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Lietuvos kabinetas 
vėl sudarytas

Lietuva su Lenkais apsi
maino karo nelaisviais

Graikai areštuoja komunistus 
dėl kurstymo kariuomenės

Lietuvos valdžia įsnauja 
sudaryta

VAŠINGTONAS, vasario 4 
Paštu iš Lietuvos Pasiuntiny

bės]. — Elta praneša iš Kauno:
Vasario 4 dieną Lietuvos Pre

zidentas patvirtino naują minis- 
terių kabinetą šioje sudėtyje:

Ministeris pirmininkas ir fi-

•spėja dėl busimo Japony 
su Amerika karo

PARYŽIUS, vas. 6. — Laik- 
laštis Sans Fil įspėja Franciją, 
kad ateinančiame Ramiojo van
denyno kare ji žinotų gerai, kat
rą pasirinkti tarp Japonijos ir 
Jungtinių Valstijų. To laikra
ščio redaktorius Phitouze, arti-

'tffV ) “SUDNOS DIENOS APAŠTALAS” SU SAVO ŠEIMYNA

Sekmosios Dienos Adventistų pryčeris, kunigas Robertas Reidt’as, kurs save tituluoją “Sudnos 
dienos apaštalu,” su savo šeimyna skaito švęntąjį raštą savo najmuose East Patflhouge, Long 
Islande, N. Y., laukdami svieto pabaigos. “Pranašas” Reidt’as pranašaavo, kad svieto pa 
baiga turės būtinai įvykti naktį iš vasario ( 6 į 7, išmušus 12 vai. vidunakčio. Ta lemtoji nak
tis praėjo, o svieto pabaigos neįvyko. ^Pranašas” Robertas Reidt’as, ir visi jo sekėjai, kurie 
juo tikėjo, turi būt jaučiasi dabar labai apsivylę. Teks vargšams dar pagyventi, teks vėl 
susipirkinėti savo daiktus,, kuriuos buvo “salaveišiams” ir griozdų, krautuvams pardavę, ir, kad 
savo tikėjimą palaikius, teks nustatyti kurią nors kitą datą “svieto pabaigai.” Tamsių, 
prietaringų žmonelių šiame pasauly netrūksta. (Pacific and At,antic Photo]

Lietuvos kademų ir komunistų są
mokslas prieš socialdemokratą

nansų ministeris —V. Petrulis.
Užsienių reikalų ministeris — 

V. Čarneckis.
Vidaus reikalų ministeris — 

Endžiulaitis. ,
švietimo ministeris — K- Jo

kantas. . ’
Teisingumo ministeris — A.

Tumėnas.
Krašto apsaugos ministeris

Daukantas.-
Susisiekimo ministeris Sli

žys.
žemės ūkio ministeris — M. 

Krupavičius.

mas premjero Henrioto draugas, 
rašo:

“Dabar, kai Rusų-Japonų su
tartis tapo pasirašyta, aišku 
kiekvienam, kas tik tipinėja 
tarptautinę situaciją, kad Fran- 
cija turės moraliai ir geografi
niai užimti poziciją Ramiojo 
vandenyno kovoj, kuri nulems 
hegemoniją 'rytuose.”.

Sukilimas kitoj Ispanijos 
kolonijoj Afrikoj

Balkanams gresia badas 
dėl kviečiy stokos

VIENNA, Austrija, vas. 6. — 
Kviečių stoka vis stipriau ir 
skaudžiau jaučiama Balkanuose. 
Nežiūrint, kad Bulgarijos val
džia pirko nemaža javų, maisto 
krašte trūksta, o kai kuriose vie
tose Bulgarijoj žmonės jau da
bar kenčia badą. Del sėklos sto
kos, ateinanti metai gali būt dar 
blogesni.

Žemė užgriuvo traukinį
J.-... ■■ * .y,.... 1

LONDONAS, vas. 6.— žemes 
slinkimai; Anglijoj — retas atsi* 
tikimas, tečiau vakar tatai atsi
tiko geležinkelio Ii iii joj tarp 
Londono ir Dovero. Nuo kalvos 
nuslinko į siaurą tarpkalnį apie 
8,000 tonų žemių ir užbėrė visą 
prekinį traukinį, kurs tuo tarpu 
ėjo tarpkalniu išvestu geležin
keliu.

žmonių niekas nenukentėjo. 
Ligi geležinkelis bus nuvalytas,

Tai jau po “svieto 
pabaigos!”

Vakar buvo paskelbta baisi ži
nia — svieto pabaiga !

Ji turėjo įvykti kaip praeitą 
naktį, dvyliktai išmušus.

Ant musų žemės griešnosios 
turėjo kristi baisios liepsnos, ug
nis, ledų kruša, pavietrės, badas, 
maras — ir visa sunaikinti.

Nes taip buvo biblistų ar ad
ventistų “pranašų” ir “sudno- 
sios dienos apaštalų” nuprana-

[Naujai sudaryto j Lietuvos 
valdžioj figūruoja visi, išskiriant 
vidaus reikalų ministerį Endžiu- 
laitį,.tie patys asmenys, iš kurių 
susidėjo ir piirmykštis kabinetas. 
Tik valdžios prieky vietoj Tu
mėno stojo Petrulis, pasilaiky- 
damasvir finansų ministerio port
felį.]

Lietuva su Lenkija apsi
keičia karo nelaisviais

Imtinių apsikeitimas bus Lietu
vos ir Lenkijos Raudonųjų 
Kryžių vedamas

VIENNA, Austrija, vas. 6. — 
Lietuvos ir Lenkijos Raudonojo 
Kryžiaus draugijos neužilgio 
pradės apsikeitimą karo nelai
sviais, suimtais kovose lietuvių 
su lenkais nuo laiko, kai lenkai 
smurtu išplėšė Lietuvai Vilnių 

♦ ir jo kraštą ir prijungė prie 
Lenkijos.

Lenkija taipjau už lenką, lai
komą sovietų nelaisvėj, atiduos 
rusams komunistų agitatorių ir 
žinomą sovietų rusų valdininką 
Valdenbergą, kurs lenkų buvo 
suimtas Sosnovicuose. '

Dideli areštai komunisty 
Graikijoje

Suimta 20 komunistų, kaltinamų 
dei kurstymo karioumenės

* maištui

ATĖNAI, Graikija, vasario 6. 
t- Graikų sostinėj prasidėjo di
deli areštai komunistų. Iki šiol 
areštuota jų apie dvidešimt. Jie 
kaltinami dėl valstybės išdavimo 
ir kurstymo kariuomenės pradė
ti pilietinį karą.

CAPE JUBY, Rio de Oro, Is
panijos Pietvakarių Afrika, vas. 
6. — šios Ispanijos kolonijos vie-, 
tos gyventojai pakėlė miašta 
prieš ispanų valdžią. Sukili
mui gesyti iš Tenerifo pasiųsta 
artilerijos skyrius.

t [Rio de Oro yra Ispanijos ko
lonija šiaurvakarinėj Afrikos 
daly, prieš Saharos dykynus. 
Užima apie 70,000 katvirtainių 
mylių plotą ir turi apie 130,000 
gyventojų. Ta kolonija yra 
šimtais mylių atskirta nuo Ispa
nijos protektorato Monikoj.]

i ----------------------- >

Propouuoja taryba Fran
cuos skoloms išspręsti
PARYŽIUS, vasario 6. - At

stovų buto užsienio reikalų ko
misijos ir finansų komisijos ben
drame plenariame posėdy prem
jeras Ildiriotas šiandie pasiūlė 
sudaryti komisiją iš keturiolikos 
parių, kuri, ankštai koperuoda- 
nia su valdžia, išnagrinėti] bu
dus aliantų tarpusavio skoloms 
išlyginti. Savo sprendimą komi
sija turėtų paskui reportuoti 
parlamentui.

’ndianos senatas atmetė 
1 vaiky darbo įstatymą
; INDIA'NAPOLIS., Ind., vas. 6.

Indianos legislaturos senatas 
vakar atmetė federalės konsti
tucijos amendmentą dei vaikų 
daibo kontrolės. Amendmen 
tas atmesta 32- balsais prieš 16.

i • __________ _________
į ‘

LANCASTER, Pa., vasario 6. 
— Vakar čia mtirė seniausia vie
tos moteriškė, Barbora Millerie- 
nė. Ji buvo 103 metų amžiaus. 
Beveik iki pat savo mirties ji 
vis dar sugebėjo dirbti namų, 
darbą — virti, siūti, etc. s

Ir Franci ja susirūpinus duona

PARYŽIUS, vasario 6. —Val
džia įnešė atstovų butan įstaty
mo sumanymą, kurs reikalauja 
priverstino pranešimo valdžiai 
žinių apie visus Francijoj turi
mus kviečių išteklius.

Įstatymo sumanymas, numato 
rekvizavimą tų išteklių, jei butų 
reikalo, kovai su nuolatiniu duo
nos brangimu.

Dabar Paryžiuj kilogramas 
duonos moka 1 franką ir 55 san
timus.

Tiesus susisiekimas trau
kiniu Londonas-Paryžius

Statoma milžiniški pe įvažai 
traukiniams per vandenį kilnoti

PARYŽIUS, vas. 6. Greitu 
laiku bus įsteigtas tiesioginis su
sisiekimas traukiniais tarp Pa
ryžiaus iii’ Londono. Statoma 
milžiniški pervažai, kurie vaik
ščios tarp Calais ir Dovero ir kil
nos per kanalą traukinius.

Keleiviams, važiuojantiems iš 
Paryžiaus į Londoną, arba iš 
Londono į Paryžių, niekur nerei
kės persėsti. Tuo budu kelionė 
tarp Paryžiaus ir Londono bus 
ištisom penkiom valandom su
trumpinta.

Neveda nori prohibicijos 
įstatymo revizijos

CAiRSON CITY, Nev., vas. .6. 
— Nevados valstijos senatas va
kar kaip vienu balsu priėmė re
zoliuciją, kuria reikalaujama, 
kad kongresas sušauktų konsti
tucinę konvenciją prohibicijos 
amendmentui peržiūrėti ir modi
fikuoti.

traukinių bėgiojimas bus su- 
| trukdytas keletui dienų.

Į Fox River upę, netoli Auro
ros, III.,, vakar priskrido tūks
tančiai laukinių žąsų. Jos skren
da į žiemius. Seni žmonės sako, 
kad tai rodą, jog šiemet busiąs 
ankstyvas pavasaris. ,

šauta, nustatyta.
Bet nieko panašaus neatsitiko.
Svietas nepasibaigė. Jis te

bėra, kaip buvęs.
Tamsiųjų pranašų pranašavi

mų, kvailybių' apaštalų sapalio
jimų svietas nepaklausė. Jis ne 
tik nepasibaigė, bet ir nemano 
baigtis.

Milijonus metų gyvenęs pa
saulis, milijonus metų tur būt 
dar jis pagyvens.

Šiaulių “Darbininkų Balsas” 
rašo:

Pereitais metais griKxlžio 
mėn..9 d., 10 vai. vak. tapo pa
daryta krata pas Lietuvos So
cialdemokratų Partijos, Šančių 
organizacijos pirmininką ir 
Kauno miesto tarybos s.-d. 
frakcijos narį drg. Ivanauską 
Erazmą, ir nors nieko j taria
mo nerasta, vis tiek drg. Iva
nauskas areštuotas, rytojaus 
dieną patalpintas Kauno sun
kiųjų darbų kalėjiman ir jau 
20 gruodžio karo lauko teis
mo nuteistas sušaudyti.

Kad aiškiau butų, kas ši per 
byla, smulkiau^ panagrinėsime 
tas aplinkybes, kurios prie to 
privedė.

Būdamas doras žmogus, drg. 
Ivanauskas niekuomet netylė
davo prieš bet kurią neteisybę. 
Taip pabaigoje 1923 m. dir
bant Kauno gelžk. depo ati
dengė dideles šunybes tos dirb
tuvės viršininkų, kuriasi pats 
susisiekimo ministeris Seime 
pripažino; praeitais metais tai- 
ncii jis nurodė suktybes Kaz
lų Rudos dicpo (Ivanauskas bu
vo perkelta?, teii dirbti), šituo 
jis sau pa- idarė nemaža priešu, 
kurie visokiais budais stengė
si jį k tampyti (šalino nuo tar
nybos, skundė žvalgybai ir tt.). 
Kaipo veiklus socialdemokra
tas, drg. Ivanauskas birvd ne
kenčiamas visokio plauko ka
talikų, žvalgybininkų, komunis
tų ir kitų darbininkų priešų. 
Jie tykojo kaip nors; jį pražu
dyti. Ir kuomet praeitų metų 
rugsėjo mėn. drg. Ivanauskas 
viešai per jaikrašČius (“Social- 
(Y'mokrato’?; Nr. 38) su pasi
piktinimu ‘ atmetė siūlymus 
žvalgybos parduoti darbininkų 
reikalus ir ‘kitame “S-to” N r. 
(41 Nr.) atmetė tokius pat 
siūlymus iš komunistų- pusės, 
tai, matomai, jau nuo to laiko, 
šnipų visų rusių, jau galutinai 
prasidėta rūpintis nušluoti jį 
nuo kelio.

Bet kaip čia darysi? Drg. 
Ivanauskas yra tegalės parti
jos narys. Apkaltinti kaipo so
cialdemokratą nepatogu, žudy
ti išpasalų, kaip praktika pa
rodė Italijoje (Mateoti) ir ki
tur, per daug triukšmo ir pa
vojaus sudaro, ir todėl pato
giausias šių laikų būdas, lai 
pei krikštyti bolševiku.

fr štai iš vienos pusės žval
gyba sudaro bylą, kame drg. 
Ivanauskas apkaltinta kaipo 
tikriausias komunistas, lik so
cialdemokrato vardu prisiden
gęs. Gi iš kitos pusės areštuo
tieji (viena byla su Ivanaus
ku) komunistai (čapskis) par
duoda drg. Ivanauską, sakyda
mi tardant ir tepime, kad koj 
munistų atsišaukimus, su ku
riais jie suigauti beplatinant, 
įdavęs drg. Ivėnauskas.

Remiantis šiais daviniais drg. 
Ivanauskas pasmerktas mirties 
bausme sušaudyti. Ir tik 
didelėmis pastangomis L. S. D. 
P. Centro Komiteto ir IL. S. D. 
P. Kauno miesto organizacijų 
drg) Ivanauskui išgelbėta gy
vybė.

Reikalinga pažymėti, kad vi
sa byla labai griežtai ėjo. Tuo 
mr.tu kaip kitos bylos (tęsiasi 
kelis mėnesius ar net ir me
tus, čion buvo užbaigta per 
kelioliką dienų.

Be abejoniės, Partija negalės 
ramiai žiūrėti kaip jos1 nariai 
sėdi kalėjimuose (drg. Ivanaus
kas paliktas 10 metų sunk, dar
bų kalėjimo.) Teks išaiškinti 
visos aplinkybės privedusios 
prie šios bylos, ir drg. Ivanaus
ką h kalėjimo paliuosuoti.

18 ŽMONIŲ SUŽEISTA TRAU
KINIUI SUSIKŪLUS

HAVANA, Kuba, vas. 6.
Santiago-Havana geležinkelio li
nijoj, netoli Perico, vakar susi
gulė pasažierinis traukinys. Su
žeista aštuoniolika žmonių, kai 
kurie pavojingai.

Chicago ir apielinkė.—Niauk
stosi, galima laukti lietaus ar 
sniego; nedidelė atmaina tempe
ratūroj ; vidutinis mainąsis vė
jas, — taip šiai dienai oro biuras 
pranašauja.

Vakar temperatūra siekė vi- 
dutmai 50°F.

šiandie saulė teka 6:58, leid
žiasi 5:11 valandą.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, vasario 6 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.80
Belgijos, 100 frankų .......... $5.17
Danijos, 100 kronų ............... $17.89
Francijos, 101) frankų ........... $5.39
Italijos, 100 lirų ................... $4.17
Lenkijos, 100 zlotų ............... $19.25
Norvegijos, 100 kronų ........... $15.33
Olandijos, 100 florinų ....... $40.30
Suomijos, 100 markių ........... $2.53
švedijcs, 100 kronų ....... i... $26.95
Šveicarijos, 100 famkų ....... $19.30

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50 litų ...................................... $5.50
100 litų .................................. 10.50
200 litų .....................................  20.75
800 litų .......................   81.00
401 litų ...................................... 41.25
500 litų .........  51.50
600 litų ......................-............   61.75
700 litų ........................   72.00
800 litų ........... i.............-........ _ 82.25
900 litų ................. ....... — 92.50

1000 litų..................-..... —........ 102.75
Prie šitos sumod reikia pridSti 25 

centai pašto iŠalidų už kožną siuntini. 
Norint pasiųsti telejrramu — dar 6(1 
centų daugiau.

BIJODAMAS SVIETO PABAI
GOS, NUSIŽUDĖ

MONiROE, Mich., vasario 6.
• Tikėdamas, kad šią naktį 

įvyks svieto pabaiga, gyvenąs 
netoli Tempieirance miestelio 
vękietis farmerys, Kari pried
ui c-h Danzeisen’as, 49 metų, iš 
baimės, matyt, gavo proto pa
mišimą ir, pastvėręs revolverį, 
peršovė savo žmoną, o paskui 
pats sau galą pasidarė. Žmona 
nugabenta tuojau Į ligoninę, ir 
daktarai turi vilties kad ji dar 
išliksianti gyva.

Danzeisen’as buvo turtingas 
Žmogus, be f arenos, kuri yra 
Verta 30,000 dolerių, jis turė
jo dar pieninę, iš kurios darė 
giEirą biznį. Į Temperance’ą jis 
tfvyko iš West Badeno, Vokie- 
ijos, būdamas 17 metų am-

Katalikę kunigąs nušovė 
žandarą vyresninką

BELęRADAS, Jugoslavija, v. 
6. — Netoli Bielovaro kroatų k&- 

.talikų kunigas Rovič vakar nu
šovė serbų žandarmerijos vyres
ninką, pagrūmojusį jam šautu
vų. 4

Kunigas buvo užsistojęs už 
Hndarų areštuojamus valstie
čius, priklausančius Radičo res- 

. pUbliki ninku partijai.
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DIDELIS ROŽINIS BALIUS

BALIUS
Rengia

LIET. POLITINIS IR PAŠELPOS KLIUBAS

Nedėlioj, Vasario-February 8, 1925
MILDOS SVETAINĖJE,

3140-42 SO. HALSTED ST. ‘ .
Pradžia 5 vai. vakare. > , f Įžanga ypatai 35c.

Kviečiame jaunus ir senus atsilankyti ir -linksniai vakarą pra
leisti nrin nuikins muzikos. Kviečia KOMITETAS.

Rengia Dr-stė po vardu Šv. Alponso L. I). B.

Nedėlioję Vasario-Feb. 8 d., 1925
Šv. Jurgio Parapijos Svet.,

, 32ro Place, ir Auburn Avenue.
Muzika po vadovyste Ežerskio

Pradžia 6:00 vai. vak. Įžanga 50c. ypatai.
PASARGA. Svečiai dalyvavusieji tame vakarė norėdami tapti šv. 

ALPONSO draugystės nariais, bus priimami į draugystį be įstojimo mo- 
kestics. Todėl gerbiamieji nepraleiskite tokios geros progos, nes retai to
kių vakarų tėra surengiama Chicagoj.

Nuoširdžiai užprašo visus dalyvauti šiame vakare : KOMITETAS.

"KNARKIA PALIEPUS”
Vieno Veiksmo Komedija

KONCERTAS
Koncerte dalyvaus žinomas artistas-dainininkas JUSTAS* KUDIRKA 
su ELENA PEČIUKAITE ir šokėja A. STANKEVIČIŪTĖ.
Veikalą sulos Ciceros Liet. Dramos Draugija

Rengia Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 194 kuopa, Cicero, III.

Nedėlios vakare, 8 d. Vasario, 1925
Liet. Liuosybės Svet., 14 St. ir 49 Ct., Cicero

Pradžia lygiai 7 vai. vakare
Kviečiame visus atsilankyti, nes tas veikalas yra lošiamas dar 

pirmą sykį. Juoko ir Užganėdinimo pilnai užtikriname. Taipgi turė
site progą išgirsti pagarsėjusį dainininką J. Kudirką ir E. Pečiukaitę.

PO KONCERTUI—ŠOKIAI IKI VĖLYBAI NAKČIAI.
Įžanga 75c; iškalno tikietas 65c. .. Kviečia visus KOMITETAS.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ LIETUVOS' DUKTERŲ
rengia

V V \

Lietnviškus šokius
Subatos vakare, 7 d. Vasario, 1925

Pradžia 7:30 vai. vak

TAUTIŠKOS BAŽNYČIOS SVETAINĖJE
• 3501 South Union Avenue

Malonėkite visi atsilankyti ir linksmai lietuviškai pasišokti.
Kviečia KOMITETAS.V

$450.00 In Prizes!

MASKARADŲ &BALIUS -£
at MELDAŽIS HALL, 2242 W. 23 PI.

Given by

Lithuanian Morning Star Beiiefit & PI. Club 
Saturday Eve., February 7-th, 1925

Entrc’e 7:30 P. M. Music by F. Jereck

ADMISSION 75c INCLUDING WARDROBE

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kcdzie 8902

Lietuvos bedarbiai 
ir francuzai

Kaunas 15 sausio, 1925 m. — 
Iš priežasties finansinio krizio, 
kuris žymiau pasireiškė jau pa
baigoje 1923 metų ir nuo pa
minėtųjų metų rudens podraug 
pradėjo reikštis ir krašto pra
monės krizis. Jau 1923 m.( rude
nyje dėl stokos kreditų nekurto
se privatinėse įmonėse ir, valsty
binėse įstaigose imta mažiuli 
tarnautojų ir darbininkų etatai. 
O nuo 1 sausio, 1924 m. iš vi
sų valstybinių įstaigų (neišski
riant ir gelžkelių) tapo atleista 
apie, pusė buvusių ligi tol tar
nautojų.

4 ■■ *
Prasidėjusia etatų mažinimai 

su Naujais Metais nesibaigė, 
bet išleugvo tęsėsi 1 per ištisus 
tuos metus. Būtent nuo 1 birže
lio iš visų Liėtųvos Gelžkelių 
dirbtuvių , ir depų buvo atleista 
10 nuošimčių darbininkų. Gi ru
denyje tų pačių 1924 m. iš šmid- 
to mechaninio fabriko (dabar 
Vailokaičio-) ir. iš kitų privati
nių jmonfb atleista dalis darbi
ninkų. Be to, praėjusią vasarų 
visur nedaug tebuvo statybos 
darbų.

Ęsant tokiems dalykams pra
ėjusiais metais visoje Lietuvo
je, o ypač Kaune į rudenį atsi
rado gana daug bedarbių. Pas
kutinėmis žiniomis, prieš Nau
jus Metus Kalino Miesto Valdy
bos Bedarbių Registravimo Biu
re esą užregistrpota 1,600 be
darbių. Bedarbių padėtis yra 
ytin sunki, nes prie dabartines 
brangenybes ir mažai uždirban
tiems gana nebelengva gyventi, 
o jau apie bedarbius tai nebėra 
ko ir bekalbėti.

Belaukiant darbo tokiai be
darbių masei, lig jų laimei ar 
nelaimei, lapkričio menesyje at-^ 
vyko iš Francijos agentai Dauk-[ 
šo gatvėje No. 28 įsteigė savo 
kantorą ir ėmė užrašinėti dar-! 
bildukus, norinčius važiuoti į 
Franciją ant darbų. Sužinoję 
apie tai, bedarbiai ėmė rašytis, 
ne tik kauniškiai, bet daugelis 
jų atvyko į Kauną užsirašyt net 
iš tolimos provincijos ir per po-j 
rą — trejetą savaičių laiko iš-f 
važiavimui į Francijž? užsirašė 
ligi 3,000 žmonių.

Iš užsirašiusiųjų pirmąją par
tiją buvo pažadėta išvežti iš 
Kauno apie 15 gruodžio, vienok 
išl to rašymo ir visų pažadėji
mų niekas neišėjo. Būtent po to, 
kada jau buvo užsirašę -paminė- 
tasai darbininkų skaičius, tuo
met Lietuvos valdžia delei to 
darbininkų išvežimo pareikala
vo iš Francuzų valdžios aiškes
nių garantijų, kurių negavusi 
uždraudė išvežt į Franciją dar
bininkus, ir tuo budu tas visas 
rašymasi nuėjo niekais.

Užsirašiusiems darbininkams 
tasai uždraudimas buvo gana 
skaudžiu smugiu, nes tie, kurie 
buvo rimtai pasiryžę išvažiuoti 
ir rengėsi į kelionę net išsipar-

davė savo daiktus ir, žinoma, už 
pigią kainą ir ^aįop yra priver
sti pasilikti ant vietos be dar
bo ir be reikalingiausių kasdie
niniam gyvenimui daiktų. Su
laikytieji nuo išvažiavimo dar
bininkai 18 ir 19 gruodžio het 
darė demonstracijas į Preziden
tą ir Vidaus Reikalų Ministeri
ją, kame išgirsta pažadėjimas 
jaįs pasirūpinti. -

Delei tokio sulaikymo- išva
žiuot j FrancijĄ, dabar darbinin
kų tarpe girdėti didelio nepasi
tenkinimo ir visokių kalbų bei 
įtarinėjimų ir, tarp kitoko, pla
čiai kalbama buk tasai sulaiky
mas esąs padarytas pasirūpinus 
Vailokaičiui — neva iš baimes, 
kad nepabrangtų darbininkai — 
-išleidus juos į Franciją.

Toks įtarimas, kad tam dar
bininkų išvežimui sutrukdė Vai
lokaitis, veikiausia bus be pa
mato ir tokiam uždraudimui 
gal būt yra visai kitokios prie
žastys. Tačiau kaip ten nebūtų, 
Lietuvos valdžios su darbinin
kais pasielgimas visgi yra labai 
negeras, nes tie Prancūzai no
rinčius išvažiuoti darbihinkus 
registravo viešai, o: ne slapta, 
tat valdžiai ręikęjo, pareikalau
ti iš.jų garantijų pačioje prad
žioje, d .hr nesant uždrausti tą 
registravimą, bet nę 
met jau susirašė 
darbininkų. Kaš gi" jiems 
atlygins tuos nuostoliu^ patir
tus dėl to jų sulaikymo nuo iš*-

■ važiavimo.
Paskutiniuoju laiku Lietuvos 

bedarbiais visgi jau pradedama 
- šiek-tiek rūpintis Seimas prieš 

išsiskirstydamas Kalėdų atosto
goms bedarbių naudai paskyrė 
pusantro milijono litų, iš kurtų

bus organizuojami įvairus vieši 
darbai ir teikiama bedarbiarris 
pašalpos. , Kaune . bedarbiams, 
stcngiapiajSi suteikti, darbo prie 
taisymo bei lyginimo gaivių li
tam panašių darbų ir prie tokių 
darbų dabar jau dirba virš 300 
darbininkp, vienok daugiau 
1,000 žmonių dar yra be dar
bo.

— Lietuvos darbininkas.

Pranešimas
Pranešu, kad M. Meldažio sve

tainė gali būti persamdyta. Dar 
keletas dienų šiais metais yra 
parinktinų. Draugijos ir pavie^ 
nes ypatos nepraleiskite progos 
pasisamdyti svetainę iš laiko.

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

norėdami;
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI4- 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS F 
PAS MUS. TAS JUMS BU8;r 

ANT NAUDOS. į

S. L FABIONAS cū.

kuo

N USPRĘSTAS 
PRAŽUVIMUI

IHIIIM

3514-16 R oosi* v ei t Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.

THE BR1DGEPORT ELECTRIC CO., .1 n c, 
JL EaKTKUŠ, Pres.

i»19 W. 47th Si., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

PINIGAI
ROCKFORDO

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi- 
nigams% siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan €o.

809 So. Main St., 
Rockford, UI.

Šiandien

Sensacines Ristynės
STANISLOVAS ZBISZKO

prieš

JONY GECZAS
AL. HARKOVENKO

prieš

VICTOR SOLDAT

RAUDONA MASKA
prieš

, EM1D BRUGALO

Stanislovas Zbyszko

Durys atsidarys 6. vai. vak.
1711 S. Ashland Avė.

MARIAM PLASTINO
prieš

ADAKS
Pradžia 8:30 vai. vak. 

Pulaskio Svetainėje, 
JAUK Pl'EFER, PROM0TĖR.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEdcixx

OKI

DIDELIS FABRIKANTAS ANT SLENKSČIO PRAŽŪTIES 
PRIVERSTAS SUKELT PINIGU UŽANDĖDINIMUI

KREDITORIŲ AR EITI PRIE

Paskutinis Al J rOS/AT A I ^abar arba 
, Šauksmas (J V tlinv rAI Niekados

$30—$35 vertės už L.’- .......... C J ję
vertės, už L. ..........  $12.75

Nedėliojkas vakarą iki 8 vai.

NUSPRĘSTAS 
PRAŽUVIMUI

iki 4 vai. pu piet.

1809 S. State St.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc

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

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisipsk ją mums su pinigais
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GĄUTI SEKAMA YPATA:
I

Vardas ir pavarde..................... .j............. ............................................................

Kaimas Valsčius

Paštas

Pinigų prisiunčiu $

................... u.................................Apskritis........

.1. turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Adresas

50 litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

100
200
300 
400 
500

(jei nori

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

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų
——.—.i,.... ......... -.....———
Paštu Telegramų
$62.00 .......   $62.50

72.25 ................... 72.75
82.50 ................... 83.00
92.75 ................... 93.25

103.00 .........................103.50
514-.00 ....................... 514.50

Paštu
. $5.75
. 10.75

21.00
. 31.25

41.50
. 51.75

Telegramų 
.....__ $6.25 
....i... 11.25 
....... 21.50 
..L ... 31.75 
.......  42.00 
........ 52.25

600 litu
700 litu
800 litų
900 litų 

10°0 litu 
500b litų

,e 4 '- fP . •'* ' ‘ -’U ' "U ' ■' .U. ‘ ' K -■ m i

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite:se reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

»
Chicago, Illinois

009 W. 351h St., Chicago į
Tel. Bę levard 0611 ir 0774 į 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- i 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir | 
U * Parduodam Laivakortes. • f 
V Į —4— i i I —fi*

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111>1|2 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomi’č nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

333? So. Halsted St.
Dienos laiku Yards 6894

Vakarais Telef. Yards 0141,

Bylos visuose teismuose, ...— Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiaus.
—1---—-------------------------- - - - - . - ■ 1 J

JOHN KUCH1.NSKAS 
LIETUVIS, .Atf^OKATAS 

t : t f * t '

2221 W»: 22nd St., arti Leavitt St.
'• Telephone Canal 2552

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

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

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

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

127

J. P. WAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS:
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 egzamina
vo jimo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius suęlus.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 VV. VVashington S't., Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halated St., Chicago

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

77 VV. VVashingtvn St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 VV. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. ’v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

,4

A. A. SLAKiS
' ADVOKATAS

• ‘' Of isęd vidurmiestyj:
. Room 17E6

CųięAGO TEMPLE BLDG.
77 VV. VVashinglon St. 

Cor. VV'ashington & Clark

Namų Tel.': Hyde Park 8395



šeštadienis, Vas. 7 d.? 1925

89,180.
kolegiją;

Apsisaugokite Nuo Nuostuolių

>>
♦

i

Vargingieji farmeriai

ir

patar- 
visokio-

n u m.
rašo

Reikjia. pasakyti, kad A. D. P. 
farmeriuose neturi jokios įtakon

tyro oro. 
*

Kalbėdamas apie Lietuvą jis 
pakartojo visus paprastus bol
ševikų plūdimus ant socialdemo
kratų. Iškalbėjo visus bolševikų 
poterius, kiek tik jų žinojo, kad

Pennsyl- 
Jigon-

tūlas jos ko- 
apie Pasi-

I visai nesiskaitė su unijomis. O 
jis, visgi, “patentuotas revoliu
cionierius.” Panašiai yra ir su 
kitais darbiečiais.

3336 So. Halsted St., 2 fl. Telefonas 
Boidevard 1969. Dieną ir nakt. mo
torų patarnavimas.

BAGDONAS BROS.
Movink, Expressing & Coal. Piano 
moving ertperts. Dastatome ir to
liau. Turim daug metų patyrimą. 

3406 S'o. Halsted St., Chicago.

ta Ne-Laisvė džiaugiasi kaip 
geležėlę radusi ir talpina. Bet 
tie patys komunistai užmiršta 

eina kaip tūlą laiką atgal ta pati len- 
mul-jkų spaustuvė jiems patiems dar

A

Telefonai:

Tel. Boulevard 0537

Hnnersten?

3410 So. Halelei) St. i

S. Halsted St.

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

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu*iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra piuku jeigu gali taip 
‘ padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

3352 Halsted St. Blvd. 4372
S. Nalivaika

4404 South Wood Street
J. Ferowich

4501 S. Talman Lafayette 7431

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:3t iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette- ------------------------- J

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewic»- 

BANIS 
AKUŠERKA 

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

, 3113 South 
Halsted St.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avfc.,
Netoli 46th St. Chicago, III. Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Optometrist 

Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47-to« ant 

2 lubų

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. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas *
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėlė nuo

3235

MR, HERZMAN-®.
—I Š R U S i J O S—

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
8110. Nakti 
Drexel 0950 

Boulevard 4136

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

Peoples “ar8 Bank
DIDELIS BANKAS

T •
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė
CHICAGO

——————»—■* i" '■ ■■■

Telephone, Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

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

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos*

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

/

KCKUVBM, cnatgo, m
ir farmeriai apie ją nenori nei
girdėti. Komunistų kandidatas Mis. MICHNIEVIGZ ■ VIDIKIENE l 
į prezidentus Fosteris visoj N.J AKUŠERKA B 
Dakotps valstijoj gavo tik 307 3101 So. Halsted St., kampas 31 gat 
balsus, tuom tarpu, kaip Li FoL^Tel. Yards 1119 

I Baigusi akuše- 
| rijos

—Pasaulio Vergas. ilga.' praktika- 
° VU SI 

vanijos 
į bučiuose. Šąži 
I ningai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymą, laike 

į gimdymo ir po 
' gimdymo.
I Už dyką pata- 
l rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

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

davė tai kvailai komunizmo Ii- mokėjo visad pigiau negu kiti ir 
gai. '

Bet štai, patekęs į bedarbių 
skaičių, 'turėjau išvažiuoti uikin 
j Wilton, North Dakota, ir dirb
ti pas kelius ūkininkus. 3’en tu
rėjau nemažai progos prisižiūrė
ti, kaip farmeriai simpatizuoja 
darbiečiams ir ant kiek teisingi 
anų laikraščių plepalai. Komu
nistei tikrina, kad farmeriai ir 
miesto darbininkai yra vienodai 
išnaudojami Wallstričio; jog

•Vats rinko autos'“I?ai-Ivar«rin^e1įi fa™erla* eina 
su A. D. P. ir tt. Vienok darbi
ninkas ir ūkininkas nėra vieno
dai išnaudojamas. Tiesa, juos 

'skriaudžia irgi VVallstritis, bet 
.r, • i • . Į io tiek, kiek darbininkus, kurielai su betojas sukinėjosi, sukinėjosi,1. %u .. . ...• , ’ turi parduoti vien tik savo ran-

aip ii nea sa- ar^a gpgką. Farmeris gali 
parduoti užaugintus gyvulius,

[KORESPONDENCIJOS

Lawrence, Mass.
Musų kolonijos žinios

Pas mus “Naujienų” ateina net kvapo pritruko. Pasmerkė ir 
gana daug ir visi jas mėgstamuos, kurie iš Lietuvos, atvažiuo- 
skaityt, bet žinių apie musų ja į Ameriką aukų rinkti, bet 
kolonijos lietuvių judėjimą nesi- paskui ir 
mato. svės” bylai ir surinko II dole

rių. Vienas ir paklausė, kodėl jis 
taip daro: vienus smerkia už au-j 

Čia L. S. S. kuopos nėra, bet kų rinkimą, o pats renka. Kal- 
jos dvasia nėra mirus.
laiku ir kuopa gali susikurti. | bet į klausimą

Darbai

Nuo ugnies arba vagių 
renduojant apsaugos bak- 
ss,i stiprioj plieninėj šėpoj, 
kaina tiktai $3 j metus.

Pasimatykit
Su J. F. Bagdžiunu 
Arba T. S. Czaikauskiu, 
Lietuvių Departamente.

kė.
I Publikos prakalbose buvo ma- grūdus ir daug kitokių dalykų 
ižai. Taurui savo prakalbą teko ir tuo budu yra daugiau laisvas, 
•sakyti tik sienoms ir krės- Javai šiais metais pabrango, 
jams (tuom tarpu kaip darbininko al

ga sumažėjo.
Nors kalbėtojas ir buvo pasi-.

I Nereikia pamiršti, kad farme- 
ris turi daugiau progų už darbi
ninką. Jis gali nuo savęs sam
dyti žmones, mokant jiems kuo- 
mažiausiai. Darbymečiui užė
jus, ūkininkas samdo iki 100 dar 
bininku ir daugiau. Jiems mo
kama į mėnesį po $5—10, o į die
ną po $1.75—$2.00. Alrgi čia 
ne išnaudojimas darbininkų? 
Pereitam rudeny, prinokus ja
vams, North Dakotos farmeriai 
laikė mitingus ir reikalavo, kad 
darbiu inkams nebūtų mokąjna 
daugiau kaip $3.00 į dieną už 
statymą rugių. O darbas nuo 
prašvitimo iki vėlumos. Su uni- 
stais visai nesiskaitė. Bet ūkio 
darbininkai buvo susiorganizavę 
ir bandė tą farmerių nutarimą 
panaikinti ir ačiū savo susiorga- 
nizavimui laimėjo kę reikalavo: 
$5.00 už 10 valandų darbo. Bet 
ne visur darbininkai turėjo to
kias organizacijas.

Taigi iš čia galima matyti 
kiek yra teisingi komunistų “‘ly
derių” pasakojimai, kad farme- 
ris nėra darbininko priešas. Tik 
laike rinkimų tie du sluoksniai 
gali balsuoti už vienodus kandi
datus, socialistus ar pažangiuo
siuos.

Bet* vienok ir patys A. D. P. 
nariai neprisilaiko to, ką jie sa
ko. Toj pačioj North Dakotoj 
Wing miestely gyvena trys dar- 
biečiai. Vienas turi geležies 
krautuvę, o kiti — farmeriai. 
Pirrnasai dalyvavo St. Paul kon- 

įvencijoj, o ankščiau buvo išva
žiavęs Rusijon ir gyveno ten a- 

Lietuviški A. D. P. mekleriai, Pie pusę metų. Rusijos piragai 
arba komunistai, kaip jie patys -iarn netiko ir jis sugrįžo. Su- 
save vadina, yra daug prirašę ^riž?s samdydamas darbininkus 
“Laisvėj” ir “Vilny” apie A|me- į - -... .................. .— ....-
rikos ūkininkus. Gyvendamas ofiso Pohne Yąrds 3408. Rezidencija, 
Chicagoj pereitą vasarą, turė
jau progos prisiklatfsyti tų agi
tatorių kalbų ir kadangi ant u- 
kės jau senai nebuvau, tai ma
niau, kad farmeriai gal ir pasi

Darbai pas mus šlubuoja; 
dirbama po tris ar keturias die-į 
nas j savaitę. Niekurios medvil
nės dirbtuvės, naudodamos ne
darbu, 10 nuoš. apkramtė darbi
ninkų algas. Darbininkai vis lau-( vadinęs Tauru, bet binghamto- 
kia gerų laikų, bet valgiai jie niečiai gerai j j pažysta, kad tai 
sulauks.

Komunistai
tas pats, kuris anąmet per sur- 
paipę bėgo iš “Kovos”. Kalbė
tojas iš jo labai silpnas — per- 

Musų komunistams nekaip se- daug gaudo dvasią, matyt, jam 
kasi. Jie turėjo nusisamdę L. U. reikalinga daugiau 
Kliubo kambarį visiems metams. 
Bet dabar kliubiečiai nutarė ne
beduot kambario visiems me
tams, I 
nam vakarui. Ir negali daugiau 
kabinti ant sienų Lenino ir 
Trockio paveikslų, — “abrozdų”, 
kaip kad jie vadina. Todėl jie 
tuos savo “abrozdus” dabar ne
šiojasi siutkeise. Sueina į savo spaustuvėj, kuri ir pridarė klai- 
mitingą, pasižiūri išėmę iš siut-tdų. Bet Laisvės koresponden- 
keiso “abrozdus”, padainuoja tas, kuris nė tiek nesugeba pa- 
“Komunizmas jau gyvuoja” ir rašyti, nors plakatus siunčia, o 
vėl kemša į siutkeisį. ..

Dievo agentai
Dievo agentams biznis 

neblogiausia. Čia yra dvi 
kinyčios; viena priklauso Romos.labiau negramotnus plakatus pa- 
trustui, o kita “tautiška” —Įdarė. Mat jie patys nemoka tin- 
“nezaležna”, kaip paprastai po
niškai vadinama. Abiejose agen
tai! ja buvę Brocklono Šančiai.

Sandari ečiai

CENTRAL MAd?STR?CTNG BANK
1112 West 35th Street, Chicago

DR. SERNER, 0. D
LIETUVIS AKI V SPECIALISTAS

minimu n, vinicms me-1 Laisvės 16 
bet gali pasirenduot vie- respondentas

linksminimo Kliubo koncertą ir 
paduoda visą plakatą, nes jame 
yra gramatinių klaidų. Tas tie
sa, kad klaidų jame yra, nes 
plakatai buvo spausdinti lenkų

Pas mus pradėjo tankiai lan
kytis visokie sandariečių keliau
ninkai, “porčiapo generolai” kaip 
žmonės juos vadina, ir kitokie 
“nordikų kolegijoš studentai”, 
kurie vis drąsiau ir drąsiau ban
do pulti socialistus.

štai sausio 25 d. kalbėjo čia 
M. Bekša ir irgi bandė socialis
tus pajuokti, bet iš jo prakal
bos išėjo tik pis. Patarčiau p. 
Bekšai perskaityt nors Sanda
ros kalendorių, gal ką tada ga
lės pasakyti, o jei bent trejetą 
kartų perskaitys, tai gal ir Klai
pėdos gubernatoriaus činą gaus.

— Socialistų Draugas.

Binghamton, N. Y
Bendras bolševikų komitetas 

Tauro prakalbos

Bolševikai čia aukure “bendrą 
veikimo komitetą”. Mat tie pa-f 
lys komunistai priklauso ke
lioms organizacijoms, todėl ir 
sudaryta bendrą komitetą iš 
progresyŠčių, ALDLD. ir ADP., 
nes tos organizacijos nė savo su
sirinkimų paskiriui negali su
šaukti, taip jau yra nusmuku
sios; iš visų trijų organizacijų 
tai nors valdybą pasiseka išrink
ti, jei jau paprastų, narių ir ne
lieka.

Tas “bendras veikimo komite
tas” sausicr 20 d. Lietuvių sve
tainėj buvo surengęs prakalbas. 
Kalbėjo “Laisvės” Redaktorius 
V. Tauras. Kalbėjo taip kaip 
sena davatka — visus bolševi
kiškus 
minties. 
— apie 
Lietuvą.

Leniną jis visaip gyrė, esą 
jis tik vienas darbininkų išga
nytojas buvęs; bet Trockis — 
tas tai jau buržujus ir jiems 
tarnaująs, o ne darbininkams. 
Bėda su tokiais kalbėtojais, ku
rie tik tiek politikoj tenusima
no, o ima ją aiškinti kitiems.

poterius moka ant at- 
Kalbėjo dviem atvejais 
Lenino gerumą ir apie

AR JUS ESATE NARYS
musų

KALĖDINIO KLIUBO
J

karnai parašyti, o čia dar spau
stuve “pataisė”, tai išėjo dar 
blogiau, i Bet komunistai tada 
sarmatijosi juoktis paty^ iš sa
vęs. Taigi komunistams nėra ko u‘ 
tyčiotis iš kitų; geriau tegul jie5 
patys pasižiūri j save — tert 
daugiau sau juoko ras.

— Gudelietis.

Dar nėra vėlu tapti juomi. Pri
sidėkite dabar ir iki kitų Kalė
dų jus busite savininku geros 
sumos pinigų.
Jus nusistebėsite, kaip greitai 
pinigai pasidaugins pagelba mu
sų Kalėdinio Taupymo Kliubo. 
Prisidėkite dabar.

Gerai 
tuvių 
tumu

žinomas bankas tarpe lie- 
visoje Amerikoje savo stip- 
ir geru patarnavimu.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmaca! Co., Saint 
Louis, U. S. A.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Vennerslens Bohemian Blend

44522507

■1718 8748

1952 1404

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. rytę 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Wl M B■m

Pilniausias Užganė 
dinimas ,

Musų vienatinis procesas išdirbimo, 
apsaugotas su patentu, suteikia 
WENNERSTEN’S Bohemian Blend 
GERESNI SKONI ir galima j| LENG
VIAU PADARYTI už bile vieną kitų 
prrengimų. Daugiausiai darbo dėl 
jūsų yra atlekama musų išdirbystej.
Daugiau kaip 28 metus WENNERS- 
TEN'S teikia pilniausj užganedinimą 
dėl daugelio jo vartotojų. Pabandy
kite j|.

L. Kopitzki
W. 47 St. Lafayette

A. Tegtmier
S. Halsted Roosevelt

A. Veseackas
35th & Aubum Avė.

J. Stayer
W. 2Bnd Place Canal

Anthony Stankus -
3307 S. Wallace St. Yarda 4688

Bridgeport Groc

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

Tel. Lafayette 4146
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Sovietų komisarų pirmi
ninkas, Rykov, nesenai pa
reiškė, kad valdžia ketinan
ti duoti amnestijų visiems 
dalyvavusiems Denikino ir 
Vrangelio armijose. Jie ‘vi
si busiu paliuosuoti nuo bau
smės’ir galėsią ramiai gy
venti Rusijoje ir naudotis 
pilietinėmis teisėmis.

Taigi bolševikai ketina 
duoti airi nesti ją. balta&v-air- 
diedams, kurie kovojo prieš 
sovietus su ginklais rankose 
ir norėjo atsteigti Rusijoje 
carizmą. Bet Rusijos kalėji
muose ir ištrėmimo vietose 
šiandie yra kankinama de
šimtys tūkstančių socialde- 
^mokratų, kairiųjų socialistų 
revoliucionierių ir šiaip pa
žangių darbininkų bei val
stiečių, kurie niekuomet nė
jo išvien su caro generolais. 
Apie šitų žmonių paliuosa- 
vimą bolševikų valdžia ne
užsimena nė vienu žodžiu!

Apžvalga

Naujasis Lietuvos minis- 
terių kabinetas vėl visas su
sideda iŠ krikščionių denio- 
kratų. Dauguma Ulinisterių 
tie patys, ką buvo Tumėno 
kabinete, tiktai vidiapš rei
kalus vesti dabar pasiėmė p. 
Endžiulaitis (vietoje Star
kaus) ir švietimo reikalus 
— p. Jokantas (vietoje Bis
tro). Be to, ministerio pir
mininko vietoje p. Petrulis 
pakeitė p. Tumėnų.

Matant, šitokį naujosios 
vyriausybės sąstatų, vėl ky
la klausimas: kam gi reikė
jo atsistatydinti senamjam 
kabinetui?

KASTĄNTAS NORKUS ĮSKŲ
STAS.

Domaševičiaus ir Kapsuko pla
nui griežtai pasipriešino Su
valkų organižacija, kuri reika
lavo, kad Amerikon butų siun
čiamas P. Grigaitis, birželio 
mėnesy 1906 metais pabėgęs iš 
Suvalkų kalėjimo ir apsigyve
nęs Šveicarijoje. Suvalkų or
ganizacijos reikalavimas, pa
galiams’, tapo išpildytas.

Grigaičiui Amerikon - atvy
kusi tečiaps, J. O. širvydas, .ku
ri s tuomet redagavo iL. S. S. 
organą, “Kovų,” it- Sirvydo 

šalininkai paleido gandų, kad 
Grigaitis esąs “Kapsuko frak
cijos žmogus“ ir esąs atsiųs
tas čionai stiprinti tos frakci
jos įtaką, šitų melą sugalvojo, 
rodos, p. A. Žagaras, kuris 
tuo metu švaistėsi Amerikoj ė, 
kaipo “Lietumis socialdemo
kratų atstovas”. .

Dr. Domaševičius po pirmo
sios rusų revoliucijos buvo 
visai pasitraukęs nuo politinio 
veikimo. Po 1917 metų revo
liucijos jisai vėl ėmė krutėti, 
bet jo isdmpatijos jau pakrypo 
i komunizmo pusę. Kartu su 
kapsukiniais jisai mėgino “li
kviduoti” Lietuvos socialdemo
kratų partijų, o kai tasai jiems 
nepavyko, tai jie sutvėrė nau
jų partijų, komunistinę, ir 
pradėjo atkakliai kovoti prieš 
■soieji aldemokrat ųs. Domaševi
čius yra vienas iš nedaugelio 
(Lietuvos inteligentų, kurie 
pasiliko bolševikai iki‘ šiol.

Šeštadienis, V?" ‘i et,įmOTEOTS, cmto, m.

Politinė Ekonomija
Iš rusų kalbos laisvai vertė J. Sondeckis.

savinin- 
su alski- 
geresnė, 
mažiau 

ii* jvaii-

SKUNDŽIA TEISMUI SAVO MOTINĄ

H!
a

Taigi, manufakturo 
ko padėtis, palyginus 
ru šaltkalpiu, yra tuo 
kad jis vidutiniškai 
te i žulei <1 žiu <1 i el>tii-vei 
kiams, o gaminių ' gauna kur 

kas daugiau. Medžiagą perka 
jis didmenomis lodei jis gauna 

; nuolaidos. Parduoti jis irgi 
g-ali nesiskubinti ir palaukti, 
kol kainos pakils - jis turi 
atsargos, jis negyvena,' kaip sa 
ko, iš rankų į burną, žodžiu, 
jo padėtis kur kas geresnė, nė
gių smulkaus ‘amatninko. To 
dar maža, štai atneša preky
vietėm katras manufąkturistas 

paprastas amalninkas savo
Jųx prekės vienodos, 

vertė skirtinga. Kiek- 
manufakturisto darbi- 

padirbo per dieną, pav.,

ir
prekes, 
bet jų 
vienas 
n inkus
7 spinas, o paprastas šaltkalvis 
.tik 5. Aišku, kad manufaktu- 
rislas gali savo spinas pigibą 
parduoti. Atsiranda varžytjneš 
tarp manufakturistų ir papra
stų šaltkalyių (pardavėjų var
žytinės), kurios įsumažiha' Spi-

kapitalistui galimybės apsieiti 
be amatninko, paėmus jo vie- 
tųn paprastų darbininkų. Atsi
randa llibrikas. Manufaktūroj 
damų jausiu buvo ran
komis, o fabrike kuone visų
darbą dirba mašinos; Joms pri
žiūrėti nereikalingai amatnin- 
kas, bet pakanka ir paprasto 

Fabriko darbo na
ktį r kas didesnis už 
arba manufaktūros 
išskaičiuota, kad, 

mašinos

Du naujuoju ministeriu 
tur-but nieko naujo į vald
žios politiką neįneš. P-as En
džiulaitis, rodos, yra dar 
jaunas vyras, nesenai stu
dentavęs ir buvęs klerikali
nės moksleivių organizaci
jos, “Ateities”, narys. Jo
kantas gi yra bene oficiozo 
“Lietuvos” redaktorius, at
kaklus laisvos minties prie
šas.

Silpniausioji kabineto vie
ta tai užsienių reikalų mi
nisterija, kurios priešakyje 
palikta tas pats Čarneckis. 
Tarptautinė Lietuvos padė
tis šiandie yra perdaug keb
li, kad toks negabus asmuo 
galėtų užimti šitą svarbių 
vietų. Bet geresnių diploma
tų krikščionys gal ir netu
ri,

“Vienybė’: rašo, kad p.( Kas 
tantas Nork.Uš, kuris- šiomis 
dienomis atvyko laivu “Amėri- 
ca” 'Xew YorkO uostan kairtii 
su p. J. M. Viniku, esąs sulai
kytas Filis saloje." Ji sako: '

“Pasirodė, kad jisai (K. 
Norkus) prieš išvedimų tapo 
sulaikytas paliepimu iš Wa- 
shingtono, o tenai buvęs 
skundas prieš K. Norkų iš 
Lietuvos, turbūt, vyViausy- 
l)čs. Piimadienį ir antra
dienį p. Norkus buvęs šauk
tas lanlymo Tarybos ant 
Filis Island ir kvotinėtas. 
Kaip girdėti, šitas tardymas 
tuo užsibaigė, kad J). Norkų 
nuspręsta Amerikon neįleis
ti.”
Bet kas per skundas buvo 

prieš p. Norkų, nežinia. “Vie
nybė“ spėja, kad Norkus-, yra 
sulaikytas sąryšyje su krata, 
kurių padarė Virbaiiaus mui
tinės viršininkai pas Norkų ir 
Vi nikų, kuomet juodu važiavo 
iš Lietuvos.

“Dabar 
Brooklyno

paaiškėjo,” 
laikraštis, 

ik re t ik ai

tęsia 
“kad 

pasiša

n ui įžvalga, buk p. Norkus
vežąs iš Lietuvos ‘brangius 

r (laikius’, kurių vienok nera
do. Taip pat ir Lietuvos At
stovybė per laikraščius pa
aiškino, kad ta krata buvu
si ‘ne politiška’, 
jeigu no politiška, 
gi buvo krėstas l>r. 
Kam gi buvę net 
atidarinėti ir

Tačiaus, 
tai kam 
Vinikas? 

laiškai 
■ peržiuriomi ?”.

DR. DOMAŠEVIČIUS 
SUIMTAS. 

-1_
Panevėžio Balsas” prane-

so. BOSTONO RUBSIUVIAI 
SKILO,

iš 
sky-

uni j a 
Neno- 
uieko 

rimtesni na-

■ -A * * i t
Chicagoje ir Brooklynė lie

tuviai ruibsiuviai apvalė xsavo 
unijos skyrius nuo komunistų 
diktatūros. Bet Šo. Bostone 
tokio susitarimo' rubsiuviuose 
nebuvo, lodei tie iš jų, kuriems 
įkyrėjo maskvinių gaivalų 
sėli m j n i nlkav i maiši ,organ|izac| -
joje, nutarė pasitraukti 
jos ir susiorganizuoti 
rium.

“Keleivis” rašo:

“Lietuvių rubsiuvių 
South Bostone skilo, 
vedami su bolševikais 
bendra turėti,
riai nuo senojo lokalo atsi
skyrė ir sutverė Kriaučių 

•Kliubą. Prie Kliubo prisidė
jo jau suvirsimi'100 narių”.
Komunistų diktatūra veda 

prie organizacijos skilimo. 
Kad to* išvengus, butų, gerai 
kad lietuviai rubsiuviai viso 
je Amerikoje susitartų tari 
savęs ir pašalintų bolševikus 
iš visų uriijoisi skyrių valdybų.

Komunistai juk turi ne tik
tai savo partijų, bet ir specia- 
lę organizacijų, kuri diriguoja 
jų veikimui unijose — “Dar
bo Unijų švietimo <t. y. mul
kinimo ir išnau(l<oįjimiQ) Ly
gų”. O komunistų priešai at
skiruose miestuose neturi tarp 
savęs jokio ryšio. Laikas butų 
apie tai pagalvoti, *nes juk yra 
gėda, kad kokie ten 
agentų sufanatizuoti 
vadžioja už nosies 
darbininkų.

Maskvos 
gaivalai 

daugumą

SUSIRŪPINO DEL SAVO 
“DŽIABO”.

Kauno “Lietuvoje” sausio 
,10 dienų skaitome: •

v ‘Klaipėdos Žinios’ pa
leido nežinia kieno prama
nytų žinia, kad Seimas bu-

“Sausio
£himta 1 t

13 d. Panevėžy 
komunistų, tafrp 

jų daktaras 
ir visi keturi 
bos nariai

Kai lietuviai r ubai aviai ėm'ė 
šluoti iš unijų skyrių vaidybų 
komunistus, tai ir “draugui” 
Pruseikai pasidarė karšta,, 
kad jųjai ig|ali netekti savo 
“dlžjiabo” ' Amalgaimeitų umijo-

skirti nauji linkimai vi
soj Lietuvoj (drauge su 
Klaipėdos kraštu). Šita 
žinia, pagauta jau ir už
sienio spaudos, yra ne kas 
kita, kaip ‘Klaipėdos Ži
nių’ korespondento iš pir
što išlaužtas prasimany
mas”.
Bet kalbos apie artimą 

seimo paleidimą \ vistiek ei
na. Ir matyt, vyriausybės 
viršūnėse kas-nors yra pla
nuojama, nes kam gi buvo 
staigiai atsistatydinęs mi- 
iiisterią kabinetas?

• / ... . •

Domaševičius 
miesto tary- 
l'amašauskas, 
Pauliukas ii

Pilkauskas. Pas suimtuosius 
rasta daug literatūros. ^Pa
nevėžy komunistai susuko 
sau lizdų ‘Darbininkų profe
sinėj sųjupgoj.’ Areštuota 
visa sųj uogos valdyba.”

Dr. Domaševičius, apie kurį 
čia minima, kitusyk buvo so
cialdemokratas. 1905 '—■ 6 me
tų Rusijos revoliucijos laiku 
jisai, ibijinlanias arešto, pasi
šalino |Tilžėn. Iš lepai jisaijto- 
.rėjo važiuoti AmerikpnJ kaipo 
Liet u vos Soi’iaMemokralų; • Par 
tijos atstovas rinkli atikų. Šiki 
jo sumanymą daugiausia rė
mė Vincas Ktfpsukas, kuris ----- ------------ ------------—-
tuomet buvo ĄiKialdemokratų dais ir rezoliucijomis neįtikino 
partijos Centro Komitete. Bet centralinę unijofi valdybą, kad

Keletas mėnesių atgal jisai 
intrigomis įsiskverbė į rubsiu
vių organo, “Darbo”, redakto
riaus vietą. Pirma tą laikraš
tį vedė V. Poška. “l^aįįfrvėiS'” 
kurstomi, komunistai nuolatos 
nešiojo skundies unijos cent
rui prieš ‘^Darbo” redaktorių. 
Paskui, kai prisiartino Amal- 

konvcncija, 
iš komuni- 
mulkinimo 
sikyrituou-ie 

pravedė 
njtk'afau|įančiaB 

kad drg. Poška bailų alsia ty
las nuo “Darbo” redagavimo^ 

Nors komunistai savo skun-

gameilų unijos 
tai, pagal komandą 
stinės darbo unijų 
lygos, įvairiuose] 
Maskvos kkųk’iukai 
rezoiiudiijais

įvairiuose]

Garsioji krutamu jų paveikslų aktorė Mary Milės Minter pa
traukė teismini savo motipą Mrs. Uharlotte Shelby, reikalauda
ma, kad jos motina atsiskaitytų ir parodytų kur ji dėjo tą $!,-■ _ ,
000,000, kuriuos p-lč Minter uždirbo kintamuose paveiksluose ir nl^ ai-spmos , ar 
kuriuos motiną pasisavino.- > . • .

P-le Mįnler sako, kad ji gimė 1902. m., vaidinti p r adė j p bū
dama 6 metų amžiaus.,Jos motina vedė visus jos reikalus iki-spa
lio 31, 1922. Jos >mot;na buvo padariusi kontraktą su Famous 
Players-Lasky, sūlig kūrib‘p-lė Minter turėjo gauti $1,300,000 už 
20 paveikslų. Tas konfraktas vėliau b'uvb pakeistas, bet motina 
vistiek gavo $570,000, bet iki šiol nėra atidavusi savo dukterei. 
Delei to visko ir užvesta dabar bylą, apie kurią kalbama buvo 
per metusi laiko.

V. Poška negerai redaguojąs 
rubvduvių organą, bet tos nuo
latinės priekabes jam taip įsi
pyko, jogci jisai padavė rezig
naciją. Tuomet komunistai 
ėmė darbuotis,’ kad į redakto
riaus vietų įkišus Pruseiką, ir 
jie savo tikslo pasiekė.

Dabar tečiaus “Laisvės” Va
balas pabiig?), kad jam neatei
tų “saulėisi užtemimas,” todėl 
Brooklyno komunistų šlamšte 
įdėtą šitoks neva įspėjimas 
rubsiuviamsį

“šiomis dienomis įvyko 
siauras susirinkimas lietuvių 
kontraktorių ir kelių jų pa
kalikų. Kalbėta labai pla
čiai apie kriaučių unijoj ko
va prieš komunistus. Susi
rinkimais nutarė, kad taip 
vadinama Apsigynimo. Są
junga stengtųsi pravaryti 
rezoliucijų 54 lokalc prieš 
dabartinį ‘'Darbo’ redaktorių 
L. Prusciką ir reikalautų jį 
pravalyti iš tos vietos.

“Iš to jau aišku, kad ‘są
junga, ima įsakymus nuo 
bosų ii’ taip šoka, kaip jie 
diktuoja.”

Po šituo’žioplu išmistu pasi-

ra abejonės', kad tai bus vie
nas iš “Laiislvės” štabo 
gal net pals Pruseika.

Tie besarmačiai,, kurie 
vienų komunistų priešų 
na
žino labai getrai, 
luoja. Bet jų melai 
juos išgelbės.

Pruseika jau vien 
privalo redaguoti

narių

kiok- 
vadi- 

'kontraktorių pakalikais”, 
kad jie mc- 

vargiai

Mask- 
unija. 
ir in- 
Foste- 
Uiūjų 
Lygot-

dėlto ne- 
riibsiuvių 

unijos organų, kad jam 
va rupi labinus, negu 

.Be to, jisai yra begėdis 
trigantas. Jisai veikia 
rio si liveri oje “Darbo 
Švietimo (mulkinimo)
je”, kuri Amalgamailų unijoje 
kdlia nesutikimus tarpe narių 
ir varo priešingų unijos, virši
ninkams propagandą. Kaip 
Ji toks redaguoti laikraštį, 
ris yra leidžiamas unijos 
šomis?

gar
ku-
lė-

“TAUTkSNA” 'URAMATJK^', 
' ' ' V V ■'

•“Sandaroje” įdėta ilgas 
straipsnis apie vieno nesenai 
iš Lietuvos atvykusio liaudi
ninko kalbą S. Bostone. Kaipo 
svarbiausia kalbos Vieta, pa
duodama šie žodžiai:

darbininko, 
sumas yra 
amatninko 
darbą. Yra 
pay., verpiamosios
darbas yra 242 karty našesnis 
negu rankų darbas, medvilnes 
audžiamosios mašinos 216 kar
tus ir lt. Aišku, kad mašinos 
darbas yra pigesnis, todėl ma
šina naikina amalninkų ir 
manufaktūros darba, atidengia 
savo duris paprastam darbi- 
ninkuf. Amatninkai lieka nebe
reikalingi. jie priversti yra pa
mažu išmirti ar virsti fabriko 
darbininku. Teisybė, yra dar
bų, kuriuos labrįkas negali 
taip pasekmingai dirbti, kaip 
amatninkas, bet' tokių darbų 
tėra nedaug' ir šiandien, įgali
ma sakyti, rankų darbas ne- 
bevaidina pirmosios roles, vi- 
rur viešpatauja mašina, ji net 
Žemes ui:y pradeda įgyti vis 
didesnės reikšmės.

Dabar sugląuskime visa, 
kas šiame skyriuje pasakyta. 
Žiloj senovėj apsigynimo rei
kalas pagimdo bendruomenėj 
valdžią asmeny pačių drąsiau
sių ir stipriausių jos narių, kū
lio v ’ »• vn iri.omenčs va
dais. šitie vadei pamažu pri
verčia beįidnnmenę savęs 
klausyti ir virsta jų valdovais. 
Jie nustoja patys duonų užsi
dirbti, bet gyvena drauge su 
savo bendrais iš donio, kurį 
jie galina iš savo valdinių, taip 
pat iš grobio, kurį jie laimėjo 
užpuolę kitą bendruomenę. 
Nuolatiniai karai veda prie to, 
kad stipresnių !bend r iiomeii ių 
vadai nuveikia silpnesnes ben
druomenes ir uždeda joms do- 
nį. Bet ir šitie stipresnieji va
dai, nuveikusieji silpnesniųsias 
bendruomenes, nenustoja tarp 
savęs kariauti kol galų gale 
tam tikrame krašte vienas ku
ris vadas nuveikia visų kitų 
bendruomenių vadus. Atsiran
da valstybė, kurios priešaky

diedai)!. Nors musų ^paprastieji 
šaltkalviai padirba per dieną 
tiktai . 5 spinas/ ’ bet jie yra 
priversti, pardlipti . savo prekę 
ta pačia kaina kaip ir iųanula- 
kturistas, neš kitaip niekas Jų 
spinų nepirks. Aišku, kaį gūlų 
gale jie turi isftisibįlnkrutyti ir 
mesti savarankų ’ amatų. Turė
damas ąliksciaų; minėtųjų pri
valomi) mkniilakluristas savo 
varžytinėmis naikina smulkų
jį amatų, priverčia juos išsiža
dėti savo gamybos įrankių ir 
paverčia juos iš savarankių a- 

imatninkų į bernus, kurie turi 
. I svetimiems tarnauti.

įjirdi Bet manu fak turi šitai varžo
si ne tiktai su smulkiais amat- 
ninkais — jiems reik varžytis 
ir savo tarpe. Juo didesnė ma
nufaktūra, tuo ji palyginti ma
žiau tėišljidžia darbo įran
kiams ir tuo labiau gali nau
dotis darbo suskirstymu. Va
dinasi, juo manufaktūra dides
nė*, tuo jos darbas našesnis, 
tuo pigiau gali ji savo gami
nius parduoti. Tarp stambios 
ir smulkios manufaktūros at
siranda nuolatinės varžytinės, 

stambieji.
Mąnufakturų varžytinės rei-

valst. 
nusti-

“Mano mieli viengenčiai, 
kaipo Seimo narys, jus gali
te patys spręsti musų 
liaudininkų darbus ir 
statymą.”
Tuos žodžius publika,

sutikusi didėliais aplodismien-1 
tais.

Kad Amerikoje begyvenda
mi, lietuviai užmiršta savo tė
vų kalbą., tai nenuostabu. Bet 
nejaugi taip galėjo kalbėti lik- 
ką atvažiavęs iš Lietuvos inte
ligentas? “Kaipo Seimo narys, 
jus galite spręsti” — žodžiai 
lietuviški, bet gramatika tur- 
bul kiniška.

laikraštis,
” įdėjo ii-j kuriose viršų ima

Rastenidi
Clievelande. (škiasi tame, kad kiekviena jų' stovi šitas vadas, kunigaikščiu 

skaitome nori užversti prekyvietę savo ar kaip kitaip vadinamas. Taip

Kitas tautininkų 
“Amerikos1 Lietuvis, 
gą aprašymą p. N. 
kalbos, laikytos 
Tarp ko kita tenai 
štai kų:

“Antru atveju p. Rastenis 
kalibĮčidainas aiškino koks 
skirtumas tarpe abiejų kra- 
štuitlinifiiųijų, saindar iečių ir 
valst iiečių liaudininkų. Savo 
lemą kalbėtojas gana aiškiai 
nupiešė. Reikia pasakyt,' jog’‘ 
p. Rastenis, kaipo kalbėto
jas, yra jis pirmaeiliu kalbi
ninku. 'I’ik gaila visgi, kad 
žmonių buvo ne perdaugiau- 
sįa, vos suvirs šimto...”

i • t . \

Kad p. Rastenis esąs “pir
maeilis kalbininkas” (t. y. fi
lologais!) ir kad sandariečiai ir 
valstiečiai-baūdininkai esą 
“abu kraštutiniuoju”, tai mes 
dar pirmu kartu patiriame.

Prieš 11 ar 12 metų Chiea- 
igojc, sako, buvęs labai popu
liarus' vienas kalbėtojas, kuris 
kiekvienoje savo kalboje šauk
davęs publikai: “Draugai ir 
draugės, mums reikia trans- 
formizmo!” Tas kaMjėt^jas, 
gal būt, suagitavo “Sandaros” 
ir “Amerikos Lietuvio“ redak
torius, nes juodu tikrą “tran- 
sformizmą“ daro lietuvių kal
bai.

ITALIJOS PASIUNTINYS AP- 
s LEIDŽIA WASH1NGTONĄ

WASHlNG^ONife,į vasario 5. 
— PasitraukėsįltaJiijos ambasa
dorius Jungtinėms Valstijoms, 
Gelasio Caetani, išvyko iš Wash- 
ngtono į New Yorką, iš kur at

einantį penktadienį jis išplauks 
j Italiją.

dirbiniais!. Tuo tikslu ji sten- atsirado ir Lietuvos valstybė, 
giasi parduoti savo dirbinius '....
kiek galima pigiau. Gi pigiau 
parduoti Jr gali tik tada, kada 
į dirbinius ‘bus įdėta mažiau 
darbo. Tildė! manu fa ktu ristas 
stengiasi vis daugiau tobulinti

i gamyba, 
darbų.

• Mašina, 
pakeičia

Kunigaikščiai savo ištikimiems 
tarnams, bajorams’ dovanoja 
ištisas 'bendruomenes. Bajorai 
be galo spaudžia žmones, to
dėl šie bėga iš jų. Vėliau’ už- 
diaudžiama valstiečiui be pono 
leidimo kur nors kitur keltis, 
.valstietis ir visas jo turtas pri
klauso ponui. Ateina baudžia- 
vo» galas. Valstiečiai lieka lai- 

šina dirba mechaniškai ir grei- sv,» l;pl žemės gana nedaug ir 
tų pačių turi išpirkti. Ypač 
mažai žemės tegauna Rusijos 

i rno- 
to- 
že- 

eina verčiau 
nemeta tie

Z/inogaus 
mašinos. 
, stačiai

Atsiranda 
galima sakyti 
aihątninkų darbą. Ma-

lai net tokį daiktų, kurtam pa
dirbti ikš amatninko reikalauja-1 
ma didelio sugebėjimo, rankų gilumos valstiečiai. Dideli 
miklumo ir gero pasiruošimo, j he-čiai slegia valstiečius, 

gerai austi,1 daugelis jų meta savo 
mės gabalų ir

Kad išsimokius 
reik stipriai padirbėti, todėl 
audėjo^darbas yra apmokamas bernauti, o kurie 
brangiau negu, sakysim, grio- pusbadžiu udami tęsia savo am- 
viakasio, kuris savo< 
nieko neišleido, 
norėdamas įsteigti 
manufaktūrą, turi 
matninkų-audėjų, 
stoję yra darbo įrankių, ir pri
verkti juos dirbti U|Ž tam tik
rų mokestį, jas mokestis, žino
ma, bos didesnis negu papras
to darbininko uždarbis.

Bet štai išrasta garu varo- manufaktūros ir tarp savęs 
moji audžiamoji mašina, kuri stengdamos išplėsti ir papigin- 
audžia greičiau ir geriau nagu 
audėjas. Manul’akturistas, įsi
taisęs audžiamąją mašiną jau 
nebėra reikalingas* audėjo ran 
kų miklu(pio\ir pakeičia sį pa- 

Y \ J 4 . / . . • , Ki’

mokslui
Kapitalistas, .miestuose, 
audžiamąja 

susirasti a- 
kurie nu-

Amatninkai spiečiasi 
Apsukresniems ir 

stipresniems jų tarpe geriau 
vyksta. Silpnesnieji galu gale 
nustoja darbo įrankių ir stoja 
paprastaiks darbininkais 
resniems dirbti. Atsiranda ma- 
nulaklura. Ji varžosi su amat- 
ninkais ir pamažu vis labiau 

I ir labiau juos "naikina. Varžosi 
» ir tarp

rėti mašinų ne 
daiktas, o mokėti paprastam 
darbininkui tereik kur kas pi
giau negu amatninkui-audėjui, 

lūkiu budo, mašina duoda

Ii savo prekių gamybų. Tuo 
tikslu atsiranda mašinos, ku
rios pakeičia ranku darba. Al- J • > , *
sirąųda z fabriko; gamybos b|i- 
dąs, .1/ y. mašinomis. Nei ama
tninkas nei manuf ak turistas

toks gudrus nepajėgia mi labrikanlu varžy- 
darbininko nebereika- 
mokėti amalų, reika
ti k “darbo rankos”.

( Bus daugiau)

tis. Iš 
ia ujama 
tau j amu



šeštadienis, Vas. ? d., 1925
_____________ - - ■ — >

Ardickas.

Laiškai iš Lietuvos
BARBARINIS MODERNIZMAS rūpinkite, nes gaji atsitikti, kad 

balsų viši ir visai pristigsite.
Dar reikia pastebėt}, tai.mb-

LIETUVOS KAIME
Yra daiktų, kurie žmogui sie

lą. lyg’ muiluotu vandeniu pri- dernizmą viso ko, spiovimą į tą, 
Kur kas sava. Mūšų šokiai 

nepažvelgsi — muilas ir muilas, gti. ' 
nepataiso- miestų parnešė: dirižablius,

žmo- (k ręsti j anočkas, korobačkas,
Bet yra pataisomų aleksandrovskus, padjspanus ir

pildo. Ir jų labai daug. panei-
Lopuoti kultūrtregeriai |š 
į parnešė:Kitur jau reikalas 

mes,, tąi taip ir numoji, 
gus, ranka. . 
ir taisytinų., taigi ir niežti lie- kitokias rytų kultūros pažibas, 
žuvis delei to išsitarti,. , U 

Pirmiausias “: ...ui
tasai, kad Lietuvos kaimą, kurį;0 suktinis bei klumpakojis 
romantikai gal ir perdaug gar- Į grisiais išguiti, j ;

..... įLafn? Va' čmv

gsmai, tai kodėl Antanas, tar- 
naujęs raiteliuose, negali prie 
lietuviškoš dainos grakštaus 
liemens, prikergti purviną sve
timą uodegą ? Qt, iš viso to ir iš
ėjo nei šis, nei tas — velnias 
žino kas. Fordsono traktorius 
Jr priemonės be baimės pas mer
gas į klėtis lankytis — tai ne 
vienas ir tas pats.. “Po giriižę 
vaikščiojau”..! ' ir “Dievica za 
Dunajem kadila0 taip pat ne
tinka vienas kitam. Juį: vieną

kas, džiu-džitsu priemonėmis 
sprandus laužo, niekeno neglo
bojamas, niekeno neaprupina- 
mas.

DOTNAVOS ŽEMĖS ŪKIO 
TECHNIKUMAS IR 

AKADEMIJA
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Pijanu Bargenai
THVPrnPT .P.fi

• bina, apgulė visoki lopubtl kul
tūrtregeriai ir papylė tenai* ne
maža iš svetur parsineštų 
tų.

Niekam nepaslaptis, kad 
kultūrtregerių atneštoji 
man politika ir įskiepyta brud- 
nomis ir nesugebančiomis dar
bą atlikti rankomis, pasireiškė 
labai šlykščių sirguliavimu. Su- 
demordlizavo gerus žmones ir 
gana. Suskaldė partijomis, Su
kiršino tas partijas vieną prieš 
kitą, apginklavo jas “nesuando- 
mais argumentais”, būtent— 
akmenimis, kurių Lietuvos dir
vose begalo daug yra, ir paleido 
“šviesią ateitį tautai gimdyti”.

Na, broliukai, iš akmenų na
mą statyti, begalo geras darbas

Ir trinasi musų jaunimas kres- 
smutkas” bus’ rijanočkomis ir korobočkomis, 

” 1 su 
. ) Ar tai į svei

katą? Ne! šimtą sykių ne! Ko- 
roboškos verta dėti į vežimą su 
sąšlavomis ir išmėžti laukan, 
Jie ne mumyse užaugo, jie 
mums tiktai baisia žmogaus 
estetikos parodija atklydo. Lauk 
juos!

Arba dainos. Ir, žinote, kai
mas toks maestro, kad svetimą 
ką pagriebęs, ant savo kurpalio 
pertempia ir pasididžiuodamas 
puošiasi. Būdamas kaime 
dėjau štai kokią dainą:

“Po giružių vaikščiojau^ 
Bėro žirgo ieškojau.;.. ' 
Ek ty, dievica, 
Krasna maladaja, 
Za Dunajem kadila...
Pirmąjį posmą veda vienas, 

rusų kareivių dainos pavyzdžiu.
• visi, vyrai ir mer-

sru-

tųjų 
kai-

gir

mą statyti, Degalo geras aaroas
ir jis tautos ateičiai pliusą gal.G antrąjį — 1—, ------ ------
ir suteiks, bet jei ,tais akmeni- S’inos. Kaip sau norite, bet tokį 

kaktas dau- <l«lyką išgirdus, baisus “smut- 
pliusas, ir kas” širdį suspaudė. Aišku,'' kie

no tai įtaka. Daugelis grįžo iš 
keletos metų po svetimus kam
pus bastymosi. Grįžo kaiman 
ir musų kariuomenę atitarnavę, 
bolševikams ir lenkams antau
sius .apskaldę, vyrai. Kiekvie
nas norėjo parnešti į savo gim
tą pastogę naujų, 
negirdėtų daiktų.
blogos'valios. Ot taip sau. Mi
kas buvo artilerijoj, ir kaiman 
grįžęs, pradėjo “korobočką” 
šokti, viso kaimo merginų džiau-

dar niekur
Ir net be

tautą nuo kitos ir skiria,ne viėii 
kokių ten arbitrų nustatyta’' 
siena, bet ir tautos dvasios sa
vybės, jos įpročiai, jos būdas.

Lietuvių pasakos, lietuvių 
dainos, lietuvių muzika ir šokiai 
visam pasauliui ne nuo šios die
nos žinomi ir branginami. Nevel
tui meno genijus Goethe, vokie- 

, tys, lietuviškomis dainomis gė
rėjosi’ ir net savo' kūrybai pa
naudojo, 
vokietys 
jęs, irgi 
kūrybai 
Europos 
tai ištisas knygas prirašė apie 
lietuvių liaudies kūrybą, jos 
dainas, pasakas, legendas. O 
mes—spjauname į tai, pasigrie
biame kažką svetimą. Nemiany- 
kirrie, kad išmintingesnis . rusus 
mums už tai pagirių. Ne. — 
“Išsigimstanti tautą” ■— jis pąį 
sakytų. Ir sakytų' tiesą.

Taigi, niatant tokius dalykus 
kaime besidarant, taip ir norisi 
riktelėti visos Lietuvos kabine
tiniams moralistams: “Lauk iš 
dulkėtų, kambarių į' pozityvų 
darbą!” • 1 į

I

O tokių ponų būrime daug. 
Rėkia kaip padūkę, rašo brošiū
ras, leidžia laikraščius, bėgioja 
kaip apsvilę steigdami blaivybės 
Ar kitas draugijas, bet/.. į kaimą 
nė kojos. Net ir. tokios brošiū
ros dorinimo tikslai toliau mie
sto sienų nenueina. Bet kayne 
gausiai plinta partiniai atsišau
kimai,, programos, deklaracijos 
ir jų tarpe antagonizmą kelia.

Ir šoka kaimas krestijanoč-

Lessingas,y.taip pat 
ir pasauliniai •įgarsėk 
lietuviųV dainomis savo 
naudojosi. Neveltui 
mokslininkai ir litera-

Buvusi administracijos žinioj 
valgykla perduota mokinių ir 
studentų atstovams. Dabar už 
kiekvieną^valgį, mokama atski
rai. Tuo budu kas turi valgo, 
kas neturi badauja. Lietuvos 
laikraščiuose polemizuoja stiri 
dentai su lektoriais dėl Akade
mijos stovio. Matomai, gero nė
ra. — Tas pat$.į

, ■ .................. Į,.,,, ,,,„,,..1.. O*,',

Atrask pats savo laimę '
Skaityk

“Burtipinkas” einu kas mėnuo lįau-Į 
jas antrj> metai ir stiprus, kaip uola!; 
“Burtihirikas” yra vienintėlis žmonių! 
laimės išburtuvas ir nelaimės praheš-į 
tuvas; “Buitininko” kaina metui' $L;

Pinigus .siųsdamas adresuok: !
LICT. ŠVIETIMO KNYGYNAS ’

3106 Sq. Halsted St., Chicago* III j
. ............ —J-----i Į

Radio setas, kuris pa- 
■ gelbės jums šutau- 

pinti pinigų ;
Praktiškas ir palankus crysįtal 

radio setas, so kuriuo. galima gir
dėti dvidėšimtiš-penkias mylias ap
link, sujungtas su namų taupymo 

..banku, bus • suteiktas jums jei $ųs 
atidarysit Taupymo Sąskaitą South 
Went Trust & Savings Bank, pa-. 
,(|fedaht $2 ar daugiau. Kuomet jus 
pairrtsite bankutę jus įmokėsite 
$1.90, kurie bus sugrąžinti į metus 
laiko jei jus sutaupysite $54 arba 
daugiau musų Taupymo Sąskaitoj. 
Pasižinokite Taupymų Departmen- 
te.

SOUTH WEST TRUST 
. & SAV1NGS BANK

3500 Archer Avenue

Garsinkites Naujienose
XXXXXXJ^^ŽJŽiJXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXxrZXXXreiškinys pcoar™

mis vienas kitam 
žyti — tai koks čia 
kokio “šviesi” ateitis? Su randu 
kaktoj ir muilina siela nedauge
lis laimingu tesijaus.

O tieji kultūrtregeriai k&ip 
tiktai savo idėjomis — muilinu 
vandeniu—kaimo sielą ir teršia.

Kaime įvesta naujoviškumų. 
Kaimas kulturėja. Greta su 
plaunama mašina ir traktoriu
mi, žiūrėk, vienas kitas ir vene
rine liga besergąs. Greta parti
nių ginčų žiūrėk Matas Petrui 
“iš idėjos” ir pakaušį, kruvinai 
prapešęs. Reiškia — aiški kul
tūros įtaka.

Kultūra, matote,
sveikintinas, begalo pageidauja
mas. Bet kultūrą kad sėtų 
kultūringi žmones ir kultūringo
mis priemonėmis, o ne lopuoti 
miestų kultūrtregeriai barbari- 
nėmis. Andai kaime atsilan
kant, atėjo bernas, ankščiau ge
ras vaikinas, švelnus, ne peštu
kas ir sako:

—Tai ką, gal “pleperansą” su
losime ?

Proferansą, vadinasi, kviečia 
lošti.

—O kas jus tą lošimą išmoki
no?

Ugi, Juodrys Petras. Mies
te mokinasi, tai būdamas ato
stogų, duok pakajaus, ko jis 
čia neišmokino. Ir merginos ir 
vaikinai daugybę dalykų išmc-
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Pasirodė, kad vyrų jau moka
ma “džiu-džitsu” ir Petras Mo
tiejų taip krestelėjo, kad šis 
šeštą savaitę lovoje guli. Kaži,
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THEPEOPLES
FURNITURE CO. ,

MUZIKALIŠKAM
SKYRIUJE *
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Pirmadieny, Vasario 16
Rengiamos .

Didelės Iškilmės
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Matykite šiuos 
bargenus tuojaus

KERZHEIM grojiklis pijartas mažai vartotas; kaina bu
vo $6'50.00. Mes parduosime $195.00

■ „
MELDORF grojiklis pijanas visai mažai vartotas; kai- 
na buvo $675.00. Parduodam $345.00
GULBRANSEN grojiklis pijanas, vartotas tik 1 mėnŲo, 
yra taip kaip , ' $375.00
naujas ...........h.......... ........... ......................

, , P ■ j. H" > . I I I. .

KIMBALL garsusis 'gyojiklis pijanas, atrędo ir groję, 
S2aip...... ...................... ........................ $395.00

MARSHALL grojiklis, pijanąs, paprasta kaina $750.00, 
kuris buvo visai rn^žai $425.00
vartotas .................................. ................. -•
KIMBALL nauji grojikliai $595.00
P J ..«■<' į

Viršmineti pijanai yra gauti j mainus ant Kimball pijanų. Jei
nori gero ir nebrangaus pijano, tai čia yra proga. Su kiekvieną pi
janu duodame’ suolelį ir rolius, ant labai lengvų išmokėjimų. Pri
imam senus pijanus ir gramafonus į mainus.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS REKOR
DŲ IK VOL

Tunijata ir taisom pijantis ir grąmafonus.
Krautuvės atdaros vakarais iki 9 valandos. -

r

kas

S PASIRINKIMAS REKOR- 
ELIŲ LIETUVIŲ KALBOJE
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TAUTOS
ŠVENTE
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MRS. WILHELMY IŠGEL
BĖTA PER DRAUGĘ

Daktaras patarė operacijij 
draugė pasakė bandykit 
Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound

St. Paul, Minn. — “Aš visai bu
vau rjusilpnusi nuo persidirbimo ir rū

pesčio, neturėjau 
apetito, negalėjau 
naktimis miegoti, 
ir išrodžiau kaip 
skeletas. Aš turė
jau šešis kūdikius 
(penkis vaikiukus 
ir vieną mergaitę) 
ir negalėjau atgau
ti savo sveikatos 
po gimimo mano 
paskutinio kūdikio. 
Aš vis ėjau men-

kyn ir jaučiausi labai nusilpusi kas
dien. Daktaras pasakė, kad aš turiu 
važiuoti j ligonbutį, bet aš to negalė
jau padaryti dėl mano šeimynoj. Aš 
nuėjau pas savo draugę ir pasakiau 
jai ką daktaras man sake. Ji sako: 
‘Dabar daryk kaip aš pasakysiu. Pa
bandyk Lydia E. Pinkham’s Vegetab- 
le Compound, taip kaip aš padariau. 
Jos man pagelbėjo’. Aš pradėjau 
vartoti Vegetable Compaund ir aš 
pastebėjau po išvartojimo dviejų bu
telių, kad man daug geriau. Po iš
vartojimo 9 ar 10 butelių, apalpimas 
visai pranyko. Kiekvienas kuris da
bar mane pamato, pastebi didelį pasi
taisymą mano sveikatos. Aš dau
giau sveriu ir esu daug stipresnė, 
valgau gerai ir naktimis miegu ge
rai”. — Mrs. Mary Wilhelmy, 309 
Duke St., St. Paul, Minnesota.

K

*

Pirm Negu Pirksi
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Pamatyk Pianus pas Budrįką, 
Gulbrausen Pianą arba kitą geros 
išdirbystes, kainos daug mažesnės 
kaip kitur ant aukštos rųšies Pia
nų. Bargehaį. Churchill riešuto

$245 
$165 
$150 

$65
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M 4177-79-81-83 Archer Avenue 

1922-24-26-28-30-32 South Halsted Street

medžio Į’layer, 
Pianas 
Seabor Electric 
Player Pianas 
Upright Hovvaid 
Pianas 
Upright Ouk 
Pianas

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted S't. 
3327 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
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ar bekels.
O merginos, girdi, ir į klėtį 

įsileisti nesibijo. Yra tokių da- 
* lykų... Vyras man papasakojo 

kokių, ir kodėl merginos į klėtį 
įsileisti nesibijo. Jokių pasek
mių...

žinomą, tos rųšies industrija, 
užpludusi visas šalis, negalėjo 
aplenkti nė musų. Boksas ar 
džiu-džistu ankščiau ar vėliau 
turėjo prigyti ir mumyse. Jei 
kitaip butų — galima butų re
gresu pavadinti. Bet kaip visa 
LaSprigijo? Kaip visą tą kai- 
masrsuprato? Kaip jį priėmė?

Ir stebiesi žmogus, kad sosti
nės ponai apie savo partijos 
darinis seime pranešti provinci
jai. nors tolimiausiam užk’anir 
piui, randa reikalo, laiko ir prie
monių, o kad kaimui tikro kelio, 
kuriuo jis eina, pragaištingumą 
l>arodyti—laiko nėra. Ma jį ga
las. X L,

Taip, ponai, kaimui sąvoj nu
veiktais darbais pasigirti rei
kia: sekančiais rinkimais vis 
daugiau balsų sužvejosite. Bet 
palaukite, tuomi jūsų tautos at
stovių vaidmuo nesibaigia.

Čia reikia dar kažko kita, ką 
jus puikiai suprantate. Ir’susi-

SCHOOL HALI SVET., 
ŠV. JURGIO PAR.

M
M
M
M

48 IR HONORE STR. IR
U| SVET., BRIDGEPORTf

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

dainomis ir dzimdziškomis gudrybėmis.
( I

BIRUTES choras vadovaujant p. A. Vanagaičiui.
Lietuvos Operos tenoras p. JUSTAS KUDIRKA, 

p-ni RAKAUSKIENE, p-lė M, BERECKAITE, p-ni 
KRASAUSKIENĖ, jauna šokėja p-lė LIUTKUTĖ

■ daugelis kitu.
Susirinkusius sveikins LIETUVOS KONSULAS

P. ŽADEIKIS.
Kviečiame visus lietuvius dalyvauti Vasario 16

ir

P.

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

M 
H 
H

M
H
M
M
N

M
N
M

M

M

KAIP GAUTI DOVANAI GRAŽIO KNYGŲ?
<

Tokių įdomių knygų, kurias šįmet duoda sa
vo prenumeratosjrinkėjams laikraštis “Soci
aldemokratas”, dar iki šiol netik Lietuvoj, bet 

ir Amerikoj lietuvių kalba nebuvo.
. 1. KAS SURINKS' 8 NAUJUS METINIUS SKAlfYTOJUS (ar

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

Ši’knyga yra labai graži ir įdomi savo turiniu ir todėl dabar yra 
'verčiama į visas pasaulio kalbas. Perkant ji kaįnuos 12 — 15 litų, o 
mes savo.'laikraščio platintojams duosime ją vaitui.

II. KAS SURINKS 6 NAUJUS METINIUS SKAITYTOJUS (ar 
ba 16 pusmetinių), gaus dovanai dvi puikias krtygas: 1) “Iš TAM
SIOS PRAEITIES I ŠVIESIĄ ATEITI” ir 2) “STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS”.

Abi knygos parašytos garsaus rusų rašytojo — liaudies draugo 
— RUBAKINO. Pirmoji knyga aprašo, kaip vystėsi žmogaus gy; 
venimas nuo pat seniausių laikų iki dabar. Ji parašyta labai gražiai 
ir įdomiai. Antroji kny^a (“Steb. ir pasl.”) aprašo, kaip atsiranda 
stebuklai ir kaip juos suprasti; taipgi a])ie sapnus, velnio apsėdimą 
ir t. t. šiedvi knygos perkant kainuoja, pirmoji 4 litus, o antroji 5 lit.

III. KAS SURINKS 5 NAUJUS METINIUS SKAITYTOJUS (ar-
bu)1, 10 pusmetinių), gaus dovaiuii vieną minėtųjų RUBAKINO KNY
GŲ ir dar knygą “ŽEMĖS ISTORIJA” (Lunkevidaus), kuino perkant 
2 litu 80c. - Į . s, ■

Joje aprašyta, kaip žemė atsirado, kaip ji keitėsi in koks jos lau
kiu likimas.

Kas norės, vieton šių dviejų knygų gaus melams “Socialdemo
kratą”. . i

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

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

Kas norės, vieton šių dviejų knygty gaus pusei metų “Socialde
mokratą”. ' ' >

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

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

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

Laikraštis skolon niekaml nesiuntinčjamas.

“žiežirbos” platintojai
gaus premijas laikraščių arba knygomis tokia pab tvarka ir sąlygo
mis, kaip vlršujV-me punkte nurodyta “Sonialdemokrato” platin-• 

' tojams. \

prenumeratosjrinkėjams laikraštis “Soci- 
lemokratas”. dar iki šiol netik 1

M

Iškilmių pradžia

" “Socialdemokrato” kaina: 
LIETUVOJ: • metams 12 litą, pusei metų 6 lit., 3-ms mėli. 3 Iii. 

UŽSIENIUOSE — dvigubai.

/‘Žiežirbos” kaina:
LIETUVOJ: metams 8 lA, pusei metų1 1 lit. 60c. 

UŽSIENIUOSE — dvigubai.

N AMįJ BARGENAI
Turim 1000 namų 
dėl pardavimo, 
arba mainymui, 
žemiaus paminėtose* 

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

Kurie manote pirkte ar mai
nyte, mažesnį namą ant dides
nio ar didesnį ant mažesnio, ma
lonėkite atsilankyt j musų ofisą, 
mes tikimės, kad Tamistai pri
skirsime vieną iš tų 1000 namų 
kuris tiks. • Nedaro skirtumo

ąu mažu kapitalu ar su dideliu, 
mes turim visokių kainų, ir ant 
lengvų išmokėjimų.

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

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

Prospect 2102

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

RENGĖJAI — VILNIAUS VADAVIMO KOMITETAS

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

Garsinkities ‘"Naujienose

Duodu pasargą Cicero 
Žmonėms.

Kurie uori statyti sau namus, ta! 
aš išdirbu visokius planus ir esu kar- 
pcnteris ir aš sau statau njnią ant 
49 Ct. Taigi meldžiu rašyti man laiš
ką, o aš- pas jus atvažiuosiu, sučėdy- 
sit ant namo mažiausiai 1000 dolerių, 
negu kontraktorius stato.

CHA S. SVEISTIS, 
724 W. 21 St.

.....

G E R B. Naujienų skai
tytojo* iv akaitytojal 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti | tas aankrovHS 5*urio« 
skelbiasi N a u j i c u o s e. |
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NAUJIENOS, Chicago, UI šeštadienis, Vas. 7 d., 1925

CHICAGOS 
ŽINIOS

Gavo 20 moty kalėjimo
Du vaikėzai už užpuolimą ant 

merginos: aštriai nubausti.

16 m. ir 
melų, iš 
sušilau-1 

puoli-

Richard Filzgerahl, 
Nalhan Berman, 17 
s toe k yan 1 ų di s t r i k to, 
kė aštrios bausmės už
mą ant jaunos "merginos.

Lapkr. 26 d. pdė Catherine 
Lattiere, 20 m., 5142 Prince- 
ton Avė., važiavo su savo vai
kinu Thomas Imposino auto
mobiliu, kuomet prie jų prišo
ko minėti vaikėzai, apiplėšė 
Imposino, jį išmetė iš automo
bilio, o merginą nusivežė prie 
19 ir Morgan galvių, nuvilko 
ant geležinkelio pilimo, ją api-

■ x*• • <\

gybe įvairių dovanų Mildos sve- ♦ 
tainėj, 3143 So. Hąlsted St., pra
džia 8-tą vai. vakare. Taigi vi
si geros širdies ir našlaičių var
gus užjaučiantys turėtume šin 
maskaradan atsilankyti, kuria
me netik smagiai laiką praleisi
me, bet ir našlaičius sušelpsime.

—Chicagiete.

KAIP TIK PRIEŠINGAI

Svenčiy Šventė
Nauji dainipinkai ir artistai, 
kurie dalyvaus Vasario 16 d. .

Tei-rne per savo advokatus 
jie buvo pasiūlę prisipažinti 
prie kaltės, jei teisėjas ne
skirs didesnės, kaip 5 metus 
kalėjimo bausmės. Bet teisė
jas nesutiko ir byla buvo ati
duota jury. Jury gi nuteisė 
Fitzgerald 20 melų kalėjiman, 
o Berman, kuris turėjo revol
verį, 23 metam si kalėjiman.
Abiejų vaikėzų motinos apal
po išgirdusios 
o jų draugai 
liudijusiems

šale Dziinjdzi Drimdzi ir Biru
tės choro, Vasario l(j d. iškilmė
se dalyvaus dar visa eilė kitų 
gerai žinomų dainininkų, artis
tų ir muzikų. Retas kuris pa
rengimas sutraukė tiek žymių 
pajėgų, kaip šių metų nepriklatb 
somybės iškilmės arba teisin
giau pasakius švenčių švente,

Vasario 16 d. dainuos Lietu
vos Operos solistaę p. Justas Ku
dirka, gerai žinomos dairfininkės 
p-ni Rakauskienė, p-lė M. Berec- 
kaitė, p-ni S. ,Krasauskiene ir 
kiti. Gabi šokėja p-lė V. Liūt
ie ulė, p. J. Grušas su savo orkes
tru ir kiti. Reikia taipgi pri
minti jog ir scena bus dailiai pa
puošta, su įvairiais pagražini
mais.

FRANCIŠKUS TOLEIKIS
Musų mylimas vyras ir tėve

lis persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukęs 50 metų amžiaus, Va
sario 5 d., 10 vai. vakare. Pa
ėjo iš Zalkalmių kaimo, Gargž
dų valsčiaus, Kretingos apskr. 
Amerikoje išgyveno 2Q metų.' 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Anelę ir dvi dukteris Lilian 
ir Idą. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4934 Broadvvay, Chicagoj. 
Laidotuvės įvyks panedėlyj, 10 
vai., 4934 Broadvvay į Lietuvių 
Tautiškas kopines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiamjam paskutinį patarna
vimą.

Nubudę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame,

Moterių ir duktė.
Del informacijų telefonuokite 

Ardmore 1955.

BRONISLAVA 
JANKAUSKAITĖ

MERGAITĖ SUIMTA Už REI
KALAVIMĄ $100

tokį nuosprendį, 
pradėjo grūmoti 
prieš juos. Bet 
visus išvaryti iš 

teismo, o liudininkus pa lydėti 
namo.

Berman jam pirmiau yra sė
dėjęs kalėjime už užpuolimą 
ant moters, bet pabėgo. Abu 
taipjau yra kaltinami plėšimuo
se ir užpuolimuose ant mote
rų, taip kad jiems išsigelbėti 
nuo kalėjimo vilties nebuvo.

Pastaruoju laiku teismai 
pradėjo labai aštriai bausti 
tuos, kurie užpuldinėja ant 
moterų. Aštriomis bausmėmis 
norima suvaldyti piktadarius ir 
padaryti Chicagos gatves sau
gias dėl moterų. Bet užpuldi
nėjimai vistiek nesiliauja, Tą 
pačią dieną kada tuos du vai
kiščius nuteista ilgam laikui 
kalėjiman, vienas piktadaris, 
kuriam pasisekė pabėgti, ban
dė užpulti gatvėje ant vienos 
merginos South Chicagoje. Jis 
ją pastvėrė liedarant namų du
ris ir nusivilko į gretimą lėtą, 
bet jai pasisekė surikti. Apie- 
linkėje buVo policija, kuri tuo- 
jaus puolė piktadarį, ir nors 
paleido į jį šešius. šuvius, jis 
visgi paspruko, nors veikiau
sia sužeistas.

Eleonor Kania, 15 
2638 N. Harding Avė., 
suimta už siuntinėjimą 
mojančių laiškų Charles
3606 Leland Avė., reikalai! jan 
čių 
nes 
.Jis 
•ėjo 
ta.

metų,
liko
gnir

Reib,

įdlėti į laiškų dėžutę $100, 
kitaip jis busiąs užmuštas, 
įdėjo dėžulę 
pasiimti ją, 
Prie kaltes

sakosi norėjusi 
drabužiams ir “

ji at-ir
ji tapo suim-
ji prisipažino;
gauti pinigų 

muviams”.

CHINIETIS UŽMUŠTAS

Užpakaly Sheridan Inu, chi- 
niečių restauracijos, 932 Air- 
drie PI., rasta nudurtų peiliu 
chinietį, žinomą tik kaipo “llar-

Todėl įsidėmėkimė Vasario 
16 d. ir kiekvienas musų atsilan
kyk im į Town o f Lake 48 ir Ho- 
nore St. svet. arba i Šv. Jurgio 
par. svet. Bridgeporte. —Milda.

(Tąsa ant 7-to pusi.)

atsinaujinimas savitarpinio 
ro tarp chinieciu.

Daugiau lietuvių Tribūne 
bene

ka-

Vincas Rupšis, kurte dirba 
Tribūne, praneša, kad be Jo
no Kavaliausko naujai sutver
tame Tribūne bene dalyvauja 
ir kitas lietuvis Pranas Va
siliauskas.

Spešelninkas Bischoff 
Chicagoj

ŠIANDIEN RITASI ZBYSZKO 
SU AČU.

Uždarytas kalėjime
šios dienos ristynes 

Ačo ir garsaus ristiko 
Zbyszko kreikia visų

Ir paguldė 
amerikoniškai 
ir nemoka.

York o rusų 
šiaip pašiepė:

į 14 min., 
ristis Zai- 

Delei to 
laikraštis

Chot 
on neizu-|

nas. 
nors 
kinas 
New 
Komarą 
\TjclMip-datch-can” on neizu-| 
čil, no litovca na lopaitki očen; 
lovko položil” (nors jis (Zah 
kinas) amen i komiškai ristis 
ir neišmoko, bet lietuvį (Ko
marą) ant pečių labai t vikriai 
paguldė.]

Ritosi taipgi Šimkus ir Dū
ri i nskas. Šimkus paguldė Nel
soną į 13 min.

Publikos i ristynes atvyko 
nedaug) —X.

Lietuvių Rateliuose.
Lietuvos našlaičiy sušėl 

pimui maskaradas
Spešelninkas Raymond J. 

Bischoff, kuris iš lietuvių išvi
liojo liek daug pinigų, vakar 
tapo policijos" atgabentas iš 
Los Angeles, kur jis buvo pa
sislėpęs nuo teismo, ir uždary
tas Chicagos kalėjime. Stoty 
jo laukė daug žmonių, buvu
sių jo “investorių”, bet jis bu
vo linksmas ir ramiai sau rū
kė didėlę pypkę, turėdamas 
tvirtą policijos aps'atrgą nuo 
pasikėsinimo jo nuskriaustųjų 
žmonių. Jį pirmiausia nugaben
ta identifikacijos biuran, kur 
nuimta reikiamos fotografijos, 
pirštų antspaudai ir surašyta 
visas reikiamas identifikacijai 
žvmes.

tarp 
• St. 
domę. 

Pirmą karią lietuvių ristika/f) 
risis su vienu geriausiu pa-į 
šaulio ristiku Zbyszko. Matyti(per keletą metų rengdamas įvai- 
Pulaskio svetaine bus perpil- rius vakarus, kurie, pasidėko- 
dyla. Ijant geros širdies žmonėms, da-

Idomumo bus daug dar ir vė gražių pasekmių, nemažai pri- 
todel, kad risis milžinas Gar-1 gelbėjo pasiųsdamas Kaunan ir 
kavenko, Marian Plėstina ir .Vilniun keletą tūkstantių ameri- 
“ Raudonoj i Kaukė”. l koniškų* dolerių Lietuvos prie-

Sporto mėgėj'amsi tai bus ti- glaudoms našlaičius auklėti. Te- 
kras siurprizas. Ristynes: įvyks čiaus to dar toli gražu neužten- 
Pulaskio svetainėje, 1711 So. 
Ashland Avė. —N.

Nenuilstantis Chicagos Komi
tetas Lietuvos Našlaičius šelpti

Pulaskio svetaine

KOMARO RISTYNĖS.

koniškų* dolerių Lietuvos prie-

ka. Pradėjus šelpti: — auklėti 
vaikėlius-našlaičius tad kol už
augu negalima to švento darbo 
užmesti, negalima jų,’našlaitėlių, 
suvilti, bei gatvėn išmesti. Mu
sų visų pareiga yra jiems pagel-

Užmuštas dirbtuvėje
Franciškas Toleikis, buvęs 

L. S. S. 4 kuopos narys, liko 
mirtinai sužeistas bedirbant 
Metropolitan Picture Frame 
Co. dirbtuvėj. Pasimirė jis už
vakar ligoninėj. Jo kūnas yra 
pašarvotas koplyčioj prie 4934 
Broadway, North Side.

Vasario 4 d. Šv. Jurgio sve
tainėje ritosi iš Nexv Yorko at- bėti, kol jie patys galės sau duo- 
vykęs J. Komaras su Andy(ną pelnyti, nes jų didžiausia vil- 
Andersonu. Komarais Anderso- tis yra Amerikos lietuviuose, y- 
ną paguldė du kartu.

Kuomet Sarpalius šau'kė Ko-'jie net savo tėvu vadina. Vien 
marą ristis, tai pastarasis |jk dėl šito pačių Lietuvos našlaičių 

suteikto mums chicagiečlams tė
vo vardo mes visi privalome 
drauge visados su Chicagos Ko
mitetu Lietuvos našlaičius šelp
ti, darbuotis ir parodyt jiems 
tikrą tėviškumo jausmą. Taigi 
šiandie, 7 vasario, aukščiau mi
nėtas Chicagos Komitetas rengia į 
gražų maskarado vakarą su dau- 

» • . /

išsisukinėjo: esą aš ritaus ri
tinėse valstijose ir niekas ma
nęs nepaguldė; Chicagoj aš ri
kiuosi ne tik su amerikonais, 
bet ir su lietuviais.

Visų pirma reikia pasakyti, 
kad prieš atvažiuosiant į Chi- 
cagą Komarą paguldė ką tik iš 
Europos* atvykęs rusas Zaiki-

patingai chicagiečiuose, kuriuos

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

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

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

Nubudę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame,^
Brolis, seseris, dėdė ir švogeriai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. I. Zolp, tel. Blvd. 5203

Vieša
Padėka

Visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse mano mielos seseles 
A. A. Onos Balsaitės, kuri per-< 
siskyrė su šiuo pasauliu sausio 
22, 1925 ir liko palaidota šv. 
Kazimiero kapinėse, su viso
mis apeigomis. Tariu ačiū P. 
Antanavičiai ir A. Antanavičie
nei už taip malonų apsiėjimą ir 
paskutinį patarnavimą prie jos 
ligos ir mirties, širdingai ačiū 
kun. Skripkai už paskutinį pa
tarnavimą mano mielai seselei 
Onytei. Ačiū visoms mergai
tėms 8 skyriaus, kurios dalyva
vo laidotuvSse ir neše g§Ies. 
Ačiū širdingai visiems 16 kuo
pos nariams už širdingą atjau
timą savo drauges ir dalyvavi
mą laidotuvėse. Ačiū Šv. Pet
ronėlės Draugystes narėms ku
rios dalyvavo paskutiniame pa
tarnavime mano mielai seselei. 
Ačiū širdingai Moterų Sąjungos 
narėms kurios dalkvavo pasku
tiniame patarnavime mano se
seles. Ačiū Prafotui Krušai už 
paskutinį patarnavimą ir pasa
kymą gražaus pamokslo prie | 
grabo mano mielos seseles. Ačiū 
kun. Statkui už paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą ant 
kapo mano mielos seseles. Ačiū 
visiems pusbroliams ir pussese
rėms dalyvavusiems ant laidotu
vių ir paskutinio patarnavimo 
mano mielos seseles. Tariu 
ačiū visiems tiems draugams ir 
draugėms, pažystamiems ir ne
pažystamiems kurip dalyvavo 
paskutiniame patarnavime ma
no mielos seseles. Dar tariu 
ačiū graboriui Masalskiui ir Ma
salskienei už tokį meilų patar
navimą, prie vieliones ir prie 
gyviją- Aš brolis Antanas ir 
Tadeušas ir sesuo Rozalija Šal
kauskienė pasiliekame su gi
liausiu širdies nubudimu netekę 
savo mielos seseles Onytės.

Antanas ir Ona Balsiai, 
3314 Auburn Avė., 

Chicago, III.

Mirtis, tai giltinė žmonių gyvy
bės, tai skausmo svečias, tai 
graudos priežastis tekėjimui 
gailių ašarų iŠ mylinčių tėvų 

■ akių savo vaiko kurį begailis- 
tinga mirtis išplėšia iš tėvų 
glėbio. Šita žmonių gyvybės 
giltinė — mirtis pasišaukė pas 
savę ir Ęronislavą Jankauskai
tę, dukterį, žinoma Bridgeporto 
lietuviams darbštaus veikėjo 
Augusto ir Marcijono , Jankaus
kų. Bronislava buvo tik 5 metų 
ir 3 mėnesių amžiaus, bet savo 
vikrumu ir meilumu buvo giliai 
užkariavusi tėvų širdis. Todel- 
gi, visi musų gentis, visi musų 
pažinstarpi ir draugai esate šir

dingai kviečiami atsilankyti ir 
atiduoti paskutinį patarnavimą 
tai užgesusiai gyvybės šviesai 
— BRONĮ SLAVAI. Laidotu
ves įvyks panedėlyje, Vasario-- 
February 9 dieną iš namų 3232 
So. Emerald Avė. — Bus išly
dėta į Šv. Jurgio Bažnyčią 9 
vai. ryto, o iš Banyčios į Šven-

Liekamės galiai nubudę: 
Liėkamės giliai nuliudė:

Tėvai Augustas ir Marcijo- 
na, taipgi sesutė Elena — 
Jankauskai.

Korėjos priežodis sako: 
uTas, kuris bus užganėdin
tas šiuo maistu, nežiūrės į 
virtuvę per sienos plyšį’’, i 
Kaipo taisyklė, tas priežodis, 
yra teisingas netik tolimo
je Korėjoje, kuri yra kaimi- 
nystėje Japonijos ir Chini- 
jos, bet taipgi ir čionai Ame
rikoje. Yra daug viešbučių, 
virtuvių, ice cream’o išdir- 
bysčių, ir 1.1, kur Korėjos 
priežodis geriausias patari
mas. Bet kiekviena taisyk
lė turi savo išėmimus. The 
Joseph Triner Compauy iš- 
dirbystė Chicagoj yra mode-( 
lis švarumo. Mes kviečia
me jumis pažiūrėti, po ap
žiūrėjimo jus dar labiau 
džiaugsitės vartodami Tri- 
nerio Kartųjį Vyną. Su
prantama, tai naturalis ap
sireiškimas. Trinerio Kar
tusis Vynas, žinomos gy
duolės nuo prasto apetito 
užkietėjimo, galvos skaudė
jimo, gašų, neramaus miego 
ir panašių skilvio trubelių, 
jis savo pagrinde turi rau
donų vyną, dar švelnesnis 
negu pienas, reikalauja dide
lio švarumo dirbtuvėje ir vi
same išdirbinėjime. Bandy
kit taipgi Trinerio Linimen- 
tą nuo reumatizmo, neural- 
gia, sustyrusių sąnarių. Štai 
paskutinis laiškas: “Revlok, 
Pa., sausio 16, 1925. Mano 
ranka taip skaudėjo, kad ne
gulėjau pajudinti. Dabar, 
kuomet vartoju Trinerio Li- 
nimentą, yra daug geriau 
Atsiųskite du buteliu dau
giau. Stanley Orbin”. Jei 
jūsų kaimynas aptiekorius 
arba gyduolių pardavinėto
jas negali jums patarnauti, 
rašykite pas Joseph Triner 
Company, Chicago, III.

Jūsų buvęs senas
Prietebs Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują Vietą 

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

iki 2 A^al. po piet.
1617 S. Ęedzie Avė.

Kampas Ogden Avė. 
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

INVESTUOKITE DEI

GREITO PELNO!

I Sindikatas dabar rengia pasiūly
mų, kuris suteiks nepaprastų progų 
mažiems investoriams, khd gavus ne
paprastas palūkanas savo pinigų. 
Pasiūlymas naujas ir geras, galite 
pilnai išegzaminuoti. Nieko panašaus 
dar nėra buvę. Viršininkas sindikato 
žmogus su patyrimu. Tai nėra “biz
nio proga’’, bet tikra ateitis gabiems 
investoriams. Pilnas nurodymas per
tikrins žingeidaujančius žmones. At
eikite arba rašykite Šiandien dėl 
smulkmenų. Adresuokite

Pinigai išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo 

pranešima iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siąstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėją parašais.

Pinigus gavo:
21144 — K. Survilo
21245 — A. Ramanauskas
20782 — F. Dirmeikis
21336 — I. šimkevičienė
54389 — M. žiurakauskienė
95669 — J. Venckus) 
95716 — 0. Buzienė 
95704 — K. Durą 
54353 — A. Kundrotai 
21228 — A. Abromavičaite 
(21156 —. A. Brasus 
20861 — A. Paugienė

Į 21111 — A. Korsakas
(54462 — M. Urbas v 
21312 — E. Jakubaitienė

1 21161 — V. Kavaliauskas

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Chicago Credit Bureau
Siute 1121 

140 S. Dearbom St.

Palengvins akiu įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak

tą. Prirenka teisingai akinius 
»se atsitikimuose egzaminavi* 
daromas su elektra, parodam 
mažiausias klaidas. Speciali 

i atkreipiama į mokyklos vai-
Akiniai nuo $4.00 ir aukščiau

10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p
1545 West 47th St
Pbone Bnnlevard 7589

ati- 

toli-tą, 
regystę. 
Visuose 
mas 
čia 
atyda 
kus. 
Vai:

vai
su gižiau, 

iki 1 p. p 
St ’ 

7589

20726

B. Ramanauskienė54487
20877 — I. Tamkunag
21630 — B. Venalienė
21172 — K. Miekauskienė
21392 — O. Šeštokienei
21292 — A. Jaicoriutė'

20648 — T. Kerbušaitis
21339 — J. Narbutas
54378 — S. Mačauskaitė

■ 54467 — L. Radvilienė 
20968 — I). Dešris 
20766 — R. Pivorienė 
21320 — V. Jakas \ 
54504 — Z. Adgaitis 
20671 — J. Trušinskienė

A. Urbaitis
20891a — B. Bukauskienė 
20935 — O. Kasperavičienė 
54415 — J. Kiaupa 
54483 — A. Barauskas
54433 — J. Grinius
54434 — K. Pilibavičius 
21134 — M. Toleikienė

782 — V. Mickevičiūtė 
95692 — M. Burusienė 
21221 V. Dantienė

Kondratas 
Kodičienė 
Simkevičia 
Sakalauskienė

Lietuviy Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

............... \
Tel. I^afayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju .kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago, 111.^

54470 — J
20755 — E 
20957
20883 — O.

p.

Kvitai su paėmėju parašais randas) 
“Naujienų” ofiue.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

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

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

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

Telephone Lafayette 4543

Atyda i
Lietuvių

Chicago, I1L

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
3434 W. 65 Street, 

Rcpuhlic 4876

v •< u



šeštadienis, Vas. 7 d., 19Ž*

Lietuvių Rateliuose.
(Seka nuo 6-to pusi.)

Iš visų keturių vėjy

tus, tai rodos it vargonais groja.
-------- :o:---------~

Čia yra keletas lietuviui dides
nių ir mažesnių draugijų. Vie
noj dičkėj draugijoj tūlų sky
rių vadovauja J> Uktveris. Thats 
all right Joe. , ' ..

North Side
i

—-:o:---------.... . . .,
šios kolonijos širdis yra JKęiH- 

tučio Kliubas. 'Prie jo spiečiasi
North Sidės raudon-iiosiai al-|vjsokių pakraipų žmonės ir visi 

laikė keletą slaptų susinnkimų, broliškai sugyvenk. Narių turi 
kuriuose buvo visi iškeikti. To ~ 
viso priežastis, tai-piaradymas vjr* g dolerių. - Visiems prie 
įtekmės “minių” tarpe. Viena
me susirinkime tapo Tarta vi
siems arba nors po keletą trauk
tis į pietus ir daryt sau pozici-

rodos apie 400, o pinigų rodos

Jo patartina spiestis’ ir remU.
West Side

Musų kolonijų apnyko papOŠ
jas draugijose. bet ar tai jiems (italionai). Daily “Frent1
pavyks — nežinau. 

---------:o:--------
Chicagos Lietuvių Dr-jos*Sav. 

Paš. visi nariai susidomėję kils 
link busiančio kontesto., Konte- 
ste visi nariai lygus. Dovanos 
nuo 5 iki 100 dolerių. Kontesto 
laikas nuo vasario 6 iki rugpiu- 
čio 8 dienos š. m. Vyrai į darbų? 

------- i: o:———

jau is visų pusių apsiaustas ir 
sako, kad marijoniškiai faderiai 

• esu labai susirūpinę tokiuo pa
pos vaikų siautimu. Daugelis 
lietuvių parduoda savo nuosavy
bes ir nešdinas iš šios apielinkės 
kur nors į pakraščius miesto. 
Vienas katalikas štai kų man 
pasakė: “Nežinau kas ir beda- 
ryt. Papos vaikai eina ir eina 

Savitarpine (taip vadina C. L. mane klausdami, ar aš ne
ik S. P.) sako nusisamdžius sau noriu savo namų parduot. At- 
ko respondentą. Reiškia, north-, sakiau, kad ne! Tada bananų 
sidiečiai uždyką niękd nenori. iUpįniį ant šalygatvio tiek pri- 
Fai ir gerai,’ nes uždyka tik aš 1Uętė, kad vienų vakarų išėjus
vienas ir terašau! -

—' . »■ * -■— •• J

Rytinės žvaigždės Paš. ir Pas.
Kliubas •(•engia. Mastinį 
šiandie, Meldažio syet. 
bus daug ir gerų dovanųr

Bridgeportas
Musų kolonijoj kiekvieną

pasivaikščiot, net keletu sykių 
kritau ir užpakalį smarkiai atsi- 
mušiau.”

Aš jam patariau kaip galint 
greičiaus parduot ir dumt kuo- 
toliaus nuo papos vaikų ir jo 

. agentų.
ne-j

Balių 
Sako

gijas, kurios dar nėra prisidėjo 
sios prie bendrovės pranešė, 
kad aplankė keturias draugijas, 
iš jų dvi mano prisidėti prie 
bendrovės,, o kitos dvi dar abe- 
jo/C“^ Tos dvi draugi j i, kurios 
mano prisidėti prie ‘bendrovės, 
jos buvo prisiuntusios ir atsto
vus, kad patirti bendrovės stovį 
ir gauti platesnių informacijų, 
gavus juos pranešti savo drau
gijom. Nutarta padaryti vajų 
draugijų nariuose, per vajų ko
mitetas aplankys kiekvienų 
draugijų ir jose bus perstatoma 
bendrovės stovis ir jos tikslas. 
Perstačius bus reikalaujama nuo 
draugijų narių/ kad kiekvienas 
jos narys nusipirktų bendrovės 
serų bent už vienų šimtų dole
rių. Jeigu tas pasiseks, tai ben
drove atsieks užbriežtąj į tikslą 
sekančių vasarų. Komisija pra
nešė, kad yra rengiamas vaka
ras kovo 1 <1. K. Strumilo svetai
nėje. Bus sulošta “Gairės” dar 
pirmų kartų šioj apielinkėj. Ka
dangi veikalas netrumpas, užima 
ilgų laikų atlošti, tad anksti pra
dės. Sekantis šėrininkų susirin
kimas bus labai svarbus, turėtų 
kiekvienas šėrininkas atsilanky
ti. Jame patirsite vajftus pa
sekmes. Nesibijokite šalčio, 
sekantį susirinkimų bus šilta 
svetainė. Susirinkimas buvo 
nevisai skaitlingas, bet iškeltus 
klausimus svarstė rimtai ir il
gai.

L. D. N. B. Korespondentas.1

Žniy visuomenė
Kraujas.

d.Sekmadieny, vasario 
Raymond Chapely, įvykoi įdo*- 
m i Mokslo Draugų paskaita. 
Ją skaitė drg. P. Grigaitis.

Drg. P. Grigaitis nupiešė, 
reiškia žmonių visuomenė, 
įrodė iš kur atsirado kalba;

ką

ar 
gyvuliai turi protų, technikos 
vystymąsi ir tt.

Geras daiktas bintų parašy
ti apie šias paskaitas, bet 
paslų vilkas ne tunika”; 
gerinus pačiam, iš prelegento 
patirti ir sužinoti šias paslap
tis, kurios tikrai stebina klau
sytojus. >■ . .

Sekamų sekmadienį, * vasario 
8 dieną, 10:30 vai1, ryto, Ray-t 
mond -Chapely įvyks Dr. Ka
raliaus paskaita. Paskaita api
ma skystimų, kuris teka žmo
gaus gyslose ir maitina žmo
gų kraujų. Kokis kraujas 
yra žmoguje ir kokis jis turi 
būti; kų daryti, kad turėti ge
rą kraują ii*/ ilgai gyventi? 
Šias žinias aplaikys sekmadie
ny visi tie, kurie atsilankys į 
Raymond Cfiapel ir girdės dr. 
Karalių aiškinant. — R.

per 
daug

—- ---- :o:---------
Musų kolonijoj šiuo tarpu ra-dėldienį' Mokslę Draugat?)aiko į-

vairias paskaitas, žmonės *pų-; nrti. Salaveišių Armijos ir kito- 
skaitomis labai įdomauja ir skai- ki barabansčikai šalčiams užėjus 
tlingai į jas lankosi. Praeitus nepasirodo gatvėse.
du nedėldienius
tė “Naujienų

Vasario mėti, 8 d. Vaič 
kaus Teatras Ciceroj

Dzimdzi-Drimdzi vakar 
negalėjo lošti

Serga p-n i Dikiniene.

gi bijs klases vaikučiams ir 
mergaitėms, klases merginoms 
virš 16 metų amžiaus, klasės 
motinoms, klases kudesnems ir 
riebesnėms ir kitos įvairios kla
sės. ,

Yra apgailėtina, kad kai ku
rie rr uj5.ų žmonės nekreipia - do-i 
mės šią dailės šaką. P-lė AL: 
dona Narmonta yra pirmutinė 
lietuvaitė šokėja Clncagoj ir 
pirmutinė liiduvaite mokytoja 
baleto ir klasinių šokių.

—L. Narmontaitė.
' *•/

šių dailės šaka. P-lė Al-

Pranešimai

PRANEŠIMAI
Draugyste Palaimintos Lietuvos 

laikys mėnesinį susirinkimą sek
madieny, vasario 8 d., Juodvalkio 
(Kashii^kio) salėj, 733 W. 18 gt. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Bus rin
kimai darbininkų dėl maskų baliaus, lodei visi nariai yra niel- džiaim atsilankyti.

ig. Žilinskas,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RĘND0S kambarys dėl vai

kino, merginos ar vedusios poros. 
Karštu vandeniu apšildomas ir kiti 
visi parankumai., Atsišaukit 

4501 So, Troy St.
Tol. Lafayette 8499

rašf.

S. L. A. 174 kuopos mėnesinis susi- 
f< rinkimas įvyks VaSaribt8 d.,*1 pirmą 

vai. po pietų^Fųlier Fąrli ęiuh Room 
ant antrų lubų, 46' ir Rrihcenton ĄVe. 
Visi nariai bukit ,susirinkinie« " 

—‘ Fin. rašt.‘ M. Kdrtaskis,

ANT BENUOS kambarys dėl vie- 
rtp vaikino be valgio, arba mergi
nos. kuri norės pati pasidaryti. 
Puikus didelis kambarys prie ma
žos šeimynos. ^Atsišaukit subatoj 
ar nedėlioj. 3 blokai nuo Kedzie.

5542 S. \Vipple St.t
—1 Fin. rašt, M. kdrtaskis.

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

ar kviečia.
SLA 129 kuopos- susirinkimas įvyks 

8 d. vasario, 2 vai’, po pietų, Dvorak 
Parko svetainėj, prie -May ir Culler
ton (2Q-tos) gatvių. Visi nariai pra
šomi atsilankyti ir naujų atsivesti 
prirašyti. —Vaidyba.

S. L. A. 129 kuopoj mėnesinis' susi
rinkimusįvyks Vasario .8 d., 1925 m., 
2 Vai. po pjetų, pvorak Park svetai
nėj, W. Cullerton -St. Draugai ir 
drauges teiksitės skaitlingai susirink
ti. — Kviečia Valdyba.

S. L. A. 176 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, Vasario 8, 1925, 
1:30 vai. po pietų, Jokanto name, 
4138 Archer Avė. — Povilaitis, rašt.

Lietuvių Laisvės Kliubas, laikys'mė- 
nesinį susirinkimą subatoj, Vasario 7, 
1925 m., 7:30 vai. vak., Jono Mazi
liausko svet., 3259 So. Union Avė. 
Malonėsite visi pribūti ant susirinki
mo. — Rašt; K. J. Demereckis.

Chicfiigos Komitetas Lietuvos Naš- 
laičiamp Šelpti rengia maskaradą su 
daugybe f—J------ *■'" ”
vasario

vai. vaje, įžanga 50c. širdingai kvie-•’ parapijonai malonėkit dalyvauti' 
čiame gerb. visuomenę atsilankyti ir ~ — - - -----—
prisidėti prie sušelpimo Vilniaus ir 
Kauno našlaičių. —Komitetas,

e įvairių dovanų, šeštadieny, 
v«o»xiv 7 d., Mildos abejose svetai
nėse, 3142 S. Halsted St. Pradžia 8

Garf;
Moterų 
si n j su 
tainėj, 
dalioj,!vasario 8, 1 vai. po/pjciij

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 
Įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsigy
venti, vyrams arba moterims; su val
giu arba be valgio, $3 ir $1, $8 į 
savaitę su valgiu.

PETER GADEIKO, 
1606 So. Halsted St.

»
RENDAI ruimas vyrui. 

Gera vieta gyvenimui.
Kreipkitės:

722 W. 35th St.
3 lubos

paskaitas skai-; Aštuonioliktosios gat. apielinkč 
. . . . K^Jukionus . ^USų kolonijoj yra keletas į-

Grigaius temoj: Gamta ir vi- vaįrjy draugijų ir kliubų. Vie
šuomenė. I askaitų lankytojai na didžiausia šios kolonijos 
sako, kad abi paskaitos buvo i ^draugija yra Palaimintos Lietu- 
ri skanumynai. vos, įur^u įa]p jr nariais ji

r , , 77’.0, v v ra visas draugijas pralenkus.
Musų kolonijoj yra vienas zmo- j»e to> §i draugija yra proffresy, 

gus (jo vardas Tamošius aiba^- Daugelis musų draugijų y- 
Thomas) tmp apsisvietęs, ac ra suvarytos į Apyei’zdos beis- 
sako: Tie visi, kurie į alkias- jųes kada draugija yra
Čius laso ia tiku avinai. e , Jbeismentinė, tai geriausia esti 
nieko stebėtino, nes jis turbut • ja kjrpt 
visus lygina pagal save., 

---------:o:--------
Simano Daukanto Dr-ja rūpi

nasi statymu antkaapio Simanui 
Daukantui Lietuvoj, Papilėj.

-------- :o:---------
Bridgeporto kolonija visu kuo 
pasižymi, pav.: tautiškumu, biz- 
niškumu, progresu, aukavimu, 
aukų rinkimų, atskaitų neišdavi
mu ir kur čia žmogus viską ir iš- 
rokuosi.

--------- :o:----------
P. S. J musų kolonijų jau yra 

persikėlusi ir “štinki institušin.” 
Bridgeportiečiai taip vadina tū
la įstaigų persikėlusių nuo stok- 
jardėlių. t

i -----------u—*

Aštuoniolikiečiai dar gali ir 
'daugiau kuo pasigirti, tai yra 
”mėnulo šviesos” sunaudojimu. 
Važiuojant 18-tos gatvės karais 
jau ir konduktoriai vienų gatvę 
šaukia “Moonshine Alley.” 

---------:o:--------
Jeigu kurių kolonijų čia ne

paminėjau, dovanokit. Mano 
misijos tęsiasi toliaus ir visas 
kolonijas stengsiuos aplankyt.

•—Prof. Piš.

Roseland

Musų kolonija yra ramiausias 
kampelis snauduliams ir tingi
niams.

Vasario 2 d. įvyko Lietuvių 
■ I >4,i’ljinink.u Ntimo Ben<li-ov^s ŠH- 
Įiininkų mėnesinis susirinkimas. 
Jame šėrininkų buvo vidutinai, 
gal todėl, kad nekuriems šėri-

--------------------- _•----------------------------

Orui atšalus visi bombariiriai, 
kakrūčiai ir tarakonai perstojo 
tvoromis vaikščioję.

Brighton Pa i k
šios kolonijos singeliai 

myli rūgščius kopūstus,
rienės laike pasisukus valgykloj 
tai tikrai malonu paklausyt, ka
da keletas lietuviu traukia kopus Komisija, kuri aplankė tas drau- įsitikinikit.

labai
Vaka-

RUIMAS rendai vyram, meis 
ginom ai’ vedusiai porai; siu 
valgiu ar be, Prie mažos šei
mynos. Kreipk itęs, 1 lubos 
fronta-s. ;!'t,// . .

, 921 W. 33rd PI.

Liet. Taut. Kat. Parap. mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, Vasario 
8, 12:3(1 vai. . po pietų. Nuosavoj 

. svetainėj, 35 Št. ir Union Avė. Visi 
i sirinkfipe, nes yra svarbių ' reikalų 

tarimui. .ir Klebonas.

Town of Lake namų savininkų ir 
Am. Pil. Kliubas laikys susirinkimą, 
pąneedėlio vakare, Vasario 9, 8 v. v. 
šy. Kryžiaus par. svet. Ateikit vi
si, yra svarbių dalykų tarimui.

— A. Vinckevičius, sekr.
;---- 1Chicagos Liet. Savitarpines Pašel- 

pos draugijos susirinkimas įvyks ne
dėlioj, Vasario 8 d., Zvviązek Polek 
Svet., 1315 N. Ashland Avė., 2 vai. 
po piet. Draugai susirinkite laiku.

— Rašt. šaikus.

KAMBARYS rendai vienam 
vyrui, apšildomas, švarus ir 
gera vieta gyvenimui.

Kreipkitės, — 2 lubos.
3131 Emprald

ield *Park Lietuvių Vyrų ir 
Pas. Kliubas laikys niėne- 

sirinkimą John .Engel’s sVe- 
3720 W. Harrison St., ne-

indonėkite atsilankyti sliait- 
> x—M., Medąliiiskas

Bridgeport. ■■ -/-/Illinois Lietuvių 
Pašalpas Ktiubo.. juėnesini.s susi- 
rinkimaįi įvyks šeštadienį, vasario 
7 d., 8 vai. vakare, Mildos svetai
nėj, 3(42 S. Halsted St. Visi kliu- 
biečiai esate kviečiami dalyvauti 
susirinkime. —A. J. Lazauskas, ras.

JIESKO DARBO
PAJĖŠKO darbo ‘mergina mokanti 

Jietuvių ir anglų kalbas įjr gerai pa
žįstanti rašybų. Turintį ilgų metų 
patyrimą ofiso darbe, f Gerai varto
janti Typewritprį, gali4itl atsakinėt 
laiškus be diktavimb> ir turinti geriau
sius liudijimus,/^“Atsišaukit j Nau
jienas, T7^/So. Halsteil St., Box 
No. 46L'

REIKIA DARBININKŲ ~
VYRU

Cicero, III. — Priminimas cicerie- 
čiams ir apielinkės lietuviams, kad 
S. L. A. 194 kp. rengia puikų vakarą 
Vasario 8 d., tai yra rytoj, Lietuvių 
Liuosybės svet., Laiką ir kitus par 
aiškinimus tėmykit apgarsinime. Tai
gi kas turėsit liuosą laiką, nepraleis
kit nėatsilankę, nes tokių vakarų ma
žai surengiama. — S. Z.

Vakar šv. .Jurgio svetainėje 
turėjo įvykti Dzimdzi-Drimdži 
vaidinimas. Tačiau netikėtai 
susirgo p-ni Dikiniene ir nebe
buvo galima vaidinti. O tai 
todėl, kad p-ni l'likinienc tūlo
jo lošti, gi jų pavaduoti nebu
vo kam.

. I ■ J ■ \
Reikia vilties, ' kad p-ni IX- 

greil

Vai čkai is 1 žramos 
antru kartu su savo 
m u aplankys Cicero, 
mas įvyks šį sekmadienį, šv. 
Antano par. svet., 4913 W. 15 
St. Pradžia lygiai 8 vai. vak.

Programa labai įdomi 
suvaidinus “'Dumblyne”, 
rioj yra apsčiai juoko ir aša-’ . . _ 
rų, bus pastatyta nepaprastai kinienė greit pasveiks, ir 
juokinga kodcn^lja—«iatyra Lzimdzi-'Drimdzi vėl ‘galės lin-
‘ ‘ Nea tmiefz ga m a s maz gas ’ ’.

1 d. vasario mėn. tas veika- 
las buvo vaidintas/Dievo Ap- ... .. .< i-l
veizdos par. mokyklos' svetai-AlOOIlO? 00181188 08 
nėję. Publika truko nuo juo-| 
ko, ir tarp savęs kalbėjo, .kad 
taip linksmos ir įdomios ko
medijos seniai nebuvo matę. 
Turinys yra paimtasi iš lenko- 
manų 
tuviai 
bėt i. 
senas/ 
manijos atstovas, 
imiedjija -dal^rą,

Te a t ras 
vaidini- 
Vaidini-

Dr-s ė Lietuvos Vėliavos 
laikys savo mėnesinį 

ii sekmadieni, vasario

nes

ksminti publikų. ”

lėto šokly studija
Turiu pranešti Visiems užsi

registravusiems ir kitiems, l^ad
laikų
mėgdavo lenkiškai kai- 
Tame veikale 
felčeris, kvailas

Tai yra ko-
pašiclpianti1 i

lenkomanus. Laibai gražus ait- n duodamos tiems, kurie
• •* *1 • V . * 1 • -rj-u Ii ?

kada atiiĮarymas studijas yra atidė
tas nuo vasario 7 d. iki va5?^ 

išveš tas | rio dienos. Norintieji už^i- 
lenko-| regisp-uoti turi progų prisira

šyti prie klasių piig’iau dabar, 
I negu vęliau, nes specialės kai-

7 
užsiregistruos prieš vas. 28 d.

Taipgi turiu pranešti, kati 
apart tų įvairių klasių, apie 
kurias laivo rašyta. ‘ pirmiau, 

liaudžiai, bus duodama ir privatines lėk- 
Nors patsai Teatro Direkto- cijeS visuose skyriuose. Diplo-

siminimo vaizdas iš gilios pra* 
eities.

Musx džiugina, kad Vaičkus 
tarp rimtų dalykų 
mums it’ wui-.cli.tm ynų 
juoko, suprantamo

duoda

rius po sunkios ligos jaučias 
ibet noreliamu-s su

stiprinti ūpų publikos ir savo 
artistų pasiryžo šiame spėk-

pinkams jau nusibodo šaltoj nestiprus, 
svetainėj laikyti susirinkimus.
Priėmusi protokolų iš praeito su
sirinkimo sekė raportai. Orga- ((taiklly suvaidinti “Neatmefcga- 
nizatorius pranešė, kad valdyba' me mazge” y 
visa po kaucija. Pinigai bankoj Malonu girdėti, 
perrašyti ant naujosios valdy- mas bus pagražintas asmeniš- 
bos.. Bendrovės metinis rapor- k u dalyvavimu gerb. Vaičkaus, 
tas pasiųstas toms draugijoms, Todėl uidetriečiai 
kurios priklauso prie bendrovės, apsilankykite. Pamatykit

fdčeriaus rolę. 
, kad vaidini-

nesnauskite,

mos bus duodamos tiems, ku
rti' užbaigs paskirtus kursus.
. ■■ 1

šios bus reguliiarės kalsės:
1. Baleto šokiui,
2. Klasiniai šokiai,
3. Įvairus šokiai, charak

teriniai ir k.
4. Atletikos pamokos,
5. ‘ Paprastų balių šokiai.
Visuose skyriuose j)iis duo

dama privatinės lekcijos. Taip-

BE CAf>E?Ul_ .
iHsue ^ocay,
PfvętTNęęt SHES

ąnD weqe 5 
GUiCk. SPsNOS/ 
be ųOw-V2Ž

ČeoriMfrkv,' 1
KNOtd UJHPrr CH V> 
ę>0»NG-VoU NEEO^r ' 
uose fcNM SL&^^ę£ge<js 

MHĮ 5 ’

Am. 
susi- 

., .____  8 d.,
po pielų, Davis Sųuarc par- 

Pau- 
drau-

rinkim
1 vai.
ke svetainėj, prie 45 ir So. 

galvių. Malonėkite visi 
atsilankyti, nes turime 

svarbių reikalų apsvarstyti.
—F. Motuzas,

liną

rast.

i X I KRAUJAS
Sekmadieny, vasario 8 d., Bav- 

mond Chapcl (816 W. 31 Si.) 
Mokslo Draugų prelegentų bus Dr. 
Karalius. Jo lema — Kraujas, žin
geidi paskaita apie žmogaus gy
vybės maitintoją kraują. Pradžia 
10:30 vai. ryte. —Mokslo Draugai,

Draugystė Teisybės Mylėtojų lai
kys savo mėnesinį susirinkimą ne
dėlioj,. vasario 8 d., 1 vai. po; pic 
tų, Mąrk White Sųuare svet., prie 
29-tos ir S. Ualsted gt. Visi na- 
riai-rės malonėkite būtinai laiku 
susirinkti, nes yra daug svarbių 
reiakli. aptarti. —Raštininkas.

Liet. Moksleivių Susiv. Ani. Chi
cagos kuopos reguliaria susirinki
mas įvyks nedėlioj, vasario 8 d. 
pas pp. Stogius, 4049 S. Biclunond 
St., 2 vai. po piet. Visi nariai ma
lonėkit atsilankyti, nes bus svar
stoma hibąi svarbus reikalai. No
kintieji prisirašyti yra kviečiami. 
Bus užkandžiai ir 11.

L. Narmnota, pirm. 
• F. Stogis, ižd.

Nor(h Side. —S LA 226 kuopa 
rengia draugišką vakarėlį nedėlioj, 
vasario 8 d., Liuosybės svet., 1822 
VVubsa iisin avė. Prtulžui 7:^0 vai. 
vakure. gružu.s* uuizikiilis pro
gramas, taipgi kalbės T>r. A. Mont- 
vidas. Po pi’ogi’anio bus šokiai prie 
geros j orkestrus. Kviečiame publi
ką skaitlingai atsilankyti.

* —Komitetas.

JIESKO PARTNERip
JĖŠKAU partnerio į vištų augini; 

mo biznį, su $500. Aš turiu gerą 
patyrimą tame biznyje. • Butų gerai 
katras turi savo farmą netoli nuo di
delio miesto kur yra geras manke
tas.

REIKIA Jčberių prie dirbtu
vės ir lauko darbų toliaus iš 
miesto, 44 iki 50 centų į valan
dų.

30 S. Cahal SI.
2 aukštas

J. D.,
2252 — 24 St., Detroit, Mich 
-------- « .

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANCIONIS, Prez..

LIETUVISKAS I (ESTĄ U PANTAS 
SU KOTELIU

Visados geras maistas ir guolis; 
teisingas patarnavimus.

"a. guodelis, 
Savininkas

4157 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 5998

ISRENDAVOJIMUI

Draugystė Lietuvos Dukterų tu
rės savo susirinkimą vasario 8 d.,1 
I vai. po pietų paprastoj svetai
nėj. Narės būtinai turite susirink
ti, ne^ yarstvarbių reikalų, o taip- 

renkamos darbininkės |>a- 
—A. Juozaitienė, sekr.

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

6530 So. Robey St. 
Tel. Prospect 3926

gi bus 
liui.

Į . 'LM$A Centro valdybos ir Apš
vietus! komisijos bendras posėdis 
įv^ksj.sekmadieny, vasario 8 d., /' 
vai. dieną, J. Lazdauskio bute, 
6044 S. Peoria St. —Raštininkas.

IMSI R EN DU O J A 3 kamba
riai su visais reikalingais daik
tais;' gali bu t, ženoli arba pa
vieniai. Renda'labai prieinama. 

l-( Klauskit krautuvėj
710 W. 14th St. '

SALEŠMENŲ
KEIKIA dviejų salesjnenų, kurie 

gali uždirbti virš $100 j savaite 
pardavinėjant namus ir didelius 
akrinius lotus musų naujoj subdi- 
vizijoj, kuri randasi prie Kock 
Jsland geležinkelio, gražiausioje 
vietoje South West. Pageidauja
ma tokie, kurie turi automobilius. 
Patyrimas nereikalingas. Pasirna- 
tykil su*

A. G. STAVBOU, 
Su i te 703

Ii S. La Šalie SI.

S AEESMEN (/; pasi u tymui 
labai pelningo biznio dėl ma-( 
žu invertorių. Musų biznis tik
rai legalis ir galite jį išegza
minuoti. Atsišaukit Room 1121

1 10 S. Dearborn St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius, Hud- 

son douch, tik 7000 mylių važinėtas, 
arba mainysiu j muž<-. tl’oką. Kas 
pirks, tas gaus bargeną. Kreipkitės 
vakarais po 5 vai. /ak. 2 lubos fron
tas.

3300 Sv. .Union Avė.

PABS1DUODA “|{co” 5 pasažie- 
rių touring sport niodel karas. 
Turiu greit parduoti, nes išvažiuo
ju į Lietuvą. Savininką galimu 
matyti subatoj nuo piet, nedėlioj 
visą dieną.

833 W. 33rd St.
II fl. rear

By Thornton Flsher
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NAUJIENOS, Chiyago, fll 4
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Šeštadienis. Vas. 7 d., 1925

NAMAI-ZEME
DIDELIS BARGENAS 

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

4449 S. Talman A,ve.
2 11.

PARSIDUODA 5 kambarių rakan
dai, fronto setas skurinis, Viktralas, 
kamodė, rašymo šėputė, siuvama ma
šina valyti karpetą, lovą, visi geram 
padėjime kaip nauji. Galima visus 
ar po vieną pirkti. Galima matyti 
visados.

822 W. 37 PI., 2 lubos

PARDAVIMUI cigarų ir saldai
nių krautuvė, taipgi eigaretų, ta
bako, rašymui popierų, mokyklos 
reikmenų, soda fountain ir t. t., 
prie smarkaus transportinio kam
po ir netoli mokyklos, North West 
Sidę, naujos mados fixtures ir šla
kas. Pigii renda, geras lysas, nėra 
kompeticijos. Hibai reta proga bi
le kam dėl uždirbimo daug pini
gų. Už $li80(K numirksite viską. Jei 
reikia italinais i.šmokėjimasi gali
te gauti. Yra verta daug daugiau, 
pasižiūrėkite palys krautuvėje.

5203 W. Division Si.
Kampas l.aramie Avė. Imkit ('hi
cago Ąve. karus iki Laramie Avė. 
ir eikite j šiaure iki Division.

BRIGHTON PARKO 
BARBENAI!

PARDAVIMUI
PARSIDUODA kuopuikiausiai pir

mos kliasos PULRUIMIS, BARZDA- 
SKUTIKLĄ, ŠIOKEISAI ir tt. 
sas ilgas, randa pigi. Geriausioj 
keiton. Tokios progos dauginus 
gj<isit. Atsišąukit tuojau. • 

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

Ly- 
lo- 
ne-

III.

PARDAVIMUI bučernė 
gražioj apielinkėj, 4 metams 
I ruimai prie biznio, daro 
$650 j savaitę, knygučių 
Esam du partneriai, vienas
džia Chicago, o vienam negalima 
apsidirbti. Mainysiu ant mažesnio

pigiai 
lysas

nėra.

biznio.
. Halsted SI.

I * ARI) A VIM t! I grosernė i r 
bučernė, lik viena per du bl'o-

5200 S. Ilonore

PARSIDUODA cigarų, kendžių, so
dos, ice creamo ir notion krautuvė; 
biznis išdirbtas, vertas $2300, ptrsi- 
duoda beveik už pusę kainos. 5 rui- 
rpai gyvenimui, vana elektra, remia 
50 dol. Nepraleiskit šito bargeno.

Atsišaukite:
5613 S. Racine Avė.

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

Atsišaukite
1739 S. Halsted St.. Box 460

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

3300 S. Union Avė.

BIZNIS pardavimui vyriškų dra
panų krautuvė. Offmans’ prosinama 
mašina, siuvama mašina spėka varo
ma. Elektrikinė iškaba ir viskas kas 
tik reikalinga prie krautuvės. Renda 
pigi, garu apšildoma. Gera apielinkė, 
biznis išdirbtas, nėra kompeticijos, už 
4 blokų tik yra tokios krautuvės. Par
davimo priežastis didelė; turi par
duoti greitai. .Kreipkitės J. A. Globia, 
455 VV. 79th St. Tel. Stewart 2997

Bargenas
Pardavimui pirmos 

černė, naujas narnąs 
Daroma už 
Parduosiu už cash arba 
į 2 uagštų mūrinį namą; 
randasi geroje vietoje 
mėnesių senumo.

51124 S. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6271

klesos bu- 
ir fikčerfoi. 

$1000 biznio į savaite, 
mainysiu 

namas 
ir lik 6

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

Agentai nesikreipikt.
Naujienų Skyrius 

3210 S. Halsted St.

PARDAVIMUI saldainių krautu
vė. Galima su rakandais ar be ra
kandų pirkti; 3 kambariai dėl pa
gyvenimo. Renda $15. Parduosiu 
pigiai.

Atsišaukite
4432 S. Ilonore St„

ANT PARDAVIMO saldainiu krau
tuvė, geriausioj biznio vietoj ant 
Bridgeporto; biznis išdirbtas per 
daugel metu. Pardavimo priežastį 
patirsit ant 
ro biznio ir 
į krautuve. 
Chicago, III.

biznis išdirbtas 
Pardavimo

vietos. Norėdami ge
gėms vietos kreipkitės 
3300 So. Halsted St.,

PARSIDUODA grosernė, labai 
pigiai, lenku ir lietuvių apgyven
to] apielinkėj. Turiu parduoti greit, 
nes turiu du bizniu.

Atsišaukite
4323 S. Wood St.

PARDAVMUI pigiai pulnii- 
mis* ir tabako krautuvė, pusė 
arba visą biznį; gera proga 
padaryti pinigų. Atsišauk it.

Tel. Pullman 6323

PARDAVIMUI Singer siuva
moji mašina, geram stovyjč, 
kaina $12.

1952 N. Crawford Avė. 
netoli Armitagę.

PARDAVIMUI bučerių Bay 
Ice box, 8x10, 12 pėdui stalčiai, 
ir 38 pėdų lentynos.

Bader
3600 Union Avė.

PARDAVIMUI aptieka, didžiau
sias bargenas koks kada nors buvo 
pašildytas. Pražudė savo lysą. Tu
ri bųt perkraustyta. Gražiausi, 
vėliausios mados mahogany fi.sče- 
riai ir daug šviežio šlako, taipgi 
moderniškas Soda FauMtąin, vis
kas prirengta dėl dideles augštos 
rųšies aptiekos, verta virš $15,000, 
viskas kaip nauja, atakas vienas 
vertas daugiau negu prašoma kai
na, greitiems pirkėjams parduosiu 
viską už $3,500, jei reikia dalinais 
išmokėjimais. Jei reikia, staką ir 
fixčerius galima dastatyti į jūsų 
apielinky. Del smulkmenų pasima- 
tvkite su

BENDER & COMPANY 
155 N. (’lark St. 

kampas Randolph SI. 
Tel. Rąndolph 1 135.

Iš rylo nuo 10 iki I po pietų

Extra! Extra!
PARDUODU restauracija su bur- 

ding house, priimsiu lotą ar gerą 
uatomobilių už dalį (mokėjimo; 
biznis geras. Gera vieta:, tarpe 
dirbtuvių ir prie didelios geležin
kelio stoties. Už tokį biznį žmogus 
dėkavos«

KODĖL PARDUODU?
Liga šeimynoj priverčia taj da

ryti.
KAINA???

Teisingas pasiūlymas valug 
gų bus priimtas.

Atsišąukit
1739 So. Halsted St.

, Box 462

jnei-

PARDAVIMUI saldainių, tabako 
ir notion, drabužių, tulšių ir vi
sokių smulkių daiktų krautuvė. 
Biznis išdirbtas, pigi renda, I 
kambariai gyvenimui. Priežastis — 
turiu savo namą su tuščiu štoru.

Atsišąukit
114 E. 107 St.

Te1, Pulhnan 1030

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

Tony Hartman

PARDAVIMUI barber shop, , ge
roje biznio vietoje. Parduosiu už 
ganu prieinamą kainą; biznis iš
dirbtas per daugelį metų. Parda
vimo reikalą sužinosite vietoje.

John Andrukaitis,
1807 \V. North Avė., Chicago, III.

PARDUODU grosernę arba 
mainysiu ant loto ar automo- 
biliaus. Vieta gera bizni dary
li. Ruimai gyvenimui.

Kreipkitės
4107 S. Maplcvvood Avė.

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

Parduosiu pigiai.
Mike Grobą rėk, 

2655 West 43rd St.

PARDUOSIU arba mainysiu 
bučernę ir grosernę ant auto
mobilio. Geras bargenas?

5044 S. Wentworth

BARGENAS!
Soft drink, candies, cigars, stationery 
ant “trans. cor.”, gera vieta pinigų 
darymui, biznis gvarantuojamas. Prie
žastis pardavimo išvažiuoju į Lietu
vą su Naujienų Ekskiursija. Kas nu
pirks šį pirkinį, tas laimės.

4120 Wentworth Avė.
Phone Boulevard 0786

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

Atsišaukite
x 972 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7998

NAMAI-2EME
DIDELIS mūrinis, 2 įlotu namas 

ptf-ie Marąuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va 
nos, beržiniai trimingai. Atsišau 
kitę prie James Kral, 2444 VV. 67 
St. Tel. Prospect 1364

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

P. O. Box 644, 
Chicago

NAMŲ PIRKĖJAMS
Nauji muro namai ką tik užbaig

ti, pagal vėliausio pastatymo, po 21 
pagyvenimu, su visais vėliausiais 
įtaisymais, po 5 arba 6 kambarius, j 
karštu vandeniu apšildoma, 30 pė-Į 
dų lotai; galihia pirkti su visai 
mažu įnešimu, taipgi priimsim.. . .
tamstos namą 'prie mokesčio; (lėlius kambarius; budavotas pernai 
kreipkitės pas mus tuojau, gausi- pagal naujos mados; reikia įmokėt 
te progą išsirinkti pagal norą. La-{$2,000 ar daugiau, kitus lengvais iš- 
bai geroj apielinkėj, arti puikaus; mokėjimais.
parko, bulvaro ir gatvekarių, i PARDAVIMUI naujai budavota 6 

PIETŲ DALYJE kambarių muro bungalovv; aržuolo iš-
Naujas niuro minias, 6 pagy ve- j baigimai pagal naujausios ( mados; 

minai |h> .> kambarius, karštu . gą-i stiklinis porčius; augštas sklepąs ir 
m apšildoma, su vėliausiais ifo>-> ar,tstogis; reikia įmokėt $2,500, ar 
‘i.v mais, galima pirkti įnešus $8000., (|augiau> kitus lengvais išmokėjimais 

Imime daug maži) ir didelių na- kaip randa; kaina $7,600 verta $8,500;
t dalyse Chicagos. bei j p|jjlns kaipo dalį jino-
teistngo ir uzgančdmlo patarnavi- . ...__ 1 '

r» kipinkilės miK ,CPJim.°* ________ ___________________

į PARDAVIMUI nužeminta kaina 2 
augštų muro namas; 2 flatai po 4 di
delius kambari

AUKSO KASYKLA
Pelnas $15,000 ir daugiau j mė

nesį. Didelė Road House, Motelis 
su didele sale dėl šokių. Budi ūkas 

plytų su dideliu beiz- 
naujos mados ištaisymai, 

dėl piknikų; arti
nientu;
Didelis daržas 
upės r didelio vieškelio, arti Ghi- 
cagos. Iš priežasties' nesufikihių 
šeimynoj išmainysime ant Chicn- 
gos nąrnų.

PARDAVIMUI
Naujas tik užbaigtas 4 pra
gyvenimų namas, visi po 5

PARSIDUODA pigiai 
kampinis puikus mūrinis na- 
hias 2 pagyvenimai 6 ir 7 
kambarių, 2 karų garadžius 
ir vištininkas. Lotas 60x125.----- - V- --------- JI   I * *• T XX O 

kambarius, aržuolo trimasJSu visais gražiais rakandais 
karštu vandeniu apšildomas, 
žodžiu, įtaisytas pagal vė
liausios mados. ParduosimMAINYSIME naują mūrinį namą,

ir 4 knmba-i pigiai ar mainysim ant ma24 pagyvenimų po 5 i 
rius, rendos $19,600 ant metų. Na
mas Randasi ari i Jaekson Parko. 
Mainysime bile ant ko.

žesnio namo ar loto,

mų visose
teisingo
rno kreipk i lės pas

CIIAS .1. BAGDZIUNAS & C<0. 
736 Wesl 351h Street 

i rytus nuo Halsted SI.

BARGENAI, BARGENAI
ANT' PARDAVIMO medinis na

mas, lotas 25x125 ir vištininkas 
Prekė $1600.

5 KAMBARIU medinis namas su 
vasariniais porčiais, uždaromi žie
ma su langais, vasarą su screeno* 
mis. Lotas 30V125; yra garadžius. 
Prekė $3300.

,4 KAMBARIŲ njedinis namas, 2 
otai ir didelis višlininkas. Prekė

PARDAVIMUI 2 goti mediniai na
mai ant kapinio loto; yra 2 fletai po 
4 kambarius ir vienas 5 kambariai; 
yra gesas, elektra ir maudynės vi
suose fletuose; reikia pinigais apie 
$3,000, kitus rendos išmokės; rendos 
neša virš $90.00 j mėnesį; kaina grei
tam pardavimui $8,000.

Turime daug daugiau visokių namų 
■kaip tai: Brighton Parko lietuvių 
ąpielinkese ir prie . lietuvįų vienuoly
no kuriuos galima pirkti nors ir ma
žai pinigų turintis, Atsišaukite dieną 
ar vakarais sekančiai.

BRIGHTON REALTY COMPANY 
J. Yushkewitz, Vedėjas

4034 Archer Av., prie California A v. 
Atdara visą dieną nedalioms.

$2700.

NAMAS nmriųis ir medinis. Pir
mas fialas dar neišdirbtas. Antras 
flata.š yra 6 dideli kambariai: 3 
lotai 90v125 ir didelis staibelis. 
Prekė $55011. Atsišauki! prie

L. L. FRANCELL, 
5126 Archer ir Kildare Avė.

BRIGHTON PARK 
BARGENA1

IŠMAINYMUI biznio naujas 
namas, 2 fialai, naujos

mu- 
faą- 

dos ii* biznis diilelis groseris. Biz 
nis yra genis. Del priežasties ligos 
išniaiąysirnc ant namu be biznio.

rinis namas,

BARGENAS BRIGHTON PARKE
Naujas mūrinis namas, 2 flatai 

po 4 kambarius, naujos mados, ce
mentuotas beizmentas ir aukštas 
stogas'. Parduosiu už 87500, įmokė
ti lik $1500. Atsišaukite pas

Jasudes ir Abramoviče
2015 S. Robey St., Chicago

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

arba be jų. Savininkas 
A. J. BERŽINSKAS 
6159 So. Artesian St.

1 flatas
Tel. Prospect 6674

Nuo ryto iki 10 vai. gali 
ma matyti.

MORTGECIAI -PASKOLOS

ANT PARDAVIMO

itain pardavimui medinis, 
nis bizniavus namas, su vi- 
įrankiais bučernės, grosernės 

ir tuneli romu fikčeriais. Platus 
du lotai, beismenlas, 2 karų gara
žas; 
Parduosiu pigiai, 
kur i 
pirkti

G re] 
kampi 
sais i

BRIGHTON PARKE BARGENAI 
2 fialai po 5 
ir elektra; lo- 

vienas blokas
Mūrinis namas, 

kambarius, vanos 
tas 37'/y platumo, 
nuo bažnyčios, prekė $8850, mort- 
gačius $5000. ’ r'

MEDINIS cottage. 6 ruimų, 
na, elektra, gatvė ištaisyta ir 
mokėta. Prekė $3650.

va- 
ap-

2 LOTAI ant California Avė. ir 
4'4th St., prieš bažnyčią. Prekė 
$4500.

Atsišąukit pas Walter Juris 
4400 S. Campbell Avė.

GERAS PIRKIMAS
Keturip pagyvenimu mūrinis na

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

59Š(> S. Talman Avė.

PARSIDUODA 2 aukštų kampi 
nis 
tais 
ras 
nes

augštų medinis namas, cementi- 
tiniu pamatu, 2-4 kambarių flatai, ga- 

BarXa elektra' $6600 
2 augštų medinis namas, 2-4 kam

barių flatai, gašas, vana, elektra. 
Ekstra bar- $5750
genas ***** ■

2 augštų mūrinis namas, su skiepu, 
2-4 kambarių flatai, bungalovv stogas, 
Didelis barge
nas

2 augštų mūrinis 
barių flatai, karštu 
Marųuette Manor. 
Bargenas

Mainysime 2-5 kambarių flatai mū
rinį namą į mažesnį namą.

Mainysime 1-6, 1-4 ir 1-2 kamba
rių flatus j mažesnius 4 21000 
namus. Kaina. M* I

Pardavimui bučernė, su naujais fix- 
čeriais, turi būt parduota tuojau iš 
priežasties ligos. ■ C O 900 
Bargenas 
, Didžiausias Real Estate Ofisąs 
Brighton Parke.' Mes suteikiame pa
skolas visiems musų pirkėjams. Mu
sų ofisas yra atdaras nedėlioj visą 
deina.

KOZLQWSkl BROS.
252547 St.

2

$10000 
namas, 2-5 kam- 
vandeniu šildomi,

$13600

medinis namas, su dvejais lo 
ir valgykla. Gera viela ir ge< 
biznis. Turiu urnai parduoti 
greitu laiku vvksiu į • Europą.

2310 S. Halsted St.

BRIGHTON PARK!*:
Parsiduoda 2 kampiniai lotai ant

California gatvės ir 45-los gatvės. •pb,,lZv.tKL 
Geri dėl bile kokio biznio, 
duosiu pigiai.

P. Wingelewski
4500 S. Tahnan Avė.

PARDAVIMUI mūrinė bungalovv,| 
6 ruimai, moderniškai įrengti, 2 
mašinų garažas, graži apielinkė, j 
66 St. ir Artesian St. Kreipkitesi 
prie savininko.

6550 So. Artesian St.
Tel. Republic 0545

7 FLATAI
Sun parilorai, ugniavietės, kny- 

i goms šėpos ir, tt. Kewanee boi
leris. Puikioj vietoj ant Green 
St. arti 70 gat1 Rendos į metus 

Apie $12,000 cash. 
Par- prekė žema greitam pardavimui.

Priimsiu mažą namą į mainus. 
Englewood Realty Co.
7054 So. Halsted St. 
Tel. Stewart 4018

------------ --------- U.......... .....
BARGENAS

fialų namas, 6 6 kamfba- 
karštu vandenin šildomas,

BARGENAS

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

Tel. Englewood 8137

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

5306 S. Union Avė. ‘

nų
įmūrytos vanos, prosinimni len
ta, bufetas, knyjgų šėpa, ugnia
vietė, uždaryti porčiai ir sun 
parloras, savininkas ąnt parei
kalavimo visą dieną subatoįe 
ir nedėlioję,

5815 S. Sacramiento Avė. 
: > A h \ >
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PARSIDUODA 2 lotai ant 69 St. 
ir So. RockvveJl St. Kreipkitės grei
tai norinti pirkti, gausit gerą barge- 
ną lotai 30x125.

Savininkas
J. J. RADVILAS, 

4243 So. Washtenaw Avė.

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

Tik užbaigtas budavoti 
biznio namas, 3 pagyveni
mai, storas didelis. Tinka vi-,

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

MAX COHEN 
Room 351,

140 So. Dearborn St.
Tel. Central 1191

PARSIDUODA naujas namas, 2 
aušktų, mūrinis, po 6 kambarius. 
Karštu vandeniu šildomas, elektrą, 
gazas ir maudynės, oak trimingai' 
vienas blokas nuo karų.

* Klausk: ,
4952 S. Kolin Avė.

PARSIDUODA lotas, 30X125 
ant 67 ir Campbelil. Parduosiu 
pigiai.

W. Laurinaitis, 
4642 S. VVood St. 

Tol. Lafayette 8X19
PARSIDUODA 2 lotai, pigiai, 

prie Western Avė. ir 69 gat. arba 
mąinysiir ant namo ar automobi
lio. Taipgi vienas lotas aprsiduo- 
da už $700. Atsišąukit 

2502 W. 69 SI. .
Tel. Republic 5705

Bargenas dėl spekuliatoriy
Parsiduoda biznio namas ant Halsted St., prie bulvaro, 4 pagy

venimai ir didelis Storas, 95 50.
(foru šildoma, morgičių yra $19000. 
rendos neša $5000 į metus. Priim
sim mažesnį namą į mainus kaipo 
pirmą įniokėjimą ir dalį cash. Del 
platesnių informacijų kreipkitės 
pas Wm. Gritenas,

3241 S. Halsted St., 2nd fl.
Tel. Boulevard 5Q66

DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA 2 aukštu naujas 

mūrinis namas po 6 kambarius, su 
naujausiais įtaisymais. Bungalovv 
stogas, 2 boileriai. Namas dar nė
ra pilnai užbaigtas. Kaina $14,600.

7011 S. Artesian Avė.

per savinin-PARDAVIMUI
ką 2 augštų namas ir kampine 
grosernė. Atsišaukite į krau-

6801 S. Artesian Avie.

PAROAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas, Brighton Parke, 5- 
5 kambarių, visas moderni&-
kas. Atsišaukite

4929 S. Kolin Ąyę.

, FARMOS
Parduosfu'80 akrų farmą, 30 ak

tų dirbamos, o iktu miškas ir ga
nykla. 3Vj mylios nuo miestuko ir 
stoties. Yra 13 karvių, 8 melžia
mos, pora .arklių, pulkas vištų, kau
na $5000, $3000 įmokėti. Forma
randasi Irons. Mich. 

j J. Mikučionis, 
1'2237 S. Union Avė.

ra elektrą, vanos ir guzas, 
nes neturiu iŠ 

i/.mokčli , morgičius. Galite 
su mažai pinigų; $10,806, 

morgįčių $7,400.
Namas randasi 2325 W. 69 St. 

Savininką galite malvti nuo I iki 
2 vai. 1724 W. 17 SI. Pašaukit 
Boulevard 4973; po 2 vai. 1903 VV.

šokiam bizniui. Parduosim i
ni KYini <1 »» opigiai ar mainysi m ant kitos 
kokios prapertės.

BRIGHTON PARK

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

ANTRI MORGIČIAI
Skoliname ant 6% palūkanų. Mes 
taipgi perkame padarytus mergi
šius.

International Investment Corp.
3804 So. Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

4 kambarių cottage, dideli kamba
riai, geroje vietoje. CDCftfi
Bargenas U>OUUU

2 augštų medinis namas, su skiepu, 
2-5 kambarių flatai, aržuolo trimin
gai, 30 pėdu lotas, reikia cash, $1800. 

Xearbar’ $8100
2 augštų mūrinis namas, 2-6 kam

barių flatas, aržuolo trimingai, 37 
pėdų lotas, cash reikia C 4 OEfift 
Barg nas JHOOUU

Atdara nedėlioj.

B. R. PIETKIEWIGZ & CO
2612 W. 47 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.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

' Pinigai 
paskolon 

ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus 
komiso

BRIDGEPORT LOA& CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

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

NAMAI, NAMAI, NAMAI 
galite pasirinkti* vienq iš 

3 bungalovv, kad tiktu jūsų 
krepšeliui, nuo $3750 iki 

* mažais cash įmokėjimais 
paskui mėnesiniais išmokė-

Tie bun-

Jys 
musu 
pinigu 
$5250; 
reikia 
jimaįs, taip kaip rendą. 
ga!ow randasi liktai du blokai nuo 
Oak l'orcsl stoties, prie Rock 
Island geležinkelio, 45 minutos 
važiavimo nuo C.hicagos, 14c. ke
lionę. | kainą įskaitoma vanduo 
ir sitros. Tie bargenai negali būti 
palyginti bile kokioje dalyje Cook 
(’ouhty. ,

Alesander Stavrou & C.o., 
III La Šalie SI., 

Tel. Randolpli 2051

Taipgi ipes budavojame 
namus ir ant kontraktų, ku
rie turit lotus, atvažiuokite 
pas mus pasitarti. Mes tu
rim visokių plani^ dėl pasi
rinkimo. Gal Tamstom pa
tiks mes
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.

$2,000 PIRMI morgičiai dėl gero 
2 aukštų mūrinio namo. Palūkanos 
6% baigiasi j 3 metus. Pirkite musų 
paskolas ir bukite saugus. Mes ga
miname pirmus morgičius. (Pasima- 
tykit su M r. F. Brogni).

BROGNI & BROGNI, INC.
4403 W. Harrison St.

REIKALINGAS antras morgičius; 
galėsiu mokėti kas mėnesį ar kas še-

pabUdaVOSUTI ant šius mėnesius. Galinti paskolinti mel- 
1 džiame atsišaukti j Naujienų skyrių 

3210 S. Halsted St.
Box 197x

MOKYKLOS

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
flatų mūrinis namas po 5 ir 6 
kamb. 2 flatų medinis namas po 
6 ir 6 kamb. ir 7 kamb. bunga- 
____ Z'___  ‘ i south side. 
Parsjidnoda arba išsimaino ant lo
to, bučernės, grosernės, automo
bilio arba paimsiu mortgečius už 
dalį imokėjimo.

Taipgi turime namų, didelių ir 
mažų ant pardavimo arba mainy
mo visose dalyse miesto. Pas mus 
yra’ greitas ir teisingas patarnavi
mas, J. Lepo, 722 W. 35th St. Tel. 
Blv< . 3249 arba Republic 10363

idovv. Namas randasi

3249 arba Republic 10363

IŠSIMAINO: 2 fl. naujas niuro 
namas ant mažesnio.

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

2 fl. i ..
fl. naujo.

2 fl. senas niuro namas ant di
desnio. Taipgi turim daugybę ki
tokių namų bizniui ir formų ant 
mainymo ir už cash.

901’ W. 33 St. Tel. Yards 4669 
Paul P. Baltulis Co. 

Klauskit J. Stankevicz

Negirdėti Mainai
IŠSIMAINO 6 flatų namas, 3 flatai 

po 6 kambarius ir tris po 5 kamba
rius, mainysiu ant 25 flatų namo ar
ba ant 12 flatų, namas randasi South 
Sidėj.

IŠSIMAINO 2 flatų bizniavas mu
ro namas, storas su trims flatais, 
parduosiu už $18,500 arba mainysiu 
ant 2 flatų namo, bungalovv ar bu
černės. '

IŠSIMAINO naujas 2 flatų muro 
namas po 4 ir 4 kambarius, foukštas 
cimentuotas skiepas? antaukštis dra
bužiams džiauti, ir kiti visi paranku- 
mai vėliausios mados, mainysiu ant 
bungalovv ar Cottage, namas randasi 
Brighton Parke.

IŠSIMAINO 5 kambarių bungalovv, 
mainysiu ant loto Brighton Parko 
apielinkes ar apie Vienulyną.

IŠSIMAINO grosernė ant 2 flatų 
namo, biznis išdirbtas per ilgus lai
kus, lysas kaip ilgai nori, pigi ren-

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

valentine dressmaking
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager
■ ...... , ... , , , /

PAMO
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos • 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašymo 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografi jos

MOKSLO

naujas niuro namas ant 4.da, kambariai pagyvenimui.
| IŠSIMAINO lotas ant nedidelio 
groserift, arba automobilio, lotas ran
dasi West Pdllmane, delei sužinojimo 
tų

WEST PULLMANE
6 kambarių mūrinis namas, 

visokie parankamai, strytkariai 
i/2 bloko nuo keležinkelio sto
ties l’/z bloko, ir visi įrengi
mai; vieni metai kaip statyta. 
Platus lotai; įmokėti tiktai 
vieną tūkstantį ($1000), kiti 
mažais mėnesiniais išmokėji
mais.

S. Markūnas, 
635 W. 120 St.

Tel. Pullman 2856—5089

PARSIDUODA 2 aukštų mūrinis 
bizniavus namas, Storas ir 3 flatai; 
3 mašinų garažas, . G7th St. ir Cali- 
fornia Avė. Viepas blokas iki biznio 
gatvės. Gera apielinkė. Kreipkitės 
prie savininko. v

6550 S. Artesian Avė.
Tel. Republic 0545

PARSIDUODA 5 kambarių mūri
nė cottage pečium kūrenamas. Mau
dynė, elektra ir gazas. Kaina $4000, 
$1000 cash, kiti ant mortgage.

Atsišaukite
2950 Emerald Avė.

reikalų kreipkitės pas

F. G. Lucas & Co.
4108 ARCHER AVĖ., 
Phone Lafayette 5107

MUSŲ DARBAS
Tikrai jumis užganėdins . Mes 

ai duodam ir mainom: namus, lotus, 
‘ , Su

parduodam ir mainom: namus, 1 
formas ir visokios rųšies biznius, 
reikalais, kreipkitės pas 

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

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

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

Avė. Tel? Prospect 8678
Ofisas atdaras lig 9 v. ir nedėliomts

PARDAVIMUI medinis na
mas, 2 augštų, krautuvė, tinka 
bile kokiam bizniui.
3 flatai ir garadžius dėl 2 karų.

923 West 20 St.

Y m viso

s PARDUODU lotą arba maL 
hysiu ant Fordo arba kokios 
kitos mašinos, 'hiatai South Side 
$225 cash, kiti ant išmokėji
mo.

1322 49 Court, Cicero

°s 
pilietybės 
jDailrašystės 
fcjramatikoą 
(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, III. 
P. S.' Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.

VYRAI IŠMOKITE MODERNINES 
BABBERYSTĖS

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.

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, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Levegkią Mokykloje klesose ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių- paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos

3301 S. Halsted St., Chicago, UI. 
(kai »p. 33-čios jęatv., 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.
FEDERAI AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

(

t
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agept u-pro vokai ori um Ha ski n u. 
Ir įdomu dar tai, kad tų tapa
tybę, ačiū Burceivo sumanu-

šeštadienis, Vasarlo-Febru ary 7 d., 1925 m.

FRANCUOS ATSTOVAS RUSIJOJE
M A. Rubakinas , Verte

Iš Revoliucinės Praeities
Faktai, Skaičiai if Asmeniniai N. A. Rubakino Atsiminimai 

(1881-1924') ’’
7

(Tęsinys)

“Mažas pergalės karas”
Bet pogromą rengimu dar ne

sibaigė kraugeringa Plėvės vi
daus politika: panašiai kitiems 
devyniolikto ir dvidešimto šimt
mečio reakcionieriams, jis taipgi 
visuomet stojo už “išlaukinių 
karų” organizavimą, kad ne
kreipti žmonių dėmesį nuo vidu
jinės netvarkos ir išvengti revo
liucijos: pereat populus fiat 
aultokratia (“Tleguįl žūva įmo
nės. tejful gyvuoja autokrati
ja”). Todėl Plėvė ne tik nesi
priešina karui su Japonija, bet 
dar matė jame badą kovai su 
revoliucija. Kaną viename 
svarbiame pasitari.ne Kuropat- 
kinas padarė jam užmetimą už 
traukimą rusų į karą su Japoni
ja. Kuropatkino nuomonė, karas 
nebūtų buvęs paskelbtas, jeigu 
Plėvė kartu su .kitais ministe- 
riais butų balsavęs prieš karą, 
štai ką Plėvė atsakė Kuropal- 
kinui.

—“Tikėkite man, generole, — 
mums reikalinga miažas laimėji
mo karas, nes priešingai revo
liucijos nebus galima sulaikyti”.

Kaip žinia, karas su Japonija 
padidino revoliucinį judėjimą,— 
kelių šimtų tūkstančių gyvas
čių kaina, kuri irgi turi būti 
įtraukta į biudžetą kovos rusų 
absoliutizmo prieš revoliuciją.

Laike japonų karo policiniai 
monarchistinė akcija pasireiškė 
sekamu mažiau ar daugiau tero
ristiniu budu. Pirmiausia, orga
nizavimu patriotinių manifesta
cijų tikslu demonstruoti “karš 
tą Rusijos žmonių pritarimą 
vesti karą su japonais”. Tos 
manifestacijos tankiai pasižy
mėdavo masiniais sumišimais 
inteligencijos ir darbininkų už 
tai, kad jie nedalyvavo demon
stracijose. Antlrą, monarchisti- 
nis terorizmas laike japonų 
karo pasireiškė visokiu perse
kiojimu “neištikimų elementų”. 
Tai buvo atliekama leidžiant ne- 
sąmoningiausių girdų apie tai, 
kad revoliucionieriai ir darbi
ninkai gauna iš japonų pinigų 
streikų vedimui, anticaristinių 
demonstracijų rengimui ir leidi

mui pažangių ir radikalinių laik
raščių bei žurnalų ir tt. Be po
gromų ir čia neapsiėjo. Apart 
to, ėjo smarkus inteligencijos 
persjekiojimas: , bausmė?/ 'ištrė
mimai, areštai.

po to pranešimo padarymo, ant
rų valandą nakties į mano butų 
įsilaužė policija. Ir mane neare
štavo tik todėl, kad aš sirgau ir 
gulėjau lovoje. Kelioms dienoms 
praslinkus pas mane atėjo žan- 
darmų oficieris ir pranešė Plė
vės patvarkymų. Ąš turėjau pa
sirinkti vienų iš dviejų: trėmi
mų penkiems metams Sibiran, 
arba ant visados apleisti Rusiją. 
Ginčytis buvo bergždžias daik
tas. ir aš, suprantama, pasirin
kau antra pasiūlymų. Tačiau 
mano ištrėmimas tęsėsi tik še
šis mėnesius, nes 1904 m,, liepos 
mėnesį buvo nužudytas Plėvė, o 
jo vietininkas geraširdis Svia- 
oppJk-Mirskis grąžino visus li

teratus.
Plovei viešpataujant nebuvo 

iė vieno šiek tiek radikalesnio 
iterato, kurs vienokiu ar kito
kiu budu nebūtų buvęs persekio- 
;amas. Ir, 
be teisino

Teisybę 
vis Bolier
“Carų valstybėje 
svetimos valstybės 
kariautoje šalyje ir kurioje pats 
caras buvo užkariautojas”.

Padarinyj, senojo režimo die
noms besibaigiant, ir pats caras 
ir jo valdžia buvo jų pačių poli
cijos užkariauti. 

r* 

' III. -

suprantama, visada 
ir tardymo.
pasakė Anatole Der- 
apie rusų policiją:

Ji buvo lyg 
armija už-

Didžiausias musy gady
nės policijos Juda: Evno 

Azefas
Tęsiu savo pasakojimą apie 

tai, kaip rusų valstybinė poli
cija prisidėjo prie 
sutruškinimo, ne lik 
bet ir politinio.

Kalbėsime dabar
didžiausios niekšybės herojus. 
Vienasjų, policijos agentas—

Azefas, labiau 
kitas agentas 
nužudymo išti- 
valdžios narių.

Zubatovas,

carizmo 
moralinio,

apie tris

Literatu persekiojimai
Nemažai tuo laiku tekdavo 

nukentėti ir mums, rašytojams. 
Nukentėjau ir aš: bėgiu trijų 
metų pas mane buvo padaryta 
dvi kratos ir aš du kartu atsi
dūriau ištremime. 1902 m. Pet
rogrado Kazaniaus aikštėje po
licija surengė publikos kantines. 
47 literatai, jų skaičiuje ir aš. 
protestavome prieš tai. Daugu
ma protestuojančiųjų buvo are 
štuota ir ištremta. Plėvės pa
tvarkymu, aš irgi buvau ištrem
tas iš Petrogrado ir pavestas 
policijos priežiūrai. Kitų kartų, 
1904 m. kovo mėnesį, grįžęs iš 
pirmo trėmimo, aš vėl patekau 
nemalonėn. Petrogrado universi
teto salėje aš padariau * viešą 
pranešimą 5,000 klausytoju, ku
rie buvo susirinkę žmonių švie
timo kongresai. Pranešime aš 
pasmdrki^ui rusų vajidžttos poOi ti
ku, kuri tiukdė švietimo darbų 
dirbti. Tame jau pranešime fak
tais ir skaičiais aš parodžiau, 
kaip žmonės bando nugalėti 
kliūtis ir savo jėgomis švietimo 
siekia Dviem savaitėm praėjus

provokatorius 
neg bile kuris 
prisidėjo' prie 
sos eilės caro 
Kitas policistas,
atnešė didelę naudą revoliuci
niam judėjimui; ačiū jam, bė
giu kelių metų šimtai tūks
tančių darbininkų užsikrėtė 
revoliucinėmis idėjomis. Ir tai 
tuo laiku, kai Azefas z visaip 
padėjo “šalinti” iš kelio caro 
ministerius, kurie prieš nieką 
neatsakydami valdė, Rusiją. 
Trečias policistas, Gaponas1, 
pasuk oi rusų darbininkų judė
jimą, iki to laiko ramų, j revo- 
liucinį judėjimą i,r neįmano
mai įkaitino žmonių neapy
kantą carizmui. Gaponas — 
vyriausias kaltininkas skerdy
nių, kurios sausio 9 d. 1905 m. 
įvyko Petrdgrade. Nemažiau 
pasitarnavo rusų revoliucijai 
“Rusų Žmonių Sąjunga” ir ki
tos tam panašios organizaci
jos, kurios 1904 -1917 m. po
licijos agentų buvo kuriamos 
valdžios pinigais. Jos rengė 
pogromus ant žydų, armėny, 
inteligencijos, žudė pažangiuo
sius Durnos atstovus, rengė 
ant jų pasikėsinimus (tame 
skaičiuje ir ant Miliukovo 
1916 m.), o taipgi ant grafo 
Vitte, kuris jiems irgi buvo 
perdaug pažangus. Visa tai 
buvo daroma po dvigalvio aro 
vėliava, kurią iškelti vėl rūpi
nasi monarchistai, dirbantys 
kartu su Eisderio, Erzbergero, 
Ratbcnau ir kt. žudeikomts.

Mano atsinešimai 
i Azefą

Nuo 190i3-—1908 m. aš 
meniniai pažinau Azefą ir

as- 
ke-

lis kartus bandžiau jį išvesti 
aikštėn:

<—4 m. 
1907 m. 
1918 m. 
skie Viedomosti 
btas caro policijos 
mento slaptas
Ten, tarp kitko, pasakyta, jog 
“pirmasis, kas dasiprolėjo 
apie politiniai provokatorišką 
Azefo veikimą, buvo literatas 
Rubakinas, nors tam jis netu
rėjo mažiausio pagrindo.” To 
slapto pranešimo autorius kly- 

.^r-iratas buvo psicholo- 
*• neryškus, bet esme- 

<aila man neesant 
į mano 
knistis 
atėjo į 
vandens

nesėkmingai 1903 
beveik nesėkmingai 
ir sėkmingai 1908 m. 

laikraštyje “Peterbur- 
buvo paskel- 

departa- 
pranešimas.

na- 
kam- 
mano 
mane 
revo-

gims 
ninis 
mic', 
barį ir pradėjo 
popieriuose. Jis 
kaipo tyriausio
liucionierius ir turėjo daugybę 
rekomendacijų. Jis net ne kar
tų kreipėsi į mane su viso
kiais reikalais kaipo- į žmogų, 
kuris turi labai plačių pažin
čių su įvairiais žmonėmis. Ir 
staiga aš pastebiu: tas pats 
“revoliucionierius” knisasi ma
no stalo stalčiuje ir ko tai ie- 
šįjjo. Nieko nesakydamas nė 
jam, nė kam kitam apie tų da
lykų, aš pradėjau akylai stebė
ti j'o gestus, šypsenų, akis. Tai 
buvo akys, gestai, šypsena tik 
ro niekšo, o ne revoliucionie
riaus. Apvali galva, siaura ka
kta, akys išparpusios, žvėriš
kas smakras, storos- ir aistrin
gos lupos, raudoni ir atsikišę 
veidai, storos rankos, nemažas 
pilvukas, platus 
aukštas ūgis, 
buvo stačiog
Mimo draugai revoliucionieriai 
sakydavo man: “jo išvaizda 
nemaloni, bet užtai labai kon- 
spiratyvė. Jokis policistas ne
palaikys Azefą už revoliucio
nierių.” Patys ‘blraugai” buvo 
pilnai įsitikinę, jog Azefas re
voliucionierius... Aš irgi ban 
džinu skaityti jį revoliueionie 
rium, — bet negalėjau: asme
niniai aš neabejojau, kad Aze
fas — policijos agentas. Bet 
per keletu menesių aš 'neturė
jau bent šiek tiek įtikinančių 
Įrodymų. , \

pečiai, gan 
t žus Azefas 
atstumiantis.

Įdavikaš ir revoliucio
nierius

pasitikėjimą
Už tų

Atsirado ir įrodymų. Aš gy
venau tąsyk Petrograde. Vie
nas darbininkas, irgi tarnavęs 
policijai, pasiūlė vienam stu
dentui propagandistui išduoti 
labai žymų šnipą, kuris turėjo 
revoliucionierių
ir dirbo kartu su jais, 
savo patarnavimą jis reikalavo 
25 rublių. Aš perdaviau tuos 
pinigus per vieną pažįstamą 
damą. Tąsyk štai kas paaiškė
jo: Azefas, kaipo revoliucio
nierius’, pats siuntė ‘ žmones 
vesti propagandą tarp darbi
ninkų, ir tas pats Azefas, kai
po policijos agentas, tą pačią 
dieną, pranešdavo policijai apie 
propagandos vedimą. Revoliu
cionieriaus sutapimas su išda
viku paaiškėjo. Partijos na
riai ėmė sekti Azefą. Du parti
jos nariai nuvyko į Azefą pr 
pareikalavo pasiaiškinimų. 
Vietoje aiškintis, Azefas, tarsi 
isteriška moteris, pradėjo ver
kti: “Kaip tai, mane įtaria iš
davimu! Argi jus nežinote, 
kad aš suorganizavau teroris
tinius aktiųs, ntižudymą tokių 
reakcionierių ir valdžios stul
pų, kaip didysis kunigaikštis
Sergėjus, caro dėdė ir Maskvos j jis nuolat didėjo. Azefas gau- 
gubcTnatorius’, o taipgi vidaus diivo ir pinigų revoliucijai:

Ambasadoriaus llerbert, .pirmas Franci jos pasiuntinls Rusijoje po caro nužudymo, pasitiki
nus Maskvoj. Rusai Frakcijos ambasadorių ir jo žmoną pasitiko labai meiliai ir iškilmingai.

šiandien dokumentais yra įro
dyta, 
davo 
to.

jog tuos pinigus jis gail
is Policijos Depą nemen

kiek

reikalų ministerio Plėves nu
žudymą!” Iš tikrųjų viri so
cialistų revoliucionierių parti
jos nariai žinojo ir turėjo 

tinkam ii įrodymų tam,
jog Azefas < augiausia pasidar
bavo tų nužudymų surengime. 
Azefas išsiteisino. Ir pasiliko 
dirbti vienu ir tuo pačiu laiku 
tarp policistų, ir tarp revoliu- 
c ie n i <|ri ų. žpas revoli i ici o n i e- 
rius jis stovėjo “karingosios 
organizacijos” priekyje, . kuri 
rengė teroristinius aktus, o 
policijai jis puvo : “veikliausi 
caro ir jo valdžios apsauga”. 
Taip išsipildė Sudeiikino svajo
nė: kas nepasisekė Degaevui, 
pasisekė Az^fui. Nuo Degaevo 
rankos nepuolė vidaus reika
lų ministeris D. Tolstojus, bot 
Azefui vadovaujant Plėvė bu
vo nužudytas. Kieno jis buvo 
auka? Monarchistinio teroriz
mo ir policinio revoliucingu
mo, kurį su didžiausiu atsida
vimu jis pats sukūrė. Tuo bu
do Ple\je žuvo pats nuo savo

Revoliucinė propagan
da policijos departamen 

to lėšomis
Sočia lis t ų revjoili uc-ionierių 

partijai Azefas iš tiesų padarė 
labai daug, ■-< tai buvo žmo
gus labai apsukrus, praktiškas, 
ir priegtam puikiausias orga
nizatorius. Apart to, jis nesibi
jojo šnipų ir policijos, — už 
tai jį skaitė dideliu drąsuoliu! 
Azefas prisidėdavo prie suor
ganizavimo kiekvieno teroris
tinio akto. Tik apie kai ku
riuos jų jis pranešdavo polici
jai, bet daugelį nutylėdavo. 
Policijos Departamentui suti
kus, Azefas suorganizavo sla
ptą įvežimų Rusijon revoliu
cionierių brošiūrų, kurios tuo 
laiku buvo spausdinamos 
Šveicarijoje. Azefas įvežė ke
lis šimtus tūkstančių tokių 
brošiūrų, ir beveik visos jos 
buvo išdalintos darbininkams 
ir kaimiečiams. Melionams 
žmonių jos atidarė akis. Cariz
mo klaidos ir žiaurumas', nesė
kmingas karas su Japonija, 
Policijos Departamento provo- 
katoriški darbai, visa eilė ne
derlingų metų, visa tai ir daug 
kilų dalykų jau spėjo padary
ti iš rusų kaimiečių ir darbi
ninkų už 1882—1905 m. perio
dą derlingų dirvą sėti auitica- 
ristines, revoliucines ir sociali
stines idėjas. Ir jos buvo pasė
tos. Ir Azefas nemažai prie to 
prisidėjo. Jo atvežtos brošiū
ros tuoj buvo perspausdina
mos arba perrašomos ir plati
namos “visuose carų imperi
jos” kampuose. Reikalavimas 
ant tų brošiūrų buvo neįmano
mas; ir su kiekvienu mėnesiu

Žmogėda

tis-piiklys, kuris šiek tiek bu
vęs panašus j valdininką. Mer
gaite buvo nuteista visam am
žiui vienalybes kalėjimo, išėjo 
M proto, ir taip beprote boda
ma numirė.

Bet 
revoliucinius aktus, 
davo į juos revoliucines jėgas: 
senius, patyrusius revoliucio
nierius ir jaunimą, — jaunuo
lius, marginas, ir pats juos 
įduodavo policijai. Išduodavo” 
visais desėtkais' ar net šimtais 
ir tuo bildu pasiųsdavo juos 
tai ant kartuvių, tai į katorga, 
tar j kalėjimus. Arzefui žmo
gaus asmenybė buvo niekai. 
Azefas mėgo šauniai pagyven
ti. Mėgo moteris, mėgo pini
gus, luksusą. Už savo skun
dus jis1 gaudavo pinigų iš Poli
cijos Departamento, o už savo 
revoliucinius darbus jis imda
vo pinigus rėškučiomis iš re
voliucinio iždo. Imdavo ir jokių 
atskaitų neatiduodavo. Atskai
tų iš jo nieks ir nereikalavo. 
Bet nė ant vieno šnipo bei re
voliucionieriaus sąžinės nėra 
tiek žmogžudysčių, ' kaip 
Azefo. Visa jo riebi figūra 
lai žmogėdps figūra. Vira ji 
iki pat sielos persisunkusi 
žmogaus krauju. Ir kartu su 
tuo purvu.

taipgi organizuodavo 
ir įtrauk- 

> !

Lopuchinas išdavė 
Azefą

Ązefo amoralizmas
Kuo ypač yra charakterin

gas Azefas? Savo amora lizinu. 
Jis ne tiek antimoralistinis,. 
kiek amoralinis. Iš visų Judų, 
kokie lik buvo 
rioto, Azefas, 
šlykščiausias. ? 
1908 m. 
d jeną
gaiš, bet ir pirm

po Judo Iska- 
suprantama, 

Juo 1905 iki 
jis beveik kiekvienų 

bučiavosi su savo drau- 
ir po pabu

čiavimo įdavinėjo juos polici
jai. Jis išdavė “bobutę” Brež- 
kovskają, 0 MinoVą ir kitus 
šunis revoliucionierius. 1907 
m. jis išdavė mano sūnų, 16 
metų gimnazistą. Kartų jis pa
siuntė ant kartuvių vienų re
voliucionierių/ o atlikęs tų 
šlykštų darbą — atvažiavo į 
Šveicariją pas pakartojo mote
rį ir kartu su ja verkė dėl nu
galabinto vyro ir visą savaitę 
ramino ją. Už Rusijos sienų 
Azefas rengė pasikėsinimus ant 
žymių svetimžemių. Dėlei to 
Europos spauda kaltino rusų 
revoliuijionjerius. Visuomeninė 
opinija dėl tų pasikėsinimų bu
vo labai: pasipiktinusi, ypač 
Šveicarijoje, Belgijoje ir Ang
lijoje. Tarp kitko, apie Azefo 
prasikaltimą aš' girdėjau tokį 
dalyką: bobutė Rrežkovskaja 
vieną rusų merginą pavertė re- 
volitfcioniere-teroriste. Azefas 
pavedė jai atidėti nužudymą, 
kas ir buvo padaryta. Bet nu
žudytas 
caristais,

ku vo ne valdininkas 
ale paprastas vokie-

Ypač stebėtina tai, jog re
voliucionieriai atleisdavo Azo- 
fui visus jo nedateklius už jo... 
revcliucioniškus darbus. . Kal
boms apie jo provokatoriškos 
balsus netikėjo. Kartą pas ma
ne atvažiavo vienas stambiau
sių socialistų revoliucionierių 
partijos narys, kad prikalbėti 
mane nedalyvauti Azefo aikš
tėn -išvilkime, kurį jau buvo 
pradėjęs Burcevas. Azefas bu
vo tiek šlykštu#, jog jo nega
lėjo pakęrii net policistai, to
kie pat agentai, kaip ir jis. Ke
lis kartus jie rašė į socialistų 
revoliucionierių partiją ana- 
nomiškus laiškus, įspėdami, 
kad Azefas yra provokatorius. 
Partija tiems laiškams netikė
jo, ji manė, kad tai polici
jos gudrybės. Kartą man buvo 
pastebėta, jog aš esąs perdide- 
li i “lengvatikis”, tikėdamas 
girdams apie Azefą. Ir visgi 
1908 m. rudenį Lozannpjc Bur
cevui t man ir dar vienam žmo
gui pasisekė susekti revoliucio
nieriaus Azefo tapatybę su

SKRIS Į NOMA

Leit. Roy S. Darling, kuris 
rengiasi skristi aeroplanu j No- 
ma, Aliaskoj, kad nugabenus j 
ten dar daugiau vaistų kovai su 
ten siaučiančia djfterijos epide
mija. Tarp šalčio ir sniego jo ke
lionė bus labai pavojingu.

Keletą dienų atgal su didžiau
siu vargu, žmonėms rizikuojant 
savo gyvastimis, šunimis liko 
pristatyta kiek vaistų, bet jų 
toli neužtenka sustabdymui epi
demijos.

patvirtino ne kas kitas... kaip 
lik Policijos Departamento di
rektorius.

Taip, Azefą išdavė bu v tįsis 
policijos direktorius A. A. Lo
puchinas. Jis atidengė Azefo 
paslaptį Burcevui; jis patvirti
no tą savo atidengimą trims 
socialistų revoliucionierių par
tijos nariams, su kuriais susiti
ko Londone. Kodėl Lopuchi
nas tai padarė? Labiausia todėl, 
kad jis negalėjo pakęsti Azefo 
niekšystės. Aš pilnai tikiu Lo- 
puchino žodžiams, kuriuos jis 
pasakė laike teismo ir tardymo. 
0 jis pasakė, jog išduodamas 
Azefą, jis “pasielgė taip pildy
damas kiekvieno žmogaus pa
reigas netylėti dėl šlykščiausių 
prasižengimų, prie kurių pri
klauso ir Azefo’ darbai”. Taip, 
tas pats Lopuchinas, buvusia 
Policijos Departamento direk
torius., pats, pasak žandaro No- 
vickio žodžių, organizavęs pro
vokaciją, negalėjo pakęsti Aze
fo šlykštybių, ir išdavė jį. Už 
tai jis buvo patrauktas teisman 
ir pasmerktas penkiems metams 
katorgos. Labai charakteringas 
faktais: Nikalojus II reikalavo 
uždėti aštrią bausmę A. Lopuc- 
hinui už Azefo išdavimą, o 
kuonjet Lopuchinas buvo pa
smerktas kaiėjiman, caras tarė: 
“Tai gerai!” Vadinasi, caras 
nebuvo priešingas nė provokaci
jai, nė policiniam revoliucingu
mui, nė monarchistiniam tero
rui.

Bet Lopuchino įtaka caro rū
muose buvo nedidelė. Apart to, 
nebuvo paranku jį perdaug aš
triai bausti: jog jis žinojo labai 
daug Policijos Departamento pa
slapčių. Katorga greit buvo pa
mainyta ištrėmimu, o 1918 m. 
Lopuchinas, kadaise Plėvės de
šinė ranka, caro įsakymu buvo 
grąžintas iš ištrėmimo be jokio 
motyvavimo, kodėl tai daroma. 
Lapuchinas gavo pilniausia rea- t *■ 
bilitaciją su aiškiu carų imperi
jos įstatymų sulaužymu.

Aš turėjau progos su Lopuchi- 
nu susitikti, ir štai prie kokių 
aplinkybių. 1903 m. sukako 200 
metų nuo pasirodymo .pirmo 
laikraščio Rusijoje: literatai 
ruošėsi švęsti tą dieną. Valdžia 
bijojosi demonstracijų. Ir štai 
kad jų išvengus, buvo sugalvota 
originale priemonė: trys litera
tai (tik trys!) buvo pakviesti į 
Policijos Departamentą; ir aš ta
me skaičiuje, “kaipo vienas įta
kingųjų rašytojų” (o tikreny
bėje tokiu aš nebuvau). Atei
ti mes turėjome skyrium. T r 
visiems mums Lopuchinas pa
reiškė, kad mus jis laikys atsa- 
komingais (sic!) už visus kitų 
rusų literatų darbus jubilėjaus 
dienoje. Ir kiekvienas musų at
sakė jam: “rusų rašytojai ne 
vaikai, ir nė vienas musų negali 
prisiimti atsakomybę už jų dar
bus!” čia bus ne pro šalį sugre
tinti neįmanomą rasų valdžios 
neatsakomingumą su nepaprastu 
atsakomingumu rusų rašytojų.

Lopuchinas nesidrovėjo vado
vauti šnipams; bet Azefą jis vis
gi negalėjo, pakęsti ir išdavė jį. 
Azefui tai labai charakteringa, 
labiau negu Lopuchinui.

Gerai žinoma kuo tas dalykas 
pasibaigė. 1909 m. Azefą pra
dėjo teisti socialistų revoliucio
nierių pa įvijos tribunalas, į kurį 
įėjo Vera Figner, P. Krapotkinas 
ir kt. Kai Azefas suprato, jog 
jo reikalas yra praloštas, ir kad 
jis atidengtas, tai jis gviai pa
sislėpė: ir slapstosi kur tai iki 
šibl. Ėjo gandai, kad karo metu 
jis vokiečių kalėjime sėdej’ęS- i 
jo dar gandai, kad jis karo me
tu buvęs šnipas. Paskui skei
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Jurgis KAUNO “KONKOJE” PERDAUG REIKALAUJA.

Kai Aslanga užaugo, arba* 
kitaip sakant, tapo subrendusi 
mergina, niekas nebeturėjo 
Guzebiu mizoje ramybės. Kiek
vienų naktį ten pešdavosi pui
kiausi kaimo vaikinai.

Aršiausia būdavo šeštadienio 
vakarais. Bet tada senis Knu
das Guzebiu guldamas nesiau- 
davo savo odinių kelinių ir 
niekad nepamiršdavo pas savp 
lova pasistatyti beržinį kuokų.

Jeigu aš kartų įstengiau 
dukterį užauginti, tai įstengsiu 
jų ir tausoti, — kalbėdavo jis>.

foras Nczetas buvo paprasto 
fermerio sūnūs. Vis dėlto ras
davos žmonių, kurie kalbėdavo, 
jog kaip tik jisai dažniausiai 
Guzebiu dukterį lankąs.

Netiko tai seniui Knudui, 
ir jis kalbėdavo, jog tai, esą, 
netiesa: juk jis jo niekad su 
savo dukterim nematęs. Bet 
žmonės juokėsi ir manė, kad 
jis, kada gerai pagrabaliojęs 
po kampus, tikriausiai ten ras
iu 'forą.

Atėjo pavasaris. Aslanga iš- 
igijiė bandų į kalnus.

Kai pakalnėje diena prašvi
to ir rasotos1 uolos pasirodė 
pro i uk(lX, ifcurie dar slapstėsi 
tarpu kalr.įūsė?' kai suskambėjo 
ganomos bandos vlfrpeliai, ėmė 
loti sarginis šuo, kai suskam
bėjo uolos nuo Aslangos gar
singu šukavimų ir, kai ji už
grojo piemens rageliu, — ilgu 
buvp Į jų įsimylėjusiems vai
kinams, ir jie nežinojo, kaip 
sutrumpinus jiems .laikas ten 
žemumoje, laukuose. O pirmo
jo šeštadienio vakarą vienas 
pirma kito sulipo jie į kalnus. 
Bet dar veikiau, negu lipo j 
kalnus, grįžo jie atgal, nes te
nai kalnuose už piemenų gry
čios durų stovėjo kažkas pasi
slėpęs ir paeiliui pėrė kailį 
kiekvienam, kas tik ten bandė 
Įeiti. Matyti, pusėtinai jis jiems 
įkilto, nes jis niekuomet pas
kui nepamiršo tii žodžių, ku
liuos jis kiekvienam pridėjo:

Dar svkj lįsk, tai dar ir

Suprantama, ir jam teko, ir 
reikia tiesą sakyti, ne visai 
mažai, bet senis Knudas dažnai 
paskui kalbėdavo, kad jam dar 
niekuomet netekę susiremti \su 
stipresniu žmogum. Jie kovėsi, 
kol ėmė kraujas, teškėti, paskui 
Guzebiu ture:

—Užteks, -
jeigu tau pasiseks 

šeštadienio vakare 
vilkų ir jo verkus', 
tavo!

1 oras grįžo atgal 
namo, .tpoj1 lovon

ir dar pridėjo: 
busimu 

prasprukf! 
— jis. bus

ir, parojęs 
atsigiilį. 

Daug kalbų buvo apie tas im- 
tines, visi, kaip 'Vienas kalbėjo: 
“Ir ko jis lenda, kur nerei
kiant t” < ,

Tiktai Aslanga nekaip gal
vojo ir kalbėjo. Ilgai ji jo. lau
kė sekmadjenio vakare, o iš
girdusi, kas atsitiko tarp jo ir 
jos tėvo, apsiverkė ir tarė sau: 

egalėsiu už 'foro 
nėra man laimes 
nelaiminga mano

Jeigu 
ištekėti, tai 
šioj žemėj,

'forus, šekmadie- 
pirmadienį jautėsi 

Atėjo antra- 
Kaip graži ir maloni

Pragulėjo 
nio naktį, o 
dar negalįs kelti, 
dienis. 
buvo ši dienelė! Naktį buvo
lyta, kalnai žaliavo. Jo langas 
buvo atdaras. Kalnų gėlės net 
jo kambaryje. Pro langą buvo 
girdėti mažų skambalėlių ma
lonus atgarsiai ir toli aukštu
moj garsingi šukavimai. Jei 
ne motina, kuri sėdėjo čia pat 
kambaryje, jis, rodės, butų 
ėmęs verkti iš nekantrumo. At
ėjo trečiadieniu o, jis tebesir- 
go. Bet ketvirtadieni jis ėmė 
galvoti, ar suspės pasveikti li
gi šeštadienio. Penktadienį jis 
jaiį atsikėlė. Jis puikiai atsi
minė jos tėvo sakytus žodžius: 
“Jeigu tau pasiseks busimo šeš
tadienio vakare prasprukti vil
kų ir-jo vaikus, — ji bus ta
vo!”

galvojo ir senis
Jis nu-

Kiek jie nemąstė, kiek ne
galvojo, — tokią kumščių te
turėjo visoje apylinkėje tiktai 
vienas žmogus, būtent Toras 
Nczftas. Ir turtingų tėvų sūne
liams atrodė jau per daug kvai
la, kad toks pienburnis juos 
taip apkūlė.

Panašiai
Knudas, tai išgirdęs.
sprendė, kad jeigu su 'foru jau 
niekas negali apsidirbti, lai 
lenką savo jėga išmėginti jam 
su. hivo sūnumis. Tiesa, Knu- 
<las buvo pradėjęs senti, bet, 
niM-s jam buvo 
šiint metų, vis dėlto 
no-kada noriai vienu 
čiu apsikcisdavo su 
resniuoju sunum.

Viršun į Gūželių 
grytelę, tebuvo vienas 
kuris ėjo kaip tik per mizos 
kiemą. Ir pirmojo sekmadienio 
vakarų, 'foras, eidamas į kal
nus, ėjo per mizos kiemą. Tik 
staiga iš priešakio puolė jį kaž-

apie šešiasde- 
jis kada-

savo' v v

piemenų
kelias,

duvo į Guzebiu. “Nieko- uš ten 
negausiu, lik pliekti”, manė To
ras.

Kaip sakėme, į piemenų gry
telę kalnuose buvo vienas ke
lias, bet vikrus ir sumanus 
.žmogus butų galėjęs tenai nu
vykti ir ne šituo keliu. 'Reikė
jo tiktai laivu apiplaukti iš 
kitos pusės kalnas ir išlipti. 
Paskui takeliu buvo galima 
užkopti viršun, nors takelis 
buvo siauras i.r pavojingas, jog 
juo Jipli ir ožkoms reikėdavo 
didelių pastangų ir atsargumo, 
nors, kaip žinoma, < 
nuese vaikštinėja i 
be baimes.

Atėjo šeštadienis, 
dienų namie nebuvo.

Diena ėjo vakarop ir rukai 
ėmė kilti nuo pievų, o 'foras 
sėdėjo prie savo namelio durų. 
Žvilgterėjo jis į dangų ten 
buvo begalinė ramybė; žvilg
terėjo į Guzebiu mizą ir, van
denin nuleidęs savo valtį, jis 
ėipė irtis .

O ten viršuje, 
lėlėj e, sėdėjo

lę, ir jos. garsai toli aidėjo va
karo tylumoje. Tas jai pati
ko. Ji padainavo dar vienų 
strofą. Bet čia jai pasirodė, 
kad kaž kas jos dainai prita
riąs iš žemai. e
/ —Kas gi tai butų ? — fnąs-, 

tė Aslanga. Ji priėjo piie pa
kriūtės ir įsikabino rankomis į 
lankstų berželį, kurįs augo 
prie pačios pakriūtės. Ji dirste
lėjo žemyn, bet ten nieko rie
bumo matyti: Jlsėjds bylus it’ 
juodas fįjorda;s, o jo vii’šųm 
net ne> vienas ■>, paukštelių ne
skrido. Aslanga atsisėdo' Ir vėl 
ėmė dainuoti. Dabar ji jai! ne
abejojo,* jog tą pačių dainą kaž 
kas kartoja, bet jau daug ar
čiau negu pirma.

—Ten vis dėlto kaž kas yra,— 
tarė Aslanga ir pasilenkė ties 
kriaušiu. Uolos papėdėje ji pa
matė valtį pristumtą prie kran
to. Valtis buvo taip žemai, jog 
atrodė visai mažutė. Kalno take
lyje ji pamatė raudoną kepurę, o 
po ja jaunikaitį, iš visų jėgų be
sistengiantį užkopti kalnan slid
žia uola.

—Viešpatie, kas jis per vie
nas? — mąstė Aslanga, paskui 
paleido iš rankų berželį ir atšo
ko atgal. Ji nespėjo ištarti jo 
vardo, ji ir be to žinojo, kas jis 
buvo per vienas. Ji, puolusi že
mėn, meldė Visagalį jam padėti. 
Bet jai kilo< mintis, kad tokiu 
savo žygiu Toras tik norįs Dievą 
išbandyti, ir dėl to negalįs iš jo 
laukti jokios pagalbos.

—Viešpatie, tik šį kartelį, — 
meldė ji, apkabindama šunies 
kalvią (ten buvo Toras, taigi šu
nį reikėjo, laikyti stipriai, nes jis 
galėjas butų visam dalykui pa
kenkti). Ji laikė šunį. Laikas bė- 
go be galo pamažu.

Bet šuo ištruko iš jos glėbio. 
“Au, au”, sulojo jis ant pakran
tės krašto ir ėmė vizginti uode
ga; “au, au’^_.bijo jis, bėgdamas 
prie Aslangos; “au, au”, vėl jis 
lojo pas pakraštę. Bet... tuo tar
pą ant kalno pasirodė raudonoji 
kepurė ir bematant Aslanga 
spaudė Torą prie savo krutinės. 
Jis kiek laiko negalėjo ištarti nė 
žodžio, bet ir tai, ką jis kiek at-
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krutaniųjų paveikslų 
(kiti sako,

Garsioj i
aktorė Lillian Gish
ji esanti lietuvaitė — Gižiutė). 
Inspiration Pictures kompanija 
pareikalavo iš federalinio teis
mo uždrausti jai vaidinti bile 
kitai kompanijai, nes Inspiration 
Pictures turi padarę su ja kon
traktą — trims metams.

Pridėtas prie skundo kontrak
tas rodo, kad p-lė Gish pirmais 
metais algos turėjo gauti $1,250 
į savaitę, antrais $2,000, trečiais
— $2,500. Be to 15 nuoš. nuo 
a beinu pajamų virš $300,000.

Vienas jos paveikslas duosiąs 
įplaukų apie $1,500,000. Tokiu 
budu p-les Gish alga per tris 
metus sieks $299,000, o Nuošim
tis nuo pajamų $125,000; viso
— $424,000.

Ji buvo maniusi iš šios kom
panijos pasitraukti dėl nesutiki
mo su jos vedėju. Todėl ir teis
mas.

\ » < • i •« K «» . . ♦

sigavęs ėnuė kalbėti, buvo $ana 
kvaila.

Bet, senis Knudas Guzebiu, tai 
matydamas, tarė savo žodį, ir jo 
sakomas žodis buvo visai protin
gas :

sis jaunikaitis ją nusipelnė, 
tarė jis, —ir mano duktė bus 

jo žmona.
[“T-tasJ Vertė Ant. Venclavas.

ožkos' kal- 
ir laipioja

'Poro visij

piemenų gry-
Aslnnga, savo

Ko lau iš manęs reikia?— 
paklausė Toras ir taip trenkė jį 
(žemėn, jog tam net akyse s li
že ib;n o.

— Aš lau parodysiu, ko mums 
reikia! — suriko užpakaly jo 
kitas, droždamas jam į spran
dų: tai buvo ano brolis.

—tarė senis Knudas ir. pradė
jo su Tom grurntis žyjMnd.

Payojus pridavė, <'i'0ru.i jegijy 
Jis’buvo miklu*,/į kąiį) nendrė.

gė: jis daužė, kaip spragilui 
nuo priešininkų kirčių laiku 
bu^pėdainas pasitraukti: Ne 
sienas jo dūžis nėjo veltui.

jog Toras negalįs šį vakarą 
pas jų atvykti, jog jo vieton 
ateis kitų kaimo vaikinų, ir 
jai liūdna pasidarė.

f‘askui pašaukė ji šunį ir 
ėjo pati nežinodama kur. Ji 
atsisėdo tokioj vietoj, iš kur 
buvo matyti visas slėnis, bet 
slėnyje kilo rukai, o ir jai pa
čia i skaudu l>uvoXKten žiūrėti: 
žiūrint į slęBį,‘jai< iš^nąujo^kilo 
Netolimos 'pracilii's^vaidas. Ji 
atsistojo ir, beveik.. '(įįsuprąs- 
dama, ką bcdarahti/miejo'į lu
tų kalno pusę, ir ten atsidu
susi, ėmė žiūrėti į jiirą.

Stalgu jai kilo noras dainuo
ti. Ji už trauko liūdną daine-

Daile ir Žmonės
ž' I--------------

• Dailė, galima sakyti, yra kai 
po kokia civilizacijos dvasia, kad šių žmonių ne jausmai pro- 
Teknika — industrija — tai tik tą valdo, bet protas jausmus, 
kaip ir prastesnioji civilizacijos 
pusė — kaip ir kūnas. Be dai
lės bei mieno mažai teisūs mes 
turėtume vadintis civilizuotais 
žmonėmis.

Nors mažai yra žmonių, kurie 
užsiima daile, bet nedaug yra ir 
to-kių, kurie mokėtų ją įvertinti 
ir mylėti. Kad ir pažvelgus į 
tų niargą publiką, kuri užpildo 
teatrus ir koncertų parengimus 

ar jie priderančiai užsilaiko? 
Tankiausiai ne: ploja, kuomet 
nereikia, kalbasi...

Pradedant/nuo t. v. “burles- 
kų” (burlesiąue) teatrų, kur be
ne daugiausia žemų jausmų žmo
nių susirenka, daug peiktino ga
lima patėmyti ir pas judančių 
paveikslui teatrus lankančius 
žmones. Jiems rodosi, kad jei
gu jau yf’a tamsu, tai galima elg> 
tis taip, kaip kad jautiesi: jeigu 
jautiesi, tai galima ir meilės da
lytinus atlikinėti... Rodosi, tokie 
žmonės galėtų viską daryti vi
duryje gatvės, jeigu ne policisto 
buožė... v
itĮlf'ik ial žinoti, kad(ne vi.en<tik 

bažnyčioj reikia užsilaikyti pa- 
dariai. Kaip bažnyčia ynf mal
dos. namas, taip teatras yra na
mas dailės, kur taip pat pridera 
protingai užsilaikyti.

Operų bei dramų pm'engitiiuo- 
se žmonių užsilaikymas jau yra

pavyzdingas, čia jau pasirodo,

Ne viskas yra auksas kas ži
ba ne viskas yra ir dailė, kas 
vaidinama, dainuojama, ar grie
žiama. Kaip vaiko braižymas 
su paištdiu nėra dailė, taip ir 
mėgėjų bei bandytojų' vaidini
mas, dainavimas ete, dar nėra 
dailė.

Norint supranti dainavimo dai
navimo dailę — prisejna eiti į 
operą. Norint suprasti vaidini
mo dailę priseina eiti arba į ope
rą, arba į dramos parengimus, 
kad ir tokius, kaip “Maskvos 
Dailės Teatro,” ( Norint supras
ti muzikos dailę, taip pat prisei
na eiti į operą. “Jazzbenas” 
greičiau yra įžeidimas muzikali- 
škos dailės, o no dailė....

Opera, be abejonės, yra vai
nikas teatrališkos dailės. Ope
rai pasiaukavo garsiausi poetai, 
kompozitoriai, dainininkai ir 
vaidylos.

Raf,acl Vaitis.

-< NUVALĄ.. {

. •; ...Jaunas vyras eina is kitimo 
lošimo kambario, 'lamas 
šepečiu rankojt’ klausia:

Gal nuvalyti?
-Nė, mane viršuje taip 

valė, jog nebeliko 
utinio parvažiuoti.

su

pu
pini gų' nė

—rr-------  ,
Jurgis saldžiai miegojo tnięg* 

ruimio langus užsidaręs. Jo iš
džiuvusi gerklė < knarkė kokių 
tai basso profundo balsu, o mu
sės ir-gi nėsiiaudė. "Apsivertė 
Jurgis ant kito šono, truputį vėl 
paknarkė if vėl bandė apsiverst, 
bet šį kartą lova susiūbavo ir 
jisai iškrito ant grindų..

Tai buvo . laimingas moipen- 
taš, neš jau Jurgi pi reikėjo Kel
tis... n * ■ j *1 *" k
’ Iššitrąukė,.. J urgis, iš, po lovos 
naminėlės bonką ,pralijo didėlį 
gurkšnį, nusispiovė, išgėrė štik- 
lą vandens, apsimovę darbiniai^ 
drabužiais ir dar plądkus .trupu
tį šukomis apkamavo. - »

O gaspądinė jau pusryčius tu
rėjo gatavus, Surijo Jurgis por 
rą šmotų porčapo, išgėrė kalvės 
pienu baltintos kavos stiklą, už
simovė apd ryšku šią kepurę ir 
tekinas išdūmė įi darbą. f

Jurgis, žinoma, neužmiršo ir 
pietums porčapo pasiimti. Jisai 
žinoma, ir pietums truputį na
minėms pasiėmė — truputi, ne
daug. Kur tu čia daug gersi dar
be.
’ Dirbo Jurgis tikrai lietuviš
kai : iš peties ir iš širdies. Bosas 
jį mylėjo, nes geras darbinin
kas. Ir Jurgis bosą mylėjo, nes 
jisai jam darbą davė ir dar pė
dės kas subatos vakaras mala
jo. Pėdė, tiesa, nedidelė, bet 
Jurgiui daug ir nereikia: nami
nėje pigi, o už bumų, gaspadinū 
ir-gi .daug neimą. Laikraščių 
ir teatrų Jurgis nepažįsta, o 
merginos jį, kaip čia pasakius, 
netraukia. Jisai, tiesa, kunigui 
atiduoda kas reikia, daktarui 
už gydymą apsimoka ir strytka- 
rių kompanijai kas diena pride
ramą dalį savo uždarbio atiduo
da. Bet tai taip jau svietas nu
rėdytas: prieš vėją nepapūsi.

j Jurgis prieš vėją pusti netu
rėjo mažiausio noro. Susirinki
mai, prakalbos, unijos, knygos, 
aukos ir kt. dalykai jam. galvos 
negraužė ir negraužia, nes jam 
jų nereikia. O naminėlė pigi. 
Jisai, tiesa, kunigui duoda pen
kinę, bet tai taip Dievas prisa
kė daryti.

Vakare namo parėjęs Jurgis 
vėl išsigeria naminėlės “kad ge
riau miegotų”, vėl mūsos gas- 
padinė iškepa, dar ir alaus pa
daro. Ko čia žmogus daugiam ir 
benorėsi. J

Nereikia Jurgiui daugiau hie- 
ko. •

Bet Jurgis išeina kaip kur. 
Jurgis nueina pas savo draugus. 
Nueina, išsigeria, pareina na
mo, per naktį jo gerklė išdžiūs
ta, rytą jisai ją vėl suvilgo, iš- 
sispiąudo, vėl dirba, vėl namo 
pareina, vėl geria, vėl miega, 
vėl atsikelia ir taip toliaus.

Jurgis kartais ir į šokius nu
eina.

Jurgis į bažnyčią nueina ir 
parapijos bazare jisai perąai pu
sę dolerio praleido. Jisai ir mal
daknyges turi savais pinigais 
nusipirkęs. Jįsai moka mišių 
maldas paskaityti.

Jurgis, ką-tik neužmiršlau pa
sakyti, matė ir dzimdzi drimidzi. 
Jisai sėdėjo randai dolerį užsi
mokėjęs ir porą kartų nusišyp
sojo. z

Tai tokis yira musų Jurgis. Ji- 
sAi' geras žmogus, rainus pilie
tis, teisingas irzgalima sakyti 
doras.

Aš čionais norėjau jus su Jur
giu supažindintk Ar jau susipa
žinote,, Jeigu taip, tai aš jums 
prižadu Jurgio gyvenimo įvykių 
papasakoti^padau^a.K^

J 1 /.j
PAS GYDYTOJĄ?

Poniai kas tai ištraukė, iš 
rankų piniginę. Įpykus jinai 
šaukia:

-—Tai hiekšyste! Tai baisu
mai! O tai laukiniai žmonės!

Priešingai atsiliepia
vienas keleivių, — ne lauki
niai, bvt prijaukinti, nes ima iš 
rankų. 1

. PROFESORIŠKAS JAUSMAS.
■ » * t ,Profesorius (pačiai). — Ko 

rcKi, kas atsitiko?
Pati. — Tas niekšas mane 

pabučiavo.
Profesorius. — Nejaugi tai 

taip skaudu?

—Eik šalin; sveikiems ir stip
riems išmaldos neduodu !

To jau perdaug: dėl tam
stos kelių centų tfs neisiu lau
žti sau kojų ar rankų...

REIKALINGA sutartis.

Kaimietis, i miestietį (kur 
pių): Aš tave paduosiu teis
man už tai, kad tu man pasiu
vai batus su popieriniais pa
dais. Kurpius: O ar tamsta'už
sakydamas pas mane batus sa
kei ir padus padaryti?

* ... D..iš Kurtavėnų.

i: J ' •"........      . --------
Lietuvos žmonių tamsumas ir nesusipra- 

timas jos nelaimių ir vargų priežastis.
Jos geresnei tvarkai ir pažangai pagrin-

: du$ priruošti padėsi, SaVo gimtinės kramto, 
tamsumą ir prietarus sklaidydamas. 

Taigi, parsiųsdink savo gimtinės arti
miesiems

mėnesinį gražiai paveiksluotą, mokslo, politikos ir visuomenes žurn01ffi!• 
Su priedais—-knygomis: 
11" ‘ ‘

r 2
3
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Popas daktare, prašau 
skuboti... mano motina įnirš-

(kirai, cinu ir pasistengsiu 
jai pagelbėti...

mėnesiniu augančiam jaunimui lavintis žurnalu

V. Boelšą—žmonijos kilmė, (su paveiksi.)
M. Benio—Žmogaus kova su gamta^(sd paveiksi.) 

“Sodžiaus kalendorių” 1925 me " .....................
Kultūrą” leidžia ir rašo

mieji jos mokslininkai, univ 
liškis.

įį “Kultūra” w ___________________ _ _ _______
je 20 litų, (2 dol.), pusei—12 litų (t dol. 20 c.j, Amerikon metams— 
4 dol., pusei—2 dol.

Be to gera dovana knygynėliams “Kultūros” komplektai su nau
dingais ir nesenstančiais skaitymais Lietuvoje 1924 m. neįrištas dol. 
2, įrištai (2 tomu) dol. 2.40, 1923 metų—dol. 0.60, įrištai dol. 0.75., 
Amerikoj 1923—1924 m. komplektas neįrištas dol. 3.50, įrištas (3 to
mai) dol, 4.

Pinigai geriausiai siųsti per paštą.

Adresas: Šiauliai, Dvaro gatvė 83. “Kultūros” B-ve

lėlį ir turiningų.
ji Lietuvos visuomenė ir žy- 

'jJi'ofesoriai. Redaguoja P. Bugai-

u visais priedais kaina metams siunčiant ją Lietuvo-

T

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

G

Taipgi kiti Reikalai ir 
Rrovos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
vierhastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu,.stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau< 
jienu ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams; t

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 Šo. Halstcd Si. 

Chicago, 111.

-

10



3

Plaučių Uždegimas UŽKIMIMAS

f CEDAR RAPIDS, IOWA

r
t

• dauj^nčio palengvinimo.
/f m* * “

Kainos BSc ir 60 centai.

Severa’s I
Antisepsol į

kaipo gargaliavimas. Tasai 1 
vaistas apmalšina gerklės iri- 
tadĮjas, palengvina skrepliavi-’■ 

/ įr, sutelkia ligoniui pagti- ; I 
J - daužančio pfilėngvinimo.

II■I

| 
paprastai paeina nuo pergali- ■ 
mo. Bet kam reikia kentėti? ; I 
DSI gerkles skausmas ir užki- S 
mirriis vartok ,• ’Ė

GAVO DOVANU AEROPLANĄ

(Tęsinys)
2. Kaip reikia plaučių uždegimu 

serganti gydyti?
Plaučių uždegimas yra tokia 

atkakli lįga, kad kaip jau ji ei
na, tai ir nueina savais i eliais. 
Kariais labai darbštus ir moks
lus daktaras gana sąžiningai pa
darų dėl ligonio viską, ką tik me
dicinos mokslas šitame atvėjyj 
žino, o iv tai, žiūrėk, ligonis ima 
ir pasimiršta. Kartais koks ne
laimingas biądnas žmogelis bai
siai sunkiai serga, ir labai men
ką, arba ir nė jokios, medikai i - 
nę pagalbą gauna, o vis dėlto, 
žiūrėk, ima vargšas ir pasveik
sta..O tai sakyte sako, kad plau
čių uždegimas yra pati savaimi 
užsibaigianti liga.

štai kodėl reikia šitos ligos 
kuo .labiausiai saugotis. Apsisau
gosi nuo jos, tai busi tikras, kad 
mirtis tau akių nebadys. Neapsi- 
sadgosi, tai ir abejosi, ar išliksi 
gyvas ar, mažu, ir ne. Kam abe
joti, kam rizikuoti su savo gyvy
be? Kam nesisaugoti nuo tokių 
baish) savo neprietelių, kaip

Rašo Dr. Margelis
• \

ti šilta. Nereikia ligonį sunkiai 
apkloti, bet šiltai. Labai dažnai, 

1 kaip žinome, šaltis eina iš po 
ąpačios lovos; todėl reikia vilno
nė užklotė ant šįeniko patiesti, 
jos kraštus ant ligonio uždėti, 
tai negalės šaltis pro kraštus įei
ti, neigi šiluma galės išeiti. O 
prie ligonio kojų reikia bonkas 
arba guminius krepšius karšto 
vandens padėti. Nereikia storais 
ir sunkiais marškiniais ligonį ap
vilkus laikyti. Geriausiai, tai rei
kia tam tikrą flanelės brusliotą 
pasiūti ir ligonį apvilkti.

Ne visur ir ne visada betgi ga
lima ligonį ant oro laikyti. Tada 
reikia šviesiame ir gerąi išvėdy- 
tame kambaryje laikyti* Jeigu 
tik gali saulė į kambarį įeiti, tai 
tegu eina kiek tik nori. Ne tik 
tyras oras, bet ir saulė dėl šito 
ligonio yra neįkainuojamais 
draugais. Kam jam jų pavydė
ti? Aukštoji lango pusė turi 
būt žemyn patraukta, o žemoji 
aukštyn pakelta, taip, kad briau
nos kuone susieitų. Tada oras la
bai gerai vaikščios ir visados 
kambaryje tyras oras bus. Tik 
nereikia, kad oro sriovė ligonį 
liestų. Jeigu tokia oro sriovė 
yra, tai reikia ką nors netoliese 
lango pastatyti, kad va ji atsi
muštų ir pasiskleištų po visą 
kambarį.

Nereikia daug žmonių į kam
barį leisti ir tenais ergelį kelti. 
Vieno ar dviejų pakanka.

Reikia ligonį kas dieną drum
nu vandeniu suvilgyti. šitoks 
darbas baisiai gera ir aukštą 
temperatūra sumažinti.

Ligonio burna ir nosis reikia 
laikyti švariai. Tai galima pada
ryti su tam tikromis gyduolė
mis- čia daktaras pasakys, ko
kių gyduolių reikia.

šitas abelnas prižiūrėjimas 
turi būti daktaro duotas ir pil
nai išpildomas. Daktaras matys, 
kas geriausiai dėl ligonio tinka, 
ko jam labiausiai reikia, idant 
galėjus prieš ligą atsilaikyti. To
kioje baisioje ligoje palikti ligo
nį be daktaro yra stačiai nežmo
niška!

Lowell Smith (kairėj), kuris komandavo sėkmingą kelionę aeroplanais apie visą svietą, 
nuo Ga’lifornijos' milionieriaus L. C. Brand dovanų šį puikų $30,000 vertės aeroplaną. Tie drą

sus aviatoriai gavo ir dar nuolatos gauna visokiausių dovanų už savo drąsią kelionę ir pasižymėjimą
vo

ligoniams

Atviras,ir tiesus musų pasa
kymas, vis dėlto, anaiptol nerei
škia, kad nereikia, plaučių įdegi
mą gavus, gydytis. Reikia ir la
bai reikia visokiais medieinos 
mokslui įmanomais budais gydy
tis. O jeigu ir pasitaiko gyveni
me, kad kartais net ir labai są
žiningai ir įmanomai gydomas 
ligonis pasimiršta, tai da nerei
škia, kad ir kitiems
gydymas nepadeda. Gal būt, kad 
niekam plaučių uždegimu ser
gančių negydant, kuone visi jų 
išmirtų ’.

Jeigu šiandien šitos ligos iš
gydymas yra abejotinas, tai vei
kiausiai tik dėl to, kad pakol kas 
medicinos mokslas nespėjo išra
sti tam tikro budo, su kuriuo bu
tų galima šitą ligą visai numa
rinti, pirma ji savo auką (ligo
nį) numarina. O tai reiškia, kad 
šita liga žmogui sergant, dakta
ras, pakol kas, neturi tam tikrų 
ginklų, su kuriais jis galėtų imti 
ii’ tuojaus šitą ligą nudėti. No
rime tuomi pasakyti, kad čia me
dicinos daktaras negali padaryti 
tai, ką jis padaro su difterija. 
Tiktai paduokite, kai dar nėra 
pervėlu. geram medicinos dakta
rui difteriją, o jis, turėdamas 
gerą mokslinį ginklą — antitok
siną — tuojaus su šita liga apsi
dirbs. O tai reiškia, kad ne diD 
tori ja ligonį pasmaugs, bet dak
taras difteriją pasmaugs. Tai 
puikus darbas, ar ne?

Taip, tai taip. Bet kaip gaila, 
kad su tokia žmonių giltine, kaip 
plaučių uždegimas, negali pakol 
kas daktaras taip puikaus darbo 
padaryti. Jis neturi tikrojo mok
slinio ginklo. Jis puola ligą tik 
su vėjais pasitaręs. Liga šaiposi

Tebūnie ir taip; bet čia dakta
rui yra atviras kelias — ligonį 
ginti. Ką kiekvienas daktaras ir 
daro. Kai žmogus plaučių užde
gimu serga, tai daktaras ne tiek 
ligą puola idant ją sunaikinus, 
kiek jis stengiasi idant ligoniui 
padėjus prieš ligą atsilaikyti. Ir 
va kur gydymas yra be galo rei
kalingas ir naudingas: duoti li
goniui visų geriausią pagalbą su 
atkaklia liga grumtis* Pažiūrė
kime, todėl, kokios ir kiek pagai
las medicinos daktaras gali plau 
čių uždegimu sergančiam ligo
niui duoti.

(a) A beinąs ligonio prižiu-
. r ėjimas.

’ Pakol; kas,' tai nieko įįito. šita
me pasauly nėra, kas butų taip 
gera ir naudinga dėl plaučių už
degimu sergančiojo,-* kaip; tyras 
oins." Keikia už lai ligonis (jeig'it 
tik galima) tiesiog po giedriu 
dangum laikyti? Žinoma, jeigu 
oras yra šaltas, tai lova turi bu-

(b) Ligonio maistas.

Nereikia gailėtis ligoniui van
dens. Juo ligonis daugiau van
dens išgers, tuo jam geriau bus. 
O jeigu jis negali nuryti arba 
viską išvemia (paprastai taip 
būna po operacijos), tai reikia 
vandens leisti į mėšlažamę arba 
ir po oda.

Geresnio mūisto už pieną vis 
tiek nesurasi, taigi nėra reikalo 
ir ieškoti. Galima betgi avižų ar 
kviečių košės duoti, o taipgi ir 
žalių ar minkštai išvirtų kiauši
nių. į pieną galima ir pieninio 
cukraus šaukštą kitą įdėti. Gerai 
išvirta sriuba (vištos sriuba)yra 
gana sveika ligoniui duoti. Stip
rios juodos kavos du ar trys 
puodukai per dieną, iš tikrųjų, 
gali daug gero ligoniui padaryti-

žinoma, kai daktaras ligonį 
gydo ir jo padėtį gerai žino, tai 
jis ir permato, kas maisto srity 
ligoniui yra geriausio ir tinka
miausio.

(c) Kaip reikia ligonio žarnas 
užlaikyti?

žarnos arba, kaip paprastai 
žmonės sako, “viduriai” reikia 
tuojaus praliuosuoti ir žiūrėti, 
kad kas dieną gerai išsituštintų. 
Geriausiai, tai reikia vartoti čia 
tokios gyduolės, kurios nė žarnų 
darbą padidina, bet tik daugiau 

išt^ukiarir 
Galittia'^ir 

į mėšlažai’nę

(d) Ar gera ligoniui biskį krau
jo nuleisti?

Net ir labai dideli medicinos 
moksle autoritetai sako, jog sti
priem^ ligoniams, ypač vos tik 
ligai prasidėjus, yra labai gera 
biskį kraujo nuleisti. Net ir to
liau ligai pasivarius, jeigu tik 
ligonio dešinėji širdies pusė gan 
žymiai išsiskečia, kraujo nulei
dimas nėra blogas darbas.

Ir čia, kaip ir visur, tiktai me
dicinos daktaras žinos, kas rei
kia padaryti. ' |
(e) Ar naudingas yra vandeniu

gydymai?
Vanduo, tai iš tikrųjų yra la

bai brangus daiktas ,plaučių už
degimu sergančiam. Reikia, kad 
pakaktinai ligonis vandens gau
tų ne tiktai j vidų, bet kad jam 
vandens netruktų ir iš lauko. 
Vanduo atskiedžia ir išplauja iš 
ligonio kūno galybes pneumoko- 
kų pagamintų nuodų, taipgi su
stiprina kraujo apytaką.

Mažiausiai kas trys valandos 
reikia ligonį drumnu vandeniu 
suvilgyti- O jeigu ligonio tempe
ratūra yra labai aukšta, tai gana 
pravartu ir šaltu vandeniu jį 
suvilgyti, šitas darbas galima 
atlikti su kempine arba ii’ bile 
švariu skuduru, į šaltą vandenį 
pasivilgant ir ligonio odą ne per* 
kietai, bet vis tiek gana gerai, 
ištrinant. Nekurie dideli gydy
tojai sako, kad kai ligonis turi 
labai ryškių apsinuodijimo žy
mių, o ir jo temperatūra į padan 
ge^ iškilus, tai reikia jį viduti
niai šaltoje (80°) maudynėje iš
maudyti. Vis dėlto labai abejoti-' 
na, ar šitokią ligonio kilnojimas 
ir mankymas gali jam ant gero 
išeiti. Rodos, kad atatinkamo su 
šlapia kempine išvilgymo turi 
pakakti. Ir tai darant, reikia la
bai švelniai su ligoniu apsieiti, 
vadinasi, per daug jį netrinti ir, 
apskritai, nekočioti. .

štai dar vienas labai geras bū
das vandeniu ligonį gydyti. Rei
kia padaryti iš drobės, arba linų 
audeklo, tam tikrą brusliotą. Tai 
kaip ir paprastas brusliotas, tik 
biskį ilgesnis, kad va ir aukštą-Į 
ją pilvo dalį apdengtų. Norint, 
kad šitokia brusliotas krutinę ir 
dalį pilvo apdengtų, ir kad jokio 
vargo nebūtų jį nuo ligonio nu
vilkti ir vėl užvilkti, reikia, kad 
jis užsisagytų šonuose, ties vi
duriu krutinės, kaip paprastai.

Turint tokį brusliotą, reikia pry- 
šakinę jo dalį kas valandą šalta
me vandeny (nuo 50° ligi 60°) 
suvilgyti ir ant ligonio krutinės 
ir viršutinės pilvo dalies dėti. 
Net ir ledų krepšį prie ligos ap
imtojo šono nuolatos laikyti yra 
labai gera-

• /

Gal kam atrodo, jog vandeniu 
gydymas yra labai paprastas, ir 
todėl bile kas gali tokį gydymų 
prirašyti ir išpildyti. Kurs taip 
mano, labai klysta. . čia darbas 
nėra visai lengvas, reikalaująs 
ir žinojimo ir sumanaus, švel
naus su ligoniu apsiėjimo. O 
kas svarbiausia, tai reikia mokė
ti pažint ligonio padėtis, ir tik 
tada jam atatinkamiausią van
deniu gydymo būdą nusiirti ir, 
kaip geriausiai ligonio naudai iš
eina, išpildyti.

Taigi ir vėl, kaip kiekviename 
atvejyje, tai ir šičia, tiktai me
dicinos daktaras žinos ir mokės 
viską, kas reikia, padaryti.
(f) Kaip reikia skausmus suma
žinti arba ir visai panaikinti?

Dažniausiai ligoniui šoną bai
siai skauda, tarytum, kad kas 
peiliu tenais durtų. Gan gerų 
davinių gaunama taip jau šiltus, 
kaip ir šaltus, prievilgius prie 
skaudamojo šono dedant. Šitie 
prievilgiai paprastai visiems li
goniams yra labai gera, bet vai
kam^ da geriau. Pasitaiko betgi, 
kad vien tik prievilgiais skaus
mų užgniaužti negalima, o ir 
šiaip jau ligonis yra labai nera
mius, taigi, kaip reikiant pasilsė
ti negali. Tokiame atvėjyj rei
kia skausmus naikinančių vaistų 
ligoniui duoti. O šitokie vaistai 
ligoniui iš tikrųjų labai daug 
gero padaryti gali; mat, jie ne 
tik' skausmus užgniaužia, bet 
tuo pačiu sykiu ir daug ramumo 
ligoniui patiekia. Dabai’ ligonis 
gauna ir išsimiegoti ir šiaip jau 
ramiau pasilsėti- Tik šitie vaistai 
yra po valdžios priežiūra, ir tik 
medicinos daktaras gali teisėtai 
juos ligoniui duoti. Įr šiaip jau 
jie yra labai pavojingi, čia be 
daktaro visai apsieiti negalima.

(g) Kraujo apytakos sustipri
nimas.

Kraujo apytaka lyg ir suiru
sia, maža kam derančia pasida
ro. O kai ligonio audiniai ne
gauna pakaktinai kraujo, tai jie 
pradeda kitėti, geriau sakant, 
prastesniais pasidaryti. Bet kas

skysčiaus- iš kūno 
niršti/' praški^ia 
imi i I Uoto vandens

pąsakys, kasDaktaras jau
reikia daryti, arba ir pats1 pada
rys. b

į
!

KOSULĮ SUSTABDYK tumaus vartojant

SEVERA’S COUGH BALSAM.

Severais Cold and Grip T^il^leta , </• 
sulįika persįšaltfymį'.nedod^ltjain'iššiVy&yti.V KaipajBOfc'etTtai"ju;a'plięką

1 Severo Kaleiuioriu 1925 metams gaunama visur aptiekoso, ar nuo 
iv. F. SEVERĄ CO - CEDAR RAPIDS. I0WA

šitie vaistai tačiaus kuone vi- 
yra labai stiprus nuodai, to

dėl jų vartojimas turi būti labai 
atsargus ir tikslus. Be to, beveik 
ištinamai reikia juos tik į pa-
odį leisti, ką tokio darbo dirbti 
nepratęs žmogus, niekados dera
mai nepadarys, čia tiktai tnedL 
cinos daktaras, o ligoninėj ar na-' 
mie, ir atsakoma slaugė gali ge
rą darbą padaryti. Ir butų sta
čiai pražūtinga, jeigu bile kas 
pradėtų tokius pavojingus vais
tus ligoniams prirašyti ir duoti.

(h, Kvėpavimo palengvi-
* nimas, • - 1

Plaučių užtjegimli sergant, ne
paprastai tankūs ii’ sunkus kvė
pavimas pasidaro. Tokis netikęs 
kvėpavimas kartais ligonį dusy- 
te dusina, tarytum, smaugte 
smaugia. j

O čia galimįa . ligoniui labai- 
daug padėti, taip sakant, sunkią 
su liga jo kovą palengvinti. Tik 
reikia, kaip, jau kelis sykius sa
kę esame, į valias tyro oro jam 
duoti, paskui dar ir tam tikrų 
gyduolių, kurios šitame atvėjy 
daug gero dėl ligonio padaro, 
nesigailėti. Su gyduolėmis ta
čiaus reikia elgtis labai atsar
giai. Visų pirmiausiai reikia tik
rąją sunkaus kvėpavimo prieža
stį surasti. Mažu, ligonis sunkiai 

pradžios kvėpuoja dėl to, kad jo širdis 
kaip reikia nebedirba ir va plau
čiai krauju ajisiriję, o gal būt, ir 
dėl to, jkad jam šoną skauda, pa
galiau, ir dėl to, kad kvėpavimo 
vamzdžiai kimšte užsikimšę* Tad 
ir aišku, jog čia reikia net trąje- 
tos rųšių gyduolių: vienų dėl šir
dies, kitų dėl skausmo šono, da 
kitų dėl išvalymo kvėpavimp 
vamzdžių. Bet sumanus dakta
ras suras priežastis ir mokės jas 
prašalinti.

ga

blogiausia, tai, kaip kraujo apy
taka nėra tiksli ir ganėtina, tai 
kūno audiniai reikalingiausio 
sau daikto — deguonio — ne
gauna. ; .

Reikia todėl iš pat ] 
atydžiai žiūrėti ligonio širdį, o 
pastebėjus jos pavargimu —tuoj 
šokti jai į’ pagalbu. Ir tai smagu 
daryti, nes medicinos mokslas 
jau senai išrado gerų vaistų pa
vargusių širdį atgaivinti ir su
stiprinti. Teisybę sakant, tai vi
sai nereikia laukti ligi širdis pa
vargs ir paskui — neduok Die
ve! — visai suklups. Geriausiai, 
tai iš pat ligos pradžios reikia 
širdį ir visą ligonio sistemą sti
prinančių gyduolių ligoniui duo
ti. Visados geriau išeina pradė
jus anksčiau, o ne vėliau-
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SVEIKATA — TIKRIAUSIAS 
TURTAS

MOKSLAS —TIKRIAUSIA VI LT IŠ

“GYDYTOJAS” |
Didžiausias sveikatos ir mokslo žur< 
nalas lietuvių kalboje.

“Gydytoją” leidžia Amerikos Lid 
tuvių Daktarų Draugija. Reaguoja 
Dr. A. J. Karalius ii’ Dr.. Ši'Biežis,

“Gydytojas” mokiną įąip apsisau
goti nuo ligų, duoda! ‘tinkamų patari
mų sveikatos dalykuose ir suteikia 
tinkamai prirengtų mokslinių straips
niu.

'‘Gydytojas” talpina gražių -paveiks-

UŽSIRAŠYK VISIEMS METAIS
Amerikoje ir j Lietuvį kaind dui 

doleriai metams. Pavienis numeris 20 
centų.

“GYDYTOJAS”
2201 W. 22nd Str.
CHJCAGO, ILLINOIS 
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Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.
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LIETUVON
Po asmeniška vadovyste Naujienų palydovo, su visais patogumais 

ir nupiginta kaina grįštantiems, įvyksta
f

Gegužio 2-trą, 1925
U. S. LINIJA |
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LEVIATHAN
Jau žinomu ir .pagirtu 

per Naujienų Eks-
kursantus

ŽYMIAI NUPIGINTOS LAIVAKORTES PERKAN
TIEMS Į ABI PUSES

$947 40 Kelionė iš Chicagos
04^1 .H’U Klaipedon ir Atgal

Važiuodamas ir grįždamas su Naujienų Ekskursija sutaupysi 28 dolerius ir 
turėsi didžiausį smagumų ir patogumą. Laivakortė grįžimui gera metams 
laiko. Šekit Naujienų pranešimus apie Ekskursijos reikalus. Visi pradėkit 
rengtis tuojaus ir bukit gatavi, kai ateis laikas išvažiuoti. Nepiliečiai, norin
tieji grįžti tuojaus kreipkitės dėl sugrįžimo leidimų, nes gavimas tokių lei
dimų užima apie 2 mėnesius laiko. Nežiūrint kur gyvenat, viską galite atlikti 

lS per Naujienas,„čia<jums,pagėlliės ir.-patarftaus.;

i: į Naujienų Laivakorčių Skyrius
1739 Sol l.ilhdSt., ’ '
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i Merginos—Jūsų 
i Rūpesčiai Užsibaigė!
. Buto laikai, kuomet niekaa nrtinojo 
t kaa yra pleiakanod Ir kaip nuo 
* Mtalkratyti. šiandien yra tiaiikai pa* 
’ praatu dalyku užlaikyti tavo plau* 
| kus ir galvoti odtj ivariojo Ir avei* 
| koja padėtyje.

! PtiffJes
ištepant gaivi kas vaklraa einant gulti 

į per savaitę ar dešimtį dienų, sunai- 
| kiną pleiskanas ir paragins jūsų 

plaukų augimų. Po to naudokite 
Į Rufflee tik retkarčiais sulig reikalo 
j ir daugiau neturėsite jokių nesmagu* 
j mų su pleiskanomis.
; Ronka 65c. aptiekose, arba ui 75o.
| prlsiunčiame stačiai iš dirbtuvės.
I F. AD. RICHTER & CO. 

104*114 So, 4thSt., BraaIJyg, N.T.

Chiropractic The Master 
Raktas Kuris Atidaro 

Duris i Sveikatą
SUIRIMAI bito virnos 

__ sekančių daliu itali !’*• 
eiti nuo NEilVOS pri- 
spundimo nugarkaulio

NORMAL 
_NERVE

FINCH ED 
NERVE

knuliukaifl: 
įįf------ J AM EC K N V

AMŲ 
AUSŲ 
NOSIES 
GERKLĖS 
RANKŲ 
ŠIRDIES 
PLAUČIŲ 
KEPENŲ 
PILVO 
SALDGILĖS 
BLUŽNIES 
INKSTŲ 
PLONŲJŲ 
DIDŽIŲJŲ 
LYTINIŲ 
SĄNARIŲap>ne of 

MAN

ŽARNŲ 
ŽARNŲ 

ORGANŲ 
KOJŲ

Dr. Paul Baumann
Chiropractor Pahner mokyklų bai
gęs X-Ray speciali egzaminacija.

3462 So. Halsted St.

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite *avęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnfli ant patalo paguldo.

CAPSJCO COMFOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas Ilgas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”. augalais tydytiea, 
kaina 50 centų.

Jusliu Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILU

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Bos 192. Drummond* Wi«.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosulį, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

NAUJIENOS, Chicago, Hl.

SATYRA IR JUOKAI
Padaužos 

Pastabblės
Anuo tarpu aš patariau orga

nizuoti šmeižtų Kliubą, užmjr- 
šau pasakyti, kad šitas sumany
mas užpatentuotas. Skambalnin- 
kai jau tokį kliubų suorganiza
vo, man nė žinios nedavę... Vai, 
aš protestu o j ii...

• « 
:J: ■>

Dar duodu nauja sumanymų. 
Mums reikia suorganizuoti skai
tytojų draugijų. Kas skaitys 
laikraštį, tas musų draugijos 
nariu paliks. O darbas labai 
lengvas: mes ir dovanų galėsime 
duoti ir prenumeratų nupigino
me. Šitokia draugija mums se
nai buvo reikalinga.

e 
>> t-

Skelbiu naujas ristynes: Lau
kis šaukia Vitaitį persitikrinti. 
A<bu geru ristiku. Laukis, kaip 
girdėjau ir mačiau, treniruojasi, 
o jo sveikatų prižitiri Dr. Grai- 
čunas.

>9
•S

štai kokį garsinimų Naujie
nos1 atsisako; patalpinti: “Turi
me garbės pranešti visiems lie
tuviams, kad mes pardavinėja
me ir dykai duodame visokios 
pušies melus ir šmeižtų. Nabaš- 
ni-nko Tilipono paveldėtojai”.

♦ ♦

“Be meno .mes neapseisime”, 
tragingai pasakė gerbiamas 
Vaičkus dideliame Chicagos te
atre skaitlingai lietuvių visuo
menei. Tai buvo tikras nujau
timas, tikra teisybė. Anų vaka
rų tie žodžiai išsipildė. Artistų 
pasiklausyti atėjo tiktai vienas 
A. K, Menas, lietuvių golfininkų 
čampionas, — kitokios publikos 
nebuvo....—P—ža.

šPITOLNTNKe MAGDĖ

arba
(Be) darbo Federacija.

Kol1

Ant

jauna buvau, dora my
lėjau:

vyrų žiūrint seile var-

svieto

mane

nuo manęs

Dievuliau brangus, pradėjau 
senti, 

Nebėra laiko ant 
gyventi: 

Vyrai ištolo prieš 
sklaidos, 

Arkliai ir kiaulės 
baidos... •

Gyvent špitolėj jau nusibo
do—

Kunigai ramybės jau nebe
duoda;

Nors tankiai meldžiuosi tir po- . . * itenauju,
Bet kvailių vyrų nebeapgau- 

nu —
Jau su rožančių nebėra vietos,
Nors visas kūnas poteriais 

nusėtas.
...Girdėtis, žemę 

dalina —
Gal ir aš gausiu

lynų..

šeštadienis, Vas. 7 d„ 1925

TEATRAS Už KULISŲ BLAIVININKO” RAUDA.

atvežė
vaidin- 

artis- 
šituo

Vanagaitis Amerikon 
vienų gerą daiktų: “Kų 
ti?” Ištik rų jų, mukų 
tams jau senai reikėjo 
klausimu susirūpinti. Bet tiek
to. čionnisi no apie tai no- 
rejftti pakalbėt j. Mano tikslas 
visai kitokis: aš noriu nauju 
klausimu musu artistus suin- < 

teresuoti. Tasai naujas klau
simas yra šilas: “Kam vaidin
ti”? (Griaus pasiakiuš, kam 
vaidinti: žmonėms ar krės
lams? Ot kų, mano nuomone, 
reikėtų diskusuoti tikrai ir 
seriozingai.

Aš pasakysiu dc<l ko. Daly
kas labai paprastas, bet Chi
cagos lietuvių istorijoj pirmu
tinis... Na, jau dabar kalbesiu 
apie reikalą. Štai, kaip PagKa- 
čiuose sakoma, pradėsiu iš 
p rady. jos.

Pereitos subatos vakare Jur
gio beizmonte, Chicflg’ojc ir 
dar lietuvių sostinėje Bričpor- 
te diddi, garsus ir geri artis
tai surengė teatrą. Jie visi bu
vo prisirengę vaidįnti gorų 
lykų; jiems nereikėjo klausti 
kas ^vaidinti; jie, teisybę pasa- 
kteųrt, ir savo rol’ės iš atmin
ties Jnivo išmokę. Buvo visr- 
kas prirengta, tiktai ot truko 
publikos'... Atėjo paskirta va
landa, palaukė pusvalandį, dar 
valandų ir dar kitų, bet publi
kos1 nėra... Krėslai tušti — atė
jo vienas asmuo su kompli- 
mentariniu bilietu. Artistai, 
žinoma, nelošė. Visas teatras 
lietuviškai sakant, atsibuvo už 
kulisų, tai yra užpakaly stei- 
čiaus... Tai pirmu kartu lietu
vių istorijoj tok i s atsitiki
mas: publikos visai nebuvo 
ir nė vienas tikietas neparduo
ta.

O atminkite, kad tai buvo 
geri artistai. Bet kokių plj^iių 
jie lenda į parapijų- urvus? 
Tai kitas klausimas, kurį mes 
dar savo laiku turėsime rim
tai svarstyti. Tuo tarpu as ti
ktai jrekorduoju šitą įvykį, 
vardų ir pavardžių neminėda
mas/ — Padauža.

Ilgu... ilgu be degtinės, 
Šiinfis |:ažko “nerimauja”.. 
Gale $iaulių - pas įLeibukų 
Vairius, polkas puikiai groja.. 
Ten tai laimė, ten linksmumas— 
Ten vargų nėra visai;
Tildai širdį slėg’ liūdnumas, 
Kad degtinės ,yr’ mažai!

OI, nelaimė, oi oi, oi! —
Neduoto šiandien nei ryloj!... 

Jei degtinės žmogus gauni, 
Tuoj linksmesnė tau krūtinė: 
Visas, rodos, atsigauni 
(Tuomet miela ir tėvynė)! 
Eini linksmas 
Jokio 
Mat, 
Veda

Tik

— įsigėręs, 
priešo nebijai — 
policinink’s nustvėręs 
tave “mandagiai”... 
nelaimė, oi, oi, oi,

Pasijutus jau “šaltoj”!...
Jurų duktė.

«

DEL VYRŲ TU7TAI
Visą šį menesį gydysiu viens p®1 

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir.ui* 
sisenėjusių ligų arba negalejitnų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patf-prižiūrėjimą ir gydymą kaip roo- 
kėtumet paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra specialumas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu bildu kokis yra žino
mas medicinoje.

GYVAS BAROMETRAS.
—Ar jus turite barometrų?

Ne, tai kad brangus. 
■—O mes jau turim. 
—Tai 

v,,
ar pirkot?

radot?

—Tai dovanojo kas?...

pavogėt?—Tai pavogėt?
—Kam m'es turim vogti, jis 

pats atsirado. ' »
-Kaip tai, ar jis — gyvas!..

>—Taip, gyvas — jis yra mu
sų mamos koja, nes mama da
bar gavo “ramatiką”.

D. D. iš Kurtavėnų.

Karalius naikintais reu 
mutizmo ir slogų

Garantuotos gyduolės pa 
naikinimui reumatizmo ir 
slogų, skaudėjimo rankų, 
kojų, strėnų, šalti) kojų. 
Sustyrusių arba sutinusių 
gyslų jūsų kojų, galvos 
skaudėjimo, ūžimo ausy
se ir dusulio. Tie visi ne
malonumai pranyks varto
jant teis sykius M1ZAR. 
Kaina už didelį sloviką 
$6.25, mažas slovikas, 
$4.25.

Pastaba. “Logos” lošai dėl moterų 
sustiprinimui gumbo, nuo stokos ape
tito ir silpnumo. Taipgi dėl vyrų, ku
lio užsigauna keldami sunkius dąly- 
kus, nuo prasto apetito ir stokos stip
rumo. “Logos” pagelbės jums viso
kiuose atsitikimuose. Kaina $3 ui? bu
telį. Galimą gauti tiktai nuo išradė
jo. Siųskite pinigus su orderiu arba 
atvažiuokite.

J. Joseph Sorokowski 
900 N. Taylor Avė., kampas Division 

Oak Park, III.
Tel. Oak Park 4007—J.

Daktarai dėl tyrę 
Praktikuoja 25 me
lus — tai yra ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasilikai i. Ar ne 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madiaon SL 

Chicafo, III.

Suteikiame Europiikas Gyduoles
SUŽINOK TIESĄ. Wasarmano ban

dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esato 
Kuosas nuo ligos, ar ne. Persitlkrinkit 1 Gyvas, 
tls yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda šitam moksliškam gydyme 
metodui. Ai naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinas, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles l: 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užsi- 
genėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantti, kurie plaukte plaukia J 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo 
jai: dėl dyka apžiurėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X-RA Y EGZAMINACIJA $1
NTelanK lig pankutinty dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega- 
lituriel pasikalbėti bu manim. Tei 
singaa gydymas. Ntra apgavfngą 
apvylimų ar prižadėjimą. Pasekmif 
yra tokioj, hiiių norite.

Valandas: 9 ryte 6:80 po p 
Seredonrfs ir ulbėtomis: 9 ryte Ii 

8 yakare, Nerišliomis: 9 lig I

DR. H. Cm. MARTIN 
337 W. Madison St

(Kampas Madison Ir So. Markct) 
n»

Lytiškos Ligos Gali 
Būti IšgydytosTRAUKINY!.

Kam

ir

tikie-
trati-

Konduktorius - Jūsų 
tas išpirl las į Bostoną, o 
kiny-', ciną j Chicagą, A

Gi^as pasąžierius —i 
tu man .apie tai kalbi, malonus 
žmogau., lu pasakyk grejčiąu 
iniišinisiui,' ’ tegul’ 
traukinį j Bostoną

Iš TAUTOSAKOS
■ • t .

“Davę duonos ir ragaišio 
kišenes dar prikaišū”.

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

ee

Serganti žmonės pasi« 
tarkite su Dr. Ross* 
Pasitarimas dykai.

Krnujo egžan.inaoija, Slapumo ■ analyza* 
mikroskopiški ir kiti laboratorijos išbandy 
mai, taipgi X-Ray egzaminacija daroma, ku 
ri parodo tikrą jūsų sveikatos stovį. Ge 
riausios naujos mados gyduolės ir prirengi 
maį padarytos Amerikoje ir Jungtinėse Vals 
tijosė yra suteikiamos per Dr. Iloijs dėl gy. 
dymo ligonių. Žmonės turintys chroniškai 
ligas, skilvio ir kepenų nesmagumus, nėr 
vŪkumą, kraujo ligks odoe ligas, - pūslės b 
šlapumo liga^s yra gydoma kasdien.

Žmonės Kurie yr: 
nerviški silpni ir tu 
ri galvos ' skaudėj: 
mus, nugaros skau 
dėjimus, smarkų lir 
dies plakimą su- 
skirdimą odos, auti, 
nusias giles, skaudu 
IIuh, prastą apetitą 
privalo gydytis tuo 
jau.

Sergantiems 
teikiamus labai
ras patarnavimas to 
kiomis mažomis kai 
nomie, kad kiekvie 
nas lengvai gali už 
simokėti. Dr. Rosi 
maloniai suteikia dy 
kai patarimą. Kiek 
vienas yra kviečia 
ertas atsilankyti.

Sifilis ir krnujo ligos gydomos nauju bu 
du, Ajrsphenamine gydymu. ir pagerintu Lu 
escide gydymu,. | labai trumpą laiką ligo 
niai jaučiasi daug geriau. Kiekvieną dieni 
mes suteikiame linksmumą >lr malonumą. Tai 
vienatinis gydymas, kuris iėgydo sifilį.

PAPRASTA CIO Rfi
MOKESTIS YRA ....
dabar <e nn
ATPIGINTAS IKI ......... U>P.UU

Per trisdeSimtį metų Dr. Ross gydo so 
cialias ligas vyrų ir moterų.

VYRAI! Specialia serum gydymas yri 
vartojamas su geromis pasekmėmis atgavi
mui vyriškumo nusilpusiems vyrams. Jo vei
kimas ant gilių, nervų ir kraujo yra didelb 
sustiprintojas dėl nusilpnusių ir suirusių vyrų

Tie kurie turi kokias nors slaptas liga: 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo 
Ateikite ir sužinokite teisybę apie jūsų lig: 
ir kaip jųa galite būti Sgydytas. Tas nekai 
nuos jums nieko ir nebus būtino reikalo 
kad jus gydytumetės. Tai' yra dalis Dr. Rosi 
darbo, kad suteikus gerą patarimą sergan 
tiems.

DR. B. Mi ROSS, 
35 South Dearbom St.

Kampas Monroe ir Dearborn St. Imki 
elevatorių iki 5 augšto. Priėmimo kambary: 
506 dėl vyrų, priėmimo kambarys dėl mote I 
rų 508.

Dr. Ross yrą seniausias Specialistas Chi 
cagoje. Per trisdešimtį metų toje pačioj: 
vietoje. į

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 
vakare.

Nedėlioj nuo 10 iki 1 po pietų.
Panedėly, seredoj -ir subatoj nuo ryto 

8 vai. vakare.

X-Ray
Ar nergate lytiška liga, kuri pada
ro j lupia netinkamu prie darbo ir 
pasilinksminimo. Ar esate vienae 
dideles armijos, kurie kenčiate ty
lėdami, nuo lytiškų ligų?

Vyrai ir moterys kenčianti. Žino
kite tiesą. Tikra pilna egzamina
cija musų specialistų dasiekia pa- 

’ čius pagrindus jūsų trubelio ir 
prašalina juos. Nėra spėliojimu, 
tikras ir teisingas egzaminavimas 
musų specialistų siekia pačius pa
grindus jūsų ligos ir juos prašąlina 
Nėra spėliojimų, dalykas daromas 
tikras ir akuratiškas. Ar jus turite 
prastą apetitą, užkietėjimą vidu
rių. skilvio skausmus, krutinės arba 
nugaros skaudėjimus, galvos skau
dėjimą, svaigulį, nervingumą, asth- 
ma, odos ligas, skilvio ir pūslės 
trubelius, gali stones, rupturą, ar
ba privatinę arba chronišką ligą.

Negaišinkitę. Jaiko su gyduolė
mis arba daktarais, kurie nesutei
kia pasekmių. Daugelis yra nusi- 
miinusių ir mano, kad jau nėra pa- 
gelbos. Nenusiminkite Gaukite jū
sų eksperto patarimą ir nuomonę, 
šimtai jau dabar yra sveikais ir 
linksmais. Prisidėkite prie dauge
lio užganėdintų ir išgydytų žmo- 
niiį, kurie atsilanko į 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 šį skelbimą su savim ir 
gaukite $10 X-RAY egzaminaciją 
ir kraujo spaudimo egzaminaciją. 
Viską už $1.00.

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

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

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

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

Specialistai sunkių 
chroniškų ligų vy

rų ir moterų
Užkietėjimas ir išsipūtimas vidu
rių, inkstų, pusleg ir kitų vidurinių 
organų yra priežastimi užsisenė- 
jusiu ligų.

GYDOME LIGAS, BET NE 
SIMPTOMUS.

Turime naujausiai išrastus apa
ratus, gyduoles ir violetinius spin
dulius. Patyrę specialistai nervų 
ligų, reumatizmo, nemigęs, prasto 
apetito, sifilio ir kitų venerinių 
kraujo ir odos ligų. Gydome nu
silpusius vyrus ir duodame SE- 
RUM ir žinorrfą pasauly Europini 
SALVARSAN (606) Dr. Ehrlicho, 
taipgi pagerintą NEO SALVAR
SAN (914), be skausmo ir išlikimo 
iš darbo. Užtikrinant radikali pa
gydymą.
• Už gydymą labai žemos kainos 
pagal jūsų sutarti.

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

Clark Medical Glinic
189 N. Clark St.,(kampas Lake St.)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakare. 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Garsinkitės Naujienose
I • . • •

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Neutginčij*. 
patynuin* 

daktaru*,, kurto 
n«as faktaa ttgy- 
dirba laboratori
jose, egzaminuo- 
dymo vinokių litrų 
jant kraują ir iš
tiriant per mik
roskopą, prašali
nant visus klini- 
k o s simptomus. 
Nei 
gus 
nuo užsikrėtimų, 
bet prie dabarti
nio 
dymo nei 
neturi sirgti. Jei 
nesate iftgydyti, 
tai vien tik yra 
todėl, kad apleido 
ta gydymą, arba 
buvote i gydomas 
nepatyrusių gy
dytojų, arba gy
dymas buvo labai 
trumpas. Neda- 
leiskite, kad liga 
ilgai butų jūsų 

__  kraujuje — išva
lykite j|; ateikite pas mane, padarysiu 
viską kaa yra galima, kad tik jums su
grąžinti sveikatą. Gal tiktai esate per 
pusę itgydytas ir gyvenate nuolatinėje 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. Ne 
atidėlioklt. Daugelyje atsitikimų liga vei
kia viduty naikindama kūno narveliui, 
smegenų, nervų, Širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, ir kitus kūno organus. Bukite at- 
sargųs ir dabokite gamtos patvarkymus. 
Atminkite kad sveikata yra jūsų bran
giausias turtas, jūsų kapitalas — nedaro 

, skirtumo kiek jus augaiiite laiko arba 
pinigų utlaikymui sveikatos, nes tas 
jums labiau apsimokės, negu kaa norą ki
tas. Beveik visi atsitikimai kataro, Reu
matizmo, Neuritis, ilronchitis. Astma, 
Maiakraujistės, Skaudulių, Egaemoe, Pao- 
rrtisis, Slinkimo plaukų, ' Pasididinusių 
gružolu, Skrupulų ir t.t. yra pasekmė 
neifivalyto ir užsikrėtusio kraujo, kurj 
galima greitai išvalyti au pagelba gy
dymo.

Apsisaugokit daktarų Ir studentų, ku
rie slepiasi garsiai skambančiomis klini
komis, institutų arba laboratorijų; jūsų 
sveikata yra brangesnė, kad ją atiduoti 
nepatyrusiems daktarams. Pas mane gau
site gerų ir teisingą gydymą; prisidėki
te prie . eilių užganėdintų ir Unksmių 
pacijentų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisą. Savo praktikdje vartoju geriau
sius Seram, Ciepinj, Bakterini, Antį- 
toksini, taipgi specialius intravenous gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originales Europiikas gyduoles “606“ 
ir

Ai noriu pasikalbėti su kiekvienu ken
čiančiu vyra, kurto serga nuo uieisent- 
jusiu Hgų, Nervų, Kraujo, Oodoe, Pūslės, 
Išėjimo Žarnos, taipgi slaptų ligų. Mano 
35 metų pasekmingo gydymo, ai atgavau 
sveikatą dėl daugelio nusiminusių ir nu
stojusių vilties vyrų.

Nežudyk daugiau laiko nei pinigų ne
žinomiems daktarams, ateikite ir dasiti- 
noklte tiesos apie savo nesveikatą. Egza
minuoju su pagelba X-Ray ir mikros
kopo—o kada yra reikalas dėl galutino 
iltyrimo ligos ir užtikrinimo gero gydy
mo—taipgi egzaminuoju kraują, ilapumą, 
ir t.t.

Patarimas dykai ir užlaikoma slapty
bėje.

Mes kalbame Hetuvilkai.
Valandos nuo 9 ryto ik! 1:90 po plo

tų, kasdien. Utarninke, Seredoj ir Suba- 
toj vakarais iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 ▼. po piet

Dr. W. R. Register
109 N. Dearbom St., Chicafo, UI.

. (Imkite oievatorl iki 12 augite) 
F................................................................

Naujienų Spaustuve 
yra Unijinė Spaustuvė

Dr. W. R.
Register, 

109 N. Dearbora 
Street.

Kiekvieno sergančio 
žmogaus draugas.

Mano geriausias pa
tyrimas. “Nei vieno 
dolerio nereikia mo. 
kėti, kol nebus pa
sekmių.”

Gyduolės išskiria
mos.

vienas žmo- 
nėra liuosaa

žinojimo gy. 
vienu 

_: 1 
iSgydyti,

Geriausis Europinis gydymas jūsų patarnavimui
Naujas būdas gydymo naujų ir užsisenėjusių ligų Francuzo specialisto 
yra pasekmingas. Kuomet aš studijavau tuos naujus budus gydymo, 
aš pastebėjau, kad daug ligų kurias daktarai pripažino neišgydomo
mis, galima lengvai išgydyti. Jei kiti negali jums pagelbėti, ateikite 
pas mane. Mano prirengta BACTERIOLOGICAL LABORATORY ir 
KADIO-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 
kui* 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 Mihvaukee Avenue, 2nd floor
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Mr. 1. Knowitt Ali yv.omen look atike to hlm. except when they don-t!
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—Ar jus tikite į raganų 
vimą?

—Kol nebuvau vedęs, — ne
tikėjau, o (labar tikiu.

By Thornton Flsher
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