač dabar, žiemą, pastebimas 
didelis važiavimas iš sodžiaus 
Kaunan mergaičių, ieškančių 
tarnystės. Per djdelį privažia
vimą mergaites neturi kur pa
sidėti: tarnysčių negauna, na
mo grįžti nedrįsta, o kartais 
nebeturi iš ko sugrįžti, vaikš
čioja po namus, ęlgėtaudamo-s, 
ir daįžnai tenka joms pritirti 
didelio skurdo ir patekti i pa
leistuvystės namus.

VIETOJ AUKSO VEDYBAS

SOUTH BEND, Ind., vas, 13.
Vede 50 mielų atgal, vietos 

pilietis Wiilbur H. Barker su 
savo žmona vietoj švęsti savo 
“auksines vestuves”, k-reipbsi\ 
teisman dėl išsiskyrimo ir jį 
gavo. Tok ik dabar gadynė, ar
gui mada, kad ir visai pasenę 
ima “divorsus”.

APSIVYLĘS, KAI) NEĮVYKO 
SVIEO PABAIGA, PASIKORĖ

CLEVELAND, Ohio, vas. 13. 
— Garfield Heights miestely 
vienas pilietis Charles Ford, 38 
metų, apsivylęs neįvykimu svie
to pabaigos, — kas, sulig pami
šėlių pranašavimu, turėjo įvykti 
jau praeitą savaitę, nuėjęs į 
savo namų rūsį pasikorė.

I----------------------------------------- T

DARBININKŲ PALEIDO 
IŠ DARBO •e

ISO

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 ' 
100
200
too
400
500
600
700
800 
901)

Prie šitos sumos reikia pridėti 25 eitas1 siekia apie 300,000 dolerių., 
centai pašto išalidų už kožną siuntini. I Depozitoriai negausia riė po 25 
Norint pasiųsti telegramų — dar 501 . JnUnA I
centų daugiau. centus nuo dolerio. J

litų 
litų 
litu 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.50
10.50
20.75,
31.00
41.25
51.50
61-75
72.00J
82.25

įstąigą subuukrutijo. DefĖ

BLOOMINGTON, III., vas. 13.
— Vietos Chicago & Alton gėlo-' 
žfrikelio šapos paleido iš darbo 
180 darbininkų. Kituose depar
tamentuose taipjau • busiąs su- 
mžintas darbininkų ir tarnauto
jų skaičius.

BALT1MORE, Md., vas. 13. 
Bankinė Bernstein, Cohen &

MOTINA IR DU VAIKA4 
ŽUVO UONY

XEW- ohi.eans, r.a., vas. 
13. Praeitą naktį gaisras 

,‘iinaikino priemiesty medinius 
gyvenamu? namus. Ugny žuvo 

Įnamų šeimininkė ų^atalie Li- 
ps’ienė ir jos du mažu vaiku.

SOVIETAI PIRKO 1,800.000’
STATINIŲ MILTŲ

TORONTO, Ont., vas. 13. 
Sovietų agentai pirko iš Cana- 
dian Milling kompanijos 1,300,- 
000 statinių miltų, kurie luri 
būt urnai Rusijai pristatyti.

5is Kartus Greičiau
. J

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 penkis kartus greičiau už paprastą 
paštą. »,

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

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli- 
« kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog fmusų 

raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

IMPERFECT IN ORIGINAL
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L JT H U AHlAfl 
AMQUUiiB2gą

APVAIKŠČIOJIMAS IR ATIDARYMAS LIETUVIU 
AUDITORIJOS NAUJO NAMO 

3131-3133-3135 SO. HALSTED STREET

Ap vaikščiojimas
Vasario 14-tą, 1925 m. ..

Ant 33 gatves ir Auburn Avė. iš ten marguosime į 
NauH Auditorium

Pradžia 4:30 vai. po pietų. šokiai pabaigus Programą.

KONCERTAS
Sekniadienį, Vasario 15-tą, 1925 m.

Pradžia 4:30 vai. po pietų 
KONCERTE DALYVAUS VISI ŽYMIAUSI CHICAGOS ARTISTAI.

šokiai pabaigus Koncertą.
Šios dvi dienos yra pašvęstos dėl iškilmingo Atidarymo

PIRMUTINIO LIETUVIŲ TAUTOS NAMO
Visus kviečia atsilankyti be skirtumo Del Labo Auditorijos.

Rengimo Komisija.

7.9 Maskaradinis

Rengia DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIETUVOS' 
atsibus

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

Kviečia visus jaunus ir senus atsilankyti ant to linksmo Maska
radinio1, Baliaus.

Kviečia visus KOMITETAS.

100 SVARU KUDYKIS
nea žvaigždės, AUS'I'ROS CHORAS,. susitveręs prie L. T'. Bažnyčios, 

3501 So. Union Avė., Chicagoj, dalyvaus netik bažnytiškdse apeigose, 
bet ir nuošaliai; taigi dėlto vL-mi jaunuomenė yra abelnai kviečiama 

prisirašyt ir dalyvaut dėl išsivistymo sau geresnio vardo, ateiti į Nau
ją Lietuvių Tautos Chorą. Jis rehgia pirmutinį margintą balių, su 
šokiais, 11 D. Vasario, j kurį abelnai visus Lietuvius ir Lietuvaites 
kviečia draugystė Choro; patėmysit daug naujų ir stebėtinų dalykų. 
Balius su visokiais margumynais ir šokiais bus vietinėj svetainėj po 
bažnyčią, 3501 S. Union A v. kumpas 35 St. ir Union A v. Su pagarba

Auštros Choras.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
ižth STREET

Tel. Kedzic 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. liduis Avė. 

CHICAGO, ILL.
OKVU

Federaliai taksai .Sūria- “Š
ojtose Valstijose i X ineigų takšty yra dar pali-

•------- :--------  kimo taksai arba “estate tax”.
Daugelis žmonių Suvienytose Jeigu Suvienytose Valstijose 

Valstijose mano, kad federaliai miršta koks turtingas žmogus, 
taksai yra tik vieni ineigų tak- pilietis ar nepilietis, ir jo palik- 
sai (income taxes). Tai supran 

I tania, ' kuomet matome, ka< l
daugumas ateivių yra darbiniu 
kai ir niaži krautuvninkai, ir 
beveik visi moka, ineigų taksus, 
įti kiti taksai jų visai neliečia,

Apart ineigų > taksų, yra dar 
septynios ar astuonios rųšys ki.- 
tu federalių taksų, kurie val
džiai turi didelės reikšmės, 
kiti mokesčiai yra turtų, 
drovių,, dovanų, vartojimo, 
fesijų ir 1.1. / •

Ineigų taksai šiandien 
ginus žinomi, nes jie liečia visas 

Tie taksai xyra

ben-
pro-

dau-

j žmonių klases. Tie taksai xyra 
dviejų rusių: asmeniniai ir bėn- 
droviniai. Taksai mokama už 
gryną pelną atskaičius nuo in
eigų visas būtinas išlaidas;* As
meniniai taksai padalinti i dvi 
dalis, tai paprasti ineigų taksai 

j ir “surtax”, pastaruosius 
moka tie, kurie per metus turi 
virš $10,000 pelno. uSurtax” yra 
priediniai taksai ir juos moka , 
visi tie, kurie turi didelius me
tinius pelnus.

Paprastai ineigų taksus moku į *« 

visi kaip amerikiečiai,, taip ir 
svetimšaliai, piliečiai Ir nepilįe- 
čai. Nuo taksų patiuosuojama 
nevedę žnjonės, kurie per metus 
pelno nędaug'iau $1,000. Jei vir
šaus $1,000 už tą perviršį priva
lo mokėti taksus. v

Vedusiems yra kitaip. Jie pa- 
liuosuojami nuo mokėjimo tak
sų, jei per metus nepelno dau
ginus $2,500, bet jei pelno vir
šaus,—tai turi teisę nuo tų pi
nigų atskaityti po $400 kiekvie
nam nepilnamečiui vaikui aj;ba 
kitam kokiam užlaikomam as
meniui.

Visus paliuosavimus atskai
čius, tik už perviršį mokama 
taksai.

Reikia visiems atsiminti kad 
visi nevedę, kurie per metus 
pelno nemažiaus $1,000, vedę 
nemažiau $2Į,000 kas metais, 
pirm kovo 15 d. savo distrikto 
federaliarn kolektoriui privalo 
pristatyti išpildytą blanką apie 
savo metines įeigas, su notaro 
paliudijimu. < Ta 
“Forni 104A”. Ja 
kolektoriaus ofise, 
reigų nepildo, gali 

Kad nors

blanka yra 
galima gauti

Kas tų pa
būti nubaus

tas. Kad nors taksų nereikia 
mokėti, bet blankos turi būti iš
pildytos ir pristatytos kolekto
riaus ofisam

Pernai vedęs žmogus, uždir
bęs r metus $2,500 buvo pa- 
liuosuotas nuo taksų mokėjimo, 
kaip ir šįmet,, bet tuirėjo kolek
toriui pristatyti notaro liudytą 
raštą, jeigu 2,000 dolerių už
dirbo per metus, šįmet vieton 
$2,000 padėta $2,500. Tas yra 
palengvinimas visiems tiems, 
kurie per metus uždirba suvirs 
$^,00Q, nes šįmet nereikia blan
kų pildyti visiems tiems, kurie 
per metus neturi inęigų. iki $2,- 
500, bet jei uždirba $2,500 nei
kia blanka pildyti.

DIDELIS AUKSINIS

Balius!

| Valet
| AutoStrop 
I Rązor

Itself

THcE SAKĖT Y RAZOR KURIS 
PATSAI GALANDA SAVO BLADES

Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00 
Pardavimui visose krautuvėse kuriose 

parduodama Razors ir Hiades

IR ŠOKIAI
Parengtas Lietuvių K. 

Tautos Parapijos
■ I

3501 So. Union Avė.

Nedėlioj, vasario 15,1925
Pradžia 6 vai*, vakare.

Kviečia jaunus ir senus 
gausiai atsilankyti ir links
mai vakaru praleisti. ,

KVM1TETAS,

Z* 1

tas turtas tenka kitam, — val
džia tuomet ima palikimo tak* jau,lengvai 
sus. Taksų laipsnis priguli nuo 
turto didume. Jei turtas nema
žesnis $50,000, tai taksų imama karą nustatyt tokia 
vienas nuošimtis. Du nuošimčiai jietuj kaina yra tai didelė klaida, 
imama ligi $100,000. Jeigu tur-; ' ’’ 1 1 *• - v‘
tas siekia $10,000,000, tuomet 
imama 40%. • ' ; |

Dovaną taksus arba “gift 
taxes” moka tie, kurie įgija tur 
tu dovanomis. • • e
Įžanginiai taksai imami už par
duodamus tikietus į teatrus, 
cirkus, visokius t pasilinksmini
mus jei tikietai parduoti po 50 
centų kiekvienas arba augščiau.

Seniaus tik valstijos ir mies
tai imdavo pramoninius taksus 
arba “excise tax”. Bet vėliau 
ir federalė valdžia juos pradėjo 
imti ir dabar surenkama niurna 
ža suma. Pramoniniai mokes
čiai imami už cigarus, cigare- 
tus, fotografinius aparatus, jų 
dalis, narkotikus ir 1.1.

• - [FLISJ

toks neskaitlingas publikos te- ir pradėjo šalti, šaltis bet gi’ 
atsilankymas, be abejonės, yra laikosi visai lengvutis — lig kad 
ir toji priežastis, kad įėjimui į butų ne žiema, bet pavasaris, 
koncertą nustatyta aukšta bilie Nemune nėra nei mažiausių lė
tų kaimu—'būtent nuo 5 ligi 10 du gabalėlių.
litų. Prie šių dienų padėties ir —Lietuvos darbininkas,
reikmenų brangumo darbinin
kams ir žemesniems valstybės 
tarnautojams 5—10 b tų ne taip 

sugaudomi ir pas
daugelį jų ir visai nėra. Ir del
toj engiant bedarbių naudai va- 

aukšta bi-

Lietuvos darbininkas.

ORAS šIEK-TIEĖv ATŠALO

Kauua^.’^2-L — Nuo Naujų 
tylėtų ligi Šiol vis buvo ukand- 
tas orus ir beveik kasdien lyda- 
*vo smulkus lietus. Gi nuo antra
dienio 20 sausio užstojo giedra 

------—. Z..

* . A A ■ h

' j y <• V f -. -

irias Dedasi
Lietuvoj
BEDARBIŲ NAUDAI

I

Sekmadienį 18 sau- 
Bedarbiams 

surengė kon-

Kaunasi 
šio Rotušės salėj 
šelpti Komitetas 
certą bedarbių naudai. Sureng
tasis koncertas pavyko nekaip ir 
bedarbiams iš jo naudos tebuvo 
mažai, nes nedidelės salės veik 
pusė kėdžių buvo tuščios.

Koncerto programa irgi buvo 
neįvairi ir trumpa. Neskaitant 
lioterijos ketvertas solistų pa
dainavo kelius 
kariškas muzikoj, 
tras, šokiai, Ląstas ir viskas. 
Jokių deklamacijų nei paskaitų 
nebuvo. Ir kas'dar pažymėtina, 
kad tūlas jaunas vyrukas pada
ręs pranešimą, kad koncertinė 
vakaro* dalis jau pasibaigė, kvie
tė dalyvius į bufetą ant pasivai- 
šinimų—kas darė keistoko įspū
džio.

Toks neskaitlingas į tokį kon
certą dalyvių teapsilanKymas 
liudija, kad gyvenantieji geres
nėse sąlygose kauniečiai bedar
bių skurdo neatjaučia. O antra,

eikalus, griežė 
dūdų orkes-

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablcgranių 
sįstem#. ’ 1« ,

k .. f__ ,&iL A.
į atras irĮokių vakaras

R, W *•- . --w “■ .!■ I..
r , y j,

Simano Daukanto Toatiuliškas Jau
nuomenės Kliubas >onuia teatrų ir šo- Į 
kiu.i. įvykis ncdčlioj Vasario-Feb. .
15 d., Apveizdos Dievo parapijos svet., į 
Union ir 18 gatve. Vaidins “Vagis”; 
ir “Vienas iš musų turf 
Komitetas kviečia visus 
gražių veikalų ii- linksmai 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

ąžfeiga 25c. ir 50 centų.

NORĖDAMlį 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-į
NYTI VISADOS KREIPKITĖS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS-

809 W. 351h Sf.( Chicago į 
Tel. Be levard 0611 ir 0774 į 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- g 
DAVIMO RAŠTUI . I 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir
* Parduodam Laivakortes. > 7

” * ! 
r .H

apsivesti”.
pasižiūrėti
pasišokti.

VAKARAS ' VAKARAS
BRIGHTON PARK LIETUVIU KEISTUČIO

. i PAŠALPJNIŠ KLIUDĄS
į

i • > ' . ■ f ' • vh
» STATO JUOKINGĄ KOMEDIJĄ

“Ponas Oauganoris”
Nedėliojo, Vasario (Feb.) 15 d., 1925

’ M. MELDAŽIO SVETAINĖJ E, • :
< ■"] ' " ' 2244- H'cstžard ri^e; V '

i ,............................... .. .....................................1.1—•yyĮiiilk1' . i i. m ii. i

Pradžia lygiai 7 vai. vakare. X ' Tikictai 75c. ir 50c.
-- -----T---------------------~-----------------------------------

Gėrbiamicjie! Kaip jauni taip ir seni esate kviečiami atsilankyti 
ant šio vakaro, nes bus vienas iš smagiausių laikų prąleisti. Juokų 
bus gana ii‘ šokimas tęsis iki vėlai nakties. Muz. K. YURGAN.

Kviečia visus KOMITETAS.

f^askaradu Balius^
iiiiiiiiiimibiiimim y

— Rengia —
DRAUGIJA ŠVf PETRONĖLĖS*

Utarninke, Užgavėnių Vakare, Vasario 24,1925
Naujoje Lietuvių Auditorium Svetainėje, 

3131-3132-3135 So. Halsted St.• /
Grupių praisai: pirmas $2(k antras $15, trečias $10 ir daugybė 

įvairių dovanų bus duodama pavieniams.
Pradžia 6:00 valanda vakarę. Įžanga 75c.

Kviečia KOMITETAS.

10 Metu Sukaktuves
VYRŲ IR MOTERŲ APŠV. DR-STĖS

PROGRAMĄ IŠPILDYS

Dzimdzi-Drimdzi
NEDELIOJ, 15 D. VA8ARI0-FEBRUARY, 1925

LIETUVIU LIUOSYBĖS SVET., 14th ST. IR 49th CT., CICERO, ILL.
* f Prasidės 6 vai. vakare i t

Užprąšom visus Ciceriečius ir vi£us kitų miestų lietuvius atsilankyti ant šio iškilmingu vakaro, nes visi 
žino, kad DzimdziDrimdzi puikiai losią, šiame programų jie žada ką nors naujo parodyti. Taipgi šios 
draugystes nariams bus duodamos\do vanos, kprle išbuvo 10 metų. Takių narių rasis 18. K riečia KOMITETAS

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

'Tel.‘Central 4411. Vai. nuo (M
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo G iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergę. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto. '

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3335 So. Halsted St.
Dienos laiku ,Yar<Jįs 6894%< y 

Vakarais jTęlef.? Yards 0141

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčjoj nuo 9 r.'iki 6 v. 
Veda visokias bylae visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirbą visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus, 

lamus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. LaJ^alle St., Room gO(įl 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

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

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

J. P. WAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearbųrn Street, 

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

riant Subątas ir Šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

SPECIALISTAS ant egzamina
vo jirno abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

J

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: 2151 West 22 Street
X-** TelepHoii« RooHevelt 9090

Namų Telefonas (Janai 1667

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Tel. Dearborn 9057

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

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

Cicero Ketverge vakare
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Suhntoj nuo L-7 v. v. OC?* f 1 i .1 ’ C? & T> 49*901**

, A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

C :■ - *kl(ipmiestyyį;
» - Romn 17V6
į CHICAGO T.EMPLE • BppG.

", , ^7 VVuahittgioii Ši.
* Cor,.. Washington & Clark 
i ‘ * * 1 ‘ ‘1 ’

Namų’ Tek; Hyde Purk 3395
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MOKAME 6%
Už pinigus padėtus ant 1-mų Morgičių!
Pasidėti galima trumpesniam ir ilgesniam laikui.
Pinigai įdėti į nui’ų l-rnu inorgičius yra apsaugoti no mažesne ne
gu dviguba verte, nejudomo luito. \
KAM LAIKYTI SAVO PINIGUS PO VISAS BANKAS, KADA GA
LIMA VISUS SUDĖTI ] VIENUS MORGIČIUS IR GAUTI AUKŠTĄ 
NUOŠIMTI ?
Turime, morgičius po $500, $1000, $1500 ir didesnius. x
PARDUODAME'DIDESNIUS MORGIČIUS IšMOKESNIMI — tas 
yra tiesiausias kelias įgijimui didesnio kapitalo.
Nelaikykite savo pinigų be naudo 
ma Morgičių iš Lietuvių Bankos.

; ateikite tuojau? ir pasiimkite Pi r-

M 
M

Ineigu faksai
.Tusu ineigų taksai, kuriuos 

turit mokėti 1925 m., yra ma
žesni, negu mokėjote 1924 m. 
imant proporcijonaliai sulyg ju
sli ineigų.

Taksy sumažinimas įėjo ga
leli 1924 m. birželio 2 cF.

NAUJIENOS. Chicago. III.
- - į_____________ . . —i• • i

Metropolitan State Bankas 
dėl Jūsų Saugumo ir 

Patarnavimo

Kapitalas $200,000
Perviršis $100,000 

BResoursai $3,000,000
IKA PO VALSTYBĖS IR 

CLEARING HOUSE PRIEŽIŪRA

Oniversel State Bank
3252 S. Halsted St.

$1
įmokėjus mes pastatome į namus si

PRIRENGTĄ CONSOLE FONOGRAFĄ
štai yra jūsų proga nusipirkti augštos rųšies 
eonsole fonografą pilnai prirengtą, lengvais 
išmokėjimais.

M
M

įskaitant

M 
K

2

>

H

Fonografą, 6 ant abieju pusių rekordus, 
elektrines žvakutes, gražu velvet karpetuką 
ir 200 adatų.

$67.50
Lengvais išmokėjimais

Vienok tuo įstatymu ne vien 
tik taksai tapo sumažinti. Padi
dinimas išėmimo vedusiems it 
šeimyną galvoms, sumažinimas 
25 nuošimč. “uždirbtų ineigų” 
ir kitos permainos yra įdomios 
kiekvienam, taksų mokėtojui.

Sulig naujuoju aktu., norma
lė taksu mokestis yra du nuo
šimčiai ant pimųjų $4,000 už
darbio, keturi nuošimčiai ant 
kitų $4,000 ir šeši nuošimčiai 
ant kitų. Po pirmuoju aktu nor
malė taksų mokestis buvo ketu
ri nuošimčiai ant pirmų $4,000 
ir astuoni nuošimčiai ant kitų. 
Taksai imami nuo kiekvieno 
žmogaus uždarbio su mažomis 
išimtimis. Tokios išimtys yra 
$1.000 nevedusiems., $2,500 ve
dusioms ir šeimynų galvoms, ir 
$400 už kiekvieną užlaikomąjį 
asmenį išskyrus vyrą ar žmoną. 
Tas reiškia, kad nuo viso uždar
bio nevedęs žmogus gali atskai
tyti $1,000, vedusi porą, sykiu 
gyvenanti, gali atskaityti $2,- 
500. Jei nevedęs ar vedus pora 
užlaiko vieną ar daugiau asme
nų, kurie neturi 18 metų am
žiaus, arba negali savęs užlai
kyti dėl fizinės ar protinės ligos, 
tai galima atimti po $400 už 
kiekvieną tokį asmenį sykiu 
su $1,000 ar <$2,500 išimtimis.

1924 m. mokesčių įstatymas 
talpina savyje specialį aprupi- 
.nimą taksų sumažinimui, kuri 
nepasirodė kituose įstatymuose 
Visos i nei gos iki $5,000 yra 
skaitomos kaipo uždirbtos inei- 
gos. Ant šios sumos taksus mo
kantis gauna 25 nuošimčius kre 
ditą ant visos taksų sumos. Pa
vyzdžiui, taksus mokantis ne
vedęs ir neturįs jokių ypatų už
laikyti, kurio 1924 rp.z uždarbis 
buvo $5,000, be šio sumažinimo 
turėtų mokėti $80. Dabar jis 
moka $60. Nuo viso savo $5,- 
000 uždarbio jis gali atskaityti 
$1,000., dviejų nuošimčių taksas 
ant $4,000 yra. $80 kurių ketvir
ta dalis arba $20 yra atskaito
ma.

DAUG ARŠIAU NEGU
NUO AUTOMOBILIŲ 

MIRIMAI
N

M
M

H

M
M

PIANO STORe
C 7 T*L JL

M 
H 
M 
H

Kapitalas ir
Perviršis

$300,000.00

Padėkit savo pinigus ant n tusų 
augintą Pirmą Morgičią.

Pradėk taupyti nors su $1.00 šia
me pirmame ir stipriausiame Lie
tuvių Valstijiniame Banke Ameri
koje.

Siunęiaihe pinigus Lietuvon ir j 
kitas šalis. / /

Skoliname pinigus ant namų: 
apdraudžia m e namus ir* rakandus 
nuo ugnies; išrendavojame apsau
gos dėžutes “SAFETY DEPOS1T 
BOXES”.

Banko Turtas

Trijų Milijonu

METROPOLITAN 
STATE BANK

Po Valdžios ir’Clearing Hnuse 
Priežiūra

2201 West 22nd kampas 
Leavitt Street

CHICAGO.

Dykai Income Tax Patarnavimas

Visos smulkmenos išpildyme 
Income Tax blankų yra sutei
kiamos šiame banke. Specialis 
Tax Departamentas jūsų pa
tarnavimui. Ir už tai nereikės 
mokėti .

Kalbame lietuviškai
I

CENTRAL ■=• BANK
' 1112 West 35th Street, Chicago

T

Town of Lake

PUIKUS NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda per 
75 centus. Jie yra la
jai puikus ir patogus 
usidėjimui pirkinių: 
lie yra suienkami; 
inka dėl daug pirki
ny ir dėl mažai. Jie 
tinka • kožnai šeimi
ninkei, kuri perka,

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofiso, paduodant šį skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidy 5c.

NAUJIENOS
1739 So.Halsted St Chicago, III

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRJDGEPORT ELECTRIC CO., U n

Bartkus, Pres
xt>19 W. 47th Si., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Mes labai daug kalbame 
apie automobilių ir kitus ne
laimingus atsitikimus mir
čių. Bet skaitykite statistiką 
iš 1921 metų: Jungtinėse 
Valstijose nelaimingų atsiti
kimų kasyklose ir liejiklose, 
2,883 žmonių liko užmušta; 
geležinkeliai užmušė, 6,958 
žmonių; automobilįai užmu
šė 10,168 žmonių. Dabar pa
lyginkite apie šias skaitli
nes: mirčių nuo skilvio ligų 
apart vėžio — 43,786'ir mir
čių nuo vėžio ligų — 76,274. 
Daugelis jų butų išsisaugo
ję mirties jeigu jie butų var-' 
toję paprastą, bet labai svar
bų nurodymą: Eiti lauk ma
žiausiai vieną sykį dienoje! 
Trinerio Kartusis Vynas yra 
atsakanti gyduolė. Mr. Mil- 
ton M. Smith rašo iš Bald- 
win, Long Island, N. Y., sau
sio J5, 1925: “Aš- vartoju 
Trinerio Kartųjį Vyną nuo 
$kilvio ligų per paskutinius 
trejus metus ir suradau, 
kad jos yra geros gyduolės. 
Aš užlaikau savo skilvį fe
bai gerame padėjime ir aš. 
nenoriu būti be tų gyduo
lių”. Jus taipgi pabandykit 
jas ir sustokite savo aptie
koje arba pas gyduolių par
davinėtoją šiandien ir nusi
pirkite Trinerio Karčiojo 
Vyno! Trinerio Cough Seda- 
tive taipgi yra gerbs gyduo
lės, jos yra labai geros nuo 
slogų. Jei negalite gauti sa
vo apielinkėje, rašykite pas 
Joseph Triner Company, 
Chicago, III.

_ —

IR APIELINKES ŽMONIŲ ATIDAI
Turiu garbės pranešti publikai, kad utarninke, vasario 17, 

mes vėl atidarysime savo bizn; 5 vul. ryto, kad1 patarnavus ger
biamoms šęimininkėms šioje apielinkėje.

Musų'krautuvė visuomet turi geriausius parinktus keksus, 
taipgi turime gerą sviestą, bisketus. Kiekviena šeimininkė čia 
atėjusi suras, kad tai yra tiesa ką mes sakome.

Kad labiaus susipažinus su kostumeriais, kurie dar nėra 
buvę musų krautuvėje, mes nutarėme pardavinėti musų keptus 
produktus 10c. už tuziną, visiems tiems kurie atneš su savim 
kuponą kuris randasi šio skelbimo pabaigoje. :

Todėl nepraleiskite šios progos, ateikite į musų krautuvę 
utafninke, vasario 17, nuo' 5 vai. ryto iki 12 vai. dieną ir jus 
gausite 1 tuziną geriausios' bekernes produktų už 10c.

Neužmirškite utarninko, vasario 17, 1925, nuo 5 vai. ryto 
iki 12 vai. dieną.

—FBI' iith ’itiii

aku še* 
kolegiją; 
praktika* 
Pennsyl- 

iigon- 
Sąži- 

patar- 
visokio- 

prieš 
laike 

ir po

Mrs. MICHNIEVICZ - VID1KIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi

i rijos 
i ilgai 
vusi 
vanljos
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gi nuly m o.

Už dyką pata- 
j rimas, dar ir ki- 
1 tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 

; kreipkitės o ra- 
' site pagelhą.

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

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AIVŲ SPECIALISTAS

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 dki 9 vakare. 

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

Res. Phone Rockwe)l 0268 
Phone Canąl 0084 

Europinis gydytojas ir chirurgas 
DR. I. TREIGER 

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

nuo 10 iki 12 ir pagal sutartį

xxxxxxxxxxxmxmxxxxxixx
M M
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MDR. McCOWAN

Gydo Hemorhoidu. be Peilio 
be Skautmo. Neišgydys Nemokėk.

6.301 So. Park Avė.

XYYYYYXYXXXXXXXXXXXXXXIXXA
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SID’S
Naujas išradimas prašalins 

REUMATIZMĄ 
iš jūsų sistemos

Tikrai garantuotas, arba jūsų 
pinigai grąžinami. Klauskite 

jdsų aptiekoriaus.
Pardavinėtojai:

FULLER MORR1SSON CO.
HUMISTON KEELINA & CO. 

PETER VANSCHAACK & SONS 
PHILIP. A. BORN t’O.

IIIIIIIIIIH
Tik ką atėjo naujas Kul- 

1 turos No. 1 už 1925 metus.
Galima gauti

Naujienose
1739 S. Halsted St., Chicago 

Kaina 30 centų
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

LIETUVIU DAKTARAI

3

Tel. RN. 3138 
M. Wnitkewic* 

BANIS 
AKUftERKA 

Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
tu o, patarimai 
lykai moterims 
.r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

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

3235 S. Halsted St.

®-DR. HERZMAN-®*
Gerai lietimams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

I Dienomis: Canal 
8110. Nakti 
Drexel Q950 

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Special: Nedėliomis ofisas uždary

mas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Telefonai:

z

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. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė. *

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

DR. M. J. SIIERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

KUPONAS
Šis kuponas ir 10c. už 1 tuziną geriausių bekernės kepi
nių. Geras tiktai utaminke, vasario 17, 1925, nuo 5 ryto 
iki 12 dieną.

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasirįžę tar

nauti lietuviams.

ANTON PAV, 
SANITARY BAKERY 

1808 W. 47 St.

Narnų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 

v ir 6:30 iki 9:30 vakare 
4608 S. Ashland A ve., 

Netoli 46th St. Chicago, III.
y

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

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

nuo 5:3Q iki 7:30 vakare.

MILLER & BABITZ
3901 Archer Avė.

VYRU APREDALAI IR PASIUVIMAS
Rūbai pą daromi ant orderio. Primieravimas labai gerai tinka. 
Labai didelis pasirinkimas vilnonių materiolų naujausių paternų. 
Jus galite pasirinkti stylių kokis tiktai jums ] " 
Mes siuvame visokių vilnonį audinių 
siutus po 
Didelis pasirinkimas šu 2 kelnėmis 
siutų po 
Vyrų išeiginiai marškiniai 
parsiduoda po 
Vyrų rudi išeiginiai čeverykai 
parsiduoda po 
Vyrų naujos kepures, šiame išpardavime 
parsiduoda po

Mes valome ir prašiname

patinka.1

$33.50
$48.50
$1.85
$4.85
$1.85

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė.
Tel. lafayette 4146

IMPERFECT IN ORIGINAL
•. '/<' \’ I U j » *; •»» ..•« ■ .U'.\ -'* V

- ■■■■■M
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Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.
-----------

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 81st Street

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

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

Op tom et rišt 
Tel. Boulevard 6487 
1649 S. Ashland Are. 
Kampas 47-toa ant 

2 lubų

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedz.ie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3J50 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 

iki 8:30 vakare.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chronift-

• kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

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

Telefonas C anai 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette
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Perskaičius Kauno darbi
ninko laiške “aprašymą žvė
riško milicijos užpuolimo 
ant darbininkų 
miesto Rotuše (žiur. Ap
žvalgą), mums 
giminė, kaip kitąsyk, dar ca
rizmo gadynėje, gubernato
riaus Klingenbergo paliepi
mu buvo šaudomi žmonės 
Kražių bažnyčioje. Ne
mums vieniems atėjo į gal
vą tas palyginimas. Ap
žvalgos straipsnį bestatant, 
pastorius atnešė siuntinį, 
kuriame radome įdėtą Liet. 
Seimo Socialdemokratų 
Frakcijos interpeliacijos ko
piją vyriausybei: tame do
kumente irgi minima bedar
bių šaudymas Kaune ir ji
sai lyginama prie Kražių 
skerdynės!

Lietuva po krikščionių 
demokratų valdžia susilau-

minios vties

tuojaus pri-

kė, vadinasi, to, kad darbi
ninkai 
gatvėse 
nekaltų

. čiaus
niams, šinkuojantieros Kris
taus vardu!

tenai yra šavf.ami 
ir bažnyčioje. Tas 
žmonių kraujas te-

Šaudymo aprašymas mi
nėtame darbininko laiško, 
kaip atrodo, yra ne visai 
tikslus kai kuriuose deta
liuose. Socialdemokratų in-

nia kitokios skaitlinės apie 
nukentėjusius. Yra senai 
patirtas dalykas, kad net as
mens, matę tą patį atsitiki
mą savo akimis, ne vienodai 
jį nupasakoja. Bet bend
ruose savo ruožuose paveik
slas yra tas pats ir tame pri
vatiniame laiške, ir, interpe
liacijos tekste. Baisus yra 
tasai paveikslas! Kokį šu

rė į minią, nuomauu iš to, 
kad pas Kauno darbininkus 
kilo mintis duoti prašymą 
Rusijos ir Franci jos konsu
lams, idant pasaulis apgintų 
Lietuvos darbininkus nuo 
Lietuvos milicijos!

Tai yra desperacija. Tai 
yra netekimas , vilties, kad 
savoje “krikščioniškoje” tė
vynėje galima surasti teisin
gumą.

Už dvejeto dienų sukanka 
septyneri metai nuo Lietu-

vos nepriklausomybės pa-f 
skelbimo. Tos pasibaisėti-1 
nos žinios, kurtos dabar i 
ateina iš Lietuvos, užmuša Į 
žmonyse visokį džiaugsm^ 
deliai tų sukaktuvių," atima 
visokį norą didžiuotis praei
tųjų metų laimėjimais. To 
vietoje veržiasi kiekvieno 
protaujančio lietuvio galvon 
klausimas: Kur veda Lietu
vą dabartiniai viešpačiai?

Jeigu Amerikos lietuvių 
visuomenėje dar tebegyvuo
ja tikras ir nuoširdus atsi
davimas tai ĮJętųvos , liau
džiai, kuri savo ptąkąitu ir 
sunkiomis bukomis sukurė 
nepriklausomą Lietuvą, tai 
šių nepriklausomybės su? 
kaktų viii iškilmėse ji nega
les nepareikšti savo balso 
prieš Lietuvos despotus ir 
jų kruvinojo smurto dar
bus! (

Ne /‘Valio, laisva Lietu
va” turi, dabap skambėti lie
tuvių viešuose susirink^ 
muose, bet — šalin tie die? 
lės ir tranai, kurie kėsinasi 
pasmaugti laisvę ir 
kratybę Lietuvoje!

demo-

“Nau-Poryt, pirmadienį, 
jienose” tilps tik-ką gauta iš 
Kauno korespondencija apie 
kun. Puryckio bylą.

[ApžvalgaĮ
BUDELIŠKAS DARBAS.

Apie bedarbių šaudymą Kau
nu rašo laiške vienas lietuvis 
darbininkas iš Kauno savo gi
minėms Chicagoje sekančiai:

“Kas atsiliko sausio 
ną 1 t valandą (t. y. 
po pietų. “N.” Red.), 
melu! Darbininkai 
Ant pietų paleidęs, darbinin
kų inžinierius praneša dar
bininkams, kad jau nuo sau
sio 19 dienoti temokės po 
penkis 'litus. Iki sausio 19 
d. mokėjo 7 litus. Ir taip 
maža, o dabar dar du\itu 
numuša, tai su šeimyna la
bai sunku pragyventi. O 
bas nelengvas. Daug ir 
terų dirbo; moterims 
žiau mokėjo.

“Darbininkai susitarė 
nueit į Valdybą pas burmis1- 
I ra Vilęišį paklaust, ' Mel 
kokios priežasties nemoka 7 
litus. Iš darbininkų buvo ke
li supratingi vyrai, tai pra

einam visi 
aikšte, tur

19 dic- 
2 vai. 
dienos 
dirbo.

dar- 
mo- 
ma-

visi

lies Rotušės
nuims paaiškinti Vileišis!’

“Darbininkų buvo apie 
GOD. lai susirinko prie Ro- 
lūžės aikštes lies Valdyba 

valanda. Du nuėjo 
burmistrą. Bei nieį- 
Vienas gabus dar-

liek tnokčli. 
šaukia, 
o jo 
varė.

lopetas ir fštan^as, tai V|e-’ 
nam milicijantųi lopeta per
kirto žandą, antrą irgi pri
mušė. Kai labai > pradėjo 
šaudyt, darbininkai 1 pradėjo 
bėgt. Sužeisti rėkia; kur, kas 
pakliūva lekia, dauguma su
bėga į, bažnyčią. Bet raiti 
miiicijantai vejas ir šaudo. | 
Buvo miikii bažnyčioje pri-j 

sienos: 1 tiesiog1 
s ir.; j i skilo

kalta pri’;
palai lai į mukų 
per pusę ir nukrito žemėn. 
Katrą sugavo, vis- areštavo; 
daugiuits, rinko sužeistus ir 
užmuštus. !'

“Dabar darbininkai, isiura- 
šę prašymą, nuneša rusų ' 
konsului ir b'ranęij(>$ konsu
lui, kati duotų visur žinias, 
kaip Lietuva elgias su dar
bininkais.,.'” , *. B i • >
Tai įaio ^dedasi “šventoje, 

katalikiškoj • Lidluvcju”. /Ne
laimingi darbininkai negali, nei 
bažnyčioje pasislėpti nuo ■ 
žvėrėjusių i policininkų 
tikra Krakių skerdynė!

l.š aukščiau- paduotojo 
rašyme gąlindi ninrianyt, I 
toje kruvinoje tragedijoje 
pavydėtiną rolę suvaidino 
Kauno miesto bunniširais, 
jonas Vileišis.

Sunku pasakyt, ar burmist
ras iš liesų, šaukėsi milicijos 
pagalbos; 
šaukėsi, 
telefoną, 
vinti minia vargiai galėjo ta
tai girdeli. , Milicija Randasi, 
rodos, Apskrities Viršinitiko 
žinioje. Bet yča ; aišku, kad 
artimiausioji to kruvino susi- 
rėmNmK* (priežastis buvo ta, 
kad ponas burmistras atsisa
kė kalbėtis su darbininkais. 
Kodėl jisai taip elgęsi?

' j' ..
P. Jonas Vileišis .yra' vals

tiečių iliaudininikų vdikėjas. 
Reikėtų^ kad valstiečiai liaudi
ninkai pasiaiškintų, ar jie šito
kį burmistro elgesį užgiria.

ap- 
kad
ne- 

ir
p.

jeigu, jisąi ix 
tai veikiausia per 

ir aikštėje' sto;

“MIEGANTIS MILŽINAS”.

“Vienybėje” 
las rašo “be 
kad

vienas |L:ibera- 
pa^idtdžiavimo’,*

“Tautiečių liberalių srovė 
ir principais, ir iMavo esme 
(ką tai reiškia ? “N.” Red.), 
ir savo padėčia yra milžinas 
prieš bile kurią musų tarp
tautinę srovę. Tik reikia ši
lam milžinui pabusti iš 
miego, — iš kurio dabar jau 
ir bunda!”
Gaila, kad p. Liberalas ne

pasako, kelių pėdų yra tas 
“tautiečių” milžinas, ir nuo ko 
jisai užmigo.

Per paskutinius1 aštuonerius 
ar devynerius metus tautinin
kų išrovei turėjo 'būt aukso ga
dynė, nes per tą laiką lietuvių 
tauta iškovojo laisvę nud 
svetimo jungo ir sukurė savo 
valstybę. Kas, rodos, galėjo 
lenktyniuoti su patentuotai
siais patriotais tuo metu, kai 
visa lietuvių tauta buvo užsi
degusi pasiryžimu a Ilgiau Ii savo 
teises ir sukurti nepriklauso
mą gyvenimą? Lietuvių liau
dis turėjo, rodos, be jokių svy-

savo vadais ir įeiti paskui 
juos.

O tuo tarpu mes matome vi
sai ką kita. Kaip tik per šiuos 
niilemiančiuotsdus lietuvių tau
tos likimą metus tautininkai 
ne tiktai nėjo stipryn, bet dar 
j-įlpaėjo ir šiandie susilaukė 
to, kad jie palys jau prisipa- 
žįsta, joigei jų srovė “miega”! 
Jį veikiausiu butą ir amžinai 
užmigusi, jeigū nebūtų jai

nauji dementai, kurie dvi boL 
ševikų sukeltos suirutės mcia- 
listiniame judėjime laikinai

Buvo 11 
pašaukt 
silcidžiu. 
b i n i 11 kas pradėjo prakalbą:
Ką buržujai daro, nenor nė 
kalbėt su mumis! Paskui 
du milicijantai'' norėjo areš
tuoti šitą, kurs prakalbi/ 
sake, bet kiti nedavė, mili- 
cijantą pravarė. Vileišis iš
leido savo* padėjėją su raš
tu paaiškint, kad taip posė
dis (t. y. Micrilo.Tarybom po
sėdis. “N.” Red.) nusprendę 

Darbiu inkai
kad išeitų Vileišis, 
pavaduotoją pra- 

Tada Vileišis pra
neša milicijai, kad jį nor 
užmfišt. Atvyko raita milici
ja, apie 30 apsupo 'Rotužę.
žinai, darbininkai įniršę su-1 atsimetė Puo socialistų ir pri- 
j'iko. O raitosios milicijos siglaudė po “tautiečių” pa
vadas užkajnandavojo šaut 
tiesiai į būrį darbininkų. 
Zalpą šovė, lai 3 užmušė, 
30 sužeidė, kitus arkliais 
sumynė. Buvo ir moterų. 
Dvi moterys ant smerties 
sumiiiitos — aš savo akimis 
mačiau.

“Kai buvo susirinkę dar
bininkai, prie save turėjo

AIRIŲ dainininkas

Paskilhęs dainininkas, airis 
John McCormaek. Jis dabar sir
guliuoja, nutraukė savo koncęr- 
tųj maršrutą ir išvažiavo Flori? 
don pailsėti.

vienių asmehų nežymus skai
čius). Imant vidutiniai 3 narius 
šeimynoje, tai jau 5340 žmo? 
jiių. Tai baisi skaitlinė neperdi- 
deliam Kaunui! Gi katalikiški 
ponai sakė, kad bedarbių nėra.;. 

| Bevykdant registraciją musų 
draugai komisijoje pareikalavo, 
kad įsiregistravusiems ’ bedar
biams būtų duota pašalpos mai-' 
siu iki jie bus aprūpinti dar
bais.

Pradedant nuo gruodžio 17 d. 
Miesto Valdyba sutiko išduoti 
bcdaTbiani's kiekvieną dieną po 
100 pietų. Kalėdų šventėms iš
duota įsiregistravusiems kiek
vienam šeimynos nariui po 1 kg. 
mėsos, 1 kg. kyietinių miltų ir 
1 kg. duonos. Teisybė, kad Mie
sto Valdybai nesutvarkius to 
darbo kaip reikiant, išdavinėjant 
pašalpą buvo ir netikslumų. Mu
sų draugų, tiek pačioje M. Tary
boje, tiek komisijoje buvo rei
kalauta nevilkinant duoti be
darbiams darbo. Organizavimui 
viešųjų darbų ir apskritai be
darbiams šelpti buvo pasiūlyta, 
kad miestas duotų šimtą ..tūks
tančių litų ir valdžia šešius šim
tus tūkstančių. Buržuazinė dau
gumu Miesto Taryboje musų 
draugų siūlymą atmetė. Valdžia 
gi tuo tarpu davė tik šimtą de
šimts tūkstančių. Darbai mieste

nok *da ir šiandie, kad ir alsil- 
žadėj.ę “socialistinio” vardo 
(kuris jiem;i iš tiesų ir neli
ko),'Lietuvos' liaudininkai me-|orgailljzuoįi (kasama kalnas į 

socialistus' Linksmadvarį, taip pat Kauko 
klausime:- gatvėje, prie kanalizacijos, prie

ko),' Lietuvos' 
gina pamėgdžioti, 
internacionalizmo 
liąųdininkų dekgalas juk daly- grindimo gatvių ir. tt.) Dabarti- 

■vdvo įvairių Europos tautų ra-|nįu laiku dirba apie 480 darbi* 
<di!kąlų .suvažiavime, brancijo- ninku. Mokama už 8 vai. darbo 

diena 7 lt. (komisijos'- buvo • Nu
tarta nemažiau kaip 8 lt.). Dar
bų yra nepakankamai ir todėl 
musų draugai komisijos posėdy 
13/1 pasiūlė pareikalauti iš val
džios atatinkamų sumų organi- 
zavimui darbų visiems Kauno 
bedarbiams, gi tuo tarpu organi
zuoti bedarbiams pašalpą mais
to produktais., valgyklas ir tt.

Juk dabar tur būt įsitikino 
visi, kad bedarbių yra, taigi rei
kalinga,- ji^ms ir padėti.

Red. past. Dabar mbkama į 
dieną tik 5 lt. | S-D]

-dikąlų
je, kur buvo nutarta steigti 
radikalų Internacionalą. .

\ • f

Tuo tarpu “Vienybes” bend
radarbis didžiuojasi kaip tik 
tuo, kad jo vienminčiai Ame
rikoje esą internacionalizmo 

priešai!
Tat kokie gi yra to “milži

no” principai?

Bedarbių klausi 
mas Kaune

• 'i ... X- ■ v

Lietuvoje nedarbas prasidėjo 
reikštis dar 1923 m. Pradžioje 
1924 m. jau buvo visur daug be
darbių, Kaune gi daugiausia. 
Kauno m. darbininkai jau tada 
susirūpino. Kauno m. socialde
mokratų komitetas iš Partijos ir 
profesinių sąjungų atstovų įkū
rė Bedarbiams šelpti Komitetą, 
kuris, deja, valdžios įvairiais 
budais varžomas ilgai negalėjo 
pradėti plačiau veikti. Tiesa, bu
vo išduota labiausiai pavargu- 
siems bedarbiams keli šimtai 
pietų ir kai kurie sušelpti pini
gais, bet vis tiek tai buvo van
dens lašas juroje, šelpimas, ži
noma, pirmoje eilėje darbu, tu
rėjo būti vedamas plačiai, nes 
bedarbių skaičius jau tuomet 
buvo gana didelis ir vis dar di
dėjo. čia jau reikėjo tuo klausi
mu1 valstybei susirūpinti. Bet 
musų ponai miegojo ir nenorėjo 
žinoti apie jokius* bedarbius. 
Dažnai buvo girdima iš j ų, kad,1 
esą jokios čia bedarbės nesimato 
ir kad tai tik išgalvojimas so
cialdemokratų. Tą pat manė ir 
“miesto tėvai”. Rimtai šio klau
simo Miesto Taryboje nieks ne
statė. Nors ir bitvo ten neVa 
“darbininkų atstovų” arbaĮ, kaip 
jie mėgsta save vadinti, kairių
jų, bet Ir jie kartu su buržuazi
ja ir federantais tylėjo. Visai 
kitaip pasikeitė dalykai, kuomet 
per paskutinius . rinkimus j M. 
Tarybą įėjo 8 socialdemokratai 
(buvo tik J). Musų draugai pir
muose posėdžiuose ipasžLkė: ftne-s 
esame darbininkų atstovai ir 
griežtai ginsime darbininkų rei
kalus.

? . I
Vos tik susirinkus naujai M. 

Tarybai, buvo' iškeltas bedarbių 
klausimas ir nežiūrint “kairių
jų” bei dešiniųjų trukdymo so
cialdemokratų frakcija savo grie 
žtiųuu ^rivėrte M.' Tąrybą tij 
klausim^ /spęsti.į Hšritii^a l?ej 
darbių padėčiaii^į'ti ir šelpti ko
misija. Komisija tuč tuojauš 
pradėjo bedarbių registraciją. 
Vos paskelbus apie registraciją, 
šimtai darbininkų ėjo registruo
tis. Iki Naujų Metų įregistruo-

stoge.
Amerikos tauitinin!l<ų “milži

nas”, kaip žįilia, remia Lietu
vos liaudiniiiįus. Pastarieji 
šiandie yra silpnesni, negu ,tre
jetas, ketvertas mietų algid, 
O kaip .Lietuvos liaudininkai 
tituluodavosi tuomet, kai 
jiems sekėsi gerinus, negu da
bar? Nu-gi “socialistais”! Vie-'ta 1780 bedarbių, šeimynų (pa-
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Politine Ekonomija
Iš rusų kalbos laisvai vertė J. Sondeckis.
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, Kas kita, jei gamybos. ^prie
menės priklauso tiems, • kurie

Į • • 11 ■ Vpalys jomis ’ (nedirba, bet leid- 
naudodamies 
šios rūšies

žia jas darbkn
svetimu (laibu.
gamybos priemonių savininkai 
negali pašile
kad d ar bi n iii kai

jiems iviikalinga iš-

kių ir bado yra verčiami par
duoti savo darbo jėgas kapita
listams.

Kapitalistinis ūkis 
manufaktūra. Mes 

inti tik tuo, kadjčiau esame kalbėję, 
tedirbtų tik, nufakturo atsinidd

prasideda 
jau anks- 
kad ma

rmėsi nosie, 
kada visucp'Učj buvo įvykęstiek, kiek

sumutinti,
r^.v įninkamu
jiems nebutu jokio išrokąvimo .siranda tiek našus (produktin- 
tuo dalyku užsiimti. JięFjiegali '^’s), kad jis gali pat-cinkinti 
apsieiti be j 
(svetimo) ir

nes šiuo atsitikimu didesids ctaųbo suskirstymas, t. 
nieko netektų ir y. kada darbininko darbas ai

)ridedamojoš/darbo pati darbininką, bet dar duoti 
be virš vertes, ku- pelno ir kapitalistui. Manufak- 

i .pelnfo, ir dėl ku- turą sujungia vieno kapitalis'-
rius jie imaĮfi rito darbo, šios-lo rankosna tani tikrą neteku-

priemonių
5 kapitalistai, o 

- kapitalas. 
Kapiteli Jas įdedd įmonei) ka
pitalą tik tuo liksiu, kad tas 
kapitalas grįžtų jam su nuo- 

su pelnu. 'Trtgt 
žm o galis. rfąrbo

rūšies ddrbo 
įlinkai ir b t 
pačios priemonė

šimčiais —
kapitalas tai
vaisių dalis; kurios skiniukai
leidžia ją apyvartoj naudoja-
vaisių dalis 
leidžia ją t_. 
mos svetimu dafrbu tikslu gau
ti pelno. Kąlahgf vifeų žmogaus 
darbo įVąiįių vertė išreiškiama 
pinigais,: itęd$J pinigai bus tai- 
pgi kapitalas, . 
žiami: apyvarton 
pelnb,j į/

Iš šilo kapitalo aptarimo 
aišku;' kad kapitalistinis ūkis 
įinli prasidėti tik tada, kada 
žmogaus darbo našumas pa- 
sieke tam tikro laipsnio. Jei 
darbininkas tegali tik-.ti^k pa
gaminti, kilk jam reikalinga 
gyventi, tai kapitalistui toks 
darbas viršvertės arba pelno' 
negali nuteikti. Be to, kupila- 
listiniam ūkini reikalingos 
“darbo rankos”, t. y. gaminto
jai, kurie neturi gamybos įran

savi-j siu gamybos priemonių amat
ui nkų skaičių ir padaro darbą 
našesnį už paprasto amatninko 
(laiką. Taf yrą galima dėlto, 
kąd čia • gamybos išlaidos yra 
jmąžęsAis (palyginti, mažiau iš 
leidžiama butui, įrankiams ir 
.tt.) ir kad darbo suskirstymas 
manufaktūroj dar labiau pa
didina jo našumą.

lahgi vifeų žmogaus

jei tik jie leid- 
tikshi gauti

Manufaktūroj 
da rbin i n.kai.-i tedirba 
vieną gaminio dalį, 
nufakturoj gaminamos adatos 
pereina bent per 72 darbini n-

kiekvienas 
kurią nors 
Pav., ina- 

- k

antras kala skylę, trečias — 
smailina ir tt. ir lt. Kiekvie
nas darbininkas taip įpranta tą 
atskirą darbą dirbti, kad jis 
gali padirbti greičiau ir gc- 
riau negu kad jam reikėtų 
dirbti visą adatą. Todėl tie 72 
darbininkai, dirbdami manu
faktūroj, gali padirbti daugiau 
adatų, negu jie padirbtų kiek
vienas atskirai savo dirbtuvėj 
dirbdamas. >

(Bus daugiau)
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SCHOOL HALI SVET., 48 IR HONORE STR, IR 
SV. JURGIO PAR. SVET., 8RIDGEP0RTE

Iškilmėse dalyvauja:
DZIMDZI DRIMDZI su misterija “Laisva Lietuva”, 

dainomis ir dzimdziškomis gudrybėmis.
BIRUTES choras vadovaujant p. A. Vanagaičiui.
Lietuvos Operos tenoras p. JUSTAS KUDIRKA, 

p-ni RAKAUSKIENĖ, p-lė M. BERECKAITĖ, p-ni S. 
KRASAUSKIENĖ, jauna šokėja p-lė L1UTKUTE ir 
daugelis kitij.

Susirinkusius sveikins LIETUVOS KONSULAS p. 
P.ŽADEIKIS.

Kviečiame visus lietuvius dalyvauti Vasario 16 d. 
Šventėj, kurioj minėsim Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuves ir pareikšim užuojautos Vilniaus krašto 
lietuviams. t

Iškilmių pradžia: m

School Hal. svet., 48 ir Donore Str. —■ 7 vai. vak.
Šv. Jurgio par. svet, Bridgeporte, — 8 vai. vak. 

RENGĖJAI — VILNIAUS VADAVIMO KOMITETAS.
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Baisi Reakcija

(Tąsa nuo 1-mo pusip.)

išpildymų, net beletristinio tu
rinio. Ar galėjo cenzorius su
rasti koky nors pavojų straips
ny pavadintame “Ne anekdotas, 
bet tikras atsitikimas” šio turi
nio:

“Kas daryti, kai cenzorius pa
lieka tuščią vietą ir liepia... už
pildyti tuščią vietą. Reiškia,

Atsiimkit laiškus iš Pašto

kad dežuruoj antis policistas 
ėmės spręsti, apie kokias organi- • eisi per dvarą, — gausi mušti, 
zacijas ir apie kokius ašmenis. neisi per dvarą, — gausi mušti, 
galima, kalbėti, o apie kokius ne-' Uždavinį reikia išrišti taiu, kad 
galima. Policistas virto mitin- tuščia vietą kuo nors užpildyti 
go vedėju, be reikalingų perspė- Sąmoninkag vok. poetas Reine, 
jimų, numatytų susirinkimų įs-j kuris nenorėjo virsti Ezopu, t. 
tatyme, nutraukė mitingu su y/ rašyti pasakėčią, kurią gali 
pagalba kitų policistų išskirstė suprasti kaip norėdamas, rado 
minią, o kalbėjusius mitinge nu- tokią išeitį: kai Fridricho ar ko
si varė i, nuovadą. Iš kitos vie- kio ten kaizerio cenzoriai išbrau
tos, būtent Viekšnių (Mažeikių I 
apskr.) mums praneša, kad nuo- XII skirsnį, jis susitaręs su ,į

Šie laiškai yra'atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klaust prie langelio kur 
padėta iškaba “Advėrtised Win- 
dow” lobe j nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturjoliką 
skelbimo.

dienų nuo

K
Kazimier

pa-

kė iš jo veikalo “Idėjos” .visą ~------ • >
dejų, išbrauktąją vietą užpildė 

valandos šiais keturiais žodžiais: vokiečiu
vados viršininkas pavelija sau 
nustatyti, iki kurios 
vakaro gali tęstis susirinkimas.

Paskutiniu laiku vadinamoji 
politinė policija Įvairiose Lietu
vos vietose padarė eilę kratų ir 
suėmimų. Kodėl ji vadinasi po
litinė policiją, kokiu įstatymu 
paremtas jos ekzistavimas, koks 
jos veikimo statutas, kieno įsa- sena istorija, kuri naujai pasi- 
kymu ji atima piliečiams laisvę 
ir kokios garantijos yra tam, 
kad nenukentės nekaltas pilietis, 
—• apie tai nieko nežinoma. Vie
na aišku, kad sauvalei čia yra 
kuoplačiausia dirva. Todėl mes 
matome, kad po priedanga ieš
kojimo komunistų, tarpe darbi 
ninku ir moksleivių vyksta ma
siniai areštai ir kratos. Iškire- 
čiania ir suimama nevienas soči 
aldemokratas arba net asmenys, šiame vyriausybės: 
apolitinio nusistatymo. Savo 
uolume iKilitinė policija sąmo-

cenzoriai —• kvailos galyos.” 
Tai tikras atsitikimas. Dar ga
lima pridurti, kad Reine yra pa
rašęs eiles, kurios baigiasi žo
džiais: “Das ist eine alte Ge- 
schichte, doch bleibt šie immer 
neu.” Mūsiškai reiškia: tai yra

Visą tą straipsnį cenzorius iš
braukė, bot dabar jau paliko tuš
čią vietą. Matyti cenzorius pats 
mano, kad jo reikalavimas nepa
likti tuščios vietos yra neteisė
tas, bet visgi reikalauja.

Mes manome, kad minėti čio
nai atsitikimai vyriausybei yra 
žinoma, o jei nežinomi, tai bus 
ištirti ir sužinoti. Taigi kl&u-

1) Ar pritaria>.,vyriausybe 
tam, kad byla ąž 'platinimą ne- 

ningai ar nesąmoningai daro to- Įeg.ajįų atsišaukimų btjyp Atiduo- 
kių klaidų, kurios rodo^ kad jos įa ^pręSy Karo Lau^d.ręeism'ui, 

kad policija bereikalo pavartojo 
ginklą ir smurto priemop^ ra?.- • .............................

veikimui ribų nėra. Taip, šio 1^ 
mis dienomis buvo iškrėsta^! • 
Valstybės Gynėjas Arminas, na- niįaį miniai išskirstyti, k£d bę 
rys prokuratūros korpuso, kurio rej)<a|0 buvo nutrauktas prieš 
nurodymais tik ir tegalėtų veik
ti politinė policija; iškrėstas' 
taip pat baudžiamosios teisės 
prof. Stankevičius. Žinoma, 
akyvaizdoj tokių faktų, labai 
sunku kalbėti apie kokias nors 
konstitucines garantijas, apie pi 
liečiu asmens ir buto neliečiamy-

Maža to: musų turimomis ži
niomis, politinė policija, kvosda 
ma suimtuosius,, tebevartoja 
žiauriausias smuito priemones, 
kaip tai mušimus, elektrizaciją 
ir k. t. (Vilkavišky ir Šiauliuo
se). Suimta Ona šmaiganskai- 
tė (Vilkavišky) buvo žiauria1, 
sumušta, o paskui nežinia kur 
dingo ir iki šiol valdžios organai 
duoda apie ją prieštaraujančias 
žinias.

Valdžios veikimą kontroliuoja 
netik įstaigos tam reikalui pa 
šauktos, bet iV viešoji visuome
nės opinija; t. y. spauda. Musų 
gyvenimo sąlygose spaudos lais
vė yra suvaržyta karo cenzo
riaus nuožiūra, kuri siekia netik 
karo dalykų, bet daug plačiau, 
štai, “Socialdemokrato” Nr. 52 
(1924 m.) buvo įdėta kronikos 
žinia, apie minėtą aukščiau karo 
lauko teismo bylą. Cenzorius 
ją išbraukė, nes tai esanti karo 
paslaptis. Betgi “Karys” tą pa
čią žinią išspaudino nedraudžia
mai. Iš š. m. Niyl cenzorius iš
brauko visą vedamąjį straipsnį

. apie tą pačią bylą. Kokios čia 
karo paslaptys?- Arba ką ben
dro su kariuomenės veiksniais 
turi policijos pasielgimas sausio 
19 d. Rotušės aikštėj ? Tuo tar
pu apie juos neleista musų or
ganui nieko pasakyti. Cenzo
rius taip toli nuėjo, kad tam tik
rais atsitikimais, neleidžia var
toti tokius žodžius, kaip “buo
že” (jei jis taikomas šaulių Bū
rio Vadui). “Karininkas” ir “Ka
reivis“ ( jei pirmąjį kunigas pri
ėmė į kapus, o antrojo ne, kuo* 

’ met ir vienas ir antras buvo nu
sižudę). Aprašymas vieno poli
tinės policijos agentb nusikal
stamojo darbo matyti buvo pa
laikytas už karo paslapties išda
vimą, nes visą tą žinią karo 
cenzorius išbraukė. (“S-to” Nr.

rinkiminis mitingas? Ar pritą- 
įria veikimo budui politinės po
licijos ir karo cenzoriaus?

2) Jei nepritaria, tai kas pa
daryta, kad minėtų atsitikimų 
kaltininkai butų patraukti atsa
komybėn, ir kokių manoma im
tis priemonių, kad ateity tokie 
atsitikimai nepasikartotų.

3) a r mano vyriausybė įvesti 
i teisėtas ribas politinės polici
jos ir karo cenzūros veikirfią?

Šią interpeliaciją laikome sku
botą.

Pasirasė: M. Markauskas, L. 
Purėnienė, K. Bielinis, J. Pleč
kaitis., J. Markelis, J. Daukšys, 
V. Galinis, Kairys.
Seimas, 1925 m. Sausio mėn. 27

Interpeliacijos skubotumas kle
rikalų atmesta

. Sausio 27 dieną šitoji interpe
liacija buvo socialdemokratų 
frakcijos įnešta Seiman kaipo 
Skubota. Tik šiandie, sausio 30, 
tas skubotumas buvo svarsto
mas. Už skubotumą kalbėjo d. 
St. Kairys, prieš — žinomas re
akcijos šalininkas Draugelis. 
Klerikalų dauguma tą interpe
liacijos skubotumą atmete. Ji 
eis dabar paprastąja tvarka, bū
tent taip įrašyta į Seimo dieno
tvarkes 28-jį punktą.

šiandie sužiiiojoųio, kad kleri
kalai,, gelbėdami Puryckį, neša 
skubos keliu įstatymą specia
liam teismui sudaryti. Tuo tik
slu rytoj šaukiamas nepapras
tas, nebuvęs Seimo praktikoje 
posėdis tam Įstatymui svarstyti, 
šiaip žmones šaudo karo teis
mai; čionai gi — specialis Įsta
tymas spekuliantams apginti! 
Kunigai priėję prie begėdiškų 
darbų dabar juos slepia.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra »andin £os. ,

M A l » M NAMŲ BARBENAI

Maža to, kad cenzorius brauko 
jo nusimanymu neleistinus raši
nius, bet dar liepia užpildyti 
tuščią vietą. Delei technikos 
priežasčių tokio paliepimo užpil
dymas sudaro sunkenybių; bet 
gi cenzorius išbraukia ir naują

11 Butka A
17 Cyzienas
18 Demeręskene Age
26
29
32
33
45
50

70
72

• • / 
Getchąs- J 
Grjcūs VVhylom 
Guzenas Mikolas > ' 
Gura Jonas / • 
Janec Tomas- 2 *- 
Karpis Jonno 
K alpi s Juozas 
Leskaska Petras 
Lipskene Rozalija 
Lukosaitis W 
Martynui Bakucini 
Matajtie Juozet 
Maitinus Ignac 
Mohejus Zvalionis 
Olberkis Steli 
Overlingas Toni 
Petrausku Kazimerui

Porkas F
Pudzinvaite Marij
Rekašių Antanu
Savicui Elizabeth

74 
75
83 
84
85
89 
94
96
97

\02 
108
118 Šidlauskas Zigmas
124 Statkevigus Antenas5 
129 Visus Johan & Rozalia 
135 Wajkevicus Ludvikas

„, T i -'• S

u
,y

\ • -L. 4A1 •

Dzimdzi-Drimdzi užimtas -
\ x -.

15
16

vas. Melrose Purk 
vas. Cicero
vas. Town of Lake

18 vas. Town of Lake
x20 vas. Roselande

‘ 21 vas. West Pullman
22 ir 24 vas. Bridgeporte.
Kas noirėtų liuosas dienas 

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

—Dz. Drimdzi.

PATYRIMAI
NERVIŠKOS MOTERIES

Nusilpusi, nusiminusi, be vil
ties — gavo pagelbą 
vartodama Lydia E.
Pinkham’s 'Gyduoles .

Cincinnati, Ohio. — “Aš buvau ner
viška ir negalėjau miegoti, tankiai 

-—-j verkdavau ir bu- 
vuu nusiminusi ir 
nepaisiau ar aš gy
vensiu ar mirsiu. 
Mano dešinysis šo
nas labai skaudėjo 
ir turėjau nugaros 
skaudoj i inq. ir silp
numų. Aš skaičiau 
apie jūsų .gyduoles 
laikraščiuose ir ra
šiau dėl tolimesniu 
informacijų. Aš 

E. Pinkham’s Vege- 
Kraujo Gyduoles ir 

dėl Kepenų Pilės ir vartojau Lydia 
E. Pinkham’s Sanative Wash. Aš ga
vau geras pasekmes visuose atsitiki
muose ir aš dabar vėl galiu dirbti 
ir galiu valgyti viską kas tik papuo
la. Mano drsūgai pasakė man, kad 
aš dabar gerai išrodau”. — Mrs. F. 
K. Coriell, 129 Peete St., Cincinnati, 
Ohio.

Noriau atsakys laiškus
Philadelphia, Ph. — “Aš vartojau 

jūsų gyduoles nuo nervingumo ir nu
silpusio kūno ii’ abelno nusilpnėjimo. 
I’o vartojimo Lydia E. Pinkham’s Vc- 
getable Compound ir vartojimo Ly
dia E. Pinkham’s Sanative Wash, aš 
pasijutau kaip kita moteris ir pa
sveikau visais atžvilgiais. Aš atsaky
siu laiškus klausiančius apie tas gy
duoles”. — Dora llolt, 2649 S. llth 
St., Philadelphia, Pu.

*
.............

kosulį sustabdyk tuojaus vartojant
VERA’S COUGH BALSAM

Severo Kalendorių 1926 metamo gaunama visur aptiekose, ar nuo

W. F. SEVERĄ CO.. - CEDAR RAPIDS, IOWA

Severa’s Coid and Grip Tablets
sulaiką persišaldymą nededant jam išsivystyti. Kaina BO centai pas aptieką
—.........■■III...  W1I UI I ■ -III.. . ■ Įi............. ■ IMI l«— "I- ■ —. Il» II. ■ .1 Wlill.W U I ...... - |F

Pianų Krautuvė
SUGĖDYSI $200 ANT PIANO IR GAUSI DAUG 
GERESNI, PIANĄ KAIP PIRKTOM KITUR

- CtUĄBRans f.n
^gistering Piano

Gulbranaen Trade Mark

BABY GRAND, STRAUBE, 
ARTONIAN, KIMBALL, 
CHURCHILL P L A Y E R 
PIANAI, ANT LENGVŲ 
IŠMOKĖJIMŲ, DIDELIS 
PASIRINKIMAS.

BRUNSWICK-RADIOLA —PHONOGRAFAS IR RADIO, 
Kainos nuo $150 ir aukščiaus

■ ______ - RADIO DEPARTAMENTAS:
f RADIOLAS, DeFOREST, ZE- 

a NITH, NEUTRODINE, CROS- 
BY, SUPERHETRODINE, LOUD 
SPEAKERS, TUBES, “B” BAT- 
TERIES, VISKAS, KAS NAU- 

, JESNIO IR GERESNIO, GAUSI- 
, TE PAS MUS.

NAUJOS ROLLS DEL PIANO SU ŽODŽIAIS
... 1.00
... 1.00

> ... .75
. 1.00

1.00 
. 1.00 
... .70

112-Tų Mergelių dainavimas >...............
114-Lakštingalėlė   w...... .....
123- ČigonSlis, polfca .............. Z....... ......
124- Mellet/ Šhįnhs’ ...‘....'..’-LL..:.'/.:/...'.....
125- Aš LietuVaitė’......:.....
126- Geriąų dieną, geriau naktj .......
127- Tėvynės garbei inarsas,...............
128- Pamp.lijonas   .....t.ii.:..................... .

EXTRA! j
Churchill Pianas Play- į 
tris, naujiis' Riešuto į 
kieto medžio. į

Už ........ $295.00 I

16009

16008 
16004 
16005 
16006 
3684A

•leMMaNlh

....... t-j-ė
• s •?

I

SYKIU

5 tūbų Radio setas 
visais prietaisais 
Loud Speakeriu.

Tiktai .... $90.0Q 
.i ‘4 ■

NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI
Stasys ir Oi tu mergele ..................................... ..........

(Dainuoja J. Butėnas)
Tosca, valcas ..................................................................
Dzimdzi-Drimdzi ir. Fudbolas.......................................
Dūdele ir Godeles .................. ..... ............. .....................
Geriau dienų, geriau naktį ........................... ................
Oi greičiau, greičiau, Rakauskaite ............................

JOS. F. BUDRIK■
3343 So. Halsted St. Chicago

su
ir

3327 So. Halsted St.

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 didesnį ant mažesnio, ma
lonėkite atsilankyt į musų ofisą, 
mes tikimės, kad Tam i štai 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.

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

Rozenski-Lemont & Co.
6312 So. VVestern Avė.

Prospect 2102

KONTRAKTORIUS
Budavoju mędiųjtfs ir mūrinius 

.pamuš, o jeifru kas nori medžio 
'darbą pats' dirbti,.tai tokiam tik 
mūrą parrfatą galiu pamūryti.
Esu seniausias lietuvis kontrakto- 
tius.

P. KASPARAITIS
3827 Archer Ate.

Tel. J/nfayettc 9182

M - MrxxxxxxxxxxxxxxxxxxTxxxxxxxxmxxxmxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

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

Vaidas ir pavardė
Kaimas .. Valsčius

Paštas .1. Apskritis

Pinigų prislunčiu $ turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas .....

Adresas

50
100 
200 
300
400 
500

(jei nori

i vii.

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

! . \ ’ • / /

Litų kiirsas siunčiant Paštu ir Telegramų

litų .'.....
litų ......
litų .......
litų „z... 
litų ......
litų ......

'aš t u 
$5.75
10.75 .

21.00 ..
31.25 ..
41.50 ..
51.75 i.

600 litų .........
700 litų ........

‘ 800 litų ........
900 litų ........

10“0 litų ..........
5000 litų........j.

Paštu 
$62.00 

. 72.25 

. 82.5(1 ........

. 92.75 ........
108.00 .........
514.00 ......

Telegramų 
$62.50 
72.75 

....... 83.00 

....... 93.25 

...... 103.50 

...... 514.50

Telegramų 
......L $6.25 
........ 1U5 
.....Į 21.50 
..... . 31.75 
.......> 42.00 
........ 52.25

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.
’1 ■ a v Visuose - reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois

— • u. .

DEL
SERGANČIŲ ŽMONIŲ 

'Dykai Klinika
Nereikia daktarui n\okėti
Ar jus buvote gydytas nuo ju>ų 
užsisenejusių ligų ?

Specialistai dėl privačių ligų tik
tai. ’ ,

Ligoniai moka tiktai už Čepus, se
rumus ir gyduoles.

KALBAME LIETUVIŠKAI

. III, Health Buraau
159 N. State Street, 

Room 1421

Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuųgeriausiai.

M. Yųška, 
3228 W. 38th St.,- Chicago, 1U. 
——- i i , —J

CHIROPRACTIC
Del šlubų

ir ligotų

vaikų su

teikiamos

Oi. Paul Bauniaiin
X-Ray speciaJC egzamihacija.

3462 Halsted St.

LIETUVON
užrašykite aaivo gimL 
hemfl ir p a žįstam i ems 
NAUJDSNAS.H Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.
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CHICAGOS
ŽINIOS

Trys žmones apdegi Paijuosuotas k
KALĖJIMO

Sveikatos Instituto 
darbuote

Mrs. A girs Dnrrman, 1222 
Roscoe St., su degančiais che- 
mikaliniais varytojais vale sa
vo drabužius. Betrinant šilką 
pasidaič kibirkštis, kuri užde
gė chemikalus ir dabai apdegi
no jos veidą ir rankas. Mrs. 
Elizabeth Jeske, 1838 Winne- 
bago Avė., labai apdegė, užsi
degus jos drabužiams jai dir-

m e 
Ih.S 

milio 
'užsiima iš Smulkios Žinios

Chicagoije jair nuo kelią 
tų gyvuoja Public Healtli 
titiite, palaikomas keJių 
n k irių. Institutas
imtinai venerinių ligų (lyties) 
ligą gydymu.

Šiomis dienomis Institutas 
išleido atskaitą savo darbuo
tės pereitais metais. Ta at
skaita parodo, kad pernai jis 

l| 1,133 žmones, arba 
po 1,011 žmonių, ser- 
venerinėmis figomis. 
Institutas gydo vidnti- 

po 1,200 žmonių į die-

knsdie 
ga.nčių 
šiemet 
niškai 
ną. ‘

Islitulas turi 
rams, kuri užima 
ta augšta prie 32

atlieka darbą 
Instituto, l>et 
dėl 500 kitų

pacientu buvo

kliniką vy- 
visa kelvir-
North Stalie 

Si. Moterų ir vaikų klinika 
vra prie 72 E. Bandolph St. 
Taipjau turi “sveikatos cent
rą” prie 129 E. 
ratoriją, kuri 
nelik dėl vieno 
ir daro tyriYnus 
gydytojų.

Didesnė puse 
gydoma dykai.

Ši Instituto y darbuotės at
skaita parodo, kad venerinės 
ligos Ghicagoje vra labai išsi
platinusios, ne-i juk be Insti
tuto, kiekvienas daktaras irgi 
turi nemažai venerinėmis ligo
mis sergar^'ių pacientų. Tekis 
Institutas yra labai naudingas, 
>7>ač biednuomenei, nes jis 
už mažą atlyginimą, ar ir vi
sai be jokio ’ atlyignimo, jei 
pacientas to neišsigali, duoda 
reikalingą ir rūpestingą, medi- 
kalinę pagelba bjauriausiose ir 
labinusia kenksmingose žmoni
jai ligose.

34 žmonės sužeisti 
ekspliozijoj

Užvakar dienraščio Chicago 
American graviravimo depar
tamente kilo eksplięzija, o 
paskui ir gaisras. Pirmiausia 
sprogo ethero blėkine, kuri 
uždegė kita® sprogstamąsias 
medžiagas. Visame, name kilo 
didelė panika, fckspiliozijoj ir 
panikoj 34 žmonės liko sužeis
ti, kuriuos tuojaus -nugabenta 
gretimon Irouuis ligoninėn. 
Dalis spaustuvės liko pagadin
ta ir laikraštis turėjo išeiti 
svetimoj spaustuvėtj. Tame pa
čiame name esąs Chicago 
Examiner mažai nukentėjo. 
Visi sužeistieji gi, išėmus vie
ną. aprišus jų žaizdas, tuojaus 
sugryžo į darbą.

SKULPTORIAUS ARCHIPEN- 
KO KURINIU PARODA

Arts Clyb of Chicago, 410 N. 
Michigan Avė., atsidarė ukrai
niečio skulptoriaus AlČnksandro 
Archipenko kurinių paroda, Be 
skulptūros yra išstatyti ir keli 
piešiniai. Archipenko priklau
so prie taip vadinamųjų kubis- 
tų-modernistų, todėl neprątu- 
siems prie tokios dailės, jo kuri- 

• niai išrodo gana keisti.
Dailės kritikas C. J. B.ulliet, 

Chilago Evening Post “Art 
World” magazine yra įdėjęs il
gą straipsnį apie Archipenko. 
kuriame jis vadina skulptorių 
lietuviu ir labai giria jo kuri
nius, statydamas jį greta pasau
lio didžiųjų skulptorių.

P-lė Thelma Nicludson, 
Randoiph teatro kasierė, pasi
rodė labai drąsi esanti. Kada į 
kasą įsiveržė plėšikas ir atsta
tė revolverį, tai nė kiek nenu
sigando, bet plėšiką pastūmė, 
ir užtrenkė duris. Jis tada 
bandė ją pasiekti per priekinį 
langelį, bet ji tik pasilenkė ir 
davė signalą. Točiaus 
pasisekė pal)<"gl i, nois1 
jis nepelnė.

Evanstone susidarė sindika
tas, kuris ketina pabudavoli 
didįjį hotel'į vien dol vaikinų. 
Pirmiausia bus birrtavojamą 
250 kambariai namą, o paskui, 
jei bus reikalo, bus ir dau
giau namų pabudavota. I

Wm. Wiliiamson, 68 metų 
1917 Parkeli Avė., paleido au 
temebilio motorų eiti uždary
tame garadžiuje 
nuo pasidariusių 
dingų dujų.

ir nu troško 
labai nuo-

Šį išradimą užpatentavo Juo
zas J. Vaitiekaitis, > Selvestras 
A. Bekstis ir Walteris Beigis. 
Patentas išduotas sausio 27 d., 
1925 m. num. 1524416.

Jau kokia tai kompanija no
ri šį išradimą nupirkti 
lo pusėtinai pinigų.

.smiaįgia^ paįdiJinksmihti tame

ir siu-

x«
I

Mokslo Draugų darbai
Mokslo Draugai tęsia, savo 

pradėtąjį darbą. Kas sekmadie
ni, Raymond Chapely, skaito 
įvairias paskaitas.

Sekmadieny, vasario 8 d., 
Mokslo Draugų prelegentu bu

Aleksandras T. Krasnoščekov
I>u^ęs chicagietis, o paskui Toli- 

1 mųjų Rytų (Čitos) respublikos 
IIH premjeras, kuris vėliau-liko ko- 

Imunistu nuteistas šešiems me- 
'tams kalėjimai), už tai, kad bū
damas valstybės banko direkto
rium pridaręs daug suktybių ir 
visaip rėmęs privatinius biznie
rius, o ne valstybės pramonę.

t šiomis dienomis jis tapo iš 
I kalėjimo paliuosuotas ir dabar 
'gydosi ligoninėj. Kalbama,^ kad 
! jam bus duota augšta ir atsa- 
kominga valdiška vieta.

Dar jam esant kalėjime, val
džia prašiusi jo reorganizuoti 
vieną valstybiniij bankų Siberi- 
joje, bet jis atsisakęs.

Anthony Giacomel, 257 E.
115 St., labai apdegė bandyda- 

nu- 
pe-'

mas pagelbėti savo pačiai 
imti nuo krosnies degančią

POŽĖLA SUSIKIBS SU 
BANCEVIČ1UM.

po r- 
to mėgėjai labai susi inter esa
vo tuo, kas lietuvių čempiona
tą laimės.
te
jo Požėla ir prieš Sa.rpalių al- 

Bancevičius. Jiemllviem 
išpuola tarpu savyj per- 

Atsirado vienok ir

lurnamprita 
labai

irniame lurnamen- 
susikibime ristyneą laimė-

Lietuvių Rateliuose.
Nauji dalykai
Cicero choras

Cicero lietuviai per ilgus lai*
! kus buvo ehieagiečių įrankiu. 
Jie dainavo kituose choruose, 
panešdami didelį vargą važinė
dami. Atėjo mintis turėti savo 

keletas 
pasėti-

si laikė 
tad ir 
siimti.
kliūčių. Požėla būtinai užsispy
rė,’ kad ristvnės 
gtos nedėlioję po

draugų ir
! nai didelį chorą.
I ('.bore
50 ypatų.1 

.

Pasidarbavo 
suorganizavo

viršum

galutinos pergalės.
Vadinasi, juodu 

tol, kol vieno ar 
bus prie matraco

Tokioms kliūtims atsiradus, 
m buvo galima tinkamos vietos 
ristynėms gauti. Vienok yra 
manoma, kad trumpoje ateity-j 
jo bus surasta vieta, o tąsyk 
paskelbsime ir ristynių laiką.

RoselandVaršuvos, šaukiasi Vilniečiai į
Aramuos lietuviui: “Gelbėki- vakarėly, bet smagiai palinks- 
te, gelbėkite, mus Varšavos 
ponai baigia naikyti!” Chica- 
gos lietuviai susimpino tuoj 
klausimu ir pirmadienio vaka
re, vasario 16 dieną, SchooiJ 
Hali, 18 ir Honom gatvių ir 
šv. Jurgio parapijos svetainė
se, Brklgeporte padarys masi
nius susirinkimus. ‘l'ai bus 
Tautoj šventė, kurioje daly
vaus !ir (Lietuvos konsulas p. 
P. Žadeikių.
n? s yra sukviesti, ir pažadėjo 
dah’vauli visos Chicagos arlis-

minti ir svečius. Pradžia 8 
vai. vak. —-Rep.

M. Yozavitas, žymus pi 
anistas, skambins Va

sario 16 d.

Sudegė S. Vilimavičiaus 
a pl ieka

Taigi prie visų Vasario 16 d 
žvaigždžių, tenka pridėti dar vie- 
n«j ----- g-abij ir pasižym&jiis.’i pia
nistą p. M. Yozavitą.

Jis maloniai sutiko paskam- 
Tenai dalyvau- binti Nepriklausomybės sukak- 

leikė labai žingeidžias1 žinias ja: Justas Kudirka, Lietuvos tuvių iškiįniese irr parodyti, jog 
apie kraują. Jis nurodė, kad operos dainininkai, p-ia Ba- ir .muziko^ garsai mini tą didžią 
graikų filosofas ir didis moks- kauskienė, garsi darbininkė, lietuvių šventę. —J, B.
lininkas Aristotelis padarė pir- p. S. Krasauckienė, “Birutes” į 
muosius kraujo tyrimus. Jis artistu, p-lė M. Bereckaitė, p-lė 
tyrinėdamas įrodė, kad širdis V. Liutkiute, šokėja, t“Birutes” 
nėra žmogaus siielos ar dūšios choras, Dziifcadzi lYrimdzi ir p. 
gyvenimas, širids neturi nieko Griišcį orkestras, 
bendra; nė su meile ir 
žmogaus pajau t imais. 
yra lik kraujo pumpa, 
pumpuoja kraują po žmogaus 
kūnų. x Kraujas yra vien tik 
maitintojas žmogaus ir oro iš
nešiotojas po visą kūną. Visą 
kelionę kraujas žmoguje atlie
ka 30 sekundų. Dr. Karalius 
nurodė ir kraujo ligas, žingei
di buvo paskaita ir ji suinte
resavo visus. *

Buvo paskelbta,
Cherry skaitys1 paskaitą šiame 
sekmadienyjio, bot dėl svarbių 
priežasčių prašė atidėti jo pas>- 
kaitą ant tolesnio la^ko. Jį pa
vaduos 
sirinko žingeidžią temą: “Plau 
kai”.

vo Dr. A. .T, Karalius. Jis pa- tiškus spėkos.
i *1 “■ 1. . .1 _ • V • . * 1 Y * — .. V * -JL ? . . . ■ t • v • 1 « L r« 4 rt 1. 1 i

Vakar buvo nelaiminga diena; 
netik kad 13 d. mėnesio, bet dar 
penktadienis; prietaringų ameri
kiečių nuomone tai nelaimin
giausia diena. Ir tą pilnai pa
tyrė vietos aptiekorius p. S. Vi- 
limayičius Jj ištiko didelė ne- 
lairme: penktadienio ryte sudegė 
jo graži aptieka prie 107 ir Mi- 
Ihigan gatvių Nuostoliai yra 
gana dideli. —K,

(Seka ant 7-to pusi.)

Moksleiviy susirinkimas
Pereitą! sekmadienį vas. 8 

d., įvyko pas ,pp. Slogius L. 
M. S. A. Chicagoft kuopos su
sirinkimas. Nereikėtu minėti, 
kad buvo aisti lankęs didelis 
būrys narių, nes visiem patin
ka atsilankyti pas pp. Stogius. 
Skaičius narių auga kas mė-

Jokiems koncertams pąprass- 
tai daromą augšlą įžangą. Bet 
kad čia bus į apyaikščiojimas 
Nreprikląu?oĮnyhės šventės, tai 
ir įža|iga.j)adaryta visiems pri
einama -- tik 50c. — vien pa
dengimui rengimo llėšų. Artis
tai savo darbą'paaukojo dova- lin!O Sykj prisirašė p-lė Ire
nai .dainuos, o žmones priva-’ne 
lo savo širdies ^žmoniškumo 
jausmu^ paaukoti.

Susirinks didelė lietuvių mi- 
kad. Dr. nia ir pareikš savo nuomonę 

kam privalo priklausyti Vil
nius ir jo lietuviai. — Rep.

kitais1 
Širdis

kuri

it tolesnio laai
Dr. A. Karalius'. Jis pa

Vilniaus Lietuviai
Chicagiečiai yra geros šir

dies žmonės. Jie atjaučia kiek
vieną pasiskundimą, Skundžia
si musų broliai lietuviai savo 
sostinėje Vilniuje gyvendami. 
Juos kankina lenkiška višta iš

PLAYER PIANAS

Iš lygiečiy padangės
Nežiūrint į tai, kad L. J. S. 

Lyga turi reikalų nemažiau 
kaip kitos organizacijos, jos 
nariai vistik suranda laiko ne
tik lavinimuisi, sportui, bet 
dažnai -surengia ir vieną-kitą

šiame sezone jau trečias iš 
eilės rengiamas pasilinksmini
mo vakarėlis. Vakarėlis’ įvyks 
šiandie vakare, Fellowship svet. kyli 
Lygiečiai žada netik patys programėlių.

Chmiclevvski, kuri pereitą 
metą pabaigė The Chicago 
Normai School, o dabar moky
tojauja viešose mokyklose.

Buvo sparčiai sMair^tyta 
daug senų ir naujų dalykų. 
Susirinkimas užsibaigė lygiai 
6-1 a vai. vak.

Tuoj p-ia Stogicnė užprašė 
visus ant užkandžių. Nors ir 
17 iš viso buvo, bet prisitai- 
kem prie stalo prisėsti. Vaiki
nai padarė “suprise” mergi
nom, parūpino didelę dėžę sal
dainių. Valgant, kalbant turė
jome progą pasilinksminti ir 
susipažinti su naujaisiais na
riais. Vėliau įvyko žaismės, 
dainos ir daugiau pasikalbėji
mų. Nenorėdami išsiskirstėm 
po, 11 vai. Tikimės ateity lai- 

visus susirinkimusi su 
-1/. N.

Naujas gvarantuotas Wal- 
nul medžio, su 50 rolių, už

$295.00
JOS. F. BUDRIK

3327 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

DR. VA1TUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Hueufeviuti akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuo- 
lumo, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak* 
tą, atitaiso trumparegystę ir toli* 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Vai:
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MES ESAME NARIAI: Jus dirbat kad uždirbti 
pinigų.

0 ar jus pinigai dirba jums?

M

Akiniai nuo $4.00 ir augtčiau.
10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p
1545 West 47th St
Phone Bnulevard 7589

/ 

i

Chicago Real Estate Board 
Cook County Real 

Estate Board 
Chicago Board of 

Underwriters 
The National Ass’n of 
'Real Estate Boards

Mes parodėm žmonėms 
daug progų.'

Kur padarė pinigų.
Kodelgi-gi — ne Jums?

Atsilankykit ir
Persitikrinkit.

priklaus) su 
Merginų yra dau

ginus, Ypač sopranas yra atsa
kantis,

butų suren-'fierai. Pn>Iavinlų 
pietų, o tai nie’gJnŲ*

;l; ve “Lyra”. “Lyrą” mokina p. 
žiūronas. Pirmininku yra 
J. čiapas, raštintnku J. Le- 

vanas iždininku Leonas Ben
iais. Mokinasi kiekvieno antra
dienio vakarą Lukštus svet, 
1509 So. 49 Avė., Ciceroj.

• - /* *i . *
Naujas išradimas

Town of Lake lietuvis Wal- 
ter Beigisi, 4612 S. Paulina St., 
išrado naują išradimų. Jo iš
rastoji vyge bus supama su 
elektros pagelba ir nors vyge- 
je atsirastų daugiausia van
dens. jis bus suimtas į trubą, 
kuri y ra vmal rase. Mat rasas su 

lietuvių sun- trinka kartu bus galima išim-

nes dalyvauja keletas 
moterų ir 

Choras pavadino sa-

:xxxxxxxxxxxx
turės ristis P- 
kito pečiai 
prispausti.

[XXXXXXXXXXXI

M Mes esame

ZBYSZKO PAGULDĖ AČĄ

Pereitą šeštadienį tenkų čem 
pienas St. Zbyjlzko į keletą mi
nučių paguldė 
kiojo svorio ristiką Ačą. Bisty- ti iš vygčs ir vėl įdėli, 
nes įvyko Pulaskio svetainėje.

GARKAVENKO RISIS SU 
“RAUDONA KAUKE”.

milžinas Al. 
apleisti 

išvaži uo
sti risti- 
raudona 
“Raudo-

pilnais žinovais savo užsiėmimo, 
ir atsakančiai prisirengę atlikimui 

pavestų mums dalykų.
Norėdami gauti teisingą ir atsakantį patarnavimą 

visuose reikaluose, visados kreipkitės į

M 
H 
M

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47tfi. Street
Netoli Ashland Avė.
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Tel. Boulevard 0611. Tel. Boulevard 0774.
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<jgH<fBAXiįO>

‘Burtininkas” eina kas mėnuo nau
jas antri metai ir stiprus, kaip uola! 
‘Burtininkas” yra vienintelis žmonių 
aimės išburtuvas ir nejaimės»praneš- 
tuvas; .‘‘Burtininko” kaina metui $1.

Pinigus siųsdamas adresuok:
LIET. ŠVIETIMO KNYGYNAS 

3106 So. Halsted St., Chicago, III.M
H 

M

ši įstaiga yra vedama ypatos turinčios atsakantį 
mokslą ir gerą patyrimą, kaip abelnoj Bankininkys

tėj, taip ir Real Estate ir Morgičių srityje.

ATLIEKAME SEKANČIUS DALYKUS:
PERKAM, parduodam ir ismainom 'namus, farmas ir lotus. 
SKOLINAM pinigus ant morgečių ir parduodam morgičius. 
INŠIURINAM namus, fornešius, automobilius ir stiklus. 
PADAROM Notarijališkus rastus pagal Amerikos ir kitų šalių tiesas. 
EGZAMINUOJAM (Pėržiurim) Abstraktus.
PARANDAVOJAM Safety Deposit dėžutes už $2.50 ir ausčiau met. 
SIUNČIAM pinigus j Lietuvą ir j visas svieto dalis.
PARDUODAM Laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos ir pampinant 

Pasportus ir Afidavitus.

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

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

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

Telephone Lafayette 4543

Atrask pats savo laimę
SkaitykEDVARDAS KORSAK

Musų mylimas persiskyrė su 
šiuo pasauliu sulaukės 15 metų 
amžiaus, Vasario 13 d., 12 vai. 
dieną. Gimė Chicago.

, Paliko dideliame nubudime tė- ’ 
vą, motiną ir seserį Eleną. Kū
nas pašarvotas randas 5703 W. 
64 PI. Laido'tuvės įvyks panedėly 
Vasario 16, 8 vai.'ryto iš namų 
į Nekąlto Prasidėjimo P. šv. 
bažnyčią, o iš ten bus nulėdėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame,
Tėvas, motina, sesuo ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

Neužilgo rusų 
Garkavenko rengiasi 
Chicągą. Bet prieš 
siant jis dar susikibs 
k u, kuris ritasi po 
kauke pasislėpęs. Apie
ną Kaukę” tik liek yra žino
ma, jog jis yra labai geras riš
ikas. Jis Jau kelis kartus; ri- 
osi ir be jokio vargo risty- 

nes laimėjo.
Tad ir Garkavenkos 

susikibimas bus, labai

M 
M

KEUOCCS 
IASTELESS CASTOR OIL

su juo 
įdomus.

Norsi koronerio teismas 
teisino Mildred Rollo, kuri 
rą dieną atgal gatvėje nušovė 
savo vyrą, policija betgi ją 
išnaujo areštavo ir kaltina 
žmogžudystėj, netikėdama jos1F~~*~~ 
pasakai koronerio teismui. Ji jų ristynės įvyks sekamą savai- 
taipjau areštavo ir jos meilu- tę. Apie tai bus plačiau skel- 
žį. biama Naujienose. Tčmykit.

• v18-

kad jisBancevičius praneša, 
padarė kontraktą su Komaru, Ir

Mes nemėginsim Jumis tikrinti apie naudą, kokią Jųs'turėsit vesdami vi
sus savo reikalus per musų Biurą, bet tiek pasakysim, JOG KITUR GALIT 
MOKĖT BRANGIAU, bet NIEKO NEGAUSIT GERIAU.

Negali duoti geresnio patarnavimo už mus jokia kita įstaiga. Nėra skir
tumo kaip didi, ir sena Ji gali būti.

t

i4ibar geras castor oil pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su Jabeliais. 
Pas visus aptiekorius. i
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šeštadienis, Vasario 14,192

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 6-to pusi.) »

Plaukai
Plaukai, plaukai ir plaukai, 

bet ką tamistos žinote apie plau
kus? Juodi, balti, rudi, bėri, 
raudoni ir geltoni plaukai, sto
ri, ploniu tiesus, susiraitę, garbi
niuoti plaukai; gražus plaukai 
ir negražus plaukai; daug plau
kų ir maža plaukų; ir taip to
linus. Ar tamistos norite su 
plaukais susipažinti? Kas čia 
tau nenorės. Ar norite turėti 
giažiuš. ii ilgūs plaukus ? , Kas 
čia tau nenorės, * I

Kaip kiekvienas daiktas plau
kai turi savo istoriją, -savotišką 
praeitį, savo evoliuciją. Žino-* 
ma, tamistos norėsite ir šiuo 
žvilgsniu su plaukais susipažinš 
ti. Kas čia tau nenorės.

Plaukai slenka kada jiems, 
rodos, dar laikas bujoti. Tami- 
stoa norėtumėte žinoti, kodėl 
plaukai slenka. Kas čia tau ne
norės.

Žodžiu sakant, ateikite Nedė
liok i‘yt^ j Raymond C’hapeli, 
816 W. 31 St, kur Dr. A. J. Ka
ralius skaityk pifelekciją apie 
plaukus. Ką H' čįa žodžiu pasa
kysi, reikėtų daug kalbėti, bet 
tamistos busite, tai kam , man 
čia beieikalo liežuvis plėšti?

Tai, gerbiamieji, tikrai buki
te ir savo draugus atsiverkite. 
Tai bus svarbi prelekcija vi- 
sieni#, nes visi nori turėti gra-

• žius plaukus. —Nenuorama.

Roseland
Chas. Strumila svetainei vėl 

imtas laisnis.
at-

. nu ■miMirI < n    mm—wiw

Dalyvaus Vasario 16 šventėj
NAUJIENOS, Chicago, Ilk

Lietuvos Konsulas

PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲPranešimaiba $15,000, nes siuvykla buvo 
gana puikiai įrengta kurioje 
tarpais dirbdavo 70 darbininkų. 
Ir .ji tapo atiduota p. Karsokui 
už tuščią.'

Bet ką daryti p. Gudžiūnui su 
užbaigimu Tauragės skyriaus, 
kuriame jis buvo išsigyvenęs. 
jog nė vietiniai gyventojai, ’ne 
valdybos nariai negalėjo atskir
ti, nė suprasti kur B-vės turtas 
prasideda ir kurx P- • Gudžiūno 
baigiasi? čia tai ir buvo tas 
neprarijamas kaulas, dėl kurio 
p. Gudžiūnas ir paspringo.

Trumpai suglaudus p. Gudžiū
no jiirėktoriavimo eigos reika-t 
lūs, tai galima yra padaryti 
karnas išvadas. Sankrovos yė- 
dėju buvo paskirtas p. Kuosai- 
tis. Nuo pat atidarymo B-vės 
nuosavios sankrovos iki . l^ovo 
mėn. 1923 m., sankrovos preky
bos apyvarta žymiai augo kiek
vieną mėnesi i|i kovo mėnesy, 
1923 m. gatavų rūbų apyVarta 
siekė 5Q,(M)0 = litų arba $5,6(|0. 
Nuo tokios dideles apyvartos 
turėjo likti ir pelno. 2 “Triumvi
ratas” matydamas, kad neblo
gą “gišeftą” galima padaryti, 
susitarė pamaži mažinti sankro
vos apyvartą iki 5,()00 litų. į mė
nesį,, taip kad. visi galėtų šatikti 
gvoltu, jog sankrova neša ' di
džiausius nuostolius įr reikia 
k'uogreičiausiai ją likviduoti. Tą 
jis ir padarė — atidavė Ją; tam 
pačiam asmeniui kuris privedė 
sankrovą prie bankruto ir likvi
dacijos.

Tokia pat procedūra buvo at
likta ir su B-vės rubsiuvyklą. 
Kol kiti žmonės vedė reikalus, 
tai apsimokėjo ir davė B-vei 
pelno, bet kaip tik “triumvira
tas” paėmė, tai tuoj padarė kaip 
ir su sankrova.

Bet tuo laiku opozicija, t. y, 
stambesnieji Amerikoje akcinin
kai sujudo ir pradėjo darbuotis. 
Su pagelba didžiai gerb. Lietu
vos Konsulo Chicagoj, surinkę 
pakankamai įgaliojimų pasiun
tė B-vės ištikimiems veikėjams, 
kaip tai: K. Jankauskui, J. G.le- 
mžai, K. , buvusiam B-vės Val
dybos nariui, Lietuvos Kariuo
menės Intendanto .padėjėjui, 
Krašto Apsaugos Kontrolės 
Departamento Direktoriui K. 
Lekeckiui ir kitiems, kurie pe
reito sausio 11 d. įvykusiame 

Pastarieji du nepa- akcininkų visuotinam susirinki
me, Kaune iššlavė visą seną 
Valdybą laukan ir išrinko nau
ją Valdybą, kuri susideda iš se
kamų narių: K. Jankausko, J.

P. Žadeikis
Šventėj, Vasario 16 d. (pirmadieny), p. P, 
Chicagos lietuvius atgimusios musų vąlsty- 

Jis taipgi parėikš padėką Ajmerikos lietuviams už 
jų dideles pastangas padėtas iškovojime Lietuvai nepriklauso
mybės. Nebus užmirštas p. Žadeikių ir piusų senasai Vilnius, 
kurs laukia su savo pilimis ir rūmais lietuvių ateinant.

Kaip žinoma, Vasario 16 d. iškilmės įvyks pirmadieny, dvie
jose vietose: School Hali, 48 ir llonore Str. ir šv. Jurgio pai. 
svet., Bridgeporte.

žadeik is sveikins

“Rūbo" bendrove kelias
iš numirusiŲ

Rytoj bus jos metinis 
susirinkimas.

■ . * .L

Nėra to blogo, kuris neišeitų 
ant gero. Taip ir šiame atsiti
kime. B-vės “RŪBAS” buvęs 
pirmininkas p. Gudžiunas-Straz- 
das tiek suktybių pridarė direk
toriaudamas ąninėtoj įstaigoj, 
kad ant galo ir pačiam teks pasi
žiūrėti į savk> nešvarius darbus, 
kurie veikiausia ir jam pačiam

buk esąs ne kiap iš rodys.

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

ar kviečia.

LS'S VII!! Rajono Centralinio 
miteto susų inkimas įvyks septinta- 
dieny, vasario 15 d., Naujienų name, 
1739 S. llaisted St. Pradžia 1 vai. po' 
pietų. Visi komiteto nariai dalyvau
kite šiame susirinkime kaip senie ji, j 
taip {;■ naujieji, kurie esate išrinkti . 
1925 mtartis. —A. Vilks, LSS VIII 

Rajono Sekretorius

Dr-jos “Lietuvos Ūkininko” 
rinkimas j\\ks sėknnnlieuĮ. 
15 <1., lygiai I valv po ui 
Meldažio svelainė.j. 2242 1 

mariai kviečiami
atsivesti norinčius prisira- 

—Valdyba.
kyli ii

o-

Dram.
vauti J 
draugiškam 1 
•;ario 14, 8 va!.
svet., 
si ra 
kyli.

Ratelis kviečiamas daly- 
ls Mylėtoju Batelio 
vakarėly šiandie, va- 

. vakare, Strumtlo 
Itosciande, įžanga dykai. Vi
liu nariai prašomi atšilau- 

—A. Jnsas, ra.št.

Lictuivų Vyrų ir Moterų Kliubas1 
mėnesinį susirinkimą ___ _

I., I vai. po piet, p;^ gentiško y 
MalanĄsit • visi nariai g()s šc::::y 

nes ,vra daug svarbių vėliausiais 
■J. Barchis, rašt, vandeniu

RUIMAS rendai dėl vyrų arba 
moterų, kati ir su vaiku, arba ve
dusiai porui. Kambariai šildomi. 
Su valffru ar be valgio, arba patys 
pasigaminsit. Galit ateiti dieną ar 
vakare.

703 W. 21 PI., Chicago III. 
Ant antru lubų iš priekio.

vasario 15 
prastoj sv 
atsilankyt, 
reikalų aptartu

susi-' 
vasario 
lų. M I 
'. 23rd x

ASMENŲ JIESKOJIMAI

KENIJAI .kambarys dėl inteli- 
likino prie inteligentiš

kos šehuyiMJs. Kambarys su visais 
į parankamais; karšiu 

vandenili šiliiotnas; dėl informaci
jų šaukit telefonu 

Lafayette 31(17

IEŠKAU savo draugo 
kus, kuris metai ;
VV. 19 St., Chicago . .r
kur dingo. Taipgi .mškaU John Mit- 

■chcl; girdėjau gyvena Gaiy, Ina. Pra- 
•au atsišaukti, tuvių svarbų reikalą J 

John,Sagė
821 W. 34th gt., .Chjcagu, Hh 

--------- ---- ---------------------- ■■--------------------------------- -----------------------

Cicero. — Draugy.slės Lietuvoj 
Kareivių menesini.s suvirink iiUa*' 
atsibus sekmadieny, vasario 15 d. 
I vai. po pi ei ų. Lietuviu l.iuoss bč.* 
syetaiuč.l. Draugai bukite visi hp 
lai, Susirinkinlas. sVaibus, ne:» ;.\ry 
keičias .'augančiu 'draugų. Rcikh 
juos aptariI. Be to Mis ;ilsk;iit.i is 
buvusio maslkuio baliaus. Atsives 
kitę ir naujų, draugų dėl prirašy»• n i’ ■ \ t l* . ’

LlETUVJšKAS HOTĖtIS naujai 
' John Pet- Jtaisytas, su elektros šviesoms, ge- 
atga? gyvbno 1035 iriausia vieta dėl darbininkų apsigy- 

o. dal);0; (nežinau šventi, vyrams arba moterims; su val
giu arba be valgio, $3 ir $1. $8 i 
savaitę su valgiu.

PETER GADEJKO,
' 1606 So. Halsted St.

pusbrolių Juo- 
iš Lendrinių 

Pagrainaiičio parapijos. Tu- 
I .ieluvos. 
juos ži- 

mlrcso.

savo 
z.aoo ir .Jono šetkT 
kaimo, 
riti .svari)-; reikalą 
Meldž'u atsišaukti 
mųiiieji pranešti ant šio

Peter Yurgin, 
Divernon, UI., Bos

EXTRA!
Stok ir pagalvok, kur gausi šil

tų narna ii- minkštų lovų. Pas Dani- 
las visados, nepamiršk niekados. 
Ruimas ir valgis septyni doleriai 
į savaitę. v

3531 S. Parrrelf Avh. t«t! ' ‘ 
2-ros lubos •i'š' , f rotu v *’

Pasarga dėl Si mano D. Draugijos 
nariams, siabatiy vasario 11 dieną, 4 
vai. po pienų prasidės apvaikščiojimas 
Lietuvių Auditorium atidarymas, tai 
pagal nutarimą Simano Daukanto 
Draugijos čra privalumas ' kiekvieno 
draugo, kad ant tos dienos pribūtumė
te, subatoj Vasario 14 ilieną,“4 vai.; 
ant 33-čios ir Auburn /Ave. tai nuo 
tos vietos prasidės • mai*$avimaš 
fivetainės ir bus prakalbas .ir balius, 
atidarymo Lietuvių Auditoripm, • ■ •

Peter P. Kem»ti«, nįit. raSt.1, , 
-----Lu-2---  1 • / - ' 1 ... i)-------- *

Tautiška Dr-ste Lietuvos Dūkio 
rų laikys mėnesini susirinkimą ne- 
dėlioj, vasario 15 d., 1:30 vaL py 
Dietų, Mark \Vhiie parko svet., 
St. ?r *-S. Halsted St. Visos nat*vi 
privalote liuli susirinkime.

—Valdyba

x ■■■»>»,■<» <>»■ i .• ■ ■ ■ iii «    " I

P.•IEŠKAU draugo Kaslanlo Talkš- 
I no; kuris gyveno Argentinoj mies
te Buenos Aires. 1911 m. išvažia
vo į North Ameriką-. > > Iš Liei.iiyobĮ 
paeina Kauno rėd..J’ I k<ue»’gsČr ap
skričio, Aluntos valįiė.,> i;įmewi kai
mo. Labai 'pTa^ail ^almlieptį. nes 
noriu sužiij.oi'i. žihimčių j'į meldžiu 
pranešti.

Mikolais- Strcpčikis, 
'Oficina de Correo, 

7Mex*cpii B. *G., Me.xico.

.............. — -——* 7;— —r.- *— —
BI'.NDčN. kajpbary-, byranti; ap- 

Šildomaš'. I'age’įdaiijilnia, kad Luitų 
teišinm'j .žmoncii. 1 
. ,v M<»? Alaluzevičienė 
•< O 7 ^/A-413 E. 58 St.

Jletoli Jackson Parka 
Tel. I'airfas 2519

APSIVEDIMAI
PAIEŠKAI' merginos jei randasi

I______ , .. '■ '7L
sivedimd., Tai gal mylėtumei *su- 

" ‘i iš paieškojimo. Aš esu 
vaidinas 35. metu senumo. . 5 pę.dlį 

jau bi,skj apipll-

imti civiliško
Dr-stėft šv. Petronėlės narės ma

lonėkite susirinkti šeštadieny, va
sario 14 d., 3;30 vai. po pietų j 
šv. Jurgio, svet., 32 PI. ir Auburn 
Avė. Iš tonai eisime dalyvauti ati 
daryme Chicagos Lietuvių Audito
rium. B. Bytautienė, pirm.

kuri neturi draugo vaikino dėl a’įt- 
sivedimd., Tai gal mylėtumei 'su
sipažinti iš paieškojimo. Aš esu 
vaikinus
11 colių . - -------------- ,---- ... . ... . ..
kęs. Geistina kad mergina butų ne 
dikta ir sutinkanti i 
priesaikų.

Naujienų Skyrius
' 3210 S. Halsted St., Box 201

BENDON kamubarys prie ma
žos .šeimynos dėl vaikinu arba meę- 
ginų. Kambarys šiltas. Jei bus rei
kalas, bus' ir valgis gaminąjuas.

1129 S. Bichmond t.j. 
Pirmos lubos

---------------- ----l4< 1 1 ■'
naujos x 

mado| kambai’ys su visais pa
rankamais; dėl merginos, vai
kino arbaKvbdašiai porai.

" -4432• Š. • zArlesi'Ah A-vc.-
Tel. Lafa’yette 8148 '

B. Bytautiene, pirm.

Am. Liet. Akc, B-vės “Ru^as’ 
akcininkų metinis visuotinas susi 
rinkimas atsibus .sekmadienį, va
sario 15 d., 1:30 v. po pietų, Mil
dos svet., 3112 S. Halsted SI. Bū
tinai privąlo atsilankyti kiekvie
nas šios b-vės * akcininkas, nes 
b-vė atgijo ir naujai Pradėjo veik 
ti. Bus pranešta daug žinių iš Kan 
no. —Komisija.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevųjam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez..

I.šRI^NDAVOJU-kdfribarį dėl vie
no ar dviejų .vaikinų arba ir mer
ginų. Hųiinai su visais patogumais 
ir ?ip,šH<1o<)i^h vandeniu.

TaipfcE- pasiremiavoja garadžius
dėl vienos mašinos arba t roko.

Kreipkitės:
6551 So. Talman Avė.

RUIMAS dėl rendos prie mažos 
šeimynos; vienam arba 2 vaiki-' 
nani, arba ir merginom. Kam rei
kalingas geras ir tykus ruimas, 
malonėkite kreiptis .šiuo antrašu:

921 W. 33rd Place.
First floor.

Bridgeport. — L. J. S. Lyga reh 
gia pasilinksminimo vakaiėlį va 
sario 14 (į., Fellowship House sve 
taiuūj. Kviečiame visus atsilankyk. MOVING, 

—Komitetas. I L‘_.‘_2‘

RUl'MAB rendai prie, mažos 
šeimynos, be valgio, gera vie
ta gyvenimui, 2 lubos.

.‘k)29 S. Union Avė.BAGDANAS BROS.
-..........., EXPRESSING & COAL

PIANO MOVING EXPERTS
. Long distance handlin^. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 ros.

JIESKO DARBO

Kuosaičio (Kaizwik) ir p. Gud
žiūno. Yra aišku, kad kuomet 

| viduje slapta susiorganizuoja je
igu, kuri išsidalino B-vės turtą iš- 
• anksto, tai opozicijai būna sunku 
I atsilaikyti, o ir su ja daug ne
siskaitoma. Nuo to laiko prasi
deda aštrus ^ąsjpęniniai ginčai 
tarp valdybos narių, taip, kad 
n© vienas posėdis neapsiėjo be 
šlykščiausių asmeninių užsipul
dinėjimų, ypač ant p. Stungio ir 
Glemžos.
kentė tii- šmeižtų ir buvo priver
sti pasitraukti "iš valdybos. Tuo
met “triumviratui” nesunku bu
vo visiškai užbaigti su opozicija,

valdyboj paliko beveik išim- Glemžos, P. Geso, J. Aleksos ir 
•Anai jojo šalininkai.

Apsidirbę su opozicija jie ė- 
mėsi savo projektų vykinimo, 
pradedant nuo mažesnio: p. Gu- 
džiunas-Strazdas, kaipo B-vės 
pirm ininkas-direk torius, įgavęs 
pilniausį notarialį įgaliojimą iš 
savo rėmėjų pusės. Kad gra
žiau atrodytų, p. Gudžiūnas par
davęs B-vės sankk'ovą p. Kuo- 
saičiui su visa. medžiaga ir in
ventorių, kuris buvo specialės 
komisijos įkainuotas 91,891.51 
litų arba $9,189.15. Pardavė gi 
už B-vės vandenines bevertes ak- 

(p. Gudžiūnui) cijas, sumoj 40,000* litų. Mat, 
kulturini- kad prisitaikius prie įstatymų, 

Tauragės miesto ir tam pa- jie pardavė sankrovą, o ne do- 
Jis vanojo, kas tikrenybėj ir buvo.

Iš tos svetainės ir praeitą me
tą buvo atimtas laisnis, tocud 
draugijos iv turėjo daug nes au
gumo ’r nuostolių, nes vietos 
policija netLr’nt leidimo, išvai
kydavo kaip susirinkimus, taip 
ir parengimus. (Vietos draugi 
jos nebuvo įpratusios, iš valdžių 
gauti leidimas.dėl parengimų).

Chas Strumilas, matydamas, 
kad negalės atgauti laisnį, tai 
savo svetaines išrendavo ki
tiems (rodos, apie pradžią gruo
džio praeitų metų). Naujieji 
^aspadoriai yra (;wen Van Dyke 
(1 c-andas) ir Ben 
tuvis.) Pastarasis
kaip ir už darbininką; o Owen 
Van Dyke esąs politikierius iv jam patiko, 
turys miesto darbą. Todėl netik
tai kad buvo gavę laisnį ant 
svetainės, bet buvo gavę laisni 
ir ant saliuno. Visur buvo durys 
atidaros ir nieko nebijojo, visi 
jautėsi kaip namie. Fet tas buvo 
neilgam. Šalmu > durys/ vėl liko 
uždarytos jau tūlas laikas atgal, 
a pareitą pirmadienį vasario 9 
d., atvažiavusi policija atėmė 
laisnius saliutui ir svetainei. 
Todėl draugijos turinčios kokį 
norg -veikalą su minėta svetai
ne, turėtų nasirupinti 
gauti pennitą-leidimą 
arba nors iš vietos 
kad nepasidarius sau
mo ir nuostolių,—Rep.

iŠ anksto 
iš miesto 
policijos, 

nesmagu-

i •

Aukos Vilniaus 
laičiams

žarstė B-vės turtą taip kaip 
žioplai statė tvin- 

kinį ant Juros upės, Tauragėj, 
kurio nespėjo užbaigti, kain 
vando nunešė jį į Baltijos jurą. 
Negana to, pasistatė jis sau 
puikiaūsį namą Tauragėj iš B- 
vės medžiagos i f didžiumoj nau
dojo B-vės apmokamus darbi
ninkus. Statė sau namus, kine
matografą (teatrą) rinko sau 
pinigus iš obonentų už elektros 
į vedinki ir vis tai, sulig jo peties 
išsitarimo, su tikslu gelbėti B- 
vę. Bet jam
statybos darbų blei 
mo 
našių operacijų neužteko.
ėjo dar toliau. Rudeniop 1923; Pirmą operaciją^dovaną užbai- 

l)n. gryžęs iš Jungtinu Valstijų, gus gana sėkmingai jr nesutikus 
p. Gudžiūnas slaptai nusipirko didelės opozicijos, tuoj leidosi 
dvarą palei Tauragę, buk £ai ant prie antros. Pereitą pavasarį, 

i moteries vardo. Vėliau, perei- apie gegužio pabaigą, p. Gudžiū
ną pavasarį, lankydamasis Chi- nas nusprendė parduoti xB-ves 
cagoj, prispirtas tūlų aplinky
bių, jis aiškino “Varpe,” kad th 
dvarą jis buk tai nupirkęs dėlei

Vilniaus : aN> draugo Petro Strazdo, o ne

Jaunosios Birutes dainų ir muzikos 
pamokos Įtartu ir tėvų mėnesinis su
sirinkimas įvyks šiandien, 7:30 vai. 
vak. Mark White Sq. Library svet.; 
ypatingai tėvai privalo visi .susirinkti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptari
mui; taipgi atsiveskit naujų narių.

* Kviečia Valdyba.

Birutes Kalno Draugijos susirinki
mas atsibus nedalioj, vasario 15, 1 v. 
po pietų, 3338 Auburn Avė. Malonė
kit visi nariai ateiti į susirinkimą.

A. Jereminas, Nut. Rašt.

ŽINOTINA CH1CAGIEČIAMS ir 
jos apielinkčs lietuviams, kad aš tai
sau senus namus ir naujus budavoju, 
padarau kontraktą, ar dienini, pagal 
sutartį. Reikale matykit mane pirma 
negu kitur eisi.

Kreipkis ypatiškai ar laišku 
vakare.

JOSEPH GAIŽAUSKAS 
656 West 18 St., 

3 Fl. R.

po 6

Aks. B-vės “Rūbas”

nas
rubsiuvyklą, nes sulig jojo iš- 
skaitliavimu B-vei neša nuosto
lius. Kadangi kalbamas daly
kas buvo daug didesnis ir ski-SLA. 185 k p. prisiuntė

Vadavimo Komitetui $17.00 nioterei. čia yla iš maišo ir iš- riamas p. Gudžiūno dešiniąja! 
dėl Vilniaus našlaičių lindo, nes jo tikras vardas ir rankai-kolegai p. Karsokui, tai 

pavardė yra Petras Strazdas, o jis (Gudžiūnas) paskelbė, jog p. 
ne Jurgis Gudžiūnas, nes jis ir 
B-vės įstatuose esą pažymėjęs, 
kad jis esąs Gudžiunas-Strazdas.
Rytinėse valstijose, kur jis 
ilginus gyvenęs, 
nežino no vardu Gudžiūnas, 
žino kaipo Strazdą.

Kuisokas' (šaltkalvis iš profesi
jos), eidamas siuvyklos vedėjo 
pareigas, kurias jam p. Gudžiū
nas direktoriaudamas paskirė. 

jo niekas ir buvo išmokėjęs Tilgii B-vės dar
but biniūkams ir tarnautojams iš sA- 

Įyo kišeniaus (kuris esą tuščius 
kaip kiauras maišas) apie 38,000 

Tokiu biidu savamii su-

Vakar SLA. 185 kp., Indiana 
Harbor, Ind., sekretorius p. P. 
S. Rindokas prisiuntė V. V. K- 
tui čekį $17.00 vertės. Tuos pi
nigus prašė perduoti Vilniaus 
našlaičiams Pridėtam laiške 
minima jog tie pinigai tai dešim
ta dalis pelno nuo surengto Va-1> Bet kaip žmogus nė butų suk 
sario 8 (I. vakaro, kuriame dūly-, Lis ir gudrus, bet vienok visa- litų, 
vavo Dzimdzi Drimdzi. dog prilipa liepto galą. Kadan?įprantama, 'kad reikalo išsprendi-

ši stambi auka yra žymi pa- gi tų suktybių/ir šmugelių \jis mas eina likvidacijos keliu. Ži
rams skirstantiems Vilniaus Ik 
tuvių liaCMtUVliUUS U J1V, ŲCUUCJU, i*V p 

bus labai dėkingi SLA. 185 kp. Iratą’ 
ir.Dzinidzi Drimdzi.

yra

ramu skirstantiems Vilniaus lie-. vienas negalėjo’papildyti, tai bu- 
tuvių našlaičiams ir jie, beabėjo, Įvd priverstas sudaryti “triumvi- 

iš.sekamų vajdybos narių:
• buvusio B-vės pirmiihijąVo i,r di-
Rėmėjai, rektoriaus p. A. Kai’sųko* K.

y Imas eina likvidacijos keliu. Ži
noma gi, ‘'skolininkas,” draugas, 
rėmėjas ir ko-šmugelninkas tu
ri pi^ivĮiybę pirkime B-vės tur
to kuris pačiai B-vei kąįnavo 
mažių-auažiaųsia 150,01)1) litį ar-

neišėjo V. Mačio Nauja Valdy
ba su Valdžios pagelba privertė 
p. Gudžiūną pasitraukti nuo B- 
vės vairo ir perduoti visas B- 
vės knygas ir turtą naujai Val
dybai. Taipgi B-vės Valdyba 
patraukė Gudžiūną teisman ir 
uždėjo areštą ant jo namių ir vi
so kito jo nejudinamo turto. -

B-vės akcininkai gyvenantis 
Amerikoje dabar privalo pada
ryti vieną — pareikšti savo už
uojautą ir tvirtą nusistatymą 
paremti naują IRvės Valdybą, 
kuri padarę galą visiems šmu
geliams. Vjsi akcininkai, kaip 
vienas sukruskim ir būtinai da- 
lyvaukim šaukiamame Amerikos 
Lietuvių
metiniame akcininkų susirinki
me, kuris įvyks šekn^idieny, va
sario 15 d., 1:30 v. po pietų, 
Mildos svet., 3142 S. Halsted St., 
Chicago.

Dalyvaudami šiame susirinki
me mes parodisime savo nusi
statymą Lietuvos Valdžiai ir vi
sai lietuvių tautai, kad mes, a* 
meri’kieeiai, sugebam netik suor
ganizuoti ekonomines įstaigas, 
bet ir apginti nuo šrnugelninkų 
ir pateiksim, kad lai būna pa
skutinis šmugelio .pasikėsinimas 
Lietuvoj ir pasiųsim prasikaltė
lius atatinkamon vieton, paro
dydami pavyzdį, kad ir ateity 
panašus dalykai neatsikartotų. 
Todėl dar kartą, — visi akcinin
kui šios B-vės į susirinkimą, pa- 
rodikim pavyzdį kaip elgtis Šniu- 
gehųnkams su vi^uonienės kapi- 
tAlir. i1-' ■ ii D *’

Be to, susirinkime; bus pa
nešta daug svarbių žjniĮt!’gautų 
nuo naujos B-vės Valdybos iš 
Kauno.

•—Amerikos Liet. Akc. B-vės 
“Kubas” Akc. Komisija.

IEŠKAU darbo prie taisymo 
stubų; galiu atlikti visokį dur-

Joe Apkevich, 
2322 W. 51 St.

REIKIA DARBININKŲ

Brighton Park — Liet. Keistučio 
Pas. Kliubas stato juokingą komedi-i 
ją: “Ponas* Dauganoris”, Ned., Vasa-' 
rio-Feb. 1.5, 1926, M. Meldažio svet., 
2244 W. 2.3rd PI. Pradžia 7 valandų 
vakare. — Komitetas

Chicagos Lietuvių Duiugijoa Savi
tarpinės Pašalpos valdybos susirinki
mas įvyks pirmadieni, Vasario 16 d., 
7:30 valandą vakari’, Liuosybės Sve
tainėje, 1822 
dybos nariai

Waban«ia Avė. Visi va Ir 
bukite laiku.

X. Saikus, Rašt.
1521 Irving Avenue

LSS Pildomojo Komiteto extra 
posėdis įvyks utarninke, vasario 
17, 8 vai. vakare, Naujienų name. 
Visi P. K. nariai malonėkite daly
vauti šiame posėdy, nes yra svar
bus 4’eikalas. —A. žymontas, 

LSS Sek r.

Vyrą ir Motery Apšv. Dr-stės

REIKALINGA paskola $2,500 
ant pirmo mprgicio, ant šešto 
pro'/ nlo. Kreipkitės prie

709 iW. 31 SI., Chicago, 111.

ISRENDAVOJIMUI
. ANT RENDOS 

Išsiraudavo ja krautuvė 
labai geroj vietoj, 
Avė. Pečiu šildomas, renda pigi 
durnas 18X50. Atsišaukite pas

A. Saldukas,
4400 S. Campbell Avė. 

Telephone Laiayette 6719

(storas),
6553 S. Kedzie

di-

PAREN1M VOJIiMIUI storas

VYRŲ ir MOTERŲ
REIKIA DARBININKŲ VYRŲ 

IR MOTERŲ
Reikalaujame keletos gerų, iš

tikimų, vyrų ir moterų dirbti su 
mumis keletą valandų kasdieną, 
arba keletą dienų kas savaitė.

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

» j i IR niv vv.* x • j/o ▼ • i /1 oi' • * e #

10 metų sukaktuvių apvulkščioji- ir kambariai, didele viicla, tin- 
mas jvyk.s sekmadieny, vasario 15 i i ;i i.oL;anl Įo/niui 
dieną, Lietuvių Liuosybės svotai- D11C k()Kldn] 
nėj, 14th SI. ir 49li> Ct., Cicero, lll.l 
Pradžia 6 vai. vakare. Programą 
išpildys Uimdzi-Drimdzi. I žprašom 
visus ek'ericčius ir kilų miestų 
lietuvius 'atsilanką U ant šio iškil
mingo vakaro, draugystės nariams 
bii;> diiodumos dovanos, kurie iš
buvo M) melų. 'lokių narių rasis 
18. —Komitetas

<S|<S W. 18tb St.

bieluvos Mylėtojų Dr-stes inene- 
sinis susirinkimus , —5.5 
vasario I I d., 7:30 vai. vak., Anta 
no Urbono svet., 3338 Auburn A v. 
Visi nariii malonėkit pribūti j su
sirinkimą, nes turim daug svarbių 
reikalų dėl aptarimo. Be to vist 
nariai privalo pribūti aut apvaikš- 
čiojimo Chicagos Lietuvių Audito
rijos atidarymo. Susirinkite 1 
33 ir Auburn Avė., o iš ten eisime 
į svetaine su kitomis (iraugijomis.

K. J. Dcmerickis, rast.

įvyks sulfatoj,

z EKTRA PRANEŠIMAS
Statomas namas, pasirendav oja 

I inkamas žioras dėl aptiekus ir fla- 
tai dėl daktaru ofisų. Atsišaukit iš 
anksto, ofisai ir krautuvė bus įtaisy
ta pagal norą. Kampinis namas.

5100 Archer Avė.
Tel. Lafayetie 2014

ADAM MARKŪNAS 
Lietuvių Skyriaus vedėjo

Rooni 849,
First National Bank Bldg.

68 W. Monroe St.
Chicago, III.

REIKIA DARBININKĮJ
MOTERŲ

LMSA moksleivių 2 knopoa, mė
nesinis susirinkimas įvyks vasario 
15 d., 3:30 vai. po pietų. Ilaymondj 
Chaiiel, 816 W. 31 Si. Visi nariai 
privalo būtinai atsilankyti, nes 
bus apkalbami svarbus Maiisimtii.
<—4V1. Y.

RENiDON ofisai, laimi geroj 
vietoj <1(4 lietuvio dakluro ar
ba denlistu. Naujai ištaisyti, 

prie' garu šikloiiti. Ofisai CJiįcago 
IhibLic 'Library Skyriaus name 
ir prie ’galvėkačfų"^Minijos. Sa
vininkas prie Archer, 38 St. ir 

i Campbell.

REIKIA trijų augštos rųšies 
moterų pardavinėtojų. Malonus 
darbas, galima uždirbti j savai
tę, $20—$50. <

Room 602
IO9 .N.'pear^j^irn St. f

KEIK ALI'Nt • A moteris 
• ^prižiūrėjimui vieno

Taipgi' gaili te dastižinoli sve- 
viršaus lo namu.I idilėje aini

V ',.Vyv 1j5ll> 'Pha.ee 
” 2nd l'loor.
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REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME
VYRU

REIKIA lėberių prie dirbtu
vės i r 
miesto, 
da. v

Fanko darbą tolinus iš 
II iki 50 centu į vnlan-

30 S. Ganai SI.
2 aukštas

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

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

REIKIA rnoldcrių pagelbu

; Pirk Biznį
Kuris tamstai atneš 40% ant 
jdetii pinigu. Ka<* pasisiaihins, s*na išdubta vieta, 
tai už mažus pinigus galės nu- 
pirkti, geroj ir greitai augan- Rargenas. 
čioj vietoj, ant kampo, aptieka. 
Biznis išdirbtas per 8 metus;! 
renda pigi; lysas gėras. Savi-Į 
ninkas padarė gerus pinigus; t 
dabar išvažiuoja f Europą; kas 
bus pirąjesnis, tas nupirks; 
duokit pashilvmą; klauskit sKnukiiė 
daugiau informacijų po šituo: valuro ir nedėlioj 
adresu: , 00 - - -

809 W. 09 SI.

EXTRA! EXTRA!

Turi huti parduota per 2 dienas hu- 
! čerrip j’r,grosernė, 4 ruimai gyvenimui, 

, biznis daromas 
cash. Priežastis pardavimo. Savi 
ninkąs netikėtai turi apleisti miestą. 

Kreipkitės prie savininko. 
F. NIPR1KAS, 

3301) So. Union Avė., 
Te1. Boulevard 9671

PASINAUDOKI! PROGAI
Pirkite Per Fabiono Co,

GERUS BARGENUS — 
GERUS NAMUS;

PIGIAI.

Amerionn Building
Eoundry Co.

2900 Springfield Avė.

AUTOMOBILIAI
KORDO BARGENAI

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
VASARIO MENES Y 

TIKTAI 
VARTOTI FORD KARAI 

VISI MODELIAI ANT RANKU 
KITI TAIP PIGIAI KAIP $50 
I,E NG V A J S 1 šM OKĖJIM A.18 

VISI KARAI GA-RANTUO'I I 
DĖVI NES DEŠIMTIS DIENU 
( harles J. Demsey, Ine. 

Autorizuoti Fordo pardavinėtojai 
2300 VV. Madison St.

Atdara nedėlioj ir vakarais

PARDAVIMUI; už* $1-25 nupirk- 
. • $700 vertes grojikų pia

ną. Turi būt parduotas tuojau. At- 
9 valandai 
4 valandai

šiandie

A- h— C STOFIAGF.
1616 VV. Madison

įtOI’SF.
SI.

PARSIDUODA 2 kėdžių Barber 
Shop, lietuvių, lenkų ir rusų apgy
venta apielinkė. Biznis gerai išdirb
tas, nešanti gerą pelną. Pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos.

M i ss Ardovič
2315 W. 24 St.

Tel. Roosevelt 7995

TĖ'MYKIT! Extra bargenas. 
Perdavimui cash bučernė, gied

roj vietoj, visokių tautų apgy- 
i vonia; gera proga pelnyti pini- 
i gų. 10321 S. Michigan Avė.
I Phone Pullman 9691

PARDAVIMUI gros-ernė ir saldui- 
fnių krautuvė ir visokių mažmožių, 
Senas' išdirbtas biznis. Nupirksit pi
giai. Pardavimo priežastis svarbi.

K reipkltės:
3518 So. Wallaee Street

PARDAVIMU! bučernės Ice tak
sis, yra geriausiame padėjime, kaip 
tik naujas, vidus sienų korkii išmuš
tas, parsiduoda už prieinamą kainą.

Sam Muscąrlla,
725 W. Rąndolph St.

Tel. Haymarket 4028

PARDAVIMUI Barber Sliop 
lietuvių apgyvento) kolonijoj. 
Biznis 
metų ir 
rą pelną 

Bei*.

$300 UŽ *175 I
Deloi netikėtų reikalu esu pri

verstas apleisti šią šalį ir turiu 
parduoti kreditą arba rankpinigius 
įmokėtus už nają automobilių 
Moon sėdau. $300 rank|Hnigių par
duosiu už $175. Kas rengiasi pirk
ti autoihobilių, malonės atsišauk
ti laišku Naujienos, Box 466 

1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Dmg Store su na
mu, galima pirkti ir atskirai. Namas 
geras ir biznis išdirbtas. Priežastis 
pardavimo patirsit ant vietos.

Kreipkitės
6220 Archer Av^.

išdirbtas per daugelį 
yra nešantis- labai ge- 

856 W. 33rd SU 
Boulovrfbd 4796

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

PARDAVIM.l ’I groseris ir 
saldainių šloras. Parduosiu už 
ga-na priicrinamą kainą $500. 
Pas i s k u h i n k i L K rci pk i tės: 

7II W. 51 St.

NAMAI-2EME

RAKANDAI
PARSIDUODA rakandai reikalin

gi prie namų nuo didelių iki mažų. 
Rakandai gerame stovyje. Kas nori 
gali ir butą iš 4 kambarių persam- 
dyti. Parduosiu pigiai, nes turiu urnai 
apleisti miestą.

2522 W. 39th Place
Ist floor ,

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

MR. MARINOS
5534 So. Ashland Avė.

Tel. Republic 3273

VIENO AUGŠTO mūrinis biznia- 
vas namas su trimis Storais, 6 m. 
senumo, geroje biznio vietoje, ant 
Keddzie Avė. ir 39-tos. Kaina $16,500. 
Mainys ant 2 augštų namu.

Te!. Boulevard 7245
St. Martinkus, .savininkas

PARDAVIMUI
^PA^^AVIMU? bučernė^^r ^groser- 

nė, senas išdirbtas biznis, 5 ruimai 
gyvenimui, renda $55 arba mainysiu 
ant namo. Pasiskuhiokit, gausit bar
geną.

i TURIU parduoti tuojaus $75 
vertės vietrolą tik už $30, su 
lietuviškais ir angliškais rekor-

; dais. Kreipkitės
j 1722 W. 47th St. antros lubos 

Ton v HartmanY

PARDAVIMUI (> ruimą mūrinė 
bungalovv su rakandais ar be, ir 2 
lotai ant Rockvveli, arti 67 St. Par
duosiu ir" vieną lotą pigiai kas 
pirks greitai. Agentą nereikia.

Vladas Paulauski, 
6535 S. Campbell Avė.

Tel, Republic 4170

3651 VVallace «t.

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

5151 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosernė prie 
didelių dviejų dirbtuvių, biznis 
eina gerai, priežustj pardavimo 
patirsit ant.vietos.

JOHN SUbEIKIS 
2300 W. 48 PI.

I

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda 3 aukštų mūrinis na

mas po 6 kambąrius; šiltu vande
niu šildomas. Namas yra tik 2 me
tų senas. Lotas 40 pėdų pločio.

6139 S. Sacramento Avė.

PARSIDUODA 2 aukštų mūrinis 
narnas su lotu ir krautuve ant pir
mo aukšto. Karštu vandeniu šil- 
Jomas, nauji Įtaisymai.

2006 VV. 22 n d Si.
Antras aukštas.

PARSIDUODA bučernė į r 
grosernė. Viela pirmom klesos, 
išdirbta nuo senų laikų.

Kreipkitės:
3428 Auburn Avė.

Parduosiu Pigiai
PARSIDUODA 30y125 pėdu lo

tas, improved. arti 80 St. ir South 
Hermitage Avė.

Atsišaukit pas savininkę 
P. K.

6050 S. Lafayette Avė. z
Tel. Wentworlh 8610 kasdien

Pardavimui dry goods 
■ štoras; puikus fixčeriai 

didelis bargenas I*1* užtektinai tavoro. 
Pardavimui nesvaiginamų gėrimų, Parduosiu už $1,500.
?arų, saldainių, notions, mokyklos T 7

2736 W. 47 St.
cigarų, saldainių, notions, .uua> 
reikmenų, Icą Cream, taipgi L aukš- i 
to muro kampinis namas, 2 karu ga-1 
ražas, gerame padėjime, tik 1 blokas1 
nuo lietuvių, vokiečiij ir lenku mo- i 
kyklos. 2734 W. 43 St. ‘ |

PARDAVIMUI 2 pagyveni
mų medinis namas; Namas vi
sas geras. Turi būti greitai 
parduotas; gausit bargeną.

Kreipkitės
3815 L’merald Avė.

PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė tirštai apgyventa visokių tautų 
vieta. Biznis išdirbtas per daug tuo- ( 
tų, 4 metų lysas. Renda $45 Į mėne
sį, užpakaly gražus 4 ruimai. Tą biz
ni galima nupirkti už prieinamą kai
ną.

8856 So. Ixvwe Avė.

PARDAVIMUI 
delikatesen 
krautuvė.

4819 S. Wells St. 
Plione Yards 1060

PARSIDUODA grosernė ir bu
černė. Lietuvių ir kitu tautą ap
gyvento) apielinkėj. Biznis išdirb
tas per 15 metų — daro gerą biz
nį. Parduosiu ant išmokesčio.

Agentu nereikia.
704 W. 120 Street

Tek Pullman 6570

PARSIDUODA 2 aukštą mūri
nis bizniavus namas, šloras ir 3 
flatai; 3 mašiną garadžius, 671b 
St. ir Cąlifornia Avė. Vienas blo
kas iki biznio gatvės. Gera apielinkė.

Kreipkitės nrie savininko.
6550 S. Artesian Avė.

Tel. Republic 0545

pigiai,

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, arba mainysiu į na
mą. Randasi geroje vietoje.

Parduosiu pigiai.
Mike (į'robarek,

2655 West 43rd St.

PARSIDUODA 
bučernė, lietuvių 
apielinkėj. Biznis 
neša gerą pelną, 
priežastis ~ Rga.

1739 S. Halsted St.

groscmė ir 
įpgyventoj 

išdirbtas ir
Pardavimo

Box 164

PARSIDUODA 2 lotai, 
prie Western Avė. ir 69 gat. arba 
mainysiu ant namo ar i 
lin. Taipgi vienas lotas 
da už $700. Atsišaukit 
v 2502 W. 69 St.

Tel. Republic 5705

automobi- 
aprsiduo-

KAS turit parduoti muro 
namą su) Moru, kad butų rui
mai užpakaly, ar jral turit šlo-

PARSIDUODA kuopuikiausiai pir
mos kliasos PULRUIM1S, BARZDA- 
SKUTIKLĄ, ŠIOKEISAI ir tt. 
sas ilgas, randa pigi. Geriausioj 
keiton. Tokios progos dauginus 
gausit. Atsišaukit tuojau.

P J KUTRA 
1012 So. Main St., Rockford,

Ly*
lo-
ne-

m.
AN T PARDAVIMO saldainių krau
tuvė, geriausioj biznio vietoj ant 
Bridgeporto; biznis išdirbt'as per 
daugel metų. Pardavimo priežastį 
patirsit ant vietos. Norėdami ge
ro biznio ir geros vietos kreipkitės 
1 krautuve. 3300 So. Halsted St., 
(Jricago. I1L

PARSIDUODA krautuvė cigarų, ci- 
garetų, kendžių, sodos, ice creamo ir 
school supply biznis išdirbtas per 25 
metus gera pelninga vieta, važiuoju 
Lietuvon.

Atsišaukite
972 W. 18 St.

Tel. Roosevelt 7998

PARSIDUODA nedidelė groser- 
ni1; 4 ruimai užpakaly. Honda la
bai pigi; norint galima ir Fordą 
laikyt. Gražiai atrodo, 9arp Mor
gan ir Eberdeen Avė.

1044 W. 48 St. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI pianas, beveik 
naujas. Kainavo $350, turi būt par
duotas už $95 Cash. Taipgi parduo-’ 
du ofiso safe, .deską ir kitus ofi-i 
so fixčerius. Priežastis pardavimui 
— apeidžiu miestą. 2 fl. front.

1741 W. 47 St.

kad butų ruimai arba tuštį 
.storą ant remtos, kad butų 
Ghicagoj. Kas turit tokią vie
lą, prašom atsiliepti tik per 2 
dienas. Mes visados namie.

Petras Stenčus,
Tel. Irving 5941

EKTRA BARGENAI
Pardavimui pulruimis ir tabako 

krautuvė; parduosiu vįsą arba 
se biznio; priežastį patirsit ant 
vietos. Atsišaukit, nepraleiskit ge
ros progos.

Tel. Pullman 6323

pu*

TURIU parduot savo gražų, $275 
pvrtės Console Victrolą, su radio 
arm, vartotą > tik 3 mėnesius, yra 
daug rekordų, —• deimantinė ada
ta $65.

5202 W. D i vision St. 
2nd floor

Tdl. Armltage 1981
! A

NAMAI-2EMĖ
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Naujas mur. narnas, 2 fl. po 
5 kamb., futliare apšildo
mas, lotas 30x125, cem. 
bsmt., randasi • Brighton h 
Pdrke.
Cash reikia lik . .
Kaina ... a .............

PARDAVIMUI puikus 4 fintą 
kampinis u Aro namas; 4 flatai po 
5 vėliausios mados kamluirius; kie
to medžio išbaigimas; garu šildo
mas; budavotas 2 metai; rendos 
neša $300 j mėnesi. Randasi pui
kioj violoj visai neloli nuo lietu
viu vienolyno. Kaina greitam par
davimui! $32,000, vertas $35,000; rei
kia įmdkėli $10,0(81 ar daugiau, ki
tus rendos išmokės. Savininkas pri 
ims mažesnį narną mainais.

PARDAVIMUI naujas 2 augsią 
muro njarfuis; d' Halai po i kartiba- 
tiu;. Visas išbaigimas Ragą) nau 
įns madas; platus lobis; narnas

nnn i’Hndasi' Brighlon PutkA* lietuvių 
. $5,000 anieliiikūje. Reikia Įmokėli liklai
12 800 iir daugiau, kilus romios 

’ 1 išmokės.
Didelis mur. namas, akmenų 
frontas, 1 fl. 6 kamb. ir 1 fl.
7 kamb., steam heat, 2 karų 
garadžius, arti Garfield 
Blvd.
Cash įnešti tik ..
Kaina tiktai.....

. 6,000
12,800

VERTA $8,500 — UŽ $7,500 
PARDAVIMUI 

ta (i kambarių 
naujausias 'mados įtaisymai 
lo išbaigimais; 
prieangyje ii’ 
pas ir antstogė 
Stiklais 
$7,500;! 
daugiau, 
rendą 
tuviu ,apielinkeje. Savininkas 
ims hitą kaipo dalį įmokėjimo.

Norėdami pamatyti 
I ikrai 
dieną !
BRIGHTON REALTY COMPANY 

1 .hishkevdtz, vedėjas
• Avė., prie C.alil’ornia 

Avė, Alisos atdaras visą dieną 
nedėliomis

naujai pabūdavo*- 
murino bungalovv;

aržiur- 
akineninės grindys 

loilcle; aug.šlas skle- 
įeinaina iš vidaus, 

apdarylas porčius; kaina 
reikia pinigais $2,509 ar 

kilus išmokėjimais kaip 
Randasi Brighton Parke lie- 
apielinkėje. Savininkas pri-

viršininčtus 
gerus baigomis atsilankyki!

Naujas muro namas, arti 
Vienuolyno (Marą. Manor),
2 flatai po 5 kamb., šiltu 
vandeniu apšild., cem. bsmt., 
stikliniai porčiai.
Cash reikia tiktai...... 6,006 pri t Archer
Kaina tiktai ‘...............15,300. av< : Atisn

• i , 1
Gražus mur. namas, 1 flat?6

K Verta $9,500 už $8,000
3 karų garažius, randasi ( Penkių kambarių beveik
Marąuette Manor. Rendos naujas mūrinis bungalow, 
į mėnesį neša......... ...... ,185 su naujos mados ištaisymais,
Cash reikia tik............ 6,000 dideliu lotu, randasi ant Ca-
Kaina tik ... .......... ^... 16,700
6 flatų muro namas su me
dine Cottage, 5 kamb. steam 
heat, lotas 50x125, gražus 
kampas, South Side.
Rendos į mėnesi neša .... 410 
Cash reikia tik   15,000 
Kaina, dėl greito par

davimo tika............ 28,500
Muro narnai’ Auburn Par
ke, lotas 33x125,, 1-6 ir 1-7 
kamb., hot wnter heat, plie
no konstr., stikl. porčiai.
Cash reikia ............5,500
Kaina, tiktai .......... . 15,000

S. L. FABiONAS C0.

lifornia, netoli Marųuette 
Parko, tik $3,000 įmokėti.

J. Sinkus and Co.
809 W. 69 St.

PARDAVIMUI 3 augštų mū
rinis namas, rendos neša $100 j 
mėnesį, 3 augštas.

Atsišaukite:
2048 W. 22nd PI.

BRIGHTON PARK

šeštadienis, Vasario 14.1925

NAMAI-ZEME
PARSIDUODA pigiai 

kampinis puikus mūrinis na
mas 2 pagyvehiniai b ir 7 
kambarių, 2 karų garadžius 
ir vištininkas. Lotas 60x125. 
Su visais gražiais rakandais 
arba be jų. Savininkas

A. J. BERžINSKAS 
6159 So. Artesian St.

1 flatas
Tel. Prospect 6674

Nuo ryto iki 10 vai. gali
ma matyti.

Dvieju pagyvenimu 
už $5,100

5 6 kambarių, ant cementi
nio fundamento, gerame padė
jime namas, tik $2,000 įmokė
ti, likusius išmokėti reudomis.

J. Sinkus and Co
809 W. 69 St.

DIDELIS mnrinis, 2 Datų namas 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
wo<> Avė., gani šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau 
kitę prie James Kral, 2444 \V. 67 
St. Tel. Prospect 1364

MUSV DARBAS
, Tikrai jumis užganėdins . Mes 
parduodam ir mainom: namus, lotus, 
farmas ir visokros rųšies biznius, 
reikalais, kreipkitės pas 

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

Pardavimui medinė cottage, 4 
barių ir beismente 3 kambariai, 
tai extra; namukas geras ir 
vietoj. Gausit bargeną.

Kreipkitės
5518 So. Nothing Avė.

Te). Lafayette 7031

Su

kam- 
2 lo- 
geroj

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

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

Avė. Tel. Prospect 8678
Ofisas atdaras lig 9 v. ir nedėliomis

MORTGEČIAI -PASKOLOS
Pinigai paskolai dėl l ir 2 mor- 
gičin, nebrangiai, greitas vei
kimas. i

MAX COHEN 
Roora 351, 

110 So. Dearbom St. 
Tek Central 1191

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

International Investment Corp.
3804 So. Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

patogaus 
komiso

BRIDOEPORT LOAN (’O.
Klausk N. Kanler, prezidentas 

3301 So. Halsted SI.—Boulevard 6775
Rezidencija Lowndale 7961)

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Pinigai 

paskolon 
ant antrų 
morgičių

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

LOUIS STERN & CO. 
Suite 1029 Bumam Bldg.

' l<i0 N. La Salk' St.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2107 W. Madison, Chicago, III.
Phone Sceley 1643

M. Ę. HUTFILZ, Manager

(hicago.Ut
809 West 35 St.

flatų namas, 6 —6 kamba- 
ka.i'slu vandeniu šildomas, 

įmūrytos valius, prosinirnui len
ta, bufetas, knygų šėpa, Ugnia
viete, uždaryti porčiai ir sun 
parloras, savininkas ant parei
kalavimo visą dieną subatoje 
ir nedėlioję.

5815 S. Sacramento Avė.

rių,

BRIGHTON PARK
BARGENAI

Town of Lake, 6 kambarių medinė 
rezidencija, augštu cementiniu pama
tu, 7 pėdu .skiepas, fumace šildomas, 
30 pėdų lotas. S4800 
Bargenas ‘

2 flatų medinis namas, 4-4 kamba
rių, cementiniu pamatu, gasas, vana, 
elektra. Ekstra $6600 

Naujas 2 flatų mūrinis namas, vi
sas moderniškas, 4-4 kambarių. Dl- 

“ $10000
Marcfuette Manor, 2 flatų mūrinis 

namas, 5-5 kambarių, 30 pėdų lotas, 
visas modemiškas, karštu vandeniu 
šildomas. Ekstra . $13500 
bargenas " ■ ^*****^

Pardavimui bučernė, s u namu ar
ba l>e namo, labai geroje vietoje, turi 
būt parduota nebrangiai.

Mes turime labai gerų pasiūlymų, 
geriausių bargenų South Side.

Didžiausias Real Estate < 
Brighton Parke. Musų ofisas 
atdaras visą diena nedėlioj.

• mOWSKIBROS.
2525 W. 47 St.

ofisas
; yra

MARDUETPE PARK
Bungalow 5 kambarių, sliping 

porčius, sun parloras, karšiu van
deniu apšildomas, toilet ir front i 
hall tile florai; yra garadžius, pla
tus lotas, yra gražus bungalovv. 
Galima nupirkti su $500, o likusią 
sumą mokėti kaip rendą.

2 PAGYVENIMU mūrinis namas, 
po 5 kambarius, sun parloras, toi- 
letai ir frontinės halls florai mar- 

\muro, aukštas beismentas, išplais- 
teriuotas; vėliausios mados įtaisy
mai; kaina $11500, įmokei $3000.

BRIGHTON Park 2 aukštų .mū
rinis namas, po 4 kambarius, aukš
tas beismentas ir stogas; vėliau
sios mados įtaisymai; kaina $7800, 
įmokėt $1000. Yra garažas dėl 2, už $750 cash arba už gerinusį pa
kąru.

W. BISKUPAITIS,.
4454 S. Wcstern Avė.

30 pėdtj rezidencijos lotas
TALMAN Avė., netali 69 St., ne

toli Parko ir šv. Kazimit^o vie- 
nuo’vno. visi asesmentai aomdkė- 
ti. išvažiuoju iš miesto, atiduosiu

siūlymą. Matykit savininką šian
dien arba rytoj, 2 flatas.

6656 Campbell Avė.

7 kambarių medinė cottage, furnace 
šildoma, moderniška, cash reikia 
$1500. Didelis $4300
bargenas W vv

2 augštų mūrinis namas, 2-4, kam
barių flatai, platus lotas, morądniš- 
kas, 2 mašinų garadžius. CfiOflO 
Bargenas ųFW Www

2 augštų mūrinis naujas namas, 
2-5 kambarių flatai, moderniškas, 
bungalow stogas, 4 mašinų gara- 

genas , $12600
2 augštų medinis namas, cementi

niu pamatu, 2-4 kambarių flatai, ga
sas, elektra. 2 Didelis $R$00 
bargenas

Pardavimui ąesvaiginamų gėrimų 
parloras, pigiai.

Atdara nedėlioj. Mes suteikiame 
paskolas musų pirkėjams. f

3, R. PIETKIEWICZ & CO
2612 W. 47 St.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui 2 augštų medinis 

mas, 2 flatų po 4 kambarius, 
elektra, vanos, 2 karų garadžius. 
ri būt parduotas i 3 dienas už $5,700.

£539 W. 46 PI. z
2517 W. 46 PI.

Tel. Lafayette G271

na-
Yra 
Tu-

PARDAVIMUI mūrinė bungalow, 
6 ruimai, mbderniškai įrengti, 2 
mašiną x garažas, graži apielinkė, 
66 SI. ir Artesian St. Kreipkitės 
prie savininko.

6550 So. Artesian St.
Tel. Republic 0545

P AMO
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašymo 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos • 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

Pilietybės 
DaiJrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystes 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

nuo 7 iki 9:30 vai. vakare.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 So. Halsted St., Chicago, III. 
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.
BRIGHTON PARK

PARSIDUODA pigiai vieno aukš
to medinė rezidencija, arti vienuo
lyno; lotas 50 pėdu. Reikia turėti 
$1000 ca«h. Kaina $6500.

Didelis bargenas. Nepraleisk šitos 
progos, jeigu turi biznieriaus smege
nis. Pardavimui mūrinis namas 3 pa- 
gyvenimt) ir didelis storas garu ap
šildomas, rendos neša į mėnesį $230, 
ant Archer Avė., 2 blokai nuo didžiu
lio, 1 miliono dolerių naujai statomo 
teatro, šitas namas dabar parsiduo
da už $20,000. Nemažiau $7,000 rei
kia Įmokėti. Trumpu laiku lotas bus 
tiek vertas.

Savininkas,
3827 Archer Avė.

VYRAI IŠMOKITE MODERNINftS 
BARBERYSTES

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.

6$33 S. Campbell Avė.

ANT PARDAVIMO

r a nParduosiu, .mainysiu ar^a 
davusiu kampinį ant bizniavo stri- 
lo namą su visais įrankiais: bu- 
*ernės, grosernės, lunch 
likčeriais, uigi kaina.

2325. W. 69 St.
Kam reikėlu tokį namą 

gatava vielų renadvoti. šaul
Tel. Boulevard 1973 

K. Khvalčikas

roomo

arba

PARDAVIMUI namas ir lotas. 
1907 Canalport Avė., 2 augštų, pu
siau plvtą ir pusiau medžio mate- 
riolo. Yra gasas, elektra, rendą į 
mėnesi atneša $50. 'Pikras barge
nas už $2900.

2526 S. Millard Avė.
Po 6 vai. vakare. Klauskit Mr.

Malek. Tol. Crawford 0953

------------ ,------------------- - ----- ------- -
PARDAVIMUI naujas 5 kambrp 

riu mnrinis bungalovv,'kaina $4925, 
West Pulhnane. Yra šaligatviai, 
suros, gasas, elektra, už mažą įmo- 
kėjimą, kitus išmokėjimais.

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Box 465

GRAŽUS 5 kambarių bunga- 
kiw, 30 pėdų lotas, uždaryti 
porčiai, 2 karų garažas, kaina 
.$3800, cash $2800. s

k 6652 South Tripp Avė.

stuccoPARDAVIMUIU 2 fintu
namas, ant kampo 69 St. ir. Arte- 
sian Avė., yra gera biznio gatvė. 
Namas yra pastatytas ant galo lo
to; galima statyti kampinį namų 
iš fronto. Gera vieta dėl aptiekęs.

2434 W. 69 St.

.t 1 d*Hjh&£.... /
________ -

PARSIDUODA muro namas Brigh- 
ton Parke, 2 flatai po 4 kamba
rius, garadžius dėl 1 karo, 27 platumo 
lotas, pečiais šildomas, gražioje vie
toje, arti karų ir mokyklos, rendos 
neša $75 Į mėnesi, priimsiu lotą už 
imokėjimą; moderniški parankumai.

J. LELEIKA, ( 
4427 So. Campbell Avė.

DIDĖLIS BARGENAS. Parsiduo
da namas su groserne; yra 5 kam- 

užpakalyje biznio; beismeų- 
. • Taiogi mainvs'U 

kito namo. Priežastį natirsil 
vietos. 2245 W. 22 SI. 
Tet. Roosevelt 8606 
Agentai neatsišaukit^

bariai i..
tas cementuotas.
ant
ant

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei tie, kurie kalba gerai angliš
kai yisur turi , pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klesose ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji* ir Prekybos

3301 S, Halsted St., Chicago, III. 
(kanp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

NORIU pirkti lotą nuo fiavi-
ninko I^arlc Ilolme, Gicero.

1315 S, 501 h Avė., Cicero, III.
Ant antj*u lubų

PROGA BARGENŲ IEŠKANTIEMS

Pardavimui mūrinė bungalow, ar- 
žuolo trimingai, puikus bukeisai, ak
meninės grindys, apdarytas porčius, 
aukštas skiepas. Parduosiu už $7500; 
taipgi priimsiu lotą kaipo dalį mo
kesčio.

Sąvininkas Juozas Mosgeris 
6223 S. Francisco Avė. 
Tel. Republic 1109

ŠERAI—BONAI
REIKIA pilnai apmokėtų Co- 

operative Sodiety oi’ America 
serų. Mokėsiu $10 už Šerą.

Mather, 6807 Union Avė.
Phone Ehglewood 0187 

po 6 vai. vakaro.

Praktiškos Automobilių
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir4 asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite i kelias savaites, kaip atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinaitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Kornet 
Trombone 
Bass.

Muzikos Mylėtojams 
Mokinu ant Šių instrumentų: 

Beno Instrumentai: 
E. Klarinet 
B. Klarinet 
Picelo

Parūpinu muziką visokiems reika
lams. Rašykite arba ateikite.

P. Gražulis, 
3416 So. Auburn Avė. 

Tel. Boulevard 1295

IŠMOKITE MURINIJJKYSTeS
Klesos dienomis ir vakarais. 

Lengvi savaitiniai išmokėjimai, 
$8 į savaitę.

Chicago Brick Laying School
2331 So. Wabash Avė.

r«’
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BETYRINeJANT urvus
/V. A. Rubakinas

Iš Revoliucinės Praeities
1 aktai. Skaičiai ir Asmeniniai N. A. Rubakino Atsiminimai

(Tęsinys)

Stolipinas Azefo
, gynėjas

Kaip atsiliepė caro valdžia į 
nutraukimą nuo Azefo kaukės? 
Prieš mus čia vėl skandalingiau
sias carizmo istorijos puslapis. 
Valdžia išpradžių susidrovino, ir 
uždraudė laikraščiams rašyti 
“apie Azefo iškėlimą aikštėn.“ 
Keli laikraščiai buvo nubausti už 
to draudimo nebojimą. ‘ Pas
kui... paskui pats tuolaikinis vi
daus reikalų visagalingas minis
teris P. Stolipinas, vienas aršiau
sių Durnos priešų ir carizmo gy
nėjų, ėmė viešai Azefą ginti. Juk 
tas tik valdžios agentas; o tokie 
“kiekvienai valdžiai yra reika
lingi. Azefas visai ne provo
katorius,“ nes kas tai yra pro
vokacija? Azefo darbus minis
teris neskaitė provokacija.

Bet senukė istorija kitaip iš
sprendė. štai kokį šposą ji* iš
kirto caro valdžiai: pats Stolipi
nas rugsėjo 1 d. 1911 m. buvo 
nužudytas ne kieno kito, kaip tik 
policinio revoliucionieriaus D'. 
Bogrovo (Kijeve). Kaip ir po
licijos agentas Azefo asmenyje, 
kuris veikė tarp revoliucionierių, 
taip ir teroristas Bogrovas pasi
davė policijos agentu, savo įdavi
mais ir revoliucijos išdavyste už
sitarnavo policijos pasitikėjimą, 
susilaukė tos dienos, kai jam bu
vo pavesta “saugoti“ ministerį 
Stolipiną, o paskui ‘teatre vi
siems matant nudėjo tą Azefo ii* 
provokacijos gynėją.

Policinė mimekrija atsivedė 
su savim revoliucinę.

Ar bereikia Įrodinėti, jog “te
roristo Azefo“ darbai pakenkė 
revoliucijos darbui? Bet dar 
labiau carizmui pakenkė monar- 
chistinis terorizmas.iv

Carizmas savo poli
cijos nelaisvėje

tais,

1901 m. vienas aukštas val
dininkas (ministerio padėjė
jas) pasakė man: “caro rū
muose labai bijomasi pasikėsi
nimų. Bijosi Caras, bijosi di
dieji kunigaikščiai, ministeriai,

■visi- Bijosi.’ Ir gudriai nn- 
sišypsojęs, ištikimas caro tar

nas pridūrė: “Dalykas papras
tas! Taip visuomet yra su 
kurie gyvena pagal lai 
’po mu -ų nors tvanas’ “.

Gyveno lais laikais Petro
grade labai protingas, apsuk
rus leidėjas L. Pa n t dervas, 
žmogus turtingas, įsitikinęs 
anlicarislas, Karakozovo laikų 
revoliudionierius. įRevcRiucijos 

išvakare jis išleido G. Mogro 
knygą “Gtercogas de Lozon”. 
Toje knygoje nepaprastai vai
zdžiai aprašoma Burbonų gy
venimas prieš pat Francijos 
didžiąją revoliuciją. Mogro 
knygą aš rekomendavau pasi
skaityti caro rūmų sėbrams, o 
ypač vienam “peti metrą“. Jis 
neįgalėjo atsidžiaugti. “lik su
praskite, ten tarsi apie caro 
rumų gyvenimą kalbama!“ 
Knygą pradėjo skaityti ir kiti 
aukšti vaidininkai. Toki jau 
rusų psichologija: mes, rusai, 
labai mėgstame skaityti kriti
ką apie save, ir tai darant ma
nyti: “čia ne aš 
esu kritikuojamas.“ Vienas vi- 
c<*-gubema torius, 
jog ir jis Paljemo komedijoje 
(“nuobodumo 1 paaikstinimo 
draugija“) aprašytos visuome
nės dalis, pasakė: “Aš asmeni
niai valdžią nekeikiu, bet labai

asmeniniai

užmiršęs,

paaįkstinimo

' , • iii’ tas skaičius nuolat di-

mėgstu klausytis, kai ji yra 
keikiama.“

Autokratijos susmu
kimo procesas

šiandien yra atspausdinta 
daug dokumentų, kurie iš tik
rųjų rodo nepaprastą caro sė
brų išgverimą Nikolojaus II 
gadynėje (18!M 1917). Tas 
igšverimas nuolat augo: sulig 
taisyklė; “Kad lik gerai pagy
venti. o vėliau kas bus — tas

Supraiilania, caro rūmų bi
čiuliai, ir ypač m misteriai ir 
tarp jų pirmoje vietoje vidaus 
reikalų ministeris ir rūmų ko
mendantas, lą psichologiją iš
naudojo savo ir savo klasės 
tikslams. Aleksandras H bu
vo demokratiškiausias iš visų 
Rusijos carų, nors ir dėl jo 
demokratiškumo prisieina la
bai abejoti. Aleksandras III 
jau aiškiai stojo bajorų pu
sėn prieš rusų liaudies demo
kratines tendencijas, žmonės jį 
vadino “bajorų caru“. Niko- 
Icjus 11 tęsė tą savo brangaus 
tėvo tendenciją, o prii? jos dar 
pridėjo tendenciją visokiais 
budais p'lėsti biurokratijos ga
lią, — net ir tada, kai istorijos 
eiga privertė jį sukurti Valsty
bės Durną. Nežiūrint į Durną, 
caras vis norėjo pasilikti au
tokratu. Be jokio sunkumo jį 
įtikini, jog Durna nėra parla
mentas, ir lodei jo teisių neva
ržo. Iki pat paskutiniųjų savo 
dienų Nikolojus II vadino sa
ve “patvaldžiu“, o valdymo 
formą po 1905 m. - “konsti
tuciniu absoliutizmu“. Bet 
žmonės ir visuomene kitaip 
manė. Ir štai gynimui autokra
tijos, caras turėjo vis labiau 
ir labiau didinti policijos ga
lią ir vaduodamasis, grynai ru
sų valstybine išmintimi: “pil
domoji valdžia nepriklauso nuo 
įstatymų leidimo valdžios.“

Policija tarnavo ne ca
rams, bet savo in

teresams

Taip dalykams esant, polici
ja, suprantamu, nepralejo nepa
imti visą valdžią Į savo ran

kas, o kai tatai atsiliko, pats 
caras papuolė policijai i nelais
vę. Akiplėšiška policiją i$sė 
tendenciją Andrie, Plėvės, Su
drik ino, Azefo ir pradėjo tar
nauti ne carams, ale savo in
teresams. Carų autokratija bu
vo aprubežiuota policijos au
tokratija. Ministerių pastango
mis, caras buvo įtikintas, jog 
policijai reikia suteikti nepa
prastą galią. Ji didžiausiame 
maštabe pradėjo insceniruoti 
žmonių prisirišimą prie caro. 
Vis didėjantį žmonių nepasi
tenkinimą ji aiškino “nedide
lio revoliucionierių būrelio dar
bu.“ O tuo pačiu laiku nepasi
tenkinančiųjų skaičius siekė 
desėtkus milionų. Bet iš liau
dies policija ėmė tiesiog, sam
dyti už menką atlyginimą par
sidavėlius, kurie —- kur reikia 
ir kur nereikia — šaukė carui 
“ura!“ Ji .siuntė į carą ištiki
mųjų deputacijas su duona ir 
druska irz prie kiekvienos1 pror 
gos mušė žydus ir inteligenci
ją. Tarp Rusijos žydų apšvie- 
ta nuo senai aukščiau stovėjo, 
ntgu tarp rusų: žydai nuo se
nai buvo rusų valdžios spau
džiami; apart to, jie visuomet 
mčJidavosi į akis dėl savo ne
paprasto energingumo. Kaip

, jau mes minėjome, Plėve dar 
1883 m. pasinaudojo' Ino, kad 
atitraukti žmonių įtūžimą nuo 
carizmo. Prie Aleksandro III ir 
Nikolojaus H Plėvė dėjo visas 
pastangas, kad sukiršinti liau
dį prieš žydus. Aleksandras III 
buvo antisemitas. Toks pat bu
vo ir Nikolojus II. Jo akyse 
policija visuomet stengėsi» su- 
jimgli revoliucionierius su žy
dais; vienok lai nė kiek nekliu
dė Policijos Departamentui žy
dų patarnavimu naudotis. Be
tekti vų skaičius siekė tuksian
čius, 
dėjo.

Cara visuomet buvo apsup
tas šimtų ir tuksiančių sargy
binių, šnipų, poli cistų, neskai
tant jau kąreivių ir įvairių 
liuosnorių iš patriotinių drau- 

Carai nesidrovėjo ir ne
kokie

S1I-

bu-
mi-

gijų 
sigėdijo gyventi tarsi 
įkaitai savo palociuose tai Gat- 
čine, tai Caro Kaime, tai Li- 
vadijoje. Jų gyvenimo vieta 
buvo net; labiau aprubežiuota, 
negu ta, kurią rusų valdžia 
galvojo žydams.

Bet policijos nelaisvėje 
vo ne tik carai, ale ir jų
nistcriai. Ta dalykų padėtis la
bai ryškiai iliustruojama seka
mu paveikslu. Ją davė grafas 
U1 varovas Valstybės Durnoje 
1908 m. “Kai 1905 m. rusų re
voliucija buvo pasiekusi aukš
čiausio laipsnio, vienas viduri
nių reikalų ministeris visai 
Ii norai ir dieną ir naktį važiuo
davo iš savo buto, bet sale jo 
sėdėdavo,.... jo sargybos virši
ninkas. Kai ministerio klausda
vo: kodėl jųs> taip liuosai va
žinėjate ir kodėl visuomet su 
savim imate sargybos viršinin
ką? Jis atsakydavo: ‘O todėl, 
kad manau, jog mano sargy
bos viršininkas kur kas ge
riau žino, kur ir kada bus pa
sikėsinimas. Jis geriau žino ir 
tai, ar tas pasikėsinimas pasi
seks ar ne.’ “ . .

Sanderybos su revo
liucionieriais

O štai kita® paveikslas. — 
Jame figūruoja vienas labai 
aukšta^ valdininkas, ant kurio 

tarev^*liiicion.ieriai 
tris pasikėsinimus.Azefo

polici-

rengia
Prie

da padare

Pagalba savo agentų - 
tipo revoliucionierių, — 
ja sužinojo, jog ant to valdi 
ninko revoliucionieriai 
dar vieną pasikėrinimą.
valdininko ‘pristatė sargybinį. 
Tarp jųdviejų įvyko toks pasi
kalbėjimas: “Jūsų skaistybė, 
kad Jūsų gyvastį išgelbėti, rei 
kalinga su revoliucionieriais 
susinešti.“ “Ką? Kaip?“ — 
klausia nustebęs valdininkas. 
—Taip! Reikia sueiti su re
voliucijos vadais ir gauti iš jų 
saugumo užtikrinimą.“ “Tai 
yra, kaip tai “ “O taip, jū
sų skaistybė: mes (sargyba) 
pareikalausime nuo revoliucio
nierių saugumo jums, o už tai 
garantuosime saugumą revo- 
Ihi/cijosi vadams. Žinoma, mes 
ir dabar galime atidengti visą 
jų revoliucinę organizaciją 
ji musų rankose... Bet mums 
nėra išrokavimo: sugausime 
vieną, tai kitas atkeršys Ge
riau jau padaryti sandery'bas. 
Tai daug saugiau.“ Valdinin
kas pagalvojo ir tarė; “Kągi, 
iš tikrųjų, reikia sanderybas 
padaryti: tai tikrai saugiau. 
Bet kuriuo budu tas sandėry- 
ba's padaryti?“ — “Prisieis
Jiems (revoliucionieriams) iš^ca^ pinigais tais metais jis kar- 
duoti vieną mūsiškių. Na, te-^u sU Kartingu — Larudezenuduoti vieną; mūsiškiu.

kinus yra užgriautas Sand Cave urve ir kurį išgelbėti dedama desperątinių 
pastangų, slenka kitu netolimu urvu — Crystal Cave. Fotografija nuimta apie JO dienų prieš jo 
užgriuvimą Sand Cave. Jis veikiausia yra panašioj padėty ir dabar — su didelio akmens pri
slėgta koja. . ' ' x

gul nužudo koki nors mažą 
agenluką, kad apsivalius, o 
mes irgi pagausime kurį nors 
nežymių revoliucionierių. O 
jeigu to bus maža, — prisieis 
išduoti musų šnipą.“ —- “Ži
note, tai perdaug šlykščiai at
rodė,“ tarė vaiki įninkąs. “Jūsų 

s’a, darykite, kaip valia“. — 
išmanote!“

Tas pa^ikalbėjima? buvo at
spausdintas laikraštyji' “Golos 
Moskvy“, — olętiabristų parti-

* Valsty- 
jj per-

Vai s ly
sti-

ir 
tai 

valdininkams, 
su užtikrini- 

o 
kar

jos m.ano. Trečiojoje 
bes Durnoje Miliukovas 
skaitė iš tribūnos.

Ikt tai dar nevisa.
bes Durnoje paaiškėjo, jog 
silarimai buvo dvejopi: patiki
mi, t. y. su pilna garantija, 
tai aukštiems1 valdininkams, 
ne su pilna 
antraeiliams 
“Pasikėsinimai 
mu“ tikrai nenusisekdavo, 
“pasikėsinimai su 'rizika“ 
tais ir nusisekdavo.

Petras Račkovskis
Po aukščiau pasakyto bus 

aiškiau suprasti skaitytojams 
dar viena stambi policinio Judos 
figūra, kuri pasišventusiai skie
pijo rusų monarchizmui Andrie, 
Plėvės, Sudeikino, Degaevo ir 
Azefo dvasią. Prieš mus dabar 
Petras Račkovskis, žymus val
dininkas. Paveikslas to Rač- 
kovskio, kaip ir Azefo paveiks
las, visai neatidalinamas nuo 
rusų absoliutizmo. Nieko neži

nant apie Račkovskį, negalima 
suprasti Nikolojų II, būtent jo 
tipo žmonės buvo “sosto rams
čiai“, ir jie ta sostą laikė savo •• *■

Iki 1882 m. studentas Rač
kovskis buvo revoliucionierius. 
1882 m jis jau išdavinėjo desėt- 
kus studentų policijai ir pats 
buvo jos agentu, greit jis prie 
Sudeikino užėmė ypatingų rei
kalų valdininko vietą. Tasai 
.Račkovskiui pavedė surasti žu- 
deiką, kad “prašalinti“ ministe- 
rį D. Tolstojų. Račkovskis ra
portavo pačiame Plėvė, kad toks 
žudeįka “ačiū Dievui, susirado“.

Metams praėjus Račkovskis 
buvo ne tik policijoje, ale ir 
“šventosios Lygos“ sekreto
rium. Kada Lyga buvo likviduo
ta, o Sudeikinas nužudytas, Plė
vė pasiuntė Račkovskį į užsieni 
surasti Degaevą. Tolyn ’ Rač- 

1 kovskis gyla aukštyn ir užsitar
nauja ordentį. Jis, jau vyriausias 
specialistas suruošimui provoka
cijos, o ypač surengimu! pogro
mų ant žydų, k Gi tuos pogro
mus rengdavo specialia policijos 
departamento skyrius. 1892 m. 
RaČkovskio sumanumas įgauna 
tarptautinės reikšmės: būtent

suorganizuoja rusų teroristų 
procesų Paryžiuje, — trukšmin- 
gą procesų, kuris, kaip žinia su
lošė tąsyk labai svarbią rolę su
siartinime caristinės Rusijos su 
respublikoniška Franci j a .

Račkovskis jau buvo pripa
žintas tinkamu užimti rusų po
litinės policijos Paryžiuje ir iš
viso visoje Europoje viršininko 
vietą. Dabar Račkovskis jau 
vienas žymesniųjų veikėjų prie 
sudarymo sutarties tarp f rančų- 
zų ir rusų. Jis pasidaro galin
gesnis už vidurinių reikalų mi- 
nisterį, — pastarajam prisieina 
kovoti su tuo policistu, bet toli 
gražu ne visuomet sėkmingai. 
Tais pačiais metais (1890 m.) 
jis jau tarnauja policijoje ir dir 
ba užsienyje. Kartu su juo ir 
Azefas. Juodu lenktyniuojasi 
niekšystėje. Račkovskis neįma
nomai carizmui reikajingas. Jis 
kyla j aukštybes, nors jo niekš- 
ystes pasidaro žinomas ir už Po
licijos Departamento sienų. Ten
ka jį laikinai net nuo tarnybos 
pašalinti. Bet kadangi cariz
mui jis buvo labai reikalingas, 
tai jam duodama vienoki ar ki
tokį tarnystė. Pavyzdžiui, 1903 
m. paaiškėjo, jog Račkovskis da
lyvavo nužudyme Paryžiuje bu
vusio žandarų šefo generolo Sil 
vestro vo. Pašalinti Račkovskį 
Plėvė nedrįso: “juk tasai viską 
atidengs”. Ir štai Račkovskis 
iš Paryžiaus yra perkeliamas, į 
Petrogradą. Apie tą skandalin
gą carizmo ir monarchistinio 
terorizmo atsitikimą žandarą 
generolas Novickis sekamai pa
sakoja: “Gaminimas Rusijai 
sprogstančios medžiagos Belgi
joje ir Paryžiuje, ir Šilvestrovo 
nužudymas buvo finansuojama 
rusų provokatorių agentų. Tais 
agentais buvo Petras Račkovs
kis, lenkas, kuris vadovavo už
sienio agentūrai Policijos De
partamento Paryžiuje, kur jis 
sukurė šnipavimų”. Caro ir ki
tos valdžios nudavė nieko neži
nančios apie tai. Bet Račkovs
kis buvo įtūžęs ant Plėvės. To
dėl jam buvo labai reikalingi to
kie agentai, kaip Azefas. Yra 
pagrindo manyti, kad apiė tą 
laiką Azefas ir pasidarė RaČ
kovskio agentu. Labai galima, 
kad Plėvė norėjo suversti visus 
griekus ant savo agento. Rač
kovskis, kuiis savo niekingus 
darbus atliko su Plėvės žinia. 
Iš Valstybės Durnos debatų yra 
žinoma, jog kažkam Plėvė įda
vęs raštu ką, kur sakoma, kad 
Račkovskis padėjęs socialistų 
revoliucionierių pą/rtiją suorga
nizuoti. Tuo budu įsikūnija) Su
dūkino idėja. Bet kaip tik tuo 
laiku Plcve tampa nužudytas. 
Revoliucija stiprėja. 1905 m. 
Petrogrado generolu gubernato
rium paskiriama D. Trepovas. 
Jis tuoj priima Račkovskį pas 

save tarnystėn, paskirdamas jį 
nepaprastų reikalų valdininku 
Vėliau Trepovas gauna vidu
rinių reikalų ministerio padėjė
jo vietą. Tuo keliu jis pasidaro 
visos policijos viršininku Tuoj 
Račkovskiui pavedama tvarkyti 
Policijos Departamento politinis 
skyrius. Monarchistinio teroro 
ir pogromų organizavimas da
bar atsidūrė jo rankose.

1905 m. kilo naujas skanda
las. Kartą grafas Vitte eidamas 
naktį pro šalį Policijos Depar
tamento pastebėjo šviesą 'lange. 
Įėjęs į vidų, jis pamatė slaptą 
spaustuvę, kūną buvo suorgani
zavusi policija spausdinti po- 
grominįams atsišaukimus, kur 
buvo raginama mušti žydus ir 
inteligenciją. Ta spaustuvė bu
vo žinioje žąndarų oficierio Ko- 
missarovo, — vardas nūn labai 
žinomas tarp rusų išeivių. Ko- 
missarovas pareiškė, jog jis 
spausdina ir išsiuntinėja tas pro
klamacijas su Policijos Depar
tamento žinia ir Račkovskiui 
liepiant. Net Vitte tuo pasipikti
no. Račkovskis tapo, atstatytas 
nuo... progromų organizavimo. 
Bet jis nepasilieka be tarnys
tės: jam pavedama, visi Policijos 
Departamento reikalai vesti. 
Gruodžio 15 d., 1905 m. pet ca
rui liepiant Račkovskis pašali
nama nuo vietos. Bet tuoj jis 
paskiriama viršininku slaptosios 
policijos, kuri tada ir rengė po
gromus. Ant RaČkovskio są
žinės gula visas tas kraujas, ku
ri s. tais laikais buvo pralietas 
pogromuose.

Bet Račkovskiui ,kaip ir Aze- 
fui, svetimi kentėjimai ir sve
tima gyvastis nieko nereiškė.

Liūdna policijos <rolė rengime 
pogromų Rusijoje visiems yra 
žinoma, bet tai nekliudė m mis 
teriui Stolipinui Durnoje begė
diškai pareikšti, “kad Račkovs 
kis ir kiti policijos nariai nie
kuomet neprisidėjo prie teroris
tinių aktų ir kitų prasižengimų 
kurie buvo papildyti prieš revo
liucionierius“. Valstybės Du
rnoje jau buvo tada pastebėta, 
jog tarp Policijos Departamen
to dokumentų randasi paties 
Plėvės raštelis, kuris liudija vi
sai ką kitą. Apie tą raštelį aš 
jau kalbėjau aukščiau. I

Pirmosios Valstybės Durnos ga
dynėje imperatoriaus rūmų ko
mendantu buvo gen. Trepovas. D 
Trepovas spėjo Račkovskį įkai
nuoti. 1905 nu, dar nesenai ca
ro įsakymu, pašalintas Račkovs
kis, jau tampa Caro Kaimo (ca
ro Mikalojaus II rezidencijos) 
sargybos viršininko padėjėju pa
skirtas. Ir Štai tais sunkiais 
rusų absoliutizmui laikais atsi
randa naujos monarchistinės 
draugijos labai panašios j gyva
vusią “šventąją Lygą“. Pramo
nininkai F. A. Lvovas, paskui 
Valstybės Dūmos narys, buvu-
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sis vidurinių reikalų ministerio 
padėjėjas, kunigaikštis Urnso- 
vas ir tas pats Ix>puchinas, bu- 
vusis Policijos Departamento 
direktorius, — asmenys, kurie 
toli grnžu ne revoliucionieriai ir 
ne socialistai, atidengė mums 
caro sėbrų paslaptis. Pasii’odo, 
kad 1906 m. ten gyvavo organi
zacija pogromams rengti. Tą 
organizaciją Rusijoje ir buvo 
priimta vadinti “Juodoji šimti
nė“. Turėdama artimų ryšių 
su valdžia, ji įtraukė į savo 
skaičių turtinguosius aristokra
tus, valdininkus, aukštuosius 
biurokratus, generolus, aukštuo
sius dvasiškius. Vienu tos or
ganizacijos vadu buvo gan 
plačiai žinomas vakaruose ge
nerolas Bogdanovidįus. Jo. na
muose Petrograde (Morskaja 
.5—(j) .buvo los organizacijos 

■ koncelari ja. Vyriausiais orga
nizacijos agentais provincijoje 
buvę: Bogdanovičius sūnūs 
Odesos miesto viršininko Nei- 

f 

dgardas ir jo brolis, Kijevo 
guhfrnatorius gen. Kleigels, 
Kaukazo vietininko padėjėjas 
gen. širinkinas.’ Maskvos virši
ninkas baronas Medemas, pas
kui kunigaikštis Putiatinas, 
oficiozo VMoskovskijei Vie- 
domosti“ redaktorius Grin-
gmiiitas, gubernatoriai Kur-
lovas, Rozevičius, Azančevskis, 
Rimski-Korsakovas ir daugelis 
kitų guberantorių tų gubernijų, 
kur 1905 07 m. įvyko baisus 
pogromai ant žydų ir inteligen
tų. Kai kurie tų ponų užsieny
je dabar užsiima rusų carizmo 
atstei gilau.

il’i.s daug.au)

Satyra ir Juokai
V6L PASIVĖLINO.

Valkas Ak, bobule, aš vėl 
pasivėlinau pamatyti.

Bobutė Ką tu norėjai pa
matyti?

Vaikas — Velnius. Kai tu 
ateini, tėvas visuomet įsako: 
“vėl ją velnias atnešė.“

SAIKAS DARBINGUMĄ SAL 
KUOTI.

Pirty palubėje abi koptų 
galvom susidūrė du įvairių
ministerijų kurį era i.

Pirmasis AČhi.
Antrasis. Kas naujo? Kaip 

geras naujas ponas?
Pirmasis. O! iLlaBai darbštus. 

1 dieną surukę devynius hava- 
niškus cigarus, o dabar jau ir 
dvidešimties neužtenka.

LAIKU PASTEBĖJO 
KIyAII>4.

Kaimynas, palydėjęs kaimy
ną į paskutinę poilsio vietą, 
sako savo draugui, kuris uo
liai lygino kapą. Et tas 
žmi'gus, kaip musė; čia gyvas, 
čia jau ir duobėj. Gaila Prano. 
Bu?i pusmetis kai vedė, žmoną 
trisdcsčtkio melų paliko.

.Našlė, pertraukdama kaimy
no kalbą. Ne trisdesėtkio, 
bet dvidešimt dviejų. Prašau 
neužmiršti.

MATEMATINIS SPORTAS

Klišpetrienė. - Sakyk, kai
mynėle, ar daug dar duoda pie 
no jūsų karvutė,

Rožė. *Apie 30 litrų.
Klišpetrienė. O kiek par

duodate?
Rožė. Nemažiau 50 litrų. 

Na, da ir palys su valgom apie 
8 litrus.

NEŽINO SAVO PAREIGŲ

Vyrius. Kodėl tu, Aldusyt 
šiandien visa apsišiurpėjus ir 
įgialvą pamausiu.

žmona. Mane purto šal
tis.

Vyras. A—a! Išgerk as
pirino.

Žmona. — Man ne asperinn 
siūlyk, bet pirk šiltą paltą.

daug.au
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GLORIA S.WANSON IR JOS VYRAS

-Aleksandias Jablonovskis Vertė K. Sėjikas

“V y r a i kalba apie 
moteris visa, kas 
jiems p a t i n k a, o mo
te r y s 
visa,

daro išvyru 
k ą j o s ; n o lt i”.

leger.
Literatų ir dailininkų vaka

rienėje nebuvo nė vienos mo
ters. Nežiūrint į tai, buvo kal
bama vien tik apie moteris. 
Kalbėjo apie pokarinius papro
čius apie pokarines moteris ir 
dabartinius romanus, kurie pra
sideda nud' pabaigos.

Nei pradžios, nei vidurio to
kiuose ramonųose nėra, o yra 
tik nutrauktos paskutinės eilu
tės, kurios baigiasi kažkokiu 
kvailu daugtaškiu.

Vienas musų draugų jaunas 
ir labai talentingas dailininkas- 
karikaturistas, pasinaudojo te
ma ir papasakojo mums vieną iš 
savo paskutiniųjų Berlino prie
tikių.

Jis sėdėjo kavinėje ir liūdnu 
pasitenkinimu žiurėjo, kaip puo
la nuo kaštonų geltoni lapai ir 
tarsi auksu dengia tuščią šali-

Motomis Berlino luduo priso
tino šilima didelį miestą, ir gat
vėse dar ndšimatė nę rudeninių 
moteriškių skrybėlių, nė kailiu
kų, tik puolantys lapai —žali, 
geltoni, bronziniai ir raudoni — 
sakyte sakė, jog vasara pasi
baigė ir greit suuš ir sustaugs 
rudelis vėjas ir langais pradės 
riedėti šaltos lietaus ašaros...

Retkarčiais, kai praeidavo 
pro terasą jaunos vokietės, dai
lininkas nustodavo tčmijęs la
pus ir patyrusio sostinės vyro 
akimis palydėdavo jas ir įkai
nuodavo smulk menas.

Viskas puiku. — kalbėjo jis 
ironingai, — bet ta sąžininga 
vokiška koja brandenburiško 
grenadero kiekvieną gali į nusi
minimą įvaryti. Vokiečių mo
teris niekuomet neeina, — ji vi
sada daugiau ar mažiau mar
guoja. Ir ugiu, ir forma — tai 
įvilktas į sijoną kareivis, ir aš 
nesuprantu, kodėl kaizeris Vi
lius nesudarė moterų kareivių 
kuopas, turėdamas tokią me

tui* būt, s ve-
turėdamas 
. O šitoji, 

timšalė...”
Pro šalį terasos 

ni dama su pilka 
Rydama ant diržo 
šunį.

praėjo puoš- 
skrybėle, lai- 
vilku veisles v

butų vokietė!.-.
Iš po pilkos skrybėlės pasiro

dė melsvos akys, skaistus vei
das ir nesušukuotų plaukų žiu
psnelis tarp juodų antakių.

“Labai nežalinga!..” kariškai 
reziumavo savo įspūdžius daili
ninkas. Tie lininiai plaukai tarp 
juodų antakių — kaip gražu. 
Tai reikės pavogti mano albo- 
mui: stebėtina dažų kombinaci
ja... Ir koja toli gražu ne bran- 
denburiška... Pėdos mažos, pan- 
čiakos šilkinės. Tu r būt, švedė, 
o gal ir Albiano duKtė... Tik ne 
vokietė!.. • . Į

Dama ir šuo nuėjo savo ke
lias, ir dailininkas vėl sugrįžo 
prie auksinių laplj, kurie tarsi 
laivai ilgui siūbavo ore iv labai 
nenoriai krito žemėn.

“Taip, tai 11c vokiete... Pasi
rengęs laižybų eiti, — pats su 
savim kalbėjo dailininkas. —Vo
kietes čia esti tilt dviejų ryšiui 
kupranugario tipo vokietė 
t vermi ogiausi ir

ninkui pasirodė, kad jam buvo 
padovanota toks reikšmingas ir 
iškalbus žvilgterėjimas, jog jis 
pakėlė skrybėlę ir linktelėję. 
Dama nieko neatsakė, bet jos 
veide pasirodė šypsą.

Dailininkas atsistojo. 
’ “Ar aš kvailas, ar...”

Nepraėjus nė minutei jis jau 
ėjo kartu su ja, glostė jos gra
žų šunį, klausinėjo’ ar toli ji gy
vena ir kodęl neužėina į kavinę 
kavos išgerti...* •>> r

Dama kalbėjo mažai ir buvo 
šykšti ant žodžių, bet nuo kavos 
neatsisakė...

Pasikalbėjimas nesi klijavo. 
Dailininkas nežinojo su kuo rei
kalą turįs, ir nieku budu nega
lėjo į toną pataikyti.

—Jus — svetimšalė, 
taip?

—Ak, ne, aš užaugau Berline.
—Bet jus — ne vokiečių kil

mės ?
—Tikrai taip. Aš vokietė iš 

Brandenburgo.
—Bet jus stebėtinai panaši į 

švedę... Veido forma, plaukų 
spalva... Aš tai kalbu jums kai
po profesionalas dailininkas...

- A, tai jus dailininkas?
Jūsų patarnavimui... Bučiau 

labai laimingas, jeigu jus leis- 
tute man jūsų paevikslą nupieš
ti...

Dama nepasakė nė taip, nė 
ne, tik padėjo šuniui ant nosies 
cukraus šmotuką ir pagrasė jam 
pirštu. Klusnus šuo kantriai 
pernešė tą pagundą ir maldau
jančiomis akimis žiūrėjo į savo 
šeimininkę, paliepimo laukda
mas.

—Pil, — sukomandavo daili
ninkas, bet šuo nė nesujudėjo, 
ir tik šeimininkei paliepus, jis 
išsižiojo ir nurijo cukrų.

Už paklusnumą ėmė šunį glos
tyti. Glostė ir dailininkas ir vo
kietė, bet dailininko ranka, tar
si per klaidą, kelis kartus pa
glostė vokietės ranką. Tai buvo 
sutikta prielankiai, ir dailinin
kas aistriai ir ilgai paspaudė 
ranką. s Dama rankos neati
traukė, ir ant šuns galvos gulė
jo dvi ranki ir nepastebiamai 
glamonėjo viena kitą...

“Ar aš kvailys, ar...” vėl ding
telėjo dailininkui į galvą...

Penkioms minutėms praėjus, 
dama pasikėlė eiti namo. Daili
ninkas pristojo palydėti ją. Vi
su keliu jis maldavo, kad ji leis
tų jam paveikslą piešti ...

—Aš jaučiu, kad jūsų pa
veikslas man labai * nusiseks. 
Jų§ pavelysite, ar ne? Nors pie- 
šuku ?...

—Gerai...
—Ak, kaip aš dėkingas!..

—Tuoj

krutamųjų paveikslų artistė Gloria Swanson, kuri rie- 
Francijon ir ten apsivedė su markizu Marųuis de 

et de la Coudray. Ji ketina daugiau hebevaidinti kru
tumuose paveiksluose. ’ . /ii 1

senai
’alaise

prantąte?... Vienu žodžiu, tai 
visvien, ką biblioteka iš vienos 
knygos... Jus suprantate? Knyga 
gali būti labai įdomi, net pa
traukianti, bet... kas gi skaitys 
vieną ir tą pačią knygą visą gy
venimą?.:. Tai tik senovės žydai 
skaitė vieną talmudą ir nieko, 
apart talmudo...

Jai aš, vadinasi, buvau tik 
prjpuolajnu tomu jūsų biblio
tekoj ?...

— Jus labai arti teisybės...
-—Ir mudu vargu kada bepa- 

simatysiva?
—Nežinau... Aš retai teskai- 

*au du kartu vieną ir tą pačią 
knygą... Bęt skubėkite... meld
žiu. Pas mane tuoj gali ateiti... 
štai jūsų skrybėle... .

18- 
laimįngiausi 

moteris pasaulyje, kuri tik kar
tą gyvenimu myli ir dešimti 
kartų dienoje geria kavą, ir kita 
rųšis.—v vokietė su portfeliu —- 
nųisinįį*V'i- telefpniste, v tejęgra- 
fistė -moterie,** kuri sužiedotinį 
turi lląmburge, o numylėtinį 
Berlino... Bet ka& tai?”

Tuo kuku darnu su šunim Vėl 
priėjo kavinės tenisą, ir daili--

—Pas mane.
Pavelijimas buvo toks pilnas 

ir toks netikėtas, kad dailinin
kas net susimaišė. Mašinaliai jis 
pačiupinėjo savo kišenę, kur 
visuomet nešiodavo piešukus, ir 
dideliu pasitenkinimu įsitikino, 
jog ir piešukus ir mažą albomą 
turi su savim.

Tuo tarpu, juodu įėjo į gra
žius ir didelius namus ir laip
tais pasikėlė aukštyn. Visur bu
vo kaurai. Dama mažu raktu
ku atrakino niasyves duris.

—Meldžiu!.. , B
Dailininkas įėjo šonu, kaip ei

na į laivą neturintys bilietų pa- 
sažieriai, ir ui>sidairė.

“Ir kur mane bala nunešė?”
Gražus ir su skoniu papuoštas 

vaįuęčių\but^s. . Dideli;kąu^iį, 
veidrodis,? cUug kripių
ir sofų,* nėŲlogi paveikslai ant 
nipnų... Vrie pirmojo %kanib3rio* 
durų .stovėjo riteris su kurdu

................. ............. "I. ............. . 1 11

'Sujaudintas (“netikėta lįkiipo 
dovana”, dailininkas pradėjo 
rėdytis. Ieškodamas kąklaryšįo, 
ant stalo jis pastebėjo fotogra
fiją labai gražaus vokiečių lei
tenanto, kurio ūsai buvo susuk
ti, kaip kaizerio Viliaus.

Kas tai per vienas?
Dama kišdama špilką į 

kus atsigrįžo.
Tas? Tu galėjai apie tai 

manęs ir neklausti... Juk aš ta- 
vęš klausimais nevarginu...

—Atleisk, meldžiu, bet mane 
stačiog suinteresavo... toks gra
žus veidas...

Ką Mes Turime

sti kas yra atskira, kas bendira: 
kas mano, kas tavo. Jeigu aš 
turiu namą, tai tikrai žinau, 
jog jame gali gyventi be mano 
noro ir sutikimo iš “aukštybių” 
tie, kam užeina galvon toks 
noras. Taip yra ir taip dar ilgai 
bus iki mes nieko savo nebeturė
sime, ir niekas nieko neturės, o 
bus nė mano, nė tavo (gal ir vi
sai nebebus).

Kaip sakiau “aukštybių”* niuo- 
monė — visų nuomonė. Nesu
tinki eik į “aukštybes”, kad 
tavo nuomonėmis kiti galvotų. 
Užtai nesidy.vykite, jeigu per 
kelias sekundas iš bolševiko pa
sidaro karštas zakrastijonų tar
nas, iš socialdemokrato... na, 
pats kunigas, tik reikia tyliai 
j ausį pašnibždėti, jog jam su
teikiama tarnystė ir dviguba'al
ga...

(Sapnas)

plau-
1

—Tai mano vyras...
gražus!... Ar

pozici- 
ant šios sofos, 

aksomas ir pil-

nę, ačiū Die- 
sveikas... Bet 

pas mane gąli

Dailininkas galvos linkterėji
mu išreiškė savo sutikimą, ir 
kartu su šunimi pasiliko apžiu
rinėti riterį. “Ta senovė, ir tik
ra, koki esti muzėjuje. Bet kas 
ji toki? O gal tai spąstai, ir iš
eis, vietoj damos, Jos vyras, 
septynių pėdų vokietis — ir nu
leis laiptais?..”

Bet pro duris įėjo ji, vis ta 
pati paslaptinga dama, bet jau 
be skrybėlės ir pilkame šilkinia
me penjuare...

Ak, kaip tai gražu.— nuo
širdžiai sušuko dailininkas. Kokį 
stebėtiną, jaukų toną priduoda 
tas penjuaras. Kaip jis išski
ria jūsų veidą, jūsų stebėtinus 
plaukus... Ir tos rankos!.. Aš u* 
nežinojau, kad jūsų tokios ran
kos!..

—-Nugi ar aš privalau stovėti, 
ar sėdėti ?

—Geriausia gulsčioj 
joj. štai čia 
Tamsus sofos
kas penjuaras —- tai bus neįma
nomai gražu!..

Dailininkas lyg ir užmiršo, 
kad jis neturėjo su savim dažų. 
Jis ją pasodino, atrado atatin
kamą vietą galvai, rankoms ir 
vis kalbėjo:

—Štai taip, štai taip... Dabar 
stebėtina... Bet, Dieve, kokios 
jūsų rankos! Ar jus žinote, ko
kios nepaprastos grožės šioji 
ranka!.. /

Ir jis kukliai ir atsargiai pa
bučiavo jai į ranką.

Dama rankos neatitraukė, ir 
dailininkas pabučiavo ranką dar 
kartą. Paskui pabučiavo aukš
čiau, paskui į alkūnę, vėliau lu
pomis prilipo prie jos nuogo pe
ties ir bučiavo ilgai, aistriai iki 
dama nepakišo savo lupas ir su
siliejo su juo bučkyje...

“Ar aš kvailys, ar”... dar 
kartą d ink tolėjo dailininko gal
voje paskutinė mintis...

O toliau nebuvo 
saikinėjimo...

Graži, patvirkusi, begėdiška, 
visa aisišaksčiusi, ji gulėjo vis 

O i ant tos (pačios sofos su už
merktomis akimsi ir iki skaus
mo spausdama savo marmorinė- 
mis ir stipriomis rankomis Jo 
galvą aistriai bučiavo jį...

—Taip ? Koks 
jis žuvo kare?

—žuvo? Visai 
vui, jis gyvas ir 
rengkis greičiau: 
ateiti...

—Vyras gali ateiti ?
—Ir vyras, ir mano tarnai...
Jiemdviem pasidarė kiek ne

paranku vartoti tą lovinį “tu”. 
Bet kadangi ji buvo atsisagsčiu- 
si, o jis vis dar su pėtnašomis 
vargo, tai sakyti “tu”, buvo lyg 
ir lengviau negu “jus”.

—Klausyk, aš nieko nesupran
tu... — vėl pradėjo dailininkas, 
apžiūrinėdamas vyro paveikslą. 
—Visai nieko nesuprantu...

—Taip? Ir nereikia tau viską 
suprasti... / .

Reiškia, jus išsiskyrėte?
—Išsiskiriau? Visai ne... Kas 

tau sakė?...
—Bet juk jis gražesnis už

mane... tavo vyras...
—O, taip, nepalyginamai gra

žesnis !
Ji taip lengvai su tuo sutiko, 

jog dailininkas pasijuto užgau
tas, kaipo vyras.

—Bet tokiame atvejyje, kuo 
visa tai galįma išaiškinti?...

—-Ir kam visa tai aiškinti?
—Bet juk dar šįryt aš nieko

juoko atsi- nežinojau apie tavo buvimą, o 
dabar aš tave visą žinau, nors 
vis dar tavo vardo nežinau...

—Ir nereikia žinoti...
Aš neužsispyriu... kaip no

ri... Bet aš visgi negaliu su
prasti, kaip turint tokį gražų 
vyrą...

Dama nusišypsojo protinga ir 
žaidžiančia šypsą. Ji užbaigė 
savo plaukus taisyti, užsegė sa
vo penjuarą ir .ėmė kalbėti ant 
“jus”. Dailininkas irgi užsivilkę 
švarką ir suprato, jog toliau 
kalbėti “tu” nebepridera.

-Jus labai smalsus, mąpo 
vaikeli... Vyras — tai gera įstai
ga, praktiškas išmistas, aš ne
kalbu... Ypač toks, kokį aš tu
riu... Bet... (durna vėl nusišypso- 
o). Bet... jis vieuaš. jus su-

-rJus paĮąųk^i^ ęia kukiąs 
penkias minutes, kol aš persi
rengsiu, ar ne?..

t Paveikslas nebuvo nupieštas. 
Bet dailininkui atrodė, kad jis 
sudegs toj ugnyj ir kad laikas 
sustojo.

Bet valandai praėjus jo ne
tikėta meilužė lyg susigriebė.

Dabar tu turi eiti... Ir grei
tai...

Ji priėjo prie veidrodžio, pa
taisė savo plaukus, bet pciijua- 
ro nesusegė...
T^w*r**"

Tai buvo Lietuvoje, mažame 
miestelyje. Nors iš tikro dide
lių miestų teų visai nėra. Tai 
buyo ne viename miestelyje, bet 
daugumoje. Jeigu Kaune gerai, 
gerai ir kitur; jei kada užstoja 
nelaimės, vargai, tai visur tas 
pats. Jeigu minitseris nusistatė 
valgyti kokią nors košę, tai ir 
visiems jos kliūva. Ten žmonės 
savo protu negalvoja, viskas 
priklauso nuo valdovų; jeigu jis 
pasako, jog gerai privalo būti, 
tai visi supranta ir didžiausius 
vargus kęsdami gėrisi laime,, ar
ba dar geriau tarus, jei valdo- 
vąs gerai gyvena ir nesiskund
žia, tai ir jo pavaldiniai priver
st} įsakymais tą pati turėti.

Buvo svarstoma kaikurių as
menų įvesti privalomą spaudą— 
laikraščius (vietoj mažo skai
čiaus litų — paguodai). Tai dar 
laimė ir triųdami delnus džiau
giamės, jog dar nėra įstatymo 
Į bažnyčią eiti, mišias užpirkti, 
kalvarijas lankyti, kunigams 
rankas bučiuoti ir tt. Bet tai 
mums nesvarbu... tas įvyks evo
liucijos keliu.

Na, atsiprašau, pertoji nuėjau 
4^10 temos, jog nesvarbu kas 
dedasi, bet svarbu pasakyti ką 
mes turime. Kad greičiau prie 
klausimo prieiti,, privalom žinoti 
ko neturim. Jau visi girdėjo jog 
neturim/ spaudos, literatūros, 
tinkamų mokyklų, vienuolynų 
permaža, pinigų ir t. t. Moksli
ninkai visi būdami prie kryžiaus 
prikaltais nesiima savo darbo. 
Nesenai pasirėdė futuristai lite
ratūroje. Bet kodėl jie nieko 
kuriniuose nerašo apie Dievą? 
Delko nėra “futuristų”, kurie 
giesmes perdirbu ant naujo 
kurpalio? Delko? Į ne savo klau
simi neatsakysiu.

Mes paprastai turime dvi akis, 
vieiįa geriau mato dedant į ki
šenę, antroji — imant iš kiše- 
nės.J Taip ir negalim visko gerai 
įžiūrėti, ką mes turim, ką netu
rim. Kada reikia užlaikyti “auk
štybes”, tai atsiranda to daikto, 
kurį turim., bet kada reikia pla
čioms masėms ką nors suteikti, 
tai mes nieko neturim. Reikia 
aukštybėms pinigų —' turim, 
reikia žmonėms pinigų —- netu
rim ir siūloma jiems paimti 
veksėlius kunigo pavidale.

Kiekvienas kaimas atskira 
ir kartu bendra respublika arba 
monarchija. Dabar sunku.supra-

*

Tfu, net gaila pasidarė žmo
nių, matytų ‘.uit. Viskas aci’j-

do taip pat,, kaip ir dieną, tik vi
sa beda su ta opozicija — mat, 
ji įsilipo į “aukštybes.” Atsidū
rus tokioj vietoj, visi tarnauto
jai garbino “visagalius” ir. jų 
patronų Dievą. Kaip sakiau už
tenka vienos sekundės perdirbi
mui netinkamos nuomonės, tik 
reikia pašnibždėti į ausį... žino
mais -reikalais.

Ir,ką gi aš njątau! Viši ;iiet 
žegnodamies eina į opoziciją, 
kiekvienas grųsdamasls pirines- 
niu patekti...

Pabudęs nebesuprantu ką mes 
turim. Turtui nebe galvoje, tik 
tie žmonės, kurie < pergyvena 
įvairias metamoiTozUs... vien dėl 
pašnibždėjimo ausin.

Prieš tai, labai senai, buvau 
sapnavęs apie buvusią padėtį— 
ir man besistebint viskas išsipil
dė. Nejau ir dabar mano sapnas 
įvyktų. — & n? trikojis.

Lietuvos žmonių tamsumas ir nesusipra
timas jos nelaimiu ir vargu priežastis.

Jos geresnei tvarkai ir pažangai pagrin
dus priruošti padėsi, savo gimtinės krašto 
tamsumą ir prietarus sklaidydamas.

Taigi, parsiusdink savo gimtinės arti
miesiems A,
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Su [iriedais—knygomis:

mėnesiniu augančiam jaunimui lavintis žurnalu

“DAIGAI”
V. Boelše—žmonijos kilmė, (su paveiksi.)

M. Berno--Žmogaus kova su gamta, (su paveiksi.) 
“Sodžiaus kalendorių” 1925 metams didelį ir turiningų.

“Kultui;}.” leidžia ir rašo pažangioji Lietuvos visuomenė ir žy
mieji jos mokslininkai, universiteto profesoriai. Redaguoja I\ Bugai- 
liškis.

“Kultūra” su visais priedais kaina metams siunčiant jų laetuvo- 
je 20 litų, (2 dol.), pusei—12 litų (1 do1. 20 c.), Amerikon metams— 

‘ 4 dol., pusei—2 dol.
Be to gera dovana knygynėliams “Kultūros” komplektai su nau

dingais ir nesenstančiais skaitymais Lietuvoje 1924 m. neįrištas dol. 
2, įrištai (2 tomu) dol. 2.40, 1923 metų—dol. 0.60, įrištai dol. 0.75., 
Amerikoj 1923—1924 m. komplektus neįrištus dol. 3.50, įrištas (3 to
mai) dol. 4.

Pinigai geriausiai siųsti per paštų.
Adresas: Šiauliai, Dvaro gatvė 83. “Kultūros” B-vė
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Pleiskanos sunaikina —— 
Ruffles atgaivina!

Kaip vanduo nuolatos laSčdaintm ant akmens 
išmuša duobę, taip ir pleiakanos, nors išlėto 
bet tikrai, sunaikina plaukų šaknis ir yra 
priežastimi plaukų suplonėjimo, kurie su lai
ku pasiduoda nuplikimui.
Nepriailoiskite Šitokio atsitikimo prie save*! 
Naudokite

tuojau®, kaj tik pastebėsite pleiskanų—tų 
. nesvarių baltų Itipynūlių pirmų pasirodymą

savo galvoje, llunles sunaikins pleiskanas ir purugims augiin;i justi plaukų. 
Bunka 05c. aptiekose, urba už 75c. yibiuneianio stačiai iš dirbtuves.

F*. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brookiyn, N. Y.

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

KODĖL?
1) — RYTAS - )

. Z) —pietus— TRYS DIENOS LAIKAI.
3) — VAKARAS. )

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!
1) ^— Salutaras priduoda apetitą;
2) '— Salataras vidurius išvalo;
8) — Salutaras pataisb sveikatą.

Tik vienaa doleris ir kvoteris bpnkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO>,
. 639 W. 18th St., Chicago, Illinois.

SVEIKATA

NUSPRĘSTAS
PRAŽUVIMUI

sP.’CONRAD^. ™imi, 
^FOTOGRABSF 
Ml lpdtMrirn\s n,?no?^tLas v b
fjl \į iįpęrbmetu. visus darbus '!|»S

^OTo^SaHalst.ęd StTPhone BouĮevarcĮ. 6569

W3ZQ =1 AVNIOVC-SO

DIDELIS FABRIKANTAS ANI SLENKSČIO. PRAŽŪTIES 
PRIVERSTAS SUKELT PINIGU UžANDeDINIMUI

KREDITORIŲ AR EITI PRIE

Mes absoliučiai uždarome musu overkotų iųdirhystę
Dabar arbaJ'aSkutįniS||yrn

ftJO—$35 vcrlėb už 

$4().—$50 i eilės už..........
Atdara kas vakarą iki 8 vpl.
Dirbtuve

Pu*ašarintai viršutiniai kautai žtiuoini . kaiiionii.'
nrnfi—

nei.
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tį, bet ir kiekvienas senio naivė
lis taipgi mažėja (antruofuo- 
jasi). Smagenys, širdis, jak- 
nos, inkstai, plaučiai nebe taip

t.t. šie narveliai yra kaip ir am
žinumo nešiotojai. Reiškia tam 
tikra kūno dalelė yra nemirtin-

nizmas (infuzorija) yra buvęs 
tyrinėtojų auginamas ir pasise
kę gauti net 25000 karty, jei

gydymą? štai kam,: (1) idant 
parodyti žmonėms, kad plaučių 
uždegimą, kaipo ligą, šiandie gy-

Literatūra.

Kiekvienas žmogus savo gyve
nimo kelionę anksčiau ar vėliau 
baigia mirtimi. Kas dieną mes 
girdime apie mirtį pažįstamų 
bei brangių žmonių. Kiekvienas 
laikraštis perpildytas žiniomis 
apie mirtį. Miršta pavargę se
neliai, miršta ir stiprus jaunuo
liai. Kartais mirties prisimini
mas sukelia daug minčių, tam 
tikrą nuotikį, kartais, kada mes 
labai priprantame prie šio žo
džio, nebedaro jis ypatingo įspū
džio. Apie mirtį yra prirašyta 
daug knygų. ‘ Daugelis moksli
ninkų šiuo klausimu suko sau 
galvas. Kiekviena tikyba taipgi 
turi savo pažvalgą į mirtį. Mus 
šiuo tarpu interesuoja šiuo klau
simu gamtininko žvilgsnys.

Yra labai įvairių kraštų. Vie
ni turi kulturingus gyventojus, 
kurie moka sveikatą branginti, 
sveikai švariai gyventi: tuose 
kraštuose, mirštama ne taip 
daug (pavyzdžiui, Danijoj, Nor
vegijoj miršta kas met 14 iš 
1000,t .Vokietijoj 20 iš 1000). Ru
sijoje,į prie kurios ir Lietuva 
prlįįąusė, iki karo mirdavo kas 
met 28—30. iš. 100. Trumpiau 
tariant, mirtingumas tuose kraš
tuose, kuriuose žmonėms tamsuo
liai, nemoka sveikai aukiėt vąi- 
kų, daug siaučia limpamų ligų, 
yra didesnis. Tuo budu jei mes 
žinome, kiek žmonių iš 1000 kas 
met miršta, tai mes žinosime 
to krašto mirtingumą. Kadangi 
ant žemes gyvena dar žymi dau
guma tokių, kurių kultūra ar 
visai nėra palietusi arba lal>ai 
maža, todėl daleiskime, kad ma
žiausia iš 1000 žmonių kasmet 
miršta 25.

Prie šios progos neprošalį pri
siminti visos žemės žmonių skai
čių. Yra skaitoma, kad iš viso 
įvairaus plauko žmonių yra be 
maž 1% miliardo, tiksliau ta
riant, 1,722,000,000. Prie tokio 
skaitmens mes nesame tiek pri
pratę,- lodei gana sunku įsivaiz
dinti. Jeigu mes išrinktumėme 
lygumą, kurios ilgis butų 25 ki
lometrai ir plotis 24 kilometrai 
(susidarytų 600 ketvirtainių ki
lometrų) ir jeigu ant kiekvieno 
ketvirtainio metro sustatytume 
po 3 žmones (kas žmogui stovė
ti nesudarytų didelio nepatogu
mo), tai mes sustatytume visos 
musų planetos žmones ir dar 23 
nųlionus ketvirtainių metrų tu
rėtume tuščių. Reiškia visą 
žmoniją tuo budu lengvai sutal
pintumėme vienoje Lietuvos 
nedidelėje apskrityje. Reiškia, 
ne taip jau daug tereikia ploto 
visiems žmonėms išrikiuoti.

Paleidus, kad iš 1000 kasmet 
miršta 25, lengva apskaičiuoti, 
kad iš 1,722,000,000 miršta kas
met 13 su viršum milionai, per 
vieną parą 118,000. Didoka ar
mija’ Per vieną valandą miršta 
žmonių apie 5000, per vieną mi
nutę apie 80. Kadangi žmonių 
skaičius priauga, todėl dar dau
giau jų gimsta. Minutė turi 60 
sekundų, reiškia, kas sekundą 
žmonija netenka daugiau, negu 
t žmogaus ir dai; daugiau, negu 
vicn<> susilaukia naujagimio. J 
minulę musų širdis sutvaksi 70 
—80 sykių. Kiekvienas inusų šir
dies su tvaksėjimas gali būt 
mums priminimu apie vieną mi
rusią ir vieną gimusią žmogys
tą. Jei kiekvienas mirimas bu
tų signalizuojamas šviesios ra
ketos išmetimu, lai, žiūrint iš 
berybios erdvės į musų planetą, 
matytųsi .jinai visą ^Jaikąi nu^ 
šviesta ir be pertraukos rėikštį

žmonių ant žemės.
Iš ligų viena džiova nunešanti 

į kapines kiekvieną septintą, aš
tuntą žmogų. O kiek vėl kitokios 
limpamos ligos, nelaiming1! atsi
tikimai. Skaičiai labai dideli, ta
čiau jie kasdieniniai, priprasti 
taip lygiai, kaip ir pati mirtis 
yra kasdieninis, priprastas reiš
kinys.

Jau milionai metų bus, kaip 
žmonija yra susigyvenusi su 
mirtimi. Kiekvienas žmogus 
mirdavo, miršta ir mirs. Kada 
klausiama, kas gi tat yra mirtis, 
tai dažniausiai mes užgirstame 
labai neaiškų, labai bendrą atsa
kymą — gyvybės sustojimas, 
gyvybės netekimas. Priprasta 
yra manyti, kad gyvybę ir mir
tis yra du visai priešingu daly
ku ir jei mes turime reikalo,su 
vienu jų, tai nieko bendro nega
lima turėti su antru. Tačiau to
kia pažiūra nėra teisinga. Mes 
dažniausiai turime ir gyvybės 
ir mirties reiškinius tuo pačiu 
momentu tame pačiame organiz
me.

Mes valgome. Musų organiz
mas iš maisto kai kurias jos da
lis pasirenka ir padaro naujas 
kūno dalis vieton tų kūno dalių, 
kurtos yra jau susinešioję ir, 
kaipo netinkamos, iš organizmo 
pasišalina. Taip pamažu orga
nizmas keičiasi. Pripažįstama, 
kad maždaug 7 metų bėgyje mu
sų kūnas visai atsinaujina. Tie
sa, mes to nejuntame, priešingai, 
kiekvienas, tiktai jausmais be
sivaduodamas, bus visuomet lin
kęs tvirtinti, kad jo kūnas kaip 
dabar ir ankščiau buvo tas pats 
ir niekuomet nenorės sutikti, 
kad jo kūnas 14 metų bėgyje 
bus jau du kartu pasikeitęs. Ne 
visos kūno dalys vienodai greit 
keičiasi. Kaulai, pavyzdžiui, lė
čiausiai keičiasi, bet ir jie taipgi 
keičiasi. Tuo budu maž daug 7 
metų bėgyje musų visas kūnas 
mažomis dalelėmis pamažu nu
miršta ir taip pat lygiai pas su
brendusį žmogų pamažu dalelė
mis atgimsta. Ar čia neaiškus į- 
rodymas, kaip geruoju sugyve
na artimoje kaimynystėje ir gy
vybe ir mirtis, kaip vienas reiš
kinys palaiko ankštų ryšį su an
truoju ir kaip tatai abu šie iš 
pirmo pamatymo vienas antram 
priešingi reiškiniai gražiai sude
rinti ?

Kada organizmas suvartoja 
daugiau, negu pašalina, kada jis 
iš to maisto sukuria savo kūno

x Apskaičiuojama,, kad vieni ka-
' • « f'* /Vrai pradedant nuo*to laiko, ktirį 

tik istorija siekia, yra išnaikinę 
žmonių 7 miliardus, būtent, 4 
syk tiek, Įdėk dabar yra išviso

mas sunešioja ir pašalina, jis 
auga ir jojo svoris didėja. Kada 
jis tiek pat sutveria savo kūno 
dalių, kiek ir pašalina, tąsyk nu- 
sistoja tarp kūno pajamų ir iš
laidų pusiausvara ir organizmo 

Torma, dydis ir svoris pasilieka 
vietoję — tatai subrendimo lai
kas. Ir galop, kada organizmo 
išlaidos aplenkiu pajamas, kada 
organizmas linkęs greičiau susi
nešioti ir atsigavimo eiga prade
da vėluotis, tada mes sakome, 
kad organizmas sensta, gęsta.

'I’aip lygiai kaip ir žibalinės 
lempos liepsna, k kuri turi savo 
formą, kurios dydis pareina nuo 
to, kaip daug degamosios me
džiagos patiekiama degimo tiks
lams, mažėja, gęsta, jei lempa 
prisukta ir žibalo degimui eina 
daug mažiau.

Gyvos esybės narveliai iki jie 
gyvi sunaudoja tam tikrą kiel<į 
energijos ir be to gyventi nega
li. Kada nai'veįiai nebepajėgia 
nieko, nauja į t^ė.rti^ kžįįąC j ų^sc 
uH’džiągos apykaita pradeda šlu- 
buoti.ykada jie 'energijos nęBe- 
suuaiidoja, tąsyk organizmas 
žūna.

Ne tik mes visą kūną matom 
■ senstant silpnėjantį ir mažėjau-

gerai maitinasi, sumažėja, Krau
jo indai darosi ne be taip tamp
rus. Kaulai darosi troškesni ii' 
greit lūžta. Kumis turi mažes
nį, negu jaunas, kiekį vandens, 
esti daugiau išdžiuvęs. Viso kū
no ir jojo dalių veikimas susilp
nėja. Organizmas pamažu silps
ta. Jojo gyvybės liepsnelė ga
lop visai užgęsta.

Kaip po sunkios darbo dienos 
darbininkas netekęs jėgų vieno 
tik nori — greičiau gulti ir pa
ilsėti, taip lygiai būna ir tokių 
retų mirčių, kada žmogus ’po il
gos gyvenimo kelionės nori tik 
vieno—mirti. Tokios natūralios 
ir ramios mirtys yra didelė re
tenybė—viena iš 100,000, jei ne 
rečiau.

Daugelis tyrinėtojų yra tos 
nuomonės ,kad kiekvienas žmo
gus turėtų mirti tokia mirtim, 
bet to neatsitinka ar dūliai to, 
kad nesveikai gyvendamas, per- 
greit sunešioja ar suardo kai ku
rias savo kūno svarbias dalis, 
ar deliai to, kad gyvybes sąly
gos pasikeičia labai, ar deliai to, 
kad visą laiką žmogaus kūnas 
yra nuodijamas ir nuvaromas 
į kapą dar tuo metu, kada no
ras, patraukimas gyventi tebėra 
didelis ,kada organizmas sulig 
savo kitų kūno dalių stoviu ga
lėtų gyventi.

Vienas mokslininkų sako, kad 
taip lygiai kaip mes turime norą 
gyventi (gyvybės instiktą), taip 
ygiai savo gyvenimą išgyvenę, 
mes turime turėti norą mirti, 
kaip galima butų pasakyti turi 
atsifasti mirties instinktas. Tas 
pats mokslininkas tvirtina, kad 
yra suradęs ir tokį vabzdį, ku
ris, tiesa, labai trumpai gyvena, 
bet jis pergyvenąs mirties ins
tinktą ir todėl tokiam sutvėri
mui kuris yra prigyvenęs tokį 
stovį, mirimas yra pageidauja
mas ir labai laukiama laimė.

Gydytojai sako, kad žmogus 
yra numiręs, kada jo širdis ne- 
betvaksi. širdies tvaksėjimas ir 
josios darbas yra būtina sąlyga 
gyvybei palaikyti. Širdžiai susto
jus tvaksėti ,kraujas sustoja, te
kėjęs ir organizmo narveliai bei 
audiniai nebegauna nei maisto, 
nei deguonie, be kurių nebegali
mas esti nei maitinimasis, nei 
kvėpavimas. Bet ar iš tikrųjų 
širdžiai sustojus tvaksėti, mes 
turime'reikalą su visai mirusiu 
žmogum? Pasirodo ne! Pati 
numirusio žmogaus širdis, jeigu 
ją išimti iš lavono, tai gali būti 
tam tikru budu atgaivinta. Be to, 
pas numirusį žmogų gali augti 
plaukai, nagai. Reiškia, po 
mirties dar kai kurį nors ir 
trumpą laiką visa eilė kūno da
lelių nėra persiskyrusi su gyvy
be. Ne visas kūnas miršta iš 
karto. Todėl ir širdies tvaksėji
mo sustojimo momentas nėra vi
siško mirimo momentas.

Musų visais gyvybės apsireiš
kimais valdo smagenys. Nuo jų 
pareina ir širdies, ii* plaučių, ir 
raumenų, ir visų kitų organiz
mo dalių veikimas. Smagenys 
žmogui, nelyginant vairininkas 
laivui, žuvus vairininkui, jeigu 
tik jis vienintelis, laivas vilnių 
blaškomas, tuojau skęsta, taip 
lygiai ir smageninis žuvus nebė
ra vietos gyvybei ir jos reiški
niams. v’

Taip žmonės įniršta. Nereikia 
manyti, kad visas žmogaus or
ganizmas žūna. Yra ir tokios 
žmogaus kūno daleles, tiesa, la
bai mažos, kurios turi galimy
bės ir toliau gyventi. Tai yra 
lytiniai.^ nąryelįąi, kurie mo.ttjys 
įi'įvyrb ^įšd ja.<Į^ųhi i).^ne j vienoMs' 
ir’šie'nary^ijąi, tani tikroms.-są
lygoms esknt gali duoti ;pyąįžiį 
naujam organizmui, panašiam į 
tėvus, šie naujų organizmų 
(vaikų) narveliai vėlgi savo rež- X" «

Ypatingai metasi i akis nemir
tingumo pažymys pas labai pa
prastus vienanarvelius organiz
mus, kurie vysta dalinimusi. 
žvilgterėkime į šios ryšies mik- 
ro-organizmus. Vienas tokij^ kū
nelių, pakliuvęs į geresnes mais
to atžvilgiu sąlygas, daugiau nu
sipeni, užauga. Greit toks kū
nelis pasidalina į du tokius pat 
kūnelius, šie du vėl kiekvienas 
pasidalinęs duoda po du, gauna
si keturi, vėliau astuoni, šešioli- 

t.t. ir tt. Atrado, kad nei 
j y nežūna, išskyrus tuos, 
pašalinės jėgos esti sunai- 

Vienas toks mikro-orga-

ka ir 
viens 
kurie 
kinti.

tatai pernešti ant žmogaus gy
venimo, tai galėtume pasakyti, 
išgyveno bemaž 100,000 metų. 
Gal galima butų ir daugiau, ne
gu 2500 kartų, infuzorijų susi
laukti, tačiau tolimesnis seki
mas yra perdaug sunitus. Jei 
tiek infuzorijų kartų galima su
silaukti, nepastebint jų lavonų, 
tai ar nėra jos amžinumo nėšio- 
toj°8- iii M

Didelio tobulumo pasiekę or
ganizmai turi specialus amžinu
mo nešiotojus—lytinius narve
lius, kurie ir neleidžia žmonėms 
išmirti. Dr. V. Lašas.

[“Jn.”]

Plaučių Uždegimas
Rašo Dr. Margelis

(Pabaiga)
(i) Kokios pagalbos nervų siste

mai reikia?
Kai ligonis ima klajoti ir nie

kur sau ramumu nesurasti, tai 
reikia visais įmanomais budais 
stengtis jį numalšinti. Jis besi- 
judindamas, besikraipy damas 
visai pavargsta, o tada ligai da 
lengviau jį pribaigti. .Visų blo
giausia, kad ligonis negauna iš
simiegoti, o juk be miego ir svei 
kam žmogui nekaip einasi.

Reikia todėl prie ligonio gal
vos ledų krepšius dėti, reikia ir 
migdančių vaistų duoti.

(j) Serumu gydymas.
Tyrinėjant plaučių 'uždegimu, 

sergančius, pasirodė, jog ne visi' 
lygiai serga: vieni serga sun
kiau, kiti lengviau, vieni pasvei
ksta urnai, kiti serga ilgai; kar
tais apserga vienas kitas, kartais 
apserga ir daug; vadinasi, čia 
liga yra kur tai kas baisesnė, 
nes ji smarkiai plečiasi.

Ieškota tam priežasčių. Iš sy
kio manyta, kad tai bene tik pa
eina nuo nelygaus žmonių stip
rumo arba ir nuo nelygios gyve
nimo aplinkumos. Tik vis toliau 
bakteriologijos mokslui besivys
tant, patirta, kad patys pneumo- 
kbkai ne visame kame yra ly
gus; kad vienriiš jų yra baisiai 
atkaklus, kiti gi šiek tiek nuolai- 
desni, da kiti ir visai maža kiek 
žmogui pavojingi, čia pasidarė 
naujo ir labai naudingo bakterio
logams darbo. Jiems vienaip ir 
kitaip tyneumokokus betyrinė
jant, pasisekė visai rimtai įsiti
kimi, kad pneumokokai papras
tai gyvena kuone visai savaran
kėse keturiose ar penkiose šei
mose. Pavadinkime tatai atski
romis pneuihokokų krūvomis ar
ba ir rųšimis, o teikias krūvas 
pažymėkime I, II, III, IV.

Tai gerai. Dabar pažiūrėkime, 
ką toliau darbštus mokslininkai 
patyrė. Jie išmoko, kad, paėmus 
šimtą plaučių uždegimu sergan
čiųjų, tai apie trisdešimtį ap
sargdino pirmojo tipo (I) pneu- 
mokoRai, apie kitą ti’isdešinxtį 
apsargdino antrojo tipo (II) 
pneumokokai, apie 
apsargdino trečiojo
pneumokokai, o apie dvidešimt 
penkis likusius apsargdino ket
virtojo tipo (IV) pneumokokai. 
O kai dęl šitų pneumokokų ašt
rumo ir atkaklumo, 
yra: jeigu pirmojo
pneumokokai užpuls šimtą žmo
nių ir gaus juos visus apsarg
dinti1, tai 25 žmonės gyvybes ne
teks; jeigu antrojo tipo (II) 
pneumokokai užpuls 100 žmonių, 
32 žmonės gyvybės neteks; o jei
gu trečiojo tipo; (UJ) pneumoko
kai ;užpulstai/45- 
žniones^gyyybės^neteks; \gi ^ket
virtojo tipo \ (1VJ s pneumoko- 
kanis* užpuolus 100 žmoniij; tik5 
16 gyvybės neteks. '

lYiojauš pradėta antipneumo- 
kokiškus serumus gaminti. TlTk

penkioliką 
tipo (III)

tai šitaip 
tipo (I)

vienas iš šitų serumų pasirodė 
žmogui, Naudingu. O tai yra pir
mojo pneumokokų tipo (I) anti- 
serumas. Gyvoji praktika paro
dė, kad atatinkamai tam tikrą 
ligonių dalį šituo serumu gydant, 
miršta vos tik penki ligoniai iš 
šimto, o paprastai miršta nuo 25 
iki 30 iš šimto.

Norint, kad šitas serumas at
neštų gerų davinių, visų pir
miausiai reikia patirti, katro ti
po pneumokokai žmogų ligoniu 
padarė. Jeigu pirmojo tipo (I), 
tai tuoj reikia to pačio tipo se
rumu ligonį gydyti. — O kaip 
visa tai reikia padaryti, tai čia 
visai neišpuola aiškinti; viena, 
kad paprasti žmonės tokto dar
bo vistiek nepadarys, antra, kad 
patiems daktarams tokių aiški
nimų nereikia, nes jie privalo ta
tai žinoti.
(k) Ar yra ko nors vertos lai

kraščiuose skelbiaimos
gyduoles? x

Jau tūkstančiu# kartų tapo 
laikraščiuose paskelbta, kad 
toks ir toks “garsus” daktaras 
išrado ‘[‘tikras” plaučių įdegimui 
išgydyti gyduoles. Tūkstančiai 
tokių gyduolių laikraščiuose, 
žemos vertės knygose ir viso
kiose brošiūrose nuolatos skel
biama. Bet pakol kas ne viena iš 
jų visų nepasirodė ko nors ver
ta plaučių įdegimui gydyti.

Tenka todėl laukti,,iki atsiras 
tokio našaus proto žmogus, kad 
ir šitoje srityje išras gyduolę, 
su kuria bus galima plaučių už
degimą lengvai išgydyti.

O pakol kas, visai nereikia ti
kėti skelbimams ir mėtyti sun
kiai uždirbtus pinigus.
(l) Ar verta, plaučių uždegimą 

gavusi pačiam (gydytis?
Kaip patsai skaitytojas galėjo 

gana aiškiai matyti, Šita J,iga 
yra labai pavojinga liga. Bandyt 
be daktaro apsieiti, yra ne tik 
kad jau labai neišmintinga, bet 
ir pavojinga.

Todėl, rašydamas apie gydy
mą, net iv gyduolių vardų visai 
nesuminėjau. Pasirodė man, kad< 
tos gyduoles yra labai pavojin
gos ir (odei tik per daktaro ran
kas eiti turi. Tai viena. O antra, 
reikia ne tik gyduoles gerai pa
žinti, Bet ir žinoti, kada ligoniui 
jos tinka, pagaliau , ir mokėti, 
kaip jas ligoniui duoti.

Tos pačios gyduolės, jeigu vie
toje, jeigu atatinkamame kie
kyje, jeigu atatinkamai duoda
mos, iš tikrųjų, gali labai daug 
gero ligoniui padaryti; bet jeigu 
ne vietoje, ne atatinkamame 
kieky j ė ir neatatinkamamai duo 
damos, tai gali ligoniui ne tik 
daug žalos padaryti, bet stačiai 
ir j kapus nuvaryti!

? 'ą OĄlelMaktarų minėti... tų...gorų 
g^dijolįų vaidus,1 pasirodo' mąn,

monėms, kad plaučių 
kaipo ligą, šiandie gy

dyti yra labai sunku; kad'apsi
saugojimo budai yra kur tai kas 
geresni, negu gydymas; kad 
žmonės mažiau tikėtų iš gydy
mo, o daugiau iš apsisaugoji
mo, — todėl ir saugotųsi šitos li
gos kaip tik įmanydami. (2) 
Idant žmonės tikrai žinotų, jog 
šita liga susirgus, daktaras ne
gali ją veikiai užkariauti ir li
gonį iš jos nagų paliuosuoti; bet 
jis gali baisiai daug ligoniui pa
dėti, vadinasi, drauge su ligo
niu prieš šitą baisią ligą kariau
ti, — todėl ir verta plaučių užde
gimo ligoniams geriausią savo 
draugą, daktarą, turėti.

Gali tačiąuS' vienas kitas kad 
ir šitokį klausimą pastatyti: “O 
ką turi daryti tie, kurie nieku 
budu neišgali daktaro gauti?0 

Atsakymą^ trumpas. (1) ši
tas raštas adresuotas išimtinai 
čionykščiams lietuviams. O var
giai surasi Amerikoje tokių bie- 
dnų lietuvių, kad jie ir daktaro 
neišsigalėtų gauti. Jeigu ir pasi
taiko vienas kitas, tai yra dėl' to
kių tam tikros ligoninės, kur dy
kai gydo. (2) Yra gana daug ir 
geros širdies daktarų, kurie ne- 
siskupi savo artimui pasitarnau
ti. (3) Gyvenančiam ant ūkės ir 
gi vargo su daktarais nėra. Be
veik kiekvienas daktaras turi 
automobilių ir kaip bematai at
važiuoja. (4) Išskyrus pavojin
gus vaistus,visa kita ką, išbėdos. 
ir patys namiškiai ar kaimynai 
gali dėl ligonio padaryti.

Pastaba. — čia išleidau taip 
vadinamą bronchinį (vamzdinį) 
plaučių įdegimą! O tai padariau 
todėl, kad šitas raštas jau ir 
be to pusėtinai ilgas išėjo, tai 
viena, o antra, kad bronchinyj 
plaučių įdegime, iš teisybės, dau 
giau yra paliesti plonutėliai kvė
pavimo vamzdžiai, nei patys 
plaučiai. Todėl ir apie bronchinį 
plaučių įdegimą parašysiu tada, 
kai rašysiu apie kvėpuojamųjų 
vamzdžių ligas.

Cunningham. Anatomy.
Starling. Physiology.
Jordan. Bacteriology.

; Tood. Clinical Diagnosis.
Delafield and Prudden.

Patology.
Osleb and McCray. Medicine.’
Tidy. Medicine.
Scott. Medicine.
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SVEIKATA — TIKRIAUSIAS 

TURTAS 
MOKSLAS —TIKRIAUSIA VILTIS

“GYDYTOJAS”
Didžiausias sveikatos ir mokslo žur
nalas lietuvių kalboje.

“Gydytojų” leidžia Amerikos Lie
tuvių Daktarų Draugija. Redaguoja 
Dr. A. J. Karalius ir Dr. S. Biežis.

“Gydytojas” mokina kaip apsisau
goti nuo ligų, duoda tinkamų patari
mų sveikatos dalykuose ir suteikia 
tinkamai prirengtų mokslinių straips- 
niu. _ .

“Gydytojas” talpina gražių paveiks- 
lų. M .
UŽSIRAŠYK VISIĘMS METAMS

Amerikąję . |r į Lietuvą . kaina du 
doleriai metams. Pavienis numeris 20 
centų. •••'

“GYDYTOJAS”
2201 W. 22n<l Str.
CHlČAGO, ILLINOIS 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx^xxxxxxx
•--------- -- ------u—,-------- -J---- , ............

Skausmas strėnose
J I’ ,

reikalauja tokio gydymo, kurs 
prašaliną priežastį. Bet norint 
greito• ^lengvinimo vartok

SEVERAS 
LEDSYL.

Jisai buvo naudojamas su ge
riausiomis pasekmėmis nuo 
skausmo strėnose iš prieža
sties inkstų ligos.

Kaina 7Be ir $1.26.

Gaunamas pas jūsų aptiekorlų.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

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

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

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

ši knyga yra labai graži ir įdomi savo turiniu ir todėl dabar yra 
verčiama Į visas pasaulio kalbas. Perkant ji kainuos 12 — 15 litų, o 
mes savo laikraščio platintojams duosime jų vaitui.

II. KAS SURINKS 6 NAUJUS METINIUS SKAITYTOJUS (ar 
ba 16 pusmetiniu), gaus dovanai dvi puikias knygas: 1) “Iš TAM
SIOS PRAEITIES 1 ŠVIESIĄ ATEITI” ir 2) “STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS”.

Abi knygos parašytos garsaus rusų rašytojo -- liaudies draugo 
— RUBAKĮNO. . Pirmoji knyga aprašo, kaip vystėsi žmogaus gy; 
veniniais nuo pat seniausių laikų iki dąbar. Ji parašyta labai gražiai 
ir jdomiai. Antroji knyga (“Šteb. ir pas!.”) aprašo, kaip atsiranda 
stebuklai ir kaip juos suprasti; taipgi apie sapnus, velnio apsėdimų 
ir t. t. Šiedvi knygos perkant'kainuoja, pirmoji 4 litus, o antroji 6 lit.

UI. KAS SURINKS 5 NAUJUS METINIUS SKAITYTOJUS (ar
ba)' 10 pusmetinių), gaus doVanai vieną minėtųjų RUBAK1NO KNY
GŲ ir dar knygų “ŽEMĖS ISTORIJA“ (Lunkevičiaus), kaino perkant 
2 litu 80c.

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

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

IV. KAS SURINKS 3 NAUJUS METINIUS SKAITYTOJUS (ar- 
bai 6 pusmetinius), gaus 2 knygas: 1) “BOLŠEVIZMAS IR SOCIAL
DEMOKRATIJA” (O Bauerio), kaina 1 litas 5Oc. ir 2) “KRAUJO LAŠO KELIONE” (kaina 2 litu 50c.).

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

Kas norės, vieton šių dviejų knygų, gaus pusei metų “Socialde
mokratų”. (

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

Pavyzdžiui: kas prisius nuo Įvairiam laikui užsisakiusiu skui* 
tytojų bendrai. 60 litų, tas gaus dovanai knygų 6 litų Vertės arba 
visiems metams “Socialdemokratų” (12 litų vertės). Tr taip toliau 
iki mažiausiai sumai.

Dovanas platintojams siusime lik tuomet, kai busime iš jų gavę 
surinktos prenumeratos pinigus.
•x. Laikraštis skolon niekam nesiunUnejamas.

“žiežirbos” platintojai i
gaus premijas laikraščių arba knygomis tokia pat tvarka ir sąlygo
mis, kaip viršujV-nic punkte nurodyta “Sonialdemokrato” platin
tojams.

“Socialdemokrato” kaina
LIETUVOJ: metams 12 litų.;pusei metu 6.lit

? 'k
3-ms mėti. 3 lit 

dvigubai.

tu gali duoti pradžią gyvybei irlabai gaila, kad pakol kas dar tik

kad; visai nėra reįkak).'; Jie būti
nai privalo tokius dalykus žinot, 
o jeigu nežino, tai jiems vieta 
gatves šluoti, o ne žmones gydy
ti.

Tai kam tada

^'/./^...nižsrENui'usi'

k “žiežirbos” kainą?
LIETUVOJ: metams'3 lit;; pųrfei ineių J lit. 00c. 

UŽSIENIUOSE — dvigubai.''-

aš rašiau apie

LAJKRAščlV ADRESAS:
Kęstučio g 40, be 1
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PrirfTiiia Patarsi-g

H. LEIBOWITZ
Persikėlė j naują vielą 

Valandos nuo *1 iki « vai. vakare, 
kasdien, o Nedaliomis nuo 10 ryto 

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

Kampas Ogden Avė. 
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

Salote Bilter Išdirbyste

šis pagarsėjęs pilvui gydyti bitoris 
buvo vartojamas daugelis metų kai
po vidurių vaistas.

Jis yra kuo geriausias nuo dispep
sijos, pilvo negrumuliavimo, skilvio 
nemalhno, galvos skaudėjimo ir pa
metimo apetito.

Jis yra padirbtas iš paskirtų žolių, 
medžių žievių, šaknų ir tyrų Califor- 
nijos vynuogių. Biterų kiekybės ge
rumą niekas negali viršyti. Aptie- 
korius-chemikas užžiuri jo išriirbimą 
užtikrindamas jo nuopelnus.

Kaip pilvas nedirba, visas žmogaus 
organizmas yra užnuodintas, ir tada 
inkstai nustoja dirbę ir baisus ne
smagumas ir nuovargis yra jaučia
mas.

Kad vartosite kaip nurodyta šį pil
vo gydymo biterj ir ištinsite jo nau
dingumą, nebusite be jo.
Įsigvk bonkelę į savo namus. Reika
lauk nuo sąvo aptiekoriaus “Sahite 
Stomach Bitters”, arba užsakyk tie
siai iš muRų,

Sahite Drug & Chemical Co.į
616 VVest 3lst Street,
Phonc Boulevard 7351

Specialistai sunkiu 
chroniška ligy vy

ry ir moterų
Užkietėjimas ir išsipūtimas vidu
rių, inkstų, pustės ir kitų vidurinių 
organų yra priežastimi užsisenė- 
jusiii ligų.

GYDOME LIGAS, BET NE 
SIMPTOMUS.

Turime naujausiai išrastus apa
ratas, gyduoles ir 'violetinius spin
dulius. Patyrę specialistai nervų 
ligų, reumatizmo, nemigęs, prasto 
a pelito, sifilio ir kitų venerinių 
kraujo ir odos ligų. Gydome nu
silpusius vyrus ir duodame SE- 
RUM ir žinomą pasauly Europini 
SALVARSAN (606) Dr. Ehrlicho, 
taipgi pagerintą NEO SALVAR- 
SAN (90 1), be skausmo ir išlikimo 
iš darbo. Užtikrinam radikali pa- I 
gydymą.

Už gydymą labai žemos kainos 
pagal jūsų sutartį.

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

Clark Medical Clinic
189 N. C lark St.,(kampas Lake.St.)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakare. 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

If
'k

SATYRA IR JUOKAI
Nebekalbėkite 

Lietuviškas
Aš, vyručiai ir moterėlės, 

jums galiu duoti gerą patarimą: 
nekalbėkite lietuviškai, jei tu
rite kokiu nors sekretu. štai 
kaip man atsitiko.

Atsirado man reikalas slaptai 
su draugais pasišnekėti. Gerai, 
sakau. Važiuojame i miestą j res
toraną, kur tiktai amerikonai 
ateina. Mos garsiai savo slapty
bes pasakojame, o netoli musu 
sėdi vieno teatro chorisčių bū
relis ( mes jas matėme ir girdė
jome viename teatre vidurmies- 
ty). Mes jau beveik spėjome di
delę dalį savo slaptybių išsipa
sakoti, kai viena tų merginų at-
sisuka ir sako: “Tamistos per- 
ffarsiai kalbate”. Lietuvaitės bu
tą. f

Užniokėjom bilų Ir užeiname 
j kafę prie Michigan Avė. —jau 
rodos šitoj vietoj, kur už arba
tos puoduku ima pusę dolerio, 
tai lietuviškai niekas nemoka. 
Mes vėl apigarsiai šnekame. Na
gi, po plynių, patarnautoja 
mums sako: “A.š ir moku lietu
viškai”. Vėl lietuvaitė...

Važiuojame gatvekariu. Suei- 
nam Į priekį pas konduktorių ir 
vėl pradedam savo slaptybes pa
sakoti. Kai bematant kondukto
rius pradeda lietuviškai šnekėt...

Išlipam į gatvę ir laukiam 
“kabo”. Atvažiuoja geltonas 
kabas, kurį mes susistabdom: 
ką jus pasakysite — šoferis lie
tuvis ir dar pažįstamas, lietu
viškai neblogiau už mus kalba.

Dar, jei norite, kitas atsitiki
mas. Mes važiuojame automo
biliu bulvaru. Važiuojame grei- 
tokai. Mus sustabdo policistas, 
kurio motorciklis greičiau už
musų automobilpalaikį bėga." 
Mes vėl šnekame lietuviškai.
Del Dievo meilės — policistas 
lietuvis. Mes jį jau spėjome 
tinkamai apkeikti. Mums tuo
met tikrai buvo gaila beireika- 

ngai apkalbėto tautiečio. Ir ji
sai nuims tinkamai atsimokėjo.

Aš patarčiau šituos dalykus 
neužmiršti, ypatingai turin
tiems sekretingų ^reikalų. Kal
bėkite, kaip norite, tiktai ne lie
tuviškai, lietuvių kalbą dabar 
visur supranta.—Padauža.

PAPRASTESNE priežastis
Ji. — Kai orkestras ėmė 

griežti ‘Wy Old Kentucky 
Home”, jūsų akyse aš pastebė
jau ašaras. Jus, turbūt, iš Ken
tucky.

Jis. Ne, aš muzikos profe
sorius, ir negaliu ramiai klausfy- 
tis, kai muzikantai ima Hilo 
muzikalį kurinį darkyti.

Ar turit silpnas akis? 
Skatidia jums galvų?

Šeštadienis, Vas. 14, <1925 
.... t.iiiįįf.f.- ,, . .

Kaip Išrodo Šiau 
lėnai Turgaus 

Dieną
(Tinka ir kiliems tokiems 

miestams)

Vidur miesto — turgaus vieta, 
Del prekybos pažadėta; 
Tarpns esti antradieniais 
(Kas savaitę tiktai vienas). 
Nors kaimiečiai ir suvargę, 
J miestelį neš’ atsargiai: 
(Kad policmon’s nematytų, 
Jų kiaušinių neprašytų...) 
Mirga gatvės nuo pat ryto, 
Skuba žmonės už kits>-kito: 
Vieni veža taukų puoską, 
Kiti veda juodų ožkų.
Pažvelgi į. šitą rinką: 
Kiek čia svieto prisirinko! • 
Lygsta, perka ir parduoda: 
Senis maino ožką juodą. 
Policist’s už sviesto svarą. 
Sako, policijon varo. 
Šimkus, Baltrus- -prie trak

tieriaus
Pjauna ožį nusitvėręs; 
A leksys vosi nonų troško, 
Kol išmaino senis ožką: 
Matas draugui “išnetyčių” 
šaukia: “Eikim magaryčių! 
Sako, dabar trumpa diena, — 
Kad suspėtom’ nors po vieną; 
O daugiau tai, paklausyk - 
Kai suseisim. kitą syk!...” 
(Mat, kas negeri—tai kvailys, 
Negal būti eigulys).
Kas trak t iriu j prie staliuko 
Vore’ ant šono buteliuką, 
Tas yr tikras katalikas, 
Ištikimas nors ir plikas. 
...Grįžt iš turgaus įsigėręs 
Jonas pačių įsitvėręs — 
Žydai klaus’ ir pirštais rodo: 
Ar tą veršį jiems parduoda? 
Žydai jau iš musų juokias, 
Kad. musų galvos “nekokios”: 
Užsimerkę, išsižioję —- 
Nė nežinom kur važiuoją. 
...Kaip tik i.švažiuoj’ apsvaigę, 
Tuojau turgus pasibaigia...

Pilyps iš Kanapių.

Ji. — Koki bausmė už dvi
patystę ?

jis, — Dvi uošves.

NUOŠIRDUS ATSAKYMAS.
Studentė — Jus ką labiau 

mylite: Puškinų ar Lermonto
vą.

Studentas —• Jus.

JO TEISYBĖ.
Ji - Jus sakelio, jog aš pir

ma moteris, kurią jus kada 
nors 'bučiavote. O vakar Kat
re man sakė, jog pavasarį jus 
ją bučiavote.

Jis __ Aš kalbėjau apie mo
teris, o Katrė — mergina.

Geriausis Europinis gydymas jūsų patarnavimui.
Naujas būdas gydymo naujų ir užsisenėjusių ligų Franeuzo specialisto 
yra pasekmingas. Kuomet aš studijavau tuos naujus budus gydymo, 
aš pastebėjau, kad daug ligų kurias daktarai pripažino neišgydomo
mis, galima lengvai išgydyti. Jei kiti negali jums pagelbėti, ateikite 
pas mane. Mano prirengta BACTERIOLOGICAL LABORATORY ir 
RADIO-SCOPE-RAGGI-.X Aparatai egzaminavimui kraujo, parodys tik
rą priežastį jūsų ligos, jei aš sutiksiu jumis išgydyti sveikatą jūsų 
tuojau ateis atgal. Patyręs specialistas arba profesorius neklaus jūsų 
kur jums skauda ir nuo kokios ligos sergate, bet jis pats pasakys po 
gero išegzaminavimo, ar geras gydymas yra galimas ar ne.

DR. C. (’. SINGLE Y, SPECIALISTAS
504 Milvvaukee Avenue, 2nd floor

VAIKŲ LOGIKA.
"T"' — ■

Mergaitė — Mani a, ar tu 
aktorė?

Motina Ne, brangioji, ko
dėl lu klausi?

Mergaitė Tėvas visuomet 
sako, jog tu jam surengi sce
nas.

IšROKAVIMAS.
Aš nesuprantu, kodėl tarp 

tavęs ir Jonuko nutruko ry
šiai. 'Begis, jis tavo labai my
lėjo?

Malai, kai jis sužinojo, 
jog drabužiams aš praleidžiu 
$3,000 metams, tai jis pasipir
šo mano siuvėjai ir gi-eit su 
ja apsives.

■ Reumatizmas sausgėlė;
■ Neslkankykite savęs skaus- ■
■ mals, Reumatizmu, Sausgėlė, ■
■ Kaulų Gellnvų, arba. Mėšlungiu ■ 

— raumenų sukimu; nes skau- * 
dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■

• dažnai ant patalo paguldo. w 
“ CAPSTCO COMFOUND rfio- ■ JJ stis lengvai prašalina viršmi- JĮ 
JĮ nėtas ligas; mmr.'s Šiandie dau- JĮ 
JĮĮ gybS žmonių siunčia padėka- ■ 
ĮJ vones pasveikę. Kaina 50c per ■ 
J paštą 55c arba dvi už $1.05. ■
J Knyga: “ŠALTINIS SVEL ■ 
JĮ KATOS”. augalais gydyties, ■ 
į kaina 50 centų. JĮ

: Jusliu Kulis : 2 3259 South Halsted Street, B
N CHICAGO, ILL. ■
?■■■■■■■■■■■■■■flH■M*

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

Kraujo egzan.inacija, šlapumo analyzat 
mikroskopiški ir kiti laboratorijos išbandy 
mai, taipgi X-Ray cgzaminucija daroma, ku 
ri parodo tikri} jūsų sveikatom stovj. Ge 
riauaio* naujo* mados gyduolė* ir prirengi 
mai padarytos Amerikoje ir Jungtinėse ValH 
tijose yra suteikiamos per Dr. Ross dėl py. 
dymo ligonių. Žmonės turintys chroniškai 
ligas, skilvio ir kepenų neemagumiM, nėr 
viškumą, kraujo ligas odos ligas, pūslės l> 
Šlapumo ligas yra gydoma kasdien.

Dr. 11. M. Ross
35 S. Dcąrhom St

žmonės Kurie yri 
nerviški silpni ir tu 
ri galvos skaudėj! 
mus, nugaros »kau 
dėjimus, smarkų Šir 
di<M plakimą su 
skiedimą odos, auti, 
nųsla* giles, skaudu 
liūs, prastą apetitą 
privalo gydytis tuo 
jau.

Sergantiems yri 
teikiama* labai g« 
ras patarnavimu* to 
kioini* mažomis kai 
nomls, kad kiekvie 

,na* lengvai gn.i ui 
simokėti. D r. Rosi 
maloniai suteikiu <ly 
kai patarimą. Kiek 
vienas yra kviečia 
ma* atsilankyti.

Sifili* ir kraujo ligr^s gydomos nauju bu 
du, Arsphcnamine gydymu ir pagerintu Lu 
escide gydymu. Į labai trumpą laiką ligo 
niai jaučiasi daug geriau. Kiekvieną dieną 
mes suteikiame hnksrourrią ir malonumą. Ta: 
vienatinis gydymas, kuris išgydo sifili-

PAPRASTA €12 RH
MOKESTIS YRA ... ■ tiUU
DABAR ee ftfl
ATPIGINTAS IKI ..... 4>U.UU

Per trisdešimti metų Dr. Įlos* gydo so 
cialiaa’ ligas vyrų ir moterų.

VYRAI t Speciali* serum gydymas yri 
vartojamas su geromis pasekmėmis atgavi
mui vyriškumo nusilpusieins vyrams. Jo vei
kimas ant gilių, nervų ir kraujo yra dideli* 
sustiprintojus dėl nusilpnusių ir suirusių vyrų

Tie kurie turi kokias nors slaptas ligai 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo 
Ateikite ir sužinokite teisybę apie jūsų ligi 
ir kaip jusi galite būti šgydytas. Ta* nekai 
imu? jum*/ nieko ir nebus būtino reikalo, 
kad jus gydytumėte*. Tai yra dalis Dr. Rosi 
darbo, kad suteikus gerą patarimą sergan 
tiems.

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

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

Dr. Ross yra nenlausias Specialistas Chi 
cagoje. 1‘ei trisdešimti metų toje pučioji 
vietoje.

Ofi*o valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 vai 
vakare.

Nedėlioj nuo 10 iki 1 po pietų.
Panedėly, seredoj ir .subatoj nuo ryto ik' 

8 vai. vakare.

Tai yni paprasti simptomai, dėl 
kurių , matymas reikalauja pagel
ias. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? pasitarkite su mpnim šian
dien. PFitaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.*

John J. Smetana
AKINIU EKSPERTAS
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

Vulan<t6.q nuo 10 ryto iki 10 vakare.

AR jys SERGATE?
Ar norite biiti Išgydytais už 
ketvirtą dalį paprastos kainos?
Per visų šį mėnesį gydysimo 

visus sergančius, kurie liktai 
atsilieps pas mus už ketvirtų da- 
C . . '
sirne jlimis 
tokiomis pin miwi v« 111.*, 
jus mokėlumėt pilnų kainų. 
s|)ccittlis 
tylas 
žmonių su labai geru ii 
inisgn 
JI KAL I

Tų

lį paprasto 'mokesčio. Mes gydy- 
> lokiu pal bildu ir 
imi gyduolėmis, kaip 

/ . ‘ .- Tas
pasiūlymas yra pada- 

supažindini mui sergančių 
r pasek- 

gydvmu HOUSE of 
_____ H.
Tą nužemintą kainą galėsite 

inoMtti kuomet jus jausitės ge
riau ir kuomet busite užganėdin
ti, bet už gyduoles ir už serum 
jus užmokėsite tada, kada jas 
gausite.

jus
pa-

Taip kaip 
žiu retu mes į 

veikslą.

THE HOUSE OF HEALTH
(Federation Bldg.)

161 W. VVashington Str.
t Chlcago, III.

Užprašome visus atsilankyti, 
suteiksime dykai patarimus. Gy
dome visas chroniškas ligas, 
kaip tai nervų ligas, odos ligas, 
kraujo ligas, kaip vyrų taip ir 
moterų! reumatizmų, rugštunrus 
krąujuję. plaučių ligas, širdies, 
kepenų, skilvio ir inkstų. Viso
kias formas persišaldymo, ast
mų, egzynuj, skaudulius, odos li
gas ir kitokias ligas, kurių kili 
daktarai negalėjo išgydyti.

Musų tikras išegzaminavimas 
ir laboratorija parodys tikrų 
stovį jtisų sveikatos stovį taip 
kaip knygų. Liga tikrai pripa
žinta taip kaip pusė išgydyta. 
Egzaminuojame su X-Ray ir su 
mikroskopu ir su optiialinic gy
dome užkietėjimą arterijų. Iš
tiriame spaudinių kraujo, Jaip- 
gi vartojame visą mokslinį ži
nojimą dėl gydymo ligų.
Musų nužemintos kainos tikram 

išęgzaininavimui $3,00
Valandos kasdien nuo 9 vai. 

ryto iki 5:30 vai. vakare, ket
verge, šeredoj ir subatoj nuo 9 
ryto iki 8 vtgl. vakare, nedėlioj 
nuo 9 ryto iki 1 vai. dienų.

Ateikite įr prisidėkite 
jūsų kaimynų ir kitų gerų 
cientų, kurie atėjo į musų 
sų ir liko išgydyti.

prie 
pa- 
ofi-

Garsinkitės Naujienose

M 1 Z A KDEI. VYRŲ TIKTAI
Visą «) minėsi gydysiu visus pa 

dentns, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčiantį nuo chroniškų ir ui- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patj prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo
kėtum?! paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra specialum'ns mano viso gy
venimo. žinau, kad gailu jumis gy
dyti geidausiu bildu kokis yra žino
moj? medicinoje.

Daktaras dėl vyrą
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar na 
taip?
DR, M. G. MARTIN 
337 W. Madison St„ 

Chlcago, III.
Suteikiame Europi^kas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. Wa8»rmar.o ban
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esats 
Kuosas nuo ligo*, ar ne. PersiUkrinkit i Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujai 
Meduoliu «utnl«yman, perkeičia praktika medi- 
cinoje ligos UkSioI skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda fiitam moksliškam gydyme 
metodui. AŠ naudoju rnano praktikoj visut 
vėliaiiKiiis Rcrnniiis, čiepu*., antitoksinus, bak- 
terina* ir naujausi^*, ypatinga* gyduoles ii 
vėliausiu* ir gcri’iiiahi* tnidii* gydymui litai 
senėjunių negalių. Stok prie būrio dėkingų už 
ganėdinti; pHiljanli), kurie plaukte plaukia j 
mano gy-lvrno kambarius kasdien. Ateik tuo 
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X—RA Y EGZAMINACIJA |l
Nelauk lig paskutinių dienų, kac 

dėl pjrdaug svieto mano ofise nega 
lėturiet pasikalbėti su manim. Tei 
singas gydymas. Nėra apgavi ng> 
ap/ylhnų ar prižadėjimų. Pasekmit 
yiR tokios, kokių norite.

Valandos: 9 rytą Mg 5:80 po b 
Seredomis ir subatomds: 9 ryte 11 j 

8 vakare, Nerišliomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN 
337 W. Madison St

(Kampas Madison ir So. Market)
CUIei. {H.

X-Ray ........ $1.00

t

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

Negaišinkite laiko 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 į musų priva
čius kambarius dėl gydymo' kas
dien.

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

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

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

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

Valandos ntio 9 ryto iki 6 vakare. 
Panedėly, seredoj ir subatoje 

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

— .............. I ■... ................ .

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

Mr. L Knovvitt
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Karalius naikintoje reu- 
matizrho ir slogų

Garantuotos gyduolės pa 
naikinimui reumatizmo ir 
slogų, skaudėjimo rankų, 
kojų, strėnų, šalti) kojų. 
Sustynisiij arba sutinusių 
gyslų jūsų kojų, galvos 
skaudėjimo, ūžimo ausy
se ir dusulio. Tie visi ne
malonumai pranyks varto
jant tris sykius MIZAR. 
Kaina už didelį sloviką 
$6.25, mažas slovikas, 
$-1.25.

Pastaba. “Logos” lošai dėl moterų 
'sustiprinimui gumbo, nuo stokos ape
tito ir silpnumo. Taipgi dėl vyrų, ku
rio užsigauna keldami sunkius daly
kus, nuo prasto apetito ir stokos stip
rumo. “Logos” pagelias jurus viso- 
kiuose)atsitikimuos(‘. Kaina $3 u# bu
telį. Galima gauti tiktai nuo išradė
jo. Siųskite pinigus su orderiu arba 
atvažiuokite.

J. Joseph Sorokowski 
900 N. Taylor Avė., kampas Division 

Dak Park, III.
Tol. Oak Park 4007---- 1.

Lytiškos Ligos Gali 
Buli Išgydytos

Ar sergate lytiška liga, kuri pada
ro jumįti netinkamu prie darbo Ir 
pasilinksminimo. Ar esate' vienas 
didelės armijos, kurie kenčiate ty- 

ligų?lėdami nuo lytiškų

Dr. w. R. 
Register,

109 N. Deąrbora 
Street.

Kiekvieno sergančio 
žmogaus draugas. 

Mano geriausia# pa
tyrimas. "Nei vieno 
dolerio nereikia mo_ 
keti, kol nebus pa
sekmių.“

Gyduolės išskiria
mo*.

Neįižglnčija- 
per patyrusiai 
daktarus, kuria 

nias lakta# iiay- 
dirba laboratori
jose. cRzaminiio- 
dymo visokių liftų 
jant kraują ir iš
tiriant per mik
roskopą, pralali- 
nant visus klini- 
k o a simptomus. 
Nei viena# žmo
gus nėra liuosas 
nuo užsikrėtimų, 
bet prie dabarti
nio žinojimo gy
dymo net vienas 
neturi sirgti. Jei 
nesata išgydyti, 
Tai vien tik yra 
todėl, kad apleido 
ta gydymu, arba 
buvote gydomas 
nepatyrusių gy
dytojų, arba gy
dymas buvo labai 
trumpas. Neda
lei* k i te, kad liga 
ilgai butų jūsų 
kraujuje — /išva

lykite ii; ateikite pas mane, padarysiu 
viską kas yra galima, kad tik jums su
grąžinti sveikatą. Gal tiktai esate per 
pusę išgydyta* ir gyvenate nuolatinėj# 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. Ne 
atidėiiokit. Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury naikindama kūno narvelius, 
emagenų, nervų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, ir kitus kūno organus. Bukite at
sargų* ir dabokite gamtos patvarkymu#. 
Atminkite, kad sveikata yra ju«ų bran
giausia* turtas, jūsų kapitalas — nedaro 
skirtumo kiek Jus sugaišite laiko arba 
pinigų užlaikymui sveikatos, nee ta# 
jums labiau apsimokės, negu kas nors ki
ta*. Beveik visi atsitikimai kataro, Reu
matizmo, Neurlti*. Bronchitia, Astma, 
Maiakraujlatė*, Skaudulių, Egzeino*. F#o- 
rrtisi*. Slinkimo plaukų, Pasididinusių 
gružolų. Skrupulų ir t.t. yra pasekmė 
neišvaiyto ir užsikrėtusio kraujo, kurj 
galima greitai išvalyti su pagelba gy
dymo.

Apsisaugokit daktarų ir atudentų, ku
rie Hlepiaai garsiai skambančiomis klini
kom)*, institutų arha laboratorijų; jusu 
sveikata yra brange*nė, kad ją atiduoti 
nepatyrusiems daktaram#. Pa# mane gau
site gerą ir teisingą gydymą; pruidėkl. 
te prie eilių užganėdintų ir Unksmių 
pacijentų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisą. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Serum, Člepin), Bakterini, Antį- 
toksini, taipgi specialius intravenous gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originale# Europ iškas gyduoles **606“ 
ir “914“.

AB noriu pasikalbėti su kiekviena ken
čiančiu vyru, kurie serga nuo ut#isen<- 
jusių ligų. Nervų, Kraujo, Oodos, Pūslės, 
Išėjimo žarnos, taipgi slaptų ligų. Mano 
86 metų pasekmingo gydymo, aš atgavau 
sveikatą dėl daugelio nusiminusių ir nu
stojusių viltie* vyrų.

Nežudyk daugiau laiko nei pinigų ne- 
tinomiems daktarams, ateikite Ir daniti* 
nokite tiesos apie savo nesveikatą. Egza
minuoju su pagelba X-Ray ir mikros
kopo—o kada yra reikalas dėl galutino 
ištyrimo ligos ir užtikrinimo gero gydy
mo—taipgi egzaminuoju kraują, šlapumą, 
ir t.t.

Patarimas dykai ir užlaikoma slapty
bėje.

Mes kalbame lietuviškai.
Valandos nuo 9 ryto iki ė :80 po pie

tų, kasdien. Utarninke, Seredoj ir Subs- 
toj vakarais iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki lį v. po piet.

Dr. W. R. Register
109 N. Dearborn St., Chicago, UI. 

(Imkite elevatori Iki 12 augšte)
—-------------

Naujienų Spaustuve 
yra Unijinė Spaustuvė.


