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JBaisi nelaimė 
kasyklose

Anąerika ruošias pripažint 
sovietų Rusiją

Lenkai veda šmeižtų propa
gandą 1 prieš Lietuvą

Baisi nelaimė augliu ka- Daugiau lenkti šmeižtu 
syklose Indianoj propagandos prieš Lietuvą 

------------------------------ I \ -------rt---
Del ekspliozijos 35 darbininkai 1 Skelbia pasauliui, kad Kauno ka- 

užversti; du jau išimta negy- įėjime lenkai torturuojami vi- 
vu, tris sužeistus duramžių inkvizicijos priemo-

_______ nčmis.

Prezidentas už papūdiny- 
bią mokesnio panaikinimą

WASHINGTONAS, vas. 20.— 
Prezidentas Coolidge reikalauja, 
kad federalės valdžios imamas 
mokesnis nuo paveldėto turto 
butų laipsniškai panaikintas. 
Kalbėdamas federalių ir valsti
jų juokesnių rinkėjų konferen
cijoj, organizacijos National 
Tax Association suruoštoj, pre
zidentas pareiškė, kad reikią žiū
rėti tausumo netik valstybės iš
laidose, bet ir apdėjime visuo
menės mokesniais. Mokesnis, 
imamas nuo paveldėto turto, 
nuo papėdinybių tai esąs vienas 
stambiausių pasireiškimų išlai
dumo, praktikuojamo tiek fede
ralės valdžios, tiek atskirų vals 
tijų.

Coolidge ypač smerkia aukštą 
mokesnių normą nuo paveldėto 
turto. Ta norma siekianti kar
tais iki 40 nuošimčių, o tai, pa
sak prezidehto, lygu beveik kon
fiskavimui.

Del motery teisią lygybės Šiandie progresyviąją 
Oidž. Britanijoj konvencija Chicagoj

SULLIVAN, Ind., vas. 20. — 
Šiandie, 10:30 valandą ryto, vię- 
tos City Coal kompainjos kasy
klose įvyko baisi dujų ekspliozi- 
ja, išdraskiusi kasyklas. Eksplio
zijos metu kasyklų urvuose {Ur
bo 125 darbininkai ir daugelis jų 
veikiausia bus žuvę.

Iki trečios valandos po pietų 
gelbėtojų partija išėmė du darbi
ninku užmuštu ir tris sunkiai su
žeistus.

Del griuvėsių ir garų gelbė
jimo darbas labai sunkus ir ims 
nemaža laiko, iki bus galima pri
sigriebti prie urvuųse užgriautų 
jų trisdešimt penkių ar daugiau 
darbininkų.

žmonės, vadovaujantieji gel
bėjimo darbui, praneša, kad jie 
labai abejoja, begu kuris iš už- 
griuvusiųjų yra išlikęs gyvas, ar 
lxmt nesužeistas.

Amerika ruošias pripažino 
Ii sovietą Rusiją

Prezidentas Coolidge linkęs pa
siųsti komisiją tapantis su so
vietų valdžia

VVASIHNGTONAS, vas. 20.
Diplomatiniai Jungtinių Valsti
jų santykiai su sovietų Rusija 
gal būt bus dar šiemet užmegsti, 
jei sovietų valdžia pakeis Kai 
kuriais atvejais savo užsienių
politiką. I

Jungtinių Valstijų valdžia yra’ 
pasiruošus kalbėtis su Maskva 
dėl pripažinimo. Laikas ir vie
ta dar nenustatyta, tečiau ir 
prezidentas Coolidge, ir senato 
užsienių komisijos pirmininkas, 
senatorius Borah, sutinka, kad 
butų paskirta tam tikra komisi
ja pertraktacijomš pradėti.

Kongresui išsiskirsčius, sena
torius Borah planuoja tuojau 
padaryti kelionę j Europą, laike 
kurios jis veikiausia turės paši
ltai bėj. su sovietų valdininkais. 
Bet labai gali būt, kad dar iš 
anksto bus paskirta komisija ir 
tai komisijai ’ patsai senatorius 
Borah vadovaus.

TRAMVAJAUS KATASTROFA

Penki asmenys užmušti, vienuo
lika sužeistu

. MANILA, Filipinai, vas. 20.— 
Vakar čia įvyko didelė nelaimė.
Bėgąs su pasažieriais Corregio- 
doro tramvajus ištruko iš bėgių 
ir, apsivertęs, nusirito griovin. Massachusetts valstijos atstovų j 
Katastrofoj penki asmenys buvo butas vakar 204 balsais prieš 9 
užmušti, kiti vienuolika pavojin- 'atmetė federalės konstitucijos 
gai sužeisti. Užmušti yra pul-’amendmentą vaikų darbui kon-
kininkas Herring, majoras Hun- traliuoti. Senatas tapat padarė ties bausmei jis buvo pasmerk- 
ter ir seržantas Davison; kitos*porą dienų anksčiau. Tuobu- tas už užmušimą policijos ser- 
dvi moterys. Tarp sužeistų yra * du tas amendmentas šioj valsti- žanto Pierce’o, lapkričio 27, 
keletas vaikų. I joj tapo galutinai atmestas. 1922.

Chicagos lenkų lakiraščiai va
kar įdėjo šitokią žinią iš Vil
niaus, datuotą vasario 19:

“Iš Kauno praneša apie baisius 
ten kalėjime laikomų lenkų ken
tėjimus. Centraliniame Kauno 
kalėjime šiuo tarpu yra 58 kali
niai lenkai, tarp jų penkios mo
terys. šešiolika kalinių pasmer
kta neapribotam laikui, likusie
ji gi pasmerkti nuo 4 iki 20 me
tų kalėti. Lietuviai elgiasi su 
kaliniais kaip vidurinių amžių 
laikais.

“Visi politiniai kaliniai su
kaustyti grandiniais, kad ir už 
menkinusį nusikaitimą. Jiems 
taikomos fizinės bausmės, taip 
jau bausmė kalėti tamsiame nar
ve iki keturiolikos dienų.

“Tikslu išgaubi iš kalinių, pri
sipažinimas vartojama šitokių 
priemonių: marinimo badu, 
svaiginamų narkotikų davimo 
.laužymo pirštų, badymo kojų, 
mušimo geležiniais virbalais per 
šlapią skudurą ir kišimo kali
niams kunigu persirėdžiusio 
šnipo išpažinčiai.”

Naujas Prusą premjeras 
ir kabinetas rezignavo

BERLINAS, vas. 20. —Prū
sijos premjeras l)r. Vilhelmas
Mara, ir jo ką tik sudarytas mi- 
nisterių kabinetas, šiandie atsi
statydino, kadangi negavo land
tago (seimo) pasitikėjimo.

Nepasitikėjimas naujam kabi
netui pareikšta 221 balsu prieš 
218.

Bolševikai planuoja sukili
mą Balkanuose

... ....  —-- \
SOFIJA, Bulgarija, vas. ,20.

Bulgarai labai susirūpinę 
Maskvos kviesti jų pranešimu, 
kad j Balkanus esą pašiurta 4 
milijonai rublių auksu propa
gandai, tiks Iii sukurstyti ten 
šį pavasarį sukilimą. Visos 
bolševikų pastangos esą kon
centruojamos Bulgarijoj ir 
Graikijoj.

MASSACHUSETTS ATMETĖ 
VAIKŲ DARBO AMEND- 

MENTĄ i

BOSTON, Mass., vas. 20. —

Mokesniais nuo paveldėto tur
to Jungtinių Valstijų valdžia 
gaunanti metams apie 103 mili
jonus doleriu. Išbraukti vienu 
kartu tokią milžinišką sumą iš 
valstybes metinių pajamų butų 

Įperskaudu, o todėl prezidentas 
įstoja.už tai, kad toki mokesniu i 
butų laipsniškai sumažinami.

Kongreso darbai •
SENATAS

VVASH1NGTON, vas. 19.
Finansų komisija tęsia, toliau 

svarstoma rezoliucijos praplėsti 
Couzens’o komisijos tipinėj imą 
vidaus mokesnių biuro dalyką.

Prekybos komisija, aprobavo 
bilių komercijos su Kinais aktui 
modifikuoti.

Užsienio reikalų komisija ap
robavo sutartį su Britais dėl 
mandato Palestinai.

ATSTOVŲ BUTAS
Priėmė bilių, kuriuo Preziden

tas autorizuojamas tartis su ki
tomis valstybėmis dėl bendro 
sumažinimo mokesnio pasportų 
» 

vizoms.
Agrikultūros komisija svars

tė McNary-IIaugeno pateiktą 
farmerių eksporto korporacijų 
bilių.

BOMBA APDRASKĖ
BAŽNYČIĄ

Manoma, kad bombą buvo padė
ję ku-khix-klaniečiai

WHITING, Ind., vas. 20. — 
Praeitą naktį užpakaly vietos 
katalikų šš. širdies bažnyčios 
sprogo bomba. Bažnyčia ap
draskyta nedaug, bet brangus 
spalvuoti langų, stiklai visi išby
rėjo. Apielinkės namų langai 
taipjau išbyrėjo. Manoma, kad 
bomba buvo ku-klux-klaniečių 
padėta.

EKSPLIOZIJOS 2 DARBININ
KAI UŽMUŠTI

VVINNIPEG, Manitoba, vas. 
20. — Canadian Pacific geležin 
kelio dirbtuvėse Węstone įvyko 
garinio Jsatilo ekspliozija. Du 
darbininkai buvo'užmušti, o trys 
kiti pavojingai sužeisti.

MIRTIES BAUSMĖ

SALT LAKE CITY, Utah, v. 
?0. — šį rytą valstijos kalėjime 
tapo sušaudytas Henry Hett, ki
taip vadinęsis George Allen. Mirt

GATVBKARTS IR ITOiLA, BEMAŽ JO NESlTDAUžHTSl

Vai buvo Weehai\vkene, N. J.— Gatvekariui. bėgant pro Pa- 
lisadeš kalvą, Lygiai tuo metu nuo kalvos nusirito 60 pėdų
žemyn milžiniška uola. Gatvekariu važiavo apie penkiasde
šimt pasažierių. Jei gatvekaris nebūtų suskubęs prabėgti, bu
tų įvykiu baisi katastrofa. Bęt nusiritusi uola pakliudė tik 
užpakalinį jo galą, nedaug tesužeizdama jį. — Paveikslėly 
parodyta palyginamas, gatvekario ir nusiritusiosl uolos didu
mas. . i j

Italija reiKlauja taipjau 
kąsnio Egipte

LONDONAS, vas. 20. Te
legrama iš Kairo praneša, kad 
Italijos npnisteris savo pasima
tyme su premjeru Zivaru papra
šė, kad Egiptas tuojaus atiduo
tų Italijai Jarabubo oazę, vaka
rų sienoj.

Egiptiečiai esą labai nustebę 
tokiu keistų Italų reikalavimu.

ŽEMĖS SLINKIMAS I JUODĄ
SIAS JŪRES

MASKIVA, vas. 20. — Netoli 
Sevastopolio į Juodąsias jūres 
nusirito atskilus kranto „dalis, 
apįe 130,000 tonų žemės. Iš nu- 
siritusio į jūres kranto pasidarė 
150 metrų ilgutno pusiausalis ir 
keletas saliukių.

tų ne agresyvumas. Jis stengtus 
nuginkluoti III internacionalo 
agresyvumą. Jei Franci j a, An- 

|glija. Japonija ir, laukiama, A- 
‘ Oro noriką tvarko savo santykius su 

biuras šiai dienai pranašauja:— Rusija, tai taip pat to§* trys Pa- 
Nevienodas oras; maža atmainos baltijo valstybės turi pareikšti 
temperatūroj; vidutinis, didžiu- «avo•griežtą. pasirižymą tvarky- 
moj pietryčių vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 39° F.

šiandie saulė teka 6:39, lei
džiasi 5:29 valandą.

ORRS
Chicago ir apielinkė. — „

PINIGŲ KURSAS
Vakar, vasario 20 d., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.77
Belgijos," 100 frankų ............... $5.05
Danijos, 100 kronų ................ $17.81
Francijos, 100 frankų ........... $5.26
Italijos, 100 lirų .................. $4.11
l,enkijos, 100 zlotų ............... $19.25
Norvegijos, 100 kronų .. $15.24 
Olandijos, 100 florinų .. $40.11 
Suomijos, 100 markių ........... $2.53
švedijf”, 100 kronų ........... $26.95
Šveicarijos, 100 frankų .....   $19.25

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon pei 

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

50 litų ...................................... $5.50
100 litų ...................................... 10.501
200 litų ............................. ........  20.75
L00 litų ............................ ......... 81.00
400 litų ...................................... 41.25
500 litų ...................................... 51.50
600 litų ...•............................... . 61.75
700 litų ........................... .......... 72.00
800 litų .....................................  82.25.
900 litų ...................... :_____ .... 92.50,

1000 litų.... A................................. 102.75
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalkių už kožną siuntinį. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 521 
centų daugiau. ’

Trilypė Pabaltijo Sąjunga
Nuo jurų iki jurų. Trijų valsty

bių tiltas. Kas tvarkytina.

RYGA, sausoi 29 į E].,— Lat
vių laikraštis “Jaunakas Žinąs” 
įdėjo straipsnį Pabaltos sąjun
gos klausimu. . Laikraštis paste
bi, kad pastaruoju laiku vėl im
ta kalbėti dėl sąjungos' sudary
mo nuo šiaurės vandenyno iki 
Juodųjų jurų. Bet, laikraščio 
nuomone, Latvija neprivalėtų 
užsimoti perplačiai. Latvija ne
turinti ardyti santykių su šiau
rės ir pietų kaimynais. Bet tu
rėtų būti atkreipta didesnio dė
mesio į Pabaltijo sąjungą siau
resne prasme. Būtent, reikia 
siekti trijų valstybių' — Lietu
vos, Latvijos ir Estijos —sąjun
gos, kuri kaipo tokia butų til
tu tarp Suomijos ir Lenkijos su 
Rumanija. To bloko tikslu bu

rti .su rytų kaimynu susisiekimo 
į ir prekybos klausimus. Jei tas 

kaimynas vengtų realių derybų, 
J tai atsakomybė kristų ant jo.

Tat esąs svarbiauisas trijų val
stybių sąjungos uždavinys.

BOLŠEVIKAI RUOŠIASI 
PASIDARBUOTI

Gegužės mėnesį darysią sukili
mus. Patrigubinta mokiniai. 
Ir Lietuvos “stipendantai”

STOKHOLMAS Švedija [EŲ 
— “Tidingen” praneša,! kad j 
bolševikai labai aktyviai ruošią-1 
si gegužės ,mėn. padaryti sukili-; 
mus Suomijoj, Latvijoj, Estijoj, 
Lietuvoj ir Lenkijoj. |

• i

Specialinė agitatorių mokyk
la Petrapily, kuri ruošia tiems 
kraštams agitatorius, gavo nuo 
centralinio vykdomojo komiteto 
įsakymą trigubai padidinti savo 
mokių skaičių ir sutrumpinti 
kursą iki 3 mėnesių. Suomijos, 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
Lenkijos komunistų partijos nu
siuntė į Petrapilį savo geriausius 
agentus tobulintis agitacijoj ir 
ruošti sukilimus. I

Darbiečių atstovai įnešė naują 
bilių, kuriam konservatoriai 
priešinas

LONDONAS vas. 20. — Dar- 
f

bo partija įnešė pariamentan 
naują įstatymo sumanymą, ku
riuo einant moterys įgyja lygias 
su vyrais pilietines ir politines 
teises sulaukusios 21 metų am
žiaus, vietoj 30, kaip, dabar kad 
yra.

Nors tą įstatymo sumanymą 
remia ir liberalai, tečiaus jis val
giai begu bus priimtas, kadangi 
konservatoriai, kurie dabar yra 
valdžioj, yra jam priešingi.

Vėlesnėmis žiniomis tasai bi- 
lius buvo parlamento atmestas 
220 balsų prieš 153.

Nori, kad Amerika nebe
duotą paskolą užsieniams

WASHINGTONAS, vas. 20.— 
Kongresmanas Blanton (dem., 
Tex.) vakar įnešė atstovų butan 
rezoliuciją, reikalaujančią, kad 
butų užkirstas kelias paskoloms 
Jungtinėse Valstijose kelti to
kioms valstybėms, kaip Franci- 
ja ir kitos, kurios iki šiol nesirū
pino ir nesirūpina susitarti su 
Amerikos valdžia dėl savo, karo 
skolų fund&vimo. v

APDUJUS MEKSIKIETIS PA- 
PIOVE ŠEŠIS LIGONIUS

GiUAYAMAS, ISonora, Meksi
ka, vas. 20. - Apdujęs mm
rūkymo marihuano meksikietis 
Escrado Vallc, 27 metų, tarna
vęs Meksikos laivyne, įsiveržė 
į vietois ligoninę ir, ligi jis bu
vo sugautas ir surištas, sker
džiamuoju peiliu papjovė šešis 
pacientus.

/WASIIINGTONAS, vas. 20.
Darbo departamento surink

tomis iš daugiau ne penkiasde
šimt miestų žiniomis, per rpra- 
eitą mėnesį maisto produktai 
pabrango 2 n u oš.

5is Kartus Greičiau 
I • ’

už 50 centu
Nežiūrint kad*ir nėra reikalo skubintis 

su nusiuntimu pinigų Lietuvon, Jums vis- - 
vien yra geriau siųst per Naujienas telegra
fu, kuris nuneš Jūsų giminėms pasiųstus pi
nigus penkis kartus greičiau už paprastą 

. paštą. : (
Naujienų telegramos išsiųstos iš Chica

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

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arpa į bile vieną sekamų skyrių!

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

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

» t

Suvažiavime bus tariamos ir 
sprendžiama dėl kūrimo tre
čios politinės partijos

/. > -____

šiandie Chicagoj prasideda 
progresiviųjų organizacijų 
“Conference for Progresive Po- 
litical Action” konvencija, kuri 
turės nutarti: kurti, ar nekurti, 
trečią politinę partiją Amerikoj.

Konvencija bus laikoma I^ex- 
ington llotely, 22nd ir Michigan 
Avenue. Posėdžiai prasidės kaip 
10 valandą ryto,

Praeitoj progresyviųjų kon
vencijoj, kuri Įvyko Clevelande 
ir kurioj buvo indorsuotas sena
torius La Follette kandidatu į 
Jungtinių Valstijų prezidento 
vietą, buvo nutarta po rinkimų 
§ušadkti vėl konvenciją, kurioj 
butų nutarta, ar reikia steigti 
nauja politinė partija. Tokia 
konvencija dabar ir sušaukta 
Chicagoj.

FRANCUZŲ-VOKIEČIŲ PRE
KYBOS DERYBOS SU

SPENDUOTA

PARYŽIUS, vas. 20. Fran
cijos su Vokietija pert rak taci jos 
dėl prekybos sutarties tapo su
spenduotos. Vokiečių delegaci
ja nutarė grįžti Berlinan pasi
tarti su savo valdžios lyderiais.

PAVOGĖ MILIJONĄ DOLERIŲ 
VERTĖS PAVEIKSLŲ

HOLLYWOOD, Cal., vas. 20. 
— .Milu ,iVi9s Martin Wein 
schenck pranešė policijai, kad 
jam ižvažiavus kelioms dienoms 
iš miesto, i»š jo rūmų plėšikai iš
gabenę brangių senųjų dailinin
kų paveikslų, viso vertės apie 
vieną milijoną dolerių.

SEPTYNI žMONĖ,i ŽUVO
ALPŲ KALNUOSE

BERNAS, Šveicarija, vas. 20. 
— Alpų kalnuose, netoli Itali
jos sienos, krintąs nuo kalnų 
sniegas užbėrė septynis žmo
nes.

I

■
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Didelis Šokis
Rengia

Susivienijimas Lietuvių Draugijų ant 
Bridgeporto

Subatoj, Vasario 21 d., 1925
/

CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIUM,
/ .3133 So. Halsted St.

Pradžia 6:30 vai. vakare
* X , . , ,

Kviečiame visus bei skirtumo atsilankyti, bus gražus šokis prie 
geros muzikos, galėsim gerai linksmintis naujoj svetainėj.

RENGIMO KOMISIJA.

BALIUS

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites kuoąkaitlingiausiai atsi
lankyti, nes žinote, kati nauja. JUpUivnj Auditorium svetaine yra labai 
graži, kur galėsite linksmai pasišokti, apie muziką nėra kalbos, nes 
bus puikiausia iš visų ką gali būti Chicagoj.

Kviečia KOM IT ETAS.

Rengia

LEB-GVARDIJA D. L. K. VYTAUTO

Nedėlioj, Vasario-Feb. 22, 1925
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIUM SV

3133 S o. halsted St.

. .. ..f—
Žeimelis (Biržų-Pasvalio ąp.,)
Gruodžio 11 d. socialdemok

ratų organizacija sušaukė vie
šą susirinkimą, kur dr. samu
lis padarė pranešimą iš Savi
valdybės) darbų. Patekusi drg. 
šameliųi į Biednjtomenės šoL 
pimo Komisiją, špitolėj jis ra
do vos gyVJL sukirmijusią mo
teriškę, kurios pažastyse ras
ta kirmėlių (ką gali liudyti 
plovusios ją moteriškės). O Se
nosios, biednuomcneisi. šelpimo 
Komisijos pirmininku ' buvo 
musų klebonas Vaitekūnas, ir 
nematė, kad po kądėmų pasto
ge baigė suėsti kirmėles mo
teriškę. Žmonių buvo pilna 
mokyklos salė ir visi 
klausėsi pranešimo.

Po pranešimo įvyko Soical- 
demokratų Organizacijos: narių 
ir prijaučiančių susirinkimas. 
Naujon valdytam išrinkta: pir. 
lamelis, sekretorius Levanas, 
kasininkas J eigulius. Susikūrė 
dramos sekcija, kuriai pavesta 
po naujų metų suruošti vaka-, 
ras. —D. Vi toras.

t f

ramiai

MEILĖS TRAGIKOMEDIJA

l’rądžia Cų30 valandą vakare.

. ' LINKSMAS METINIS

SOKIS
Naudai Marijampolės Realės Gimnazijos

Rengia

Lietuviu Raudonos Rožes Pas. Kliubas
C ICERO, ILLINOIS.

' Subatoje, Vasario 21, 1925 
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVET., 

14th St. ir 49th ( t., Cicero, III.
Pradžia 7:30 vak. Tikietai 6Cc. su drapanų pasidėjimu.

MUZIKA J. POCIAUS. 
Z 

Pusė pelno nuo to vakaro eis dėl Marijampolės Realės gimnazijos.
Kviečiame visus, L. R. R. P. KLIUBAS.

. ŽAGARĖ Į Lž] • — Žagarės 
miestely pereitą savaitę atsiti
ko sekanti istorija:

Žagarės miestelio žydelis virš 
60 metą amžiaus •ir turįs ne tik 
vaikų, bet? ir anūkų staiga įsimyk 
Įėjo į katalikę merginą, gyvenu
sią netoli žilo šio žydelio.

Seno žydelio ūpas pakilo ir jo 
meilė kas dieną didėjo, kol pa
galiau virto tikra “jaunuko” 
meile...

Mergina seno žydelio neatstu- 
mė.

Tas reiškinys iššaukė didelį 
nepasitenkinimą dievobaimingų 

žydų tarpe. «
žydelio žmoną, nenorėdama 

kelti triukšmo, nusivedė savo 
vyrą pas rabiną, kuris pradėjo 
įkalbinėti žydelį mesti merginą.

Iš pradžios žyddlis ųct neperė
jo rabino klausyti, bet pagaliau 
prašė rabino patarimu.'

Rabinas patarė tam žydeliui 
su visa šeimyna išsikraustyti iš 
Žagarės miestelio ir apsigyventi 
kur nors kitur.

Žydelis žmonos ir vaikų riks
mu apsvaigintas, išpildė rabino 
paliepimą ir išsikraustė 
myna šiauliuosna.

Ilgai kentėjęs, žydelis 
liau pamiršo jo mylimą
katalikę merginą ir ramdai sau 
gyveno Šiauliuose. Gi gruodžio 
10 d. pas vieną Žagarės mieste
lio žydelį užeina Žagarės Polici
jos viršininkas ir praneša, kad 
ant jo užvesta byla už nužudy
mą. Kur? kas? ką? — Nieko 
negailėjo suprasti, žydeli nusi
vedė policijom

su šei-

paga- 
jauną

'$350.00 DOVANU $350.00
19 Maskaradinis

Rengia DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIETUVOS 
atsibus

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

Kviečia visus jaunus ir senus atsilankyti ant to linksmo Maska
radinio Baliaus. • '

Kviečia visus KOMITETAS.

i

Dr-ja “Lietuvos Ūkininkas''
Stato Keturiu Veiksmų Dramos Vaizdelį

“ VALKA 1A”
Nedalioj, Vasario 22 d., 1925

M. MELDAŽ10 S V ET.
2244 West 23rd 1‘lače

Durys atsidarys 6 valandą Pradžia 6 .•‘30 valandą

VAIDINS ARTISTAI TEATRALIŠKO KL1UBO “LIETUVA”

Veikalas “Valkata*’ yra smagus ir pilnas žingeidumo, supintas iš 
‘ių gyvų vaizdelių. Svarbiausią rolę vaidins veikalo autorius

Zolpus.
Dainų ir kitokių pa marginimų bus visa galybė. Po programų 

smagus šokiai prie J. Phillips muzikos. Nepraleiskite progos.
Kviečia DR-JA “LIETUVOS ŪKININKAS”

Pasirodė, kad nuovadoje buv.> 
pranešta “žinomų'' asiųenų, katj 
Žagarės žydeliai užmušę žydelį 
kuris norėjo “ištekėti” už jaunds 
merginos. t “Rašte” buvę pažy* 
mėta, buk nakčia žydeliai,su ap- 
kruvintais skvernai^ Jąįdoję sa
vo kapinėse žmogų ir kad Žaga
rės žyįpliai nužudę žmogų, ku
ris norėjo pereiti į “katalikiš- 
kų” tikybą....

Visi' Žagarės Diie^telio žydeliai 
laukė/bausmės.

Dasiprotėję jie pagaliau leido
si ieškoti “užmuštą” žmogų ir 
neilgai trukus surado ■Šiauliuose, 
apie ką pareiškė policijai. Po
licijos viršininkas paskambino 
tdlefonu žagaręs policijos virši
ninkui, kad žydelis atsirado ir 
esąs jo žinioje.,/ Tuq remiantis 
Žagarės policija paliuosavo Ža
garės žydelius įtariamus nužu
dome įsimylėjusio žydelio. Kažin 
ar sveika jo sužieduotinė ?

Siadie Sensacinės

RISTYISESit

——•M—n r—rr nr 1 K 

norėdami; 
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-g 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUS> 

ANT NAUDOS. į

til

r

AL. GARKAVENKO 
j su '

RAUDONA kaukė
/ — ■ *

ST. ZBISZKO
sv

TOM. RIXARGS

Rerp siki ,:
• SU

| PĄŲLBIRG

JONAS ZARYNOV
su

A. JACKS

S. L. FflBIONAS Cū.
■ I ■ ' fi—taar t-...

i.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pąsekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

AUDITORIJOJWEST‘SIOE
Tailor ir Racine Avė.

Durys atsidarys 6 yal.. vak. Pradžia 8:30 vai. vakhre.
’ ’ i jack Pfefer, Proinoter

K. GUGIS
ADVOKATAS "

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta:

3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

MaskaradųBaliusBALIUS DIDELIS BALIDS

I

/ Parengtas
< Lietuvių Tautos K. Parapijos

PARAPIJOS SVETAINĖJE 
3501 .South Union Avenue

Nedėlioj, Vasario 22 d., 1925
Kviečiame visus kuonoskaitlingiau- 

siai atsilankyti ir linksmai vakarą 
praleisti, nes gavėnė jau arti ir šo
kiai užsibaigs. Ištikro puikią muziką 
turėsime. Smarkiai bus galima pasi
šokti.

KOMITETAS ir KLEBONAS

Draugystės šv. Petronėlės 
UTAKNINKE UŽGAVĘNIŲ VAKARE {

24 d. Vasario-Feb., 1925
Naujoje Lietuvių Auditorium Svet., į

3131-33-35 South Halsted Street, ,
Pąrdžia 6:00 vai. vakare. / Įžanga 75c. .

Tris prizai pinigais grupėmis, pirmas $20.00; antras $15.00; tre- Į 
čias $10.00 ir daugelis įvairių dovanų bus duodama daug pavieniams. | 

Kviečia visus KOMITETAS.

Pleyer Pianas naujas garantuo
tas su 25 Rolėmis, Benčfus, 
Lempa, vertes $600, trumpu lai

ku turi būt par- $285 
duotas už

3327 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

V • ’ f 
b • 1

Maskaradų Balinsi
Rengia «

Draugystė Lietuvos Dukterų

Nedėlioj, Vasario-Feb. 22,1925
MILDOS SVETAINĖJ

,3142 South Halsted Street
Pradžia 7:00 valandą vakare Įžanga 50c ypatai

Bus dovanos dalinamos pinigais ir visokių kitokių dovanų. Bus ' 
vienas iš linksmiausių vakarų.

C Kviečia visus KOMITETAS__________ ___ L ..—  : ___i

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3335 So. Halsted St.
Dienos laikų Yards 6894 ' 

Vakarais Telef. Yards 0141

Bylos visuose geismuose. — Ab
straktai. — Iiigaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

... .. 111. i
JOHN KŪCHINSKAS

* LIKT U, VIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St.f,ąpti' Leavitt St.
Telephone Ganai 2552 

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

lengvomis išlygomis.

DIDELIS
Sidabrinis Balius
RENGIA DR-STĖ ATGIMTIES LIETUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ

Subatoj, Vasario 21, 1925
TAUTIŠKOJ PARAPIJOS SVETAINĖJ

X 3501 SO. UNION AVĖ.
Pradžia 7 vai. vakare. * įžanga y patai 35c.

Kviečia jaunus ir senus atsilankyti ir praleisti linksmai vakarą prie 
puikibs muzikos. Kviečia KOMITETAS.

IŠKILMINGAS BALIUS ARBA 
LIETUVIŠKAS VAKABAS

Rengia Draugystė Šv. Petro ir Povilo
Roselande * * i

Šeštadieny, Vasario-Feb. 21,1925
7 STRUMILOS SVETAINĖJ

158 Ėa«t i071 h Street

įPradžia 7 valandą vakari?
Bus duodamos dovanos tos draugystes nariams, kurio nesirgo 

per K) metų iA neėmė pašelpos. Dovana auksinis žiedas ir kaipo do
vanų vakare kas norėtų prisirašyti prie draugijos iki 35 metų senu
mo pus priimti už $1.00 Įstojimo-. Kviečiame širdingai senus ir jau
nus pasišokti lietuviškai ir angliškai prie gejosjnuzikos^

Tel. Lafayette 4228

Plumbmg, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 XV. 38th St., Chicago, III.

Užgavėnių vakaro šokiai
Rengia

LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖS BENDROVĖ
Savo Svetainėj, 14th Street. ir Adth^o.u^t, Cicero, Illinois 

Uf arninke, Vasario-Feb. 24 d1925 
Pradžia 7:30 valandą vakare

Muzika J. POCIAUS
Tikietas 50c

Kviečia visus, KOMITETAS

A. A. OLIS
ADVOKATAS

112*6; La Šalie St., Rooin JiOOJ 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
B ' d d <• Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

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

J. P. WAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N. Dearborn Street, 

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

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dreną nuo 2 

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

SPECIALISTAS ant egzamina- 
vojimo abstrakti} ir padarymo 
kontraktą, .dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: 215J West 22 Street 
Telėphone Roosevelt 9090

Namu Telefonas CanaI 1667

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas -

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

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

Tel. Dearborn 9057

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

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

A. A. SLAKIS.
J r ADVOKATAS < 7

Ofisas vldurmlestyj:
R<io;n 17J26.

CHĮ.CĄGO' TEWLĖ BLDG.
77 W. Washintton St. •

Cor. IVashington & Clark

s Namų Tel.: Įlydė Purk 889b
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šeštadienis, Vasario 21,1925
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NAUJIENOS, Chicago, III.

sunkiais laikais — ligoje, bėdoje, užsi

ORIU 
viena

jau pakartotinai yra pasirodžiusi kiek- 
Taupymo Sąskaita šiame tvirtame

Gyvasties Saugotojas 
Del Darbo Žmonių

KORESPONDENCIJOS

Mana Harbor, hid.
Kunigas kskelbia boikotą Dzim- 

dzi.Drimdzi artistams.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
"

Labiausia 
ėmimo* permainose, naudingai progai pasitikti — 
lasyk gatavi pinigai jūsų Taupymo Sąskaitoje bu 
na sekretu laimės.

Ir tai yra. faktas — ne tuščia kalba. Įsigyk dėl 
savęs finansines gyvasties saugotoją šiandie. Mu
sų Taupymo Departamente.

Į-ĮOME BANK~»TRU8T (5
Milvvaukee & Ashland Avės.

A STATE - SAVI NGS UA\K

CM1ARING IIOUSE BANK

Kapitalas ir perviršis $1,500,000

AR JĮJS ESATE NARYS
musų

KALĖDINIO KLIUBO

Vasario 8 d., 1’. Ivanovo sve
tainėj, Dzimdzi-Drimdzi artis
tai vaidino “Jovalą”, žmonių 
prisirinko pilna svetainė, nors 
vietinis klebonas tą pačią die
ną net i.ši sakyklos per pamoks
lą užgynė eiti i hzimdzi-Drim- 
dzi vakarą, grūmodamas nusi- 
kaltusiems parapi jonams ne
duoti Išrišimo. Bet tuo klebo
nas nepasitenkino. Pamatęs, 
kad vaikai einantiems iš baž
nyčios dalina Dzimdzi-Drimdzi 
skelbimų įlapcilius, stvėrėsi net 
jėgos. Pribėgęs prie vaikų, iš
plėšė iš jų rankų lapelius ir 
čia pat ant vietos juos sudras
kė. Pamatęs vieną parapijoną 1 
skaitant gaudą lapelį, kirtęs 
jam per veidą taip, kad tas 
tris dienas lurėjęs patinusį žan
dą. Pamalęs, išeinantį iš baž
nyčios vieną fanatiką -- lietu
vį policislą, įsakęs suimti tu
rinčius lapelius. Klusnus’ poli- 
ciVilas pamatęs pas vieną la
pelį taip stvėrė už, jo, kad ir 
kišenių sudraskė ir dar žmo
gų areštavo. Ant rytojaus bu
vo teimas ir teisėjas Ihvran, 
žinoma, žmogų išteisino, o po- 
icistas išėjo iš teismo kaip 

musę kandęs.
Policistas nubaustas

Pijanti
THEPEOPLES
FURNITURE CO.

MUZIKALIŠKAM
SKYRIUJE

Matykite šiuos 
bargenus tuojaus

Mis. MICHHIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše-| 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patari 
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreiipkitės o ra
site pagelbą.

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

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

3235 S. Halsted St.

HERZMAN-®
-IŠ 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 yaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nup 6 iki 7:30 vai. vakare.

( Dienomis: Canal
J 8110. NaktiTelefonais -j Drexel 0950

v Boulevard 4136

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

. , ... ! .................... ! ■ iZ

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkewio

BANIS 
A K USER K A 

pa
mote- 

prie gimdy- 
patarimai 
moterimi 

ir merginoms.
3113 South 
Halsted St.

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Dar nėra vėlu tapti juomi. Pri
sidekite 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.

Lietuvis policistas, kuris taip 
nederamai pasielgė su kitų, lie
tuviu, vis®i be reikalo areštuo
damas ir net drabuižius ap-| 
draskydamas, lapo tinkamai 
nubaustas, ir lai pačių lietuvių. 
Abu jie, ir areštuotasis ir po-| 
licistas priklauso prie S.L.A.I 
185 kp. ir kuopa savo susirin- M 
kimo pereitą sekmadienį poli-! 
cistą, kaipo bandžiusį pakenk- Į 
Ii savo kuopos rengiamam va-i 
karui (Dzimdzi-Drimdzi vaka
rą rongė ŠILĄ 185 kp.), 
spendavo vieniems metams.

KERZHEIM grojiklis pijanas mažai vartotas; kaina bu- 
vo $650.00. Mes parduosime $195.00

,.............. ..
MELDORF grojiklis pijanas visai mažai vartotas; kai
nu buvo $675.00. Parduodam $345.00
GULBRANSEN grojiklls pijanas, vartotas tik 1 mėnuo, 

Si:ip'taip.................. ........ .......... ...........$375.00
K1MBALL garsusis grojiklis pijanas, atrodo ir' grojo,

...........   $395.00
MARSHALL grojiklis pijanas, paprasta Jcaina ^750.00, 
kuris buvo visai mažai 
vartotas .............................
KIMBALL nauji grojikliai 
pijanai .................................

Viršminėti pijanai yra įgauti j mainus ant Kimball pijanų. Jei 
nori gero ir nebrangaus pijano, tai čia yra proga. Su kiekvienu! pi
janti duodame suolelį ir rolius, ant labai lengvu išmokėjimų.. Pri
imam senus pijanus ir gramafonus į mainus.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS REKOR
DŲ

$425.00
$595.00

kas.

IR VOLELIŲ LIETUVIŲ KALBOJE
Tunijam ir taisoni pijantis ir gramafonus.

Krautuvės atdaros Vakarais iki 9 valandos.

4177-79-81-83 Archer Avenue
1922-24-26-28-30-32 South Halsted Street

su-
M 0011111 nuisicu oiivct m
M_______* ' ; > Į ________________ Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtxxxxxxxxxxxxxxx

Feoples %

Gerai 
tuvių 
runtu

DIDELIS BANKAS
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė
CHICAGO

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

P. CONRAD
Jūsų Senas Draugas

Patyręs savo darbe, visada galiu, kaip žinote, padaryt > 
darbą pirmos klesos. Vestuvių, grupų arba pavienius di- 1 
delius pavęikslus artistiškai ant drobės išmalavoju. Iš 
Lietuvos tėvų, giminių ir jūsų paveikslus sudedu ant vie
no ir atrodo, kad jie sykiu su jumis nusiėmę. Turiu pa
tylimą kaip mažus kūdikius nustatyt, kad paveikslas sy
vai ir puikiai atrodymų.

3130 So. Halsted St. Tel. Blvd. 6369 ’

VIENYBE . . <
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Fivft Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto pro f. pagelba.

Ir kiekriename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir IJetuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ
193 Grand St, Brooklyn, N. Y.

Vakaras pavyko
žmonės mažai paisė ka
st ra.ksė j imu ir ėjo j

Bet 
migo 
Dzimdzi-Drimdzi vakarą, o ku
rie atsilankė, tie džiaugėsi, nes; 
kiekvienas liko patenkintas ir 
kiekvieno dvasia liko atgai
vinta ir tik dar sykį įsitikino,' 
kad pilnai verta eiti ten, kur' 
kunigas draudžia, nes ištikrų-i 
jų ten kas-nors gera yra, ki-i 
taip kunigas nedraustų eiti.

Dabar Indiana H-arbor lietu-[ 
viai tik ir tekalba apie Dzim
dzi-Drimdzi artistus, jų gražų 
vaidinimą, smagius juokus ir 
puikiam lietuviškas daineles, 
kurios kiekvieną atgaiviųa, pa
žadina, pasiekia sielos gelmes 
ir sukelia malonius atsimini
mus apie pergyventą linksmią 
jaunystę savo tėvynėje. Visi 
su pasipiktinimu kalba apie 
kunigą, kuris tam gražiam va
karui bandė pakenkti. Net ir f 
patys parapijonysi yra kunigu 
ir jo elgesiu labai nepatenkin
ti, nes kunigas ne vien bandy
mu Dzimdzi Drimdzi vakarui 
pakenkti yra pasižymėjęs; pa
sak parapijonų, jis pasižymi ir 
kitais kunigui ne visai pride
rančiais darbais, ypač šiais pro- 
hibicijos laikais. Kunigas dė
lei to igulejęi’-f ir ligoninėj, iš 
kurios dar nesenai stigryžęs, 
bet dar esą nepilnai sveikas.

Parapįjonys yra tiek įtūžę 
ant savo kunigo, kad, sakoma, 
parapijos komitetas padavęs 
vyskupui prašymą atsiimti tą 
kunigą ir duoti geresnį, kuris 
turėtų mažesnę pažintį su “mė
nulinė”. Parapijonys numato, 
kad jei dabartinis kunigas pa
siliks čia, tai jjs daug žalos 
pridarys netik vietos lietu
viams, bet ir pačiai parapijai.

Tur būt tai buvo dar pirmas 
atsitikimas Amerikoj, kad ku
nigas griežtą! išėjęs prieš 
Dzimdzi-Drimdzi artistus ir
tai nežiūrint to, kad skelbi
muose buvo pažymėta, jog da
lis pelno eis Vilniaus 
čiams. —Alvienas.

našlai-

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

K - ' - J

Res. Phone Rockvvell 0268 
Phone Canal 008^4 

Europinis gydytojas ir chirurgas 
DR. I. TREIGER 

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

nuo 10 iki 12 ir pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoją 17 metai

• Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir
. Vaikų ligų.
1 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 

V —
1^0 McCOvTKn

Gydo liemnrhoidus be Peilio 
be Skausmo. Neišgydys Nemoltek.

6301 So. Purk Avė.

For BILIOUSNESS

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.

k.............. .  ...... ■ >

Ar |Jau Tamsta Esate 
Pasirengę Namą Pirkti?

AR JAU MATĖT MUŠI) BARGENUS?
V

Jei nematėt, tai pirma pamatykite musų
a bargenus, ir tada tik pirkite

Sučėdysi Daug Pinigų!!
Mes turime visose Chicagos dalyse šimtus na

mų pardavimui arba mainymui.
Atvažiuokite į musų ofisą arba praneškite mums 

telefonu arba laišku kada norėtumėt su mumis pasi
kalbėti. . Mes atsilankysime į Tamistos namus ir su
sitarsime kąda parankiausiai bus važiuoti apžiūrėji
mui praperčių.

Jei kitur neradote ko jieškojote — pas mus tą 
rasite.

Kad ir su mažai gatavų pinigij — visados per 
musų* ofisą galėsite gerai pirkti ir gerą pelną 
uždirbti.

SKAITYK musų bargenus šiame numery ant 
paskutinio puslapio.

BEECHAM’S 
PULS

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avenue 
CHICAGO.k............................. .....

LIETUVIŲ DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 

Ofiso Tel, Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 pe 

pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

' 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 

<■■■.....     -X

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

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

Optometrist 
Boulevard 6487 
S. Ashland Avė. 

47-toa ant
2 lubų

Dh Benedict Aron

009 WCST 38 th STREET 

<£*££££&

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

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

; nuo 5:30 iki 7:30< vakare.v ......... , . \

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

Tel. Lafayette 4146
k — Į i ■»., ! ....... „ „Z

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.
*----- ----- --

3514-16 Rooserelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

Dr. A. J. KARALIUS
Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Are. ant 
viršaus Ashland State Banko 
. Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 10.
Nedalioj nuo 2:31 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Ava. 
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
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drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paštu:
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Orderiu kartu su uisakymu.

visi šitos pusės advokatai iri 
liudininkai yra švepliai, asi
lai ir begėdiški melagiai. Na, 
ir rezultate, kai žmogus per
skaito abiejų pusių “apra
šymus”, tai jisai turi įgyti 
nuomonę, kad ir tie, kurie 
bylinėjasi, ir tie, kurie jų by- 
las veda, ir abiejų pusių liu
dininkai tai — kokių tai 
begėdžių, vėplių ir idiotų 
šaika, susikivirčijusių tarp 
savęs!

kito biaurojimo spaudoje? 
Juk tai yra jonvaikių 'dar
bas. Kodėl 'ringių spaudoje, 
kuri kasdien > paduoda dau
gybes žinių apie bylas, ap- 
seinama be to?

vos drapstys purvais “bedie
vius” ir vadins Grigaitį' Šu
nim, tai katalikai jį, Bumšiu- 

| ką, imsi ant rankų nešioti. O 
•išėjo visai kas kita. Katalikai 
jau nebenori jo nė į savo sve
tainę įsileisti.

Marijonų laikraščiui, tečiaus, 
kurį tasai keikūnas “puošia” 
savo raštais, matyt, sekasi ne 
geriaus, nes jisai pats sako:

“Stebėtina, kad yra tokių, 
kurie ‘kvitina’ ‘Draugą’ skaL 
tę, .kai mes parašome, kas 
buvo, kaip turėtų būti, ir 
kaip neturėtų būti.“
O mes visai nesistebime. 

Žmonėms, kurie turi sveiką 
protą, pagalios turi įkyrėti tas 
nuolatinis neapykantos! skelbi
mas, kuriuo užsiima “Drau
gas”.

Ir Amerikos parapijonai, ku- bepradedąs užsitūpti, tai aš čia 
rie duoda kunigams aukas, jam pasakysiu ir kitą nemažiau 
ima ton t savęs tą kraują ir “mokslinę” ii- nemęnkiau svar- 
kančiaš, įkyrias Lietuvos bią Kaškaičio praktikos fprmu- 
dažnai nekalti žmonės ken- lą. 
čia nuo sužvėrėjusių gaiva
lų, klerikalų samdytinių val-

• tižioje.”

Pavapijonis čia galima kal
tinti tiktai tiek, kiek jie remia 
Lietuvos klerikalus, žinodami, 
kas (Lietuvoje dedasi. Faktas 

^yra, kad daugelis katalikų, 
skaitančių pažangiuosius laik
raščius, jau visiškai atsisako 
duoti aukąs klerikalizmo stip
rinimui. '

Visi tie mirtinieji piliečiai, 
kuriems laime ar nelaimė išpuo
lė gimti ar apsigyventi New- 
ark’e ją. gana gerai pažįsta -— 
ji trumpa: “Tamstyte, tamstele 
pilučių duosiu, pilučių. Jei Die
vas duos sugysi, o jei nesugysl, 
*—ateik, 
siu...”

Jeigu 
tai lai 
nors ir

tai dar daugiau dua

p. Vitaitis tam netiki 
atsiklausia 
bolševikų.

Newark’o

SANDAROS” BYLA 
LIUOJAMA.

APE

Politinė Ekonomų
Iš rusų kalbos laisvai verte J. Sondeckis,

(Tariny*)

Pęr, kelėtą paskutinių me
tų paš'Atfieiįkos lietuvius 
įėjo į paprotį . bylinėtis teis
muose. Bylinėjasi*'vienį su 
kitais bendrovių nariai, byli
nėjasi pasalpinės draugijos, 
kliubai, laikraščiai ir atski
ri asmens. Kad tas reiški- 

f * t I ‘
nys yrą nesveikas, tai pripa
žins kiekvienas mąstantis 
žmogus. Tos bylos suėda 
begales pinigų, sugaišina 
daug laiko dalyvaujantiems 
jose žmonėms, ir pagaliau iš 
to visko naudą turi tiktai 
advokatai.

Mums rodosi, kad jeigu 
jau musų žmonės yra taip 
netaikus, kad neįstengia iš
rišti savo nesusipratimus be 
valdiško teismo, tai jie turė
tų bent šiek-tiek pagerbti 
save ir nepeizoti kits kito.1 kalbėtojas 
Jeigu jie daugiau pasitiki publiką daug 
valdiško teismo autoritetu, 
negu lietuvių visuomenės 
viešąja opinija, tai jie turė
tų pagerbti tę teismą, o rie 
piešti jį, kaip kokį šlykštų 
cirką.

Kaip visose šlykštynėse, 
taip ir šituose jonvaikiškose 
bylų “aprašymuose”, pra
lenkti visus stengiasi, žino
ma,, komunistai; . Kiekviena 
byla jiems y^a nauja proga 
ką nors ripdrapstyti ’ pur
vais, nes kiekvienoje byloje 
yra bent viena pusė, kurios 
jie neapkenčia. Bet pur
vų drapstymas tai yra 
maskvinių elementų specia
lybė. Gaila, kad ir kitos 
srovės dažnai pamėgdžioja 
juos.

Jeigu yra noras pasigin
čyti ir pasipešti, tai ginčyki- 
mės dėl idėjų, dėl principų,

POTERIAUT IR KEIKT GA 
LI IR GRAMOFONAS”!

Apie tas katalikų prakalbas 
šv. Jurgio par. svetainėje, ku
riose kun. Bumšui buvo neleis
tą kalbėt, žmonės pasakoja 
vieną įdomų dalyką. Vienas 

i tenai kreipėsi į 
g-maž tokiais žo-

džiais
“Kaikurie musių veikėjai 

tik tiek težino, kad keikti 
bedievius ir liepti žmonėms 
poterius kalbėli! Bet tai yra 
visaį klaidingas nusistaty
mas. APoteriaut įr keikt gali 
ir gramofonas. Mums gi, ka
talikų visuomenei,ręikia 
kad žmones mokėtų protauti 

'ir supranti, kas aplink juos 
t t ■ ‘ ' •i 4. 1 * pasaulyje dedasii...”

Geriaus sukritikuoti bum- 
’ . r 

šiškos rųšies klerikalinius “vei- 
kęjųą” vargiai butų galima, 
kaip'šitais žodžiais. <Iš tiesų, 
tolc jiems fanatikams niekas 
dauginus ir nerupi, kaip tiktai 
visus tikinčiuosius žmones pa
versti neprotaujančiais 
fonais, kurie sugebėtų 
melstis ir neapkęsti 
vius”. Bet sveikas 
protas tokia agitacija
ilgai tenkintis, ; nes, jisai nėra 
mašina.

Tautines Sandaros organas 
rašo, kad antram tyrinėjime 
bylos prieš buvusįjį redakto
rių, p. Šlliakį, dėl kun. Gar
maus menamo apšmeižimo tei
smas kaltinamąjį rado kaltu,! 
bet bausmės nepaskyrė, ka
dangi šliakio advokatas parei
škė duosiąs apeliaciją į aukš
tesnį teismą. Tardymas apelia
cijos teisme įvyksiąs . rudeny.

“Sandaros” pusei liudininkai 
buvę p-nia Z. Neviackienė, ad
vokatas Baigočius, “Keleivio” 
redaktorius Michdsonas ir 
Ambrozaitis.

Pastebėtina, kad S. Bostono 
socialistai ’ padėjo sandarie- 
čiams, nežiūrint to, kad “San
dara” juos visuomet labai pik
tai atakuoja. O tuo tarpti, mas 
kai Vienas advokatas Chicago- j<a(j cjhicagoš

Nežinią, ar tai pavydėdami p. 
Vitaičiui nuopelnų, ar tai lenk- 
tyniuodami, draugai keleiviečiai 
irgi kartais patalpina tokių; at
siprašant, raštų, kuriems ata- 
tinkamiausia vieta butų gurbas 

“Keleivio” 2 numeryje Bosto
no draugai išspausdino pastabas 
nederamu, budu juodinančias 
chicagiečius “Mokslo Draugus” 
Ten Mokslo Draugai primetami 
asmenims, kuriems jie nepri
klauso, jų deklaracijon įrašomi 
dalykai,, kurių nėra. Stenama 
apie “kvoteriukus”. Nepasiga- 
r.ėdinama prelėkei jomis apie
Kristų, ir t.t. Kad Mokslo Drau
gai negali visiems molio Motie- 
•ams įtikti,- tai, žinomą 
na* tralus dalykas, 
drangai kele’vieciai 
bių kandžioj ii ?anis 
tos savo laikraštyje
pasigailėjimjo vertas apsireiški-

As neesu tos nuomonės, 
i Mokslo Draugai 

je prisikabino prie “Naujieną > butų, išviso be ydų. Bet jeigu 
ir tai visai įbe reikalo, tai Ųii* ydoS pasireiškia ir.^a. ąiąmbios. 
cagos safldariečių “veikėjais” 
Čjb į pagelbą skundikui ir, nei 
nesidrovėjo ^meluoti- teisme, 
kad (“Naujienas” j ' 
Chicagos sanduriėčiai tečiaus 
nesiliauja draugavę su ta 
žmogysta.

laba 
kac 

tokių liur- 
duoda vie

tai tikrai

veikėjais” įaį fcodelgi neišeiti prieš jas su 
ui ir. net rimta konstruktyve kritika?

Juk tai butų daug gražiau ir 
į'klampintis’. sveikiau, kaip Mokslo Drau

gams, taip ir skaitančiai musų 
visuomenei.

,0 darbo našumas‘i 
padidės socialistinėj 
Be abejones. Mes jau matemę;,' kiek-^laiko^,kad aprūpinus 
kad kapitalistinė tvarka 
miai trukdo , dai-bo našumui, liečius 
kilti, šiandien ' fabrikantas ne-| 
pirks net labai gerą mašiną jei 
ji jam mažo pelno tegali sutei
kti. Įsigydamas kokią nors 
mašiną kapitalistas vieną tetu
ri galvoj: ar ji jam apsimokės. 
Gali būti mašina kuo naudin
giausia visuomenei, bet jei ji 
dėl kurių nors priežasčių ne
duoda kapitalistui didelio pel
no, kapitalistas neįsiigys jos. 
Pav., prieš karą Rusijoj neap
simokėjo kapitalistams įsigyti 
daug tokių mašinų, kurios jau 
naudojamos Anglijoj. Deiko? 
Dėlto, kad Rusijoj darbininkai 
buvo kur kas pigesni negu 
Anglijoj.

Socialistinėj tvarkoj galima 
butų vienu kartu įvesti daug 
mašinų, kurių šiandien, nevar
toja ir negali vartoti. . Jei ma
šina sutaupo daugiau (Urbo 
negu jo reik įdėti mašinai pa
dirbti, lai tokia mašina socia
listinėj tvarkoj bus jau nau
dinga. Kitaip yra šiandien. 
Šiandien kapitalistui svarbu 
ne tai, kiek darbo mašina su
taupė, bet tai, kiek, ji sutaupė 
jam apmokamo darbo1, gi ap
moka jis savo darbininkų dar
bą ne visą, bet^.tik daHįpaši
ną jis gaunį^ti^pž RkVąją jos

prieš karą išskaičiavo Vokieti 
jai kiek žmonių turi dirbti i

sus; 60 milijonų valstybės pi- 
visiais • reikalingais že

mės ūkio, pramones, amatų ir 
kolonijų (arbata, kava ir lt.) 
produktais. Skaičiuodamas jis 
ėmė vidutinį tų dienų darbo 
našumo, nors žinojo, kad tas 
našumas niekados nestovi vie
noj vietoj. Jis klausė savęs: 
kaip gerai gali šiandien vokie
čių liaudis gyventi ir kiek ji 
turi tam darbo įdėti. Jei ateity 
darbo našumas padidės, tai 
aišku, kad ir žmonių gerovė 
labiau padidės ir mažiau te
reikės darbuotis. Jo skaičiavi
mo vaisiai buvo šie. \

(Bus daugiau)

Dzimdzi-Drimdzi užimtas
21 vas. West Pullman
22 ir 24 vas. Bridgeporte.
Kas norėtų liuosas dienas 

mus2 turėti svečiais, prašome 
kreiptis Telef. Repubįic 8603 
Butas -6612 So. Artesian Avė., 
Chįcago, III.

Dz. Drimdzi

KENTĖJO DVEJUS 
r i METUS

gramo- 
tiktai 

“bedie- 
žmonių 

negali

Redaktoriai
Rašo Pastogių žvirblis

Valdiško teismo nuospren 
(lis, be to, dažnai nė neišri 
ša patenkinančiu budu klau 
simo, kieno pusėje tiesa.'dėl politikos, dėl visuomenės 
Nes kuomet lietuviai eina į'reikalų, 
teismą, tai didžiausių nesu- kits kitą asmeniškai 
sipratimų kyla teisme dėl 
vertimo į anglų kalbą. Tą 
patį žodį vieni liudininkai 
verčia taip, kiti kitaip, ir 
kame yra garantija, l:ad 
teismas pritars kaip tik tei
singam, o ne klaidingam ver
timui?

KITI GRAMOFONAI

neterliokime

pžvalga
NABAGAS

ais

Nekalbant tečiaus jau 
apie patį tų bylų negeistinu- 
mą, sąryšyje su jomis išsivy
stė pas mus da ir kitas blo
gas paprotys, tai savotiški 
bylų “aprašymai” spaudoje. 
Laikraštis, pritariantis ku
riai nors pusei, būtinai sten
giasi išjuokti ir išniekinti 
kiekvieną asmenį, kuris by
loje stovi priešingoje pusė
je. Skaitai tokį laikraštį, 
ir tau yra piešiama,, kaip 
priešingos pusės (t. y. tos, 
kuriai laikraštjs nesimpati
zuoja) -kiekvienas liudinin
kas “mikčiojo” arba “švep
lavo”, kaip jie ant kiekvieno 
žingsnio buvo sugaunami 
“bemeluojant”, kaip jie “kai
to, lyg vėžiai”, ir t. t. Daž
nai tokiu pat budu išjuokia
ma ir tos pusės advokatai: 
jie .parodoma paskutiniais 
durniais, nemokančiais nė 
stovėti, nė klausimus staty
ti, nė kalbą pasakyti.

Paimk tečiaus laikraštį 
skirtingo nusistatymo, tai 
jau tuomet pasirodo visai 
kas kita: čia pašiepiama ir 
visaip peizojama ta pusė, 
kurią pintasis laikraštis gy
nė ! Iš antro laikraščio “ap
rašymo" gauni įspūdį, kad

Buvo girdėt, kad žinomam 
“pasiutusiam klerikalui” Bum- 
šai neleista kalbėt šv. Jurgio 
parapijos svetainėje, kur R.— 
K. Federacija vasario 15 d. 
rengė Lietuvos nepriklauso
mybės upvaikščiojimą. Neleis
ta dejto, kad jisai jau ir dau
gumui katalikų yra labai įsi
pykęs savo- keiksmais ir šmici- 
žtais.

Pasirodo, kad las gandas 
buvo teisingas, štai “Drauge” 
pats Bumšiukas pasakoja:

“Toj pačio-j svetainėje 
(šv. Jurgio katalikų para
pijos. “N.” Red.) vasario 15 
dieną Kai. Federacija ren
gia prakalbas; sako žmonės!, 
kad svetainę buvo jiems 
duota su sąlyga, jeigu kai- 
kurie kunigai nekalbės. Kai 
kas yra nuomones, kad tie 
kunigaj visgi yra geresni už 
Graicuną, Grigaitį ir kom
paniją. v

“Jei man butų palikta 
spręsti, tai aš mažų mažiau
sia 'bučiau leidęs ir vieniems 
ir kiliems kalbėti. Gal klyt>, 
tu, bet man, griešnam žmo-j 

gui, atrodo, kad katalikiškose 
svetainėse turčių

Kilomet katalikuose jau 
kiai reiškiasi pasipriešinimas 
fanatizmo agitacijai, tai dar 
nematyt jokio prablaivėjimo 
pas komunistus. Kokį tik maš
ininių davatkų organą paimsi 
į rankas, tai beveik nieko ja
me nerasi, kaip tiktai plūdi
mus, plūdimus ir plūdimus.

Jie plusta priešingas parti
jas, plusta atskirus asmenis, 
plusta įvairias įstaigas, žodžiu 
— visa, kas tik nepriklauso jų 
“įgengvei”. Visi esą niekšai, 
vagys, sukčiai, nedorėliai, 
biaurybė® lik vieni komu
nistai geri, dori ir teisingi 
žmonės!

Į šitas .žioplas komunistų pa
sakas žmones jau senai nebe
kreipia mažiausios domės, nes 
visi žino, kad po komunistine 
“nukaitytus skraiste” slepiasi 
begėdiškiausias humbugas, 
koks tiktai gali būti. Bet mas- 
kvinės davatkos yra taip už- 
hypnotizavtįsios save riksmu 
ir keiksmais, kad jos nė nepa
stebi, jogei visuomenė tolyn 
vis labiaus jais šlykštisi.

Ateis tečiaus laikas, kad ir 
komunistų parapijonys paga
liau paprašys savo prasiniela- 
vusius ir prasikeikusius “vei
kėjus” uždavyt savo armoniką. 
Bus jiems taip, kaip ir 
su i.

VIEN Y ar SMERKIA 
AKCIJĄ LIETUVOJE

Brooklyno tautininkų laik- 
■ ■ " “ t būti ka- rastis rašo apie socialdemokra

tai ikų kunigams bent lygios tą skubotą interpeliaciją Lie
tuvos seime dėl vidaus politi
kos ir savo pastabas, baigia

Taigi, Bumšiuka.s 
kad kąUilikiąkoSe i Į. 
jam butų; duota bent 
teisės įsu Grigaičiu! 1 Tai mat, 
ko tas “pasiutęs klerikalas” 
susilaukė. *

Jisai manė, kad jeigu Mari
jonų laikraštyje jisai

i prašo, 
‘ svetainėse

“Klerikalą balsais :sįmlxh 
t uiiias soc. deni, pakladsįmo 
valdžiai apie reakciją/ tapt) 
atmestas. Reiškia,x klerikalai 
pilnai pritaria tiems kraujo 
žygiams prieš piliečių laisvę.

Ak, jau tik tie musų lietuviš
kieji redaktoriai! 'Ir kokių kar
tais stebuklų jie musų vargšei 
visuomenei neparašo! Skaitai ir 
stebiesi. Stebiesi ir skaitai. Ir 
kurgi nesistebėsi! i

Andais “Tėvynės” redakto
rius p. Vitaitis, buvo beprade
dąs spausdinti Newarko moks-j 
linčio, d ro Kaškaičio 
nius raštus 
bolsevikuojančio Kaškaičio, ku 
ris “besidarbuodamas” darbi- tai 
ninku labui, kiek drūtas plėšė komunistinio

Arba tegul draugai keleivie
čiai ėmę dar sykį persiskaito 
straipsnį “Menas Gimė Senai”, 
paimta iš “Darb. Balso” (Ke
leivis No. 5). Tegul įsitėmija : 
skambias, bet tuščias frazes: 
“Supuvusi šių dienų kultūra”, 
“žmogaus gyvą dvasią rijanti 
technika”, “Menas.- atsiklaupė 
ties salionų durimis laižyti kru
vinų despotų pantaplius”, “Gir
ta salionų lovų kultūra”, “Pud
ruoti biznio advokatai” ir paga
lios finalas: “Tegyvuoja prole
tarų menas!”

Aš nežinau, kaip ten atrodo
moksli- toji frazeologija žiūrint iš re- 

Taigi to pačio daktoriško punkto regėjimo, bet 
man, paprastam vargo žiurkei, 

grynų gryniausias, tuščio 
straksėjimo pa- 

-■* žymys, komunistinės ideologijos 
’ tų kriminalių operacijų biznį, perlas.
1 To pačio Kaškaičio, kuris už sa- 
! vo nelemtąjį “biznį” (saVo ope- 
’ racijomis nužudė keletą mote- 
‘ rų) buvo apvilktas dryžu siutu 
' ir uždarytas Trentono cypėn 

misti Trockio bananomis. To 
pačio Kaškaičio, kurio sėbrai 

'laike rinkinių į paskutinįjį SLA. 
Seimą rašinėjo jam grūmojan
čius laiškus, be atodairos purvi- 
no ir šmeižė jį savo šlamštuose! 
Visi, berods, apie tai skaitė, vi
si žino. Bet štai ot, vienas p. 
VĮitaitis užmiršo ir tiek. Ir da
ryk tu žmogus, ką nedarąs!

Galima butų nepaisyti to 
“didvyrio” dryžo siuto. Galų pritaria, tai kuriem galam kiek- 
gale galima butų nekreipti do- vienam numeryje apščiai spaus- 
mes ir į jo bolševikavimą (juk dina viršminėtos pakraipos au- 
kiekvienas šiandien yęa liuosajs torių eiles? Juk sekant sveika 
išsivolioti po purvyną), jeigu jo logika daug geriau butų spaus 
teorijos butų šię-to vertos 
čiuus kokios gi yra tos “moks 
linės” Kaškaičio teorijos, ku 
rionris p. Vitaitis taip susiža
vėjo? Manau, kad kiekvienas, garbinta”.
kuris kiek nors sekė Kaškaičio1 A/š neįtariu drg . keleįviečių 
“raštus” bolševikų spaudoje ži- bolševizme. Man noris tikėti, 
no, kad visas Kaškaičio žinoji- kad keleiviečiai tik per neapsi- 
mas, visa jo “mokslinė” sveika- žiūrėjimą patalpino tokias šly
tos teorija pasireiškia sekamoje kštenybes. Bet aš noriu perspė- 

Nevalgyk, ir bijok, ti, kad toks neapsižiūrėjimas 
gali jiems daug pakenkti, pa
statydamas juos į beprincipiai 
nusistačiusių žmonių eilę. r •

jbiednas moteris, varydamas pla

Tik klausykite. Autoi’lus Seli- 
zetos ir Aglavenos Meterlinkas, 
nekošer. Ibsenas nekošer. Pui
da, .tai paprastas ' meno srity j 
biznieriais. Vienas musų ge
riausių, talentingiausių poetų, 
gal būt busimoji žvaigždė pa
saulio literatūroje—Balys Sruo
ga, — tai “kūčių ir sijonų aidu
žių mėgėjas...” Toks pat ir Faus
tas Kirša. Tysliava — karvių 
gimnų autorius... ir t.t.

Jeigu draugai keleiviečiai iš
tiktųjų visom šitom, atsipra
šant, girtom klajonėms tiki ir

Ta- dinti proletarų meno kurinius 
'Komunizmas j*au gyvuoja” 
Draugas Leninas ateis” ii 
‘Sveika Rusija, tegul bus pa

formuloje 
kaip velnias kryžiaus mėsos, 
gerk,daug šilto vandens ir busi 
sveikas ! .yisa Įqt;a,' ot, taip 
sau, tur būt,;(kąd padaryt mede' 
gos jo busimai knygąb niibo- 
džiausi, kartais cinizmo laipsnio 

‘siekentįs sapaliojimai apie “iu- 
kstukus-kiaušinukus”...

O kad p. Vitaitis geriau įver
tintų ant kokio žirgo jis buvo

Uerry (O’CtymęiĮl 
uisiį prie 4557 IŠo. Sta- 
ten\pataų^y pe^sišau- 

dviem plėšikais negrais./ 
‘Vienas. plėšikų liko sužeistas 
ir cuimtas, o kilas pabėgo. '•

i Policistas 
įlindo' j 
te į‘$t. ]

Paskiau gavo pagelbą var
todama Lydia Es Pinkham’s 
Vegetable Compound, taip 

sako Mrs. Anderson.

Rangeley, Maine. — “Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Compound labai 

1 daug nian pagelbč-
ajo ir prašalino 

skausmus šonų ir 
nugaros, galvos 
skaudėjimų ir nu
silpimą. Aš kentė
jau dvejus metus 
ir man išrodė, kad 
aš niekuomet nu
galėsiu dirbti savo 
namų darbo. Po 

... , v. s perskaitymo laiškų 
...i kitų moterų kurios 

vartojo Vegetable Compound, aš nu
tariau pabandyti jas ir aš dabar ga
liu dirbti visokį darbą: šluoju, siuvu, 
skalbiu, prosinu. Aš gyvenu ant far- 
mų ir turiu penkis šeimynos, aš tu
riu visuomet darbo. Aš rekomenduo
ju Vegetable Compound mano drau
gėms ir norėčiau, kad mano laiškas 
pagelbėtų dėl vartojimo jūsų gyduo
lių”. — Mrs. Walter E. Anderęon,

Virš 200,000 moterų yra atsakiu
sios j musų klausimą: “Ar jus ga
vote pagelbą vartodamos Lydia E. 
Siu dienu darbo našumo Pinkham’s Vegetable Compound?”

98 iš kiekvieno 1OO atsakė “Yes’% 
ir todėl, kad Vegetable Compound pa
gelbėjo kitoms moterims, jos pagel
bės ir jums. Pardavimui pas aptįe- 
korius visur.

neturto ir mokslo 
reti savamoksliai,

juos gar- 
apie tai, 

kas dau- 
talen tingų 
benešdami

piisę jų vertės, todėl kapitalis
tas įsigydamas mašiną ir krei
pia 'didžiausios domės į tai, 
kiek darbininkų ji gali alstoli.

O kiek pajėgų bereikalingai 
žūna dėl 
stokos!
iš liaudies tarpo, kuriems ste
buklingu budu pavyksta išsi
mušti į viršų, prasiskinti kelią 
į mokslą, stebina pasaulį savo 
darbais. Jais stebisi, 
bina, bet negalvoja 
kad, gal būti, kur 
giau lokių gabių ir 
žmonių suklupo
sunkų' gyvenimo kryžių ir 
vo. Ir tik socializmas 
traukys tuos grandinius, 
riais buvo sukaltas protas, 
žadins las dideles jėgas ir 
bumus, kurios šiandie miega Box 370, Rangeley, Maine 
liaudyje ir žymiai padidins 
žmogaus galią viešpatauti gam

stebuklai — lai vaiko žaislas 
palyginus su tuo, ką duos so
cializmai. **

Bet nespėliosimo kas ateityj 
gali buli. Jam ir šių dienų dar
bo našumas yra tiek pakilęs, 
kad tikslingai vedant visą ūki 
galima butų aprūpinti kiekvie
ną, kas reikalinga išmintingam 
žmogaus gyvenimui*. .Vienas 
vokiečių mokslininkas, darbo 
klasės prielelis, jau senokai

Atrask pats savo laimę 
Skaityk 

BURTININKĄ 
‘Bartininkus” eina kas mejiuo nau
jas antri metai ir stiprus, kaip uola! 
“Burtininkas” yra vienintelis žmonių 
laimes išburtuvas ir nelaimės praneš- 
tuvas; “Burtininko” kaina metui $1.

Pinigus siųsdamas adresuok:
LIET. ŠVIETIMO KNYGYNAS 

3106 So. Halsted St., Chicago, I1L

DrunswiCK - rkaaioK 
(Phonografas ir Radio) 

PAGARSĖJĘS PASAULYJE MUZI 
KALIS INSTRUMENTAS

Muziku iš oro, muzika jūsų 
mylinių Rekordų.

$150 1,1 $500
ant lengvų išmokėjimų

Užlaikome 
dio setus 
bandymo.

visus geriausius Ka 
ir duodame ant iš

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St, Chicago, III



tų Lietuvon ^Snerikos dolerių?)
sau

[Reklamos ir istorinės įžangos vieton]

nevalgyk raudono

Raulas Kemeklis.

radic

romus

Lengvais išmokėjimais be palūkanų

^rnerstM
*į**NCRSTEN IfiCORFORA^l®

operacijos 
kaž kokių 

važiuoti

Ateikite ir daleiskite jums demonstruoti superior toną 
Kerzheim piano ir parodyti jums jo puikų materiolą ir 
darbą. Nebūtinai reikės pirkti.

Kiekvienas namas gali dabar turėti- grojiklį pianą — 
musų naujomis ir lengvomis sąlygomis galima pirkti tą 
pianą ir dadėčkus lengvai! t

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus

vra^Unijine Spaustuvė.
Naujienų Spaustuvė

nori 
žinoti.

jam pil- 
raudonas 

kratos

zimerius.
stiko: ar
vyriausybė 
dama

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Kerzheim pianai yra didžiausi Amerikos vertė! Dabai 
jis randasi tūkstančiuose namų. Prirengimas yra šioks

Taut Katali- 
Bažnyčioj 

parapijoje pamaldos, 
pamokslas, atsibuna

Šių metų didžiausia 
vertė, prirengtas

Kerzheim Grojiklis Pianas
Rolių — Velour Uždangalas

Liampa ir Shade arba Rolių Kabinetas

Varnų Kužtos” pirmoji 
telegrama.

Benčius — 20' Muzikos 
Pasirinkimui

Vyrai ir moterys kenčianti. Žino
kite tiesą. Tikra pilna egzaminą 
ei ja musų specialistų dasiekia pa
čius^ pagrindus jūsų trubelio ii 
prašalina juos. Nėra spėliojimu, 
tikras ir teisingas egzaminavimas 
musų specialistų siekia pačius pa- 
grin^lus jūsų ligos ir juos prašalina 
Nėra spėliojimų, dalykas daromas 
tikras ir akuratiškas. Ar* jus turite 
prastų apetitų, 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 grba chronišką ligą.

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

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

Jei jus norite greitų pasekmių; 
atsineškite šį skelbimą su savim t* 
gaukite $10 X-RAY egzatninaciją 
ir kraujo spaudimo egząiiiinuciją. 
Viską už $1.00. '

CHICAGO MED1CAL ULINIU 
505 S. State St„ kanu Cougrcss St.

Privatis įėjimas, 7 E. Congress 
St„ prieš Leither krautuvę.
v Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare.

Panedėly, ‘ seredoj ir subatoje 
nuo 9 ryto iki 8 vakare.

Nedalioj nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Hops Prod.
6250 S. Campbell Bros peri 2445

ĮmokejusDastatysimeŽinomą
Kerzheim Grojiklf 

se Dadečkais

PAIMSIME MAINAIS JŪSŲ SENĄ PIANĄ 
ARBA FONOGRAFĄ

P. Knaber
Morgan St. Blvd. 3162'

PIANO KRAUTUVĖ ATDARA UTARNINKE 
KETVERGE IR SUBATOJ VAKARAIS ;

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

2428 W. 17 St. Lalayctte 1104
' Anthony Stankus

330? S. VVallace St. Yards 4688
Eschner’s Variety

3223 W. 63rd St. I’rospeęt 8479

Kur nenorės., Va ir įsikalbė
jo inžinierius su Fpcu Lippke, 
kiek likjięms buvo reikia. Grį
žo inžinierius namo be rainų 
pančekaičių, bet -linksmas. Ant 
rytojaus, kaip tik ministeriai 
automobiliais suvirto Į vy
riausybė

kojomis Finansų 
liepė “Eltai” išei- 
inžinieriaus klau- 

>( pastatyti lo- 
kad 'pritrauk-

1 i Ii e čia i, Susidomėkite 
Varnų Guštos” Žiniomis

3348 S.
Alpa Malt Extract

agentūros davinių patirta, kad 
prof. Stankevičius yra įtęęianyii 
palinkęs revoliucijom Nes Įdiek 
kartų jo tarnaitė grįždavo iš 
Benoj o Miesto 
višfiomet kyšojo kaž kas rau
dona. Buvo visai aišku, kad ne 
kas kitas, kaip tik prof. Stan- 
kcyičiaus, tų viską sudoroja. 
Atatinkamos įstaigos įsakymu* 
buvo padaryta pas profv S$ąn- 
kevičių krata. Kuomet rūpes
tingas buto apžiūrėjimas neda- 
yč jokių rezultaįų, griebtasi Į 
griežtų priemonių. Prof. Stan
kevičius buvo paguldytas ant 
jo paties rašomojo stalo ir pa
sitaikiusiu Čia knygoms pjaus
tyti peiliu perpjauta 
vas. Pilve rasta 
•pomidoras. Kuomet 
vedėjas pasilenkė tirti pomido
re savybes, jis vos neapalpo, 
—. pomidoro butą iš Panemu
nės klebono daržų. Iš didelio 
susijaudinimo vaidininkui ka
ptelėjo nuo nosies i profeso
riaus vidurius didelio prakaito 
lašas. Neliečiant radinio, pro
fesoriaus pilvas liko tuoj aus
užsiūtas špagatu. Po to polici
ja paaiškinu nustebusiam ir ne-

KĄUNAS. Maloni klaidsL Įsinorėjusiam atsikelti -nuo rašo-

PaittUBvms akių įtempimų, m.tiria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama j mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir auąičiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. f

1545 West 47th St
Phone Bouievard 7589

sako,
Jei nori, sako, 

, ar kokios pa- 
Ožeškienės gat- 

M Kamoros” 
kanaciliarija

DYKAI
Rūtelių Atidarytojas 
Gaukite Jūsų habar!
gaukite butelių atidarytoją DYKAI

vynes labo ir moksliu 
gos pradedu.

Jei kuriam jūsų teko būti 
pastaruoju laiku Kaune, tai 
gavote matyti, kaip Vytauto 
kalne styro du 'aukštu stiebu. 
Kas lai yra? Inžinierius! staty
tojas, kiek man teko patirti, 
buvo pradžioje manęs įremti 
tuos stiebus į dangaus skliau
tų ir įtaisyti tiesų įaątuvos su
sisiekimą su Dangaus karalys
te. Už 10 litų butų, buvę gali
ma, patogiai sėdint vytelių pie
toje kašėje, nukeliauti į aha 
pasaulį. Drąsus inžinieriaus su
manymas sukėlė betgi didelio 
dvasiškių tarpe neramumo,', nes 
totkia pigi bilieto kaina dangun 
butų iš karto numušusi mišių 
ir pakasynų tarifus. Buvo pa
daryta reikalingų žygiij vyriau
sybėje, inžinieriaus Eumany* 
mus liko pripažintas bedieviš
ku ir jo darbai sustabdyta.

Kadangi pas mus ir skubiau
si reikalai ne greičiau įvyksta, 
kaip į pusę metų, tai kol uždu
sęs policininkas atbėgo pas in
žinierių su vyriausybes popie- 
ra, abudu stiebu buvo jau tiek 
aukštumon išvarytu, kad įlipus 
jų viršunen buvp galimu pa- 

’ matyti Rokiškis,, •> Skapiškis, 
gaisro sargas Vilniaus ugnia
gesių bokšte, Vištyčiai, Kibar- 
tai, parašas ant musų guber
natoriaus liamo Klaipėdoje, ras
tų krūvos, suvežtos šventosios 
uostui statyti, Žagare, Joniškis, 
— žodžiu visa musų tėvyne.

Viėna£ -mimo pažįstamų, ku
riam inžinierius leido stieban 
įsikopti Naujųjų Metų pirm<| 
dieną, gyrėsi matęs iš viršūnes 
net kun. Purickio bylos gulų. 
Bet aš jam netikiu. >

Vyriausybės nutarimas su
maišė inžinieriui protą. Jis ti
kėjosi iš savo sumanymo grei
tai prašokti pinigais patį Vai
lokaitį, ir va tau: pasijuto kaip 
Prekybos ir Pramonės Banko 
akcininkas. Iš -skaudaus ap
maudo inžinierius nutarė pasi
karti. Liepė darbininkams iš
tiesti nuo vienos stiebo viršū
nes į kitą plieno virvę ir ties 
jos viduriu pakabinti kriukį. 
Darbininkai, žinoma, padarė, 
kaip buvo liepta, nors ir paju
to, kad čia kas negera ruošia
ma.

Vieną karta inžinierius mitą-, 
re daryti sau paskutinį galą. 
Pasisakė žmonai einąs rnies^-

Pilniausias Užganė 
dinimas .

Musų vienatinis procesas išdirbinio, 
apsaugotas su patentu, suteikia 
U E N NERŠTE N ’S Bohemini/ Blend 
GERESNĮ SKONJ ir galima jį LENG
VIAU PADARYK už bile vieną kitų 
prrengimų. Daugiausiai darbo dėl 
jūsų Ąra attekama musų*išdirbystej.
Daugiau kaip 28 metus WENNERS- 
TEN’S teikia pilniausi užganėdini mą 
dėl daugelio jo vartotojų. Pabandy
kite jį.

L. Kopitzki
2507 VV. 47 St. Lafayette 4452

K. Beinarauskas
3301 Emerald Avė. Blvd. 4865

■ ' J. Stayer į'< ! *»<
1952 W. 22nd Pluce Canal 1101

I Šyptelėjo inžinierius 
barzdon ir sako: galiu

Nušvito vyriausybe, bet pats 
didysis, pamerkęs draugams 
akute, atsargiai paklausė: — 
Tai sveikas galėsi ir apie mus 
paleisti žinių pasaulin?

■ —Galėsiu, — sako.
. 'Susirūpinimas nublausė vy

riausybes veidų ir pats vy
resnysis 'švelniu balsu sako:— 
Tai gali dabar sveikas eiti na
mo, mes parašysim.

Susirūpinimas nublausė ir 
inžinieriaus veidą. Jaučia, pa
krypo jo reikalas blogon pu
sėn. Stovi prieškambary, suka 
pirštu iš barzdos graikštį ir 
dūmoja. Pažiuro į inžinierių 
vyriausybės tarnas ir pagailo 
jam žmogaus.,

—Kam peši barzdą
negi ji kalta, 

gauti tarnystes 
sobijos, nueik 
vėn, prieš 
čiamėlę yra kanadliarija. Pasi
sakyk jų kompanijos esųis; kai 
parašys tau sprazbų, tai nebe
reikės barzdos raityti.

įspaudė inžinierius tarnui 
dclnan litą ir linksmas pasilei
do bėgti vėl “Miramaros” pu
sėn. n

Nepraslinko nei dviejų savai
čių ir inžinierius tikrai gavo 
vyriausybės raštą magnasus 
pastatyti. Tik turėjo pasižadė
ti, pusbalsiai su pasauliu nesi- 
šukausiąs. Ihžinieriui prižiūrė
ti, vyriausybė, be to, pastale 
Molio Motiejų iš Darbo Fede
racijos, kad nevarytų per savo 
stiebus komunistinės agitacijos 
ir šventomis dienomis negiedo
tų karunkos bei kitokių dievo
baimingų giesmių. i

Patį didįjį magnasą Fricas 
Lippke jau atgabeno j Eidkiir 
mis. Už dviejų mėnesių jis jau 
bus Kaune ir tuomet nepri
klausoma Lietuva pradės kal
bėtis su visu kult turinguoju 
šauliu.

Raidas Kemeklis ginič 
svieto su aukštyn užriesta 
sim ir styrančiomis 
kas neabejojamai rod 
linkimą pOlitikon ir 
meno srity. Pirmasai 
padaręs į mani 
Diidžio, buvo g 

ariją <
sužadinęs 
isterini

no- 
ausimis, 

j<> pa
galiamą 
solistas, 

lidžiausio įs- 
lys, sudairia- 

i vęs savo ariją <iar prieš mano 
lopšį ir sužadinęs ^manyje

džiaugsmo isterinį klyksmą.
Suprantama, kad Inžinie

riau^ - Lippkės sumanymas 
rado manyje gyviausio atbal
sio. Nesigirdamas turiu pasi
sakyti, kad genialė mintis įren 
gti Kaune radio stotį priklau
so man, Kaului Kemekliui. Dar 
1922 melais*, panaudodamas tuo- 

I met dar jauną, radio techniką, 
buvau savo išgalėhiis įrengęs 

: telegrafo agęmlturą “Varnų 
gūžta”. Lito įvedimas ir musų 
krikščioniškosios visuomenės' 
agresiją «prieš visokias moks
lo ir technikos naujenybes lai
kinai supančiojo man kojas. 
Bet mano rankose nuo tų ‘laikų 
užsiliko svarbus ginklas pro
gresui remti, — tai Butų Sky
riaus sekvestro lupas varnų 
gūžtai užimti. Kad ir su doku- 

' mentu rankose, turėjau išlai
kyti sunkią kovų su skaitlin
gais pretendentais, ypač juod
varniais, ir poziciją esu lai
mingai atlaikęs iki šiai dienai.

Sužinojęs apie Inžinieriaus- 
Lippkės laimlėjimų širdingai 
apsidžiaugiau. Man nebuvo 
sunku susiprasti su tais pra
kilniais varais ir šiandien jau 
esu jų įmones darbininkas. Su- 
silarimo keliu gavau iš jų kon
cesijų įrengti vidujinę >Uetu- 
vai radio-ageniūrų. Tuo tarpu 
nereiškiu 'didesnių pretenzijų. 
Įsimaišydamas į užsienio poli
tikų b(T ganėtino prityrimo, 
lengvai galėčiau įsišokti ir su
gadinti musų tėvynes draugin
gus santykius su pas'auliiu. Tuo 
tarpu musų vidujinėj politikoj 
esu tvirtai orientuotas ir turė
damas plačių pažinčių zakris
tijonų tarpe, sugebėsiu išlaikyti 
reikalingą linija. Del visa ko 
darbo pasiselcimui užperku 
mišias pas kun. Vilimų.

Gerbdamas tradicijai, pava
dinu ir dabartinę savo įmonę 
“Varnų gūžtos’’ radio stotis. |

Vieša padėka Dr. Šimaičiui
Broniukas — ma
no I.’ zoc’ll ' 
silpnai regėjo <leši-^B^* 
ne akia — <lakta-^^^^^O|^ 
rai vadina “chokei 
disk" ir antroji ligi.^ ' 
kulia jis sirgo — MkJ 
tai anemija; bnvc^^K 
liesas; menkai vai 
gydavo, blogai mo 
kinosi. Sužinojus 
apie Dr. Šimaitį Na V
prapatą; nuvedžia. PĮMbB A. 
sūnų, daktaras gym 
Naprapatijos budu.

Akis pasitaisė — dabar gerai ma
to, daug valgo, pasidarė riebesnis, ge
rai mokinasi. Jau metai praėjo nUų 
to laiko kuomet vaikas gydėsi.

Už tai dėkoju gerb. Dr. Peter P. 
Simaičiui, kuris ofisą laiko po num. 
4652 S. Ashland Avė. Už išgydimą 
mano sūnų. O mums lietuviams yra 
garbe turėti tokj sumanų gydytoją iš
tikus ligai patariu kreiptis prie jo, o 
neklausyti tų kurie Naprapatus pei
kia, nešamanes kalba ir rašo prieš 
juos. *

Sophia Beleskiene,

4532 So. Hermitage Avė.

+44++++++H
Lietuviv' 

kiškoj
Šv. Marijos 

šv. mišios ir 
kiekvieną nedėldienj, kaip 11 vai. ry
te. Taipgi šliubai, krikštai ir pagra- 
bai esti aptarnaujami pagal katali
kiškas apeigas. Reikalui esant malo
nėkite kreiptis vakarais j kleboniją.

3509, South Union Avenue 
Chicago, Illinois

P. S. Krikštai esti po piet, subato- 
mis ir nedaliomis.

Neslepiu niefi prieš save, nei 
prieš gerbiąmąjįn visuomenę 
pasiimtojo lii^daivihio ’ sunku
mų., Juo geriau man seksis, 
tuo smarkesnis bus juodyai:? 
nių puolimas išgyvendinti ma
ne iš mano būstinės. Be to, 
Kaune dar nuo rusų laikų pa
siliko kariškas įprotis —. ne
leisti žmonėms statydintis ir 
gyventi aukščiau už antrąjį 
aukštų; kadangi manio įmonė 
yra žymiai kilnesnė, spejh, 
kad negalėsiu savip pritraukti 
malonios IC^uno Komieftidato 
akies. Pagalios ir policija. 
Ypač toji, kuri seka ar tyrinė
ja piliečių vidurius, yra pratm 
si imti penkiais pirštais kiek
vienų daiktų ir paėmus jį pa
uostyti. Tat suprantama, kad 
ir ji žiūrės baltomis į mano 
jai sunkiai pasiekiamų tlanbuo- 
lę. Bet Kaulas Jtemefclis pra
tęs kovoti. Ir todėl vardan tė- 

paižan-

tan parnięšti jai madnas rainas 
pančekaites, o pats, gražiai at
sisveikinęs patvoriukais nii’kiu- 
tirlo į “Maramarą 
tokia karčemikė
Fedcrhcijų) paskutinį kartų sa
vo gyvenime paūžti.
Nespėjo inžinierius trečios kle
boniškos išmesti, ogi prieina 
prie lietuviškos vokietis Fricas 
Lippkiei iš Klaipėdos ir sako: 
Mielins tautieti, tai tu esi čia 
tuos geležinius virbai i us išda- 
va< 1 i j ęs G n u nenbėrge ? ’

—Taip — sako. <
—Na, tai esi, sako, maktings 

virs — ir paskui pridūrė lie
tuviškai: Wil!st tu einmal ein 
lustiges Geschcft liaben? (Siu 
prask: ar nenori gerai ,pasipel-

mojo stalo profesoriui, kad į- 
vylko klaida. Svečiai mandagiai 
atsisveikino su šeimininku, 
palikdami jam maloniausios į- 

jos krepšio* spūdžio savo kulturingumu.
“Varnų Gūžtos” žiniomis, prof, 
Stankevičius po 
jaučia viduriuose 
reakcijų ir vis nori 
Rygon. Tai, matomai, kaptelė 
įusio lašo veikimas.

Musų patarimas: jei neno 
ri, kad policija špagatu Siuvi 
nčtų pilvų 
pomidoro.
[“S-tas”]

musų in- 
ir tiesiai 
gerbiamoji 

lovoj gulė- 
kąs dedasi visam pasau- 
it sųl>o, paliuosuoti ma

ne nuo progresyvaus mokesčio 
nuo veršio, tai, sako, aš pastai 
tysiu Vytauto kalpc^ tokius 
magnasus, kad pritrauks-4\aut 
nan visas pasaulio žinias fr'buS 
galima girdėti, kaip svietas 
apie Lietuva kalba. O Tamstai, 
p. švietimo Ministeri, pastaty
sim, sako, tokių mašinėlę, kad 
kai Berlyne kokia s'cbene Ka
ta ri na dainuos, girdėsi namie, 
kaip iš gramofono.

Tuo kartu “Eltos” atstovas 
kaip tik klausėsi už durų žinių 
pro rakto skylutę ir išgirdęs 
inžinieriaus kalbų griūte įgriu
vo vidun.

Varykit, sako, tų melagį 
laukan. Bus gana Lietuvai ir 
manęs vienos. O jei, sako, ma
nęs nepaklausysite, lai prane
šiu visam svietui, kad Ūkio 
Banko pamatuose pasirodė 
trys plyšiai.

Sutrepsėjo 
Ministeris ir 
ti. O paskui 
šia: ar gali, 
kius magnasus

fennersten's Bohemian Blend
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CHICAGOS s p- Lietuvių Rateliuose Raselam!

Rytoj didžiosios socialia 
iy prakalbos

Rytoj, 2:30 ' vai. po piet, 
Ashland Auditorijoj, prie Van 
Buren'ir Ashland gatvių, įvyks 
didžiosios socialistų prakal
bos, kuriose gal paskutinį 
kartą Chicagos darbininkai 
galės išgirsti senelį Eugene V. 
Debs, kuris visą savo gyveni
mą kovojo už darbininkų rei
kalus ir tai kovai paaukojo ir 
savo sveikatą, kurią pribaigė 
naikinti Atlantos kalėjimas, į 
kurį jis buvo pasodintas už 
priešinimąsi imperialistiniam 
karui.

Kalbės ta ipja u Amerikos so
cialistu vadovas Morris Dili
umi, IMmsyl vania Darbo
deračijų'S prezidentas James II. 
Maurer ir kiti. * I

Bus ir didelis; muzikalia pro- 
Į 

gramas.
Tikietus galima gani i Nau

jienose.

ŠIANDIE NEPAPRASTOS 
RISTYNĖS

j

North Side
Vakarėlis parėmimui Vięšo 

Knygyno.

ir kitiv

Laidotuvės. — Baliai.

kėjo $25 ir pasirašė ant kelių 
popierių, visai ją neskaitęs; dar 
$25 prižadėjo užmokėti ant ry

tojaus, o likusius paėmė išmokė
jimais.

Sugti’yžęs namo jK užėjo į lie
tuvių rakandą krautuvę Peoples

Kunigai papuolė teisman 
tiri moteries

SVAJONĖS SENESNIŲ 
ALCHEMISTŲ GAL 

BŪT ISIPILDYS. 
TIKRENYBĖJE

pasirašytą popienj. Bet kom
panija įsu, tuo nesutiko ir sulai
kė (garnišiavo) jo algą. Tai 
buvo gruodžio.17 d. Nebegau
damas ir algos, žmogus atsikrei-

Busianti labai jdonnt byla. Teis
mo klausosi kunigai ir'vyskupai

Bandymas padaryti auksų 
artificialiu budu yra du tūk
stančiai metų senas. Šian
dien mes žinome, kad mok
slui nieko nėra negalima 
apie senų alchemistų svajo
nes, kad pavertus pagrindi
nius metalus j auksų. Ato
miškas svoris gyvojo sidab
ro (201) ir aukso (197) pa
rodo skirtumų 4 kuris yra 
atomiškas svoris helium. Pa
skutinis bandymas Prof. Dr. 
Adolph Miethe, Įterline, pa
rodė, kad yra galima pada
linti gyvojo sidabro atomų, 
kad prašalinus Helium, bet 
dabar tas labai daug kai
nuoja: yienas doleris aukso 
iš gyvojo sidabro kainuoja 
$60,000. šitas amžius dide
lių išradimų yra vertas ir 
žingeidus gyvenime. Apsau
goki! savo sveikata nuo ligų 
užlaikydami savo virškini
mo sistemų švarių, vartoki
te Trinerio Kartųjį Vynų. 
Tas žinomas skilvio tonikas, 
padarytas iš cascara sagra- 
da ir kitų žolių ir šaknų ir 
iš grynų Californijos raudo
nų vynuogių, dabar pasiekė 
jau 35 metus savo populia
rumo. Prašykite savo aptie- 
koriaus arba pardavinėtojo 
gyduolių taipgi Trinerio 
Cough Sedative, labai gera 
gyduolė nuo slogų, ir Trine
rio Liniment, gera gyduolė 
nuo Reumatizmo ir neural- 
gia.

Kunigas Stasys Linkus (noža- 
liežnas) sėdi kalėjime. Kunigas 
Thomas J. Bobai (Rymiškis) yra 
skundėjas. Prieš kun. St. Lin
ky. yra du kaltininmai. Vienas 
— “Conspiracy” — suokalbis,,— 
konspiracija. Ambras — Extor- 
tion” — viliojimas pinigų. Kun. 
Stasys Linkus dar sėdi kalėjime 
—, County Jail, cell-kamera 383. 
Paranka yra nuskirta po $5,000 
už kiekvieną kaltinimu.

Šiame dalyke taipgi yra įpai
niota gerai lietuviams žinoma 
p-ni Ona Karbauskienė, kuri 
taipgi yra po $5,000 paranka.

Vasar. 20 d. Stock Yrirds teis- 
mabuty prie teisėjo Borrelli bu
vo pareikalauta antra varento — 
Conspiracy! pirmiaus buvo tik 
Extortion. Teisme dalyvavo ke
letas kunigų, taipgi buvo ir vys
kupas.

Visi kas nori sužinoti apie šią 
bylą, lai užsisako Naujienas iš- 
kalno, nes jų per šį laiką —by
los tąsą — ,gali pritrukti.; Taigi 
užsisakykite, kad jums vaikai at
neštų kasdien. Naujienų repor
teris Raganius praneš visas vė
liausias ir žingeidžiausias eigas 
teisme. /

Pirmadienio laidoje pradės ei
ti : Areštas, Reikalavimas pinigų 
ir Meilė.

North Side turbūt yra mažiau
sia lietuvių kolionija Chicagoj, 
bet Savo veikimu nepasiliėka 
nuo didžiųjų kolionijų,, o dar ir 
pralenkia. Keletas metų kaip 
čia yra susitveręs draugijų sąry
šis. Draugijų sąryšis užlaiko 
svetainę it viešą knygyną. Są
ryšis nemažai yra pasidarbavęs 
dėl IJetuvos našlaičių 
prfekilniųi dalyką.

| Knygynas *yra musų žibintu
vas, kuris šviečia kaip jauniems 
taip seniems, nes kiekvienas at
ėjęs gali dykai pasikaityti viso
kių pakraipų laikraščių ir gerų 
knygų. Dabargi užėmus vietas 
naujiem^ draugijų delegatams 
sąryšis dar geriau likosi sutvar
kytas, o į knygyną tapo išrašyta 
ir iš Lietuvos keletas laikraščių 
ir žurnalų. Bet užlaikymas kny
gyno nėra lengvas darbas, nes 
kainuoja nemažai pinigų ir rei
kalauja daug darbo, kurį atlie
ka tam.' pasišventę žmones. Bet 
ne visi vienodai supranta tą da
lyką ; vieni darbuojasi dėl ap- 

jšvietos, kiti su dideliu triukšmu 
įdainuodami Internacionalą tve- 
•ria pulruimiuose sovietus.

Kad parėmus knygyną, Bijū
nėlis rengia vakarėlį nedėlioj, 

[vasario 22 d., Liuosybės svetai
nėj, 1822 Wabansia A've. ir visą 
pelną'skiria dėl knygyno. To
dėl norathsidiečiai,, taipgi ir vi
si chicagiečiai užprašomi atsi
lankyti ir paremti. Bus gražus 
programas, kurį atliks Bijūnėlio 
nariai. Kaip jau visiems žino
mą, Bijūnėlis pralenkė visus

Požėla. (Chicagos chorus, todėl ir šiame
Platesnių žinių apie ristynės vakare pasiklausysite gražių dai 

nelių, kurios skamba kaip kad 
vargonai. Turiu dar priminti, 
kad Bijūnėlis,tai pirmas jaunuo
lių choras Chicagoj, tai yra ži
bintuvas ir gražus pavyzdis ki- 

Todelgi nepatingėkite ir 
. > nes. į- 

žanga visai maža, o naudos daug 
turėsite; pasiklausysite gražių 
dainų ir kitų muzikalių gabalė
lių, taipogi paremsite knygyną. 
Tikimės, kad įvertinsite šį musų 
darbą ir Visi atsilankysite į šį, 
musų parengimą, o suėję pasi
kalbėsime apie visus bėgančius 
dalykus ir kartu smagiai pralei
sime laika, u

ti injunetioną. Byla buvo na- 
Kompani-

Tiesa, 
Jis guli be sąmonės ir vei- žmogus laimėjo bylą ir dabar ga- 

mirė lės atsiimti savo algą, kurios jis
Šį vakarą ristynių mėgėjai tu

rės t^epanrastą progą. Ix?nkų 
laikraščiai rašo, jog, nežiūrint į 

, yra 
vienas tvirčiausių ristikų, Rau
ti nos pergalės. įdomumą risty- 
nėms suteiks ir tas faktas, kad 
jose dalyvaus dar St. Zbiszko, 
Judson, Reggie Siki ir Zarynoff.

Ristynės įvyks West Side Au
ditorijoj, Bucine ir Taylor gat
vių.

b'e-fta lakta, kad Garkavenko* * '

Socialistu partijos kon 
vencija POŽĖLA DALYVAUS MILŽI

NIŠKOSE RISTYNĖSE

Pereitą trečiadienį, vasario 18 Furniture Co. ir ten apžiūrėjęs 
d., buvo laidojamas žuvęs auto- pianus pamatė, kad jis permokė- 
mobilių susidūrime jaunas Pet- jo pirkdamas anoj sankrovoj, 
ras Stasiulis, posūnis Prano Kti- Jis tuoj telefonavo tai kompani- 
činsko, savininko Nortli Bose- jai, panaikindamas savo užsaky- 
land garadžiaus. Į laidotuves mą ir siūlydamas pasiimti jo į- 
susirinko labai daug žmonių — mokėtus $25 už sugrąžinimą jo 
jo giminių ių draugų, taip kad j 
kapines važiavo apie 70 automo
bilių. Vien gėlių buvo du au
tomobiliai. Velionis buvo links
mas ič geras vaikinas, tad turė
jo daug draugų, kurie nors tuo pė prie advokato K. Gugio, ku- 
norėjo pasitarnauti ir pagerbti ris išpradžių bandė geruoju su- 
atmintį žuvusiojo, pačioj Jauny- sitaikinti su kompanija, siulyda- 
stėj išrauto iš gyvųjų tarpo. Ge- mas $100 už sugrąžinimą popie
riui io maršus grojo didelis p. K. rių, bet nesant galimybės, turė- 
Pociaus benas. - Palaidota jį ŠV. jo traukti ją į teismą ir išgau- 
Kazimiero kapinėse.

Kartu, su juo važiavęs Charles'grinėjama užvakar. 
Trakas liko gal' mirtinai sužeis- ją gynė du advokatai, 
tas.
klausia mirs. Jo tėvas
kiek, laiko atgal, palikdamas bu- negaudavo jau nuo gruodžio 17 
relį vaikų. Jo motina gi serga, d., taipjau atgavo ir popieras, 
Ant sužeistojo, kaipo vyriausio bet visgi jam! tai' kainavo keletą 
sūnaus krito visa našta užlaiky- šimtlų dolerių.
ti didelę šeiminą, nors Jis pats Tas žmogus' dabar nusipirko 
yra dar visai jaunutis ir dar ne- [pižfhą nuo Peoples Furniture Co. 
senai tepradėjo dirbti.

Nelaimė įvyko Harvey. Kaip Bet gaila, kad jaim teko taip 
pasakojama, girti italai iš Cfary, 
Ind*., greitai važiuodami sąvo 
automobiliu užkliudė Stasiulio 
automobilių ir jį apvertė. Sa
vininkas italų automobilio tapo 
areštuotas.;

ir yra juo pilbai Ipatenkintas.

, Ateinantį pirmadienį, 10 va,, 
ryte* prasidės Socialistų parti
jos nacionalinė konvencija. Ji 
bus laikoma Douglas 
Auditorium. Dalyvaus 
šimtai delegatų iš 
valstijų.

Konvencijoj ypač 
bus svarstomas Socialistų atsi- 
nešimas linkui progresyvio ir 
kitų politinių judėjimų ir bus' 
išdirbtas aiškus partijos nusis
tatymas.

Vakare bus surengtas ban- 
kietas delegatams pagerbti.

Dieną prieš tai, sekmadieny,

Vienas geriausių, o gal ir ge
riausias,, sunkiojo svorio pasau
lio ristikų, Marin Plėstina, ren- 

Park'gia Armory (prie 33 ir Went- 
keli worth) ristynės. Tai bus nepap- 

vcik visų rastai įdomios ristynės, nes jose
dalyvaus pasižymėję ristikai, 

plačiai kurių tarpe bus ir musų Karolis

brangiai užmokėti už pamoką, 
jog negalima tikėti visokiais 
skelbiamais “pigumais” ir kad 
niekad, nereikia pasirašyti po jo
kiomis popieromis, gerai jų ne
perskaičius ir tikrai nesužinojus 
po kuo jis pasirašo.

—Mylintis Muziką.Besiartinant gavėniai visi sku 
binasi su rengimu baliaus, kad 
kuolinksmiąusia užbaigus pasku- x 
tinęs “miasiedo” dienas. 1 '• 

Šiandie Strumilo salėj bus šv.
Petro ir Povilo dr-jos balius.

Rytoj toj pačioj svetainėj bus 
balius Auksinės žvaigždės Paš. 
Kliubo.

Užgavėnėse, antradieny, vas. 
24 d., irgi toje pačięje svetainė-' 
jo bus šv. Vincento a Paulo de
jos balius.

(Reiškia, noselandieČiai galės 
iki sočiai atsisekti iki Užgavėnių. 
Bet jie neketina pasninkauti vi
sas septynias gavėnios savaites: 
busią užtektinai balių ir gavė
nios laiku. Gavėnios laiku bus 
gražus vakaras ir LMR. Riatriįo. 
Kovo 29 d. jis stato, scenoje gra
žią M. Dlihdulienes dramą “Dvi 
Seseris.” —Dūda.

(Tąsa ant 7-to pusi.)

NAMŲ BARGEN AlJ. J. STASULANIS
(EAGLĘ MUSIC CO.)

Turim 1000 namų 
<lel pardavimo, 
arba mainymui, 
žemiaus panųnėtose 

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

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

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

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

Prospect 2102

bus pranešta vėliau

CURLEY NUOMONĖ APIE 
WAYNE MUNN’Ą.

Kaip žinia Wayne tiems.
bus didelės prakalbos Ashland Munn parito Ed. Lewis’ą ir tuo nepamirškite atsilankyti,
Auditorijoj, kur senelis Engė- budu laimėjo sunkiojo svorio pa 
ne V. Debs kalbės lemoj: šaulio čempionatą.
“Socialistų judėjimo ateitis”.) Vienas stambesnių rytinių 

socialistų valstijų promotorių, Curiey, pa
skelbė laikraščiuose, jog Munn 
toli gražu nėra geriausias risti- 

,Pasak jo, yra apie 10 ns-

Čia yra geriausi player pianai 
arba Grane! Pianai. Pas'mus 
$150 ;pigiau negu kitose krau
tuvėse.
Mes turime pianus:
Baldwin, Symfonia, Harding, 
Charlton, Franche, Steinmeyer

Bus ir kiti žymiausi 
kalbėtojai.

SOCIALISTŲ BANKIETAS.
Ak inantį pirmadienį, vas. 23 tiku,, kurie visuomet galėtų Mun- 

., Lexington I kitely, prie 22 ną paguldyti. Tarp tų 10 risti- 
bus ban- kų mes randame vardus ir Ma- 
Socialistų Plėstinos bei Jack Sherry. 

konven- ; Juodu yra chicagiečiai ir tan- 
Chicagoje. Eu- kiai treniruojasi Universal At

letikos kliube, kur Požėla yra 
instruktorium.

Minima vardai taipgi Ivan1 
Zaikino, Hans Steinkės, Joe Ste- 
cher’o ir kt.

Kurley sako, jog susikurusi 
klika neprileidžia geresnį risti- 
ką ristis su Munn’u taip jau, 
kaipjneprileido prie Lewis’o,

li 
ir Michigan gatvių, 
kietas pagerbimui 
partijos nacionalinės 
cijos delegatų 
gene V., Debs bus garbės sve
čiu. Bilėtai $1.50, kuriais rei
kia iškalno apsirūpinti, kadan
gi chicagieciams bus parduo
ta tik apie 200 bilietų, visas 
kitas vietas rezervuojant de
legatams ir iš kitur atvyku
siem s svečiams.

—Northsidietis. Vargas dėl piano

Balius.

Mes duodam ant lengvų išmokėjimų. Senus išmai- 
nom ant naujų. Taipgi turime didžiausiame pasi
rinkime lietuviškų rolių, dainų, šokių. Irgi Victo 
Lietuviški rekordai tūkstančiais numerių, nauj. 
kas savaitę. ,

3236'So. Halsted St., Chicago, III

a+a
KAZIMIERAS SPAITIS

Musų mylimas vyras ir tėve
lis persikyrė su šiuo pasauliu 
sulaukęs 57 metų amžiaus, Va
sario 20, 1925, 3:30 vai. dieną. 
Paėjo iš Juodpanių kaimo, Ska
piškio par., Vilkmergės apskr. 
Amerikoje išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterj Teodosę po tėvais Ba- 
naitė, 2 dukteris Stanislavą ir 
Anielę, 2 sūnų Juozapą ir An
taną, brolį Domininką, brolienę 
Antaniną, dvi seseris Ona ir 
Emiliją, Lietuvoj seserį, Petro
nėlę. Buvo narys Tėv. Myl. 
D-stės, Cicero ir Garfield Park 
Paš. Kliubo. Kūnas pašarvotas 
randasi 4559 So. Justine St. 
Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Vasario 24, 8 vai. ryto iš namų 
į šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, 
o iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visus gimines, draugUs ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskutinį, 
patarnavimą.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame,

Moteris, dukterys, sunai, 
brolis, seserys ir broliene.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

GALIOTAS IR DOVYDAS

Kiekvienas žino pasakojimą a- 
pie Dovydo susirėmimą su Ga
liotu. Dovydas prieš Galiotą at
rodė tikras vaikas, o vienok nu

šiandie vakare, Liuosybės sve
tainėje, bus gražus ir linksmas 
balius Raudonos Rožės Pąš. 
Kliubo. Pusė baliaus pelno eis 
Mariampolės Realei Gimnazijai. 
Visi lietuviai ir Įietuvaitės kvie
čiami; netik smagiai laiką pra
leisite, bet ir paremsite vienati
nę laisvą laetuvoj švietimo įstai
gą. —Vietinis.

Koncertas.
Sekmadieny, vas. 15 -d., šv.

ve.

Vienas lietuvis iš Brighton 
Park pamatęs vienos vidurmies-1 
čio kompanijos skelbimus, kad 
ji bule labai “pigiai’’ parduodan
ti pianus, nuvyko į tą sankrovą, 
kur jį apipuolė burvs pardavėjų 
ir jam pianą įkalbėjo. Jis įmo-

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I u r,

Bartkus, p«s.
jtt)19 W. 47th bių Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

Milžiniškos Ristynės
PANEDELY, VASARIO 23 D., ‘ 1 1

ŠV. JURGIO SVET., AUBURN IR 33 PLACE

jį

Komaro-Bancevičiaus risty-1 Antano- parapijos choras 
nes primena tą senovės pasako- damas p. AL Mondeikio, buvo su 
j imą. Bancevičius bus tikras rengęs koncertą. Programas 
Dovydas prieš Galiotą Komarą, buvo gana įvairus. Choras dar 
Bet ar šį kartą1 Dovydas — dzu- navo tris sykius po dvi daineles 
kas įveiks, — parodys panedėlio 
vakaras, vasario 23 d. Tą dieną 
Šv. Jurgio svetaniėje įvyks jų
dviejų susikibimas. —X.

KAS PALIKOTE?

išėjo vidutiniai. Dainavo ii 
merginų duetas, bet alto būvi 
persmarkus. Vyrų kvartete bu 
vo nelygų^ balsai. Iš vyrų so 
listų geriausias buvo Kaz. And 
rėjunas. Jis s’avo| tvirtu basi 
visus žmones sujudino, y pat

Kas palikote moterišką svete- kada prieš jį dainavusi p-lė Kve- 
rį ir vyrišką šaliką Keistučio va- deraitė,, soprano, vos girdim? 
kare, pareitą nedeldienį, vas. 15, buvo. Labiausiai publikai pati-9 ~ ? >7 7 . 1

meldžiame atsiimti. Randasi pas ko St. Šimkaus “Era mano bran
S. Dambrauską, 4514 W. 45th gi 
St.

Patartina p. Adrejunui 
! tankiau dainuoti ir didesnėse 

J. ShVttemau. svetainėse, nes tokia mažutė 
------------- 'svetainė koncertams visai ne- 

N. T. bomba ekspliodavo tinka. Juk yra čia ir gražių di- 
didžiausios katalikų baž- dėlių svetainių, tad kam po ur- 

Geriausia bet-
Nubstolių baž- gi dainavo jau visiems žinoma p-

prie
nyčios Whiting, sudrebindama vėlius lankyti? 
visą miestelį.
nyčiai mažai padaryta, bet lan- ia E. Rakauskienė.
gai tai veik visame miestelyje) Po koncerto kalbėjo adv. Čes- 
išbirėjo. nulis ir klebonas. —Pempė. J. KOMARAS

J. KOMARAS
Sunkiojo svorio rytinių valstijų ristika; 

235 svarų su

J. BANCEVICIUM 
Drapiežnas dzūkas”, kuris žada kart 

navoti “ristikų karalių”.

A. GARKAVENKO
Rusų milžinas, 310 svarų su

SAMSONU i
280 svarų ristikas.

K. SARPALIUS
( su

B. ŽUKAUSKU
D. DUDINSKAS

SU , .
J. GRAŽAUSKU
J. GEŠTAUTAS

«. su
B. GLAZAUSKU

Ristynių pradžia 8:15 vai. vak. 
___Tikiętų kainos nuo 75c. iki $3.00. 
Tikietai parsiduoda “Naujienose”,* “Auš 
ros” Knygyne ir Benošiaus Aptiekoje.

(4

J. BANCEVIČIUS

NAUJIENA WESTSIDĖJ

Naujai atidarė lietuvišką bu- 
černę ir grosernę, kuri šitoj 
vietoj jau senai buvo reika
linga. Viskas užlaikoma šva
riai, pirmos klesos mėsa, svies
tas} kiaušiniai, sūriai ir viso
kis groscris; kainos žemos. 
Greitas! ir mandagus patarna
vimas. Visų kaimynų prašom 
atsilankyti ir pamatyti musų 
naują vietą.

Juozas Karpus 
savininkas

2235 W. 22nd St.
Kampas 22 ir Irving Avė.

Physical Health lifctitute
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, I1L.. 
Brightdn Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare, j 
nedėldieniais. nuo 9 iki 12 pietų. į

. Telephone Lafayette 4543 >



Šeštadienis, Vasario 21,192’

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

i)R. pAVmONIO PASKAITA.

Daktaras Mokslo { Draugams 
rytoj skaitys paskaitą apie 
reumatizmą.' : J 'V i; . , ,

---------- • ’ V .
Reumatizmas Jąbai pap

rasta liga. Ji gan prasiplatinu
si. liet ar daug kas žino apie 
tai, kokios priežastys tą ligą 
pagimdo? Kaip nuo jos ap
sisaugoti ir kaip ji yra gydo
ma?
d, 1)f.' A. Davidonis rytoj savo 
paskaitoj1 plačiai išaiškins apie 
to^'"ligos paoji.mą ir jos simp
tomus. '< > ’/ > aki ’♦ .'j*'*

Tad kiekvienas, : kuris savo 
sveikata iii terestiAjnsi, ]M*ivalo 
į tą paskaitą atvykti. P'&vkiii.ti'a 
įvyks rjHoj, vasario 22 d., 
10:30 vai. ryto, Raymond Cha- 
pely (816 W. 31 St.). —N.

Lietuvos konsulas rengia
. - puotą

Kviečiami žymėsimi Chicagos 
lietuvių biznieriai. ■

vaip, tai nieko negelbėjo nė bro
lio, nė kitų giminių maldavimai 
ir velionis tapo palaidotas be par 
maldų, nors brolis savo lėšomis 
buvo pamaldas užpirkęs. Gimi
nės liko tiek nepatenkinti tokiu 
dviej u seserų užsispirimu, kad ir 
laidotuvėse dalyvauti atsisakė.

—Rietaviškis.

Plaukai
I , . -■

Dr. Karaliaus paskaita.

NAUJIENOS, Olncago, 111.

PRANEŠIMAI

11 i.m
■ - ' * ' ’ '

neišvengiamas.

ISRENDAV0J1MUI
PARENDUOJU.VISA 2rAUKŠTŲ 

namd 1121 MilWkukeč«. AVe. iš už^a^ 
kalio su apšildymu arBa be. .f Tinka
mas [yra def. sekančių biznių: kriau- 

lailydėj, matrosų arba spring 
is. Atsišaukite par 

Telefoną Belmont 9811 
Residence Kildare 6803

m DARBININKŲ
; . MOTERŲ

RAKANDAI

a- čių, di 
šapom

P-as P. žadeikis, Lietuvos kon
sulas Chicagoj rengia pokilį vie
tiniams lietuvių biznieriams tik
slu supažindinti juos su musų 
krašto prekyba ir'eksportu. Kon
sulas praneš kas jąu yra padary
ta šioj srity ir kas turėtų būti 
daroma. »..

Tasai pokilis įvyks neužilgo, 
vasario 26 d.” 7‘ yal. vak. Fort 
Dearborn viešbuty. u Pakvieti
mus išsiuntinėja konsulato sek
retore p-lė L. Gaižaitė.

Reporteris.

Paskutinis Dzimdzi 
Bridgeporte

“JovaĮLiškas koncertu,kas” ir 
tikras “Jovalas” atsibus Brid- 
geporte paskutinį kartą 22 ir 
21 vasario, šv. Jurgio par. 
salėj. Kas norėtų pamatyti 
Dzimdzi Drimdzi perstatymus, 
tai apsilankykite 22 ir 24 dd. 
š. mėn., nes Dzimdziai žada 
daugiau mum-i nevaidinti ir 
ruošias prie didesnių veikalų 
pastatymo.

Dzimdzi Drimdzi ^vodevilis 
žada sutcalrėti ir pastatyti 
mums porą komedijų. Ką jie 
vaidins, dar nesakė. Girdėjo
me, buk vaidins sunkesnius 
veikalus iš Lietuvos Valstybi
nio Dramos Teatro, rėptai tau
ro, nes iš minėto teatro yra 
du artistai.

Dzimdzi Drimdzi kovo 
mėn.

Visi šventadieniai kovo mėn. 
yra užimti, šeštadienių dar yra 
luiosų. Draugijos ir kilos lab
darybės įstaigos malonėkite 
prie mus- kreiptis vaidinimo 
reikalais tarpe 25 vasario ir l 
kovo. Tel. Republie 8603.

Dr. Drimdzi.

GINČAI DEL LAIDOTUVIŲ

Sausio 25 d., pavieto ligoninėj 
pasimirė Kazimieras Ciparis, ky- 
lęs iš Riestavo parap. Apie .tai 
tapo pranešta tik jo seserinis 
Justinai Gvaldienei ir Daulinai 
Gūdinskienei. Kūnas gi liko nu
vežtas pas graborių Masalskį, iš 
kurio koplyčios velionis ir buvo 
laidojamas. Velionies brolis 
T raneiškus Ciparis, sužinojęs a- 
piė tai, norėjo, kad jo brolis bu
tų laidojamas su bažnytinėmis 
apeigomis ir šv. Kazimiero ka
pinėse. Seserys gi, kurios laido
simą pavedė draugijai, prie ku
rios velionis priklauso, už)»is'pirė 
laidoti velionį be bažnytinių ap
eigų ir Tautinėse kapinėse, nors 
pats velionis buvo tikintis žmo
gus ir priklausė Šv. Povilo baž
nyčiai, 5525 South Sawyer Avė. 
Kylo aštrus ginčai. Bet kadan
gi seserys užsispire padaryti sa-

Sekmadieny, vakario 15 d., 
Raymond chapely, (816 W. 
31 gatve) įvyko Mokslo Drau
gų paskaita. Paskaitą pateikė 
Dr. Karalius. Tema buvo: 
Plaukai. \

Nors visi Juri plaukus ir
visiems j to fjojr-ai žinomi,
bet šiais žmogaus papuošimo 
daiktais susiinterėsavo daugy
be ir jie atidžiai kląuseši. Dr. 
Karaliaus pasakojimu; sapie 
plaukų tautą. ■» Ą

Dr. Karalius apipasakojo 
visą laukų istoriją. Pasak 
daktaro, plaukai yra atmatos 
iš kimo. Jie— kaip pelai, arba 
atmatos, kurias kūnas varo 
šalin, 'los atmatos sudaro pa
ukščiams plunksnas, ežiui spi
ndins, (želviui kietą lukštą, žu
vim žvinus ir lt. Tas pats yra 
ir sti dantimis ir nagais. Tas 
pats procesas, tik kitokia for
ma. k

Skūra susidaro iš .trijų dai
ktų. Ji yra kaipo pagalvis, ku
ris sergsti žmogų, 'raukai ilgi
ma plunksimi vielą, kad žmo
gus nesusimuštų. Antra dalis, 
plėvė, uždengia taukus. Viršu
tinė skaros dalis yra kaip ir 
numirusi. Ji nusitrina. Sku
ros duobutėse išauga plaukai. 
Nors vadinama šakninis, bet 
jie neturi šaknų. Jie laikosi 
taip kaip nagas. Jis yra lyg 
mechaniškai užkabintas. Plau
kai ir nagai gauna maistą - iš 
kūno. Plaukai susideda iš tri
jų dalių. Kaip dantyse, naguo
se taip ir plaukuose yra sme
genys. Vieni plaukai iškrinta, 
kiti išauga. Jųjų amžius — 
apie 35 dienos. 130,000 plau
kų sudaro plaukų “tautą.” Se
novėje žmonės buvo apaugę 
plaukais nuo galvos iki koji/.I 
7 mėnesių kūdikis yščiuje bū
na apaugęs minkštais plaukais. 
Plaukai primena dabairtiniam 
žmogui, kad senovėje visi žmo
nės buvo plaukuoti.

Žmogus numiršta, bet oda 
lama da gyva nuo 5 iki 10 
di nų. Plaukai, kob kas ir nu
mirusiam auga; kartais ir vi
sas apauga. Po melų palaido
tą vokietį atrado visą plaukais 
apaugusį. Kuomelt kūną bifl- 
zamuoja, prileidžia formajino 
ir gyvojo sidabro, tai odą už
muša ir tada plaukai neauga. 
Kuomet žmogus numiršta, šir
dis neplakiu bet da kitos dalys 
gyvena per kelius dienas; au
ga ir plaukai. Žmogus nemir
šta aut kart, tik tada esti mi
ręs, kai supūva. Oda ir plau
kai miršta paskiausia. 1000 
metų *prieš Kristų jau žmonės 
balsamavo. Atkasę surado už
silikusius plaukus. Nors buvo 
pakasti per 8000 metų, vienok 
išrodė kaip išvakaro butų bu
vę tik pakasti.

Plaukais galima sužinoti 
kokiai rasei, tautai gyvūnai 
priklauso. Spalvos plaukų iš
nyksta senatvėje, nes prisige
ria oro. Kada nėra spalvos, 
tai kiekvienas daiktas išrodo 
nuplukęs. Nėra jokių būdų 
apsaugoti, kati nebūti žilu. 
Franci jos plaukų žinovas pa
sakė: “kad palaikyt spalvos 
plaukius, reikia plaukus gerb
ti”. Nesą ištirta, kodėl per 
vieną- naktį žmogus pražilo. 
Plaukų spalva nėra visada Y*e" 
noda, veik kas melai majnosi. 
Plauku žilumas nereiškia arti
mą mirtį. Vieni plaukai mirš
ta, kiti gema ir išgyvenę 35 
dienas iškrinta. (Mva, sakė 
Dr. Karalius, yivi lyg rasod- 
ninkas, kuriame turi bukit už
tektinai trąšos — kraujo; Nėr 
ra kraujo — neauga, plaukai. 
Kraujas maitina žmogų ir jojo 
kaulus, dantis, nagu® ir platu 
kas. Pas normalius žmones

i-ii.—, u......... .....  ,

yra kraujo apsčiai, kieta ke
purė suspaudžia galvą, tada 
kraujas .negali1 normaliai cir
kuliuoti ir ..plaukai negaudami 
maisto miršta — slenka. Žmo
nės apleidžia galvą. Nuodingos 
dulkės, bakterijos ir nuodai, o 
labiausia švinas naikina plau
kus. Žmonių plaukų nykimas 
civjilizacijoije

Yra sakoma, kad ateis laikas, 
kad plaukai išnyks.
žmonių yra dideli ir ilgi plau
kai. Plaukai saugoja žmogų 
nuo šalčio ir t. p. 1 ogui 'nėra 
reikalo turėti plati es jis 
turi rūbus. Plaukai jau veik 
atgyveno savo gadynę. Jie liko 
tik žmogaus , pagražinimas. 
Pleiskanos naikina plaukus. 
Užgema kartais žmogifš su 
pleiskanoms' ir miršta. Pleiska
nos- yra nutrupimas odos. Jos 
n-ėra lijrai. r*a.sil 
jos ima puti ir 
torijų, kurios 
Pleiskanos yra
slinkimo plaukų. Kerpami plhu 
'kai neauga ir 'kirpimas, ar 
skutimas nieko negelbsti atau- 
ginimui. Plaukus naikina šil
tinė, si filis > i r k i tos 1 igos. Kas 
die su m u įduotu vandeniu irgi 
negerai vilgyti. Pasilikęs mui
las galvoje kenkia daugiau ne
gu pleiskanos, Su igcru •'.m.UiĮ'U 
ir tik' kartą savaitėje užtenka 
išmazgoti. Geriau sausus pjau* 
kus šepečiu iššukuoti. Skal
biamas muilas yra blėdingas. 
Geriausias Castile, ar ispaniš
kas muihųs, kuriuo galima ir 
veidą prausti. Žaliasis (Green 
soap) honkose supiltas yra ge
ras,..; Saulės spinduliai naiki
na pleiskanas ir artina plau
kus. Dklelr plaukai nereiškia 
sveikatų, jie neturi..nieko ben
dro su žmonių sveikata.

Tai tik ištraukos iš Dr. Ka
raliaus paskaitos apie plaukus, 
lai pirmas tokis išaiškinimas, 
kuris supažindino nuodugniau 
paskaitų lankytojus su plati-

Tamsių

atsiranda bak-

priežastimi

s • • »

Sekamą sekmadienį, Ray
mond Chapely Mokslo Draugą 
lektorium busiąs Dr. Davido
nis. —Rep. 

ji
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Atitaisymas
“Naujieną” 41 num. gerb. Ra

mutis savo žinutėse “Iš Visų 
Pakampių,,” rašydamas apie bu
siantį vaidinimą veikalo “Pakri- 
kėliai,” turbut per neapsižiūrė
jimą, padarė keletą klaidų, ku
rias matome reikalo atitaisyti. 
Tą. veikalą, statys ne Meno Kūrė
jų Sąjunga, bet Aįnerikos Lietu
vių Teatro Kūrėjų Sąjunga ir ne 
“ateinantį šeštadienį,” bet še
štadieny, kovo 14 d., kaip kad 
skelbiama apgarsinimuose. Be 
to tai nebus atidarymas nuola
tinio teatro, o tik pirmjas to«s 
Sąjungos teatras. Ateinantį gi 
šeštadienį Sąjunga nieko neren
gia.

—ALTKS. Valdyba.

Pranešimai
MILŽINIŠKAS MASINIS 

MITINGAS
Socialistų Partija rengia didelį 

masinį mitingą, kuris įvyks ne.dč- 
lioj, vasario 22, Ashland Boulc- 
vard Auditorijoj, Ashland Blvd. iv 
Vau Buren St. Durys atsidaršy 1 
vai., o programas prasidės 2 vai. 
po pietų. Bus gražus muzikalis 
programas. Kalbėtojai: Debsas, 
Hiliųuita.s, Maurer’is, Vladek’as ir 
kiti. Įžanga 50c. Visi darbininkai 
nueikite į šias prakalbas, nes to
kių prakalbų labai retai kuomet 
pasitaiko. Tikintus galite gauti 
Naujienose, — nusipirkite iš anks
to.

NorlhSide. - Draugišką vakarėlį 
rengia Vaikų Draugijėle Bijūnėlis ne- 
delioj, Vasario 22 d., Liuos^><js Svet., 
1822 VVabansia Avc. Visas pelnas 
skiriamas parėmimui Viešo Knygyno. 
Pradžia 7 vai. vakare. Širdingai pu
blikos kviečiame atsilankyti j šį mu
sų parengimą. Komitetas.

North Side. — Bijūnėlio repeti
cijos įvyks nejėlioj, vasario 22 d., 
Liuosybės svetainėj, 1822 VVaban
sia avc., 10 vai. iš ryto. Visi Bi-j 
junėlio nariai būtinai atsilankyki
te laiku, nes turimu tinkamai pri
sirengti į musų vakarą, ktirs įvyks 
tą pačią dieuą. —Komitetas.

l'ealr. Dr-jos Šv. Martino _ . ........ ...... * -rkę Vtt’
vakare, 
32 PI.

susi-

Liet. Tealr. Dr-jos Šv. 
mėnesinis susirinkimas p 
sario 21 dienų, 7:30 vai. 
Šv. Jurgio parapijos svet. 
ir Aųbum Avė. Visi nariui 
rinkit, nes bus daug naujų 
k u aptarti. —P. l£., lašt.

MOKSLO DRAUGŲ PASKAITA
Rytoj, vasario 22 d., 10.30 vai. 

ryto, RTiymond Chapely, 816 W.^ 
31' St., įvyks Mokšlo Draugų; pą-i 
skaith. Prek’gCmtii, bus, Dr. 
vidonis. Paskaitos' temą —, 
lizinas. ’ < ’‘Z .

■- ........ «■■■ ‘ t'
PRAKALBOS

.Bus kalbama apie Juozapą, kurį 
jo broliai pardavė už dvidešimt si
dabrinių ir taipgi kas toliau su, RRNDAI 2 štorni knrifn vm.lo. 
Juy. rtrihko.. Kalbas M. Sinkus ne- nįu Vieta
dčliojĮ, vasario 22 d., School Hali j,iznfui 
svetainėj, kampas 48-tos ir S. IIo- j- - 
nore gt. Prakalbos prasidės 6:30j 
vai. vakare, ant 3 lubip

REIKALINGA veiterka į valgyk
lą, patyrusi tame darbe, dėl trum
pu valandų, geistina, kad butų iš 
tos pačios apielinkčš. Taipgi rei
kalingas vaikinas, kuris yr^ dir
bęs valgykloje. Taipgi turime kam
barių rendai dėl kelių vaikinų.

Meldžiame kreiptis
2113 S. Halsted St.

PARSIDUODA 6 kambarių fur- 
niČiai, pilnas įrengimas. Galima* ir 
pianą 
greitu 
lit ir

gauti. Parduosiu pigiai, nes 
laiku keliauju Europon. Ga- 
butą persamdyti,

C. ZMAY, ' , v 
21'13 S. Ashland /Vve.'

6:30

lomi. Vieta gera visokiam 
, 1446 S. 49th Ct., Cicero. 

Kreipkitės prie savininko. >
837 yv /sa’ Hące. 1 ' '

Tel. Boulcvard 12£4 ,

ALDONA NARMONTA
PIRMA LIETUVAITĖ ŠOKĖJA 

Atidaro
BALETO ŠOKIŲ STUDIJĄ
.Vasario (Feb.) 28, 1925 m.

Mokys klasiškus ir baleto šokius. 
Suruoš programų dcl vakarų, Taip
gi mokys suaugusius balių šokius. 
Studentu amžius neapribuotas. Spe
cialūs kainos tiems, kurie užsire
gistruos iki vasario 28 dienos. Stu
dijos skyriai Bridgeporte, Cicero 
ir 'ant North-west side.

Kreipkitės pas
ALDONĄ NARMONTĄ

3223 Parnell Avė., Chrtago,‘.III, 
Phone Yards 5879 ,• ’ ’ ./i

■......į_ H

JIESKO KAMBARIŲ
NAŠLĖ moteris su 2 metų mer

gaite ieško kambario pas tokius 
žmoiies, kurie dienomis galėtų ją 
pridaboti. Gerai atlyginsiu. Rašy
kit laišką arba telefbnuokif nėtt'ė- 
lioj ITel. Mtm.sfielcl 22t^.

Aplies V. " ’
4942 W. Fulton St.,

REIKIA merginų dirbtuvės 
darbui. *

Golden Rod Ice Cream Co.
937 West 21st St.

PARSIDUODA 5 kambarių ra
kandai; fronto setas skurinis, vikt- 
rolas, siuvama mašina/ vvhite Rps- 
saina'šėputė, komodos, lovos, ’ kar
pei as. Visi daiktai geri kaip nauji. 
Parduosiu pigiai. Galima matyti 
visados. 2 lubos. ,

Z 822 W. 37 Place.

' PARDAVIMUI

ęhieago.

REIKALINGAS šviesus kamba
rys dėl vieno vaikinę. Sįij valgiu 
ar be valgio. Praneštimėldžiu laiš
ku į Naujienų, skyrių.

3210 .S.' Haistėd St.
, S. G. W.

REIKIA DARBININKU
REIKI. lęlbęrilj ’Airlitu-

vės ir laUįkjjĮ tolinus iš
miesto,' 44iiki 30 centų į valan
dą. ?

30 S. Ganai St.
2 aukštas

• PARDAVIMVT įbučerne ir groser- 
nė, senas išdirbtas biznis, 5 ruimai 
gyvenimui/remia’ $55 arba mainysiu 
ant rtarno, Pasiskubink it, gausit bar- 
geną.

Kreipkitės:
3651 Wallace St.-

Draugystė Liet. Tvir- 
' į susirinkimą 

vasario 22 d., 1 vai.
Draugai bukite visi ir lai- 
yra daug darbo. Tarp kit- 
renkami darbininkai dėl 

Kurs Įvyks tą pačią dieną 
Liet. Liuosybės svet. Todėl

Cicferd. 1 
lybė laikys mėnesinį 
sekmadienį, 
po pietų. V. Lukštos svet., 15 ir 
49 Avė. 
ku, nes 
ko bus 
baliaus, 
vakare, 
bukit visi, nes visų reikalas.

K. P. D.,

Roseland. — Liet. Scenos Myl. 
Ratelio repeticija “Dvi Seserys'’ 
įvyks šeštadieny, vasario 21; 8 v, 
vak., p. Liutkevičiaus namuose, 
138 I\. 110 St. Visi artistai malo
nėkit atsilankyti. —Valdyba.

Susivienijimas Lietuvių Daruigjų 
ant Bridgeporto rengia didelius šo
kius; įvyks subatoj, vasario 21 d., 
Lietuvių Auditorium, 3133 South 
Halsted Si. Pradžia 6:30 va L vak. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Komisija.

, Laisv. Pas. Kliubo susirin- 
įvyk^j nedčlioj, \asario 22, 
po pietų, McKiniey Park 

39 Si. ir Western Avė. Ma-

Liet, 
kimus 
2 vai. 
s ve t., I 
lončkit visi nariai pribūti, nes yra 
daug reikalą aptarimui. Valdyba.

Teatrališkas Kliubas Lietuva bu? 
vo sumanęs .surengti šeimynišką 
vakarėlį vasario 21 d., bet iš prie
žasties nesuradimo atatinkamos vie
tos liko atidėtas ant tolesnio lai
ko.'—Komisija. 1

Lietuvių moterų draugija “Ap
svilta rengia konęęrtą subatoj, ko
vo 7 d., M. A. Meldažio sevt., 2242- 
44 W. 23rd P). Pradžia 7:30 yal. 
vakare. Koncerto turiniu publika 
neapsivils, nes mums šį bei tą pa
žadėjo Dzimdzi Drimdzi. Kitus kon
certo dalyvius paskelbsim vėliau.

Liet. Mot. Dr-jos “Apšvicta
I rengimo Komisija.

ASMENŲ JIESK8JIMAI
PAIEŠKA U Adomo Butkaus gi

męs Betigalos par., šidlavos vals. 
Prieš kurį laiką gyveno Racine, 
Wjs. Amerikoj turi du broliu Sta
nislovą ir Juozą, o Lietuvoj (Šiau
liuose) seseris Oną ir Juzefą. Jei
gu gyvas, prašau dėdę atsišaukti. 
Aš esu Juzefus duktė Ona, nese
nai iš Lietuvos įr norėčiau susira
šyt. žinančių apie Adomą .Bulkij 
prašau praneši, už ką busiu dėkin
ga. Ona Sakalauskienė,

4235 S. Kedzic Avė., Cliicagb

IEŠKAU savo pusbrolių Kazi
miero, Jono ir Kaitom) Keburių. 
Kuncagalio kaimo, Mažeikių vals., 
Panevėžio apskr. Ieškau Antano 
Ramanausko, gyveno Chicagoj. Tu
riu svarbų reikalą; meldžiu atsi
šauki i ar kas žinote praneškite.

Sofija Audrukunaitč
3136 Normai Avė., Chicago

JIESKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS PARTNERIS

Gera proga su mažai pinigų įeiti į 
astuonių metų išdirbtą drugstorio 
biznį.

Klauskite' platesnių paaiškinimų po 
šiuo adresu:

809 W. G9 SI.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
f....i" .. Jt"!*""""................

Tel. Yards 7282
BRIDGMPORT painting

& HDVV. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą. 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
J.-S. RAMANčiONIS, Pyez..

X-
'-Į ■ > ' ' ’ ’ ' . » ! ’

BAGDANAS BROS. F
MDV1NG, EXPRESS1NG &, CDAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handlin^.

Turime daug metų patyrimą.
340(kSo. Halsted St.

Blvd, 1969 les.Pliones: Yds 3408 —

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON didelis 

kambarys.
2931 Emerald Avė.

3rd\ fl(x>r.i (
Phone Victory 0854

REIKIA pirmos klesos sales- 
menų,, (patyrusių prie sviesto, 
kiaušinių ir kitokių produktų.

Kreipkitės
915 West Rąnddlph/St, '

j c j '

EXTRAI EXTRA!
Blučernė ir grosernč parsiduoda 

j trumpą laiką. Biznis geras ir pi
giai nupirksi!; yra 4 ruithai gyve
nimui. Savininkas išeina i kitą 
biznį. 1 L.

F. Niprikas,
3800 ■'Ęrnąrald Avė.

Tel. BęįdeVard 7635

puikioj
išdirbtas per ilgus

ir gražus

*■!»»,'.---- -*4-----ib.

IMAS ant rėndos jtcl mergi- 
vienoj ar dviejų vaękinų arba 

. -• Kambarys
šildomas, naujausios mados 

Irti karų linijos, Park Home
1602 Š. 49 Avė., Cicero, III.

RU 
uos, ___
jaunos vedusios poros, 
garu f" ' 
ir ; i 
apielinkė.

LIETUVIŠKAS HOTELIS nauj’ai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsigy
venti, vyrams arba moterims; su val
giu arba be valgio, $3 ir $L $8 i 
savaitę su valgiu.

PETE.R GADEIKO, 
1606 So. Halsted St,

RENDON KAMBARIAI
Šviesus, garu šildomi; pavieni, dvi

gubi ir dėl light housekeeping. Pa
tarnaujame iš kitur atvažiavusiems. 
Netoli miesto ir parko. Kainos 
gios, patarnavimas geras.

SaVininkąi v...
' J|. MOCKUS IR J. AMBROZ 

114' Sheldon St., 
Arti Ashland ir Madison.

Tel. Haymarket 5223

pi-

Rendon kambarys merginai 
arba vyrui, o antras dėl dviejų. 
Karštu vandeniu šildomas, elek
tra ir maudynės.,

Tel. Prospect 10210.

Kamlbarys rendai vyrams 
Su valgiu ar be valgio prie ma
žos šeimlinos. (Ruimas moder
niškas. Kreipkitės

4517 S. Rockvvell St.
(2 lubos)

RENDON kambarys, 
ru šJdomas, rJ ’ 
kinar i 
porai.

. , šviesus, ga
ilautai įrengiąs, vai- 

mergi lipins arba vedusiai
A. Kaulinas.

4661 S. Ricbmond St.
ei. Lafayette 8331!

RUIMAS vendai dviem ar vienam 
i vyrui; kambarys garu šildomas. 
Viela gera gyvenimui.

Kreipkitės
3524 S. Halsted St.

/ 2 lubos frontas

RENDON 2 švarus kambariai, 
prie mažos šeimynos, vaikinui 
arba merginai. Kreipkitės, 2 lu
bos iš užpakalio

833 West 33rd PI.

RUIMAS rendai vienam ar 
dvieni vyram. Kambarys 
sus ir geras gyventi.

Kreipkitės: y
3029 S. Union Avc. 

, Trečios lubos

svie-

RUIMAS reiidno vienam vai
kinui; ruimas apšildomaisi su 
vandeniu; elektros šviesos. Ga
lite gauti jį su valgiu arba be 
valgio. 6106 S. Waslitenaw.Av 

Tel. Republie 3860

4> > JIESKO DARBO
EšKAU darbo už šoferį. tėPA

riu i riving laisul ir esu mechani
kas, pats galiu pataisyti kąją. Kam 
toks butų reikalingas, prašau kreip-

Waler Shimkųs, ' 
Kensington lAvč. 15 
Pullman 1411

tis

150 
Pilone

AUTOMOBILIAI
FORDO BARGENAI

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
VASARIO MĖNESY 

TIKTAI
VARTOTI FORD KARAI 

VISI MODELIAI ANT RANKŲ 
KITI TAIP PIGIAI KAIP $50 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

VISI KARAI GARANTUOTI 
DEVINES DEŠIMTIS DIENŲ 

Charles J. Dempsey, Ine. 
Autorizuoti Fordo pardavinėtojai ‘ 

2300 W. Madison St. ,(ę 
Atdara nedčlioj ir vakarai^ 

------------ >------------------------------------- į , i —---
VARTOTI AUTOMOBILIAI 

PARDAVIMUI. < I
Didžiausias bargenas, niekuomet 

nebuvęs pirmiaus.
— sport touring $850.00 

. 450.00 
. 150.00 

.. 125.00 
.. 100.00 
... 45.00 
... Č5.00 
.. 150.00 
.. 100.00 
.. 185.00

“Reo Six”
“Durant”
“Elgin” — sport touring
Mitchel touring .............
Chevrolet touring...........
Ford touring ..................
Oakland touring ............
Reo 4 touring 4 cilindrų 
Ford 1922 — Coupee .....
Ford su mažu bakiju ....

Mes irgi turime keletą naujų auto
mobilių, kuriuos parduosime pigiai, 
dėl stokos vietos.

Ateikit, pamatykit tuos automobi
lius ir pasakyk savo kainą.

MEYER’S MOTOR SALES 
5235-37 So. Halsted St.

sport touring

savo 1 tono, 
body, mėrbs važioj imui 

į namą arba įlotą, In- 
Ilarbor, Ind.
S. Halsted St. Bo.\ 167 

Chicago; UI.

MAINYSIU 
pancl 
t roką, 
(liana 

1739

PARSIDUODA Iludson 
bilius, 1023 modelio ir 
mašina. / 
nauji. Galima pirkti katrą tik 
rit.

Kreipk i lės:
3300 So. Union Avė. 

Antros lubos.

automo-
1023 modelio ir Marmon 

Abudu automobiliai kaip 
no-

AUTOMOBILIUS mainymui 
j lotą. Standard 1923 m. turing, 
sport model, gerame stovyje.

Savininkas Juozas, Mosgers 
6223 'S. Francisco Avė. 
Tel. Republie 1109

PARSIDUODA trokasPARSIDUODA trokas, lUr tono, 
Nelson, Moon Express Body. Ge
ras visokiam bizniui. Galima pirk
ti visą Express biznį, nes išva
žiuoju į kitą miestą. Pirmas lai
mės. Kreipkitės vakarais po 6 v., 
2 lubos.

4109 So. Rockvvell St.

AUTOMOBILIUS EadiŲas 1919 
melų. Visas gerbs; nupirksi! už 
$250, nes apleidžiu miestą. Matyti 
galimu ' 1

MILDA GARAGE 
3121 So. Halsted St.

.į'..y.gjr?■ r? .J" i'1'- ■' ■.

RAKANDAI
PARDAVIMUI moderniški 5 kam; 

barių rakandai, bus parduoti už didelį 
bargeną. Visus sykiu arba dalimis. 
Parloro setas, valgomo kambario se
tas, miegamo kambario setas, karpe- 
tai ir fonografas ir grojiklis pianas.

5601 So. VVinchester Avė.
i ■■■■■! .i......................y-

PARDAVIM UI 4 ruimų !r«- 
kandai (furnitūrų). Daiktai 
yra visi gcyi. Gausit bargeuą.

I '■.lubos is už?Ki;eip|kitfeš, 
pakabo. A

. <3255 S. Lovviui Avė
i. d f > ' I .

, PARDAVIMUI grosernč, 
vietoj, biznis f" “ 
metus; 4 kambariai dėl pagyveni
mo, 
prie 
žastį

garadžius ir barnė 
grosernės. Pardavimo 
patirsit ant vietos.

4422 S. Honore St.

priguli 
prie-

A

PARSIDUODA 7 gray, ,.Dan 
šuniukai, virš mėnesį1!) 
po $25.

1810 S. Pdbria St.
First fl. froąt -i • 

1 ■' j •• i
l-

PĄIVJAVIMUI gražus fono- 
išrodo kaip naujas,i kai- 

WaVo $135, parduosiu už $60. 
Yra daug lietuviškų ir angliš
kų rekordų. T. Hartman, 

1722 ’W. 47 St.

PARDAVIMUI grosemė ir saldai
nių krautuvė ir visokių mažmožių, 
Senas išdirbtas biznis. Nupirksit pi
giai. Pardavimo priežastis svarbi.

Kreipkitės:
3518 So. Wallace Street

PARSIDUODA kuopulkiausiai pir
mos kliasos PULRUIMIS, BARZDA- 
SKUTIKLĄ, ŠIOKEISAI ir tt. Ly 
sas ilgas, randa pigi. Geriausioj lo- 
keiton. Tokios progos daugiau?, ne
gausiu Atsigaukit tuojau.

p. j. r“ - 
1012 So. Main

TRA,
Kockford, III.

PARSIDUODA 
bųčcrnė, 'lietuvių 
apielinkej. Biznis 
neša gerą pelną, 
priežastis - - liga.

grosernč ir 
apgyventoj 

išdirbtas ir 
Pardavimo 

Box 464

PARSIDUODA 2 kėdžių bar- 
ber shop darantis gerą biznį. 
Parduosiu pigiai, nes turiu du 
bizniu.

Atsišaukite
1707 W. 45 St.

l'URIU parduoti tuujaus $75 
vertės victrplą tik už $30, su 
lietuviškais ir angliškais rekor
dais. Kreipk i lūs
1722 W. 47th SI. antros lAbos 

'Pony Hartman

ŠTAI GERA PROGA
Parduodu 26 kuru garadžių ir 

repai r šapą už pusę kainos. Turiu 
apleisti miestą.

Atsišaukit tuojau
A. Mikehonis, 

1543 W. 46th St., Chicago^
A__________________________ __________________

BARGENAS
Soft- drinks, candy, cigars, no- 

tlon.s. Gera vieta pinigų darymui, 
biznis garantuojamas. Parduodame 
visai pigiai iš priežasties išvazia- 
vinio j Lietuvą su Naujienų ekskur
sija. Kas nupirks, tas laimes.

4120 So. Wentworth Avė.
Tel. Boulcvard 0786

PARS/DUODA Soft 'Drinks 
Parloras lietuvių apgy ventoi 
apielinkej. Pardavimo priežas
tis, senatve ir liga.

549 W. 18 St.

PARDAVIMU) kietomis anglimis 
kūrenamas pečius ir mažas gar- 
bąge burner’is. Parduosiu labai pi
giai. Taipgi Paigc sport modrh'* 
automobilius 192f. 'taipgi pigiai. 
Atsišaukit vakarais po 6 vai. ' 

.<7.- W„ ' 18tlp SI.
' A 2ndž l loor.

PARDAVIMUI grosernč ir sal
dainių krautuvė. Taipgi prilaikom 
ir kitokias reikmenis. Parduosiu 
su namu ar be namo. Remia pigi; 
parduosiu pigiai. Randasi prie pal 
■ nokyklos. Atsišaukit tuojau.

4636 S. Hcrmjlage Avė. j
Atsišaukit tuojau.



8 Į___________ NAUJIENOS, Chicago, UI.
a,tfir; .............................................. ..................................................................

PARDAVIMUI i NAMAI-ZEMĖ NAMAI-ŽEMĖ ' I NAMAI-ŽEMĖ NAMAI-1EME NAMAI-ZEME
PARDUOSI 11 savo Stager grojik- 

I) pianą “ * J
$165, yra 190 rolių, benčius ir ka
binetas, 
dėl atsakančių 
matyti, kad įvertinus. I

2918 Mihvaukee Avė., Isl floor !

naujas ui
Atidirbsiu išmokėjimais 

žmonių. Turit pa-

TŪKSTANČIAI DOLERIŲ
Laukia Tamistos jei šiu<i4» 

namus tuoj pirksi.

PARDAVIMUI 
nių, tabako, ir 
krautuvė. Sena 
šit bargeną.

Kreipkitės
505 W.» 32 SI

groscrnč, saldai- 
visokių smulkmenų1 
išdirbta vieta. Gau-

viso-
Gerii vie-

PARDAIVMU1 grosernė ir 
kių smulkmenų krmiUivė. 
ta ir dėl bučeniės. (uinsit bargeną, 
nes turiu greitai parduoti.

Kreipkitės 
4107 S. Mnplovvood Avr.

PARDAVIMUI; už $125 nupirk- 
sit mano $700 vertės grojiklį pia
ną. Turi būt parduotas tuojau. 
sišaukite šiandie iki 
vakare ir nedėlioj iki 
po pietų.

A—B—C STORAGE HOUSE 
1616 W. Madison Si.

- • Al:9 valandai
4 valandai

Šeštadienis, Vasario 21,1925

NAMAI-ZEMĖ
KAS TURIT $1000.00 

DOLERIU CASH.
Tai galit nupirkti 5 pagyvenimų mū
rinį namą, beismantas, elektra, gara
džius vienai mašinai. Narnas randa
si ant Bridgeporto, kaina ant greito 
pardavimo tik $8000, dėl informaci
jų matykit

J. NAMON,
2418 W. Marųuette Rd., 

arti Western Avė.
Phone Prospect 8G78

Pirkite Ūkę Chicagoj
Daugiaus kaip pusė ake- 

rio žemės aptverta gera tvo
ra, namas 2 kambarių, dide
lis vištininkas. Tvartas dėl 
karvių ir kiaulių, du blokai 
nuo Archer Avė. Street ka
ro. Kaina tik $2,750
Inmokėti reikia    700

Medinis namas ant cimen- 
to stulpų, 5 ir 4 bambariai, 
elektra, vanos, geram, sto
vyj. Kaina..............   $4250

Jrighton Parko Barbenai! PARSIDUODA pigiai 
kampinis puikus mūrinis na
mas 2 pagyvenimai 6 ir 7 
kambarių, 2 karų garadžius 
ir vištininkas. Lotas 60x125. 
Su visais gražiais rakandais 
arba be jų. Savininkas

A. J. BERžINSKAS 
6159 So. Artesian St.

‘ 1 flatas
Tel. Prospect 6674

Nuo ryto iki 10 vai. gali- 
i ma matyti.

PAMATIK BARGENUS 
.‘taukštai mūrinis namas, 3 fin

tai, ankštas beisinentas, elektra, 
vanos, garadžius. Puiki vieta, 
gera transportacija. Rendos 145 
doleriai j menesį. Kaina $10500, 
į mokėt $4000.

2 aukštų mūrinis namas 4 ir 
5 kambariai, elektra, vanos. Kai-

MAINYMUI
Geras muro namas 4
po 4 kamb., elek., vanos, r» kambariai, elektra, vanos. Kai- 
2 karų garadžius, artima $5500, įmokėt $500, o likusius 
kampo, geriausioj vietoj reudoniis. Klausk: 
ant Bridgeporto prie 33 i 
gatves. Rendos neša į Į 
menesį ...........  $92.00
Mainysime ant muro na
mo, 2 flatų po 5 ar 6 kam
barius, South Side arba 
Brighton Parke.

PARDAVIMUI
2) Muro namas 5 ir 6 kamb.,

fl

Chaš. Zekas, 
4454 So. VVestern Avė

1------------ «. ---------------

Didžiausi Prošal

PArAaVIMVI 'bekernė pi
giai, su troku, randasi Ciceroj.' 
Pardavimo priežastis — va
žiuoju i farmą. Atsišauk i t

1723 W. I7lh St.

grosernė ir 
karn- 

ir elektra, pigi 
gorioms

PARDAVIMUI 
delikateam, 4 gyvenimui 
Įtariai, 
renda.
žmonėms.

610 W. I7th SI.

vana
Gera proga

PARSIDUODA pigiai icc bo.\, 
geras dėl bučernės arba gro-1 
sernėst.

2009 S. Halsted Si.

NAMAI-ZEME
ROJUN NORIU ĮSIGAUTI

PARDAVIMUI 2 ankštų muro 
narnas; 2 l'lelai po 6 kambarius; 
kieto medžio išbaigimus; karštu 
vandeniu .šildomas; įbildami i * ais- 
baksiai; 30 pėdų lotas; vieta lie
tuviais apgyventa; namas yra 7 
metų senumo; kaina $12,500, apie 
pusę pinigais, kitus rendos .išmo- 
lcė«; narnąs yra vertas $15,000; pa
matykite greitai, nes lai yra tik
ras bargenas. \

7—
PARDAVIMUI naujas 2 aukštų 

muro namas; 2 lietai ’po 4 dide
lius kambarius; vieta lietuviais ap
gyventa; reikia įmokėti $2,000 ar 
daugiau, kilus rendos išmokės.

Norėdami pamatyti minėtus na
mus alsilatdiy kito dieną ar, vaka-

apšildymas kiekvienam1 
atskiras, gražus muro 
porčiai iš fronto. Renda 
pigi — tai užtikrinta, tik 
$55.00 už flatę. Randasi1 
arti Garfield Blvd. ir 
Sherman Parko. Kai
na tik................... $11,500,
Cash reikia tik   4,000!

Nepraleiskit šios progos!!!
Labai gražus muro na
mas su uždarytais stikl.! 
pirčiais prie Burnside 
Parko, 5 ir 6 kamb., gani 
apšildomas, 2 karų gara-1 
džius. Turi būt greit par-' 
duotas dėl svarbios prie-* 
žasties. Kaina tik 12,500, 
Cash tik....... .......... 4,000

3)

PARDAVIMUI naujai budavoja- 
inas mūrinis biznio namas ant 
Archer Avė., kur dabar yrą bilda- 
vojamas didelis teatras vieno mi
lijono ir šimtą tūkstančių dolerių 
vertės. Namas yra su Štoru ir I 
kambariais gyvenimui; karšto van
denio šiluma; vieta yra tinkama 
bile kokiam bizniui; kainu $12,000, 
reikia apie pusę pinigais, kitus 
ant inorgičio išmokėjimais; mnly- 
kit šilą vietą greitai, nes už metų 
lotas bus daugiau vertas. Pasima- 
tvkit su budavoloju ir saviidnku\

JOSEPII YUSHKEWITZ, 
4031 Archer Avė.

PARDAVIMUI naujas mūrinis 
bimgalo\v, grriausis bargenas Ber- 
vvyn’c, 5 dideli kambariai, ugna- 
vietė ir knygoms šėpa, su paneli 
valgomasis kambarys ir bufetas, 
2 dideli miegami kambariai. lik- 
varia, Sherman lub, didelė virtu
ve ir penlrė, iš lauko ledas įdeda
mas i irę box, ari.uolo grindys ir 
trimingai, didelis augštas, lotas 
3O\125, kaina $9,500, cash $2000. 
Atdara kasdien dėl apžiūrėjimo.

1827 S. Richmond Avė., 
BERWYN, ILLINOIS

PARDUOSIU 6 flatų namą, 
2 po 6 ir 4 po 7 kambarius,

Tuoj pamatykit Šį namą, tas kertinis namas, 10 metų senu-
bus Jums ant naudos!.

Turiu Chicagoj biznio namų, lie- 
vių apgyvento] apielinkėj, netoli *'tuvių

“Naujienų” ofiso (namo). Valgyk
la ir 4 gyvenimui ruimai-, ant pir
mo floro. ir 6 ruimai ant antro 

o. Tinkamas ir kitokiam biz- 
medžio namas, liet 
natujni peni uotas, 
ūkės *Wisconsin.o, 
Illinois valstijoj.

ftpie 40 ar 60 akerių

mo ir vienas blokas nuo South
Sidės parko. Garu šildomas ir

Rendos
Parduo-

I TON REALTY COMPANY
4034 Archer Avenue, 
prie California Avė.

DIDELI BARGENAI
Parsiduoda labai pigiai namai ir 

lotai. 7 kambarių gražus moder
niškas mūrinis namas; lotas 30y 
D25. Prekė $6600.

ATSIRANDA medinis bungaloiw 
pigiai, ~ 4 dideli kambariai; lotas 
30 y 125. Turi parduoti tuojąus. 
Pardavimo priežastį patirsi! 
vielos. Prekė tiktai $3900.

Ihmoketi ......... 1500
5 kambarių mūrinis na

mas, elęktra, vanos, furnic 
šiluma, garadžius dėl 2 ma-' 
šjnų, arti Western/ Blvd.' 
Kaina .................... $4950
Inmokėti ................. 1500

6 kambarių mūrinis na-j
mas, elektra, vanos. Kai
na ..;.......  $4500

Ant išmainymo
WASHINGTON Parke 23 flatų 

kampinis muro namas, po 5 ir 4 
kambarius, rendos $18,000 į metus. 
Mainysiu ant mažesnio namo.

BRIGHTON Parke 8 flatų mu
ro namas, po 6 ir 5 kambarius, 
yra elektra, maudynės, lotas 75y 
125. Iš priežasties senatvės par-

PARSIDUODA 130 akrų forma 
su gyvuliais, Iriosiomis ir. visais 
I'taisymais, Wisconsin valstijoje. 
Meduosiu lobai pigiai arba mai

nysiu ant namo.
Charles Jarun,

1409 49 C.I,, Cicero, UI.

MORtGECiai-PASKOLOS
ANTRI MORGICIAI

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

International Investment Corp.

L 3804 So. Kedzie AveM 
Lafayette 6738

ant

MURINIS 
su vi? 
Taipgi yra

kambarių 
por.ėiai.s.

namas, 
ir didelū 

garažas ir vištininkas^ 
25. Kaina $1700' Taip-

gi Imi visokių namų ir Jotų tint 
pardavimo pigiai. Kreipkitės pas 

L. L. FRANGELL, .
5126 Archer Avė. 

ant kampo Kildare Avė.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
BRIGHTON PARK

Parsiduoda skubiai 2 metų 
namo mūrinis namas, 2 po 5 kam
barius,> aržuolo trimingai, cemento 
beizmentas; yra vanos, elektra, 
sun padoriai ir kiti moderniški 
įrengimai. Greitam pardavimui tik 
už $12,500.

se-

geram st<>- ■ 
Mainysime 
Miehigano
Turi būti |

ant 
arba 
ūkė 
valiais ir staku. kad galėčiau tuo
jau gyventi. Del mano sveikatos 
silpnumo aš patartas daktaro tuo
jau turiu apleisti miestą. Kas tu
rit panašų mainą, kreipkitės prie 
mano agento ir patarėjo. Lietuvių 
Kontoron \Visconsino valstijoj.

321 MJIvvaukee Avė., Kenosha, Wis.

Extra Mainas

3 flatų muro namas su <u vi£ais patogumais,
basementu, pečium apšil-, „eša $5,28o j metus, 
(lomas, elek., maudynes. sįm ug $24,500 su $6000 įneši- 
Randasi Brighton Parke.'mu ......................
Kaina tik..............  13,000 (
Cash, įnešti tik .. 4,000
4 flatų muro namas, vi
sas presuotų plytų, 1-5, 
1-6 ir 2 po 4 kamb., ge-l 
riausiam stovyj, apšildy-. 
mas kiekvienam atski
ras, apielinkčje Sherman, 
Parko ir Garfield BlvdJ 
Randos....................... 190
Greitam pardavi- I 
mui, kaina tik ..... 19,000
Cash reikia tik........6,000

. Atsišaukite prie
A. K. Masiulis

1720 S. Halsted St. ...
3 lubos iš fronto

PARDAVIMUI ar mainymui ma
rinis mumis, 2 aukštų, po 8 kam
barius; mainysiu ant bungalow ar
geporlo. Kreipkitės pas savininko 

J. Balehunas,
3200 Lovve Avė., 'Jei. Blvd. 9265

raza.s, 
Kartu

GERIAUSIS PIRKINYS SOUTH 
S1DE

Parsiduoda 2 namai; viends mū
rinis, 1—5 ir Ii—6 kambarių, ir 
medinis namas, 2 po 5 kambarius. 
Abu apšildomi su furnasu, cemen
to beismentai, 
elektra ir kiti 
Greitam pardavimui 
(ik

skalbynės, vanos, 
patogus įrengimąi. 

už abu namu 
16,000. Atsišankit pas

F. PUP1N, 
2403 \V. 59th Street, 
Tel. Prospect 2401

BRIGHTON PARK
2 augštų modlnft; namas, 2-4 kam

barių flatai, gašas, vana, elektra, 
randasi geroje vietoje. A A
Specialis bargenas «

4 kambarių medinė 
viskas mo<

IŠSIMAINO dviejų fialų naujas 
muro namas, po 5 ir 5 kambarius, 
garu šildomas, aukštas 
tas skiepas, antaukštis 
džiovinimo ir kiti visi parankumai, 
vėliausios mados. Parduosiu pigi.ii 
arba mainysiu ant mažesnio namo, 
loto, bučernės, restauranto, Dry 
Goods Štoro, arba ant kitokio ge
ro biznio; namas randasi Brigh
ton Parke, netoli didelio teatro. 
Del platesnių žinių kreipkitės pas

F. G. Lucas & Co.,
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

eimentuo- 
drabužiu

NORIU pirkti namą, kad butų 
2 flatų, po 6 kambarius, Marųuette 
Manor, tarpe '62 St., Artesian, 64 
St. ir California Avė., nebranges
nio kaip $13,000 iki $14,000. sau
kit greitai telefonu Republic 7129. 
V. B.

Extra bargenas
Kam mokėti $18,000 ir daigiau 

už dviejų flatų- namą, kad gulite 
nupirkti už $14,500 6 flatij naidį 
muro nanuj; rendos nešą. $215 i 
mėnesi, pinigais reikia įmokėti 
$5,500, likusius kaip vendą. Namo 
parankamai vėliausios mados. Del 
platesniu žinių keipkilės > pas

F. G. Lucas & Co.,
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5197

PARSIDUODA ant West Sidės 
dvieju pagyvenimu medinis namas 
po I kambaius su bizniu. Galima 
pirkai ir be biznio.xKaina $3500.

Atsišaukit pas savininką. 
2312 W. 23 St.

DIDELIS mūrinis, 2 Datų namai 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple 
woo Avė., garu šildomas, tile va 
nos, beržiniai trimingai. Ataišau 
kitę prie James Kral, 2444 W. 6* 
St. Tel. Prospdct 1364

BARGENAS <
Turiu tuojau parduoti gražų, 

naują modernišką, 2 flatų, 6 ir 6 
kambariu namą ir 3 karu mūrinį 
garadžių s^ 3 kambariais ant vir
šaus. »

6023 S. Troy St.

6)

8)

9)

Kamp. muro 6 flatų na
mas, 4 po 6 ir 2 po 5 kam-1 
barius, garu apšildomas,' 
2 karų garadžius, prie i 
Sherman Park. Turi bū
ti greit parduotas. Kai-'r 
na tik.................... 25,000
Cash reikia tik  .....6,000

BIZNIO NAMAI -

duosim arba mainysim. (’ach per
kant prekė $22,500.Inmokėti .................. 800

Du štorai ir 6 flatai antį 
Halsted St., neša rendos $275 
j ijnenesį. Kaina.....$16500
JFnhiokėti .........  5000

80 akerių žemės Michigan 
valstijoj, du namai pagyve
nimui, gęri tvartai ir dar
žines, upe plaukia per f ar
inę. Išdirbta 60 akerių, ki
tos girios ir ganyklos, nuo 
miesto V/2 mylios. Atsišauk 
laiku, pasavaris netoli. Kai
na tik...... ................  $2500

Inmokėti kiek turi. 
Ed.«W. Baks, Sav.
J. J. Stock,; Sec.

Margaret Mickevice, , 
In. Dept.

Lilian Wilson, Listing Mgr. 
Wm. Bocknor, Office Mgr. 
Anton Miculis, Sales Mgr.
Nariai dalyvaujanti šioj 

Kompanijoj:
Walter Gurskis, 
John Gurskis, 
Leon Bushman, 
B. Bielunskis, 
Ant. Radvilas, 

' B. Meškauskas.
N. Kąnter, Finansierius 

antrų morgičių 
Budavojimo namų kontrak- 

torius E. S. Prock
Jeigu norit gerų ir greitų 

rezultatų pirkimu ir parda< 
vimu ir ihainymu arba sta-| 
tymu naujų namų, ir skoli-' 
nimu pinigų ant antrų mor
gičių. Atsišaukit pas

180 AKERIŲ fnrmn, arti miesto 
ir gero kelio, prie upės, naujos 
rnądos trobos, puikus sodnas, 20 
melžiamų karvių, 4 arkliai,' 200 
vištų, 14 kiaulių ir visos mašinos, 
kokios tik yra reikalingos ant tar
nuos, Išmainysiu! ant namo (Jliica- 
K°i- . . .Išmainom ir narduodani namus, 
lotus, farmas, biznius, Turim daug 
kostumerių už cash ir ant mainy
mo. Jei nori pirkti, parduoti ar 
mainyti, lai rašyk arba atsilankyk 
Pas Jasudes ir Ahramavice, 

2015 So. Robey St., Chicago

PARSIDUODA naujas mūrinis 
namas, 4 paggveninių, su sun par- 
lor, cementuotas beizmentas ir 
garažas. Namas randasi Brighton 
parke, 2 blokai nuo didelės Grane 
Co., kaina $15,000, $3,000 įmokėti, 
o likusius ant lengvų išmokėjimų. 
Namas randasi 3330 W. 38 St. Ma
tyki! savininką J. Virbitską z

7210 S. Carpentcr St.
Tel. Stcwart 52)7

PARDAVIMUI arba mainymui i 
privatišką namą moderniška gro
sernė ir buČerne ir 2 aukštų kam
pinis, mūrinis namas. Yra ledo 
mašina, dešrų dirbimo mašina, 3 
karų garažus, tiktai $8000. Savinin
kas nori atlankyti Europa.

Kreipkitės:
. 5200 S. Wood St.

11111111111111111111111111111111111111111
Pinigai 

paskolon 
ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus 
komiso

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

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

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

LOUIS STERN & CO. 
Suite 1029 Bumam Bldg. 

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
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, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager^BARGENAS .
7 kambarių medinis namas, pir

mos Iclesos padėjime, pečiumi '■ šil
domas, elektros šviesa, vana ir 
toiletas, $1000 įmokėti, kaina lik 
$3800. .. .

BARGENAS, 2 augštų medinis 
namas, 6—6 kambarių, vana ir 
toiletas, elektros šviesa, garadžius, 
$1600 įmokėti.

Abudu tie namai randasi ant 
Carpenter St., netoli 51 St.

JOHN A I UNK, 
1022 W. 51 Street;

Tel. Yąrds 0134

BARGENAI
kambarių, plytų bungalo\v, ap-1 
ima, vienam automobiliui ga-1 skiepas 

apielinkėj. niška. Bargenas 
2 augštų naujai* mūrinis namas vi

sas moderniškas,» labai geroje vieto
je, 2-4 kamabrių flatai, cash $2500, 
kitus kaip lendą.

2 augštų naujas mūrinis namas, 2-5 
kambarių flatai; aržuolo trimingai, 4 
karų garadžius. Spe- fl* 4 OEflA 
cialis bargenas W

2 augštų naujas mūrinis namas, 2-6 
kambarių flatai, visas modemiškas, 
platus lotas, cash $4000. Specialis 

$13500 
Atdara nedėlioj,

8. R. PIETKIEWICZ & CO
2612 W. 47 St.

parsiduoda dri biznio kam-
pieinamai. Savininkas.

■1501 So. Talman Avė.

•)

Kampinis namas ant Ke- 
dzie, arti Archer Avė. 
ant 2 lotų, 3 storai, vie
nas flatas ir garadžius. 
Kampinis storas paties 
rendoriaus garu apšildo-- 
mas, o 2 storai — pečiais 
apšildomi. Rendos — j 
mėnesį neša ................ 175
Kaina tik 
Cash, tik
Kampinis muro namas, 
apielinkė Halsted ir Gar-' 
field Blvd., storas su 4 
kamb., viršuje 2 flatai, 6; 
ir 4 kamb., garadžius 3j 
karams. Rendos j mėne-l 
sį neša............... 180
Kaina tik................15,000
Cash tik...................4,000

18,000
4,500

DicL kamp. muro namas, 
presuotų plytų, ant 2-jų 
lotų, pečium ipšild. sto
ras su 6 kaiųb. ir 4 flatar 
po 5 kamb., elek., vanos J 
basemenas. Mur. gara- 
džius dėl 2-jų karų, įva
žiavimas iš gatves. Ran
dasi arti 22-ros gatves,

Kurie norite mainyti biznį 
pagyveninyų naujo, gražaus 

namo, gražioje apielinkčje.
m ii-

A. GRIGAS, 
31H4 S. Halsted St.

Phone Bnulevard 4899
------  ----------y—-L------------------------------------u—

PARDUOSIU arba mainysiu
gasolino stotį, ant South Sidės; 
labai geras kampas didelės biz
nio gatvės; labai geras ir pelnin
gas1 biznis kas nori užsiimti.

J. S. Mickevice and Co.
2423 West 63rd St.

Tel. Rrospect 4345

3

cottage, pėdų
- $3500

Edw. W. Baks & Co.

Pilietybės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Izigikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:

MUSŲ geriausi bargenai šian
dien, 5 kamb. cottage, $750 įmo
kėti ir $30 į mėnesį, lotas 50x125 

! kaina $2950, veikite, greitai.
J. N. ZEWERT & CO. 

4377 Archer Avė.

3301 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard. 6775

------- ?----------------------------

Brighton Park
Ant greito pardavimo, kaina $4,350, 

įmokėti $2,350, už likusius morgičius. 
4-4 kambariai, lotas 37^x125, ai'ti 
dviejų gatvekariu, mokyklos ir baž
nyčios. Yra vana, elektra ir kiti įren
gimai sudėti ir apmokėti.

Atsišaukit

J. N. Zewert and Co.

PABUDAVOSIU garadžių 99x135 
su sales ruimu. Visą darbą atliksiu 
už $60,000. Cash tik $25,000, kitus 
palauksiu be komišino. Žemė randasi 
tarpe 66 ir 67 Westem Avė. ,

Kreipkitės
6559 So. Mapiewood Avfe.

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

MOKSLO
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.

KAMPINE biznio prapertė, 
bildingai ant 2 lotų. Storas 3—6 ir ‘ '
3-—t ruimus; e’ektra. maudynės,: PARDAVIMUI 2 flatų 4 mėnesių 
rendos į mėn. $230. Kaina $16,500. budinkas, 25 pėdos platumo per 100 
2 aukštų medinis, 4—I ruimai, vra pėdų ilgumo. Storas ir 5 ruimų fla- 
elektra, maudynės, rendos $100 į tas ant viršaus, garu apšildomas. Bu- 
mčnesį. Kaina $7.200. Kreipkitės 

5129 S. Ashland Avė.

PARSIDUODA niuro namas, 2 po, 
4 kambarius, platus lotas, dėl vie-j 
no karo garažas, visi įtaisymai 
šios mados. Randasi gražioj vie
toj — Brighton parko anielinkčj, 
arti gatvekariu ir mokyklos, ren
dos geros, pirksit pigiai. Agentai 
neatsišaukit. Savininkas randasi 
ant 1 Kibų. .1. Leleika

4139 S. Talman Avė.

įlinkas moderniškas ant bizniavęs 
: gatves Mabąuitte Manor. Parsiduos 
už labai prieinamą kaną. Atsišaukite 

Naujienos, Box 468

PARSIDUODA medinė bunga’ovv 
už $4,000. Yra elektra, vanduo, kie
to medžio išbaigtas, su garadžių. 
$1000 įmokėti, kitus ant išmokėji
mų po $30 į > mėnesį, prisakitant 
procentus.

Przybylski,.
10417 llomun Avė. <

4377 Archer Avė.
S. W. kampas Kedzie

PARDAVIMUI NAMAI
S. E. kampas 37 ir Gage St., 2 augš
tų muririis namas, 4 flatai, 16 kam
barių, $2000. Namas turi būti nu
kraustytas j 30 dienų.

KOCH <2 CO., 
26 & Halsted St.

S. E. kampas 36th ir Wallace St., 1 
augšto mūrinis namas, krautuve, 1 
flatas ir garadžius. Kaina $3000, rei
kia tik įmokėti $1000.

s ‘ KOCH & CO., 
26 & Halsted St.

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
kampinis namas, 7 ir 7 ruimai; 
yra maudynės^ elektra, I3rd PI. ir 

savi-Wallace ŠI. Kreipkitės pas 
ninką; gausit bargeną.

<814 W. 51 St.
Tel. Yards 3865

PARDAVIMUI rezidencija, 8

BIZNIAVAS namas, 3 flatai ir 
storas; mainysiu ant privatiško 
namo. Esu senas, biznio laikyti 
nenoru ir nesuprantu. Namas ran
dasi South Side. Atsišauki! pas

G. ZOKSA,
3325 S. Lowa Avė.

Tel. Boulevard 8032

PARDUOSIU namą ar mainysiu 
ant lotų. Namas 2 pagyvenimų, 5 
ir 6 kambarių ir 2 karų garažas. 
Rendos*,neša $90 į mėnesį. Namas 
randasi prie pat 63r(Ų ir Kedzie. 
Savininkas gyvena 3459 W. 65th 
St. J. Zabela, Tel. Republic 8528.N

ant West Side. Greitam ;kan*«ri,l, lietuviais apgyvento- 
įdavimui tik 25 500 biznio gatvėj e, ant kampo. 
Cash tik / ' ' 12,000 Pa5duosiu P!«iai iš Priežasties iš-

................... važiavimo į kitą miestą.
2434 W. 69 St."

PARSIDUODA 2 aukštų mūrinis 
namas po 6 kambarius, karštu van* 
denių šildomas, su 2 boileriais 
Naujos mados įtaisymai. Garadžius 1 '■ TA-_ .1__

PARSIDUODA 2 ąukštų mūrinis 
namas, po 4 kambarius. Lotas 
148 y25. Yra gazas, elektra ir mau
dynės. Kaina $4500. Agentų nerei
kia.

057 W. 35 Place.

S. L. FABIONAS CO.

m4

dėl 2 karų. Parduosiu pigiai.
A Gariuuš, savininkas- 

1615 S. 48th Ct., Cicero
t

(jiicaųo.bl.

809 W. 35th St

PARDAVIMUI biznio namas, 
krautuvė ir 8 flatai, yra gasas ir 
elektra. Atsišaukite ant 2 aukš
to, frontas.

. A. Zrust,
1113 W. 18th St.

PARDAVIMUI nąujas mūrinis 
namas,< 2 flatai po 6 kambarius, 
aržuolo trimingai, karštu Vande
niu šildomas, -2 karu mūrinis ga
ražas; parduosiu pigftii, nes reikia 

, pinigų. Savininkas gyvena ant pir
mų lubų.

6631 S. Rockwell St.

PARDAVIMUI mūrinis biznia
vęs namas; yra krautuvė ir 4 rui
mai. Parduosiu arba mainysiu ant 
bungalow, South Side. Pardavimo 
piežastį patirsit ant vietos.

.2701 W. 43rd St.

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

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

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

SAVININKAS NAMO NORI BUČER- 
NES ARBA KITO KOKIO BIZNIO.

Mainyti 4/ flatų mūrinį namą, pri
ims biznį kaipo pirmo jmokėjimo, o 
kitus paliks morgičius lengvais išmo
kėjimais, dėl platesnių žinių ma- 
tykit

J. NAMON
2418 W. Marųuette Rd. 

arti Western Avė.
Phone Prospect 8678

PARDAVIMUI medinis na
mas, 2 augštų, po 4 kamb. flatai. 
Yra maudynės, elektra ir gasas. 
arba mainysiu į bučemę arba į 
pereitų metų gerą automobilių.

4618 So. Talman Avė.

BARGENAS \
Pardavimui muro namas, 6 jia- 

gvvenimų, 4 po 5, 2 po 6 kamba
rius. Viskas įtaisyta, naujos ma
dos. Yra elektra, gasas ir maudy
nės; beizmentas cementuota?, ne
praleiskit progos. A. Pocius

4306 S. ’VVond St.,
3 lubos, frontas I

PARSIDŪOUDA Bridgeporte pui
kus mūrinis, 2 aukštų namas, po 
4 didelius kambarius, aukštas ce- 

' mentuotas skiepas ir viškos. Na
mas randasi 549 W. 37 SU Savi
ninkas randasi 4549 S. \Vells St.

ANT PARDAVIMO 5 ir 5 kam
barių mūrinis, 2 flatų namas, karš
tu vandeniu šildomas, aržuolo tri
mingai. . «

Kreipkitės:
5743 S. California Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu biz- 
niavą namą, 3 fl. ir štoras, ant, 
Cottage, su keliais lotais ar for
mos. Kreipkitės pas savininką 

3353 W. 38th St. 
2 lubos iš užpakalio

VYRAI IŠMOKITE MODERNINĖS 
BARBERYSTĖS

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.

Anglu Kalka 
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 lAveskio Mokykloje klčsose ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA,
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted SU Chicago, TU.
(kanp. 33-Čios gatv., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Muzikos Mylėtojams 
Mokinu ant šių instrumentų: 

Beno Instrumentai:
E. Klarinet Kornet
B. Klarinet Trombone
Picelo Bass.

Parūpinu muziką visokiems reika
lams. Rašykite arba ateikite.

P. Gražulis, 
3416 So. Aubum Avė. 

Tel. Boulevard 1295
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N, A. Ruhakinas Verte K, A,

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

(1881-1924)

(Tęsinys)
V.

Vėliavininkai
t

Tiems asmenims padedant, 
gen. E. Bogdanovičius po kelių 
pasivažinėjimų po Rusiją suor
ganizavo pogiomninkų būrius iš 
smulkiųjų krautu vninkų, kar- 
Čiamninkų ir t. p. arba tiesiog 
iš nusamdytų valkatų. Tų burių 
branduoliu buvo “Vėliavininkų 
nionavehistų draugija” (apie 
6,000 žmonių), suorganizuoti 
valdžios agentu. Likusią pajėga

Valdžia davė pinigų kurti po- 
gi'omines organizacijas. Val
džios pinigais kūrėsi ir visokios 
draugijos, sąjungos, lygos — 
pavyzdžiui, Mykolo Arkangelo 
sąjunga, etc. Kas metai tam ti
sini buvo aikvojama .milionai. 
Tai buvo iškelta aikštėn Durno
je. “Rusų žmonių sąjunga” 
platino atsišaukimus “mušti žy
dus”. O tie atsišaukimai buvo 
spausdinami Policijos Departa
mente, kur tą darbą prižiūrėjo 
žandarų oficieris Komissarovas 
ir jo šefas Račkovsk is. Tos ru- 
šies “patriotinės sąjungos” tu-

buvo jau apšlakstyta žydų ir in
teligencijos krauju. Prfeisekda- 
mas ženkliuką, caras pasakė at
vykusiai sąjungos deputacijai 
šiuos žodžius, kurie tilpo visuo
se laikraščiuose: “Padėkokite vi
sus rusų žmones, kurie prisi
dėjo prie ‘Rusų žmonių sąjun
gos4 11, y. pogromščikus į. Aš 
tikiu, kad su Justi pagalba man 
i I' rusų žmonėms pasiseks Rusi
jos priešus nugalėti. Vienykitės 
rusų žmonės, aš pasitikiu j u-:

Dubrovi-

■ x-<;^

Gen. George Washington keliasi per I)elaware upę. - Tas persikėlimas per užšalusią, pilną 
ledų, upę buvo atliktas netikėtai ir Washingtonas užklupo priešą visai neprisirengusj. šis drą
sus žygis ir nulėmė Amerikos karą su Anglija už neprikJausoniyhę.

tnrėjo duoti vietoje viešoji ir 
slaptoji policija. , Tos rūšies
patriotams iškalno buvo išaky
ta ruošti pogromus laike mo- 
narchistinių ir patriotinių ma
nifestacijų su šventųjų ir caro 
paveikslais rankose, su monar- 
chistinėmis ir bažnytinėmis vė
liavomis. Viešajai policijai ir 
net kareiviams buvo įsakyta ne 
tik nekliudyti,, bet dar pagelbė
ti pogromų rengėjams mušti be
ginklius žmones. Todėl valdžios 
atstovai žiurėjo pro pirštus, 
kaip pogromščikai gėdino mer 
gaites ir senukes, metė iš antro 
aukšto į gatvę ką tik gimusius 
kūdikius, kalė j žydų ir žydžių 
galvas vinis. Vienoje tokių 
manifestacijų Archangelske bu
vo nužudytas mano draugas, ta
lentingas mokslininkas prof. M. 
Goklšteinas, ir ne tik jis vienas. 
Tos rūšies žiaurumai, — ne pa
sakos bei išmišlai respublikoniš
kos spaudos. Tai darbas rusų 
absoliutizmo, kurį gynė Bač- 
kovskis ir jam panašus tipai. 
Visa tai dabar patvirtinta doku
mentais. Skandalo pagilinimui 
tenka pasakyti, jog tą faktą, 
kad caro bičiuliai ištikrųjų or
ganini vo burius pogromams 
rengti, patvirtino... Policijos 
Departamento valdininkas Ma- 
karovas ir buvusis to departa
mento viršininkas A. Lopuchi- 
nas.

Vėl Komissarovas į
Oficialiniame laiške Lopuchi- 

nas rašo P. Stolipinui, kad “po
gromų rengime dalyvauja pati 
valdžia; kad antisemitizmas Ru-. 
sijoje palaikoma “ne tik betei
sėta žydų padėtimi, bet ir pla
ningai varoma, valdžios provo
kacija; kad “tos provokacijos va
rymui prie Policijos Departa
mento yra įsteigta specialu 
spaustuvė”. A. Lopuchinas sa
vo laiške Stolipinui pareiškė, jog 
jis asmeniniai išaiškino, kad re
akcijai sustiprinti Račkovskis 
sumanė leisti pogrominius atsi- Į 
šaukimus, kurie buvo žandarų į 
cficierių spausdinami; kad Pe
trograde tas reiktilas buvo pa
vestas ,‘Komissarovui, kuris tu
rėjo du spaustuvninku”; kad 
pats Komissarovas prisipažino 
jam, Lopuchinui, jog taip buvo 
daroma ir paaiškino, jog jis tai 
daręs Račkovskiui liepiant. At
sišaukimus pirma perskaityda- 
vęs Policijos Departamento di-1 
rektorius Vaičius, o tik tada 
juos spausdindavę. Tas pats Lo
puchinas drąsiai pareiškė Stoli
pinui, kad pogrominės politikos 
šaknys, randasi imperatoriaus 
pa Jociuj e, paločiau* komendanto 
D. Trepovo rankose.

žmoni ų teismo kamorra
Apie valdžios pogrominę poli

tiką viešai liudijo ir kunigaikš
tis Urusovas Valstybės Durno
je. Tuo budu yra konstatuotas 
faktas, kad caro artimi žmonės 
prisidėjo prie rengimo pogro
mų. Yra ir kitų patvirtinimų.

rėjo tikslo insceniruoti prieš nui tokio turinio
Europą ir rusų visuomenę... vi- “Perduokite visiems
suompninę Rusijos opiniją. Caro 
sėbrai palaikė pogromščikų pusę 
prie kiekvienos tinkamos ir ne
tinkamos progos. Tuo budu Rač
kovskis ir Ko. darė įtakos vai- c

džios viršūnėms. Ministeris Sto- 
lipinas ir daugelis kitų gynė po
gromščikus Durnoje nuo P. Mi
lių kovo, V. Maklakovo, Rodiče- 
vo ir kitų gabių oratorių užsi
puldinėjimų.

Bet ir tai dar ne visa: žodžiais 
ir imperijos fatkinoji valdžia, 
ei ją rėmė pats caras, o vadinasi 
ir imperijos fantinoji valdžia. 
Pavyzdžiui, 1906 m. prie “Rusų 
žmonių Sąjungos” buvo sukurta 
monarchįstinė karinga organiza
cija nevykusiai pavadinta “žmo
nių teismo kamorra”.

Karavaevo, Gercenštei- 
no ir Jolloso nužudymas

Ko teisimas? Apskritai teisi
mas rusų absoliutizmo priešų. 
Tos ir jai panašių organizacijų 
buvo nužudyti Valstybės Durnos 
nariai: mokytas finansistas 
prof. Gercenšteinas, talentingas 
žurnalistas Jo) los (konstitucio- 
nalistai demokratai), entuzias
tas darbietis D r. Karavaevas. 
Aš pažinau visus juos tris, o la
biausia Karavaevas. Tai buvo są
žiningi ir nuoširdus žmonės, ku
rie n'esigailėdami savęs kovojo 
už liąudres laisvę ir teises. Ka- 
lavaevas buvo mano senas, drau
gas ir bendradarbis platinime 
liaudyje apšvietos. Teisme buvo 
įrodyta, jog Gąrcenšteino žudei- 
kos nebuvo areštuoti todėl, kad 
turėjo slaptosios policijos bilie
tus. Jie buvo policijos valdinin
kai! Sąjungos organe “Majak” 
žinia apie nužudymą pasirodė 
prieš 6 valandas pirm nužudy
mo! Buvo taipgi iškelta aikš
tėn, kad “Rusų žmonių sąjun
ga” rengė pasikėsinimą ant gra-

telegramą:
sąjungos

Tenka pažymėti, kad tie dege
neratai, kurie 1922 m. Perline

skyrių pirmininkams ir nariams 
mano širdingą padėką už jų atsi
davimą ir. pasiryžimą tarnauti 
sostui ir tėvynės labui. Tegul 
rusų žmonių sąjunga būna išti
kimu ramsčiu Tarnaudama tei- 
bėtumo ir tvarkingumo pavyz
džiu. Nikolojus”. Mini^teriams 
ir sąjungai prašant, caras dova
nojo bausmę 426 žmonėms, ku
riuos teismas nuteisė už įrodytas 
žmogžudystes ir plėšimus laike 
pogromų, kur buvo nužudyta 
740, o sužeista 908 žmonių. Ir 
tuo pačiu laiku caras asmeni
niai uždraudė priiminėti prašy
mus nuo giminių politinių prasi
kaltėliu, kurie buvo karo teismo 
pasmerkti mirčiai. Senai pasaky
ta: “Ką Jupiteris ' -nori pražu
dyti, nuo to jis atima protą”.
Tiesa, “apie- mirusius kalbėk
vien tik gerą, arba tylėk”, ir 
mes asmeniniai skaitome Nikolo- 
jaus II nužudymą Ekalerinbur- 
ge šlykščiausiu ir niekingiausiu 
prasižengimu, kuriuo susitepė 
Rusijos revoliucija. Bet reikia 
pasakyti, kad ir rusų moiiar- 
chizmas paliko neįmanomai šly
kščių dėmiu, v £

Piktas istorijos juokas
Istorija dar kartą piktai pasi

juokė iš carizmo: 1917 m. revo
liuciją ji pradėjo,nuo Basputino 
nužudymo. Bet kas gi buvo žu- 
deikos? Skaičiuj^ tų žudeikų 
buvo PuriškeviČius, vienas žy
miausių “Rusų žmonių sąjun
gos” ir “Mykolo archangelo są
jungos” narių. Dabar tųs są
jungos nariai (Markovas, Kur- 
lovas, Rimskis-Korsakovas, Gur- 
ko, arkivyskupas Evlogij, Ko
missarovas ir daugelis kitų), gy
vendami ramiai užsieniuose pla
nuoja vėl atmesti Rusijai ca
rizmą ir... “Rusu žmonių sąjun-

šovė j Miliukovą ir vietoje jo 
nušovė V. D. Nabokovą ilgi iš
ėjo iš “Rusų 'žmonių sąjungos” 
tarpo. Reikia dar pridėti, kad 
liūdnos atminties žinomas rusų 
pulkininkas Vinbergas, gyvenan
tis Vokietijoje, tais pačiais me
tais išleido savo knygą “Kry
žiaus kelias”, kur jis pirmame, 
puslapy j Nabokovo žudeiką ša- 
belskį vadina savo draugu. Toje 
jau knygoje išdėstoma “Rusų 
žmonių sujungęs” idėjos. Tos 
rųšies faktuose negalima nema
tyti artimo giminingumo dabar
tinių monarchistų su sąjunga. 
Tas giminingumas pasireiškia ne 
tik dvasiniai, bet ir materiali
niai.

Prisimena V. Maklakovo žo
džiai, kuriuos jis pasakė Durno
je: “Kada susikūrė prieš esme- 
ninė sąjunga valdžios ir prasi
žengėlių, tai Rusijoje nebeliko 
daugiau valdžios, o tik šaika, ku
ri pateko prasižengėliams ne
laisvėn.”

Tuo mes ir baigiame pasako
jimus apie revoliucionierius ir 
teroristus t monarchislus. Tai 
ypač verta priminti dabar, kai 
pasiskelbė save caru Kirilas. Iš 
musų apžvalgos galima padaryti 
tik tą išvadą, kad visokis tero-l 
ras, kaip raudonas, taip ir juo
das gali tik kenkti tam darbui, 
kuriam mano tarnauti tuo biuĮu 
jo adeptai, kraujo praliejimo ir 
žudymo keliu. Raudonųjų iteroro 
praktika privedė prie Azefų. 
Juodojo teroro praktika privedė 
prie “Rusų žmonių sąjungos” ir 
Policijos Departamento prasižen
gimų. Yra ko susimąstyti kaip 
revoliucionieriams, taip ir mo- 
narchistams visų šalių. Nėra ge
resnio budo priešams įgyti ir 
šviesiausiam idealui, kaip varto
jant prievartą.

(Galas)

Rafael Vaitis

Pastabos išZmonitjfypač 
Amerikos Jaunimo, 

Psichologijos
šiandien Amerikoje mergina 

vos tik persirita per kokį 12— 
15 metų savo amžiaus ir jau 
puola galvatrūkčiais “kolektuo- 
ti” “gerus laikus”. Jaj rodosi, 
kad vienintelis vertingas daly
kas,-—- tai “linksmas” gyveni
mas.-

fo Vittės gyvasties. Pastarasis; 
delei to rašė atvirą laišką Sto
lipinui, bet Stolipinas užgniaužė. 
tą dalyką. Ta pati sąjunga kar-j 
tu su monarchistų “Bajoru susi-J 
vienijimu” rūpinosi apie pirmo
sios ir antrosios Durnos paleidi
mą ir gan sėkmingai.- Sąjunga 
siuntė carui telegramas prašyda
ma išvaikyti Durną. “Rusų žmo
nių sąjunga” surengė pasikėsi
nimą ant Miliukovo 1916 m. 
(Rašputino nužudymo išvakare).

Proteguojami žudeikos — po
gromščikai išvengdavo areštų, 
arba buvo teisiami tik dėl for
malumo, o jeigu juos ir nuteis- 
davo, tai caras visvien visiems 
bausmę dovanodavo. O vienas 
deputato Jolloso žudeikų, kaž
koks Topolevas, buvo priimtas 
tarnauti policijoje.

Bet ypatingo dėmesio užsitar
nauja tas faktas, kad caras Ni
kolojus II gruodžio 23 d. 1905 
m. įsirašė į “Rusų žmonių są
jungą” ir prisegė sau ir savo 
mažam sunui tos sąjungos ženk
lelius. Gi tuo laiku ta sąjunga

Garsus gen. George Washiiigton portretas, pieštas Gilbert 
portretas, prieštas Gilbert taoStuart.

žviegianti, barškanti, stau
gianti, erzinanti, sujudinanti 
“jazz” muzika ir koks nors dai
liai pasipuošęs valkata — svie
to žmogaus praeitis —iš kokios 
merginos gyvenimo Alpha ir 
Omega. Nepaisoma kokia yra 
to žmogaus praeitis — iškokios 
giminės jis -paeina; ar jis yra 
kišenvagis ar žmogžudis — tas 
nesvarbu... bile tik moka gerai 
pilvą trinti... (tokie yra šių die
nų Amerikos šokiai) ir yra ga
na “linksmas” — tai ir tranko
si su juo po visus užkampius.

Dora, principai, ect., yra skaD 
tomą kaipo senovės liekanos. O 
ištvirkimas, siauraprotė — kai
po moderniškumas.

Nueik i kolų nors susirinki
mą, ar svarbų koncertą, —kur- 
ne-kur moterį galima pamatyti. 
Bet už tai šokių svetainėse — 
“miltaveidžiu” net tiršta! £

Šitokiose aplinkybėse mergi
nos ramina save sakydamos, kad 
jos turinčios “gerus laikus”. 
Bot tikrenybėje — tai jos yra 
tik išnaudojamos. Kol dar jau
nos ir sveikos, lai padaužos var
toja jas, o vėliau well, meta ša
lin kaip, sakytum, porą nudėvė
tų čeverykų...

Man dar neteko pastebėti, 
kad kuomet koks nors krimina
listas tampa sugautas, kad ne iš
eitų aikštėn, jog jis turi arba 
moterį, arba meilužę; kuomet 
tuo tarpu daug dorų vyrų vai
kščioja gatvėmis vieni...

Vaikinas (tai ne retenybė) 
taip-pat paaugęs iki kokių 15 
metų ir, vietoje rūpintis kokiu, 
nors darbu, nusiperka revolverį 
ir eina plėšikauti...

Iš darbo jie tik tyčiojasi. Sa
ko: girdi, “grinoriai” tedirba, 
žinoma, ne visi čia augę taip da
ro, bet jų yra gan daug.

. Kiekvieną dieną laikraščių 
špaltos yra .užpildoma visokio
mis baisiomis žiniomis; plėši
mai, užpuolimai, žmogžudystės 
ect. O reikia žinoti, kad didelė 
dalis nukentėjusių žmonių visai 
nepraneša nei laikraščiams nei 
policijai. Tokiu budu šis apsi
reiškimas yra dar baisesnis, ne
gu išrodo.

Plėšikauja ne vien tik skur
džiai (nors skurdas ir yra viena 
iš svarbių priežasčių prasižengi
mų) kartais — ir tai gana tan

kiai — pasitaiko, Ipd sugauna
ma yra be plėšikaujant ir sūnus 
turtingų ir Įtekmingų žmonių, 
žinoma, tokios žinios tankiau
siai tik sykį pasirodo ir vėl vis
kas nutyla... nes, mat, “pinigas 
kalba”, bet pinigas ir tyli, kuo
met yra reikalas...

Kas neatsimena garsiosios 
Leob’o ir Leopoldo bylos? Du 
mokyti jauni vyrai, sūnus milio- 
nierių, užmušė, mažą Robertą 
Kranks, ir potam reikalavo iš to 
vaiko tėvų 10,000 dolerių, žadė
dami sugrąžinti jiems sūnų gy
vą. Aaišku, kad jiems nereikėjo 
nei tų $10,000, nei tos žmogžu
dystės, nes jie buvo turtingi.

Laisvamaniškai pažvelgęs, 
žmogus tik numos ranka ir pa
sakys “nepilnapročiai”. Bet tuo 
dalykas’ neišsiaiškina.

Kaip-gi tat išaiškinti tokį jau 
keistą pasielgimą?

Čia galima pastebėti, kad kar
tais ir per didelis turtas esti 
viena iš priežasčių, stumiančių 
prie prasižengimų^

Mat, turtai suteikia veik vis
ką, ko tik žmogus užsimano.

Tat žmogus užsimano dar dau
giau. .lis užsimano ir to, kc 
turtas jam negali suteikti. Vie
nas, iš tokių dalykų yra žmog
žudystė. Mat, niekas . nesiduo
da savęs užmušti už pinigus... 
Taigi turčius tingėdamas ir ne
norėdamas ir tokiam savo gei
duliui atsakyti, ima įr užmuša, 
kad anot jo paties žodžių, patir
ti “kaip jaučiasi žmogų užmu
šant”.

Tai, žinoma, toks atsitikimas
išrodo dar gana keistas. Bet 
žmogaus psichologijoj daug kas
yra keisto, jeigu tik pradedi 
analizuoti jos apsireiškimus.

Paimkime dėl pavyzdžio kad 
ir tokį paprastą dalyką, kaip 
vestuves.

Laisvamaniškai žiūrint, rodos, 
nieko nėra! nepaprasto. Vienok 
visgi ką visas tas triukšmas rei
škia. Garsinant, važiuojant
gatvėmis, rikdoma automobilių 
ragai: garsinama visam pasau
liui, kad jau jie,,, pradės... Ką? 
Ką pradės? Kokio darbo pra- 
žią tas reiškia?

Kažin mąstantis žmogus pa
žvelgęs į dalyką neparaus iš gė
dos... Ar nepamanys ,kad gyvu
liai šiame atvėjyj bene yra pro
tingesni... jie bent nesigarsi- 
na...

žmogus, tai visgi yra dar ga
na mažai kultūriškas gyvūnas. 
Jis yra dar gana klastingas ir 
veidmainingas, nors ir gražiai 
kalbantis, bet priešingai daran
tis. Kalbama yra apie teisybę,

apie aukštus principus ir idea* 
lūs. Vienok tikrenybėje, — tai 
jo pasielgimai žymioj dalyj yra 
nustatomi madų, aplinkybių, są
lygų ect. Ir jis tankiausiai taip 
elgiasi, kaip kad jaučiasi. Pa
vyzdžiui, kad ir Laike‘to paties 
Loeh’o-Leopold’o teismo bent dvi 
merginos net neteisingai liudijo, 
stengdamosi jiems pagelbėti, 
nors jie jau buvo prisipažinę 
prie tos baisios žmogžudystės. 
Juk pagal teisybę, josios turėjo 
gėdytis ir prisipažinti, kad kada 
nors pažinojo ir draugavo su 
jais. \

Bet kur tau, — jos net viešai 
sakėsi mylinčios juos! Kode! kas 
nors turėtų mylėti kriminalistą? 
Kodėl neturėtų būti vistiek pat, 
ar prasikaltimas yra papildytas 
prieš ką nors kitą, ar prieš ma
ne! Bet no. Kas joms galvoj, 
jei teri kas nors nukontejo; Bile 
tik jų. skūra čiela... Bet jeigu 
jų skūra nors mažiausiai nuken
tėtų, tai tada jos rėktų.

Ir taip visuomet. Giminės ir 
mylimieji užsistoja kiek galėda
mi už prasikaltėlį. Bet jeigiv 
kas nors svetimas papildo prasi
kaltimą prieš juos pačius, tai 
tada keršto reikalaujama. O tas, 
žinoma, veikia į kriminalistų 
psichologiją. Nes ištikro, kas 
jiems galvoj, jei svetimi keršto 
reikalauja, bile tik jų giminės 
mylimieji, pasilieka jiems ištiki
mi...

Pagalinus, žmoguje daug dar 
gludi to žvėriškumo, kurį jis yra 
paveldėjęs iš savo piimtakunų— 
pratėvių.

Nesunku yra pastebėti, kaip 
kartais žmogus noriai —su ko
kiu tai pasigerėjimu pasakoja 
apie kur nors matytas muštynes. 
O kiek žmonių subėga ant pa
rengtų ristynių ar kumštynių? 
Po kelias deširųts' tūkstančių! 
Sumoka daugybę pinigų! Ir žiuri 
su pamėgimu, kaip viens kitam 
kaulus laužo ar snukį daužo... 
Kuomet tuo tarpu tokioje Chi- 
cagoje, kur yra apie 4 milijonai 
gyventojų, Didžioji Opera neša 
nuostolius! \Praeitas sezonas 
davė 4(^0,000 dol. nuostolių!) O 
reikia žinoti, kad operai reikia 
tokių kaip Wagner, Verdi etc. 
muzikoj pritaikymui; tokių ar
tistų, kaip Caruso, Šaliapinas,— 
dainavimui ir lošimui!

. Genijų vaisius neša nuosto
lius!

Žvėriškos pramogos—pelną!
žvėris žmoguje dar aiškiai 

apsireiškia... dar toli jam iki tik
ros civilizacijos ir kultūros!!!

KAUNO KONKĖS ATEITIS

Keleivis, važiuodamas 
garsiuoju Kauno arklių tramva
jum, iki įkyrumo išsnaudęs., ir 
plačiai žiovaudamas klausia kon
duktoriaus:

—Ką veiksit tada arkliais, kai 
konkės bėgiais motorinis tram
vajus vaikščios?

Konduktorius. — Tada 
arkliai tramvajum važinės...

K e 1 e i v is: Jei arkliai tram
vajum važinės, tai karvės kon
duktoriais bus.

VISUR JESĄS ŠOFERIS
K a r p a n o s is, žumbalkak- 

čiui. —Kodėl tamsta nepavėzini 
savo žmoną?

žiimbakaktis. Mano 
žmona labai bukšti automobiliu 
važiuoti. Ypač kada aš tik vai
rą suku,, ji šuktelia, kad aš te
legrafo stulpą suvazinėčiau.

ŠOVĖ DVASIĄ BE VIETOS

Naktį Raulas, pabudęs, paxna-' 
tė kažin ką baltą ^kambary. Iš
sitraukęs revolverį iš pagalvio: 
pykšt!

Rytmetį atsikėlęs papūtė, 
kad jis peršovė savo marški 
nius, kabančius ties langu. At
siklaupęs, pakėlė akis aukštyn 
ir tarė: Ačiū Dievui, kad manęs 
nebuvo tuose marškiniuose!
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L. Maksimas Vertė K. Sėjikai—t

I
Tai įvyko tuoj po vestuvių. 

Gyveno juodu aistrios meilės 
dienas. Bet nepaprastai svarbiu 
reikalu netikėtai jis tapo iššauk
tas Berlinan.

Ir važiuoti reikėjo tuojau be 
jokio vilkinimo.

Atvykęs Berlinan ir dar nesu
sipažinęs su reikalu, dėl kurio 
jis buvo įšauktas, jis pirmoje 
vietoje nuėjo į geriausią auksa- 
dailio krautuvę ir nupirko jai 
brangią dovaną. Tą dovaną nu
vežti jis pavedė ištikimam žmo
gui.

Ir visa ta diena laike darbo ir 
po darbo jis galvojo, kaip ta 
dovana pralinksmins - išsiilgusią 
jauną moterį. Tos mintys jį ir 
patį kiek suramino.

Ir dovana pasiekė tikslą.
Pirmą minutę, kai ji pamatė 

brangius/ niekniekius, ,t ąpįe ku
riuos ji jau senai svajojo, ji 
tiek, susijaudino, jog. jos akyse 
ašaios pasirodė.

—Koks jis geras!.. Koks 
mielas, mielas!.. Jis geresnis 
visus!..

kraipyti, nepasivėlintų. Nemie
gos, saugos, bėginės susirūpi
nę... Visas pasaulis vielų, tele
grafinių kontorų, armija įmo
nių, visur juda!.. Kažkas nepa
prastai svarbus!..

• III.
Kai

krėsti, — kokie pas juos vieš
butyje patarnautojai: vyrai ar 
moterys? Tur būt, moterys. 
Kalbamą, kad Berline visuomet 
moterys...

Ji lyg susitraukė ir labiau 
susivyniojo į ploštę.

—Žinoma—niekai... Jis geras, 
jis myli mane... Aš jį irgi my
liu... Ret.. bet... sakoma, kad 
visi vyrai lengvatikiai... visi — 
peteliškės...

Jos lupos persikreipė.
—Peteliškės... Ir... laiko jį už 

armėną. Vadinasi, ne aš viena, 
ir kiti pastebėjo, kad jis aist
rus... O jis ten vienas...

Burnoje pasidarė sausa.
—Ir keista, 'kokį gi reikalą jis 

galėjo ten turėti, Nešaukė, ne
šaukė ir staiga iššaukė. Pasku
bomis iššaukė... Kodėl taip 
greit? Ne, patarnautojos —nie
kai,, niekai... Čia kas nors kita...

Tarp jos 
raukšlė. Ji 
ir sustingo, 
tukas...

Viena mintis pagimdė kitą ir 
jos' sujudėjo, tąsios ir baisios.. '

—Ir pati dovana pavyzdžiui? 
Tiesą sakant, aš . nesuprantu 
kam ta dovana?.. Brangakme- 
nys juk kaštuoja daug pinigo... 
Atrodo net, kad jis pradėjo 
jausti sąžinės graužimą... Bu* 
tent, graužimą...

Ji ilgiau nebegalėjo sėdėti. • 
Taip, žinoma, ir buvo... Jis
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antakių atsirado 
paniuro, sUsitraukė 
kaip sušalęs paukš-

yra eilėraštis

išbraukė.
ir liepsnelės ne- 
del Schillerio,

jis 
už

beIr pas ją atsirado noras 
jokio atidėliojimo tuoj atsakyti 
jam, pasakyti, kad ji myli, ilgi
si, labai laukia jo, kad štai... iš 
susigraudinimo ji verkia, kad 
jis brangus, mielas...

—Pasiųsiu jam telegramą! 
Tuojau... Tegul mato, tegul su
pranta!..

Ji atsiminė, kad antrą dieną 
po vestuvių ji rado pas jį kokią 
tai seną fotografiją, — kaip vė
liau paaiškėjo, jos tetos paveiks
lą, — ir neišsiaiškinusi dalyką, 
ji tąsyk padarė sceną, pripasa
kojo jam daug žiaurių ir įžei
džiančių žodžių. Jis tada jautėsi 
labai nelaimingas.

Ir pasijuto didelį atgailavimą.
—Ne, visa tai reikia tuoj pa

taisyt i, kaip galima greičiau...
Ji atsiminė, kad prieš pat iš

važiavimą ji sutaisė jam saldžiu 
pyragaičių, kuriuos jis taip mė
gsta., ir — žinoma, tai mažmo
žiai, — bet štai nesusilaikė, su
valgė du...

—Ne, reikia jam tuoj telegra
mą pasiųsti..

sutemo, — intimiausi 
draugė išėjo ir ji tuoj atsisėdo 
prie stalo.

Atsisėdo ir parašė.
Tai buvo tas pats, kas jau se

nai sukosi jos galvoje ir kaš at
rodė labai gražiai ir tinkama 
pradžia.

“Mielasai! šįryt maža lieps
nelė sučirškėjo po mano langu, 
tarsi atnešdama nuo tavęs ži
nią! Ir man pasidarė ztaip liūd
na. Ak, meilė ir liūdnumas! At
tik neateina jie kartu? Kur tai 
pas vSchillerį 
kur..,” ( ’

Ji susimąstė.
Paskui viška 
Buvo žiema 

čirškėjo. O kai
tai ji tikrai neatsiminė, ar jis 
kada nors yra parašęs tokį ei
lėraštį, kur... Gal būt, tokio 
eilėraščio ir visai nėra.

Ir jausmas kokio tai nejauku
mo, ne tai gėdos, ne tai susimai
šymo, privertė ją kelis kartus 
perbraukti parašytą.

Ne, išėjo visai ne tai, ką ji 
norėjo pasakyti, visai ne tai!.. 1

Ji suraukė kaktą.
“Mano gerasai>saš taip lai

minga, kad...”
“O, mano mielasai, jeigu tu 

žinotumei, kaip...”
Ji parašė visą eilę frazių.
Paskui vėl išlėto išbraukė 

viską, padarydama kryžių.
Viešpatie,, kokie tie žodžiai 

paprasti, kokie .pilki ir nuobo
dus, kaip štai tie namai, kaip 

Kaip viskas jai 
jai niekuo-

norėjo sąžinę nuraminti, žino 
ma, taip... Nes... kuriems ga
lams antrą dieną dovaną siųsti? 
papirkti... papirkti.

Baimė apėmė ją, kai ta min
tis atėjo jai į galvą.,

—Taip, papirkti... Kad aš bu
čiau rami... Kad aš nieko tokio 
nemanyčiau... Tuo laiku, kai 
jis... Ne, kokios Čia patarnauto
jos?!... Niekai!... čia kita mote
ris, o ne patarnautojos... Mote
ris, moteris...

Ji užlaužė rankas, pamatė 
brangenybes ir su įniršimu už
darė dėžę...

V|
Jis nekantriai visą dieną lau

kė telegramos Berline.
Jis žinojo, kad gaus telegra

mą ir su švelniu susigraudinimu 
galvojo apie jauną moterį, ku
ri taip tolį, apie jos laimę ir 
apie savo didelę meilę, kuri pri
vertė jį dovanos nupirkimui...

Ką atsalcys jo mylimoji į tą 
siurprizą? ( ...

Telegramą jis gavo vėlai va
kare: '

Jis pasitvėrė ją ir drebančio
mis ranikomis ’ ’ prispaudė prie 
lupų.- .

Paskui atidarė.
Jo akys pasidarė apvalios ir 

nejaukios.
Telegramoje buvo vienas žo

dis:
“Biekšas”.

priėjo prie stalo ir sugriebęs ci
garų dėžę įmetė ją į pečių.

—Vyras! tarė,daktaras. — 
Skaudantį dąptį" reikia traukti 
susyk.

—Ir dantj ?
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Bet atsirado kliūčių.
Atėjo siuvėja, ėmė rinktis pa-

Pažįstamus ji kvietė į budua
rą ir rodėjiemfe dovaną.

—Tuoj aš jam pasiųsiu trio

Ir ji svajingai užmerkdavo 
akis, tarsi matydama prieš save 
tą ilgą telegramą, kuri buvo pil
na tokių žodžių, kokių niekas 
dar niekuomet nevartojo.

Prieš pietus atėjo jo vyro 
kompanionas; ji nuvdeė jį j bu
duarą, parodė dovaną ir paklau
sė:

—Ar jus kartais nežinote, 
kaip ilgai eina telegrama į Bėr
imą, jeigu ji labai ilga?

Pol pietų vyro kompanionas iš
ėjo ir atvyko jos 
draugė.

Intimiškiausią 
si v ėdė į buduarą

intimiškiausi

draugę ji nu- 
parodė jai do

vaną ir išsėdėjo su ja iki suote- 
inos.

Ir kalbėjo apie telegramą.
Aš pasiųsiu telegramą tuoj 

ir jis gaus ją ryto rytą...
Ir užmerkė akis. .

’■—Tu’v niekuonbėt'. y nejąutei? 
Yra kas tai jaudinančio’tele
gramoje!.. I’agaiyok tik, šiame 
kambaryje pas mune gimė 
mintis ir aš tuoj galiu ją per
duoti už kelis tūkstančius my
lių... Ir įimtai Žmonių dės pa
stangas, kad žodžiai nebūtų iš-

anas sniegas!
nesiseka!... Ne? ne, 
met nepasiseks parašyti jam!..

Ir ji pradėjo jausti nuovargį 
ir nusiminimą.

Liūdnai ji galvojo.
—Štai aš sėdžiu čia... Laužau 

galvą, kankinuosi... noriu su
teikti jam smagumą....

Ir atsigulė ant kušetkos.
—Reikia apgalvoti...
Praėjo valanda. Jos veidas iš- 

sitemlpė, tarsi suliesėjo.
Brangumynai lempos šviesoje 

žibėjo įvairiausiomis spalvomis, 
bet kažin kodėl tas žibėjimas 
ėmė ją erzinti... •
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Geriant arbatą, Nata Kor- 
zuchina pažiurėjo akylai ir ne
ramiai į vyrą, pridėjo ranką prie 
jo galvos ir paklausė:

—'Kodėl tu toks geltonas?
Korzuchinas nustebo.
—Geltonas? Kuriems galams 

man būti geltonam ’
—Nežinau. Tik jau labai gel

tonas. Man nepatinka, tavo spal
va.

—Taigi degtinės jums negali
ma. Ir šampano negalima, ir Ii-

■, sumurmėjo 
Korzuchinas. — Ir dantį... rei
kia ? 1

—Ne, dantį traukti kol kas ne
reikia.. Tai tik taip sau.

• * *
*
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• Savaitei praslinkus daktaras 
vėl atlankė Korzuchinus.

—Natalija Pavlovna telefona- 
vo man, kad jus naktį kliedėjo- 
te.

—Kaip mane gyvą matai, ne- 
kliedėjau. Ko man kliedėti?

—Na, mes tuoj pažiūrėsime. 
Nusirengkite... Te-te-te... Blogas 
reikalas: už jūsų nervus aš nė 
skatiko neduočiau.

Korzuchinas ir nemanė su 
daktaru kokį nors biznį daryti, 
bet visgi susirtipino.

—Kas man daryti? Del Die
vo meilės./

1—Ar vėlai einate miegoti.?
—Apie trečią, ketvirtą valan

dą. Laiką praleidu klube.
—Jis, daktare, kortomis lošia, 

—nusiskundė Nata.
—Ką jus kalbate? Tai —sau- 

žudystė! Ar jus norite apsaugo
ti ir taip jau suardytą sveika
tą?

—Noriu!
—Atsižadėkite klubo. Kortas 

velniop. ' Eikite miegoti nevė
liau 12 valandos. x Prieš miegą 
ištrinkite kūną šaltu vandeniu.

—Gerai...
Korzuchinas

—nusiminusiai tarė 
. — Išsitrinsiu.
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Ji atsisėdo prie stalo, alsidll-

—Gerai, — pažadėjo Korzu
chinas. — Pasistengsiu, kad to 
daugiau nebūtų.

Korzuchinas atsikėlė ir išėjo 
tarnystėn.

Dviem dienom praėjus pati 
vėl neramiai pareiškė:

—žinai, — tu vėl geltonas... 
Net su mėlyna atspalva. O smil
kiniai rudi.

Korzuchinas nusigando.
—Ką tu kalbi? Trauk velniai...

Tai istorija... y
—Tau, tur būt, negalima ger- 

,i. Kreipkis į daktarą.
—Visi daktarai prigavikai.
-r-Nu, jau ir visi. Kartais pa

sitaiko ir neprigavijtų. Nori, aš

—Ar verta po to gyventi?
, —Verta. Reikia tik daugiau
dvasiniais reikalais užsiimti.

—Užsiimsiu, — su nuo baj- 
mės sudarkytu veidu pasižadėjo 
Korzuchinas.

*
—Tu kosėjai miegodamas. Ar 

žinai tu tai? — Tarė pati.
—Ne, aš miegojau.
—Tu kosėjai. Aš esu tikras 

—tu kosėjai ir nemiegojai.
—Kodėl aš pats to nepastebė

jau?
—Labai paprastai: todėl kad 

tu miegojai. Todėl ir nepaste
bėjai. Tau, tu r būt, tabakas 
kenkia... Aš jau nuo senAi žvai
riomis žiurėjau i tavb baisius ci
garus. šiandie pašauksime dak
tarą — tegul jis tave apžiūri.

—Keista. Vakar man depar
tamente pastebėjo: kaip jus pa
sveiko te!

mane žiema gydė. Labui geras. 
Aš parašysiu jam dustutai, ir jis 
šiandie po pietų užsuks. z

—Nejaugi aš toks?

O gal

—Ką jis dabar veikia? Su- 
prantama, jis apsigyveno vieš
butyje... Įsivaizdinu, kaip jam 
turi būti nuobodu!..

Ji atstume nuo savęs rašalą 
ir pažiurėjo į laikrodį.

—Dabar aštunta valanda. Tur 
būt, sėdi ir rašo man... 
būt jau ir parašė...

—O gal būt, — staiga ji pa- 
maųė ir padėjo plunksną, — jis 
ne tik nieko neparašė, bet ir 
nemano rašyti.

Lengvas, kaip šešėlis, debe
sis praslinko per jos veidą. Ji 
uždengė akis jr paslinko į šalį, 
bandydama įsivaizduoti vyro 
veidą.

Ir kažin kodėl jai prisiminė, 
kad daugelis jį skaitė armėnu. 
Ji ir puti, būdama dar mergai
te, irgi laikė Jį už armėną.

Tai todėl, kad jis turi to- 
kąd išpustas Juotlasakis. ‘ Ar
mėniškas ^akis... ?’ Sakoma j kad 
žmonės su'tokiomis aKiinis la
bai aistringi... Tiesą * paakius, 
jo ir lupos aistringos... 'pilnos 
ir raudonos...

Įdomu butų žinoti, — pa
darė mintimis ji šuolį ir staiga 
pajuto, kad šiurpuliai ją ėmė

egis, nieko.
—Taip...—liūdnai tarė pati.— 

Vadinasi, pati meluoja, o veidro
dis nemeluoja? Veidrodis, reiš
kia, geresnis? Kodėl tu tokiame 
atvejyje nepadarai taip, kad tas 
veidrodis virtų tau pusryčius ir 
pietus, bučiuotų tave ir su tavim 
važiuotų i teatrus.
/ *

l
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Po pietų atvažiavo
—Sveika, Natalija

Aš gavau j tisų raš 
apžiūrėsiu jūsų vyrą.

Egzuminaciju tęsėsi neilgai.
Daktatlas pabarabanijo pirš

tais Korzuchiną, apžiurėjo jo 
liežuvį ir įtikinančiai tarė:
/—JuinsK negalima • gerti.

jums įnirtis. ,
—Ką jųs» kalbate? - 

ko- į t arti s K or z uch i i la s. • 
syk as darysiu?

—Ką jus paprastai geriate?
-- -Kiškutį degtinės, Šampaną,

daktarus.
Pavlovna.

Lai

likerius.

—Taip? Jeigu tau departa- 
tnenlc pasakoju tokius malonius 
dalykus, tai kodėl tu ncapsijį-y- 

veni ten, ale pareini namo, žino- 
nia, žmogus ieško, kur giliau, o 
žuvis irgi ieško to palies,., kaip 
tai sakoma: kaip žuvis ant ledo. 
Aš kankinuosi, kaip žuvis ant 
ledo, nuvargau, rūpinuosi tavi
mi.,.

—Šauk daktarai

ap- 
pu- 
ne- 

suspėjęs net apžiūrėti nuogą 
Korzuchiną, suplojo rankomis ir 
tari: ■ ‘ .

—Oi-oi! Jums reikia mesti rū
kysią... Kitaip jus susilauksite 
labai nemalonaus dalyko?

—Ką jus tuo norite pasakyti? 
Daktaras pakėlė į viršų pirš-

Atvažiąvo daktaras ir vėl 
žiurėjo Korzuchiną... Natos 
sėje buvo teisybė. Daktaras, 

apžiūrėti

Eisite ten.
v—/Jus,.,tqi\ bųt, norite pasaky

ti,^— su mieh^Ufe viltimi balse 
sušnibždėjo Korzuchinas, —kad 
cigarų rūkymas suodys, njuno 
biudžetu, ir man prisieis V persi
kraustyti ant sekamo aukšto? .

—Aš kalbu apie mirtį, — įti
kinančiai tarė daktaras.

Korzuchinas suspaudė lupas, —Klausykite!

hinas. — Jus daktaras? Taip. 
Jus apžiūrite pacientą?... Taip, 
puiku. Jis, prileiskime> serga. 
Jus atsisėdate ir parašote re
ceptą. Nuo senai priimta su re
ceptu į aptieką eiti. Bet aš dar 
niekuomet negirdėjau, kad su 
receptu eitų j į automobilių gara
žą!!

—Jus užnįiršlate apie fizinius 
gydymo budus, — sausai atsakėgydymo^----
daktaras.

—Tai kas
—Mechanoterapija.
—Keista, 

šypsojo h 
visą krūtinė gali atstoti pigus 
dviratis, o jus rašote receptą vi
sam automobiliui.

Daktaras sutraukė antakius.
—Aš' ne

tinka—galite į homeopatą kreip
eis. Jis gal parašys receptą siu- 
vamajai mąšinai. Malonėkite!

—Galima palaikytą, —kukliai 
pastebėjo pąti.

dar per muzika?

— įsižeidusiai ilusi- 
orzuchinas. — Mano

homeopatas. Nepa-

* 
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jam reikalinga sudynų ištempi
mas ?

—Pasakykite tiesiog, kad 
kambarys su raudonomis sieno
mis jam kenkia.

—Bet juk jis niekuomet ta
me kambaryje nesiranda.

—O jus padarykite taip, kad 
jam svečių kambaryje reikėtų 
sėdėti, priminkite oro apštį, o 
paskui pasakykite, kad to kam
bario raudona spalva jam ken
kia. ■ •

Daktaras ilgai minkė, spaudė 
ir daužė Korzuchiną.

Jis mušė Korzuchiną kumščia 
per nugarą ir klausė*

--Skauda?
—žinoma, skauda.
—O čia?
—Oi.
—Nervai, nervai ir nervai. 

Reikia juos nuraminti. Ar jus 
mėgstate muziką?

—Ne aukščiau operečių.
—Ne, tai netinka. Jums rei

kia rimtos, geros muzikos. Hm... 
štai ką! šiomis dienomis prasi
dės serija Wagnerio operų. 
Gaukite abonementą.

—Kaip puiku! — sušuko Na
ta, plodama rankomis. Mano 
pažįstami kaip tik kam nors 
pavesti savo abonementą. Mudu 
galėsiva operą lankyti... WagneY 
—koki stebėtina muzika!

—Apžiūrėkite mane atidžiau, 
—maldaujančiai paprašė Korzu
chinas. — Gal surasite ką nors 
engvesnio, kuo butų galima 

Wugnerį pavaduoti: cirku, ar
Daktarus buksterėjo Korzuc- 

linui į pašonę ir paklausė:
—Skauda?
—Ir dar kaip!
a—Nu, tai matote— nieko ge

resnio Už Wagnerį nesugalvosi... 
Juokdarys. Sako — cirkas. Tai 
visvien ką reumatizmu 
ciam duoti pilės 
Medicina ponuli, 
kad... hm... hm!

/ —Natalija Pavlovna... Tai 
velnias žino kas tai... Jis jau 
beveik mane ant automobiliaus 
pagavo. Jeigu jis daąiprotės — 
pagalvokite, kas bus... Aš su
prantu mano pirmus bandymus, 
Jie nors šiokį tokį pamatą tu
rėjo... žinoma, rūkymas ken
kia, gėrimas naudos irgi nene
ša, kortų lošimas žalingas... Bet 
Wagneris — tai darkumas, au
tomobilius — tai šunakystė. Jus 
neturite nė takto, nė logikos.

—Na, gerai. Tai paskutinis 
prašymas.‘ Padarykite taip, kad 
aš turėčiau žalią svečių kamba
rį. Daugiau nieko , nebeprašy
siu. /

—Duodate žodį?i vį '
—Duodu. Duodu gąj’bes žodį!
—Na, paskutinį kartą. „Vieš

patie, laimink.... •-< į „j 
, *

Daktaras ir Nata ieškojo Kor • 
zuęhind miegamajame kamba
ryje, bet jo ten nebuvo.

Surado jį raudonajame'svečių 
kambaryje. Jis sėdėjo ant rau
donos sofos, gėrė konjaką ir ru- 
kė didžiausį cigarą.

—A daktaras! — merkdamas 
akį tarė jis. — Sveikas! Ar ne
surandate, kad kambario rau
dona spalva darų, blogos įtakos 
man? Kubinis apštis,, kaip sa
koma, ne tas. Che-che... Parsi
duoda geras automobilius, ma
no vaikai. Reikia pinigų, trauk 
velniai, ir jeigu šiandie aš vėl 
nelošiu klube kortomis, tai 
tempkite mane Wagnerio klau
syti. Cha-cha! Mielas daktare! 
Lūžta man visos pertvaros, ta
me skaičiuje ir jūsų krutinės, 
jeigu jus tuoj neapleisite sun
kiai sergantį Korzuchiną* Ne
jaugi aš niekuomet su jumis,

sergan- 
nuo kosulio, 

toks dalykas,
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Daktaras pasidarė šeimos gy
dytoju.

Kurtą jis apžiurėjo Korzuchi- 
uą, apčiupinėjo jį ir atsidusęs 
-arė: ■ ’

—Šį kurtą dalykas labai rim-

—Sakykite, — nekankinkite 
nanęs, kame dalykas? — susi

raukė Korzuchinas. .
—Motoras.

<: Npjaugi.'.vra;toki .1 igą?y Tur
jut psichomotoras.? ' v y

Ne, tiesiog j)Įutofąs. Juins 
negalima naudotis' veilkais —jo-1 
/ui susikratymų negali būti! 

Girdite? Su krutinės plėve ne 
viskas (šarkoje. Reikia motoro.

tarė Korzuc-

Tai įvyko rudenį...
Korzuchinas po pietų atsigu

lė miegoti, įaet užmigti negalėjo: 
vaidenosi įvairios ligos, epide
mijos ir nelaimes. Jis atsikėlė 
apsirengė ir nusiminęs nuėjo 
pas pačią.

Jos kambario duryse prieš 
portjera sustojo, nes išgirdo bal
sus. Nutilo... Paskui atsisėdo į 
krėslą ir pradėjo klausytis. Kal
bėjosi du: - / { •'

—Jus, daktare, privalote tai 
padaryti!

—Nieku budu! Jus patys ne
žinote, ko prašote... Reikia juk 
ir saiką žinoti.

—Aš ir žinau saiką. Bet mąn 
reikalingas žalias Svečių kamba
rys! Girdite? Jus privalote tai 
padaryti. Raudonos spalvos aš 
negaliu pakęsti.

—Jus kalbate niekus. Kaip 
gi aš galiu tai padaryti?!

—Jūsų reikalas. Tam jus ir 
daktaras,

—Tai greičiau kambarių' ap
mušėjo reikalas.

—Sugalvokite ką nors. Pasa
kykite, kad raudona spalva jam 
kenkia. Kad žalia spalva, saky
sime, akstiną kraujo curkulia- 
ciją, ar ką... Arba kraujo sudy- daktare, nebesimatysiu? Na, kas

daryti... Aš su tuo jau visai su-
Kuriems galams sigyvenau. Eik laufc, prigavike!

nūs ištempia.
—Niekai!

Severa’s Cold and Grip Tablets 
sulaiką persišaldymu nededant jam išsivystyti. Kaįna 50 centai pas aplieką

Severo Kalendorių 1925 metama Kaunama visur apliekotvc. nr nuo
W. F. SEVERĄ CO.. - CEDAR IOWA

KOSULĮ sustabdyk TUOJAUS VARTOJANT £
SEVERA’S COUGH BALSAM. |

Laikyk ji po ranka. - Kaina 25c ir 50 centai. K

%

4 «

4

MOKAME 6%
Už pinigus padėtus ant 1-mų Morgičių!
Pasidėti galima trumpesniam ir ilgesniam laikui.
Pinigai jdeti j Ynusų ■ 1-mus morgičius yra apsaugoti ne mažesne ne
gu dviguba verte nojudomo turto. <
KAM LAIKYTI SAVO PINIGUS PO VISAS BANKAS, KADA GA
LIMA VISUS SUDĖTI Į VIENUS MORGIČIUS 111 GAUTI AUKŠTĄ 
NUOŠIMTĮ? , ( '
Turimci nlorgičius po $500, $1000, $1500 ir didesnius.
PARDUODAME DIDESNIUS. MORGIdUS JsMOKUSNIMI tas 
yra tiesiausias kelias jgijimui didesnio kapitalo.
Nelaikykite savo pinigui be naudos; ateikite tuojaus ir pasiimkite Pii 
iną Morgičių iš Lietuvių Įlankos.

r Perviršis $100,000
M Resoursai $3,000,000

BANkA YRA PO VALSTYBES II 
( LEARING HOUSE PRIEžtl RA

Universel State Bank
3252 6, Halsted St
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Iš Kur Atsirado Gyvybė 
Pasauly ir Žemėj.

mokslas dar
Mat šis reiškinys 

iš sudėtingiausių pa
reisi; inių ir nelengvai 
formuluojamas. Ant-

Kaip sena pąti žmonija, taip 
h‘ gyvybės klausimas senas. 
Visų kultūros periodų moksli
ninkai tą klausimą savaip aiš- 
.kino, iki pagaliau priėjo šių 
dienų aiškinimą.

Kas yra gyvybė? Į šį klau
simą atsakymo 
nedavė.
vienas 
šaulio 
duodasi
ra, tarp gyvybės ir negyvybės 
labai sunku surasti ribos.

Kaip plačiai gyviai gyvena 
ir kiek jų? Ir čia žmogaus pri
dėta darbo ir rasta, kad gyvių 
knibždėte knibžda ir aukšluo- 
sdl'kainuošė, amžinai apklotuo
se sniegu, ir giliausiuose ur
vuose, kur niekados neįeina 
šviesos spindulių. £>osiuros Al
pų kalnuose 18 klm. gilumo 
urve rasta aklų žuvų, ant 
aukščiausių kalnų randama 
bakterijų; vandenynų dugnuo
se pilna gyvių. Karštose vers
mėje (70P 80° šilumos) gy
vena* uodaį’. Šiltuose kraštuose 
milijonai škėriiis vandenynuo
se nesuskaifoma daugybė mi
lijonų žuvų. Ant žemės* gyve
na apie 1890 m ii. .įmonių, o 
įvairių atskirų veislių priskai- 
toma ‘iki 200,090.

....................................................... . /

ka iš jo lupų atsakas: Betgi ne 
trukus pastebėjo, jog vandeny, 
kuriame yra šieno, gyvūnai 
randasi dar greičiaus. e

Anglas fizikas Tinoralis vi
rino tokį vandenį" iki 100°C. ir 
pastatė į orą. Gyvių nebuvo. 
Kitas kunigas italas Spalanza- 
ni kaitino vandenį su šienu 
kimštoj bonkoj. Bonkon 
neįleido. Gyvybės nebuvo, 
virinus vėliau užkimšus, 
vybė radosi. Bet niekam 
atėjo į galvą< jog gyviai 
škritai nesiranda 
medžiagos. 

a s

Pagaliau, 
Iv rimu šimtmetis. 
(S cli wan n ) gy v u Ii ų 
su radėjas, jap daro sudėtinus 
bandymus. Jis ima šieną, išvi
rina ir kad iš oro joks gyvis 
nepatektų leidžia jį per sieros 
rukštį. Gyvybės nebuvo. Bet
gi tuo niekas‘neliki. Ir Fochas 
1852 m. paskelbęs tuos bandy
mus, stato klausimus: leid
žiant per sieros rušktį orą, ne
sikeičia lik stambios oro dale
lės (deguonis, azotas), bet ar 
nepasikeičia smulkiosios oro 
dalelės (anglies dvideginis), 
kurios gal ne mažiau gyvybei

kaip paprasčiausi gy- 
ėjo, vystėsi į fobules- 
sudėtinus organizmus.

šis mokslas pasako,

uz- 
oro 
Pa
my
nė- 
ap-

iš negyvos

prisiartina didžių 
švanas,

Skulptorius Terzo Cenci dirba modelį paminkei garsiam 
Amerikos rašytojui Mark Twain. Tas paminklas miesto lėšo
mis bus pastatytas Elmira, N. Y. ;

Štai komvolai iš vėd a naujas 
gyvulių veisles; agronomai iš 
laukinių augalų kuilturinius 
gamina. -

Mokslas embriologija, tiriąs 
gemalų gyvenimą, motinos iš- 
čiujė daug mums pasako. Jis 
.parodo 
vu na i 
nius, 
Aiškiai
kad atsiradęs pradinis gyvulys 
tobulėjo, su laiku visai persi- 
keisdamas. Tas pats ir su žmo
gumi buvo. Ir iišlikro, žmo
gaus gemalas motinos iščiuje 
4—5-ių savaičių turi žiaunų
žymes. Gi 6-tą menesį esti vi
sas plaukuotas, išskiriant ko
jų padus. Be to kraujas nuro
do gyvulių giminingumą ir vie
nų ir kitų paėjimą. Įleidus bež
džionės kraujo žmogui, asilo 
arkliui, vilko šuniui 'ir t. t. 
tiems gyvuliams skiepijimas 
nekenks. Gi įleidus šuns krau
jo arkliui, šis būdamas toli
mesnės giminystės sirgs, gali 
ir žūti. i >

(S) kad galėtų gyventi ir veis
tis. Gi žemės formavimosi pe
riode, to pilnai galėjo būti. Čia 
reik priminti tankus vulkanų 
(ugniakalnių) išsiveržimai, kup
rio su lava išmeta netik azo
to, bet sieros ir kitus junginius1.

Taip žiūrint į klausimą, ko
dėl nesakyti, kad gyvybė pil
nai galėjo turėti sąlygas, atsi
rasti ant žemės kamuolio.

šiandien savaiminis gyvybės 
atsiradimas, vargu ;
Ir ištikro nėra tam
Taip maži pirmgyviai' 
vunėliai; kaituliai, 
šeneragės dauginasi

kaip kitur, galime tik apytik
riai pasakyti, kad buvo laikas, 
buvo' sąlygos ir gyvybė galėjo 
savaime freikštis, pirmą syk. 
Reik priminti, kad apie sąly
gas, gyvybei reikštis butų į ki
tą klausimą atsakymas.

Visa tai matant prolauįan- 
čiam žmogui kyla klausimas: 
iš kur visa lai? Ai visuomet 
teik gyvių butą? Į šį klausimą 
yra du atsakymai: mokslo ir 
religijos.

Štai K. Elamarionas 
juos ir paduoda.

M o k s 1 a s
Saules sistema kūrėsi 

dėlių miglynų, kur 
planetos reiškiasi

k t ros įtampa ir kitos sąlygos? 
Ir vėl tie bandymai nieko neį
tikinę, ragina protus prie dar-

nei reakcijai įvykti. O ką be
kalbėti apie organines, dešini- 
lį sykių sudėtingesnes, reakci
jas! Gi Pas ten ras ramiai sau 
tvirtino tris medegas, dąre ste
bėjimus ir galutinas išvadas, 
jog gyvybė nesiranda.

Vėl tie bandymai nieko neį
tikina. Vėl klausimas visu ašt
rumu iškyla: iš kur gyvybe? 
Vėl protai dirba, gimsta hipo
tezės.

mums

iš di- 
saulė ir 

kondensaci-

Pati žemė pirma 
paskui saulė ir pamažu ausda
ma virto tvirtu kurni.

A t m osf e ros e le ine n ta i

buvo nike,

ir vanduo prirengė sąlygas at
sirasti gyvybei, kuri ir atsira
do iš paprasčiausių formų.

R e 1 i )Tj a

Dievas sutvėrė dangų 
mę su visais padarais, 
čiais joje per 6 dienas.

ir ze- 
esari- 

Ir pa-

j(\si.
Saulė mėnuo ir žvaigždės 

buvo sutverti 4-tą dieną.
Pirmos sutvertos būtybės bu 

vu angelai. Jie tarp savęs ėmė 
kariauti. Nugalėtieji virto 
velniais. ’

Antros nuomonės čia pla- 
čiaus negvildensiu, nes ji ne
patenkina ir nepatenkino ne 
vieno giliau protaujančio žmo- 

’ gaus,
prietarus.
žmogaus^ protas yra 
ir sieke. \

Seniausis graikų mokslinin
kas hales (636 m. nr. Kr.) ma

nėt

nors ir pripažyslančio 
Sustosiu prie to, ką 

pasiekęs

viskas įs vandens, 
Anaksioninas (apie
Kr.) prie vandens

manė

nė, j c 
<1 ievai
in. pi 
pridėjo <ną. 
jog gyviai radosi iš pirmykštės
gleivės, be pasalinės pagelbos. 
4 ii protas atsiradęs iš oro. Gar
sus Aristotelis padare išvadą, 
jog kirmėles randasi is dumblo, 
uodai is raisto vandens.

Matom, kad didžiausi pro
tai, anais laikais, neįstengė 
duoti ' tikslesnio to klausimo 
aiškinimo, nes veik nebuvo, jo
kio t'ksperimento k. (bandymo). 
x Pa gailiaus . pasauly \ pasirodo 
La'^'eifįįdka.s • ( 1075 m.), ' kuris 
lietaus vandeny radęs kūnelius 
stebėje^i: iš kur jie?. Kaip? iš 
vandens f «— savaime k išspruu-

Tuos , savo 
sudėtingus, 
Ir šiandien 
kolba Pa

reik

pusėj, ir ėmė rūpestingai tyri
nėti gyvybės atsiradimą iš ne
gyvos materijos. > 
bandymuose,, labai 
jis tęsė metais.
Pasleuro bandymų
ryžiuje tebestovi, čia tiek 
pažymėti, jog jis ėmė 800 cm.3 
kolbą, pylė jon 100-150 kubi
niu centimetrų vandens sumai
šyto su baltymu ir cukrumi 
tokia proporcija: 100 dalių
vandens 10 dalių cukraus, ir 
0,2 07 dalių baltymo. Ir šį 
mišinį ilgai virinęs ir kitus il
gus stebėjimus daręs paskelbė, 
jog* jo kolboj gyvybė savaime 
nesiranda, jog visa, kas gyva 
atsiranda iš kiaušinio.
. Bet šie. Pasleuro bandymai 
ne visus įtikino, jog gyvybė 
savaime neatsiranda dabar, 
ne i>er nago juodumą neįtikino, 
jog žemei besiformuojant ji 
negalėjo atsirasti. Iškilo klau
simas: ar Pasleuras . suteikė 
visas sąlygas gyvybei atsiras
ti? Ar jis tikrai davė reika
lingas proporcijas medžiagos 
gyvybei apsireikšti? Mes ži
nome, jog reikia didelio atsar
gumo, didelio mokėjimo tam 
tikros temperatūros, tam tikro 
medžiagos kiekio ir ncorganiu

UžeMė CHAPLINTENėS 
VIETĄ

organinių junginių — tų ma
šinos dalių, iš kurių susideda 
organizmai. Tai kode! negalėjo 
iš tų dalelių susidėti visi orga
nizmai? Ne kitaip .ir įvyko! 
štai kiekviena ląstele suside
da iš tų pačių elementų, iš 
kurių susidėję ir diddliausi or
ganizmai, būtent: anglies van
denilio, deguonio, 
foro, azoto. Ir aš 
nęis, kad nė. vieno 
nuomonė, jog kaži 
moji jiega viską

sieros, fos-

nepa tenkis 
koki t veri a- 
padarė. Aš 

manau, kad niekas nebus
tenkintas, aiškinant vieną 
žinomą daiktą su pagalba 
nežinomo daikto.

’eli, pri tardamas 
sako:

pa
lie

ki I o

.■■r.ma

X-ši-

\ P-lė> Georgia %Hale, kuri <bus 
vyriausiaAaktorė garsaus krula- 
rnųjų f paveikių komiko Charles 
Chuplin trupėje. Ji ūžimo vietą 
La ta Grey, kuri apsivedu su 
Charles Chaphn ir pasitraukė 
iš vaidinimų.

j klausi
ant pla-

. Mejerio
“Visi 

organizme

bia, kad atradęs gyvybės ra
dimosi vietą jos elementus’ 
lai esanti masė aid vandeny
nų dugno. Bet ištyrus- pasiro
dė, kad ta jo medžiaga yra ne 
kas kita, tik u.caco3 (kalkis) 
atsiradę iš skeletų juros gyvu
lėlių, dideliam vandens slėgi
mui esant.

Nekurie skelbė, kad gyvybė 
atkeliavo iš kitų planetų. Be: 
ši hipotezė neatsako 
mą, o dalbą perkelia 
nėjų.

Dar reik paminėti
gyvybės jiegos hipotezę 
gyvybės procesai 
vykstą pagalba nesuprantamos 
negamtiškos gyvybės jiegos”-— 
sako jis. Šiai hipotezei sparnus 
pakirto chemikas Wahler pa
daręs urėją, kurią daro vien 
(ik organizmai. Be to paminėk 
tina daugybė kilų organinių 
junginių. Ir šiandien mes tu
rime net atskirą chemijos ša
ką “organinę, chemiją.”

Ir nuo to laiko ne tiek gin
čijasi ar gyvybę sutvėrė kokia 
nežinoma jiega, kiek stengiasi 
paaiškinti antrąją nuomonę - 
savaiminį gyvybės atsiradimą.

Chemijos žinovas Pfliugeris 
iškelia ciano junginių hipote
zę. Ciano rukštį jis laiko pus
gyve molektdc.

Savaiminį gyvybės atsiradi
mą gina mokslininkai llaecke-

11c- 
ckeliui sako: visai pakanka 
gyvybes atsiradimui to fakto, 
kad organine medžiaga pasida
ro Iš neorganine,s.

'Kas dar gina savaiminį gy
vybės ats iradi m ą ? C1 i,em i j a. 
štai amido rakštys lengvai 
tarp savęs jungiasi ir padaro 
junginį panašų į baltymų pep
tidą, kurį gyvuliai gali per
dirbti į baltymus. •

Žymiai klausima 
evoliucijos mokslas 
toloigija (iškasenois). Randama 
žemėj įvairiuose, sluogsniuose 
pranykusių vcisilių apie 30,000. 
Ir tos veislės kuo- seniausiuose 
žemės sluoksniuose, tuo pras
tesnės. Sakysim, archainėj •((se
niausioj) eroj niirasla gyvulių 
Ir augalų. Palcosvinėj eroj ras
ki vandens gyventojai: kara
liai, jurų zviagždės, ežei, leli
jos, moiiuskos (minkštakūniai) 
ir kili. Mesokainėj rasta žin
duoliai ir komosvinėj rasta 
jau žmogaus žymių. Vieni gy
viai 
žu vo, ikitii 
kos keliu pasiekę šių dienų to
bulumo laipsnį. Gyvulių ir au
galų veislių keitimosi pavyz
džių mums netrūksta ir dabar.

paremia 
ir poleon-

kovos už būvį neišlaikę, 
natūralūs* atrau-

Ilaeckelis 1889 m. stalo sau 
klausimą, kaip reikalauja svei
kas protas ir logika. Žiūrė
ki pasauli — šaukia HaeCkelis 
— kadaise žemė buvo karšta, 
ant jos gyvybės nebuvo. Priė
mę savaiminį gyvybės atsiradi
mą mes turime ryšį su pasau
lio atsiradimu, turime visatos 
vienumą ir jos išsiplėtė j imu 
įstatus, turim žemės išsiplėto- 
jirno pradžią glaudžiai surištą 
su gyvybe. Žiūrėkite j įseniau- 

ten rali- 
organi- 
žemės 

aukštes-

sius' žemes sluoksnius, 
darni lik paprasčiausi 
zmai, gi vėlesniuose 
sluoksniuose jau yra 
nių gyvūnų. Gi mums šlęida-
nas ir.Švanas >pąrodė,ykad'kiek< 
vienas ’ urgahi&nas susideda tfiš 
milijunų/liiripųjų gyvūnų ce
lių ■ per • nuhjonas evoliucijos 
metų susijungusių' ir sudariu
sių įvairiausius organizmus.

| Žiūrėkite, padirbama daugybe

ar jis yra. 
reikalo.

jurų gy- 
kiirpelis, 
paprastu 

protoplazmos/ skilimu. 'Bakte
rijos irgi mikroskopiniai gyvu
liai dauginas pumpuravimu ir /
tt. Aukštesnieji gyvuliai, kurių 
tarpe ir “homo sapiens” (pro
taująs žmogus) dauginasi lyti
niu buklu. Be to sunku spręsti 
problema ar gyvybei savaime 
reikštis šiandien sąlygos yra 
ar ne. Kur neisi, kur nepažvel
gsi šnibžda, kruta, jura, čia

Dabar iš viso, ką kalbėjau, 
galime spręsti, jog gy
vybė gamtoje radosi daug tūk
stančių metų atgali. Dabartinis 
pasaulis šių dienų gyvi organi
zmai, gyvuoją vien medžiagai 
ir jiegai susiduriant ir keičian
tis.

—Užvandenių Paulius.

50 centų už pinigines 
telegramas be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo.

Keletas minėtų veiksnių pa- 
tvirtina musų nuomones. Gam
toje matome nuolatinę cirku
liaciją: kas pirma buvo sėkloij, 
virsta žole, paskum varpa, po 
to ' duOna, tnaislo sultimis*, 
krauju, gyvulio sėkla, gemalu, 
žmogumi, lavonu; tada vėl že
me, akmeniu ar kitu daiktu. 
Trumpai sakant, kas vakar, 
mėnuo, metai buvo negyvas — 
tas šiandien protauja, spren
džia pasaulio problemas ir da
ro, kilusi dairbiM Ištikro žmo
gaus sėkla atsirado tik kei- 

r 

čianlis organizme mausto me
džiagoms: iš jų dalis išsiski
ria ir padaro įsėklą,- kuri pa
skiau, prisidedant mųdegai, 
pagamina tobulą žmogų. Bitės, 
iš vieno kiaušinėlio išsiperi 
paprastą bitelę, gi iš tokio pat 
kiaušinėlio, tik pakeitus mai
tinimą ir akelės didumą išpe
ri motiną. Arba p'aimklim kitų 
pavyzdžių: sėklos dygimą, viš
tos kiaušinį, varputį (augalas), 
skiepijimą — visur matysime, 
kad gyvybė reiškiasi tam tik
rose sąlygose, kurias žmogus 
nužiūrėdamas ir viršgamtinės 
jėgosi norą, gali pakeisti arba 
ir pačių gyvių, aukščiausios jė
gos sutvertų, gali nesuskaito
mą daugybę sunaikinti.

Negalima nepaminėti ir pra
eiti pro šalį klausimo: ar ga
limos buvo sąlygos gyvybei 
ant -žemės atsirasti. Galimos. 
Mokslias pripažįsta (geriausia 
esant Konto-Laplazo hipotezą 
(?) apie svietų atsiradimą. Iš
einant. iš jų mokymo, reik pri
minti, kad visli dangiški kūnai 
praeity, ankščiau ar vėliau 
buvo labai įkaitę. Amžiams 
bėgant aušo, traukėsi ir iraukš-

diienų formacijos stovį. Ta.^ 
amžių laikotarpis vislių slepia 
savy, o ne kur kitur, žinomos 
šiandien bakterijos, kurioms 
užtenka amoniako (NII3), cia
no ų- sieros junginių (HGN) ir

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

Kalbame lietuviškai
*1 t

<į -VU

CENTRAL BANK
Chicago

., J ‘

M
Skausmai, I 
mėšlungis, |

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

SEVERA’S 
GOTHARDOL

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

Kaina 30 ir 60 centai.

Gaunami bent aptiakoje.

W F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

KONTRAKTORIUS
/

Buęlavoju medinius ir mūrinius 
namus, o jeigu kas nori medžio 
darbą pats dirbti, tai tokiam tik 
mūrą pamatą galiu pamūryti.
Esu seniausias lietuvis kontrakto- 
rius.

P. KASPARAITIS
3827 Archer Avė.

Tel. Lafayette 9182
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SVEIKATA — TIKRIAUSIAS 

TURTAS
MOKSLAS —TIKRIAUSIA VILTIS

"GYDYTOJAS" i
Didžiausias sveikatos ir mokslo 
nalas lietuvių kalboje.

“Gydytoją” leidžia Amerikos__
tuvių Daktarų Draugija. Redaguoja 
Dr. A. J. Karalius ir Dr. S. Biežis.

“Gydytojas” mokina kaip apsisau
goti nuo ligų, duoda tinkamų patari
mų sveikatos dalykuose ir suteikia 
tinkamai prirengtų mokslinių straips
nių.

“Gydytojas” talpina gražių paveiks
lų.
UŽSIRAŠYK VISIEMS METAMS

Amerikoje ir į Lietuvą kaina du 
doleriai metams. Pavienis numeris 20 
centų.

“GYDYTOJAS”
2201 W. 22nd Str.
CHICAGO, ILLINOIS 

XXXXXXJ3XXXXXXXXXXXXXXXXXI
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KAIP GAUTI DOVANAI GRAŽIŲ KNYGŲ?
Tokiu įdomią knygų, kurias šįmet duoda sa
vo prenumeratos rinkėjams laikraštis “Soci
aldemokratas”, dar iki šiol netik Lietuvoj, bet 

ir Amerikoj lietuviu kalba nebuvo.
I. KAS SURINKS 8 NAUJUS METINIUS SKAITYTOJUS (ar

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

Ši, knyga yrh labai graži ir įdomi savo turiniu ir todėl dabar yra 
verčiamu j visas pasaulio kalbas. Perkant ji kainuos 12 — 15 litų, o 
Ules savo laikraščio platintojams duosime ją vaitui.

II. KAS SURINKS 6 NAUJUS METINIUS SKAITYTOJUS (ar 
ba 16 pusmetinių), gau.s dovanai dvi puikias knygas: J) “Iš TAM
SIOS PRAEITIES ) ŠVIESIĄ ATEITI” ir 2) “STEBUKLAI IK 
PASLAPTYS”.

Abi knygos parašytus garbaus rusų rašytojo - liaudies draugo 
—■ RUBAKINO. Pirmo.!i knyga aprašo, kaip vystėsi žmogaus gy
venimas nuo pat seiliaus. v k :kų iki dabar. Ji parašyta labai gražiai 
ir įdomiai. Antroji knyga (“Steb. ir pasl.”) aprašo, kaip atsiranda 
stebuklai ir kaip juos suprasti; taipgi apie sapnus, velnio apsėdimą 
ir t. t. Sieti v i knygos perkant Kainuoja, pirirtoji 4 litus, o antroji 5 lit.

III. KAS SURINKS 5 NAUJUS METINIUS SKAITYTOJUS (ar
ba) 10 pusmetinių), gaus dovanai vieną minėtųjų RUBAKINO KNY
GŲ ir dar knygą “ŽEMĖS ISTORIJA” (Lunkevičiaus), kaino perkant 
2 litu 80c.

Joje aprašyta, kaip žeme atsirado, kaip ji keitėsi ir koks jos lau
kia likimas. x

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

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 knygų, gaus pusei metų “Socialde
mokratą”.

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

Pavyzdžiui: kas prisius nuo įvairiam laikui užsisakiusiu skai
tytoji) bendrai 60 litų, tas gaus dovanai knygų G litu vertės arba 
visiems metams “Socialdemokratą” (12 litų vertės). Ir taip toliau 
iki mažiausiai sumai.1

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

Laikraštis skolon niekam nesiuiilinčjamm..

“žiežirbos” platintojai
gaus premijas laikraščių arba knygomis tokia pat tvarka ir sąlygo
mis, kaip viršuJV-me punkte nurodyta - Sonialdemokrato” plkun- 
tojams.

LIETUVOJ
“Socialdemokrato” kaina:

- melams 12 litų, pusei metų 6 Iii., 3-ms men. 3 lit 
UŽSIENIUOS E — dvigubai.

“žiežirbos” kaina:
LIETUVOJ: metams 3 lit.,’pusei uielv J Iii. 60c. 

UŽSIENIUOSE — dvigubai.

ABIEJŲ LAIKKAščIŲ ADRESAS:

Lit Įmania Kaunas, Kęstučio g. 40, b
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NAUJIENOS, Chiuago, UI. Šeštadienis, Vasariu 21,1925

H. LEIBOWITZ
Persikėle j naują vielą 

Valandoj nuo <1 iki 8 vai. vakare, 
kasdien, o Nedčliomis nuo 10 ryto 

iki 2 vai. po piet.
1617 S. Kedzie Avė.

Kampas Ogden Avė. 
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
v drabužius.

Specialistai sunk i y 
chronišku liffM vy

ru ir moterų 4 4.

Užkietėjimas ir išsipūtimai vidu
rių, inkstų, piislėM ir kitų vidurinių 
organų yra priežastimi užsisenė- 
jiisių 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- 
RL’M ir žinomą pasauly Europini 
SALVARSAN (600) Dr. Ehrlicho, 
taipgi paderintą. NEO SA L VAR
SA N (914), be skausmo ir išlikimo 
iŠ darbo. Užtikrinam radikalį pa
gydymą.

Už gydymą labai žemos kainos 
pagal jūsų sutartį.

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

Clark Medinai Clinic
189 N". Clark St.,(kampas Lake St.)
Valandos nuo-9 ryto iki 8 vakare.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki I po pietų.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel
bės. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

John J. Smetana
AKINIU EKSPERTAS
1801 So. Ashland Avė. I 

Kampas 18 gatvės, 3-čiąs augštas
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

Į

asouaifOBN saiujuĮSjeg

Padaužos Prakal
ba Bolševikams
Vienu tarpu (bangai bolšvvi- 

kai užkvietė Padaužą prakalbą 
pasakyti. IVdaužtu žinoma, 
žmogus geras: jisai norėjo dum- 
ganis Įtikti. Ir Šitokią prakalbą 
jiems pasakė:

Draugai ir draugės:
Aš esu labai linksmas, kad 

man suteikiate progos pareikšti 
savo nuomonę — kitaip sakant, 
aš čionais* noriu jums, draugai 
ir draugės, padėkavoti už jūsų 
gerus darbus ir už jūsų miela- 
širdystę. Bolševikai labai geri 
žmonės, labai gailus, mylinti ki
tus lietuvius. Už tai aš jums 
tariu padaužišką ačiū. Ačiū, 
draugai ir draugės, už jūsų ge
rus darbus, ačiū labai žemai.

Ak pasakysiu už ką aš jums 
čionais ačiū sakau prisispyręs. 
Prašau paklausyti. Jau, rodos, 
sakiau, kad bolševikai labai ge
ri žmonės. Taip, l)e, galo geri.

Draugai, bolševikai tiek geri, 
dori, prakilnus ir artimo meilės 
oilni, kad jie savo priešus supu
vusiais^ kiaušiniais nevaišina: 
jie tiktai susirinkimą suardo. 
Jus patys, draugai ir draugės, 
tai tikrai žinote: jus tikrai gai
lestingi — jums Už šitokius pa
sielgimus reikia didelis ačiū pa
sakyti. Ačiū, draugai, už tai.

Kelių' metų patirtis aiškiai 
mums įrodė, kad bolševikai dar 
nė vienos lietuviškos bažnyčios 
nesugriovė. Ačiū už tai. Boise-' 
vikai tikrai galėtų visus parapi
joms subolševikinti, bet jie tai 
nedaro: ačiū jiems už tai.

Bolševikai duoda progos lie
tuviškiems buržujams gyventi, 
valgyti ir miegoti. Bolševikai 
nežudo lietuviškus kapitalistus, 
o menševikų, dar ačiū Dievui, 
nė vieno nenušovė. Ačiū jums, 
draugai, už tai.

Bolševikai neduoda savo laik
raščius visiems lietuviams Ame
rikoje skaityti. Ačiū už tai. 
Bolševikai pardavinėja Šerus tik
tai po 10 dolerių vieną. Ačiū už 
tokią pigią kainą. Bolševikai 
tiek mandagus ir dori, kad" lei
džia kitiems lietuviams spaus
dinti laikraščius, knygas ir ki
tokius raštus. Ačiū uz tai, ačiū.

Bolševikai nenori SLA. iždą 
paimti, Vitaitį jie nenužudė, o 
Gegužiui ir kitiems leidžia ra
miai įgyventi. Ačiū už tai, ačiū. 
Bolševikai leidžia SLA. nariams 
“Tėvynę” skaityti. Ačiū už tai.

Chicagoje bolševikai toki ge

Pleiskanų mirtinąjį priedą, kuris, jei 
ištepsi juomi galvį kasdien per sa-

Kolonijališkosios Dienos 
Dienose Washingtono ir Lafayetto; 
Kosciuškos ir karaliaus Jurgio, buvo 
pilnai galiojančiu papročiu puikioms 
ponioms ir gražiai apsirėdžiusiems 
vyrams papuošti savo galvas su gra
žiais perukais. J»-i šitas paprotys galio
tų ligi šiol, tai šiandien daugelis 
žmonių Kalėtų paslėpti po peruku 
pleiskanomis apdengtas savo galvas. 
Tačiau vietoje to, jie šiandien naudoja

z vaite ar dešimtį dienų ir vėliaus tik retkarčiais sulig reikalo, greitai ap
valia galvos odą nuo šių erzinančių baltų lupynų; niežėjimas tuojaus 
pranyks ir plaukai tuojaus atgaus savo natūrali, normalį gražumą.
Rutfles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonkų, arba už 75c. prisiun
čiamo paštu tiesiai iš dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4tb St., Brooklyn, K. Y.

ri. kad “Naujienų” nesunaikina. 
Nenori jie dienraščio. Labai jie 
mandagus ir geri žmonės. Jie 
dar “Naujienų” namą neišsprog
dino ir mašinų nesunaikino.
(Ačiū už tai, ačiū.

Bolševikai savo galiotose ga- 
lėtų koliotis, keiktis kiek įma
nydami. Jie galėtų savo gaz te
tas ir rusų kalba spausdinti; 
įgalėtų visiįs buržujus ir menše
vikus iškeikti rusiškais žo-* 
tižiais; jie galėtų Įsakyti saviem- 
siems visus boikotuoti ir sunai
kinti visus. Bet jie to nedaro. 
Jie boikotuoja ne visus, naikina 
ne visus, apkeikia lietuviškais 
žodžiais r net tokiais/ kuriuos 
ir saliune galima pasakyti. Ačiū 
už tai, ačiū.

Baigdamas, draugai ir drau
gės, dar kartą tariu jums ačiū 
už jūsų gerus darbus ir jūsų 
gailestingumą ir už tai, katį da
vėte man progos jum,s ačiū pa
sakyti. šiuomi aš baigiu. (,

—Padauža.

PASKAITA

Buvo skaitoma paskaita iš as
tronomijos. Paskaitai pasibai
gus. Prelegentas paklauso ar 
nėra kokių nors klausimų.

Vienas klausytojų pasikėlė ir 
paklausė:

—Gerbiamas prelegente! Pa
sakykite kiek mylių iki dan- 
•daus, į kiek valandų galime že
mės kamuolį apeiti ir kaip gili 
žemė.

Prelegentas nustebo dėl tų 
klausimų, bet atsakė:

—Dangus visai netoli: ten 
trukšinas, perkūnas griatma, o 
pas mus girdisi.

Apie žemės kamuolį — aš esu 
tikras —jus, kaipo greitas žmo
gus, apeisite į 12 valandų. Saulė 
juk mažesnė už jus, o ir tai ap
eina aplinkui žemę į 24 vai. O 
kai dėl žemės gilumo, tai galiu 
pasakyti, jog ji labai gili. Mhno 
tėvas Įlindo į žemę prieš 35 
metus, o vienok dar iš ten nesu
grįžo.

SMUIKININKAS IR 
ARMĖNAS

Viename vagone sale gražios 
damos, garsaus smuikininkas 
žmonos, sėdėjo armėnas.

Smuikininkas važiavo į Pet
rogradą koncertuoti ir Sumanė 
vagone padaryti repeticiją. Pa
ėmęs smuiką jis pradėjo virkdy
ti jį. Muzika išvedė armėną iš 
kantrybės. Priėjęs prie smuiki
ninko, jis pradėjo jo maldauti.

—Mielas žmogau, nustok 
smuiką virkdinęs. Aš ligonis ir 
negaliu tavo muzikos pakęsti. 
Nustok, aš tau duosiu kiš-miš, 
šakoladą-marmaladą, tik nustok 
griežti.

Smuikininkas atsiprašė, pa
aiškindamas savo padėti ir vėl 
pradėjo griežti. ' .

'Tąsyk alinėmis prislinko jiric 
smuikininko pačios ir ap’calyinęs 
ėmė,*ją bučiuoti.

Smuikininkas pasipiktino:
—Tu niekadėjau! Kaip drįsti 

mano žmįoną bučiuoti
Armėnas ramiai atsakė:

>—Nesikrimsk, mano drau’ge. 
Tavo pati bus čiela. Aš irgi re
peticiją darau, nes važiuoju į 
Petrogradą apsivesti. .

( '

Serganti žmonės pasi 
tarkite su Dr. Ross. 
Pasitarimas dykai.

Kraujo egzamlnacijn, Slapumo analyzat 
mikroskopišld ir .kili lalsiriHoiijos iAbandf 
niai, taipgi X Hay cgz.nuiinaciju daroma, ka
ri parodo tikrą just) sveikatos stov|. G* 
rinikiioa naujos mados gyduolės ir prirengi- 
tnai padarytos Anferiknje ir Jungtinėse Vals
tijose yra suteikiamos per Dr. Ross dėl gy. 
dymo ligonių. Žmonės turintys chroniškai 
ligas, skilvio ir kepenų nesningurnus, ner
viškumą, kraujo Ilgus odos ligas, pūslės ii 
šlapumo ligas yra gydoma kasdien.

Žmonės Kurie yri 
nerviški silpni ir tu
ri galvos skaudėji 
mus, nugaros skau
dėjimus, smarkų šir- 
dice plakimą su
ski rdimą odos, auti, 
nusius giles, skaudu
lius, prastą apetitą 
privalo gydytis tuo
jau.

Sergantiems yr« 
teikiamas labai ge
ras patarnavimas tokiomis mažomis kai* 
nomiH, kad kiekvie
nas lengvai gali už
simokėti. Dr. Rosi 
maloniai suteikia dy
kai patarimą. Kiek
vienas yra kviečia
mas atsilankyti.

Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu 
du, Arsphenamine gydymu ir pagerintu Lu 
escide gydymu. Į labai trumpą laiką ligo
niai jaučiasi daug geriau. Kiekvieną dieni 
mes suteikiame linksmumą ir malonumą. Ta) 
vienatinis gydymas, kdris išgydo aifilj.

PAPRASTA CIO Cn
MOKESTIS YRA... I 
dabar ce nn
ATPIGINTAS IKI ......

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

VYRAI I Specialia serum gydymas yri 
vartojamus nu geromis pasekmėmis atgavi
mui vyriškumo nusilpusiems vyrams. Jo vei
kimas ant gilių, nervų ir kraujo yra didelii 
sustiprintojas dėl nusilpnusių ir suirusių vyrų

Tie kurie turi kokias nors slaptas liga? 
Užprašomi atsilankyti dėl dykai . pasitarimo 
Ateikite ir sužinokite teisybę apie jūsų ligš 
ir kaip jus galite būti šgydytas. 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. M. ROSS,
35 South Dcarborn St.

Kumpas Monroe ir Dearborn St. linki, 
elevatorių iki 5 augšto. Priėmimo kambaryi 
606 dėl vyrų, priėmimo kambarys dėl mote 
rų 608.

Dn. Ross yra seniausias Specialistas Chi 
cagoje. Per trisdešimti metų toje pačioj* 
vietoje.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 vai 
vakare.

Nedėlioj nuo 10 iki 1 po pietų.
j’a'tiedėly, seredoj ir subatoj nuo ryto ik!

R vai. vakare. ’

: Reumatizmas sausgėla;
S Nesikankykite savęs skaus- ■
■ mais, Reumatizmu, Sausgėle, ■
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■
■ — raumenų sukimu; nes skau- ■
■ dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■
■ dažnai ant patalo paguldo. ■
■ CAPSICO COMFOUND mo- ■
■ stis lengvai prašalina viršmi- JJ
■ nėtas ligas; mums šiandie dau- ■ JĮ gybė žmonių siunčia padėka- ■
■ vones pasveikę. Kaina 50c per j“
■ paštą 55c arba dvi už $1.05. ■
■ Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■
JĮ KATOS”. augalais gydyties, ■ 
J kaina 50 centų. J

■ Jusliu Kulis :
H 3259 South Halsted Street, J 
K CHICAGO, ILL. M

PUBIJKA I.TUDĖJG

—Na, kaip*fau patiko opere
tė “Linksma našlė”, kur daly
vavo dramatinė artiste?

- Našlė buvo linksma, tik 
publika nusiminusi.

" ar jus sergate?
Ar norite būti iAgydytain už 
ketvirtų dalį paprastos kainos?

Per visų šį mėnesį gydysime 
visus sergančius, kurie tikini 
atsilieps pus mus už kclvirių tiu
lį paprasto mokesčio. .Mes gydy
sime jumis lokiu pat bildu ir 
tokiomis pat gyduolėmis, kaip 
jus mokėtmnėf pilnų kainą. Tas 
specialis pasiūlymas yra pada
rytas supažindinimui sergančių 
žmonių su labai geru ir pasek- 
inisgu gvdvrnu IIOUSE of

1 HEALTH.
Tą nužemintų kainų galėsite 

mokėti kuomet jus jausitės ge
riau ir kuomet busite užganėdin
ti, bet uz gyduoles ir už serum 
jus užmokėsite tada, kada jas 
gausite. '

THE HOUSE OF HEALTH
(Federation Btdg.)

164 W. yVashhigton Str., 
ChicagOj III.

Užprašome visus atsilankyti, 
suteiksime dykai patarimus, (ly
dome visas chroniškas ligas, 
kaip tai nervų ligas, odos ligas, 
kraujo ligas, kaip vyrų taip ir 
moterų} reumatizmų, rugštumus 
kraujuje. plaučių ligas, širdies, 
kepenų, skilvio ir inkstų. Viso
kias j formas persišaldymo, ast
mų, egzymų, skaudulius, odos Ii; 
gas ir kitokias ligas, kurių kiti 
daktarai negalėjo išgydyti.

Musų tikras išegzaminavimas 
ir laboratorija parodys tikrų 
stovį jūsų sveikatos stovį taip 
kaip knygą. Liga tikrai pripa
žinta taip kaip pusė išgydyta. 
Egzaminuojame su X-Ray ir su 
mikroskopu ir su opthalinic gy
dome užkietėjimų arterijų. Iš
tiriame spaudimų kraujo, taip
gi vartojame visų mokslinį ži
nojimų dėl gydymo ligų.
Musų nužemintos kainos tikram 

išegzaminavimui $3.00
Valandos kasdien nuo 9 vai. 

ryto iki 5:30 vai. vakare, ket
verge, scrcdoj ir subatoj nuo 9 
ryto iki 8 vai. vakare, nedėlioj 
nuo 9 ryto iki 1 vai. dieną.

Ateikilc ir prisidėkite prie 
jūsų kaimynų ir kitų gerų pa
cientų, kurie atėjo į musų ofi
sų ir liko išgydyti.

DEL VYRU TIKTAI
Visą šj mėnesj gydysiu visus pa* 

cientns, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėjusiu ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina, -r Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižinrėjiiną ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra spe.eialum’as mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu bndu kokis yra žino
mas medicinoje.

B
 Daktarai dėl vyrą
Praktikuoja 26 me
tus -•/ai yra ge
riausias darodyrms, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip ?

įDR. M. C. MARTIN 
337 W. Madison St..

i Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TJĘSĄ. Wasarmar.a ban 
dymal jųsų kraujo, ar mikroskopinis' egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ur jus esate 
Kuosas nuo ligos, ar ne. Persilikfinkit! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Nauja* 
gyduoliij sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis 
lengvai pasiduoda šitam moksliškam gydyme 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visur 
vėliausius Kertinius,’člepus., antitoksinus, bak 
terinas ir jianjanaioK, ypatingas gyduoles ii 
vėliauHiiu ir peniausius IniduH gydymui užsi

senėjualų negalią. Stok prie būrio dėkingų už 
ganėdintų pactjantų, kurie plaukte niaukia I 
mano gydymo karnbnriiiH kasdien. Ateik tuo 
jau <lel dyka apžiursimo ir slapto egzaminą 
vimo.

X— RA Y EGZAMINACIJA $1
Nelauk lig paskutinių dienų, kac 

dėl pardaug svieto mano ofiso nega 
lėturiet pasikalbėti su manim’. Tai 
singaa gydymas. Nėra apgaving^ 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmit 
yra tokion, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po js
Se rėdomi s ir subatomds: 9 ryte 11>

8 vakare, Nedėltomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN , 
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Market) 
f?’.

Salote Bitter Išdirbystė

Šis pagarsėjęs pilvui gydyti biteris 
buvo vartojamas daugelis metų kai
po vidurių vaistas.

Jis yra kuo geriausias nuo dispep
sijos, pilvo negrumuliavimo, skilvio 
nemalimo, galvos skaudėjimo ir pa
metimo apetito.

Jis yra padirbtas iš paskirtų žolių, 
medžių žievių, šaknų ir tyrų Califor- 
nijos vynuogių-. Biterų kiekybės ge- 
rumą niekas negali viršyti. Aptie- 
korius-chemikas užžiuri jo išdirbimą 
užtikrindamas jo nuopelnus.

Kaip pilvas nedirba, visas žmogaus 
organizmas yra užnuodintasj ir tada 
inkstai nustoja dirbę ir baisus ne
smagumas ir nuovargis yra jaučia
mas.

Kad vartosite kaip ąurodyta ši pil
vo gydymo biterį ir ištirsiu jo nau
dingumą, nebusite be jo.
įsigyk bonkelę j savo namus. Reika
lauk nuo savo aptiekoriaus “Salute 
Stomach Bitters”, arba užsakyk tie
siai iš musų.

Sahite Dru# & Chemical Co.
616 West 31 st Street,
Phone Boulevard 7351

DEL
SERGANČIŲ ŽMONIŲ 

Dykai Klinika
Nereikia daktarui mokėti
Ar jus buvote gydytas nuo, jūsų 
užsisen.ėjusių ligų?

Specialistai dėl privačių ligų tik
tai.

Ligoniai moka tiktai už Čepus, se
rumus' ir gyduoles.

KALBAME LIETUVIŠKAI

Illinois Health Bureau
159 N. State Street, 

.Room 1421
..................... Į -----------—>

M I Z A R.
Karalius naikintoje reu- 

matizmo ir slogą
Garantuotos gyduolės pa 

naikinimui reumatizmo ir jĮJŠkSB 
slogų, skaudėjimo rankų, figĮEU 
kojų, strėnų, šaltų kojų.LnmMlV 
Sustyrusių arba sitiintįsių 
gyslų jūsų kojų, galvos 
skaudėjimo, ūžimo ausy- 
se ir dusulio. 'I'ic visi ne- 
malonumai pranyks varto- 
jant tris sykius MIZ A R. J® 
Kaina už didelį slovikų y
$6.26, mažas slovikas, I
$4.25.

Pastaba. “Uogos” lošai dėl moterų 
sustiprinimui gumbo, ųuo stokos ape
tito ir silpnumo. Taipgi dėl vyrų, ku
rio užsigauna keldami sunkius daly
kus, nuo prasto apetito ir stokos stip
rumo. “I.ogos” pagelbės jums viso
kiuose atsitikimuose. Kaina $3 už liū
tei j. Galima gauti tiktai nuo išradė
jo. .Siųskite pinigus su orderiu arba 
atvažiuokite.

J. Joseph Sorokowski
900 N. Taylor Avė., kampas l)ivision 

()ak Park, III.
k . Tel. Oak Park 4007—J.

Lytiškos Ligos Gali 
Būti Išgydytos

Ar sergate lytiška liga, kuri pada
ro jumis netinkamu prie darbo ir 
paBilinkaminimo. Ar esate vienas 
didelės armijos, kurie kenčiate ty- 

ligų?lodami nuo lytiškų

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.

NeužRinčiją- 
patyrusius 

daktarus, karia 
mus faktas išąy- 
dirba laboratori
jose, egzaminuo- 
dymo visokių litrų 
jant krafiją ir iš
tiriant per mik
roskopą, prašali
nant visus klini- 
k o s simptomus. 
Nei vienas žmo- 
kus nėra tliuoaas nuo ušsikrėtimų, 
bet prie dabarti
nio žinojimo gy. 
dymo neį vienas 
neturi sirgti. Jei 
nesate išgydyti, 
nu vien tik yra 
todėl, kad apleido 
te gydymą, arba 
buvote i gydomas 
nepatyrusių gy
dytojų, arba gy
dymas buvo labai 
trumpas. Neda- 
ieiskite, kad liga 
iigai butų jūsų 
kraujuje — išva

lykite j|: ateikite nas mane, padarysiu 
viską kas yra galima, kad tik jums su
grąžinti sveikatą. Gal tiktai esate per 
pusę išgydytas ir gyvenate nuolatinėj* 
baimėje, kad liga ga>i atsinaujinti. Ns 
atidėlioklt. Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury naikindama kūno narvelius, 
smagenų, nervų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, ir kitus'kūno organus. Bukite at
sargus ir dabokite gamtos patvarkymus. 
Atminkite, kad sveikata yra jūsų bran
giausias turtas, jūsų kapitalas — nedaro 
skirtumo kiek jus sugaišite laiko arba 
pinigų užlaikymui sveikatos, nes tas 
jums labiau apshnpkfe. negu kas nore ki
tas. Beveik visi atsitikimui kataro, Reu
matizmo, Neuritis, Bronchilis, Astma, 
Mažakraujistės, Skaudulių, Egzemos, Pso- 
rrti<is, Slinkimo plaukų,' Pasididinusių 
gružolų, Skrupulų ir t.t. yra pasekmė 
neišvalyto1 ir užsikrėtusio kraujo, kur| 
gulima greitai išvalyti su pagelba gy
dymo.

Apsisaugokit daktarų ir studentų, ku
rie nleplar.i garniai skambančiomis klini
komis, institutų arba lalw>ratorijų; jūsų 
sveikata yra brandesnė, kad ją atiduoti 
nepatyrusiems daktarams. Pas mane gau
site gerų ir teisingą gydymą; prisideki, 
te prie eilių užganėdintų ir Unksmių 
pacijentų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisą. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Serum, Čiepinj, Bakterini, Antį- 
toksini, taipgi specialius intravenous gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originales Europiškas gyduoles *,605’* 
ir “914”.

Ai noriu pasikalbėti bu kiekvienu ken
čiančiu vyru, kurie serga nuo užBiaenė- 
jufdų ligų. Nervų, Kraujo, Oodoa, Pūslės, 
Išėjimo žarnos, taipgi slaptų ligų. Mano 
85 metų pasekmingo gydymo, aš atgavau 
sveikatą dėl daugelio nusiminusių ir nu
stojusių vilties vyrų.

Nežudyk daugiau laiko nei pinigų ne
žinomiems daktarams, ateikite ir dasiil- 
nokite tiesos apie savo nesveikatą. Egza
minuoju su pagelba X-Ray ir mikros
kopo—o kada yra reikalas dėl galutino 
ištyrimo ligos ir užtikrinimo gero gydy
mo—taipgi egzaminuoju kraują, ilapumą, 
ir Lt.

Patarimas dykai ir atlaikoma slapty
bėje.

Mes kalbame lietuvlIkaL

Valandos nuo 9 ryto iki 5:80 po pie
tų, kasdien. Utar'ninke, SeredoJ Ir Suba
toj vakarais iki valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet.

Dr. W. R. Register
109 N. Dearhorn St., Chicago, III. 

(Imkite elevatorj iki 11 aagite)
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