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Belgai Pasitraukia Morokos banditas Raisuli 
vėl ėmė veikti

iš Vestfalijos
Didelės sniego audros ry 

tinėse valstijose
Sovietai pradėję stiprią propa 
gandos kampaniją Turkuose

MADRIDAS, Ispanija, sausio 
30. — Paskilbęs Morokos bandi
tų vadas Raisulis pradėjo išnau- 
jo savo plėšikiškus žygius, šiuo 
tarpu, pasak atvykusio Madri- 
dan kurjero, Ruisuli esąs savo 
buveinėj, Tazarute, apsiaustas 
rifiečių,, kuriems vadovauja 
Abd-el-Krįmas, kariaujančių 
prieš Ispaniją maurų vadas. 'Pe
čiaus kovos laimėjimas krypstąs 
Baisu lio pusėn. Pastarajame 
susirėmime su paskilbusio ban
dito jėgomis daugiau ne 300 ri
fiečių kritęs

Belgijos kariuomenė trau 
kiasi iš Vestfalijos

PARYŽIUS, sausio 30. —Gau
ta iš Mainco telegrama praneša, 
kad okupacinė Belgų kariuome
nė pasitraukė iš Dorsteno, Vest
falijoj, ir iš Vezelio. . Telegrama 
l>e to sako, kad franeuzų vyriau
sybė Bochume įsakius grąžinti 
vokiečiams kai kuriuos tame 
mieste viešuosius triobėsius.

ti. Ta organizacija, kurion įei
na architektai, inžinieriai ir 
šiaip išlavinti darbininkai, buvo 
pasiųsta Turkijon, su plačiu pro
gramų atstatyti Smirną ir kitus 
graikų sunaikintus miestus ir 
miestelius Turkijoj. Sovietų 
planas yra tuo pretekstu gauti 
dešimtis tūkstančių nekvalifi
kuotų darbininkų turkų, kuriuos 
buklus ir treniruoti bolševikų 
propagandininkai, mokintų ko
munistinių doktrinų.

Jei vėl bus karas, moterys 
turės kariauti

AUTOMOBILIU SKALBYKLA

Mušy su AM-el-Krimo jėgomis 
300 rifiečių krito

Filmų žvaigždė skundžia 
motinų dėl milijono

B
I II

-

LOS ANGELES, Cal., sausio 
30. žinoma krutamu jų pavei
kslų aktorė, p-lė Mary Milės 
Minter, kreipėsi per savo advo
katus į teismą, skusdama savo 
motiną, Mrs. Cahrlotte Shelby,

' dėl1 vieno milijono dolerių.
Skundėja, kuri sakos esanti 

įtik dvidešimt dviejų pavasarių, 
,sako, kad ji pradėjus aktoriauti 
dar būdama šešių metų amžiaus! 

j ir iki pat 1922 metų beveik visa, 
ką ji uždirbdavus, pasiimdavus’ 
motina. 1919 metais buvęs pa
darytas su žinoma krutamu jų I 

I paveikslų firma Famous Pla-i 
yers-Ląsky kontraktas, kuriuo 
einant p-lė Minter turėjus gauti j

Didelės sniego audros 
rytinėse valstijose

Dveji meti katargos ir 
$10,000 pabaudos

New Yorko valstijoj sniego pri
versta vietomis devynias pė
das; susisiekimas pairęs

Gaston B. Means, buvęs justici
jos departamento agentas, pa
smerktas už papirkinėjimą 
aukštu valdininku *- / *

NEW ORLEANS, La., sausio 
30. — Kalbėdamas New Orleans 
Prekybos Asociacijai chicagietis 
Raymond Robins, buvęs Raudo
nojo Kryžiaus misijos Rusijoj 
direktorius, pasakė, kad jei vėl 
įvyks pasauly didelis karas, tai 
karan busią pašauktos ir mote
rys, kurios turėsią kovoti arba 
fronte,, arba užpakalinėse eilėse, 
kaip ir vyrai. ♦

Pasak ję, kariaujančios pusės 
turėsiančios griebtis konskriba- 
vimo moterių, lygiai kaip ir var 1 
tojimo kitų desperatingų karia- kaitimus. Amnestija neliečia 
vimo priemonių, kadangi karai tų. montenegriečių, kurie pabėgo 
patampa vis brangesni, vis pra
gaištingesnis vis labiau savižu
di ngi valstybėms.

NEVY YORKAS, sausio 30. —
Turkai tremia laukan 

Graikų patriarką
geležinkeliais ii 
pairęs. Dauge-

NEW YORKAS, sąusid30. —
Rytų valstijose siautė tokios Byla Gastono B. Means’o, buvu- 
sniego audros, kad vietomis su- šio justicijos departamento a- 
nešta pusniai, 
pėdas storumo.

Susisiekimas 
vandeniu labai
lis vyriausių geležinkelių linijų 
traukinių suvėlavo nuo pusės iki 
aštuonių valandų. Traukiniai iš 
vakarų, tarp jų ir patys greitie
ji — Tvventieth Century limited 
ir Broadway limited, einą iš Chi- 
cagos, pavėlavo astuonias valan-

Teismas pa- 
jį dvjejiems metams 
darbų kalėjimo ir pa- 
10,000 dolerių bausmės
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Del derybų su lenkais
KAUNAS. IUžsienių spau

doj, kaip pavd. “Narodny. Lis- 
ty” Pragoj, prieš Kalėdas pasi
rodė žinių, buk tarp Lietuvos 
ir Lenkijos einančios slaptos 
derybos. Pasak tų žinių, Lietu-, 
va sutinkanti atsisakyti nuo 
Vilniaus, gaudama už tai Šven
čionių apskritį. Derybų rezul
tatai, esą, bus paskelbti, kai 
jau bus prieita prie teigiamų 
vairių.

“Elta” yra įgaliota praneši i, 
| kad visos tokios rūšies žinios 

yra grynas prasimanymas.

KAUNO MIESTO SĄMATA.

Chicagoj pradedama steigti automebilių skalbyklos. Automo- mus tos kompanijos 700.000 
bi'lininkas atgabena savo sudulkėjusį, purviną automobilį į dolerių.
“skalbyklą”, ir po kelių minučių turi vėl savo mašiną švarią’
gražią. j . ‘ * Į

KAUNAS. Šiais melais 
--- ... ,, ..... . ....... ( Kauno Miesto Savivaldybė jau 

1,300,000 dolerių už padarymą' nuo pat pradžios molų pradėjo 
dvidešimties krutamu jų paveiks- gyventi sulig priimtos šiems 
Jų. Vėliau tas kontraktas,buvęs ; melams sąmatos. Tai pirmieji 
'modifikuotas, bet motina paė-j metai, kaip miesto Savivaldy- 

1 bes sąmata liko priimta dar 
prieš Naujuosius metus. Pap
rastai sąmata būdavo priimta

Amnestavo montene- 
griečius

46 submarino įgulos 
žmonių išgelbėta

Kaunas
APDIRBO PREK Y BININKl JS

. Kauno Miesto išmata suba
lansuota bendroje sumoje litų 
4,792,502.15.

Jugoslavija,
- Karalius Aleksam

PORTHSMOUTH, N. H., sau
sio 30. — Siautusios smarkios

BELGRADAS, 
sausio 30. 
dras pasirašė nąanifestą, kuriuo audros metu praeitą naktį buvo 
suteikiama amnestija kai ku- seklumon užvarytas submarinas 
riems montenegriečiams, pa
smerktiems už politinius nusi-

užsienin ir buyo pasmerkti už 
akiu.

Iš įvairių šiaurinės New Yqf- 
ko valstijos dalių praneša, kad 
dėl daugybės priversto sniego 
komunikacija visai paralizuota, 

tarpmiesčių elektriniai tram
vajai, geležinkelių šakose trau
kiniai sustojo vaikščioję, paštas 
nebepristatomas. Daugely mie
stų ir miestelių mokyklos tapo 
uždarytos, nes mokiniai negali 
jų pasiekti. Kai kur nuo sun
kumo siego namų stogai Įlūžo.

siekią devynias gento, kaltinamo dėl papirkinė
jimo aukštųjų Washingtono val
dininkų, pasibaigė. Means buvo 
pripažintas kaltas, 
smerkė 
sunkių j ų 
simokėti 
pinigais.

Kartu su Means’u pasmerktas 
ir jo advokatas Thomas B. Fel- 
der, kaltinamas kaipo Meanso 
nusikaltimų dalyvis. Teismas 
nubaudė jį pasimokėti taipjau 
10,000 dolerių bausmės pinigais, 
bet paliuosavo nuo kalėjimo.

KADĘJ VAISTĄ SKARLETL 
NAI,GYDYTI

Bolševikų propagandos 
kampanija Turkijoj

HARTFORD, Conn., saus. 30.
Yale medicinos mokyklos pro

fesorius Dr. Francis G. Blake, 
pranešė, kad tapęs atrastas vai
stas, kuriuo sergąs skarletina Ii-, 
gonis gali būt išgydytas laiku 
nuo dvylikos iki dvidešimt ke
turių valandų. Tasai vaistas,, se- 
rum, gaunamas iš imunizuotų 
arkliu.

LONDONAS, sausio 30.
Exchange Telegrapho gauta iš 
Konstantinopolio telegrama pra
neša, kad turkų vyriausybė areš
tavus graikų-katalikų bažnyčios 
patriarką Konstantinosą. Jis 
busiąs išsiųstas į Graikiją.

[Telegrama iš Atėnų praeito 
mėnesio pabaigoj skelbė, kad 
Turkijos ministerių Atėnuose už
tikrinęs, Graikijos užsienio rei
kalų ministerį, kad 'ligi mišrioji 
gyventojais apsikeisti komisija 
neišspręsianti klausimo dėl grai
kų gyventojų teisės pasilikti 
Turkijoj, patriarkasr nebusiąs iš
tremtas iš Konstantinopolio.]

| JACKSON, Miss., sausio 30.— 
’ Du negrai, Eddie Lee ir Lester 
, Hurd, buvo šį rytą pakarti kaun- 
Itės kalėjime, abudu pasmerkti 
mirities bausmei už nužudymą 
Boltono miestelio maršalo, Lan- 
castero. Abudu pasmerktieji ė- 
jo mirti giedodami ir melsda
mies.

ĮS-48. Atsidūrę pavojuje sub
marino žmonės šaukėsi radio 
pagelbos. Bet dėl neliaujančios, 
audros ir šėlstančių bangų pa
galbai nebuvo galima urnai prie 
jų prieiti. Til< šį rytą dviem 
pakraščių sargybos laivam pasi
sekė visa nukentėjusio submari
no įgula, keturiasdešimt ueši 
žmonės, išgelbėti. Visi jie bu
vo baisiai suvargę, ypač dėl šal
čio, nes šlapi .įli rūbai buvo ant 
jų sušalę.

Submarinas 8-48 plaukė 
Ne\v Londono į PoHsmouthą. 
. i --------------

Pašto bilius priimtas

i u

KAUNAS [Lž]. Buvęs 
Šiaulių miesto ’ pirklys G. il
gesnį laiką turėjo reikalų su 
Kauno pirkliais, pirkdamas iš 
ių gatavų ruhų ir kepurių 
kreditan ir grynais pinigais, 
šiomis dienomis pirklys G. at
vyko Kaunan užpirkti prekių. 
Pranešęs, kad skolingus pini
gus sulig vekseliais fiaidių 
bankuose išpirko ir prašė duo
ti jam kreditan dar pivkių. 
Davęs vekselių gavo prekių iš 
7 Rifu n o pirklių sumoje 15,000 
litu ir išvažiavo.

Pasirodė, kad jis ne į Šiau
lius nuvažiavo, bet TTambur- 
gan ir iš ten mano 
Amerikon. Pasirodė,
duoti vekseliai buvo padirbti 
visokiais ž įranta H kurių pa
vardės niekur nežinomos.

Pirkliai kreipėsi kriminalėn 
policijon prašydami, kad poli
cija kreiptųsi į užsienio atsto
vybės sulaikyti tą pirklį G.

DEL NEDARBO KLAIPĖDOJ

KAUNAS [Lž]. Ministerių 
Kabineto šiomis dienomis bus 
svarstomas Klaipėdos krašto 
nedarbo reikalą-. Tarp kita ko, 
bus tariamasi dėl teikimo miš
ko palengvintomis sąlygomis 
toms Klaipėdos krašto lent
pjūvėms, kurios pasižadėjusios 

os tuo atveju suteikti bedar- 
blTiams darbo.

• Be to, Ministerių Kabinetui 
patiektas svarstyti miškų de
partamento paruoštos malkų 
: šd a vi r ėjimo ta i syk lės.

keliauti 
kad iš-

LIETUVOS GYVENTOJŲ SU
RAŠINĖJIMO DAVINIAI

O RA
Padidinama paštininkams alga 

ir pabranginsima kainos pašto 
siuntiniams

KAUNAS. Pirmojo Lietu
vos gyventojų surašinėjimo 
medžiaga, kaip buvo numaty
ta^ apdirbta• iki Naujų Metų. 
Viki surašinėjimo daviniai bus 
atspausdinti trijuose tomuose, 
iš viso 1500 puslapių.

Chicago ir aplinkė. Oro biu
ras šiai dienai pranašauja: Iš vi
so gražu; maža atmainos tempe- 
turoj; vidutinio mąinąsis vė
jas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 32°F. .

WASHINGTONAS, sausio 30. 
— Senatas šiandie 70 balsų prieš 
8 priėmė bilių, kuriuo padidina
ma paštininkams algos ir pake
liama kainos pašto siuntiniams.

Biliaus provizijos padidinti al
gas pašto tarnautojams yra tos 
pačios, kaip kad buvo praeitoj 
kongreso sesijoj priimtame, bet 
pręzidento Coolidge’o vetuota
me Diliuje numatyta.

Kainos, pakeliamos beveik vi
soms pašto siuntinių rųšims, 
turėtų įeiti galion nuo šių metų 
balandžio 15 dienos ir baigtis 
atepančių metų balandžio 15 d.

Klausimas dar, kaip su tuo bi- 
lium pasielgs atstovų butas.

5is Kartus Greičiau 
už 50 centu

PINIGŲ KURSAS

MIRTIES BAUSME

pei

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

vid 
ris

ras Vergo h n i. 
fabrikų darbininkas.

šiandie saulė teka 7:05, leid
žiasi 5:02 valandą.

NOME, Alaska, sausio 30. — 
Sniegu ir ledais atskirtoje nuo 
pasaulio Nomc sodyboj siaučia 
di f tėvijos epidemija.

Nesant reikalingų vaistų, vie-

mi, kad pasiųstų aeroplaną su 
vaistais. Federalė vakĮžia tuo
jau davė instrukcijų, ir iš Fair- 
banks, Alaskoj, išlėkė aeropla
nas, gabenąs antitoksiną.

WASTIINGTONAS, sausio 30. 
Kartuvės Columbijos Distrik- 
panaikinamos. Prezidentas

KARTUVĖS PAKEIČIAMOS 
ELEKTROS KEDE

1739 So. Halsted St.

nfl I HA k. k

Difterijos epidemija 
Nomoj.

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

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

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

šunų gurguolėmis ir aeroplanu Vakar, sausiu 30 <1,, užsienio r>i- 
rtanrulka .infUnb ,nigU ne YLaŽiaUS kaip UŽ $25,000 (iO‘gabenarna pagal antį ok- /|erųj bankų buvo skaitoma Amerikos

sinas (pinigais šitaip:
t •

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 Irajikų .. 
Danijos, 100 kronų ........
Francljos. 100 Frankų 
Italijos, 100 lirų ............
Lenkijos, 100 zlotų .........
Norvegijos, 100 kronų ....
Olandijos, 100 markių ... 
Suomijos, 100 markių ... 
Švedijos, 100 kronų .....
šVeicarijos, 100 farnkų

MICHIGAN CITY, Ind. sausio (
30. — Valstijos kalėjime šį ry-

Tarpžeminių tą nužudyta elektros kėdėj Pet- tos gydytojai bevieliu telegrafu’ 
Gary’ės plieno šaukėsi pagalbos — kuinuo nors • 

Mirties budu kuogreičiausiai pristatyti 
antitoksino. Kadangi šiuo me-

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, sausio 30. — Sovietų rusai 
pradėjo naują stiprią propagan
dos kampaniją Turkijoj.

Bcsibriaudama
jūrių linkui tikslu laimėti sau iš
ėjimą į šiltuosius vandenis ir 
tuo pačiu kartu grūmoti Britų-bausmei jis>buvo pasmerktas už 
keliui į rytus, naujoji Rusijos nužudymą praeitą rugsėjo mė- 
imperializmo forma puola Tu r- nesį dešimties metų mergaitės, 
kiją dar klastingesnių ir pavo- Anės Tomicikiutės.
jingesniu ginklu, ne kad dešimt __________
metų atgal, kai Rusų armijos
buvo siunčiamos į sąsiaurius. I DR. SUN JAT-SEN DAR

Nemažiau kai dešimt pficia- / GYVAS
lių sovietų agentūrų pompUoja 
Turkijon kurstomą revoliucinę

... $4.80 
, . $5.17 
... $17.8!)

. $5.41 
... $4.17 
.. $19.25 
.. $15.33 
.. $40.34 
... $2.53 
. $26.95

$19.30

tų laiku kitokio susisiekimo bu- Lietuvos Pinigų Kursas 
do nėra, tai iš Anchorage anti-' . ----- 1-----
toksinas pasiųsta rogėmis, dvi- M S19.ni-'ant . Plni£us Lietuvon 
dešimties sūnų tl-aukiamomis. Į tant Amerikos doleriais yra skaito* 
Bet iš Anchorage į Nome apie 
800 mylių: ims maždaug savai
tę laiko ligi pasieks vietos,,, tuo 
tarpu pagalba reikalinga urnai.

Turkijon kurstomą revoliucinę PEKINAS, Kinai, sausio 30. j Nomiečiai todėl radio kreipėsi 
propagandą. Naujausia tos pro-----Pietų Kinų; vadas Dr. Sun tiesiai į Washmgtoną, prašyda-
pagandos įmonė tai — Gostroi Jat-Sen, apie kurį pirmiau buvo ’ •-~x.-
statybos kompanija, sovietų vie- praneštą, kad jis miręs, yra dar 
šųjų darbų komisariato organi- gyvas, bet jo padėtis yra kritin- 
zuota ir kontroliuojama revoliu- ga. Po operacijos jis nė Ikiek 
cinei propagandai užsieny pade- nesitaiso.

. . .. i - .

te
Coolidge šiandie pasirašė bilių, 
kuriuo mirties bausmė kęrimu 
pakeičiama elektrine kede.

mas šitaip:
““ litų ..

litų ...
litų ..
litų ..
litų ..
litų ...
litų ...
litų ..
litų ...
litų ...

$5.50
10.50 
20.75 
81.00 
41.25
51.50
61.75 
724)0 
82.25 
92.50 

102.75

50 
100 
200 
800
406 
500

,600
700
800 
900

1600 litų
Prie Šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidų už kožną siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 55 
centų daugiau.

SUMNER, Miss., sausio .30.— 
esti šį rytą agisras sųnįikino 
jrinės mokyklos, triobesį, ku- 
kainavo 85,000 doleriui 

i ‘

NEW YOMĄS,Gausio 30.— 
Žaisdamas revolverių11 metų 
vaikas Ruben Victot nušovė ki
ta vakia, George Markusą.

Chicago, UI.



sssrKALTINA SAVO PATĖVĮ

TURNAMENTAS

DIDELIS METINIS BALIUS
Rengiamas

MILDOS SVETAINĖJE

810

KviečĮa KOMITETAS

Extra RISTYNES Extra

SCSI

DIDELIS MASKARADŲ BALIUS 
Sukatoj, Jaunam 31 d., 1925 mRistynes prasidės 8:15 vai. vakare.

Tikietų kainos: 75c., $1.00, $1.50 ir $2.00

Muzika J. Pociaus

Pradirta 6
Kviečiame jaunu 

puikios muziko

30 P. M.
ADMISSION 75c

įžanga ypatai- 50c 
prie geros muzikos pasilinksminti KOMITETAS.

K. Sarpalius žada tuos tris rjstikus paguldyti 
į pusę valandos.

Musių byzF. Jereck 
jncludiNg wardrobe'

•izcminci-izciRiiza ui „ainuia,, vioaiAM-
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SU DAUGYBE ĮVAIRIU DOVANŲ
CHICAGOS KOMITETAS, LIETUVOS NAŠLAIČIAM ŠELPTI

ŠEŠTADIENIO 7 d, VASARIO (EEB,) 1925 m,

DuryS atsidarys 6 vai. vakare 
pradžia 8 vai. vakari? v

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Kviečia visus

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

• . rti**
2221 *W. 22nd-St*.', arti Leavitt St.

.T^ephdne Canal 2552 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
Vedoj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
o Parduodam Laivakortes, t

V. W. 'RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Florence Zack, 16 m., 1447 N. 
Wood St., kaltinimu tapo areš
tuoti jos patėvis John Zack, 40 
m. ir radi o pardavėjas Bruno 
Kaimiški, 18 m., 5710 Wavėland 
Avė.

Mergaitės pasakojimu, Bruno 
Kaimiški atėjo į namus, kada ji 
viena buvo h* ją prievai*ta išgė
dino. Tai buvo pereitą antradie
nį. Ji pasiskundė policijai, kuri 
Karniskį tuoj aus areštavo ir ap
kaltino tvirkinime jaunos mer
gaitės. Kada apie tai sužinojęs 
jos patėvis,, tai ir jis. bandęs ją' 
išgėdinti. Abu dabar sėdi kalė
jime. Prieš patėvį irgi pastaty
tas tas pats kaltinimas.

Pradžia 7 valandą vakar 
Kviečia vi

Andy Andcrson 
Milžinas sunkiojo svorio, 
v. 235, čempionu., '.ikarų

Juozu Šimkum
Liek čempionas 175 sv. 

iš Naujos Anglijos 
? J. R. Jamson 

Niderlandijosį čempionas 
vidutines yogos

.Juozas Komaras 
Rytinių valstijų lietu 

viii risfikų karalius, 
235 svorio

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room £001 

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

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

Pėtnyčios.

mas yra taip' įvairu 
ir vari ‘ ‘ ‘ . _
iš bizniško atžvilgio, o .daugiau iš materiališko 
viamsį tikrus ristynes, bus inrami paveikslai pi .
bus pasiųsta i Lietuvą, Kaupiu. Tikietus galimai nusipirkti ią kalno, 
J. Kulia aptiekoj, 3259 So. Halsted St. . Tikintų kainos' prienamos, 
75ę., $1.00, $2.00 ypatai, ir $3.00 porui sW motete, vaikams 25c. Kurie 
tikietus pirks išsunksiu, sėdynių vietoj bus užtikrintos.

•OAV <JTĮ9

indrai 3INOSVM AVMCIIIV
P l ouosdą ‘aloijapa^

J. Goštautu
žinomas Chicagos sunkiojo 

svorio- ristikas

J. P. IVAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N. Dearborn Street, 

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

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

SPECIALISTAS ant egzaminu- 
vojimo abstrakti^ ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

Karolis Požėla
Europos pusiau sunkioj 
svorio Čempionas

K. Levickiu
Chicagos pusiau sunkiojo 

svorio ristikas

amieji
stato scenoj operete (’ON«IT,ltJM FACULTATIS 
daininkąi yra parinkti gabiausi kaip tai

kas, J. šarkiunas ii’ k. t. F
iš praeities, kuris visados atsilankiusią 
bus su orkestrą. Apart to, dalyvaus Sty 
reiktų gailėtųs. Po programo šokiai.

PENKIOLIKOS METŲ SUKAKTUVĖM GRAŽI OPERETĖ CONSIL1UM FAC.ULTATIS, pirmu kartu stato scenoj 
L5M- D. Aido Choras, NEDALIOJ 1 d. VASARIO (FEB.) 19^5 m., C. STRUMILĄ) SyF.T., 158 E. 107 St. Roseland. 
Durys atsidarys () vai., vak. Lošimas prasidės lygiai 7 v. vak. šitą operetę/ vadovaus visiems gerai žinoma;! L. M. 
D. ' Aido Choro vedėjas J. žuronas,. Gerbiamieji, kad tinkamai paminėjus I 
.■/ukaktuves, stato scenoj operete C.ON&ILl'UM PACU LT ATI S, šita operet. ...... . . . .. . . . E _ o. . . - _ _

Daug nėra reikalo aiškinti, 
’iliką užganėdindavo 
Orkestrą ir dainuos

NUŽUDĖ MERGAITĖS
\ v UŽMUŠĖJĄ. '

jRfcter Vjrgolini, kuris rūgs. 
28 <f„ išsivežė Ahna ^oniisch, ,9 
metų, automobiliu, nusivežė į 
Gary smiltynus, ten ją išgėdino, 
paskui nužudė ir palaidojo tuose 
smiltynuose, vakar tapo nužudy
tas elektros kėdėje Michigan 
City, IncL, kalėjime.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

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

Cicero Ketverge vakarą 
4917 W. I I St. Tel. Cicero 8223. 
Ant Bridgeporto Seredoi nuo 
6-8 v. x. Subato.i nUw 1-7 v. v. 
3236 b. Halsted Si. T. Boul. 6737

Kviečiame visus atsilankyti ant 
baliaus, puiki muzika ir palinksmini 
mas. Po baliaus bus priėmimas na 
rili j draugystei veltui nuo 18—40 me 
tų amžiaus. Pradžia 6:30 v. v.

KOMITETAS.

K. JURGELIONIS ADVOKATAS
127 N. DcarbonvSt, Room 1211 

Telef. Dearborn 1013
Vakarais ir nedėlios rytą:

• 3335 So. Halsted St.
Telef. Yards 0141 h- Yards 6894

Panedėlio vakare; *
4601 So. Marshfield Avė.

Bylos visuose teismuos^"— Ab
straktai. — Ingaliojimal. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Tikintai iškalno pardavinejama’a,‘Naujienose”„ “Aušros” knygyne 
Benošiaus aptiekoje ant Town of Lake.

D. Aido Choro 15 m. gyvavimo 
. . sulošta, pirmu kartu Roselanrle.

Pečiukaiti, O. Dargiute, P. Verba, J. Kemėšis, P. Sadaus- 
ned Aido Choras yra žinomas per 1$ metų jo gyvavimo 

Ši' operetė bus viem), iš gražiausių, nes lošiama 
Choras. Todbl nepraleiskite pragos, kad ne- 

' Kviečia L. M. 1). AIDO CHORAS.

K. Sarpalius su Juzėnu, Glazausku ir J. Bancevičiuiii 
Universitetų čempionato laimėtojas.

J, Šimkus ' "
Pagarsėjęs pusiau sunkioj 
svorio ristikas

$500 DOVANU $500
Didelis Maskaradų Balius 

Subatoj, Sausio 31,1925 
Rengia Drąugystė Lietuvos Kareivių 

LIETUVIŲ LIŲOSYBĖS SVETAINĖJE 
lith St. ir 4» Ct„ Cicero, III.

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-112 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulovar^ 1310

Valandos: nuo G iki 8 v. v.- kiek
vieną vakarą, Išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

John Bagdziunas Borden 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St., Room 1310 
Tėlephono Dearborn 8946

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

Sv. Jurgio Par. Salėje
32 PI. ir Auhum Avė.

MILDOS ABEJOSE SVETAINĖSE,
Pradžia S vai. vak. įžanga, 50c. ypatų

Širdingai kviečiame gerb. visuomenę, nes savu uii-ilaiikymu sušelpkite Kauno ii 
Vilniaus vargstančius našlaičius. C. K. N. š.

Dr-stės šv. Jurgio
Nedėlioj, Vasario 1, 

1925 m.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI Ar mai
nyti VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

I. L, FABION AS CO

J. Komaras - f
B- V. į. lietuvių čempionas. 
285' svorio. New Yorko
C R. Nelson
Švedijos čempionas 
180 sv.
D. Dudinskas
Vidut, vogos 'čempionas, atlaiko 
Pijaną ant krutinės

Visos poros risis iki apsigalės.
Bus vienas ristikas speelal, jo vaidas negarsinamas. Publika 

bus taip nustebinta, kad niekad neužmirš jo. Šių ristynių progra- 
yra taip įvairus, kad Chicagos lietuviai nėra matę 

giai kada mat a tokias ristynes, kurios yra rengiamos'mažiau 
-” ” 1 ’ ’*■ — j-.i-a(j parofjyt lietu

os su ristikais ir

Iškilmingas Balius 
rengia

LIETUVIŲ TAUTIŠKA PARAKVIJA 
Vasario 1,1925

Sava Svetainė, 3501 So. Union Avė. \ 
ai. vakare. įžanga 35 ypa^ii

enus atsilankyti ir linksmai vakarą praleisti prie 
Bartkaus Orchestro.

rengia ,

Dr-tė Atgimfies Liet. Tautos Vyrų ir Motery 
MILDOS SVETAINĖJ, 3142 So. Halsted St.

Šiame baliuj bus duodamos dovanos užs 300 dolejių vertas tiems 
visiems, kurie bus apsirėdę maskaradiniais drabužiais ntt6 pirmo 
praiso iki paskutinio.

j , $450.00 In Prizes!

Maskaradų
BALIU*

aftWgI^pAŽlS HALL, 2242 W. 23 PI. 
Lithuanian Morning Star Benefit & PI. Glub 

j Saturday Eva., February 7-th, 1925 
Givcn by

SCHOOL HALL SVETAINĖJ,
18 ir Honore gat.

e)Jd3uo>fl rųjaDuoyi
VIDNSHIZpiUUįJ-izpuiizQ Jll



šeštadienis, Saus. 31, 1925
*

[KORESPONDENCIJOS
Saltimore, Md.

Komunistiški manevrai 
ofensivai

3

kolegiją;

.Pennsyl- 
ligon- 
Hąži- 

patar- 
visokio-

■į-.;::

Mrs. MMEVIGZ-VIDIKIENE'
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose.
Dingai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

TJž dylcĄ pata
rimas, ir ki- 
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagclbą.

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

d* m » ii m

Tel. Bivd. 3138 
M. Woitkewicz« 

BANIS 
AKUŠERE A 

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

3113 South 
Halsted St.

i Dar nė metų nebuvo, kaip ji 
vedusi Kazį ^Sabutį (jie apsive
dė gegužio d. pereitų metų). 
Po apsivedimo jis buvo atsidū
ręs pavojuje deportavimo į Lie
tuvą, bet viskas užsibhigė gerai 
ir išrodė, kad jie gyvena links
mai ir sutikime.

Tik jų kaiminai pasakoją, kad 
! ją tankiai užpuldavusios nusimi
nimo valandos ir ji pradėdavusi 
verkti be jokios matomos prie
žasties. Taipjau kartais sirgu- 
1 iviod a vu « i .

Palaidota ji tapo sekamą ke- 
tvirtadiėnj, sausio 22 J., Lietu
vių Kapinėse, dalyvaujant dide
lei miniai žmonių. Be savo vyrol 
ji dar paliko brolį Juozą PakipJ 
saitį ir seserį Sinkevičienę iš 

Jie rengia Isouthbury.
I Koronerio medikalis egzami
natorius Dr. A. A. Crane pripa
žino, kad ji nusižudė. Bet po jos 
palaidojimui policija aplinkiniais 
keliais gavusi tokių žinių, kurios 
verčiančios ją tyrinėti velionės 
mirties aplinkybes. Einančios 
kalbos, kad ji gavusi keletą grū
mojančių laiškų, nors policija 
neturi tikrų apie tai žinių. Visą 
savo surinktą medžiagą policija 
ketina paduoti koroneriui, Mon- 
zani.

tuzino skaitytojų, — tai yra 
•‘bom biznis”. Atrodo, kad bal- 
thnoriečiai suvis nemėgsta Va
balo, Paukščio iii Strazdo necivi
lizuotų melodijų. Jie sako, kad 
tokių ir da puikesnių melodijų,) 
jie turį progos pasiklausyt kar- 
čiamose., o į savo namus įsileisti 
jąii tokiomis /panL me-1'odijom.iA no- 
praustabnrniiĮ gazietą visai ne- 
norį.

Svetimtaučiai komunistai -jr-i 
gi neką geriau stovi už mūsiš
kius. Jų frontas yra visai su
lūžęs ir jokių ofensivių puolimų | 
neįstengia padaryt, 
sekmadieniais prelekcijas, bet 
paša'linės publikos taip kaip ne
turi; susirenka tik keletas ko
munistėlių, pasiginčija apie tė- 
zius ir traukia namo, nes mato, 

viską kad tos skelbtosios • išsvajotos

ir

Ponai
<mu. kad. rej taip 
tinę” tvaiką. Sitam savo isisva- 
jotam, dalykui jie dėjo visas 
savo pastangas, kad tik to 
atsiekus, čia jie sugabeno, taip 
sakant, visus savo “geriausius” 
kalbėtojus, k. a. Pruseiką, An
driulį, Krasauską, Juškevičaitę 
ir Bimba. Šitie smarkus kal
bėtojai prišnekėjo visokių galy
bių, išniekino visus tuos, kas 
tik neina su jais, pripasakojo 
visokių nesąmonių apie ' 
kas tik jiems į galvą atsisuko. 
Trumpai suglaudus, visų buvo 
išvados, kad komunizmo idealas 
vienas iš visų puikiausias, ir 
balti mariečiai privalo jį vykin
ti. Kuomet šie kalbėtojai pori
no savo spyčius, tai iš šalies 
žiūrint atrodė tikros “funės”. 
Kalbėtojas raižosi, šaukia tarsi 
desperacijos apimtas, o susirin
kusi publika (apie iš kelių tuzi
nų” dusių) šaiposi ir krečia 
sau juokus: iš tokių sensacingų 
pasakų ir iš kalbėtojų despera
cijos. (Jcškevičaitę reikia išim
ti iš desperatų tarpo, ji yra ga
na logiška kalbėtoja).

Rezultatai šito viso “ofensi- 
vo” pasimatė visai prasti, taip 
sakant; nė maišo, nė pinigų, 
viskas nuėjo “velniop”. Komu
nistiškos partijos kuopa susi
lipdė apie iš 91/; asmenų, bet ir 
šitų nabagų kaip kojos, taip ir 
protas prilygsta su trijų dienų 
gimusio veršio. Čia tai ir gludi 
ta didėji nelaimė, iš kurios iš
bristi nebepajiegiama ir ateitis 
numatoma gana prasta. Jan
kauskas, kurį čia užlaiko kriau
čių unija, deda visas savo pa
stangas, kad kaip galint tą ko
munistišką veršį sustiprinus ir 
pastačius ant kojų, bet deja, ir 
Jankausko vaistai nieko negel
bsti, dalykas vis ir vis eina 
blogin. Komunistiškų susai- 
džių padėtis darosi kas kalt vi?; 
prastesnė ir prastesnė. Nariai ; 
į susirinkimus veik nesilanko, 
veikimo taipgi jokio negalima 
išplėsti, žmonių pasitikėjimo vi
sai nebeturima, viskas nuėjęs, < 
taip sakant, to netikusio veršio 
taku. Taip kad apie revoliuciją, 
ir dailiausiam ore negalima ma
nyt, nežiūrint kaip Maskva pa
diktuotų apie tai.

Buvo dėtą kuodaugiausiai pa
stangų, kad išplatinus “Lais
vę”, bet daviniai pasimatė kuo- 
prasčiausi. Tik pamanykit, apie 
per tris mėnesius nenuolaidžios 
agitacijos ir darbo, gauta pusę

komunistai įsisvajojo 
jio tikrni erai i Boltimo- 
lietuviu isteig-li “sovie-

Jauna lietuvė nusižudė

nu-

Tek: Hyde Park 3895Namų

Seniausias bankas Northwest Side”

i

W. Washington St.
Washington & Clark

Jųa negalite padaryti klaidos pasirinkdami vieną musų $100, $500 
arba $1,000 Pirmu Morgičių arba Pirmų MorgiČių Auksinius Bo
nus, išleistus ant namu, vertus dvigubai kiek paskola. Šita kleaą 
investmentų neša 6% ir 6’4%'palūkanų.'v

turėjo dalyvauti vienos 
draugijos vakare-vaidi- 
buvo penktadieny repe- 
bet sekmadieny vaidi

nas i teisi nda-

Waterbury, Coiin.

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akiij uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

/■

Chicago

“Bankas dėl vigų žmonių

Drimdzi” -‘funes”

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Telefonas Boulevard 193Q
DR. S. A. BRENZA

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

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

Dr. J. ai.' Cnrzan
Specialistas ligų: skilvio, žąmų ir 
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas

1046 Milwaukee AveM kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Armitage 
8995. Res. Keystone 4130.

revoliucijos nesulauks ir minios 
atsuko jiems galutinai nugarą 
ir dabar juokiasi iš jų. čia man 
tenka pakartoti prez. Lincolno 
posakį: “Jus galite apgaudinėti 
visus žmones tam, tikrą laiką. 
Jus. galit apgaudinėti tulus žmo
nes- visą laiką. Bet jus negalit 
apgaudinėti visus žmones visą 
laiką”, šitas posakis kaip tik 
pilniausia atatinka visiems 
avanturistams komunistams ir 
nieko prie jo pridėti nebereika
linga.—K. L.

Pirmadieny, sausio 19 d., 
sižudė, nusitroškindama gasu, 
jauna lietuvė Konstancija Pa- 
aisaitė-Sabuticnė, 30 metų am

žiaus. Priežasties saužudystės 
nežinoma.

Ji buvo gabi pianistė ir dieną 
prieštai 
lietuvių 
niine. Ji 
ticijose,
nime nedalyvavo,

Pirmadieny ji išvalė savo 
kambarius name prie 1277 Bank 
St., viską išplovė, persirengė 
švariais drabužiais, atsigulė j 
lovą, ir laikydama rankoj savo 
vyro fotografiją, numirė, įsi-

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 17126

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77

Cor.

Uždirbimas Pinigų
KUOMET jus uždirbate pinigus tuomet yra laikas 
dalį jų sutaupyti ir padėti į taupymo sąskaitų ir gau
ti juos kuomet jums reikia.

\'oel State J$ank
I •? X 'I ▼ MHWAUKEE AND Nt.’HfH A ✓ F N U F. S ,

Atdara utarninke ir aubatoje iki 8 vaJ. vakare. Kitomis dienomis 
iki 4 vai. po pfe<ų.

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

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

3235 S. Halsted St.

»»DR. HERZMAN-®
Gerai lieto tiams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

i Dienomis: Canąl 
8110. Naktį 
Drexel0950

Boulevard 4186

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
SpeciaI: Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
šaukite Boulevard 4186 arba 
Drexel 4)950.

Telefonai:

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKA 
3434 W. 65 Street, ‘ 

Rcpuhlic 4876

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

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE' BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I - t.

nAKTKUS, Pres. '
1019 W. 47th »r., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

NUSPRĘSTAS IŠVENGIMO NUSPRĘSTAS 
PRAŽUVIMUI BANKROTO PRAŽUVIMUI

» 0VERKAUTU »
1 TURI BŪTI PARDUOTA Į 10 DIENŲ 

Ateikite anksti dėl gero pasirinkimo
Mes atsišaukiame prie j’usų kaipo vyras prie vyro ir prašome ateiti 
į musų išdirbystę, pažiūrėti musų overkautų ir patiems persitik
rinti ir nuspręsti kainąs tų overkautų. Malonėkite ateiti ir išgel
bėti mumis nuo išvarymo musų iš biznio per musų žiaurius kredi
torius.

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

, Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 luboa 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po pieM
Telefonas Midway 2880

Mes turime, parduoti

Didelis
Kad užganėdinus mu 
sy kreditorius

For BILIOUSNESS

25c. ir f>Oc. bak«elw

BEECHAM’S 
PULS

LIETUVIŲ DAKTARAI
t

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasirjžę tar

nauti lietuviams.

2500 overkautų po

OverKautai

Paaukavi mas 75 A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Phone Cicero 8459

DR. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nuo 6:30 iki 9 vakare.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

nuo 
nuo

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

Mes ATIDUODAME tuos KAUTUS pigiau negu 
kainuoja sukirpimas, darbas ir trijnavimas.

Tai yra proga Visam Gyvenimui.
Musų nelaimė yra jusy laimė

j
Tiesiai iš musy dirbtuvės jums.

Visi vilnoniai, su pusiau diržais ir aplinkui diržais, su pamušais ir 1.1.L _  -__
Paprasta
Verte

Turi bųt parduoti tuojau.
Ateikite ir persitikrinkite

Pirkite OVERKAUTĄ dabar jei jums ir nereikia jo ir padėkite dėl sekamos 
žiemos, nes tai yra pelningas investmentas.

1809 S. State St., netoli 18 Gatves
Atdara kas vakaras iki 8 vai.

Dr. A. t KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

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

Optometrist 
Tel. Boulevard 6487

r4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47-tos ant 

2 lubų

OVERKAUTAI $30 iki $35
$40 iki $45

4 po. pietų.

$12.75

Birutės” Koncertu - Kon 
certas ir “Dzimdzi -

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

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

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

Biuras 4204 Archer Are. 
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette
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Po Coolidge’o išrinkimo ą 
prezidentus, kaip žinia, pra
sidėjo “prosperity”. Ji pasi
reiškė tuo, kad darbininku 
algos pradėjo eiti žemyn, o 
kapitalistinių korporacijų 
Šerai (akcijos) aukštyn. 
Aukščiausia iškilo geležin
kelių kompanijų serai.

kurie turi daug kapitalo ir, 
supirkę milionus bušelių, 
laiko juos tol, kol ateina 
proga parduotų su dideliu 
pelnu. PAMATE TIESĄ.

$8.Q0 
4.00 
2.00 
1.50 

.. .75

Dabartinis nepaprastas 
kviečių kainų kilimas yra 
grynas spekuliacijos darbas. 
Pradžia tam kilimui buvo 
padaryta pereitą vasarą, 
kuomet, dėl neužderėjimo 
kai kuriose šalyse (pav. Ven
grijoje, Rumunijoje, Rusijo
je), padidėjo pareikalavi
mas ant Amerikos kviečių. 
Bet toliaus jau ėmė vykti 
tam tikra, spekuliantų pro
paganda. >

Laikraščiuose pasklido 
gandai, kad Europa ketinan
ti duoti milžiniškus užsaky
mus kviečiams AfnėriRoje 
— kviečių kainos biržoje pa
šoko. Kainų kilimas tapo iš- 
bubnytas spaudoje, ir tai 
paskatino didesnį skaičių 
žmonių dalyvauti pirkimuo
se. Didesnis pareikalavimas 
savo keliu kainas vėl pakė
lė, ir t. t. Tuo budu priėjo 
prie to, kad kviečių kainos 
Amerikoje pasidarė, dides
nės, negu kurioj jiors kitoje 
šalyje., . ,

senuosius unijistus iš darbo 
prašalinti, nors unija buvo < 
tam priešinga. O komunistai 
ir dabąr su poinu Beržiečiu 
gyvena' ‘zgjadoje’. Pavyz
džiui jo dirbtuvėje dirban
čias ir komitete esančius

I • ■ jc* • U I “tarnauti“*popiežiui kelius syk LietuVa. ir V &■ padidėtų. Išdygtų
4 •* a * ...

tikanas
kal-

Bet kuo , pasibaigs šitas 
spekuliacijos darbas? •

Rimtesnieji žmonės Ame
rikoje jau pradeda susirū
pinti. Jie pastebėjo, kad tuo 
pačiu metu, kai kviečių kai
nos Amerikoje kyla šuoliais, 
kviečių eksportas Europon 
ne tiktai neina didyn, bet 
dagi mažėja. Jau nuo vidu
rio lapkričio mėnesio Euro
pa vis mažiaus ir mažiaus 
importuoja kviečių iš Jung
tinių Valstijų ir vis dau
giaus ir daugiaus iš Pieti-

šioje valandoje pirmoje 
“prosperity” eilėje stovi 
kviečiak Kviečių kainos ky
la šuoliais. Trys dienos at
gal jos pasiekė jau $2.05 bu
šeliui — aukščiausio laips
nio nuo laiko, kai sustojo 
karas. Ir sakoma, kad jos 
kilsiančios dar aukščiaus.

Jeigu kviečių kainos ky-'nės Amerikos (ypatingai Ar
ia,'tai. turi kilti ir miltų kai- gentinos), iš Kanados ir iš 

darosi Austrąlijos. Jeigu Šitokia 
duona padėtis tęsis ilgesnį laiką, 

tai Jungtinių Valstijų kvie
čiai paliks neišparduoti, iki 
ateis naujas derlius. Bet ką 
tuomet darys Amerikos far
meriai?

lios. Jeigu miltai 
brangesni, tai ir

lapkri

'Kai kuriose Jungtinių 
Valstijų dalyse kviečiai pra
dedama valyti jau gegužės 
mėnesyje, ir visoje šalyje 
kviečių valymas baigiasi

Kai republikonai
čio mėnesyje laimėjo rir1_L 
mus, tai “Naujienos” rašė, 
jogei tas laimėjimas reikš 
Amerikos žmonėms gyveni
mo pabrangimą. Taip ir yra. 
Svarbiausias žmonėms var
tojimo daiktas, duona, jau 
brangsta.

Butų neteisinga, žinoma, rugsėjo mėnesyje.- Ateinan- 
sakyt, kacb Coolidge’o admi- čią vasarą Amerikos farme- 
nistracija nori maisto bran- riai gali atsidurti tokioje pa
gonybės arba tyčia daro ją. dėtyje, kad jie nežinos kur 
Bet ji nedaro ir negali nie- padėti savo kviečiusTPo spe- 
ko daryt brangenybės su
stabdymui, nes ji priklauso 
nuo tų elementų, kurie ke
lia kainas.

kuliantų “prosperity”, vadi
nasi, gali ateiti bankrutas 
farmeriams.

Kviečių kainas pakėlė ne 
farmeriai, kurie ; 
kviečius, bet spekuliantai.* 
Milžiniškai daugumai far- 
nierių iš to kainų kėlimo nė
ra jokios naudos, nes jie sp- 
nai yra pardavė savo k' įe 
čius. 80 nuošimčių taimerių 
pardavė kviečius po 65 cen
tus bušeliui, taigi pasinau
dot dabartinėmis aukštomis 
kainomis tegali ne daugiaus, 
kaip vienas penktadalis far
merių. y

Neturtingieiusiems f ar
mėnams, kokių yra didelė 
dauguma, tenka parduoti 
savo javus, kaip tikrai jie 
juos suvalo, dažnai net ank
sčiau — dar nenuplautus ja
vus. Kainas gi nustato ne 
jie, bet stambieji pirkliai,

O miestų gyventojai tuo 
tarpu turi mokėti vis bran- 
giaus ir brangiaus už duo- 

augina'ną.

Jeigu miestų darbininkai 
mokėtų susi tam su f armė
nais, tai tokių dalykų nebū
tų. ' } I ■'

Paieškojimas
1‘aieškomi šie asmenys:
1. Augustas Benderis (Tėvas 

Julius, motina Berta iš namų 
Brydulyįč), gimęs Alytuje, ibuv. 
Vilniauls gub.

2. Jonus P<xlotskiw, įgyveno 
seniau VVilkęs Barre, l*a.

3. Mikas 'Podolskis. j
Prašoma ieškomų asmenų at- 

silū'pii ir visų žinančių apie 
juos 
bei.

suteikti žiūriu pasiunuuy-

Lietuvos Respublikom 
Pasiuntinybė Amerikoje

Vienas sandarie^ių veikėjas, 
•Perkūnas^ rašo,- oficialiame fea- 
vo partijos organe’ apie šanda- 
riečių lipsilčiidimų; nusiftiinimų 
ir neveiklumų Clueagoje. Jisai 
sako, viena svambiausiųjų to 
priežasčių yra intrygos, pavy-. 
dai ir ypatiškumai, kurie “gi
lias šaknis” įleido sandariečių 
tarpe: , >

“Pavyzdin statau”, tęsia 
tartai veikėjas, “Vilniaus Va-, 
davimo Komitetų. 'Man ro
dos, ant kiek man teko sek
ti V. V^K. .veikimų, kas, 
kas, o tautininkai .ir jų vie
tinis laikraštis neturėjo mo
ralės teisės ant . V. Y- Komi
teto valdybos užsipulti, jnL 
ryguoti. Tokia nekuriu mu- 
sų žmonių taktika yra' ąi^ 
kiai demoralizuojanti ir 
jiems patiems daugiau ken
ksminga.” r
Na, mat! Pasirodo, kad kad 

kurie Chicagos tautininkai ' ir 
jų nelaimingoji gazieta elgėsi 
sulig Vilniaus Vadavimo Ko
miteto kaip intrygantai ir ‘ de* 
moralizuotojai. Tų Yiėsai pri
pažįsta jų ęačių partijos žmo
gus jų pačių partijos r oficialia
me organe. '' . žf

betgi visa tuuiininitų 
spauda nesenai rašė, kad viepi 
tiktai sandariečiai Chicagoje 
ištikimai darbuojųsi Vilniaus 
vadavimo reikale. Ta spauda 
dėjo korespondencijas ir strai
psnius, kuriuose 
žiųrąa.. “Naujienos” 
gai “’Naujienų” 
Kuomet musų 
rodė, kad Cliicagos tautinin
kų pasigyrimai yra melagingi 
ir kad Vilniaus vadavimo rei
kalų sabotažavo ne kas kitas, 
o tiktai jų pačių veikėjai, tai 
iš sandariečių .spaudos pasipylė 
nauji šmeižtai “Naujienų” ad
resu. iChicagos 'sandariečių 
Apskritys ndsidrovejo pridėti 
prie to da ir “rezoliucijų”, pa
tvirtinančių tuos šmeižtus.

Dabar tečiaus pačių sanda
riečių oficialis organas yra 
priverstas parodyti, “kame 
šuo pakastas”. Chicagos pagy
rų puodams tatai bus, žinoma, 
nemalonu. Bet tiesa, kad ir 

I dar taip karti, yra naudinges
nis daiktas, negu saldžiausias 
melas. A

buvo šmei- 
ir ypatin- 

redaktorius, 
dienraštis nu-

DARBININKŲ “UŽTA
RĖJAI”.

Kai Brodklyno lietuviai nib
rių viai išgirdo, kad rubsiuviai 
Chicagoje apvalė savo unijos 
pildomųjų tatybą nuo bolševi
kiškų šiukšlių, ir kai jie ėmė 
patys organizuotis kovai su 
maskvinių gaivalų diktatūra, 
lui ‘(Laisvė” pakelė riksmų. Jį 
ėmė šauk Ii, I 
priešai lai “k on trak torių pa
kalikai;” jie norį paimti į sa
vo rankas kontrolę linijoje* 
idant atidavus unijos iždų Lie4 
t u vos “buožėms”, o pačią uni-1 
jų pakrikdžius arba pavertus 
kontraktorių įrankiu.

Į šituos “J^aisvės” kliedejL 
muši atsako “Keleivyje” vienas 
Brodkiyno rubsluvys. štai, ko-, 
kių įdomių faktų jisai paduo
da apie bolševikų santykius 
su Ikonlraklortajs (dirbtuvėlių 
savininkais):

“Tik įsižiurekitne, 
komunistai eilgiasi? Jie k‘ov<>- 
ja tiktai prieš tokius kout- 
raktorius, kurie yra biedni 
ir neįstengia jiems Tižfundy- 
ti’ ar šiaip kokį kyšį duo
ti. Tik ątsiinunklm, kaip 
1921 metais komunistai ‘ko, 
vojo’ prieš p. Beivžielį, kuo- 
inet jisai pasiryžo išmesti iš 
savo dirbtuvėsi senuosius 

Llatbininkus! Kt/intuuslŲį 
vd^riri — ilkkamphd.' ^Jtįųi- ■ • ■■ • ’,«■ 
kausimi, Buivydai ir Jdku- 
boniai tuomet gynė p. 
Beržielį kiek tik galėjo. Ir 

komitetuose, jie

t

Dabartiniu laiku daug 
bąm.a apie kąnkorjatą ; ,tąęp 

komunistų (lyderiu^ Buivy- ijytųvog įF Vatikano Pažan
dę, Jakitbonį ir Bukžnj,, po^ gįej įt žinofna, Jųjn yra priešiii- 
nas Biržietis savo automs ■ gir o Ųerikalai, Kįųk išįialėda- 
biliuje TK'ręiįų vasarų veži,o- mj agituoja'už jį, fiirytim) nuo 
davd į girias grybauti. K(> t<> konkordato ,'priklai^ytų vi- 
del ‘Liusve’ apie ■ lai nieko so's Lietuvos' ' gyyyJ>6. V'

“O kas nežino,--kaip ‘Lais
vės’ garbinamas Jankahskas 
elgdavosi dirbtuvėje pas po
nų )Verečkų? Dirbtuvėje 
jis, buriavo, wa jarasil šų ti ;tai.pu(jllvinius san, 

• bųsų, „o darbų pabai|uą ejl» Uetuw gutKomai 
abudu į - karžiamų. ttaja ĮX> ,tik teisiŲ> feidžia .kontl„xluv. 
nų Vt-reekų. nųbaudta už tųi.-j hažnytinius daj k 0 ,Rq.

ma iš savo pusės užtikrina par 
laiminimų ir gal sięlų - išgany
mų. Taip bent paviršutiniai at-

I Bet kas yra ir jkarn reikalin- j 
gas tas konkordatus? Kaip jo

- šalininkai aiškina, konkorda
tas yra sutartis tarp svietiškos 
valdąips ir popiežiaus, tvarkan

santykius.
i tam 

v, . i, v . .įtiktų teisių, leidžia kontroliuo-
bet komunistaji, 'kurie* buvo 
unijos komitete, nelškolek- 
tayo iš jo tos bausmės nei

■ J rodo konkordatas^, o kas giliau
Puikus iš ^tiesų darbininkų slepiasi, tai Jau kitas- klausi^ 

“užtarėjai”, kurie šitaip g-lfa- mas. " \ .
žiai sugyvena su ’darbdaviais I 
’ “Laisvė”‘eina išlieti s)i. tais 
gaivalais dėlto, kati ir ji turi 
progos per savo draugus įsi
skverbusius į unijos viršinin
kų vietas, pasinaudoti trupi
niais nuo kontraklorių stalo. 
Anąmet, kai' Bekąripis b'oshvo 
Brooklyno: lietuvių unijos sky
riuje, tai jisai 'parūpindavo 
“Lai^ėą” «dakt<» . “over-.j

Bet kai “proletarė dikta- B6t
; .. . . > . • ų; • ’’ i’..' tinę Lietuvos valdžią nbsij&g-tara“ rubsiuvtų;. ■ unijoje bus .. .jv... ,p. * ,

tai ‘grybavimo, fųfi- 
ga~

nuvergta 
dijimo ir pigių overkotų 
dynei ateis galas.

NUSIGANDO.

Mes jau beveik gailimės, 
kad kritikavome “Garso”! 
straipsnį apie socializmą. Jame’ 
buvo visai neteįsingai aiškina-! 
ma “kapitalo” prasmė ir kai 
kurie kiti dalykai. Bet slraips 
nio h ui orius turėjo gerų norų 
išdėstyti žmogaus evoliucijos 
istorijų ir parodyt, kaip žmo
gus kitusyk buvo laukinis, 
kaip jisai paskui išmoko ga
minti ivairids įrankius, kaip 
plėtojosi technika ir kartu su 
ja gamybos (darbo) budai ir 
t. t. ;

šitie jo išvadžiojimai, beje, 
irgi buvo gana silpni, bet pa
matinė jo 
ga. Tų 
evoliucijos 
kas\ jisai 
yra priėmęs visas mokslas. Su
sipažinti su ta mihtim buvo la
bai naudinga ir Romos-Kata- 
likų,‘ susivienijimo nariams.

Vienok, kai tiktai mes nuro
dėme, kad “Garso” straipsnis 
prieštarauja Biblijai, tai “Gar
so” redaktorių^ nusigando ii 
sustabdė jo spausdinimą. Ža
dėt!® o tęsimo jan.e jau nebe- 
maityt kokios trys savaites 
Gaila.

Kuomet lecaaus katalikiškų 
laila’aščių redaktoriai yra taip 

kad komunistu bailus, tai nieko dauginus ne-

kaip

būdami 
tuomet leido - p.

UI i
Beržiečįii
j ?»’

<1

j nauji vie- 
n’uolynai, paaštrėtų “bedieviš
kų“ raštų cenzūra, o mokyklo
se pažangiajam žmogui nebus 
vietos. Musų valdžia darbuo
sis žmonių pomirtinio gyvent

oj mo labui, nors šio pasaulio 
gyvenimų ir paverstų jjraga.ru. 

Amerikos lietuviamsy kurie 
gerbia demokratijų reikėtų pra 
dėti smarki akcija prieš Ro
mos perdidelį įsigalėjimų mu
sų krašte. Ne popiežius, bet 
patys žmonles turi valdyti Lie
tuvą. Jei bažnyčia trokšta • su-

ti uvb laikai, kada popiežius, 
apie konkordatų ir prisiminti 
Nenorėdavo. Jam jo nereiklejo, 
nes visi klausė bažnyčios gal- 
Vos, be jokių sutarčių. Tik 
prancūzai, rodos, pirmieji iš
galvojo tų dalykų, kurį daba^ 
taip aukštai iškėlė musų kleri
kalai.^ Rodos;,ir jiems nevertė
tų r.upintis konkordatu, kadan-

tarties su popiežium, tegul ji
nai daro savo vardu, o Jie val
stybės. Valstybė negali duoti 
pasižadėjimų vienus piliečius 
proteguoti, o kitus skriaitsli. 
Jai taipgi nepridera leisti Ro
mai šeimininkauti musų krašte 
ir paimti į savo rankas svar
biausi dalykų — žmonių, švie
timų. Valstybė turi kontroliuo
ti bažnyčių, o ne atvirkščiai. 
Jei tas gyvenime iki šiolęj ne
įvykinta, * tai dar viena prie
žastis, kodėl mes, pažangieji 
lietuviai, Juram- aktyviai veikt, 

'r ' ' — m. v.
■ ; m i t :) . .......p f v),

Politinė Ekonomija
Iš rusų kalbos laisvai vertė J. Sondeckis.

(Tęsinys)

tinęs.” Kadangi svarbiausia 
pinigų pareiga — rodyti vertę 
ir būti maino įrankiu/ tai pre
kyvietėj, lyg susitarę, kreipia 
domės tiktai į parašų, o ne į 
tai iš ko jie padirbti. Ar ne 
vis vien, jei “rublis” parašy
tas akmenuke ar skurgaly, bi
te tik prekyvietėj j visi pripa-, 
žįsta, kad tai yra rublis, ir už 
jį galima nupirkti kepurę ar 
pirštines. Tai ir yi}a popierinių 
pinigų atsiradimo -pamatas. Vy
riausybė liepia išspausdinti po- 

nesuliks mainyti sav.o prekę į pieriukus su parašu: “vienas si- 
ore įlekiančių gervę Kr4 / saldau*1 dabro rublis” ir t. t., o preky- 
nio popierėlį, kuriš rifeturi jo vietčj visi turi pripažinti juos, 

’’ kios vertės^ Geimai,'bet kaipgi

Prekyvietėj pinigas rodo 
prekių vertę ir atstoja maine 
visais -kitas prekes (už pinigus 
gali nupirkti kiekvieną prekę, 
kokią tik nori), t. y. jie vaidi
na prekių maino įrankio vaid
menį. Pinigai tokia pat prekė 
kaip ir visos kitos prekės, jie 
turi vertęs tik dėlto, kad jų 
metalui iš • žemės iškasti, iš
dirbti, atlieti reik įdėti darbo. 
Tiktai , d,ei to tegalima preky
vietėj už juos gauti kiekvieną 

’ prekę. Ištikrųjų, juk nieks
čia perdaug ‘iriipri, 1 lodei- nori 
padaryti siitartį, kurią turėtų 
pildyti ir vėlesnės, bedieviškos 
valdžios, i, < • • i/ b* | .

Iš politinio atžvilgio konkor- Jie dirbfi labai lengva: per 
datas nėra pateisinamas. Pb* vieną diepą jų galima dešimti- 
piežius juk negali reikaląų^į mjs -tūkstančių rublių ar mar- 
kad Nepriklausoma valstybe kių pridirbti ' ir nupirkti už 

|savo sienose leistų jam tvar-Juos prekyvietėj prekių, į ku- 
į'kyti žmonių dvasinį gyvenimą rias yra įdėta ištisų metų dar- 
taip kaip jam patinka, 
gyventojai geriau nusimano, visai nepareina nuo to, 
kas jiems naudinga, o kas ne. yni įdėta darbo jiems 
Lietuva taipgi negali duali jo- minti? Rodosi, lyg popieriniuo, 
kių pasižadėjimų Romai, jog ji 8C piniguose yra kąž-kokia 
globos1 bažnyčią ir kiek išgalė- ypatinga jėga, jeigu už juos 

Juk valstybe* galima gauti prekių tiek, kiek 
teisine ir politinė įstaiga, nori, tuo tarpu kai jie patys,, 

nesikišanti į tikybinius reika- ne skatiko neverti. Turėkite 
lūs. Tie reikalai paliekami ba- kantrybės, tada, gal būt, ir ši- 
žnyčiai ir atskiriems 
nims. j 

tybe pradėtų

čia yra irtu popieriniais pinigais.
>* 1 1 i ■ 1 : per

Patys bas. Rodosi, kad pinigų vertė 
kiek 

paga

tarytum, lai butų tikri sidab
riniai pinigai. Vis tai yra gali
ma lik <lello, kad preke-pinigas 
tūri rodyti kitų prdkių vertę. 
Gi kitų prekių vertę ir popie
rių gabalas gali parodyti ne 
blogiau kaip sidabro luitas. To
kiu budu, pamažu iš prekės- 
ųinigo prekyvietėj pasilieka 
tiktai jo vertės ženklas, išspau- 
dinlas popiety —- tai popieri
niai pinigai. Gi metaliniai pi-

dama jų rems, 
yra I

mintis buvo tcjsin- 
mintį, kad žmogus 
keliu pasidarė tas, 
šiandie yra, dabar

jbepalieka, kaip tiktai patarti 
žmonėms norintiems' apsišvie- 
ąti, kad'jie tikai tylų tuos laik
raščius, kurie nebijo skelbti 
tiesų!

Laiškas Redakcijai
1925 m. sausio mėn. 27 d. 

Gerb. “Naujienų Redaktoriui, 
1739 S. Hulried Sfreot/ 
Ciiicago, 1H.
Getbiamayis Redaktoriau:

Prašau neatsisakyti patalpin- 
U savo laikraščio skiltyse šiuos 
kelis žodžius’:

“Naujienose” buvo tilpusi 
nia. apie pp. Norkaus ir Vįiiikp 
suiaukymų *ir iškrėtiiųą.

Užsienių Reikalų Ministerijos 
esu įgaliotas pranešti, kad kra
ta buvo padarytai visai ne dėl 
politinių motyvų^ kaip kad bu
vo pranešta “Naujienose”.

Su tikra pagarba, p t s 
r-J JJį' 'f '|'>

ILiet. Pasiuntinys iXm.erįkiU;

Rytoj - Koncertu
Koncertas

« ' . • ■ . ' t *
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i asme- 
Kas gi bebūtų, jei vals-|

i žmonos versti ~ V _ v- A •-
priklausyti tam tikrai sektai, 
partijai,- mokslinei sriovei ir 
lt.? Ar ne atrodytų tai prie
spauda? O kaip tik prie šito ir 
siekia konkordato šalininkai. 
Jau dabar pas mus valdžia, 
reikalaujant dvasiški j ai, kont- 
raliuoja mokslų ir persekioja 
laisviau mąstančius. ' 
pradžia, o i

Pažangieji lietuviai ne vien 
dėl teoretinių samprotavimų , _ - , . - . . ..
turi nesutikti su Jconkordato kepures arba pustimų verte 
pasirašymu. -Gyvenimas, pakam, hus 1 s,da^'° nlWlii; 
karnai mums įro’.......................

Lietuva

ta paslaptimi paaiškės.
Kada auksų ar sidabrų iška

sa iš žemės ir išvalo, tada iš 
jų lieja pinigus valstybės nu
statyto dydžio ir formos (iš
vaizdos), sakysim, dolerius, 
markes, rublius ir t. i. Jeigu, 
sakiisiime, tam, kad iškasus si
dabro luitui, iš kurio galima 

- - nulieti vienų rublį, reik su- 
Tai tik vleną dienų, is vienos 

galo dar nesimato, pusės gi iš Antros, pirštinėms 
nunerti ar kepurei pasiūti irgi 
reik sugaišti vienų diena, tai

/kad kuo’ Na, rublis imliotas ir išėjo 
arčiau Lietuva slenka prie jis į platųjį pasaulį “vendravo 
Romos, tuo mažiau besiranda ti,” pereis tuksiančius rankų, 
demokratijos. Dabartines vai-* nusitrins tid<šlančiose kišenių, 
džios atstovui’, pasėmę savo Pasisuks jis dešimtį metų ir 
politinę išmintį iš/ katekizmų, ką mes matome — gi .musų 
negali suprasti, kad žmogus rublis nustojo visai saY2>pir- 
turi teUę (galvoti ir tikėti nie- miltinės išvaizdos: stibraizy-' 
kieno nevaržomas. Ir dėt tos tas, nudilęs, vos vųsi ir para- 
prležasttes, kas neina į bažny- šas beišskaitomas, greit ir ne-, 
čių, tas laikomas paskutinės bepažintumi, kad tai rublinė, 
rųšies piliečiu ir svetimu savoj negu senu įpratinau’ nuvoktum; 
valstybių. Cliicagos klerikalų pasvėręs pamatysi, kad jis yra 
organus nęt ,visus laisvame- nustojęs žymias savo svarioj 
nius išvadino kriminalistais, dalies, įsakysim, ketvirtadalio.; 
vagimis, gyvuliais, o juk to Vadinasi, jame sidabro yra 
organo uedak4<Įi;ius yra kalali- ketvirtadaliu mažiau negu kad 
kų universįtelo profosorius.' naujame rublyje*, lodei ir uu- 
štei tau ir demokratija. Gal dilusio rublio vertė turi būti 
nebūtų taip bloga, jei popic- ketvjrVidaUu mažesne. Išeisi 
žius taildntųs prie naujų gy- gi. prekjvįeiėn ir už tokį nii- 
venimo aplinkybių, prie plis- (daliusį jublį nupirksi to-kią pat 
kutinių mokslo tarimų. Bet'.to, kepurę ar pirštines kaip ir už 
apgailėtinai, visai nėrų. Roipos ąaujį rublį. Kų tai reiškia? Gi‘ 
supratimas apie valstybę yra štai ką. Kepurninkus, kuris 
toks pat kaip ir viduramžiuo- parduoda kepurę už nudilusį 
se.

negali suprasti

kieno nevaržomas.

usį rublį nupirksi tokių, pat
• V 4 • .1* • V

>

Valstybįė tąi tįk įrankis rublį, gerai žino, kad tame, 
atsiekti amžinų gyvenimų; po-1 rublyje sidabro mažiau negu 
piežiikrt esąs aukštesniš negu naujam^ ir kad lodei jis už 

savo kepurę gaus ne visą jos 
klut ut^tovj-be ir todėl jis gu- vpętę (net 4 zęlotjiikus sidabro, 
Ijsjjsakyli/ o ,jo jsąkyiŲiij- turi bi-l4# 3), ,■ ;4.-iiy<»ja taty:;
būti pildbmi. ; iMjyJėlį, teis-1‘‘Aš negi liesiu iš lo įTrblįo ahs- 
vamanj valdžia na lik geru žu- ( kaijus, 'man vis viena, ki<»k ja- 
džiu, bet ir prie vaitu privalo 
pastatyti apt gero 
dabar, klerikalai 
konkordatų, tai jų

seimas arba kita žmonių išrin-

kelio. Jei, 
pasirašytų

man svarbu, kad 
I sidiib- 

rytoj aš nūs įpirk

nie sick^Jio, 
jųme yra ženklas 
ro rublis
siu už jį kviečių putlų ar pieš

se. Jų vieton turime popieri
nius, lodei sakysim rusų po- 
pierini,uosį piniguose buvo taip 
parašyta: “Pristačius valstybės 
banko mainorriojon kason gau
nama X rublių sidabru ar auk
su.” Popieriniai pinigai — tai 
paliudymas gauti tikriems ri- 
dabriniams aę'auksiniams pini
gams. 'Podei. jie ir turi vertės. 
Bet įsivaizduokite, vienų gra
žių dienų valdovas (caras, kai
zeris) išaikvojo visus auksi
nius ir sidabrinius pinigus, ku-

rių vieton buvo išleisti popie
riniai pinigai. 'Tada tikra ne
laimė yra! Sakysim, rusų pirk
lys nori pirkti užsieny prekių. 
Ten jo popieriukams nelabai 
nori pasitikėti, o jei sužinos, 
kad jo valstybėj metalinių pi
nigų ižde maža, tai už jo rub
lį nenorės duoti nė pusės ar ir 
dar mažiau. Duok jam aukso 
ar sidabro. Pirklys bėga į ban
kų išmainyti popierinius pini
gus .į auksinius, paskui jo bė- 
ga antras, trečias ir t.l. Ban
kas nebepajėgia mainyti, o pas
kui visai atsisako, štai ir iš
lindo yla’ iš maišo. Pasirodo, 
kad popierinių pinigų begalės 
prispausdinta o tikrieji pini
gai išaikvoti. Gi negalint po
pierinį pinigų išmainyti į meta
linį, jis neturi jokios vertės. 
Valstybė, turi tada prisipažinti, 
kad jos reikalai blogi. Popie
rinius pinigus ji nustoja mai
niusi lygiomis ir beduoda už 
pope rinį rublį, sakysim, 60-70 
kap. lai panašu į nusigyvenu
sį ūkininkų ar pirklį, kuris ne
begali savo skolos išmokėti.

(Bus daugiau)

Universai Restaurant
Lietuviška Valgy Ida

. .Padidinta. ,
Kad' suteikus geresni' ir greiteonį pa- 
tarnavinią savo kostumerianis, vHlgy” 
klų padidėtom veik dvigubai. Taipgi 
jlai«ėni naujus, labiau sanitariškus 
gaminimo įrankius. Todėl užkviečiuine 
visus atsilankyti. Savininkas

A. NORKUS.
750 West 31st Stree.
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NAUJIENOS, UhfcagP, m.

NEMIEGOJIMAS

INVESTUTOJUI
Peoples NAMU BARBENAI

CENTRAL
1112 West 35th Street, Chicago
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Dar Niekad PirmiauToks ma

Nereikia mokėti palūkanų

važiuokite su Hupmo

Nemokėk Nieko-Nerizikok Nieko Chicago, III

The “Stanley”, tai yra puikumas

Pasimatykit su
M r. Czaikauskiu ai
Mr. Bagdžiunu * 
lietuvių Departmen 
te apie bile kokius 
bankinius reikalus

Atdara 
šį vakarą 
iki 8 v. v.

Gerai 
tuvių 
ruinu

Birutes"’ Koncertu - Kon 
^certas^ ir ■ “Dzimdzi - 

Drimdzi” “te”

rask priežastį.
atlikti geras

DR. VAITUSH, O. D. 
UETUV48 AKIŲ SPECIALISTAS

Dar nėra vėlu tapti juomi. Pri
sidėkite dabar ir iki kitų Kalė
dų jus busite savininku geros 
sumos pinigų.
Jus nusistebėsite, kaip greitai z L / • .
pinigai pasidaugins pagelba mu-

* ■

sų Kalėdinio Taupymo Kliubo. 
Prisidėkite dabar.

žinomas bankas tarpe lie 
visoje Amerikoje savo stip 
ir g^eru patarnavimu.

Pirkite jūsų investmentus iš Central Manu- 
facturing District Bank, kur jus. žinote, kad 
yra saugus.

Rozenski-Lemont & Co.
631? So. -Westem Avė. 

Prospeęt 2102

gydytojo per
mokius

riešuto

$245
$165 
$150

Jis turi gražų design, užbaigimų ir 
prirengimai daug didesni negu už 
$1000 jo kainos, o jo paties kaina yra 
daug pigesnė negu daugelio šešių ci- 
linderių.
Jis išdirba daugiau jėgos per kubiš- 
ką colį pistone negu kita kokia ma
šina pirmiau.
Jo dirbimas yra toks tykus ir dailus, 
kad negirdėti jokio murmur arba šo-

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

Gydau įvairias įigas, o ypatingai 
užsisenėjusias, b’e vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Ave„ Chicago, UI.
Brigiiton Park, 2-rų lubų, Kunigą 1 
Valandos nuo U ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai., vakare, 
nedėldigniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543

Naujas Hupmobile Eight nors sykį 
pasiekė galutino balanso tarpe kai
nos ir efficiency linkui kurios moto
rų karų industrija dirbo per 20 metų. 
Jei jūsų patyrimas yra su aštuonių— 
cilinderių karais—ir jei jus pagalvo
jote jus žinote, kad tai yra geriausi 
važiavimai — važiuokite su Hupmo
bile Eight.
Jus surasite, kad iš daugelio atžvil
gių Hupmobile Eight yra geriausiai 
padarytas aštuonių-cilinderių Ameri-

kinėjimų kur nors inžine, visoje jė
goje arba greitume.
Jis turi nubalansuotą kombinacijų 
spartumo ir lugging jėgų ir greitų 
accelaration negu kiti aštunto typo 
kokie buvo perstatyti.
Jis rekorduoja abelną gasolino eko
nomiją nepalyginamai tarpe aštuo
nių—nuolat greitoje operacijoje ir 
nuolat varydamas 20 mylių į valandą. 
Jis turi savo greitumą be jūsų reika
lavimo, taip greit šoka, kad beveik 
atima jūsų kvapą ir labai tikrai ke
turių ratukų hydrolic brake kontro
liuoja, jis sutaupo daug gasolino kai
po aštuonių cilinderių, pastebėtino 
gražumo ir visuomet yra atsakantis 
kaipo Hupmobile.
Mes esame pasirengę jums parodyti 
Hupmobile Eight prieš visus eights 
ir visus geruosius sixcs ir padėsime 
visokiam išbandymui kaip norėsite. 
Ateikite arba telefonuokitc dabar.

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

J545 West 47th St. 
Pbone Bnulevard 7589

Dykai išbandymui jūsų namuose
Ką mes sakome, tai ir reiškia! >Dykai išbandymui jūsų namuose
Kas dar gali būti geriau? . ' . '

Mes sakėme, kad šid &rvjik|is piflnas vertus $.100, bet perkant jų 
daug iš sykio, mes galime sutaupyti jums pinigų ir atiduosime ta 
nepaprastu pigia kaina. Ateikite ir daleiskitĮ jums demonstruoti — 
mes parodysime kiek; daug gerų dalykų šis gražaus balso pianus turi- 
Mes parodysime, kiek daug pinigų jus gulitų j sutaupyti.

Mr. Buishus, musų lietuvis pardavinėtojas, No. 11, maloniai su
teiks jums asmenišką patarnavimų. '
Piųnų krautuvė atdara ŲTAKN1NKE, KETVERGE ir SUBATOJE 
iki 9 vai. vakare.

Tel. Lafayette 4223

Plunibing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausial.

M. Yuška, 
3228 W. 38th St., Chicago, iii.

“DAR NEBUVO NUOSTOLIŲ 

JOKIAM

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 VVest 47th Street
a Netoli .Ashland Avė.

“Jeigu negali miegoti”, sako 
Dr. Wjlliam L. Munson, gydy
tojas prie Nevy Yorko Valstijos 
Sveikatos Biuro, “sek įsakan
čius patarimus”.

“Užmiršk visus savo vargus.
“Sutvarkyk' valgį. Per vaka

rienę lengvai valgyk.
“Nemislyk apie dienos atsiti

kimus. Paimk gera knyga ar 
ką kitą ir pradėk skaityti.

“Apie valanda prieš atsigul
siant, išeik ant oro ir pavaikš
čiok. Sugryžęs išsimaudyk 
karštame vandenyje, vėliaus iš
gerk puoduką karšto šokolado 
arba koko ir suvalgyk kelius 
krekerius. Miegamąjį kambarį 
gerai išvėdink. Langus palik 
pakeitus atsigulant., Patalai tu
ri Būti šilti, bet ne sunkus.

“Nemiegojimas”, sako Dr. 
Munson, “yra civilizuoto žmo
gaus paprasčiausias -skausmas. 
Ne liga, bet yru apsireiškimas 
ko1 nors, Daugumas žmonių 
reikalauja nuo aštuonių iki de
vynių valandų miego kasnakt. 
Teisybe, kad kaikurie žmones 
reikalauja penkių arba šešių 
valandų miego, bet tokių žmo
nių yra mažai.. (Geriausia dieną 
padalinti sekančiai —8 .valan
das darbui, 8 valandas pailsėji
mui ir pasibovinimui ir 8 va
landas miegui. i ' 1

“Paprastai, žmonės neina pas 
gydytojus vien tik dėl nuo ne
miegojimo. Jie mano, kad tas 
apsireiškimas ne gan svarbus 
lankyti gydytoją. Jie laukia, 
kol nemiegojimas priveda prie 
kokibs nerviškos ligos. Klaidi m 
ga taip daryti. Daugeflį isykių, 
jeigu žmogus, kuris negali mie
goti, nueitų pas gydytoją kaip 
tik negali miegoti, jis išvengtų 
laiko eikvojimą ir savo sveikatą 
nestatytų pavojuje.

“Nemiegojimo priežastys yra 
įvairios ir jų yra daugelis. Čio- 
nais galima paminėti tik kelias, 
kaip tai, skausmas nuo organiš
kų ligų; pirmieji ✓apsireiškimai 
užkrečiamų ligų; ^neramumas, 
galvos skaudėjimas nuo nervų 
sistemos kažkurių ligų; odos li
gos; baimė nuo širdies ir plau
čių ligų, vartojimas perdaug ka
vos, arbatos, tabako ir alkoho
lio. Nerviškumas nuo -persidir- 
bimo ir susirūpinimo yra pa
prasčiausios nemiegojimo prie
žastys.

“Nemiegojimas priveda prie 
prastos asmeniškos hygienos, 
blogų gyvenimo papročių nuo 
kurių sunku atsikratyti, nere- 
guliariško valgio iv miegojimo 
valandų prie vartojimo tabako, 
skaitymo visokių dalykų lovoje, 
ir t.t.

“Jeigu nors geros sveikatos 
—ir mes visi jos pageidaujame 
—turi kreipti atydos i asmeniš
kos higienos taisykles. Regulia- 
riškunias užima svarbią vietą. 
Nėra sunku sekti gyvenimo pa
prasčiausius reikalavimus, tai 
yra, prižiūrėti valgį, tinkamai 
niaukstytis ir kvėpuoti šviežio 
oro. ♦

“Yra vienas būdas išnaikinti 
nemiegojimą 
Tą gali geriausia 
gydytojas kuomet gerai tave iš- 
egzamlnuoja.

“Baigiant šitą straipsnį, no
ria visiems patartai nevartoti 
vaistus arba patentuotas gyduo
les dėl miego. Jeigu jie tau rei
kalingi, aišku, kad tavo atsitiki
mas reikt 
žiūrėjimo ir jis Žino 
vaistus turi imti.

“Protinis ir kūniškas pailsę 
j imas prives prie miego.” 
•HT l *! ■ , [FUSJ

Jus negalite padaryti protingesnio pasirin 
kimo negu užtikrinti auksiniai bonai pasiu 
lomį šios stiprios bankos. . ; ‘ A

Turim 1000 namų 
dėl pardavimo, 
arba mainymui, 
žemiaus paminėtose 

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

Kurie manote pirkte ąr . mai
nyte, mažesnį paimvjant dides
nio ar didesnf'aiit ma'žč'Snio, ma
lonėkite atsilankyt į musų ofisą, 
mes tikimės, kad Tamistai pri
skirsime vieną iš tų 1000 namų 
kuris tiks. Nedaro skirtumo 
kaip pigų ar brangų nori pirkti, 
su mažu kapitalu ar su dideliu, 
mes turim visokių kainų, ir ant 
lengvų išmokėjimų.

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

AR JĮJS ESATE NARYS 
musų

KALĖDINIO KLIUBG

manUfacturing dami/
..DISTRICT DAIllv

aut kampo
47 St. ir Ashland Avė

CHICAGO

Pamatyk , Pianus pas Budrįką, 
Gulbrauseii Pianą arba kitą geros 
JŠdirbvątęs, luinos daug mažesnės 
kajp kjtui; aut aukštos rųšies Pia
nų. Bargenai. Churchill 

yer,

Toli Nuo Augštų 
Rendų Distrikto

Tikrai naujas $400. “Stanley & Sons” grojiklis pianas

Balzekas Motor Sales
6012-14 So. Kedzie Avė, 

Phone Republic 3733

medžio
Pianas
Seabor Electric
Player Pianas
Upright Howard
Pianas •
Ųpright Oak
Piana.4

JOS, F. BUDRIK
U So. Halsted St.

■ ' 3327 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

•3:^į 61/2% Real Eslale Morgičius
.<*? b' F M' • • >. -f- ? '
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Melrose ParkIš Birulės
Pagelba nelaimėj. M

M

NAUJIENOS, Chicago, UI, šeštadienig, Satis. 31, 1925

CHICAGOS Lietuvių Rateliuose, 
ŽINIOS Žinoniu visuomene

IŠVAIKĖ VĖLYVĄ “PARTY 
SU ŠAUTUVU

Wn1ter Presuoti, Mny.woodo 
kontraktor&is netikėtai sugry- 
žo iš kito ' miestelio namo 2 
vai. nakties paimti vaistų dėl 
sergančio savo partnerio ir ra
do pas savo pačią vėšint kitą 
vyruką, Neal Sundein, Spėed- 
way Hospitaį darbininką. Va
kar Pnescott teisme pasakojo:

“Jis, Sundelein, teisinosi, 
kad jis parvežęs namo pačią iš 
teatrėlio ir užėjęs sušilti. Bet 
aš jam pastebėjau, kad jei jam 
taip Šmita, tai kodėl jis tiek 
mažai drabužių turi. Aš pa
svėriau savor šautuvą, kurį aš 
turėjau Francijoj, užsidėjau 
durtuvą ir įsakiau jiems apsi
rėdyti, o mano sergantis part
neris pašaukė policiją.”

“Paily,” kuri taip nelaimin
gai užsibaigė namuose, taipjau 
nelaimingai užsibaigė ir 
me, nes Sundelein lurėj 
mokėti $1000 pabaudos.

Toli ir gana tolį žmonija nu
keliavo šiame pasaulyje. Ji iš
tyrė visokius matomus ir nema
tomus daiktus. Jie pergalėjo 
visokias kliūtis tik dėlto, kad jie 
(žmonės) tyrinėjo, dirbo ikį pa
siliko ant visų gyvūnų karaliais.

Galų gale prisiėjo ir patirinė- 
ti savo karaliją, kurioje visa pa
saulio žmonija gyvena. Drg. P. 
Grigaitis yra prisirengęs pa teik
ti šias žinias. Jis nušvies:

Kuo skiriasi žmogus nuo kitų 
gyvūnų ? e

Todėl visi, kas gyvas sekma
dieny, vasario 1 d. eikime į Ray- 
mond Chapely,, 816 W. 31 St. 
Pradžia 10,30 vai. ryte.

—Rep.

“Koncertų Koncertas
Taigi cbi c a piečiai, rytoj va

kare, kaip 7:30 vai. prasideda 
tas visų laukiamas musų vie
tinės Birutės koncertų-konccr- 
tas.

Birutė prašo, kad jus visi 
Imtumei j paskirtą laiką, nes 
punktualiai ibius pradėta, nė 
mtaulės nebus Jaukta, o savo 
į laiką atsilankymu pagerbsit 
Birutės vedėją gerb. A. Vana
gaitį, kuris su Birule prieš 
jumis pirmu kartu pasirodys.

Cottage (novo Ikarai daveš 
jus iki pačių įsvetainesi durų, 
iš lipkit prie 61 ir Cottnge 
Groye ir tenai busimi visti — 
pirmą kartą musų gyvenime 
(fhieagoje. —A. ir A.

ii žs/i*

PLĖŠIKŲ SIAUTIMAS 
BRIDGEPORTE

Apiplėšė moterį dienos laiku
Plėšikai 

įsidrąsino, 
apiplėšinėjimu žmonių nakties 
laiku, bet savo “amatą” varo 
ir dienos laiku. Diena užpul
dinėja daugiausia moteris. Jau 
kelios- moterys liko apiplėštos 
dienos laiku gatvėse ir tai ne 
kur nors toli, užkampinėsie gat
vėse, bet prie pat Halsted, di
džiausios Britlgeporto biznio 
gatvės.

Vėliausia plėšikų aulka yra 
p-ia M. StoŠkienė, gyvenanti 
prie 901 W. 35 PI. Ji vakar 
ryte, apie 11 vai., ėjo užmokė
ti elektros bilų. Jau netoli 
Halsted gatvės, iš ėles iššoko 
jaunas plėšikas, patvėrė ją už

Bridgeporte tiek 
kad nebesitenkina

rią ji turėjo pasikabinusi ant 
rankos. Nors pinigų, tiesa, 
daug su savim neturėjo, bet 
kad šernolėje buvo ir namų 
raktai, tai plėšikas daug ne
smagumo ir i.škaščių padarė, 
nes prisiėjo mainyti namų už
raktus.

PAŽIURĖJO GASOLINO 
DEGTUKU.

Charles Petcrson iš Waukega- 
no. užsidi^č < 1 <1 ją't vil<it, kati j>aživi- 
rejus kiek dar gazolino yra jo 
automobilio tanke. Dabar jis 
neturi netik automobilio, bet ir 
jo garadžių kaiminai išsinešiojo 
pakuroms. Jis neteko ir savo 
antakių, bet Įgyjo $3,000 vertės 
pati rimą.

Turnamentas

Ant galo, bus žinoma kas yra 
geriausias lietuvių ristikas. Ris- 
tynių turnamentas turės išsprę
sti kas yra lietuvių čempionas.

Vasario 6 d., School Hali (48 
ir Honore) įvyks turnamento 
pradžia: susikibs Požėla su Geš- 
tautu, o Karolis Sarpalius žada 
net tris paguldyti.

Pažiūrėsime, kas iš to išeis.

J. KOMARO RJSTYNĖS

šv. Jurgio svetainėj vasario 
d. i vyks iš ritynių valstijų atvy
kusio ristiko Komaro pirmos ris- 
tynės. Komaras neatsisako im
tis nė su vienu ristiku jo svario 
— 235 svarų. '

A

GARKAVENKOS PRIEŠAS

Vasario 7 d. Pulaskio svetai
nėj žinomas rusų milžinas 'Gar 
kavenko susikibs su “raudona 
kauke.” Jo priešo vardas da£ 
neskelbiama. —N.

Bridgeportas Town of Lake
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Lietuvių Auditorijoj
L.i»: tuviu Auditorija jau 

sai eina prie pabaigos, pats 
svetainės vidus yra dailiaii puo
šiamas. Viidus dailaus akmens 
ir šonai su' dailiomis moterų 
figūromis. Tai bus vieniu t ė le 
lietuvių svetainė- Amerikoje 
taip išpuošta. Darbą ma
noma užbaigti pilnai apie va
sario mėnesi. Dabar/ jau visi 
komitetai sujudo rengtis prie 
atidarymo apvaikščiojimo. Ir 
komitetų pasidarė daugybės. 
Vieni prižiūri svetainę, kiti už
sakinėja isieenai reikalingus pa
būklus — užlaidas, scenerijas 
ir šviesas; treti renka apskel
bimus i programos apvaikščio- 
jimui: ketvirti dar bonus par
davinėja; penkti galvoja kaip 
geresnį programą (svečiams 
suteikus ai i darymo dienoje; 
šešti vėl .kolekluoja aukas dėl 
kreklų. Tiesiog dabar visi išsi
juosę dirba; dabar ir energi
jos ir drąsos daugiau yra, ne
gu pirmiau, nes darbas eina 
prie pabaigos ir sapnas* sto
jasi realybe. Kas dvejetą me
tu atgal manė, kad Lietuvių 
Auditoriją gali
sapne, tas šiandie mato ją jau 
pastatytą

čigonai Bridgeporte.
Ar tikėsite ar net bet brid- 

geportiečiai turi net keturias 
šeimynas čigonų. Rodos, ką 
tai reiškia keturios šeimynos, 
bet jų tos šeimynos- yra gana 
didelės, bent po dešimtį kiek
vienoje. Jie turi nusisamdę 
pusėtinai dideles vietas ir da
ro “b^znį” — pranašauja lai
mę ir nelaimę. Kadangi nė 
kazirų, dė rankų būrimo vai- 
spėja iš g-alvoM 
minuoja. Turi 
kabinę galvos 
sako, kad “mels 
iš prenologijos,
tyniomis kalbomis”. Ir matyto 
kad jiems tas biznis sekasi, 
nes jau kelios sąvait’ės jie 
apsigyvenę ir važinėjasi su au
lais ir taksiais1. Egzaminuoja 
galvas!-O, jus galvos, galvos, 
galvos!

Plumberis.

vi

pastatyti tik

prie Halsted gatvė*1.

— gnl-vą ęgzn- 
languose išsi- 
paveikslus ir 
pranašaujame 
kalbame sep-

f Įetuvos. • Nepriklausomybės 
s u k akt u vi u Apvai kšči ėji

mas.

Salinio 25 d., J. VaičiiiTlo 
sjvcL, buvb šv. Onos Draugys
tės vakaras, pajninėjijnui de
šimties melų sukaktuvių tos 
(Irau gi josi gyvavimo.

Tarp kitko įsurinkla $55.50 
aukų Juozui! Miknevičiui, ku
rio jauną steną nesenai sun
kiai sužeidė automobilius. Ka
dangi. tėvai yra- neituirtingli, tai 
jiems labai sunku užlaikyti 
sunelj ligoninėj ir duoti jam 
ninkamą; mc<|ikailinę pagdlbą. 
Todėl' geros širdies žmonės at
jautė jo nelaimę ir sudėjo au
kų, kad nors kiek pagelbėjus 
jam nelaimėj.

Kotrina Kiselienė ir Ona 
Janušauskienė alukojo po $5; 
Ig. Vaičiulis ir Pranas Raju'n- 
Čius po $2; kiti po $1; smul
kių $5.50.

Nelaimingasis Juoz. Mikne- 
vičius visiems aukotojams ta
ria nuoširdų ačiū už gausią 
paramą nelaimėje.

FELIKSAS RUZELLO
Musų mylimas vyras ir tėve

lis persiskyrė su Aiuo pasauliu 
sulaukęs 47 metų amžiaus, .Sau
sio 30 d., 7:30 vai. ryte. Paėjo 
iš Lnąksių kaimo, ^Panemunė
lio valsč., Rokiškio apskr., Kau
no rėd. Amerikoje išgyveno 13 
metų .

Paliko dideliame nUliudime 
moterį Man joną, po tėvais šep- 
kaitę, du sunu Juozapą -ir Fe
liksą ir duteri Stepania, brolį 
Jonų ir 'pusbrolį Vladislovą Ju
rėną, ' Lietuvoj motiną ir seserį 
Elzbietą,

Kūnas pašarvotas randasi 
8814 S. Hoųston Avė. Laidotu
ves jvyks F’anedelj, Vasario 2,' 
8 vai. iš namų 8814 S. Houston 
’Ave. j Šv. Juozapo Bažnyčių, 
kurioj jvyks 'gėdubnkos pamal
dos už velionio sielą, o iŠ ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
Kapines. 1

Visus gimines,) draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiamjam paskutinį 1 patar
navimą.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame, '

Moteris, sunai, duktė, 
\ brolis ir1 pusbrolis.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eųdeikis, tel. Yards11741
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5 Dienas Tiktai
I

Subatoj, Sausio 31 iki
Ketvergo, Vasario 5

Didžiausis Kainų Numažinimas 
Kokį Mes Kada Pasiūlėme! 

$27.50
Tohvn of Lake llo.luviai tie

siog nustebo užgirdę, kad čia 
ištikvo bus rengiamas bene di
džiausias Lietuvos nepriklau
somybės ^ukak.tuMi'] apvaikš- 
čiojimna Iki šiam laikui, dar 
mes nematėm savo kolonijoj 
tokių iškilmių, kuriose daly
vautų žymus pirmaeiliai artis
tai, dainininkai ir chorai.

Well, mes parodysim 
toms kolonijoms ką mes 
Nm padaryti ir įtikinsime 
kad ne veltui V. V. K.-tas
sirinko Tdvvn of Lake Tautos 
Šventės centru. Musų veikėjai 
p. I. Parkausikas, A. Kareiva 
’r kiti ne tik kad dalyvaus, bet 
turės taipgi “leading part” 
Vasario 16 d. sutikime. Prie to 
jau jie, rodos, išanksto rengias.

— Vietinis.

STASYS VALANČIUS ĮSTOJO 
J S. I'ABIONO KOMPANIJĄ

kl
o
jas, 
pa-

Stasys 
estate” 
plačiai 
firma1,

Žinomas veikėjas p. 
Valančius stvėrėsi “real 
biznio.1 Jis susidėjo siu 
žinoma p. S. Fabiono
kuri užsiima ne tik namų par
davinėjimu, bet taipgi siunti
mu pinigų į įvairias šalis.

Linkėtina naujam real estate 
biznieriui kuogeriausio pasise
kimo. —K.

-V

JUOZAPAS PUIDOKAS

Roseland
Apiplėšė lietuvį laikrodininką. 

. . a

dienų atgal liko api- 
lictuvis laikrodininkas 
Bukąuskas, 10823 Mi- 
Avc. Plėšikai tam pa- 

visas ujaivo gudrybes.

Porą 
plėštas 
Pranas 
chigan 
naudojo

Vienas jų pašaukė Bukaus* 
ką prie telefono' kaimininiam 
name, prašydamas atnešti jam 
į namus sieninį laikrodį, nes 
jo pati) serganti ir jis negalys 
iJbiti. Bukauskas išjojo su 
laikrodžiu nurodyton vieton, 
o sankrovoj pasiliko tik vie
nai senukas. Tuoj atvažiavo 
du vyrai su automobiliu ir pra
dėjo nuomoti kiemą, nes buk 
maną tvorą tverti ir paprašė 
senule q oulnlky f i mie-ffj. Senu
kas iSDuvo kieme keletą, minu- 
čių.

Neužilgo sugryžo ir Rakaus
kas su laikrodžiu, neradęs pir
kėjo, nes pasirodė, kad nuro
dytu adresu niekas laikrodžio 
nereikalavo. Visą tai pasirodė 
Bukauskui
nepasigedo. Tik vėliau jis pa
sižiurėjo į 
ten $1.500 
Matyt, Bukauską išvadinus iš 
sankrovos, o ir senuku i išė
jus j kiemą, įsikraustė sankro- 
von trečias* plėšikas ir paėmė 
iš lango deimantus.

Bukauskas nėra turtingas 
žmogus ir jis šią skriaudą gi
liai atjaučia. * /

persiskyrė su šhio pasauliu 
sausio 30, 1925 m., 12:20 vai. 
po pietų, 39 metų amžiaus. 
Kilo iš 1’auragės apskričio, 
Naumiesčio 'parapijos, Vana- 
giu kaimo, l’aliko dideliame 
nuliudime moterį Mareijonų. 
Lietuvoj tėvus, 3 brolius ir 1 
seserį. Velionis priklausė 
prie lietuvių Laišvės Kliubo. 
Kūnas J pašarvotas 3361 South 
Halsted St. Laidotuvės įvyks 
utarninke, vasario 3 d., iš na
mų 8:30 ryto, bus atlydėtas 
į šv. Jurgio bažnyčių, kurioje 
įvyks gierhilingos pamaldos 
už velionio sielą, po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.. Nuoširdžiai 
kviečiame visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse. Lieka nubudus moteris

Marcijona Puidokienė
Laidotuvėms patarnauja gra- 

borius Masalskis.

keblia, bet nieko

langą ir neberado 
vertės deimantų.

Visi kuonors užsiima ir 
kruta, kad užsidirbus sau kas
dieninės duonos šmotelį. Vin
cas Bernotas, kuris jau illgas 
laikas }>e darbo ir turėdamas 
užlaikyti moterį ir dvi dukre
les, pradėjo užsiiminėti “plum- 
beryste”. Tą amatą jau jis 
praktikavęs keletą meltų be
dirbdamas už dženitorių. Da
bar jam atsidūrus be darbo ir 
keblioj padėtyje, jis griebėsi 
vėl ko notre— “plumberystės” 
—taisymo vandeninių dūdų, 
kad u&idirbus kąsnį duonos 
sau ir šeimynai. Ant kiek yra rektorius greit pasveiks ir po to 
žinoma, p. Vincas Bernotas dar intensyviau griebsis darbo, 
gyvenantis* 3153 So. Emerald Todėl kas nori lietuviškai pasi- 
Avenue., (pirmos lubos iš už- šokti ir pažaisti bendrai su ar- 
pakalio) yra geras žmogus ir tistfimis-ais, tegul atvyksta į 
savo užsiėmimą žinantis. Ver- Bridgeportą. Vaidinimas pra- 
tėtų paremti, nes žmogus da- gidės lygiai 8 vai. vak., baigsis 
ro pragyvenimą teisingu bu- 10 v., o šokiai tęsis rtuo 10 iki 
du. Jis nori dirbti ir už pi-12 v. 
giau, bile gautų darbo.

— Ramutis.

ŠIANDIE VAIDINS VAIČKAUS 
DRAMOS TEATRAS

Vaičkaus Dramos Teatro ar
tistai šiandie po vaidinimo 
“Dumblynės” šv. Jurgio parap. 
svetainėj, 3230 So. Auburn AVe. 
nutarė pasilinksminti ir toj pa
čioj svetainėj rengia šokius. Jie 
linksmi ir džiaugias, kad jų Di-

Svetainė tam tikslui er
dvi. Grieš p. Grušo orkestras.

—Reporteris.
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KŪPPENHEIMER

ANTANAS DRUKTENIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio d., 7 vai. ryte. Paėjo 
iš Paragaudos kaimo, Kvedaimų 
parapijos, Raseinių apskr., Kau
no rėd. Amerikoj išgyveno 30 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 3 
sūnūs: Edvardą,1 Feleksą ir 
Vincentą ir Brolienę Elzbietą 
Druktienę, Lietuvoj seserį Oną 
Mickienę. *

; Kūnas pašarvotas randasi 
4405 So. Artesian Avė. Laido
tuvės jvyks Utarninke, Vasario 
p, 8 vai. iš namų 4405 S. Arte- 
$ian Avė. į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios Bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos u» velionio sielą, po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro Kapines.

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

Nubudę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame,

S’unai, dukterys ir brolienė.
LiidotuVėse paiarnauja gra- 

borius Eųdeikis, Tel. Yards 
1741.

Už overkautus, kuriuos 
pardavinėjome visą sezo

ną po $45, $50 ir $55 
t

IŠKAITANT visoj ŠA 
L Y ŽINOMAS IŠ- 

hlRBYSTES

FASHION P ARK
HART 

SCHAFFNER
MARX

Styliai dėl Vyru ir V aikinu
PAS DURIS HALSTED IR ROOSE- 
VELT KRAUTUVĖJ TIKTAI, PASTE
BĖKITE MUSŲ SPECIALIAI IŠPUO
ŠTUS LANGUS ROOSEVELT ROAD.

$170Nuą $30 iki

Nuo 3130, su 4 tūbomis, $200

Nuo $35, didesnis ant leng. CO A E 
vų išmokėjimų

H 
H

Brunsvvick - Radiola
Pagarsėjęs pasaulyje Phono^rafas ir Radio krūvoje

Karalius naikintoja reu
matizmo ir sl^gų

* Garantuotos gyduolės pa 
naikinimui reumatizmo ir 
slogų, skaudėjimo rankų, 
kojų, strėnų, šaltų kojų. 
Sustyjęusių arba sutinusių 
gyslų jūsų kojų, galvos 
skaudėjimo, ūžimo ausy
se ir dusulio. Tie visi ne
malonumai pranyks varto
jant tris sykius M1ZAR. 
Kąina už didelį sloviką 
$6.25, mažas šlovikas, 
$4.25.

F*as*tnba. Log,os” lošai < 
sustiprinimui gumbo, nuo stokos ape- 

. tito ir silpnumo, Taipgi dėl vyrų, ku
rie užsigauna keldami sunkius daly
kus; nuo prasto apetito ir stokos stip- 

. “Logos” pagelbės jums viso
kiuose atsitikimuose. Kaina $3 u2 bu- 

' . Galima gauti tiktai nuo išradė-
Siųskite pinigus su orderiu arba 

Middleport, Ohio. t— “Aš dabar per- ! atvažiuokite.
einu savo gyvenimo permainą, ir as | J. JosCptl oOrOKOWSKl

900 N. Taylor Avė., kampas Division 
Oak Purk, III.

Tol. Oak Park 4007—J.

PADARE IŠ JOS
NAIVIĄ MOTĖM

štai
ham’s Vegetable Compound
padarė dėl Mrs. .lenkins. į teiį

I jo.
“Aš dabar per-

vartoju Lydia h. 
Pinkham’s Vege- 
table Compound 
nuoi ligų kurios ap
sireiškia tuo laiku. 
Aš taip buvau nu- 
silpnusi, kad aš 
vos galėjau atlikti 
savo darjją ir už
laikyti kambarius 
ir prižiūrėt^ šeimy
ną iŠ aštuonių. 
Draugė pasakė 

man apie Vegetable Compound ir jos 
padarė mane nauja motere. Aš da
bar turiu jas savo namuose visuomet 
ir nebusiu be jų. Aš svėriau tik 90 
svarų, o dabar aš sveriu 132% sva
rus. Aš suteikiu Vegetable Compound 
didelį pagyrimą ir norėčiau, kad vi
sos moterys žinotų jo gerumą”. — 
Mrs. Myra Jenkins,, 593 North Front 
St., Middleport, Ohio.

Virš 200,000 moterų yra atsakiu
sios į šitą klausimą: “Ar jus gavote 
pagelbą. nuo vartojimo Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Compound?”

98 iš kiekvieno 100 atsakė “Yes” 
ir todėl, kad Vegetable Compound pa
gelbsti kitoms moterims, tai jos ga
li pagelbėti ir jums. Parduodamos pas 
aptiekorius visur.

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

Dr. R/ A. ElUot, rectal specialisto. 
Joje pasakoma kaip kenčianti nuo 
raudonosios gyslos gali būti grei
tai išgydyti be peilio, žirklių, de
ginimo, elektros ąrba kitų būdų, 
šis būdas yra pasekmingas per 25 
metus tuksiančiose atsitikimų. Ta 
knygutė bus atsiųsta dykai, jei at
siusite šį skelbimų ir savo vardą. 

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

159 North State St., Chicago.

Chiropractic The Master 
Raktas Kuris Atidaro 

Duris j Sveikatą 
SUIRIMAI bile vienos 
sekančių dalių gali pa
eiti nuo NERVOS pri
spaudimo nugarkaulio 
kauliukais: 

'SMEGENŲ 
AKIŲ . 
AUSŲ ’ 
NOSIES 
GERKLĖS 
RANKŲ 
ŠIRDIES 
PLAUČIŲ 
KEPENŲ 
PILVO 
SALDGILftS 
BLUŽNIES 
INKSTŲ 

LONŲJŲ 
IDŽIŲJŲ 

.YTINIŲ 
SĄNARIŲ6PINE OF 

MAN

CHED
ERVE

NORMAI. 
NERVE

ŽARNŲ 
ŽARNŲ 

ORGANŲ 
KOJŲ

Dr. Paul Baumann
Chiropractor Palmer mokyklą bai
gęs X-Ray specialė egzaminacija.

3462 So. Halsted St.

Rytoj - tarty 
Koncertas

Turner Bros. Clothing Co
Roosevelt Road ir Halsted St.

XXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lengva užstatyti, garsiai groja, negenda.

3343 So. Halsted Street Chicago, III.

TURIME GATAVŲ PINIGU l-niam MORGICIUI
Didžio Lietuvos Kunigaikščio Vytauto Sko

linimo ir Budavojimo Draugija.

4600 So. Paulina Street, Chicago, Illinois

Budavojant arba perkant namų, galima pasko
linti pinigų iš musų Budavojimo Draugijos. Del * ■ , į ‘
platesnių žinių kreipkitės pas

V. P. Pierzynski, sekretorių

4601 So. Marshfield Avė., 
Yards 0145

tarty - Koncerto yra džia lygiai 7:30 v. v
t
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"Dzimdzi-Drimdzi” 
vaidinimai

Pranešimai PRANEŠIMAI
lAUJIENUB, CHcago, H.

ĮIEŠKO PARTNERIU ISRENDAVOJIMUI SIŪLYMAI KAMBARIĮJ REIKIA OARBtNINKĮI

Vasario 1 d. Midtvay Maso- 
nic Temple, 6115 Cottage Gro- 
ve Avė. koncertų koncertas 
su “Birute”.

\'asario 
šulėje, 48 
“Jovalas”.

School Hali 
Tonvn o f Lake,

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 
/ ar kviečia.
Valdyba Draugystės šv. 

nuo.. Bridgeporto (Chicago) 
nėkite atstšUuktj į Naujienų 
Yra svarbus reikalas.

Petro 
malo- 
ofisų.

ŽMONIU VISUOMENE
Rytoi, vasario 1 d., Ravniond 

Chapely (816 W. 31 St.) ‘ įvyks 
Mokslo Draugų paskaita. Lektorius i 
bus drg. P. Grigaitis, Naujienų re- 
Jaktorius. Jo tema Žmonių visuo
menė. Tema apima svarbius žmo
nijos dalykus. Pradžia 10:30 vai. 
ryte. —Mokslo Draugai.

GERAS ir atsukantis aptieko- 
rius jieško jaunoi ir teisingo vy
ro į partnerius, kuris nori pasi-

d., šv. Jurgio 
Prcmjiera.

d. — Indiana 
bor, “Jovalas”.

Vasario 
Bridgeporte

(i par.

Ilar-

ro par. Keuoslia, < Wis 
las” ir Kohcėrtukas.

/. Pet-
“Jova-

Meluose

I —<—r  ...... 4 | ■

Valdyba Draugystės , 1‘al.uininlbs 
Liehiviis malohč]<)ile• atsiliinkyji j 
Naujienų ofisą; yru svąr&us rei
kalas.

-Jl - • 11 * ’ v »

Valdyba Susi v. Draugijų ii- Kliu- 
bų malonėkite atsilankyti į Nau
jienų ofisą. Yra svarbus reikalas.

Amerikos Lietuvių Teatro Kūrė
jų Sąjunga savo mėnesinį susirin
kimą laikys pirmadieny. vasario 
2 d.. 7:30 vai. vak., Mildos name, 
Vaitkaus Dralnosj Studijos žyefai- 
n ė j c.’./ —Valdyba

L. S. j. i lygos

Vasario. 14 d
Park, Chicago, “Jovalas”.

•’ <* Vi i T’
Vasario 15 d«, — Liųosybės 

sale. Cicero, “Koncertinė pro
grama.

Vasario 16 d. — Boliemian 
Hali, To\vn of Lake. Vilniaus 
Vadavimo reikalamši. •

Northside. — Vaikų draugijėlė Bi
jūnėlis nuo dabar kas šešadienis kaip 
2 vai. po piet turės dar vieną svarbų 
pamokų skyrių tai hygienos, kurį dė
styti pasižadėjo daktaras Antanas 
Montvidas. Lietuvių kalbos pamokos 
ryto, mokytojas daktaras A. Maiit- 
vidas. Ir dainų pamokos kas sekma
dienio nuo 11 vai. ryto mokytojas p. 
R. Sarpalius. Visos pamokos atsibu- 
na Liųosybės svetainėje, 1822 Waban- 
sia Avė Todėl Bijūnėlio nariai, arba 
norinti tapti “B.” nariaiš malonėkite 
susirinkti ant pamokų virš nurodytu 
laiku. - Komitetas.

„ . sporto skyrius
rengia cuužihėjrpia ‘ Garfield•• parke, 
šeštadieny, sausio 31 U,, lyginį'7:36 
vai. vak. Kvičėlaip visus atšilau-" 
kyli, 
gianiit 
karnivalas. 
ir figūrų čiužinėjinio 
Konteste dalyvauja tryšdešimts 
šešiolika. —Sporto Komisija.

nes tą patį Vakarą; yiąi ron-' 
Daily Nrvs čiužĮnėjinui 

Taipgi bus lenktynės 
kontestas.

ir

Roselando Aido Chamas rengia 
operetę Consilium FaKultati.<į neA 
dėlioj, 1 d. vasario, Ch. Strumilų 
sVet.,' 158 E. 107 St., pnutžia 7 v. 
vak. šita operetė bus suloštą pir
mu kartu Roselando. Apart to da
lyvaus Stygų Orkestrą ir dalyvaus 
Dr. J. Ivanovas, gerai visieųis ži
nomas veikėjas, tik ką pribuvęs jš 
Petrogrado. —Komitetas.

Vasario 18 d. — School Hali 
18 St. Town of Lake Koncer- 
lukas.

ALDONA NARMONTA
PIRMA LIETUVAITĖ ŠOKĖJA

Vasario 22 ir 24 d. — Šv. 
Jurgio par. Bridgeporte, Kon- 
certukas ir *nauja programa.

Tolimesnį maršruto eiga 
įbus skelbiajm^ vėliau.

VASA 110 IR KOVO 
ALČIAI

Atidaro
Baleto šokių Studiją

• p > *Vasario (February) 7, 1925 m.
Mokys klasiškus ir baleto šokius. 

Suruoš programą dėl vakarų. Taip
gi mokys suaugusius balių šokius. 
Studentų amžius neapribuotas. Spe- 
cialės kainos tiems, kurie užsiregis
truos iki vasario 7 dienos. Studijos 
skyriai Bridgeporte, Cicero ir ant 
North West Slde.

Kreipkitės pas
ALDONĄ NARMONTĄ

3223 Varneli Avė., Chicago, III.
Phone Yards 5879Nebojamas persišaldymas 

gali turėti labai blogas pa
sekmes. 5 Ais gali išsivystyti 
į chronišką nosies katarą, 
ausų trubelius, chroniškus 
bronchitis ir t. t., bet taipgi 
i pneumoniją, kur iš 15 atsiti 
kimų iš 100 užsibaigia mir- 
čia. Jei jus įgaunate slo
gas, nevaikščiokįt su jomis, 
pirkite Trinerio Cough Se- 
dative pas savo aptiekorių 
arba pardavinėtoją gyduolių 
ir vartokite jas tuojau! Bet 
geriausia yra apsisaugoti 
nuo užpuolimo didesnės li
gos ir užlaikyti stiprų kūną 
ir virškinimo organus liue
sus nuo nuodų. Del šių da-l 
lykų Trinerio Kartusis Vy-! 
nas nepalyginamai gera gy-1 
duolė ir tai dėl tos priežas
ties ji pasidarė nuolatine 
drauge šeimynų tik po trum
po vartojimo. Mrs. Maria 
Duris, 1733 Halsted St., Chi-| 
cago, parašė mums gruo-! 
džio 23: “Aš nenoriu nei vie
nos dienos būti be Trinerio 
Karčiojo Vyno, kurį aš var
toju per IU metų”. Ir Mr. 
Henry Laage, Auburn St.,1 
Philadelphia, Pa., parašė 
mums gruodžio 15: “Trine- 
rio Kartusis Vynas yra la-' 
bai geras tonikas, aš visuo
met turiu butelį savo namuo
se”. Bandykit taipgi Tftrte- 
rio Liniment nuo reumatiz- 
mot neuralgia, “lumbago ir 

'šiurpulių!

♦ ♦ * ♦ ♦ *4*

/Simano Daukanto Draugija laikys 
<Avo mėnesinį susirinkimą nedėlioj, 
vasario l dieną, 1925 m., paprastoj 
svetainėj. Komitetas.

Viekšuiečių Kliubo metinis susirin
kimas įvyks sekmadieny Vasario 1 d., 
2 vai. (sharp) po pietų, Davis Sq. 
svet., 45 ir Paulina gat. Gerb. ViekŠ- 
nieti! Tamistų pribuvimas ant šio 
susirinkimo yra būtinai reikalingas, Į 
nes turim daug svarbių reikalų ap
svarstymui ir valdybos rinkimai.

Laikinas Komitetas.

SLA. 191 kuopos mitingas bus ne- 
dėlioj, Vasario 1, 1 vai. po pietų, 
Onos Samuliunienės salėj, 1447 S. 49 
Avė., Cicero, III. Ateikia visi, neš 
yra rengiamas koncertas.

Komitetas.

Draugyste Gvard. Liet. Kar. Min- 
daugio No. I laikys savo metinį susi-’ 
linkimą šeštadienį, sausio 31 d., 1925 
m. 7:30 vai. vak. Dievo Apveizdos 
mokyklos kambaryj prie 18 ir Union 
Avė. 
ti 
C

šiame susirinkime busit priim- 
dykai nuo 17 metų iki 30 metų per 
menesius. Valdyba.

DYKAI ;duosiu kambarį ir valgį 
senyvai moteriai, kuri sutiks pri
žiūrėti ti|s,. vaikus nors po kelias 
valandas ant dienos. Baltiniai ne
reiks skalbti. Meldžiu alsišauktj 
per laišką arba ypatiškai.

H. Juršienė,
5222 So. Nottingbam Avė.

Chicago, 111.

ANT RENDOS 6 ruimai, karštu 
apšildomi, ant pirmo flioro. 
50. Randasi

4151 Sb. Artėsian Avė.

465 W. 43 St. . o 
Tel. Bdulevard 0818, .. ,

vandeniu 
Randa $

VYK v

siekti ir kuris turi apie $3000. Savininkus 
Patyrimas neręikalingas. N-nos, 
1739 S. Halsted St. Box 457

ĮVAIRĮIS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PĄINTING 
& HDW. CO.

Malevtojaųi ir popierubjam. Vž- 
* lalkomtmalevą, popierą,, 

stiklus ir t. t.
3149 'So Halsted St.

J. S. RAMANČIONIŠ, Prez..

PASIRŪKDAVO J A lietuviškam ko
telyje storas su visais įrengimais. 
Reikalingi žmones kurie supranta 
biznį. Kurie neoiznieiiai neturi gai
šinti lailęą teiravimams, reikalingą 
maža kaucija. Kostumerių nereikia 
jieškoti Čia užtenka, iš hotelio gyven
tojų. P. Gadeiko, 1606 S. Halsted St., 
Chicago, III. z

REIKALINGAS patyręs duon
kepis prie latviškos duonos.

Atsišaukite į Aušros Knygyną
• 3210 So. Halsted St.

Box 196^

■u.,.,

PRADeKIT NAUJUS METUS 
LĄIMINGĄI ' ”

f Ateikite i D^evo . Ramtis ^L447 — 50 Ct.

-r11*" laimin-

i Ateikite Į Dievo • Imamus ^447 — 50 C 
'Cicero, III. Nedaliomis aut 3 po pie|i 
Utarninkais ant 7«30, vakayę. Išgi

1 site ir išmoksite \kaip pastot “laimi. 
' gaiš. ■!.»

Kviečia KOMITETAS.

RENDAI flatas 5 kambarių 3 
lubos, elektra, maudynės, yra ir 
garadžituš.

Kreipkitės be vaikų.
$127 Emerald Avė.

I . .,1 lubos

Liet. Mot. Dr-jos Apšvieta mė
nesinis susirinkimas įvyks vasa
rio 1 d., 1 vhl. po pietų, Mark 
\Vhile Sųuare parko knygyne, prie

I. I ETŲ V IŠKAS RĘSTA U RANTAS 
SU KOTELIU

Visados geras maistas ir' guolis; 
teisingas patarnavimas.

A. GUObELlS, 
Savininkas 

4157 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 5908

i ' i ’ C — !—
liENDAJ 4 ruimai, elektra 

maudynė. G-“ 
Renda - .prieidama 
prie savininko. ■ >

3308 So. Union Avė.
i ii i milto f i Ii .■■■ 1*1 IĮ. *1

JIĖW KAMBARIU
kH|U<U l |1KU nU 1\ 11 J J 11V , JHIUi 

Halsted ir 30-os fcat. Narės malo-j 
nCkite skaitlingai atsilankyti.

Rbseiąnd. — Sekantį panedėlį, Va
sario 2 d.,’ 7:30 vai. vakare, K. Stru- 
milo Svetainėje, 158 E. 107 gatvės, 
kampas Indiana Avė., įvyks Lietuvių 
Darbininkų Namo Bendrovės šėrinin- 
kų mėnesinis susirinkimas, šėrinin- 
kui ir šėrininkės atsilankykite paskir
tu laiku, nes bus svarstoma svarbus 
bendrovės reikalai.

— J. Tamašauskas, Sekr.

—-Sekretorė. J KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Dėl grosernių, bučernių, delikatesen, 
restauracijų, saldainių krautuvių, kep
tuvių. Specialis prirėngimas Sosth- 
eim’s labai tvirta dėl keptuvės, pi
giai. Pinigais arba išmokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHĄMBRA STORE FIXTURE CO

Lietuvių Amerikos Politikos Kliubo 
ant North West Sidės įvyks mėnesi
nis susirinkimas, Vasario 2 d., 1925 
m., Parapijos Svet.į 1644 Wabansiu 
Avė., 8 vai. vakare. Kliubiečiai ma
lonėkite pribūti ant laiko, dėlto kad 
turime svarbių reikalų.

— Valdyba. , 
r 1

Chicagoš Lietuvių Auditorijos Ben
droves' l)ircktorių’ ir Draugijų atsto
vų atsibus mėnesinis susirinkimas 
pirmadienį, Vasario 2 d., 1925 m., 
Keistučio Spulkos name, 840 W. 33 
gatve. Malonėkite pribūti ir naujai 
išrinkti Direktoriai ir užimti Direk
torių vietas ir eiti jų pareigas 7:30 siuvimui. Kaina 1000 yardų 10c., 
valandų vakare, 'taipgi yra svarbių 
dalykij kaslink greito Auditorijos ati
darymo.
— A. Jankauskas, Bendroves Seki-.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

<. jų.
REIKIA vyrų matrasų dirbe- 

Tiktai reikia patyrusių.
Englander Špring Bed Co.

3961 Lč>we Ąve.

Mylintieji muziką prisirašy
kite prie naujo bęno ant Bridgc- 
porto mokanti ar nemokanti 
griežti, 3416 S. Auburn Avė. 
P. Gražulis, Tel. Boulevavd 1295

MOTERIMS PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnoniai divonai sta
klėmis išausti žiamdausiomis kai
nomis. Vilnonės gijos nėri
niams kaina 4 oz. matkui 31Į/2C., 
35c., 40c., 45 c. Vilnonės skiau- 
tis, balta drobė dėl užvalkčių, 
marškonių, gijos dėl mezgimo ir

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
MES NORIME sužinoti nuo Anta

no Saldoko, kuris pirmiau gyveno 
5641 \V. 64 PI., kasljnk jo dukters 
Frances, 10 mėnesių amžiaus, kuri 
yra mūsij priežiūroj. Mes turime dėl 

I jos gerus namus' if jeigu mes nieko 
neišgirsime nuo tėvo į trumpą 
ką, ji bus atiduota auklėjimui.

Naujienos,
1739 So. Halsted St., 

Box 454

15c., 25c., 45c. Meldžiu patyrti 
musų kainas ir gerumą tavoro. 
Atdara kasdien ir vakarais. Sek- 
madieniais pų pietŲ,

Frank Seleinbnavičia, 
504 W. 33rd St. 1 lubos.

lai-

PRANEŠI M A S G () D ()T I lN t EMS 
TAUTIEČIAMS ‘

Malonus lietuviai — lietuvis pas 
lietuvį. Taipgi nupiginam kainas 
Shoe HospitaT, 25 e. nuo poros. 
Taipgi parduodam senus pigiai, pa- 
taikytus. Atliekam gerinusį darbą 
ir duodam tvirčiausi tavorą. Mel
džiam ateiti iŠandie, gausit grei
tai galavus. Su pagarba.

A. Stanevich Shoe Hospital, 
751 W. 32nd St.

Jaunų Lietuvių Amer. Jautiško 
Kliubo mėnesinis susiMnkimas at
sibus nedėlioj, vasario 1 d., 1 vai. 
po pietų, Mildos svet., 3142 South 
llalsled St. Visi nariai malonėkite 
kdku pribūti, nes randasi dfiug' 
svarbių dalykų aptarti.

S. Kunevičiu, nut. .rasi.

PAJIEŠKAU savo dėdės, Ignaco 
• Meteliuno, turėjau seną antrašą 569 
So. Jeffer,son St., Chicago, 111. o da
bar nežinau kur randasi. Esmu at- 

* keliavęs iš Lietuvos. Turiu labai 
svarbų reikalą. Jis pats arba jo vai
kai meldžiu atsišaukti.

Rozalijos Sepautienės vaikas 
1621 S. Halscd St.,

Brighton Park. — Lietuvių Keis
tučio Kliubus turės susirinkimą 
vasario 1 d., I vai. po pietų, Mė- 
Kinley Park svetainėje. Nariai at
silankykite \į susirinkimą ir atsi
veskite draugų prirašyti.

J. Gasiunas, seki'.
P. S. \'isi paKiž.Vmčkit*^ naujo 

šeki t toriaus adi e.s.Į. J. Gasiunas, 
3116 S. llalsled ŠI., Chicago.

PAJIEŠKAU švogerio Jurgio Ma- 
zelausko kuris gyveno 609 E. 87 PI., 
Chicago, III. Turiu svarbų reikalą. 
Jis pats ar kiti kurie jį pažįsta 
kito žinią.

STANISLOVUI POV1LAUSKUI 
pirmiau gyvenau Wilkes-Barre, Pa. 
o dabar 6002 S. State St., Chicago, 111.

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas karš

tu vandeniu šildomas gerame padėji- 
, . ... nie, $65. Tame pačiame name, 4

Chicago, iii. kambarių flataš, karštu vandeniu 
--------- ----  šildomas $50. Gražioj apielinkėj.

6530 So. Robey St. 
Tel. Prospect 3926

---------------------------------------------------------------------------------- ,--------------------------------------------

Koncertų - Koncerto pra
džia lygiai 7:30 v. v. a

tauosybės Draugystės metinis su- 
surinkimas įvyks sekmadienį, sau
sio 31 d., <8 vai. vakaro, L. Juod
valkio svetainėj, 733 W. 18 gat. 
Tarimui yra labai svarbių reikalų 
kaslink prisidėjimo prie kitos drau
gijos. 'lodei Visi draugai .malonė
kite pribūti laiku.

, J. Dantų, rast.

PA1EŠKAU trijų pusbrolių, Jono, 
Prano Jaąkauskų (vieno vardo ne
pamenu) iš šventų dvaro, Jodeikių 
par., ir Juozo Maeiejauskio iš 
Plungės miestelio. Meldžiu atsi
šaukti, yra svarbus reikalas, arba 
kas žinot praneškil apie juos.

Erank Jurkus (iš Jodeikių) 
1094i Wenlwortb avė.,

Tel. Pulhnan 9730

---------------- j-—------------ -----  
| ANT RENDOS penkių kamba 
rių flatas,' karštu vandeniu ap 
šildomas. Tinkamas dėl ofiso.

4311 Archer Avė.
Pilone Laffayetę 2077

Nepamirškit Koncertų 
rytoj

PAIĘsKAU senos moteries 
Urba vyro dcl pridabojimo vai- 
hų man dirbant. Ypata bus 
fupinta visu .kuo. Meldžiu at
sišaukti. Užpakaly, cottagc.

723 W. 26 SU

ap-
$5,000 J METUS

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Uždirba-, lengvai musų Salesmenai.
Me« turime Nlitftą dėl 3-jų gerų iš

mintingų vyrų. Mes išmokinsime 
darbą. •»

Atsišaukite ypatiškai:
S. L. FABIONAS CO.

809Į W. 35th St.
Geri gyvenimui. T7"*

Kreipkitės, REIKALINGĄ moterų, prie namų 
derh/i o'M.lhnf ir mny.n<c svpikatns:.darbo, gatyut ir mažos sveikatos; 
darbas mažas ir lengvas; arba ženo- 
ta pora be’ vaiką; atsišaukite. Su 
išlygotn sutiksirhe.

J. JONON1S,
1514 So. 50 Ct., Cicero, III.

REIKIA patyrusių pointerių.
Darbas ant visados. •c 

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

TeĮ.Jjafayette 7674

šviesus, šiltasREIKALINGAS
kambarys Vienam vaikinui, su val
giu ar be valgio. Laišku atsišaukite 
i Naujienų Skyrių

3210 S. Halsted St.
G. W. W.

k REIKALINGAS kambarys dėl 
vaikino, su valgiu; geistiną, kad 
butų telefonas ir švari vieta. Atsi- 
šadkit iš Brighton Parko apielin- 
kes. Praneškite laišku.

J. Valeika, 
4518 S. Tahhan Avė.

SIULYMAT KAMBARIŲ
IŠRENDAVOS1U 2 kambariu 

su valgiu ar be valgio, garo šilu
ma. šviesus kambariai.

J. J. Bagdonas,
4616 So. Western Avė.

Į. . H* . . . A

JJETUVIšKAS KOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dcl darbininkų apsigy
venti, vyrams arba moterims; su val
giu arba be valgio, $3 ir $4, $8 į 
savaitę su valgiu.

PETER GADEIKO,
1606 So. Halsted St.

FjkONTINIS kambaris rendai 
apšildomas be valgio prie nih- 
žos šeimynos.

Kreipkitės pas
K. Brazaitis, 

3402 So. Auburn Avė. 2 lubos
• •— ---------------------------- —-—■

EXTRA!
Stok ir pagalvok, kur gausi šiL 

‘ \ ~ ** 1- 
nepamiršk niekados.

tą namą ir minkštą lovą. Pas Dani- 
las visados, nepamiršk niekados. 
Ruimas ir valgis septyni doleriai

3531 S. Varneli A ve,. 
2-ros lubos iš fronto

REIKALINGA real estate ol’isan 
mergaite arba vaikas virš 16 me
lų, mokanti lietuviškai ir angliš
kai, 
no. 
rio.

kuri galėtų atlikti prie telefo- 
Proga mokintis ant typevvrite-

Chas. J, Ragdžiunas & Co. .
736 AVčsl 351h ' ’.

, ; REIKIA SAVESMANV
Išdlčbinčtejas l.uri gerą apmoka

mą vielą dcl smarkių salesmenų. 
Geras komiŠinas. Gali uždirbti daug 
pinigų. Pardavinėti tiesiai iš dirb
tuvės. Turi turėti karą.

' 818 W. 76 SI.

: /.< 
ii.: ~

AUTOMOBILIAI
REIKIA 
MOTERIES 
ANTROS 
VIRĖJOS

4169 So. Halsted St.

REIKIA OARBINĮNKU
VYRŲ

Reikia Real Estete Agentu

PARDAVIMUI automdbilius, Hud- 
son Couch, tik 7000 mylių važinė
tas arba mainysiu į mažą ttioką. 
Kas pirks, tas gaus b ar geną., Kreip
kitės vakarais po 5 vai. vak.', 2 lu- 
Jįos frontas. LL ‘

FORD — !,.lo^«A’Wjkas, Canopy 
body, mecbamiškai geras, 90 dienų 
gąra»twtas,‘; $290. Parduosime už 
cash ar^a lengvais išmokėjimais. At
dara kas vakaras ir nedėlioj.

Atsišaukite
3109 W. 22 St.

PAĘENDAVOJLMUl kamba- 
riai vaikinams.

21X3 So. Halsted St.

RENDAI šviesus kambaris dėl 
vaildno ar 'merginos arba dviem 
be. valgio. *'

Kreipkitės
3Ž14 So. Union Avc.
' Viiršutinis aukštas

Su patylamu arba be pa
tyrimo. Dabar yra proga 
prisidėti prie musų organi
zacijos. Uždirbsite daug pi 
nigų. Jei neturite patyri
mo, mes išmokinsime biznio. 
Kurie turi karą, tokie pagei
daujami. Ateikite greit. 
Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
9 vakare.

E, W, Pakš and Co, 
3301 So. Halsted J:, 
jei. Houlęvard 6775

RAKANDAI
TURIU TUOJAUS PARDUOTI — 

5 kambarių rakandus, 3 šmotų parte
rio setas, 2 karpetai, Valgomojo kam
bario setas, 3 šmotų, miegamojo kam
bario setas; Victrola ir lempos.

2443 N. Hamlin Avė. 
arti Pullerton Avė.

Bclmont 0497

PARDAV1MUI 5 kambarių rakan
dai, kaip nauji, parlord setas, valgy
mui kambario setas, miegbjimo kam
bario setas, kaurai, grojiklis pianas, 
Victrola, parduosiu pigiai, visus arba 
dalimis.

Atsišaukite
5601 So. Winchester Avė.

PARSIDUODA 5 kambarių ra
kandai; fronto setas, viktrolas, 
siuvama mašina, karpetas, rašoma 
šępulė, komodos, lovos, vaiko lo- 
vikč. Visi geri kaip nauji, galima 
pirkti visus ar pavieniui. Galima 
mtayti visada. 2 lubos.

822 W. 37 Place.

PARDAVLyUf rakandai labai pi
giai. Dcvenportas, drapanų šėpa, 
stalai, kėdės, VašOma mašinėlė, pe
čius. Kreipkitės.

J. U^bon
3309 So. Union A ve.

3 hibos iš užpakalio

PARDAVIMUI
D1PĘLČ proga

IŠS1RENPAVOJA kambaris 
dėl vieno' vaikino. Kambaris šil
tu vandeniu šildomas, elektra ir 
maudynė.

6551 So. Talnian Avę.
Prosp. 10210

REIKALINGAS blaivas žmogus 
dirbti ant mažos vištų farmos netoli 
Chicagoš. Turi būti maždaug paty
ręs milžti karves. Užmokestis apife 
$40 j mėnesį, valgis ir guolis.

Box 453
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

t

vULsiduoda kendžių, 
cigarų ir l4bakb štorut 
pigiai, l’rieža. tį apie 
patiri it aut virtos.

2700 So. Wallucc, 
Taipgi pajirškau

school supply, 
. l’ar.dduodu 
viską visados
Chicago

Taipgi pajirškau gero barbeno į 
pusininkus. Gražiame ir sveikame 
miestely. Geras investavimas! Prie 
abiejų biznių, kas pirmesnis, tas bus 
laimingas.

WM. STUKUS,
37 So. Genesee St.

VVaukegan, III.

le s foollsh to be superstittousf

t
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PARDAVIMUI PARDAVIMUI , NAMAI ŽEMĖ
NAUJIENOS, Chicago, BĮ

NAMAI-2EMĖ
PARDAVIMUI 
GRISERNF. IR 
RUč.FRNĖ. '

3600 S. Union Avė. » 
Te). Yards 0297

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė, geriausia vieta dėl atsakančio bu- 
Čerio, visokių tautų apgyventa apie- 
linkėj. Biznis išdirbtas per 25 me
tus. Priežastis pardavimo liga.

Atsišaukite
2306 Bhie Island Avė.

TpI. Cafial 6772

PARDAVIMUI krautuvė saldai
nių. tabako ir visokių smulkią 
daigių. Galima bile kokį biznį da
ryti, nes yra kampinė krautuvė. 
Pardavimo priežastį patirsite 
vietos.

IQ70l S. State St.
Phone Pullman 6583

ant

PARDAVIMUI grosemė ir bu- 
černė su namu. Iš priežasties h 
gos turiu parduoti greitai ir pi
giai. Biznis randasi tarp sve
timtaučių. Savininkas. Phone 
Lafayette 7617, 3409 S. Ashland 
Avė.

PARDAVIMin.
SALDAINIŲ
KRAUTUVĖ
U& $700

i G56 VVabansia Ąve.

PARDAVIMUI shoe ropair- 
ing shop. Virta gera, daria, už
tektinai. Pardavimo priežastis 
patirsit ant vielos.

714 W. 3OLr St.

PARDAVIMUI bučemė ir 
. grosemė. Sena, išdirbta vieta. 

Renda pigi, gausit bargeną. 
Pardavimo priežastis — nesvei
kata. Kreipkitės

2956 S. Union Avė.

PARDAVIMUI grosemė puikioj 
vietoj ir visokių tautij apgyventa, pri- 
laikorn ir rūkytos mėsos, 4 kambariai 
dėl pagyvenimo. Biznis išdirbtas 
per ilgaus metus. Priimsiu ant 
morgičio arba mainysiu ant loto.

Atsišaukite
4422 So. Honore St.

1

PARSIDUODA bučemė ir groser
nė, biznis išdirbtas per daug metų, 
visokių tautij apgyventa vieta, dau
giausia lietuvių. Parduosiu už. pri
einamą kainą. Priežastis pardavimo, 
einu į kitą bizni. Norinti pirkti at
sišaukite. C. G., 1444 So. 50th Ct., 
Cicero, 1)1. Phone Cicero 6663.

PARSIDUODA 
nė su namu arba be namo.
2 augštų. Turiu greit parduoti, 
siu pigiai.

ZUZANA DURKOVIČ 
6544 Archer1 Avė. 
Tel. Prospect 1750

grosemė ir bučer- 
Namas 

lei-

PARDAVIMUI delikatese n, ken- 
džių, Ice Creamo ir kitų smulkių ta
vom krautuvė. Pusė bloko nuo mo
kyklos. Pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos, arba mainysiu į na
mą.

Atsišaukite
5321 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI bučemė, 
RANDAS4 GEROJE 
VIETOJE. 
ATSIŠAUKITE,

2048 N. Hoyne Avė.

GERA PROGA PIRKTI 
Pardavimui tabako,

traku 1923 metą. Viskas parsiJuo-i
dft pigiai i trumpą laiką, nes sa- MŪRINIS NAMAS. 6 pagyveni- 
vininkas turi kitą biznį. Į rnai po 4 kambarius,, geroj vietoj,

_ 3356 So. Halsted Si. kaina liktai ..................... $11,000

----— ----- MŪRINIS NAMAS, 5 pagyveni- 
GERA proga, nepraleiskite, niai po 5 ir 4 kambarius, aukštas 

” J • j .... $10,500
5 kambariai, 

gasas, ankštas skiepas, 
................................ .$3000 
PIETŲ DALYJE

MŪRINIS NAMAS, 2 pagyveni
mai po 5 ir 6 kambarius, garu ap- 

jmokėti tik- 
.... $1,000

Pardavimui tabako, kendžių ir 
notion biznis su 175 kostuinerių ir Į
dą pigiai i trumpą laiką, nes sa
vininkas turi kitą biznį.

3356 So. Halsted SI.
Tol. Boulevard 2781

Bridgeporto bargenai
MŪRINIS NAMAS

Ne stebuklingi, bet1 tikri 
Sargeliai

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI

iffl iitfn

NAMAI-ZEME
šeštadienis, Saus. 81, 1925

NAMAI-ZEME

Parsiduoda grosernė ir delikate- L,kMEhiNfsnNAMAS.j 
šen krautuvė su visais įrengi-! elektriką, 
mais už pigią kainą; apgyventa kilina ’' 
lietuvių ir lenkų.

1915 W. VVahansia Avp.

PARSIDUODA •cigarų, kandžią, 
sndos, ice crcamo ir notion krautuvė, 
biznis išdirbtas, vertas $2300, parsi
duoda beveik už pusę kainos; h rui
mai, vana, renda $50. Kartu parduo
du forničius, žieminis pečius kietoms 
anglims. Taipgi parsiduoda “Ben- 
džio” su notom, mokėta $25, parsiduo
da už $10.

Atsišaukite, nes turiu išvažiuoti į 
Floridą.

5613 So. Racine Avė.

PARSIDUODA Hardware 
maliavos krautuvė.

Gerai išdirbtas biznis.
1626 W. 35th St.

ir

PARSIDUODA kuopigiausiai pir
mos kliasos PULRUIMIS, BARZDA- 
SKUTYKLA, MOKEĮSEl ir tt. Lie
tas ilgas, rondo pigi. Geriausioj 
koitian. Tokios progos dauginus 
gausit. AtsiAaukit tuojau.

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

lo 
n«»-

EXTRA! EXTRA
Mainysiu arba parduosi 

racija su burding bonse, labai pa
togioj vietoj, tarp fabrikų ir netoli 
dideles gelžkelio stoties. Kito to
kio biznio nėra aplinkui. Kasdie
ninė biznio apyvarta nuo $50—$60. 
Biznis gerai išdirbtas. Atiduosiu už 
pusdyki iš priežasties ligos.

Atsišaukit pas savininke. 
Tol. Columet 1277

i rosi a u-

PARSIDUODA ponograph; visai 
naujas tik mėnesis laiko pirktas ij> 
dirbtuvės. Naujausios mados, geros 
išdirbystės. Toks ponografas krau
tuvėj parsiduoda po $200. Aš no
riu gaut $85. Ateikit ir persitik
rinki! bile laiku.

3564 S. Halsted St.
2-ros lubos iš užpakalio

PARSIDUODA drapanų krautuvė 
su namu ar vien tik biznis. Biznis 
išdirbtas per 15 metų. Pardavimo 

; priežąstį patirsit ant vietos.
Kreipkitės;

2300 Ui k e St. 
Melro.se Park, IR.

I

ANT PARDAVIMO saldainių krau
tuvė, geriausioj biznio vietoj' ant 
Bridgeporto; biznis išdirbtas per 
daugel metą. Pardavimo priežastį 
patirsit ant vietos. Norėdami ge
to biznio ir geros vietos kreipkitės 
i krautuvę. 3300 So. Halsted St., 
Chicago, III.

PARSIDUODA Grosemė ir 
Bučemė su namų ar be namo.

6747 So. Western Avė.
Tek Prospect 2469

Savininkas gyvena 2nd H.

PARDAVIMUI Pool Ruimis su 
4 stalais. Prilaikoma cigarų sal
dainių ir minkštų gėrimų.

Kreipkitės
618 Wcst 123rd St.

PARDAVIMUI grosernė ir vi
sokių smulkmenų krautuvė. Vie-

Parsiduoda Barber Shop ir ta sena išdirbta.
Pool ruimis. Jeigu kas nori 
gali pirkti ir vieną Pool ruimį ar
ba išmainyti ant biznio arba na
mo.

Kreipkitės
3233 So. Halsted St.

2515 So. Halsted St.
PARSIDUODA kampinė Gro-ii 

sėmė ir daržovių krautuvė. Tai 
pgi užlaiko cigarus ir saJdaines 
ir vaistus. Gali padaryti geru? 
pinigus. Parduodu iš priežas
ties ligos. B. Adler, 3602 So 
Califomia Avė.

PAiRDAVIMUI pigiai krautu
vė, saldainių, tabako ir visokių 
smulkių daiktų, biznis išdirbtas 
tarp lietuvių. Gera proga dėl 
lietuvio. Esu svetimtautis.

251 W. 115 St.
i .u1.. ■.■■„■as-Uią!""

NAMAI-ZEME
1 FLATAIPARSIDUODA saliunas ir res-’c, • n • . • .

tauranas su visais forničiais, listąs ^Un parUorai, ugniavietės, kny- 
ant < Renda nigi; gera vie- goiųs šėpos ir tt. Kewanee boi- 
tis — išvažiuoju i kita miestą. jleris. Puikioj vietoj ant Green 

2286 Biue Island Ave. St. arti 70 gat. Rendos j metus 
$6420.00. Apie $12,000 cash. 
Prekė žema greitam pardavimui. 
Priimsiu mažą namą į mainus.

Englewood Realty Co. 
7054 So. Halsted St.
Tel. Stewart 4018

TURIU parduoti savo gražų, $275 
vetrės Console Victrola, su radi/) 
nrm vnrto»a tik 3 mėnesius, yrą 
daug rekordų, — deimantinė ada
ta >65.

2502 W. Division St.
2nd floor

Tel. Armitage 1981
PARDAVIMUI grosemė, skanu

mynu Ir visokiu smulkmenų krau
tuvė; vieta išdirbta, nupirksit pi
giai, nes turiu apleisti miestą. >.

Kreipkitės
H07 S. Maplevvood Avė.

PARSIDUODA Storas saldainių ir 
school supplies, o ruimai dėl pagyve
nimo, parduosiu su visais fomisiais. 
priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos; parsiduoda labai pigiai.

Atsišaukite
710 W. 14 Place

2 FLATŲ murinj namą 
kambariai ant Bridgeporto par- 

į duosiu pigei arba mainysiu ant 
naujo 2 fl. arba didesnio, kadi ir 
seno bile kur. 901 W. 33 St. 
Yards 4669. Klauskit John Stan- 
kovdtcz.

i

ANT PARDAVIMO prapertė, 5 
dideli ruimai, grhži vieta, niaudy-

BUČERNfi, Daržovių krautu-.n^. clęktra. fumace Šildomas, arti 
ve ir Groserio. YA’a 3 pagyve- stulpai i 
ūmui kambariai. Renda $49.00. i cAsh $3500.

6002 So. Peoria St. i

bulvaro; medinis namas, 
pamūryti; kaina $5,500,

2510 N. Artesian Avė. 
F*. Slauzis

PASINAUDOKITE 
PROGA.

Naujas tik užbaigtas 4 pra
gyvenimų namas, visi po 5 
kambarius, aržuolo trimas, 
karštu vandeniu apšildomas, 
žodžiu, įtaisytas pagal ve- 

Pard nosimČion paduodame tik kelius liausies mados.
bargenus, kuriuos tuoj pir- pigiai ar mainysiin ant lun
kus, galima greit uždirbti žesnio nartio ar loto, i 
tūkstantį — kitų dolerių! ----------

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

A. J. BERŽINSKAS 
6159 So. A r tesi an St.

1 fialas
Tel. Prospect 6674

Nuo ryto iki 10 vai. gali
ma matyti.

įšildoma, visos vigados, mūrinis ga-
radžius dėl 2 karą, 
tai .......... I,,.

MŪRINIS NAM.lS, 4 pagyvenimu 
po 5 ir 4 kambarįus, elektra, mau
dynės, aukštas skiepas, lotas 56 pė
dų pločio, kaina tiktai .. $13,500

NAUJI MUHO NAMAI po 2 pa
gyvenimu, su 6 ir 5 kambariais, 
karštu vandeniu apšildoma, sho- _ _
wer bath, vėliausios mados mau-'fi nirmn« kloana' ntiiAlinko dynės, elektros fire places, knygų Plrm<* KlCSOS apieilHKe.

Kama....... ........ .......... $29,000
$4 ooo Cash ..........10,000 jas mūrinis namas po 6 ir 6 Lotai yra geroj vietoj. Atsišau-

’ ' 6 flitų muro namds, & fr kambarius, įtaisytas pagal kit tuojau. Savininkas važiuoja 
gausite teisingą ir greitą patama- 2-5 kamb. steam hcat, ge- vėliausios mados, 4222 South 4

----------  Namas 3 pagyvenimų po
6 flatu muro namas 4-6 ir 4 kambarius, maudynės, el- 

2-5 kambarius su mediniu ektra ir visi parankumai, 
cottage 5 kambarių, stearn aukštas ir didelis beismen- 
heat, lotas 50x125, gražus tas. Parduosim ar mainysim. 
kampas, South Side. Augan- 2541 W. 39th Place.

DIDELIS LOTAS
Prie Talman Avo netoli 69 St. 

Yra Visi įrengimai ir apmokėti 
apart gatvės, savininkui reikia pi
nigą, kaina $700,

A. N. Masiilis & Co.
6641 S. AVestern^Ave.

'I'el. Renublic 5550 
Atdara nedėlioj ir vakarais

NORINTI pirkti, parduoti arba 
mainyti namus, lotus, biznius, tu
rim bargenų. narnų, lotų aplink 
vienuolyną Marųuettc parke. Maty
ki! .1. Namon, 2118 W. Marąuette 
Rd., arti AVestem Avė. Tel. Pro- 
spect 8678. Ofisas adaras lig 9 v. 
nedėliomis.

spintos, plasteruotas beiznientas, 
30 pėdų pločio lotai, {mokėti tik 
tai .............. . ....................... .

Taipgi sutaikome mainas ant na
mų, biznio, lotus ir ukes. Pas mus
vimą.

CHAS. J. BAGDZ1UNAS & CO. 
REAL ESTATE

736 W(\st 351h Street

riausiame stovyje, arti Bul
varo, visi patogumai 
Kaina

5 AKRŲ farmiųkė su gra- Cash 
žiais namiukais, parsiduoda! 
nebrangiai; netoli švento Ka
zimiero kapiniu. Reikalingi to
kios

Muro namas: 3 storai ir 
f latas 4 kambarių. Lotas 50x 

- -... . .. . . 125, Brighton Parke.farmos meldžiu atsisaukt Kalna ................................  $17,000
S. Markūnas rrtok onnn635 w. 120 st. .Cash ..................  3,000

Tel. Pullman 2856—5089 2 flatų muro namas, “up-
to-date”, Marquette Manor. 
Kaina.......................... $14,500
Cash u...   6,000

Turime daug namų visose 
kolionijose.

j ATSIŠAUKITE TUOJ ir 
patys tas vietas pamatysite. 
Musų ofisas' atdaras kas
dien iki 6:00 vai. vak., Nedė- 
liomis nuo 9:00 iki 3:00 vai. 
po piet. 'Vakąrais: Utam., 
Ketv. ir Subatoj iki 9:00 vai. 
vakare. , ,

S. L. FABIOHAS CO,

PARDAVIMUI mūrinė bunga- 
low, aržuolo trimingai ir užbai
gimas, 5 kambarių ir vana, gara 
džius< Frontiniai porčiai su sie
teliais.

6513 So. Francisco Avė.

NAUJAS mūrinis namas su bu- 
černe ir groserne. Galima pirkti 
viską sykiu arba atskirai; kaina 
viskas $11,500. Pardavimo priežas
tis — turiu du bizniu. Kreipkitės 

2519 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 4472

PARSIDUODA medinis namas, 
yra biznis ir trys pagyvenimai. 
Rendos neša $82 į mėnesį, 
tik $7000, cash $3200, arba 
siu ant kokio nors biznio, 
randasi West Side.

2222 So. Leavitt St.
Tel. Boulevard 0989

PAILSI DUODA muro namas Brigh
ton Parke. 2 flatai po 4 kamba; 
ribs, garadžius dėl 1 karo. 27 pla
tumo lotas, pečiais šildomas, gra
žioje vietoje, arti karų ir mokyk
loms, rendos neša $75 į mėnesį, pri
imsiu lotą už {mokėjimą; moder
niški parankumai.

. J. Vileika, 
4518 S. Talman Ave.

DIDŽIAUSI RARGENAI
PAUDAVIMUI puikus 4 flatų kam

pinis muro namas; visi flatai po 5 
kambarius; kieto medžio išbaigimas 
pagal naujos mados; budavotas 2 
metai atgal; garu šildomas; randasi 
3 blokai nuo lietuvių vienuolyno; ren
dos neša $3,600 į metus; kaina grei
tam pardavimui $32,000; reikia jmo- 
kėt $10,000 ar daugiau, kitus rendos 
išmokės; savininkas mainys ant ma
žesnio namo.

PARDAVIMUI Brighton Parko lie
tuvių apielinkeje 6 kambarių mūrinė 
Bungalow; kieto medžio užbaigimas 
pagal naujos mados su visais paran- 
kumais; naujai budavota; kaina $7,- 
500; reikia mokėt $2,500 ar daugiau, 
kitus išmokėjimai kaip renda; vertas 
$8,000.

PARDAVIMUI 3 augštų muro na
mas; 3 flatai po 6 kambarius; su va- 
noms ir elektra; randasi Brighton 
Parke lietuvhj apielinkeje; reikia įmo- 
kčt $5,000 ar daugiau, 
išmokės; kaina $12,000.

Norėdami pamatyti 
tiktai gerus bargenus 
dieną ir vakarais pas 

BRIGHTON REALTY 
4034 Archer Ave prie Califomia Ave. 
Ofisas atdaras visą dieną nedėlioms.

PARSIDUODA 2 lotai 60yl25, 
fTalmaii and 681 h St., west south 
corner. šalitakiai ištaisyti; yra su
ros. vanduo, gasas ir elektra: par
duosiu tik už $2,500.

Savininkas gyvena j
3032 Emerald ave.. 2nd fl front ' 

W. P.

kitus rendos

viršminėtus 
atsilankykite

COMPANY

Kaina 
mainy
damas

(H£ngoJlL
809 W, 35 St

RRIGHTON PARA
BARGENAI

kambariu frame cottage, moder-
Bar- CJCCO

6 1
Bor- $4650

2 augštų medinis namas, 2-4 kam
barių flatai, yra, ga.šąs, vana, elektra 
ir toiletas. Specialis 
bargenas)

2 augštų medinis namas, 2-4 Jiani- 
barių flatai, ant cementinio pamato, 
gasas, elektra ir toiletai. C C A (lt) 
Ekstra bargenas

2 augštų mūrinis namas, 2-4 kam
barių flatai, aržuolo trimingai, bun- 
galėW' stogas, visai naujas narnas. 
Didelis bar- 
genas

2 augštų mūrinis namas, 2-5 kam
barių flatai, arž 
tu vandneiu šildomas.
Bargenas

2 augštų medinis namas

moderniškas, reikia tiktai JĮ>15OO_ casja. 
Didelis bar- <
genas ' ..

Jei jus turite i 
duoti arba mainyti, pasimatykite su 
mumis, Didžiausias Real Estate oli- 
sas Brighton Parke. (

Mės suteikiame paskolas visiems i 
musų pirkėjams. Musų ofisas yra 
atdaras visa dieną nedėlioj.

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47 St.

3 flatų su Stoni medinis pa
muš, elektra ir kiti goriausi į- 
taisimai, puikioj vietoj. Prekė 
$5000.00 jmokėti $2500.00.

2 lotai 60x125 prie 80th St.
2 pagyvenimų beveik4nau- ir Armitage Ave.j Prekė $3000.

2 PLATŲ NAMAS su krautuvo, 
kampinis lotas 50 pėdą. Namas 
parsiduos sykiu su groserne,/ Ga
ni .šildomas. Gciiausis bargenas 
Chlcagoj, už $4,500 nupirksile. 
Agentai neatsišaukite.

3459 AV. 65 St.

MORTGECIAI -PASKOLOS
Rockwell St.

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

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

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

Taipgi mes būdavo j ame 
namus ir ant kontraktų, ku
rie turit lotus, atvažiuokite 
pas mus pasitarti. Mes tu
rim visokių planų dėl pasi
rinkimo. Gal Tamstom pa
tiks mes pabudavosim ant 
Tamstų loto. Musų darbas 
ir patarnavimas garantuo
tas.

Lauksim „Tamstų ateinant, 
nes pavasaris netoli. Ge
riausias laikas pradėt žiūrėt 
apie namus.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Telephone: Lafayette 7674.

ŠTAI JŪSŲ PROGA!
čia jūsų ateitis. Turiu kelioli

ka gerų farmų FLORYDOS val- 
tijoj, kurias parduosiu už cash 
arba išmokėjimais, 20 akrų ge
ros žemės tiktai $495, visi 20 
akrų apsėti orindžiais, valdžio
mis bulvėmis ir t.t. Į 5 metus at
neš pelno nuo $3,500 iki $5,000 
į metus. Tai yra daug geriau ne-$10300

karš- gu dirbti dirbtuvėj. Taipgi tu- 
$12500 riu visokių farmų jau prirengtų 
* . 9-5 knm- h’ su budinkais, kurių kainos 

bariij flatai, cementinis skiepas, visas yra nuo $1,500 iki $27,000. Del 
pigesnių'informacijų arba dėl 

$oluU katalogo inalonekite atsišaukti 
namą ar biznį par- arba rašvti.

kuriu kainos

McCASKILL ESTATE
Lietuvių Departamentas 

7 So. Dearborn St., 
Room 1548, 
Chicago, III.

Bargenas

T. Litvinas,
4810 S. Wentworth Avė.

DIDELIS mūrinis, 2 tiatų narna# 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garit šildomas, Ule va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau 
kitę brie James Kral, 2444 W. 67 
St. Tel. Prospect 1364

NOFtfNTI pirkti. parduoti nri>n 
mainyti namus, lotus, biznius, tu
rim bargeną, namą, lotą aplink 
vienuolyną Marquelte parke. Maty
kit J. Namon. 2418 W. JVfarąuettc 
Itd., ari i Weslern Avė. Tol. Pro- 
Rpcct 8678. Ofisas adaras lig <8 v., 
nedaliomis iki 3 po pietų.

SPECIALIAI BARGENAI
2 fl. 5 ir 6 ruimų namas, maudy

nės, elektra, gasas. Kaina $6000.00, 
cash $1000.

Į 2 fl. 4 ir 5 ruimu elektra, gasas, 
beismantas, kaina $5,500, cash $1000.

2 fl. 4 ir 5 ruimų mūrinis garadžius, 
kaina $5,500, cash $2,500.

2 fl. 4 fl. po 4 kamb. mūrinis gara
džius, kaina $6000, cash $2000. Visi 
tie namai turi būti greitu laiku par
duoti. Priežastis pardavimo patirsit 
ant vietos.

K. V.,
3404 So. Morgan St.

Tel. Yards 1571

PARDUOSIU ar mainysiu mūrinį 
namą 2 flatyi po 6 kambarius su vi
sais paskutiniais pagerinimais * ant 
bučernės ar grosernes ar loto.

Atsišaukite laišku į 
Naujienas 

1739 So. Halsted St. 
Box 452

PARDAVIMUI arba mainymui j 
privati namą pirmos klesos bučemė 
ir grosernė su 2 augštų mūriniu na-- 
mu. 
džius, 
ropą.

Yra ledo mašina, 3 karų garu-1 
Savininkas važiuoja j' Eu-

FRED KUCERA, 
5200 So. Wood St.

MUSŲ DARBAS
Tikrai jumis užganėdins . Mes 

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

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St, 
Ph<Mte Boulevard 4899

’ ANT PARDAVIMO 5 kam
barių brick bungalow, fumace 
apšildoma; — pigiai iš priežas- 
teis ligos,7 jeigu tuoj aus.

9100 Saginaw Avė.
Tel. Saginaw 0925

PARDAVIMUI 4/flatų mūri
nis namas. Bargenas. Matykit 
savininką ant pirinų lubų, 
fronto.

• 4701 W. 12th PI. 
Cicero, Illinois.

iš

KAS pasiskubins, tas laimės 2 fla- 
tų, 4-4 kambarių medinis namas ir 4 
kambarių pavienis namas. Elektros 
šviesa, augšti beismentai, abu namai 
ant vieno Joto. Randasi pusę bloko 
nuo 63 st. ir 2 bloku nuo Kalstė^ st. 
Greitam pardavimui $6400. Savinin
kas, 4135 So. Campbell Avė., 1 lubos.

Uždirbki! $W0 į savaitę
agentų dėl Real Estate par-

PARDAVIMUI 2 lotai prie daik; flavinėjimo.
išmokinsime biznio.

Su 
nes 

turiu greitai parduoti. Kreipkitės ,
i. J, Radvilas, ,

2907 Š. Union Avė. !
Tel. Victory 6642 !

to, 30y* 125 pėdu, saidvokai ir kiti 
įrengimai apmokėti, 69th St. 
Rockwell St. Vidury’ bloko, 
kaina visados susitaikinsim,

MEDINIS namas ant pardavimo, 
nuo fronto Storas ir 4 kambariai 
užpakaly, 3 kambariai ir visi iš- 
renduoti. Yra garadzius dėl 2 au
tomobilių. Parduosiu pigiai; kas 
neturės Visų pinigų, duosiu mort- 
gičiij. Savininkas J. Grigas,

3249 S JHalsted St x 
nuo fronto 2 lubos

SAVININKAS APLEIDŽIA MIESTĄ
Parduoda 5 kambarių mūrinį 

bunąalovv, 50 Bėdų lotas, aržuolo 
trimingai, plieno konstrukcijos, 
$4000 cash. Taipgi 2 lota i 
Archer Avė., taipgi 25 pėdų 
prie Kedzie Avė., tik biskį i 
rę nuo 63 St. Atsišaukite.

3356 W. 65th PI.

prie 
lotas 
išau-

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

MAX COHEN 
Room 351, 

140 So. Dearhom St.
Tel. 'Central 1191 ?

ANTRI MORGIČIAI
Skolinama ant 6% palukanų. Mps 
taipgi perkame padarytu a morjri- 
čius.

International InvfRtment Corp.
3804 So. Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Pinigai 
paskolon 
ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus 
komiso

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klaupk N. Kanter, prezidentas 

3301 So. Halsted St.—Boulevard 6775
Rezidencija Lowndale 7960

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING
< COLLEGE

2407 W. Madison, Chicago, BĮ.
Phone Seėįey 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

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

MOKSLO

Pilietybės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos. 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

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

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

ir moteris mokiname dykai.

VYRAI IŠMOKITE MODERNINES 
BARBERYSTĖS

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

MOLER BARBER COLLEGE 105 So. Wells St.

Dviejų pagyvenimų mūri
nis namas 5-6 kambarių už 

„ v . . . i . $7,000. Tik $2,500 įmokėt. 
Rciknhnga keletą gabių Randasi netoli 63 gatvės, 

. Mes garsiname tik gerus Nepatyrusius bargenu*.

PARDAVIMU! 2 aukštų mūrinis 
namas, arba mainysiu ant bučer- 
nės ar farmos. Namas randas 
3553 Wallace St. Kreipkitės prie 
savininko.

3436 So; Union A ve.

J. Sinkus & Co.
809 W. 69th St.

J. Sinkus & Co.
809 W. 69th St.

REIKALINGI lotai Brighton 
. Pirksiu už pinigus arba 

100 mainysiu ant gero žeminio sedan 
nai uaug žmonių am vuitaviių. vira- nllfnninhiliAii« AfriSnnkif Hkža.us baltmiškio. Ūkis randasi Mi- autoniooiliaus. Av^-SaUKit UK

savininkai per laišJ<ą. J. Vili- 
Su prįvažiuS"'“0-’ mas’ 4457 So- Ta,man Ave-

PARSIDUODA arba išsimaino 
ūkis ant Chicago^ propertės, labai »aiKe. 
prieinama kaina, 160 akerių, 
bai daug žmonių ant vakari jų. Gra- 
4 ,_ _
chigano vaisi, ant gražaus ežero 
kranto. Puiki vieta <lel vasarnamio 
kur vasaros 1----- t--------,
bai duag žmonių aut vakącijų. Gra- ' 
žus budinkai ir gyvuliai, yra što- 
relis, kur daro gerą biznį vasaros 
laiku.

PARSIDUODA
labai pigiai prie gražios upės, Mi- 
chigano yalst. Nauja stuba, baimės, 
gyvuliai ir kiti padargai kas tik 
reikalinga ukiui. Kaina $3800, įneš
ti tik $1,500.

ūkis 120 akerių

B. P
548 \V 32 St.

TIKRAS BARGENAS
Iš priežasties ligos šeimynoje 

turiu skubiai apleisti miestą, todėl 
parduodu medini geram stovy na
mą. 1-—5 ii- 1—6 kambarių, vanos, 
elektra, ant cementinio pamato ir 
kiti patogus įtaisymai, tik už $4700, 
įmokėti $2300, Kreipkitės prie sa
vininko, pirmas aukštas.

Emerald Avė.3632 So.

PARDUOSIU medinę cottage, 
5 kambarių, 2 extra lotai. Kas 
turi lotų priimsiu į mainus.

Savininkas Leon. Paukšta 
4600 So. Wood St.

Aš NORIU pirkti 1 arba 2 
augštų namą, Brighton Parke 
arba Marąuette Manor. Turi 
būti bargenas. Nuo savininko. 
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Box 456

Aš MAINYSIU sąvo gražų 
namą į groeemę arba bučerne, 
i>et į tokią, kur biznas dabar 
yra daromas.
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Box 455

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

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

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Nepamirškit Koncerty 
Koncertą rytoj

i

1

Melro.se


Mh

Antra Dalis

VOL. XII

N. 4. Rubakinas

ėjo toliau ir žemiau.

te

formoms pravesti, 
paskelbta visa eilė 
kurie rodo, 
vas 
labiau ir labiau gąsdino carų.

“Šventoji draugija
Pirmoje vietoje, caro rūmų 

tarnų iniciatyva 1881 m. buvo 
suorganizuota didelė, nors ir

Part 7wo

šeštadienis, Sausio-.laiuiar y ;31 d., 1925

AEROPLANŲ LAIVAS

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

(1881-1924)

man Rusijoje, ir tas j vyki n imas

Caro departamento po
licijos paslaptys

Policijos revoliucionieriai ir 
roristai-monarchistai

Spėju, jog nedaugeliui tėra 
noma labai keista ir tragiška, ir 
tuo pačiu kartu nesąmoninga is
torija, kuri tęsėsi nuo 1881 iki 
1924 m., ir kurioje įmaišyti ir 
carai, ir ministeriai, ir policija, 
tame skaičiuje ir Paryžiaus pre
fektas Andrie, ir ngentai-provo 
kateriai, ir Šnip«ti, ir visokie 
draugijos atmatos, o taipgi ir 
grafai, ir kunigaikščiai, revoliu
cionieriai ir rašytojai, ir moksli
ninkai, ir tt. ir tt. Tegul skai
tytojai nemano, kad visa ta is
torija yra pasaka arba išrrfislas, 
kaip antai 
railio arba 
pasakojimai! 
besiu tik
šiandien patvirtinta oficlaiiniais 
dokumentais, kurie paimta iš ar- 
chivų, o taipgi liudymais ne tik 
revoliucionierių, bet ir jų jų prie
šu. I

Tą istoriją butų galima už- 
vardyti: “Nuo nužudymo Alek
sandro 11 iki nužudymo Na- 
bokovo ir Bathenau,
pasakojimas apie tai, kaip rusų 
monarchistai-teroristai prisidėjo 
prie rusų absoliutizmo sutruški-

• nimo.”

Ponson de Ta-
Conan Doyle’o

Ne. aš kal- 
apie tai, kas

arba

Aleksandro II nužu
dymas

Gerai atsimenu 1881 m. kovo
I d., kai Petrogrado vidurdieny
je, buvo nužudytas Aleksandras 
II. Atsimenu, kaip tas krauge- 
ringas aktas sukiršino mano tė
vą prieš revoliucionierius: “Jis 
verkė, kartodamas: “nužudė ca
rą, nužudė!” »

Taip daugelis jautė. Petro
grade, svarbiausioje gatvėje, 
pardavėjai sumušė mano pažįs
tamą studentą, o Maskvoje išti
ko didelės muštynės: vienos rin
kos mėsininkai sumušė buri stu
dentų, — į juos buvo žiūrima 
kaipo į žudeikų pritarėjus. Pa
žįstamas revoliucionierius tąsyk 
man sakė: “Kaime dabar pavo
jinga užsiimti revoliucine propa
ganda. Tankiai pasitaiko, kad 
kaimiečiai pagauna ir surišę ati
duoda mus policijai.” Į caro nu
žudymą atsinešė neigiamai visi 
tie visuomenės sluoksniai, kurie 
nesuprato jo reikšmės arba iš
viso buvo priešingi kraujo pra
liejimui. Tokių buvo milionai. 
Jeigu Aleksandras III butų ėjęs 
liberalinių reformų keliu, tai dar 
i.lgam jis butų sutvirtinęs cariz
mą. Bet, kaip žinia, išėjo prie
šingai : Caras pasidavė kraštuti* 
niausiu reakcionierių įtr^kai ir 
su jų pagalba carizmo idėja žmo
nėse buvo galutinai nuslopinta, 
ir buvo padėta pagrindai Niko- 
lojaus II nužudymui. Labiau
sia prie carizmo idėjos sutrunki*’ 
nimo prisidėjo K. Pobeuonosce- 
vas, apie kurį nesenai mirusi 
kunig. DoĮlgorukova-Jur-jevs- 
kaja (morganatimė Alek
sandro 11 pati) savo knygoje 
šiaip sako: “Tas šundievotė ir 
intrigantas buvo aršiausias prie
šininkas progreso ir Aleksandro
II reformų.” Caro rūmų reak
cionieriai bijojosi net kukliau
sių carizmo žingsnių, kreipiamų 
tink konstitucinių reformų įve
dimo. Jis bijojosi, kad tuo būdu 
iš jų-rankų neišspruktų valdžios 
vadelės. Dvarininkai, ypač 
stambieji, bijojosi agrarinių re
formų ir kaimiečių jsitvirtini-

mn>. O iki paskutinės -revoliuci
jos dauguma žymiausių Rusijos Į paėjo nuo carp rūmų, o paskui 
valdininkų ir generolų paėjo iš 
stambių dvarininkų. Patys re
voliucijos nugąsdinti, jie gąsdi
no ir Aleksandrą III, kuris ir be 
to buvo nužudymo nugąsdintas. 
Pildomasis komitetas grasino 
mirtimi ir jam, jeigu nebus da
roma pastangų liberalinėms re- slapta monarchistinė draugija, 

Dabar tapo tikslas kurios buvo toks: ginti 
dokumentų, kaip autokrato asmenį, taip ir 

kaip Pobedonosce- autokratijos principus nuo viso- 
-. ir kiti caro rūmų tarnai vis kiu- pasikėsinimų, — ginti nesi- 

'skaitant nė su viešpataujančiais 
rusų įstatymais, nė pačia pa
grindine dorove. Tos slaptos 
draugijos palaikymui pas val
džią ir šiaip diduomenę atsirado 
didelių išteklių. Iš pradžių drau
gija pasivadino “Liuosnorlų sar
gyba”, o paskui pasirinko sau 
“Šventosios draugijos” (lygos) 
vardą. Tos draugijos nariai pri
valėjo “šventą caro asmenį” sau
goti pagalba kratų, šnipavimo 
skundų ir, ant galo, praktikuo
jant terorą prieš teroristus. Na
riai buvo verbuojami visur, 
kur tik buvo galima, visuose 
v-isuomenės sluoksniuose, tame 
skaičiuje ir tarp studentų. Aš 
tada dar buvau studentas ir 
puikiai atsimenu, kokiu nepasi
tikėjimu ir panieka mes tai pa
sitikome. Bet verbavimas tarp 
caro artimų žmonių buvo labai 
sėkmingas. Lygos priešakyje at 
sistojo: Pobedonoscevas, jis
taipgi Lygos iždininkas, grafas 
P. šuvalov’as, grafas Voroitcdv- 
Dačkov’as, Ignatjev’ąs, kunigai
kštis Demidov’as San Donato, 
grafas Bobrinskis, bankininkas 
Ginsburg ir I. p. “tūzai.” Atsi
sakyti nuo stojimo į Lygą buvo 
pavojinga. Tam buvo reikalinga 
drąsumas ir prakilnumas paskel
busio generolo Skobelevo, kuris 
iš tikrųjų atsisakė ir į Lygą sto
ti nepanorėjo, nors stodamas Į 
Lygą jis butų sukūręs sau pui-

patį Sudeikiną, kaipo vienintelį 
Žmogų, kuris z gali išgelbėti ir 
carą ir absoliutizmą. O tuo laiku 
Degaevas, stiprindamas to tero
ro pagalba savo poziciją tarp 
rcfvoli (icionjieri ų organizacijos, 
turėjo atsistoti priešakyje nau
jai atgimusio Pi'ldomoifo Komite
to. Tąsyk štai fcus~butų įvykę, 
sulig Sudeikino plano: caro val
džioje turėjo atsirasti revoliu- 
citiiai policine valdžia, jg-aling-a ir 
tikra Valdžia, ir Sudeikinas su 
Degaevu butų pasidarę Rusijos 
šeitnininkais, nes ir caras ir mi- 
nisteriai butų atsidūrę jų ranko
se: monarchistiniai policinis ' 
teroras turėjo pavergti patį ca
rizmą.

Visos tos policinės svajones 
dabar patvirtinta dokumentais.

Žinoma, kuo visa tai pasibai
gė: Degaevui iš. tikrųjų pasise
kė nenustoti revoliucionierių
pasitikėjimo net po to, kai jis iš
davė, visą žmonių Valios Komi-Prasidėjo labai jmalri ir su

dėtinė intriga, - intriga, ku
rios tikslas buvo palenkti buka, 
protį ir mažai apšviestą Alek
sandrą III tarnauti siauriems 
bajorų interesams. Kaip žinia, 
ta intriga buvo sėkminga. Čia 
buvo pavartota visos priemonės, 
įskaitant anoniminius laiškus ir 
sufalsifikuotus “revoliucionie
rių” grasinimus. Prie gąsdini- 
mo prisidėjo ir vokiečiai, ir 
franeuzai. Paties Aleksandro III 
pareiškimu, vokiečių karalius 
NVilhelm’as “maldavo jo tėvo 
neduoti konstitucijos.”

Paryžiaus policijos pre
fekto patarimai

Francuzų įtaka ypač stipriai 
pasireiškė asmenyje tuolaikinio 
prefekto Andrie: Louis Andriux, 
tas busimas bulanžistas įgaj, ne 
be Pobedonoscevo įtakos, bet
lyg ir savo iniciatyva pasirodė 

'ditlžiausiu rusų absoliutizmo ša
lininku ir gynėju. Andrie 
kreipėsi į rusų valdžią laišku, 
kuris mums yra ypač įdomus 
tuo, kad jame gan aiškiai for
muluojama monarchistinio tero
rizmo principai, kurie tuo laiku 
ir buvo vykdomi Rusijoje. Tik
rai nėra žinoma, ar tai pripuola
mas sutapimas, ar ne. Bet kaip 
ton nebūtų, franeuzų respubli- kiaušią karjerą. Nieko tad sto
kos prefektas patarė gelbėti ab- Retino, kad susekimai ir šnipą- 
Joliutizmą tokiu budu: pirma, 
sukurti slaptą monarohistinę', 
antirevoliucinę draugiją (Asso- 

Iciation arba Ligue); antra, orga 
nizuoti monarchistinj terorą. 
Prefektas patarė Alek
sandrui naikinti revoliucio 
nierius nesivaržant priemonėms, 
“persekioti juos be pasigailėji
mo”, o tam tikslui, jei reikalin
ga, “pakeisti įstatymus.” “Bai
siai ligai gydyti, — rašė prefek
tas, — reikalinga ir baisi vais
tai”. Reikia malšinti revoliucio
nieriai, “kaip malšinama lauki
niai žvėrys, — priešingai valdžia 
sugniuš”. “Jeigu nihilistai stve
riasi teroro, tai reikalinga ga
lingas kontr-teroras iš valdžios 
pusės. Teroras dar stipresnis ir 
veikiantis toj pat kryptyje.” 
Pravedimas tokio patarimo gy
veniman — tai visvien, ką ir 
monarchistinio teroro organiza
vimas. Bet tai dar ne visa. Kad 
nugalėti šaiką, reikia dar “pak
viesti bendradarbiavimui' žmo
nes, kurie yra atsidavę tvarkai.” 
Tos idėjos įkūnijimas susiveda 
prie organizavimo slaptos mo- 
narchistų draugijos. Toliau An
drie rašė: “Reikia, išbandyti ir 
pinigų jėgą: reikia papirkti ka: 
kuriuos iš nihilistų.”

Kieno tos idėjos, a-r paties 
Andrie ar Pobedonoscevo ? O 
gal ir vieno ir kito? Arba gal 
daugelio caro rūmų reakcionie 
rių, kurie drebejei dėl savo b- 

išroka- 
carą? 

žinoma, 
tą faktą,

v ima s prie caro rūmų greitu 
laiku pasidarė savo rūšies spor
tu.

Slaptas kryžiaus žygis

rusų

susisuko 
ije. Tai 

poli t i- 
Europoje 
jau nuo

ir visokiais 
baugino 

tatai nėra

Greit šventoji Lyga numetė 
*savo tinklą ir į vakarų Europą, 
kur sukūrė savo skyrius ir... sa
vo slaptąją policiją. Centralinė 
tos policijos valdyba 
sau lizdą 
buvo jau
nė policija Vakarų 
(pirmoji ten gyvavo 
senai). Aųjrąją suorganizavo 
kažkoks franeuzas Bint’as, pre
fekto Andrie bendradarbis. Ofi
ciali nėję knygoje (Chit>nique 
du mouvement socialiste a Rus- 
sie. 1887), kurią išleido rusų 
Policijos Departamentas 1887 
m. (suredagavo generolas šebe- 
,ko) apie Lygą sakoma: “Lygos 
liųosnoĄai suorganizavo slaptą 
kryžiaus žygį prieš revoliucio
nierius. Jo tikslas buvo išpiauti 
tuos anarchistus”. Dabar žino
ma, jog Lyga iš tiesų siekėsi 
nužudyti mokytą anarchistą P. 
Krapotkiną Anglijoje ir Henri 
Rošforą Francijoje. Ir jeigu tų 
žudynąų neįvyko, tai visai net iš 
lygiečių kaltės, nes tuo laiku pa
ti Lyga buvo patekusi nemalo
nėn tuolaikinio vidaus reikalų 
ministerio, pagarsėjusio reakci
onieriaus grafo Dm. Tolstojaus, 
o taipgi Policijos Departamento, 
kuris buvo ministerio žinioje. -
' D. Tolstojus atsiekė to, kad 

paties Aleksandro III pąliepimu 
buvo uždaryta Lyga. Vienok 

jog caras

vimais
Tikrai
Bet istorija pažymi 
jog visa tai, apie ką rase Andrie, reikia čia pažymėti,
tada jau huvo įvykinta gyveni- nepraleido čia progos užgirti pa-

Naujas Amerikos karinis laivas Langley vežioti aeroplanams. Pirmuose savo manevruose jis 
rodt", savo praktliškumą, kadangi jis gali nugabenti karo aeroplanus į bile vietą ir paskui tarnau
ti tiems aeroplanams kaipo jų bozė. Aštuoni aeroplanai vartojo jį kaipo aviacijos lauką, kartu pa
kildami ir nusileisdami ant jo. (Ir matyt yra, kaip vienas aeroplanas taikosi ant laivo nusileisti).

pa-

čius Andrie principus, kuriais 
remėsi Lyga: “Caras visiems jos 
nariams išreiškė savo ypatingą 
palaiminimą.” Tuo budu tie 
principai buvo | apsaugoti nuo 
sunaikinimo ir įsigyveno Rusijo
je, kad ginti carizmą ir tuo pa
čiu laiku ruošti)jam galą. Taip 
prasidėjo Rusijoje sąmokslinin- 
kavimo gadynė: monarchistai ir 
policistai pradėjo dėvėti sąmok- 
slininkų-revoliucionierių ir tero
ristų kaukes.

Tiiesa,\ dviejų poliaijli ((vals-

po 
vėliava,

kliudė susyk išsivystyti monar- 
chistiniam terorui Rusijoje, 
liet vyriausias faktas gludi ta
me, kad 'likvidavus Lygą jos pa
grindinė idėja nemirė. Priešin
gai, ji ir tąsyk rado> Sau nepapra 
štai derlingą dirvą. Ir kam ta i- 
deja neįmanomai pasidabojo? 
Kas pradėjo .ją gyveniman pra
vesti ir pasidarė jos įkūnijimo 
vyriausiuoju organu? Pats Poli
cijos Departamentas. Nuo to 
laiko tas departamentas pradė
jo organizuoti tokias piktadary
stes, kokias, aš esu tikras, nėra 
atlikusi ir niekingiausi puslauki
nių valstybių policija.

carizmas mokėjo susirasti sau 
šaunių ir besąžiningų įpėdinių. 
Ačiū tam, visas rusų istorijos 
periodas (1881....1917) ėjo 
monarchistinio teroro
kuri pasižymėjo savo klaikiomis 
spalvomis. Vardai tų “paukštu
kų iš Plėvės lizdo” užsitarnauja 
to, kad juos pažymėti rusų ca
rizmo istorijoje: Sudeikin’as, 
Degaev’as, Račkovskis, Azef’as, 
Zubatov’as, Gapon‘as ir kt. Bet 
tų herojų serija yra gan įsiša- 
kojusi: politikos ginklu, kur 
jautėsi Plėvės dvasia, pasirodė 
esanti visa eilė draugijų ir 
sąjungų, kurios ne tik rengė 
pogromus, bet ir Valstybės Du
rnos atstovų žudynes 1906—7 
m. O “paukštukais” vienos tų 
sąjungų (taip vadinamos “Rusų 
Žmonių Sąjungos”) pasirodė tie 
moiiarchistai, kurie šovė į Miliu- 
kovą Beri i ne 1921 m.

T<pki tai aplama rusų monar 
chis 
pradedant 
kai Plėvė 
bes policijoje ir pasidarė jos vy 
riaufiuoju vadu ir įkvepėiu, 
baigiant musų dienomis.

inio teroro geneologija, 
nuo to (1881 m.), 

įsitvirtino rusų vaistu-

II.

n

Viačeslav’as Plėvė
Čia.prieš mus atsistoja dar 

viena stambi rusų revoliucijos 
figūra, kurios tamsus pobūdis 
ir dorovė nebūtų pakenčiama jo
kioje kitoje tvarkoje, apart ca
rizmo. Aš kalbu apie pagarsėju
sį autokratijos gynėją, — Via- 
česlovą Plėvę. Tai buvo tikrai 
tipingas gynėjas. Sunku pasaky
ti kiek jis buvo nuoširdus mo- 
narchizmo gynime. Vienok jo 
valia buvo tvirtesnė, negu jo 
protas; jis taipgi buvo gan 
apšviestas žmogus. Plėvė greit 
padarė karjerą prie Aleksandro 
III. 1886 m. jis buvo tik 36 me
tų amžiaus. Jis buvo iš jaunųjų 
ir ankstyvųjų. Baigęs Maskvos 
universitetą, jis pradėjo tarnau
ti teisingumo ministerijoje, kur 
ėjo tardytojo pareigas. Pabai
goje 1870 m. jam. asmeniškai 
prisėjo daryti pranešimą Alek
sandrui II apie kažkokią politinę 
bylą. Pranešimas buvo puikiau
sias. Plėvė sužavėjo carą savo 
pranešimu, ir tai išstūmė jį pir
myn. Plėvė greit įrodė ir savo 
“neaprubežiuotą atsidavimą ca- 
nfl”: jis išdavė policijai savo 
dėdę, kuris išauklėjo jį. 1881 
m. Plėvė jau buvo Policijos De
partamento direktorium. Ir tuoj 
pasirodė didžiausfii monarchis
tinio teroro šalininku Nuo to 
laiko tas teroras rusų valdžioje 
pasidarė paprasčiausias dalykas. 
Plėvė pasidarė didžiausiu teroro 
eksponentu, ir begiu 20 metų 
(iki pat savo mirties 1904 m.) 
visomis tiesomis ir netiesomis 
tarnavo jam.

Caro departamento 
policija

į istorijos puslapius jau'įtrau
kti pirmi žingsniai liūdno veiki
mo to garsaus monarchisto-te- 
roristo. Čia mes žengiame į 
kažkokį Conan Doyle’o ir Pon- 
son de Terailio pasaulį, ir visų 
pirma prieš mus toks faktas:

I • ___

vienas artimiausių 
dradarbių, žandarų 
Sudeikinas rengia nužudymą... 
vidurinių reikalų 
Tolstojaus ir didžiojo kunigaikš
čio Vladimiro, Aleksandro III 
brolio. Plėvė apie tai žino ir jam 
nekliudo, ir net pats duoda Su- 
deikinui suprasti, jog toks su
manymas vertėtų gyveniman 
pravesti:

—Jeigu Tolstojus butų nužu
dytas, žinoma, jo butų gaila kai
po žmogaus, vienok reikia prisi
pažinti, jog Rusijai - tai sutei
ktų kai-kurios naudos. x

Sudeikinas buvo nuovokus 
žmogus. Jo policisto sieloje jau 
brendo platus planai.

narys. Persimetimas Degaevo į 
policiją įvyko lalMi paprastai: 
Degaevas kartą pateko į. polici
jos rankas, buvo nugąsdintas, o 
kad išgelbėti savo gyvastį, išda
vė ir Figner, ir visus kitus, savo 
draugus revoliu'cionieriirs, ku
riuos tik žinojo. Ačiū Degaevo 
išdavystei, Pildomasis Komite
tas niekuomet nebegalėjo atsi
gauti ir paliovė gyvavęs, — pa
liovė gyvavusi ir pati žmonių 
Valios Partija. Kai dėl Plėvė ir 
Sudeikino, tai juodu tik rankas 
tryne nuo pasitenkinimo. Ir ne 
tik todėl, kad patys aršiausieji 
carizmo priešai pateko ant kar
tuvių ir į katorgą bei kalėjimus, 
bet ir todėl, kąd nuo dabar buvo 
rastas naujas būdas vesti kovą 
su revoliucionieriais ir revoliuci- 

Ija.' Koks tas būdas? Jis susive- 
i dė ne tik prie to, kad laikyti sa- 
j vo ištikimus policistus pačiam 
| revoliucinės organizacijos cent
re, bet ir leisti tiems žmonėms 
daryti šį tą ir revoliucijos labui.

1 tikslu pridengti kauke savo tik
rąją esmę,'ir didesniam savo iš
davystės pasisekimui tuo mo
mentu, kai tam užstos tinkamas 
laikas. Kad dirbti tarp revoliu
cionierių, toks policijos revoliu
cionierius privalėjo mažesniame 
ar didesniame laipsnyje tar
nauti ir pačiai revoliucijai. Plė
vė ir Sudeikinas nuo to neslpur- 
tė. Tuo budu 
grindas rusų 
cionieriams”, 
kateriams.
Degaevas.

sus metus Degaevas vadovavo 
Pildomajam Komitetui. Bet re- 
v/d.iucion ieri ų pasitikėjimas 
greit dingo, ir pegaevas buvo 
atidengtas. Daugiau to: grasin
dami mirtimi revoliucionieriai 
išgavo iš Degaevo pilno prisipa
žinimo. UŽ tą išdavystę revoliu
cionieriai paskyrė Degaevui to
kią bausmę: nužudyti Sudeiki- 
ną. Degaevas kartu su dviem 
revoliucionieriais tatai atliko 
gruodžio 16 d. 1883 m. Einant 
sutartimi, pačiam Degaevui re
voliucionieriai pagelbėjo pabėgti 
į Ameriką, kur pastarasis dau
geliui metų praėjus ir numirė. 
Rusų valdžia siūlė dideli atlygi
nimą už jo pagavimą. Bet tai 
nedavė jokių rezultatų.

Taip užbaigė savo karjeras 
tuodu policistu: Sudeikinas ir 
Degaevas. Bet ir be jų policijoje 
buvo žmogus, kuris nepaliovė 
gyveniman vykdyti monarchi 
niai-policinį tėrorizmą Ir jų pia
nus: tai buvo pats Plėvė. 1884 t 
m. jis už žmonių Valios Partijos 
sunaikinimą gavo nuo caro pa
aukštinimą. Caras paskyrė jį 
vidurinių reikalų ministerio pa
dėjėju. Monarchistinio teroriz
mo garbei toje vietoje jis pasili
ko visus dešimtis metų. 1891 
m. jis susilaukė naujo paaukšti
nimo: buvo paskirtas valstybės 
sekretorium Gi 1904 m. jis jau 
užėmė vidurinių reikalų ministe
rio vieta.

buvo padėtas pa- 
“policijos revoliu- 
o kartu ir provo- 
Pirmuoju jų buvo

Pasikėsinimas ir nužu
dymas Sudeikino

štai ką sugalvojo tuodu drau
gu: pirmiausia juodu pasiryžo 
sukurti specialį teroristų būrį, 
kuris butų visai nepriklausomas 
nuo valstybės policijos. Pagalba 
tos pseudo-revoliucionierių ban
dos, I>egaevas turėjo surengti., 
pasikėsinimą ant Sudeikino, —. 
pasikėsinimą, suprantama, fik
tyvi nesėkmingą. Bet visgi 
Sudeikinas turėjo būti sužeistas, 
norsi ir nepavojingai. Po to jis 
turėjo atsistatidinti, o jo polici
nė teroristų banda privalėjo pa
daryti visą eilę politinių žudy
nių. Ir pirmiausia turėjo nužu
dyti ministerį Tolstojų ir didįjį 
kunigaikštį Vladimirą, ir dar 
kažką. Kuriuo tikslu? Kad nu
gąsdinti carą revoliucijos pasise
kimais.

Sudeikino ir Degaevo metodą^ 
(kuris, be abejojimo, buvo žino
mas Plevei) galėjo būti tik ma
lonus Pobedonoscevui, kuris irgi 
gąsdino carą. Sėt, suprantama, 
Pobedonoscevas nič nieko neži
nojo apie jų planą. Savo pasikė
sinimais policiniai teroristai ti
kėjosi nugąsdinti carą iki tokio 

rautu u, naip u ji, laipsnio ir gąsdinti iki to laiko, 
Ir po jo mirties nių Valios Pildomojo KomitetoJkol jis nešauks pagalbon vėl tą

Plėvės ben- 
pulk minkąs

ministerio

Sudeikinas ir Degaevas
’ ,i P ' .•/ ’S : - p' ' . p-

Pirm visko Sudeikinas pasiry
žo valstybės policijoje sukurti 
savo specialinę policiją, kuri nuo 
pirmosios nepriklausytų. Jo 
padėjėjas buvo išdavikas revo
liucionierius, kuris stojo pas Su- 
deikiną tarnauti. Tai buvo kaž
koks Degaevas, buvusis oficie- 
risj Veros Figner draugas ir 
bendradarbis ir, kaip ir ji, Žmo-

Plėvčs “viešpatavimas”
Plėvės “viešpatavimo” laikais 

rusų policija įgijo naują būdą 
vesti kovą su revoliucija. To bu
do joki kita Europos valstybė 
nepraktikavo. Tas būdas susi
veda prie organizavimo kruvi
nų muštynių ir, pogromų, ir 
pirmoje vietoje pogromų ant 
žydų. Štai kokių išrokavimų 
akstinamas Plėvė ėmė pogro
mus organizuoti: tarp žydų nuo 
senai buvo daug carizmo priešų, 
ir jų masinis naikinimas jam 
atrodė “negali būti nenaudin
gas” monarchijos apsaugojimui 
ir {revoliucijos sulruškinimui, 
beito, tokių,pogromų keliu ’inspi 
ruojama “žmonių masių kerštas 
prieš revoliucionierius”, o visuo
menės dėmesys 
nuo kovos prieš
Pirmieji žydų pogromai supuola 
su pradžia Plėvės “viešpatavi
mo”. Nuo to laiko jie buvo orga
nizuojami be paliovos slaptosios 
policijos-' ir jos agentų beveik 
iki pat carizmo paskutiniųjų die
nų. Už visą tą laiką buvo suor
ganizuota ne mažiau 700 pogro
mų įvairiuose Rusijos miestuose 
ir miesteliuose. Vien tik 1905— 
1907 metais buvo surengta 200 
pogromų. Bet policija rengė ne 
vien tik žydų pogromus, ir 
armėnų ir, ant galo (Iftlj? m.), 
yokteę’.ų pogromą Maskvoje. A- 
part to buvo renkama inteligen
cijos pogromai Tu pogromų au
kos siekia kelių šimtų tukstan 
čių žmonių. Turte sunaikinta už 
inilionus dolerių. (Rus daugiau)

nukreipiama 
autokratiją.

I
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SESERYS r
BEGALINIAME” URVE greit jau buvo 

negavo nieko, bet

tik

Ant jaunavedžių L°piuokų 
veidų žibėjo laimė. Jiedu tik su
grįžo iš bažnyčios susituokę- 
Abu jauni, sveiki, abu pripratę 
dirbti — jis užsienio ministeri
jos valdininkas, ji pradžios mo
kytoja.

Jiedu mylėjosi dvejus metus 
ir dabar toji meile pasiekė zeni
to.

Vestuves kėlė be iškilmių, be 
didelių vaišių — susirinko 
keli artimiausieji žmonės.

Susėdo prie vakarienės. Išgė
rė vyno. Ūpas dar labiau įsisma
gino. Juokas ir skalsi kalba švai
stėsi po visą mažą butą.

Lapinokas, lyg ko pasigedęs, 
apsidairė po kambarį:

O kur gi musų Adelė?
Iš karto visi atsiminė, kad čia, 

prie stalo, nėra Adelės Jovaišai
tės, Lapinskienės sesers.

Lapinskienė atsistojo:
—Gal ji savo kambary, tuojau 

atvesiu-
Išėjo.
Adelės kambary buvo tamsu. 

Girdėti buvo užgniaužtas, 
lūs kūkčiojimas.

Lapinskienė pašaukė: 
' -rAdeliuk!

Niekas neatsiliepė.
Lapi(įski.ęnė’ uždegė elektrą.
Adelė gulėjo Šato plovoje, įsi

kniaubusi j pagalvį, visas'jos ,<u~ 
nas trukčiojo.

Lupinsk’enė atsisėdo ant lovos 
krašto:

—Mes jau pradėjome vakarie
nę, eikime, Adele.

ta, kreiva, 
dė, išbliškusi,; mažos kaltuoš, 
daugiau susimąsčiusi. . s „ .

Ijapinskienė paėmė seserį už 
rankos:

—Adeliuk, kas tau?
Sesuo piktai atsikirto: .
—Sakau, kad nieko!
—Aš labai noriu, kad tu. šian

dien būtum su mumis... Aš taip 
šiandien laiminga.-.

Adelė ištraukė ranką, urnai at 
sisėdo, nugara atsišliejo i sieną. 
Lupos jos ] amažėli drebėjo, 
akys žėrė piktumu:

—Ir kranksėk, kad linksmu!
Lapinskm.ė pale5 U sesers 

ranką — jijr\kuomet dar ne
matė tokios piktos Adelė* Jau- 
najai lodės:, kad šbmdic.i ji lai
minga, tai :r visas p’saulis kar
tu su ja turi juoktis ir džiaug-

dus-

ą ir per

netekė- 
gerai 

tarp jųkada 
praslinkdavo.

o
Pavir-

dantis iškošė:
—Neisiu!
—Kas tau ?
—Nieko. Eik sau!
Kol Lapinskienė buvo 

jusi, sesei y s Jovaišaitės 
sugyveno- Retai 
juodas debesėlis
Rozalija išeidavo į mokyklą, 
Adelė namie ruošdavbs. 
šutinė seserų išvaizda buvo labai 
skirtinga: Rozalija aukšta, rau
donikė, kupina gyvumo ir šne
kos. Adelė iš prigimties kupro-

en;o ūgio, smulkavei-

—Mano vyras labai prašo, kad 
tu eitum...

-Neisiu, ne, — sausai atsakė 
Adelė ir pravirko balsu.

Verksmas buvo skaudus, plėšė 
širdį.

Lapinskienė paglostė seserei 
plaukus.

Atlelė smarkiau ėmė verkti, 
sukniubo ant Lapinskienės pe
ties :

—Tu laiminga, gal tau ir visa
da taip bus, o mane lūšną, kas 
ims, kas? Aš niekuomet laimės 
nežinosiu...

Lapinskienė pabučiavo seserei

Adelė krūptelėjo:
—Eik, eik pas savo vyrą... Pa

lik mane lūšną! \
Lapinskienė norėjo kažin ką 

pasakyti, bet sesuo neleido:
—Kam aš tokia gimiau? Pa

lik mane vieną! .
Rozalija suprato seserį Adelę 

—dar kartą pabučiavo ją ir išė
jo.

Svečiam jaunoji pasakė, kad 
sesuo nesveika — neateis.

Visų ūpas truputį susidrums
tė, bet neilgam. Ant laimingų 
žmonių galvų nubudimo debesys 
neapsistojo.

Iš Vinco Kudirkos Raštų
Viršininkai.

Aš paviečių dievas! — ] 
gausiai Vakkanalij Krugloduro- 
vas, naujai atvažiavęs i Naupylę 
viršininkas, susirinkusiems save 
pasirodyt činauninkams. Pala
kė, apsisuko ir išėjo.

Nusistebėjo činauninkai, išvy
dę tokį keistą ir netikėtą virši
ninko pasirodymą. Tas nusiste
bėjimas greit perėjo j nusimini
mą. Buvo ko nusimint.. Ką reiš
kia tie žodžiai: “paviečio Die-

O tai vis iš nusiminimo.
Viršininko ištarimas tą pat 

pagavu jdiena pasklido po Naupilį, o ant
11 wl. v —

visa matantis, ar visą išmanan
tis? Kaip elgtis patiems ir sn to
kiu viršininku.

Nors činauninkai, nosis nulei
dę tylėjo, vienok per jų visų gal
vas perėjo tos pačios mintys. 
Kada jau paskutinė mintis atli
ko savo darbą galvoje paskutinio 
činauninko, pradėjo visi skirsty
tis namo.

Instinktas dažnai geibi žmp- 
gų, reikia lik mokėt juo pasi
naudot. Činauninkai, matyti,' 
tą gudrumą turėjo, nes visi ik 
vieno, nors nebuvo susitarę, at
sidūrė pas Dinę, rūpesčio prigir- 
dyti.

Ypatingas rūpestėlis, ypatin
gai reikėjo gerti, ypatingi buvo 
ir vaisiai. Vienas, grįždamas 
namo, kliuvo pas svetimą pa-? 
čiA.-5 Kitas — nužengė šalia til
to’ ir'k(^?., neužsimušė... Trečias 
pradėjo vaikščiot atbultį>ir.tyie- 
ton w t ui kęs į namus, atsidūrė 
už miesto durpiuyeioje į ant
ru dieną rado vargšą vos gyvą, 
būt jau visai išsipagiriojusi.

rytojaus ir po visą pavietą. O vi
sur sėjo nusiminimą.

Nusiminė vaitai. Vienas iš 
nusiminimo net išsipagiriojo, 
bet urnai suprato negerai pada
ręs ir vėl tuoj pasigėrė.

Nusiminė valsčių raštininkai ir 
ėmė knistis į>o leistrus, skutinėt., 
prirašinėt, kad viskas butų..., o 
nieko nebūtų.

Labiausiai nusiminė žydai, tik 
jie tuoj susigriebė. “Kam mums 

- sako .. - laužyt galvas vi
siems, jeigu įneš turime rabiną, 
tegul jis įspėja m įsi į, o mes 
dirbkime savu darbų toliau.”

Taip ir padalė. Išrinkę siun
tė pas rabiną du gudresniu žyde
liu, kuriuodu <,žsid?.?§ m rabinu 
ir ilgai, ilgai kasžin ką tarėsi.

Po kelių dienų tuodu pat pa
siuntiniu atėjo vėl pas rabiną ir

Vakkanalij Vzjulkovič Krug- 
lodurovas buvo paprastas karei
vis kare su. turkais 187... Vie
name mūšyje įlindo is bailinus į 
balą. Kada vieni kitus nuo tos 
vietos nusivijo, išlindo Kruglo
durovas iš balos ir žiuri, kas čia 
dabar daryt. Apsiraišiojo, kai
po labai sužeistas, paėmė nuo 
užmušto. turko 'kepuraitę, ■ o • sa
vąją užsidėjo ant galios. A Išvj^- 
dęs aljojantius turkus^užsiniaii- 
daVo turkir >'?JUėf^iitę, • savąją 
kišdamas po sKvermi. I’ries mąr 
skoliųs užsimaudavo savo kepu
raitę ir žegnodavosi į trikampį. 
Taigi ne vieni, ne kiti nieko jam

i

Carveth Wells (augščiau) ir I)r. C. A. Reeds tyrinėja Endless 
urvą ties Newmarket, Va., kad suradus jo galą. Jie galo urvo 
nesurado, bet nuėjo tris ketvirtdalius mylios toliau, negu ikišiol 
buvo/ištirta. Jie tyrinėjo tris dienas ir surado naujau dideles sa
les, uolas) ir “bedugnes”. Rasta salę ir nepaprastų muzikalių ,sta
laktitų, permatomų kaip stiklas kolumnų ir kitokių stebėtinų 
gamtos kurinių.

nedarė. Besivalkiodamas po mū
šio lauką, rado turkų paparti ir 
neišpasakytai nudžiugo tokiu ra
diniu. Tik kaip ji nunešti pas 
vyresnyjį? Besirūpinant apie 
tai, pakilo nuo žemės atsigaivir 
nęs arklys. Kruglodurovas pa
sinaudojo tuo ir, pasigavęs ark
lį, prisirišo. Kada pamatė iš to
lo atjojančius maskolius, užsėdo 
ant arklio ir nulėkė priešais 
juos, iškėlęs papartį, žinoma, 
tapo perstatytas vyresniajam, 
gavo už narsybę švento Jurgio 
kryžių ir liko iškeltas į al’icie- 
rius. Ištarnavus*paskirtą laiką, 
neturėjo ką su juo daryt nes vi
sai buvo bemokslis ir didelis gir
tuoklis, tai ir atsiuntė dabar čia 
j paviečio viršininkus.

duokite man tris dienas pamąs
tyti, o tada gausite iš manęs at
sakymą.”

Sukakus trims dienoms, rabi
nas davė žydams tokį atsakymą:

“Jis sakosi paviečio Dievas 
esąs, neškite jam aukas’ — pri- 
• f f ims.

Žydeliai tomis pėdomis sutarė 
išmėginti rabino patarimą, bet, 
išsyk nepasisekus, pradėjo iš tik
rųjų rūpintis.

Visai neriųiejo viršininkas kai; 
mo žmonėms. Jie lemtai nė 
nežinojo, ar pakeistas\cnas nau
ju. Jie su viršininkais pažinties 
neturi nė kokios, mokesčiai tie 
put ar prie vieno, ar prie kito, 
reikalų tiesiog su viršininkais 
neturi, tai ką dar čia rūpintis? 
Žydeliai vienok neiškęsdavo ne
užkabinę ir kaimo žmonių žinia 
apie tokią naujieną.

Juozai, ar žinai, kad dabar 
turime naują viršininką? Ui, 
tai laukinis žmogus, ne artyn 
neprisileidžia.

-’fai ką toks. |M>nas smarvę 
žydą prie savę.i leisis?

Ui Juozai, Juozai! aš tik ne
noriu sakyt, kad tu durnas, o tu 
durnas. 'Tu niefko neišmanai. 
Palauk, paskui kitaip kalbėsi, 
kaip tau reiks į to pono kišenių 
pripilt - tik tų tu neišmanai.

—-Teisybė, Juozas to neišma
no; kaip turės pilt viršininkui j 
kišenių, jam nė j galvą niekas

neišpasakytai didelis tinginys. 
Per visą savo tarnavimą nė vie
noj popieroj negalėjo pasirašyti 
pilna pavarde. Parašys būdavo 
Lientiaj... ir meta plunksną — 
prie “jorciko” neprisivaro ir ga
na. Eidamas sykį per miestą, 
norėjo nusišluostyti nosį ir iš
metė į purvyną skepetaaitę. Tin
gi pasilenkti. Tad ima švilpt, 
įdėjęs du pirštu i burną. Atbė
go zemskis, prie smilkinio pridė
jęs delno briauną, išsitiesia prieš 
viršininką, žiūrėdamas tiesiog 
jam į akis.

Ar matai? klausia Lien
tiaj evas, rodydamas pirštu že
myn. - ,

—Matau, vąše visokoblagoro- 
dije! — atsako zemskis, visai 
negalėdamas matyti viršininko 
piršto, nes pagal tiesas turi žiū
rėti į akis.

—Minim... vąše visokoblagoro- 
dije! — numykė zemskis, bijoda
mas nuleist akis žemyn.

žiūrėk čia! — suriko virši
ninkas, tingėdamas jau priminti 
kalės giminystę.

Tada zemskis pamatė skepe
taitę ir paėmė nuo žemės.

-—Nušluostyk man nosį.
Zemskis drebančiomis ranko

mis atliko įsakytą darbą ir ske
petaitę įdėjo atgal į kišenių.

—Pašolį nuvarė zemskį, o
pats stovi, tingi iš vietos pasiju
dinti. Tik užsimanęs valgyt, m- 
gryžo namo. Lientiajevą perkė
lė į kitą paviętį, kur greit numi
rė, sako, tik dėl to, kad jau ir 
gyventi tingėjo.

2. P i e r n i k o v s k i s.
Buvo sau menkas činauninkė- 

lis paviečių biure. Pirmą kartą 
atkreipė j save žmonių dėmesį, 
kaip Suvalkuose al’icioriai išpėrė 
jam kailį, pasiguldę, lyg mažą 
vaiką.' A lai mat už mergas.

•Jeigu jus man gailitės šito
kiai niekų, — tarė pats sau, va
žiuodamas iš Suvalkų, — tai tš 
.jums paveršiu gendroliuus duk
terį !

Tarė tik taip sau, iš

Piemikovsliis greit jau buvo 
gendroliaus duktęrs vyras. Krai
čio, teisybe, negavo nieko, bet 
uošvis pasirūpino įtaisyti jį į vir
šininko pagelbininkus. Dabar 
pats nežinojo, kuo labiau gėrė
tis : pačia ar vieta. Kol dar ne
buvo pirkęs iš viršininko mono
polio kryžių, gėrėdavosi pačia. 
Kasdien eidavo pats į pačtą ir 
garsiai glausdavo:

—-Ar nėra laiško Jėja prevos- 
chaditelsvu mano pačiai? Kada 
gi susiderėjo su viršininku da
lintis pelnu, ūme gėrėtis vieta. 
Kiekvienas viršininkas turi ypa
tingų pažiūrų į kyšių ėmimo bū
dą ir jų pasidalą. Piernikovskis, 
be paprasta pavidalo pinigais, 
stengėsi gauti kuo daugiausia 
aukų in natūra. Tur būt jam 
atrodė, kad, pavyzdžiui, paršiu
kas netaip puola į akis ir kad čia 
galima sakyti, jog tai ne dovana, 
tik pirkinys. Be to laikėsi se
nos lenkų sistemos: jeigu duoda 
—taipgi nieko nedaryt, J<ad žmo
nės nepasakytų, jog “ima”. To
dėl reikalų žmonėms neatlikda
vo. Ateis žmogus su reikalu, o 
Piernikovskis tuoj:

—-Atnešk žąsi.
Kad jau, ponas, žąsi daviau.

—Tai atnešk paršą!
Daugiau nė šnekėt nešneka. 

Po kelių dienų velka jąu žmo
gus paršą ir eina į virtuvę. Iš
eina ponia, žmogui nepritinka 
kitaip pasakyti, kaip šiaip:

Atnešiau poniutei paukščiu
ką... * ! i

Tai man, o ponui ką?
-—-žmogus susigėdinęs grįžta 

namb nei su ponu nesimatęs, nei 
reikalų nepakalbejęs. Uždar
biui rinkti daug padėdavo, žino
ma, vaitai su raštininkais, bet 
pasitaikydavo ir kitokių pagelbi- 
ninkų. Atsilanko pas Pierni- 
kovskį pavietes vėterinorius 
Pazdziernickis ir giriasi:

Važiuoju šiandie‘iš Senapi- 
lės ir sutinku žydą su skuromis, 
o be liudymo. Pagąsdinau tik 
žydpąlaikį, kad liepsiu skaras 
sudeginti, tuoj pasiūlė trirublę; 
aš reikalauju 10 rublių. Sutiko
me septynis,, o kas žin, ar visos 
skurbjLvertos 0 rublių, nusijuo^ 
kė veterinorius.—Tai taip daros 
pinigjai! — baigė.

—Juk ir mes mokame neblo
giau, — atsakę Piernikovskis.

—Žinau, žinau ir dėlto ateinu 
susitarti, ar negalima butų pri
griebti kur skatiko, neš labai 
striuka.... kaimyne! tarė ir įžy
miai mirktelėjo.

—Gerai, atsakė kaimynas.
Pazdziernickis keliauja namo, 

o Piernikovskis siunčia du^emš- 
kiu į iškilniausio vaito valsčių 
pažiuireti ar sveiki gyvuliai. Zem- 
skiai žino, kaip elgtis šiuo atve
ju, ir praneša viršininkui, kad 
tuose ir tuose kaimuose esąs ar
klių plautis. Tuoj pasirodo įsa
kymas tiems kaimąins suvesti į 
paskirtą vietą arklius apžiūrėti. 
Atvažiuoja veterindįius ir žiuri 
per stiklą arkliams į šnerves. 
Katram tik pažiūrės -- negerai!

sako. Kaip “negerai”, tai 
reikia arklį užmušti. O Puske
palių Diržius turėjo gražią veis
linę kumelę — tokios toli aplin
kui nebuvo matyt. Ką sakysite 
ir ta “negerai.” Gaila žmogui 
tokio gyvulio; taigi priėjęs prie 
veteri nori aus ir kimšdamas jam 
į delną 25 rublinę, prašo: ‘

•Na dar sykį, ponai, pažiūrė
kite: rodos kumele sveika. t .

Pažiurėjo da sykį ir ištarė:

Dabar žmonės pamate, ko 
čia peikia, ir artindamiesi prie 
veterinoriuiiš su keletu už-

piktumo, 
visai nemanydamas, kad tas pa
žadėjimas turės išsipildyti. '

neatėjo, kad tai gal būt ir toks^M^^^^P?8. yle^paz|stanw 
. :d.vaT))oi 11,y k u r;<v iėšė.i c ‘ ■ to I i raudį*g i ’di^ykas reiktų suprast.

<■’ t

L. I. L i ęji t i.a j c v
(Iš apsakymėlio “Vilkai’’)

Veršininko pagelbininkas. Bu
vo pągurbot. globėjus vagių drau
gijos T/efser et C-ie, kuriai pri
gulėjo visa Vilkpilės policija, ir

vertybę, prašė, 
pažiūrėtų.
gų s

A . JT
m'/Huitė gx'iidroliuus duktė.-'Ku- 
žiu,'arFPien i ikovskisULsįji|ijįe iš- 
reikštą pagiežą aricioididiis', ar 
pati inergipu jam patiko ir jis 
jai, ar namiškiai taip apsjikiHai 
mokėjo prikalbinėti, minėdami 
— dagi apie didelį kraitį — tik pasibaigė.

Kas neturėjo pini- 
u savim, tas paėmė nuo 

kąimyno, <> kitą^ ir namospa- 
.5<Žo<lž‘iuvĄ jjakant/^ visais 

penžųirėjimas, prasidėjęs: įtuo 
‘^legepąi”, i i^il^gė “gerai”? 
Vciįrfn(>riu6; muvužiuvo pas

džiaugdamiesi, kad taip

ir

DOROTHY STYLE SHOP
3401 So. Halsted St.

PRANEŠIMAS
Visiems musų kostumeriams
darugamsį Mes turime pilną pa
sirinkimą šiam sezonui: kautų, 
svetelių, dresių. Geriausio mate; 
riolo ir vėliausių stylių. Taipgi 
vaikų kautai ir dreses. Musų par
davinėtojas: Mario Jocius ir Fran
cas Burba .maloniai parodys jums 
musų atidarymą rudeninio išpar
davimo tavorus.

Dorothy Slyle Stop
3401 So. Halsted St.

Reumatizmas sausgėla
Nesikankykite *<avęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgčle, 
Kaulų Gčlirr.-ų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nts skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPS1CO COMFOUND mo- 
•gtis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia’ padfcka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

, frpyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”. augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

Jusliu Kulis
3259 South Halsted Street, 

; CHICAGO, ILL.

Širdingai
■ : i ■ • ” *1

Kviečiame Jumis
Įstoti į musų 1925 Kalėdinį Tam
pymo Klįubą. Jus džiaugsitės 
taupydami, kad ir po mažų sumų 
pinigų dėl specialio tikslo, dėl iš
leidimo pinigų ateinančių metų 
šventėms.

awn

63rd St. ir Kedzie Avė., Chicago, III 
Tel. Rcpublic 0614

“SENIAUSIAS BANKAS KOSELANDE”
• M

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportas banko stovio peržiūrint biznį Gruodžio 31, 1924, kaip yra pa
darytas Auditoriaus I’ubliškij Apskaitliavimų Illinois Valstijos.

RESURSAI
Paskola discountai .................... ............. .......
Overdraftai ........................;............................
J. V. Valdžios Invęstjnentai .....................
Municipaliai ir Korporacijų Bonai ............
Batikos narnas, rakandai ir įrengimai ......
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų 
Kiti turto šaltiniai ........................................

Viso turto ...................

ATSAKOMYBĖ
Capital stakas ...........
Surpkis .................
Neišdalintas pelnas
Rezervo acountai .....
Neišmokėti dividendai
Depozitų ....................

Viso atsakomybių

A STATE SAVINGŠ
įsteigta 1891

........  $2,654,761.68
.................. 434.89
........ . 154,616.52
........... 1,039,891.16
.............. 174,923.24
............... 757,367.17
,........   22,941.49

$4,804,935.05

... $200,000.00 
.....  150,000.00 
........ 73,509.49 
........ 32,451.40 
......... 8,040.50 
.... 4,340,93t26

.. $4,804,935.65

BANK
Inkoporuutu 1918

Lietuvos žmonių tamsumas ir nesusipra
timas jos nelaimių ir vargų priežastis.

Jos geresnei tvarkai ir pažangai pagrin
dus priruošti padėsi, savo gimtinės krašto 
tamsumą ir prietarus sklaidydamas.
‘ Taigi, parsiųsdink savo gimtinės arti
miesiems

mėnesinį gražiai paveiksluotą moksld, politikos ir visuomenės žurnalą 
Su priedais—- knygomis:
1 mėnesiniu augančiam jaunimui lavintis žurnalu

“D A I G A l "
2 V. Boelse—Žmonijos kilmė, (su pastik.-1.)
3 M. Berno—žmogaus kova «u gamta, (su paveiksi.)

I ‘‘Sodžiaus kalendorių” 1925 metams dideli ir turiningą.
“Kultiną” leidžia ir rašo pažangioji Lietuvos visuomenė ir žy

mieji jos mokslininkai, universiteto profesoriai. Redaguoju 4*. Bugai- 
liškis. * . - ' • į

y,. “Kultūra” su visųis -prieiĮais kaina metams siunčiant ją Lietuvo- 
j<‘}2.()')Kij, (2;-.<lbl.), pttsei-r-'l2'litip (I dol. 20 c.), Amerikon metams-- 
4 dol.,. pusei 2 dol,

Be to gera, dovanu knygynėliams “Kultūros" l-omplekkui su nau 
diugais'ir nesęustančiais skaitomais Lietuvoje 1924 m. neįrištas dul. 
2, įrištai (2 tomu)' dol. 2,40, 1923 meti/ dol. 0.60, įrištai dol. 0.75., 
Amerikoj 1923—1924 m. komplektas neįrištas dol. 3.50, įrištas (3 to
mai) dol. 4.

Pinigai geriausiai siųsti per paštą.

Adresas: Šiauliai, Dvaro gatve 83. “Kultūros ’ B-ve
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Plaučių Uždegimas
Rašo Dr. Margelis

jus yra labai didelis- Daug mir
šta. Bet atsitinka, kad ir ta 
plėvė, kuri širdies vidų iškloją, 
užsidega, vadinasi, širdies pa
mušalas sugenda. čia irgi ne
menko ligoniui pavojaus pasi
daro. ■ * >

Bet da blogiau, kaip pasitai-

(Tęsinys)
7. Permainos nervų sistemoje
Nervų sistema suprantame 

galvos smagenas, stuburo (nu
garkaulio) smegenis trisdešimts 
vieną porą iš stuburo smegenų 
išeinančių nei^vų, dvyliką iš gal
vos išeinančių nervų ir simpate- ko smagenų plėvių įdegimas. ■ 0 
tinius nervus, kurių mes valdyti 
negalimu.

Beveik visa nervų sistema 
tampa daugiau ar mažiau užgau
ta. Dažniausiai, kaip jau mes Vi
si gerai žinome, ligonis galvos 
skaudėjimu skundžiasi. , O vai
kuose, tai gana dažnai Vėmimas 
ir traukymas (konvulsijos), 
ypač iš pat ligos pradžios, pasi
rodyti gali. Tada apima vaiką 
aštrus traukymas, labai aukšta 
temperatūra, nepakenčiamas 
galvos skaudėjimas, jis baisiai 
neramus ir klajoja. Akių plotu 
žiūrint, atrodo, kad vaikas lyg
tai gąlvos smagenų plėvių įdegi
mu sirgtų, bet kai su atsidėji
mu išegzaminuoji krutinę, tai ir 
visai ryškiai pamatai, jog ligo
nis plaučių uždegimu serga.

Pasitaikė* - ir taip (dažniausiai 
užaugusiuose j, kąd ligonis sta
čiai iš proto išeina (manija). 
Kadangi tai atsitinka ganą stai
giai, norime tuomi pasakyti; 
kad pirmiau ligonis jokių proto 
iškrikimo žymių neturėjo, tai 
nesunku pamatyti, jog tai nėra 
savarankė proto liga, bet tik ki
tos ligos čia susimetę sympto- 
mai. Tada daktarui išpuola kitur 
ligos ieškoti. Ilgai ieškoti nerei
kia, nes. ji tuno plaučiuose, 
ten ją užtikti nesunku-

žinoma, kaip girtuoklis apser
ga, visai nepaisant kokia liga, 
tai visados daugiai visokių blo-į 
gybių ir navatnybių su juo atsi-1 dažniausiai jo vi.rsunė įdega, 
tinka. Kaip tik taip yra ir čia. | Seniuose kartats plaučių už 
Ligonis dreba, daiktų apie save degimas net ir visai giliai įsi 
visai nepažįsta, dažniausiai juos gyvena jokių 
kokiomis tai baisybėmis persis-1 neparodydamas, 

« r. 1 o T" O m* ttąto, neramus, daužosi ir gana 
pavojingas. Atrodo, lyg visai iš

ir

tai ne visai retai atsitinka, apie 
astuoniuose ligoniuose iš kiek
vieno šimto. Ligonio likimas da
bar tik su Abraomu pasimaty
mą jam žada, — daugiau nie- 
1/)! Jis miršta...

Yra ir daugiau ligų, kurios 
mėgsta su plaučių uždegimu ran 
ka rankon eiti, bet jos taip retai 
pasitaiko, kad joms ir vietos čia 
duoti lyg ir neapsimoka.
9. Plaučių uždegimo lyg ir nu

krypimai nuo paprastos 
priežasties ir symptomų

Kartais šita liga ima ir nukry
psta nuo tikrosios priežasties ir 
symptomų. O tai reiškia, kad 
prie jos pagaminimo prisideda ir 
šalutines priežastys, kaip an
tai: amžis kitos ligos, opera
cijos, na, ir kitokie galai. Tada 
ligos ženklai kartais tik biskį, o 
kartais ir visai daug nuo tikrų
jų ženklų nukrypsta. Tokius nu- 
krypimus, ar tai šitos ligos prie
žastyse ar ženkluose, čia imsiu ir 
nors trumpai suminėsiu.

Kartais kūdikiuose, tik ką už
gimusiuose, plaučių uždegimas 
išsivystyti gauna. Čia ligos pra
džia dažniausiai prasideda su 
traukymu, ką jau ir pirmiau 
esame pastebėję. Užgautos ner
vų sistemos symptomai čia kuo
ne ryškiausiai pasirodo. Skrep
liai labai retai pasirodo. O kai 
dėl plaučio dalies, tai kūdikiuose

O ta priežastimi kaip tik ir būna duryje. Tada jis vadinasi vidu- 
plaučių uždegimas, žinoma, ir 
senosios bėdos.

Būna ir taip, kad plaučių už
degimas tartum plėšte plečiasi. 
Čia, žiūrėk, vos tik spėjo susirg
ti vienas, jau serga antras, tre
čias ir tt. Tai epideminis plau
čių uždegimas. Tyrinėjant susir
gusius, pasirodo, kad ne visuose 
liga tuos pačiug organus užpuo
lusi tėra. Vieni daugiausiai 
skundžiasi nervų bėdomis, Įeiti 
— širdies, da kiti — vidurią. 0 
tai reiškia, kad liga tam 
kūnų sistemas užpuola.

O kartais nei iš šio nei 
pradeda žmogus silpnėti, 
valgyti ir miegoti, neramus, at
rodo, lyg ir pusrytis butų. Po 
biskį klajoja ir šiaip jau proto 
darbą beveik visai dirbti negali. 
Tai atrodo, kad ligonio ne tik 
kūnas, bet ir protas visai ištižęs 
butų. Iš tikrųjų prisieina dakta
rui manyti, kad bene tai tik dė
mėtąja šiltine ligonis serga. Tik 
giliau į ligą įsikasęs pamatai, 
<ad čia tik su plaučių uždegimu 
turi reikalo.

tikras

iš to 
mažai

riniu plaučių įdegimu. Egzami
nuojant ligonio krutinę, čia ne
lengva tikrieji plaučių įdegimo 
symptomai pamatyti. Matoma, 
jog plaučio sugedimas yra čia 
taip giliai, kad daktarui neleng
va jis pajusti. Bet už trijų ar 
keturių di«nų symptomai pasi
daro daug aiškesni, žinoma, vi
sados lengviau ligą surasti lie
same ligonyje. Sutukėliai pap
rastai labai stora lašinių eile ap
sitaisę, ir iš tokių krutinės ne
lengva ką gero išgauti, neigi len
gva iš lauko pamatyti.

Paskui dar žmonės gauna ir 
taip vadinamą rėpliojantį plau
čių uždegimą. Toks įdegimas 
prasideda tiktai vienoje bile kat
ro plaučio vietoje, bet biskį vė
liau pradeda ir į kitas plaučio 
vietas įsigauti, o galų gale api
ma visas plaučio skiltis, arba ir 
abudu plaučiu.

11. Kuomi plaučių įdegimas ' 
užsibaigia?

Prasčiausias užsibaigimas, ži
noma, yra visiškas plaučių sus-

DEMOKRATŲ BOSAS rų burnai plauti gyduolių, rei
kia dažnai burną išsiplauti, iš- 
gargaliuoti, dantis gerai iššiu- 
ruot. 0 jeigu gyduolių nėra, tai 
reikia nors vandeniu tą patį pa
daryti.

5. Pirmiau plaučių uždegimu 
sirgęs, paprastai daug lengviau 
ir antru kartu apserga. Todėl 
reikia labai saugiu būti. Nepasi
gerti, nepersišaldyti, o burną ir 
dantis, tai visados kuošvariau- 
siai laikyti. Iš teisybės, tai ir 
sarmata laikyti burną, lyg ir 
kokią daržinę, mėšlo pilną. Ne
švarioje burnoje
juk tikras munšaino 
lia. : •

9. Plaučiu uždegimu, ypač taip 
vadinamu epidemišku plaučių 
uždegimu, labai lengvai galima 
apsikrėsti. Todėl reikia ligonį 
nuo kitų šeimos narių atskirti, 
nereikia prie jo lįsti; geriausiai, 
tai reikia taip daryti, kaip medi
cinos daktaras įsako. «-

(Bus daugiau)

pneumokokai
puotas ke-

kvėpavimo 
dažniausiai 
baisiai rei-

Savotiškas garsinimas
i.Wim į

— Ko verki, mažyti?
— Tėvas išrado muilo pava

duotoją, ir kaip tik įeina nau
jas žmogus į krautuvę jis gar
sina tą savo išradimą, prausda
mas juo mane.

, tojimas savo darbą dirbti. Ligo- uzdegimas . NTa M71,, .. . .

paprastų ženklų 
Ligos pradžia 

nebūna staigi, kaip paprastai, 
bet prasideda palengvėle, o šal- 

proto išsikraustęs butu. Tai la-į^io krėtimas net ir visai nepasi- 
bai panašus symptomai girtuok- rodo. Ligonis labai menkai (ar
ijų proto ligos delirium tremens Va *r visai ne) kosti ir skrepliu©
(iš latynų delirare, kas reiškia 
klajoti, aukti; iš latynų tremere, 
kas reiškia drebėti) simpto
mams. Išegzarpinavus betgi li
gonio krutinę, tuoj pamatai, 
kad tikra jo dabar liga yra plau
čių uždegimas.

Reikia čia suprasti, kad šitie 
symptomai nėra tipingi plaučių 
uždegimo symptomai. Jie tik ka
da-ne-kada pasitaiko. Bet kad 
faktas yra faktu, jog” jie iš tik
rųjų pasitaiko, todėl ve ir verta 
juos pažinti.
8. Kokios kitos ligos su plaučių 

.... uždegimu eina?

Labai dažnai pasitaiko, kad 
plaučių uždegimu sergąs žmogus 
ima ir kokią nors kitą ligą 
na.

Plaučių plėvės įdegimas 
niausiai su plaučių įdegimu 
ka rankon eina, žinoma, kai dvi

ja- Egzaminuojant jo krutinę, 
atrodo, lyg tai ryškiausi plau
čių uždegimo ženklai kažin kur 
butų dingę. Ir ve palyginus to
kio ligonio didelį ir pavojingą 
plaučių sugedimą su jo labai 
menkais symptomais, aiškiai 
matosi, kad čia jokios lygsvaros 
nėra. » \

Daktaras betgi turi tokius li
gos nukrypimus gerai savo gal
voj turėti, kad ve galėjus tikrą
ją ligą surasti.

Stačiai •stebėtina kaip kaltais 
labai palengvėle g li tuokliuose, 
tarytum, visai nekaltai, plaučių 
uždegimas įsigyveną. Nei ligo-

gau-

daž-
ran-

aišku, kad jo padėtis yra kur kas 
tai painesnė. Čia yra didelė dak
taro prievolė abidvi ligas suras-

sa. suradimas nėra visai leng
vas; bet tai anaiptol nereiškia, 
kad dėl to reikia j dalyką tik 
per pirtšus žiūrėti. Juo kuris da
lykas yra painesnis, tuo labiau 
reikia jį net iš pat šaknų išna
grinėti. Tik tada jo painumas

Pinučių plėvės įdegimo symp- 
tonius ir budus juos pažinti čia 
nedėstysiu, ^ies vistiek reikės 
apie tai atskiras'Straižius‘pa
rašyti ir tonais visą šitą ligą pil
noje šviesoje skaitytojams pa- 
I j ><! \ t i.

Gana?duznai ir širdies sugedi
mai pasitaiko. Dažniausiai tai 
plėvė®, kuri visa širdį apsiautus 
tėra, įdegimas. Ligoniui paVu-

bėdomis, nei jis turi'sunkų kvė
pavimą, nei jis kosti, nei jis, pa
gal iaus, skiepi iuoj a. 
atsargiam daktarui 
lyg ir pasislėpusius plaučių už
degimo ženklus surasti.

O kai kitas ligas plaučių įde
gimas paseka, tai irgi jis visai 
nepaprastu.s symptomus patie
kia. Sakykime, ligonis serga dif- 
terija, influenza, dėmėtąja šilti
ne, etc., ir kartu apserga plau
čių uždegimu, 
kiai kosti, nei 
puoja, nei jis kitokius ženklus, 
kaip paprastai, turi.

. Yla žmonių, kurie 
ga, niekam netinka, bet vis tiek 
nemiršta, ir gana. Tai seni ligo
niai. Tokie ligoniai paprastai tu
ri užsisenėjusią plaučių džiovą, 
sugedusią širdį arba inkstus, su
kietėjusias arterijas, etc.. Atęina 
šiem au ž į) ii ola .ijlps; pi: tučįų f.įdė
ję imas, na, ir nulydi į kapus...
Plaučių uždegimo ryškių symp- 
tomų jie kaip ir neturi, bet kad 
atrodo labai silpnais, tai noroms 
nenoroms prisieina daktarui tik
rąją silpnumu priežastį surasti.

Tik labai 
pasitaiko

— nei jis smar- 
jis tankiai kvč-

ser-

Kaltais plaučių 
ima ir ligonį kaip tik po opera
cijos užpuola. Dažniausiai pasi
taiko tada, kai operacija pada
ryta kur nors pilvo plotmėj. Ir 
tai nėra juokai: viena ligoninė 
paduoda skaitlines, kad iš 41 po 
operacijos mirusių 23 turėjo 
gana aiškių plaučių uždegimo 
ženklų. Veikiausiai jiems ir gy
vybę plaučių uždegimas atėmė. 
O kita ligoninė paduoda šitokių 
skaitlinių: 3,559 ligoniai^ pa
darius vidurių operaciją, 2(T1 ga
vo plaučių sugedimą, 45 mirė, o 
kiti visi pasveiko. Vis dėlto, iš 
tokios didelės operacijų skaitli
nės, tai mirčių skaičius yra la
bai nežymus. - 1

Bet nereikia sakyti, kad plau
čių uždegimas užpuolė ligonį po 
operacijos tik todėl, kad ve ta 
operacija kur nors pilvo plotmėj 
padaryta, kadangi pasitaiko
plaučių įdegimas vigai nežiūrint, 
kur operacija padaryta. Tai pa
eina nuo etherio ar chliorofor- 
mos, ką dažnai vartojama ligo
nio užinarinimui- Viena, gal būt, 
todėl, kad etheris ar chliorofor- 
mas užgauna plaučių vamzdelių 
r puslelyčių skurdelės pavidalo 
ąsteles, o antra, gal būt, dėl to, 
<ad ve gleivių ir seilių žmogui 
miegant į kvėpavimo takus ir 
takelius šiek tiek patenka.

Reikalinga čia pastebėti, kad 
plaučių uždegimo, kurs po ope
racijos pasitaiko, galima kuone 
visai išvengti. Reikia tiktai, kad 
(1) etheris ar chliorolormas ne
būtų šalti, kad (2) ligonio burna 
butų švari, kad (3) laike opera
cijos ir po operacijos ligonis bu
tu laikomas šiltai, kad (4) ligo
nis, etheriu ar chlioroformu už
migdytas, nebūtų ilgai tokiame 
stovyje laikomas. Juo greičiau 
sumanus ir vikrus chirurgas ope 
raciją padaro, tuo ligoniui ge
riau.

Tai tokiose, kaip dabar mato
me, plaučių uždegimas atmaino
se pasirodo.
10. Plaučių įdegimo paskirsty

mas pagal tam tikrų plaučių 
vietų.

nių įdegimas dažniausiai pasitai
ko vaikuose, čia įdegimas vietos 
ima išimtinai tik pldučių viršū
nėse, tai aukštoje krutinės lan
dos dalyje ii kakle. Jis pasižymi 
tuomi, kad galvos smagenų ir 
aplamai nervų symptomai kitus 
symptomus viršija. Be to, ligo
nis labai mažai kosti ir skrep
liuoja.

Labai dažnai lenkt, išgirs’i 
žmones kalbant, kad jų giminai
tis ar draugas numirė nuo “dou- 
ble pneumom^-. čia abudu.plaų- 
čąii 'įdėįa/ r už, tai vadfruHiui 
dvigubu plaučių įdegimu, ^ius 
rūšies plaučių įdegimas yra labai 
pavojingas: retas ligonis gyvas 
išlieka.

Plaučių uždegimas gali prasiu 
dėti pačiame plane u skilt ies vi

nis mjršta. N3 visada betgi taip 
baisiai išeina. Tada, žinomas dai
ktas, plaučio sugadinta skiltis 
arba visas plautis arb/i ir abudu 
plaučiai pasitaiso. O kaip visa tai 
atsitinka, tai jau pirmiau šdės- 
tėme.

Jeigu temperatūra nenupuola 
antsyk ir ligonis veikiai nepage
rėja, tai jis sveiksta labai palen
gvėle. Temperatūra vis po biskį 
nupuola, kartais jis prakaituoja, 
pulsas paprastai būna tankus ir 
silpnas. Jis beveik visai neskrep- 
liuoja. Taip žmogus vargsta 
per kokias tris ar keturias savai
tes.
„ O betgi tai ligoniui yra labai 
žalinga, nes jis, nepaisant jau 
mažesnių bėdų, kokios gali jo 
plaučiuose susidaryti, gali ir 
plaučių džiovą gauti. Už tai čia 
daktaras turi kaip geriausiai ga
lint ligonį gydyti.

Kartais d a keisčiau pasitaiko. 
Ligonio, kaip ir paprastai plau
čių uždegime, temperatūra nu
puola staigiai ir jau rodosi, kad 
viskas bus gerai, tik štai dakta
ras laukia laukia plaučių pasi
taisant, o jie kai nesitaįso, tai ir 
nesitaiso. Ligoni# vis negali 
plaučiais lengvai kvėpuoti; jis 
kvėpuoja plaučių vamzdžiais; o 
ir temperatūra kanas nuo karto 
tai pakyla^ tai ir vėl nupuola, 
šitaip tingiai pl iučių uždegimui 
iš ligonio besikraustant, ligonis 
galutinai nusikamuoja ir dažnia 
miršta.

Kai jau ligonis n.'pasveiksta 
staigiai, tai tada su ’Uuirt visko 
atsitikti gali. Kartais atsiranda 
plaučiuose mažų i skauduliukų ir 
plaučių audinius i niekus pa
verčia. I’iaustttut numirėlius, 
apie keturi iš šimto tokiais plau
čiais surandama, žinoma, jie mi
rė nuo plaučių uždegimo. O pa
liegėliuose, tai ir gangrena plau
čiuose atsiranda. Apie trijų ligo
nių iš šimto nuo plaučių uždegi
mo mii\isiii plaučiuose gangre
na surandama.

IV.
Ką jau aukščiau pasakėme, 

to ir užtenka, idant giliai įsitiki
nus, jog plaučių uždegimas —- 
tai ne juokai. Verta todėl suži
noti budus, kaip nuo šitos bai
sios ligos išsisaugoti- Pagaliau, 
jeigu jau tokia didelė nelaimė 
pasitaiko, kad prisieina šita liga 
apsirgti, tai reikia visais įmano
mais budais gydytis. Taigi paT 
žiūrėkime? kokius apsisaugojimo 
ir gydymosi budus medicinos 
mokslas mums duoda.
1. Kaip rgikia plaučių uždegimo 

saugotis?
w.> i , ‘ . i P

Jau antrame straipsnyje aikš
tėn iškelsi le:: daly kų-dalykęlius, 
kurie, padeda šitai ligai žinogų 
užpulti?-C’iądabar.! tik lieka pasa
kyti, kaip reikia nuo ių dalykų- 
dalykėlių saugotis. ,

{ i, f. —J r'ihlilfl'"* y .' • • ‘‘ “ ~ • -

George E. Brennan, demokratų 
bosu# Illinois valstijoj. Pralai- 
mėjds prezidentinius rinkimus 
pas demokratus kila nepasiten- 
kimas ir jis gal būt neteks, sa
vo džiabo.

ligos draugė. \T\rgiai kas/nors 
visame sviete taip daug šitai Ii 
gai padeda, kaip dektine. Mat, 
beveik visados žmogaus burno 
j e yiia milijonai pnetmioKokų, 
kurie, gavę į plaučius įlįsti, pa
daro tenais įdegimą. Bet kol 
žmogus yra stiprus, vadinasi, 
pavalgęs, išsimiegojęs ii' aplamai 
gerai pasilsėjęs, tai nenaudėliai 
pneumokokai jo neįkanda. Jis 
tik juokiasi iš jų dūkimo. Bet 
kai žmogus pasigeria, nepavalgo, 
neišsimiega, o dar prie to ir per
sišaldo, na, tai tada pneumoko
kai iš jo juokiasi ir jam pamoką 
duoda. Visa bėda, kad labai 
dažnai nuo tokios pamokos pri
sieina žmogui sii gyvybe persis- 
drti-

Rėikia todėl negirtuokliauti, 
reikia pakaktinai pavalgyti, vei
dą pakaktinai išsimiegoti. O 
jeigu jau pasitaiko kada-ne-ka
da proto nustoti, vadinasi, pasi
gerti, tai reikia, ypač rudens, 
žiemos ir pavasario sezonuose, 
nepersišaldyti. Geriau tą naktį 
pagulėti langą užsidarius,’ gulėti 
šiltame kambaryje, nes girtam 
pasitaiko nusikloti.

Blogiausia su tokiais žmonė
mis, kurie gana dažnai įsileidžia 
net kelias dienas gerti, o valgyti 
ir miegoti — tai kaip nieko. To
kius! plaučių uždegimas dažniau
siai puola ir kaip bematai iš svie
to išvaro.

Stačiai pasibaisėtina, kaip gir
tas žmogus visai savęs nepaiso. 
Tokis pavojingas daiktas, kaip 
persišaldymas, jam tik niekis. 
Tiesa, alkoholiui degant, jis kai
sta, be to, ir kvėpuoti gana sun- 
lątt; todėl žmoguj ieško oro — 
šalto oro. štai/lcodel girtuokliai 
net ir žiemosjaike atsidaro lan
gą, nusiklo, 
to oro stk^

2. Kd ateina žiema ir pavasa
ris, reikia kuolabiausiai nuo 
plaučių uždegimo saugotis. O tai 
reiškia, kad reikia savo kūną (ži
noma, ir protą) kuogeriausiai 
užlaikyti, šiltos kojines, šilti 
apatiniui, šiltas miegamasis 
kambarys (labai sveika ir gera, 
ir šaltame kambaryje miegoti, 
tik reikia gerai užsikloti) yra 
daiktai, kuriuos kiekvienas pri
valo turėti. Geras maistas, geras 
pasilsis, geras ūpas, — ak, tai 
labai puikus dalykai.

3. Kas dirba ant lauko, tas tu- 
r i pers i šaldymo labai saugotis. 
Reikia nesunkiai, bet šiltai apsi
rėdyti.

’4. Susižeidus, o jau itin kruti
nę, reikia gero daktarp .šauktis; ir 
pildyti, jo patal inius. Tiioj reikįą 
gulti i lovą ir ramiai ilsėtis. Dar
bas šitokiame atsitikime yra la
bui pavojingus, nes jis žmogų nu 
alsina, nusilpnina, na, ir j šitos 

nasrus, tarytum,

6. Turint bronchų 
vamzdžių įdegimą, 
užsisenėjusį įdegimą, 
kia plaučių įdegimo saugotis. Vi
si patarimai, kuriuos jau kelis 
sykius aukščiau suminėjome,* 
čia labai tinka.

7. O už vis geriausias būdas 
nuo plaučių uždegimo apsisau
goti, tai apšvieta, ypačiai svei
katos srity. Todėl reikia skaity
ti sveikatos .klausimus gval
dančius straipsnius laikraščiuo
se, reikia skaityti knygas, etc. 
Kas skaito ir mokinasi, vadinasi 
ieško tik intelektualinio smagu
mo, tas plaučių uždegimu retai 
kada apserga- Bet kas per naktis 
valkiojasi ir ieško tik sentimen
talinio smagumo, tas plaučių už
degimu labai dažnai apserga.

8. Susirgus influenza, reikia 
kuoveikiausiai gulti lovon, šauk
tis daktaro ir pildyti jo įsaky
mus. Influenza yra baisiai gera 
plaučių uždegimo draugė, 
kad įmanytų,
baisios ligos nagus įstumtų.

TRUMPAI IR AIŠKIAI

—Dėdė, aš noriu kažką pasa
kyti.: •.
,i -—Meldžiu, tik trumpai ii’ aiš 
kiai! ' j

—Duokite 25 dolerius.

RIMTAS SUSIRŪPINIMAS
. VJ ,! ------------------
\ Mokinys. — Mama, vėl kaž
kas rengiasi naują žemę ati
dengti. \

Motina —Juk tai ne tavo reį.-j 
kalas. f

Mokinys (verkdamas) ,-i-Kaip 
tai ne mano? Daugiau reikės 
geografijos mokytis.
,h,. ---------- :------- \

SUMANYMAS

ji 
tai visu# j šitos

Teta (labai riebi) — Aš labai 
norėčiau dviračiu važiuoti, bet 
bijaus, nes aš perdaug sunki.

Vaikas. — Tai niekis, teta! 
Vakar cirke aš mačiau slonį 
ant dviračio.

r tiesiog ąnt šal- 
atsigula.

Severa’s Cold and Grip Tablets 
sulaiką persišaldymą nededant jam išsivystyti. Kaina 30 aentai pas aplieką

KOSULĮ sustabdyk tuojaus vartojant
SEVERA’S COUGH BALSAM

Laikyk ji po ranka. -/iKaina 25c ir 50 centai.

Severo Kalendorių 1925 metams gaunama visur aptiekose, ar nuo

W. F. SEVERĄ CO.. - CEDAR RAPIDS, I0WA

Kolonijališkosios Dienos 
Dienose Wflslungtono ir Lafayetto; 
Kosciuškos ir karaliaus. Jurgio, buvo 
pilnai galiojančiu papročiu puikioms 
ponioms ir gražiai apsirčdžiusiems 
vyrams papuošti savo galvas su gra
žiais perukais. Jei Šitas paprotys galio
tu Ilgi Šiol, tai šiandien daugelis 
žmonių galėtų paslėpti po peruku 
pleiskanomis apdengtas aavo galvas. 
Tačiau vietoje to, jie šiandien naudoja

Ruffles
Pleiskanų mirtimijj priešą, kuris, jei 
ištepsi juouii gaivą kasdien per m 

vąite ar dešimtį dienų ir vėliaus tik retkarčiais sulig reikalo, greitai ap 
Valia galvos odų nuo šių minančių baltų lupynų; niežėjimas tuojaui 
pranyks ir plaukai tuojaus atgaus savo natūrali, normai) gražintu).
Ruffles galimu gauti, v įsose aptiekose py Obe. bonką, arba už 75c. prisiun
čiamo paštu tiesiai iš dirbtuvės.

F. AD. RICHTF ’ A CO., 104-114 So. 4tbSt„ Brooklyo, N. Y.

/

TRYS. DIENOS LAIKAI.

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

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
3) — VAKARAS.

♦ TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negalį būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą; i a m .
2) — Salutaras vidurius išvalo; SVEIKATA

V- 3) — Salutaras pataiso sveikatą. 1 
Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.

Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
S39 W. 18th St., Chicago, Illinois.

1. Kaip jau žinome girtuokly- baisios ligos
stė yra labai gera šitos baisias stumte įstumia. Turint tam tik-
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KOSULYS
yra vien simptomas ir gali 
užeiti bent kokiame laike. To
kiame atvėjyje

Severa’s
Cough
Balsam

Tatai yra lengvas būdas apsi
saugojimui' amo daugelio pa- 
vojinHų ligų-

£o ui. ir bO cL

Gaunamas paa jūsų aptiekorių.

/ W. F. SEVE.RA CO.
CEDAR RAPIRS, IOWA

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

John J. Smetona
AKINIU EKSPERTAS
1801 So. Ashland Avė.

Šeštadienis. Saus- 81. 1925
------- į, ........................................................ 3 .

SATYRA IR JUOKAI I
Jis atsiprašė

Aš girdėjau, kad lu 
įžeidei Juozą.

—Tai niekis. Mudu 
draugai: jis atsiprašė.

4

vakar

v ei

DANTŲ SPORTAS DEL VYRU TIKTAI

Perdaug- šilta
d ve-— Aš nupirkau siutą su 

jomis -kelnėmis.
— Na, ir kaip lau tas siutas 

patinka ?

— Puikiai. 'Tik Kiškuti 
daug šilta dėvėti dvejas 
nes.

GERAS SAPNAS

pei
kei-

Aš mačiau sapne 
Daktarą-šarlataną, kuris 

prigaudinėja savo pacientų.
Artistą, kuris nemanė turįs 

didelį talentą.
Poetą, kuris nejpuolė į eksta

žą savo eiles beskaitydamas.
Merginą, kuri atvirai prisipa

žino, jog jai jau 35 metai einh.
Lietuvių organizaciją, kuri 

užsiima savo reikalais.
Misis, kuri užmerktų akių 

burdingieriui.

Lytiškos Ligos Gali 
Boti Išgydytos

nc-

Ar sergate lytiška liga, kuri pada
ro jumis netinkamu prie darbo ir 
pasilinksminimo. Ar esate vienas 
didelės armijos, kurie kenčiate ty
lėdami nuo lytiškų lijru?

Klausk prišalkin
tojo teisėjo

-'J-« JI. ...........H"--

PRAKTIŠKAS ŽMOGUS
' •, 1 t • ■ 1 .

Teisme advokatas klausinėja 
jauno vyruko:

— Ar i lis turite kokį užsi
ėmimą?

— Ne.
— Ar jus jokio darbo nędir- 

bate?
— Ne. ♦»

Ką jusli tėvas veikia?
— Mažai ka.
— Kokiu bildu jis šeimą

laiko? *
— Visokiais budais.
— Ar jūsų tėvas nėra

-—Kumštynių čempionas 
Dempsey rengiasi apsivesti, ir 
todėl yra pasirengęs mesti savo 
profesijų.

- Praktiškas žmogus. Jei jis 
apsives,, tai peštis jam prisieis 
ir be to daug.

M a re, 
kumutele, 
tokai? j

M a t u š i e n ė. Kad ji kur 
smala, vakar kąsdama “Tilkos“ 
šokoladą užkliudžiau už plytga
lio ir grikši visas dantis...

Mątušienei, Sakyk, 
ar senai dančio ne-

Mare. Man kandant “ITer- 
kūlės” saldainį irgi laivo grikši. 
Pa žiuri u, ugi uknolj porknndan.

KATODINĖ MEšIČF.Rfi

Uz-

tik 
tinginys ir niekam tikęs žmo
gus?

— Aš tikrai nežinau, — at
sakė jaunuolis. — Jus geriau 
paklauskite tėvo; jis sėdi ten 
tarp prisaikintojų teisėjų.

ar tu visasMotina. — Jonuk, 
lekcijas prirengei?

Jonukas.—Taip,
Motina. — Ir uždavinius iš

sprendei ?
Jonukas.— Taip.
Motina.—Visi teisingai išėjo?
Jonukas — Ak, mama, ko tu 

prie manęs prisikabinai? Juk aš 
ne tavo vyras.

NEPAPRASTAI GRAŽIAI 
DAINUOJA

PARDUOTUVEJ

įėjęs j vieną parduotuvę trum 
pas storas vyras nusipirko ko 
jam reikia ir buvo beeinąs pro 
duris, bet sustojo ir, atsikosė
jo iš pačios gilumos ir kiek gai
lėdamas pašokęs į lubas, spjo
vė.
nustebęs klausia.
darai ?”

Pirkėjas — kitur negali
ma, nes štai sienoje plakatas. 
“Ant grindų spjaudyti draudžia
ma“.

Pardavėjas tai matydamas 
“Ką tamsta

Vienos parduotuvos drabu
žiuose priviso Landžių. Par- 
duotuvninkas sugalvojo jas taip 
išnaikinti. Išlipino lango stam
bų plakatą: '

“Nepaprastai pigu! Tinka
miausia švenčių dovana. Mote
riški ir vyriški drabužiai.

Didelė nuolaida. Nusipirkę 
sitikinsit”.

GERAI PAVAŽINĖTO

i->

♦ ..A. Petkevičius.

TEISME

Teisėjas — Kaip jus drįsote 
bankininku pasiskelbti, kuomet 
pas jus kišenėje nebuvo ne vie
no cento?

Pilypo sūnūs buvo šoferiu. 
Kartą įsisodinęs tėvą, niekad 
nemačiusį automobilio, pradėjo 
važiuoti tiek greitai. kiek tik 
gali. Ilgai važiavus kelias pa
sisuko į šalį, o automobilis ne
spėjęs keliu pasukti, atsidūrė 
medžio. Tėvas su sunumi ku
liais iškrito.

-Ale, gerbiamas tei-

Jūsų huvps senas
Prietelfs Patarėjas

H

Vitą š] iheaesi gydysiu ri»us pa
cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtinga ii^ą.

Visi kenčianti nuo chroniškų it ui- 
stenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaądoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymai 
ligi] yru specialumns mano viso gy
venimo. žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu midų kokis ym žino
mas medicinoje.

LEIBOWITZ
Persikėlė j naują vielą 

Valandos nuo 4 iki S va), vakare, 
kasdien, o Nekėliomis nuo 10 ryto 

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

Kampas Ogden Avė.
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patologijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

neitus pa- 

išskiria-

Vyrai ir moterys kenčianti. Žino
kite tiesą. Tikra pilna egzamina- 
cija musų specialistų dasiekia pa
čius pagrindus jūsų t rūbelio ir 
prašalina juos. Nėra spėliojimu 
tikras ir teisingas egzaminavimas 
musų specialistų siekia pačius pa
grindus jūsų ligos ir juos prašalina 
Nėra spėliojimų, dalykas daromas 
tikras ir akuratiškas. Ar juk* turite 
prasta apetitą, užkietėjimą vidu
rių, skilvio skausmus, kiūtinės arba 
nugaros skaudėjimus, galvos skau
dėjimą, svaiguli, nervingumą, asth- 
ma, odos ligas, skilvio ir pūslė* 
tru helius, gali stones, rupturą, ar
ba privatinę arba chronišką ligą.

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

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

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

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

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

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

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

Neulginčija- 
!?er patyrusiu* 
daktarus*, kurie 

maa faktas Hgy- 
dirba laboratori
jose. egzaminuo- 
dyrao visokių ligų 
jant kraujų ir iš
tiriant per mik
roskopų, prašali
nant visus klini- 
k oh simptomus. 
Nei 
gus 
nuo 
bet 
nio 
dymo nei 
neturi sirgti. Jei 
nesate išgydyti, 
ui i vien tik y re 
todėl, knd apleido 
te gydymų, arba 
buvote gydomas 
nepatyrusių gy
dytojų, arba gy
dymas buvo labai 
trumpas. Neda- 
leiskite, kad liga 
ilgai butų jūsų 
kraujuje — išva

lykite ji; ateikite pas mane, padarysiu 
vfskų kas yra galima, kad tik jums su
grąžinti sveikatų. Gal tiktu! esate per 
pusę ISgydytas ir gyvenate nuolatinėje 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. Ne 
atidėlJokit. Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury naikindama kūno narvelius, 
smagenų, nervų. Širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, ir kitus kūno organus. Bukite at
sargus ir dabokite gamtos patvarkymui. 
Atminkite, kad sveikata yra jūsų bran
giausias turtas, jūsų kapitalas — nedaro 
skirtumo kiek jus sugaišite laiko arba 
pinigų užlaikymui sveika|oe, nes tas 
jums labiau apsimokės, negi! kas norą ki
tas. Beveik visi atsitikimai kataro, Reu
matizmo, Neuritls, Bronchitie, Astma, 
Mažakraujistės, Skaudulių, Egzemos, Pso- 
raisis. Slinkimo plaukų, 
gružolų, Skrupulų ir t.t. yra pasekmė 
neišvalyto ir užsikrėtusio 
galima srreitai išvalyti si 
dymo.

Apsisaugokit daktarų Ir studentų, ku
rie slepiasi garsiai skambančiomis klini
komis, ipstitutų arba laboratorijų; justi 
sveikata yra brangesnė, kad jų atiduoti 
nepatyrusiems daktarams. Pas mane gau- 
aite orėm ir teisinga gydyme: priaidžlcL. 
te prie eilh} užganėdintų ir Unksmių 
pacijentų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisą. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Serum, čiepinj, Bakterini, Antį* 
toksini, taipgi specialius intravenous gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originales Europiškas gyduole* "606” 
ir “914”.

Al noriu pasikalbėti su kiekvienu ken
čiančiu vyru, kurie serga nuo utslsenė- 
jusių Ilgų, Nervų, Kraujo, Oodos, Pūslės, 
Išėjimo žarnos, taipgi slaptų ligų. Mano 
36 metų pasekmingo gydymo, aš atgavau 
sveikatų dėl daugelio nusiminusių ir nu
stojusių vilties vyrų.

Nežudyk daugiau laiko nei pinigų ne
žinomiems daktarams, ateikite ir dasiži- 
nokite tiesos apie savo nesveikatą. Egza
minuoju su pagelba X-Ray ir mikros
kopo—o kada yra reikalas dėl galutino 
ištyrimo ligos ir užtikrinimo gero gydy
mo—taipgi egzaminuoju kraujų, šlapumų, 
ir t.t.

Patarimas dykai ir užlaikoma slapty
bėje.

Mes kalbame lietuviškai.

Valandoe nuo 9 ryto iki 6:60 po pie
tų, kasdien. Utarninke, Seredoj ir Suba- 
toj vakarais iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet.

Dr. w. K. 
Register, 

109 N. Dearbora 
Street. •

Kiekvieno sergančio 
žmogaus draugas. 

Mano geriausius pa
tyrimas. "Nei vieno 
dolerio nereikia mo. 
kėti, kol 
sėkmių.”

Gyduolės 
mos.

vienas žmo- 
nėra liuosas 
užsikrėtimų, 

prie dabnrti- 
žinojimo gy„ 

vienas

Pasididinusių 
• 1 

kraujo. kur| 
pairelba cy-

Dr. W. R. Register
109 N. Dearbom St., Chicago, III. 

. (Imkite elevatori iki 12 angite)

Geriausis Europinis gydymas jūsų patatnavimui
Naujas būdas gydymo naujų ir užsisenėjusių ligų Frapcuzo specialisto 
yra pasekmingas. Kuomet aš studijavau tuos naujus budus gydymo, 
aš pastebėjau, kad daug ligų kurias daktarai pripažino neišgydomo
mis, galima lengvai išgydyti. Jei kiti negali jums pagelbėti, ateikite 
pas mane. Mano piirengta BACTERIOLOGICAL LABORATORY ir 
RADIO-SCOPE-RAGGI-X Aparatai egzaminavimui kraujo, parodys tik
rą priežastį jūsų ligos, jei aš sutiksiu jumis išgydyti sveikatą jūsų 
tuojau ateis atgal. Patyręs ' specialistas arba profesorius neklaus jūsų 
kur jums skauda ir nuo kokios ligos sergate, bet jis pats pasakys po 
gero išegzaminavimo, ar geras gydymas yra galimas ar ne.

DR. C. C. SINGLE Y, SPECIALISTAS
504 Milwaukee Avenue, 2nd floor

--------------------------------> ■—.—

Jaunamartė savo vyrui. 
Kodėl tu, Jurguti, nemėgsti dai
nų ? f

—Apsirikai geroji. Aš labai 
mėgstu dainas.

—Na, o kodėl tu, visuomet 
stengiesi išeiti, kaip tik aš pra
dedu dainuoti.

Matai, brangioji aš bijau į- 
tarimo.

įtarimo? Kokio? — Stebė
josi žmona.

—Kad kaimynai nepamanytų, 
jog aš tave smaugiu.

Valkata.
sėjau! Jeigu aš bučiau turėjęs 
pinigų, aš bučiau pasirinkęs 
prakilnesnę profesiją.

S u n us. Puikiai važiavom.
Tėvą s. Stebiuosi, kaip tu šį 

šėtoną sustabdai ten, kur me
džio nėra?

visų skilvio ligų ir žarnų 
nervų mote- 

ligų ir visu ne
sveikumų.

Geriausia egzaininacija X-Ray ir 
electronic, kuomet reikalinga.

1545 W. 47th St„ 
netoli Ashland Avė.

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

Nuo 
inkstų, reumatizmo, 
riškų, vyrišku

Daktaras dėl vyrų 
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra go
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip?
,Dft. M. G. M ARTI M 
337 W. Madison Si., 

1 Chicago, UI.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ, Wasarmano ban
dymai jiuų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus eeata 
Huosas nuo ligos, ar ne. Persiiikrinkit! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad ritikuoti. Naujaa 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktikų medi
cinoje’ ligos ligSk’l skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda litam mokaliikam gydymo 
metodui. Ai naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, Čiepus., antitoksinus, bak- 
terlnas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui ntsl- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų ui- 
ganėdini.ų pacijantų, kurie plaukte plaukia | 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo 
jau dėl dyka apliurėjimo ir slapto eg/emįda
vimo.

X—RA Y EGZAMINĄHJA |1.
Nelauk Mg paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtu? iet pasikalbėti su manim'. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmių 
yia tokios, kokių norite.

Valandos) 9 ryte lig 5:80 po pe 
geredomis ir subatomis: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

DR. H. G, MARTIN 
337 W. Madison St

(Kampas Madison ir So. Market) 
ChieeMi. BL

n IRGI

, Oną. — Aš turiu atvyrai pri
sipažinti, jog ieškau vyro.

Julė. — Aš irgi.
Ona. — Ką? Bet1 juk jus tu

rite vyrą.
Julė.

apsivedžiau, aš beveik visą laiką 
tik ir ieškau savo vyrą.

Nuo to laiko, kai aš

GUDRUS SVETYS

—Prašau, Pranu ti, dar span
guolių kisieliaus. Toks skanus, 
atsivalgyti negali, 
ta savo giminaitį

—Ačiū tėtuli, daugiau nega
liu.

—Nors šaukštą, — kartojo
teta.

—Na šaukštą, jei jis sidabri
nis galiu paimti į kišenių.

RYTPRUSIŠKAS TAUPUMAS

vaidino te-

tuo

vai

yn
K« 
to

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

ir malonumų. Ta’ 
išgydo sifilį.

$12.50
$5.00

iki

$7.00 
$8.00 
$3.50 
$4.00 
$1.75 
$2.00

Užrašykit NAUJIENAS savo giminėms Lietuvon

Naujienų Spaustuve 
yra Unijine Spaustuvė. Skaitykit ir platinkit 

NAUJIENAS

ŠMUGELNINKŲ DĄKTARAS

h ", '
Anglu žurnalistas 

stebintas viename 
miestelį nepaprastu 
erzeliu. Pažvelgęs

buvo nu 
Rytprūsių 
gyventojų 
pro langą 

pamatė bėgant keistą raudoną 
gyvulį; kurį vijosi būrys vyrų, 
moterų ir vaikų. Prie kirchės 
stovėjo penketas trumpų storų 
vyrų.

—Ką jus čia veikiate? —Pa
klausė jų anglas. Vienas iš jų 
atsakė: • ' *",

—Ten palei bokštą, ant sto
go, matote koks gražus žoles 
gniužtas. Mes užmetę virvę ant 
bokšto traukiame karvę, kad ją 
nuėstų, bet nepavyko, nes ragai 
su oda nutruko, ir karve pabė
go.—Z—ė.

Dabar Laikas
Serganti žmonės pasi 

tarkite su Dr. Ross. 
Pasitarimas dykai.

Kraujo egzamįnacija, šlapumo annlyzai 
mikroskopiški ir kiti laboratorijos iŠbandy 
mai, taipgi X-Ray ogzaminacija daroma, ku 
ri parodo tikrų jūsų sveikatos stovj. Ge 
riausios naujos mados gyduolės ir prirengi 
mai padarytos Amerikoje ir Jungtinėse Vals 
tijose yra suteikiamos per Dr. Ross dėl gy, 
dymo lleonių. Žtnonfs turintys chroniška 
ligas, skilvio ir kepenų nesmagumus, nėr 
viškumų, kraujo ligas odos ligas, pūslės i 
šlapumo ligas yra gydoma kasdien.

Žmonės Kurio yri 
nerviški silpni ir tu 
ri galvos skaudėj! 
mus, nugaros skau 
dėjimus, b m arkų 6ir 
dies .plakimų su 
skirdimų odos, suti 
nusius giles, skaudu 
liūs, prastų apetitų 
privalo gydytis 
jau.

Sergantiems 
teikiamus labai 
ras patarnavimas 
kiomis mažomis kai 
nomie, kad kiekvie 
nas lengvai gali už 
simokčti. Dr. Ros. 
maloniai suteikia dy 
kai patarimų. Kiek 
vienas yra kviečia 
mas atsilankyti.

Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu 
du, Arsphenamine gydymu ir pagerintu Lu 
escide gydymu. { labui trumpų laikų ligo 
niui jaučiasi daug geriau. Kiekvienų dien< 
mes suteikiame linksmumų ‘ 
vienatinis gydymus, kup’s

PAPRASTA 
MOKESTIS YRA ....
.DABAR 
ATPIGINTAS IKI ....

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

VYRAI! Specialis serum gydymas yrr 
vartojamas su geromis paeekipčmis atgavi 
niui vyriškumo nustipusiems vyrams. Jo vei
kimas ant gilių, nervų ir kraujo yra didelit 
sustiprlntojas dėl nusilpnusių ir suirusių vyrų 

Tie kurio turi kokias nįrs slapta* ligai 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo 
Ateikite ir sužinokite teisybę apie jūsų ligt 
ir kuip jus galite būti šgyįdytas. Tas nekai 
nuos jums nieko ir nebus būtino reikalo, 
kad jus gydytumetės. Tai yra dalis <Dr. Rosi 
darbo, kad suteikus gerų patarimų sergan 
tiems.

mmŪmm

Dr. Royston Foulkes, pirmas ži
nomas daktaras šmugelninkų, 
kurie stengiasi įšmugeliuoti deg
tinę laivais. Jis gyvena ant šmu- 
gelninkų laivo “Rask“ ir gydo 
susirgusius šmugelninkų juri
ninkus.

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

Kampas Monroe ir Dearbom St. Imki 
elevatorių iki 5 augšto. Priėmimo kambaryi 
606 dėl vyrų, priėmimo kambarys dei mote 
rų 608.

Dr. Ross yra seniausias Specialistas Chi 
cagoje. Per trisdešimt) metų toje pačioje 
vietoje. x

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 
vakare.

Nedėlioj nuo 10 iki 1 po pietų.
Tauedėly, seredoj ir subktoj nuo ryto 

8 vai. vakare.

PATOGIAUSIAS laikas užsisakyti NAU
JIENAS, tai nuo Naujų Metų. 1925 metai 
lai būna apšviestos metai. Kiekvienas lietu
vis ir lietuvė tegul skaito NAUJIENAS per 
visus 1925 metus. Beskaitydami NAUJIE
NAS jie pasidarys tikri NAUJIENŲ drau
gai.
NAUJIENOS jau ir dabar turi tukstan- 
čius gerų draugų ir skaitytojų. Bet mes no- • 
rime, kad jus netik patys skaitytumėt 
NAUJIENAS, bet taipgi, kad jus patartu
mėt ir savo draugams skaityti NAUJIE
NAS.
Jus ir jūsų draugai beskaitydami NAUJIE
NAS pasidarys apsišvietusiais žmonėmis, 
nes NAUJIENOS yra didžiausias, geriau
sias ir vadovaujantis lietuvių laikraštis pa
saulyje.
Skaitykite NAUJIENAS ir jus.

NAUJIENOS metams
Lietuvon

NAUJIENOS pusei metų 
Lietuvon .

NAUJIENOS trims mėnesiams 
Lietuvon .......

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III


