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Byla dėl šmugelio valdžios įstaigose
Šiuo numeriu “Naujienos” pradeda 
Purickio bylos dokumentą skelbimą.. 

Kaip šmugelis tapo sugautas. 
Tolesnis tardymas

Sovietai žadą keisti visą Baisios audros; daug žmo- Lenkai susirūpiną naujais
savo politiką niiį žuvo jūrėse Anglijos planais

‘ I

Vengrą grafas Karolyi ga 
vo leidimą kalbėti

Del taikos Balkanuose

PURYCKIJADA ’

Atidedą į Šalį planus apie pasau
linį perversmą; Zinovjevas ei
siąs laukan

Britą valdžia proponuoja suda
ryti Anglijos, Franci jos, Vo
kietijos ir Belgijos santarvę

BERL1NAS, vas. 27. Laik
raštis Berliner Tageblatt pa
skelbia gautą iš savo korespon
dento Maskvoj telegramą, kuri 
kaip ir patvirtina žinias, jogei 
sovietų valdžios i misų komuni- 

i ruošias duoti Zinovje- 
... atstavką.”
Telegrama, kuri, be abejo, ne

praėjo be sovietų cenzūros, sa- 
’ ko, kad sovietų valdžia nusita- 

numeryje kitoje vietoje skaitytojai rus daryti svarbių permainų vi-

“Naujienos” šiame numeryje pradeda skelbti dokumentus 
apie garsiąją buvusiojo Lietuvos Užsienio Reikalų Ministerio, kun. 
d r. Juozo Puryckio bylą.

Pirmiausia jos pateikia skaitytojų domei pamatini raštą, ku
riuo yra paremta toji byla, būtent: Lietuvos Vyriausiojo Tribu-I 
nolo Valstybės Gynėjo Padėjėjo (p. Valčių) paruoštąjį KALTI-isįu vaįjaj 
NliVKlAKTA Juozui Puryckiuil ir k. viii “atsti

Ginant dienraštyje šitam raštui, bus paskelbta ir dalytieji 
savo laiku Įnešimai Lietuvos Seime sąryšyje su la byla ir kilu
sieji deliai.to ginčai tarpe Seimo narių ir Vyriausybės atstovų.

Šiame pat “Naujienų” i
ras trumpą Puryckio bylos istoriją. Ar mums pavyks paskelbti1 soj savo iki šiol vestoj politikoj, 
taip pat bylos nagrinėjimo teisme aprašymą, tuo tarpu, pasaky-(Tos permainos gi tokios, kad so
ti negalime. Nes byla ėjo prie uždarytų durų, ir spaudos atsto- vietai žadą atidėti visai į šalį 
vams nebuvo leista ją klausyti. Vienok ir be to aprašymo kiek- planus apie sukūrimą revoliuci- 
vienas, kuris atsidėjęs išstudijuos skelbiamus “Naujienose” doku- jos visame pasauly, vietoj to gi 
mentus, galės įsigyti gana aiškų supratimą apie tą bylą. Tas f ak- visas savo jėgas sukaupti dur
tas, kad dabartiniai Lietuvos valdovai privertė Vyriausiąjį Tri- bui padėčiai gerinti pačioj Rusi- 
bunolą nagrinėt Puryckio bylą, pasislėpus nuo viešumos akių, tik- joj.
tai sustiprina kaltinimus, kurie išdėstyti Valstybės Gynėjo ras-' Oficialis sovietų laikraštis

, i Pravda išspaudino straipsnį, ku-
Joks laikraštis, išskiriant “Naujienas”,' šito /‘rašto neturi, o l iame atvirai pareiškiama, kad 

jeigu viešpataujančiosios Lietuvoje partijos organai ir galėtų jį komunistų judėjimas centrali- 
nėj ir vakarų Europoj esąs visaigauti, tai jie neskelbs jo. MeS kviečiame todėl "Naujienų

tytojus kiek galint plačiaus paskleisti žinią apie šiuos dokumen- paraduotas, 
tus, idant musų visuomenė patirtų iš jų, kas dedasi už Lietu-- 
vos politikos scenos. Paskleidimas šių dokumentų plačiojoje mu
sų visuomenėje bus kartu atsakymas į Lietuvos krikščionių de
mokratu pasikėsiniidą tą be galo svarbią bylą paslėpti nuo vię 
Šurnos! T

Toje KALTINIMO AKTO dalyje, kuri Įdėta šiame “Naujie-s 
nų” numeryje, eina kalba apie tai, kaip tapo sugauta kontraban
da (šmugelis), trijuose vagonuose,.-kurie buvo siunčiami iš Kau
no j Maskvą; kas ttibse vagonuose užtikta, ir kaip tas šmugelis 
buvo Milichovskio ir Puryckio suplanuotas. Sekančios Kaltinimo 
Akto dalies turinys yra toks: šmugelis po valdiškomis antspaudo- 
mis (“diplomatinėmis valizomis” ii4 vagonais); Avižonio sandėlis 
Maskvos Atstovybėje; “maistas Atstovybės tarnautojams” (ku
rie to “maisto” negaudavo); “diplomatinio” biznio pelningumas; 
Departamento Direktoriaus Vaitiekūno ir Ministerio Puryckio 
prisipažinimas: siuntimas produktų “reprezentacijai” — jokių 
atskaitų:

KALTINIMO AKTO dalis, išdėstant! šituos dalykus, tilps 
“Naujienų’’ sekančiame numeryje — pirmadienį.

Kaltinimo aktas
JUOZUI PURYCKIUI, JUOZUI 

AVIŽON1UI, ZOCHARUI
VAITIEKŪNUI, JUOZUI 
MILICHOVSKIUI 

IR JUOZUI ŠUTINIUI.

192f metais ir spaudoje bu
vo rašoma ir visuomenėje ėjo 
gandai, kad Užsienio Reikalų 
Ministerijos aukštesnieji valdi
ninkai ir Lietuvos Atstovybės 
Maskvoje tarnautojai gabena1 
po valdiškomis antspaudomis, 
pasipelnymo tikslu, įvairius da- 

ietuvos Maskvon 
kokainą, cukrų, 

o

Toliau telegrama Bdrliner Ta- 
geblattui sako, kad maskviškio 
T.temacionąlo gązdinimai pa
sauline revoliucija labai blogai 

į*Ameriką ir Europą, o 
todėl sovietų valdžia, savo rei
kalui pataisyti, priversta dabar 
“pasaulio revoliucijos” flagą nu
leisti žemyn. Vietoje Zinovje- 
vo planų apie sukūrimą pervers
mo visame pasaulyje, sovietų 
valdžia imsis daug praktiškesniu 
ir jai pačiai išganingesnio darbo, 
būtent, gerinti padėtį krašto vi
duj, nuraminti ir patenkinti val
stiečius ir darbininkus ir įsteig
ti normalesnius santykius su ki
tomis valstybėmis.

Vokiečių laikraščio korespon
dentas betei įspėja nemanyti, 
kad trečiojo internacionalo dar
buotė butų visai paliauta. Vi
sai ne. Reiškia tik, kad inter- 
nacionalo vadas Zinovjevas bu
siąs kuriam laikui padžiautas 
ant lentynos gulėti. i

1 Washingtone laukiama Zinovje- 
vo pašalinimo.

VVASHINGTONAS, vas. 27.— 
žinios apie tai, kad Zinovjevas 
ruošiamos nuversti, nemaža su

vskis, kuris slaptomis Žvalgy
bos agentūros .žiniomis, vežio
ja bolševikams kokius tai svar
bius dokumentus apie_ Lietuvą domįno valstybės departamentą.

Departamento valdininkai išsi- 
, padai \ti pas ^a(j jej zinovjevas išei-

iį kratą ir patikrinti esančią .1° ^ lauk, sovietų valdžia daug 
greičiau sulauktų Amerikos pri
pažinimą.

ir kontrabandą, nutarė sulaiky
ti ji parubežyje

liUv L. Anglija, vas. 27. |
La’ko siautusių per pastarąsias 
keturias 'dienas smarkių aud
rų, Islandijos žve imi amuose 
vrrdenyso žuvo aštuoniasde
šimt keturi žmonė-*. Kelurioli- raščio Tribūne žiniomis Angli 
ką žmonių 
ja n no į u gar

NEW YORKAS, vas. 27. - 
“Bolševikas” Vengrijos grafas 
Michael Karolyi, kurs prieš kiek 
laiko atvyko į Jungtines Valsti
jas pas savo čia susirgusią žmo- 

,ną, gavo valstybes departamien- 
' paskendo su žvejo-Jos Valdžia por savo ambasado- to leidimą kalbėti pietuose, ku- 

liviu Scapa b'low,irių Paryžiuje, lordą Crewe, pa- ’riuos Civil Liberties Unija kelia 
jd žuvo su gar-:siulius premjerui llerriotui su- jam A’storo llotoly kovo 7 dieną, 

l'io'd Marshnl Rcborls j daryti keturlypę santarvę, susi-į Valstybės departamentas mat 
visi j dedančią iš Didžiosios Britam- leido grafui Karolyi įkelti koją 

į Jungtines Valstijas tik ta sąly
ga, kari, jis čia nelaikys jokiu 
kalbų nė referatų.

Senato užsienių ireikalų komi
sijai padarius valstybės departa
mentui pakrausimą dėl grafo Ka
rolyi, sekretorius Hughes prane
šė komisijos pirmininkui, sena
toriui Borą h, kad d e! inlomia- 
cijų, kurių valstybės departa-j 
mdntas turįs apie grafą Karolyi, Į

Jugoslavija ir Bulgarija skiria 
mišrią komisiją ramumo sie
noj žiūrėti

PARYŽIUS, vas. 27. — Laik-

ir keturiasdešimt 
is’ 'ndiečiai, žuvo

Septyni užni.ušti Francijoj
SABBEBOURG, Francija, va

sario 27. ‘ Smarki audra va
kar sugriovė čia dirbtuve. Grin
da mos triobesio sienos septy- 
n'i i darbininkus užmušė, o pen
kiolika kitų sužeidė. I *

\

500 metų ąžuolas nuverstas
PARYŽIUS, vas. 27. — IX- 

(7'iausins ir seniausias Fcntai- 
nebleau miške ąžuolas, 500 
melų senumo “Karolio Didžio
je Ąžuolas”, tapo siautusios 
smarkif audros nugriautas. 
Audra visam? krašte padarė

KURDISTANE PASKELBTA
* KARO PADĖTIS

.v
-1—i-uA  ' ?

KONSTANTINOI’OLIS, vas. 
26. — Del neraniumų Kurdesta- 
ne, Turkų valdžia paskelbė tame 
krašte karo padėtį. Vartojimas 
tikybos dalykų politikos tiks- 
launs bus laikoma nusikaltimu 
lygiu valstybės išdavimui.

• Prancūzai pagerbia Leniną

—sachariną 
galanterijos prekes ir tt. 
iš Maskvos — brilijantus, auk 
są ir kitas brangenybes. Be to 

« skyriaus agentūros 
.sulekia, kad kaip ar- 
taip ir visuomenėje 
nepasitenkinimo balsiu 

dėl tee speku’liac’ 
jos, kurią Už. Rei-

žiniomis 
m i joje,

I t. b. 1
57-69,77-81 kalų Ministerija su
Ibi—115 pagalba . kurjerių

Skrinikovo, Mili- 
chovskio ir kitų veda po “dip
lomatinės važmos” priedanga.

Trijų vagonų sulaikymas 
Šiauliuose.

1921 m. lapkričio mėn. 28 dM 
žvalgybos skyrius, gavęs ži
nių, kad Užs. Beik. M-ja išsiun
tė lą dieną 3 vagonus su pro
duktais Lietuvos Atstovybės 
vardu Maskvoje ir kad tuos 
vagonus lydi kurjeris Milicho-

lydimuose vagonuose važmą. 
Tas nutarimas buvo praneštas 
Krašto Apsaugos Ministeriui, 
kuris sti1 Ministerio pirminin
ko žinia davė tam savo sutiki

mą. Ant rytojaus, 
it. b. 1.23 Šiaulių stotyje, Žval

gybos skyriaus* pa
rėdymu, tapo sulaikyti trys 
vagonai (30061), 13490 ir 259- 
423 Nr. Nr.) siunčiami Ųž-io-

9 nicL Reikalų 'Ministe- 
t. b 1. 42* rijos Lietuvos At

stovybės Maskvoje 
vardu. Kadangi minėtų vago
nų palydovas Mi'lichovskis, pa
likęs vagonus išvyko Rygon su 
visais lydimais dokumentais, o 
prie vagonų liko vienais' U. R. 
M-jos valdininkas šutinys, ku
riam buvo Ministerijos pasiūly
ta vykti su tais vagonais Mas
kvon, todėl vagonų patikrini
mas* tuojau negalėjo įvykti ir 
patikrinimui jie buvo nugaben
ti Joniškiu. Po to, kai vago tymu priėmė bilių,

VOKIETIJOS KARO NAŠLĖS

BERL1NAS, vas. 26. — Pen
sijų biuro oficialėmis žiniomis 
daugiau ne 200 tūkstančių dėl 
karo našlėmis likusių vokiečių 
moterių vėl ištekėjo, o 366 tūk
stančiai dar tebėnašlauja. 597,- 
380 žuvusių kareivių našlėms ir 
našlaičiams valdžia duoda pašal
pas.

Pa-— Azijos vandenyse, ties 
lavano sala, įstrigo seklumon 
Jungtinių Valstijų karo laivas 
Iluron. Trys laivyno valkai iš
plaukė iš Manilos bandyti jį 
ištraukti.

(Tąsa ant
džia autorizuojama 
skolos Amerikoj.

BRIUSELIS, Beilgija, vas. *27. 
—- Atst&vų butas pirmuoju akai- 

. kuriuo vaL 
iešH,oti pa- Į

SOFIJA, Bulgarija, vas. 27.— 
Tolesniems neramumams sienoj 
tarp Jugoslavijos ir Bulgarijos 
išvengti, abiejų kraštų valdžios 
sutarė paskirti tam tikrą mišrią 
komisiją, kurios uždavinys bus 
ištirti dalykus ir patarti, kokiu 
pavartoti priemonių neramu
mams kelią užkirsti.

Tik tuo bųdu> abiem valdžiom 
bendri veikiant, ir tegalės būt 
taika JugosIavijos-BuSgarijop. 
sienoj išlaikyta.

žinomų, 1 
su garlaiviu1 jos, Francijos, Vokietijos ir Bel- 

'gijos. Tokios santarvės tikslas 
butų dvejopas: garantuoti Fran- 
cijai saugumą nuo Vokietijos, ir 
atitraukti Vokietiją nuo galimos 
jos sąjungos su Rusija ir Japo
nija.

Reikštų paukojimą Lenkijos

Šitas Britų siūlomas planas 
reikštų, kad. Vokietijos rytų sie
nos butų atiduotos likimui ir 
Lenkija palikta žinotis kaip tin
kama, — kam Francija iki šiol 
visados bdvo priešinga.

Paskutinis Britų generalio 
štabo pranešimas, kuriame įro
doma, kad Britai turį apsisaugo
ti ne nuo La Manšo kanalo (t. y. 
ne nuo Francijos), bot nuo Rei
no (Vokietijos), matyt, padare 
įtakos premjdro Baldwino kabi
netui -peržiūrėti iš naujo garan
tijų Francija! klausimą. Teirau
tasi dagi Olandijos, ar ji neno 
retų prisidėti prie santaivės.

' Lenkai nusigandę

VARŠUVA, vas. 27. — 
kai labai susirūpinę tuo, 
tarp Francijos ir Anglijos 
nuolatinės pertraktacijos dėl su
tarties gairaiituoti Francija! sau
gumą nuo Reino pusės, o Vo- 
vietijos rytų siena (t. y. vokie
čių-lenkų siena) visai ignoruo
jama. Varšuva taip tuo susiru- 
pijius, kad lenkų užsienių reika
lų ministeris. Skrzynski, kalbė
damas vakar parlamente, įspėjo 
Paryžiaus valdžią, kad jeigu 
Francija apleisianti Lenkiją ar
ba atsimosianti nuo apsigynimo 
šutaries su Lenkija, tai bemą

stant Europa atsidursianti dide
liame koro pavojuje.

vDOU1ARNENEZ, Francija, 
27. Naujai išrinkta miesto 
taryba nutarė senąją švento 
Kryžiaus aikštę perkrikštyti i 
Lenino aikšte.

ES C?

Chicago ir apielinkė. —šian
die niaukstosi; Luputį šilčiau; 
vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra žemiausia 
buvo 6 vai. ryto, 2°; aukščiau
sia, 3 vai. po p., 16° F,

Šiandie saulė teka 6:29, lei
džiasi 5:37 valandą.

PINJGŲ KURSAS
Vakar, vasario 27 <1., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 109 frankų .....
Danijos, 100 kronų .......
francijos, KM) frankų 
Italijos, 100 lirų .... 
Lenkijos, 100 zlotų ........

x Norvegijos, 100 krhnų 
Olandijoj 100 florinų . 
Suomijos, 100 niąrkių ... 
Sve<hj<«, 100 kronų 2... 
Šveicarijos, 100 frankų

$4.77
$5.02

$17.81
$5.14
$4.03

Len- 
kad 
eina

Meksikos maištininku
VADAS PASIDAVĖ

Vera Cruz valstija beveik apva
lyta nuo maištininkų

MEKSIKOS MIESTĄ^, vas. 
26. - Maištininkų vadas Ričar
do Morales, kurs iki šiol opera
vo Coatepėc srity, su savo dviem 
vyriausiais padėjėjais pasidavė 
valdžiai be jokių sąlygti. i

Tuo budu Vfera Cruz valstija j 
tapo beveik visai apvalyta nuo 
neiaipaus «ivalo. Oficialėmis j

$19*25 žiniomi^ belikęs vienų vienas 
$15.24 maištininku vadas dair neaugau- 

$2 53 tas. bet jis savo sekei u tetuns$40.00 4
$26.95
$19.25

nedaugiau kaip dešimtį.

Lietuvos PinigŲ Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50 *
100
200
800
400
500
600
700
800
900 litų .

1900 litų ..

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

. $5.50 

. 10.50 

. 20.75

. 81.(10 

. 41.25 

. 51.50
61.75
72.00
82.25 

„'•92.50 
102.76

INDIJON V SUKILIMAS

COLON, Panama, vas. 26.— 
Nedidelėj Naragana saloj, tris
dešimt mylių nuo San Blas 
įlankos, įvyko vietos indijonų 
sukilimas, iššauktas nužudy
mu vieno seno indijono. Suki
lime buvę užmušta keletas 
žmonių.

GOSHEN, Indo vaa. 27.
Prie Šitos Humos ‘ re'iki'»"prid«ti 2} vakar Standard Pla- *

centai pašto išalidų ui koin< siuntinį, tin,g Worksy padarė apie 110,000 i 
SXn‘d»P»7f«U “,e‘'ramu ~ d" nuostoliu. j

Čechoslovakijos užsieniu 
ministeris nerezignuos

bet kurių negalima esą viešai 
skelbti, departamentas, įleisda
mas grafą Amerikon, matęs rei
kalo pavartoti prieš ji atsargu
mo priemonių.

Pabėgusieji Indianos sena 
toriai grįžo atgal

1NDJANAPOLIS. lnd.,.v. 27 
— Pabėgusieji i Ohio valstija 
Indianos legislaturos senatoriai, 
demokratai, šiandie vėl visi aš
tuoniolika sugrįžo valstijos so- 
stinėn savo pareigų eiti. Jie 
grįžo iš Daytono tuo pačiu mo- 
torbusu, kuriuo buvo nuo posė
džio pabėgę, dainuodami “Back 
home again i n Indiana.”

V1ENNA, Austrija, vas. 27. - 
Paleistos žinios kad čekoslova- 
kų užsienių ministeris. Beneš ža
dąs pasitraukti, neturi jokio pa
mato. Jis pasilieka savo vietoj, 
flcaįp buvęs- ir jo padėtis nė kiek 
nepąliestn. Jo santykiai su kra
što prezidentu Masaryk ir visais 
kitais kabineto nąriais yra ko 
geriausi.

Gandai apie jo rezignavimą 
veikiausia kilo dėl vieno slova
ku 'dienraščio pareiškimo, kad 
dovakų liaudies partija stojan
ti opozicijon prieš Benešą dėl jo 
priešingumo slovakų autonomi
jai.

SHiREVEPORT, Laivas, 26.
Govėda žmonių, sugavusi, 

mllinciavo negrą 'J d? Airy, kal
tinama dėl nužudvmo žmo
gaus.

Svarbus
Priminimas

4

Jau artinasi didžiausios pavasario 
Šventės Velykos. Mes visi esame pratę su
teikti kokias nors dovanas savo giminėms, 
savo artimiemsiertis ant švenčių; palinks
mint ir pradžiuginti juos.

Kartu su šventėmis artinasi pavasaris. 
Pavasario laikas yra labai svarbus Lietuvos 
žmonėms: ten jiems reikia žemė apdirbti ir 
laukus apsėti. Gerai atliktas daubas duoda 
gerus vaisius,1 blogai — prastus. Šiuo lai
ku kartais menkutė paspirtis suteikta iš 
šalies šimteriopą naudą neša.

Persiuntimui jūsų dovanų Lietuvon vi
suomet geriau yra naudoti NAUJIENŲ 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ, telegramų 
ar pašto perlaidomis, kuris turi tiesioginius 
ryšius ir susinėsimus su Lietuvos Kopera- 
cijos Banku, ir per tą banką su Lietuvos 
Liaudimi. Visokios piniginės perlaidos at- 
liekąmos į trumpiausį' laik^ ir sudidele nau
da žmonėms.

Iš kitų miestų reikalaukite mūsų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog j musų 
rastinę arba Į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA,. 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 Wcst 47 St.

NAUJIENOS
; t ' 1

1739 So. Halsted St Chicago, 11L

IMPERFECT IN ORIGINAL
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[KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y

Iš Amalgamated C. W. of 
Linijos 
riaus 
mo, 
dieną,

54-to Lietuvių Sky- 
nepaprasto susirinki* 

atsibuvusio vasario 19 
1925 m.

Susirinkimų'atidarė pirm. J. 
Glaveckas, pranešdamds, kad 
protokolų raštininkas Manelis 
yra suspenduotas per Pildomą
ja Tarybą ir kad iš los prie
žasties šiame susirinkime 
kia rinkti kitą raštininką.

prisipažįsti prie
Manelis atsaku:

Kiną diskusijos 
ne. ,
p. Milinavičius
Manelis lygiai
dovanoti anais

Na, daleiskime, pirm, sulig cų dainų skambėjimas lygus 
tų šauksmų butų pasitraukęs sukiužiusei čerpei. Jei tiek tega- 
ir jo vietą butų užėmęs kitas, lite, geriau
Bet ar nebūtų galėjęs kas nors pečiaus, o ne į' kitas kolonijos 
ir antram pirmininkui padary
ti užmetimų ir pastatyti reika- Į dasi daug geresnių dainininkų.
lavimą, kad pasitrauktų? Juk 
taip einant niekuomet
tvarkos neprieitume'.' Jeigu yra ja žmonės išgirdę kiek geriau 
užmetimas, (skundas, tai sulig balsą valdantį, bet toli gražu 
unijos nusistovėjusios tvarkos negalima Daubaro lyginti ilr vą- 
-4- reikia pirma ateiti į Pild.
Tarybą ir ten paduoti apkalti- 
iiirno akta, šitokioj 
mūsiškiai skundo 
jie apfcnkė unijos 
tvarką paskelbė 
nepamatuotų šmeižtų

sėdėkit namie už

važinėkitės —čia ant vietos ran-

Dainavo iš Chicagos daininin-, 
prie ’kas Daubaras keletą dainų. Plo*

tvarkoj 
nepadarė; 
nustatytų 

“Laisvėje” 
ir susior-

rei-

Triukšmas
Iš dešinės pusės vienas po 

kitam pradeda šaukti, kad pir
mininkas “s*kebas” ir kad tu
ri pasitraukti nuo vietos. Pirm, 
aiškina, kad ne vietoj klausi
mą keliat, esą reikia pirma pa
daryti tvarkų vesti susirinki
mui, o vėliaus bus galima ir 
pirmininko “skebavimas” svar
styti. Nieko negelbsti. Buivy
das, Jankaitis, černauskas, 
Hermanas, Misiūnas ir kiti 
susinervavę šaukia ir šaukia 
tų pačių giesmę, kad pirpiinin- 
kas skebas... Iš publikos ky
la balsai: “išmesti Buivydų

dinti geru dainininku. Ant galo 
kenošietė Rudaničienė su dukte
rimis kad jau dainavo tai dai
navo, tu r būt ii‘f j i pati ' nežino 
ką bedainuoja. , Publikoj kiek 
rimtesni, netekę kantrybes, pra
šo katutėmis, kad nustotų da(- 

i zirz- 
Iš viso to 

programo nieko neišėjo.

ganizavę i/tėjo į unijos susirin-anavus, o ji dar daugiau

Vietos lietuviai 
tarp ne savo tautos 
kliuvę į tokį parengimą. Lietu
viškumo nėra ir visu kuo nepa- 
tenktinti; daugumas išsireiškė, 
kad “geriaus tokie svečiai ne
lankytų musų kolonijos”. Su
prantama, jiems ir mums butų 
sveikiau, nes iš tokių parengi
mų lietuviams naudos nėra. Re
ntimas jų, tai reiškia vi jimąs 
virvės, su kuria , lietuviški ko
munistai tave,' brolau ir sesute,, 
trauks* prie Rusijos, kad mes 
Vėl lietuviai būtumėm rusų ver
gais, kaip kad prieš karą. Maža 
lietuvių, tautelė esame, dirbki
me visi dėl prigimto krašto Lie
tuvos ir savo brolių ilr sesučių 
labo.

Si“’'DVi SERGANČIOS MOTE- ĮnorIdAMI
RYS ATGAVO SVEIKATį
Per vartojimą Lydia E 
Pinkham s Vegetable 
Compound. Skaitykit 

j y laiškus

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

g, L FflBIONAS Cit

vicc-anl 
laike susi
ramini, jo

laukan! 
“i Ma^'l

Kirk vėliau ateina salėn-pri
žiūrėtojas su savo specialiu po- 
liciątu ir prašo pirmininko, 
kad paleistų nubąlsavimui — 
ar triukšmadarius mesti lau
kan? Pirmininkui užklausus: 
“kas norite, kad Buivydą^ ir jo 
šalininkai butų išmesti lau
kan?” Veik visas susirinkimas 
iškėlė rankas, kad išmesti, (ii, 
kad rėksniai pasiliktų svetai*- 
nė j — balsavo tik du tuzinai.

Meta laukan

važiuokite!

Spcšelis policislas tuoj 
ima Buivydą mesti laukan, 
storasis priešinasi. Prasi'

pa-

vylias tampa nugalėtas- ir is- 
inestas laukan, černauskas ki
tu salės šonu pats išbėga, o li- 
kusius policislas meta per šo
nines duris (kurios yra. išėji
mui nuo ugnies), pimaišo jų 
pačios ir tos sykiu išmeta
ma laukan. Dideliausias klyks
mas. (Kaip šilas unijos 
rius gyvuoja — dar tokio 
kio nebuvau matęs).

Ateina teguliarė policija 
vienas jų užeina ant estr 
ir paaiškina, kad su*įlinkimai 

tik ne- 
Policis-

dėjo prašytis, kad jį neduotų 
teisman,' nes moteris esanti li- 
gonbuty ir ji negalėsianti pa
kęsti tokio dalyko. Be to, jam 
sunku busią ir iš darbo išlikti 
ėjimui teisman ir tt. Pirm, pa
klausia:: “ar 
kaltės.?
“Taip, kaitas.” 
ar dovanoti, ar

Tuom tarpu 
pastebi, kad p. 
taip pat prašėsi
metais, kai buvo pagautas kor
poracijoj pinigiškam •klau
sime. Bet kiti kalbėtojai pa
reiškia, kad p. Maneliui bus 
galima dovanoti jeigu jis pasa
kys, kas jį prikalbino * proto
kolą pertaisyti.

Petroniu! priėjus prie Ma
nelio ir kažką pašnibždėjus, 
Manelis atsisako susirinkimui 
pasakyti aplinkybes ir pasišo
ki,, kad tylėsiąs, čia susirinki
mas nutaria 272 baląais prieš 
7(1 vesti atatinkamu keliu tyri
nėjimų tolinus, (ii į Manelio 
vietą išrenkama naujas ' sekre
torius, E. Kalpokas.

Padarius pastabą 
pirmininko, kad jis 
r inkimo neužsilaiko
vieton išrenkamas Ig. Karinas. 
Iš aukščiausios Tarybos rezig
navus pil. Zarlandai, jo vieton 
išrenkamas V. Paškevičius, 

įnešta pakalbėti apie triukš
madarius. Po trumpų apkalbė
jimų bei nurodymų įnešta, kad 
J. Buivydas, K. Jankaitis, V. 
Černiauskas, B. Jakubonis, VI. 
Misiūnas, A. Hermanas, Jasulai
tis, J.osulaitiene ir Ramošką 
butų suspenduojami nuo spren
džiamo balso už triukšmo kė
limą ant vienų metų. Antras 
įnešimas ant penkių metų. Už 
pirmų įnešimą balsavo 31, už 
antra — 252 balsai, lokiu bu
čių minėtos ypatus neteko 
sprendžiamo balso 5 melams. 

Pirm. J. Glaveckas daro pa- 
lX<1 jis nolciiomot it o- 
s ir priduoda rašti- 
mą iš Akermano 
kurioje jisai dirba,!

su te,s dirbtuvės valdybos pa
rašais, kuri perskaito ir žodžiu 
tos pačios dirbtuvės darbinin
kai šteinys ir Žemaitis 
patvirtino, kad per “Laisvę” 
Glaveckas buvo Liaunai ,apš
meižtas skebavimo įtarime. 
Susirinkimas vienbalsiai pripa
žįsta Glaveckų nekaltu ir nuta
ria, kad unijos skyrius- su “Lai

mio $io laiko
bendro su ja sirodo ir iš 

| “Li uosy bes 
Tarybos, kad p-lės 
daugiau nuo žmonių pilnas 
eikvojami, jo- šaky pastatyta stora

ar gru-:kitos kiek užpakaly jos plones- 
us. Už nes, o už , jų — gyvanašliai ir 

Tiek to išveida, 
svarbų dainų skambesis; toks 
būrys dainininkų, jei jie butų 
visi dainininkais, nuo balso sve
taine" plyšo; bet dainavo vieną 
dainelę silpai, laukiu, kas bus 
toliaus, dainuoja antrą ir tre
čia —dar silpniau. Visas dainuo-

kimą triukšmo kelti, teisėtai.giantį balsų leidžia, 
ir 2 trečdaliais balsų iršinktą 
pirmininką nušvilpti nuo est
rados, o paskui pastatyti savų 
pažiūrų žmogų. Juk niekas 
taip nedaro, ypač organizuotų 
ir civilizuotų žmonių tarpe.

Jeigu jus komunistai turėjo
te kokį skundų anl pirminin
ko, tai galėjote jį įteikti sulig 
nustatytos tvarkoj ir lame 
klausime išreikšti savo nuo
mones ir reikalavimus — kuo
met ias klausimas butų buvęs 
svarstomas.> Ret ne. Jus, susi
telkėte panaudoti komunistiš
ko? diktatūros metodus ir šian 
dien turite , kęsti gėdos ir he- 
smagumų dėl savo neapgalvo
tų ir kvailų ^žingsnių. <, Atmin
kite, draugučiai, . , kad čia ne 
Rusija, kad čia yra Ąmerika ir, 
lodei su riksmais ir .kilikais 
nebandykite uniją užvaldyti. 
Bukite žmonėmis, kaip ir kiti 
susipratę darbininkai, o tuo
met ir unijai ir jums bus>daug 
sveikiau. —P. M.

—Koresp.

17as Metinis

KONCERTAS
Rengia

Lietuviu Motery Draugija “Apšvieta”
*

' Subatoj, 7 d. Kovo (Mareli) 1925 m. z
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ

2242-44 West 23r<l l’lace
Durys atsidarys u30 vai. vak. Programas punktualiai prasidės 8 vai. 
įžanga ypątąį Muzika M. JOZAVlTO

' ' r Č " " ' ' ''(Koncertą su perstatymu;subejks mupts gerai žinąuii Dzimdzi-I):ną- 
įdzi artistai. Muihs ąįpfe ju6«-‘ nėra *Ką ciabg rašyti;''n£s clYicag'lcčihi 
| laba i juos pamylo, kas mate. Kartą nori juos matyti ir daugeli kar- 
itų, 1 asibaigus programai bus šokiai-. Kviečią skaitlingai publiką at
silankyti Liet. Moterą Dr-ja “Apšvieta”.

RENGIMO KOMISIJA

Valdosta/ Georgia. -— “Aš kentė
jau nuo Jakai didelio moteriško silp- 

■■■iii i —,y, numo ir turėjau 
labai nemalonius 
simptomus, skaus- 

® ""1 ■ ■" ■ "1"401^ ’r kojų. Nuo to lai-
ko kai)) pradėjau 
valtoti Lydia E. 
Puškham’s Vege
table Compound, 
aš jaučiu geriau vi- 
sais atžvilgiais ir

V ąemalonųs simpto- 
Ky.v;< maj pranyko. Jūsų

gyduolės yrą geros dėl nervingų ir 
nustipusių moterų”. — Mrs. L. ;O. 
Dasher, R. F. D. 4, Box 14, Valdo- 
sta, Georgia. ♦

Pagelba nuo pirmo butelio
Battle Creek, Mich. — “Aš turė

jau didelius skausmus ir sutinimus 
šonų, kaip kada taip labai skaudėda
vo, kad aš negalėjau dirbti savo na
mų darbo ir buvau begalo nerviška. 
Clevelando laikrašty aš skaičiau lai
škų apie Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compound. Aš gavau gerą pą- 
gelbą nuo pirmo butelio, aš ir toliau 
vartosiu jas, nes aš žinau, kad jos 
man pagelbsti. Aš noriu pagelbėti 
kitoms moterims ir atsakysiu j jų 
laiškus”. — Mrs. C. E. Pąlmer, 247 
Champion St., Battle Creek, Mich. i

Tel. Lafayette 4223
• e •

Plumbing, l^eating \ 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patajęnauju kuogefiaušiai.
' ;M. Yuška,f y

3228 IV. 38th St., Čhicago, III

valia triukšmo.
i susirinkimų.

Vėl ramu
Išmetus triukšmo 

laukan, susirinkimas 
tuom laikini raštininkų 
kelsoną ir 
pusmetinio 
protokolą, 
užgiriu.

J. Mi- 
praeilo 

susirinkimo 
su- i rinkimas

Racine, Wis. TEATRAS IR BALIUS
Rengia Liet. Darb. Namo Bendrove

Komunistąms nesiseka.

ra t 
ška.

ii ateityje nieko 
neturės.

{nešima Piki, 
unijos pinigai 
rio laiku nebūtų
kiai politinei partijai

įnešima 2G8 balsai, 
Nutarta, kad ir slreikieriams 

ne-

spendav imas,
už protokolo

Pirmininkas

Mantilio su- 
is padarytas

proto-

kad parašytas 
nutarta; jis 
galįs paremti 
shvo prižadus

taip, 
savo 
$35,

parodo proloko- 
reikalauja Mane

lio persitikrinti, ar jo palies 
ranka yra rašytas tas 
kolas, ar ne. Manelis
nę i protokolo raštą pripažįsta, 
kad protokolas yra rašytas jo 
ranka ir 
kaip buvo 
tvirtinimus 
ir čia pat 
kia raštu.

Po įteikimo raštu Manelio 
tvirtinimų ir prižadų, J. Vai
tukaitis praneša, kad jis buvęs 
pas ekspertą, ir parodu proto
kolo 
Bubnis parodo 
raštišką liudymą, kati 
k> kelios 
tais išplautos( ir įrašytos iš 
antro sykio.

nufotografuotų
nuo

yra

kopijų, 
eksperto 
protoko- 
kemika-

kaltu. Reiškia prisipažino,

tų, kuris sako, kad buvo nutar
ta, jog unijos valdybom rinki
mai turi būti priešmetiniam 
susirinkime. čia Manelis ura-

809 W. 351h St., Chicago i
Te!. Be levard 0611 ir 0774 £

PADAROM PIRKIMO IR PAR* t.
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus Ir ♦
Parduodam Laivakortes. * i.’

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-1B 

Tel. Central 4411.<Val. nuo 9-5 
Gyvenimo vieta:

3323 So. Halstcd St
*Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
A D V O K A T A S 

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St.

v‘ Room 1211
Tcl. Dearborn 1013

Valandos nuo 9:30 iki 1 vai.
Bridgeporto Ofisas

3335 So. Halstcd St.
Po piet ir vakarais iki 8 vai.

Yards 0141 ir Yards 6894
Bylos visuose teismuose - Ab 
■Atraktai. — Ingaliojimai. — Pas 
kola pinigu 1 ir 2 'nnrp-ičianu 
— /

Vasario 8 d., Turner Hali, 
Raciną buvo suvažiavę iš visų 
kampų likučiai bolševizmo gar
bintojų. Garsino plakatuose, 
ne mažuose, bei dideliuose, kad 
busiąs koncertas ijyopecfttė “Dvi 
l<omut©s”. ŽinjęerduYlTO delei 

nueinu pažiūrėti to ALDLD. 8 
apskričio .parengimo. Svetainė 
apituštė.

Po trijų pradėta pildyti pro
ga amas. Apsaugok viešpatie 
nuo tokio programo! Nuobodu
mas ima žiūrint; sakysiu, ir 
žmonių turėjimas drąsos neišsi
lavinus rodytis publikai. Atsi
miniau, kas per publika susirin
kus. jie geresnių gal nemato, 
jiems kiek ir atrodė į madą, 
mat savi žmonės viską daro. Pa- 

Waukegano, III. 
Choras”, vedamas 

Vaitekunąitės. Pristojęs 
steidžius”? prie* 

moterėlė,

JOHN KUCH1NSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

Atydai
Lietuvių

Nedėlioj, 1 d. Kovo-March, 1925
CH. STRŪMILO SVETAINĖJ

. i 107 St. ir Indiana Avė.
Lošimas prasidės lygiai 6 vai. vakare. J užauga tik 50e.

ORKESTRĄ K. POCIAUS
Sęcn<j statoma puikus ir juokingas veikalas

- At J c A IRĘS
kurio' atv^izdisitnui yra užkviesti iš Chlcagos gabiausi lošėjai, 

A. L.?'P. M. S. 1 kuopos.
puikus vaizdelis iš Lietuvos kaimiečių gyvenimo, 
npsivėlnokite atęiti, nes paskui galit pradžios ne- 

Kviečia visus ateiti, RENGĖJAI.
Visus meldžiame, 
matyti.

■f

Vienuolyno arba Marąuet- 
te Parko ir Brighton Parko 
Spielirrkių nuo dabar NAU- 
IENOS yra išnešiojamos: 

reguliariai kasdien kiekvie- ; 
□am skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip- I
kites pas

S. A. VASILIAUSKĄ ■. 
3434 W. 65 Street, 

Rcpuhlic 4876

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room |200J
Te|, Randolph 1034—Vai, nuo 9-6

**53 Vakarais

3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 0775

Ji I i vi n! I ųlILU 
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
VATA N D O S: Kas dieną nuo 2 

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

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

■■■ i i. , 7———— Į     

John Bsgdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: 2151 West 212 Stteet 
Telephone Roogevelt 9090

NAUJIENŲ
METINIS

prieš 3 L1 senberniai.

skii iunl turi būti sušliukt 
paprastas susirinkimas.

Delegato raportas.

luvės jau pusėtini pradeda dir
bti; likusios keturios, 
dar nepradėjo dirbti.

Kai kurie, konlrakt

kurios

mi
laikapoję darbininkams algas, 

iš tos
skundų į Piki. Tarybą, bet 
los dirbtuvės vėl susitvarkiu
sios ir skundų jau išvengian
čios.

pr:< žaslies

vesti smarkių
Pi 1d. Tary- 

kovų prieš' 
lwn Iru k t orių 

prieš kapojimų

Žiedeliui pavėlino eiti j part
nerius 5 «t Mačiuliu.

P. Montvila, Skyr. korespoii.
P. S. Kadangi gavau' įgalio

jimą šiame susirinkime padą-

mo virš aprašytame susirinki- 
m«Ą tad ir pabrėžiu keletą žo
džių. M

Town of
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naują vietą.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-
i ienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon 

G. Beitosios 
1616 W. 47th Streetkė jokios susirinkimo taisyk

lėj, nedavė prezidiumui susi
tvarkyti, bet šaukė, kad pirmi
ninkas pasitrauktų nuo vietos 
ir lt. ir'H. -'Lietuvon, duoda Naujienom

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus

KONCERTAS
Nedėlioj, Kovo 8tą d Namų Telefonas Canal 1667

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530 

Tcl. Central 6390
Vak. 3223 S. Halstcd St., Chicago

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halstcd St. T. Bou!. 6737

įCHlCAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ] 
3131-3"5 So, Halsted St.

Pradžia 7. vai. vak.

, Koncerto programas bus žingeidus ir puikus. K 
dalyvaujanti artistai bus paskelbti vėliau 
visi iš anksto rengtis, nusipirkite tikietus iš ank> 
nereikėtų prie dury laukti. -

jncerte 
Pradėkite 

to, kad

Tel. Dearburn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiesiyj: 
Room 17(26

CH1CAGO TEMPLE BLDG. 
VV, VVashington St. 
VVašhington & Clark
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Valparaiso, InrL i
ILietuviu Moksleiviu Litera-! 

tiška Draugija, Valparaiso Uni- 
versity, Valparaiso, Indiana 
rengia giražu programą. Kovo 
5 d. 8 valandą vakare.

J’rogramą išpildys visiems 
gerai žinomi Lietuvos artistai 
“Dzimdzi- Drinidzi".. Vaidins 
veikalą “Jovalą" ir “Laisvą Lie
tuvą". Apart to dar bus ir 
trumpu prakalbų. Įžanga vi-i

čia labai madon įėjo rengi- 
(nas šokių; jų būna kas subat- 
vakaris. Bet iš to darbininkams 
jokios naudos nėra; pelno tik tų 
šok iii rengėjai.

Sausio 28 d. buvo rodomi kra
tomieji paveikslai iŠ bolševikiš
ko rojaus. Parodė bolševi'kft 
kariuomenę ir poras bolševikiš 
kų patriotų paplojo delnais. Pa
rodė ir kelias grupes darbinin
kų. Du vaizdai buvo įdomiau
si. Būtent, kaip moterys palie
ka savo kūdikius pridabojimo 
namuose, o pačios eina dirbti i

'‘rojaus’’ dirbtuvėn; vakare gi, 
po darbo, nuvargusios, pasiima 
savo kūdikius ir susupusios j 
skepetas nešasi namo.

Parodė ir kitą įdomų vaizdą; 
maniau, kad jau čia visos pro 
gresystės plos katutes, bet kur 
tau, — ne viena nepasijudino. 
Mat parodė, kaip penkios mote
rys, susikabinusios į sunkų ru
dos prikrautą vagonėlį, jį stu
mia ir paskui verčia į geležies 
tarpiuimo katilą. O vyrai gi 
tik taip sau figūravo, su kačer- 
gojriis bosi švaistydami, štai 
jums, progresystės, ir bolševi
kiškas rojus, Turbūt tokio ro

jaus nenori ir aršiausia progre- 
systė.

Taipjau rodė, kaip kuloko 
(turtingo spekulianto) duktė su
sižiedavo su bolševiku kareiviu. 
Nieks ir nenusišypsojo.

Paskui buvo renkamos aukas 
nupirkimui liolševikanis trakto
rių, kurie busią pasiųsti per ko
kią tai įstaigą, kuri esanti tiek 
pat gera kaip ir Raudonasis 
Kryžius (tai kodėl, tad nesiųsti 
per Raudonai Kryžių? O gal 
todėl, kaijl R. Kryžius bolševi
kams komjso neduoda?).

Vienas musų garsus mokyto

jas ir revoliucijas skelbėjas bu
vo sumanęs vienoj šeimynoj pa
daryti revoliuciją ir konfiskuoti 
kito “privatinę nuosavybę" — 
pačią. Viskas buvo suplanuota 
gerai, bet netikėtai vieną rytą 
paėjo bevieli nė žinia, kad ta 
garsų revoliucionierių šeiminin
kas užtiko bekonfiskuojant jo 
pačios bučkius, šeimininko bu
tą gana konservatyvaus ir to
dėl tuoj revoliucionieriui pasta
tė ultimatumą: apleisti jo na
rnu s. Esą, jis sutikęs su favori
čių iš vieno katilo valgyti, bet 
vienos pypkės su juo vištide ne
rūkysiąs.—Angliakasys.

Informacijos Keleiviams 
j Kanadą

Žinia tiems žmonėms kurie .nori at
sikviesti savo g ini nes j Kanadą iš 
Lietuvos arba kiiij Žemių, bus suteik- 

inga dėl kiekvieno 
t atvažiuoti i Kana- 
ypątiškai arba per 
Laivakorčių Ofisų, o 
visas informacijas ir 
os imigracijos jsta- 
vau Kanadoj su tais 

viską sužino- 
del norinčią va- 

Aš turiu korės poil
se Kanados miestuo- 
i keleivius jie sutiks 

Su visais (•eika-

ta kas yra polka 
keleivio norinčio 
dą. Kreipkitės 
laiškus j musų 
mes suteiksime 
kokie yra Kanai 
tymai. Aš bu 
reikalais nuvažiavęs ir 
jau kas reikalinga 
žinoti į Kanadą, 
dentus didesniuc: 
se ir visus man 
ir viskuo aprūpiu 
lais kreipkitės i

Geo. K a 
Lietuviška Agi 
Pardavimo ir ’ 

6603 St. Cląir Avev

ūpas & < o, 
fiUura laivakorčių 

Pinigų Siuntimų 
, Clevelaml, O.

I Tel. Bhd. 3138
M. Woitkewic® 

BANIS 
AKUŠERKA

Pasekmingai p» 
arnauju mote 
.ims prie gimdy- 
n o, patarimai 
tykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted SL

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

3235 S. Halsted St.

MRu HERZMAN^
siems dykai. Kviečiame visus 
atsilankyti į šį prakilnų vakarą 
o labiausiai iš Gary, Ind., nes 
Gary yra artimiausia kolonija.

Teatras atsibus Valparaisc 
Uni versi ty Music Hali, So 
CoAlege Avė., Valparaiso, ant 
3-čių lubų.

Kurie atvažiuosite pirm prasi
dedant teatrui užeikit i Liet. Mo 
ksleivių Knygyną, kuris randa* 
vienas blokas nuo vi išminėtos 
svetainės pirmos durys prie 
barzdaskuty!; los, — Lithuanian 
Libra.iy, 609 College Place.
— Vakaro rengimo komisija.

Zeigler, III
Iš musu kolonijos gyvenimo

Besiartinant pavasariniams 
miesto valdybos rinkimams su
judo ir visokie politikieriai. Lie
tuviai piliečiai irgi nenori atsi
likti nuo amerikonų jau pradėjo 
organizuoti taip vadinamą Lie
tuvių Citizenų Kliubą, kad su
sitarus kurį iš penkių kandida
tų labiausia remti savo balsais. 
Vienas kandidatas betgi stovi 
visų priešaky; jis yra žinomas 
kaipo munšainierių karalius, 
kuris su munsainu tikisi patek
ti į valdvietę. Už jį ypač stoja 
lietuviškieji bolševikai, nes jis 
Įeisiąs liuosai gamintis ir par
davinėti munšaina ir tainjau 
Įeisiąs gembleriavimif Q tai'mū
sų bolševikams ir yra svarbiau
sia. nes ir dabar jiy kuopomis— 
po du ar tris, — kaip Įmanyda
mi platina munšaina tarp nu
varginto prbletariato.

Pradžioj žiemos čia buvo ren
giama daugybe Įvairių bolševi 1 
kiškų teatrų, šiuo laiku jie bu- 
/o besirengią pastatyti “Lietu- i 
vos buožės", bet niekime akto-j 
riai atsisakė nuo savo rdlių; gal 
susigėdijo veikalo prastumo. Tą 
veikalą jau antru kartu norėta 
čia vaidinti. |

BRUNSWICK-RADIOLA

Pagarsėjęs pasaulyje -Pho- 
aografas ir Radio sykiu. Ra
diolos, De-Forest, \Vorkrite, 
Crosley. Parsiduoda už tei
singą kainą, nuo $25 ir aukš
čiau ant lengvų išmokėjimų.

Gausi muziką iš oro, muzi
ką iš žvaigždžių, muzika jūsų 
mylimo rekordo.

Dykai atvežame į namus 
ant išbandymo.

JOS. F. BUDRIK,
3343 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 8167 

Chicago.

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegramų 
sistemą.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- ;----- q----------

Važiuokite Lietuvon į Svečius

00 Kelione iš New Yorko 
_ Klaipėdon ir Atgal 

A ' >

Naujienų Eskursija 
LIETUVON 

A • . ’ f> ‘ • Į

Gegužio 2-trą
U. S. LINIJOS LAIVU 
L E VIA T H A N

Vienu iš didžiausių lai
vų pasaulyje ir pagirtu 
per Naujienų ekskursan
tus.

ERIE R. R. Paketui i NIAGARA FALLS
Priežiūra

Ši ekskursija bus po tiesiogine Naujienų prie
žiūra, su gerai patyrusiu Naujienų palydovu. 
Tas duoda pilną garantijų saugumo, patogumo, 
priežiūros, aprūpinimo ir malonumo kelionėje.

Pigumas
Neveizint, kad laike ekskursijos yra duodama 
daugybė patogumų ir progų visiems keliaunin
kams, ir dar kaina yra didžiai nupiginta. Laiva
kortės dabar yra pabrangiausioą. Perkant laiva
kortę atskirai' kainuoja į abi puses $239.50 ir 
augščiau; gi su šia ekskursija Idivakortė į abi 
puses kainuos tik $186.00, tokiu budu sutaupy
sit $53.50.

Pakeliui į Niagara Falls
Ekskursantai keliaujantis iš Chicagos iš 
Dearborn Stoties Erie gelžkeliu ar iš ki
tų miestų pakeliui iki Buffalo, bus nugabenti į 
garsiausi vietą Amerikoje, Niagara Falls ir ten 
per keletą valandų apžiurinėti gražųjį ir įdo
miausiąją vandenpuolį. Apžiūrėję vandenpuolį 
vėl sės i tuos pačius vagonus ir keliaus New 
Yorkan.

Visais reikalais kreipkitės

Bandoma gauti speciali traukinį
Erie R. R. gelžkelis prisižadėjo duoti speciali 
traukini Naujienų ekskursantams iš Chicagos 
iki New Yorko ir pakeliui į Niagara Falls, jei 
susidarys ganėtinas keliauninkų būrys, būtent 
125 žmonės. Šią progą’gali pasinaudoti ir tie ke
leiviai, kurie pirks laivakortes iš kitų agentu- 
i’ų, jei iškalno apie tai praneš Naujienoms ir 
taipgi palydovai, kurie norėtų palydėt savo gi
mines iki New Yorko.

Visi agentai kviečiami prisidėti
Visi U. S. Linijos agentai, kurie turėsite kiek 
nors keliauninkų ant 2 gegužio, kviečiami pri
sidėti ir gauti savo keliauninkams kambarius 
ant laivo per Naujienų Bendrovę. Musų palydo
vas patarnaus lygiai visiems, /

f". ’ ' ■ • *' -'v ’• .-.V

Skubinkite sutvarkyt popieras '
Visi, kurie nėra šios šalies piliečiai turi skubiai 
pradėti rengtis: paduoti prašymą sugryžimui, 
pasportui ir aprūpinti taksas už 5 metus. Ku
rie dėl kokių nors priežasčių negali gaut leidi
mo sugryšti, turi pasirūpinti kitokius dokumen
tus užtikrinančius sugryžimą.

asmeniškai ar laišku:

NAUJIENOS
* • * / ' . . -z • \

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Atrask pats savo laimę
Skaityk

BURTININKĄ 
‘Burtininkas” eina kas mėnuo nau
jas antri metai ir stiprus, kaip uola! 
“Burtininkas” yra vienintelis žmonių 
laimės išhurtuvas ir nelaimės praneš-
tuvas; “Burtininko” kaina metui $1

Pinigus siusdamas adresuok:
LIET. ŠVIETIMO KNYGYNAS

<106 So. Kalstei St.. Chicago, UI.

MIS. mighnievigz - VIUIKIENE
AKLJŠERKA

<101 So. Kalstei St.. kampas 31 gut.

Gerai lieti viams žinomas per 15 
metų kaipo fatyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

I Dienomis: Canal 
8110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St

Telefonai:

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika 
vusi Pennsyl 
vanijos ligon 
bučiuose. Sąži 
ningai patar 
nauja, visokio 
sfe ligose prie'* 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, dar ir ki 
tokiuose ' reika 
tuose moterim- 
ir merginomf 
kreipkitės o ra 
įlte pagclbą.

Valandos nuj 
S ryto iki 1 P) 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Oft. SERNER, 0, D.
LIETUVIS A ilŲ SPECIALISTAS

Turėk šva iah, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

Res. Phofie Rockwell 0268 
Phone Canal 0084 

Europinis gydytojas ir chirurgas 
DR. I. TREIGER 

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

nuo 10 iki 12 ir pagal sutartį

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Namų telefonas Yard? 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

k, ........    i ...........

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:3,0 iki 9:30 vakare

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

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. J. KARALIDS
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. X

V.i i.   ..............  .... ............................................

Or. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
TėL Lafayėtte 4148

Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak 
Specialu Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
Saukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė? 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

......... ..........................
Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 112 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vąkare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligų

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 k——■— .i ........

»' ■   m ■■■■■■ I.HM..I. II m I .... ■!■!». ■ ■■ .Am. M

Z-* " ’ ’ ~ \
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tb St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietą.
-------------- J

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

Dr. Benedict Aion
Afisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 

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

r’""................ 1 v

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligą

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

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

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir b Od 10. 
Nedėlioj nuo 2:38 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:80
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette
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Mėnesiui .... ............... ...

$8.00
4.00
2.00
1.50

. .75

8c
18c
75c

Byla tapo iškelta. Kas gi to- nuostabu, kad Pileckis ir- jo 
liaus? Kai svieths patyrė ąpįe draugai, kaip girdėtu įapo at- 
“diplomalinius” kunigo-minis- rasti “nekaltais”? Zm'onės’ da- 
terio gabumus, tai pastarasis bar turės naują priežodį: “Ne
pakeitė ministerio portfelį už-1'*"’4“" ' ”----- ,1“*”
sienio pasu ir išdūmė į Vokie
tiją. Prasidėjo, tardymas,* kuris 
tęsėsi ilgai;' bet jam pasibai
gus, byla negalėjo būt paskir
ta nagrinėjimui, nes kaltina 
masai slapstėsi užsienyje. To 
deliai Vyriausias 
buvo priverstas net paskelbti 
per valdžioj, laikraštį, kad Pu
ryckis 
mo

Byla dėl šmugelio valdžios įstaigose

yra pasislėpęs nuo teis- 
kad jis turi būt suim- 

varu pristatytas!
V. Tribunolo paskelbi-

ir
ir

v •si
Puryckis kuo ramiausiai

džio 19 d. 42 Nr. si., pranešė, kalbėjo. Bet nežiūrint 
kad pagalbos badaujantiems Vaitekūnas netikrino ir 
Rusijoj klausimas 'Ministerių įdomavo Milichovskio vežamais 
Kabinete buvo svarstytas, bet kroviniais ir ant tiek vienas 
nutarimą apie dovanojimą Ru- kitam pasitikėjo, kad Vaitekū

nas pavedęs Milichovskiui už
pirkti maisto Atstovybės val
gyklai, pasiliko jam kaltas už 

du šimtu pu- 
1 t. b. 15-16 dų miltų.

(Bus daugiau)

į tai, 
nesi-

(Tąša nuo 1-mo puslp.)
kaltas, kaip Puryckis!”

ši byla tečiaus turi didejės 
reikšmės ne tiktai iš teisės, 
bet ir iš doros puses. Kmn. Pu- 
ryckiis', stambus krikščionių 
diejno-kratų partijos šulas, bu
vo tebimo apkaltintas sunkiu 

Tribunolas | nusikaltimu. Ažuot tuojaus pa
reikalavęs bylos nagrinėjimo, 
jisai slapstėsi puo' teismo per 
keletą metų; ir jo partijos 
draugąi, ažuot pasiskubinę pa
tenkinančiu visuomenę budu 
išaiškinti, ar Puryckis kaltas 
— ar ne, dėjo visas pastan
gas, kad kalltinamasai kaip 
galint ilgiaus išsisukinėtų nuo 
atsakomybės. Krikščionys de
mokratai, be to, per visą by
los tyrinėjimo laiką draugavo 
su juo, laike jį savo partijoje 
ir net leido jam eiti valstybės 
pareigas.

I Kitaip šitokią krikščionių 
demokratų taktiką negalima pa
vadinti, kaip tiktai' begėdišku
mu.' žut-but eidami prieš vi
suomenės opiniją, krikščionys 
demokratai pasiekė to, kad 
Puryckio bylos nagrinėjimas 
įvyko tuomet, kai visa valsty
bės galia pateko į jų rankas. 
Doros ir net paprasto padoru
mo reikalavimai tapo paspirti 
į šalį. Lietuvos visuomenei 

šitąja 
“Mu- 

t

nai buvo sulaikyti Šiauliuose, 
U. Reik. Minisleris Puryckis ir 
tos MinMerųos Bendrojo Dę- 
partarpento Įlirektorius Vai
tiekūnas, žinodami, kad sulai
kytuose vagonuose ,no viskas 
tvarkoje, labai susirūpino dėl 
tų vagonų patikrinimo. Vai
tiekūnas tuojau bego i Krašto 
Apsaugos Ministeriją, kur di
deliam
už galvos,

..................  *1 t

“Auka Rusijos badaujan
tiems.”

Iškilusiu dėl šio atsilikimo 
įžengiamuoju tardymu buvo 
pirmiausia nustatyta, kad iš
vežimui’ minėtų vagonų Uz! 
Reik. M-jos Bendrojo Depar
tamento Direktorius Juozas 
Vąitiekunas raštu iš 1921 Jn. 
lapkričio 26 d., Muilinių Depar
tamentui 16529 Nr., prašė 
duoti parėdymą praleisti per 
Joniškio muitinę einančius j 
Maskvą 3 vagonus: 2 su mais
tu -vienas su miltais ir‘vie
ną su cukrum- — Lietuvos Vy- 
rumsybės paaukuotu badau
jantiems Rusijos piliečiams ir 
1 vagoną su maislu-miltais, 
kruopomis*, lašiniais, cukrumi, 
konservais ir t. t. ‘Lietuvos At
stovybės- generalio konsulato 
Rusijoje reikalams ir raštu 
Rusijos Atstovybei y.ioluvoje

sijos vyriausybei 2 vagonų 
maisto dėl jos keturių metų 
•mkaktuvių įsikūrimo ir apie 
leidimą kredito kalbamo mai
sto nepirkimui .Ministerių Ka
bineto nebuvo ir taip pat-ne

buvo nutarimo I
1 L b. 1.89 leisti išvežti be 

muito maistą 
musų Atstovybes Maskvoje tai’-, 
nautojų reikalams.

Pasiuntimas U. R. 
ių vagonų su mąistu 
mis prekėmis įvyko 
su oficialiu
Rusijoj pavaduotojo 
Avižonio pareiškimu, 
tu’Rusijos vyriausybei 
per 4 melų Tarybų 
sukaktuves, apie Lietuvos vy-? 

dviejų 
maisto Rusijos badau-

- jautiems. Tūo rei- 
i. kalu Avižonis rašė 

tokio

Sveikatos Dalykai
ekstase, griebdamasis 

šaukia: “Ką jus da
rote, Atstovybė li
ko be maisto, musų 
tarnautojai Maskvo
je 
gi, 
lų. 

mo paeina iš 
riaus, stei 
žvalgybos 
prie vagonų ] 
tikslu davė 
įsakymą iš 
mėn. 30 d. 
niškin ir dalyvauti 
čiamų Maskvon 
stovybės vardu vagonų su mai
stu patikrinimo, kurį turi at
likti Finansų Ministerijos val
dininkai, pridurdamas, kad 
krašto Apsaugos Ministerijos 
atstovai gali dalyvauti tik tuo
met, jei jie prieš patikrinimą 
paaiškins, kokia būtent kąrinė 
arba politinė kontrabanda jų 
žiniomis yra 
gonuose, jef 
prie vagonų 
neturi teises 
I t. b. 1.21.

ODOS PRIEŽIŪRA.M-jos tri- 
ir įvairio- 

'sąryšyje 
Lietuvos Atsiuvo 

Juozo

I t. b. 1.
128.

sekantis strriipsoiis yra iš
trauka iš l>r. Walter James 
Highman kalbos per radio. 
Dr. Highman yra gerai žino
mas odos gydytojas gyvemfhtis 
New York c. Jo nuomonėj, odos 
priežiūroje, svarbiausi 
yra’muilas, vanduo ir 
tos prižiūrėjimas.

“Kasdieninis pirtis1,
, prausimas du syk į dieną su 

muilu, kas sąvaitinis galvos 
plovimas, yra švarumo pirmie- 

• ji reikalavimai. Patartina var- 
toli nestipraus muilo, žalias 
muilas persliprus, nes odą iš-

I džiovina^ Reikia sekli papras- 
! tas sveikatos taisykles. Nuo 

valgimo perdaug šąldžių rie- 
Į bių valgių, riebių mėsų, arba 
' nuo blogo skilvio ' stovio, ner- 

virškinimet, .-kraiijo prastumo, 
ir ft. puikai "pasirodo. Tuomet 
rjkia susilaikyti nuo valgymo 
nekuriu valgių; reikia gert
daug vandens, mankštintis
kiek lik galima ir vidurius ge
rai prižiūrėti, nepatartina sek
ti įvairius vaisius, pagarsin
tus dėl gydymo pučkų. Reikia 
kreiptis prie gero gydytojo. 
Perdaug arbatos, kavos ir al- 
kogoliaus blogai atsiliepia.
• “Negalima veido raukšles 
gydyti. Negalima peVmainyti 
žilų plaukų spalvą, tas) yra pa
vojinga. Galima sulaikyti plau
kų puolimą, J>ct ne vartojant 

Veido

mą 
atsakė laišku “Lietuvoje”, kad 
jis visai nemanąs kapstytis, 
bet dirbąs pavestą jam val
džios darbą ir negyvenąs Kau
ne tiktai dėlto, kad lenai jisai 
nerandąs tinkamo buto; bylon 
žadąs stoti. Taigi, kuomet vie
na valdžios didis (teismas) ieš
ko Puryckio, kaipo kaltinamo-* 
jo dideliame nusikaltime, tai 
tuo pačiu laiku kita • valdžios 
dalis (administracija) pavedi- 

I nėjo jam kokias tai pareigas 
(eiti. Tokios keistenybės 
• tur-but nebuvo regėta,

Purickio bylos 
istorija. , 

• * * ■ • » ? ’

Kun. Juozo Puryckio 
la, kuri buvb nagrinėjama pasaulis stovi. 
Lietuvos Vyriausiame Tri 
bunole nuo vasario 4 d.. iki me įteikė .deliai to valdžiai in- 
vasario 10 d. šių metų, iškė-! terpeliadję .ir reikalavo paaiš- 
lė aikštėn vienų opiausių kinirnų, kokioj padėty .yra. Pu- 
skaudulių Lietuvos valstypi- mokratų Tei&ingumo Ministe- 
niame kūne. Ji pasidarė rjs Tumėnai nieko nepasakė iš( T 
garsi dėl’priežasčių, apie ku-* esmės, lik pasitenkino forma- 
rias pakalbėsime žemiaus; ‘ kais pąsileisinimais,’ kad jisai 

1 negalįs kištis- -į. teismo daly
kus. '

Bet. tai buvo tiktai žodžjai. 
Vėliau paaiškėjo, kad krikščio- 
nysk demokratai a turi <.......
noro įsikišti į teismo ■ dalykus. 
Neužilgio po minėtosios inter
peliacijos įteikimo p. Tumėnas 
pats iškėlė kun. Puryckio rei
kalą Seime, tąja būtent pras
me, kad Seimas turįs pirma nu
tarti, ar kaltinti Puryckį, ar ne 
(koinstitucijos §63), — nors V. 

x_ Tribunolas jau buvo pasiėmęs 
;_! spręsti" tą bylą. Minisleris pa- 

f reiškė kalbėsiąs tiktai juridi
niais argumentais, į teismą jo
kio spaudimo nebusią daryta, 
“nes nėra reikalo ištraukti ši
tą bylą iš teismo, iš normales 
eigo'”. Seimas nutarė, kaip 
norėjo p. Tumėnas. •

Tie “juridiniai argumentai’ 
/ neturėjo jokių pasekmių. V. 

Tribunolas paskyrė bylos na
grinėjimą vasario 4 d. šių me- 

y- tų'. Tik štai sausio pabaigoje 
vienas eilinis krikščionių de
mokratų frakcijos narys, Riau-

t>y-
dar 

kaip

Socialdemokratų frakcija

krikščionys demokratai 
Puryckio byla pareiškė: 
$ų galia— musų valia!” 

> Pažiūrėsime lačiaufų 
tai atsakys visuomenė.

badu miršta”, 
žinodamas, kad 
vagonų sulaiky-

■ilgėsi neprileisti 
skyriaus atstovų 

patikrinimo ir tuo 
Vaitiekūnui ^slaptą 
1921 m, lapkričio 
445 Nr. vykti Jo- 

prie siun- 
•Lietuvos At-

Gausybės paaukos imą 
vagonų

1 t. b.
36-37.

1921 m. 
valdžios

dalykai 
sveika- .

burnos

rias 
bet ji yra ne vienintelė to
kios rųšies byla Lietuvoje.

Per trumpų nepriklauso
mos Lietuvos gyvavimų dau
gelis “garbingų” jos piliečių 
suspėjo įsivelti į panašius 
skandalus, kaip tas, kuris 
kilo gale 1921 metų su kun. 
Puryckiu. Čia priminsime 
tiktai Duodžio, Zacharijos, 
Voldemaro ir kitų panašių 
ponų “istorijas”; priminsi
me Amerikos prekių likvi-, 
davimų, linų monopolio špo
sus, kurie be galo daug kai
navo valstybei ir visuome
nei. O kiek įvyko tokių da
lykų, apie kuriuos težino 
tiktai atskirų parapijų arba 
apskričių žmonės ir kurių 
rekordai guli įvairiose val
džios kanceliarijose?

Nesuskaitoma litanija 
lų buvo užvesta deliai tų da
lykų, bet reta jų buvo iki 
galo ištirta ir išnagrinėta. 
Lietuvos piliečius turi ap-' 
imti nerimas ir nusimini
mas, matant, kad kraštas vi-( bylą. Savo atsakyme p.‘Tumė 
sai nepajėgia kovoti su tais na^ pripažįsta, kad V. Tribu- 
elementais, kurie daro savo

Teisingumo Ministeriui, kbdel 
šis, girdi, neteisėtai leidžiąs V. 
Tribunolui x spręsti Puryckio

nolo elgęsis iš tikro gsąs “ne
teisėtas”, ir jisai ima grasinti

tarusius darbus, nebijodami Tribunolui ir Tribunolo proku-
nei teismo, nei bausmės.
Kun. Puryckio byla irgi yra 
įdomi visų-pirma tuo, kadJie nepaklausysią jo.

romi (Valstybes Gynėjui) įvai
riausiomis bausmėmis, jeigu

PASKAITA APIE PASAUK 
LIO GAL4

Kaunas. — Sąryšy su-paskli-

ėmė dauginus kaip trejetą 
metų, kol visuomenė prispy
rė Teisingumo įstaigas išna-

Ji tapo iškelta 1921 metais 
Seimo opozicijos pastango
mis (tuomet ii* liaudininkai 
buvo valdžioje), kai buvo su
sekta, kad kun. Puryckis, 
tuo laiku stovėjęs Lietuvos

didelio dusiais gandais apie busiantį pa^ 
• šaulio galą, kuris buvo prana

šaujamas 6 vasario, ' šių metų, 
1 tat išskladymui tokių nesąmo

ningų samprotavimų Liet. Mo
kytojų Profesine Sąjunga sek
madienį, 8 vasario, surengė ata- 

! tinkamą paskaitą Rotušės salė
je. Paskaitos lektorium 
tronomas p. Kuodaitis ir jo te
ma “Pasaulio Galas”.

Pasiklausyti tokios įdomios 
paskaitos prisirinko pjlnintelė 
salė visokių profesijų žingeidžių 
piliečių ir neveltui. Prelegentas 
remdamasis astroriomijos mok
slo rimtais daviniais labai tiks
liai ir gana aiškiai įrodė susi
rinkusiems klausytojams, kad 
paskleistieji apie pasaulio galą 
gandai neturi jokio pamato, nes 
gamtos veikime jokios permai
nos nepastebina. Beaiškindamas 
apie nebuvimą išnykimui pasau
lio nei mažiausio pavojais po
nas astronomas sukritikavo (ir 
išreiškė savo nusistebėjimą) val
džios oficiozą “Lietuva” už įdė
jimą žinios, kurioje buvo kalba,- 
ma buk musų žemė žymiai pri
siartinusi prie saulės, menulis 
ir saulė suėję ant vieno kelio ir 
tokia nesąmoninga žinia labai 
prisidėjusi prie tų gandų sutvir
tinimo. j

Jokia moksliška paskaita yra 
tai neblogas dalykas — tik jį 
geriau butų tikusi kiek anks
čiau, >t. y. dar prieš 6 vasario, 
kuomet daugelis tamsesniųjų pi
liečių patikėję ^tiems pranašavi
mams net buvo susirūpinę, kad 
tik las skelbiamasis ant 6 va- 

galas kaltais ir

Sausio 31 d., t. y. už penkių 
dienų prieš teismo pradžią, p. 
Tumėnas prisiunčia Seimui 
greitomis išdirbtą įstatymo su
manymą Puryckio bylos reika
lu, kurio tikslas išimti bylą iš 
eigos V. Tribunole. Del laiko 
trumpumo tas sumanymas ne-' sano pasaulio 
buvo apsvansitytas, bet p. Mi-

Pirmininku), 
piruiesniems

buvo as-

vežama tuose 
to nepadarys, 

patikrinimo 
dalyvauti.

va
tai 
jie

Vagonuose surasta daug 
rabaftdos.

kont-

Reikalų 
Depar- 
Juozui 

prie pa-

I Gruodžio mėn. 3 d. 
atsisakius Užsienio / 
Ministerijos Bendrojo 
tamento Direktoriui 
Vaitiekūnui dalyvauti
tikrinimo, minėti vagonai bu
vo patikrinti komisijos, daly
vaujant atstovams žvalgybos 
skyriaus, Šiaulių komendantū
ros, Valstybės Kontrolės, Jo
niškio muilįbėš, Joniškio mili

cijos nuovados vir- 
l t. b. 45. šŠninkui, Joniškio 

miesto ir valsčiaus 
valdybos, Joniškio stoties vir- 

’šininkui ,ir 6 liudininkams. 
Prie patikrinimo buvo atrasta: 
1) vagone 13499 Nr.,- svorio 
13000 klg., kuriame sulig važ.- 
taraščio buvo vežama piklevoti 
kvietiniai miltai, rasta 181 
maišai midtų — 15000 j<lg. 
svorio ir 4 dėžes sacharino 
254 klg. svorio: 2 dėžės adre
suotos Klioinenbergienci, viena 
“M. P.” ir viena ekspedijuota 
Juozo Prapuolenio; visas minė
tas sacharinas', tabletėse ir 
kristaluose, su Virbalio muiti
nės pliombomis; 2) vagone, 
30061 Nr., svorio 15,000 klg., 
kuriame sulig važtaraščio bu
vo vežamus cukrus, rasta 299 
dėžės cukraus rafinado po 
56 klg. svorio brutto; 3) vago-

1 t .b. 1.113

1 t. b. 1.54.

Pnryckiui 
turinio 

pagarboj laikomas“Aukšloj
pone Ministeri! dovanok, Tant
alu, už laiško formą, nes labai 
skubinu. 'Prašyčiau palaikyti 
mano auką Rusams į 2 vagonu 
;r nebausti už atsargų, rodos, 
žodį, bet jau aš pagavau vėžį 
už abiejų ragų ir ištraukiau 
kas reikalinga iš Rusų mums 
išgauti... Milikauisikis kariais 
užmiršta, bet aš ji tuoj sudrau
džiu, jam pavestą bus atgaben
ti du tuos vagonus Rusams, pri
žada rasti jis pinigų — tuo 
būdu valdžiai Bušams- dovana 
nieko ir nekainliCs.
Tamsia parašas

viso labo

Pa

patentuotus vaisius.
gniaužimas, veidams šepetukai

važtaraščio buvo vežami mil
tai, cukrus ir kruojios, rasta: 
a) 490 dėžių sacharino 9711 
klg. svorio, nekurtos dėžės tu
ri antrašus: Avižieniui 
“T. B.” 
kaičių i 
Petrikai ' 
o ’ kilos

1 d., 
Leščiu-

2 d.,
1 d.

tu ir Ministerių 
priešingai :.'.ivo

Užsienio Reikalu Miniai oi i-' pareiškimams, čia aiškiui puvo 
jos priešakyje, drauge su ta
vo valdininkais ne valstybes 
reikalais rūpinasi, bet užsi
ima spekuliacija įvairiomis 
brangenybėmis. Atsiminki
te, kad tai buvo laikas, kad 
dei Lietuvos padėties užsie
nių politikoje kiekvienas lie
tuvis drebėte drebėjo: kai 
Lietuva buvo netekusi Vil
niaus, kaix visa Lietuvos 
ateitis dar buvo po abejonės 
šešėliu. Tuo kaip tik laiku 
išėjo aikštėn šis kokaino, sa
charino ir galanterijos pre-

los nagrinėjimą V. Tribunole.
Tuo pačiu laiku krikščionių 

demokratų laikraštis “Rytas” 
pradėjo akyplėšišką kampani
ją savo skiltyse prieš V. .Tri
bunolą, kaltindamas jį konsti
tucijos laužymu ir grasinda
mas ,kad V. Tribunolo nartai 
turį bul pašalintivir1 nubausti, 
kad patsai V. Tribunolus turįs 
būt panaikintas. Pagaliau “Ry
las” pareiškė: “šioji' byloje 
re i kalingas 
nas žodis

nęįvyktų. ’ ' -
— Lietuvos darbininkas 

10-11-1925 m.

VOKIETIJOS 'NACIONALISTŲ 
VADAS

3 d. Petrui
2 d., k ulpa i

3 “M. I>.
sacharino

be jokio pažymėjimo; 
sas sacharinas tabletėse! 
kristaluose /su Virbalio muiti
nės pliombomis; b) dėžėje, ad- 
reisiuotoje < Avižieniui — 
terija — su produktais 
4000 gramų kokaino;

r

nealsižiurinl į tai, Gen. Ludeitdon'f, vadovas Vo- 
asibaigtų.” kieti jos' kraštutinių atgaleivių—•
jc šitokio miiži- nacionalistų^ kuris pasitraukė iš 

niško visų “krikščioniškų” ga- vadovybes įr galbūt pasitrauks 
lybių spaudimo į khmą. ar gi ir iš reichstago. .

bulial- 
rast'a 

kokai
nus be jokio muitinės pažymer 
iimtT; c)‘ 4 dėžės 210 klg. svoL 
rio įvairių galėntcrijos prei
kšų su Virbalio muilines pijo 
mbomis; d) 3 dėžės 71 klg 
svorio įvairių svaiginamųjų 
gėrimų, alaus bačkute 35 klg.' 
svorio, 21 dože po 50 klg. 
cukęaus. ir 1.,dėže 35 klg.? svo
rio; ;s;ų ; saldainiais, visos su 
pažyliiėjimu “3 •1M'c) 13 dė
žių Lietuvos' Atstovybei Mas

kvoje su Įvairiais 
valgomais daiktais1 
ir rašomais daly

kais ir f) daug pri-

nugabenti mi- 
1 t. b. 1.102.x nėlus 3 vagd- 
17—19 nūs Rusijon be

muito. Prašo
mas -lekiimas iš Rusijcsi atsto- 
byvės buvo įgautas. Muitinės 
gi Departamentas, kaip matosi 
iš Kaunu Muitinės viršininko 
Da mi j < maįiči o paiki ai Škin imo,

pasiuntė muitinei 26 lapkričio 
telefonogramą apie išleidimą 3 
vagonų maisto siunčiamų Už. 
Reik. M-jos Maskvos Atstovy
bės vardu;1 kokie' blivp .vagonų 
numeriai ir kur jie buvo krau 
narni nebuvo pranešta, lodei 
muitinės atstovas prie krovi- 
mo> prekių į. vagonus visiškai 
nedalyvavęs. 28 d. lapkričio, 
baigiantis 4 valandai po pietų, 
atėjęs muitinėn U. R. M-jos 
tarnautojas šutinys, pranešė, 
kad vagonai jau prikrauti ir 
atvežti slotin ir prašė jiic.si už
plombuoti. Muitinė turėdama 
omeny, Kad prekes siunčiamos 
Vyriausybės be muito, užplom
bavo vagonus be jų patikrini

mo ir lygiai 4 
vai. tie vago
nai išėjo iš 
Tą dieną, kaip 

vagonai turėjo išeiti iš Kauno, 
liudininkas šarka, buvęs slo- 
tyj ir ten malęs išgėrusį Šuli
ni. kuris vis rusiškai kalbėjęs': 
“iMušų dalykai puikus, kad tik 
ligi Joniškio davažiuoti, paskui 

skaitysime mi
lijardais”. Ly
dimasis raštas

ant minimų vagonų musų At
stovybei Maskvoj pasiųstas ne
buvo, tik tų vagonų palydovui 
Zacharui Milichovskiui Užsie
nių R. M-jos buvo išduotas liu- 
dymas iš 1921 m. lapkričio m. 
26 d. N r. 16515, kuriame pa
liudyta, kad jo savininkas Za- 
charas Milichovskis Lietuvos 
Demokratinės Respublikos dip
lomatinis kurjeris, vyksta per 
Latviją į Rusiją ir veža 3 va
gonus su maistu, bet tiksliai 
nepažymėta kiek vežama cuk
raus, kiek miltų ir kitų daik
tų, neš kaip tvirtina Vaitiekū
nas, Milichovskis buvo alsiųs- 
lasi iš Maskvos kaip tik reali
zavimui Avižonio pažadėjimo 
paaukoti du vagonus Rusijos 
badaujantiems, ir lodei . jis 
skaitėsi išlikimu šiuo atveju 

žmogum. Be to 
1 t. b. 1.16. byloje 'randasi 

liudjTnas iš 1921 
m. lapkričio 30 d. 16751 Nr. 
pasirašytas pačio Uk. R. Minis- 
titfrio Puryckio, kuriuo liudy- 
jama, kad 1921 m. lapkričio 
mėn. 28 d. U. Reik. M-ja yra 
pasiuntusi tris vagonus su 
maistu: du vagonu .. vienas
su miltais ir kitas su cukrum 
- yra skiriami-^Rusijos badau
jantiems šelpti, kaip dovana 
sulig 'Ministerių Kabineto nu
tarimo ir vienas vagonas su 

, Įvairiu maistu
1 t. b. 1.19. Lietulyos Alsto- 

y>'hei < Maskvo-

Milichovskio propozicija 
ryckiui.

Paklaustais buv. U.-R. Mi-ris 
Puryckis, kaipo liudininkas, 
pareiškė, kad Avižonis nei Lie
tuvos vyriausybės, nei Minis
terijos duoti minėtos aukos pa
žadėjimą Rusijos vyriausybei
įgaliotas nebuvo; kad neužilgo ir panašus dalykai 
po apturėjimo iš Avižonio mi-< danginu * blčdies n-ogu 
.neto laiško atvyko iš Maskvos Gera smetonuola mostis 
diplomatinis! kurjeris Milichov- cream” nuvalyti odą 
skis ir pranešė Puryckiui, kad prausiant yra patartina, 
jis sutinkąs nupirkti du va- gaus oda vis 
genu su maistu ir manąs pa
imti sau prekių, kurias reali
zavus Rusijoj, galima bus pa
dengti išlaidas pirkimui dviejų 
vagonų maisto pažadėto Rusi
jos Iiadaujantiiemsi; Puryckis 
datč savo •sutikimą Milichov
skio sumanymui x ir pavedęs 
Vaitiekūnui to sumanymo įvy- 
kinimą; Ministerių. Kabinetan 
tasai sumanymas nebuvęs įne- 

, šias.

1 t. b. L 
24—-29.

’... \

1 t. b. 
1.46-47.

padaro 
gCTO. 

. “cold 
prieš 
žmo-

yra, 
metų

mainosi.
matome, koks absurdas 
sulaukti penkias dešimtų 
senumo ir pageidauti dvidešim
tų metų senumo odą. Sulaukę 
penkių dešimtų melų, galima 
turėti tiems melams kuogeriau 
sivą odą, jeigu savo jaunystėj 
prižiūrėsime savo sveikatą ir 
vartosime daug muilo ir van
dens. Apart to, kuomažiaus 
kreipsi atydos j odą, tuo bus

žinojęs, kad g-criaus. Jeigu užkrėstas kokia 
vagone ( nors odos liga kreipkis prie gy 

Neklausk kaimyno, 
buvo m’ba barzdaskučio, arba ko ki-

Ministerių Kabineto 
nutarimo.

Ministerių Kabineto 
vedėjas raštu iš 1921 

/

Be

trečia mei 
siunčiamom prekes,1 dytojo.
tarp kurių 
sacharinas.

Paklaustas buv. U. R 
Bendrojo 'Departamento Direk
torius Vaitiekūnas, kaipo liu
dininkas, pareiškė, kad Puryc- 
kis pavedė jam parūpinti leidi
mus išvežimui dviejų vagonų, 
paaukuotų Rusijos badaujan
tiems ir trečio vagono Atsto
vybė;- tarnautojams Maskvoje. 
Pildydamas Ministerio įsakymą 
jis 26 d. lapkričio, parašęs ata
tinkamus rašius, išgavo iš Ru
sų atstovybės /Lietuvoje leidi
mą išvesti Rusijon be muito 
minėtus vagonus ir atskiru 
raštu prašęs Muitinių Dep-to 
išleisti tuoisl vagonus iš Lietu
vos be išvežamojo muilo ap
mokėjimo. Iš Ministerijos pini
gai miltu ir cukraus pirkimui 
nebuvo duoti, bet Puryckis 
jam pasakos, kad tuos produk
tus nupirks Milichovskis. Vai 
tekunjas žinojęs, kad Miljchov- 
skis vežė tuoi?e vagonuose ’ sa
chariną ir nuosavas prekes, 
kad tas daroma buvo su Minis- 
terio Puryckio žinia ir kad jo
kių lydimųjų raštų ant minė
tų vagonų rašyta nebuvo, nors 
visados, kuomet buvo siunčiat 
mi siuntiniai diplomatiniais 
uirjeriais, jie buvo užrašomi 
tam tikroje Ministerijos kny
goje. Kai d. 1 Milichovfikiu, tai 

jis 
iš kur 
jis ne

Vai I i e kūnas nežino jo, 
yra Lietuvos pilietis irReikalų

m. gruo- jis paeina, ’lietuviškai

K l .

M-jos

ar 
a

to, — - paklausk gydytojo.
“Priegamus neerzink, nes 

tas privelta prie vėžio. .Jeigu 
priegamos didinasi arba apal- 
va tapsla tampesne, reikia jas 
išimti. Tą galima atlikti per 
kelius budys, bet tik gydyto
jas žino tinkamą. Nevartok 
deginančią medžiagą, nevar
tok vaistus krąujui sulaikyti 
ir erzinančias mostis. Ne
spausk ir nejdrėsk priegamus. 
Gali netekti gyvasties.

(“Sfiilaukęk fccBiriahidešimlų 
metų, vėžys 'gali pasirodyti. 
Kartais prasideda kaipo labai 
mažas odos sukietėjimas, ir jei
gu greitai ir tinkamai gydoma, 
vėžys gali tapti nepavojingas.

“Jeigu žmonės kreiptų tiek 
atidos į savo sveikatą ir pri
žiūrėjimą odos, kiek kreipia i 
pasiriųkimą mėsininko arba į 
savo drapanas, — sutaupytų 
daug pinigų.” | FL1S]

26.
Ralpb King, 
kad už 3,500

ęlidclin < Im lu

savo puses 
žmonai nužudyti

Areštuota detektivas 
kurs prisipažino, 
doleriu jis buvęs 
nužudyti busimą 
paveldėtoją Fre- 
ir jo žmoną. Iš 

Holalingui ir jo 
jis buvęs pa

vyru. Tieji bandė 
nunuodyti, bet ne-Hotalingus 

pavyko, ir 
ta.

..r
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Įeigy taksai išvažiuojant Kas DedasiM

Astuonių Metų Sukaktuvės tiems ateiviams
M KASDIEN LIJA LIETUS.

K

M 
N 
M 
M 
h

DR. VA1TUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

rankose, 
pasirodė 
susektus 
policijoj

Vilnija kyšininkų
Lenkų laikraščiuose 
sensacinių žinių apie 
išpaudojimus Vilnijos 
ir lųokyklų kuratorijoj. Pasi-

lenkų organiz. tiktai skaitosi 
popietyje.

jeigų __________
pri- Kaunas 11 vasario. — Lietu vo-

OKUPUOTOJE T JETUVOJExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
N

*
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M

N 
M 
M 
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M 
M 
K

M

M 
M

UNIVERSAL STATE BANK rengiasi prie iškilmin
go apvaikščiojimo savo Ašiuonių Metų sukaktuvių, ku
rios įvyks Antradieny, Kovo 3, 1925.

Sukaktuvių apvaikščiojimui bus pašvęstas visas Ko
vo mėnesi*. Tame laike bus dalinamos gražios dovanos 
visiems kurie Univeraal State Banko atsidarys naują 
Taupymo Sąskaitą, ar perkels savo i-iupinius j tą lietuvių 
banką, iš kitur.

Nuo dienos savo atsidarimo, Univcrsal State Banka 
nuolat ai augo Įr tobulinęs visais žvilgsniais, suteikdamas 
patarnavimą desetkams tūkstančių lietuvių. Yra tai vie
na iš puikiausių visuomeniškų lietuvių įstaigų Amerikoje, 
ir ji deda visas savo pastangas, kad visi lietuviai atsiek
tų gerovę, darydami saugią ir pelningą apyvartą savo 
pinigais.

* 
M

H

M

M
M
M 
M Uuiversai State Bank

3252 So. Halsted St.
TTXXXXXX X X x xxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

t

MUSŲ DYKAI PATARNAVIMAS 1

Kaulink užmokėjimo 
taksų, valdžia reikalauja 
rodymy nuo ateivių, kurie iš-, 
važiuoja iš Suvienytų Valstijų. 
Todėl ateivis, ketinantis išva
žiuoti iš šios šalies, turi nueiti 
pas jeigu taksų kolektorių sa
vo distrikte, ir parodyti jam, 
kad yra užmokėjęs prigulin
čius jeigu taksų mokesčius. 
Kuomet užmoka taksus arba 
jeigu prirodo, kad taksų nerei
kėjo mokėti, jo .distrikto jeigu 
taksų kolektorius jam išduoda 
tam tikrą certifikatą, ir tą 
certifikatą turi parodyti 'kole
ktoriams prie laivo kuomet iš
važiuoja. Dabar nėr reikalin
ga ateiviui eiti į ofisą įeigų ta
ksų kolektoriaus uoste iš kur 
išvažiuoja. Tik turi ten vykti 
jeigu iš savo distrikto nėra 
gavęs viršminėto cvrtifikato. 
Tas gali sutrukdyti jų išvažia
vimą ir todėl visiems yra pa
tartina tą visą atlikti savo mie
ste prieš atvyksiant j išvažia
vimo uostą. K

[ELISj

je ligi šiol vis d£r nėra žiemos kad Vilniaus miesto poli
cijos komisariate organizuotas 
kyšių ėmimas nuo visų proto
kolais įbaugintų krautuvninkų 
j/- kitų piliečių. Iš kyšių fondo 
policijos komisaras gaudavęs 
virš 3.000 zlotų menesiui. Vil
niaus komendantas’ taip pat
imdavęs nuošimčius z nuo sa-

ANT INCOME TAS PROBLEMŲ
____________ _________ ___________________—M—I

1

eoples ^jr^Bairik
DIDELIS BANKAS

Gerai 
tuvių 
ramu

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

Ateikite pas mus ar jus esate kos- i 
tumeris ar ne ir leiskite pagelbė- .J 
ti jums su jūsų income tax prob
lemomis, be jokio užmokesčio už I 
šį patarnavimų.

ant kampo
47 St. ir Ashland Aye

CHICAGO

PUIKįjS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la- 
>ai puikus ir patogus 
□aidėjimui pirkinių: 

He yra suienkami; 
inka dėl daug pirki- 
dų ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka ' '

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III

dirbty įeigy iki $10,000 
Kreditas iš 25% ant už-

Normaliai taksai aht pirmų 
$4,000 “uždirbtų įeigų”, apart 
paliuosavimų ir kpeditų —? $!,- 
000 n’evedusiemsM• $2,500 vedu
sioms. ir šeimynų galvoms, *11 
$400 už kiekvieną užlaikomąjį 
asmenį — yra 2 nuošimtis. 4% 
ant kitų $4,000, ir 6% ant ki
tų.

Taksų sumažinimas suteikė giau t.euzderėjo 
ne vien tik tą naudą, kurią šis 
įstatymas pridavė. Padidinimas 
išėmimo vedusiems ir šeimynų 
galvoms, sumažinimas 25 nuo
šimčiais “uždirbtų pinigų”,- ii 
kitos permainos yra įdomios 
kiekvienam taksų mokėtojui.

Pav., taksų mokėtojas, neve
dęs ir neturėdamas užlaikomųjų 
asmeniu, per 1924 m. uždirbo

i $3,000. Be šio sumažinimo jam 
' reikėjo mokėti $40. Bet jo ak
tualiai taksai yra $30? Nuo už
dirbtų jeigu, arba $3,000, turi 
numušti asmenišką paliuosavi- 
mą iš $1,000. Jam. reikia mokė
ti 2 nuošimtį ant $2,000 arba 
$40. 25 nuošimčių kreditas tos 
sumos yr'a $10. Tokiu budu, n U- 
mušant $10 nuo $40, Jam rei
kia mokėti $30.

Taksų mokėtojas gali reika
lauti 25 nuošimčių kredito, jei
gu uždirbtieji pinigai nepervir
šija $10,000. Jeigu apsivedęs 
taksų mokėtojas turi du vaiku 
ir per 1924 m. uždirbo algą iš 
$8,000, nuo tos sumos atmuša 
visus savo paliuosavimus, $3,- 
300 (asmeniškas paliuosavimus 
iš $2,500, ir $400 už kiekvienų 
užlaikomąjį asmenį), jis turi 
mokėti taksus už $4,700. Tak
sai ant pirmų $4,000 yra 2 nuo
šimtis, arba $80? Ant kitų $70(1 
— 4 nuošimtis, arba $28. Iš vi
so jam reikėtų mokėti $108, bet 
su 25 nuošimčių kreditu, arba 
$27, jis turi mokėti $81.

[FLISj

ir vietoje šalčių dažniausia Ii j a 
lietus arba sninga šlapidrab^. 
šią žįemą yra toki keista ir ne
paprasta, kokių, tur būt, retai 
kada Lietuvoje tėra ir buvę, Jau 
turime paskutinį žiemos mėne
sį, vienok ligi šiol žmonėms dar 
visai neprisiėjo važinėti rogėmis 
-r- sniego nėra tankiausia pur- kyto pelno, versdamas komi- 
vinas. Nemunas kolkas testovė- 
jo viso yos 6 dienas (nuo 15 li
gi 21 gruodžio), o daugiau vi
są laiką liuesas sau teka kaip 
vasaros metu. Didesnių šalčių 
visai nėra nei buvę ir tik vieną 
rytą siekė ligi 8 laipsnių -r- tai 
buvo didžiausias šaltis, nuo ku
rio buvo stabtelėjęs ir Nemu
nas. / ,

Paskutiniuoju metu buvo kiek 
pradėję šalti nuo 20 sausio, ta
čiau nuo 30 sausio ir vėl nusto
jo šaltų o nuo 1 vasario dienos 
ir ligi šiol beveik kasdieną lija 
lietus — kartais su mažomis 
pertraukomis lija ištisas paras. 
Visur didžiausis šlapumas nė 
tik kaimuose, bet ir pačiam 
Kaune per purvą stačiai negali
ma išbristi.

| žiemos metų nesant šalčių ir 
nuola.t lijant, lįetui žmones jau 
rimtai pradeda kalbėti, kad nuo 
didelio šlapumo gali išgesti ru
giai ir per tai- galįs musų kra
štą ištikti badas. Tokiems spė
liojimams1 Lietuvos piliečiams 
duoda’rimtos progos ką tiktai 
buvusiųjų 1923-24 metų šlapi- 
mečių skaudžios pasekmės, dėl 

I kurių praėjusią vasarą daug blo- 
rugiai, ir per 

tai daugiau negu dvigubai pa
brango* duona. Vietoje buvusios 
kainos už kilogramą juodos duo
nos 30-40 centų, dabar jau mo
kama 1 litas.;

— Lietuvos darbininkas

šariatų vedėjusi siuntinėti jam 
nė mąžiau, kaip po 100 dolerių 
mėnesiui. Vilniaus mokyklų 
kuratorijoj dar" blogesnių daly-

kų susekta. Rasta begalės ne-Į lenkų organizacijos. Dauguma 
tikrų algų išmokėjimo sąrašų 
ir kitokių netikrų dokumentų. 
Be to tarnybon buvo priima
mi žmonės su kriminaline pra
eitimi ir nekontroliuota jų 
veikimas. Pats Vilniaus kura
torius rūpindavusi daugiau 
politinėmis intrigomis ir šali
nęs iš mokyklų gerus ir idėji
nius darbininkus.

Atšaukia generolus iš kre- 
sų. šiomis dienomis lenkų vy
riausybe keta atšaukti iš kre- 
sų generolus vaivadas Janušai- 
tį ii’ OLševskį. Kresnose busią 
visi civiliai vaivados.

Vilniaus krašte 
skaičius. Sausio 1 d. 
reguliariai veikė 50 
lietuvių, 9 baltgudžių

P tuvi. 4 u b akių įtempimu, kutu 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo,- skaudamą akių karštį, 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 į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St 
Phone Bnulevard 7689

kia mokėti $30.

draugijų 
Vilnijoj 
žydų, 8 

ir 198

Didžiausia ir Brangiausia 
Apsauga Jūsų Pinigams

Padek savo pinigus šiame geniausiame ir stipriausiame 
Lietuviu Valstijiniaine Banke, kuri yro po apsauga ir 
priežiūra CHICAGOįį CLEAKING HOUSĘ (ASSOCIA- 
TION) DRAUGIJOS. Chicagos Miesto valdžia, Draugi
jos, Verteiviai ir tūkstančiai pavienių žmonių laiko savo 
pinigus padėtus šiame banke, ir jus esate kviečiami atsi
lankyti! ir‘pradėti taupyti su maža ar dideliu suma.
Siunčiame pinigus j Lietuvą, ir j kitas šalis; parduodame 
laivakortes ant visų Linijų; taipogi darome paskolas ant 
namų ir taip toliaus; parduodame Pirmus Morgičius kurie 
atneša 6-tų nuošimti į metus.

ijįi

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
4 Netoli Ashland Avė.Kapitalas ir perviršis

$300,000.00
• r •> , •'

Banko turtas virš

Tel. Lafayette 5153-6438

Trijy Milijony

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

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

4204 Archer Avė., Chicago, Ilk 
Brighton Park, 2-rų lubij, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų.
Vakare nuo 6 iki 8 vak vakare, 
nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietą.

Telephone Lafayette 4543

Metropolitan State Bank 
2201 W. 22nd H ST 

CHICAGO

VISA EKONOMIJA IR GERUMAS KO
KIO JUS TIKITE IŠ HUPMOBILE— 
PLŪS ASTUONIŲ CILINDERIŲ VEI
KIMAS

* o

Susilygina su gražiausiais karais Europoje ir 
Amerikoje;, bet padarytas ir apkainuotas dėl 
Amerikoniškų šeimynų.

NAUJI PAGERINIMAI DAR IR ANT 
TOLIAU SUSTIPRINA POZICIJĄ KE
TURIŲ
Jis yra pažengęs pirmyn klesoje kainų, patarna
vime; patogume ir gerų > investmentų vertėje, 

» taip kaip jis yra per 16 metų.

RUBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avenue 
CHICAGO.

For BILIOUSNESS
JJ' T

BEECHAMS 
PILLS į

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomu mašinėlę

Pamatykite gražius Hupmobik Eight ir Four modelius musij parodymų kambary

Chicago, Illinois
Rusiskos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902 ,.w

3514-16 Ruosevelt Kd.
Arti St. Lotus Avė.

CHICAGO, 1LL,

LIETUVIŲ KANDIDATAI Į 
RYGOS TARYBĄ

sausio 27 [Ej.— Ry
gos miesto tarybos! rinkimuo- . 
se, kurie įvyksta vašario 28 ir. 
kovo 1 dienomis, Rygos lietu
vių kolonija išstatys savo kan
didatų sąrašą. Notėnai įvyku
siam lietuvių visuomenės vei
kėjų pasitarime /Kandidatais iš
rinkti Vronevskis, Zviedris, 
Zulpa ir Diqlja|da. 'Manoma, 
kad lietuviams pasiseks pra
vesti nors vieną savo atstovą. 
Kandidatui pravesti reikia su
rinkti apie 2000 balsų.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

Balzekas Motor
6012 South Kedzie Avenue 

Tclcphone Republic 3733

Tuomi p s daryki didelį amagnmą 
pats sau, savo giminini! ir drau
gams su kuriais susirašinlji ir 
gilčiau galini parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauaia 
maliniu su lietuviškomis raidimia 
pasaulyje. Galima ir anglijai ra 
lyti.

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str^ 

Chicago, Iii.
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CHICASOS
ŽINIOS

Septyni žmonės užmušti
Traukinis užmušė 3 žmones 

Elgine

Už vakar Chiėagoje ir apielin- 
kėse nelaimėse su automobiliais 
žuvo septyni žmonės. Trys žmo
nės liko užmušti Elgine, .kada 
traukinis užgavo automobilį, ku-1 
riuo jie važiavo. (

Apipiešė pasažierius
Du plėšikai, kurie į New York 

Central greitąjį trauk hų įsėdo' 
Toledo, O., traukiniui einant tarp 
Chesterton ir Gary, užpuolė 
Pulhnano vagoną ir apiplėšė va-1 
žiavusias tuo vagonu moteris, 
taipjau ir du traukinio darbinin
kus. Paskui plėšikai iššoko Ga
ry ir dingo. \

DENEEN PASKIRTAS UŽIMTI 
, McCORMICKO VIETĄ.

Buvęs gubernatorius Deneen 
tapo paskirtas užimti senato
riaus McCormicko vietą. Mc- 
Cormicko terminas senate bai
giasi ateinantį trečiadieni, kovo 
4 d., kada prasideda naujo kon
greso posėdžiai. McCormick rin
kimuose pralaimėjo ir naujam 
terminui*tapo išrinktas Deneen. 
Reiškia, dar tik kelios dienos 
McCormickui buvo likę tarnau
ti senate ir, rodos, nebūtų ko 
skubintis skirti jo vieton kitą se
natorių. Bet irepublikonams se
nate trūksta balsų, kad prava
rius niekurius bilius ir todėl ki
tas Illinois senatorius paprašė 
gubernatoriaus Small skubiai pa-' 
skirti kitą senatorių iš Illinois, 
kad nors kelias dienas galėtų' 
balsuoti su republikonais ir pa
gelbėtų nuveikti demokratus ir 
insurgentus. G u beini ator i u s
maldavimą išpildė ir skubiai 
skirė Deneen tuojaus užimti 
natoriaus vietą. Deneen jau 
kar išvyko VVashingtonan
šiandie sudės prisaiką. Nuo at
einančio trečiadienio gi pradės 
savo tikrąjį terminą tarnybos 
senate.

pa
se-
va-

ii

BIZNIERIAI APSISAU- 
GUOKIT!

Dabartiniu laiku Chicagoj pri
viso visokių apgavikų, vieni vie
nokiu, kiti kitokiu budu bastosi 
po biznio vietas ir mėgina viso
kiais budais prisitaikinti prie iš
gavimo pinigų. Vasario 25 d., 
ant Bridgeporto, trys tokie po- 

• nai atėję į Antano Stanevičiaus 
The Shoe Hospital, 751 W. 32 
St., neva parduodami audinius 
dėl siuto; ir visaip mėgino pri- 
sigauti prie Stanevičiaus pinigų. 
Bet jis suprato tų ponų tikslą 
ir vargšai turėjo išsinešdinti 
lauk, palikdami net savo įrankį. 
Tuojaus buvo pranešta policijai. 
Poli ei j M* kapitonas E.‘įĮMcCon- 
ville, 14 precinkto pasakė, kad 
tokie vyrukai kur tik ateina, 
tuojaus kad butų jam pranešta; 
jis žinąs kur anuos padėti. Tai
gi dar kartą primenu, apsisau- 

gokit biznieriai. —A. S.

Smulkios Žinios
Rose De Petro, 17 m., kuri nu

šovė savo tėvą, kada tasis gulė
damas lovoj pareikalavo, kad ji 
jį pabučiuotą, liko atiduota teis
mui — grand jury, kad išneštų 
apkaltinimą, nors pati mergaite 
ir jos motina liudijo, kad tėvas 
jau du ar daugiau kartų kėsino
si savo jauną dukterį išgėdinti ir

E R B. Naujienų skal
iji tytojos ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 

■ tkelbiasi Naujienose.

ŽUVUSIOJO COLLINS SUŽIEDUOTINĖ

■įSafe'k .

ai

P-lė Alma Clark, 22 m., sužieduotinė žuvusio Sand Cave 
ui ve Floyd Collins. Jų vestuvės turėjo būti vas. 5? d., bet jis tą 
dieną jau buvo užgriautas urve, iš kurio jis daugiau nebegryžo.

POŽĖLA RISTYNĖS 
LAIMĖJO

. Vasario 26 d. Schoenhofen 
svetainėje) įvyko didelės risty
nės, kuriose dalyvavo ir Karolis 
Požėla. Jis ritosi su Bob Mar- 
shalti. Marshalą Karolis, pagul
dė į 16 minutų.

( Tą vakarą ritosi taipogi Hans 
Steinke, kuris paguldė George 
IliU’ą du kartu į 34 itiin. Ro- 
gackis Andersoną paguldė du 
kartu į 27 rnin., o Gotch pagul
dė Angello vieną kartą j 14 mjn.

Magaryčioms ritosi ir kum- 
ščiavosi Wallaco su Petersonu. 
Išėjo lygiomis.

Į Ateinantį ketvirtadienį, kovolkių žymių čempionų ristynės 
5 d., toj pačioj vietoj vėl įvyks'bus nepaprastas įvykis lenkų- 
ristynės. Dalyvaus K. Požėla, 
WL Zbyszko, J. Rogacjki ir Hens 
Steinke.

Su kuo jie risis, — apie tai 
bus pranešta vėliau,, . —N.

................-.................... i

KLASIŠKAS PASTEUR’O
PATYRIMAS SU 

SKRUZDĖMIS

rusų kolonijoje.

GOLFAS

Golfo tumamentas jau prasi
dėjo. Pirmas mušis įvyko. Mu-ZJJYSZKO PRIĖMĖ GARKA-

VENKOS IŠŠAUKIMĄ. j šį laimėjo Al. Micevičia, Dr. Ka- 
Wladek, Zbyszko be jokio svy- ralius, J. Kazickas (praeitų me- 

raviinot priėmė Garkavenkos iš- tų čempionas), Vizbaras, Bag- 
šaukimą ir sutiko ristis jo pasta- donas, Elvikis, Karolis Janus ir 
tytomis sąlygomis, t. y. kad lai- dar keli kiti. Dabai’ jie pešis 
mėtojui- teks visas pelnas. Ris- tarp savęs, ir pešis tol, kol liks 
tynės bus iki pergalės. j tik vienas nugalėtojas (čempio-

Reikia tiesa pasakyti, kad to- 'nas-.

LietuviŲ Taut. Katali
kiškoj Bažnyčioj 

Šv. Marijos 
fiv. mišios ir 
kiekvieną nedėldionj, kaip 11 vai. ry
te. Taipgi Šliubai, krikštai ir pagra- 
bai esti aptarnaujami pagal katali
kiškas apeigas. Reikalui esant malo
nėkite kreiptis vakarais į kleboniją. 

3509 South Union Avenue 
Chicago, Illinois

P. S. Krikštai esti po piet, suimto
mis ir nedaliomis.

Kovo I, mišios lietuvių kalboj.

parapijoje pamaldos, 
pamokslas, atsibuna

—N. NAMĮĮ BARBENAI

dabar šaukėsi prie lovos tik tuo 
tikslu. Koronerio teismas nu
sprendė, kad reikalavimas pabu
čiuoti nėra užtektina priežastis 
žmogaus nušovimui.

Penki žmonės Mitchell, 1856 
Nebraska Avė,, ir jos giminai-

(^LAZAUSKAS APSIIMA
GULDYTI LEVICKĮ

Žinomas franeuzų biologi- 
stas Louis Pasteur laikė ke
lias skruzdės šaltame vande
ny kol jų temperatūra susi
mažino keletą laipsnių. Jis 
paškiau įčėpijo jonus pavo
jingų bakterijų ir jos grei
tai mirė. Bet paprastose ap- S 
linkybėše skruzdės tokių daJ»^ 
lykų visai nebijo, bet kuo-l^’ 
met jų stiprumas buvo 3U-'§ 
mažintas su šaltu vandeniu, lę 
bakterijos greitai veistis jų1^ 
kūne ir jos tuojau mirė. Tas ¥ 
patyrimas parodo, kad pra- $ 
sišaldymas yra dikčiai pavo- 
jingas. Laikykit pas save m • _ . • V i . i a • • . vTrinerio Cough Sedative ir 
taipgi užlaikykit savo vidu
rius, kad gerai veiktų su pa- 
gelba Trinerio Karčiojo Vy
no! Ta nepalyginamai.gera 
skilvio gyduolė turi gerų

Paskutinėse iristynėse Glazau- draugų. Mr. Lažo Obrado- 
tės J.iMalleski šeimynos susirgo skas padare iššaukimą Levickiui, vich, farmerys, parašė mums 
pavalgę pas Mitchell atšildytos žadėdamas paguldyti jį du kartu 

Visi guli pavieto ligb- į penkiolikę minučių. Levickis 
Spėjama, kad buvo su- iššaukimą priėmė.

Universal Atletikos Kliubas 
kviečia juodu persiimti nedėlio
ję, kovo 1 d„ 4 vai. po pietų ant 
kliubo mat rašo. Laimėtojui 
Kliubas duos auksinį medalių.

mėsos 
ninėj.
gedusi mėsa, taipjau j ieškoma i 
ir tarnaitė, kuri tą mėsą atšil- 
dė ir kurios dabar nesurandama.
.1 ieškoma daugiausia todėl, kad ii 
ji galėjo susirgti nuo tos mė-
sos.

J. Halle,* 68 m., 5102
Avė., Amerikos šla- 

vakar netikėtai

Robert
Kenunore 
piųjų vadovas
pasimirė ant Clark gatvės tilto.

Mirusio senatoriaus Medi II 
McCormick kūnas liko vakar at
vežtas iš VVashingtono į Chicago 
ir čia jis laikinai bus palaido
tas Graceland kapinėse, o pava
sary bus perkeltas i Bytron, III.

Peter Pupa, 2122 W. 19 St., ra
stas nutrcškęs nuo gaso. 
m a, kad tai nelaimė.

Mano

Conard Driscoll iš Evanstono, 
liko nuteistas 60 dienų kalėji
mai! ir užsimokėti $200 ir kaštus 
pabaudos už tai, kad girtas bū
damas greitai važiavo automobi
liu,

šaltis

$10 įmokėti
Kitus Lengvais Išmokėjimais

Dastatysime jums, žinomą Kerzheim Grojiklį pianą j namus, 
grojiklis pianas yra toks, kad jus didžio,sitės ji turėdami. Ji? 
pilnai garantuotas. •
Su grojikliu pianu duodame dykai: 20 su vardais volelių, benčių 
uždangalą, pastatomą liampą arba rolių kabinetą.

KAINA TIKTAI

Tas 
yra

iš Orofino, Idaho, sausio 30: 
“Po išvartojimo vienb bute
lio Trinerio Karčiojo Vyno, 
aš vėl pajutau geresnis, to
dėl priimkite mano padėką 
už tas gyduoles”., Jos gerės 
nuo reumatizmo, neuralgi
jos, lumbago, sutinimų Tri- 

Be to, k'liube treniruosis daug Lmimentas, suteikia 
kitų risti k ų.

Oro biuras sako, kad 
pereina ir šiandie busią biski šil- Į - 
čiau. Chicagiečiai skundėsi, kad 
esą šallta, bet ką tada turėjo sa- Id 
ky-ti Manitobos gyventojai, kur N 
šaltis siekė 35 laipsnius žemiau 
zero ? . I

SELVESTRAS KAJUTIS

26 vasario, 10;45 m. iš ryto — 
1925 m. persiskyrė su šiuo pa
sauliu. Paliko dideliame nuliu
dime moterį Solomiją ir brolį 
Petrą, pusbrolį Petrą Regeną 
Amerikoj, o Lietuvoj seserį Te
resę. A. A. buvo 50 metų se
numo. Amerikoj pragyveno 
apie 13 metų. Laidotuves įvyks 
subatoj, 28 vasario 1925, 10 vai. 
iš ryto iš namų 121 — 36 St. 
West Melrose Park į Bažnyčią 
ant 23 St., o iš ten po pamaldų 
į Hillside Kapines.

Meldžiame visus gimines, pa
žįstamus ir draugus atiduoti pa
skutinį patarnavimą A. A. Sel- 
vestrui ir dalyvauti laitotuvėse.

Nuliūdę’
Moteris, brolis ir pusbrolis.

JUSTINAS ČEPARAS
Lygiai metai sukanka nuo 

mirties mjancr mylimo vyro ir 
musų brangaus tėvelio, kuris 
paliko mumis amžinai, vasario 
28 d., 1924. Už velionio sielą 
atsibus pamaldos kovo 4 d. 1925 
m., seredos ryte, 8 vai.' švento 
Jurgio bažnyčioj. Kviečiame 
Visus gimines ir pažįstamus da
lyvauti pamaldose.

Justinas paėjo iš Aukšučių 
kaimo, Papilės vals., Šiaulių 
apskr.

Liekamės nuliūdę,
Moteris Barbora, dukrelės, 
Malvina ir Anelė, sūnūs 
Rapolas,

VITOLDAS RUTKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 27 d., 1925, 11:45 prieš 
piet po trumpos ligos išsirgęs 
£3 vai. sulaukęs 42 metu am
žiaus. Išgyveno Amerikoje 16 
metų, paėjo iš Lietuvos Kauno 
rėd., Utenos apskr., Alutos vai., 
Geidamonių kaimo.

Paliko dideliame 
brolį Mykolą ir du 
Arazimą, Domatas 
Lietuvoj motiną ir tris brolius, 
Edvardą., Leonardą ir Albertą.

Kūnas pašarvotas 10717 Lac 
Salle St., Roseland. Laidotu
vės įvyks pavendėlyje, kovo 2, 
1925, iš i namų 1 P. M. bus at
lydėtas į Taptiškas Kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę
Brolis ir pusbrolis.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

nuliudime 
pusbroliu 

Amerikoj,

Turim 1000 namų 
dėl pardavimo, 
arba mainymui, 
žemiaus paminėtose 

, vietose:
Marųuette Park 
Chicago Lawn 
Brighton Park 
West Englewood 
Auburn Park 
Park Manor 
South Park Gardens 
Beverly Hills 
M t. Greenwood 
South Shore 
Bridgeport.

Kurie manote pirkti ar mai
nyti, mažesnį namą ant dides
nio ar didesnį ant mažesnio, ma
lonėkite atsilankyt į musų ofisą 
mes tikimės, kad Tam i štai pri
skirsime vieną iš tų 1000 namų 
kuris liks. 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. Nedaliomis nuo 9 iki 3 
po pietų.

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

Prospect 2102

greitų pagelbą. Jei jūsų ap- 
tiekorius arba pardavinėto
jas gyduolių negali jums pa
tarnauti, rašykite pas Jo- 
seph Triner Čompany, Chi
cago, III.

KAZLMIEMAS SPAITIS .
Atsibuvo laidotuvės busų my- • 

limo vyro ir tėvo February 24, 
*- 1925 m.

Tariam širdingą ačiū visiems 
už dalyvavime jr patarnavime 
laidotuvėse, kunigui Martinui ir 
vargoninkui, graboriui Eudei- 
kiui, T. Itfacevič už Band ir 
draugijoms Lietuvių Piliečių 
Darbininkų Pašelpinio Kliubo, 
parfield Park Lietuvių Pašel
pinio Kliubo, Amalgamated 
Ąssoclation pf Streets Rąilway 
Ėmployes Div. 241, seserims, 
broliams ir švogeriams, visiems 
giminėms, draugams ir pažįsta
miems dar kartą tariame širdin
gą ačiū už kvietkus ir už da- 
Ivvavima laidotuvėse musų my- 
timo vyro ir tėvo, tegul jam 

>us lengva ilsėtis šios šalies 
žemelėje.

Liekamės > nuliūdę ant visa
dos.

Moteris, sunai, dukterys, 
ir žentai.. >

Babies Lova It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Lasative.

Mrs. Winslow’» 
Syrup

$395
Piano krautuvė atdara utarninke, ketverge ir subatos vakaro

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
TUL BRŲ)GEPORT ELECTRIC CO., I n t

Bartkus, Pres
ioJ9 W. 47th »t., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

OOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do 
\ viernastis vedimui reikalų ir pro- 

vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pli kimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi j Naujienų ofisą, kur , 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, ' 
kiekviename atsitikime, paskiria
me bylas gerinusiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St 
Chicago, III

u... ' /■ ... ■ . i |

Norintiems Važiuoti
Lietuvon

Naujienų Metinė ekskur
sija jau artinasi, ir kurie no
ri važiuoti Lietuvon geriau
sia padarys keliavę su kitais 
naujieniečiais, kurių šiais 
metais žada būt didelis bū
rys.

i Su Naujienų Ekskursija 
gali keliauti nevien chica- 
giečiai, bet taip jau ir iš ki
tų miestų.

i Neturintiems pilietybės 
popierų reikia tuojaus kreip
tis dėl leidimų sugryšti ir 
dėl užsienio paso. Kas ne
turi gimimo metrikų, ar ki
tokių lietuviškų dokumentų, 
tuojaus turi rašyt Lietuvon 
ir gauti juos.

Šios šalies piliečiai turi 
gaut Amerikos užsienio pa
są ir Lietuvos konsulo vizą.

Kiekvienam patartina pri
sirengti išanksto ir, geriau 
potam palaukti.

Naujienų Ekskursija šiais 
metais bus dar ir tuo įdomi, 
kad duos progos< keliaunin
kams aplankyt garsųjį van- 
denpuolį, Niagara Falls. Vi
si keliauninkai keliaujantis 
iš Chicago ar iš kitų mieste
lių į vakarus nuo Buffalo ir 
netoli Erie gelžkelio turės 
teisią aplankyti tą garsiąją 
vietą pakeliui į New Yorką 
be jokio ekstra mokesnio.

Taigi visi bukit prisiren- 
1 gę iki balandžių 29-tos.



Šeštadienis, t f NAUJIENOS, Chicago, III.

UsfuviiĮ Bateliuose.
Reumatizmas

Dr. Dąvidonio paskaita.

Sekmadieny, vasario 22 d.,1 
Raymond Chapely, įvyko Moks
lo Draugų paskaita. Prelegentu 
buvo Dr. Davidonis. Jo tema. 
—Reumatizmas. ( l

Šios. paskaito:Wdaugelis lauke, 
nes buvo prašę koletas, kad 
Mokslo Draugai supažindintų 
chicagiečius su šia biauria vieš
nia — reumatizmu.

Dr. Davidonis davė platų api
budinimą netik reumatizmo, bet 
ir daugelio kitų ligų, kurias sun
ku atskirti netik sergantiems tą
ja liga, bet ir daktarams.

Reumatizmas, pasak Dr. -Da- 
vidonio, yra didelė liga, kurią 
gamina tam tikros bakterijos.1 
Jos gyvena sąnarių glėvelėse ir 
širdyje. Sąnariai ima skaudėti, 
o širdis neatlieka gerai savo už- , 
duoties -- nepunipuoja kraujo. 
Išpradžių ligonis mano, kad šal
tį pagavo (.šaltis žmogų paga
vo) ; vėliaus pradeda sustingti 
sąnauiai. Uždegimas yra pra
džia tikrojo reumatizmo. Tik
rasis reumatizmas bėgioja iš są
nario į sanarį: alkūnes, kulius, 
pečius ir t. p. Sergančiu reu
matizmu, glėvelės susigadina ir 
neišdirba tepalo sąnariams, kad 
jie galėtu dirbti. Sąnariai tam
pa lyg užrudyję. Ligonio visi 
kaulai kaip ir suaugę; žmogus 
tampa stabas. Bakterijos Įeina 
per nesveikus tansilus, padaro 
uždegimą širdies ir t. Pagavi
mas šalčio, duoda progą bakte
rijom, kurios pradeda veikti ii 
ligą plėtoti. .

Po uždegimo sąnarių liga vei 
kia lengviau. Tikrąjį reumatiz 
mą yra galima išgydyti.

ČEMPIONAS KUMŠTININKAS NUGALĖTAS

čempionas kumštininkas Jack Dempsey liko nugalėtas. Ir liko 
nugalėtas ne kokio galioto, bet gražios aktorės Estella Taylor. 
Ii privedė Dempsey prie “pakaros” ir juodu apsivedė San Die
go, Cal. Jis, sako, daugiau nebesikumšČiuosiųs.

Pageidavimai 
i ‘

' Aptarus visapusiškai Lietuvos 
eksporto klausimų buvo priimti 
maždaug šie pageidavimai:

1) Kad lietuvių visuomenė, 
vafldžia ir taipgi Amerikos lie
tuviai daugiau susidomėtų Ame
rikos ir Lietuvos .prekyba.

I 2) Kad Chicagos lietuviai su
darytų veiklia importo kęmisiją, 
kuri studijuotų vietines sąlygas 
ir kuri veikdama santiky su 
konsulatu davinėtų atatįnkamus 
patarimus importini nkams ir 
juosi informuotų.

3) Kad atskiriems asmeninis 
iir organizacijoms interesuojan 
tiems importu, Lietuvos valdžia 
sumažintų formalumus iki ^nu
baus.

4) Kad Annerikoš lietuviai 
lankydamies Lietuvoj, užmegstų 
ryšius su skirtingomis ekonomi
nėmis oi gan izacijomis.

5) Kad Lietuvoj tarp kitko bu
tų kreipiama domės i tą pramo
nės rūšį, kuri butų specialiai ek
sportui. ■

6) Kad Lietuvos gamintojai 
pasirūpintų atsiųsti savo gamy
bos pavyzdžius konsulatams A- 
inerikon, kad importininkai ga- 
lėtų susipažinti su jais.

Dalyviai išsiskirstė po 12 v. 
nakties. Jie .buvo labui susido
mėję panašiais pasitarimais a- 
pie padidinimų Lietuvos ekspor
to ir pageidavo, kad pasitarimai 
dažniau įvyktų.

Gera pradžia
Taigų ši vakarienė davė pra

džia susibūrimui tų pajėgų, ku
rios yra užinteresuotos Lietuvos 
eksportu. Ačiū 
Lietuvos prekės 
5 Į 227 
pradės plaukti
desnėmis kiekybėmis 
šiam laikui. Amerika plati šalis. 
Musų ūkininkas ir darbininkas 
galės 
duoti 
bud u

IŠRENUAVOJiMUI
t ■ » •

SiniHno >Daukanto Dr-jos snsirin 
kimus įvyks nedeldieny, kovo 1 d., šviesus ir šilti 
Murk yvhite Sųuare svet., 1 vai. po 
pietų. Visi nariai kviečiami daly
vauti ir susirinkt paskirtu laiku.

—Valdyba.

Liet. Mot. Dr-jos Apšvietus mėne
sinis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
kovo 1 d., 1925 m., 1 vai. po pietų, 
Mark White Sųuare Parko Knygyne, 
prie Halsted ir 30-tos gatvių, narės 
prašomos skaitlingai atsilankyti.

Sekr.

Brighton Park. Lietuvių Keistučiu 
Pašelpos Kliubo susirinkimas bus ne
dalioj, kovo 1 d., 1 vai. po pietų, 
McKinley Park svetainėj. Visi na
riai dalyvaukite ir atsiveskite draugų 
prie Kliubo prisirašyti.

Sekr. J. Gasiunas.

Mokslo Draugų paskaita. Sekma
dienį, kpvo 1 d., 10:30 vai. ryto, Ray- 
mond Chapely (816 W. 31 St.) Moks
lo Draugams paskaitą laikys K. Au 
gustinavičius. Paskaitos — Kaip at
sirado stebuklai.

Liuosybės .Draugystė laikys sav«o 
mėnesini susirinkimą šeštadieni, vasa
rio 28 d., apie 8 vai. vakaro L. Juod
valkio svetainėje, 733 W. 18 gat. Visi 
nariai malonėkite susirinkti laiku, nes 
randasi svarbiu reikalu aptarti.

. J. Danta, rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesinį susirin
kimų nedelioj, 1 d. kovo, 1 vai. po pie
tų Mildos svet., 3142 So. Halsted St. 
Visi nariai malonėkite skaitlingai su
sirinkti, nes randas daug svarbių da
lykų apkarti. Nut. rašt. S. Kunevičia.

musų konsuftui, 
gal neužilgo

per okeanų, di- 
negu iki

RENDOJj* 4 kambariai ir vana visi 
žiema mažai reikia 

kūrenti ant 3-čių lubų prie 2-jų stryt 
karių 1 ainių.

t 1536 W. 14 St. 
prie pat Ashland Avė.

Savininkas* ten pat ant vietos
----------------- .-..... ■T.'lĮĮ.’g-'JJL”?

SHJLYMA1 mmbariįį
LIETUVlšKAS MOTELIS naujai 

įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsigy
venti, vyrams arba moterims; su val
giu arba'be valgio, $3 ir $4, $8 j 
savaite su valgiu. ų

PETER GADETKO, ' >
1G06 So. Halsted St.

EXTRA!
Stok ir pagalvok, kur gausi šii

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

3531 S. Pa r n ei 1 Avė.
2-ros lubos iš fronto

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

6515 So. Talman Ave..^
Tel. Prospect 10210

RUIMAS vendai, vyrui,-4 vie
nam ar dviem, ,be valgio.''Rui
mas apšildomas. Kreipkitės.-

/Yniros lubos.
Dr-stės šv. Vincento Ferr. mėne- 

nesinis susirinkimas/įvyks nedėlioję, 
T d. kovo, 2 vai. po pietų, Šv. Kry
žiaus parapijos svet. Visi nariai 
malonėkite nesivėluoti laiku būti.

F. R. N. K.. i
1 — >■>. 4 1 ..
Rpsėląiul. r

tauto No.-2 mėnesinis susirinkimas 
atsibus- nedelioj, -kovo T d.; Strumilo 
svetainėj, kaip 10 vai. i(« ryto. Na
riai malonėkite atsilankyjti paskirtu 
laiku. Nut. Raštininkas.

RENDON kambarys dėl 
no arba dviejų vaikinų.

3429 S. Leavitt S L 
Ant antrų lubų

vie-

Draugijos ,D. L. K. Vy- KAMBARYS vendai dėl blai
vių vyrų ar gerų merginų. 
Kanrbarys frentinis. Kreipkitės 

3029 S. Union Avė.
' 7 Trečios lubos

■ &

, REIKIA J1ARBININKŲ
vyrų

^WMV^*^**^*a***M**'A<**^*^**'**w **S******W '*''* ******** **'**- *****

REIKALINGAS bueeris arba 
kas nori mokintis už bučerį. 
Kreipkitės pas John Meshkaus*- 
kas.

3603 So. Union Avė.

AUTOMOBILIAI
FORDO BARGENAI

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
VASARIO MĖNESY 

TIKTAI
VARTOTI FORD ĘARAI 

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

VISI KARAI GARANTUOTI 
DEVINES DEŠIMTIS DIENŲ 

Charles J. Dempsey, Ine. 
Autorizuoti Fordo pardavinėtojai 

t 2300 W, Madison St. 
Atdara nedelioj ir vakarais

BARGENAS. Parsiduoda Dijagon 
Taxi Cab vartotas 1!^ metų, beveik 
naujas. Parduosiu arba priimsiu 
touring karą, lotus, ai’bd bile kokius 
morgičius. (

Atsišaukitd
• , Grocery Store,

. ; 'GOfe So. State St.,
Tel. Wenworth 0612

PARSIDUODA Hudsoii 
bilius, 1923 modelio ir 
mašina, 
nauji. Galima pirkti katrą tik 
rit. x

Kreipkitės: 
3300 So. Union Avė. 

Antros lubos.
-------------------- ----------------------------- ------------------------------------------------------ r—.

DIDELIS bargenas - - .
Serijos. 18 Studebaker, 6 Coupe, ge

rame padėjime, geri tajeraų vąžipė- 
tas atsargiai, yra heateris, bampe
riai, spot light, už $375. , .<

Ph.onį Wellington 9660 • ’•

RAKANDAI^

automo- 
Marmon 

Abudu automobiliai kaip 
no-

Advokatas Jurgelionis pa-'kalinga, kad gyvenanti šioj apie 
sktfAdęs istorijos lapuose. Jis 
rengia Mokslo Draugams įdomią 
paskaitą iš istorijos srytės. Bet 
temos jis dar neskelbia. Jo pa-, 
skaita įvyks kovo 8 dieną.

—Rep.

linkėj mūsiškiai sisispiestų į vie
na krūvą ir bendrai kalbėtųsi a- 
pie įvairius apšvietus ir susišel- 
pimo reikalus.

Čia už geresnę kainą par- 
savo darbo vaisius ir tuo 
pagerinti savo būvį.

—Reporteris.

Chicagos Lietuvių Auditorijos Ben
drovės Direktorių ir Draugijų. Atsto
vų mėnesinis susirinkimas įvyks ko
vo 2, 1925 m. Chicagos Lietuvių Au
ditorijos name ant trečių lubų, mažo
joj svetainėj, 3133 So. Halsted St. 7:30 
vai. vak. Malonėkite atsilankyti vi
si Direktoriai ir Draugijų Atstovai, 
nes randasi svarbių klausimų ir nuta
rimų kas link Auditorijos.

Sekr. A.» Yankauskas.

RENDON gražus ir didelis 
kambarys.

2931

Phone
TT—

—-A. Jusas.

iš Birutės
Choro generalinė dainų prak- 

ši liga yra paveldėjama tika bus nedėlioję, 1 d. kovo, ly
si liga pa- giai 2 vai. dieną, Fellowship 

Ilouse, 831 W. 33rd PI.
Visi dainininkai-kės bukit lai

ku, nes turim ‘ prisirengti prie 
dainavimo. Naujienų koncerte.

—Valdyba.

-——" •" i—

Lietuvos konsulo P.
Žadoikio pokilis

tuviu įtartas

Tovvn oi’ Lake* Balto Dobilo Kliu
bo bonai bus mokami kuriems dar nė
ra išmokėti panedėlio vaakre 2 dieną 
kovo 1925, 7 vai. vakare Kliubo svet., 
4558 S. Marshfield Avė.

Kazis Shukis, rašt.

Padėjo įsigyti Lietuvos atstovy
bei Washingtone nairną.

« ' M.

*. 11 n i - • > j:
Roseland 

repeticija bus šeštadienio vakare, 
vai. p. Liutkevičiaus name, 138 E. 110 
St. Visi lošėjai bukite laiku.

— Valdyba.

Veikalo “Dvi Seseris”
8

Emerald Avė.
3rd floor 

Vi ctory 0851

REŠKIA DARBIHiNICy
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGA bevaikė šei
myna dirbti ant farmos netoli 
miesto. Kreipkitės prie A. M. 
TyblcAvski, 7011 
Kurie .kreipsis 
Naujienas.

atsineškite

PARDAVIMUI moderniški 5 kam
barių rakandai, bus parduoti už dideli 
bargonį.*1 Visus sykiu arba dalimis. 
Parloro setas, valdomo kambario se
tas, miegamo kambario setas, karpe- 
tai ir fonografas ir grojiklis pianas.

5601 So. Winchester Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
rakandai, parloro setas, knygų 
šėpa, da-lova ir siuvirpui ma
šina. •

3618 S. Halsted St. 
Ist Hat

Pokily dalyvavo žymesni Chica-
- gos lietuvių biznieriai.

Roseland
Ateinantį sekmadienį, kovo 1

drovė, kuri rūpinasi pastatymu 
nuosavios svetainės Roselande, 
rengia gražų vakarą Strujnilo 
svetainėj. Bus vaidinamas juo
kingas veikalas “Gairės.”, Flra- 
džia 6 v. vak.

Užgavėnėse, vas. 24 et., šv. 
Vincento a Paulo dr-ja buvo su
rengusi balių Strumilo svetainė
je. žmonių buvo daug ir ba
lius pilnai nusisekė. Be to bu- 

dalinami auksiniai žiedai

' Vos atvykus p. J. Vileišiui A- 
merikon, vietiniai lietuviai pra
dėjo galvot kaip čia nupirkus 
Lietuvos atstovybei nuosąvą nar 
mą.

Praėjo metai, kiti, o toji min
tis ne tik nemirė, bet vis stip
rėjo ir stiprėjo. Mainėsi Lietu
vos atstovai, bet Amerikos lietu
viai j tai nekreipė daug domės 
galvodami apie atstovybės na
mą, kuris priklausys ne kokiai 
nors partijai, bet visai musų 
tautai.

Ir tas JŲ troškimas įvyko. Šių 
metų pradžioj Lietuvos atstovy
bė įsigijo nuosavą namą. Nors 
yra dar skolų, bet jos busi neuž
ilgo išmokėtos. Kieik ^>rie šio 
darbo prisidėjo Chicagos lietu
viai sunku kol kas pasakyti.

Roseland. Kovo 2 d. 7:30 vai. va
kare K. Strumilo svet., 158 E. 107 g. 
kampas Indiana Avė. įvyks Lietuvių 
Darbininkų Namo Bendrovės šerinin- 
kų mėnesinis susirinkimas. Jame 
bus raportai iš vajaus, (bus svarstom^ 
kaip veikti toliau, kad greičiau atsie
kus bendroves tikslą. Todėl šėrinin- 
kai ir šėrininkės atsilankykite pas-' 
kirtu laiku. J. Tamašauskas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEŠKAU Adomo Butkaus gi

męs Bctigalos par., šidlavos vals. 
Prieš kurį laiką gyveno Bucine, 
Wis. Amerikoj turi du brolių Sta
nislovų ir Juozų, o Lietuvoj (Šiau
liuos^) seseris Oną ir Juzefą. Jei
gu gyvas, prašau dėde atsišaukti. 
Aš esu luzefos duktė Ona, nese
nai iš Lietuvos ir norėčiau susira
šyt. Žinančių apie Adomą Buikų 
prašau praneši, už ką busiu dėkin
ga. Ona Sakalauskienė.

4235 S. Kedzie Avė., Chicago

ĮIEŠKO PARTNERIU

REIKIA (IARBININKU

PARDAVIMUI 4 kambarių ra
kandai, reikalingam žmogui labai 
gera proga. Jeigu kam butų reika
linga, galėtumėt ir kambarius pa
imti ant vietos. Galit matyti nuo 5 
iki 8 vakarai^, sekmadieny visų 
dieną.

3105 S. Union Avė.
3 lubos iš užpakalio

MOTERŲ

REIKIA patyrusios merginos 
abelnam namų darbui, turi mo 
keti virti ir kepti, mokėsiu ge 
rą algą. Namas North Side 
Skalbti nereikia. Klauskit in 
formacijų 125 N. Clark St.
' Tel. Dearborn 0671

PARSIDUODA rakandai visai pi
giai už pirmą pasiūlymą. Galima 
plikti ir po šmotą arba visus ant sy
kio, nes savininkas priverstas greitai 
apleisti vietą, savininką galima maty
ti 9 vai. ryto, ar <4 vai. vak.

841 W. 34th PI.
1 fl. užpakalyj

REIKIA patyrusių merginų 
prie, kimšimo ir ruvarslymo 
dešrų, gera mokėsi is.

Atriša tikit
3939 Wallace S!.

Tel. Boulevard 1000

PARSIDUODA 5 kambaiių furni- 
čiai ir player piano. Parduosiu pi
giai, nes važiuoju j Lietuvą.

Atsišaukite
4403 W. Monroe St.

1 11.
Telefonas Mansfield 1511

PARSIDUODA 3 šmotų fron- 
tinio kambario skurinis setas už 
$18.00: Setas dar labai geras.

1 U. iš užpakalio

panagios reumatizmui. Pakri
kimas sąnarių, airtraitis vadina
ma, yra antraja liga. Suaugu
siuose ji pamažu veikia. Krūm
iniai pasididina, išauga navikai, 
negali judėti, priaugu daug kau
lo. Ji nėra pavojinga, žmonėc. 
nemiršta.

Padargos ligoj žmonės gauna 
skaudėjimus kojų didžiajame 
piršte.
— pereina nuo tėvų.
daro tarsi užpuolimą, kuris tę
sėsi apie porą savaičių. Ją įgau
na turtingieji, kurie nieko ne
dirba, o valgo genus valgius, ge
ria vyną ir šampaną. Didžiu
moje serga vyrai.

Trikinas yra maža kirmėlaitė. 
Ją galima įžiūrėti akimis. Ją 
žmogus įgauna kiaulieną val
gant. Kiaulienoje kruopelėse
yra kirmėlaitės, kurias kiaulės d., Liet. Darbininkų Namo Ben- 
įgauna nuo žiurkių. Pas žmo
gų jos apsigyvena pečiuose. • Sli
diniu ar rukimu šių gyvūnų ne
užmuši. Po 2 ar 3 dieniu pa
valgęs ir užsikrėtęs žmogus jau
čiasi nesveikas. Skaudėjimas 
lyj? nuo reumatizmo. Atsiranda 
karštis ir skaudėjimas pečiuose. 
Vokietijoje buvo 50 nuoš. miri
mų nuo šios ligos.

Daug mano, kad neuraitis yra
reumatizmas, bet tai netiesa./vo 
Pūliai atsiranda dantyse, nervų tiems draugijos nariams, kurie 
uždegimas apima ir atsiranda neėmė pašelpos per ilgesnį laiką, 
skaudėjimas, šia liga užsikre
čia daugiausia darbininkai prie 
metalo ir puodų dirbdami.

Neuralgijos priežastis yra už- 
sinuodijimas. Jei žmogaus mai
stas nėra užtektinai suviršky- 
tas, tai yra gaunamasi liga. Ji 
yra išgydoma.

Dr. Davidonis kalbėjo apie už
degimą. raumenų ir daugelį kitų 
panašių (ligų, kurias žmonės iš> 
sivaizduoja esant reumatizme. 
Minėjo ir apie vaistus, kuriais! 
daktarai gydo. Esą, joki masa- daugiau pastangų 
žai ir braukimai i 
gelbėti.
hiž. K. Augustinavičius skaitys kinius, užsimokėtų kurie yra už-1 

Sekmadieny, kovo i d.t 10:30 S’likę savo mėnesines duokles,< 
vieton pri-

žiedus gaVo apie dešimt narių.

Brighton Park
Keistučio Kliubo reikalu

Lietuvių Keistučio pašelpinio 
kliubo susirinkimas bus septin-( 
tadieny, kųvo t d., McKinfley 
Purk svet. lygiai 1 vai. p. p.

Butų gera, kad nariai .dėtų 
savo ,

Lietuvos konsulas Chicagoj p. 
P. žadeikis nenuilstamai <jar- 
buojasi padidinimui Lietuvos 
eksporto.į Ameriką. Ir tos jo 
žymios pastangos jau pradeda 
teikti atsakančius vaisius. Ačiū 
jam vietiniai lietuvių biznieriai, 
kurie seniau mažai tesidomavo 
Lietuvos eksportu, dabar rimtai 
domisi ir'daro atsakančius žing
snius.

Ketvirtadieny, vasario 26 d., 
7 vai. vak. žymesni biznieriai ir 
profesionalai susirinko Fort De- 
arbott’n Viešbuty į Lietuvos kon
sulo p. P. žadeikio įrengtą poki-
If. Nors vietų buvo rezervuota Vienok aišku, kad jie buvo ne 
tik 10 žmonių, bet dalyvava apie paskutiniai. Rados net tokių, 
20. Kalbant apie pokilį negali- kurie nesigailėjo šimtines. Juos 
ma nepastebėti rengėjų ir šcL vertėtų čia pamirfėti. Jie yra: 
mininko rūpestingumą bei su- p. J. Elias/p. S. Kodis, p. M. Du- 

manumą. Vakariene buvo tikrai das, p. Bradčiulis, 
lietuviška, ką reiškia tą patį ką 
ir gera.

Vakarienės programa 
f

Formaliu žvilgsniu vakarienės
• programa^ buvo toks:

1) Hinkimas prezidiumo (p. 
Hertjnanavičiaus ir Stulpino).

2) Konsulo pranešimas.
3) Dalyvių kalbos:
A. Apie praktiškus patirimus

p. Krotkus, 
kun. Albavičius ir (p. žaldokas.

—Reporteris.

•PAIEŠKAI! pusininko arba 
agentų prie Real Eslate biznio. 
Gausit geras išlygas. Atsišau- 
kit 4215 S. Kedzie Avė.
Tcil. Yards 4951 arba Laf. 2105

REIKIA merginų j šapų. Nuo
lat darbas ir gera mokestis.

\ Royal Gap Co.
716 W. IMadison SI.

REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI karpelai, visokių 
mierij, išmuštas parloro setas, grojik
lis pianas kaip naujas, valgomo ir 
miegant) kambario rakandai, Įtampu 
$10, veidrodžiai, pigiai.

FOSTER,
5830 South Park Avė., 

Phone Normai 9221

VYRU PARDAVIMUI
{VAIRUS SKELBIMAI

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

1 1 .............. ...................c........... .. ■"
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTTNG 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez..

REIKALAUJAMA VYRŲ DEL MO- 
KINIMOSI AUTOMOBILIŲ BIZNIO 
MUSŲ 7 AUGŠTŲ PRAKTIŠKOJE 

MOKYKLOJE.

Už-

, . Lietingų Amerikos Politikos Kliubo
f purei- eksporto biznyje, ant North West'Side's {vyks mėnesinis

nieko negali goms atlikti, t. y, skaitlingiau. | B. Kalbėtojo nuomonė apie susnuikimas kovo 2 <i., 1925 m., 8 v.
I negu ligsioliai lankytus i susirin- importą is Lietuvos. # bansia Avė.* Kliubiečiai nepamirški- 

C. Kokią akciją turėtų imti te prįbuti ant laiko. Valdyba.
Chicagos lietuviai ir kokius pa-1 .. ,. ... Bridgeporto lietuviams žinotina.
SllllltnUg patiekti. 1 Visi norinti gauti “Naujienas” kus-

■’ * * G r;.‘rj savo namuose
. — ,,w, lai malonėkite pranešti 
I “Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663, 'Taipgi jei 

i tamsta nori, kad apart “Naujiem^” 
Ida gauti ir kitą laikraštį, priuies- 

........  — mes aprupinsį- 
me Uiti; lietuviškais laikraščiais. 

4Ų Musų žl ,.J. . * , .
patieksim “Naujic- jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap- 
. " j. v Tupinti savo k^tunieriuj; “Naujle-

Sekmadieny, kovo t d. >
vai. ryte, Ra.vmond Chapely (816 persikeldami kiton vieton pri- 
\\. 31 St.), Mokslo Dtratagų pre- duobų kili ubo rąštAniinkui gdeit 
legentu bus inžinierinis Kastas ir teisingų atprašą.
Augustinavičius.
apie stebuklus,
jo ir

Jisai skaitysi Taipjau kiekvieno nario <piri- 
kaip jie prasidė- vatumas būti sargyboj kliu&o 

kodėl jie išnyko. Kiek- reikalų. Prieš eisiant į susirin- 
vieruus turės progą sužinoti vi- kimų atsik'lauskit savo draugų 
sas stebuklų paslaptis ir kaip bei draugių, gal jie norėtų pu
tuos stebuklus padaryti. si rašyti prie šio kliubo, nes rei-

puu.uiu}, piMvnu. 1 visi, norinti gauti i
4) Minčių santrauka ir pugei- dien’; anksti Iš ryto. • : [j . : i-A apie tai nialondavimo priėmimas. • . 1 •- ~ - --
5) - Pirmsėdžio žocUs ir užbai

ga.’ . -■
Svarbiausias žinoma, praneši- kito irgi nuims .

mas buvo paties konsulo. Tą žnmgus ištyrus tame darbe, 
pranešimą patiekšim “Naujic- jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap-

( 7 " . . . ... 'rūpint’ savo kurtumenu.s “Naujienų skaitytojams kiek vėliau. UOĮUS”, —Aušros Kujgyiuuj.

BAGDANAS BROS.
MOV1NG, EXPRESSING & COAL 
' PIANO MOVING EXPERTS

Long (listunce handling.
Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Halsted St.
Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

stogdėSg Y Si ė
Jūsų stogų prakiurimą^; užtaisomas ir 
garantuojamas už sf. Automobilių, 
truku patarnavimas Chicagoj ir apie- 
- - - • Di

darbas suteikiamas dykai kuomet 
jus užbaigsite amatą ar garantuota 
automobilių mekauiko vieta. Galėsi
te uždirbti iki $.125 j savaitę. Prašy
kite 64 puslapių knygutes.

Kreipkitės
Bbx 711,

1739 So. Halsted Si., 
ChilcagOj, III.

PARDAVIMUI grosernė ir sal
dainių krautuvę. Taipgi prilaikom 
ir kitokias reikmenis. Parduosiu 
su nąinu ar be namo. Remia pigi; 
parduosiu pigiai. Randasi prie pat 
mokyklos! Atsišaukit tuojau.

4636 S. Hcrmitage Avt.

PARDAVIMUI bučernė ir groseniė, 
apgyvento j apielinkej; biznib išdirb
tas' nuo bcmj laikų; gera vieta dėl gė
lo žmogutis. Parsiduoda iš priežas
ties nesveikatos; nepraleiskit geros 
progos; kas tokic^ biznio jieškote, nu
pliksite nebrangiai.

J 906 W. 63 SI.

Įstaiga 34 metu'Senumo.
'.i* . togų dengimo 
Tik p'atyrę unijos ■

Dunnc'

džiausia ir geriausia? 
įstaiga .Chieagųj. 
darbininkai saitidomi.
Rpofing Co.. 3411-13 
l’hone La\\ dale 0114.

Ogclen

patyrusių boilerių 
o preso, beiierio- 

‘ nuolat darbas ir 
i s. Dry and Co.
Sheklon SI.
ylus nuo Ashland

REIKLI ] 
prie elektrin 
Ii .skudurus/ 
gera mokesti 

317 N.
3 blokai j r

BEI KALI N 
prie, ūkio dai 
cagos. I )arbii s pastovus.

Kreipkitės
930 Vk 33rd St.

2 h bos frontas

GAS - darbi minkąs 
bo, ari i prie Chi-

Pardavimui auto sales ir servtcc 
station tini South Side, parda 
vine.jami karai dviejų gerinu
sių firmų, turiu parduoti pi
giai, geras biznis su, mažai pi
nigų, arba mainysiu į namų.

1739 S. Halsted SI., Box, 47(1

TURIU varduoti savo $275 vertes 
console riešuto medžio vietrolą su ra- 
dio prijungimu. Yra daug rekordų 
ir dein antinė adata, $65.

2502 W. Division St., 
2 uugštn 

l'el. Armitage LVbl
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PADAVIMUI
iipsvaiginamų

ge rimu

ne, biznis ir namas, netoli 79, St. 
ir Barine, įplaukų už namą 8135 į 
mėnesį, įplaukų už bizni $1900 i 
savaite, kaina 822.500, cash 811 000 
lel. Vineennes 9098, klauskit Mr

nymo Po Visas Dalis Miesto

NAMAI-2EMENAMAI-2EME

v VI UCA.'* II ^įtUU tUlU^ĄJClU)

i flatai šviežiai ištaisyti ir viskas ge-
«a-

DURELTAV1 PINIGAI BUS 
TAM PROGA 

padaryt kas greitai nupirks šitą tran- 
sfer kampą, beveik naują muro biznio 
namas, spausi o nlvtii frontas ir šu-

Greitam pardavimui 
dinis narna 
kambarius 
prie šalies.

NtMil-ŽM
EX1’RA BARGENAS '

2 aukštą nie- 
$, 1 štoras ir 3iflatai po 4 
ant kaftipo’ir nxtra lotas 

Rendos $103.00 į mėne- 
• galima gauti daugiau.

NAUJIENOS, Chicągo, UL šeštadienis, 1925

PARDAVIMUI grosemė ir 
visokių smulkmenų krautuve, 
Arba mainysiu ant loto, aulo 
mobilio ar namo. Kreipkitės

- 837 W. 33 Place

PARDAVIMUI bekernė. hi-| 
riu parduoti i trumpą laiką;, 
parduosiu pigiai. Pardavimo j 
priežastis —r važiuoju į ūkę. 

4o3() S. Donore St.
Tel. Lafavette 8583

:------------------------------- 1---------------
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nė lietuvių apgyventoj apielinkėj. Biz
nis išdirbtas. Cash ir kreditas. Ly- 
sas ant 5 metų. Parduosiu pigiai, 
nes pinai turiu apleisti miestą.

2438 W. 45 Plane
Tel. Lafavette 8654

TURIU parduoti tuojaus $75 
vertės victrola tik už $30. su

dais. Kreipkitės

Ton v llartman

PARSIDUODA krautuvė vy
riškų aprėdalų ir sykiu valymo 
ir taisymo drabužiu įstaiga.v C (

uis senas išdirbtas

NAMAI-ŽEflE
Virš 1,000 Namu Turim
Oel Pardavimo Arba Mai-

NORINTIE NAMUS, LOTUS, 
BIZNIUS ir t. t. pirkti, parduo
ti ar mainyti, dėl greito ir tei
singo užsiganėdinirno, pirkite 
per

Rozenski-Lemont & Co.
TINA KIEKVIENĄ RIZN|. Dau- 

I ginusia reikalingai teisingo pata- 
liimo REAL ĖST ATE.
Užganėdinome kiekviena, kuris 
pirko, pardavė ar mainė per 
mus. Tikriname! kad ir tamista 
busi užganėdintai.
Šičia yra keletas musų barme
nų:
Geroj apielinkėj, 7 kambarių re- 
sidencija, puikiai ištaisyta: lo
tas 50x125. įmokėti reikia tik 
$1,000, likusius lengvais išmo
kėjimais. Kaina $6,500.

2 flatų mūrinis, naujas namas 
netoli vienuolyno, moderniškai 
ištaisytas, 6 ir 6 kambarius, 
karštu vandeniu apšildomas, du 

I boileriai, skyrium dėl kožno Ma
to. Kaina $16,750. Parsiduoda

I adt lengvų išlygų.

2 flatu naujas namas, 6 ir 6 
.kambarių, vėliausios mados. 
Beizmentas išpleisteriuotas. La- 

PARDAVIMUI pigiai krautu- bai geroj ir sparčiai augančioj 
ve saldainių, tabako, notion, * vietoj. Kaina $10,500. Cash te- 
vyru drabužiu ir visokiu smul- reikia $4,000. 
kių daiktu. Atiduosiu už pa
siūlytą kainą
riu persikelti į savo namą. 

Iii E. 107 St.

Tel. Ste\vart 2997

Priežastis — t u-( Naujas mūrinis namas. 4 flatų, 
su Sun Padoriais, 3 po 4 kam
barius ir 1 penkių; ištaisytas 
su Bookcases ir fire-places, garu 

kr utu ‘ lll1^ddonias, 2 karų garadžius. • 
Sena Lotas 48x125. Rendų neša $326.- 

jOO i menesį. Geriausioj apielin-! 
kej ant South Side.

PARDAVIMUI delikatesen 
vė, bekernes tavoras ir t. t. 
įstaiga, krautuvė randasi geroje apie 
linkėję ir ant gere 
tirštai apgyventoje 
<tnkle. North Sid< 
rakandai ir stiukas, 
šildoma su gyvenimui kambariu 
ža i

biznio gatvės 
flatinių namų di-

Augštos rųšies llu0 namo tik vienas blokas. Kai 
Pigi renda, garu ;

m:>,
Šeimynai. Del kito biznio pri
tils greitai parduoti už $1800 nu

pliksite viską, verta -daug daugiau. 
Atsišaukite taipgi nedėlioj.

5007 N. Clark St., 
/ netoli Argyle

na $25,000. Savininkas prisiims 
i mainas bizniavę namą.* I • k ✓

NAMAI-2EME DK A UGI JOS IR 
ORGANIZACIJOS

PARSIDUODA kuopuikiausiai pir
mos kliasos PUI.RUIMISl BARZDA- 
SKUTYKLA, ŠIOKE1SAI ir tt. Ris
tas ilgas, renda pigi. Geriausioj lo- 
keition. 
gausit.

7 flatai. Pastaba: Kadangi 
ninkas nrlverstas gyventi 
ridoj, jam neparanku šj 
t u tėti. Jis Įsakė mums nužemin-

no-
;>ukit tuojau;
J. KUTRA,

1012 So. Main St., Rockford, III.

GERA PROGA SIUVĖJAMS par
siduoda rūbų siuvykla, daug seno ir 
nauio darbo, mėnesines inplaukos nuo 
$400’ iki 8600 (doleriu). Tiktai vie
tas siuvėjas apielinkėj, 10,000 gyven
tojų. Parsiduoda pigiai ir greitai.

Atsišaukite »
W. 63rd St.

PARSIDUODA d u o n kėpy k 1 a, 
arba apsimaino ant namo.

PARDAVIMUI groserne, sal
dainių, rūkytos mėsos ir kitko. 
Sena ir gera vieta. Gaukit bar
beną. Kreipkitės.

505 W. 32 S t.

PARDAVIMUI 
visokių kitokių 
krautuvė. Vieta 
ta. Gausit ba.rgeną

grosornė ir 
smulkmenų 

•ena ir išdirb-

PARSIDUODA soft d rink 
parloris. Vieta gera ir pelnin
ga. Pardavinio priežastis senat
vė ir nesveikata.

JDOMi^NIKAS CIIARAS 
549 W. 18th St.

PAB S ĮDUODA, arba pasiiren- 
davoja ;gei£i išdirbta kepykla, 
su visais įrengimais.

SAM Y. DONKO
P. O. Box 81 

Logan, III.

NAMAI-ZEME
GERIAUSI PROGA

Kurie norite mainyti biznį 
2 pagyvenimų naujo, gražaus 
ro namo, gražioje apielinkeje.

Kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

3114 S. Halsted St.
Phone Boulevard 4899

ant 
mu-i

šildomas. 2 dideJi storai, baltų ak
menų florai, 6 flatai 6, l> ir 4 kainbar 
lių, kieto medžio užbaigimai, shawer 
maudynės, pasikavojąnčios lovos (in- 
dor beds), ugnavieq*s su knygynais, 
dining room bufetai, gasiniai pcči'ai, 
ice boviai. 2 karų garadžius. Na
mas pabudavotas ant pat kumpo dvie
jų lotų- 50x125 pėdą, o dar 2 lotai 
tušti luio šalies, sykiu parsiduoda ant 
kurių yra labai gera proga gasoh'ne 
stotimi uždėti arba garadžiu ar kelis 
štorus dar pahudayoti. Vi.n lysai 
baigiasi Mojaiuv 1. Renda pigi. $7200 
metams, galima pakelti. Savininkas 
apleisdama?. miestą yra priverktas 
parduoti. į 15 dienų laiko tik už 
$49,000, su $12,000 ininokojimo. Da
bar šitokį namą negalėtum pabuda- 
voti už šitą kuiną be lotų, toki 4 hitui 
ant transfer kampo kur gatvekariai 
bėga abiem pusėm taipgi mažiausia 
$15,000 arba ir daugiau augančioj 
pietvakarinėj dulyj Chicagos. čionai 
yra tikra proga subeltavot inmokėtus 
pinigus bėgyje keleto mėnesių. Per
sitikrink ir pamatyk greitai.

J. ZACKER, 
4650 So. Western Avė.

BRIGHTON PARK
2 pagy venimu jm> 6 kamba

rius, mūrinis namas, kaina 
$14,500.

Naujas mūrinis namas, 4 
pagyvenimų, po 5 kambarius, 
karštu vandeniu šildomas, 
ražas dėl 4 mašinų, 6607-5 
Rockwell St.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Tel. Ijifayette 7674

SIMANO DAI KANTO DRAUGIJOS 
Vyriausybes antrašai: Pirmininkas 

MorganFhorna

3326

DIDELIS BARGENAS, 2 
6-6 kamabrių, taurinis narna 
So. 50 Avė., galima tuojau 
savininkas ant pareikalavimo,

lintai, 
1632 

gyventi, 
klaus-

Jrame stovy 
i Side, arti 
• Halsted St.
$1000.00, o

, . -Priežastis lardavimo
Norintieji pirkti, parduoti, (aplankyti I 
mainyti, namus, lotus biz- ’tai r 

niiis, kreiplfites

įe ir gera apielinke South 
Garfield Boulfevardo ir 

Kaina $9500.00, įmokėti 
likusius $75.00 j mėnesį. 

, savininkas nori 
Jetuvą. Atsišaukite grei-

Nut. Rašt.
P. Komi lis, 4912 W. Adams 

Pnone Columbus 5270; Nut. 
Rašt. A. J. Kaspar, 6912 So. Greąn 
St.; Kasierius ,S. F. Mari inkus, 3237 
Aubum Avė.

pas savininką.

4 flatai po 4 kambarius, mędinls | 
namas ant muro postų, yra visi pa-1 
rankumai, tik už $6,500, cash $3000.1 
Ir kas turėtumėt prie vienuolyno 2

6002 So. Štai r St., 
Tfjl. Wenwor1h 0612

PARSIDUODA DU NAUJI NAMAI 
KAINĄ VIENO

> ir G dideli kambariai, vėliausi jtai- 
npšildomi, 

beismanias. 
bungalovv, 

furnaee 
Ron- 

Namas raudasi 
Greitam pardavimui 

kaina tik $16800 su $6000 {mokėjimo, 
pamatvkit greitai.

J. ZACKER, 
1650 So.’VVestern A\e.

symai, karštu vandeniu 
sun parlors, ciinentinis 
Antras 5 kambarių muro 
vėliausios mados įtaisymai, 
apšildoma ant užpakalio loto 
dos $2160 metams. 
Brighton Parke.

PUIKUS SUMMER RESORTAS 
Ant 3 mylių didumo ežero kranto, tik 
125 .mylios nuo Chicagos VVisconsin. 
geri cimentiniai keliai iki pat vietai 
tik 4 ar 5 valandos su automobiliu 
nuvažiavimo, 4 stubos po 9, 7 ir 4 
kambarius su visais rakandais, boat 
house su 11 boatų, maudynes ir pui
kus žvejojimai. Didelė barnė ant 
cimentinio fundamento su beismaptu 
gyvuliam staktas, 19 galvijų, 4 ark
iniai, 200 vištų, ančių ir kiaulių su 
visokioms naujoms mašinoms įran
kiais ir vežimais. 153 akrai žemės, 
10(1 akrii no plūgų, o likusi miškas ir 
summer resortas apie ežerą. Iš prie
žasties savininko nesveikatos yra pri
versta parduoti šį mėnesį tik už 
$30,000. Taipgi priims j mainą Chi
cagos namą ir mažą dalį kėš pinigais. 
Persitikrinki! ir pamatvkit greitai

J. ZACKER, 
4650 So. Western Avė.

IŠMAINYSIME ARBA PARDUO- 
jS'IME Dulkiausią < Board House ant 

Gatvekaris "ann,° didelio cementinio kelio; 20 
akerių puikaus daržo* arti Chlcigos; 

į geriausia biznis iš priežasties ligos 
parduosiu arba mainysiu ant namo. 
Rašykite arba ateike pas 

B. J ASU DĖS.
2015 So. Robey St., 

Chicago.savi-
Flo-

narnac WEST PULLMAN 
($8,600)

ti kainą nuo $40,000 iki $35,000, Mūrinis 2 pagyvenimų
dėl greito pardavimo. Miuinis 
kampinis namas. l-8? 1-7, 2-5, 
2-4 ir vienas 
Puikiausias 
Randasi 
3 blokai 
$5,400 i

2. Lotas 49x 1,250. 
namas apielinkėj. 

netoli Garfield Blvd. ir j 
nuo Halsted St. Rendos 
metus.

na- 
inas po 6 kamabrius, 50 pė
dų lotas. Argi reikia geres
nio pirkinio reikalaujan
čiam namo, t

10 flatų, visi pagyvenimai po 4! 
kambarius, kampinis mūrinis na-j 
mas, moderniškas. Prie pat par-i 
ko. Pečiais apšildomas. Rendos 
per metus $4,836.00. Savininkas 
prisiims į mainas mažesnį na
mą pridedant maža dalį pini
gais. Kaina $42,500. NEPRA
LEISKITE PROGOS.

13 flatu, mūrinis namas geroj 
apielinkėj. 3 no 5 ir 9 po 4 ir 
4 kambariai beizmente.; garu ap-1 
šildomas, rendų neša $732.50 j 
mėnesį. Kaina $52,000.00, arba 
savininkas priims i mainas ma-Į 
žesni.

2 flatų, mūrinis namas, Brigh- 
ton Parke, 6 ir 6 kambariai, su 
maudyklėmis, elektra, augštas 
beizmentas. Su įmokėjimu $2,- 
000 savininkas patsai padarys 
paskolų, taipogi priims į mainus 
bučernę ar grosernę. Kaina su
taikysite su savininku.

3 flatai už $18,000. Puikus mū
rinis namas, 2 no 7 kambarius 
ir vienas 6, geroj apielinkėj ant 
South Side, turu apšildomas. 
Rendų neša $225.00 į mėnesį, 
įmokėti reikia tik $8,000.

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

OOZENSKI-LEMONT & Co 
6312 So. Westorn Avė.

Tel. Prospect 2102

S. MARKŪNAS, 
635 W. 120 St., 

Tel. Pullman 2856

PARDAVIMUI, ŽEMA KAINA, 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Tikra farma dėl žmonių kurie no
ri geros tapnos, 351 akrų, 200 akrų 
išdirbtos, 1
obelinių medžių. Visa farma aptver
ta, yra geri budinkai ir 10 kambarių 
namas.
nuo Buffalo, N. Y.
liai 2 mylios nuo farmos, netpli nuo 
Iviejų miestukų su geležinkeliu. Sa- 
viningas Chicagos gyventojas. Ati
duos už $1500 iki $2000 cash, kitus 
ilgam laikui lengvais išmokėjimais. 
Pasimatykit su

M R. ACCOLA 
FIRST REALTY CO. 
56 W. Washington St. 

Central 5151

7Q akrų girios, 40 iki 5Č 
Visa farma ąptver- 

’ j 
Ta farma tiktai 32 mylios 

Cementini ii ke-

PARSIDUODA arba išsimaino far
ma ant nedidelės prapertes, juodos 
žemės su dideliu sodnu, netoli Chiea= 

i gos. Labai pigiai, nėra savininko.
Atsišaukite greitai.

K. PHILLIPS,
7840 So. Halsted St. < 
Phone Stev.’art 5126

PARSIDUODA moderniškas biznia
vęs namas su 5 kambarių pagyveni
mu, yra elektra, gasas, maudynė ir 
visi parankamai. Taipgi i sykiu par
siduoda visi kurpiaus įrankiai ir ma
šinos; parduosiu pigiai, galima nu
pirkti su visai mažai pinigų; priim
siu lotą arba automobilių į mainus. 
Nemokanti kurpiaus amatą išmokin
siu, 
eina

Priežastis pardavimo, ^aviniukas 
j kitą biznį.

J. KAULINAS, 
4601 So. Richmond St., 

Tel. Lafayette 8881

flatų ir norėturnėl mainyti į tą namą, 
jis -randasi 31 ir Emcrald Avė.

| 2 flatų muro namas po 4 kamba
rius, 4 karų muro garadžius, yra visi 
parankumhi, mainysiu j grosernę, pei
kia cash $2000, randasi prie 31 ir 
Lowe Avė.

2 flatii po 4 kambarius, yra visi pa
lankumai, tiktai $5,500, randasi prie 
34 St. ir Auburn Avė.

, , • 2 flatų po 6 kambarius medinis na-
PARDAVIMUI 480 akrų farma, iš- mas, kaina $3,500, randasi prie 34; St. 

dirbta, netoli Sterling, Colo., viskas] 
įrengta. Parduosiu pagal apdr. kom-1 kambarių geras muro namas tik 
panljos kainą, vienas pasėlis kviečių už $5,500, 6 flatai, 3 po 5 ir 3 po 4 
apmokus farmą, morgicius $5000, gal kambarius, tik uz $19,000, cash $8000. 
mainysiu, savininkas,

JOHN MTKMAK, 
4651 Mango!ia*»A ve.,'

kito
ANTON NUSKARTI*, 

namų statytojas,, 
Tel. Berwyn 2024 'M.

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

Kreipkitės:
5743 S. California Avė.

TIKRAS BARGENAS
Didžiausias Restaurantas ir kafete* 

riją su pekarne keksų, geras biznis, 
iŠ priežasties divorso turi būt parduo
tas arba išmainytas ant namo.

M. ABRĄMOVIčE, 
2015 So. Robey St., 

Chicago.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto Val-\ 
dyba ant 1925 metų: Prezidentas, 
S. Mažeika, 31J9 So. Halsted St.; 
Vice-prez., J. Mineikis, 3219 South 
Wallace St.; Nutar.-Rašt., D. Gul- 
binasi 3144 So. Wallaco St.; Finam 
Rašt., A. Lazauskas, 1549 So. Wella 
St.; Kontrolio-Rašt., A. Radauskas, 
3328 Aubum Avė.; Iždininkas, J. 
žilvitis, 3310 So. Einerald Avenne; 
Maršalka, W. Shulčius, 3422 South 
Lowe Avė.; Advokatas, A. E. Sta- 
sulanis, 3286 So. Halsted St.

( hicaęo.
7 flatai Ir krautuvė,; 4 po 5 . r 3 po 

4 kambarius, tik už $15,000, cash

PARDAVIMUI 1 pagyvenimo 
mas, maudynės, elektra, visi 
įrengimai 
siu kaipo įmokėji 
nysiu ant kito na

Kieipkitės
>217'' Lowe Avė.

na- 
elektra, visi geri 

Nupirksit pigiai, Priim- 
imą ir lotą ar mal
amo.

MORTGECIAl -PASKOLOJ

. DRAUGYSTĖ 
valdyba 1925 m.: 

1947 So. String 
Doveika, 6451 S. 
F. D. Žukauskas, 
St., fin. rašt. J. 
So. Halsted St., 

F. Aušra, 2158 West 
kasos globėjai P. Mar- 

, kasierius 
durų mar

šalka F. Danta, pag. V. Biušas.

LIETUVIŠKA TEAT 
RŪTOS No. 1 
pirm. A. Sabaitis, 
St., pirm. pag. K. 
May St., nut. rast. 
4440 So. Whipple 
Razmėnas, 
kasos rast. 
Hasting St 
tinkienė, 2844 W. 38 St 
J. Vilis, 833 W. 33 St.,

1840

BARGENAS, geroj apielinkėj ant 
Union Avė., medinis namas ant tri
jų pagyvenimų, 5 ir 6 kambariai. 
Elektriką, gazas, maudynės. Kaina 
$5350, cash $1800.

• 6951 So. Union Avė., 
Engįęyvpod 8137

Kas pirks pas mumis tas gaus ge
rus bargenus ir teisingą namų mainą.

K. VALAITIS & CO., 
3404 S. Morgan St., 

Tel. Yards 1571

DIDELIS HAhGENAS. Pardavi
mui 80 akrų farma arba mainysiu, 
ant miesto namo, geriausia farmfi 
Michigan valstijoj, priežastis — 
savininkas susižeidė,

K. Glemža,
R. 1, Box 70, Cušter, Mich.

6941 CALUMET AVĖ. (
2 flatų, 6—7 kambarių, karšiu 

vandeniu šildomas, lutas 25yl70, 
2 karų garažas, kambarys skiepe, 
trinia $170 j mėnesį, kaina $16,000, 
cash $7,000.
šaukite Vincenrics 9098, Mr. Ilarry

PARSIDUODA 2 augštų medinis 
namas su krautuve ir 5 kambariais 
užpakalyj, 9 kambariai viršuje. Ga- 
zas, elektra ir maudynė. Parduosiu 
pigiai.

Atsišaukite:
4727 Prinveton Avę.

s Yar<ls 1128

PARSIDUODA mūrinis namas su 
bučerne ir groserne. Biznis išdirb
tus, kitų biznių nėra uiti Nemo
kantį bučernės darbo išmokinsiu. Ne
praleiskite šitos progos, tai yra bar- 
genas.

Atsišaukite
2510 W. 43 St. *

PARDAVIMUI naujas mūrinis 
namas, 2 flatai po 6 kambarius, 
aržuolo Irimlngai, karštu vande
niu šildomas, 2 karu mūrinis ga
ražas; parduosiu pigiai, nes reikia 
pinigu. Savininkas gyvena ant pir
mų lubų.

6631 S. Rpckwell St.
------------------------(-----------------------------------------------------------------------------------

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

957 W. 35 Placė.

ŽIŪRĖKITE ČIONAI
Moderniškas 2 flatų namas, $11,500 

mūrinis, sun parloras, mažiau negu 3 
metų senumo, geroje vietoje, namas 
naujos mados, labai žema kaina 
tai $5000 cash. -Ofisas atdaras 
dėlioj.

CARL A. CARLSON CO. 
2136 South 48th Avė., 

Phones vicero 71 — Lavvndale 4510

IŠMAINYSIU ANT FARMOS. 
kampinis muro namas 12 flatų po 6 
ir 4 kambarius, renda $380 į mėnesį, 
pečiais šildomas, kaina $35.000, iš
mainysiu ant geros farmos. Rašyk pas 

M. ABR.AMOVIČE, 
2015 So. Robey St., 

Chicago.

3 FLATŲ mūrinis namas, barge- 
nas. Kode! nepirkti namą kuris ne
ša pelną už tokią kainą kaip du fla
tai, 5-6-6 kambarių, namukas iš už
pakalio 2-4 kambarių, garo šiluma, 
elektra, vanos, pirmos klesos padėji
me, didelis lotas, netoli Garfield Boul. 
cash nuo $5000 iki $7000, atsi šaukit 
prie savininko.

238 W. 51 St., i 
Tel. Boulevard 3886

43rd & WESTERN AVĖ.
Parduosimo kampinį namą, netoli 

43 St. ir Western Avė., tokioje apie- 
linkėje kur namų kainos labai kjla 
savo vertėje, šis kampas yra 50 pė
dų iš fronto, yra visi įrengimai ir 
apmokėti, geras investmentas, gera 
vieta dėl bile kokio biznio. Pirkite šį 
namą ir uždirbsite pinigų į trumpą 
laiką. Parduosime išmokėjimais įmo
kėjus $300, o kitus mąžais mėnesiniais 
išmokėjimais.

B. VEST,
445f> Gfąnd Blvd., 

Phone Kenwoo<l 7706

BARGENAS
Pardavimui muro namas. 6 pa

gyvenimų. 4 po 5, 2 po 6 .kamba
rius. Viskas įtaisyta, nahjos ma
dos. Yra elektra, gasas ir maudy
nės; beizmentas cementuotas, ne
praleiskit progos. A. Pocius

4306 S. Wood St., 
3 lubos, frontas

PARSIDUODA 130 akrų farma 
su gyvuliais, triobornis i 
įtaisymais, Wisconsi n 
Parduosiu labai pigiai 
ny.siu ant namo.

Charles Janui,
1109 — 40 Ct., Cicero, III.

ir visais 
valstijoje, 

arba mai-

63rd STREET BIZNIS
Namų kainos kila greitai, nau

ja didelė krautuvė, flatai ir ga

2610 W. 63rd St.
Prospect 1872

tik-_____________________ __ _________
ne- .I IŠMAINYSIU ąrba parduosiu arti 

;Jackson Parko 12 flatų, naujas muro 
namas po 6 ir 4 kambarius, renda 
$12,600 į metus. Mainysiu ant 
žesnio namo.

M. ABRAMOVIČE, 
2015 So. Robey St., 

Chicago.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII8IIIIIIIIIIIIIIIII
Pinkai 

paskplon 
ant ajntrų 

. morįičių 
ant ir 
patogaūs 
koniiso

, BRIDiGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3301 So. Halsted St.—Boulevard 6775
Rezidįencija Lowndale‘ 7960

PASKOLAI IR ANTRI MORGIČIAI 
i mor- 

. Leng-
iŠmokėjimais už 6% palūkanų, 

do-

Mes daronje ir perkame antrus 
gičius sumoje $200 iki $5000. 
vais ix—h'’:1—"" 0,11 
prienamu komisu. Taipgi perkame 
kumentus.

LOUIS STERN & CO. 
Saite 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, Chicajo, III.
Phone Sąeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager^
£

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos <■ 
Knygvedystes • 
Stenografijos 
Mašinėle Rašymo 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

MOKSLO

Pilietybės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystes 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos i 
Sociologijos 

LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

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

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

ir moteris mokiname dykai.

DRAUGYSTĖS ATG1MTIES LIETU- 
TUV1Ų TAUTOS vyrų ir moteli] 
valdyba 1925 m.: pinu. K. Lungvi- 
nas,* 3356 S. Lo\v« Avė., padėjėjas 
M. Juršus, 2612- W. 47th St., nut. 
rašt. A. Malinske, 561 W Dekoven 
St., fin. rašt. M. Ceplinskas, 3533 S. 
Wallacp St., kontrolės rašt. .1. Mike
lis, 3533 S. Wallhce St. ir A. Joc- 
kunas, 561 W. Dekoven St. Kasos 
Globėjai: S. Balsis, 3701 'S. Halsted 
St. ir durų sargai A. Frajonis ir 
Jonas Burtasis. ;

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ ir MOTERŲ PAŠ. KLIUBO 
valdymą ant 1925 m.: pirm. Napa- 
lijon’as Vilimaitės, pirm. pag. Jonas 
Gabrėnas, raštininke Marijona Ma- 
dalinskas, fin. rašt. Kris Klibas, 
kasos globėjai, Teofilija Saltienė, 
Petras Petronis ir J. Petrulis, ka-

- sierius M. Kaziunas, knygvedis Joe. 
Zubavičius, maršalka Antanas Ru
dis. Susirinkimus laiko kas antrą 
nedėldienį, John Engels svetainėj, 
3720 W. Harrisort St.

DR-STe LIETUVOS VĖLIAVA AM 
No. 1 Valdyba 1925 m.: Pirm. Z 
Motuzas, 4306 S._ Wood St.; Pad 
A. Deivienė, Ui

1 Valdyba 1925 m.:

J J 5648 S. Bishop St.; 
nut. rašt. F. Motuzas, 2811 W. 63 
St.,/ Phone Prospect 8752; fin. rašt. 
S. Stankus, 12417 S. Carpenter St., 
West Pullman; kasos glob. D. Mo
tuzas, 4306 S. Wood St. ir A. Mo
tuziene, 4317 S. Hermitage Avė.; 
kasierius A. Cesna, 4501^S. Puu- 
liną St.; maršalka 
4612 S. Francisco 
glob. K. Dauba, 4514 S. Paulina St. 
ir J. Grudienė, 3218 S. Wallace St. 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį, 11 vai. po 
pietų, Davis Sųuare parko svet., 
prie 45 ir So. Paulina gatvių.

P. Tiškeviče, 
Avė.; ligonių

DRAUGYSTE MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ valdyba ant 1925 met. 
pirm. Antanas Margcvičia, pagelb. 
Kazimieras Kučinskas, prot. rust. 
Jonas Guzauskis, fin. rašt. Antanas 
Dau jotis, 1955 Canalpora Avė., 
Centralinis rašt. Franas Baksinckis, 
kasos globėjas Juozapas Jusčus, 
kasos apiekunas Vincentas Greit- 
jurgis, kasierius Petras Paulauskis,
1 maršalka, Vincentas Balsevičių,
2 maršalka Izidorius Jusčus, ligonių 
apiekunas Jonas Pikciunas, teisėjas 
Antanas Jusčus. Susirinkimai atsi* 
būna kas antra subatą kas mėnesį 
pas Julijoną Savicką, 1900 S. Union 
Avė.

HUMBOLDT PARKO LIETUVIŲ 
POL. KLIUBO Valdyba 1925 m.: 
Pirm. C. Kairia, 3233 Cortis Str.; 
Vice Pirm. A. Žilis, 3327 Lemoyne 
St,; Nut. Rašt. A. Walskis, 3341 
Evergreen Avė.; Fin. Sekr. S. Bu- 
necliis, 3312 Wabansia Avė.; Ka- 
sierius F. Lenkartas, 3310 Ever
green Avė.; Maršalka J. Kuprevi
čius, 3446 Pearce Avė. Mėnesiniai 
susirinkimai įvyksta paskutinę pčt- 
nyčią kožno mėnesio.

Marųuette Manors Gmžiausis 
4 flatai ir skiepe flatas, 4 karų 
mūrinis garadžius, aržuolo tri- 
mingai, Kekvanee boileris, augš- 
tos rųšies Iplumbingas, 20 pėdų 
vietos iš abiejų pusių nam6. 

6622-24 So. Troy St.

BRIGIITON Park bargenai. 
Pardavimui 2 augštų medinis 
namas, elektra, gasas, vana, 
kaina $5400, cash $2000 arba Savininkas Phone Prospect 1872 
$1500. Atsiš. 4503 S. Troy St.

Tol. Lafavette 6271
v

MAINYSIU savo dviejų fla
tų namą, po 6 ruimus, su vi
sais įtaisymai)?, ant mažOs 
sernčs, Atisšaukit pas 

Mrn. Blynas, 
821 W. it St.

gTO-

PARSIDUODA naujas 4 fla- 
tų namas su garadžiu dėl 4 ka
rų. $10,000.00 cash arba mainy
čiau ant bungalow.

Q. J. SCHREIER 
6442-44 So. Rockwell St. 

Prospect 6238

yra taip svarbu mokėti kiekviv 
nam gyvenančiam šioje šalyje, ju- 
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 pagąl naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klesose ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai «rba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
į Prirengiamoji ir Prekybos

3301 S. Halsted St., Chicago, <IIL 
(kanp. 33-čios gatv., 2-ros lubos;

PARDAVIMUI 4 fl. mūrinis 
namas, 5—6 ir 2— 

'geros įplaukos, 32 pėdų lotas, 
kaina $1700. Mainysiu į ma- 
že’inį namą. Savininkas pirma
me flate, 6631 S. Rhodes Avė.

kambarių,

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 
augštu, 4 flatai, 1 karo garadžius. 
yra elektra, gazas, maudynes ir kiti 
patogumai. Namas geriausiame pa
dėjime. Parsiduoda oer kortą, kaina 
$5,000, namas randasi 915 W. 19 PI. 
Del daugiau informacijų kreipkitės, 

GEO. ČIŽANAUSKAS,
3553 So. Wallace St.
Tel. Boulevard 2851 <

PARDAVIMUI 7 kambarių 
moderniškas bungalo-w, 
nare šildomas ir 1 karo 

transportacija
Laf,
Avė.

PARDAVIMUI 3 aukštų muro na
mas S flatai po 7 kambarius ir aukš
tas l^eizmentas; garu šildomas, elek-! 
tra, vanos, 2-jų karų garadžius, pil-' 
nai išrenduotas. Renda $200 į mėne
sį.' Namas randasi t geriausioj vietofl 
ant Bridgeporto. ’ Savininkas suteiks 
paskolą. Atsišaukite ”prie savininko. 
3256 So. Unipn Avė., 1 lubos. Taip
gi parsiduoda 2 lotai prie vienuoly
no ant 67 ir Campbell Avė. Po tuo 
pačiu antrašu.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 

i 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.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE- 

. SERŲ Valdyba 1925 m.: Pirm. Sta
nislovas Barzdys, 311 E. Kensing- 
ton Avė.; Padėjėjas Antanas Do- 
mavalskis, 338 E. Kensington Avė.; 
Prot. Rašt. John Valonelius, South 
Edbrooke Avė.; Turtų Rašt. Vin
centas Dargis, 105200 So. State St.; 
Iždin. Juozapas Balvočius, 11340 
So. Park Avė. Susirinkimai laiko
mi pirmą penktadienį kiekvieno 
mėnesio vak., F. Shedvilo svet.^341 
E. Kensington Avė. Nariai priima
mi visi sveiki vyrai ir moterys nuo 
18 iki 40 metų.

{----- - ---- ------------------—---------—
DRAUGYSTE LIETUVOS DUKTE

RŲ. Pirmininkė A. Grigonienė, 4427 
So. Francisco Avė.; Pagelbininkė 
M|g Sniukienė, 4208 So. Washtenaw 
Avė.; Nut. Rašt. E. Tuzaitienė, 736 
W. 61st St., Tel. Englevvood 2083; 
Finansų Rašt. A. VValančunienė, 
5929 So. Throop St.; Kontrolės 
Rašt. M. PasLskevičienė, 920 W. 35 
PI.; Kasierius P. Šenulienė, 3405 So. 
Union Avė.; Apekuna kasos A, Du
dėnienė, K. Austrauskienė; Maršal
ka P. Grigonienė.

Muzikos Mylėtojams

žas. Gera
lyki t savininkę. TeL 

4501 S. Tailman

gara-
IVIa-

7431

BIZNIAVĄ namą parduosiu u:J 
cash, 3 fl. ir Storas, arba mainysiu 
ant Cottage su keliais lotais ar ant 
nedidelės farmos.

Kreipkitės prie savininko 
3353 W. 38 St., 

2 lubos iš užpakalio

Mokinu groti lietuviškus ir ang
liškus šokius. Mylinti muziką, 
mokanti ar nemokanti, gali prisi
dėti prie naujo beno. •

P. Gražulis, 
3416 So. Aubum Avė. / 

Tel. Boulevard *1295

LIETUVIŲ AMERIKOS POLITIKOS 
KLIUBO ant North West Sides val
dyba 1925 m.: Pirm, B. J. Lidikc- 
vičius, 1719 N. Robey St.; vice-pirm. 
Robertas Shaikus, 1750 Wabansia 
Avė.; protokolų sekr. A. Lungevič, 
1719 N. Robey St.; Dnancų sekr. F. 
Harmonas, 1712 N. Marshfield Av.; 
kasierius Willem Nausėda, 1645 
Wabansia Av.; iždo globėjas J. 
Smulkis, 1836 Wabansia Av.; mar
šalka M. Andriuškevičius, 1713 N. 
Marshfield Av. Susirinkimai atsi- 
buna pirmą panedėlj.



P. čiučelis

Jie buvo du.
Senas apakęs, į kuprą sulinkęs 

senis ir astuonių metų vaikas. 
Lygiai devyni metai prabėgo, 
kaip greita marių vilnis, kuo
met jį pagimdžiusi vargo moti
na griovy prie tvoros apleido šį 
juodą pasaulį, o lygiai keturi, 
kuomet apakusį nebegalintį 
dirbti tėvą išmėtė is odų fabri
ko savininkas. Tuomet liko jie 
vienu du pasauly ir pasiėmę 
storas pakulines terbas išėjo į 
žmones, šit daug dienų, mėne
sių ir metų klajoja, it šmėklps, 
kaimais ir miesteliais. Gieda 
visokias šventųjų > giesmes ir, 
gaudami liekamus žmonoms ‘tir
pinius vienodai stuma nežino
mon ateilin savo bereikalingas 
dienas. Dabar jau trys dienos, 
kai galutinai pasibaigė susiva- 
luzoję trupiniai jų terbose. Trys 
dienos, kaip niekur neradę pa
stogės ledva vilkdami kojaš ei
na plačiu užpustytu vieškeliu į 
miestą, manydami, kad tenai 
greičiau gaus pavalgyti ir kam
pą šiltesnį nors trumpam laikui 
prisiglausti. Po jų išvargusių 
kojų, tartum kieno rankų smau
giamas skyrdžiai’ę^pia palaidas 
sniegas ,o šaltas šiaurys vaito
damas ir švilpdamas ąeša jo di
deles gaujas ir pro atilsius 
klajūnų lopus lįsdamas nejau
kiai gnaibo liesus pamėlynavu
sius kunus. Pusnuogė laibutė 
vaiko ranka veik visai sustingo 
su kuria veda tėvą. Senis nuo
lat sustoja, kaip tai sausai žvil- 
genčiai atsikosėjęs ir atgavęs 
vėl pradeda eiti. Sunkiai užsi
kosėjus seniui vaikas jautriai 
prisiglaudžia priė jo visu kūne
liu ir vos girdžiamai ragina jį 
prašydamas: —Eiva, tėtyt, mie
ste gausime pavalgyti ir sušilti. 
Aš irgi labai! išalkau.

Senis nieko nebeatsako, o tik 
klusniai padavęs ranką eina pir
myn. Nesenai pravažiuodamas 
žmogus sakė, kad miestas jau 
nebetoli, tačiau jie vis dar ne
pamato jo. šit ir vakaras at
eina gaubdamas snieguotus lau
kus sunkiomis sutemomis.' Vėjas 
ima smarkiau pusti ir lyg padū
kęs neša palaido sniego gaujas. 
Greit taip sutemsta, kad nors 
akin pirštu durk nieko nebesi
mato. Uženčiuose dviejų gal
vose tik viena audra beduksta, 
kurios švilpimo jie vieną žodį 
tegirdi: “duonos ir duonos”. 
Nuo didelio šalčio ir nuovargio 
dreba jų sustipę, pamėlynavę 
kūnai ir ,iic vos vilkdami kojas 
brenda pirmyn 

pusiore vaiko 
gaujos žiburių, 
ta sis miestas.

—Greičiau, greičiau, tėtyt, va, 
jau matos miestas, — surinka 
nudžiugęs vaikas.

Senis renka paskutines savo 
pajėgas ir traukiamas vaiko už 
suplyšusios rankovės kuone griū
damas eina paskui. Štai ir 
priemiestis. Va, gatvės plačios 
ilgos, rodos, kad jų kitas galas 
iki žemės krašto nueina, šviesa 
bildesys ir įvairus rėkavimai 
minša su staugiančiu telefone 
vielose pasikorusių vėju. Nors 
oras šaltas, vėjas nešioju sniegą, 
tačiau miesto gatvės pilnos žmu 
niy. I juos užsižiūrėjęs vaikąs, 
valandėlei pamiršta alkį. Jis da
bar ilgai dairos aplipusiomis 
akimis.ir stebis iš tokios dideles 
šviesos Ir daugybės gražių šiltai 
pasirėdžiusių ponų. Nors tiek 
kartŲ jis yra vedžiojęs tėvą mie
sto užkampiais, bęt:^šiaKdiėn 
kažin. k<xlel viskas, jam kitaip ir 
įvairiau rodos. Kitoki mi'd^ijįu,

langai ir Šaligatviai. Ku
rį laiką vedęs tęvą siaurą gat
vele, jis stabteli kertėj dviejų 
plačių gatvių, apsidairo ir ima 
klausytis lyg viską pamiršęs,

iki sniegais užli- 
akyse nežibteri 

Tai senai lauk-

NAUJIENOS,. Chicago, III

CHARLES CHAPLIN NENORI IMITATORIŲ

C;

šeštadienis, Vas. 28, 1925

I

lyg gėlė dar nespėjo savo žie
dams sukrauti pumpuro nuvyto 
rankoje Dievo ir senas aklas se
nis, kuris visų savo amžių, ne
matė saulėtos dienos. '

Šiauliai 20-IV-24.

IRGI APGAILESTAUJA
—Jūsų žmona pasišalino kar

tu su šoferiu? Man labai jūsų

Vyras Man irgi labai gaila. 
Džimis buvo labai geras šoferis.

kaip nuogos vėjo supamos kaš
tanų šakos ošia ir brazda virš 
jo galvos. Ilgokai vaikas klau
sos, o tėvas tuo tarpu nuklystu 
šaltą paniurę grabinėdamas. “O 
Viešpatie” išgirsta tėvo balsą 
ir vikriai suradęs vedasi tolyn.

—Perdaug čia jau šalta, eiva 
tolyn tėtyt, raminančiai pasakęs 
veda ir dairos į visokias užda
rytas duris. Eina senis sunkiai 
k rukdamas ir lyg alkanas vilkas 
kalendamas šukėmis ištrupėju
sių dantų.

Ilgai klajoję galų gale randa 
jie pravirus didelius metalo var
ius ir abu sueina vidun. Vaikas 
pastato senį prie didelio šulinio, 
o pats ima bėgti aplink bene pa
matys kur nors šviesos ar durų. 
Gal du, tris syk Jis apibėga na
mą, vienok nieko nemato. Tik 
paskutinį kartą eidamas prie tė
vo pamato truputį praviras rūsio 
duris, kurias klebendamas kažir 
ką šneka vėjas pritariant visaip 
sulankstytai blėkai. Stumteli 
vaikas jas ir atsidarius daugiau 
vikriai įlenda vidun, čia tamsu 
ir tylu, kaip karste,‘tik tą žiur- 
bia tylą truputį ardo vienodas jo 
krūtinėj širdies plastėjimas. 
Prisiminęs vaikas, kad turi ka
daise padovanotą elektros lem
putę išsiima ir lyg ne savo pirš
tais paspaudęs jos auselę ima 
dairytis. Silpnai balkšvai švie
sai nubėgus apšarmojusiomis lu
bomis ir sienomis, vaikas pama
to daug senų daiktų betvarkėj 
suverstų. Atsafgiai galais pirš
tų eidamas jis pasuka į dešinę 
urvo pusę ir pačiame gale pama
to seną nulaužtom dviem kojom 
lovą,v kurioj dar teberiogso iš 
čiužinio iškratytas pusglėbis su
trintų maigų ir kažin kokie se
ni skarmalai. Pajutęs, Jtad vė
jas čia nebeužpučia ii’ daug šil
čiau negu ore, vaikas tekinas 
išbėga ir paėmęs vos alsuojantį 
tėvą veda į tamsų1 urvą. Trupu
tį iškedenęs šiaudus paguldo jį 
ir užmetęs visus skarmalus ne
toli atsisėda ant mažos skryne
les pūsdamas nustipusias ran
keles. Sėdėdamas jis prisimena 
vasarą kuomet su tėvu dažnai 
miegodavo kvepiančiame laukų 
šiene, o dabar taip baisus šaltis. 
Neilgai vaikui tenka galvoti. 
Padas vėl ima graibyti apykaklę
primindamas praėjusias kelias 
dienas kai skaniai valgė užtrin- 
tus barščius pas ūkininką ir ilga ‘ 
srovė seilių išbėga iš vaiko bur
nos. Jis jas nubraukęs rankove 
klausos, ilgai klausos, kaip te-

' •< ■s? * f

> x •

Garsusis ■ Charlie Chaplin liudija' teisme prieš savo imitatorių Charles Amados-Charlie 
Aplin. sale jo stovi pavęikslas grimuoto Charite Chaplin, kaip jį^pažysta kintamuosius pavei
ksluos publikai Jis ir siekiasi uždrausti visai panašų grimą ir drabužius vartoti savo imitato
riui ”Charlie Aplin”. .

žiuri ir žiuri 
kol pajudinęs 
kad jo nuogi 
sustingo nuo

DR. MeCOWAN
Gydo Hcmorhoidus be Peilio 

be Skausmo. Neišgydys Nemokėk.
6301 So. Park Avė.

North America Acęordion Mfg. Co.
Vieta gerų 

a r m o n i k ų 
Jungt. Val- 
sti’ose, Me.< 

U nevartotame 
Į importuotų ar- 
I monikų ; visi 
I musų 
l| mentai 
| oadaiyti 
Į nu i, 1
| Roj- 

larbiiH .
k an i a« 

< m • jfpniis »}h

instru- 
yra 

I čio- 
Chfca- 

1 Viliai 
, atlie- 

ran-

riausio materiolo. Selins armopikas njalnoin 
j naujau. Musų naujos ariftonikos garan
tuoto. "> metams. Reikalaukite musų kata
logo siandięn. * -
North America Aęęordion Mfg. Co.

926 80. lŲalsted St.. ' Chicago. III.

.................. ‘........ ... ..................
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Ar turit silpnas akis?
I ‘ 5Skauda jums galva?

tartum jo ir nebūtų čia. Lukte
rėjęs ima šaukti:

—Tūly t, ar miegi?
'levas vienok nieko neatsako, 

tarsi jį butų prarijusi ši baisi 
tamsa. Nepri keldamas keliais 
šaukimais jis atsistoja ir nueina 
prie tėvo galvos.

—Tėtyt, kelkis, tėtyt, man 
baisu vienam, kalbu judindamas 
tėvo petį. Tėvas ir dabar neat
siliepė. Kažin kokiai minčiai už
bėgus vaikas taip pat tylėjo ku
rį laiką, kol žiauri baimė lyg 
šalta gyvatė smaugiančiai apsi- 
rauge apde jį nakties sutemomis. 
Tuomet jvuikas susalusiais pirš-
tais suradęs raukšlėtą tėvo vei
dą ir pajutęs, kad. jis tiek pat 
šaltus ,kaip ir akmens sienos 
dar smarkiau pajudino kelda
mas.

Nebeatsiliepiant tėvui ,vaikas 
ir nepajuto, kaip karštos, ir ty- 
l^s ' skausmo lupatos ėmė> riedėti 
jo su vytus ui is; veideliais* ’

—Tėtyt, man baibii. F.kelkis,- 
tėty t, r- kartojo’jis ašaromis ęž- 
sirydamas. Galop įsitikinę^, k«nd 
tėvas jo užmigo tuo miegu, ku
ris tik vienas nušluosto skau
džias ašaras ir kad jam jau no

t ■ t - <
■bebaisi ši slegianti urvo tamsy
be, apsišluostė rienclaučias aša
ras ir pamažėl išlipo supuvusiais 
laiptais iš urvo gatvėn. Miestas 
dar labiau judėjo. Matyt, ir jis 
vuo tivk ką pabudęs. Vaikas iš
ėjęs pastovėjo, pasiklauso prasi
dedančio dienos triukšmo ir iš
lindęs prp vartus nuėjo gatve 
pats nežinodamas1 kur. Ėjo nieko 
nematydamas nors pro šalį taip 
daug, tokių švarių laimingų 
žmonių skubinos į visas puses į- 
vairiais reikalais. Ji tik koki 
ša i jėga sulaiko prie didelio lan
go, kuris buvo apšviestas viso
kiomis šviesomis ir prikrautas 
žaislais. Vaikas ilgai žiuri, žiau
rų liūdesį tuo tarpu nuveja nuo 
jo veido jauki šypsena. Va, ark
liukai, vežimai, ten visokį bliz
ganti daikteliai.
viską pamiršęs, 
ranką pajunta, 
pirščiukai visai
šalčio ir baisiai pradėjo skaudė
ti. Įkišo porą kartų burnon, o 
paskui balsu pravirkęs bėga to
lyn. Pabėgęs* kiek laiko ant 
kampo vėl sustoja prie aukšto 
puikiai apšviesto namo pro ku
rio duris ėjo ir išėjo daug viso
kių žmonių. Pastovėjęs kiek 
laiko jis prisiartina ir tyliai į- 
lenda vidun. Čia taip gera, šil
ta ir jauku. Kvepia mėsos keps
niai ir kiti valgiai, o kiek Viso
rių, visokių žmonių apsėdę apie 
jaltus stalus išlėto laimingai 
juokdamiesi ir garsiai erzėdami 
valgo juos neskubėdami. Jis at
sistojęs prie durų kertelėj nusi
traukia kepurę ir klausos, kaip 
garsiai žmonės kalbasi. Pagau
tas šilumos ir 'kepsniais atmieš
to oro jis vėl prisinimia valgį ir 
ištiesęs laibą gyslotą rankelę 
lingčiodamas prieina prie vieno 
staliuko. Trys vyrai kaip tai 
ypatingai pasižiūri į jį ir vienas 
neilgai pasirausęs kišenėj įdeda

- jam/ rankon mažutį slidų pini
gėlį. Nuėjęs prie kito ir lyg 
daugiau drąsos įgavęs paprašo 
duonos. “Lauk!” — surinka 
iš už bufeto storas ponas. Vai
kas tačiau negirdi net kaip tas 
pats ponus pasakoja, kad dabar 
visų gudriausi kišenvagiai, tai 
tokio vąikyšeįai, kad jie buk ap
žiūrinėja viską, o naktį suaugę 
vagys ateina plėšti. Vaikas ty

riojo rydamas seiles ir žiūrėda
mas sciles ir žiūrėdamas į ga
ruojantį lėkštėj kepsnį, kuomet 
ponas ir jam nors likutį įteiks. 
Nejuto taip pat, kai smuklinin
kas dar pakartojęs išeik, galop 
priėjo ir lyg mažą mįriop pa- 

Ąsp^kįą$šjmįjįį*:sugriebs už įsu- 
dri^kušiii' skarinalųĮati^štyn iš
kėlęs prinešė :prie y;, djų’ų ir ;jąs 
pradaręs sviedė iš'viso vieko 
gatvėn. Vaikas negreit atgavo 
sąmonę sniege gulėdamas. Jo 
vienas veidelis buvo pepnuštas 
į kažin kokį kietą daiktą ir sto-

rai krauju apšalęs, o sustipusioj tėh atidavė kunigui. Jis pasi- 
rankoj nebebuvo pinigėlio, kurį ėmęs juos parėjo jaukion klebo- 
nesenai iponas dovanojo. Atsimi- nijon, kur jo jau senai laukė 
nęs vaikas jį ėmė balsu raudoti šeimininkė su skaniais valgiais, 
ir grebinėti po sniegą rankomis. Greit bažnyčia liko tuščia ir už- 
Neberadęs jo atsikėilč ir nu-. rakinta. Joju dabar tarp auk- 
braukęs ašaras nuėjo tolyn so, dievų ir šventųjų, miegojo 
klausidamasis, kaip duslus lyg liesas paliegęs vaikas. Iš tam- 
amžinasties aidas skardžiai pia-,sios užkabario kertės jis dabar 
bilo varpas sujudindamas šaltas žiurėjo klaikiomis be gyvybės 
oro bangas. Varpas šaukė j pra-1 akimis į Dievą ir jo bėdiname 
sidedančias ankstyvąsias didelių 
atlaidų pamaldas, kurios kas
met prasideda visame iškilmin
gume tą dieną po vėlyvo pusiau
nakčio^ Vaikas ėjo dabar į tą 
pusę kur vienodai melancholiai 
gaudė metalo balsas ir greit pa
matė aukštą niūriai dunksan
čią bažnyčią. Įėjęs jis prisigrū
do patylomis prie vieno kėrtinio 
aukuro ir siauroj kertelėj susi
rangęs ėmė dairytis stebuklingai 
brangiais ir dailiais bažnyčios 
turtais. Ant didžiojo aukuro 
daug visokių šventųjų brangiai 
aprėdytų stovėjo. Blizgėjo auk
sas, sidabras ir brangus akme
nys visoj bažnyčioj. Toliau degė 
daug maldingai mirksiančių žva
kių ir vidury bažnyčios, kaip 
šviesi vasaros saulė pamažėl su
kaliojos į šalis šviesus žeraude- 
lis. Tuo tarpu vieKanie pasie
ny suskambėjo mažas skamba
lėlis, garsiai suužė ’yargonai ir 
vaikas tartum sapne pamatė at
einant dar jauną, bet jau riebų 
kunigą, ilgais rūbais apsivilku
sį, kuriuose švietė visokį auksi
niai blizgučiai. Tuo laiku dar 
daugiau šviesų bažnyčioj suži
bo. Jis dubar apalpusiomis aki
mis žiurėjo nustebęs į daugybę 
aukso, deimantų ir kitokių bran
gių akmenų, kurie čia buvo su
krauti turtingajam ir teisingą- 
jam Dievui. Dabar dievobai
mingi pirkliai, bankininkai., vi
sokį aukšti valdininkai, brang
iuose rūbuose kvepiančiais skys
timais išsitaškę ponios arčiau 
prie kunigo prisigrūdę ėmė mels
tis griaudingai dūsaudami. 
Vaikui įtemptai žiūrint iš kam
po šalto muro į turtingumą baž
nyčios, puikius parėdus ponų, į 
eibę visokių dievukų ir šventų
jų brangumynais nukabinėtų 
tažin ko solidu burnoje pasidarė 
ir keistas sunkus miegas pradė
jo imli. Galop užmigo vaikas. 
Užmigo uebegirdėdaimas kunigo 
maldų ne pirklių dūsavimų, 'nė 
skardžiai ūžiančių vargonų, šis 
tylus miegas atitolino nuo jo 
lieso kūnelio šaltį ir badą. Jo 
išvargę akys nebematė to, ku
ris auksu apkabintas iškilmin
gai sėdėjo ?al toriu je, nežinc^a- * 
/Mas.'kail čia pat prakeikta rėdą 
Jo ■ pąsaulioTužvere vaiko akis...

■ ■ ,A ' I ’>
Bažnyčioj tuo , tarpu pasibai

gė pamaldos. Publika greit iš
siskirstė, tįk dar pasilikę kai 
kurie bažnyčios dešimtininkai 
šiandien suaukotus pinigus su
skaitė ir surišę margon akary-

ugningas 
ryto, kuomet

špitolninkas

veidely degė didelis
kerštas. Anksti
atėjo bažnyčios šluoti senas į 
kuprą susilenkęs
jis pasieny užkliuvęs šluotražiu
atrado jau visai sustingusį kū
nelį. Buvo tai mažas ’ belaimis 
vaikas, kuris tokiu pat miegu 
užmigusį tėvą paliko nežinomu 
urvo patamsy.

Jie buvo vienu du pasauly. 
Mažas šviesplaukis vaikas, kuris

DEL
SERGANČIŲ ŽMONIŲ 

Sykai Klinika
Nereikia daktarui mokėti
Ar jus buvote gydytas nuo jūsų 
užsiscnčjusių ligų ?

Specialistai dėl privačių ligų tik
tai.

Ligoniai moka tiktai už čėjpus, se
rumus ir gyduoles.

KALBAME LIETUVIŠKAI

Illinois Health Bureau
159 N. State Street, 

Komu 1121

Merginos —- Jitsų i
Rūpesčiai Užsibaigė! } 
Buvo laikai, Kuoipct nicjkafl nežinojo J 
kas yra pleiskanos ir kaip nuo jU • i 
atsikratyti. Šiandien yra visiškai pa- . 
prastu dalyku užlaikyti savo, pl.au- | 
kus ir galvos odą Svariojo ir 6vei- t 
koje padėtyje.

faifflest į 
• 

ištepant galvą kas vakaras einant gulti | 
per savaitę ar dešimti dienų, sunai- • 
kins pleiskanas ir paragins jūsų ! 
plaukų augimą. Po to naudokite , 
lluffles tik retkarčiais sulig reikalo , J 
ir daugiau neturėsite jokių nesmagu." j 
mų su pleiskanomis. '
Bonka 66c. aptiekose, ar^a ti| < | 
prisiunčiamo stačiai iš dirbtuvė*. ■
T. AD. RICHTER & CO.

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel
bės. Gal būt, kad juihš reikia aki
nių ? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritąikau taipgi akinius 
prie likusiu čielų akinių stiklų.

Nedalioj nuo 9 iki 11.

Salote Bitter Isdirbyste

šis
buvo ____ _
po vidurių vaistas.

Jis yra kuo geriausias nuo dispep
sijos, pilvo negrumuliavimo, skilvio 
nematinio, galvos .skaudėjimo ir pa
metimo apetito.

Jis yra padirbtas iš paskirtų žolių, 
medžių žievių, šaknų ir tyrų Califor- 
nijos vynuogių. Biterų kiekybės ge
rumų niekas negali viršyti. Aptie- 
korius-chemikas užžiuri jo išdirbimą 
užtikrindamas jo nuopelnus.

Kaip pilvas nedirba, visas žmogaus 
organizmas yra užnuodintas, ir tada 
inkstai nustoja dirbę ir baisus ne
smagumas ir nuovargis yra jaučia
mas.

Kad vartosite kaip nurodyta ši pil
vo gydymo biterį ir ištirsite jo nau
dingumų, nebusite be jo.
įsigyk bonkelę į savo namus. Reika
lauk nuo savo aptiekoriaus “Salote 
Stomach Bittcrs”, arba užsakyk tie
siai iš musų.

pagarsėjęs pilvui gydyti biteris 
vartojamas daugelis metų kai-

John J. Smetana.
’ < < <<•<

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatves, 8-čias augštaa 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekus 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

AR jys SERGATE?
Ar norite būti išgydytais už 
ketvirtų dalį paprastos kainos?

Per visų šį mėnesį gydysime 
visus sergančius, kurie tiktai 
atsilieps pas mus už ketvirtų da
lį paprasto mokesčio. Mes gydy
sime jumis tokiu pat bųdu ir 
tokiomis pat gyduolėmis, kaip 
jus mokėtumėt pilnų kainų. Tas 
specialis pasiūlymas yra pada
rytas supažindinimui sergančių 
žmonių su labai geru ir pasek- 
niisgu gydymu HOŪSE of 
HEALTH.

Tų nužemintų kainų galėsite 
mokėti kuomet jus jausitės ge
riau ir kuoniet busite užganėdin
ti, bet už gyduoles ir už senini 
jus užmokėsite tada, kada jas 
gausite. I

Salute Drug & Chemical Co.
616 West 31st Street, 
1‘Jume Boulevard 7351

Nuga-Tone
20 DIENU
GYDYMO
BANDYMAS

PINIGU NESIŲSKITE!
Tik tuoj išrašykite ir prisiųskite že- TaV/Zį 

minu paduotų kuponų! Tai visa, ką, I
turite daryti, kad gavus pabandymui 20iS^iiį/ 1 
dienų* gydymų pagalba Nuga-Tonp—vidurių vsjBF 4 
liuosavimo vaisto, kuris reguliuoja ir stirnų- 
liuoja kūno funkcijas ir prigelbati sistemai jK 
atlikti tų darbų, kuris jai paskirta pačios 
gamtos,

Npga-Tone turi atatinkamoje formoje
Geležies, kuri yra reikalinga sveiko ir raudono'flwO^^HBk 
kraujo padarymui. Tai Geležis raudonina ’ISMsMM'iLK 
skruostus ir stiprina muskulus. Nuga-Tonc 
taipgi turi vaistų formoje Fosforo elemento, 
kuris lubaj svarbių rolę lošia musų kūne. Prie 
viso to Nugu-Tonc dar turi Šešis kitus nuu- 
dingus dalykus. Tie puikus vaistai yra varto. 
jutui geriausių viso pasaulio daktarų prigolbe. 
jtmui gamtai ir sustiprinimui kūno.

Nugu-Tone yra daktaro receptas, kiiria^W|J 
daug kartų buvo išrašomus ir bėgiu iiHų dešimčia 'v/ 
suvirtum metų davė gorų recuiUtų. Tūkstančiai vyri) " 
ir moterų labai giria Nugu-Tpuc. neu tas vaistas suteikč
jiems ■ geresnę sveikatų. Nuga.To ne yra tikrai gera# vaistas ir turi pagelbsti iusir 
atsitikime, priešingai jis jums nei cento nckainuous.

Nųga-Ton© stiprinu kruujo cirkuliacija ir’sustiprinu kūno funkcijas. Jis 
stimuliuoja ir reguliuoja vidurius, sustiprinu pilvo voiiksmų gerina ap-Mitų ir prigelbeti 
virškinimui. Nugu-Tone pašalino vidurių užkietėjimų ir gaius, prašalina blogų kvapa 
ir sųkcpima nuo liežuvio, puliuosuoju nuo galvos skaudėjimo ir gražina odų. kuri lyg 
purvu yra apneštu nuo virdurių užkietėjimo ir kitų'ligų. Nugu-ldnc yra vienas pui
kiausių vaistų—jis priduoda Jums daugiau gaivu f nū Ir ambicijos. Vartok Nuga'Tone 
kelius dienus ir stebek permainų—jus pusidarysitozlinksrnensni laimingesni ir pajusite, 
kad vertu yra gyventi.
VEIKITE ŠIANDIEN! Tuoj išrašykite ir pasiųskite kuponą, kad 

galėtute ir jus išbandyle Nuga-Tpnc gęxumų. Jis .... I- 1 1...1 1-. ... ' np8,
Z?P' grįklntuiiu.

Liti,. 600 
Hilu.

- Į'TPJe eavo.gerumų tukstančmjtts vyrų.ir moterų -Jeijkitc jrodytl jo naudingumų jų« 
■’ Vartokite J<pFAĮ>nl} 4uoj, ,kaęl riOjįjfnjirčt'ute. Nuga-Toųc: yra;pardavinėjimai tiiii>ni?i 

ticlfoąe tiiofsupraTrmUjr.!Kutar,tbniS.kadijl» turi{paUnMhti’jue, arba pinifcaijgra'/inur 
Ziuivk sutarti'aut kiekvkn^ pakctuM). . ,/• , -■ '*■ '
- ----------- ,...20 DIENIA B ANDYMO KUPONAS-A—j 
NA I1ONAL LABOKAI ORY, DepL Lilb. €01 ’ 1018 S» Wabaeh AMrJciifčdigo. ( 
4x1 , f’KRBlAMlEJ!: Frieiųskite man ižbanymui Nugo-Ton- 30 dienų uiuuokant paMo 

A aidus ir tojų sųJyga. jogai vartosiu jj 20 dienų ir jeigu jis pagelbės, tai užmokėsiu 
nl.’md iel8U uePd8e“’ė#» tal likusių paketuku* dalį ai augiažinsiu jums1 ir niAo

Vardas.....................
Gatvė it No. arba R. F. D.
Miestas .. . Valstija

Taip kaip 
žiuretumes į 

veikslų.
pa

THE HOUSE OF HEALTH
(Fedefation Bldg.) 

164 W. Washington Str.
Chicago, BĮ.

Užprašome visus atsilankyti, 
suteiksime dykai jiataiimus. (iy- 
dome visas ehj’oniškus ligas, 
kaip tai nervų ligas, odos ligas, 
krauki ligas, kaip vyrų taip ir 
moterų, irmnaliziua. rugštumus 
kraiŲoje. plaučio Ilgas, širdies, 
kepenų, skilvio ir inkstų. Viso
kias tprmus persišaldymo, ast
ma, egzynia, skaudulius, odos li
gas ir kitokias ligas, kurių kiti 
daktarai negalėjo išgydyti.

Musų tikras |šegząminavimas 
ir laboratorija parodys tikrą 
stovį jūsų sveikatos stovį taip 
kaip kn\g;j. Liga tikrai pripa
žinta taip kaip pusė ‘išgydyta. 
Egzaminuojame su K-lluy ir sų 
mikroskopu ii* su opthalmic gy
dome užkielejimų arterijų. Iš
tiriame spaudimų kraujo, taip
gi varlvjame visa imikslinj ži- 
nojini;} dcl gydymo ligų.
Mukų nužemintos kainotu tikram }. . .

Valandos kasdien 
rj to iki 5:30 ' 
verge, seredoj 
ryto iki H vai 
nuo 9 ryto iki

Ateikite ir prisidė I 
iusų kaimynų ir lęitų

nužvmintoN
išegz;)n'inaviBiui $3.00

nuo 9 vai.
ikare, ket- 

’ sulytoj nuo 9 
vakarei urdčliuj

diemj. 
rite prit
gerų 

musų ui'



šesfaBIenis,

Ar Yra Marse Gyvybe?
IR AUTOMOBILISTAI BIJOSI BAIDYKLIŲ ĮŽYMIŲJŲ ŽMONIŲ AMŽIUS

Praeitų vasarą buvo labai pa
lankios sąlygos Marsą tyrinėti. 
'Viso pasaulio astronomai rengė
si prie to. Rugpiučio 22 d. Mar
sas prisiartino labai arti prie 
žemės. Tą dieną viso pasaulio 
observatorijų žiūronai buvo nu
kreipti į Marsą. Kas buvo patir
ta, — apie tai papasakosime vė
liau. Gi dabar paduosime B. 
Kuodaičio, kuris yra Lietuvos 
universiteto doceutas, aplamą 
pasakojimą apie Marsą.

Kada dangus yra tyras, be 
debesių, tai vėlai vakare apie 11 
valandą išėję laukan pastebėsi
me pietų rytuose 
tekant, kuri yra 
ryški kaip aušrinė 
nė ir kurios varsa 
•’ąusva.

šita žvaigždė ir bus Marsas.
Apie Maišą;jay senai daug ra

šė ir dar daugiau kalbėjo, ^et 
vargu kada norint apie jį buvo 
kalbama rašoma tiek, daug kaip 
šiemet. , » »

Apie Marsą , rašė ir kalbėjo 
tiek daug, btijf'ant jo galėtų bū
ti gyvūnų. Vię'ni kiti net tvirti
no, kad gyvūnai ant jo esą daug 
protingesni negu meš žmonės. 
| Šiemet dar daugiau rašo ir 
Kalba apie Marsą, kadangi jis 
nepaprastai arti prieina prie že
mės ir gali tyrinėti jį geriau ne
gu kada nors.

žinoma, klausimas ar ant 
Marso yra gyvūnų ar ne, yra iš, 
tikro svarbus. Bet atsiliepiant 
į sį klausimą reikia būti labai at
sargiam. Paduosiu pavyzdį, ku
ris mums paaiškins, kodėl šis 
atsargumas reikalingas.

Mėnulis yra mums labai arti
mas. Galime jį puikiai tyrinėti. 
Juk visgi butų labai daug pa
siekta tuo, kad tyrinėjant mėnu
lį galėtumėme matyti kokį nors 
kaimelį, jeigu tokių butų ant 
menulio. O tačiau dar šiandien 
visai nežinome nei kaip atsirado 
mėnulio įvairus apsireiškimai 
nei iš ko jie yra sudėti.

Geriausiame, atvejyje Marsas 
yra 140 kartų toliau nuo musų 
negu mėnulis. Mažiausias daik
tas, kurį dar galime pastebėti 
ant Marso, jau yra 60 kilometrų 
didumo. Jau šitas pavyzdis aiš
kiai parodo kokiu atsargumu 
reikia vaduotis kada kalbama 
apie gyvūnus ant Marso.

Bet apsipažinkime truputį ar
čiau su šia įdomia žvaigžde!

Aplink saulę Jkrleja astuoni 
dideli rutuliai, jų vardai yra: 
Merkuras, Venera, žemė Mar
sas, Jupiteras, Saturnas, Uranas 
ir Neptūnas. Vieni jų yra dides
ni negu musų žemė, kiti mažes
ni. Vieni yra arčiau prie sau
lės nekaip musų žemė, kiti' to
liau. Taigi, Marsas yra loks 
pat rutulys, kaip musų žemė. Ir 
jis keliauja aplink saulę kaip ir 
musų žemė. Ir jis yra tamsus 
daiktas, kuris pats rifešviečia 
kaip ir musų žemė yra tamsus 
daiktas, be savo šviesos. Mato
me Marsą lokiu pat budu kaip 
matoipe mėnulį arba kokius to
limus namus> Vadinasi: saulės 
šviesa apšviečia kinį tamsų daik
tą. Nuo to daikto viena šviesos 
dalis atšoka kaip guminis svie
dinys nuo .sienos. Jeigu toji at- 
šokusi šviesa patenka mums j 
akis, tuomet matome aną daiktą 
nors šis savo šviesos visai netu
ri.' Marsas nešviečia savo švie
sa, 
tokus daiktas kaip ir 
mė, nes tiktai įkaitę 
šviečia savo šviesa.

v .Taigi Marsas gauna 
są ir visą šilumą nuo 
nome: juo kuris* kūnas yra to
liau nuo šviečiančio ir šildančio 
kūno, juo mažiau anam tenka 
Šviesos ir šilimos, būtent, jeigu

žvaigždę už- 
beveik tokia 
arba vakari- 
jepaprastai

Del to jis yra atvėsęs, šal
in ūsų že- 

daiktiii

VISŲ avie

antras kūnas yra du kartu to
liau negu pirmas, tada antram 
tenka tiktai1 ketvirta dalis tos 
šviesos ir šilimos kiek gauna 
pirmasis. Jeigu tris kartus to
liau — tada tiktai dęvinta dalis 
ir 1.1 Marsas yra toliau nuo 
saulės negu žemė. Leiskime sau, 
kad žemės tolumą nuo saulės 
skaitysime .“ 1, tada Marsas 
yra toli 1,5. Tokiu budu jam

>tai yra maždaug tiktai pusė tiek 
šviesus ir šilimos kiek gauna 
musų žemė nuo saulės.

Dabar paklausime save: kas 
įvyktų ant -žemės, jeigu ji iš
kart gauti) tiktai pusę tos šilH 
mos, kurią ji gauna ligšiol?... 
Visos upės, visi ežerai sušaltų 
ledais iki pat dugnoj dideli van
denynai užsiklotų storais ledais 
ir visi gyvi daiktai ant žemės 
urnai sušaltų. Delko ant Marso 
turėtų būti kitaip negu ant že
mės? Regis jokios priežasties 
nėra manyti, kad ant Marso bu
tų kitaip. Iš tikrųjų yra pagrin
do manyti, kad ant jo yra dar 
blogiau. Nes Marsas yra gero
kai mažesnis, negu musų žemė. 
Jo skersinis yra tiktai maždaug 
pusiau tokio ilgumo kaip žemės 
skersinis. Kadangi -Marsas yra 
gerokai mažesnis rutulys negu 
žemė, tai reikia manyti, kad jis 
greičia atšalo, nekaip musų že
mė ir kad ant jo yra dar blo
giau.negu butų ant musų žemes.

Taigi šis dalykas, kad Marsas 
gauna tiktai pusiau tiek saulės 
šilimos kiek žemė labai neigia
mai rodo prieš manymą, kad ant 
Marso butų gyvūnų. Tokiu budu 
reikėtų kaip tik manyti, kad 
ant jo nebūtų tokių. Bet tada 
kyla klausimas, iš ko žmonės iš
lauže mintį, kad ant Marso ga
lėtų būti gyvų daiktų?

Dalykas yra toks: Marsas ei
na tokiu budu aplink saulę, kad 
anl jo yra tokios pat metų dalys 
kaip ir ant Žemės, reiškia yra 
ant jo pavasaris, vasara, ruduo 
ir žiema. Tiktai jo metų dalys 
yra beveik du kart ilgesnes kaip 
mūsiškės, nes Marso metai yra 
beveik lygus dviem musų me
tams, —be 43 dienų. Jeigu, pa
dūkime, ant Marso šiaurinio 
pusrutulio yra žiema, tuomet jo 
šiaurinis polis yra apsiklojęs 
didele balta medžiaga. Juo va
karoja tuo mažėja šita balta ke
purė, tarytum ji tirpstanti. Tuo
met aplink mažėjančią baltą ke
purę darosi tamsesnės apylin
kės, kurios susisiekia su tam
sesniais daiktais ant Marso..

Ant Marso pietinio pusrutulio 
vyksta tie patys apsireiškimai 
atatinkamais laikais, Jeigu šiau
rinio polio baltoji kepure didėja, 
tuomet ir atbulai. Reikia čia dar 
pabrėžti, kad ant Marso paste
bima tamsesni ir šviesesni gaba
lai, kurie nesikeičia ir kurie dėl
to iš tikro randasi ant Marso pa
viršiaus kaip mūsiškės juros ir 
žemynai.

žodžiu sakant: ant Marso į- 
vyksta, matomai, tie patys da
lykai kaip ant musų žemės. Juk 
Žiemos laiku ir žemės atatinka
mo polio ledų ir sniego plotai 
didėja ir vasarop aptirpsta. As
tronomai susekė virš pasakytus 
apsireiškimus — o tam tikri 
žmonės, 'kurių vaidentuve pa
prastai eina šuoliais, tuojau šau
kė, kad ant Marso yra vandeny
nai ir žemynai, ledas ir sniegas, 
ir to delei tikrai yra ir gyvų 
daiktų ir kad šitie gyvūnai turi 
būti lyrotįugesniuž/ mus,: nes 
Marsas senesnis netu žemė ir

imsesni
gabalai,, tos baltos

vanduo.
Astronomai ėmėsi tyrinėti ar 

ant iMarso yra vandens ar ne. 
Naujausieji tyrinėjimai parodė, 
kad ant Marso vargu yra vanr 
dens. Nes Marsą supančiame 
oro nėra vandens garų, žinoma, 
kad. gyvi daiktai negali gyventi 
be vandens. Taigi ir šitas ant
ras dalykas ’ labai kalba prieš 
manymą, kad ant Marso yra gy
vūnų. Kas tai yra tie 
ir šviesesni
polių kepui'hitės — tai tuo tarpu 
nežinoma. Jokios priežasties nė
ra manyti, kad tai vandenynai, 
žemynai, ledas ir sniegas.

Bet didžiausiąjį sumišimą pa
gamino tie apsireiškimui, ku
riuos sukėlė italų astronomas 
Schiaparelli' (Skriaparelji). Jis 
pastebėjo, kad šviesesniuose ga
baluose ant Marso randasi tam- 
sĮesnių * brūkšnių, kurie “išrodo 
kaip kanalai”, ir kad kada ne 
kada iš vieno kito tokio “kana
lo” pasidaro du.. ’ . '

Iš žodžių “išrodo kaipo kana
lai” tam tikri žmonės tųč tuojau 
padarė: “yra kanalų” ir kalbėjo 
toliau: “ant Marso yra gyvūnų 
kurie iškasė milžiniškus, kanalus 
dirvoms laistyti. Kadangi van
denį kanalais reikia nuvesti į i- 
vairias vietas ir atgal į juras dėl 
to jie iškasė vis du kanalu gre
timai. Vienais kanalais vanduo 
teka nuo žemynų j juras. Kana
luose yra dideli tvenkiniai ir 
mašinos, kurios varo vandenį. 
Šitie gyvūnai yra daug protin
gesni negu žmonės ir t.t.” Visi 

: tokie tvirtinimai yra gryna fan
tazija, kuri neturi jokio tvirto 
pamato. Tai yra sapnai sapnuoti 
šviesia diena ir atdaromis aki- 
mis.\ Kas tai yra tie brūkšniai, 
kurie “išrodo kaip kanalai”, tai 
hežinonie. Bet kanalais jie ne
gali būti. Neš milžiniška^ žiū
ronais tyrinėjant juos pasirodė,, 
kad tai visai nėra ištisi brūkš
niai, o yra labai labai daug 
smulkių smulkiausiųjų taškelių, 
kurie tlelTkaž kokios priežasties 
susitvarkę tiesiomis linijomis. 
Kadangi tai nėra kanaHai, tai iš 
to seka išvada, kad jie nėra ka
žin kokių labai protingų gyvū
nų iškasti.

šiaip reikia pašaknyti, kad 
Mairso oras susideda tokiu pat 
budu, kaip musų oras, tiktai jo 
oras yra daug skystesnis negu 
mūsiškis. Tiesa ir yra, kad Mar
so metų dalims einant, keičiasi 
truputį tam tikrų gabalų varsa.

Taip apie Marsą kalba prof. 
Kuodaitis. Dlabar pažiūrėkime 
ką sako apie 'tą planetą Ameri
kos mokslininkai.

* *

Ne vien varnos bijosi laukuose pastatytų baidyklių. Jų 
bijosi ir automobilistai. San Francisco valdžia pastatė palicisto 
pavidalo baidykime prie vienos pavojingos krj 
veikė: visi automobilistai nusigąsta iii sustoj 
pavojingoj vietoj.

ės ir tas pa- 
spydinę” toj

rezultatų gauta Amerikoje, ku- tas, jog yra ir augmenų, 
ri savo žiūronų didumu ir in
strumentų 
kitas šalis.

Tad viską suglaudus, tenka 
pralenkia pasakyti, jog nėra dar tikrų į- 

rodymį, kad Marse butų aukme- 
Pacifiko astronomų draugija n^s, o apie išmintingos esybės 

'nuimtas buvimą negali būti ir kalbos.
Spėti, žinoma, galima. Bet
tiems spėjimams paremti kol 
kas višai nedaug faktų tęra.

tobulumu

Slipheroišleido l>r.
Marso fotografijas. Tos fotogra
fijos buvo imtos įvairiomis švie
somis. Ačiū tam, ir pačios fo
tografijos atrodo įvairiai. Aiški
nama tai tuo, kad Marsas yra 
apsuptas gan storoku oro sluoks
niu. Dr. Wright iš Lieko obser
vatorijos yra tos nuomonės, kad 
Marso atmosferos slluotksnis 
.esąs 100 mylių storio. Be to, jis 
mano, jog apie Marsą slankioja 
taipgi ir debesys.

Visa tai vienok tėra tik spė
jimai, kurie nors ir turi pagrin
dą, bet patvirtinti tikrai dar nė- 
l’a. , ‘

Kitą nepaprastai įdomų daly
ką apie Marsą surado Coblentz 
ir Lampland iš Lowell’o Obser
vatorijos ir Pettit bei Nichol- 
son iš Mt. VVil'son’o. 

f '

jįCoblentz dirbo kartu su 
Lamplandu, o Pettit su Nichol- 
sonu. Pagaiba naujai išrasto 
instrumento,, jie tyrinėjo Marso 
temperatūrą.

šilčiausi Marso temperatūra, 
tai 45—65 laipsniais. Bet prie 
ašigalių šaltis siekia 90 laips
nių žemiau zero.

Taip dalykams esant, pilnai 
galima prileisti, jog Marse yra 
augmenų. Bet čia atsiranda ir 
keblumų: augmenys paprastai 
turi žalio pigmento, kuris vadi
nama chlorofilu. Jeigu tarp že
mės ir Marso augmenų butų 
šiek tiek panašumo, tai instru
mentai turėtų užrekorduoti ža
lią spalvą. Tačiau žalios spal
vos kaip tik ir negalima paste
bėti. Tiesa, tai dar nėra nule
miantis eksperimentas: žemėje 
irgi yra augmenų, kurių spalva 
nuo tolo žiūrint instrumentais 
negali būti patirta.

Svarbiausiu dalyku
skaityti dabar daromus eksperin 
nYentus, kad patirti ar yra Mar
se liueso deguonies (oksigeno), 
ar ne. Jeigu ten yra liuoso de-

Margumynai
NEMIEGO KONKURSAS

Dažnai žmonės išgalvoja įvai
rių net kartais juokingų prasi
manymų arba mėginimų. Taip 
nesenai Italijoj Sivomo miesto 
koncertų salėj buvo paskelbtas 
nemielo konkursas, t. y. kas iš
laikys ilgiausiai nemiegojęs. To
kių, kurie mėgino nemiego kon
kursą laimėti, atsirado net ke
lios dešimtys žmonių — vyrų ir 
moterų, vienok moterys visos

L x greitai sumigę/ vyrų didžiuma 
taip pat greit užmigusi. Konkur
so buvusi paskirta riba 80 va
landų nemiego, kurią pasiekusi 
tik du vyru.

Tuodu vyru
miego konkursą” gavę po 3500-. 
italų lirų dovanų.

laimėjusiu “ne

reikia

Nors buvo tikėtasi daug pa
tirti apie Marsą piraeitą vasarį, 
vienok gautieji rezultatai dar 
nieko tikro nepasako. Geriausių guonies, tai visai galimus daik..

Dykai Income Tax Patarnavimas

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

Kalbame lietuviškai

Taip spręsti nėra nū jokio pa
grindo, kol dar nežinome ar bal
ta medžiaga iŠ tikro yra ledai ir 
tamsesni daiktai iš tikrųjų yra

CENTRAI “=‘ BANK
\ 1112 West 35th Street, Chicago

Iš surinktų statistikos davi
nių galima pastebėti gan įdomių 
reiškinių, būtent, kad žmonės 
apdovanoti. nepaprastu protu 
pasižymi ir ilgu gyvenimu. Pa
prasto žmogaus vidutinis am
žius siekia 62 metų, gi įžymiųjų 
amonių (genijų) amžius pasi
rodo vidutiniai siekia 68 m. Iš 
264 įžymiųjų žmonių biografijų 
matosi, jog genijai gyvenimo il
gumu pralenkia paprastus pilie
čius. Ilgiausiai, kaip rodo sta
tistika, gyvena visuomeniniai 
veikėjai, popiežiai, generolai, 
kurių amjžius siekia 74 metų. Fi
losofai 'miršta 70 metų sulaukę, 
menininkai — 65, rašytojai — 
62. šventieji ir poetai šiuo at
veju daug silpnesni: jie tepa
siekia 55—59 m. Dar trumpiau 
gyvena karaliai. Taip anglių ka
raliai miršta 57 metų amžiau j e, 
prancūzų monarchai tepasiekda
vo yos 47 m. amžiaus, šie davi
niai užginčija žmonių nuomonę, 
jog tas ilgiau gali gyyepti, kam 
mažiau rūpesčio tenka pakelti. 
Pasirodo, jog visai priešingai, 
tie žmonės, kurių smegęnys kuo 
mažiausiai veikia, dažnai neturi 
jokiųu davinių lej^ktiniuoti su 
proto milžinais, įžymiaisiais 
žmonėmis vadinamais.—S. .
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SVEIKATA — TIKRIAUSIAS 

TURTAS
MOKSLAS —TIKRIAUSIA VILTIS

“GYDYTOJAS”
Didžiausias sveikatos ir mokslo žur
nalas lietuvių kalboj'e.

“Gydytoją” leidžia Amerikos Lie
tuvių Daktarų Draugija. Redaguoja 
Dr. A. J. Karalius ir Dr. S. Biežis.

“Gydytojas” mokina kaip apsisau
goti nuo ligų, duoda tinkamų patari
mų sveikatos dalykuos 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. 
CH1CAGO, ILLINOIS 
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KOSULYS
yra vien simptomas ir gali 
užeiti bent kokiame laike. To
kiame atvejyje

Severa’s
Cough
Balsam

suteiks greitą palengvinimą, 
Tatai yra lengvas būdas apsi
saugojimui nuo daugelio pa
vojingų ligų.

Kainos: 25 et, ir 50 et.

Gaunamai pas jusiį aptiekoriiį.

kosulį sustabdyk tuojaus vartojant
SEVERA’S COUGH BALSAM. |

Laikyk ji po ranka. - Kaina 25c ir 50 centai.

Severa’s Cold and ^rip Tablets
sįtlaika persišaldymą nedodant jam išsivystyti. Kaina 50 centai pas p.pliekį

Severo Kalendorių 1925 metams gaunama visur aptiekose, ar nuo

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

P. CONRAD
v Jūsų Senas Draugas

Patyręs savo darbe, visada galiu, kaip žinote, padaryt 
darbą pirmos klesos. Vestuvių, grupų arba pavienius di
delius paveikslus 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
tyrimų kaip mažus kūdikius nustatyt, kad paveikslas gy
vai ir puikiai atrodytų.

3130 So. Halstcd St. Tel. Blvd. 6369

SAUUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangų*.

KODĖL?
1) — RYTAS — )
2) — PIETUS —
8) ~ VAKARAS. )

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būti
D ' .... . ............ ..
2)
8)

Tik įleiiąs doleris ir kvoterls bonkai. s
Klaupkite aptiekoso arba prie4

SALUTABAS DRUG & CHEMICAL CO
639 W. 18th St., Chicago, Illinois.

TRYS DIENOS LAIKAI.

Siilutaras priduoda, apetitą; į 
' Salutaras vidurius išvalo; .

Salutaras pataiso .sveikatą. ‘
SVEIKATA

•)

Serganti žmonės pasi
tarkite su Dr. Ross. 
Pasitarimas dykai.

Kraujo egzamiuacija, šlapumo analyzaz 
mikrozkopiMki ir kiti laboratorijos iibandy 
mai, taipgi. X-Ray egzaminacija daroma, ku 
.♦i parodo tikrą jūsų sveikatos stovį. Ge 
riauaioe naujos mados gyduolės ir prirengi- 
mai padarytos Amerikoje ir Jungtinėse Vate- 
'tijūne yra 'suteikiamos per Dr. Ross dėl gy_ 
dymo ligonių. Žmonės turintys chroni&kaz 
ligas, skilvio ir kepenų nesmagumus, ner
viškumą, kraujo ligas odos ligas, pūslės i> 
Slapumo '<-»«>. yra gydoma kasdien.

Žmonės Kurie yr« 
nerviški silpni ir tu 

f/T'fįf/ y galvos skaudėji
mus, nugaros skau 
dėjimus, smarkų iir 
dies plakimą su- 
skirdimą odos, snti. 
nusias giles, skaudu 
liūs, prastą apetitą 
privalo gydytis tuo
jau.

Sergantiems yri 
teikiamas labai gę 
ras patarnavimas to
kiomis maiomis kai 
uomls, kad Jdekvhs 
T,as lengvai gali už-

— simokėti. Dr. Rosi
Dr. B. M. Ross Įnalor.iąi suteikia dy. 
„„ „ _ , r,, kai patarimą. Kiek-
3;> S. Dearbom St vienai ‘' y^a ' kviidia 

----------------------------- mas atsilankyti.
Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju ba

du, ArsphenarniiK- gydymu ir pagerintu Lu- 
escide gvdymu. Į labai trumpą laiką ligo
niai jaučiasi daug geriau. Kiekvieną dieną 
mes suteikiame hnksmurną ir malonumą. Tui 
vienatinis gydymas, kuris išgydo sifilį.

PAPRASTA <10 CA
MOKESTIS YRA .... I fc«VV
dabar ec nn
ATPIGINTAS IKI .........

Ter triadešimt] metų Dr. Rusa gydo so
cialius ligus* vyrų ir moterų.

VYRAI! Specialia serum gydymus yra 
vartojamas su geromis pasekmėmis atgavi
mui vyriškumo nusilpusiems vyrams. Jo vei
kimas unt gilių, nervų ir kraujo yra didelis 
sustiprlntojas dėl nusilpnusių Ir suirusių vyrų.

Tie kurie turi kokias nors slaptas ligas 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo. 
Ateikite ir sužinokite teisybę apie jūsų ligą 
ir kaip jus galite būti šgydytas. Tas nekai
nuos jums nieko Ir nebus būtino reikalo, 
kad jus gydytunietės. Tai yra dalis Dr. Rosi 
darbo, kad suteikus gerą patarimą sergan
tiems.

DR. B. M. ROSS, 
35 South Dearbom St.

Kampas Monroe ir Dearborn St. Imkit 
elevatorių iki 6 augšto. Priėmimo kambary* 
506 dėl vyrų, priėmimo kambarys dėl moto
rų 508.

Dr. Ross yra seniausias Specialistas Chi- 
cagoje. Per trisdešimt] metų toje pačioj* 
vietoje.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 vai 
Vakare.

Nedėlioj nuo 10 iki 1 po pietų.
Panedėly, seredoj ir subatoj uuu ryto iki 

8 vai. vakare.

DEL VYKU TIKTAI
Visą šį minėsi gydysiu vigus pa

cientui, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir ui- 
sisenčjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
pati prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kčtumėt paprastą kainų. Gydymas 
ligų yra &į>ecial urnas mano viso gy
venimo. žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yru žino
mai medicinoje*

Daktarus dėl vyri 
Praktikuoja 25 ma
tus — tai yra ge
riausias darodyrraas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar na 
taip?

»DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison St„ 

!’ Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. Wasurmar>o ban
dymai jūsų kraujo, ar miliroskopinte egzaini- 
nuviinaa jūsų slaptybių suranda, ar jus eaaUi 
Huosua nuo ligos, ar n». F< riitikrinkitl Gyva*- 
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujau 
gyduolių sutaisomas, perkeičia praktikų tpndL 
c Inoj ė ligoj Ilgšio! skaitomos ueiveikiamotui*, 
lengvai pasiduoda Mitam moksliškam gydymui 
metodui. Aft naudoju mano praktikoj vi s ui 
vėliausius cerumue, Čiepuc.. antitoksinus. bąk- 
tertnas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui tifrL 
genėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų paeijantų, kurie plaukte plaukia | 
mano gydymo kambarius kasdien Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X— RA Y EGZAMINACIJA >1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kud 

dėl perdaug svietu mano ofiw nega- 
Ičturjet pasikalbčti su manim'- Tei
singas gydymas. Nfra apgavingų 
apvylimų ar mižadčjimų. PasekmH 
yra tokios, košių nurito.

VjIamloH! V ryto lig b:80 po t r 
Heredornifi ir subatn/Difl: 9 ryte IJų

■ H vakare, NedilinnjL: 8 lig L.

DR. H. G. MARTIN 
337 W. Madison 8t

(Kampus Madison Ir
J”?
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Užmokė-

NESUPRATO

PADAUŽOS ŽODIS

A. F. CZESNA
MAUDYNES

TEISME Atdara dienomis ii; naktimis

50 centu už pinigines 
telegramas be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo.

krūvą ii
Badau

nctikėii- 
siržinojo,

terv’S 
joms

to xou 
EAG e&UTE

cot-ie akoh6 
mJ ITH MG 

OOVV BE

vakarie 
pasakė

1657 W. 45th St., 
kampas So. Paulina St

Phone Boulevard 4552

širdies 
lieps- 
mano

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

Lytiškos Ligos Gali 
Būti IšgydytosSpecialistai sunkių 

chronišku ligi.1 vy
ry ir moterų

irde.jo, 
esant, 

mt korno

Užkietėiimas ir išsipūtimas vidu
rių, inkai ų, pūsles ir kitų vidurinių 
organų yru priežastimi užsisenė- 
jusiu ligų.

O&- ' 
YOU ON VOOR 

TVA(XrS NO W(V< AO y

---------r

Turkiškos, sulfurinčs va
nos ir elektrinis gydymas

Doiothy Knapp, modelis gar
saus artisto Howard Chandler 
Christy, kurią artistai pripažino 
kaipo merginą, turinčią gražiau
si kūno sudėjimą New Yorke.....

(atsipra 
ar mas

Clark Medical Clinic
189 N. Clark St.,(kampas Lake SI.)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakare. 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki t po pietų.

taipąi prisius tamstai naudingi! informacijų knygą, turinčią daugelį tuk- 
kurie pasako atradę, 

j "y-j.
klotis yra taip gerai žinomos, kad musų skaitytojai 

pasiųsdami pavyzdinio dydžio bonkos. Adresas: Dr. Kilmer

nusipirki- 
i, ar dide

lę bonką,. kurioj noi> aptiekoj. Nepa
darykite klaidos ir atminkite vardą, 

adresą, 
rasite

Padaužų pastbos 
apie gerus ir blo

gus daiktus

Ar sergate lytiška liga, kuri pada
ro jumis netinkamu prie darbo ir 
pasilinksminimo. Ar esate vienas 
didelės armijos, kurie kenčiate ty
lėdami nuo lytiškų ligų?

Dabar naujai-išradome minera- 
linesl sierines vanas, kurios yra ge
ros nuo visokių ligų: reumatizmo, 
cirkuliacijos, kraujo ir t. t.

Masažinis braukymas, elektriniu 
ir švedišku budu. Su musų pilnu 
setu instrumentų mes galime su
teikti 25 skirtingus treatmentus.

Namas naujai ištaisyta ir padi
dinta. Yra vietos dėl 150 ypatų. 
Iš toliau atvažiavę gali būti sa
vaitę laiko arba taip ilgai kiek rei
kalinga.

Moterų skyrius atdaras U tam in
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

< I KHOW MV |
PI6KVS - NOU , 

#XN'T BULLDO’Z-E. 
THE. UXU)US CdlTH±<£.

A. (M
C¥XNGE.Q- OFA i 

. BRUTE UkE S’OO •

0-R0 KHMERO SWAMP-ROOT 
SILPNIEMS INKSTAMS

GYDOME LIGAS, BET NE 
SIMPTOMUS.

Tūkstančiai vyru ir motery turi inkstų kliūtį ir to 
nežino. Ar jums nereikia Swamp-Rooto?

DVIGUBO ŽMOGAUS DVIGU 
BAS DARBAS

t-Ugi bėgdamas bernas išdū
mė ne tik su pinigais, bet ir 
dukterį pasiėmė.

lykite j| ; ateikite nes 
viski) kas yra galima, 
grąžinti sveikatų 
pusę 
baimėje, I 
atidėliokit 
kia vidury 
smagenų, 
inkstų, ir kitus kūno organus, 
sargus L 
Atminkite, 
glaustas turtas. Jūsų kapitalas 
skirtumo kiek im 
pinigų užlaikymui
Jums labiau apsimokąs, negu kas nors ki
tas. Beveik visi atsitikimai kataro. Reu
matizmo, Neuritis, Bronchitfe, Astma,

Pso- 
Pasididinurių 
yra pasekme 
kraujo, kuri 
pagelba gy-

Nenžginčija- 
por patyrusius 
daktarus, kuria 

mas faktas išgy- 
dirba laboratori
jose, egzaminuo- 
dymn visokių ligų 
jant kraują ir ii- 
tiriant per mik
roskopą, prašali
nant visus klini- 
k o s simptomus. 
Nei 
gus 
nuo

Daugumas žmonių nežino baisaus 
didėjimo ir didelio išsiplatinimo ink
stų ligos. Nors inkstų ligos dažniau
siai atsitinka, tačiau jas beveik pa
skiausiai pastebi ligonis ir gydytojai, 
kurie pasitenkina gydymu sėkmių, 
kuomet pradinė liga naikina sveika-

Vienoje moksleiviu 
nėjo vienas moksleiviu 
reikia Lietuvos universitetą re
formuoti.

Bet tie moksleiviai ne tik uni
versitetus reformuoja, ale ir su
sirinkimu tvarką. Iki šiol dar 
niekur nebuvo susirinkimai lai
komi tam, kad protokolą susi
rinkimo pradžioje atmesti, o pa
baigoje vėl priimti. Ir tai ope
racijai tris valandas ^pašvęsti.

Taip tikrai buvo.
1925 Kristaus metais, vasario

Turime naujausiai išrastus apa
ratus, gyduoles ir violetinius spin
dulius. Patyrę specialistai nervų 
ligų, reumatizmo, nemigęs, prasto 
apetito, sifilio ir kitų venerinių 
kraujo ir odos ligų. Gydome nu
silpusius vyrus ir duodame SE- 
RUM ir žinomą pasauly Europini 
SALVARSAN (606) Dr. Ehrlicho, 
taipgi pagerintą NEO SALVAR
SAN (914), be skausmo ir išlikimo 
iš darbo. Užtikrinam radikali pa
gydymą.

Už gydymą labai žemos kainos 
pagal jūsų sutartj.

NIEKO NEKAINUOJA PATA
RIMAI. Egzaminuojame nuodug
niai kraują ir t. t. Kas link gy
dymo NIEKO NEKAINUOJA PA
TARIMAI.

} IvavEP-CEP-IN'O)L(H XX S 
COHO'S JOSv >

as jaučiu.
ATSAKĖ PROFESORIŠKAI
Jaunas žmogus — Dovanoki

te man, profesoriau, vakar jūsų 
duktė sutiko apsivesti su ma
nim. Aš norėčiau pinoti, ar jū
sų giminių tarpe nėra buvę ne- 
sveikapročių ?

Profesorius—Kiek man žino
ma. tai dar pirmas atsitikimas.

GOT“ /X RIGHT 
TO INSlST THPsT SHE.

v/OOVE (įov NO EEGfKU 
BOSiCess

įklarams, ateikite ir dasiži- 
apie savo nesveikatą. Egza- 
pagelba X-Ray ir mikroa- 

dėl galutino

Nors ir sakoma, kad viena 
kregždė pavasario nepadaro, liet 
šiame a t vėjy j Įvyko kitaip. 
Prieš kiek laiko pasirodė vienas 
Padauža. Ir šiai dabar atsirado 
jų visa kupeta. Vadinasi, už
stojo padaužų pavasaris. Taip 
dalykams susibėgus, gimė min
tis sutraukti padaužas j buri.

Ir žodis kunu stojosi .
Susibūrė padaužos į 

sukūrė savo ‘“sosaidę” 
žų tikslas bus pasibastyti po 
svietą ir papasakoti ramiems pi
liečiams apie lai, ką jie 
matė ir patyrė. Reikalui 
padaužos kai kam 
užsirioglins..

Garbingiausią prezidento vilk
tą padaužos^ skiria pirmtaku- 
mii Padaužai.

Sugedę inkstai gali pagimdyti dieg
lį klube, reumatizmą pūslės katarą, 
skausmą ar užtirpusi sopėjimą strė
nose, sąnariuose ar raumenyse, kar
tais galvos skaudėjimą, ar nevirškini
mą, o ilgainiui, būva veidą pagelti- 
mas, papurtę a f pamėlynavę poakiai, 
kartais jaučiama lyg kad butų širdies 
kliūtis, gali būti užtenkamai ambici
jos, bet stinga1 pąjie‘gų, sveikata eina 
silpnyn ir kūnas nyksta.

SBECIALĖ PASTABA. — Pavyzdinio dydžio iionką Swamp-Rooto ga
lite gauti, pasiųsdami 10 centų Df. Kilmer & Co., Binghamton, N. Y. Jif 
taipgi prisius tamstai naudingi! informacijų knygą, turinčią daugelį tūk
stančių dėkingų laiškų, apturėtų nuo vyrų ir moterų, I * '
kad Swamp-Root yra pats tas vaistas nuo inkstų, kepenų) ir pūslės ligų 
Swamp-Rooto vertė 
gerai padarys' X v .

Co., Bingnamtbn, N. Y. Rašydamas nepamiršk paminėti šito laikraščio

mas- 
Amžinii jų 

Įeis tie, k u- 
moki

ni oksl o šakos 
nebaigia. 6. Skyrius tų, kurie 
senai jau užmiršo .kada jie mo
kyklas lankė, užmiršo tuo pačiu 
laiku ir tai, ką mokyklas lanky
dami išmoko.

Padaužos visiems tiems moks
leivių 
hiek”

Vyrai ir moterys kenčianti. Žino
kite tiesą. Tikra pilna egzaminą 
cija musų specialistų dasiekia pa
čius pagrindus jūsų t rūbelio ii 
prašalina juos. Nėra spėliojimu 
tikras ir teisingas egzaminavimas 
musų specialistų siekia pačius pa
grindus jūsų ligos ir juos prašalina 
Nėra spėliojimų, dalykas daromus 
tikras ir akuratiskas. Ar jus turite 
prastą apetitą, užkietėjimą vidu
rių, skilvio skausmus, krutinės arba 
nugaros skaudėjimus, galvos skau
dėjimą, svaigulį, nervingumą, asth- 
ma, odos ligas, skilvio ir pūslės 
trubelius, gali stones, ruptuną, ar
ba privatinę arba chronišką ligą.

Negaišinkite laiko su gyduolė
mis arba daktarais, kurie nesutei
kia pasekmių. Daugelis yra nusi
minusių ir mano, kad jau nėra pa
galbos. Nenusiminkite Gaukite jū
sų eksperto patarimą ir nuomonę. 
Šimtai jau dabar yra sveikais ir 
linksmais. Prisidėkite prie dauge
lio užganėdintų ir išgydytų žmo
nių, kurie atsilanko į musų priva
čius kambarius dėl gydymo kas- 
dierf.

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 I- 
gaukite $10 X-RAY egzaminaciją 
ir kraujo spaudimo egzaminaciją. 
Viską už $1.00.

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
505 S. State St., kam. Congress St.

Privati.s įėjimas, 7 E, Congress 
St„ prieš Leither krautuvę.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare.
I’anedčly, seretioj ir subatoje 

nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Pagalvokite, kas išeitų, jeigu 
visatoje nebūtų harmonijos, ne
būtų tvarkos?

Viskas suwtų, viskas susimai
šytų. Bet ačiū tam, kad egzis
tuoja gravitacija (trauka) vis
kas visatoje eina sklandžiai. Pa
vyzdžiui, imkime saulės sistemą. 
Planetos apie saulę sukasi vienu 
ir tuo pačiu ratu. O tai todėl, 
kad saule traukia į save ir ne
leidžia planetoms nuo savęs pa
bėgti.

Prieš porą metų garbingoj 
moksleivių organizacijoj irgi to
ki harmonija gyvavo. Buvo sau
lė asmenyje vienos studentės 
(kai kurie ją amžina studente 
vadina), apie kurią visos dides- 
kai kurios “planetos” (mokslei
viai) pabėgo nuo “saules“.

Šiais motais betgi įvyko ka
tastrofa: ar tai saules traukos 
(gravitacijos) jėga sumažėjo, 
ar tai kas kita atsitiko, bet 
“planetos” (moksleiviai) pabė
go nuo “saulės“.

Padariny j visa moksleivių or
ganizacija suskilo į frakcijas.

Juokdariai sako, jog visa tai 
atsitiko todėl, kad garbingi mo
ksleiviai negalėjo susitarti ką 
rengti —“bunk party 
šome, “bunco party’ 
karada be kaukiu...

Al noriu nuikalbėti bu kiekvienų kan- 
čiančiu vyru, kurie Bergą nuo uiiiseni- 
jusii] ligų, Nervu. Kraujo. Oodoe, Įgulės, 
liejimo žarnos, taipgi slaptų ligų. Mano 
85 metų pasekmingo gydymo, ai atgavau 
sveikatų dėl daugelio nusiminusių ir nu
stojusių vilties vyrų.

Nežudyk daugiau laiko nei pinigų ne
žinomiems d 
nokite tiesos 
minuoju su 
kopo—o kada yra reikalas 
ištyrimo ligos ir užtikrinimo gero gydy
mo—taipgi egzaminuoju kraujų, ilapumų, 
ir 1.1.

Patarimas dykai ir atlaikoma slapty
bėje.

Mes kalbame lietuviikai.

Valandos nuo 9 ryto iki 6:80 po pie
tų, kasdien. Utarninke, Seredoj ir Suba- 
toj vakarais iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 ▼. po piet.

Dr. W. R. Register
109 N. Deurborn StM Chicago, III. 

(Imkite elevatorl iki 12 augite)

ATMINK, KĄ KALBI
Siuvamųjų mašinų agentas 
—Ęada, tamsta, užmokėsi u: 

mašiną?
• - pikta moteris 
siu? Juk, tamst,a parduodamas 
mašiną man sakei, kad greitai 
ji pati užsimokės!

3343 So. Hataeted Si
3327 So. Ilak.'od St. 

Chicago.

Register, 
109 N. Dearbora 

Street.
Kiekvieno sergančio 
žmogaus draugus.

Mano geriausias pa
tyrimas. “Nei vieno 
dolerio nereikia pio_ 
keti, kol nebus pa
sekmių.”

Gyduolės iiskiria- 
moe.

Maždaug šiuomi maloniai 
iičiuoju broliams padaužoms už 
suteikimą man priklausomos 
garbes. Mat, padaužų gildą 
išrinko mane padaužų preziden
tu. Padaužos tai žino, bet aš 
čia publikai pasisakau.

Broliai padaužos, daužykime 
visokias kvailybes lietuviuose, 
talkon stiėję meskime tąjį mėš
lą, kurio tiek daug lietuvių tau
toje. Visi dešines pasidavę da
bar, tikiuosi, galėsime sėkmin
gesnių žygių imtis. O ką mes 
tikrai darysime, tai žodžiu sa
kant, patys skaitytojai pamatys, 
t. y, paskaitys. Dar kartą ačiū 
už tai, už ką jau ačiū viršuje es- 
mi pasakęs.
Padaužų draugijos prezidentas,

Padauža

Tni yra noriausi Pianai pasaulyje, 
parsiduoda už fabriko? autai ylą 
kairia tini lęngvą išmokėjimu.

bėgiu trijų valandų nutarė pra 
eito susirinkimo protokolą at 
mesti, o paskui vėl jį priimti.

Baisiai gudrus
viai!..

Dr. Paul Baumann
N-Ray specialč cgzaminacija 

3462 So. Halsted St.

Mano pati pradeda nervuo 
daktare!
Ką ji jaučia?

■Ji tai nieko nejaučia, be

O, MOTERYS!
Jis (spausdamas prie 

rankas). - Mano Širdį 
noja meile link jūsų 
krūtinėj gaisrais.

Ji (šypsodama). 
k i greičiau rankas 
te jas.

Whkt Uotu e Guuu.vSc*!. Suburbai. Community 
Alode I Modd Mudcl Modcl

*700 *615 *530 *450

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo I ik* 8 vai. vakare, 
kasdien, o Nedaliomis nuo 10 ryto 

iki 2 vai. po piet.
1617 S. Kedzie Avė.

Kampas Ogden Avė. 
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

Jūsų buvęs senas
Fnetelia Patarejsa

Reumatizmas sausgelė •
Nesikankykite *avęs skaua- ■ 

mais, Reumatizmu, SausgėJe, ■ 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■ 
— raumenų sukimu; nes skan- ■ 
dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■ 
dažnai ant patalo pdguldo. ■

CAPSICO COMFOUND mo- ■ 
stig lengvai prašalina viršmi- w 
nėtas ligas; minr.-s šiandie dau- ** 
gybč žmonių siunčia padėka- j31 
vones pasveikę. Kaina 50c per ■ 
paštą 55a arba dvi už $1.05. *

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- * 
KATOS”. augalais gydyties, ■ 
kaina 50 centų.

Justin Kulis. :
8259 South Halsted Street,

CHICAGO, ILL. ■
■■■■■■■■■■■■■■■■H»

Markus, susitikęs Stasį pasa- 
įjo savo nelaimę.
t—Neturi tamsta supratimo, 
>kia didelė nelaime mano išti-

žemaitis Ickair, iv ■•'lekait! 
Kuriems gaiams. tu šalia mė
sos laikai pakabinęs' veidrodį’?

Niugi tam, kad mo-, 
žiūrėtų, kada aš 

mesti sveriu.

Iš tikėtinu ir Ipušiau 
nu šaltiniu padaužos 
jog moksleivių organ.izacij 
ria sekamus skyrius: 1
ksleiviai, kurie nesimokina (j tą 
skyrių bus priimami tie, kurie 
nežino ,.įng jie nežino). 2. Įvai
rių amatų moksleiviai, būtent 
tie, kurie lanko barberių kolegi
jas, veiterių akademijas, mūri
ninkų mokyklas, etc. 3. Moks
leiviai reformatoriai (Į tą sky
rių bus priimami tie, kurie Lie
tuvos universitetą ir Amerikos 
industriją rengiasi reformuoti). 
4. Moksleivių darbuotojų sky
rius— Įeis “bunk pa H y 
k(iradų rengėjai, 
moksleivių skyrių 
rio mokinasi, mokinasi 
naši, l>et jokios

^-Sakoma, kad tas vyras, ku
ris praeitą Savaitę buvo areš
tuotas, dienomis buvo gydyto
jas, o naktimis plėšikas.

4—Už ką gi jį areštavo — už 
pirmą ar už antrą prasižengi
mą?..

šio laiko,
Vyras: 

sėdį. Nutarėm 
bišeno“ rateli

Chicagos moksleivių 
kuopa turėjo du prezidentu — 
vyrą ir moterį. Dabar padau
žos g;ivo žinią, jog- abu prezi- 
dentu ivzignavo ir susidarė pro
vizorinė valdžia.

Matyti, pas moksleivius da
lykai eina tokiu jau1 sklandumu, 
kaip Kinijos respublikoje, kur 
su prezidentais irgi nemažai bė
dos

—Tai tur būt dvigubas 
buvo žmogus, kad dvigubą darbą | 
padarė.

buvai iki 
prisigėrei ?

Mos turėjome po 
sukurti “Prohi- 

kovai su gir
na... ir dėl los prie- 
ir,kilti išmaukėme.

^ationall^ Priced.
/ -Branded i n che B&ck

Vienas advokatas: Gir
dė) au tavo kalba teisme davė 
genj vaisių.

Antras a d v a k a t a s:
15 d., Chicagos moksleiviai su-j Taip, mano ginamasis gavo pen- 
plaukė j Raymond Chapelį, kur,kis metus kalėjimo.

vienas imo- 
nčra Huosm 
užsikrėtimų, 

prie dabarti- 
žinojimo gy. 

dytno nei vienas 
neturi sirgti. Jei 
nesate išgydyti, 
Bii vien tik yra 
todėl, kad apleido 
te gydymu, arba 
buvote gydomas 
nepatyrusių gy- 
dytojų, arba iry- 
dymaa buvo labai 
trumpas. Neda- 
leiskite, kad liga 
ilgai butų jūsų 
kraujuje — iiva- 

i mane, padarysiu 
kad tik jums su- 

Gal tiktai esate per 
išgydytas ir gyvenate nuolatinėje 

kad liga .gali atsinaujinti. Ne 
Daugelyje atsitikimų liga vei- 

naikindama kūno narvelius, 
nervų, širdies, plautių, kepenų, 

i. Bukite at- 
ir dabokite gamtos patvarkymus, 

kad sveikata yra jūsų bran- 
i — nedaro 

sugaišite laiko arba 
sveikatos, nes tas

Beveik visi atsitikimai kataro, 
________ Bronehitls, 
Mar.akranjistės, Skaudulių, Egzemoj 
rrtisis, Slinkimo plaukų, 
gružolų, Skrupulų ir t.t. 
nelivalyto ir užsikrėtusio 
galima greitai išvalyti su 
dymo.

Apsisaugokit daktarų fr studentų, ku
rie slepiasi garsiai skambančiomis klini
komis, institutų arba laboratorijų; jūsų 
sveikata yra brangesnė, kad ją atiduoti 
nepatyrus tems daktarams. Tas mane gau
site ir teisinga gydymų; prisidėk!, 
te prie eilių užganėdinti! ir linksmių 
pacijentų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisų. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Seram, Ciepin), Bakterini, Antį- 
toksini, taipgi specialius intravenous gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originales Europiikas gyduoles “606**

Tpkioms sąlygoms leidus tęstis to
liau, grali būti tikrai rūsčių sėkmių; 
gali įvykti inkstų liga savo aršiau
sioji formoje.

Jei manote, kad jūsų inkstai yra jū
sų ligos ar sunykimo priežastimi, t^i 
pradėkite vartoti Dro Kilmero Swamp 
-Rootą, garsų inkstų, kepenų ir pūs
lės ligoms vaistą, nes kaip tik jūsų 
inkstai bus sveiki, tuoj ji4 padės ki
tiems organams pasveikti.

Jei ęsate jau įsitikinę, kad Swamp- 
Root yra jums reikalingas, ] 
te paprasto vidutinio dydžio

darykite klaidos
Dro Kilmer Swamp-Root, ir 
Binghamton, N. Y., kurį jų 
ant kiekvienos bonkos.


