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TERORISTŲ KARININKŲ ORGANIZACIJA LIETUVOJE
Seime iškelta aikštėn jos 

darbuotė
Smerkia J. V. valdžios po 

litiką Nikaraguoj
Apsunkino darbininkams 

įvažiuot Francijon
Lenkai Vilniuj karūnuos 

Aušros Vartę Motiną

Laiškais grūmoja mirtim so 
cialdemokratų atstovams

Senatorius Norris sako, kad 
savo politika .1. V. visai ne
beteko draugų Latinų Ameri
koj

Pasirodo, kad smurtininkų 
pastatytai Smetonos-Voldema
ro valdžiai išlaikyti nepakanka 
karo stovio, žiaurios cenzūros 
ir represijų, liet* yra susikū
rus ir veikia dar specialinė 
teroristų karininku organizaci
ja, pasivardijus Lietuvos Kari 
ninku Sąjunga [buk tai] kovai 
su komunizmu.

Apie tai dabar sužinome iš 
ką lik atėjusių Kauno laikraš
čių, paduodančių aprašymą Sei
mo posėdžio kovo 3 dieną, ku
riame ėjo diskusijos dėl nau-( 
josios valdžios deklaracijos.

Tame posėdy ir buvo iškelta 
į aikštę kalbama teroristų ka
rininkų organizacija ir jos dar
buotė. Tatai padarė socialdemo 
kratų frakcija, kurios vardu 
kalbėdama atst. Purėnienė, kaip 
sako Smetonos laikraštis “Lie
tuvis“, iš tribūnos perskaitė 
“keletą laiškų, parašytų kai 
kuriems socialdemokratams, jų 
tarpe atstoyui Plečkaičiui (Sei* 
me nesančiam). Laiškai teroris
tinio turinio ir pasirašyti Lie
tuvos Karininkų Sąjungos ko
vai su komunizmu.“

Plačiau paduodamos 
Purėnienės kalbos 
cenzūros nuolatos 
“Lietuvos Žinios’’

Atst. Purėnienė, 
kratė, daug 
pasakė ponui 
kolegoms.

Ji pasakė, 
keitimas yra 
prieš šį pakeitimą yra nusistatę 
valstiečiai liaudininkai ir so
cialdemokratai. Pailgi reikalingo 
skaičiaus atstovų, pridėjus po-

WASHINGT()NAS, kovo 25. 
— Senatorius Norris (rep:, 
Neb.) savo kalboj atakuodamaszicijai ir tautines mažumas, 

negalima surinkti. Tą gerai ži-1 prezidentą Coolidge’ą ir vaisty- 
no vyriausybė. - bės sekretorių Keltoggą pasa-

Septyni mėnesiai atgal iš kė, kad dėl musų valdžios poli- 
šios [Seimo] tribūnos p. Vol- tikos Nikaraguoj ir Meksikoj, 
demaras griežtai i^isisakė prieš Jungtinės Valstijos praradusios 
karo stovį ir reikalavo, kad jis kiekvienos Latinų Amerikos 

valstybės draugiškumą. Į 
Šen. Norris pareiškė, kad to

ki prezidento ir Kelloggo dar
bai, kaip kad panaikinimas su
tarties su Meksika, o paskui
vėl pasiskelbimas, kad Jungti- Italija išsodinanti savo kariuo- 
nių Valstijų valdžia pardavinė-j 
janti konservatoriui Diazui Ni-

tuoj butų nuimtas, 
pats p. Voldemaras 
ro stovį ir laiko jį 
nes 
kad 
tuoj 
mas

Dabar tas 
palaiko ka- 

neteisėtai, 
reikalauja, 

stovis butų 
Sei-

konstitucija 
įvestas karo 
Seimo patvirtintas.

iki šiol jo nepatvirtino.
Profesinės Sąjungos uždary

los, nors tam nėra jokio 
grindo.

Socialdemokratų visa 
žmonių ištremta, nubausta,

-jįėjiman šukėta.
čiu atst. Purėnienė cituoju 

šimtus pavyzdžių. [Cenzūros

atstovo 
turinį, nors 
iškandžiota, A ’

socia’demo- 
karčios teisybės 
Voldemarui ir jo

kad konstitucijos 
neįmanomas, nes

pa-

eilė

Visiems žinom 
jog bu ve pasikėsinimas prieš 
Seimo narį Vikonj. Atstovas 
Plečkaitis buvo priverstas iš
važiuoti į užsienį, nes priešin
gai jį žadėjo vietoj nudėti.

Socialdemokratų lyderis p. 
Kairys yra gavęs grasomą laiš
ką, kuriame rašoma, jei ji? 
nesiliaus kovojęs už socializ
mą, bus nugalabytas.

[Cenzūros keliolika eilučių 
iškąsta]

Iš šios [suprask teroristinės 
karininkų sąjungos] organiza
cijos gavo laišką ir p. Kairienė, 
kur rašoma, jeigu ji nenori lik 
ti našlė ir skirtis su *mylimu 
vyru, tegu paveikia į 15avo vy
rą, kad jis liautųs kovojęs už 
socializmą... [(’.enzuros iškas-

Jungtiniu Valstijų laivyno Japonai mato naują preky
jėgos Kinuose bos gadynę Kinuose

TOKIO.
— Japonų
Šanchajuj

Japonija, 
laikraščiai 
kritus ir

kovo 25.
sako, kad
šiauriniu

\VASHINGTONAS, kovo 25.
Jungtinių Valstijų karo lai

vyno jėgos Kinų vandenyse _____ ------------- ______ T
dabar susideda iš 21 laivo su Į Kinų karininkus pašalinus nuo 
1,418 laivyno kareivių ir j u rei-j kontrolės, dabar turėsianti pra- 
vių. Devyni karo laivai su sidėti nauja era prekybai Janių- 
t r/uv A ___ i 1 ' A_ ___2a.. 2 — - I - A2^ 2.. ~ —
vių.
1,500 vyrų yra Šanchajuj, li-'tze srity ir pietiniuose Kjnuo- 

..... i stovi čunkinge, se, kur Japonų įtaka ir presti- 
Ičange, žas žymiai padidėję. Japonijos 

Kinkiange ir činkian-; valdžia dėl to turinti būt labai 
atsargi su savo militarinėmis 
operacijomis.

Dabar dėmesio centras pakry-

kusieji kiti stovi 
Čangšoj. Honkonge, 
Rankove 
ge. Visi jie ten yra “amerikie
čių gyvybei ir turtui ginti.’’; 
Vyriausias laivyno komanduoto-1 
jas yra admirolas C. S. Wil- po į Pekiną, o iš len į žiemių 
liams. 4

Paskutinėmis žiniomis 
departamentas siunčiąs į 
dar devynis karo laivus.

karo
Kinus

Habsburgų erc-herco- 
g’as nori atgaut savo 

dvarus iš Lenkijos

VARŠUVA, kovo 25. — Bu
vęs Habsburgų crc-hercogas 
Fridrichas, karo laiku buvęs 
vyriausias Austrijos kariuome
nės vadas, iškėlė Lenkijos vai- 

bylą, norėdamas atgauti 
dvarus toj Silezijos daly, 
pirmiau priklausė Austri-

džiai 
savo 
kuri 
jai.

Tie dvarai, kurių vertė sie
kianti daugiau kaip 25,000,000 
dolerių, buvo konfiskuoti einant 
St. Germain traktatu.

[Pacific and Atlantic Photo J
Naujos rųšles ugniagesių autas, kuris tapo įvestas Paryžiuj.

Albanijoj revoliucija? Maskva nepritaria Pan
menę Valono j

karaguoj karo ginklus ir amu-j ATĖNAI, Graikija, kovo 25. 
niciją, turį supurtyti kiekvie- — Gauti čia pranešimai sako,niciją, turį supurtyti kiekvie
ną civilizuotą ir taiką mylintį

“Panaikindama sutartį su 
Meksika, musų valdžia dueda 
suprasti visiems tiems, kurie 
nori nuversti valdžią Meksikoj, 
kad jiems dabar palaidos ran
kos gabenti iš Jungtinių Vals
tijų į Meksiką maištininkams 
visokius, kokių tik jiems rei
kia, ginklus ir amuniciją,” pa
sakė senatorius.

Latvijos ministeris Gielens 
apie fašistus

Kairioji Latvijos vyriausybė 
stipri ir saujalės latvių fa
šistų pavojus jai negresia.

Amerikos Darbo Fede 
racijos kongresui

MASKVA, kovo 25. — Rau-

KAUNAS, kovo 5. — Pran
cūzijos nepaprastas pasi imti
nys ir įgaliotas ministeris Lie
tuvai p. Paux praneša, raštu 
ministeriui pirmininkui ir už
sienių reikalų ministeriui prof. 
A. Voldemarui, kad norėdama 
apsaugoti savo krašto gyvento
jų sveikatą Prancūzijos vy
riausybė numačiusi imtis kai 
kurių papildomų atsargos prie
monių vykstančių 
jon gyventi 
giu.

Nuo šiol 
vykstantieji 
biininkai turi
priėmimo liudymu 
kontraktu būtinai 

, vietos Prancūzijos 
| vizuotą gydytojo liudymą. Tas
liudymas turi būti gautas tik
tai iš paties prancūzų konsulo 
pasirinkto ir patikėto gydytojo, 
kad Prancūzijos 
budu gautų visas 
mas garantijas, 
tojui 
kam 
mas. 
savo 
tatai

Tuo tarpu pakanka turėti 
toks gydytojo liudymas, kur 
butų pažymėta, kad liečiamasis 
asmuo yra skiepytas, neturi jo
kios apkrečiamos ligos, o taip 
pat neserga jokia proto liga ir 
kad
stiprus dirbti iš jo reikalauja
ma darba. • *

Prancuzi-
svetimšalių atŽvil-

visi Prancuzijon 
svetimšaliai dar- 
drauge su darban 

arba darbo 
dar turėti 
konsulato

KAUNAS, kovo 5. [Lž]. - 
“Gazeta Warszawska Poraama” 
praneša, kad Vilniaus arkivys
kupas Jalbrzykovskis, būdams 
Romoj, įteikęs popiežiui moty
vuotą Vilniaus dvasiškijos ir 
tikinčiųjų pareiškimą, kuntio 
prašoma leidimo iškilmingai 
karūnuoti Aušros Vartų Moty- 
ną švenčiausią. Popiežius į tą 
pareiškimą pažiūrėjęs labai pa
lankiai ir spėjama, kad arti
miausioj ateity Vilniuj busianti 
gauta tuo reikalu popiežiaus 
bulla. Tai iškilmei pasiruošti 
reikėsią nemaža laiko ir ji galė
sianti įvykti tik birželio mėne
sy. Tuo pat laiku Vilniuj p 
vyksiąs metinis katalikų dva
siškijos suvažiavimas.

Tarpusavis gudę skauda 
las Vilniujevaldžia tuo 

pageidauja- 
] ši aidas gy Vy

turęs padengti palys,
bus reikalingas tas iiudy- 
o prancūzų konsulas iš

(indai — lenkų pataikūnai 
užsigavo ir mušas:

mą j šiaurinės; Centralinės ir 
Pietinės Amerikos darbininkus, 
ragindamas juos ignoruoti 
penktąjį Pan-Amerikca Darbo 
Federacijos kongresą VVash- 
ingtone, kadangi tai esąs są
mokslas įvesti į darbininkų jn- 

j dėjimą Monroe doktriną.'Sprie- 
Jugoslavija, šingą idėjai vienalytės unijos, 

Pejrtraktacijos dėl ‘ apimančios* visas tautas ir vi
sus kontinentus. ' .

Tuo tarpu komunistinės Mek
sikos transporto darbininkų 
federacijos generaliniam sekre
toriui, Elias Barrios’ui, atsišau
kus dėl paramos, Rusų trans
porto darbininkų sąjunga pa 
siuntė streikuojantiems Meksi
kos geležinkeliečiams 50,000 
rublių pašalpos, kartu praneš
dama, kad “milioninė bolševikų 
geležinkelių darbininkų armi
ja’’ remsianti streiką.

[Meksikos Darbo Federacija 
tam komunistų geležinkeliečių 
streikui nepritaria, laikydama 
jį neteisėtą. Remdama socia
listinę prezidento Calleso val
džią, Federacija iš anksto buvo 
įspėjus komunistų vadus, kad 
streike ji padės ne streikinin
kams, bet nacionalinių geležin
kelių vyriausybei.]

sako, 
išsodinti 

Valonoj. ži- kad

kad Albanijoj kilus revoliucija, donųjų profesinių sąjungų in- 
Krašte tapęs paskelbtas karo ternacionalas išleido atsišauki- 
stovis ir valdžia mobilizuojanti 
daugiau kariuomenės.

Pranešimai iš Kortu 
kad Italija piadėjus 
savo kariuomenę
nios kol kas nepatvirtintos.

Belgradas protestuoja

BELGRADAS, ‘ 
kovu 25. — Pert 
Italijos’ Jugoslavijos kivirčų už
kliuvo dėl Jugoslavijos reika
lavimo, kad Italijos kaltinimus, 
buk Jugoslavija rengiantis ka
rui, ištirtų Tautų Sąjungos pa
skirta ekspertų komisija, tuo 
tarpu kai Italija reikalauja, 
kad tatai padarytų tik Italijos, 
Francijos ir Anglijos militari- 
niai attachės.
•: Jugoslavijos vyriausybė siun

brangiai nekainuotu.

fiz’škai

VILNIUS, III. 2. (Eita). — 
šiokis dienomis gudų “Hroma- 
dos” organo “Naš Goias” re
dakcijos buste įvyko triukšmin
gas scena. Laikraštis pavadino 
eilę gudų polonofilų lenkų de- 
fenzyvos agentais. 
Mamonko kreipėsi 
ir pareikalavo, kad 
įrodytų jį esant 
agentu. Praėjus 
Mamonko atėjo į
paklausė, ar esą įrodymų. Re
dakcija atsakė turinti, bet ne
randanti reikalo jam juos įro
dyti. Tuomet Mamonko puolė 
redaktorių ir kelis kartus įžei
dė veiksmu. Kuomet užpulta
sis pradėjo gintis, Mamonko 
kėdės smūgi u jį parbloškė ir iš 
redakcijos pasišalino.

Vienas jų 
į redakciją 
per 24 vai. 
defenzyvos 

tam lakui 
redakciją ir

RYGA, kovo 5. [Lž]. —Lat 
vijos ministeris Cielensas pasi- -čia didžiulėms valstybėms no- 
kalbėjime su Estijos spaudos tą, protestuodama 
atstovais pareiškė, kad fašisti
nis judėjimąs Latvijoje yra 
tik mažų grupių padaras. Liau
dies gi masės griežtai nusisla- 
čiusios prieš fašizmą. Kairio-' 
sios vyriausybės padėtis esanti 
stipri. Fašistinis perversmas 
Latvijoje nėra galimas. Visas 
fašistų pastangas įvykinti
smurtą, jei. tokios ir butų pa
darytos, vyriausybė likviduo
janti griežčiausiu budu, reika
lui esant vartodama net karo 
lauko teismus.

Latvijoje komunistų judėji
mo augimas nepastebimas. 
Darbininkuose vyrauja socialde
mokratai. Darbininkų orgahi- 

esančios stiprios ir Jta-

dei karinių 
prisirengimų Albanijoj Jugosla
vijos pasieniu ir dėl Italijos 
grūmojimų.

Nankine esą daug ameri 
kiečiij užmuštu

kovo

zacijos 
kingos.

RADO

Savininkai apleisią savo 
kasyklas ryty Ohio

rytus, į Mandžuriją, kur valdo
vo Čang Tsolino priešai ren
giasi griauti jį ir jo darbus. 
Pranešimai iš Barbinę sako, 
kad nepalankumas čang Tsoli- 
nui smarkiai plečias Mukdeno 
linkui, ir kad tai esąs kinų na
cionalistų propagandos prieš • 
Čang Tsoliną vaisius.

Aires nori priversti ka
valierius vesti

DUBLINAS, Airija, kovo 25. 
— Nors |>astarasis surašinėji
mas rodo, kad Airijoj yra 41,- 
000 vyrų daugiau, ne kad mo
terų, Dublino laikraščiai deda 
daug moterų laiškų, kur jos 
skundžiasi, kad vyrai nenorį 
vesti, 
arba 
arba 
čius

PASKANDINTĄ NU
ŽUDYTO ŽMOGAUS 

KŪNĄ

ROCKFODR, III., kovo 25.— 
Rock River upėj rado paskan
dintą nepažįstamo žmogaus 
kūną, prie kurio buvo pririštas 
sunkus akmuo. Kūno butą van- 

‘“’Įdeny apie dvejetą savaičių. Ma
noma, kad prieš paskandinimą 
tas žmogus buvo nužudytas, 
kadangi galvoj padaryta didelė 
žaizda. Kūnas rastas apie tris 
mylias į pietus nuo Indian 
Ford, Wis.

ŠANCHAJUS, Kinai, 
25. — Pasak girdų, kurių tei
singumo dar nepavyko patik
rinti, vakar per neramumus j 
Nankine buvę užmušta šimtas į 
amerikiečių ir dvidešimt britų.1 

■ i 
Jungtinių Valstijų konsulą-Į 

tas sakosi neturįs žinių apie! • 
tuos amerikiečius, kurie 
pasišalinę iš Nankino.

Britų darbiečiai reikalauja 
pripažinti Kantoniečię 

valdžią .

WHEELIf?G, W. Va., kovo 
25. — Eastern Ohio Coal Cpc 
rators asociacijos komisaras C 
J. Albasin pareiškė, kad Jack- 
sonvillės algų kontraktui išsi
baigus balandžio 1 dieną, 
džiulės anglies kompanijos 
tinėj Ohio rengiąsi savo 
syklas apleisti.

[Minkštosios anglies kasyklų 
savininkams nesusitarus su 
angliakasių unija dėl naujo al
gų kontrakto, kuris pakeistų 
Jacksonvillės sutartį, ‘ su ba
landžio 1 diėna turės kilti' min
kštosios anglies kasyklose Illi
nois, Indianoj, Ohio ir vakari
nėj Pennsylvanijoj visu o A a<s 
angliakasių streikas, 160,0C C 
darbininkų jame dalyvaujant.]

Girtas sušalo
di

būvu LONDONAS, kovo 25. — 
Darbo partijos atstovai parla
mente vakar vėl atnaujino rei- 

WASHINGTONAS, kovo 25. kalavimus, kad Did. Britanija 
— Prezidentas Coolidge prie- pripažintų nacionalistinę Kanto- 

United no valdžią. Darbiečiai pareiš
kė, kad toks pripažinimas butų 
geriausia priemonė apsaugoti 
britų gyvybes ir turtą Kinuose.

Premjeras Baldwin tečiau 
nieko į tai neatsakė. Vietoj to 
jis pareiškė, kad dėl įvykių 
Nankine, kur bombardavimo 
metu buvo keletas britų piliečių 
užmušta, Anglijai gal būt ne
trukus 
tesnių

mė kvietimą kalbėti 
Press draugijos mitinge New 
Yorke balandžio 25 dieną.

>0RFĮ
reikėsią daryti griež- 

žingsnių Kinuose.

Vokiečiai studijuos 
Amerikoj tekstilės 

pramonę
NEW YOIIKAS, kovo 25. — 

Hamburg garlaiviu atplaukė į 
New Yorką septyniasdešimt 
Vokietijos tekstilės pramonių 
atstovų, Jų tikslas yra aplanky
ti tekstilės centrus Jungtinėse 
Valstijose ir susipažinti su pa
darytu čia verpimo ir audimo 
industrijų progresu po karo. 
Jie žada būti ir Chicagoj.Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

I J Nenusistojęs oras; gali būt
Trys asmenys užsimušė kiek ,iptaus; nedidelė tempera- 

 turos atmaina; stiprokas mai- 
nąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
minimum 89°, maksimom 51* 
Fahrenheito.

SYDNEY, .Australija, kovo
25. — Netoli nuo Tambo, cent- 
raliniame Kvynslande, nukrito 
žemėn pasažierinis aeroplanas,

Jos prašo, kad valdžia priklausęs Northern Territory
skirtų pinigų senmergėms, Air Service kompanijai. Aero-' šiandie saulė teka 5:45, lei-

Čilės premjeras pašali
no 18 teisėjų

Didina gubernatoriaus 
algą iki $20,000

SANTJAGO, čilė, kovo 25. — 
Premjeras Ibanez savo dekretu 
pašalino iš vietų aštuoniolika 
teisėjų, jų tarpe penkis apelia- 

.. . . cijų teismo narius/Jokio paaiš-
priverstų gerai pasilaikan- plano pilotas ir du pasažieriai džiasi 6:07 valandą. Mėnuo’ te-,1<inimo dėl padaryto žingsnio 
nevedėlius vesti. (užsimušė. •'ka 2:23 vai. ryto. nepaduoda.

KAUNAS, kovo 5. [Lž]. — 
Vasario mėn. p5 d. jau sute
mus, Vilkaviškio apskr. ir val
sčiaus Mažučiu kaimo laukuo
se rastas pil. Vaitulevičiaus Ju
liaus. 27 m. amž. lavonas, gyv. 
Naujų Alksnėnų km., Paežerių 
vals. Vaitulevičius vasario 22 
d. nuėjęs į Vilkaviškį, susitiko 
senus pažįstamus Kerutį ir Vo
sylių, su kuriais užsuko į smu
klę. Tenais prisigėrė ir ėjo na
mo. Kadangi kalbamą dieną 
buvo didelis vėjas ir šaltis, tai 
Vaitulevičius, nedaėjęs 11 o 
kilometro iki namų, parvirto ir 
sušalo.

IšPfiRĖ NENORINČIĄ MO
KYTIS DUKTERĮ; $50 

BAUDOS

NEW YORKAS, kovo 25. — 
l’ž tai, \ad jo duktė Rūta, 20 
metų, atsisakė eiti mokyklon, 
tėvas, Abraham Lincoln Eglin- 
gton, išpėrė jai kailį. Bet 
Eglingtonas užmiršo, kad jis 
gyvena Amerikoj, kur kailių 
perti neleista, ir teismas jį nu
baudė 50 dolerių. Eglingtonas 
yra turtingas brokeris.

ALBANY, N. Y., kovo 25,— 
Abudu valstijos legislaturos 
butai priėmė rezoliuciją padi-’25. 
dinti gubernatoriaus algą iš 
$10,000 į $20,000 metams.

Tą nutarimą tečiau turės 
vąlstijos piliečiai patvirtinti vi
suotinu balsavimu ateinančiais 
metais.

ŠILTINIŲ EPIDEMIJA MONT- 
REALY, KANADOJ

MONTREAL, Kanada, kovo 
Mieste siaučia šiltinių 

epidemija. Visos ligoninės per
pildytos, ir vyriausybė nutarė 
urnai atidaryti dar vieną ligo
ninę vien šiltinėmis sergan
tiems. Per pastaras dvi savai
tes ta liga susirgo 558 asmenys.
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BESKINIS VAKARAS
LIETUVIU TAUTIŠKA PARAPIJA

Parengia Šeškinį Vakarėlį

Savoj Svetainėj
3501 So. Union Avė, Chicago, III.

Nedėlioj, Kovo-March 27 d., 1927
Pradžia 6:30 vai. vak.

Moterys malonėkite atsinešti valgių prigamintas beakutes, taipogi ir 
vyrai.esate maloniai užkviesti palengvinti minėtas beskutes. Visi beskirtu- 
mo linksmai vakarą praleisite.

įžanga liuosal.
Kviečia VAKARO RENGĖJAI

Bron. Raila

1926 Metų Literatūra 
x Lietuvoje

.---------- --------- ;---------- - - -

Tai mylimiausia jaunuomenės 
knyga. Bet V. Krėvė yrft da
bar lyg ii’ tas burtininkas, iš 
kurio tauta laukia nuostabių 
meno kurinių. Ir tikrai galima 
sakyti, kad Krėvė lietuvių lu-

ten apsi- 
man ro- 

gy veninio 
šiuo kar-

IŠTRAUKIAMOJI MOSTIS
V ienatinė išt r a u- 
kiamoji m o s t i s 
Amerikoje: skau
dulių, karbunkulo,

KRAUJO ir kitų užsikrėtimų. Nelaiky- 
lit nuodų savo kūne.

Parduodamos visuose vaistinėse ir pas vertelgas

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tcl. Kodzie 8942

3614-16 KooseveJt Kd. 
Arti St. Loui« Av«. 

CH1CAGO. IIJL.

Viva-Tonal Columbia Phonografai, naujas 
tobulumas ir aiškumas balso, kainos $40.00 
ir aukščiau. Mainome i jūsų seną Phonoffrafą

Nauji Columbijos Lietuviški Rekordai 
Po 75c Vienas

16059
16054
16055
16056

16060
16058

1604K 
160*14 
16041 
16040

Įdainavo Justas Kudirka
Vienas žodis ne šneka Ir tš Rytų šalelės
Dul dul dūdelė ir DzingeMukai
Tu mergelių dainavimas ir Ne bile kieme mergelė avga 
Kad galėčiau ir Kai aš buvau neženotas

Įdainavo Kamila Jozevskaite
Matuše ir Liepė tėvelis 
ir Meilė tėvynės Nemari

Įdainavo Jonas Butėnas
Išgėriau septynias

Prapuoliau 
Oi, Oi, Oi

ir
Daina ir Mano Gimtinė
Vilniaus nenurimsim ir Girtuoklio daina

61002
16045
16034

16061
16057
16053
16052
16039
16049

Lopšinė 
Kalinio 
Mes be 
Eina garsas nuo rubežiaus ir Oi kaip pas močiutę

Įdainavo Juozas Babravičius
Karvelėli mėlynasis ir Plaukia sau laivelis ........... .
Gale sodo rymavo ir švint Aušrelė ............................
Kur Bakūžė Samanuota ir Aguonėlės .........................

Įgrajino Nauja Columbijos Orkestrą
Kosova, valcas ir Poeto Svajonė, valcas 
Ragana, polka ir Pabučiuok mane, valcas 
Linksmas medžiotojas, polka ir Linksma porelė, polka 
Ištikimas Draugas, polka ir Regina, valcas 
Senelis, polka ir Gražuolė, polka 
Kitayanka, polka ir Kaimiečių valcas.

buvau

$1.25
$1.25
$1.25

Rekordus pasiunčiaine j kitus miestus, perkant 
ant sykio apmokame prisiuntimo lėšas.

6

JOS. F. BUDR1K
3417 So. Halsted St Chicago, III-

DidelislAtidarymas
Brighton Parko ir Chicagos Lietuviams 

Žinotina
šiuomi pranešam, kad mes atidarome g-a žolinu ir aliejaus 

stotį prie
Archer Avė. ir ( aliforniu — Eaglc Gas and Oil Co.

Šitos stoties savininkai esame lietuviai, plačiai žinomi chi- 
cagiečiai, todelgi kviečiame atsilankyti pas mus — mes duo
sime geriausia patarnavimų, nes laikome geriausios rųšies alie
jų žinomų kaipo Mobiloil, Veedol ir Pennsylvania Polarine Oil.

Malonėkite atsilankyti Kovo-March 26 d. duosime dėl mo
tery ir merginų puikias rožes, taipgi neaplenksime nei vyrų. 
Visiems kostumeriams perkantiems nemažiau 5 galionus gaso- 
lino gauna vieną tikintą, o sutaupę 15 tikietų gauna aliejaus 
galioną veltui. Taipgi turime naujus įtaisymus greasavimui au
tomobilių.

Su gilia pagarba, 
ininkai: John Spitlis ir Urano Šimkus

EAGLE GAS ANO OIL COMPANY
Archer and California Avė.

Amerikos lietuviams, išvyku
si ems iš Lietuvos ir 
gyvenusiems, turėtų, 
dos, visokį Lietuvos 
reiškiniai įdomauti.
tu čia paduodama toli gražu ne
pilnas vaizdas faktų ir minčių, 
kurios sukasi apie literatūros, 
laikraštijos ir bendrai spausdin
to žodžio reikalus.

metodas te
ini k raštija i 

knygų užde- 
ar tais ine-

Praėjusieji ir 1926 metai
Literatūros pasaulyje yra 

taip, kad negalima griežtai vie
nų metų rašytinius veikalus at
skilti nuo kitų metų, nes gry
nai chronologinis 
gali būti nebent 
taikomas, o ant 
tieji metai (data)
tais išleidimas dar toli gražu 
nerodo tikro laiko, kuriame 
koks nors veikalas buvo rašo
mas. Esant šiuo atžvilgiu sun
kokoms apystovoms, gal kai 
kokiu apsirikimų bus padaryta, 
bet paprastam skaitytojui tas 
rodos, negali turėti didelės 
svarbos, nes visiškas tikslumas 
tik literatūros mokslininkams 
tėra būtinas.

Praėjusieji ir šie 1926-ji 
sibaigusieji jau metai taip 
vieni su kitais susipynę,

pa
yra 
kad 

negalimas atskyrimas. Iškrypus
keletą šiems metams charakte
ringų bruožų, visos linkmės r 
pakraipos tebevystomos po se
novei, ta pati nepakenčiama 
migla, kuri šiais metais dar la
biau yra aptemdžiusi lietuvių 
literatūros padangę.

Bet mažiau kalbėdami apie 
visokius dalykus, greičiau ar
tinkime* prie konkrečių faktų 
ir įvairių reiškinių, charakte
rizuojančių 1926 metų Lietuvo
je literatūros padėti ir kryps
nius.

ir taip put naujojo gražesnio 
gyvenimo šalininkai. Bet tenka 
apgailestauti, kad naujieji me
nininkai ir rašytojai, pasaky
čiau, nepakankamai “visuome- 
ningi” ir yra lx> to dar j dau
gybę srovių srovelių susiskirs
tę. čia paminėtini: ekspresi- 
jonistai, futuristai, konstrukty
viniai ir kitoki. šis reiškinys, 
be abejonės, yra taip daugelio 
nepasisekimų kaltininkas, ku
rie yra ištikę naujuosius meni
ninkus.

Nekalbėdami daugiau apie 
vieno ir kito meno krypsnio 
tam tikrus privalumus, mes 
konkrečiai priesiinc prie vardų 
ir autorių, kurie yra su 1926 
metais literatūrišku siūlu su
rišti.

Pirmą vietą čia užima Vincas 
Krėvė (Prof. V. K rovė-Misevi
čius). .lis yra senųjų meno for
mų šalininkas, bet įnešęs nau
jos gyvybfis, naujos dvasios ne 
tik j lietuvių literatūrą, bet ir 
i pasaulio literatūrą. V. Krėvė 
yra žymiausias šių dienų Lie
tuvos rašytojas. Jo veikalai 
persunkti didžiausiu tautišku
mu, nes kuriniams medžiagą 
Krėvė ima iš padavimų arba iš 
tautosakos. Kadangi šių metų 
pabaigoje Krėvė, šventė savo 20 
motų darbo literatūroje jubilė- 
jų, tai pravartu bus paminėti 
ir jo veikalai, kuriuos yra jis

do kai kur fragmentais spaus
dinama didžiule poema “Dan
gaus ir žemės Sūnus“, kurios 
turinys imtas iš senojo žydų 
gyvenimo Palestinoje ir iš ki
tur. (Bet palauksime, ir sekau/ 
tieji metai tur būt jau išvys šį 
milžiniškąjį kurinį, ir tada mes 
jau atskirai dėl jo galėsimė 
pasisakyti.

Krėvei tikrai maža tepašvęsti 
tiek vietos, tačiau norint, kad 
ir kili rašytojai butų 
nu vardu paminimi, 
tuo pasikakiu ti. čia 
minusiai

nors vie- 
tpnka ir 
jau pir-

PlUtinatf' 
Putinas

paminėtinas 
Mykolaitis), 
pat klasiškojo meno 
tačiau labai savaran- 

raštai 
minti- 

ž me
ne p a- 
dau- 
pesi-

atstovas, 
kus ir originalus. Jo 
persunkti filosofinėmis 
mis, charakteringiausiais 
nių gyvenimo bruožais ir 
prastu rimtumu. Dar 
giau—Putinas yra beveik

DENNIS i
RAČIUS I

AugStos r ų 
lies siuvėjas 
Siutai daromi 
i n t orderio.l

Valome, 
Dažome, 

Trosiname
2005

Janalport Av.
Phone

Roosevelt 2061

Literatinės srovės ir jų 
reiškimasis

Savaime suprantama, kad li
teratūra, būdama toks daly
kas, kuriame dirba daugy be į- 
vairių pažiūrų ir gabumų žmo
nės, pati geriausia individualiz
mui reikštis dirva. Jau žiloje 
senovėje netenka pastebėti vie
no lygaus stiliaus ar turinio: 
visur ir visi reiškia tam tikrą 
savotiškumą ir iki tam tikro 
laipsnio savistovumą. Aiškios li
teratūrinės srovės ima reikštis 
tik vėliau, viduramžiuose, ir 
nuo lo laiko vis Įvairėja, dau
ginasi ir plečiasi. Atgyventos 
srovės žlunga ir nyksta, užleis- 
damos vietą naujai gimusioms, 
kurioms taip pat panašus liki
mas yra pranašautinas.

Nors lietuviams rašytasai ir 
s|xiusdintasai žodis rusų laikais, 
kaip žinome, uždraustas buvo, 
nors nuo to lietuvių literatūros 
pakilimas buvo visu puse šimt
mečio sutrukdytas ir numuš
tas, tačiau gaji lietuvių tauta, 
perneŠusi tuos persekiojimus, 
augina naują žmonių kartą, iš 
kuries galima tikėtis didesnių 
darbų, o ’taip pat turi jau pa
senusių senelių, kurie savo ne
nuilstamu darbu 
gus Lietuvių 
klausom y bei.
mažam

sudarė sąly- 
laisvei ir nepri- 
Esant nebe visai 

darbuotojų skaičiui,
nesuprantamas ir tų 

atsiradimas, kurias kai 
ko nesveiku ar stačiai 

zailngu reiškiniu, šiuo atžvil
giu ir mes čia laikysimės tani 
tikro pamato, tačiau kiek gali
me stengsimės objektingesniais 
būti.

Lietuvių literatūros dirvoje 
aiškiai yra pastebimos dvi sro
ves, kurios griežtai vieno nuo 
kitos yra
Prie vienos galime priskirti vi
sus tuos, kurie1 prisilaiko senų
jų pažiūrų 
ną ir rašo 
formomis, 
priskirtini 
neigdami
tradicijomis yra naujojo

• raviu c

atsirubežiavusios.

į literatūrą ir me- 
senomis klasiškomis 
o antrąjai 
yra vis tie, 

senąjį meną

srovei 
kurie 

su jo 
meno

1) Vinco Krėvės Raštai, 
tomas, dirika.

1) Vinco Krėvės Raštai, 
tomas “šiaudinėj Pastogėj”

na s

ii

Krėvė Raštai, III to-

4 veiksnių
to-

V. Krėvės Raštai, VII to- 
“Likimo keliai”, misteri- 
dalis.
V. Krėvė Dainavos šalies 
žmonių padavimai.

I) V. Krėvės Raštai, IV to
mas, “Šarūnas“,' seųųjų dienų 
gyvenimo pasaka, 1 dalis.

5) V. Krėvės Raštai, V tomas, 
“Šarūnas”, II dalis.

6) V. Krėvės Raštai, VI 
mas, “Skirgailą' 
tori nė drama.

s 7) 
nas, 
‘a, I

8) 
ienų

Žymiausieji iš tų yra 4 i>us- 
kutinieji tomai. “Šarūnas“, 
dramatizuota poema, yra auks
uti keliamas dėl besireiškiančios 
taip vadinamos šarunizino dva
sios, kuri yra Įgimta visiems 
V. Krėvės- veikalams. Vėl la
bai žymus veikalas yra “Skir- 
.{ailar, su kuriuo, kaip sako 
prof. Balys Sruoga, V. Krėvė 
ėjo j Europos klasikų tarpą. 
Paskutinis atspausdintas veika
las yra misterijos “Likimo ke- 
iai”, I dalis, kur nepaprastu 
ipalvingumu, nuoširdumu ir su- 
naningumu simbolinguinu pie
šiamas visas lietuvių tautos 
vąrgo ir džiaugsmo gyvenimas, 
kur supoetinta visa lietuvių 
tautos istorija ir pati lietuvių 
tauta.

O kas nežino “Dainavos ša
lies senų žmonių padavimų”?

Prakalbos
Nedėlioj, Kovo 27, 1927

MERCHANT HALL,

So. Michigan Avė., Roseland, 111.

Pradžia 3 vai. po pietų

Kalbės J. SINKUS

temoj: Trys pasaulio garsus I 
miestai ir kas su jais ne poilgo Į 
atsitiks ?

Antros prakalbos temoje: Ka- I 
reivis Kristaus.

Č. S. P. S. Svetainėj, 48th ir I 
Honore St. Chicago, 111. Pradžia 
6 vai. vakare. Kalbės J. KAR- I 
delis.

Rengia ir kviečia T. B. S. S.

U’

mistas; tą jis parodo mums knyga šis veikalas dar nėra iš- 
savo “Pesimizmo himnuose“.

Svarbus šių metų Putino li
teratūros, darbas yra “Židinio“ 
žurnale atspausdinta drama 
“Žiedas- ir moteris”, kur įdo
miais simbolais ir lanksčia 
kalba piešiami meniniko ir į- 
kvčpimo santykiai. Atskira

ėjęs. Taip pat Putinas rašo į 
luil^ašdius ir žurnalus daug 
vertingų eilėraščių, ir laukiama 
jų rinkinio iš spaudos išeinant.

(Bus daugiau)

Garsinkites Naujienose

Pagražinkit Namus

Pagražinimui namų yra reikalinga gražus naminiai rakan
dai, kaip tai: Parlor Setas, Dining Room Setas ir kiti visi 

reikalingi naminiai rakandai. ' \ •

Kada Tamsta norėsite pirkti Rakandus dėl 
namų, tai neužmirškite atlankyti MANOR 
CO., kuri suteiks teisingą patarnaviipą ir 

. žemesnės negu kur kitur.

pagražinimo 
FŲRNITURE 

kainos bus

Nauja krautuvė, nauji įrengimai; visi tavopai yra 
Naujausios Mados.

Manor Furnitūra
2447-49 West 63rd Street

H. JANULIS Sav. A. DOVEIKA Managei

Lietuviai VyraiTURNER BROS
Pasiūlo jums Chicagos Geriausios vertės naujus

Pavasarinius Siutus ir Viršutinius Overkotus
yra patyrę, kad apsimoka pirkti rubus 
pavasariui, mes pasiūlome jums dideij

Šimtai lietuvių vyrų jau 
pas TURNER BROS- Dabar, 
pasirinkimą geriausių, naujausių rūbų kokių tik gali išdirbti geriau
sių rūbų išdirbinėtojai visoje šalyje — ir kainas mes garanutojame, 
kad negalėsite sulyginti su‘kitomis kainomis bile kur mieste. *

Siutai
$30-538.50

$48.50
Su dvejomis kelnėmis

Viršutiniai
Kautai

$23430435
Garantuojame, kad jie yra verti nuo $5 iki $10 daugiau

TURNER BROS. CLOTHING 00
“WEST SIDES DIDŽIAUSI RŪBŲ VERTELGOS”

DVI KRAUTUVĖS
Halsted ir.Roosevelt Madison ir Kedzie
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AR JUS PLANUOJATE 
ĮSIGYTI NUOSAVĄ NAMĄ?

Jei taip, tai atsilankykit į m ilsu 
banką, mes gal galėsim pagelbė
ti jums su paskola. Mes pagel- 
bėjom tūkstančiams žmonių nu- 

•sipirkti namus, su pagelba mu
sų Paskolų Department©. Persi- 
tikrinkit’ ar mes negalėsimo 
jums pagelbėti.

Ponai Macikas, (Jrišius, Sodem- 
ka, Jagndnas, Rymkiewicz ir 
Mickiewicz visuomet pasirengę 
patarnauti jums Bankoje.

Peoples ^"“Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
17 St. ir Ashland Av. 

Chicago
Gerai /inomas bankas tarpe 
lietuvių viltoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

GAUK ŽINIAS IR MUŽIKį IŠ ORO DYKAI 
IR KADA HUTAI NORI

man 6 tūbų, vienu 
kontrolių, kaip ant

. $49.50

Sveikatos Dalykai
KLAUSIMAI mą padarytų. Bet, kaip Jau 

pasakyta, jeigu perai lengvai į 
kraują pereina, arba toj vietoj, 

negali 
sveikatos dalykus, smarkiai daugintis ir nuodus

Gerbiamas Daktare:
Aš skaitau Tamistos straip- kur pirmiausia pateko, 

snius apie 
kurie gana dąžnai “Naujieno- gaminti, tai iš kurgi čia tada 
se“ ir
tos raštai man labai patinka.

Kadangi Tamista duodi ir 
atsakymus į kai kuriuos pa-' 
klausimus, tai norėčia 
kad atsakytum į šiuos

i paklausimus:
1. Kada žmogus turi 

laipsnio sifilį, įgautą 
nors nežinomu bud u (be 
norėjos”), ar. gali užkrėsti niu-. 
terį laike lytinio susinėsimo? 
Arba, jeigu jis niekad neturėjo 
varpos varvėjimo, bet turi si-

.. .2. Jeigu žmogus užsikrečia 
:sifiliu kaip nors per burną ir
patenka sifilio perai į vidurius, 
kokie pirmieji ženklai gali pa
sirodyti ?

3. Kuomet daktarai ir žmonės . noma, 
i daug kalba apie “baisumą
filio ir sako, kad nėra visai iš
gydoma liga, ar tai tiesa?

| 4. Ar rūkymas, ypač didelis, ? snio 
kenkia sveikatai. Jeigu
tai kokie simptomai rodosi? Ar tas sifilis 

i rūkymas kenkia akims, kaip ki
lti pasakoja, kad esą kenkia.

Su- pagarba, —Roy Matulis.
ATSAKYMAI

ir as, 
mano

antro 
kokiu

ilio, taip jau ir 
nepriklauso nuo

tame pačiame 
tikrųjų labai daug

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Margelis

vis dejuoja, 
straipsniams

to gali
arteri-

Viršuje
State

[Pacific and Atlantic Photo]

Aleksandras F. Kerenskis, bu- 
vusis rusų laikinosios valdžios 
galva, kuris šiomis dienomis at
vyko j Ameriką.

Yards 4951
Mis. Anielia Jarusz-Kaushillas

AKUŠEREA 
3252 So. Halsted St.

gns straipsnis rašyti, 
laikraščiai, mat, 
kad jie ilgiems 
vietos neturį.

—Dr.

Moterys

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8*"Vakaro. Kitu lai

ku i>agal sutartj.

Tel. UAfayette 0094

B). V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbvtyje. Mo
terims !r merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutarti).

4120 So. Richinond Street

Baigusi akute 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika* 
rusi Pennsyl’ 
vanijos ligon« 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa 
gelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Universal
Bank

Keleivyj” telpa. Tamis- įdegimas pasidarys, v podraug 
ir 'šankeris, arba sifilinis ša
šas ?

Tamsta į savo paklausimą ir 
gonorėją įmaišėte. Bet gonorėja 
yra visai savaranki liga, vadi
nasi, kaip gonorėja kad nepri
klauso nuo 
sifilis visa1 
gonorėjos.

Pagalios, 
klausime (iš 
norite vienu
noti) ir apie “iš vaipos varvė
jimą” kalbate. Čia betgi tik 
tiek dpie 'tai reikia pasakyti, 
kad kartais spirochelos įsigau
na tiesiog j šlapinimosi kanalė
lį ir paskui, kokį puseolį nuo 
galiuko, padaro įdegimą 

šankerį. Tada iš 
si- šiek tiek varva, na o 

mano, jog tai gonorėja, 
kaip jis jau gauna antrojo laip- 

ženklus, tai suka 
kenkia, žmogus galvą, iš kur čia dabar 

jo kūne atsirado! 
Tai ir vėl būva dėl jo “nežino
mas” sifilio jgavimo būdas.

2. Dr. Foumier tyrinėjo 
1,124 ligonius, kurie ne ant 
lyties (organų) šankerį gavo,

nors kitur. Iš šito 
aus 729-iems šankeris su- 

burnoje, pavyzdžiui: i 
567-iems ant lupifr 75-iems ant 

splrochKų, liežuvio, 69-niems ant tonsilų, 
Ir ne 11-kai ant danių smagenų, 

1-nam 
plėvės. 

Taigi, patekus sifilio perų į 
burną, šankeris susidaro kur 
nors burnoje. Labai abejotina, 
kad sifilio perai, galėtų skran
dyje šankerį padaryti. Jeigu 
sifilis ir pasirodo skrandyje, 
tai trečiame laipsnyje, ir tai 
būna gana retas,, atsitikimas, 
pav., Dr. B. \Valter Mills tyri
nėjo 200 ligonių, kurie turėjo 
skrandyje vienokį ar kitokį 
naviką, tiktai keturių ligonių 
skrandžiuose surado sifilį.

3. Sifilis y,ra išgydoma liga. 
Daug yra atsitikimų, kad sifi
lį turintys ligoniai pasveiko 
be jokio gydymo. Pirmojo laip
snio sifilį turinčius ligonius

ir mergi-

ir, ži- 
varpos 
ligonis
Ir va,

didelis 
tai paprastai • 

galvos svaigi-Į 
to, jie dar

Phone Pullman 0621
Ką tik grįžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

233 East 1151h St.
Valandos nuo 1-2 ir 6-8 

Nedėlioj 10 iki 1

Patyrusi gydytoja ų* akužčrė 
Naprapat^

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare
Tel. Boulevard 0313L........... .............   -■-/

tai ir spėjama, kad dėl 
arterijos sukietėti, taigi 
jų sklerozas pasidąryti.

Kadangi ir nervams 
rūkymas kenkia, 
dideli rūkytojai
m u skundžiasi, be 
raumenų silpnumu dejuoja.

Kai dėl akių, tai rūkymas 
irgi kenkia, ir ne kuriems,la
bai kenkia. Dažniausia tai dide- 

ili rūkytojai bėdavoja, kad jie' 
lyg ir per kokius rukus malą, I 

'dar labiau jie bėdavoja, kad 
negalį spalvų ryškiai atskirti. 
Kartais tokie visai apanka. O 
taip prastai atsitinka todėl, 
kad va matomasis nervas, ar
ba antrasai nervas (moksle sa
koma nervus opticus), sunyks
ta, be to, ir nervinės ląstelės, 
kurios paprastai tinklinėj plė
velėj (moksle sakoma retina) 
randas, sugenda. Didelių rūky
tojų regėjimas da labiau su
menkėja, jeigu tik jie sykiu ir 
geria daug.

P. S. Kurie duodate man pa
klausimus, malonėkite ant syk 
tik apie vieną dalyką klausti, 
tai man atsakant nereikės il-

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartj

- ■■ .. ....................................................................................

1. Taip, gali. Mat, kai ligonis į bet kur 
turi antrojo laipsnio sifilį, tai Iskaičii... 
jo kraujas ir medžiaga, kokia Igidarė 
paprastai dabar būva odos žai 
zdose, turi savyje 
taigi yru apkrečiama.
tiktai ta iš žaizdų medžiaga l'i 
gonis gali dabar moterį apkrės-|ant žandų slidžiosios 
ti, bet net ir savo sėklą, su 
kuria spirochetos gauna mo
ters kraują pasiekti./ Manoma, 
kad pirmiausia patsai gemalas 
(embrijonas) tampa užkrėstas, 
o po tam jau ir motinos orga
nizmas. Manoma, kad iš odos 
žaizdų, kokiomis dažniausiai 
antrojo laipsnio sifilis pasirodo, 
medžiaga neapsikrečiama, jeigu 
tik oda yra visai sveika. Bet 
jeigu odoj kadir mikroskopinis 
įtrūkimas yra, tai tada jau ap- 
sikrečiama.

Pravartu čia, man regis, vie
ną kitą žodį tarti ar apie taip 
žmonių vadinamą “žinomą” ir 
“nežinomą” būdą sifilį gauti. 
Tokis mat būdas veikiausia ne 
tiktai tamstai, bet ir daugeliui 
galvą kvaršina. O dar neteko 
matyti musų laikraščiuose, kad 
kas nors butų atatinkamai to
kį klausimą išdėstęs.

| Gana dažnai tenka gydytojui 
susidurti su ligoniais, kurie ši
taip nupasakoja: “Man jau se
nai daktarai, sako, kad aš sifi
lį turįs, bet aš nenoriu jiems 
tikėti.” Užklaustas, kodėl neti
ki, atsako: “Todėl, kad aš nie
kados šankerio ar tai ant var
pos. ar burnoj, ar pagaliau kiir 
nors' kitur neturėjau.” Ir iš 
tikrųjų labai sunku būva tokius 

.ligonius įtikinti, kad ir be šan- 
I kerio (sifilinio šašo) galima 
sifilį įgauti. Medicinos moks
lui, reikia tiesa sakyti, jau se
nai žinoma, kad ligonis gali vi
sai šankerio neturėti, o visI t 7
dėlto ir antrojo ir trečiojo laip

snio sifilis jame pasirodys. Ži- 
.noma, taip nutinka štai kodėl: 
1 Pavyzdžiui, jeigu sifilio perai 
gauna užkristi ant tokios vie
tos, kur oda biskį įplyšus, tai 
jie lengvai nueina su krauju 
|ar limfa giliau į kūną, na, ir 
toj vietoj šankeris gana dažnai 
visai nepasirodo. Ligonis to- 

:kiu keliu pajunta sifilį tik ta
da, kai jau antrojo laipsnio 
ženklai pradeda rodytis. Arba, 
jeigu oda ir nebus įtrukus, o 
ant jos, sakysime, mažai sifilio 
perų užkris, ir tie patys nesu
gebės smarkiai daugintis ir 
sparčiai nuodus gaminti, tada 

(šankeris Čia veikiausia visai 
nepasidarys, bet sifilį ligonis 
tikrai turės. Padaryti, matote, 
šankerį, arba sifilio šašą, rei
kia, kad toj vietoj, kur spiro
chetos užkrito, ne lengvai jos 

w y • • •• galėtų į kraują ar limfą pereiti,iN a ui ienose to’kad j°s dau^ntųsi,
* nuodus gamintų, taigi ir įdegi-

A. B. C. Elec*tric Power 
tinka prie kožnos radio, 
nebereikia baterijų; vi-

$49.50aiškų balsą, už
Pas Budriką visos geriausios radios parsiduoda: 
Brunsvvick Panatropes, R. C. A. Radiolas, Atwater 
Kent. Ant lengvų išmokėjimu.

JOS. F. BUDRIK
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

$10,000 ™Znlt policy
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 ui sužeidimą einant gatve ar viešo budin*
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin-. 
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ...............................................
Adresas (gatvė) ................................
Miestas ir Valst..................................
Užsiėmimas
Pašelpgavis

(larsinkities

Amžius

69-niems 
ant danių 

1-riems ant gomurio,

sunkiau antrojo, o da sunkiau 
treičiojo. Kai jau sifilis gauna 
susimesti į galvos ar nugarkau
lio smagenas arba į storuosius 
kraujo takus, tada jau išgydyti 
nebegalima.

4. Vieniems kenkia, kitiems- 
ne. Yra juk žmonių, kurie ru
ko baisiai daug, ir jiems nie
ko nekenkia; antra vertus, ki
tiems ir mažai,rūkant, o žiūrėk 
ir jau kenkia. Tai priklauso, 
žinoma, nuo to, ant kiek rūky
tojo organizmas gali prie taba
ko priprasti. Keikiu ties.), betgi 
sakyti, jog daugeliui rūkytojų 
tabakas * šiaip ar taip kenkia, 
tik vieniems kenkimo ženklai 
būva visai dideli, kitiems maži, 
o kitiems taip menki, kad ir 
pastebėti sunku.

Dažniausiai tenka matyti di
delius rūkytojus chroninį ryk
lės ir gerklės įdegimą turint. 
Jie daug seilioia-skrepliuoja ir 
paprastai kimniu balsu kalba. 
Pagaliau, kurie ruko pypkį ir 
pratę dažniausiai vienoj vietoj 
burnoj laikyti, tai karšti durnai 
ir patsai cibukas čia vienval 
iritaciją (erzinimą ir zulini- 
mą) darydami, sakoma, kad 
kartais ir vėžio (cancerio) prie
žastimi būna. O kadangi taba
ke yra nikotino, tai ir manoma, 
kad daugiau ar mažiau jo su 
seilėmis praryjant, tikslus 
skrandžio darbas pakrinka ir 
apetitas sumąžta, dėl to gi tOĄ 
liaus ligonis ir vysti-džiuti pra
deda.

Kurie labai daug ruko, tai 
beveik visi turi taip vadinamą 
širdies drebėjimą. O tai pasi
daro dėl to, kad širdies regu
liavimo mechanizmas tampa iš 
lygsvaros išmuštas.

Paprastai didelis rūkymas 
kraujo spaudimą pakelia, o už

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų
V- ‘ ----- *

/................
Res. Phone Fairfax 9258 

Central 8213—8214
Forest Garfield Smith

ADVOKATAS
1008 North American Building

36 So. State St., Chicago

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS 

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom StM Room 1111 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Val.i Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS 
advoka/a* 

Miesto Ofisas
190 No. State St, Room 1012 

Tel. Dearbom 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėllomįs nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylo» visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 mergišiams.

JOHN MINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2551

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 581
Tel. Central 6390

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

Garsinkites Naujienose

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziuna» Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki S 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republlc 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstrakti 
Vedėjas visą teisią

ADVOKATAS
11 S. La Šalie SU Room 2091

Te. Randolph 1684—Vai. nuo, 9-6 

Vakarais
3241 S. Halst-d St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedilio ir 
Pitnyčios.

DR. J. F KORECKI
Gydytojas, Chirurgas, Akušėras 

1574 Mibvaukee A v., kamp. Robey 
Ofiso valandos: 10-11, 2-4 ir 7-8

Ofiso Phone: Humboldt 5853 
Res. Phone: Humboldt 7408

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8200

■a-DR. HERZMAN ■»’
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akuieris.

Gydo staigias ir chronižkaa li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1021 W. 
18th SU netoli Morgan St.

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

i Dienomis: Canal 
8110. Nakų

South ' hore 2288 
Boulerard 4186

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 iiryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN ’
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

—JOHN T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414

Nuo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare 
Tel. Randolph 4242

Res. 4624 So. Francisco Avė 
Tel. Lafayette 9477 

Nuo 7 iki 9 vakare
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Apžvalga
PRISIPAŽINO

Naujienos eina kaedien, i tekiidant 
sekmadieniu*. Loidiia Vaejieni Ben
drovė, 1799 S. Halated St, Oieago,

fašistų
įdomų

Bu-

TERORISTAI LIETUVOJE

Nesenai Amerikos lietuvių visuomenė buvo didžiai 
nustebinta pranešimais iš Kauno, kad tenai kokie tai pik
tadariai bomba susprogdino “Lietuvos Žinių” spaustuvę 
ir namų, padarydami laikraščiui apie pusę miliono litų 
žalos. Laimė dar, kad nebuvo sunaikinta žmonių gy
vybių.

Bet dabar patiriame, kad teroristinis gaivalas Lietu
voje jau ir prieš tų piktadarybę buvo ėmęs plačiai veikti. 
Tatai iškilo aikštėn net Seimo posėdyje, kovo 3 d., atsto
vams debatuojant Voldemaro deklaracijų. Nors Lietuvo
je šiandie siaučia tikrai deržimordiška karo cenzūra ir vi
sa, kas yra nemalonu valdžiai, stengiamasi rūpestingai 
paslėpti nuo visuomenės, bet ir pačių smetoninių organas 
buvo priverstas tatai paminėti savo špaltose. Aprašyda
mas atst. Purėnienės kalbų, “Lietuvis” sako:

“Ji Tarp kitko iš tribūnos skaito keletu laiškų, pa
rašytų kaikuriems social-demokratams, jų tarpe at
stovui Plečkaičiui (Seime nesančiam). Laiškai tero
ristinio turinio ir pasirašyti Lietuvos karininkų Są
jungos kovai su komunizmu”.
Vadinasi, Lietuvoje gyvuoja kokia tai fašistinių ka

rininkų slapta Sąjunga, neva kovojanti su “komunizmu”, 
bet iš tiesų grasinanti ginkluotais užpuolimais socialde
mokratams.

“L. Žinios”, paduodamos kiek smulkiaus drg. Purė-i 
nienės kalbos turinį, rašo:

“Visiems žinoma, jog buvo pasikėsinimas prieš Sei-

į tai, “L. Žinios’’ trumpai pa
brėžia, kad —

“kataliku kunigai atsisakė 
sutuokti d-rą K. Grinių.”
Civilių jungtuvių Lietuvoje 

dar nėra, todėl p. Griniui nebe
liko nieko kita, kaip eiti į ki
tos tikybos bažnyčią.

Kunigai tur-but tyčia norėjo 
priversti vai. liaudininkų vadą 
imt šliubą ne katalikų bažny
čioje, kad paskui turėjus pro
gos jį šmeižti. Bet Lietuvos 
žmonės šiandie jau nėra tokie 
akli fanatikai, kaip buvo pir- 
miaus, ir kunigų tauzijimų ne
paisys. [Pacific and Atlantic Photo]

valstybės

“Demok rat iškai rėdoma 
valstybė, pripažindama lais
vę visiems, tų laisvių nevar
žo net savo priešams. Užtat 
ir išeina, kad demokratiškos 
laisvės jeigu ir yra kam nau
dingos — tai pirmučiausiai 
valstybės priešams, kurie pa
skutinių pagalba gali nevar
žomai varyti savo propagan
dą, agituoti žmones, o su
kvailinus minią ir tinkamai 
paruošus ginkluotai ofensy- 
vai dirvą pulti savo geradėją 
ir jį žudyti!..”

Kalbėdamas apie
priešus, kurie puola ir žudo sa
vo peradėją demokratiją, fašis
tų organas turi omenėje ko
munistus*. Ir čia yra pasakyta 
tiesa. Lietuvos komunistams 
demokratija iš tiesų buvo dide
lė, geradėj a: ji suteikė jiems 
amnestiją, davė teisę leisti laik
raščius ir vesti savo agitaciją. 
O komunistai, “atsidėkavoda- 
mi” už šitas geradėjystes, ją 
visaip niekino ir, kad butų įma
nę, butų ją nužudę.

Bet visai taip elgėsi ir fašis- 
kurie savo “Tautos Valio- 

irgi begėdiškai puolė demo- 
ji negrudo

tai 
įe” 
kratiją už tai, ka^l 
jų į kalėjimą.

Klaidinga tečiaus 
ti, kad demokratija
vartoti rimbą tiems, kurie 
gerbia jos įstatymų.

v ra many- 
negali

ADVOKATŲ TARYBA UŽ
DRAUDĖ EITI DVIKOVON

Oliver Wendell Molines, aukš
čiausiojo teismo teisėjas, ku
riam kovo 8 d.sukako 83 metai 
amžiaus.

vas Plečkaitis (taip pat socialdemokratas. “N.” Red.) 
buvo priverstas išvažiuoti i užsienį, nes priešininkai

pa- 
ne-

Lietuvos prisiekusiųjų advo
katų taryba, išgirdusi, kad sme
toninis- ministeris Musteikis iš
šaukė dvikovon Seimo atstovą “Tautos Valia” - Lietuvos 

banditu organas
isšau-

žinks-
Lietu-
181—

(Pasisekė pagauti kelis nume
rius Lietuvos banditų ogano 
“Tautos Valios” ir čionais pa

duodu keletą ištraukų:)

keliai vieni yra tiesesni ir trum
pesni, kiti vingiuotesni ir il
gesni, bet visi jie veda vienan 
taškau, į musų nepriklausomy
bės praradimų.

(Be numerio iš Vasario) 
—Pusiau priemonės. Valdžia 
pasisakė apie reformas. Seimas 
lieka koks buvęs tik 4 metams, 
vietoje 3 metų. Prezidentas 
bus renkamas visos šalies, o ne 
Seimo, ir tai 7 metams, l ai vi
sos reformos.— Senoji konsti
tucija turi būti užmiršta nuo 
pradžios iki galo. Jlai vieta 
muzejuje, bet ne gyvenime. Su 
konstitucija Tauta jaučiasi pa
vergta.—

Komentarų nereikia.
Raudonasis frontas, bol.ševi- 

kai, komunistai, - tai Valstie
čiai ir Liaudininkai su “Lietu
vos Žiniomis”, kurias smurti
ninkai banditai jau susprogdi
no.

šitokių “Tautos Valios” pro
gramą dabar jau pradėjo vykin
ti ir “vidurinės srovės” musų 
laikraščiai, būtent “Dirva” su 
Karpavičium ir “Vienybė” su 
Sirvydu.

Visi geros valios ’ Amerikos 
lietuviai, tikri tautiečiai, turi 
susirūpinti tokiu judošišku Kar
pavičiaus ir Sirvydo parsidavi
mu, pašalinti tuojaus abu nuo 
redakcijų vietų, pastatydami 
redaktoriais tikrus Lietuvos 
sūnūs, kurie vestų tuodu laik
raščius kovai prieš banditų 
snuirtų-diktaturą.

—P. Mikolainis.

MADOS.

nešė atstovui (kuris yra taip 
pat prisiekusis advokatas), kad 
ji jam draudžia priimti 
kimų dvikovon.

Advokatų taryba savo 
nį motyvuoja tuo, kad 
vos Baudžiamojo Statuto
485 straipsniai laiko krimina
liu nusidėjimu ir kad p. Toliu
šis, kaip advokatas, yra prisie
kęs saugoti teises ir teisėtumą.

Beje, pastebėtinas dalykas, 
kad kunigų laikraščiai Lietuvo
je palaiko Musteikio pusę. Tai 
tau ir krikščionys!

DU ATSTOVU ATOSTOGOSE

KUNIGAI NEDAVĖ ŠLIUBO 
DR. GRINIUI

Lįetuvos klerikalų “Rytas” 
ėmė peizoti buv. respublikos 
prezidentą, Dr. K. Grinių, kam 
jisai susituokęs stačiatikių baž
nyčioje su ruse. Atsakydamos

Vai. liaudininku atstovas Sei
me, p. Badys, ir kr. demokratų 
atstovas, p. Šimutis, yra paė
mę atostogas trejetui mėne
sių. Juodu abu yra atvykę 
Amerikon.

Taigi ir kairiųjų ir dešinių
jų blokuose .dabar Seime nėra 
pilno atstovų skaičiaus. Iš kai
riųjų, beje, dar vienas atsto
vas, socialdemokratas Plečkai
tis, yra pasišalinęs į Rygąv ka
dangi juodašimčiai norėjo jį 
nužudyti.

(čia vėl cenzoriaus iš-

jau kėsinosi nužudyt 
atst. Plečkaitį ir rašė

gavęs grasomų laiškų, kuriame rašoma, jei jis nesi
liaus kovojęs už socializmų, bus nugalabytas. (To- 
liaus dalis aprašymo išbraukta cenzoriaus.)

“Iš šios organizacijos gavo laiškų ir p. Kairiene, 
kur rašoma, jeigu ji nenori likti našlė ir skirtis su 
mylimu vyru, tegu paveikia i savo vyrų, kad jis liau
tųs kovojęs už socializmų ...
braukta) .... fašistus”.
Taigi juodašimčiai-teroristai 

atst. Vikonį, grasino nugalabint
grasinančius laiškus atst. Kairiui ir jo žmonai. Ir kuomet 
šitie faktai tapo iškelti Seime, tai valdžios pastatytas 
spaudai “saugoti” cerberis neleido “L. Žinioms” net pra
nešti visuomenei, kas tie piktadariai, kurie drįsta ginklu 
kėsintis prieš Seimo narių gyvybę!

Tik iš valdančios partijos laikraščio prasitarimo mes 
patiriame, kad tie teroristai veikia po kokios tai slaptos 
karininkų, “Sąjungos” vardu.

Aišku, kad šizteroristų organizacija yra artima vald
žios partijoms: kitaip, kam gi cenzūra dengtų jos vardų 
nuo publikos!

Kas tuomet nuostabaus, kad teroristų bomba tapo 
mesta į liaudininkų laikraščio spaustuvę?

Tie kriminaliai elementai, kurie padėjo Smetonai ir 
Voldemarui įsirioglinti į valdžių, šiandie jaučiasi Lietu
voje, kaip padėties šeimyninkai. Ne jie valdžios bijosi, bet 
valdžia turi jų bijotis.

Tai tokia yra “naujoji”, “tautiškoji” era Lietuvoje.
Bet reikia neužmiršti: kas bombomis ir revolveriais 

kovoja, tas pats dažniausia nuo tų ginklų žūva!

Pirmu kartu -- pilna tiesa apie 
Lietuvos perversmą

“Perversmo priežastys.’
“Pėrversmo pasekmės.’
“Kokios gi perversmo 

dos.”
išva-

antgalviais yra da 
smulkesnių paskir- 
kad, skaitant kny- 
lengva orijentuotis

teko iki šiol

autoyius', pa- 
o leidėjai —

LENKAI — VOLDEMARO RĖMĖJAI

Kiek buvo prirašyta musų atžagareivių spaudoje 
prieš gruodžio 17 d. “pučų” apie tai, kad liaudininkų ir 
socialdemokratų valdžia perdaug pataikavusi lenkams. 
Bet kai įvyko perversmas, tai susyk išėjo aikštėn visas to 
kaltinimo inelangingumas. Renkant Smetonų “preziden
tu”, 3 lenkų atstovai Seime balsavo už jj.

Dabar smurtininkų susidraugavimas su lenkais yra 
ir pačių smetoninių tautininkų viešai pripažįstamas, kai
po faktas. Štai, Kauno “Lietuvis”, mėgindamas atspėti, 
kaip balsuos įvairios partijos Seime, jeigu bus pasiūlyta 
valdžiai nepasitikėjimo rezoliucija, sako:

“Naujienų redakcijai tik-ką 
priduota paminėti knygelė su 
antrašte: “Gruodžio 17 dienos 
perversmas”. Vos spėjome ją 
perskaityti ir smulkesnį jos tu
rinio gvildenimą turėsime ati
dėti kitąm kartui. Bet galime 
pasakyti tiek, kad šis leidinys 
tai geriausias, pilniausias ir, 
kaip išrodo, bešališkiausias Lie
tuvos “pučo” aprašymas už vi
sus, kokius mums 
matyti.

Kaipo brošiūros 
si rašo J. Šarūnas,
“Lietuvos Demokratijos Drau
gai”. Brošiūra 38 pusi.'dydžio, 
paprasto knygos formato.

Autorius, matyt, stovėjo la
bai arti prie paties įvykių cent
ro (arba painformuotas tenai 
stovėjusių žmonių) ir aprašo 
tą visą Lietuvos dramą taip 
gyvai ir vaizdžiai, kad rodosi, 
jogei ji dedasi prieš skaitytojo 
akis. Aprašymas paskirstytas į 
dalis, kurių antgalviai patys už 
save kalba, štai, kai kurie jų:

“[vyko”
“Kaip įvyko”
“Teisėtosios Vyriausybės lik

vidavimas ir naujosios sudary
mas.’’

“Kas faktinai vadovavo suki
limui.”

“Ar dalyvavo sukilime krikš
čionys demokratai?”

ir visa eilė 
stymų, taip 
gėlę, labai 
jos turinyje.

J. Šarūnas šitam savo kūri
nyje paduoda tiek daug faktų, 
kad, perskaičius jį, darosi ne
sunku išspręsti ir tą, amerikie
čius iki šiol tebevarginantį 
klausimą, kas |<altas (kad įvy
ko perversmas), ir taip pat 
įvertinti 17 gruodžio įvykius 
sąryšyje su bendruoju Lietuvos 
respublikos plėtojimos. Butų 
gerai, kad brošiūra kuoplačiati- 
sia pasklistų musų skaitančio
je publikoje. Iš jos daug ko ga
lės pasimokinti kiekvienas, ku
ris nori tikrai suprasti, kas 
šiandie dedasi Lietuvoje.

No. 1 (9)—Seimo darbai. Vi
sa Lietuva stebisi, kad garbin
gasis* musų Seimas tęsia toliaus 
savo kilniuosius darbus, visai 
neatsižvelgdamas į tai, kad po
nų atstovų kalbos jau visiems 
iki gyvam kaului nusibodo. — 
Lietuvos parlamentarizmas ga
lutinai nusibankrutijo ir ne
garbingai pabaigė savo dienas.

Dabartine musų konstitucija 
neatidėliojamai privalo būti pa
keista, (nes) mėginimas ją iš
tisai taikinti Lietuvos gyveni
mui bemaž nepražudė musų 
nepriklausomybės.— Steigiama
sis Seimas nevykusį savo pada
rų padėjo musų valstybės pa
grindai!, (kaip) musų saugumo 
instinktas sakyte sako, kad visą 
ano Seimo nustatytąją tvarką 
trenks Perkūnas.— Tuo tarpu 
mes kaip buvome, taip ir esa
me tame klaidingai supranta
mos demok raty bes purvyne, į 
kurį mus įmurdė Steigiamasis 
Seimas.—Buvojus tik atitolin
tas, bet jis nėra pašalintas, nes 
nepašalintos tikrosios tb pavo
jaus priežastys, kol neprašai i n- 

’ta pati tvarka. -Sleževičiaus, 
Einklešteino ir Požėįos kompani
ja turi lįsti po stalu—nors pa
gal teisybės turėjo keliauti po 
ledu. Raudonasis frontas lieka 
pralaužtas. Bet ar jis galuti
nai sunaikintas? Ne, jis šiądien 
ne kiek nesilpnesnis negu buvo 
vakar, o gal dar stipresnis.—

No. 2(10)—Seimo darbai — 
du tuščiu, trečias nepilnas — 
(lai Seimo darbai) Visi trys 
tušti. Pirmasis Seimas, nieko 
nenuveikęs išsiskirstė. Antrasis 
(Seimas) demagogiškai siuvi
nėjo lopą ant lopo, kol nepri
vedė prie tikrosios “demokrati
jos” laimėjimų. Dabartinis, tre
čiasis (Seimas) susilaukė gruo
džio 17 dienos ir pastaromis 
dienomis jau nė neposedžiauja. 
Mat visai nusilpnėjo nabagas. 
Visa Lietuva yra pasiruošusi iš
tarti jam:

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėja* 

900 W. 52nd Street 
Chieago, III.

Tel. Boulevard 3669

Apart musų kasdieninio gyvenimo, 
štai dabar yra kitas, aiškus, ma
lonus, rymojimu ir atsilsio “Gy
venimas”. Jieškantys dvasios poil
sio, pasitenkinimo, sielai peno, ga
li jį rasti “Gyvenime“. Isigykit 
“Gyvenimą!”

Prenumerata metams ...... $2
Pusei metų ...............................  $1
Kopija ............................   20c

k ........................ ....... ..I...—«■" /

NAUJOS KNYGOS

Spindu-
Pirniogi

Geimas Vitkauskas, 
liai ir šešėliai. Lilės, 
krekždė. Išleido Julė Vitkaus
kienė, Kaunas. 1926 m. 64 pus- 
lakščiai. Užsakymams (sau ir 
platinimui duodama 20 duos.); 
antrašas: .Julei Vitkauskienei, 
per “Varlio” spaustuvę Kaune, 
Laisvės Al., 60.

- Amžiną atilsį.
- •“Lietuvos Žinių” liogeriui 

pavyko skaudžiai įžeisti du žy- 
maiusiu musų darbuotoju: Tom
kų ir Klimaitį ( kuriuodu jų 
pastatyta valdžia nugabeno j 
Varnių “seminariją”). Aš esu 
tiesa, gyvenimas ir kelias. —- 
(Smetonos) “Lietuvis” sulaužo 
savo pažadėtą kovą ir pakeičia 
pąprastu nuolaidumu, nusi
lenkdamas mirštančiojo pasau
lio stabams (demokratijai). — 
Parodžiusioj i Lietuvai vilko 
dantis “demokratija” turi būti 
iš musų krašto išgyventa. Ne
lemtosios “demokratybės” šun

2954. Sporto suknelė su ilgomis 
rankovėmis. Galima siūdinti iš bile 
kokios materijos.

Sukirpts miero.s 6, 8, 10, 12 ir 14 
metų mergaitėms. 8 metų mergai- 
tai reikia 1% yardų materijos ir 
% yardų skirtingos materijos api- 
kaklei ir rankovėms apsiūti.

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

^NAUJIENOS1 Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chieago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ..................
Mieros .......................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

/•". 1 A
Phone Cicero 3901—J-H

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS

1340 So. 48th CtM Cicero. III.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro 

Apart nedėldienių ir Seredų

Dr. C. A. O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

7909 So. Halsted Street
Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakare 

Res. 6000 So. Campbell Avė.
Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3164 So. Halsted SI.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Res. 3201 So. Wallace Street

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė. 
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578
/

Phone Canal 6222

DR. S. BIE2IS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
(Cor. Leavitt St.)

Vai.: 1—4 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidencija: 3114 West 42nd St. 

Tel. Lafayette 4988
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare 
4608 S. Ashland Avė., 

Netoli 46th St. Chieago, III.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.
Chieago. III.

» Tel. Boulevard 2160 
— Valandų* — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare

OR. margeris
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Valandos: 10—2; 5—9
Sekmadieniais: 10—2L-_____  . ...J

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Aven Room, 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletini šviesa ir diathermia 
v—...... —..........

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
Valandos 1 nU0 9 iki 11 V* vaianaos j nuo 6 iki 9 val. Vak.

DR. M. T. STRIKOl. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Ashland. Te!. Boilveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan- 
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 15 iki 12 d.

Office Boulevard 7942

. Dr. (’. Z. Veželis _ 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiako* 

CHICAGO, ILL.

Kės. 6600 So. Artesian Ava.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chieago, III.
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Marųuette Manor

S. A. ALEKNO

• NAUJIENOS, UfilcagO, H!.’

Siuvėjas vyrų ir moterų rū
bų. Kuriem yra reikalinga 
pavasarinis ar vasarinis siu
tas, tai dabar geriausias lai
kas paduoti užsakymų, nes 
turiu didelį pasirinkimų im
portuotų ir amerikoniškų 
materijolų.

Taipgi valymas ir prosini- 
mas senų drapanų, pagal vė
liausios metodos.

2537 West 63rd Street
Kampas Maplewood Tel. Prospect 9511
___________________________________________________ I

Visados ir Visur Reikalaukit

“Ray - O - Lite” 
T radę Mark Reg. U. S. Pat. Office » ,

MALT EXTRACT
“Ray-O-Lite” malt extract yra padarytas ir garantuotas 
iš 100'< grynos Salyklus grudų ir geriausių apynių. Užtai 
jo skonis ir kvapas yra neapsakomai malonus. Jo vardas 
yra lengva atminti, bet jo skonį ir kvapą sunku užmiršti 
Pabandyk kartą, tai visados vartosi ir kitiems pasakysi 
apie jo skonį, gerumą ir kvapą.
Reikalaukit “RAY-O-LITE” Malt Extrakto pas savo bu- 

i cerį ar groserninką. Jeigu jie negali suteikti jo, tuomet 
pašaukite mus.

OH BOY PRODUCTS 00.
4254 Archer Avenue, Chicago, III.

Telefonas Laffayette 8852

Becks Dept. Store
3323-25 So. Halsted St.

Prie 33rd Place

Nepamirškite
Sekamo Panedėlio

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Kainos numažintos. Pastebėkit musų skelbi

mų prie musų durių. Jums patiks 
musų bargenai

SVETERIAI
Del vyru, moterų ir vaikų. Mes atpirkome vi
sų stakų iš didelės dirbtuvės Philadelphijoj, 
labai pigia kaina. Ateikite ir pasinaudokite 
proga iš tų pigių kainų. Yra tiktai 4 rųšies
(7000 sv eterių) daugelio stylių ir spalvų.

Vyrų ir Moterų Kantai
$10 vertės už.......................... $5.55

Moterų ir Merginų Kautai
$6 vertės už.........  ................................ $3.33

Vaikų Kautai
$4.50 vertės už..... <.................. $2.22

Vaikų Kautai
$3 vertės už...........................................$1.11

Kiekvienas kautas yra iš tikrų vilnų

PIRKIT PAS BECK

Garsinkites “NAUJIENOSE”

tantį kartų, o paviršių 1;ik šim
tą kartų. Tokiu budu jeigu su
mažintas gyvūnas krinta, tai 
oro besipriešinimas jo puolimui 
bus dešimtį kartų didesnis. O 
tai reiškia, jog jis daug lėčiau 
nupuola.

štai kode! vabzdžiai nebijo 
gravitacijos. Jie gali be jokio 
pavojaus kristi nuo didžiausios 
aukštumos. Bet už tat mažieji 
gyvūnai turi nukentėti nuo 
šlampamuino. Kuomet žmo
gus išbrenda iš vandens, tai jo 
kūnas yra apsidengęs vandens 
plėvele, kuri sveria apie ’ vieną 
svarą. Šlapia pelė turi ant sa
vo kūno tiek vandens, kiek sve
ria jos visas kūnas. Su muse 
reikalas yra dar blogesnis: prili
pęs prie musės vanduo sveria 
kelis kartus daugiau, negu jos 
kūnas. Jeigu musė pakliūva į 
vandenį, tai jai labai sunku yra 
išsigelbėti, nes ji neturi jėgų 
pakelti tą vandenį, kuris yra 
prilipęs prie jos kūno. Kiek
vieną kartą, kai musė ar kokie 
kiti vabzdžiui nori atsigerti, jie 
stato savo gyvybę pavoju n.

Dabar pažiūrėkime, kodėl 
paukščiai negali būti milžiniško 
dydžio. Yra žinoma, jog juo 
orlaivis yra didesnis, tuo jis tu
ri greičiau lėkti, kad pasilaikyti 
ore. Santykis tarp orlaivių di
dumo ir greitumo yra sekamas: 
orlaivis, kuriam reikalinga lėkti 
mažiausia 29 mylių greitumu, 
kad pasilaikyti ore, turės lėkti 
mažiausia 40 mylių, jeigu jis 
bus keturis kartus padidintas, 
t. y. keturis kartus ilgesnis. Jei
gu orlaivis bus šešiolika kartų 
ilgesnis, tai jam reikės keturis 
kartus smarkiau lėkti, idant 
pasilaikyti ore. Sakysime, mes 
turime du orlaiviu, vienas kurių 
yra keturis kartus ilgesnis, ne
gu kitas., Didesnysis orlaivis 
svers 64 kartus daugiau nei mo- 
žesnysis, bet jo varymui bus rei
kalinga 128 kartus daugiau jė
gos. Turint tą dėsnį galvoj, ne
sunku suprasti, kodėl paukščių 
didumas yra apru bežinotas.

Bet kūno dydis turi ir savo 
parankumus. Visi šiltakraujai 
gyvūnai praranda proporciona- 
liai savo kūno paviršiui vienodą 
kiekį šilumos. Penki tūkstan
čiai pelių sveria maždaug tiek, 
kaip vienas žmogus. Bet jos 
suvartoja oro ir maisto septy
niolika kartų daugiau negu 
žmogus. Pelė kas dieną turi 
suėsti tokį kiekį maisto, kuris 
sveria vieną ketvirtadalį jos 
kūno. Tas maistas vyriausia 
eina palaikymui pelės kūne ata
tinkamos šilumos, štai kodėl 
šaltuose kraštuose nėra mažų 
gyvūnų. Spitzbcrgene mažiau
sias iš pienžidžių gyvūnų yra 
'apė.

Kad akys atsakytų savo tiks
lui, jos turi būti pusėtinai di
delės. Pelės regėjimas yra la- 

'^NAUJIENŲ” KNYGĮll
KATALOGAS

Pranešam visiems “Nau
jienų” skaitytojams, kad ;
“Naujienos” įsteigė didelį !
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny
gos lietuviams. Neturinti 
“Naujienų” knygų katalo
go — malonėkite pranešti, 
prisiusime, šiame kataloge 
rasite visas sau reikalin
gas knygas.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Gyvūnų dydis pareina 
nuo jų kūno formos.

Gyvūnai žymiai skiriasi vieni 
nuo kitų savo didumu. — 
Kiekvienas gyvūno tipas turi 
atatinkamą dydį. — 60 pėdų 
ūgio milžinas. — Ar galėtų 
toks sutvėrimas gyventi? — 
Kodėl maži gyvūnai neužsi- 
muša? — Šiampamūmo ypa
tybė. — Kodėl nėra milžiniš
kų paukščių? — Kūno dydis 
ir šiluma. — Milžiniška blusa. 
— Didėjantys gyvūnai turėtų 
tuo pačiu laiku ir savo išvaiz
dą keisti.

I

Gyvūnai skiriasi vieni nuo 
kitų ne vien, tik savo išvaizda, 
bet ir didumu. Kad įvairios rų
šies gyvūnai yra įvairaus dy
džio, tai žino kiekvienas. Vie
nok nežinia kodėl, sako prof. J. 
B. S. Haldane, zoologai mažai i 
tai dėmesio tekreipė. Zoologi
jos rankvedžiuose nėra net pa
minėta, kad aras yra didesnis 
nei žvirblis arba hipopotamas 
didesnis nei zuikis. O tuo tar
pu lengvai galima įrodyti kad 
zuikis negali būti tokio dydžio, 
kaip hipopotamas, arba kad sil
kė negalėtų gyventi, jeigu ji bu
tų tokio didumo, kaip banginis 
(vilioryba). Kiekvienam gyvū
no tipui yra pritaikintas ata
tinkamas didumas. Jokiu bū
du negalima pakeisti gyvūno 
dydį, kad tuo pačiu laiku nepa
keitus ir jo formą.

Kai' kuriose pasakose kalba
ma apie milžinus, kurie buvę 
bent dešimtį kartų didesni nei 
paprasti žmones. Pažiūrėkime, 
kaip toks milžinas atrodys mok
slo šviesoj. Pri leiskime, kad 
milžinas yra 60 pėdų ūgio, t. y., 
10 kartų aukštesnis, negu pa
prastas žmogus. Ęet tas milži
nas bus ne tik 10 kartų aukš
tesnis, ale 10 kartų storesnis ir 
10 kartų platesnis. Tokiame 
atvėjyj jis svers tūkstanti kar
tų daugiau nei paprastas pilie
tis. Vidutiniškai imant, tokio 
milžino svoris bus nuo 80 iki 90 
tonų. Iš kitos pusės — kaulų 
skersinė plokštė padidėtų tik 
šimtą kartų. Vadinasi, pro- 
porcionaliai imant, milžino kau
lams reikėtų išlaikyti dešimtį 
kartų didesnį svorį, negu reikia 
išlaikyti žmogaus kaulams.

Ar toks dalykas yra galimas. 
Atsakymas yra neigiamas. Ir 
štai kodėl: šiandien yra žinoma, 
jog žmogaus kaulai negali atlai
kyti dešimtį kartų didesnį svorį, 
negu sveria jo kūnas. Negali 
atlaikyti dėl to, kad kojų kaulai 
lūžta. Taip dalykams esant pa
sakiškas milžinas negalėtų 
žengti nei vieno žingsnio, nes 
jo kojų kaulai tuoj subyrėtų. 
Iš to aišku, kad žmonės sugal
vojo milžinus tuo laiku, kuomet 
jų fantazija buvo labai didelė, 
o žinojimas labai menkas.

Prileiskime dabar, kad dėl ku
rios nors priežasties stirna imtų 
ir padidėtų. Kaip žinia, stirnos 
kojos yra labai plonos. Kad pa
sidaryti didesnė, stirna turėtų 
pakeisti savo išvaizdą: ji turėtų 
įsigyti storas kojas, kaip raga
nosis, arba atrodyti taip, kaip 
girafa.

Visuotina trauka (gravitaci
ja) yra nemalonus dalykas žmo
gui. Pelei traukiamoji jėga be
veik jokio pavojaus nesudaro. 
Meskite pelę nuo 1,000 jardų 
aukščio ir ji, jeigu tik nenukris 
ant labai kieto daikto, kiek pri- 
svaigs, bet neužsimuš. žiurkei 
toks kritimas lemia mirtį, 
žmogaus net kaulai sutrupa, o 
iš arklio pasidaro tik tešla. Ko
de! taip įvyksta. Reikia atmin
ti, kad oro besipriešinimas puo
limui yra proporcionališkas puo
lamo daikto plotui. Sumažinda
mi gyvūno aukštumą, storu
mą ir platumą dešimtį kartų, 
mes sumažinami jo svorį tūks

Nėra kito šaltinio, 
■ iš kurio plauktų 

tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos. . -

bai menkas. Septynių pėdų at
stume pelė negali atskirti vie
no veido nuo kito. Dėliai tos 
priežasties maži gyvūnai papra
stai turi dideles akis. Kalbant 

{apie akių didumą, žinoma, čia 
' reikia turėti galvoj kūno dalių 
Į santykį. Iš kitos pusės, dram
blys ir kiti didžiuliai gyvūnai 
apsieina su tokiomis akimis, 
kurios nedaug tėra didesnės, 
negu žmonių akys.

Tai tik keli faktai, kurie pa
rodo, jog kiekvienai gyvybės 
formai yra pritaikintas atatin
kamas dydis. Vienok dar ir 
šiandien randasi žmonių, kurie 
mano, jog blusa galėtų šokti 
1,000 pėdų į aukštį, jeigu ji bu
tų tokio dydžio, kaip žmogus-.

Toks supratimas, be abejonės, 
yra klaidingas. Šokimas parei
na nuo to, kiek energijos yra 
išaikvojama santykyj su kūno 
svarumu. Tyrimai parodė, jog 
blusos ir apskritai vabzdžių rau
menys pagamina mažiau energi
jos, negu, sakysime, žmogays 
raumenys. Kitais žodžiais sa
kant, vabzdžių raumenys turi 
mažiau veikiančios jėgos.

Tai tiek apie gyvūnų didumą. 
Iš paduotųjų pavyzdžių, manau, 
bus aišku, kodėl tam tikros pu
šies gyvūnai negali pasiekti mil
žiniško dydžio. Didėdami jie 
turėtų permainyti savo kūno 
formą. Kitais žodžiais sakant, 
jie turėtų išvirsti naujos rųšies 
gyvūnais. — K. A.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Gera proga atsitraukti sa
vo gimines iii Lietuvon, Latvi
jos, I^enkijos ir Rusijos, Į Canadi),
jeigu /tik • jie sveiki ir gali
skaityti nors vienoj kalboj. Ūkinin
kų pagelbininkai ir namų ruošos dar
bininkai turi pirmenybę. Norint in
formacijų, rašykt musų agentui, ku
ris turi 20 metų patyrimą laivų kom
panijose. Jis buvo 4 metus pas 
United States Lines prie valdžios lai
vų, taipgi Vice Prezidentu Boston 
National Banke ekspertas Immigraci- 
jos jstatymų ir patvarkymų.

Del informacijų kreipkitės 
3257 So. Union Avė. 

Chicago, III.
D. GALMINAS 

LEWIS & MURPHY 
Generaliai Agentai 

45 Windsor St., Montreal, Canada
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Dar du kiniečiai 

užmušti

licija rado tris gerai apsigink
lavusius kiniečius, kurie laukė 

ir buvo prisirengę jį

Išteisino vyro užmušėją

atmušti.
Dabar dedama pastangų abi 

kariaujančias draugijas vėl su
taikyti. Pastangų daugiausia 
dedama New Yonke, kur ir 
pirmiau buvo įvykinta “mūšių 
paliauba“.

Pasigėręs nužudė savo I PAAALINKIT NUO SA- 
gi minai t į VĘIS SUNKŲ DARBĄ!

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

Atsinaujinus karui tarp 
dviejų kiniečių draugijų On 
I/eong Tong ir Hip Sing Tong, 
dar du kiniečiai liko užmušti. 
Tokiu budu Chicagoje užmušta 
jau trys kiniečiui. Visoj šaly 
užmušta jau 8 kiniečiai.

Pirmas užmuštasis buvo Chin 
Pock, On Leong narys. Kiti 
du užmuštieji yra Hip Sing na
riai. Moy Sing, 58 m. liko už
muštas ir Moy VVood, 28 m., 
liko sužeistas, keturiems kinie
čiams, manoma On Leong na
ciams, puolus skalbyklą prie 
3208 \V. Lake St. Tuo pačiu 
laiku Moy Yuk, pusbrolis “ki
niečiu mayoro” Frank Moy, li
ko nušautas savo skalbykloj 
prie 158 N. Ashland Avė.

Policijos patrolis važiuojan
tis i Sing skalbyklą, pravažiuo
damas pro šalį kiniečių skal
byklos 128 So. Kedzie Avė., nu
vijo keturios kiniečius, kurie 
rengėsi eiti į skalbyklą. 1x4 pa
matę policijos patrolių skubiai 
pabėgo į elę. Skalbykloj gi po-

Mrs. Bertha Hellman, kuri 
savo namuose 5711 S. Kilboum 
Avė., pasmaugė savo vy
rą, liko jury išteisinta pirmu 
balsavimu. Ji papasakojo teis
mui, kad jos vyras geidavęs ir 
ji turėjusi pelnytis pragyveni
mą plaudama drabužius ir kar-

Kova tarp tų dviejų draugijų tu auginti šešis vaikus (kiti 
prasidėjo |>enki metai atgal, ka- šeši vaikai mirė). Užmušimo 
da vienas On Leong draugijos dienoj, jis būdamas girtas puo- 
narys Los Angeles užmušė Hipįlęs ją mušti, bet ji pastvėrusi 

jį už marškinų kalnieriaus ir 
vo iš On Leong užmokėti $5,- Į tuo budu jį nusmaugusi. Vals- 
OOO užmuštojo šeimynos už-.tija, kuri nė nereikalavo mirties 
laikymui. On I.eong atsisakiusi bausmės, bet paliko bausmę ju- 
mi.kūti ir po to prasidėjęs ka-'ry nuožiūrai, tvirtino, kad ji 
ras. Vien 1925 m. i 
pusių į kelias dienas 
mušta 72 kiniečiai. On Leosg 
draugija, kuri susidedanti iš 
turtingesnių kiniečių, tada nu
sipirkusi taiką, sumokėdama 
buk $250,000 ar $500,000. Po
licija mano, kad dabar Hip 
Sing draugija atnaujino karą, 
norėdama gauti dar daugiau 
laikos pinigų.

narį. Hip Sing pareikala-1 jį

abiejų stickalbiavo savo vyrą nužudyti 
ir kad ji jį pasmaugė, 
jis būdamas girtas 
ant sofos. Jury betgi 
jai ir po 27 minučių 
ją išteisino.

Apiplėšė moterį
Du plėšikai užpuolė Mrs. Ma-, 

ry Basile, 45 metų, jos namuo
se 632 So. Morgan St., ją smar
kiai sumušė ir atėmė iš jos 
$950, kuriuos ji buvo susitau
piusi namo pirkimui.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxt

DidžiaiisisŠeimynosDžiaugsmas
Kuomet jie gali gėrėtis savo namuose su 

augščiausiai ištobulinta muzika.

Ateikite į Peoples Krautuves ir užsisakykite

KIMBALL
GROJIKU PIANĄ VELYKOMS

Kol dar Kimball Grojiklių Pianų turime 
Didį pasirinkimą skirtingų madų ir 

baigimų už nužemintą kainą

Po $395.00, $475.00, $550,00 
$650.00, $695.00, $850.00

Lengvais Išmokėjimais

betmE

Laikas palydins, kad Jus padarysite geriausj invest- 
mentą. KIMBALL PIANAS netik teiks geriausią 
muziką per ilgiausius metus, bet taipgi papuoš Jūsų 
namus.—Nes Kimball Pianai yra dailiausiai pada
ryti
PEOPLES FURNITURE CO. KRAUTUVĖS yra 
parankiausia vieta pasipirkti šiuos instrumentus, 
nes šiose krautuvėse įsigysi geresnį instrumentą su 
pilnu patenkinimu už prieinamesnę kainą, lengvais 
išmokėjimais.
KIMBALL PIANŲ kaina nėra augštesnė už papras
to padirbimo pianus. Taipgi rasite šiose krautuvėse 
šimtus bargenų ant įvairių muzikalių daiktų—Pia
nų, Gramafonų ir Radiolų—pirkdami čion, daug su- 
čėdysit.—

4177-83 Archer Avė., 1922-32 So. Halsfad St.
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas.

kada 
miegojo 
patikėjo 
tarimosi

Gasolino stočių darbi
ninkai streikuoja

Chicagai gręsia apsistojimas 
automobilių judėjimo, prasidė
jus gasolino stočių darbininkų 

i streikui. Streiką gasolino sto
tyse ir automobilių taisymo 
dirbtuvėse skelbia unijos, ku
rios siekiasi suorganizuoti tų 
dviejų pramonių darbininkus ir 
prispirti samdytojus pripažinti 
uniją. Daugely stočių streikas 
prasidėjo. į tas stotis vežėjai

Taipjau gręsia baterių ir tairų 
taisytojų streikas. Samdytojai 
skelbia, kad jie yra prisirengę 
kovoti su darbininkais iki pas- 

; taros, kad tik nugalėti darbi
ninkus.

Motina nužudė du sū
nūs ir pati nusižudė

Fisher, 30 
Washtenaw 

gasu ir 
ir du savo 

ir Ken-

Mrs. Catherine 
metų, 5540 So. 

i Avė., nusitroėkino 
Įkartu nutroškino 
| vaikučius Ray, 4 m.
neth, 3 m. Parėjęs namo jos 
vyras aptiekininkas Ray Fish
er rado visus tris jau kelias 
valandas kaip negyvus. Jis sa
ko, kad ji buvo nusiminusi de
lei kelis mėnesius besitęsiančios 
ligos. Paliktame raštelyje ji sa
ko, kad ji nusižudo ir kartu 
nužudo savo .kūdikius todėl, 
kad niekas jai nebeteikia sma
gumo.

Guminė triubelė išgel
bėjo kūdikio gyvastį
P. p. Jay Kraut, 942 E. 63 

St., gimė kūdikis — mergaitė 
su trumpu esophagus—triubele, 
kuri eina iš burnos į pilvą. Ji 
buvo dviem coliais trumpesnė 
ir nesiekė pilvo. Kūdikis 
budu negalėjo valgyt/ ir 
gręsė mirtis. Bet daktarai

tuo 
jam 
pa

darė operaciją ir esophagus pri
kabino prie pilvo roberine triu- 
bele. Kūdikis dabar gali valgy
ti ir pilnai pasveiks. Bet vėliau 
reikės daryti kitą operaciją, 
kad pakėlus pilvą ir prisiuvus 
tiesiai prie trumpo esophagus.

Nori sustabdyti nepa
dorius vaidinimus

Illinois Moterų Kliubų Fede
racijos pastangomis senatorius 
VVood iš Chicago įnešė valsti
jos legislaturoje bilių, kuris 
leistų uždaryti teatrą, kuriame 
duodami nepadorus vaidinimai. 
Tokie teatrai butų uždaromi in- 
junctionų pagelba, kaip kad 
dabar uždaroma nusikaltusius 
saliunus. Tas bilius buvo paga
mintas prokuroro Crowe rašti
nėj ir jį paruošė Crowe pa- 
įgelbininkas Peska, prašant mo
terų kliubams.

Mildos Teatras
3140 So. Halsted St.

Nedėlioj, Kovo 27
Pat Maloney 

in
PERCH OF THE DEVIL

4 aktų vodevilis ir komedija

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

m„ turtin- 
Paw Paw, 
vaikų, liko 
nužudytas 

Weber na- 
Nužu- 

, 50 
visa c

George Weber, 42 
gas ūkininkas iš 
Mich., tėvas penkių 
subadytas peiliu ir 
savo brolio Orrin
muose 7522 Ridge Avė. 
dė jį jo dėdė John Weber 
motų, su kuriuo jis gere 
vakarą ir su kuriuo paskui su
sibarė. Namie buvo ir Orrin 
su savo žmona Velma, bet jie 
buvo jau atsigulę ir žmogžu
dystės nematė ir nejautė.

George Weber, kuris dar ne
senai buvo pirkęs farnią, atvy
ko pasiimti paskutinius daik
tus ir galutinai išsikraustyti iš 
Chicagos. Jį subadyta dideliu 
bučerio peiliu ir jis mirė nespė
jus daktarui atvykti. Jo už
mušėjas, dede, buvo tiek gir
tas, kad policija negali su juo 
susikalbėti ir laukia kol jis iš
sipagirios.

Trys žmonės nutroško 
nuo gaso

Namuose prie 1254 So. Saw- 
yer Avė., rasta nutrošktįsius 
nuo gaso Solomon Schnitzer ir 
jo žmoną, abu 72 m. amžiaus, 
ir Zeną Zuchan, 24 m. Jie gy
veno virš guražiaus, kur gaso 
pervada buvo pratrukusi. Ga- 
sas per grindis įsigavo Schnit
zer kambariuos ir visus 
nutroškino.

Debatai

tris

sek-

Darbas yra musų geriau- 
sis draugai. Todėl jei jus 
jaučiatės nuvargęs po poros 
valandų darbo, pašalinki t tą 
nuovargį, tas reiškia, kad 
jūsų skilvys nėra gerame 
padėjime ir padaro jūsų kas
dieninį darbą sunkiu, vie
toje malonumo.

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avct
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marškai! Blvd.

TELEFONAS CRAWFGRD 1480 
TELEFONAS CANAL V4ft4

Pastaba: Mano ofiaaa dabar randaaJ 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETR1STAS 

Akiniai 14 ir nagščiai

LIETUVIS SPECIALISTAS

Vartokit Trinerio Kartųjį 
Vyną, kurio gerumas yra 
giliai įleidęs šaknis į jo var
totojus, nes jie žino, kad šios 
gyduolės išvalo skilviį, pra
šalina nevirškinimą ir pras
tą apetitą ir sustiprina visą 
žmogaus kūną. “Chagrin 
Falls, ()., vasario 18. Po pir-

28 Lotus Nupirko Kataliku 
Vyskupas Crawford Trakte

akių 
galvos skaudėjimo, 

ak;ų aptemimo, ne.vuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregyatę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimai da
romas su elektra, parodančia ma- 
Žit usiaa klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyki«■ vaikus. Val-i 10 
iki 8 vai. Nedliioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boal«>vard 7589

esti
Įtempimą, kuria

SIUVAMOS MAŠINOS

Ta žemė nupirkta dčl baž
nyčios ir mokyklos toje 

subdivizijoje

mutinio vartojimo pasek-. ; 
mes apsireiškė greit. Aš re- , .
komenduosiu nuoširdžiai
Trinerio Kartųjį Vyną tar-

ka”. Reikalaukit nuo savo 
vertelgos taipgi Trinerio 
Cold Tablets, geriausios gy
duolės nuo slogų ir flu, o jei I 
ųs negalėtumėt gauti, tai už, 
sisakykit (paštu 35c) nuo

Singer, White ir ki
tų išdirbimų; par- 
tuodam, mainom ir 
taisom.

A. G. Briggs ir kompanija 
pardavė katalikų vyskupui Chi
cagoje 28 lotus, iš savo J40 ak-

Crawford Gardens trečio!
•iaus, keturių akrų traktasI 

kuris randasi biskį i pietus nuo! 
95th St., tarpe Millard ir Lawn-| 
Jale Avės.

A. BERNOTĄVIČE
629 W. 14th Street

Open Forum susirinkime 
madieny, 3 vai. po pietų, 
langer teatre, bus debatai te
ma: “Ar gimdimo kontrolės ju
dėjimas yra pavojus draugi
jai?“ Teigiamąją pusę gina 
kun. Wm. A. Bolger iš Notre 
Dame universiteto; neigiamąją 
— prof. Edward A.\Hoss iš 
Wisconsino universiteto. Po 
debatų bus publikos klausimai.

sisakykit (paštu
Joseph Triner Company, 
1333 S. Ashland Avė., Chi
cago, III.

IŠ POLITIKOS LAUKO
Kongresmanas 

kalbės 
geporto

Sabath
lietuviams ant Brid-

ių užtarėjus
Kong^esmanas

Senas Ik
VViashi'ngtonci,
A. J. Sabath sutiko kalbėti lie
tuviams susirinkime, kurs 
įvyks ant Bridjfeporto kovo 30 
d. šv. Jurgio parapijoj. Geisti
na, kad į šį susirinkimą atsi
lankytų Chicagos lietuviai ne
tik iš Bridegporto, bet ir iš 
kitų miesto dalių.

Susirinkimas bus šv. Jurgio 
svetainėje, ir prasidės 8-tą 
landa vakare. — L. D. K.

t
 Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F, Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yarda 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201 ■_ * - - -■ - - - ■ ■ - - ■ -

J. J. KILGALLEN

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaiai

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, ChicAgo, IB. k„______________________ -

Phones Humboldt 4532—0506
KAPLAN PIRTIS

Rusiškos, Turkiškos ir vanos visokios 
rųšies

Atdara dieną ir naktį. Moterų vanos 
atdaros iki 10 vakare.
1914-1916 W. Division St., arti Rohey

FLIT
IŠNAIKINA

Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses ir kitus 

stubos vabalus.

va-

Marųuette Parko Lietuvių 
sirinkimas

Marųuette Parko lietuviai pi
liečiai turės savo visuotiną su
sirinkimą šį nedėldienį, kovo 27; 
d., 2-rą vai. po pietų, lietuvių’ 
Vienuolyno Kapelianijos svetai
nėje, kampas Marųuette Road 
ir Talman Avė. Susirinkime bus 
svarstomi svarbus visiems lie
tuviams klausimai, 
jų nuosavybes ir jų 
sąryšyje su Chicagos 
rinkimais.

Kalbėtojais šiame
me bus adv. Kl. Jurgelionis, Dr. 
A. K. Rutkauskas, Dr. A. J. 
Karalius, Dr. A. Graičiunas, J. 
A. Mickeliunas, C. A. Bičiūnas, 
F. Palonis, T. A. Stęncel, J. P. 
Gregg ir kiti. — L. D. K.

paliečianti 
šeimynas

Mayoro

susirinki-

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON

. Pastatymas bažnyčios ir mo
kyklos ant tos žemės bus taip 
greitas kaip subdivizija išgar
sins užtektinai namų pribudavo- 
jimo dėl palaikymo šitų institu
cijų. Pagal J. J. Kilgallen nuo
monės, Vice prezidento Briggs 
kompanijos, kuris yra pardavęs 
tuos 28 lotus, greitas išsivysty
mas šios sekcijos yra užtikrin
tas, taip kaip 79th St. ir Ash
land Avė. apielinkės, kuomet 
ten buvo reikalinga pastatyti 
bažnyčią.

Kas reikalinga padaryt ir 
žinoti

Kas iš Amerikos'lietuvių ma
no keliauti Lietuvon ateinan
čią vasarą, turi nieko nelauk
dami pradėti prsirengimo dar
bą. Tas darbas yra gavimas 
reikalingų dokumentų. Delei 
kelionės yra reikalingi sekami 
dokumentai:

Lietuvos piliečiams reikia:
1. Gimimo metrikų (kas turi 

seną pasportą, metrikų nerei
kia). Jei keliauja vedusi pora 
vienu pasportu, reikia vedybų 
liudymo.

2. Lietuvos užsienio paso ir 
vizos.

Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 

todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių-

Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel.

A. G. BRIGGS & GO.
3307

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Phone Boulevard 7314 
Pristatome j vielas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietamg ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St, Chicago

Elena Sabotienė
Po tėvais AčaitS

Mirė Kovo 24 d., 1927 m., 8:30 vai. vak., 62 metų amžiaus. Ki
lo iš Kauno rėdybos, Tauragės apskričio, Adakovo parapijoj, Pakle- 
vio kaimo. Išgyveno Amerikoj 27 metus. •

Paliko dideliame nuliudime dukterį Petronėlę, pusseserę Petro
nėlę Venskaitienę, brolienę Pranciškų Sabotienę ir jos dukterį Pet
ronėlę. Kūnas pašarvotas 4525 So. Wood St.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, Kovo 28 d., iš "namų 8:00 valandą 
ryte bus atlydėta j šv. Kryžiaus bažnyčią, kurioj jvyks gedulingos 
pamaldos už vėlionės sielą.

Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai 
kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliųdę liekame,
Duktė ir visi Giminės

Laidotuvėms patarnauja graborius I. J. Zolp, Tel. Blvd. 5203.

T. A. STENCEL
Lietuvių Skyriaus Vedėjas

1203 W. 79th St.
Phone Triangle 0600

Del tolimesnių informacijų 
itsiųskite šį kuponą.

A. C. Briggs & Co.
1203 W. 79th St.

Malonėkite prisiųsti man dau
giau informacijų apie jūsų naują 
rietą, be jokios man už tai atsa
komybės.

Vardas

Adresas

ANTISEP
TIKAS

Apsaugoja 
ir Praiali- 
na Gerk- 
les Parpi
mą. Skau-

Lambert Pharmtcul Co., Saint Louia, U. S. A.

(.ISTERINE 
THRDAT 
TABLETE

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

3. Leidimo sugrįžti.
4. Įneigų taksų užmokėjimo 

pakvitavimo.

Visi šie dokumentai reikia 
pasirūpinti gauti iš anksto, kad 
delei jų neturėjimo nereiktų 
atidėti kelionės.

Gimimo metrikus galima gau
ti Lietuvoje iš tos parapijos, 
kurioj pilietis yra krikštytas. 
Tuo reikalu reikalinga parašyt 
laiškas giminėms ar draugams, 
kad gautų ir prisiųstų.

Leidimų sugrįžti išduoda 
imigracijos departamentas, Wa- 
shington, D. C. Norint šį do
kumentų gauti, reikia ilgoko 
laiko ir tikros atvažiavimo da
tos.

Amerikos piliečiams reikia:
1. Užsienio paso.
2. Lietuvos vizos.
Tai yra visi dokumentai, ir 

tie dokumentai gaunami į trum
pą laikų. Bet ir Amerikos pi
liečiams patartina nelaukti pa
skutinių dienų. Anksčiau užsi
sakydamas laivakortę gali pa
sirinkti geresnį kambarį ir tu-

Visais kelionės reikalais 
kreipkitės į Naujienas.

F

xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXX



Šeštadienis, Kuvo 26, 192-1 NAUJIENOS, Chicago, UI.

DZŪKAS NERIMSTA
Dalyvauja Naujienų 

Koncerte
Dzukui, taip sakant, ragai už

augo. Ir kur neužaugs' Kaip 
jau žinote, Sherry jo nepagul
dė į pusę valandos. O štai kovo 
16 n Sherry ritosi su John 
Pesek mieste Columbus, O. Spė
kite, kas atsitiko? | 7 minutes 
Sherry sulamdė Peseką. O Pe
sek juk skaitosi vienu iš ge
riausių pasaulyj ristikų; Plės
tina ritosi su juo 3 valandas ir 
nieko jam negalėjo padaryti. 
Wladek Zbyszko Pesekas suma
lė į 18 minučių.

“Jeigu aš prieš Sherry galė
jau išsilaikyti pusę valandos”, 
sako dzūkas Bancevičius, “tai 
aš nebijau nei vieno lietuvio 
ristiko. Aš kibsiu kiekvienam 
jų į akį, o ypač nepaleisiu Po
žėlos. Jis jau išsikraustė į Ro- 
selandą, ale aš išvysiu jį ir iš 
ten.” —N.

Announcements
Praneli mai

Announcements
Pranešimai

Furnished Rooms

UN1VERSA1 Sausaraičio rolėje

Marąuette Parko Lietuvių Politi
nis Kliubas rengia prakalbas ma
jorui Deveriui, kurios jvyks ned., 
kovo 27 d., lygiai 2 vai. po pietų, 
Kapalenijos name, prie Marųuette 
Rd. ir Talman gt. Kalbės adv. Jur
gelionis ir kiti žymus kalbėtojai. 
| šias prakalbas kviečiame visus 
kliubo narius-res ir 15 ir 18 var
dų lietuvius skaitlingai susirinkti.

J. A. Mickeliunas, pirm., 
V. Balanda, rašt.

Bridgeport. — šv. Mataušo Apaš
talo dr-jos mėnesinis susirinkimas 
įvyks pirmadieny, kovo 28 d., 7:30

Visi nariai kviečiami 
nes randasi daug svarbių 
aptarti. Taipgi atsiveskit 

dėl prirašymo.
A. Bugailiškis, rašt.

talo dr-jos mėnesinis susirinkimas 
vai. vuk., Liet. Auditorijoj. 3133 S. 
Halsted st. Visi nariai kviečiami 
pribūti, 
reikalų 
draugų

RUIMAS rendai, karštu vande
niu .šildomas. Elektra, maudynė, 
dėl vieno ar dviejų vaikinų. Gali
ma ir garažą gauti. 6551 South 
Talman avė. Tol. Hemlock 3740.

RENDAI kambarin dėl vieno arba 
dviem vyram, su valgiu arba be val
gio. 2-ros lubos užpakaliniame na
me. 827 W. 33rd PI.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PER ŠI MENESI 
NUPIGINTA

ŽINYNAS, apd., 392 pusi. Svei
katos ir kitų mokslų puiki knyga. 
Kaina $3, dabar $1.50.

orakulus,. š «pd.,
114 pusi. Paveiksluota, burių, mo
lių ir paslapčių knyga. Kaina $3.50, 
dabar tik $1.50.

LIETUVIŠKOS pasakos įvairios, 
2<S0 pusi., $1.50, dabar tik 75c.

LAI.IO Žodynas, abi dalys, apd., 
1271 pusi. Kaina $10, dabar tik $6.

Pamokslas temoj “Ar nori svei
kas stoti”. Kalbės Rev. Jonas Bo- 
zinas, nedėlioj, kovo 27 d., 8 vai. 
vakare, Raymond Chapel, 816 W. 
31 st. širdingai užkviečlame gerb. 
publiką atsilankyti. Bus ir kitų kal
bėtojų, taipgi programas.

Komitetas.

RENDON puikus kambaris ant 
pirmų lubų, su visais ^patogumais, 
parankioj vietoj, arti Ručine avė. 
gatvekarių. 114/ XV. Garfield blvd.

Situation Wanted
Darbo Ieško

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu-- 
bo Amerikoj susirinkimas įvyks ko
vo 27 <1., Mildos svet., 1 vai. pų 
pietų. Visi malonėkite būti laiku, 
ir naujų narių atsivrskit.

A. Zalagenas, rast.

JIEŠKAU parbo ant ūkės. Turiu 
patyrimo. F. G., 4324 So. Hermitage 
Avė.

Rytoj po pietų Universal 
kliube trenįtuosis Komaras ir 
kiti ridikai, o taipjau bus ir 
vogų kiltotojai.

Kovo 31 d. Lietuvių Audito
rijoj įvyks bokso vakaras. 
Boksininkų bus kelios poros.
--------------—.... ---------- —

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Tai jau rytoj Naujienų 
Koncertas!

Cicero Žinelės
Keletą dienų atgal susilau

kėm dar vieno profesionalo lie
žuvio. lai labai malonu, nes čia 
jrofesionalų randasi mažai. 
Mat čia persikėlė gyventi inži
nierius Jonas Lazdauskis ir ap- 
jigyveno 1710 W. 12th PI. Jis 
via labai mandagus žmogus ir 
nteligentas. Jis tūlą laiką mo
kinosi Valparaiso universitete 
r Chicagoj užbaigė mechani
kos in/.inii rystes kursą. Dabar 
is rengiasi duoti vietiniams 
ietuviams prelckciją inžinierys- 
ės reikalais.

RANKVEDIS anglų kalbos, be 
mokytojaus išmokti anglų kalbą; 
310 pusi., apd. Kaina $2.50, dabar 
tik $1.25.

KAIP rašyti angliškai ir lietuviš
kai laiškus. Kaina $1.75, 
$1.25.

PASAKOS apie Liet, 
velnių. Apd., kaina $2.50,

Mokytis angliškai ir 
Kaina 50c., už 20c.

dabar už

vėlių bei 
tik $1.25.

Instruction. 
lietuviškai.

Mažoje Azi-LIETUVIAI pratėvJai
joje, apd. Kaina $2, dabar tik $1.

Gaukite musų nupiginimo sąra
šą. Agentams ir draugijoms duoda
me spcciales kainas. Rašykit:

JANKAUS KNYGYNAS, 
3856 Archer avė. 

Chicago, 111.

Personai
Asmenų Ieško

REIKALINGA# partneris į gro- 
sernės biznį, kalbas turi ice box, 
bučerišką. l)ū kartu uždėsim re- 
guliarę bučernę, vieta tam bizniui 
tinkama. Katrie turit ice box, nu
pirksiu, praneškit.

šaukit Boulevard 4435.

IEŠKAU apsivedimui merginos ar 
našlės ligi 40 metų. Aš esu 37 me
tų, negirtuokliauju, nerūkau, gerai 
atrodantis vyrukas. Atsišaukite ir 
iš toliau, prisiųsdamos paveikslą.

Z. ŽALYS,
703 XV. 21 PI., Chicago, III.

PAIEŠKAI’ savo brolio Antano 
Podžiuno, paeina iš Anykščių mies
to, Ukmergės apskr. Amerikoj gy
vena 17 metų. Turiu svarbių žinių 
iš Lietuvos. Jis pals ar kas apie ji 
žino meldžiu pranešti .šiuo adresu. 

ITžulė Cernauskienė-iPodžiunaitC 
1623 S. Marshfield avė., Chicago

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

REIKALINGA 30 agentų par
davinėti nejudinamą turtą 
(rcal estate), visą laiką arba ir 
ti umpas valandas, patyrimas 
nereikalingas. Z. S. Mickeviče, 
2505 W. 63 St.

PROGA

Pagaliau prisiartino diena, ka
da naujieniečiai susirinks į 
krūvą kaip į atlaidus. Ta die
na bus rytoj. North Sidė bus 
užtvenkta naujienieciais ir vi
si Naujienų prieteliai linksmin
sis Wicker Park svet., nuo 4 
po pietų iki vidurnakčio.

Nepamirškite, kad tai bus di
delė iškilmė! Koncerto rengime 
komitetas lauks publikos nuo 
trijų po pietų • ir visus malo
niai priims ir pavaišins.

Nepamirškite, kad bus “Mu
zikos Akademija” parašyta 
komp. A. Vanagaičio, ir vedama 
pono Byansko-CeJuro ir po
nios (Jugienės-Bcmolės. Bus 
taipgi “Birutė” ir Bunges Or
kestras. Dalyvaus visi Nau
jienų draugai ir padaužos.

Good bye ir iki pasimatyme 
Naujienų Koncerte! ...

— Reporteris Pupa.
■

Pakvietimas Naujienų 
koncerto darbi

ninkams

Kovo 21 d. “Naujienose” til- 
>o žinutė iš Cicero, kad vieti
nėj Lietuvių Liuosyhės svetai
nėj kas nors pakabino ant sie
nos Lenino paveikslą ir niekas 
nenuima, tai vienas lietuvis- man 
išsireiškė, kad jis dar pakabins 
rašytojo Tolstojaus ir Kristąųs 
>aveikslus, tai, sako, nebereikės 
.ienų malevoti, nes jeigu pri- 
iabinesime daug paveikslų, tai 
/isas sienas uždengsim.

Moterys gyvanašlės nusiskun- 
Ižia, kad permažai čia randasi 
senbernių ir permažai “gešef- 
.o” padaro. Tai yra proga at- 
zažiuoti senberniams iš kitų 
miestelių,, kurie mėgsta meiliš
ką “gi še f tą” su •gyvanašlėmis.

Daug lietuvių ieško vietinės 
‘Sandaros’’ kuopos, bet nesu
randa kame ji yra. Wcll, jeigu 
kas turite užsimetusius kur 
nors “Sandaros” dokumentus, 
ai praneškite, gal kas nors at
raus jai sąmonę.

VVm.
Chi-

Lietuvių
Kliubas, 9

Didelis masinis mitingas dėl 
Hale Thompson, kandidato j 
cagos majorus. Rengia 
Amerikonų Politiškas 
wardo, įvyks ncdėlioj, kovo 27, 2 
vai. po pielų, Strumilos svet., 158 
E. 107 st. Kalbėtojai: Wm. Hale 
Thompson ir kiti žymus anglų ir 
lietuviu kalbėtojai. Kviečiame vi
sus lietuvius dalyvauti šiame ma
siniame mitinge. —Rengėjai.

___________For Reni  
EXtTRA d

, Biznieriams jieškantiems gerą Sto
rą — pasirendavoja 2 Storai, t* Sto
ras randasi ant 72-ros ir Archer, o 
antras Brighton Parke.

Atsišaukite
J. MANIKAS

2900 XV. 40th Street

Proga lietuviams vyrams 
tapti manageriais. Mes turi
me vietos dėl gerų vyrų nuo 
25 iki 45 metų amžiaus. Jie 
galės pradėti departmentų 
patys. Turi gerai išrodyti ir 
kalbėti angliškai taip gerai 
kaip ir lietuviškai. Mes esa
me biznyje per 18 metų ir 
iei jums pasiseks, jus galė
sit turėti nuolatinį darbą.

Atsišaukit nuo 9:30 iki 1 
po pietų MR. JO YČE.

GENERAL MANAGER 
SUITE 660

Bridgeportas
Puikiai surengta pramoga

vakare 
kp. “mo- 
surengus 

bunco par- 
šimtas 
toli ir 
lošime 
prizus,

Ypatingai

KRAUTUVĖ rendon, 60 V 22 
elektra, moderninis frontas, nik 
bizniui, pigiai, 3557 VVallace st.

State;'463Jt

lst NATIONAL BANK 
BLDG.

. tL S. CLARK ST.
RENDAI 5 kambariai, 1 

rendos $13, geroji viėtoje. 
1821 W; 45th St.

fintas,

RENDON moderniška krautuvė, 
prie biznio gatvės, rendos $45 j mė
nesi. Atsišaukit 3201 S. Wallace St.

RENDAI .mažas štorelis, tinka
mas mažam bizniui, garu apšildo
mas. 2557 W. 69 St.

——I ——— , !-»
Furnished Rooms

IJETUVIŲ DARBININKŲ, 
MECHANIKŲ, MAŠINISTŲ, Į 
DIRBTUVES DARBININKŲ, 
FUBMONŲ, BUČERIŲ ir kler- 
kų. Dirbti liktai tam tikrą 
darbą, tiktai tris vakarus į sa
vaitę, nuo 7 iki 8 arba nuo 7:30 
iki 9 vakaro. Gera alga tiems, 
kurie tiks. Tik atsiųskite savo 
vardą
1739 S. Halsted St. Box 901.

ir adresą.

šiuo pranešame visiems že
miau įvardytiems ir prisižadė
jusiems dirbti Naujienų Kon
certe, nedėlioję kovo 27 d., 
pribūti Wicker Park svet., 2010 
W. North Avė., apie 2:30 po 
pietų. Yra sutikę dirbti šie 
asmenys:

J. Balsavečia
J. Bočiunas
V. Briedis
W. Chepelis
J. Degutis
V. Galskis
J. Grigaitis
F. Kantenis
G. Matulis
Mrs. Mickevičienė ;
A. Narbutas
Andrius Naikelis
K. Navickas
V. Pačkauskas
P. Radžiūnas
X. Saikus
R. Saikus
Mrs. šmotelienė
Mrs. Stasiūnienė
K. Valulis
A. Žilė

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. lyto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienfais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

šiame miestelyje daug lietu
vių vaikų pradėjo išdikauti ir 
tankiai užkabinėja žmones ei
nant pro šalį ant šaligatvio. 
Daugiausia randasi tokių, kurie 
yra Jankę aukštesniąją mokyk
lą, bet toliaus nebenori moky
kis. Tėvams patartina prižiū
rėti savo vaikus ir jie turi elg
tis su tėvų žinia, bet ne taip, 
kaip jie nori.

Dr. A. P. Gurskio auklėtinis 
(našlaitis) užbaigė keturių me
tų aukštesniosios mokyklos 
kursą ir buvo proga tapti pro
fesionalu, bet susipažinus su 
negerais draugais, netik kad 
m benori mokintis, bet per nak
tis baladojasi ir kuomet Dr. 
A. P. Gurskis pataria kad taip 
yra negerai, tai jis griebia net 
už kalnieriaus. Jis yra 18 me
tų amžiaus ir dabar priseis jį 
paduoti į valdžios rankas.

Pereitais metais buvo daug 
rašyta “Drauge”, kad aptieko- 
rius B. Jankauskas esąs bedie
vis ir daug ašarų išliejo davat
kos, bet progai pasitaikius pa
tyrė, kad jis netiktai nėra be
dievis, bet ir bevelnis nėra. 
Reiškia, kaip nekurie, taip ir 
jis turi dvejopas puses.

— Antanas.

Pereito trečiadienio 
A. L. T. Sandarom 25 
terų sekcija” buvo 
Juciaus valgykloje
ty”. Dalyvavo apie 
svečių, suvažiavusių iš 
arti. Laimėjusiems 
buvo duodama įvairius 
keletas labai gėry,
žavėjo visus specialis prizas, ku
rio vardą sunku ir pažymėti. 
Jis paeina iš senesnių laikų ir 
atvežtas iš Lietuvos.

Taigi, į tą pramogą., suėjo 
labai smaigi publika, jų tarpe 
nemažai čia gimusio jaunimo. 
Visi buvo 
nesiskundė 
tenka tik 
misiją už
komisijon įėjo šie asmenys: p.

Ferantienė, p. P. Petraitie- 
ir B. Janulis. — Frentas.

KAMBARYS rendon ant antrų lu
bų dėl vyrų arba merginų, su val
giu ar be valgio. 3310 VValtace St.

patenkinti ir niekas 
nuobodumu. Todėl 

pagirti rengimo ko- 
pasidarbavtmą. O

RENDAI furnisbed ruimai, su 
valgiu $9 j savaitę, maudynės, visa
dos .šiltas vanduo, geras maistas, 
gražus ruimai ir geras visas patar
navimas. Kreipkitės tuojau.

Bill Dudor
4816 S. Wentworth avė.

Tol. Boulevard 8498

SOUTH SIDE. Rendon 4 kamba
riai, vra elektra, naujai dekoruotas, 
$15. 3557 Wallace St., Blvd. 5447.

A. 
nė

Melrose Park

LIETUVIŲ MOTELIS
Pigiausia vieta dėl darbininkų 

žmonių dėl gyvenimo, su valgiu 
$8 j savaitę, be valgio $3 ir aukš
čiau už ruimą. Gera vieta dėl at
važiavusių iŠ kitų miestų.

PETER GADEIKO,
1606 S. Halsted St., Chicago.

REIKALINGAS darbininkas 
—geras vyras' ant farmos. Gera 
vieta ir darbas su geru užmokės 
niu, geram vyrui ant visados.

Atsišaukite adresu:
219 E. 115 St., į Bučernę

REIKALINGAS senas žmogus, 
kuris negali dirbti dirbtuvėj, dirbti 
lengvą darbą. 2958 XV. 38th St. Tel. 
Lalayette 2221.

Automobiles
PARDAVIMUI Chevrolet, 

1927 metų, 1 tono trokas, Fur- 
niture body, važinėtas tik 500 
mylių.

1027 E. 47th St.
Kovo 19 d. čia įvyko prakal

bos, kurias surengė Chicagos 
bolševikai. Kalbėjo J. Liaudan- 
skas ir Mažeikienė iš Clevelan- 
do. Buvo dar atvykę Andriu
lis su Žalpių, bet jiems kalbėti 
neteko, nei Liaudanskas kalbė
jo visą vakarą ir nedavė ki
biems kalbėti. Pasakojo jis čia 
tą pačią pasaką, kurią pasako
ja visose kitose savo prakalbo
se.

Mažeikienė irgi ilgai kalbėjo, 
bet nieko svarbesnio nepasakė, 

žinoma, rinko ir aukas “po
litiniams 
apie $13. 
klausimai, 
kinėjama
mis. Andriulis irgi davė klau
simą ir paskui pats į tą klausi
mą ir atsakė ilgiausia prakal
ba, kurios galo nesulaukęs ap
leidau svetainę, nes jau buvo 
vėlus laikas. —XXXXV.

RENDAI kambarys vienam vai
kinui arba merginai prie mažos 
šeimynos, klh'štu vandeniu apšil
domas, be valgio, bet galima vir
tuve naudotis. Gražioj apielinkčj, 
vienas blokas nuo karų linijos.

5610 S. Sawyer avė.
Republic 3610

RENDON kambarys, šviesus 
su visais patogumais, prie ma
žos šeimynos dėl 1 ar 2 vyrų 
ar merginų. Su valgiu ar be.

6736 So. Campbell Avė.
2 lubos

keliniamssurinko
Po prakalbų buvo 

į kuriuos buvo atsa- 
ištisomis prakalbo-

REIKALINGAS kambaris vie
nam vyrui su valgiu ar be val
gio, ne toliau kaip 3 blokai 
nuo (kanc šapos ant 42nd PI. 
Naujienos, 1739 S. Halsted st.

Box 902

RENDON frontinis ka»nbarys dėl 
1 ai’bą 2 vyrų, yra vąna^elektra.

3119 W. 39th St./2hd fl.

RENDON kambarys dėl vyro.
833 W. 33rd PI., 2-ros lubos užpakaly

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

PASIRENDAVOJ A kambarys prie 
mažos šeimynos, blaivom žmonom. 
2-ros lubos frontas. 3319 Lowe Avė.

PARDAVIMUI Oakland sedan au
tomobilius, 1924 m. Visas gerame 
padėjime, nupirksit pigiai arba 
nysiu į mažesni.

A. Jurgitos, 
3255 S. Halsted St. 

Tol. Yards 6062

mai-

FORDAS touring. Pardavimui au
tomobilius, visas geras, pigiausiai 
gausit. 3826 So. Emerald Avė.

Furniture & Fixtures^
RakĮuiiĮahĮtaisąi

BARGENA1
Mes parduodame visokios . rųšics 

geriausius rakandus pigiai. Atsilan- 
kykit ir persitikrinkit patys.

California Furniture Co., 
4041 Archer avė., 
Kampas California

PARDAVIMUI 5 kambarių forni- 
čiai pigiai, nes važiuoju Lietuvon. 
Ateikite 6 vai. vakare. K. Valan
čius, 3225 So. Halsted st., 2 lubos.

PARDAVIMUI storo fikčeriai, įco 
eream parlor fontanas, show kei
siu, ice box, pianas. Daiktai geri, 
nupirksit pigiai.

Kreipkitės tuojau
3212 So. VVallace st.

PARDAVIMUI rakandai, 2 siuvi
mo mašinos Singer. 822 W. 37th PI. 
2-ros lubos.

PARDAVIMUI rakandai, 5 kam
barių, veik nauji — pigiai. Galima 
ir apsigyventi. 10535 Edbrooke Avė., 
2nd fl. s j'

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo Golumbia 
gražų mahogany išmarginimo, 
su rekordais už $37. Reikalau
kite Columbia palikto sandė- 
lyj, 1538 W. Chicago Avė.

1 lubos. .

GROJIKUS pianas, bargenas — 
$78. Tas pianas naujas kainavo 
$650 ir yra atsargiai vartotas. Tu
ri būt parduotas tuojau, nes mums 
reikia vietos. 1538 W. Chicago 
avė., 1 fl.

PARDAVIMUI Steger grojik- 
lis pianas už $100, garantuotas 
pirmos klesos stovyje, taip kaip 
naujas, 50 mielių, benčius ir 
cabinet, $50 cash ir po $10 j 
menesį. 6512 S. Halsted st. 1 fl.

$850 vertės grojiklis pianas, kaip 
naujas, benčius ir voleliai. $79.

6136 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
Mes turime puikų Bush & Gcrtz 

88 notų grojiklį pianą, parduosime 
už $75. Taipgi turimt $300 vertės 
radio, aug.štos rųšies console, nu
pirksit jį už $75. Atsišaukit šiandie 
iki 9 vai. vakare arba nedėlioj iki 
(» vai. Amerikai! Storage llouse, 
2216 XV. Madison st.

PARDAVIMUI vargonai, labai ge
ri, ant dešimties Sriubų, kur ati
traukiamų, ir laikrodis, tikrai auk
sinis, kartu ir lenciugas auksinis. 
Atiduosiu pigiai, nes važiuoju į 
Lietuvą. Ant paskutinio aukšto iš 
fronto. Peter žukauskis, 703 XV.1 
21 Placc.

PARDAVIMUI pianas už $35, ge
rame stovyje. 4401 So. Rockvvell St.

$75 CASH nupirksit mano maho
gany grojiklj su benčiumi, voleliais 
ir cabinet. Matykit savininką šian
dien, 2332 W. Madison St., lst Fl. 
front. t j

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI vyriškų aprėdalų 
krautuvė: marškinių, kalnierių, pan- 
čiakų, naktaizų, apatinių siutų, vir
šutinių siutų ir kitų dalykėlių vy
rams prie apsirčdimo. Parduosiu už 
“cash” arba mainysiu j namą. Kaipo 
{mokėjimą galiu priimti ir lotą. Par
davimo priežastis svarbi. Kaina 
krautuvės tiktai $3,500. Del plates
nio patyrimo apie sąlygas ir vietą 
— malonėkite kreiptis j “Naujienas” 
klausti MICKEVIČIAUS. 1789 So. 
Halsted St, Tel. Roosevelt 8500.

EXTRA BARGENAS. Pardavimui 
mcat market. Cash biznis.

7103 So. Racine Avenue

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, pardavimo priežastis 

maži vaikai šeimynoje. La
bai geras biznis dėl tinkamų 
žmonių. 4 kambarių fialas.

2022 W. Carver st.

ATIDAI AUTOMOBILIU BIZNIERIŲ

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
namo 75 automobilių talpinantis 
garažas, didelis sales ruimas, savi
ninkas parduos su namu arba vie
ną biznį; platesnių žinių kreipkitės 
pas

C. P. SUROMSKIS & CO. 
Rcal Estate

5833 S. XVestcrn avė.
Tel. Hemlock 6151

PARDAVIMUI grosernė, delicale- 
ssen, daržovių ir vaisių krautuvė; 
casli biznis. Parsiduoda dėl nesvei
katos. Galima daryti gerą pragy
venimą. 3617 S. Halsted st.

PARDUOSIU grosernę arba pri
imsiu partnerį; vienam negalima 
suspėti. Senas, geras biznis. 4606 S. 
Paulina st.

PARDAVIMUI gerus restoranas 
už prieinamą kainų. 1207 S. 48th 
avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI kiančių dirbtuvė. 
Turiu parduoti greit ir todėl pigiai. 
Išdirbta per 16 metų. 254 W. 61 St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, sena biznio vieta, biznio visados 
užtektinai, aš taip papuoliau, kad ne
muku dirbti, esu priverstas parduo
ti, KrcipRiteH tuojau j

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
8210 So. Halsted St.

Box 213 ’

PARDAVIMUI grosernė, geroj 
vietoj Brighton Parke, arti geležin
kelio šapų. Biznis geras, ilgas ly- 
sas, ruimai gyvenimui. Turi būti 
greitai parduotas.

Kreipkitės:
2862 XV. 38 St.

PARDAVIMUI keptuvė lietuviš
kos duonos ir visokių keksų. Senas 
Išdirbtas biznis. Parduosiu su na
mu ar vien biznj. 1721 S. Union 
avė.

BUČERNfi ir grosernė pardavi
mui, labai pigiai arba mainysiu į 
kokią nuosavybę; turi būti išleis
ta } trumpa laiką. Skubėkit, gau
sit dideli bargeną. Geras stakas ir 
visi nauji rakandai. Kreipkitės j 
savininką. 4644 S. Marshfield avė. 
Tel. Boulevard 2815.

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI bučernė ir gro

sernė, 35 metų senumo, su namu 
arba be namo. Randasi ant didžiau
sios gatvės Bridgeporte. Kredito nė
ra, apyvartos daroma į mėnesį 
$5,000; gyvenimui 5 ruimai viršuje. 
Greitai norintiems pirkti šitą biz
ni yra gera proga padaryti daug 
pinigų. Pardavimo priežastis — iš
važiuoju į Lietuvą.

Naujienų Skyrius 
3210 So. Halsted st? 

Box 211

PARDAVIMUI tire ir battery biz
nis. Daugėbė stako, naujausios ma
dos mašinos. Biznis didelis ir pla
tus. Savininkas eina j kitą biznį.

Kreipkitės po numeriu:
1702 W. 47th St.

Klauskit A. Vasii. ■ C-

> EXTRA BARGENAS. Par
duodu bučernę, randasi airt biz
niavo strccto, su mažais pini
gais ir mažu įmokėjimu galima 
nupirkti.

6755 S. Western Avė.

PARDAVIMUI 2 grosemės ir 
bučernčs. Būdamas sužeistas 
turiu greitai parduoti. Abi pi
giai, galima gauti ant išmokė
jimo. 10713 S. Michigan avė. 
10415 S. Micliigan avė.

PARDAVIMUI labai pigiai bučer- 
nės fikčeriai, proga atidaryti bučer
nę, nes pirmiau buvo bučernė; buče- 
ris liko nuskriaustas, turėjo uždary
ti biznj. Arba išrendavosiu ant gerų 
sąlygų. Galiu duoti ir ant išmokesnio. 

251-3 E. 115th Street 
Pullman 5625

PARDAVIMUI pekernė arba 
mainysiu į namą, geroj vietoj, 
biznis retail ir išvažiojimo, kas 
nupirks, tas laimės.

Atsišaukit greitai
850 W. 18th St.

PARDAVIMUI grosernė, pelningas 
cash biznis. Turiu greit parduoti, ap
leidžiu miestą. Parduosiu labai pigiai.

5626 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, parduosiu už pusę kainos; pusę 
ar visą. Mainysiu ant automobilio ar 
loto, kas ką turite. Priežastis, turiu 
2 bizniu. Randasi Brighton Parke.

Atsišaukit.
3210 So. Halsted Street 

Box 214

BARGENAS
Bučernė, grosernė, su namu, 9 

metai kaip laikome. Parduosiu už 
$8,500, verta $12,000.

7044 Archer Avė.
Pro.spect 2559
Mainų nereikia

PARDAVIMUI cigarų storas, su 
namu ar be namo. Pardavimo prie
žastis — viena moteris turiu du 
bizniu; duosiu lysą ant ilgų metų.

Kreipkitės:
1622 S. Halsted St.

Chicago, III.

DELIKATESSEN ir grosernė, ar
batos, kavos ir t. t. Prie gero kam
po, smarkiame biznio bloke, tirštai 
apstatyta flatinių namų ir rooming 
houses distrikte, West Side. Puikus 
fikčeriai, daug stako, retai pasitai
kanti proga uždirbti daug pinigų, pi
gi renda, garu šildoma, gyvenimui 
kambariai, už $1800 nupirksit viską, 
jei norėsit gausit išmokėjimais, ver
ta dvigubai. Geriausis bargenas koks 
buvo kada pasiūlytas. Atsišaukit ne
dalioj visą dieną.

501 So. Cicero Avenue 
Kampas Congress

’I'URI būt parduota j 3 dienas 
grosernė — $125, renda $23, du 
kambariai pagyvenimui. Taip! par
siduoda ir automobilius. Paige tu- 
ring. gerai atrodo ir bėga kaip 
naujas.

1844 (!anab>ort avė.

PARDAVIMUI Mcat Market, ge
roj biznio vieloj, pilnai žmonių ap
gyventa. Parduosiu išmokėjimais.

Kreipkitės: (
Naujienų Skyrius, 
3210 S. Halsted St. 

Box 215.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė arba mainysiu ant mažesnio 
groserio, arba loto, T'ci. Lafayclte 
4037.

PARDAVIMUI grosornč ii 
tesoii slon 
— senatvė.

. Pardidvmo priežastis
155 XV. 59 st.
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Miscellaneous
(vairus

pečiai, šildomas 
anglimis, la-

2 lovos, valgo- 
setas, $9(H) vertas 
vartotas, labai pi-

Real Estate ror Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Rėal Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 
ir virimui, kūrenami 
bai geram stovyje 
m<> kambario 
pianas, mažai 
giai.

Walla<c

KANARKOS. Delei stokos vietos 
i ^parduodu kanarkas visai pigiai. 
2031 \V. 19 St., pusė bloko nuo 
Itobey. Motiejus Stankus.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

DIDELIS bargenas. Senulė pri- 
rst;» parduoti gražią 110 akrų 
rma. už $5300, išmokėjimais, 
27 \V. 59 PI.

XKRŲ farma, moderniškai 
išmokėta, tiifka dėl pieninin- 

netoli 
akrą. 
J.

200 
įrengta 
kystės ir abelno ūkininkavimo, 
Kraft sūrio dirbtuvės. $60 už 
Vieni budinkai verti tos kainos 
BALTZER. 119 So. James St.

I.udington, Mich.

A.

ANT pardavimo farma, tinkanti 
dėl suminei* icsorlo, 150 akrai že
mės ir kokia 10 akrų ežero čisto 
šaltinio vandens Įbėgančio, su mo
derniniais 8 dideliais ruimais, sta-

šita farma randasi : 
nut> Chicagos. visai

kaina
geras tiri

ant

Bos 8<><>.

Exchantre—Mainai

Išsimaino bučemė su groserne ir 
namu. Namas yra 3 flatų ir vienas 
didelis štoras. Mainysime j mažą na
mą arba j lotus. Biznis yra didelė ir 
todėl tik geri biznieriai atsišaukite.

Išsimaino 2 flatų po 6 kambarius 
mūrinis namas. Mainysime Į lotus, 
ar Į mažą biznį arba į mažą namą.

Pardavimui 2 rezidencijis lotai 
prie pat Archer avė. Kaina už abu 
Š900.00.

Del platesniu žinių kreipkitės 
WESTERN AVĖ. REALTY CO.

6953 So. Western Avė.

BARGENAS
PARDAVIMUI arha maino ant 

Chicago property labai gera farma, 
203 akerai juodžemis geri namai, 
1-7 ruimų bungalovv, 1 didelė bamė, 
vištininkai ir kiti visokį pataisymai. 
Randasi S5 mylios nuo Chicagos, prie 
miestuko Ripple, 8 mylios su puse, 
VVinamac, Ind.

H. SCHETTER X M. WOVERUS 
6706 So. Ashland Avenue 

Tel. Prospect 8466

IŠSIMAINO ant farmos, 4 šeimy
nų namas po 4 ir 5 ruimus, morgičių 
$2,600.00.

ANT maino bizniavęs namas ant 
farmos, 3 šeimynų ir storas po 4-5 
kambarius, pirmi inorgičiai $5,000.00. 
Priežastis liga.

M. ABROMAVIČIA 
2141 W. 22nd PI.

PARDUOSIU ar mainysiu i 
miesto namus 80 akrų \Viscon- 
sin valstijoj farmą, yra namas, 
mašinos ir stakas, kaina $8600.

1739 S. Halsted st.
Box 900

PARDUODA ar maino 80 akerių 
\Viseonxin valst. labai gerą formą, 
su visais budinkais, pigiai. 2325 S. 
Hoyne avė. Canal 6850.

PARDUODA ar maino 4 pagy
venimų, 4—I km. 8 m. muro na
mas, elektra, vanos, skiepas, gara
žas, kieto medžio triiningai, tik už 
morgičius $11,600. Turi Imt par
duota greit — liga.

2325 S. Iloyne hvc. 
Canal 6850.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
flatų mūrinis namas po 6 kambarius, 
šiltu vandeniu 
ant bile ko, loto 

Savininkas 
2659 W.

Tel. Prospect 6288

šildomas. Mainysiu 
ar biznio.

71 st Street

PARDAVIMUI ar mainymui mū
rinis namas, 3 po 6 kamb., aržuolo 
trimas, maudynės, elektra ir 1 ka
ro garažas, rendos $210 i mėnesi. 
Namas randasi 1 blokaa nuo 63 st. 
ir Halsted st. Tran.sportacija gera.

A. K. Masiulis,
1920 S. Halsted st.. 3 fl. 

Roosevelt 3469

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI ant Bridgeporto 
naujas mūrinis namas, 2 po 6 kam
barius, su pirmos klesos {taisymais 
ir su atskirais boileriais. Karštu 
vandeniu apšildomas, porčiai su 
stiklais, mūrinis garažas dėl dvie
jų karų. Lotas 30 pėdų. Budinkas 
nuo budinko 6 pėdos. Randasi 3135 
So. I.owe avė.

Kreipkitės:

3344 So. Emerald avė.

ta^ib

2 flatų mūrinis namas 6-6 
kambarių, karštu vandeniu 
šildomas, aržuolo trim ingus 
uždaryti porčiai, arti 67th 
St. ir arti Marquette Parko, 
kaina $15,500. Cash įmokėti

3841 W. 66th St. naujas mū
rinis bungalosv dėl dviejų šei
mynų, 5 ir 4 kambariui, lotas 
30X125, kaina 
$1000.’

N. E. corner

$9,500; įmokėti

Kampas Western Avė., 10 
flatų po 5 kambarius ir 3 
štorai, arti 67th St. Mainy- 
sim ant gerų biznio lotų ar
ba ant mažesnio namo. Kai
na šio namo nebrangi.

Mūrinis bungalow, 6 kam
barių, aržuolo trimingas, 
garu šildomas, lotas 37*/2x 
125, kaina $8,950, cash rei
kia $750, likusius po $60 į 
mėnesį.

Lotai dėl bungalovv, nuo 
.$600 ir augščiaus. Gatves iš
taisytos. Norėdami gerų 
pirkinių, matykit mus.
A. N. Masulis and Co.

68 & Green SI. 
medinis namas, 

rendos m-ša $120 j mėnesį, kai
na $9,800.

4938 40 So. Went\vorth avė. 
2 štorai ir 8 pagyvenimų mūri
nis namas. Bus mainomas ant 
namų, lotų ar biznių.

S. W. corner 69 & Carpenter 
St. (> storai 3 pagpvenimų ir 15 
karų mūrinis garažas, lotas 
125x100, kaina $13,509; įmo
kėti $8,500.

138—4<) \v. 62nd St. 6 ph- 
gyvenimų po 6 kambarius. Par
davimui pigiai.

N. W. corner 71 & Morgan 
St., 10 pagyvenimų namas, lo
tas 60X125. Pardavimui pigiai 
arba mainysiu.

Turim dar daugiau gerų bar
menų po

PARDAVIMUI 3 nauji mūriniai, 
dviejų flatų namui, arti vienuoly
no, 1 blokas nuo gatvekarių; visi 
fialai po 5 kambarius, tuoj bus 
užbaigti, lotai 33)6 pėdų platumo, 
gatvės išmokėtos, | pirmi flatai visi 
yra karšiu vandeniu apšildomi, 
taipgi yra išvestos paipos ant ant
ro lloro <IpI šilto vandens, paisy
mai naujos mados, irę boxai, pro- 
sinimui lentos, vanos įmūrytos, 
baltų akmenų floras ląilctuose; kie
to medžio triiningai, bungalosv sto
gai, stikliniai porčiai. I'arslduodp 
labai prieinama kaina, nes jiats 
kontraktorius parduoda. Agentai lai 
neatsišaiikia. Namai randasi po nu
meriu »

6813—15—17 So. Campbell avė. 
Chicago.

Atsišaukit vakarais po 5-kių

4 (56 So. Washtena\v avė.

Lafayęltc 5677
J. Balt i kuliškis

Republic 5550

/isas dalis Chicagos. 
informacijų klauskit

J. SINKUS & CO.
PARDAVIMUI pigiai nauji namai. 

2 namai muro po 2 aukštu, po 5 
kambarius, karšiu vandeniu apšil
doma, su bimgalosv stogu, aržuolo 
medžio baigtas, užpakaliniai por- NEGIRDĖTA PROGA
įmūrytas, pentrės keisai, dėl 
sinimo ‘lentos, maudynė ir tile 
ra i.

2 MURO namai, 
kambarių, pagal 
(taisymai, pardavimui 
kainą. Kam reikalingi 
pasiskubinkite kol dar 
liaus bus brangesni $1500. 
kas randasi namie 
tomis ir nedėliomis

2 aukštų 
vėliausios

už prieinamą 
namai, lai 
pigiai, vč-

ir 6

vakarais suba-

.1. G. Mezlaiskis, 
7018 S. Campl)ell a

Republic 1537

DABIU) DRAUGE, TAVO LAIMĖ! 
Pardavimui muro namas Bridge
porto apielinkėj ant Emerald avė., 
gražioj vietoj 
kambariai, 
$3JMM), tiktai 
skubinkit.

pagyvenimų 4 ii- 4 
viskas Įtaisyta. Kaina 

$1000 Įmokėti. Pasi-

Emerald
2 lubos.

$1000 ŽEMIAU KAINOS
1625 So. 49 (’t., .’>—6 kambarių, 

karštu vandeniu šildomas, 2 karų 
garažas, išrenduota, tikras barge
nas, randasi netoli Douglas 
lorio, uždaryti porčiai, 1811 
So. Oak Park Avė 
gražus 2 flatų namas, garu .šildo
mas, 2 karų garažas, uždaryti por
čiai. šaukit Rockvvell 2290 arba 
Berwvn 2655. S. Shvcgzda, 1631 S. 
19 Ct., Cicero, III.

18I5 
5—5 kambarių 

garu

SAVININKAS važiuoja Į Eu
ropą, parduos pigiai krautuvę ir 
dviejų flatų namą, 6048 So. 
Ashland avė. Garu šildoma, ga
ražas, tik už $22,009. T. J. 
Campbell & (Lo., 6241 S. Ash
land avė. Pros. 8131.

DIDELIS bargenas, 3 aukštų mū
rinis namas, 2932 \V. Pcrshing Rd., 
2-ros lubos.

PARDAVIMUI muro 2 flatų po 6 
kambarius namas, 2 karų garadžius, 
lotus 35x125, aržuolo užbaigimai. 

4238 So. Tai man Avė.

BARGENAI

5800 S. La Šalie St., 2 augštų me
dinis namas, 2 flatai 6—7 kamba
rių, yra vanos, elektra, gas heater 
ir vandens hcater’iai.

1100 W. 59 St., kampas Aberdeen. 
2 augštų medinis namas, 3 krau
tuvės, 1—8 kambarių flatas, 2 ka
rų garažas, yra elektra, vana.

3425 W. 38 PI. 2 augštų mūrinis 
ir medinis namas, 2—4 kambarių 
flatai, yra lavatories, elektra, 2 ka
rų garažas. H. Epštein, 155 N. 
Clark st., Room 820. Tol. Central 
6260.

2 FLATŲ MEDINIS, I ir 5 
kambariai, bargenas $7300. Yra lan- 
drė ir skiepas.

6223 So. Carpenter St.

TURI būt parduotas iš priežas
ties senatvės namas su bizniu ar be 
biznio, pigiai. 1842 W. 47th St.

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas, yra 6 rendos, elektra, ga
sas ir toi1eta| prie 18 SI., 
String 
$1600

St. 
cash

1829

netoli
Parduosiu nebrangiai, 
kitus morgičiais.

G. TUPONICH,
Blue Island avė.

Ganai 1640.

Pardavimui 1 akras že
mės, 5 kambarių puikus me
dinis namas, 2 karų gara
žas, barnė, vištininkas ir 27 
vištos. Reikia tiktai $1000 
įmokėti. Kas nori tyrame 
ore gyventi ir naudotis gam
tos grožybėmis, lai nepra-

gos. Kas nusipirks tą vietą, 
džiaugsis ir bus man dėkin
gas visą amžių. Namas ran
dasi 105th ir Hęman Avė., 
Mt. Greenwood, III. Pasku
bėkite! Kas pirmesnis, 
tikrai laimės.

M. J- KIRAS
3335 So. Halsted St.

2 FLATŲ mūrinis namas, 5-4 
barių, garu šildomas, 2 karų 
žas, netoli 69th St. ir Ashland 
$9,500.

CARROLL A TAYLOR 
1536 W. 69th Street 
Tel. Hemlock 023(1 
Tel. Republic 1052

BABGENAS

tas

kam
ėjų a-
Avė.,

PARDAVIMUI 6 kambarių 
nis namas, karštu vandeniu 
mas, naujoj gražioj vietoj, elektra, 
maudynės, su ekstra lotu. Kaina 
s6,2(IO, be loto $5,200, Įmokėti $2300. 
Matyki! savininką

7233 So. Rockwell st. 
Tel. Hemlock 3168

medi- 
šildo-

PARDAVIMUI 2 fintų mūrinis 
namas, 4 metų senumo, (i—6 dideli 
kambariai, karštu vandeniu šildo
mas, tilr stogas, miegojimui por
čiai, netoli elevatorių stoties, 
tuvių kolonijoj, kaina $15,900, 
vininkas 1 fl.

1837 S. 50 avė., Cicero.

Štai

lie

kur yra per Valaitį 
mainai

IŠSIMAINO 2 flatų, 5—6 kamba
rių namas ant bučernės arba gro- 
scrnčs, ant 59 St. ir Lowe avė. Ki
tas mainus, 3 pagyvenimų namas 
po 4 ruimus, mainysiu j namą, kad 
butų po 6 ruimus; namas cash.

IŠSIMAINO bizniavus namus, ant 
mažo numuko.

IŠSIMAINO mūrinis namas i ma
ža farmą, kad butų aplink Lemont, 
III.

2 FLATŲ namas, $500 cash. — 3 
flatų namas, $1000 cash, ant 40 ir 
Mozart.

4 FLATŲ bizniavus namas, $8000 
cash, 32 ir Halsted St. — 4 ruimų 
namas, kainu $2900, — 5 ruimų co
ttage, $1300 cash. 3 flatų po 4 kam
barius mūrinis, kaina $6800. — Kas 
nori naujus namus mainyti i senus, 
o senus j naujus, gausit teisingą 
bargeną per

C. K. VALAITI CO.
3101 S. Morgan St.

Yards 1571

TAIPGI turiu ir kitoniškų 
Brighton Park, prie pat lietuviškos 
lažnyčios, 5 šeimynų jnurinis na
mas, ką tik baigiamas, 3 karų ga
ražas, turiu mažų pigesnių namų. 
Galima pirkti su inrfžn {mokėjimu.

šaukit:
I45(i S. Washtenaw avė.

Lafayette 5677
.1. Ballikuuskis.

namų

•:.XTHA DIDELIS UAHGENAS

ant 43 So. Maple- 
kampinis
ruimai ant antro 
buvo statytas ant

storas yra padary-

namas,

Kur tamstos galite sutaupin- 
ti nuo $1090 ligi $2000 ant ši
tą naujų mūrinių namų? 1 na
mas randasi 
\vood avė., 
štoras ir 5 
Halo. Namas 
kontrakto,
tas dėl pekarnės arba bučernčs. 
Namas ir viskhs kieto medžią 
baigta, vėliausios mados išdirb
ta, garu šildomas, namą parduo
da kontraktorhis $1500 pigiau, 
negu jis kainuoja. Turi būti 
greitai parduotas. Kitas namas 
tik baigiamas- , mūrinis namas, 
1 štoras ir 
5 ruimus, 
randasi 69 
avė. Labai
nio. Parduosiu labai pigiai, bo 
reikia pinigų, kadangi turiu 
dauginus statomi) namų. Kas 
norit pirkti, atsišaukit:

John F. Paulius, 
Generalis kontraktorius 
1638 S. Washtenaw avė. 

lafayette 3151

3 pagyvenimai, 2 po
1—4' ruimų. Namas
St., prie Campbell 
gera vieta dėl biz-

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas, su ekstra lotu, 5 ar 6 kam
bariai, furnasu šildoma. Arba mai
nysiu ant namo ar loto ar auto*- 
mobilio. Namas turi būti arti prie 
Chicagos arba Chicagoj. Savininke 
galima matyti nedėlioj, 2 lubos. 130 
N. 15th Avė., Melrose Park, III.

PARDAVIMUI medinis 
dvieju pagyvenimų, 5 
rių. Muro beismentas, 1-mas 
tas karštu vandeniu šildomas, 
parankumai. Kaina $8000 arba 
nysime ant bizniavo namo. 

2887 W. 38th PI. 
Tel. Lufayette 5818

namas, 
pagyvenimų, 5 ir 6 kamba- 

fla- 
Visi 
inai-

GERAS bargenas, pardavimui 2 
aukštų, pusė muro ir pusė medžio 
namus, apart to Storais ir 4 ruimai 
dėl pragyvenimo, o viršuje 2 pa- 
gyvenimai — 3 rūmai ir 4 ruimai, 
2 karų garažas, beismentas, vana, 
gasas ir elektra; rendos i mėnesi 
$100. Pardavimo priežastis — savi
ninkas važiuoja i Lietuvą.

3411 So. Auburn avė.
Savininkas gyvena ant 2 lubų iš 

užpakalio. Galima matyti visada.

PARDAVIMUI 2 aukžtu bizniu- 
vas namas, Storas ir 7 pagyvenimui 
kambariai, 6 karų mūrinis garažas 
užpakalyj. Gerai finansuotas; kai
na $13000, $4000 cash.

šaukit;
Tel. Nevada 5279

2 PLATAI
Moderniškas namas, po 6—6 švie

sius kambarius. karštu vandeniu 
šildomas, aržuolo triiningai ir visi 
įtaisymai pagal šios mados. Savi
ninkas parduos su mažu įnešimu.

3332 S. Union avė.

PARDAVIMUI 3 pagyvenimų me
dinis namas, elektra, maudynės, na>- 
inas geras, gausit bargeną; rendos 
$65 j mėnesj. Kreipkitės subatomis 
no pietų, nedaliomis visą dieną.. 
Nupirksit su mažu {mokėjimu.

3604 S. Loavc avė.

DIDELĖ PROGA, 2 augštų mūri
nis, $7,000, išmokėjimais, $500 cash. 

Vinceness 3987

TEMYKIT! ' 
BRIDGEPORTE DAR NE
BUVO TOKIOS PROGOS 

IR NEBUS
Tiktai treji namai beliko 

ir tuos parduosiu 2000 ar 
3000 žemiau kainos. Ateik 
pas M. J. KIRAS ir sužinok 
visas smulkmenas ne iš ko
kio pašalinio žmogaus ar 
agento; bet iš paties savi
ninko, o pamatysi, i kad ge
resnės progos nebuvo ir ne
bus, pigiai ir prieinamai įsi
gyti naujus gražius namus 
vienoj geriausių liętuvių ko
lonijų Chicagoj.

Dviejų augštų mūriniai 
namai, dviem pagyvenimais 
po 6 kambarius, aržuolu iš
taisytas vidus, karštu van
deniu apšildomi, marmuri
nės aslos maudynėse, bufe
tai, franeuziškos durys, ga- 
ziniai pečiai, aisbaksiai ir vi
si kiti vėliausios mados įtai
symai. Randasi 3205, 3211 
ir 3217 So. Auburn Avė.

M. J. KIRAS 
3335 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė: Pydovimui

PARDAVIMUI ar mainymui ge
ram stovyj muro numna, 5 ft. ir 
Meat Marketas, 2—5, 2—4 ir 1—6 
kambarini. Rendos $200 j mėnesi, 
pečiais šildomas. Galima mainyti 
viską sykiu ar atskirai. Priimsiu 
bile koifj mažesnį namą, lotus ar 
automobilių; agentam išmokėsiu pil
ną komišiną, namas randasi 
Side.

Kicipkitės:
MASIULIS, 
Halsted si. 
3rd floor 

Tel. Roosevelt 3169

11)20 S.

South

PARDAVIMUI 2 aukštų po 
6 ir 6 kambarius, mūrinis na
mas, pečiu apšildomas, 2 maši
nų garažas; pardavimo priežas
tis — vyro mirtis. Savininkas 
2 lubos, 2920 S. Emerald avė. 
Tel. Victory 8197.

PARDAVIMUI teatras ir na
mas, yra 900 sėdynių, geroje 
vietoje, daromas geras biznis. 
Del informacijų atsišaukit. 
E\vald & Company, 840 West 
33 St. Koperuosime su broke
riais-.

RESTAURANAS
RESTAURANAS

BARGENAS. Pardavimui mu
ro namas, 2 aukštų, 6 kamb. ir 
1 kamb. Lotas 38X125, kaina 
tik $6,300. Savininkas išvažiuo
ja j Lietuvą. 2666 \V. 39 PI. 
Arti Archer a ve.

Miscellaneous
(vairus

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo Įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

.L J DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden Avė.,

Phone Lawndale 0114

HOME 
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojiinus prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kuri 
'enrponterystės darbą. Taipgi Įvedu 
apšildytn;) j namus. Heikale atlikti 
viršpažyinėtus darbus kreipkitės 
“Naujienų” adresu:
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted Si. 
Tel. Roosevelt 8500

KRAUTUVIŲ FIKČERIA]
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restau rantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemoj, 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

RUBIN BROS.
NAMŲV STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tėmykit tie, katrie jieš- 

kot biznio, čia pasitaiko 
gaut restauranas pusdykiai, 
Brighton Parke; nepatyru
sius biznio išmokinsiu; prie
žastis pardavimo labai svar
bi, kaina tik $1650. Visi ge
riausi restauracijos rakan
dai, kas tik reikalinga čia 
yra. Lysas 3 metams. Ren
dos $60 į mėnesį, 3 kamba
riai gyvenimui, mainysiu į 
lotą ar automobilių; agen
tam mokėsiu pilną komišiną 
už pardavimą; matykit sa
vininką.

J. NAMON

PABDAVIMUI 2 fialų namas 
6641 Washtenaw avė., 5—5 
kambarių, yra miegojimui por
čiai, convas valgomas kamba
rys, garu šildomas,
aržuolo trimas, 3 metų 
mo, lietuvių kolonijoj, 
nebrangi, atsišaukit ant 1 
to. Tel. Vinoennes 6020.

beržo ir 
senu- 
kaina 
augš-

Pinančiai
Finansai-Paskolos

Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. (vedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notinc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

2418 W. Marquette Rd. 
arti Westem Avė. 

Phone Prospect 8678
Nedėlioj galima matyt nuo 

10 iki 2 po pietų.

PARDAVIMUI didelis naujas 
moderniškas biznio namas Ci
cero], su 20 kambarių hoteliu, 
6 štorai ofisams ir flatas; vie
nas iš storų yra minkštų gėri
mų užeiga. Viskas parendavo- 
ta. Rendų įplaukia $11,200 per 
melus, (iera progą geram biz
niui.

Savininkas
1247 S. Cicero avė., Cicero, III.

2 FLATAI Marųuette Manor, 6 ir 
6 kambariai, mainys ant cottage ar 
bungalow.

STORAS ir 3 flatai, muro, ant 
didelės biznio gatvės #ir karų lai- 
nės, mainys ant drabužių arba čc- 
verykų štoro.

80 AKRŲ farma netoli Chicagos 
su gyvuliais ir budinkais, mainys 
ant miesto prapertės.

60 AKRŲ žemės, taipjau netoli 
Chicagos, su budinkais ir gyvuliais. 
Mainys ant namo.

. . CHAS. ZEKAS & CO. 
4454 So. Western avė.

BARGENAS greitam pirkėjui, 4 
kambarių stucco namas, yra gasas, 
elektra ir vana, gerojo vietoje, kai
na $3500, cash $1500, 5505 West 
24 St., Cicero.

1 MARQUETTE MANOR, naujas 6 
kambarių mūrinis bungalow, karštu 
vandeniu šildomas, dideli kambariai, 
garažas, specialiai $10,600.

6235 So. Sacramento Avė.

PARDAVIMUI 2 augMių medinis 
namas 4 ir 5 kambadių, pigiai.

5420 So. Washtenaw Avė.

MOKĖK SAU RENDĄ
PIRK cottage 5 kambarių, su vi

sais 
$500 
kaip 
geną

parankumais, Brighton Park, 
jmokėk, likusią sumą išmokės 
vendą. Kurie norite pirkti bar- 

atsišaukite pas A. GRIGAS 
.3114 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4899

BARGENAS. Pardavimui 6 kam
barių rezidencija, ant cementinio pa
mato, karštu vandenių šildoma, 1 ka
ro garažas, kaina $5800, $1000 
tėti, kitus po $50 j mėnesj su

ŠimČiais.
4018 So. Artesian Avė.

Lafayette 2676

jmo- 
nuo-

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

j vieną dieną
Perkame real estate 

kontrastus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00

3804 So.-Kedzie Avė.
-Tel. Lafayette 6738-6716

$250,000
Paskolinsiu . dėl antrų morgiėių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820 

Phone Central 6260

REIKALINGA paskola ant truni- 
|x> laiko $1,500, mokėsiu 10%, tu
riu savo namą, jei butų reikalas, 
padarysiu inorgičio. Geistina 
privatiško žmogaus.

2059 W. 23rd St. 
Roosevelt 5130

nuo

NAUJAS mūrinis biznio namas, 
štoras su 2 pagyvenimų, 2 mašinų 
garažas, karštu vandeniu šildomas, 
randasi Marųuette Manor. Parduo
siu daug pigiau, negu kaina, arba 
mainysiu kas ką turite. Kreipkitės 
pas XV. J. Paulauskj, 3236 W. 55th 
St. 2 lubos. Republic 4170.

Miscellaneous
(vairus

LIETUVIAI karpenteriai. Buda- 
vojam naujus namus, taisom senus, 
{opalus, porčius. Dirbam dienomis 
r ant kontrakto, ir duodam ant 
engvų išmokėjimų.

Elta Construction Co., 
Phone Beverly 6825.

Sol Ellis & Sons, Ine
Jobbers In

Plumbing ir namų šildymo reikmenų
2118 So. State St., Chicago, III.

Telefonai: Victory 2454
Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St.

Tel. Cicero 180.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaiko)? 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

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

U

LAIKAS užsisakyti pavasa
rinius 
Turiu 
darbe

ir vasarinius drabužius, 
gerų patyrimų šiame 

ir didelį pasirinkimą vi- 
audinių. Darbą atlieku

kuogeriausiai pagal vėliausios 
mados. Kainos prieinamos vi
siems. Taipgi sutaisau, valau ir 
protinu senus drabužius.

F. MICKAS
4146 Archer avė.

Tel. Lafayette 0057

Educational
Mokyklos

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes inokinain dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

International Barber Collcge 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st.

PAMOKOS
Lietuvių kalbos dideliems ir mažiems. 
Antradieniais nuo 7 iki 9 vakare. 
Penktadieniais nuo 8 iki 5 po pietų. 
Einu i namus.

t J. I. BRIEDIS
2846 Emerald Avė., Tel. Victory 7372

ŠOKIŲ MOKYKLA
Mokina visokius šokius. Valandos 

nuo 2 po pietų iki 8 vai. vakarais. 
Nedėliomis nuo 2 iki 5 po pietų.

2128 SOUTH HALSTED ST. 
(Pirmos lubos)

AR JUS NORITE 
lidesnj užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
sti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant košt u merių 
carų duos jums galę greičiaus ir ge
daus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
,im. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
nokame besimokinant. Irgi mokina- 
ne važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
langiaus.
FEDERAL AUTO ENG1NEERING 

scnocu
15t7 W. Madiaon Straet

ANGLŲ KALBA
yra labai svarbu mokėti kiekvienam 
gyvenančiam šioje šalyje. Kurie kal
ba gerai angliškai visur turi pasise
kimą ir pirmybę. Anglų kalbos .arit
metikos, knygvedystės, pilietybės ir 
daug kitų dalykų gali lengvai ir grei
tai išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje 'per laiškus 
(correspondence). Platesnių paaiški

nimų klausk laišku.

G. LEVESKIS 
1318 W. 12 St. 

Los Angeles, Calif.

4
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Georgas Brandes
(1842—1927)

Vasario 19 d. Kopenhagos 
mieste pasimirė šių dienų žy
miausias kritikas ir literatūros 
istorikas, Georgas Brandes.

Georgas Brande gimė kovo

tį isių studijuoti, 
tą skyrių pametė

besi-

Soren

mokyklų, jis 
universitetan 
bet už mitų 
ir perėjo į filosofijos-estetikos
fakultetą. t niversitete 
mokindamas, jis pateko kritiko 
lleidh-ergo ir filosofo 
Kierkegaardo įtakon,
gan i vškiai pastibiama jo pir
muosiuose raštuose.

Dar 1862 m., turėdamas 20 
metų amžiaus, Georgas Brandes 
parašė veikalą “Senovės žmo
nių pasauliožiura”, už kurį ga
vo aukso medalį. Po to jis 
mėgino rašyti eilėraščius, bet 
poetu neliko ir po kurio laiko 
poezijos rašymų numetė. Filo
sofijos daktaro laipsniui gauti 
jis parašė disertacijų “Taine ir 
franeuzų
prieš tai jis buvo išk'idęs

estetika’’. Bet dar

studijos”, kur tilpo 
apie Ibsenų, 
pasirodė jo 

raštų tomas, 
užsienin, 

su žymiais 
kaip tai:

.Nes, jeigu skaityti toks moks
linis veikalas, o ypatingai apie 
literatūrų (kuriai ribų iki šiol 
dar nenustatyta), be jokio da
lyko pažinimo, tai perskaičius 
tą veikalų, tikrai galima pasi
justi dvasios elgeta.

“Svarbiausios Europos lite
ratūros srovės XIX amžiuj” yra 
išversta į daugelį kalbų ir tu
ri milžiniškos reikšmės pasau
lio literatūroj.

Begyvendamas Berline, Bran
dos parašė keletu stambių vei
kalų apie pagarsėjusius rašyto- 

| jus. Rašė jis vokiečių kalba. 
Po šešerių metų jis grįžo atgal 
į Kopcnhageną, kur jaunoji 
gentkartė sutiko jį su išskėsto
mis rankomis. Čia jis parašė 
didelį veikalą apie Shakespea- 
re’ą. „Tai vienas geriausių ir 
autoretingiausių tos rųšies vei
kalų. Maždaug apie tų laiką 
jis parašė knygą vardu

i įspūdžiai”. Jo kny- 
apie Rusiją ne
savo vertės ir šianden, 
yra parašyta prieš ko 
metus. Aš nežinau ki- 

kur butų ’

Chicago, III., šeštadienis, Kovas-March, 26 d., 1927

m
Jack Sharkey (Žukauskas) su iškelta ranka. Kovo 8 d. New Yorke jis nugalėjo Miko McTigue.

Žukauskas yra vienas geriausių boksininkų. v z 1

rėjo sustoti gatvekariai ir au
tomobiliai, nes minia 
apylinkės gatves.

Pasirodė raudonos vėliavos, 
kalbėtojai pasistojo ant kėdžių 
ir visokiomis kalbomis (dau
giausia škotai) rėžė 'revoliuci
nes prakalbas ir aiškino miniai 
dienos atsitikimą. Apie puse 
po astuonių kelių tuksiančių 
minia su raudonomis vėliavo
mis ir revoliucinėmis dainomis 
palydėjo j eentralę. Glasgow 
stotį pirmutinius iš Glasgo\v’o 
važiuojančius į naują socialistų 
respubliką “revoliucionierius”.

Prieš 9 vai. ryto įėjus į sto
tį už geležinių stoties- vartų 
lar ilgai buvo girdėti minios 
šauksmas:

Užliejo

Lai gyvuoja revoliucija! I-a i 
gyvuoja Busi ja! šalin 
rialistai! šalin karas!

Ant laivo

impe-

vak

jo pirmas raštas 
Sekamais metais 
pirmas kritiškų 
187(1 m. jis išvyko 
kur jis susipažino 
tų laikų rašytojais
M iii, Arnold, Taine ir Renan.

18/9 m. Danijos žmonės bu
vo apatijos apimti; tai buvo in- 
telektualės stagnacijos laikai. 
1X61 m. karo pralaimėjimas pri
slėgė žmonių " dvasią. Ir kai 
1871 m. rudeni Brandes pradė
jo Kopenhagos universitete 
skaityti paskaitas iš visuotino- 
t ios literatūros, tai tarp ‘‘ger
biamų piliečių” kilo nemažas 
sujudimas.

Brandeso paskaitos turėjo 
nepaprastą pasisekimų, bet re
akcijos apaštalai negalėjo ra
miai žiūrėti į nuolat didėjančių 
jauno lektoriaus įtakų. Jie dė
jo visas pastangas, kad išgujus 
Brandesų iš Kopenhagos uni
versiteto. Tatai jiems ir pasi
sekė Nebegalėdamas pakęsti 
intrigų ir persekiojimų, 1878 
m. Brandes išvyko į Berliną, 
kur išgyveno šešerius metus.

Kopenhagoj laikytos paskai
tos tapo išleistos l>endru var
du “Svarbiausios Europos li
teratūros srovės XIX amžiuje’’. 
Tai stambiausias Brandeso vei
kalas, kuris susideda iš šešių 
didokų tomų. Apie tą'veikalų 
Ibsenas, rašydamas pačiam jo 
autoriui, pasakė:

“Tamstos knyga nėra nei li
teratūros, nei kultūros istorija 
bent tąja prasme, kaip tai buvo 
seniau suprantama. Aš neno
riu savęs varginti, ieškodamas 
jai tinkamo pavadinimo. Man

norėjo karo, tai kodėl jos ne
padaro taikų?”

Maždaug apie tų laiką viena
me Amerikos žurnale Brandes 
rašė:

“Moderninės tautos gali daug 
kuo didžiuoti; jos neturi pagrin
do smerkti viena kitą. Bet^iek- 
viena tauta yra įsitikinusi, jog 
ji yra geriausia, ir Dievas, ku
ris žino savo biznį, neprivalo 
turėti jokių abejonių apie tai, 
kuriai tautai suteikti pergalės 
vainiką... Erancuzai mano, jog 
jie yra Dievo išrinktieji žmo
nės. Tokią jau nuomonę turi 
apie save vokiečiai. Dievas tu
ri padėti tiek vieniems, tiek ki-

“Busijos 
ga i

I nustojo 
Inors ji ; 
kius 45 i 
tos tokios knygos, 
taip nepaprastai gerai aprašyta 
Busijos žmonių charakteristi
ka (kiek inteligentų ir intelek
tualų, tiek ir paprastų m u ž i- 
k ų) ir kur butų tinkamiau api
budinta jų literatūra. 'Tas pats 
galima pasakyti ir apie Bran
deso kitą knygą, kuri pašven
čiama Lenkijos aprašymui. Toj 
knygoj Brandes pasirodė esąs 
tikras pranašas. Jis nurodė j ! tiems karų laimėti. Priešingame 
lenkų patologišką patriotizmą, ------------------------------ -----------
kuris nieko gero m lėmė. Skai- Jonas Ascilla 
tai it Brandeso knygų, darosi i 
visai aišku, kodėl l>enkijų šian
dien vaido visokie l*ulsudskiai, 
kurie svajoja apie galingos im
perijos sukūrimą.

1911 m. Brandes aplankė 
Ameriką, kur jis i 
kaitas apie Shakespeare’ą.

“Varputis skambėjo ha palio
vos dieną ir naktį”, pareiškė | 
jis, apleisdamas Ameriką. “Aš 
buvau priverstas lankyti mano 
pagcibimui rengiamas vakarie
ne 3 ir pietus ir atsakinėti į į- 
vairiausius klausimus.’’

Tatai, žinoma, labai vargino 
Brandesą. Bet apskritai imant 
Amerika jam patiko, tik, sake 
jis, gyvenimas čia yra perdaug

kri-

karo 
viso-

atvėjyj gali kilti abejonių no 
lik dėl jo visagalingumo, bet ir 
dėl Jo egzistavimo. Jokiu budu 
Visagalis šiandien atsidūrė keb
lioj padėtyj ir pergyvena 
tiška momentą”. I u

Brandeso nusistatymas 
klausimu labai nepatiko
kic , rųšies uęa-patriotams. Net 
io draugai (pavyzdžiui, Clamen- 
ceau) pradėjo j j smerkti. Bet 
tai nepaveikė Brandesų. Jis pa
silikę ištikimas savo įsitikini
mams. O kai karo kvaitulys 
praėjo, visi mąstantys žmonės 
pamatė, jog Brandeso nusistaty
mas buvo teisingas.

Bi ardės buvo žydų kilmės*. 
Save atsiminimuose (anglų Ver-

time: “Reminiscences’’) jis pa
sakoja, kaip kartų su aukle jis 
išėjo pasivaikščioti. Jis turėjo 
eiti gatve, o ne trotuaru. Vai
kui tai atrodė, keista ir jis par 
klausė auklės, kodėl jie eina 
gatve. Aukle atsakė, jog yra 
toks patvarkymas, kuris drau
džia žydams trotuaru eiti, 
nenoriu pildyti neteisingų 
tvarkymai” atkirto vaikas, v .

Tie kūdikystėj pasakyti
džiai buvo Brandeso viso gyve 
nimo 
ties nepaliovė 
teisingais patvarkymais,
vienokiu ar kitokiu budu varžė 
•.žmogaus laisvę.

pa-

žo-

ohalsis. Jis iki pat mir- 
kovojęs* su ne- 

kurie

Revoliucijų ir Perversmų Sukuryj
. aplankė se>* huvo rašyta apie mano at
skaitė pas- i‘liavimą iš Kinijos j Suvieny

tas Valstijas, kur buvo minima,

čiau apie savo įdomius priety-

linio Rusijos; užsienio vei
kom i saro čišeri- 

$is komitetas po

Iš tų kasyklų buvo ga- 
išeiti arba milionierium,

foru i jos aukso kasykloms, ko
kios jos buvo tuoj po jų atra
dimo.
Įima
arba elgeta”.

Kų reiškia tie Ibseno žodžioi? 
Pasak B. M., jų reikšmė yra 
sekama: Brandeso veikalas apie 
19 amžių yra parašytas moks
liškai, kritiškai, parašytas lais
vo žmogaus, laisvo nuo visų 
a priori primestų prietarų apie 
tą ar kitą rašytoją. Brandes 
pats buvo išstudijavęs 
svarbiausius to amžiaus rašy
tojus, ir ne tik to amžiaus, bet 
ir ankstyvesnius, pats juos vi
sapusiškai pažino ir 
remdamas sukurė 
veikalą, kuriam toj 
gaus iki šiol nėra, 
ku, kad norint

tuo pasi- 
milžinišką 
srityj ly- 

Todtl aiš-
surasti tame 

veikale milioninį turtą, reikia 
jis skaityti taip pat turint bent 
kiek supratimo apie literatūros 
sroves, apie rašytojus ir t.t.

Brandes didžiausiu Amerikos 
poetu skaitė Poe. Jis mėgo 
taipgi Paine, “kadangi jis buvo 
heretikas, kokiu ir aš esu”,—• 
sake jis. Iš naujasniųjų rašy
tojų pirmoje vietoje jis statė 
Jack Londonu ir Upton Si il
čiai rą. Jis taipgi gan prielan
kiai atsiliepė apie Menckenų, 
žinomą Amerikos kritikų.

Kuomet Brandes atvyko j 
Ameriką, tai reporteriai pirmoj 
vietoj paklausė jo, ką jis mano 
apie Laisvės Statulą.

“Ar tai tik tiek laisves jus 
teturite?”— paklausė jis. Tuo 
laiku ta pastaba buvo juoku pa
laikyta. Bit devvneriems me
tams praėjus, Brandes pareiš
kė, jog jis nejuokavo tų klausi
mų statydamas. ‘‘Ką aš turė
jau galvoj ir norėjau pasakyti”, 
pareiškė jis, “yra tai, jog nie
kur kitur socialinė laisvė nėra 
taip suvaržyta, kaip Amerikoj”.

1916 m. pasirodė jo knyga 
apie karą (anglų vertime: 
“Nations at War”), kur tarp 
kitko sakoma:

“Kiekviena kariaujančių vals
tybių tvirtina, jog ji veda ap
sigynimo karą. Visos jos [vals
tybės] tapo užpultos, .visos jos 
gina savo nepriklausomybę, vi
sos jos skerdžia žmones apsi
gynimo tikslais. Bet jeigu nė 
viena kariaujančių valstybių ne-

Nor», d su, aš neturiu 
i tojo gabumu, bet mielu 
pagal savo išgalėjimą, 

(stengsiu patenkinti “Naujienų” 
i pageidavimus. Viena, kad jau 
“Naujienose” tilpo keletas ma
no laiškų iš Kinijos, ir antra, 

(ačiū “Naujienoms”, aš du kartu 
susirašiau su savo broliais Ame
rikoj: 1918 m. iš Rusijos ir 1923 
m. iš Kinijos, ir toliau, kaip jau 
buvę minėta, per “Naujienų” 
laivakorčių skyrių atkeliavau į 
Suvienytas Valstijas.

Aprašyti visus ,daugiau 8-nių 
metų, įspūdžius yra sunku. 
Tuo labiau, kad viskas prisiei
na rašyti iš atminties, nes už
rašai ar laikraščių iškarpos pa
vojinga buvo laikyti iš priežąs- 
ties per daug tankiai atsikar
tojančio valdžios vartymosi 
(14 perversmų į 5*/> metų!). 
Kiekviena nauja valdžia išras
davo naujas bausmes ir prisi
kabinimus už niekniekius, (čia 
turiu perspėti, kad tokis val
džių vartymasis buvo Tolimuose 
Rytuose, kur stovėjo svetimša
lių nesikišančių į Busijos vi
daus dalykus armijos ir kariš
ki laivai).

♦ « ♦

Apie metus laiko pirm negu 
prasidėjo karas aš papuoliau į 
Angliją, kur ir prisiėjo išgy
venti iki Busijos revoliucijos.

Jau 1915-16 metais Anglijos 
valdžia norėjo sumobilizuoti ir 
išsiųsti į karo lauką visus‘Ru
sijos piliečius nuo 18 ligi 43 
metų amžiaus, gyvenančius An
glijoj.

r cu>y • 
noru, 
pasi-

no.
kTkvieno apgarsinimo apie mo- 
b’lizaciją Rusijos piliečų iš
kasdavo iš Anglijos įstatymų 
punktus, kuriais remiantis An
glijos valdžia neturi teisės im- 
•’ Į kaiiuomenę, nes didžiuma 
Buri jos piliečių buvo pabėgę 
nuo caro ir jo žandarų perse
kiojimo ir jokiu budu negali 
‘iti už juos kariauti.

Žinoma, tas Anglijos valdžiai 
nelabai patiko, bet nieko ne- 
ordarysi, kadangi buvo toki į- 
statymai ir kol kas prisiėjo su 
‘uis skaitytis, šitaip dalykai 
ėjo iki 1917 m., tai yra Rusi
jos revoliucijai.

Tuoj po nuvertimo Busijos 
caro, Anglijos valdžia pradėjo 
vesti derybas su laikinąja rusų 
valdžia ir jau pabaigoj 1917 m. 
pradėjo vežti į Rusiją jos bu
vusius piliečius. Bet tada jau 
nebuvo jokio pasipriešinimo. 
Daugelis važiavo patys, o da 
daugiau tik laukė, kad greičiau 
išvežtų. Laike karo, nors ir 
r.eįvažiavo naujų imigrantų, 
bet Lietuvių Socialistų Sąjunga 
Anglijoj gerokai padidėjo. Glas- 
2,cw L.S.S, 5-ta kuopa įsigijo 
geresnę svetainę už visas ki
tas lietuvių organizacijas. Prie 
penktos kuopos prisidėjo latvių 
socialistų grupė, žydų-rusų lite- 
laturos ratelis ir, rodosi, 1916 
metais L.
sivienijo su anglų 
vietinės miesto dalies kuopa. 
Susivienijus tiek 
daiktą, buvo kam

Nekalbant apie 
šokių, gana gabių
tų kalbėtojų, tankiai 5-tos kuo
pos svetainę atlankydavo Glee 
partijos choras ii 200 narių. 
Nors, tiesa, anglai negali girtis 
savo balsais, bet Glee partijos 
choras tiek buvo išlavintas, kad 
išvažiavus iš Anglijos beveik

per 9 metus neteko niekur gir
dėti tokio choro, taip pat bu
vo geras ir žydų stygų orkes
tras.

Kilus Rusijos revoliucijai ir 
paėmus socialistams vadovavi
mų laikinoj valdžioj, 5-tos. kuo
pos svetainė pavirto kaip ir tos

tik kad Nusivažiuodavo j 5 kuo
pos svetainę socialistų grupės 
iš apylinkės miestų, bet ir bu
vusieji didžiausi socializmo prie
šai pradėjo muštis į krutinę ir 
gailėdamiesi už savo nuodėmes 
kalb'jo m e a c u 
e u 1 p a ir rašėsi 
Sąjungų.

1 p a, m e a 
j Socialistų

sės buvo 
komitetas

Rusijos piliečių tei- 
js’teigtas tam tikras 
po vadovyste dabar

5-ta kuopa su- 
socialistų

draugysčių į 
ir ką veikti, 
daugybę vi- 
anglų ir ki-

Apsistojus rusų šarvuočiams 
(ilasgcvv uoste, neetik jūreiviai, 
bet ir karininkai traukė į 5-tos 
kuopos lietuvių svetainę. Taip 
staiga kilusi Busijos revoliuci
ja į padanges iškėlė dvasių ne
tik buvusių priespaudoj Busijos 
piliečių, bet ir anglų socialistų 
ir šiaip radikalų.

Šitokiame pakilime dvasios 
gavome iš anglų valdžios pra
nešimų apie išvažiavimą į Rusi- 
.14-
Iš konstitucinės monarchijos į 

socialistinę respubliką
Iš Anglijos jau buvo išvež

ta keturios grupčis, bet Škoti
jos dar kol kas nebuvo judinę, 
ir tik 9 dieną lapkričio, 1917 
m. padarė pirmą bandymą.

Pradėjo nuo jaunesnių ir ne 
vedusių. Į pirmą eilę pa
puolė 9 lietuviai (jų tarpe ir 
aš), iš kurių penki buvo L. S. 
S. nariai. Nežiūrint, jog vėlai 
penktadienio vakare anglų po
licija įteikė popieras, kad sek
madienio rytą turime būt sto- 
tyj, bet ši žinia žaibo greitu
mu aplėkė visus apylinkės mie
stelius ir sekmadienio rytą nuo 
6 vai. pradėjo rinktis minios 
pas L. S. S. 5-tos kuopos svo 
tainę, o jau apie 8 vai. ryto tu

Pirmadieny apie 3 vai.
jau buvome mieste Liverpool, 
kur mus lauke tam tyčia pareng
ti keli laivai. Mums iš traukinio 
atėjus tiesiai ant laivo, jau ra
dome gana didelį būrį imigran
tų iš daugelio Anglijos miestų 
lame skaičiuje nemažas būrys 
ir lietuvių. Tą pat dienų iš
plaukėm į juras. Iš Liverpool 
drauge su mumis išplaukė 14— 
15 laivų ir taip lydžiami iš vi
sų pusių kariškų skraiduolių 
plaukėme visi 3 dienas. Po tri
jų dienų kariški laivai kur tai 
dingo, o plaukusieji visokios 
rųšies lavai pasidalino į 3 gru
pes. Vieni nuplaukė tiesiai, 
kiti pasuko į kairę; musų gi 3 
laivai pasuko į dešinę. Laikas 
buvo vienas pavojingiausių, 
kuomet Vokietijos laivai skan
dino priešų laivus desėtkais, ir 
visų laiką galima buvo laukti 
pavojaus. Atsirado visokių 
provokatorių; pradėjo kallriti. 
kad Anglijos valdžia išvežė mus 
tikslu nuskandinti užtai, kad 
nėjome į Anglijos kariuomenę 
ir kad laivas yra prikrautas 
sprogstančios medžiagos;kas 
reiškė, jog atsitikus nelaimei 
nėra galima išsigelbėti. Bailes
ni iš pasažierių pradėjo neri
mauti, gandas daėjo lig laivo 
kapitono. Tas vieną rytų su-’ 
šaukė visus ir liepė bot ra
miems ir neklausyti jokių kal
bų. Po to visi šiek tiek apri
mo.

l'ž <8 9 idenų, atplaukus jau 
gana toli nuo Anglijos krantų 
(viso nuo Liverpool į Archan
gelską važiavome 18 dienų), 
prasidėjo politinis veikimas, tai 
yra mitingai ir priruošimai 
naujai Rusijos valdžiai pasvei
kinimo ir rezoliucijų.

Nors visi keliauninkai šiaip- 
taip kalbėjo angliškai, bet re
zoliucijos ir pasveikinimai tu
rėjo būt parašyta rusiškai.

šiuo reikalu buvo išrinkta po 
1—2 asmeniu nuo kiekvienos 
tautos; kadangi daugiausia bu
vo žydų, tai jų didžiuma ir pa
puolė

“praliejusio” už tėvynę kraują 
savo, kokių nors dokumentų ar 
užmokesčio už kokią nors 
tnanšportacija, kaip tai: gelžke- 
liu, gatvekariu, vandeniu ir 
t.t. Tą momentą galima pava
dinti - pilkšinelių momentu.

Nuo Achangelsko į -Maskvą 
važiavom keturias dienas, ir 
nors prisiėjo voliotis ant pli
kų IV klasės vagono grindų, 
o aplinkui tik ir matėsi di- 
džiausis skurdas, bet mes dar 
vis jautėmės, kad. važiuojame į 
proletariato tėvynę. Bet jau 
Maskvoj ir rtfažai patyrusiam 
metėsi į akis ta bedugnė, ski
rianti Rusijos piliečius į dvi 
viena kitai priešingas klases. 
To negali sau persistatyti ne
buvęs tais laikais’ Rusijoj Ame
rikos ar Anglijos gyventojas. 
'Tarpe minios basų, nuplyšusių, 
apsikarsčiusių visokiais lopais, 
oro kuriuos vietomis matėsi 
nuogas kūnas, labai tankiai su
sitikdavome asmenis, kurių 
drabužiai nustelbtų Amerikos 
didžiausius inilionierius savo 
brangumu ir puikia išvaizda. 
Šitie žmonės visiškai negalėjo 
suprasti vieni kitų gyvenimo. 
Tai lyg ir dvi atskiros žmonių 
grupės, sukėlusius baisiausias 
žudynes ir neapykantą. Kad iš
vengus keršto, arba kad kam 
atkeršyti, kas tik galėjo, lindo 
j pilką kareivio šinelį, kuriame 
buvo visa galybė. Nekartą 
’ekįų pilkašinelių minia užmuš- 
lavo žmogų už mažmožį.

Vieną karta man dar su 
dviem lietuviam, pervežtais iš 
Anglijos, bevaikščiojant po 
Maskvos turgavietę vadinama 
Sucharevaja bašn.a, išgirdom ko
kį tai žvėrišką riksmą susigru- 
dusioj kareiviu minioj. Kiek 
prasįskirsčius miniai, pasirodė 
baisus reginys Beveik su že
me sulygintas gulėja viduryj 
minios žmogaus lavonas. Per 
sudraskytus drabužius matėsi 
išplėštos mėsos ir kraujas susi
maišęs su purvinais drabu
žiais rodė liktai ką atliktą žvė
rišką minios darbą. Kiek pas
kiau teko patirti, kad žmogus 
buvo užmuštas už tai, kad no
rėjo kokiu tai budu atimti iš 
bekojo kareivio keletą kapeikų. 
Ve’inu teko matyti daug- bai
lesnių paveikslų, bet jau jie 
aip nesmigo į širdį ir galvą, 
d:ip kad tas pirmutinis. Apie 
kai kuriuos priesieis toliau šį- 
ą parašyti.

Rusų pilietiniai karai

ir j šį komitetų. Man, 
geriausia žinančiam rusų 
ir kaipo buvusiam L. S. 
B. dešimties metų sukak- 
suvažiavimo sekretoriui, 

prisiėjo užimti vadovaujančių 
lietuvių tarpe.

Baisi suirutė

kalbų

vietų

18 dienų musų laivas ap- 
Baltųjų jurų prieplaukoj

l*o 
sitojo 
Archangelske, kur daug ko iš
malėme naujo ir nepatirto gy
venime. Tai buvo didžiausio 
suirinyi momentas, kuomet vi
siškai nebuvo galima suprasti, 
kas valdo šalį. Visa šalis buvo 
apsiausta lyg kokio pilk-šine- 
lių amaro; vieni jų buvo s-u 
‘pagonais” ir žvaigždėm si, kiti 
be. Bet po tais pilkais karei
vių rūbais slėpėsi ne tik buvu
sieji Rusijos kareiviai, bet ir 
visokį plėšikai, valkatos, bijan
tys keršto ir visi kiti. Įlysdami 
į pilką kareivio drabužį, pasi
lieki tikru šalies- valdovu. Kas 
gali drįsti klausti kareivio,

Dar mums bebūnant Mask
voje parvažiavo antra ir tre
čia grupė imigrantų iš Angli
es, bet jau jiems nebuvo vie- 
os Europos rusų miestuose: 
ie tiesiai iš Archangelsko bu

vo gabenami į Sibirą. Tuom-gi 
aiku Maskvoj buvo laukiama 
už kelių dienų suvažiavimo 
Steigiamo Susirinkimo (učre- 
Jitelnoje sobranije), prie ku
rio smarkiai rengėsi visos po- 
itinės partijos ir jau huvo jau
čiamas žvangėjimas ginklų. 
Matydami, kad Maskvoj nėra 
<as veikti, mes I lietuviai, ga
vę veltui kelionei tikietus, iš
važiavome į Tolimus Bylus. 
Mums išvažiavus ant rytjaus 
prasidėjo Maskvoj pilietinis ka
ras, pasibaigęs bolševikų laimė
jimu.

Rusijos piliečiai, kurie atvy
ko iš Anglijos, nežiūrint į jų 
tautybę, buvo laikomi daug že
miau, negu anglai ir turėdavo 
atlikti pačius sunkiausius ir 
prasčiausius darbus. Del to di
delė dauguma jų sutiko važiuo
ti į Rusiją, iy ne stoti į anglų 
kariuomenę. Tuo laiku, kai 
laivas po laivo gabeno Rusijos 
piliečius iš Anglijos į Archan
gelską, Rusijos bolševikai, lai 
mėję pilietinį karą, skubiai pa 
darė su vokiečiais taiką. Tuo 
jie dar labiau sustiprino savo 
padėtį, nes, neatsižvelgiant kas

(Seka ant 3-čio pusi.)
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bus toliau, didžiausios minios 
kareivių, išsprukusių iš fronto, 
jokiu Hudu atgal grįžti neno
rėjo. Gi bolševikų obalsis “ša
lin karas” patraukė tas minias.

Didelė dauguma išvežtų iš 
Anglijos į Rusiją imigrantų 
būvu Anglijoj pragyvenę po ke- 
holiką metų ir daugelis turėjo 
savo šeimynas, kurias išvažiuo
dami turėjo palikti ari t “Dievo 
valios”, nes beveik visi gyveno 
tos dienos uždarbiu ir išvežami 
turėjo palikti savo šeimynas be 
kąsnio duonos. Daugiau 40,OOO 
parvežtų iš Anglijos imigrantų 
l.uvo kaip tik tuo laiku, kuo
met užsiliepsnojo Rusijoj pilie
tinis karas. Nepatenkinti An
glijos ir Rusijos valdžiomis, jie 
lengvai laivo patraukiami i bol
ševikų organizuojamus raudo
nos armijos L-urnis ir žymiai 
sustiprino juos. Sibire pas La
žo ir kitur buvo atskiri batalio
nai vien tik iš lietuvių, parvež
tų iš Anglijos, kurie pasirodė 
• są tikrais “ricieriais”, 2 ar 3

bų Semionovo kelis kart stip
resnę kazokų armiją. Pas ši
tuos žmones nebuvo jokio poli
tiško nusistatymo, jie ujo į bol- 
ševikų eiles keršydami Rusijos 
laikinei valdžiai už išvežimą jų 
iš Anglijos. Tai buvusieji An
glijos blaivininkai, kazimierie- 
čiai, juozapiečiai ir t. p. sočia 
listų ir socializmo priešai, bet 
čia jie nepaisė su kuo ir už ką 
kariaujama. Buvusieji socialis
tų partijos nariai iš karto pra
dėję smarkįai veikti, turėjo pa
sitraukti Į šalį, nes minia veikė 
ne tani tikrai nustatytu keliu, 
h et palaidai. 'Poliau pamatysi
me, jog laimėjo tik visoki vir- 
šylos, kuomet minia kuodaugiau 
tarpusavyj kovojo, tuo daugiau 
užsitraukė ant savęs skurdo ir 
vargo.

Kelionė Rusijos gelžkeliais
Kadangi į Lietuvą per karo 

frontą nebuvo galima Įvažiuoti, 
tai geriausia vieta, kur dar ne 
buvo tiek prisigrūdę visokių 
pabėgėlių, būvu Sibiru Tolimi 
Rytai.

Maskvos i Vladivostoką » * 
10,000 varstų važiavom 

lai-

Bet šitais įstatymais naudojasi 
tik vietos gyventojai. Keleiviai 
jais neapdrausti.

Daug Įdom ių atsitik imu pa
pasakodavo patys Sibiro gyven
tojai, kaip sibiriečiai, gražiai 
priėmę-pavaišinę kokį nors ke
liauninką ir sužinoję, kad jis 
turi ką nors brangaus, jam už
migus, o kartais ir ne, su leng
va ranka nuvarydavo jį pas 
Abraomą.

Vienas jau senyvas žmogelis 
štai ką apie save papasakojo: , 

Daug metų atgal jis kokiu 
tai budu dasiguvęs j aukso ka
rklas Sibire. Kiek pelnęs, da- 
j aukso pasiuntęs paštu, o da)į 
•lasiėmes su savim ir leidosi na- l
nų link. Kelyj jam teko apsi
nakvoti pas kokius tai senukus, 
lie ji gražiai priėmę-pavaišinę. 
Laike vakarienės buvo kalbama 
įpie darbą ir uždarbius aukso 
kasyklose. Jis pasipasakojęs 
reniams, kad jis mažai pelnęs, 
be to, dali pasiuntęs namo paš
ali. <» likusią dalį nešasi su sa- 
;iin. Po vakarienės senė ėniC- 
,i klot patalą, o senis galąst 
kilį. Jis buk pajutęs, kad čia 
iam gatavojama “dangaus ka- 
•alvste” ir sprukęs pro duris.

Juk 
75 metai, kam kankin- 

Peilis aštrus, mirtis 
pasiduok P*
ir tam panašiu apsa- 

girdėjau šimtus; daug

.NUO 
apie 
daugiau pusantro mėnesio

>ėgus laukan, vartus' radęs už- 
•ištus ir jam ilgai prisiėję mč- 
ytis po kiemą iki galų gale ne- 
icršokęs per tvorą. Senis vis 
jį vijosi, o sene, stovėdama 
arpduryj, vis kartojusi: 

aeli, pasiduok, pasiduok!
jau jam 
.i seni. 
<engva;

Tokių 
žymelių
iuc.se yra išmislo, bet daug ir 
visybės.

('.aro laikais visi Sibiro gy
niotojai turėjo teisės nešiot 
.autuva ir dėl to ne tik vyrai, 
iet ir moters bei jauni 10—11 
netų vaikai vartojo geriau gin- 
dą, negu paprastas kareivis; 
r kartais, atsitikus nelaimei, 
iv drąsiai stodavo į kovą su 
.ūkiais baisiais žvėrimis, kaip 
tad Sibiro tigras.

Aš čia šiek tiek nuklydau j 
talį ir todėl grįstu prie gelž- 
cflio. Nors ir gana lėtai ir su 
Igomis pertraukomis musų

Maskvoj per tris dienas 
kaip negalėjom p risi mušti 
traukinio, nes voę tik trauki
nys įkiš! rodydavo stoties link, 
kaip šimtai visokio plauko pa
sažierių api puldavo jį iš visų 
pusių ir mums nepripratusiems 
prie tokio trikso sunku buvo

nie- 
prie

Matydami, kad nieks neišei
na, ketvirtą dieną spėka įsi
veržėm i trūkį, kur prisiėjo 
prastovėti ant vienos vietos 4 
dienas.

Iš Maskvos traukinys išėjo 
aplipęs pasažieriais kaip musė
mis. l’ž kelių destėkų vars*tų 
nuo Maskvos pradėjo lūžti va
gonų stogai ir važiavusieji ant 

žmonės pradėjo kris
davo manta j vidur j va- 
ant pasažierių, o pava- 

nuo Maskvos apie 150

t i su 
gono 
žiavus 
varstų, tiltas nušluodamas trū
kio stogus užmušė ir sužeidė 
apie 30 žmonių.

Bet į šiuos visus nuotykius 
mažai kas kreipė dėmesio; vis
kas matyt buvo labai paprasta.

Pravažiavus Uralo kalnus ir 
nusileidus į Sibiro lygumas, pa- 
sažieriai 
likusiems 
važiuoti.

kur tai išsiskirstė ir 
buvo daug laisviau

visiškai neišrodė to-Sibiras
kis baisus, kaip žmonės apie jį 
manydavo Lietuvoj. Sibiriečiai 
labai įsižeisdavo, jei kas pra
dėdavo kalbėt apie Sibirą kaipo 
apie nelaimingą šalį. Sibiro gy
ventojai turėjo daugiau lais
vės, negu gyvenantys europi
nėj Rusijoj, ir pas juos yra iš
sidirbę tam tikri įstatymai, 
apdraudžiant^ gyvybę ir tur
tą, ir jie yra tvirtai užlaikomi.

traukinys* vis ėjo ir ėjo pirmyn, Malonus ar malonios, jei jus 
palikdamas Europą toli toli, esat kuomet nors ”sus<bridki- 
0 tuo tarpu Rusijoj prasidėjo nę” bile kuo ir jus kitą kartą 
aštri kova tarpe palaikančių lai- į tą pažvelgę, ar gi pavadysit 
kiną valdžk. i> bolševikų ka- tą šviesa aukuru ar žvaigžde?., 
nuomonių.

Mes ir nepastebėjom, kad 
parkui musų traukinį ritasi pi
lietinis rusų karas, o mus*ų 
traukiniui pasukus į Mandžu- 
riją, kur prisiėjo prabūti kelio
lika dienų ir kuomet išvažia
vom vėl atgal į Rusijos teritori
ją, pilietinis ,karas buvo mus 
aplenkęs. Vietoj buvusios lai
kinos. valdž Tos, visur valdė dar
bini n kų, valstiečių ir kareivių 
tarybos (sovietai), ir lik atva
žiavę į paskutinį punktą, miestą 
Vladivostoką, turėjom galutinai 
apsistoti, nes jau traukinys at
simušė į japoniškų jurų kran
tus ir toliau negalėjo eiti. Vla
divostoke kiek aiškiau sužino
jom, kas atsitiko visoj plačioj 
Rusijos imperijoj mums esant

No, ne... Kaip sau norit ne, — 
ir net niekuomet,... ne. Taip ne
bus ir negali bliti. Pasikasysi 
sau pakaušį, broleli, pataisysi 
kairės rankos nykščiu 
žengsi su apmaudu 
prarijęs...

Dovanokit, ant galo,
aš nežinau tikrenybės to pasa
kyto, gal tas- ką kitą reiškia? 
Norėjau aį draugo pasiklausti, 
bet -jis begėdis kur tai išsivil
ko su ta 
Laukiu, 
truko it 
nutvėręs 
syti,

mučę ir 
it musę

gal ir

mano 
kiaušinis ir 
skubiu ra- 
jums apie 
nesąmones,

Taigi Vladivostokas ir likosi 
centralinė vieta, 
siejo su 
daugiau.

kurioj ir pri- 
mažais išvažiavimais 

negu per 5 metus pra- 
lr kas dar liko neiš-

kreivakoja 
bet kantrybė 
užperėtas 
plunksną

skusdamasis 
minėtas pasaulines 
kurios mane pakrutino už pat 
galiuko... širdies. Bet nežinau, 
gal jus ir aplepausiai manęs 
nesuprasit ir mano dejones pa
siųsite kartu su manim po 
šimts velnių. Bet aš nepaisau 

.‘r ieškau teisybės...
Pasakykit, Kas tai yra žvaig

ždė?... Išskaitęs aš iš laikraš
čių apie žvaigždes, parėjau na-

garavę iš atminties, aprašysiu mo įr sukdamas ašerj pakau-
vūliau. šyj, ėmiau smulkiai apgalvoti 

— kiekvieną žingsnį minėto mano 
i pasiryžimo suprasti kas tai yra 
I žvaigždė... Norėjau neišmanėlę

Visokių yra Žvaigždžių savo makaulę mušti į sieną it 
susprogusią puodynę, bet susi
laikiau atatikęs vieną mintį:

; —tuo laiku aš pamačiau vieną 
• esybę su sijonu, (velniuks bera-
Igis viens žino, ar ji tai buvo 

bet toks mano jau į-
1 sitikinimas buvo...) ir pradėjau 
i ją ščyrai apžiurinėti iš visų 

Žinot, kad ant mėlyno skliau-1 PUS*V•’ iš užpakalio atrodė

Stasys žmuidzinas.

Sveiki linksmi visi, dideli ii 
maži!..,

Ar jus žinote, ką aš noriu , žvaigždė, 
pasakyt?.. Ko tylit?... “šiur 
nežinot...

daugybė žvaig-pt mVs bėroji, o iš priešakio pa- 
l tyloje, tamsoje' mažiau kreivą nosį ir priegtam 

Bet ar žinote, kiek ‘ dvišaką, akys buvo rainos it 
i šiame mamas-■ katino dešriaus, o kitos dalys...

ypatingai musų I Bet kur žvaigždė, kur gi?... 
parengiinŲose... M’abi gale aš įsidrąsinau savo 

bet ašaros byra ištyrimuose, — atsiklaupiau 
šimts kalakutų, ant kelių...

to dangaus < 
ždžių nakties 
spingsi... 1 
žvaigždžių yra 
čių sviete, o 
lietuviškuose 
Tas nejuokai. 
Na. kur po i 
nebyrės, kuomet jauti kad žmo
gaus nesąmonė jau pasiekė tiesS ranką it Maižiešius eudus 
augščiausio laipsnio... Kuomet 
žvaigžde vadinama kiekviena 
“esybė”, o ypatingai su (at
leiskite man nepraustsnukiui)! 
—su sijonu.

Nepykit si joninės esybės, ne 
to aš taip sakau, kad pats 
vyriško budo esybe, bet 
perdaug, o kas perdaug 

šelauk!...

darydamas, potam 
kumščių ir kad ; 
per ausį, sakydama:

‘‘Tai tau bimbale žiūrėti, 
tau žiūrėti... į žvaigždes.”

Mano skiauturėj smegens 
turias eiles persivertė, akys 
raudo, o žandas papūto, kad 
atrodė, buk galva pasidalino j 
dvi nepriklausomas respublikas: 
vieną karštą ir išputusią ir 
raudoną; o kitą išbalusią, su
liesėjusią ir pamėlynavusią...

Dabar tad, mielieji, aš su
pratau, kad aš nevietoj ieško
jau žvaigždės, kad tad žvaigž
dė yra kas kita, bet kas tai vis 
ndsupralau... ir nesupratau štai 
dulko. Laikraščiuose vis skelbia
ma, kad tokiam ir tokiam pa
rengime bus tiek žvaigždžių, 
kad iš jų buk galima bus tašy
ti padus dėl klumpių...

šitas aprašymas mane tad ir 
suklaidino ir dėliai to man pri
sėjo gana skaudžiai nukentėti. 
Man atrodo, kad yda buvo tik 
tame, kad aš nemokėjau “tri- 
tyti” žvaigždę priderančiai jos 
aukštam stoviui.

Dabar gi mano noras jau su
vis išdilo kokių tai nebotų žvai
gždę matyti. Užtad nedrįsda
mas žiūrėti net į dangiškas 
žvaigždes, aš naktį eidamas ša
lyj 19-to atryto užsimerkiau, 
kad neapturėčiau gėdos ar šiaip 
bile kokio apmaudo, žiūrėdamas 
į jas.

Bei vėl nelaimė... šiuom sy
kiu bežingsniuodamas pajutau 
susyk, kad lekiu... Kur gi?— 
pamaniau sau? štai pliaukšt 
j kanalo dumblą ir panėriau... 
Buriau, buriau kojomis-ranko- 
mis ir galų gale iškišau savo 
ilgą nosį ant viršaus vandens, 
šaukdamas:

Nieko nelaukdama esybe iš-

sugniaužė riams.
zvembs man 1 kaktą, suprasdamas,

Tuomet aš pykšt sau į 
kad toji 

žvaigždė, tai aš (gal būt) su 
dumblinomis akytėmis, nosyte 
ir kitais “člunkais”.

Dabar dovanokit mielas

net

“Help!..”
poliemonai, atsine- 
prikį (kanabūką), 
klyno ir ištraukė 
ant kranto... ‘

bet aš

Atbėgo 2 
šė kokį tai 
užkabino už 
juokdamiesi

Nejauku man buvo, 
labai mandagiai padariau gar
bingą padėkos ženklą gerada-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Kainos į Klaipėdą ir atgal: 
Trečia kliasa ....  $181

Turistine...............$196

Tiesiai į Klaipėdą
TIE KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

LIETUVOS VYCiy ORGANIZACIJOS
PRANEŠA KA» DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠĮ METĄ 

-ĮVYKS—

Laivu “Lituania” iš New Yorko Birželio 14

Kainos stačiai į Klaipėdą:
Trečia kliasa ....... $107
Turistine trečia .... $117

Revenue Tax ir Head Tax ^.tskirum
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Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite
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1922-32 So. Halsted St.
Canal 6982

J. NAKROSIS, Vedėjas

J 4177-83 Archer Avė
* La f ay et te 3171
a M. KEZES. Vedijas
XUAJLUixxxxxxxixxxxiiiixxixxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxri

Baltiko Amerikos Linija
OFICIALe linija

lasyti prie tos kuo per. 
gždžių, apie kurias taip 
rašoma ir baigsiu šiuom 
aprašymą, turėdamas vili 
jumis kilą kartą susitikti 
daugiau paplepėti.

i.iu,;
savo
i su

W. !. ''TONKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciall- 

škumas.

3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 154b 
Res. 'I ei.

Beverly 2300

■ Naujienų Spaustu v* 
Unijini

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALŪS ALUS

mVIfcORATlHO
OOO to* COW'ZAI-1ic*hT‘

Mf aiškino 
o OOO »O« TH< 
LauTN tiM CO J

ritu

Del žindamų moti- i 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIG'O
arba

Extra Palo Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groneminko r.rba aptiekoriauH, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627 

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

NAMŲ SAVININKŲ IR MALEVOTOJŲ DŪMEI!
MUSU DIDELIS PAVASARINIS 
IŠPARDAVIMAS JAU VEIKMĖJ

Štai yra keletas musų bargenų:
Maišyta maleva, galionui .... $1 ir augščiau 
Dutch Boy Baltas Lead, 100 svarų.... SI 2.75 
Grynas Linseed Oil, galionui.................. $ j
Sienoms popiera.......5c roleliui ir augščiau

SAMUEL HELMAN
Pardavinėtojas Malevų, Sieninių Popierų, šepečių, 

Varnišių ir t. t.

Phone Canal 5063 1421 So. Halsted SI

Peoples Furniture Co.
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

šiuose didžiausiose T*
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvąs mėnesiniai išmokėjimai

Laivu “LITUANIA” Gegužės 3 d.
. VIENU LAIVU KLAIPeDON
VAŽIUOKIT ŠĮ PAVASARĮ J LIETU

VĄ SU AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU, 
KUR JAUNIMAS TEN GYVUMAS, TEN 
SMAGUMAS.

IšPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
MUS, PAMATYKIT SAVO TĖVYNĘ, BRO
LIUS, SESERIS IR GIMINES.
Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti

Sekanti laivai plauks tiesiai j Klaipėdą
LITUANIA May 3-čią 1927

ESTONIA May 24-tą 1927
LITUANIA June 14-tą 1927

LITUANIA July 19-tą 1927

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
savo vietinį agentą: 

Paul Baltutis & Co. 
Central Mfg. Dist. Bank 
Jno P. Ewald 
S. L. Fabian 
Vinc. Mllaslewicz 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal SYate Bank 
Jno F. Zolp

BALTIC AMERICA LINE, 120 N. LaSalle St, Chicago, III.

901 West 33rd St., Chicago, III.
1112 West 35th St.‘ Chicago, III.
841 Weat 33rd St., Chicago, III.
809 Weat 35th St., Chicago, III.
1723 West 47th St., Chicago, III.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
726 West 18th St., Chicago, III.
3311 Sb. Halsted St., Chicago, III.
3252 So. Halsted St., Chicago, 111.
4559 So. Paulina St., Chicago, III.

DRAUGAI!
Užsakykite savo giminėms Lietuvoje 

socialistinius laikraščius:

“SOCIALDEMOKRATAS”
Savaitinis Lietuvos darbininkų laikraštis.
Socialdemokratų Partijos organas.

šiuos

Lietuvos

Kaina metams $1.20
Pusei metų 0.60

Užsieny — dvigubai

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-ve 40

“NAUJOJI GADYNE"
Socialdemokratų mėnesinis mokslo žurnalas.

Kaina metams su priedais $1.60 
Pusei metų

Užsieny — dvigubai
0.60

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-ve 40



Bedaktorius J. LAPAITIS

1739 South Halsted St., Chicago, Illinois

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas
Eina kartą savaitėje.

NAUJIENOS, CBteSgo, iii' Jestadienis, Kovo 26, 1926

Glaudus veršelis dvi karvi 
žinda.

PATARLESgelis. Vienoje rankoje jisai lai- kuris tuoj čeverykus butų pa- 
kė suteptą ir^valkiotą tarbą. kild
Idant užmokėjus konduktorm
bi’ietą, jisai savo tarbų pasidė- ir blyno greičiau neiškeptum.
jo platformai ant grindų. Tuo 
tarpu jo tarba susmuko, o iš 
jos apačios pasileido kažkoks 
'skystimas. Policmanas šoko 
'klausti, ką naujasis pasažieras 
savo tarboje turi. Pasažierio 
butą aristokratiškos minties 
žmogaus: policmanui jisai įkir
to, kad ne jo reikalas esąs jį 
čia kamantinėti.

Policmanas, 
kad žmogelis 
(munšainą). 
nedarydamas, 
lenkė prie tanljos ir, pamirkęs

matyt, manė, 
vežasi naminėlę 

Jokių ceremonijų 
policmanas paši

J. LAZDAUSKIS, Pims.. 4710 W. 121h PI., Cicero, III. i’“" “
K. J. SEMAŠKA. Rašt. 1834 Wahan8ia Avė., Chicago , P*r»W Kalus | ištekėjusi skysti-
J. KAULINAS, Ižd., 4532 S. Francisco Avė., Chicago.

Ledų gadynės pasek mes |ž*vnu’s -vra l,e #al° didelės ir 
i svarbios. Jos tačiau ir neatsi
rado kelių metų bėgy. Devyni 
ar dešimt milijonų metų yra 
ne' maža laiko!

Čionai reikia dar suminėti ki
tą be' galo svarbų gyvūnijos 
evoliucijoje reiškinį, kurs vadi
nama gamtos atranka. Lalkt 
ledų gadynės ne visos sausže-

jau buvo rašy

dešimt mi- 
Tuo laiku 
dar neini* 
menko iš

metų, šviesia balta žvaigždė 
žemė spindėjusi 650 milijonų 
metų, geltonos šviesos žvaigž
dė ji buvusi 530 milijonų me
tų. raudonai švietusi 500 mi
lijonų metų, o per 400 milijonų 
metų gęsusi ir stingusi lig 
dabartinės padėties

Darbas sekasi ir viskas tvar-

Girias nieko prieš savi 
stato, pagiriomis nė penkių 
paskaito.

1. >
ne Ir įkalbėjo kaip sveikam ligų.

Graibos kaip girtas tvoros.

tą apie treciąja ledų 
įvyko apie devyni ar 
lijonų metų atgal, 
žmogaus ant žemės 
vo. Buvo tiktai labai
sivystymo gyvūnai, šį kartą pa
kalbėsime apie trečiosios ledų 
gadynės pasekmes.

Trečioji ledų gadynė, kaip 
jair buvo pirmiau rašyta, žy
miai permainė žemės klimatą. 
Klimatas ant žemės pasidarė 
daug šaltesnis. Prie klimato 
permainos turėjo taikintis visi 
gyvūnai. Toji klimato permai
na vertė gyvūniją sparčiai to
bulėti. Kai kurie mokslininkai i 
sako, kad ši ledų gadynė gyvū
nų ir augmenų gyvenime pada
rius revoliuciją. Prieš trečiąją 

lų gadynę visoje žemėje bu
vo vien tik Iropi.ški arba šilta
me klimate pratę gyventi gyvu
liai ir augmenys, šių dienų šal-

i

prastu negras ga- 
aitas i šaltuosius

galima
pavojaus, kadangi jį 

aprengti šiltais 
tačiau turėti omenv

žemėje nebuvo nt tik žmogaus, 
bet ir visa gyvūnija buvo šiilla- 
kraujai. Kas galėjo, ledų gady
nei užėjus, atsitikti su gyvū
nais ir augmenimis, kurie per 
milijonus metų buvo pratę gy
venti krrštame klimate? Milži
niška didžiuma anos gadynes 
gyvūnų ir augmenų negalėjo 
prisitaikinti prie umaus klima
to atšalimo ir jie žemelėje am-
žinai

vikres-

ir sniegu. Tam tikrose vietose 
buvo likę ir gana šiltų vietų. 
Į tas šiltąsias vietas greitai 
spietėsi gyvūnai. Greitu laiku 
tokios vietos tapo tirštai pri
pildytos įvairiais gyvūnais. Tarp 
įų prasidėjo žiauri kova už bū
vį. Vikresnieji ir galintieji dau
giau pakęsti šaltį gyvūnai tu
rėjo daugiau progų likti gyvais, 
mgu nerangus slanįiunai. Jie 
galėdavo išeiti i šaltesnes vie- 
uis ir tenai maistą laisviau pa
brinkti, kuomet nerangus slan
kiumi dėl didelio susigTudiruo. 

[turėdavo badauti. Kada šaltį 
galinėtųjų pakęsti gyvūnų skai
čius padidėjo, padidėjo ir jų 
kova už maistą. Pati gamta to
dėl. darė atrinkimą, palikdama 
gyvais labiau galinčius prie jos 
prisitaikinti ir naikindama ne
rangius tvarinius. Gamtos at
rankos keliu iš gentkartės j 
gi ntkartę užsilikdavo gyvais 
gyvūnai vis su labiau 
įančioniis širdimis ir 
kraujo cirkuliacija, 
be davė gyvūnams 
taikintis prie atšalusio klimato. 
Tokį reiškinį galima pastebėti 
ir tarp žmonių: vieni gali dau
giau šalčio pakeisti, kiti mažiau. 
Gamtos atrankos budu pas gy
vulius išsidirbo geras kūno šil
dymo aparatas.

AUTO-FU-TURIZMAS.

mą, pauostė. Bet, matyt, nieko 
įtariamo nesuuodė. Jisai dar 
kartą pamirkė pirštus ir pri
kišo prie liežuvio. Skystimas, 
matyt, buvo be jokio snioko. 
Atriša jisai tarbą ir rauda joje 
šunytį.

Policmanas' tuoj dūmė iš 
tramvajaus lauk, o tramvajo' 
platformoj tęsėsi be galo ilgas 
juokas ‘

Lietus iš bobutės kaulų

—Iš kur imasi tiek daug to 
lietaus? — sako tėvas, žiūrė
damas per langą.

—Aš žinau iš k ir, — atsa
ko vaikas.

—Tai iš kur, jei žinai?
—Iš musų bobutės kaulų, 

nes ji prieš lietų nuolat sako: 
“Oi, aš jau savaitė kaip jaučiu 
kauluose lietų.

ŽIOPLIO RAPORTAS

tobulė- 
geresne 

Ta ypaty- 
galimybėr

Aulai važiuoja artistiškai, 
Fordukas futuristiškai, 
Aifto busas — realistiškai. 
Visi jie bėga, ritasi, 
Alkoholio, gaso prisilakę; 
Kai ragus nusisuka, 
Warša\vskiui tenka.
Kiti užsinaravija 
Futuristiškai.
Juos taiso artistiškai. 
Bet nemačija visiškai.
]spėk tu dabar, 
Kokia priežastis:

Kas nulūžo,

apie 250,000 metų. Jos pasek 
mėje gyvūnija pasiekė žymiai 
aukštesnį tobulybės laipsnį. Mi
nimoji ledų gadynė baigėsi, 
kaip mokslininkai sako, dėlei 
žemės nuslugimo.

Be ratuko?
Jeigu užsinoturijo 
Futuristiškai,
Tai taisyk realistiškai.
Jeigu taisysi futuristiškai, 
Išeis sarkastiškai 
Ir jumoristiškai.

Don Pilotas.

KĄ ŽIOPLYS MATĖ?

šis raportas bus trumpas ir 
aiškus kaip ant delno, šiai]) 
lai]) ar kitaip, kalbėsime apie 
savo kliniką.

Klinikoj darbas sutvarkytas 
kaip reikia ir turime gerus 
specialistus. Musų daktaras Ki
lotas gydo visokių partijų, ypač 
raudonųjų ir juodųjų ligonius. 
Jisai išgydo visai nusibaigusius 
ir nenorinčius ant svieto gyveni 
niekam nevertus sutvėrimus. 
Išgydo labai greit, nori ar ne
nori. Specialistai taip neišgy
dytų kaip jis išgydo. Iš numi
rusių prikėlimu jisai 
ima, nes ir taip “bizi

Nesenai žioplio klinikoj mu
sų specialistas darė operaciją, 
ant kylos. žmogus tiktai ma
lonumą jautė, kada specialistas 
kaule gręžė skylę, užrišo šniū
rą. peiliu šmirkštelėjo skersai... 
susiuvo, na, ir reikia tiesą pa
sakyt, žmogus parėjo namo 
šj^ysodamasis. Nė skausmo, ne 
jausmo — nieko nejauti ažuot 
malonumo.

Jisai išgydė dar vieną nuo 
kojų nusivariusį ženotą vyrą,

višta kiaušiu]koj. le girias 
padėjus.

Ir kate ant krosnies tupėda
ma pamačius šui j niurna.2. Kl. Direktorius.

neužsi-

Po Vadovyste Dr. Šimaičio
Gegužinė Ekskursija Lietuvon

Iš New Yorko tiesiog j Klaipėdą — be persėdimo
Laivu “Lituania” Baltiko Amerikos Linija. Laivas išplauks 
Gegužės-May .3-ęią, 1927. Iš Chicagos visi pasažeriai įva
žiuos ant ERIE geležinkelio, Nedėlioj, Gegužio 1 dieną, 
11 valandą iš ryto.

Jovaras

PAVASARIO RYTAS

Gamta juos
Šaltam
užėjus,

mųjų ir galinčių taikintis pri) 
šaltesnių apystovų gyvūnui ir 
augmenų. Del tos pačios prie
žasties žuvo ir anos gadynės 
milžiniški miškai. Jie sukrito ir 
tapo apnešti žemėmis. Dabar, 
]x> daug milijonų mitų pailsio, 
tie miškai tapo atrasti giliai 
žemėje anglių pavidale.*

Ledų gadynė, kai]) matote, 
buvo žiauri gyvybės naikinto
ja. Bet negalima sakyti, kad ji 
neturėjo gerų ypatybių. Dau
guma gyvūnų prieš šią ledų ga
dynę savo kiaušinėlius arba gy- 
vedybės sėklas paleisdavo į van
denį arba padėdavo ant žemės 
be jokios atydos ir priežiūros, 

’lobojo ir auklėjo,
ledų gadynės klimatui 

, gamtos mielaširdystė 
i. Gyvūnai pradėjo tai- 
pric naujų gyvenimo są- 
Musų gadynės žinduoliai 

žvėrys jau yra naujoms apys- 
tovoms prisitaikę. Jie turi ke
turių kameraičių širdies. * Jų 
kraujas yra pakankamai aprū
pinamas deguoniu, idant palai
kius kūne šilimą. Del to tat šių 
dienų žvėrys gali pakęsti <rina 
stiprų šaltį. Ne taip buvo su 
priešledinės gadynės gyvūnais, 
šiltakraujų gyvūnų tuo laiku 
nebuvo, šiltas kraujas jiems 
buvo nereikalingas, o nereika
lingi gyvūnams organai nesi
vysto. Muj>ų laikų žvėrys, be to, 
turi šiltus kailius ir savo vai
kus nt leidžia gamtos valiai, lx*t 
išaugina juos savo viduriuose 

leidžia juos “Dievo apveiz- 
pakankamai stiprius ko- 

už gyvastį ir maistą. To

Sučiulbo, pragydo aukštai vyturiai; 
artojai jau taisos j laukų; 
siūbuoja, linguoja balti debesiai, 
lyg valtys kad Nemune plauko.

Saulutė močiutė pakilo aukštai 
nuo pievų pasų sidabrinių, 
išsvaidė, išsklaidė ji šviesų, antai, 
lig pat pakraščių vakarinių.

Baltuoja, dūduoja rageliais — du-du, 
tai piemenys bandų jau gena; 
žirgeliai ir jauteliai, pulkeliai žąsų 
tik žvengia, mauroja, gagena.

Sujudo, sukruto kas gyvas smagiai;

stoviu Bričporte ant Olstry- 
čio kampo ir laukiu tramvajo. 
Tramvajus atėjo, aš įlipau ir 
užsimokėjęs pasilikau platfor
moj stovėti, kame jau stovėjo 
keletas vyrų, o tarpe jų buvo 
ir policmanas. Kiek pavažiavus, 
į tramvajų įlipa suvargęs, blo
gai apsitaisę^ ir murzinas žmo-

dai 
voti 
kios tat žymės skiria paukščius 
ir žinduolius nuo reptilijos. Tos

skrajoja paukšteliai linksmai, 
lakioja, sparneliais plasnoja;

ir sėja, akėja berneliai javas, 
žemelę purendami juodų — »
jų darbas ir trūsasbe vaisiaus nebus 
tos vilties jiems prakaitas duoda.

žemės amžius
Apie žemės amžių 

skaičius skelbia ge( 
Tompsomis. Jo nuomone, žemės 
plutos sukietėjimo procesas 
truko 100 milijonų metų. Tą 
skaitmenį jis pamatuoja nuo
dugniais žemės plutos ir pavir
šiaus sluoksnių tyrinėjimais. 
Kitas geologas T. A reidas apie 
žemės išsivystymo stadijas 
operuoja • sekamais skaitmeni
mis. Buko pavidalo dujų są- 
kaupa žemė buvusi 800 milijonų

naujus

Beje, daktaras užtikrina visiems keliaujantiems su šia ekskursi
ja, jog niekam neprisieis ant laivo sirgti, nes kadangi bus iš ank
sto parūpinta tinkamiausi sveiki lietuviški valgiai. Jei, sakysime, 
kas apsirgtų, tai daktaras Šimaitis tokį ligonį tuojaus pagydys na- 
prapatijos budu, kuris yra gerai visų išmėgintas ir visų mylimas 
gydymas, nes pilnai užtikrina sveikatų.

Atejo Kultūra No. 2. Ga
lima gauti

NAUJIENOSE
Kaina 45c

■

net

Dabarirmiau

j

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME
Per ilgą laiką aš sirgau ir tik buvau suvargęš, nuslabęs, kad 
ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbdavau tai visą daktarams 

Mane kankino viduriu nedirbi- 
nias pilvelio nuslabnejimus, skil
vio nemalimas ir nervai; skaudė
davo galva, po krutinę, strėnas 
ir t. t. neturėjau apetito ir ne
skanius atsirūgimus; abelnai bu
vau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur negau
nu pagelbos, ėmiau tyrinėti pats. 
Ir man tiek pasisekė surasti vai
stus, vardu SALUTES BITTER- 
IS VYNAS ir j 6 mėnesius pali
kau sveikas ir tvirtas, ir dabar 
ir išmokėdavau, ir buvau pristy- 
gęs vilties, kad bepasveiksiu.

čionai aš pasirodau visuomenei; taipgi yra tūkstančiai žmonių pa
sveiko nuo SALUTES BITTERI0 VYNO ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki Ir tvirti, tai 
naudokite SALUTES BITTERĮ ir jums suteiks sveikatą, sudiutins 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutlnes ir strėnų skaudėjimą ir abel- 
nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą Ir 
tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yru labai naudingi nuo influ- 
enzos ir nuo kitų ligų, pertai j j guli visur laikyt ir pardavinėti, kaip 
ąptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaiąa t bonka $l.po, J 2 bonkų 
$9.00. Siunčiant į kitus miestus už vįeną bonkiį $1.25, o už 12 boip 
kų $11.00. - .

Reikalaukite ąptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salotės Manufacturing (Jo. Taipgi norė
dami greit aplaikyti siųskite sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aphiikę, tuoj prisiusi
me dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.
PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit taip:

SALUTES MANUFACTURING CO.
(ilG W. 31vt Street, Chicago, III., l’el. Boulcvard 7351

Kainos Laivakorčių į Klaipėdą
3-čia kliasa Į Lietuvą...................................... $107
J Lietuvą ir atgal į Ameriką............................$181
Turistinė 3-čia kliasa į Lietuvą

(tarpe antros ir trecios kliasos) ...............$117
Į Lietuvą ir atgal j Ameriką, tiktai .... $196
Pirmoji kliasa arba kajuta ......................  $142.50
Į Lietuvą ir atgal į'Ameriką, tiktai ....... $270.00

Nuo šios dienos iki Gegužes 1-niai dienai, tai 
yra iki iškeliavimo į Lietuvą beliko tiktai penkios 
savaitės laiko, tad norintieji važiuoti su šia eks
kursija, pasiskubinkit atvažiuoti pas mus, nes 
reikia išimti pasportus, permitus bei leidimus su
grįžti iš Lietuvos (tas dokumentas ima vieną mė
nesį laiko iki jį gauni), Lietuvos vizą ir kiti do
kumentai ir keliones- reikalai sutvarkyti. Tais vi
sais reikalais kreipkitės pas Ekskursijos rengė
jus būtinai.

PUBLIC REAL ESTATE KORPORACIJA
1616 W. 47th Street

ARBA j DAKTARO ŠIMAIČIO OFISĄ
4652 So. Ashland Avė.



Parašė J.ŠARUNAS

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai

38 puslapių—kaina 25 centai

NAUJTĖttOS, Chicago, III.

Įdomiausia Knyga
Įvairenybės
Šekspiro raštus tikrai 

rašė Šekspiras

Gruodžio 17 Dienos Perversmas”
Visiems žinoma “šekspiro 

paslaptis”, t. y. mokslininkų 
pasauly plačiai pasklidęs abe
jojimas buk gražiausius šeks
piro veikalus yra rašęs ne pats 
Šekspiras, bet kurs nors kitas 
jo bendra.laikis, greičiausia fi
losofas Baconas. Tuo klausimu 
susidomėjo ir prancūzai. Kaip 
tik dabar yra išėjusios prancū
zų knygos Aristido Mari 
“šekspiro jose pripažįstama, 
kad šekspiras poetas ir akto
rius”, pro f. Žofeso Kono “šeks
piro paslaptis’’. Visose jose 
pripažįstamas, kad šekspiras 
tikrai buvo savo veikalų auto
rius.

Slėgimas turi įtakos į 
kūnų fizines savybes
Vidaus žemės sudėtis geolo

gijoj ligi šiolei dar yra dauge
liu atvejų dalykas atviras ir 
tamsus. Iš tikrųjų, juk neįeisi

Palaikykim Chicagos Gerą Vardą

ANTANAS SMETONA—PONIA SMETONIENĖ

Perversmo suplenuotojai ir vadai
i

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų veršinių

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų

Įsigykit Sau Vieną!

Parsiduoda po vienų ir olsėliu

naujienos
1739 S. Halsted St

UPHOLSTERING 00.

G. P. SUROMSKIS & G0.

Norėdami įsigyti naujausios rą- 
šios geriausio padarymo seklyčios se
tų, turite eiti prie paties dirbėjo, o 
šitas, tai yra musų amatas per dau
gelį metų ir labai žinomas. Mes at
liekam darbų geriausiai, duodam ge- 
riausj materiolą. Parduodam visokius 
rakandus žemomis kainomis ir patar
navimas geriausis.

5 <

į-

GLOBĖ FURNITURE &.

6637 So. Halsted St.

MUSU MAJORAS

Aiškiai parašyta, aiškiai spausdinta, lengvai suprantama ir 
skaitosi kaip romanas.

WM. E. DEVER

Balsuokime už majorą WM. E. DEVER
Kinkiniai Balandžio 5 d.
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NEJUDINAMO TURTO 
IR AUTOMOBILIŲ 

FIRMA
PERKAM, parduodam ir 

|mainom namus, lotus, far- 
mas ir visokius biznius.

| PARDAVINĖJAM viso- 
, kių išdirbysčių automobi
lius, priimam į mainus se
nus automobilius arba lo
tus; turim daug vartotu au
tomobilių, galima pirkti la
bai pigiai. Atdara Nedelio- 
mis visų dienų. Kas negali 

uoti, pictelcT onuokit, 
mes atvažiuosim į namus.

Reikalinga agentų.
C. P. SUROMSKIS & CO.
5833-35 So# Western Avė.

Tel. Hemlock 6151

į žemės gelmes ir sikvo akimis kieti kaip plienas. Vanduo su- 
nepamatysi, kaip ten viskas iš-1 mažina sav turi 20% ir virsta
rodo. Astronomijoje daug pa
deda matematika ir šioj srityj 
jau daug ko sužinota. Bet ty
rinėjant žemės vidurius ir ma- 
mematika nedaug tegali padėti, 
nes viskas uždengta tamsiu ir 
nepermatomu uždangalu. Tai
gi, šiuo atveju gali būti tik į- 
vairios hipotezės.

Taip yra žinoma, kad žemės 
viduriuose viešpatauja nepa
prastai didelis slėgimas ir tem
peratūra, bet nežinome, kokias 
fizines savybes įgyje panašiose 
sąlygose įvairus kūnai. Vie
nintelis kelias lai sužinoti yra 
eksperimentas, kurį tačiau la
bai sunku yra įvykinti.

Du mokslo vyru, Bridgma- 
n’as ir Abbot’as, atliko šioje 
sirtyje labai įdomius mėginimus. 
Būtent, jie tyrinėjo įvairius kū
nus 20,000 atmosferų slėgime, 
kas atatinka mažmj slėgimui, 
kuris, kaip spėjama, viešpatau
ja 00 klm. po žemes paviršiu
mi. Daviniai buvo tokie. Nor
maliai plastiniai kūnai, kaip 
parafinas ir kaučukas, pana
šiam slėgime daros trapus ir 

ledu, kuris tačiau pasižymi 
sai kitokiomis savybėmis, 
baltojo fosforo gaunama 
naujos* jo rūšy:.

vi-
Iš 

dvi

Juozas Vaitiekūnas.
BUKETAS.

Vysta gėlės, šlama gėlės, 
Glaudžiu prie širdies, 
Kam nuskintos dar jaunutės
Byte iš nakties?
Ką gi reiškia margos gėlės, 
Kad man siuntė jas?...
Myliu gė-les. Kur nūn dėti
Buketas man tas...

** IA
šlama gėlės, kvepia gėlės.
Aš ir ją myliu...
Tyliai skleidžias gėlių kvapas.
Taip, ir aš tyliu.

Savo vardą saugojo
—Kalėj i me sėdė j ai ?

Naktį įlindęs į svetimų 
krautuvę sukosėjau, na, ir į- 
kliuvau.

r-() kodėl areštuojamas ne
sakei savo vardo.

—TodeJ, kad iš mažens mane 
tėvai mokino sakydami: “sau
gok savo gerą vardą”.

Dėl Blogo Miego, Ner
viškumo Nuvargu

sio Iš Persidirbi- 
mo Jautimo

Pagalios štai Yra Nauja Gyduolė, 
Kuri Duoda Tūkstančiams Nuo
stabų Palengvinimą ir Užgane- 

dinimą j Kelias Dienas
Jei Jūsų miegas nėra ištisus ir gai

vinantis ir Jus jaučiaties nervuotu ir 
pavargusiu rytmetyje, tai eik pas Jū
sų aptiekorių ir nusipirk tų naujų gy
duolių, Nuga-Tone. Jis daugiau negu 
nustebins Jumis, kaip greitai jisai 
veikia. Jis suteikia gaivinantį miegą, 
stiprius, patvarius nervus, gerą ape
titą, puikų žlebčiojimą, reguliarį vi
durių veikimą, gausiai entuziazmo, 
gyvumo ir veikmės, ši nauja gyduo
lė, Nuga-Tone stebėtinai veikia vidu
rių užkietėjimo ligose, išpūtimuose, 
vidurių skaudėjimuose, galvos skau
dėjime, piktume ir t. t. Jei Jus ken
čiate nuo tų blogumų, Jus būtinai pri
valote išmėginti šią gyduolę, taip, 
kaip daro tūkstančiai kitų žmonių 
kas mėnuo. Jums nieko nekainuos jei
gu Jums nepagelbėtų. Jis yra malo
nus imti ir Jus tuojaus pradėsit ge
riau jaustis. Imk jį nors per keletą 
dienų ir jei Jus nesijausit geriau ir 
neatrodysit geriau, nunešk likusią 
pakiuko dalį pas Jūsų aptiekorių ir 
jis sugražins Jums Jūsų pinigus. Nu
ga-Tone išdirbėjai, taip gerai žinoda
mi, ką jis padarys dėl Jūsų, įsako vi
siems aptiekoriams garantuoti jį ar 
sugražinti Jūsų pinigus jeigu neuž
ganėdintas. Rekomenduojamas, ga
rantuojamas ir parduodamas per vi
sus aptiekorius.

ILGO LAIKO PATYRIMAS
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Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasti ir įsivaizduoti 
to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai įvykio gruodžio 17 
dienos! Tai yra rinkinys faktų sugrupuotų atatinkamoj eilėje ir 
nupiešta aiškus vaizdai susidarę Lietuvoje perversmui bręstant, 
laike perversmo’ tuoj po pervers versmo ir upui atslūgus

Del apsaugos Chicagos miesto 
nuo graftų ir skandalų

Del apsaugos Chicagos miesto nuo 
išeikvojimo musų sumokėtų pinigų,

Del gero musų vaikų, kuriems
Deveris pastatė 68 naujas mokyklas 
ir rengiasi pastatyti daugiau,

Del apsisaugojimo nuo perdidelio 
užpludimo nigerių,

Del geresnio užtarimo darbininkų 
reikalų,

Del musų ir Chicagos garbės ir 
gerovės.
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Spyčius

tavorš-

netapo.

Kas ?

Graičiunas prie 
Komunistų pristojo?

Todėl, kad žmonių pritari
mo nustojo; ir labiausia todėl, 
kad SLA. prezidentu išrinktas

plaukų naudok

RuffJes

Galvoja ir galvoja.
Atleidęs pacientą vieną, 
Galvoja: užbaigęs dieną,

Vis mąsto, vis galvoja. 
Į mitingą eina,—galvoja; 
Pats save nominuoja,

turi sumušti Slieką; kas nori 
Auri. sumušti Kiupj, pirma turi 
sumušti baltą nigerį.

Kas laimūs šį kon lestą, gaus 
lidžirusi uzbonn su ausimis ir 
pilną galioną nuo padaužų 
ipcrto skyriaus vedėjo. ’

—Promoter.

mus. Judamieji paveikslai, sen
mergių ir visokių degeneratų 
lytinio pobūdžio aprašyta lite- 
latura irgi gelbsti mergoms vy
rus gadinti.
kia, kad vyrai 
mergą lenda.

Jūsų buvęs senas
Prie telis Patarėjas

O paskui jos rė- 
ištvirkę, prie 

Kur nelys, kad 
taip elgiasi, 

rėdosi, kad tik

Draugai ir draug 
čius tarė.

Sunkus laikai atėjo,
Rep. Pupa paskelbė karę, 
Kasdien mums duoda vėjo.

“Paduok im rankas. ko

Naujat Ratilo su
katra gausi iš visur, vie
nu tlialu, 6 tūbų už $49.50 
Atwater Kent 6 tubu 
už .............................. $70

Nupigintos kainos 
ant Radio

Freshman 5 tūbų už $22 
R. C. A. Radiola, 4 tūbų 
už .................................$12
R. C. A. Radiola, Super G 
tūbų už .....................  $79
DeForest 5 tūbų už .... $49 
B. Baterijos ..........  $3.75
45 volt už .............. $1.95

Į vieni) susilkkim !
Paėmę ginklus, traukini miš

kan
Prieš Pupą atsilaikysim.

Nudažyti veidužėliai*

šoka, dainuoja,
Bernelius vilioja.

I 
1

JOS. F. BUDRIK
RADIOS, PIANOS 

FURNITURE
3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

Pupa
Mus miškan jsivys,
Ten su juo mes apsidirbsim... 
šviesos jis nebematys...
Naujienas gi skaito visi žmo

nės,
Ir tą, ką Pupa rašo,
Jas skaito vyrai, gražios 

ponios
Nes viską gerai aprašo.
O mes, lavorščiai, gerai žinot— 
šviesoje nenorim būti, 
Tad sustabdyt, mes turim

Pupą,
Kitaip—mums reikės žūti! 

Ir graudžiu balsu spyrių baigė 
l avorščių dydis vadas 
Tavorščiai klausėsi apsvaigę 
Jiems rodėsi Pupos veidas.

Ir žemai dėjo 
Ir siuntė juos 
Ir sandvičiukų 
Ir dar kitokių

du poklonu,

prašė ponu, 
lošk y.
—Padauža

vai-
Ka-

atsargiai, mielas

Cicero klebonas, kun 
čiunas, anądien pareiškė 
la man; bedieviai giria, tai aš 
jaučiuosi labai prastai ir ma
nau, kiyd | mane velnias įlindo; 
o kada jie mane peikia, tai man 
labai patinka!”

Atsargiai,
klebonėli, su velniu nežertavok! 
Gal Tamsta 
nirmtakuną: jis irgi taip 
vo ir dėlto pralošė. Ar 
kaip jam atsitiko?

Prisiplakė šėtonas
Ir jam pasidavė klelmnas.
Potam... saldžios naktelės...
Potam... gailios ašarėlės...
Nebėr klebonėlio!..
Nėr Marytei bernelio!
Nėr kūdikiui tėvelio!

prisimeni savo
prota- 
žinote

Kodėl komunistai Velnio 
šerių daugiau neparduoda?

—Todėl, kad niekas- neperka.

Nusižudė25 METU PATYRIMO
c*

Pritaikime akinių dėl visokių akių

Rašo Jurgis širšė

Palaidi barščiai daugiau

Jei kenčiate nuo galvos skaudi 
jimo.

Jei skaitant 
tą.

Jei spaudos 
bas.

Jei skaitant
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

raidės susilieja į daik-

ra&tas iirodu dvigu-

arba neriant skauda

LAN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augitas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėkit mano iškabos

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vaka
ro. Ned. nuo 9 ryto iki 11:30 dieną |

V, M. STULPINAS
&> GOi

Atstovauja visas Laivų Linijas
Parduoda laivakortes ant visų 

laivų, ir ant visų laivų plau
kiančių tiesiog

Į KLAIPĖDĄ
Žemos kainos, geriausias patar

navimas. Parūpina pa.sportus, 
pagryžimo permitus, ir far- 
merių affidavitus, bei kitus 
dokumentus.

Rašykit arba kreipkitės pas:

V, M. STULPINAS 
&C0.

3311 S’o. Halsted Street 
Chicago, UI.
Yards 6062

— Notary Public —

šelmi, tu šelmi
tėvas sunui tarė,

Kur būni per naktis?— 
kvotė ir barė.

sunus tėvui atsakė,
Gailiuos... Pamylėjau
nake.I

mėlv-

Kodėl komunistai pasidarė 
i kiauliški?

lodei, kad komunistų va
dai yra tokios veislės, kuriems 
kiaulių skerdimas yra nepaken
čiamas amatas; o žmonės jas 
<’ul smagumo skerdžia.

Pastaruoju laiku vis 
ir daugiau saužudysčių 
nia. Iki šiol žudėsi tik dviko
jai sutvėrimai, tai yra žmonės. 
Bet dabar jau pradeda žudytis 
ir keturkojai ' sutvėrimai, tai 
yra gyvuliai, štai, Berlyne 
nusižudė Tarzanas, šimpanzių 
tautos narys. Tarzanas dides
nę dalį savo amžiaus vedė ar
tisto gyvenimą ir linksmino 
žmones teatruose. Bet jam at
sibodo artistiškas gyvenimas 
bei šio svieto marnastys ir nu
sižudė, padegdamas šiaudus sa
vo kambary ir tuo budu susi
degino save. —P.

—Kodėl Tulys fašistu tapo?
—Todėl, kad Sandaroj džia- 

bo neteko, naudingo darbo dirb- 
ti neišmoko; o vaistinyčioj bon- 
kutes mazgoti neapsimoka.

Sutikau bolševiką:
Jis turėjo baltą “kiką”;
Prie šlaunies priglaudęs laikė, 
Tai Į burną savo taikė.

Ir paraudo bolševikas. 
Kai išdžiuvo jojo “kikas”: 
Pyko, barėsi, svyravo, 
Prieš pasaulį protestavo.

Kodėl kunigas Krušas no
ri šaudvt žmones?

—Todėl, kad bekunigaudamas 
įprato Kristaus kraują gerti; o 
kadangi Kristus yra tik vie
nas, o kunigų labai daug, tai 
kraujo visiems- nepakanka. 
Kuom blogesnis sveiko žmo
gaus kraujas, a?

Nauji fašistų pi įsakymai
Visogalinčiojo Dievo vardu, 

mes Lietuvos fašistui ir kuni
gai, šiuo pataisome ir pakei
čiame sekamus Dievo prišaky 
mus:

1. Nepripažink kitų valdinin
kų, kaip tik tuos, kuriuos mes 
skiriame, būtent: Smetonų,
Voldemarą ir jų išrinktuosius.

2. Netark vardo Smetonos, 
Smetonienės, Voldemaro, fašis
tų ir klerikalų su neapykanta 
savo

“Svietas eina velniop

4.
nos,

5.

širdy. ,
Paliekama po senovei.
Negerbk nė tėvo, nė moti- 
tik mus.
žudyk kiekvieną, ką mes

paliepsime.
6. Darykit, kaip kam patinka, 

tik nelyskit prie ministerių pa
čių ir kunigų gaspadinių.

7. Nevogk, jei nepriklausai 
musų partijai.

8. Neleisk kalbėti tiesos nie
kam, kas nėra musų 
jas.

9. Nesvarbus.
10. Paimk viską, kas pri

klauso darbininkams, musų ne
prieteliams.

Mylėk 
fašistus 
širdimi, 
visomis
savo daryk, kaip nori.

Visiems, kurie

Smetoną, 
ir kunigus- visa 
visa siela, 
jėgomis; <

rėmė-

Voldemarą, 
savo 

protu, 
artimu

, visu 
o su

pildys 
šiuos prisakymus, bus automa
tiškai suteikta nuodėmių atlei
dimas, paaukštinimas ir dides
nė porcija, o kurie neklausys 

karo teismas ir švino kulka. 
Išduota ir patvirtinta Kauno 

mieste, musų Visagalinčiojo 
Veišpaties 1926 metais, gruo
džio mėnesio 17 dieną.

noriai

—Kodėl fašistu virto širvy-

—Todėl, kad jį ėmė pavydas, 
Jog fašistai JJetuvą skriaus, 
Sau didžius turtus susikraus; 
O jam neteks nė skatiko, 
Nė padėkos įžodžio pliko.

Kas?

Ot nelaimė
Petras. Žinai, kūmai, Baltrų 

Baulą šiandien nelaimė ištiko.
Antanas. Na?
Petras. Pasipiovė.
Antanas. Ką sakai?!
Petras. Nagi, skustuvu ir dar 

surūdijusiu.
Antanas. O j ė, nagi tai kraują 

užnuodijo... lai kvailumas.
Apsiriko

—Tu mane vedei, nes manei, 
kad aš šiek tiek pinigų turiu.

—Visai antraip. Aš maniau, 
kad tu ne šiek tiek, bet 
pinigų t: ri.

Vieną melą bolševikas, 
Kitą Sandaron jstoja. 
Jš pažiūros bukas, plikas; 
Mergą tankiai myluoja.
Patriotą nuduoda paiką, 
Smetoną garbina kaip kada, 
Kartais i konsulus taiko, 
Moka pasakyti “da, da”.

Padaužų sportas

daug

Rašo Jurgis širšė.

ŽinAu dentistą vieną,
Galvoja jisai kasdieną,

Kaip patapti prezidentu.
Žmogui dantį ištraukęs,
Pasilsėjęs, palaukęs

Ir vėl jisai galvoja.
Ištirpęs sidabro kaušą,
Belaukdama, kol atauša,

Dabar pas mus eina snukių 
daužymo kontestas—taip, kaip 
ir pas kitus žmones; tik tiek 
skiriasi, jog išlaimėtojas turi 
užsimokėti $100.00 už praktiką.

Norintieji kontestan įstoti — 
šit ką turite daryti: turite su
mušti vieną žmogų (ne visi vie
na ir tą patį, bet vis kitą). Ga
lima muštięs kada norit ir kur 
norit, tik reikia turėti svietkų.

Konteste jau turime 3 čem
pionus: Rudį, Bilą ir Kiupį. Bet 
kol galėsite prie jų prieiti, tai 
turite sumušti sekančius drau
gus: kas nori sumušti Rudį, 
pirma turi sumušti Perkūną; 
kas norit sumušti Bilą, pirma

taip šoka, taip 
vyrą prie savęs traukti.

Dvylikos, keturiolikos metų 
mergšės jau rašinėja meiliškus 
laiškus berniukams ir vyrams, 
bclefonuoja, prašo vežtis j miš
kus, j teatrą, j šokius ir kitur. 
Jos net asmeniškai lankosi pas 
berniukus ir vaikinus. sa-

ir mergos lyste 
Tai yra lak

tas ir moters arba mergos gali j 
jį užginčyti tik veidmainingam 
savęs pateisinimui. Tėvai, au
ginanti berniukus, turi rupiu-1 
tis, kad mergšės jų iš gero ke
lio neišvestų, žinoma, mergai
čių motinoms šitas mano pa. • 
kymas kaltus ir jos, būdamos 
moters, stengsis užginčyti, 
nors gerai mato, kad jų duk
ros yra berniukų gadintojos. 
Argi motina nežino, kad mo
kyklą lankantis berniukas ir 
vaikinas neturi pinigų ir lai
ko? O ar ji draudžia savo dūk
te rį eiti su juo į šokius, teat
rus, piknikus ir kitur? Ar ji 
draudžia imti nuo jo dovanas? 
Paprotys yra, kad vyras už 
viską moka, nors jis ir jaunas, 
nors jis da neuždirba. Pradė
jęs su mergšėmis ar mergino
mis draugauti berniukas arba 
vaikinas, savo pinigų neturėda
mas, turi apgaudinėti tėvus, tu
ri vogti arba turi mesti mo
kyklą ir eiti uždarbiauti. Žino
vai sako, kad netoli kiekvienos 
žmogžudystės ir vagystės prie
žastis yra moteris. Tūkstančiai 
Durkinų užmuša ir plėšia, kad 
patenkinus moteris. Milionai 
vyrukų nebaigia mokslus ne 
vien dėl neturto, nes mergos 
juos išvyliojo. Jaunos mergos 
myli “durnavojančius” vyru
kus, todėl šitie geria, kad “dur- 
nesni” ir smarkesni išrodytų. 
Rimtų, svarbių dalykų mergos 
nemėgsta; jos tapo pliuškėmis. 
Jos tvirkina ir gadina augan
čius vyrus, o paskui pačios tu
rės nuo jų kentėti.

“Svietas- eina velniop”. Tė
vams prisieis organizuotis, kad 
apsaugojus savo sūnūs nuo mer
gų tvirkinimo ir išnaudojimo.

Protingi tėvai turėtų drausti 
savo nesuaugusias dukteris nuo 
romansų. Jų dukters už “ice 
c.reamą”, “movies”, fordukų 
pa važinėj imą ir kitą parduoda 
bučkius- ir kitką. Gėda dukterų 
motinom•» ir tėvams! —Tėvas.

žmogžudystės, saužudys-tės, 
plėšimai, vaikų vedybos, nuo 
tėvų bėgimas, palaidas lytinis 
gyvenimas, nepadarus elgusis ir 
kalba tai didėjantis ir dange- į 
iantis šių dienų pasireiškimas. ' . ., i kant, mergšes i Kamu-s, •.sveiko proto žmogus |n j(> v . 
linguoja galva ir sako, kad I 
“svietas eina velniop’*. Taip, jis ' 
eina velniop. Iš amžiais auklė
ms dailios muzikos daromas 
mišinys gyvuliškų garsų; šokių 
gracija virto pasipurtimais ir 
pasispardymais, kurių nemaža 
yra net begėdiški. Pas mergas 
neliko nū padorumo, nė sarma
tos.

de
pą-

vy-

Kame viso šito priežastis? Jų 
yra daug ir ne visas jas aš ži
nau. Bet viena tų visų prie
žasčių yra ta, kurią ir biblija 
pažymi—tai moteris. Nors bib
liją aš skaitau pasakų, legendų 
ir aforizmų rinkinių, vienok 
juose randama nemaža išmin
ties ir pritirtų pamokinimų. 
Adomas neteko rojaus delei J ie
vos gundymo suėsti draustiną 
obuolį, šiandien tūkstančiai 
Adomų patenka į nelaisvos 
lei kvailų ir egoistiškų J ievų 
laidumo.

Klausykitės berniukai ir 
rai! Moteris idealo neturi,
turi, tai jis skolintas, laikinas. 
Bolševiko pati tampa bolševike, 
bedievio bedieve, kataliko— 
katalike. Kaip greit ji pasiga
vo kitokių pažiūrų berną, ki
tokių pažiūrų vyrą, taip greit 
ir jos pažiūros keičiasi. Išimčių 
yra bet mažai. Bedievė merga 
traukia bedievį berną imti šliu- 
bą bažnyčioj dėl pasirodymo, 
pasigarsinimo, savo rūbų paro
dymo. Mergos ir moteriškės juk 
ir bažnyčias remia ir lanko 
daugiau dėl savo skrybėlių ir 
naujų sijonų parodymo, o ne 
dėl dievo garbėj Gieda ant viš- 
kų, kad berną, kad kunigą pri
sivilioti.

Nespėjo mergaitė iš lopšio iš
lipti ir kiek nors suaugti, jau 
ji tempia berniukus į gyvenimo 
dugną, naikina jų ambicijas, 
trukdo jų darbą, stumia į ne
laimes. Greitai ji išmoksta 
flirtuoti, erzinti ir masinti vy
rus, traukti iš jų naudą. Idio
tai išleido įstatymus jos apsau
gojimui, vyrų baudimui, kuo
met berniukas visai neapsaugo- 
jamas. Apsaugojimas reikalin
gas padorioms, tvarkioms mer
gaitėms, bet kiek tokių rasime? 
Didžiuma pačios nuo pat dešim
ties metų amžiaus pradeda ieš
koti berniukų ir vyrų. Įsitėmy- 
kit į parapijinių ir viešųjų mo
kyklų mergaites ir atrasite, kad 
reta jų nesikabinėja prie ber
niukų, reta nebando turėti ka
valierių. Ką gi jau bekalbėti 
apie augštesniųjų mokyklų mer
gaites ir kolegijų 
mokykloj jos trukdo 
savo roniansavimais 
kslo, nuo atletikos, 
berniukų ir vaikinų
trukdymo, įsimaišina į “maišą”, 
apleidžia mokyklas, palieka na-'da paliauti, jei vandenį gerčiau.

Gražus ginčas
— Tamsta su manim ginči

jiesi? Aš du universitetu esu 
lankęs. •

—Tas dar nieko nereiškia. 
Aš turėjau erelį, kuris dvi avi 
žindo, tačiau jis- tik dideliu 
avinu išaugo.

Buvusis tėvas
—Ar tu tą poiuj pažįsti?
--Taip... truputį. Tai buvu

sis mano tėvas.merginas.
berniukus Į _Ir jis žinonuo mo- ’ J

Nemaža į Blaivininkas, žiūrėk ir gyvu-
delei šito lys žino, kada paliauti gerus.

Jonas. Je, ir aš žinočiau ka-

LEIBOWITZ
Valandos nuo 2 iki 7-tai valandai 

vakare, kasdien.
722 W. 35th St.

Kam. Emerald Av. arti Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Valo, proeina vyrų ir moterų 
drabužius.
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Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmų, SausgSle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimu; nes skau- 
iejimai naikina kūno gyvybę ir 
iažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPAUNI) mo- 
itis lengvai prašalina viršmi- 
lėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
zones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už .*1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydytiem, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.
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Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, ruma- 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 va), nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA 
1657 W. 45th St. 
Kampas Paulina Street 

Atdara dieną ir naktį
Phone Boulevard 4552

K*_

Akių, Ausų, Nosies 
ir Gerklės Ligos

Gydomos Eksperto s
27 metai prie State SL

Kreivos akys ištaisomos, Nosies li
gos prašalinamos, Tonsilai išimami 
su “tvvilight sleep”, akiniai pri
taikomi už $6 ir augščiau. Reika
laukit dykai knygutės.
FRANKLIN O. CARTER

177 N. State St. 2 fl.
Valandos 8-5, Nedėlioj 10-12

BILLY’SUNCLE

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų
*

Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. Per daugelį metų. 
Dr. Ross yra" pasekmingai išgydęs 
Chroniškos, Nervų, Kraujo, (Idos, 
Inkstų, Pūslės ir Visas šlapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už medikolį patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY 
THERAPY 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gą gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy
riškumą silpniems 
vyrams.

specialistas

Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 508.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St., 
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkit elevatorių iki penkto augŠto.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
iki 5 vakare. Nedeliomis nuo 10 
ryto iki I po niet. Panedėlyj, Utar- 
ninkc ir Seredoj nuo 10 r. iki 8 v.


