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Lietuva sujudus prieš Vatikaną
Dideli protesto mitingai 

Kaune ir provincijoj
Popiežiaus pasiuntinys, arki
vyskupas įZecchini, kiaušiniais 

bombarduotas
KAUNAS, kovo 10 [Elta. Per Lietuvos Pa

siuntinybę Washingtone]. — Kaune ir provinci
joje įvyko [praeitą sekmadienį?] dideli protesto 
mitingai prieš Vatikano pasirašymą konkordato 
su lenkais. \

Priimtoji rezoliucija Kaune reikalauja [kon
kordato] atitaisymo, arba atšaukti Lietuvos at
stovų iš Vatikano ir Vatikano delegatų iš Kauno.

Nepaisydama policijos įspėjimo, dalis minios 
aplinkiniais keliais prasiskverbė prie Monsinjoro 
Zecchini’o buto ir, jam neišėjus, svaidė kiauši
nius.

Tuojau atvykusi policija išsklaidė minių.

Kardinolas Maffi aštriai 
smerkia fašistus

Ganytojiškame laiške vadina 
juos “Kaino paderme.“ Fašis
tų valdžia laišką nugniaužė

ROMA, Italija, kovo 12. —Ita
lijos sostinėj dabar daug kalba
ma apie kardinolo Maffi, Pisos 
arkivyskupo, ganytojišką laiš
ką tikintiesiems katalikams. 
Laiškas pavardytas ‘Neužmušk.’’

Savo ganytojiškame laiške 
kardinolas sako, kad šiandie gy
vybė visai nebebranginama, kad 
tiesiai įėję madon mušti, žudy
ti, vartoti žiaurų smurtą.

jo kad kardinolo laiškas Į juos 
atkreiptas, nes jie jaučiasi kalti 
papildę žiauriausių piktadarybių 
ir žmogžudybių,' užgynė laišk|. 
spaudoj paskelbti. Du laikraš
čiai, kurie kardinolo laišką pa
minėjo, buvo tuojau fašistų nu
bausti: jie buvo uždrausti 
davinėti.

ypač dūksta dėl 
sakinio:
Kaino paderme!

nori.

pa r-

MIRĘS PIRMAS KINŲ 
PREZIpENTAS Pirmas žydu laivas išplau-1 Ženevos protokolo byla į Lietuvos ir Lenkijos pasi 

keitimas kaliniaiskė Palestinon atidėta rudeniui
Išlydėti jį su 400 pasažiertų prie- 

plauk.on pritvino, milžiniška 
žydu minia

Kartu su Britų dekleracija pa-i 
vedama Tautų Sąjungos susi
rinkimui rugsėjo mėnesj

KAUNAS, vas. 22. į E]. —
Lenkų vyriausybė per Tautų Są
jungą nesenai pasiūlė Lietuvai 
pasikeisti politiniais kaliniais. 
Lietuvos vyriausybė savo atsa- 

Tarybos de- kyme yra pareiškusi, kad prin
cipe jį sutinkanti pasikeisti ka 
lininis Lenkijos piliečiais, esan
čiais Lietuvos kalenimuose, Į po
litinius kalinius Lietuvos pilie
čius, esančius Lenkijos kalėji
muose, tarpininkaujant Raudo
najam Kryžiui, šiomis dienomis 
Lietuvos Raudonasis Kryžius y 
ra gavęs iš Lenkijos Raudonojo 
Kryžiaus pranešimą, kad jis esąs 
Įgaliotas vesti su Lietuvos Rau-‘ 
donuoju Kryžium derybas pasi
keisti kaliniais jei šis galėsiąs 
patiekti totius pat Lietuvos vy
riausybės Įgaliojimus.

ŽENEVA, Šveicarija, kovo 13.
— Tautų Sąjungos ' 

su še^įažambe batai dėl arbitracijos ir saugu
mo protokolo šį rytą pasibaigė 
priėmimu čcchoslovakijos užsie
nių.-reikalų ministerijo Benešo 
įnešimo pavesti protokolą, kartu 
su Britų užsienių reikalų minis- 
terio Chamberlaino deklaracija, 
taipjau kitų narių dekleracijo- 
mis, sekąmam Tautų Sąjungos 
susirinkimui, kuris ivvks šių me
tų rugsėjo mėnesį.

priėmus Benešo rezoliuciją, 
Chamberlainas pareiškė, kad Di
džioji Britanija pilnai pritarian
ti arbitracijos ir nusiginklavimo 
principui, protokolą gi atmetan
ti tik dėl to, kad Tautų Sąjunga 
pati esanti geriau kvalifikuota 
gįpti principus, kuriuos kiekvie
na esančiųjų valstybių remian
ti.

Kaip Graikija taip ir Turkija 
sutiko priimti Tarybos sprendi
mą, kad klausimai, liečiantieji 
tautines mažumas, graikų — 
Konstantinopoly ir turkų — va- 

"šis Įvykis ženklina pasirody-Į karinėj Trakijoj, butų neitralių 
mą Judėjos vėliavos jūrėse

1 pirmą kartą per daugiau kaip du 
tūkstančiu metų.“ 

p Visa prieplauka supyškėjo 
plojimais. Kai kurie senyvi žy
dai rėkė, daugelis šluostėsi (aša
ras. • •

i Tarp keturių Šimtų pasažie- 
rių buvo ir ne grįžtančių Pale.š- 
tinoh žydų, bet šiaip turistų. 
Kiti važiavo dalyvaut žydų uni- 

• versiteto Įkurtuvių ceremonijo
se, kurios įvyks balandžio 1, ir 
guriose •iajjvvaus sioninkųj "va
das Dr; Chaimas Veissmanas, 
taipjau lordas Balfour.

NEVV YORIKAS kovu 13. ' •— >
Visas papuoštas tarptautinio ko
do vėliavomis, 
žvaigžde ant savo dumalakų,
pirmas Amerikos-Palestinos li
nijos gal laivais “Prezident Ar- 
thur“ vakar išplaukė iš NewDr. Sun Jat-Sen

respublikos vadas ir buvęs Yorko į šventąją žemę.
‘ Laivui išlydėti prieplaukon 
suplaukė žydų minia apie 15,000 
asmenų, Susikimšimas pasida
rė toks didelis, jogei buvo 
šaukta policija daboti,' kad 
įvyktų panika.

Tą milžinišką žydų minią 
traukė jų patriotinis sentimen
tas ir-kartu įdomumas pamatyti 
pirmą laivą — pirmą žydų laivą 
išplaukiantį iš Amerikos 
su iškelta plevėsuojančia 
na ir balta Siono vėliava.

Minios susijaudinimas 
kė aukščiausio laipsnio, kai, su
giedojus sioninkų himną “Ha- 
tikvah,? linijos pirmininkas Ja
ko!) Strahl, kalbėdamas iš tam 
tįsiui prieplaukoj padarytos ir 
papuoštos platformos pasakė*

Kinų i 
pirmas Kinų respublikos prezi-' 
dentas praeitą ketvirtadienį mi
ręs Pekine vėžio liga.

....................-.......................... . '' . ........... ■

Politiniy neramumai 
Irkutsko kalėjime

Bolševikų kalėjimo sargai vieną 
politinį užmušė, septynis mir
tinai sužeidė

pa- 
ne-

su

uosto 
myly-

KAUNO VANDENTIEKIO
PLANAI

KAUNAS. Vasario mėn. 
20 dieną išvyko Berlinan Kauno 
miesto burmistras J. Vileišis, 
valdybos na|rys inž. Roginskas 
ir Kauno kanalizacijos ir van
dentiekio statytojas inž. Kairys 
atsiimti galutinai sudarytus 
firmos “David Grove” vanden
tiekio planus ir pasitarti Įvai
riais klausimais dėl kanalizaci
jos ir vandentiekio statymo su 
miesto patarėju ekspertu prie 
šių įmonių statymo prof. Briksu,

Kelionė truks keturias ar pen
kias dienas.

pasie-BERLINAS, kovo/ 13." Iš 
Irkutsko, rytų Sibire, praneša, 
kad vietos kalėjime Įvykę dideli 
neramumai, kurie bolševikų ka
lėjimo sargybos buvę žiauriau
siu bud u numalšinti. Kaliniai 
buvę žvėriškai sumušti. Vie
nas jų, Piotr Nikitiri, buvęs mir- 

. i tinai užmuštas, o kiti septyni
licnų lekliniuorcj '■■1.aJĮĄai _man0( kil<1 šis pasku. politiniai kaliniai taip sudaužyti, 

Eidavusios iš kitų šaltinių.’ (Chicagos brolių marijonų tinis sakinys atkreiptas tiesiai j ' ........ u '

savo

kio laiške
“O, tu, 

tęsti ir toliau, kad 
broliažudybės darbą, l)et žinok, 

r x,. t • . m i a x i ui i kad kur žmogus bejėgis, ateina[Ši Lietuvos Telegramų Agentūros kablegrama, ku- padg(. Djevas |)ievas be atIaj()os 
lįcivonic pustu is Lietuvos 1 usiuntinybes VVdshinį^tone, persekios' piktndarį ir šauks: 

tik'patvirtina tas.žinias, kurias Naujienos buvo jau ank-. Prakeiktas!“
U....z, Ą y,-.’ .1 1 1 i »• 19

P<
Draugas kažin kodėl tas žinias iki šiol slėpė. Tur būt ne- Mussolinį.

— Į mišriosios gyventojų apsikeiti
mo komjsijos narių išsprendžia
mi.

kad jie vargiai bepasveiks. Vie- 
i nai politinei, Elenai Girikovai, 
kuri buvo atbėgus gelbėti savo 

sargas

į Priežastis, dėl kurios ta kru- 
jvina tragedija Įvyko, kol kas ne
žinoma.

f

Tik po to, kai tas kardinolo sunkiai sužeistą brolį, 
Maffi laiškas per keletą dienų durtuvu išdūrė akį. 
sklido tarp žmonių iš lupų Į lu-Į p ’ v ' • 1 ’ •

norėjo, kad jo skaitytojai žinotų, kad Lietuvos žmonės 
kelia protesto balsą prieš popežių, kuris padarytu su len
kais konkordatu Lietuvos sostinę Vilnių faktinai pripa
žįsta Lenkijai). Eltos kablegrama bejtgi praneša, ir dau-^Pas, Vatikano laikraštis Osser- v;

Į vatore Romano ryžosi paskelbti Į ži 
kai kurias ištraukas iš jo. Iš
ties ų, juk butų buvęs skandil
ias: popežiaus laikraštis, o nu- 
gniaužia ganytojišką laišką ^ie- 
no įžymiausių katalikų bažny
čios kunigaikščių.

Bet darydamas ištraukas Va
tikano organas atsargiai pralei
do sakinį, kuriuo tiesiai pirštu 
rodoma j fašistų smurtą. Ta
sai sakinys toks:

“Jus, mimo brangus vaikai, vi
sados biaurėjotės ]1ikk?rfoirybe, .šiai dienai: 
kaip kad praeitą gruodžio mė-!gas; žymiai

so-jnesį, kai jus vienu balsu pasmer- 'šiaurėryčių vėjas.
“ t Vakar temperatūra vidutinai 

; siekė 36° F.
i šiandie saulė tėka 6:05, leid
žiasi 5:54 valandą.

giau, būtent, kad protestai įvyko ne tik Kaune, bet ir pro
vincijoj, ir kad žmonių pasipiktinimas taip didelis; kad 
minios dagi atakavo popežiaus pasiuntinio, arkivyskupo 
Zecchini’o, butą.]

WASIIINGTONA8, kovo 13.— 
Senatas ratifikavo sutai'ti kuria 
pripažįstama Kubos suverenybė 
Tsle of Pines salai.

Nori nacionalizuoti Franci 
jos kasyklas

Socialisfti atstovai Įnešė parla- 
mentan kasyklų nacionaliza
vimo Įstatymo sumanymą

Zinovjevas pasitraukęs iš 
sovietu valdžios

r J

Chicago ir apielinkė. Ofi- 
cialis oro biuro pranašavimas 

Lietus'arba sriie- 
šalčiau; stiprus

SASKATOOiV, Sask., kovo 13. 
— Gaisras sunaikino Saskatche- 
wano Universiteto inžinierijos 

. triobesį su visomis Įmonėmis. 
Nuostoliai siekia apie 500,000 
dolerių.

ši vhkarą lošia

PAKRIKfrl.IUS

Svarbus

PARYŽIUS, kovo 13. — Soci
alistų deputatai Įnešė Franci jos 
parlamentan Įstatymo sumany
mą nacionalizuoti visas kasyk- taigos, 
las ir visus mineralų šaltinius, t 
esančius po žeme ar žemės pa- savo vietos, 
virsiu j, kaip Franci joj, taip ir'

LONDONAS, kovo 12.— Lon
dono Daily News paskelbia savo 
korespondento telegramą, kuria 
pranešama, kad komunistų in
ternacionalo pirmininkas ir 
vietų aukščiausios vąlcl:;'*xs įs- kete dvi žiaurias žmogžudybe

, “politbiuro.” narys, Gri- 
gorij Zinovjevas pasitraukęs iš

Įstatymo sumanyme numaty
ta Įsteigimas tam tikro departa
mento, kuris rūpintųs ekspluata- 
vimu esamųjų kasyklų ir atida
rymu naujų.

Telegrama nepaduoda jokių 
smulkmenų, ir pati žinia iš jokiu 
kitų šaltinių nepatvirtinta.

Bedarbių neramumai 
Leningrade

Gauta iš Berlino, bet 
dar nepatvirtinta,’ žinia 
kad Leningrade įvykę 
bedarbių darbininkų 
mai su kareiviais,
ramumai kilę dėl valdžios atsi-

taipjau 
skelbia, 
kruvini 

susirėmi-
Bedarbių ne

VVASHINGTONAS, kovo 13.— 
Prezidento Coolidge’o antru at
veju paduotą senatui Charles B. 
VVarreno nominaciją generafo sakymo išklausyti bedarbių pra- 
prokuroro vietai, senato komisi- šymą kad jų žmonoms ir vai- 
ja referavo neigiamai, 9 balsais kams bent vieną kartą dienoj 
prieš 7. ' j butų duodama pavalgyti dykai.

Income Taksai
Panedėly, Kovo 16, Paskutinė Diena

NAUJIENŲ Ofise išpildomos Income .taksų 
blankos. Tos blankos turi būt išpildytos kiek
vieno iki kovo 15 dienos. Naujienų Ofisas at
daras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakare. Nedė- 
lioj nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

Čia kardinolas kalba apie fa- j 
šistų smurto žygius Pisoj, kame 
jie praeitą gruodžio mėnesi pa
skerdė du fašistų priešininku.
’ Kardinolas Maffi yra aukšto 
mokslo žmogus ir katalikuose 
turi didelės Įtakos. Jis yra pa
rašęs knygą apie astronomiją.

WASHINGTONAS, kovo 13.— 
Prezidentas Coolidge pasirašė 
proklamaciją^ kuria svetimos 
valstybės kviečiama dalyvauti 
tarptautinėj darbų parodoj, į- 
vyksįančioj New Orleanse rugsė
jo 15 dieną. t

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kovo 13 d., užsienio i)i- 

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų .
Belgijos, 100 frankų ...
Danijos
Erancijos, 100 frankų
Italijos
LenkijG
Norvegijos, 100 kronų .....
Olandijos, 100 florinų ...
Suomijos, 100 markių .......
švedijc”, ICC kronų ...........
Šveicarijos, 100 frankų . .

Penki kandidatai Vokie
tijos prezidentui

\ k

BERLINAS, kovo 13. — Pa
stangas sudaryti visų dešiniųjų 
partijai atsisakius remti Gesle- 
dies (stambiųjų . kapitalistų) 
partija atsisakius remti Gessle- 
ro kandidatūrą prezidento vietai. 
Stresemanno partija pabūgo, 
kad tatai nepadarytų blogo įspū
džio užsieniui.

Iki šiol jau yra nominuoti 
penki (kandidatai i; respublikos 
prezidentus. Jie Vra:

Socialdemokratų ■ Ot*,o 
Braun, buvęs Prūsijos ministe
ris pirmininkas.

Demokratu
Hellpach, Badeno prezidentas.

Katalikų centro partijos -Dr.

Priminimas

kronų
100 lirų
100 zlotų

— Dr. Vilhelmas
....  $4.77

. . «5.0(i

. $18.07
...  $5.12

$4.05
$19.25
$15.37 į Vilhelmas Marx, buvęs kancle-
*S2 53 r*us ir dabartinis Prūsų minls-
$26.95 teris pirmininkas.
$19.29 / - /

Dešiniųjų partijų bendras kan- 
TEHERANAS, Persija, kovo LietUVOS Piniff'J KlirSllS didatas — Dr. Kąri Jarres, bu-

13. — Iš Buširo, ties Persų už- j 
laja praneša apie įvykusį ten 
smarkų žemės ’drebėjimą. Smul
kmenos dar nežinomos.

TOKIO, Japonija, kovo 13. .. -
Vietos laikraščių žiniomis, Japo
nijos ambasadorium sovietų Ru
sijai esąs paskirtas Jošizava, da
bar esąs Pekine.

.E .l-m,-... ■ ..hJG.1 . <>■' ui.... . .
Neužmirškit šjx 

vakarą pamatyti 
P*AKRIKeLIUS

Siunčiant pinigus Lietuvon per 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito* 
mas ii tai p:

50 ‘
100 
200 
300 
40# 
500 
600
700
<00 
900

1600 litų

vęs vidaus reikalų ministeris ir 
dabartinis Duisburgo burmis* 
tras. »

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

Komunistų — Ernst Thael- 
mann, transporto darbininkas.

Prezidento rinkimai įvyks ko- 
Jei tais balsavi

mais nė vienas kandidatas ne- 
82.25 gaus absoliučios balsų daugiu 

S? mt>s» tnda įvyks antri balsavimai

$5.50
10.50
20.75
31.00!
41.25 •
51.50 vo 29 dieną.
61.75.
72.00

1(12.76
Prie Ktos'sumįs” reikia’pridėti 25 balandžio 26 dieną, kur bus p'e- 

centai pafito išalkių už kožnų siuntini, ridentu išrinktas tas, kuris gaus 
«nt,nt<l.Pugte^ tel,‘tr8mu “ d,r “(paprastą balsų daugumą. I

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

Kartu su šventėmis artinasi pavasaris. 
Pavasario laikas yra labai svarbus Liętu^os 
žmonėms: ten jiems reikia žemė apdirbti ir 
laukus apsėti. Gerai atliktas darbas duoda 
gerus vaisius, 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 susinešimus su Lietuvos Kopera- 
cijos Banku, ir per-tą banką su Lietuvos 
Liaudimi. Visokios piniginės perlaidos at
liekamos į trumpiausį laiką ir sudidele nau
da žmonėms.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog j musų 

. raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NlAUJiEHOS
1739 So. Halsted St Chicago, HL

a IMPERFECT IN ORIGINAL
i ........................ ■ -. •  ■—_ •- •; .  



Kas Dedas Lietuvoj
Lietuvos ir Amerikos Akci 

nei Audimo bendrovei 
nevyksta

Kaunas 15 vasario. ^Naujie
nose” jau buvo rašyta,, kad pa
baigoje 1921 m. t amerikiečių 
grupe su pil. J. Kazk^isku prie 
šaky tikslu įsteigti .audeklų 
fabrikų Lietuvoje suorganiza
vo Lietuvos ir Amerikos Ak
cinę Audimo Bendrovę. Kadan
gi įžymiausia bendrovės stei
gėjas pil. Kazlauskas mokėjo 
gana gražiai kalbėti ir į klau
sytojus turėj6\ geros įtakos., 
tat iš pradžios pradėtasai dar
bas sumanytojams sekėsi gana 
neblogai. Per trumpų laikų Į 
Audimd Bendrovę 'užsirašė ga
na daug akcininkų, nupirko iš 
Rckcso fabrikų ir 10 spalių 
1921 m. ant fabriko vartų iš
kilmingai iškėlė tautinę vėlia
va, o 7. valandų vakaro Liau
dos Namų salėje įvyko bend
rovės akcininkų steigiamasis 
susi rink imas. iSus?i ui nk imas
buvo labai\ skaitlingas, nes ja
me dalyvavo ne 
kai, bet nemažai
u ž i n te r e'šii otų piliečių, 
tarpe buvo .namažai ir 
®iu

naudos (anot .1. Kųzlansko 
darbininkai patys bus fabriko 
savininkai ir turės gerų dar
bų ir uždarbio), susirašė ak
cininkais visokių profesijų pi
liečiai, kurių tarpe nemaža 
dalis miestų darbininkai, so-į 
diečiai ir žymesnieji įstaigų 
tarnautojai — viso dabar jų 
yra virš 2000 žmonių. Ir kas 
dar pažymėtina, 1 
tokių darbininkų i 
jų tarnautojų yra 
po kelias akcija: 
markėmis buvo 
o litais 80 litų.

kad daugelis 
ir žemesnių-j 

įnešę bent 
Viena akcija

i *000 markių,'

gerai stovėję' 
dalykai bet-! 
1922 m. be-1

• v i 
is- ’

tik akcinin- 
ir pašalinių 

kurių 
atvyku- 

kaimiečių.
Pirmajam ‘ steigiamojo audek
lų fabriko susirinkįme dau
giausia kalbėjo-" pats iniciato
rius pili J. Kazlauskas. Kazlati 
ko kalbcs<buvo labai turinin
gos, gyvos ir j Klausytojus pa
darė labai gerų įspūdi ir tų jo 
karšių prakalbų pasekmės bu
vo tokios, kad po to susirinki-j 
mo vėl prisirašė j bendrovę 
htmažai naujų akcininkų. Pa
tikėję J. Kazlausko gražiems 
išvedžiojimams’, kad steigiamo
ji audeklinė Lietuvos valstybei 
ir jos piliečiams, o ypač dar
bininkams suteiks labai daug

naujos bendrovės 
gi tetvėrė neilgai 
pos mėnesyje Kazlauskas1 
keliavęs i Amerika steigiama-' 
jaYn fabrikui rinkli naujų ak-' 
ei jų daugiau nebegrįžo ir be 
žinios ten dingęs pražudė, ben
drovės apie 1(K),O(H) markių. 
Pakrypę blogoj o-n 'pusėn ben
drovės dalykai geryn nebėjo ir' 
ligi šiol vietoje žadėtojo aude
klų fabriko vos teišstengė pa
statyti muro Irioibėsį sandė
liams. Dabar tuos sandėlius iš 
bendrovės išnuomavo Gelžke- 
lių Valdyba ir įtaisė Gelžkelių 
Kaimo Miesto Prekių stotį.

Paskutiniuoju metu biivusis 
jau ir ligi šiol nebekoks ben
drovės stovis dar labiau pa
blogėjo ir ji beveik jau stovi 
prie bankruto., 31 sausio šių' 
1925 metų tariamosios Audi-- 
mo Bendroves Tilmanso salėje, 
atsibuvo metinis akcibinkų 
susirinkimas. Susirinkime da
lyvavo apie 200 asmenų, kurių 
tarp,u keletas atvykusieji iš 
provincijos kaimiečiai akcinin
kai. Šis susirinkimas buvo la
bai triukšnlingas — priėjo net 
ligi skilimo. Tasai susirinki
mas Įvyko todėl, kad dalis ak
cininkų
duotuoju bendroves 
pranešimu. 
Kartinė 
Įkūrimo
nėra nuveikusi, bet tik visai 
betiksliai yra išaikvojusi gana

’ stambias sumas žmonių sudė
tųjų pinigų, o delei įneštlosios 
jų tokiam svarbiam tikslui ak
cijos jau beveik esu žuvę. Ta
riamosios Valdybos veikimas 
yra stačiai keistas ir smerkti
nas. Būtent dar nesamojo fab
riko^ Valdyba ir Administraci
ja esamuose prie nupirktojo 
fabriko namuose įsitaisė sau 
geriausiu^ butus, nusipirkę 
automobilį važinėjosi į miškus 
ant medžioklės. Iki. to, esą siu 
žinota, kad Valdybos nųriai 
keldavo šaunius balius•< ir tie!
baliai kainavę apie G,000 litų.

į minėtųjų Audimo Bendro
vę žymiausias sumas yra įne
šęs rarplautinis bankas, kuris 
audeklines įsteigimui yra pa
sižadėjęs įnešti 160,009 litų ir 
pusę pažadėtosios sumos 80,- 
000 litų įnešė, o antros puses 
paminėtosios' sumos dėl esiį- 
mosios bendrovėje bęlyarkSs 
dar nėra Įnešęs . ir\atidėlioja 
tolime;.*-linam laikui. Taigi šia
me susirinkime svarbiausiais 

I prieš Valdybos veikimų pro
testo iniciatoriais Ihivoį Tarp
tautinio Banko atstovai, o prie 
jų dar prisidėjo apie 60 asme
nų iš smulkiųjų 
Nepatenkintųjų 
grupė Tilmanso salėje. aplei
dusi susirinkimų nuėjo j Tau
tos Teatro salę, kur ( padarė 
savo atskirų susirinkimą. Čia 
jie apsvarstę bendroves ap
gailėtinų stovį padarė nutari
mų savo Valdybų apskųsti Mi- 
nislerių Kabinimui, kad pa
traukus jų ^atsakomybėb, 
kų ir padare. Kezultatė nauja
sis ministerių pirmininkas p. 
Petrulis1 jau paskyrė iš .3 as
menų revizijų 
drovūs stovio

NAUJIENOS, Chicago, Ui. 
............. 1

bei sukčiai savo asmeniškiems blogų atsiminimų. 
tik$lam§, kart per tai gavus 
progos pasinaudoti iš lingvatL 
kių jirasčio'kūjių ir t. p.

Išiikro jaunutėje musų vals
tybėlėje Lietuvoje dedasi la
bai apgailėtini) . dalykų, ko
kiems kitur vargu yra vielos. 
Pas mus kokia tik nesusilvers 
bendrove ar organizacija, lai 
jose .paprastai bent po kurio 
lail$o iškylą, aikštėn visokios 
suktybes ’bei kivirčiai ir per 
tai pradėtasai nors ir labai 
naudingas darbas nueina ant 
niekų ir vietoj 'padarius gero 
ilgam laikui tcpaliieka Arien

kitų jam panašių oratorių gra
žiems kalboms ir garsiems jų 
žadėjimams sukišo savo sun
kiai uždirbtus pinigus ir iš to 
nemato sau jokios naudos. 
Piliečiai, kurie būdami žemai
siais geižkelio tarnautojais ir 
tįkėdamk'S sau gero i tą ben
drovę yra įnešę bent po 3 *6 
akcijas dabar jie apgailėdami 
savo darbo su pasibiaurėjimu 
sako: “Dabar niurnu ryškiau
siai pa i šk ėjo, kad į jokias or
ganizacijas, kokias pavadint-/ 
mais jos nebūtų, dėtis nega
lima nes jas, kaip pasirodo, 
įveria visokie gudrus operislai

Perstatymas-Dainos-Sokiai
Rengią PIRMYN MIŠRUS CHORAS

Stato ‘‘KARALAITE TIKRO Ji TEISYBE”
’ ' Dviejų Veiksmų pasakos, paveikslai stf dainomis;

' 'Režisierius M. Dundulienė

SUBATOJ, KOVO-MARCH 21, 1925
M. MELDĄZIO SVET., 2244 W. 23rd PI.J

Durys atsidarys 6 vai.

> >

šeštadienis, Kovo 14
Tokie ir*f 

jiems panašus apsireiškimai 
‘aiškiai parodo Lietuvos pilie
čių moralinį sugedimų, silpni
na valstybę, didina žmonių 
skurdų ir laiiai demoralizuoja 
plačiąja visuomenę.

—Lietuvos darbininkas

NORĖDAMI: 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-f 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS? 
PAS MUS. TAS JUMS BUS.

ANT NAUDOS.

/

akcininkų, 
akcininkų

Kokios bus

Ši vakarą lošia 
PAKRIKĖLIUS

S. L. FABIONAS GI

Tel. lk> levard 0611 
PADAROM PIRKIMO 

DAVIMO RAŠTUS. 
Pasekmingai siunčiam pinigus ir 

Parduodam Laivakortes. •

809 w. 35th St., Chicago
Tel. Be levard 0611 ir 0774 

IR PAR-

Svarbus Pranešimas 
Lietuviams

Neužmirškit šį 
vakarų pamatyti 
PAKRIKĖLIUS

i

1/ošimas prasjdčs 7:30-tą vai,- vakare, i

likosi nepatenkinta
Valdybos

Pasirodo, kad da- 
Valdyba audeklines 

reikale nieko realaus

ištirimui ben- 
ir išaiškinimui 

nesusipratimų.
to iškilusiojo 

bendrovėje kivirčo ir nepaten
kini uju akcininkų žygio pa
sekmes, — tuotarpu .Slinkti, at
spėti. Betgi jie. rimtai yra pa
siryžę. kaip nors atsigriebti ir 
pataisyti savo steigiamojo fab- 
liBo 'pakrypusiuos vei-kalifs. 
Apviltieji akcininkui savo 
Valdybos tokiu pasielgimu ir 
jos šeimininkavimu yra stačiai 
dempralizuoti. Jie Jdbai apgai
lestauja savo padarytųjų klai
dų, kad patikėję Kazlausko ir

Victor Victrola 
Vertės $150.00 

U i. $75.00

Išpardavimas
Kad padalyti vietos dėl Brunsuick-Radiolų ir Pianų esu priverstas išpardubti 
knygas už labai žemą kainą. Perkant už $5.00 gaus auksinę plunksną priedo. 
Perkant už $10.00 gaus laikrodėlį priedo. Taipgi kožnas Lietuvis apsilankęs j 
musų krautuvę, gaus vieną knygą dykai'. 
Žinynas. Knyga žinių, apd. kaina $4.00 už ..........
Naujas Pilnas Orakulas, apd. kaina $5.00 už* .... 
Pilnas žodynas. Lalio Angliškai 'Lietuviškas ir 

Kaina $10.00 už ...........................................
\ algiu Gaminimo Knyga. Kaina $1.25 už ...........

Ethnologija arba mokslas apie žemes tautas, pusi. 667 su gražiais
audinio apdarais, buvo $4.00, dabar ......................    $2'.5O
Geografija arba pilnus žemės aprašymas, pusi. 469 su apdarais, buvo 
$1.00, dabar ...........   $2.50
Dainos sutaisytos ant 4 balsu L. Eremino, pusi. 82 su gražiais apda
rytais, buvo $1.50, (labai- ................................\................  ..:.......... .90
Daktaras Kišeniuje, antra laida, pusi. 190 su audimo apdaru, buvo 
$1.00, dabar .............%................. .'................................................ '.....
Sapninykas naujausios laidos, su paveikslėliais 75c .................................
Deklamatorius ir monologų linkinys, 164 pusi. 60c ..................................

7.Kaip rašyti laiškus lietuviškoje ir angliškoje kalbose, su audimo ap
daru, 293 pusi, buvo $2.00,'dabar ................... ....................... ......... .........
Istorija Suvienytų Valstijų Amerikos, drauge konstitucija ir dektera- 
cija neprigulmybės. 364 pusi, su apdaru, buvo $2.25, dabar . ."........... ’ $1.35
Istorija Ahclna nuo seniausių laikų. 498 pusi, su audimo apdaru, bu- • ' 
vo $2.75, dabar ................... ........... ................. .......................?.......................... $1.75
Rankvedis Angliškos kalbos, ketvirtas spaudimas, 310 pusi, audimę 
apdaru, buvo $2.00, dabar ...................................    $1.25
Vadovėlis Esperanto kalbąs, audimo apdaru $1.25, dabar ..........................  .75
Sekretai Monininkams, ^u paveikslėliais, 170 pusi............................................... 75
Senovės Istorija, prof. R. Vippeė* su paveikslėliais, 305 pus). Audimo 
apdaru, buvo $2.50, dabar ............................................................................
Lietuviškos Pasakos įvairios, dalis I, 280 pusi.............. ............... ........
Lietuviškos Pasakos įvairios,'dalis*IV, 322 pusi....................................
Aritmetikos Vadovėlis, savamoksliams ir mokykloms, 84 pusi. Kaina 

50c, dabar ...........    ->...............
Albumas lietuvišką šokią dėl Piano. Kaina $1.00, dabar 
Kišeninis žodynėlis, lietuviškai angliškas ir angliškai iietąvišku 
darytus. ICO pusi. .............. t...... ...... .............................. ..• / •

Steluojanl knygas, kartu reikia ir |»inigai prisiųsti.
Didelis išpardavimas auksinių daiktų už pusę kainos. Svviss moteriškas luikro 

’dėlis, vertės $12.001 už $4.50. Auksines plunksnos, vertės $2.50 už $1.25 ir t. t

....  $2.00
.... $3.00

Lietuviškai Angliškas.
$6.00

.75
1

Uolutubia 
Phonografas 

Vertės $125.00 
Už $52.00

i;

75 
.50 
.30

14

16

n
12
13

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-10 

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6
x Gyvenimo vieta:

3323 So. Halstcd St .
Tel. Boulevard 1310 . //

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kielę; 
vieną vakarą, išskyrus ketvei-gą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Lietuvių Tautiškoj Katalikiškoj 
Bažnyčioj, prie 35-tos ir Union Avė. 
nedalioj, Kovo 15, cf., š. m., prasidės 
40-tis! valandų paTfifaldos. šv. Mišios 
prasidės’ 10:30 vai. ryte, bus laikomos 
lietuviškoj kalboj, pe? Vyskupą Joną 
Gritęąą> galvų L. T. K.‘ B. A. Visos 
pamaldos Jr graudingi pamokslai bus 
atlikti vien lietuviškoje kalboje ir 
trauksis per 3 dienas, kurios dar nie
kad nebuvo atliktos šitoje Bažnyčioje. 
Taigi su Dievo malonia bus galima 
atlikti ir išpažint per tą laiką. Taip
gi minetoj nedelioj atsiliks pašventi
nimas ką tik įrengtu Bažnyčioje di
džiųjų vargonų kerių Chicagos lietu
viai lauke. Malonėkite lietuviai, kai
po broliai ir seserys, atsilankyti ant 
šių iškilmingų ir garbingų pamaldų. 
PasiliMosuokime save iš tarptautiškij 
Bažnyčių, šelpkite ir kraukite pa
matus iš akmenų teisybės dėl savo 
tautos ir jos tautiškos Bažnyčios.

Visus širdingai’kVieČia, 
Kun. S. T. .Tautiškas Klebonas.

. >, >•! o • (Apskelbimas)

Skaitykit ir platinkit
NAUJIENAS

t»

Kviečiame visus Chicagos ir apiclinkių gyventojus dalyvauti šiame 
parengime! Čia Pirmyn Mišrus* Choras fiadės visas savo jogas, kad su
teikus gerų ir malonių įspūdžių, yisįemą dalyvaujantiems. • »
Po programo šokiai prie P. Sarpaliaus orkestros. Pirmyn Mišrus Choras

Tikietų kaina 75c

K. JURGELIONIS
" ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
, 127 N. Dearborn St.

Room 1211
• Tel. 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
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams

2

Sį Vakarą
AM. LIET. TEATRO KUR. SĄJUNGOS

TEATRO ATIDARYMAS
Stato Scenoje Keturių Veiksmu Tragedijų

PA KRIKELIAI
Šeštadieny, Kovo-MarcK 14,1925 * 

CHICAGOS LIETU VIII AHfllTORIJOJ 
3133 So. Halsted St.

Lošimas prasidės lygiai 8:15 v. v. Po lošimui šokiai. Tikietų kainos: $1.50 ir $1.00. t šokius 75c. 
Orkestrą J. L. GRUŠO

J Kviečia skaitlingai publiką atsilankyti RENGIMO KOMITETAS.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR P AŠ 

. ' TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiųsk ją mums su pinigais.z
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA: s / / <

Vardas ir pavardė

JOHN KUCHINSKAS
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.

A. A. OL1S
ADVOKATAS

11 S. La Saite St., Room 0001 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
«^K*HHsted St., Tel. Blvd. 6775 

6-8 ▼. v. apart Panedėlio ir 
Petnyčios.

■ s

127

J. P. WAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS:
N. Dearborn Street,
Kambariai 514 ir 516

Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo, 9 iki 
pietą.

. ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

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

Kaimas

ApskritisPaštas

Pinigų prisiunčiu $

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St., Room 1310 
Telephone Dearbom 8946

Vakarais: 2151 Wcst 22 Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Siuntėjo parašas 
/

, Adresas

V aisčius'

,r..... turi gaut Lietuvoj litais (jei nori

Pinigus reikia siųsti Mortey Orderiais ar bankos k a si e ri aus čekiais 
REIKIĄ RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS” 

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų
ui)-

JOS. F. SUDRIK
W. yVąghinglou St.. 
Wiujbiiiffton & t,'Imk

.30

.60

Sumažintos kainos 
ant laikrodėlių

$1.25
......75
.... .85

Tek: Hyde Paii 3<t9h

g-—-"-----------------------

TeL Dearborn 9057

17,3!) So. Halstcd St.
.3343 So. Halstcd St., Chicago, III.
3327 So. Halsled St., Chicago, III.

1 ) Paštu Telegramų Paštu Telegramų .
50 litų .............. ......... ... $5.75 .. ......... :............. $6.25 600 litų r......... ............... $62.00 ........ .................  $62.50

100 litų ........... ...'..... ... 10.75 .. ..................... 11.25 700 litu ....... ..............: 72.25 ...... ................ 72.75
200 litų ....:................ .. 21.00 .. ...... i............. 21.50 800 litų ....... .......... f.... 82.50 ...... ................ 83.00
800 litų ....................... ... 31.25 .. ........................ 31.75 900 litų ....... ............... 92.75 ...... ......X.......  93.25

/ 400 litų .................... .. 41.50 .. ..................... 42.00 , 10^0 litų ................ . 103.00 ....... ............... 103.50
500 litų .................... ... 51.75 ....................... 52.25 5000 litų ...................... 514.00 ....... ............... 514.60

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

Chicago, Illinois

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Rooiny 1706

CHICAGO TEMPLE BLOG. 
77 

Cor.

Narnų
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CHICAGOS Du nusinuodijo mėsa
Du žmonės nusinuodijo mėsa, 

o trys susirgo, pavalgę neužtek- 
tinai išvirintos kiaulienos. Mi
rė Dorothy Krenz, 1933 Shef- 
field AVc. ir josios brolis Fred 
Hoffman. Josios gi vyras sun- 

, kiai se?ga ir veikiausia irgi mirs. 
Du jo broliai taipjau sunkiai 
serga ir kartais gali mirti. Jie 
susirgo nuo trichinosis, kufis 

Vakar užsibaigė penkių savai- kartais atsiranda žalioje kiaulie- 
ėių triukšminga byla prieš New ' 
Yorko milionierių \V. S. D. Sto
kos. Jis, kartu su advokatu ir 
dviem negrais buvo kaltinamas 
padaryme suokalbio apšmeižti 
savo pačią.

Stokes yra senas, jau virš 70 
metų, nors vis dar tvirtas. Jo 
pAti yra gana jauna ir graži. Jis J ligos, kurios nė jis pats, nė kiti 
labai užvydėjo pačiai Ir pradėjo daktarai negalėjo atspėti. Jis 
manyti, kad ji jam yra neištiki-[sirgo dvi dienas ig visą laika 
ma. Jis pareikalavo perskirų iy 1 pats nurodinėjo daktarams ką 
perskirose įvardijo kiekvieną * daryti, 
vyrą, kokį tik jis pažino, kad jie 
buk su ja gyveną. Jis net ir 
savo vyresnįjį pirmosios jo pa
čios sūnų įtarė. Jo pati Ilelen 
pasipiktino tokiais įtarimais ir 
prasidėjo ilga kova. Pirmą rei
kalavimą perskirų Stokos pralai
mėjo. Tada pareikalavo antru 
kart perskirų ir nusitarė {rody 
dyti, kad ji yra buvusi prostitu
tė ir gyvenusi kokiam tai patvir- Į 
keliu kliube Chicagoje, kur ji1 
buk su vienu negru sugyvenusi 
vaiką. Jis landžiojo po visokius 
urvus Chicagoje ir pirko afida- 
vitus prieš savo pačią. Apie tai 
sužinojo jo pati ir pasiskundė 
valstijos prokurorui, kuris tuo- 
jaus pasirūpino išgauti prieš se
nį apkaltinimą ir kada senis at
vyko į Chicago dar daugiau afi- 
davitų nusipirkti, jis tapo areš
tuotas. Ta byla dabar Ir buvo 
nagrinėjama.

Teisme daugelis liudytojų liu
dijo, kad Stokes pirko nuo jų a- 
fidavitus. Liudijo ir pats Sto
kes. Jis tvirtino, kad jokio suo- 
kalbo nedaręs, tik girdėjęs, kad 
jo pati buvusi prostitutė ir to
dėl norėjęs patirti ar tai tiesa, 
kad išgelbėjus savo dvejetą vai
kų. Liudijo ir jo pati, bet hc 
prieš jį,,o tik savo garbės apgy
nimui. Mat du traukiniu kon- c 

dukteriai liudijo, kad jie matę 
ją ir jos pusbrolį važiuojant vie
nu traukiniu ir miegant vienoj 
lovoj. Ji liudijo, kad ji niekad 
tais traukiniais nevažinėjo. Jos 
pusbrolis irgi liudijo, kad jis 
niekad ir tomis geležinkelių li
nijomis nėra važiavęs ir kad jis 
per keletą metų nėra matęs sa
vo pusseserės, netik kad nėra 
su ja važinėjęs.

Kaltinamojo milijonieriaus ad
vokatas pripažino, kad visi įtari
mai apie Stokes pačios buvimą 
prostitucijos namuose yra ne
teisingi ir patį Stokes pavadino 
“senu kvailiu.” Bet teisino, kad 
jis nedaręs suokalbio, o tik vedęs 
tyrinėjimus.

Vakar užsibaigė bylos nagri
nėjimas ii’ jury po 65 minučių 
svarstymo tą “seną kvailį” /ii- 
lionierių išteisino. Taipjau la
po išteisintas ir teistas kartu su i 
juo negras. Jo advokatas ir ki
tas negras buvo paliuosuotas 
nuo atsakomybės pirmiau paties 
teisėjo Įsakymu.

ŽINIOS
Mjlionierius Stokus 

išteisintas.
no j e.

1 Smulkios Žinios
Dr. James Mitchell Neff, chi

rurgijos profesorius Northwes- 
tern universitete, pasimirė nuo

Blue Island miestely, prie 135 
ir Western gatvių sudegė Illino
is Cooperage Co. dirbtuvė. Nuo
stoliai siekia $50,000. 150 darbi
ninkų liko be darbo.

nitoJ 13 pastarųjų valandų 
nežinomos ligos, panašios j in- 

į fluenzą, kuri dabar siaučia Chi- 
'cagoje, mirė 28 žmonės. Šj mė
nesi nuo tos ligos mirė jau 280 
žmonių. Panaši liga siautė Chi- 
cagoje 1892 metais. Pavajin- 
giausia tai, kad ji greitai išsi-/ 
vysto į plaučių uždegimą.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klaust prie langelio kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką dienų nuo pa
skelbimo.

509 Cesnavicius M 
Dovuchienco John

MILICININKAI SODINAMI
Į KALĖJIMĄ

M. J. Eyre pasiskundė polici
jos viršininkui, kad tie milici
ninku, iš 124 milicijos pulko, 
kurio stovykla yra ginkluotu- 
vėj prie 34 ir Wentworth Avė., 
yra sodinami į kalėjimą ir laiko
mi po vieną ar daugiau dienų, 
jei dėl kokių nors priežasčių ne
ateina j karinio 
mąsi—pratimus, 
nas darbininkas 
i pratimus, nes
kus jam penkis dantis, 
jis tapo pasodintas Stanton po
licijos kalėjiman ir liko išlaiky
tas 24 valandas. Ten Eyre ra
do dar 19 milicininkų sėdinčių 
kalėjime. Be to daugelis milici
ninkų lieka uždaryti pačioj gin-

muštro lavini- 
Jo vienas jau- 

negalėjo ateiti 
susirgo ištrau- 

Už tą

ši vakarų lošia
PAKRIKĖLIUS

ATVAŽIAVO LIETO VOS 
ČEMPIONAS

Chicagon atvažiavo Karolis 
Voglis, kuris paeina iš Klaipė
dos. Jisai sakosi esąs Lietuvos 
Čempionas. —N.1

LIUOSYBĖS 
STOVAI,A

Randasi labai nedaug 
žmonių, kurie piritui sykiu

užmiršti pirmo, pamatymo 
Liuosybes Stovylos. Ji re
prezentuoja Ameriką, šalį 
galimybių.

Čia Jungtinėse Valstijose, 
Lietuviai pasiėmė savo už- 
duočia tapti šios šalies pi
liečiais Amerikonais. Jie yra 
pasižymėję savo taupumu ir 
darbštumu, o kaip tik jie už
sidirba pinigų jie prižiūri, 
kad jų pinigai uždirbtų dar 
daugiau pinigų.

Kas metai, vis didesnis 
skaičius lietuvių' išmoksta, 
kad jie gali padvigubinti sa
vo dolerius-! investuodami J 
saugius 6' 7 Pirmų Morgičių
Auksinius Bonus. Pavyz 
džiui $100 
-11 z\ vi o 4- f 11

investuotų šian- 
uiuji Hiib u e pasidarys $200 
į 12 metų jei palūkanos bus 
įvestinamos ant tokio pat 
nuošimčio.

Central Manufacturing 
District Bankas, 1112 West 
35th St./ parduoda saugius? 
Pirmus Morgicius per metų 
eilę ir jos rekordas kalba 
pats už save; nei vienas do
leris dar nėra pražudytas 
nei vieno kurie investavo 
per šį banką.

Czaikafiskas, Lietuvių De- 
partmente, jau pagelbėjo 
tūkstančiams lietuvių dėl 
saugių investavimų. Kodėl 
neišsikirpti šio straipsnio ir 
nusinešti į banką. Jie malo
niai išaiškins jums visas’ 
sijflulkniėnas. ’ A

(Apskelbimas)

516
517
525
527
529

535

554
559
564
566
572
578
579
582

Grisas Aena 2 
Gubis Leons 
Janulis Endrijes 
Juzeliūnas Juzupas 
Kazakaucze Ignocas 
Kibildes Kazimeras 
Kzasauskiene Barbora 
Meistaite Amilie 
Naureckas Martinas 
Oksas Peter 
Ozelaite Kotrina 
Racalius VVilliam 
Rukus II 
Rurgis Benjdik 
Srusbas Jonas 
Vasiliauskiene Emilija 
Vazbauskini PowlUi 
Wertelka Mike

ši vakarų lošia

PAKRIKĖLIUS

PATARIMAS DETROITO
LIETUVIAMS •

miestoKas iš Ii etų viii šio 
turėtų reikalus: Pirkti 
ar lotus;
pirkti laivakortes ir daryti doku
mentus lietuviškoje kalboje, pata

riame kreiptis prie musų įstaigos, 
kuri daug pasidarbavo lietuvių 
naudai ir turi pilną jų pasitikėji
mą.

namus 
siųsti pinigus Lietuvon;

Kreipkitės šiuo adresu:

ZARCHINSKI’S 
EKCHANGE BANK

11428 Jos. Campau A v., 
HAMTRAMCK, MICH.

čionai gausite atatinkamą patar
navimą per F. Mikučionj, Vedėją 
Lietuvių Skyriaus.

Garsmkltės Naujienose

NAUJIENOS, Chicago, UI.
,-<■ „aamc.Mttimi jiMiiii aitu

Pasitraukiu iš

BIZNIO
$75,000.00 vertes stako susidedančio iš dei

mantu, laikrodėliu, sidabriniu indu ir 1.1.

Išpardavimas prasidės Ketverge, Kovo 12,1925
*;

Bus Išparduota Publiškame 
Aukcijone

.BRUCHAS
JEWELRY KRAUTUVE

3321 So. Halsted St.

Nuo1 7 vai. vakare

Išpardavimas eis kasdien iki nebus išparduotas visas 
iskas turi būt išparduota, nežiūrint kokiomis kainomis.

Aš buvau biznyje su lietuviais per 28 metus. •

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

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

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

Garsinkities Naujienose
xzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtxx^xxxxxxxxxxxxxxxxxt

Pianu krautuvė atdara Utarninko, Ketverto ir Subatos vakarais

KERZH

Lengvais Išmo
kėjimais be ? 

palūkanų
<_____________ j

Įmokėjus dastatysime jums žinomą

Kiekvienas namas dabar gali turėti 
< . grojikų pianą, nitisų naujos lengvios 

sąlygos daleidžla nusipirkti šį pianą 
su prirengimais lengvai! '

Ir Kerzheim yra Amerikos didžiausi vertė! Jis dabar 
randasi tūkstančiuose namų. J šį prirengimą įeina:

Outfit’ą
štai yra

Didžiausia
Vertė —*-

Pilnai Prirengtas

Kerzheim Grojiklis — Pianas — Grojiklis Benčius — 20 Muzikos korelių — 
Velour Uždangalas — Pasirinkimui Liampa ir Shade arba Rolelių Kabinetas 
Ateikite ir daleiskite jums parodyti superior to^ą Kerzheim piano, jo puikų materijolą ir darbų. 
Nebūtinai reikės pirkti.

Mr. Buishas, lietuvis 
pardavinėtojas No. 
14, maloniai jums 

patarnaus 
,.... . -

KW?»OS
XXXX1XXXXXXXXXXXXX1XXXXXXXXXXXX>XKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

i Marąuette Ph ar mačy 
*Vienatinė l.ietnviška Aptiekozšioje 
apielinkėje po priežiūra patyrusio

Registruoto Aptiekorians.
Reikale malonėkite kreiptis prie 
manęs, o aš pasistengsiu pilnai už
ganėdinti duodamas teisingus pa
tarimus ir sąžiningai pildydamas 

i daktarų receptus.
F. A. RAKAS’, 

Registruotas aptiekorius ir 
savininkas

234 G W. 69 St., (arti VVestern A v.) 
' Pbone Repubfic 5877-5831.

CHICAGO, ILL.v- - - ' -....... - -v

Mis. michnievigz - vioikiene
AKUšERKA

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

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

Valandos nuo 
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 
O vai. vakare. 
________________ A ---------

DR. SERNER, 0. D.'
LIETUVIS AKIŲ STĘCIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1.
! 3333' So. Halsted St.- --- —

Europinis Gydytojas i*’ 
Chirurgas

Res. Ph. Rockwell 0268, ( anai 0084
DR. I. TREIGER 

2028 So. Halsted St.
Vai. G-8 v. Nedėl. 10-12 ir pag. sut.k ■ i-

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 

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

3464 So. Hahitod St. 
Ofiso valandom nuo 1 iki 8 >• 

pietų ir 6 iki 8 vakare

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

Tel. Kentvood 5107
Valandos: nuo 9 Iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Oi. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

8303 So. Morgart St. Ch|Cag<> 
Telephone 

Boulevard 2160 I’
Valandos

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

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’ 
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

kampas Nortb Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, G iki 
8 vakare. Tel. Bronswick 4983

Namų telefonas Spaulding 8G33, -=^==—^
Or. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
444v2 So. Western AVe.

Tel. Lafayette 4143

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedčlioj 10 iki 12 d.

Neužmirškit šį 
vakarą pamatyti 
PAKRIKĖLIUS

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkewic» 

BANIS 
AKUŠERKA 

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

3113 South 
Halsted St.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzmaa per
sikėlė nuo 3410 So. Halsted St. |

3235 S. Halsted St.

«•» HERZMAN-®*
—IŠ RUSIJOS—

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1D25 W. 
18th St^ netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietį 
ir nuo G iki 7:30 vai. vakare.

( Dienomis: Canal„ , , . " J 8110. NaktįTelefonai, j Drexel
I Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.
Speciali Nedaliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namųį, 
šaukite Boulevard 4136 arba
Drexel 0950.i, .... — -......■■■■■ J

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 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- J

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

i.........  ............. imiZ

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279V. .. I , --- n ...........

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tk SI.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų. 
..................... ..... . „ ...........

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirarras 
Specialistas Moterišku, Vyrišku 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Hfisas: 3103 So. Halsted SU Chicago 
arti 31 st Street

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

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

Optometriat
Tel. Boulevard 6487 
<649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tce ant 

2 lubų

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

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 Ir 8 Iki 10.
Nedėlioj nuo 2:88 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 ik'- Tr'V)
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette
— im į ■ i i
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t ■ Pinigus reikią siųsti palte Moiw
Oderiu kartu su užsakymu.

bar dar musų klerikalai stos 
už “Šventojo Tėvo” nuncijų 
— po to, kai jo palocius 
Kaune ‘tapo apšventintas 
katalikiškais kiaušiniais?

Mes jau sakėme ir dabar 
pakartojame, kad iš Romos 
papos ir jo tarnų Lietuva 
negali tikėtis nieko gero. 
Lietuvos valstybė neturėtų, 
su juo turėt nieko bendra, 

s

Yla lenda iš maišo.
So. Bostono klerikalų lai

kraščiui vienas jo bendra
darbis rašo iš Lietuvos, kad 
dabartinių Lietuvos valdo
vų eilėse yra daug šmugel- 
ninkų ir grašiagaudų, ku
riems vieta turėtų būt kalė
jime ! Jisai pasako tatai se
kančiais, truputį miglotais, 
'bet vis tik gana aiškiai su
prantamais žodžiais:

“Yra ir katalikų įarpe 
senų slogų, su kuriomis 
tinkamai nekovojamą, 
kaip kapitalizmo liga, 
daug pelningų pareigų 
ėjimo sukrovimas vienam 
asmeniui, (kad jis savo ki
šenių prikimšdamas jų ne 
tik gerai, bet net šiaip 
taip atlikti neaprėpia; kai 
kada net netikusio saviš
kio perdaug didelis pro
tegavimas, . palaikymas ir 
t. t. ; Bet ■ reikia tikėtis, 
kad ateis 'laikas ir tiemsJ t \ t
blogumams padaryti ga
las, nors tai ir bus skau
džiausios operacijos, nes 
ne vienam prisieis garbės 
karūnos vietoje uždėt... 
ką? Apie tai turbūt pa
sakys teismas. Juk šmu- 
gelninkų ir gaudagrašių 
yra visose partijose, o ku
rioje jų yra daugiau, ku
rioje mažiau — ‘sūdyt ne 
man...’ darbai jų patys 
kalba už juos.”

Viernas klerikalų tarnas, 
žinoma, negali aiškiai pasa
kyti, kad po krikščionių de
mokratų sparnu išbujojo 
šmugelis, spekuliacija, ky
šių ėmimas ir visokios suk
tybės, nors jisai ir. mato, 
kad taip yra. Jisai mėgina 
suraminti savo vienminčius 
tuo, kad, girdi, to blogumo 
esą “visose partijose”.

Bet yra pastebėtina, kad 
net ir klerikalizmo užtarė
jas tik šitokiu budu tesuge
ba teisinti Lietuvos klerika
lus.

Jo argumentas, kad “vi
sos partijos” esančios lygiai 
susitepusios, juk neišlaiko 
jokios kritikos.

—_4___________

Pirmiadsia, iki šiol dar 
nebuvo girdėt, kad kokiuose 
nors skandalinguose daly
kuose butų buvęs įveltas 
bent vienas žymesnis liaudi
ninkas arba socialdemokra
tas. Jeigu šiose partijose ir 
randasi kokie šmugelninkai 
arba sukčiai, tai jie nėra 
niekam žinomi; jie nėra va
dai, kurie turėtų įtaką vi
suomenėje arba nustatinėtų 
partijos politiką.

O pas krikščionis nuola
tos ir nuolatos įkliūva į bė
dą stambus politikieriai, 
stovintys partijos priešaky
je ir užimantis atsakomin- 
gas vietas valdžioje. Be to, 
kiek da yra stambių kleri
kalų vadų, kurie tiktai aeįų 
savo didelei galiai išsisuka 
nuo teismo ir bausmės!

Toliaus, reikia nurodyti,, 
kad klerikalai Lietuvoje yra

Pasirodo, kad žiniai apie 
protesto mitingą. . Kaune 
prieš Vatikano korikordatą 
su Lenkija buvo.teisinga. Ją 
dabar praneša ir Lietuvos 
telegramų agentūra, Elta.

Eltos žinia sako dar,' kad 
protesto mitingai įvyko ne 
tiktai Kaune, bet ir provin
cijoje. Reiškia, Lietuvoje 
kilo didelis sujudimas prieš 
Romos pupos politiką.

Lietuvos žmonės yra taip 
pasipiktinę Vatikanu, kac 
Kaune, pasak Eltos praneši
mo, minia net užpuolė pa- 
pos nuncijaus, arkivyskupo 
Zecchinio, rumus ir laidė ; 
juos kiaušiniais!

Kas galėjo pirmiaus tikė
tis, kad toks dalykas kada 
nors įvyks “šventoje, kata
likiškoje Lietuvoje”, — kac 
“Šventojo Tėvo” atstovas 
bus mėtomas kiaušiniais!

Musų klerikalų laikraš
čiai iki šiol nedrįso apie tai 
nė pranešti savo skaityto
jams. “Naujienose” žinia 
apie demonstraciją Kaune 
tilpo jau dvi dienos atgal, o 
klerikalų spauda užtylėjo 
jų.

Ir kur ji tau netylės! Juk 
klerikalai visuomet pasako
ja žmonėms, kad Lietuva 
galinti būt išganyta tiktai 
Romos katalikų bažnyčios 
pagelba, — o čia, pasirodo, 
kad tos bažnyčios galva par
davė Vilnių lenkams.

Ir ne/ tiek yra skaudu 
musų klerikalams, kad Va
tikanas priešams Vilnių 
pardavė, kiek — kad Lietu
vos žmonės viešai piktinasi 
tuo Vatikano žygiu! Jau ir 
tikintieji Lietuvos žmonės, 
vadinasi, pradeda atverti 
savo akis,

Kiek laiko atgal viename 
Chicagos lietuvių veikėjų 
susirinkimėlyje kun. Bum- 
šas iš “Draugo” štabo labai 
karštai teisino papos pa
siuntinį Lietuvoje, steng
damasis įrodyti, kad Zecchi- 
rii visai nesąs lęnkų šalinin
kas ir nedarąs nieko blogo 
Lietuvai. Kažin, ar ir da-

ši vakarą lošia
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viešpataujaunčioji partija. 
Jie turi savo rankose val
džią; jie kontroliuoja admi
nistraciją, policiją ir ka
riuomenę- jie daro ką nori 
Seimę, jų klauso teismai... 
Kuomet jie turi šitokią ga
lią, tai ant jų ir puola di
džiausia atsakomybė už tai, 
kas dedasi krašte.

Ant žūt būt lauždamiesi į 
valdžią, krikščionys demo
kratai žadėjo žmonėms pa
daryti Lietuvą švaria ir do
ra, o tup tarpu jie ne tik ne
išpildė savo prižado, bet da 
ir patys paskendo purvuose 
iki ausų. Reikia gerų akių, 
kad akyveizdoje šito fakto 
butų galima teisinti klerika
lus tuo, jogei, girdi, “viso
se” partijose esą nešvaru
mų!

Jeigu klerikalizmo vieš
patavimas nė Lietuvai šva
rumo nedavė, nė pačių kle
rikalų neapsaugojo nuo pur
vo, tai kuriam paibeliui tas 
klerikalizmas Lietuvai rei
kalingas? z “■

Vardan ko Lietuvos kuni
gai, užmiršdami savo dva
sines pareigas, skverbiasi į 
ministerius, į yaldininkų 
vietas, į bankus ir kitokius 
biznius? } Kam Jie nori būt 
šeimyninkai- Lietuvos val
stybėje?...

Į šituos klausimus kleri
kalai negali duot atsakymo^ 
kuomet jie patys pripažįsta; 
kad jų pačių eilėse tarpsta 
šmugel-ninkai ir grašiagau- 
dos!

. įstatymdariai
šiomis- dienomis Amerikos 

laikraščiai išspausdino iš Neb- 
raskos šitokių žinbi: Valstijos 
legislatuitos atstovų butan įneš
ta bilius, kuriuo einant vedu
sioj! pora, jeigu per trejus me
tus nesusilaukia vaikų, turi 
gauti išsiūk yrimų, — jųdviejų 
vedybos panaikinamos. Išimtis 
daroma tik tuo atveju, jei kat
ras nors jųdviejų — vyras ar 
pati — butų nevaisingi.
k įstatymo sumanymu užgina
ma vyrams, jaunesniems kaip 
35 'metų, vesti moteriškę to
kio amžiaus, kuri vaikų jau 
nebegali turėti.

Šitokį įstatymo sumanymų 
patiekęs šaunus Omalios gy
dytojas Dr/ A. S. Pinto.

Na, sakykite, ar ne 'kurioziš- 
ka? Juokai juokais, tačia.us 
įstatymo sumanymas lieka įsi- 
tatymo sumanymu ir Dr. A. S. 
Pinto išvišo ne dėl juokų “in- 
trodupino” savąjį bilių valsti
jos legislaturon. Ir Suv. Valsti
jose alsirasi daug .žmonių, ku
rie tani bitini kuošird ilgiausia 
pritars. Taigi, manau, bus ne 
pro šalį panagrinėti kokiais 
motyvais eidamas Dr.’ A. S. 
Pinto pagamino tąjį įstatymo 
projektų.

Pirmoji priežastis, kuri ga
lėjo surūpinti Dr. Pinto bevai
kėmis šeimynomis, gali būti 
dorinė. Mat yra Amerikoje pa
tentuotų dorininkų, kurie kiek
viename moters su vyru (su
prantama, vedusių) susinėsime 
malonėtų matyti pasekmes... 
gi kitaip griekas... Ypač dar
bininkams (turčiams loji nuo
dėmė maloniai atleidžiama). 
Tai durininkų kategorijai pri
klauso kunigai, visokie dievo
baimingi seniai ir davatkos. 
Žinoma, būdami patentuotais 
durininkais jie nepripažįsta nei 
divorsų. (Ii Dr. Pinto kaip (ik 
stoja už divorsus ir da kokius?

- verstinus divorsus! Vadi'-( 
has,.» su Jurininkų klika Pįnto 
vargiai ką 'bendra turi.

(Šilima butų -.manyti, kad 
kaipo kukliam mokslininkui 
(jis turi daktaro laipsnį) jam 
rupi, kad žmonių padermė ne
pranyktų nuo šios ašarų pa-

kalnės, todėl užbėgdamas pik
iui už akių daktaras ir paka
pė tokj “genialį” įstatymo su
manymų. Bet čia ir vėl statis
tika įrodo, kad žmonių pader
me ne tik nesimažina, bet at
bulai auga nepaprastu spar
tumu. Nežinoti šitų statistikos 
davinių Dr. Pinto, žinoma, ne
gali. i * t

/ - ■

Tai kuogi vaduodamasis šau
numai daktaras sugalvojo tokį 
nokintų įstatymų? Teisingiau
sia atsakymas bus - kareivių 
(ir pigių darbo rankų) daugi
nimo motyvais. Juk šiandien 
niekam nerti paslaptis^ kad 
Suv. Valstijos ruošiasi karau. 
Tik prisiklausykite kaip šėls
ta, kaip staugia alkanų žvėrių 
balsais militarislų klika, not® 
ir Hearsto geltonhipiuosę! Nu
manu, kad las staugimas ne 
prie taikos veda.... Kareivių
reikia... Dauginkite juos...

Bet ponai įstatymdariai! Ne 
iš to galo pradėjote. Pirma 
praveskite įstatymus, užtikri
nančiu# vedusiom šeimynom 
ne mažesnę $30 nedėlinę algų 
ir tas kvailas bevaikių šeimy
nų klausimas pats savaime iš
nyks. Ne de|' blogų papročių 
dauginasi bevaikes šeimynos, 
bet dėl ubagiškų algų, kurios 
neleidžia bent kiek žmoniškai 
darbo žmonėms gyventi.

Garsiajai kun. L Puryckio 
bylai pasibaigus .

Kaunas. — Garsioji stambaus 
šmugelio buvusiojo užsieAų rei
kalų ministerio kun. Juozo Pu
ryckio bylą iššaukusi ne tik 
Lietuvos visuomenėje, bet ir už
sieniuose tokį didelį susidomė
jimą, pagalios, jau pasibaigė Pu
ryckio pilnu laimėjimu. Vyriau
sia Tribunolas 4 vasario pradė
jęs tą garsią bylą nagrinėti ant- 
radidnį 10 vasario išnešė nuo
sprendį, sulig kurio kunigas P.u- 
ryckis ir kiti to garsaus šmuge
li!) dalyviai — būtent Juozas 
Vaitekūnas, Juozas Avižonis ir 
Juozas šutinis likosi visai ištei
sinti (graži Juozų kampanija. — 
Liet, darbinink.)

Deliai tokio visai nelaukto tei
smo nuosprendžio Lietuvos vi
suomenėje girdėti gana daug 
visokių kalbų 'bei- sprendimų. 
Vieni piliečių sprendžia, kad Tri
bunolas, pasidavęs valdančio
sios krikščionių demokratų par
tijos spaudimui, išteisino gar
siuosius šmugelninkus, kiti sa
ko, kad gal jie iš tikrųjų nebu
vo nei kalti ir t. p. Gi kunigai, 
ir jų šalininkai dėl Puryckio ir 
jo sėbrų laimėjimo triumfuoja 
ir tiesiog nebteko lygsvaros. Jų 
organas dienraštis “Rytas” 34 
N r. iš 11 vasario, pranešdamas, 
kad visi kaltinamieji Tribunolo 
likosi išteisinti sušunka: “Tuo 
budu galutinai padarytas galas 
ištisus trejetą metų piktos va
lios žmonių kuo plačiausiai skri
stiems šmeižtams ir teismo ke 
liu nuplauta nesąžiningų visuo
menės vadų ir jų suklaidintos 
visuomenės dalies savo tautai ir 
valstybei prieš pasaulį insinuo- 
ta juoda dėmė. Kaip reikės nu
bausti šio biauraus šmeižto ini
ciatorius!?” -

Nors kun. Puryckis ir i o ben
drai teismo Mkosi išteisinti ir 
dėl to jų išteisinimo kle
rikalai iŠ* didelio džiaugs
mo tryna sau rankas ir 
yra pasiryžę nubaust kokius ten 
šmeižtų iniciatorius, bet) kaip 
ten nebūtų šios nepaprastos by
los toks keistas išsprendimas 
visgi pasilieka abejotinu ir įtar
tinu.

— Lietuvos darbininkas 
Kaunas 16-11-1925 im.

Jerry Hessler liko suimtas 
kartu su . kitais dviem jaunuo
liais, kada jie bandė apiplėšti 
žmogų gatvėje. Paskui jie per- 
sišąudė su policija, bet buvo pri
velti pasiduoti. .Hęsslėr -sako-; 
si esąs stums Hinsdale kapitalis
to.

Neužmirškit šį 
vakarą pamatyti 
PAKRIKeLIUS

Socialdemokratų Interpeliacija dėl 
Spekuliacijos.

i . * (Tęsinys)

• ■ . ...Markauskas (sd). Pavojus 
gana didelis buvo, ir čia buvo 
statomas ant kortos vieno mi
nisterio portfelis. Pavojus di
delis, bet kaip sako, Dievas 
į ailiaširdingas. Pasirodo, kad 
audra kilo stiklinėje vandeiiė 
ir portfelis buvo išgelbėtas. 
(Iš dešinės:* Ne. labai išgelbė
tas). Mes „šiandienz iškėlėm 
daug svarbesnį dalyką. Mes in- 
lerpeliuojam valdžia apie tai, 
kokioje padėtyje yra kun. Pu
ryckio byla. Tamsioms žino
ma, kad 1921 melų lapkričio 
mėn. buvo susekta panama, 
kurioje buvo įmaišytas Užsie
nių Reikalų Ministeris, jisai ir 
krikščionių demokratų parti
jos Centro Komiteto narys. Ir 
ligi šios dienos visuomenė 'lau
kia, kad tas žmogus, kuris nu
žemino Lietuvos valstybės pre
stižų, kuris padarė nuostolių 
milijonus valstybei, — kad las 
žmogus bus teisiamas ir neš 
atatinkamų atsakomybę. Lįetu- 
vos visuomenė laukia, b-et de
ja, ligi šios dienos tas ponas nėra 
nuteistas. Mes norime sužinoti, 
ar valdžia solidarizuoja, sįi 
tuo kas buvo padaryta, ar da
ro atatnlkamų žygių, kad Pd- 
ryckis,- bųtų patrauktas tei
sman ir negalėtų išsisukti. Yra 
žinių, kad kun. Puryckiui, 
nors jam yra sustatytas kalti
namasis aktas, tačiau ligi šiol 
jam negali būti įteiktas dėl to, 
kad jisai kaž kur važinėja, 
kaž kur slapstosi užsieny. 
Nors jisai parvažiuoja čionai, 
bet gauną vizų ir grįžta atgal. 
Nors yra musų oficiozo “Lie
tuvos” bendradarbis, bet tas
asmuo vengia viešo teismo. 
Kaltinamasis aklas, kiek mums 
yra žinoma, numato nusikalti
mų kun. Puryckio sulig 636 
punkto trečio ir penki šimtai 
septyniasdešimt aštunto strai
psnio Baudžiamojo Kodekso, 
šie straipsniai kalba , apie tai, 
kad kun. Puryckis, būdamas 
Užsienio Reikalų Ministcriu, 
peržengė valdžios ribas pasi
pelnymo tikslu, kad jisai išai- 
kvojo valstybinio turto už 11 
mik markių, šis kunigo Pu
ryckio žygis yra pagarsėjęs ne 
lik pas mus, jisai yra pagar
sėjęs užsienyje. 'Ne (ik musų 
visuomene, bet ir užsienis 
laukia, kad Lietuvos visuome
nė, bent oficiali nė visuomenė, 
nesoiidarizuoj^a su kun. Pury- 
ckiu ir kad greitai šitas asmuo 
gaus tinkamą atlyginimų teis
mo. Tačiau kaip aš minėjau, 
kun. Puryckis nėra patekęs 
teisman. Jisai buvo pal i uos uo
las už kaucijų 3000 litų, ir 
tai yra nematytas precedentas 
jurisdikcijoje. Paprastai, kai 
kaltinamasis yra padaręs nuo
stolių, jisai yra paliuosuoja- 
mas u.ž tokių kaucijų, kuri pa
dengtų nuostolius, šičia kau
cija gana žema. iMusų vyriau
sybe, kiek yra žinoma, nesis
tengė ligi šiol patiekti nei civi- 
•Iri ieškinio ir padaryti pastan
gų, kad tie nuostoliai butų grą
žinti. Aš jau minėjau, kad 
kliūtys, kurios sudarytos pa
traukti atsakomybėn kun. Pu- 
ryckį ir kitus panašius asme
nis, kad jie gauna iš musų val
diškų įstaigų vizas ir kuomet 
prokuratūra ieško kunigo Pu
ryckio ir jo bendradarbių, pa
sirodo, kad jis nėra pasiekia
mas. Tas musų visiionienei 
sudaro įspūdžio, kad šitas tu> 
niuo, kuris padarė didžiausius 
nuostolius, kuris Lietuvos var
dų pažemino; kad tus asmuo 
nebus baustas. Jo padėjėja p. 
Jagomastaitė rašo laikraščiuo
se, kad ji, girdi, negavusi šau
kimo į teismų. Tas yra nelie
są; | )rok u ra t yra .1 j ai
įteikti kaliinimo akto kaip tik 
dėl tų pačių priežasčių, kaip 
ir kunigui Puryckiui. Todd 
mes manome, kad šitas klausi
mas, kuomet Lietuvos valsty
bė turėjo daug nuostolių, kuo

met jos vardas pažemintas, 
mes manome, kad tas klausi
mas tiek svarbus, kad musų 
vyriausybė turi pasisakyti dėl 
jo. Ir mes šiandien jų klau
siame, ar’ji solidarizuoja su 
padarytais kunigo Puryckio 
žygiais ar nesolidarizuJją, ar 
ji daro visa, kas galima, kuni
gų Puryckį teisman patraukti 
ar ji to nedaro? Tas klausi
mas, gerbiamieji, yra ir šitai 
pusei. (Rodo į dešinę). Jie 
— draugai ir bendradarbiai 
kunigo Puryckio; jus taip pat 
pasisakykite šiandien, ar so- 
lidarižuojat ar ne... (Skambu
tis).

Pirmininkas, Tlrnlsjos . laikas 
pasibaigė. i - : z 1

Markauskas.' Mes balsuosim 
už šios interpeliacijos skubo
tumų ir siūlome ją pripažin
ti skubota.

Interpeliacija pripažinta 
skubota

Pirmininkas. Prieš skubotu
mų niekas nekalba, lodei bus 
duodama balsuoti, ar šitų in
terpeliacijų reikia pripažinti 
skubota ar ne^ Kas už skubo- 
lupią? (VI ir sd) — Kas prieš? 
(Atstovas Starkus). — Inter
peliacija pripažinta skubota.

Dabar bus svarstomas jos 
priimtinumas. Už priimtinumų 
kalba atstovas Bielinis.

Bielinis (sd). Kalbant'dėl si: 
tos interpeliacijos; priifntiinumo; 
man nelėks daug sustoti dėl 
pačius interpeliacijos esmės, 
bet teks nurodyti tik pamati
nius motyvus’, kurių dėliai šilą 
interpeliacija, musų giliu įsiti
kinimu, turi būt priimta.

'Lietuvos respublika iš ,viso 
skaito tik šeštus savo nepri
klausomo gyvenimo melus. Per 
šituos šešerius dar nepilnus 
gyvavimo metus mes esame 
liudininkai, kad Lietuvos val
džios viršūnėse, Lietuvos val
dančiųjų sluogsnių viršūnėse 
eina byla po bylos, panama po 
panamos. Mes turime žinių, ir 
los žinios buvo kartojamos iš 
šitos tribūnos Steigiamajame 
Svirne, buvo kartojamos ir ki
tuose Seimuose, kur buvo kal
ba apie garsių p. Duo<lžio by
lų, kur buvo kalbama apie mi
lijoninius bendrovės “Banga” 
ir k. t. aikvojimus. Mes girdė
jome ir skaitome laikraščiuose, 
kad Kopenhagoje, ar kitur pa
sibaigė taip pat garsi kaž ko
kio valstybės vyro byla, kur 
valstybe taip pat nieko nelai
mėjo. Ten taip pjit .žuvo kelios 
dešimtys tuksiančių kronų, ku
rios savo laikj) prievarta' iš
plėštos iš musų mokesčių mo
kėtojų. Jei mes pažiūrėsim į 
tai, kas dedasi tarpe tų, kurie 
yra iš užsienio atskridę čia 
daryti musų viršūnėse didelius 
biznius, tai mes (ai|x pal esa
me liudininkai, kad savo laiku 
kripiinaliniu budu buvo likvi
duotos vadinamosios Amerikos 
prekės. Ir nors buvo imtasi 
priemonių, kad butų išaiškin
tas tas skandalingas dalykas, 
kur visi žvirbliai ant visų tvo
rų čarkškė apie tai, kad los 
prekės aikvojamos, — nežiū
rint lo vis liek šitas dalykas 
nebuvo išaiškintas. Mes turi
me dar vienų bylų, kuri savo 
laiku tur bul ulšiliteps į IVėlu
vos gerovę, tai būtent garsioji 
linų monopolio byla, kuri lur 
būt vienų gražia dienų bus įra
šyta į musų biudžetą kaipo 
skola Anglijai, už kurių pas
kui Lietuvos darbininkas, |Lic- 
tuvos valstietis ir gamintojas 
sumokės nuošimčius ir kruvi
nu prakaitu uždirbtais skali
kais atlygins tai, kas buvo iš- 
aikvola musų valdunčiųjy 
sluogsnių. Purickio' byla pri
klauso prie los palies rųšies. Aš 
noriu tik pažymėli, kad musų 
viršūnėse per pusšeštų metų 
yra įvykusi visa eile didelių ir 
mažų panamų ir prie kurių 

priklauso ir šitoji garsioji Pu
rickio byla. Ir tuo metu, kada 
pas mus už mažiausį nusižen
gimų darbininkas yra traukia
mas atsakomybėn, gal tik už 
tai, Rad jis nusiiX‘ngė lik lo
dei, kad jo ekonominė padėtis 
sunki, kad jis negali iš‘tos 
padėties išeili. Antra vertus, 
tuo pačiu metu valstybės vir
šūnėse, kaip jau sakiau, deda
si toki dalykai, kuriuos aš jau 
išvardinau, ir jie pasilieka ne
bausti. Prie tų dalykų mes tu
rime pridėti ir kunigo Puric
kio bylų, kuris buvo savo lai
ku Steigiamojo Seimo narys, 
Užsienio Reikalų Ministeris, 

.kuris savo laiku yra buvęs 
krikščionių demokratų parti
jos Centro Komiteto narys. 
Taigi, jis buvo ne eilinis na
rys, bet žmogus, kuris nustatė 
ir vadovavo visai krikščionių 
demokratų bloko politikai. Ir 
Jodei, konstatuodamas šitai, aš 
ir sakau, kad šita interpelia- 
cija jau vien šituo motyvu ei
nant jokiu budu negali būt 

. atmesta.
Antras motyvas, kodėl ji ne

gali bul atmesta - lai tas, 
dėl kurio kalbėjo tradicijos 
draugas atstovas Markauskas. 
Mes šiandien daug kalbėjome 
apie teisėtumų ir net buvome 
liudininkai, kad vienų ,labai 
karštai las teisėtumas buvo gir 
namas, kitų — griaunamas. Tai 
mes ir norime pasakyti, kad su 
šitais dalykais jus griaunęt.<tėi- 
sėtiimų krašte ir duodat išva
žiuot iš krašto^ židdhėms, kurių 
viela kalėjime..,Taigi, antras mo
tyvas; kad šitoje byloje, musų 
įsitikinimu, Vyriausias Tribu
nolas pastatytas į tokią padėtį, 
kad jis negali įteikti kaltina
mojo akto žmogui, kuris daž
nai atvažiuoja į Kaimų, žino
ma, kur jis gyvena, ir atatin
kamos valstybės įstaigos nesi
ima priemonių tų aktų Įteikti 
ir tuo pačiu bylos vilkinimu 
įžeidžia patį teisėtumų ir 
žlugdo teismo idėjų. Negali bū
ti kalbos k,i tokios, kaip lik lai 
ta, kąd ta byla turi pagaliau 
atsistoti prieš Lietuvos visuo
menę ir turi būt atitaisyti tie 
dideli moraliniai ir kiti nuste
bai, kuriuos yra sudaręs kuni
gas Purickis ir jo draugai.

Trecias motyvas, dėl ko (a 
interpeliacija turi būt pripa
žinta ir priimta, yra tas, kad 
kaltinamasis aktas išrodė, jog 
Purickis savo laiku nėra atsi
skaitęs iš 11 milijonų markių. 
Kalba eina apie tuos nuosto
lius, kurie buvo padaryti Ber
lyne. Aš nekalbu apie tuos 
nuostolius, kurie padaryti 
moraliniu atžvilgiu, kad be 
muilo ir kitų valstybės nuo
statų ėjo viskhs į užsienį, bet 
apie tuos 11 milijonų, ir darau 
išvadą, kad tie 11 milijonų 
savo laiku 1919 metais sudarė 
milžiniškų stirnų, lai yra vals
tybes nuostoliai.

Pirmininkas. Ar tai yra jau 
įrodyta? (Iš vietų: 'lai yra 
teismo dalykas ir jis neturi 
teisės iš tribūnos šitas sumas 
skelbti).

Bielinis, 'lodei manau, kad 
tie nuostoliai, kurie yra šian
die valstybei sudaryti gal ligi 
keletos milijonų litų, taip pat 
turi būti išieškoti, ir turi but 
valstybės kasai grųžinli. Aš 
nekalbėsiu apj.e moralinius 
nuostolius, kurių yra sudariusi 
ta J)yla savo užsitęsimu. Todėl 
tie trys motyvai, kad viršūnėse 
yra sukrikimas, kad teismas 
viršūnių nepasiekia ir kad 
pats teismas yra žlugdomas, 
kad sudaroma yra dideli milži
niški nuostoliai pačiai respub
likai, — tie trys motyvai ver* 
čia tų interpeliaciją būtinai 
priimti ir ją pripažinti. Sei
mas Juri pasisalčyti, ,ir duoti 
galirtiybės teismui, kad ta 
byla butų pagaliau iškelta, iš
aiškinta ir ištirta ir butų pa- 
įįupstiota sąžinė neetik tų žmo
gių, kurie yra '"suinteresuoti, 
bet ir visos Lietuvos visuome
nės sąžinė.

(Seimo St^pugrainos, 31-is 
posėdis).

.Bus daugiau)



Šeštadienis, Kovo 14, 1925

I ietuvos Dešinieji 
Tautininkai

suomeneje nustoję savo įtakos 
jaučia sau didelį smūgį ir deda 
pastangų pataisyti savo nupuo
lusį autoritetų, bet labai abejo
tina ar tas jiems pavyks, žiū
rintiems į gyvenimo bėgį Lietu
vos piliečiam^ juk yra labai aiš
ku, kad Smetonos — Voldema-ryje, bet esą prie dabartinės pa

dėties tie rinkimai galį įvykti ro — Tumo vadovaujamoji Pa- 
daug ankščiau — dar šiais me- Įžanga neteko visuomenės pasl- 
tais. Todėl, girdi, mums reikia tikėjimo dėl savo nuftrypymo 
pasistengti, kad į buaintį Seimų dešiniojon pusėn. Pažangds Šu- 
galėtume pravesti savo atsto- lų aiškus simpatizavimas dvari- 
vus. Neturėdami savo atstovų ninkama ir jų neigimas žemės

Naujos Knygos
Didžiausias naujausio knygų ir gaidy pasirinkimas tik ky atgabento iš Lietuvos 

Atsimink, lietuvi, kad lietuviška knyga - tai tavo geriausias draugas

DR. VAITŪSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

I / 
DAILIOS APYSAKOS IR 

ROMANAI

Susibankrutijusįeji Lietuvos 
dešinieji tautininkai, kurie bu
vo susispietę garsiosios Pažan
gos Partijoje su Smetona — 
Vokiemam pjrie&iky, paskuti
niuoju metu labai subruzdo h 
deda rimtų pastangų atsigrieb
ti ir sustiprinti savo pralaimė- juk mes nieko įžymesnio nepa-(Reformos Lietuvos plačiosioms 
tas pozicijas. Dar pabaigoje pra- jėgsime nuveikti ir t. 
ė j ilsiųjų 
rę savo susivažiavimų, kuriame 
po ilgų svarstymų ir pasitari
mų buvo nutarta persiorgani | 
zuotį, įkuriant Lietuvių Tauti
ninkų Sąjunga ir pradėti leisti 
naują laikraštį savo organų var
du “Lietuvis”. Gi paskutinėmis 
dienomis jie jau steigia ir savo 
sąjungos skyrius. Sekmladienį 
15 vasario 5 vakaro Kauno šau
lių Būrio salėje įvyko Lietuvių 
Tautininkų Sąjungos Kauno 
skyriaus steigiamasis susirinki
mas.

masėms davė aiškų supratimų, 
kad su pažangiečiais eiti visai 
nepokeliui ir dėlto nuo jų taip 
staigiai ^atsigrįžę. Taigi už pa- 

i niekinimų tautinių idealų* kalta 
1 ne Lietuvos liaudis, bet patys 
tautininkai' iš susibankrutiju- 
sios pažangos.

— Lietuvos darbininkas

**•
i 1921 m. jie yra pada-1 . . . ’. , _ T. . ‘
- . .. . i • I Taigi kaip matome, Lietuvosi ciieivu'/iiįviina. kuriamo . ’tautininkai kuriuos teisingai 

Įvertinus (o ypač buvusį pir-, 
inųjį Lietuvos prezidentų A.! 
Smetoną) visgi yra nepriklau
somybės išgavime daug daugiau 
nuveikę, negu dabartiniai kraš-.‘ 
to padėties šeimininkai krikš 
ęionys demokratai, o dabar vi- Į Kaunas 21-11-1925 m.

paliete ir viešpatau-

raščiuose pranešimu į susirinki
mą įėjimas buvo laisvas ir dar 
Smetonos paskaita, tat jos pa
siklausyti žingeidžių \ piliečių 
prisirinko piina sale. Susirinkus 
žmonėms visųpirmų p. A. Sme
tona skaitė paskaitą tema: 
“Koks turi būti tautininkas.” 
Savo paskaitoje jis perstatė 
klausytojams tautininkų uždavi
nį ir apgailestavo, kad susilau
kę nepriklausomybes lietuviai 
pasidarė visai nebe tįe, kokiais 
buvo “Aušros” ir “Varpo” lai
kais. Tuomet, girdi, visuomenės 
vadų svarbiausia idealas buvo 
tautybė tautos gerovė ir jos 
garbė. Gi dabar, tautiškumas 
yra paniektas ir vietoje dirbus 
bendrą tautinį darbą mūsiškiai, 
pasidalinę bent į kelias grupes, 
veda tarpusavę kovą — kas la
bai kenkia valstybės gerovei ir 
jos nepriklausomybei ir kliudo 
atgavimui sostinės Vilniaus.

Tolesnėj savo paskaitoje p. 
Smetona
jančią partiją ir Lietuvos šių 
dienų politikus, pabrėždamas, 
kad jie eina labai apgailėtinu 
keliu, kad prieita net prie visai 
negirdėtų dalykų, jog net pra
dedama kištis į teismo dalykus 
ir išteisinime savo įžymaus žmo
gaus mato savo partijos laimė
jimų, bet tai esą labai klaidin
ga. (čia matyti kalbėtojas tu
rėjo omenyje garsiąją kun. Pu- 
ryckio bylą).

Po Smetonos paskaitos buvo 
kviečiama rašytus nariais į Tau
tininkų Sąjungą ir rezultate už
sirašė 19 naujų narių ir be to 
susirinkimo pirmininkas gener. 
Bulota pranešė, kad prie Tauti
ninkų Sąjungos esanti prisidė
jusi Lietuvos Atgimimo Drau
gija. Galop įsirašiusieji į sąjun
gą nariai išrinko iš 3 narių ir 
2 kandidatų Skyriaus Valdybą. 
j Valdybų likosi išrinkti Matu
laitis, inžinierius Okunis ir La- 
(>enas, kandidatinis Požėla ir 
Grebliauskas. ,

Baigiantis susti rinkimui advo
katas L. Noreika pasakė atsi
sveikinimo ir linkėjimų prakal
ba, kurioje tarp kita ko prisi
minė, jog jau yra g^vas reika
las tautininkams ruoštis prie' 
busiančiųjų rinkimų į Seimų, 
kurie prie normalių sąlygų tu
rės būti kitais metais pavasa

LIETUVA LOAN AND SAVINGS ASSOCIATION
Kas tai yra namy ir paskolų Draugija?

Tai yra draugiška koperatyvė finansine įstaiga su valstijos čarteriu, 
susidedanti iš' žmonių, kurie sutinka tarp savęs dėl jų abeknos finansinės 
ateities. Visi nariai taupo pinigus sykiu: jie skolina pinigus vienas kitam: 

i Jie dirba sykiu, kad kiekvienas įsigytų namą, kad pagerinus apielinkę ku
rioje jie gyvena ir jie pasidalina pelną tarp savęs.

Paaiškinimas namų ir paskolų Draugijos
Draugija yra nuorganizuotą tuo tikslu dėl suradimo būdų, kad kiekvie

na šeimyną galėtų. įsigyti sau namą ir pagelbėti žmonėms, kad jie galėtų 
sutaupyti pinigų dpi gyvenimo reikalų. Jie yra apsirubėžiave gerais pa
tvarkymais ir neturi kitų ščrirtinkų kaip tik patys taupytojai ir paskolų 
ėmėjai ir jię visi dirba asmeninėje koperacijoje dėl“ abelno gerbūvio. Jie 

įauga kas metai didyn ir didyn' paskalomis ir gerais investmentais. Tikras 
geras ir didelės vertės patarnavimas yra suteikiamas kiekvienam per šią 
Draugiją. Tas patarnavimas^ sutraukoje yra toks! 1

1. Užtikrina,
2. Užtikrina
3. Užtikrina
4. Užtikrina
5. Užtikrina
6. Užtikrina
7. Užtikrina absoliutišką saugumą. z.. / ū-a
NARTAMS. Primename, kad tai yra jūsų Draugija ir jus/turite pagel

bėti, kad ji augtų. Jūsų pinigai įvestuoti į pirmus real estate morgičius, 
tai geriausi jų apsauga. Virš $268,OOQ,OQ real estate morgičių priguli 
jums. Kiekvienas narys ii- šėrininkas. proporcionaliai gauna pelną. Mes 
jau turime veikmėje dvidešimts keturias serijas stako kuris atnešė pelno 
virš septynių iixi aštuoinų nuošimčių. Taupinimo sąskaita šioje įstaigoje “ 
yra pagrindas gyvenimo neprigulmybės. Todėl, atlikite savo pareigą, pa
sakykite apie tai savo draugui, atsiveskite naują narį—dabar. Padėkite 
subudavoti kiekvieną naują seriją dar didesnę negu pereitos. Naujas se
rijos atidaromos pirmą utarninką October, January, April ir May. Ateiki
te utarninko vakare ir susipažinkite su direktoriais ir valdyba. Jie yra 
išrinkti jūsų dėl valdymo jūsų Asociacijos. Del pilnų informacijų klaus
kite informacijų bile vieno žemiau pažymėto direktoriaus arba atsišaukite 
Į musų ofis.-i, 4557 S*. Wood St., Šv. Kryžiaus Parapijos Svetainė, bile utar- 
iiinke, po 8 vai.vakare ir mes atsakysime bile kokį klausimą.

Iškirpk ir kitam paduok.
Report from October 5, 1923 to Sept. 30, 1924

Ar iu: I Statement of the Lietuva Loan and Savings Association. 
Office located at Church Hali, 4547 South Wood Street.

L1A BĮ UTIES
Regulai“ installments paid

’ in on stock 167,247.65
Installments on stock paid

in advance 7,181.55
Installments on stock due

and unpaid 15,210.35
Prepdid or Paid-up Stock 41,750.00 
Matured Stock 
Bills payable 
Interest 
Čontingent fund 
Profit (divided) 
P-rofit (undivided) 
Accounts payable

I 1CA Y A LllCA.v. OUV1UURVJV J * <* VV11C • 

kad taupinami pinigai visuomet dauginasi, t 
lengvą būdą įsigijimui ndmo. •' 
fondą dėl vaikų apšviętimo. / 
kapitalą dcl var,tojimo biznyje, 
rezervo fondą dėl senatvės, 
didelį skaičių depozitorių ir taupytojų.

on real estate 
on stock pledged

268,300.00
6,830.00
1,254.20

Loans 
lx>ans
Interest due and unpaid
Prcm. and I i nes due and

unpaid
Installments on stock due 

and unpaid 15,210.35
Judgements, or Master’s

Certificates 1,343.73
Accounts rečeivable 417.00
Bills rečeivable Liberty

Bonds   500.00
Taxes advanced 41.50
Furniturę and stationery’ 220.00 
Cash in hands of treasurer 6,798.69

TOTĄ L 300,987.77
RECEIPTS 

lašti n treasury

72.30

21,651.60
90,312.77
13,873.85 

1,505,00 
471.75 

60.00 
32.55

21,642.00
19,685.00

2,455.00
3,677.00

20,922.73
4.16

1,212.34

300,987.77
DISBURSEMENTS

76,400.00
3,930.00 

and
81,272.54

Loans on real estate
Loans on stock pledged 
Installments withdrawn 

matured
Interest o r profit on stock 

withdrawn 11,968.91
Matured stock 14,435.00
Prepaid or Paid-up Stock 41,050.00 
Interest 2,773.89
Expenses, genčiai 1,180.60
Expenses, sala ries 798.50
Ex pensus, stationery, postage 71.15 
Cash in hands of treasurer 6,798.69
Accounts payable 
Contingent Fund

TO'I'AL

Ši vakarų lošia

PAKRIKĖLIUS

Cash
year 

Installments receivęd 
Interest rcceivcd 
Premiums received 
Membership fees 
Transfcr fees 
Finos
Loans repaid and matured 50,025.00 
Bills payable 32,800*0.0 -
Bills rečeivable L42.25
M'htured stock 11,660.00
Prepaid or Paid-up Stock 44,800.00 
Accounts payable * 200.20
Contingent fund 425.00

TOTĄ L 267,940.57
Audited, and IouimI in proper order.

KAZIMER BALTIKAUSKI, Presidenl 
ANTON ST1RBIS, Secretary 
ANTON CZESNA, Iždininkas

DIREKTORIAI:
GEORGE BRAZAUSK1S, 

> MOTIEJUS DOBILAS, 
-JOSEPH ZALANDAUSK1S, 

FRANK LEWICKIS, 
BERNARD MILASZEWICZ, 
LUDWIG SIMUL1S, 
MIKOLAS SAUCUVENAS, 
FRANK BIELSKI
VINCENT MILASZEWICZ, Notary Public

1,031.29
425.00

267,940.57

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

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

BakTKUS, Pr»s. .
wT9 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avą. CHICAGO, ILL.

Aišbės—Kas teisybė — tai ne 
melas. Kelios valstiečių gyve
nimo apysakaitės. Vilniuje, 1905 
64 pusi....v............................ .

‘L. Alcot—Mergaitės išėjusios į 
moteris. Apysaka. Tilžęje, 1923 
210 pusi.....................................

E. de Amičis—Apsakymėliai. Sep
tyni apsakymėliai. Vilniuje, 1905 
85 pusi. . ..................................

‘E. de Amičis—Motinos beieškant.
Apsakymėlis, Tilžėje, 1922. 44 
pusi............................. ...................

Leonid Andreev—Septyniatas pa
kartųjų. Apsakymas. Kaune, 
1922 m. 56 pusi.....................

J. B-nas—Liūdna pasaka. Vilniu
je, 1908. 31 pusi................... ...

J. Biliūno—Raštai. Paveikslai, 
apysakos ir eilės. Tilžėje, 1913 
144 pusi........................................ 70

Bramizmo stebuklai. Romanas.
Tilžėje, 1922. 77 pusi. ...... ......

Byro—Jaunimo keliais. 7 Apysa 
kos. Kaunas, 1923 m. 160 pusi. 30

J. F. Coopep)—Medžiotojas. Apy
saka. Berlyne, 1928 ..............

J. F. Coopero—Paskutinis Mahi- 
kanas. Apysaka. Berlyne, 1923 
107 pusi............................ ..... .

C’h. 4h Coster’o—Flamandų Le
gendos. Daugybe apsakymėlių. 
Kaunas, 1924 m. 194 pusi. ..

A. P. Čechovo—Raštai. 17 apy
sakų. Kaunas, 1923 m. 181 
pusi........................... ..........

Chruščovo— Sokolnikovo—Grtin- 
valdas (Žalgiris). • Labai gra
žus istorinis romanas iš kunig. 
Vytauto laikų. 2 didelės kny
gos. Kaunas, 1923 m. 571 
pust’,........... ................ .............

Dainava. 18 įvairaus turinio raš
tų: apysakų,- eiliųr mokslo da
lykų ir piešimų., Didelė knyga.. 
Kaunas, 1920 m. 118 pusi......

Dėdė Antanazas—Mirtis. Apysa
ka. Kaune, 1905. 16 pusi.

Čarlasi Dikensas—šykštuolis Skru- 
džas arba Kalėdų apsakymas 
su vaiduokliais. Tilžėje, 1922 
110 pusi................. •'................ y-

Dobilo—Bludas. ^Lietuva buv. Ką-, 
sijos 1905 m. revoliucijos me
tu. Romanas. Tilžėje, 1912. 428 
pusi....................... -.........

Garsino—Attaleu princeps 
lios apysakos. Vilniuje, 
69 pusi. .........................

‘L. Giros—Lietuva pavasarį, va
sarą, rudenį ir žiemą. Parink
tieji skaitymčliai iš lietuvių 
raštijos apie Lietuvos metalai- 
kius ir jų dalis. Tilžėje, 1920' 
124 pusi.....,...............................

M. Gogolio—Tarasas Bulba. Grh- 
ži apysaka. Vertė Valaitis. 
Kaunas, 1924 m. 168 pusi. ...

Knutas Hamsunas—Viktorija..
Vienos meilės istorija. Tilžėje, 
1922. 96 pusi......... .......................

A. Jakšto—Svetimos gėles. Pasa
kojimai ir mažmožiai. Kaunas, 
1923 m. 150 pusi. .......................

Kalevala, Suomių Tautos Epas. 
Labai indomi apysaka. Vertė. 
Sabali^skas. Kaunas, 1922 m.
424 pusi, apt............................. $2.00

B. Kellermann’o—Jura. Romanas.
Berlyne, 1923. 258'pusi.......... $1.00

B. Kellermann’o—Tunelis. Roma
nas 6-šiose dalyse. 
1923 m. 268 pusi.....

V. Krėvės—Raštai. I t.
se. Pasakos ir dainos. 
1921. 248 pusi. .....

V. Krėvės—Raštai. II t.
nėj pastogėj. I dalis. Apysakos. 
Tilžėje, 1921. 228 pusi. ............

V. Krėvės—Raštai. III t. Šiaudi
nėj pastogėj. II dalis. Apysa
kos. Tilžėje, 1922. 246 pusi...... 80

V. Krėvės—Dainavos šalies senų 
žmonių padavimai. A. Galdiko 

, iliustr. Tilžėje, 1921. 153 pusi.
20 reprodukc....... .............. $1.20

V. Krėvės—Šarūnas. Dainavos ku
nigaikštis 1 tomas, 221 pusi. $1.20

V. Krėves—Šarūnas. H t tomas, 
280 pusi.............................  $1.80

V. Kudirkos—žvirbliai. Apys.aku- 
tė. Kaunas, 1922 m. 42 pusi..... 05

‘Lazdynų Pelėdos—Raštai. I t. 
Proklemacijos ir kit. Tilžėje,
1921. 253 4- XVI pusi. Su au
torės atvaizdu ....;.................

‘Lazdynų Pelėdos—Raštai. II t.
Naujasis takas ir kit. Tilžėje,
1922. 239 pusi. .. .....................

‘Lazdynų Pelėdos—Raštai. III t.
/ Ir pražuvo kaip sapnas ir kit.

Tilžėje, 1922. 236 pusi. ...............80
‘Lazdynų Pelėdos—Raštai. IV t.

Motulė paviliojo ir kit. Tilžėje, 
1922. 239 pusi.......................... ...

M. Lermontovo—Raštai. 30 vei
kalų eilėmis. Kaunas, 1922 m. 
136 pusi.....................................

‘Mayne Reid—Skalpų medžioto
jai. Romanas. Tilžėje, 1922 
219 pusi........................... ...........

‘Mayne Reid—šauliai Meksikoje.
Romanas..................................... $1.20

IjJ. Miulerio—11-kos įžymųjį] žmo
nių jaunystė. Su 'paveikslais. 
Kaunas, 1921 m. 168 pusi.

Nubaustas skriaudėjas, 
pamokinanti legenda.. Vilniuje 
1909. 26 pusi..........................

EI. Ožeškienės—Sukčiai. Apysa
ka. Kaune, 1921. 76 pusi......

2.30

.... $1.00
Ke-

1 906

Kaunas, 
........ ; $1.50
Šutemo-
Tilžėje,

šiaudi

Poliškai

EI. Ožeškienės — šunadvokatis. 
Apysaka apie sukčių advoka^ 
tą ...............................................

Penkaičio—Raitai. I t. Kelionių 
įspūdžiai. Klaipėdoje, 1922. 271 
pusi... f....................... ....................70

G. I\ Krislai. 7 Lengvos apy
sakos, Vilnius, 1905 ni. 
60 pusi. .;..................

‘Putino—Raštai. 2 tomai. Val
dovo sūnūs. Lyrinė šešių vaiz
dų drąma. Meduza. šviesus Še
šėlis. Vienu pabučiavimu. Ku
nigaikštis žvainys ir kitokios 
eilės. Tilžėje, 1921. 258 pusi.
4- 220 pusi. = 478 pusi....... . $1.60

M. Radzevičiūtės—Dievaitis. Apy
saka. Tilžėje, 1922. 308 pusi. $1.20

‘H. Rider Haggard—Karaliaus 
Saliamono kasyklos. Apysaka. 
Tilžėje, 1923. 248 pusi..........

Rikki’s—Tikki’s—Tavi’s ir kiti
- apsakymėliai. Kaunas, 1923 m.

55 pusi.................... ......................
‘N. Rubakino—Karoliai ir žmo-

i nes. Senovės pasaka iš Tolimų
jų Rytų gyvenimo. Vilniuje,
1919. 48 pusi...................... ..........

‘N. Rubakino—Negyvenamoje sa
loje. Apysaką apie salas ir 
krantus. Iliustr. Tilžėje, 1923 ... .50

‘A. Rucevičiaus—Sunkiausiais lai
kais. Spaudos uždraudimo lai
kų atsiminimai.. Tilžėje, 1920 
116 pusi.....................................

‘P. Rusecko—Rambyno tėvynėje.
’ Mažosios Lietuvos vaizdai. Til

žėje, 1920. 64 pusi.............
Saavedros—Kelionės ir nuotykiai 

tauriojo riterio Dono Kichoto iš 
la Mančos ir jo neliustančio , 
ginklanešio Sančo Pansos., Su 
paveikslais. Kaunas, 1924 m, 
107 pusi. ...  1........... 75

Jurgis Savickis—Šventadienio so
netai. Berlyne, 1922. 244 pušį. .65 

‘AValter Scott—Ivanhoe. II dalis.
Romanas. Tilžėje, 1922. 222

• i pusi......... ....... .................................. 80
Skaitymai 1921 ir 1922 metų li- 

>teraturos žurnalais, 24 dideli to
mai,' išviso 3,250 puslapių! 
Telpa daugybė apysakų, nove-.. < 
lių, dramų, eilių, kritikų ir ki
tokių žinių kr aprašymų. Labai ' 
ir labai pigiai, nes už 24 kny
gas tik ... ........  $12.00

‘Schmido—šimtas apsakymėlių.
Tilžėje, 1922. 136 pusi..............

H. Senkevičiaus—čenstachavo ap
gynimas. Apysaka iš Švedų ka
ro laikų, 
pusi......

‘ H. Beecher 
trobele. 1 
252 pusi.

‘H. Beecher-Stowe—Dėdės Tomo 
trobele. II dalis.................

R. Schutz’o—Misijonicriaus 
manas. .Kaunas, 1923 m. 
pusi. ..... ........(..................

R. S’triupo—žmogus žmogui, 
apsakymas. Kaunas, 1924 
177 pusi......................

Šatrijos Raganos—Lietuvos seno
vės istorijos pasakos. Vilniuje,
1920. 91 pusi. ........... ................

R. Tagore’s-A-Gitanžali. Labai gra
žus indijonų rašytojo apsaky
mėliai. Kaunas, 1924 m. 64 
pusi.......................   .25

Terezijos-Jadvygos—Sulaukė. Ser
bų atgimimo apysaka. Kaunas, 
132 pusi........................................ 15

M. Valančiaus—Palangos Juzė. 
Vilniuje, 11906.'132 pusi. ....

‘Ks. Vanagėlio—Raštai. Su au
toriaus portretu ir jo biografi
ja. Tilžėje, 1921. 190 pusi......

V rfrgovaikio—V ient ur t i s. Apysa
kėlė. Vilniuje, 1912.- 59 pusi..

*A. Vienuolio—Kaukazo legendos.
Amžinasis smuikininkas. Pra
keiktieji vienuoliai. Tilžėje, 1920 
30 pusi..........................................

‘A. Vienuolio—Raštai. 1 t. Dvi
dešimts dvi apysakos ir vaiz
dai. Tilžėje, 1920. 350 pusi.. $1.20

A. Vienuolio—Raštai. II tomas. 
Apysakos. Klaipėdoje, 1922. 196 
pusi.............................................

Oscar’o Wilde—Granatų pavėsy.
6 apysakos. Kaunas, 1923 m.
126 pusi......... ........  50

Vydūno—Kaimo Didvyris. Apysa
kėle. Tilžėje, ipl8. 39 pusi......10

Zasodimskio—Gražioji Liuitgarda 
ir Rudasis grapas. Apysakėlė. 
Vilniuje, 1906. 32 pusi..........

Žemaites—Kunigo naudą vėjai 
gaudo. Stebuklai. Vilniuje, 1914 
42 pusi......................................

žemaitės—Gera galva. Vilniuje, 
1910. 40 pusi................................ 10

žemaitės—Painiava. Vilniuje, 1911
16 pusi. ,..................

žemaitės—Prie dvaro,
1903. 47 pusi.............

Žemaitės —: Pritruko kantrybės 
1899-1900 m. tikras atsitiki
mas. Vilnius, 1912 m. 48 pusi.

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

1545 West 47th St
Phone Boulevard 7589

Tilžėje

II
POEZIJA IR DAINOS

.08

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

•
Traukimas dantų be skausmo. 

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

1545 West 47th Street 
Netoli Ashland Ava.

---------------------------- r-.77.yn, ------------------------ -

Vilniuje, 1908
40

•S.toive—Dėdes Tomo 
dalis. Tilžėje, 19/23 
........................................70

$1.00 
Ro- 
174 
......... 50

21 
m.

A. Tolstojaus—Aelita. Romanas.
Kaunas, 19Ž4 m. 214 pusi.........

L. Tolstojaus—Ar daug žmogui 
žemes reikia ............................

L. Tolstojaus—Pasaka apie tris
brolius ir nebilę seserį, seną 
velnią ir tris velniūkščius. Leip
cige, 1921. 40 pusi.....................

M. Tveno ir Bret-Garto—Apysa
kos. Tilžėje, 1904. 30 pusi.....

*Eug. Turo—Pompėjos galas. Ro
manas. Tilžėje, 1922. 200 pusi.

‘Vaidilutės—Gyvenimo akordai.
Tilžėje, 1921. 163 pusi. ...........

Vaidilutės—Kada rauda siela.
Berlyne, 1922. 123 pusi..............

‘Vaižganto-J. Tumo—Pragiedru
liai. Vaduvų kraštas, 
kovos dėl kultūros. 
1920. 292 pusi.

Vaižganto-J. Tumo—Lie|uvos “žo
dis”. Kvailių ašaros. Apie asi
lus. Petrapilyje, 1916. 64 pusi.

*Vaižganto-J. Tumo—Raštai. I t.
Vokiečių okupuotan Vilniun su
grįžus 1918 m. Tilžėje, 1922 
224 pusi............................... .........

‘Vaižganto-J. Tumo—Raštai. 11 
t. Lenkų okupuotame Vilniuje 
1919 m. Tilžėje, 1922. 228 

pusi. .... ......................... ...........
‘Vaižganto-J. Tumo—Raštai. III 

t. Steigiamajame Kaune 1920- 
21 m. Tilžėje, 1922. 255 pusi.

‘Vaižganto-J. Tumo—Raštai. IV 
t. Aplink nepriklausomybės vei
kėjus. Tilžėje, 1^22. 240 pusi.

‘Vaižganto-J. Tumo—Raštai. V t.
Mišrieji vaizdai: Karo vaizdai.
Scenos vaizdai. Tilžėje, 1922
200 pusi............................. ...........

‘Vaižganto-J. Tumo—Raštai. VI 
t. Mišrieji vaizdai: Alegorijų 
vaizdai, šiaipjau vaizdai. Til
žėje, 1923. 247 pusi....:............

*Vaižganto-J. Tumo—Raštai. VII 
t. Pragiedruliai. 1 tomas, 1 da
lis. Tilžėje, 1923. 230 pusi.....

M. Valančiaus—Antano Tretinin
ko pasakojimas. Vilniuje, 1906 
112 pusi........................ ;...........

Vaizdai 
Vilniuje,

.70

.20

.80

.80

.80

P. Armino—Raštai. Trečias lei
dimas, papildytas naujomis ei-1 
lėnais. Vilniuje, 1907. 60 pusi.

M. Ateivio—Jaunimo aidai. Eilės.
Klaipėdoje, J920. 6^ pusi.......... .15

M. Ateivio—Tėvynės garsai. Poe-
. - zijds . žiedai, pi’kzydę liuosybės 

rytmetyje/ Musaičiuose, 1919 
56 pusi......................................

. Ateivio-^-Tarp audrų! .... Poezi
jos vainikėlis nupintas laisvose 
valandose. Musaičiuose, 1920.

*J1920. *112 pusi......... ....................... 30
Pasikalbėjimas■ AT Baranausko

Giesmininko su Lietuva. J£au- 
ne. 14 pusi..................... a:..10

A. Baranausko—Anykščių šilelis. 
Tilžėje, 1921. 16 pusi. .

K. Binkio—Eilėraščiai.
bandymų sąsiuvinys
1920. 50 pusi. .........

‘K. Binkio—Vainikai. Jaunesnių
jų liet, poejų antologija su au
torių autobiografijomis, biogra- 
fijoipis ir atvaizdais. 'Tilžėje,
1921. 230 pusi. X |4 repro
dukc ..............A.. $1

Birutės dainos. Visiems tikriems 
z lietuviams pavestos. Tilžėje,

1919. 31 pusi.................................
Pr. Budvyčio-Svyrimelio—Ištrė

mimo keliais. Tilžėje, 1922. .153 
pusi...........................    JO

Butkų Juzės, žemės liepsnos ....... JO
M. Dagilėlio—Dainos \r Sakmės.

Tilžėje, 1921. 71 pusi..................... 12
Daina “Bim-bam-bam ir trys pa

našios tam .............................. .03
‘L. Giros—Cit, paklausykit! Pa

rinktosios lietuvių poetų eilės..
Tilžėje, 1920. 190 pusi.............. .50

‘L. Giros—Tėvynes keliais. Eilių 
rinkinys. Tilžėje, 1920. 64 pusi. .30

.‘L. Giros—žiežirbos. Eilių rinki
nys. Tilžėje, 1921. 112 pusi.. .50

• Liudo Giros—Poezijų Raštai. Kau
ne, 1923 .................................... 15

M. Gustaičio—Aurede (oratorija). 
Antroji laida Jaroslavlyje 1918 
m. 61 pusi. .....   30

M. Gustaičio—Tėvynės; ašaros ir 
Erškėčių Taku. Jaroslavlyje, 
1916 m. 64 pusi. ..*.................... 30

Homero—Gldisėja. Kaune, 1921
292 pusi................    ’ .80

A, Jakšto—Rudens aidai. Eilės.
Kaune, 1921. 102 pusi................ 25

Kazio Ivaškos—Sielos skundos.
Tilžėje, 1920. 24 pusi.................  JO

.Kalevala. Suomių tautos epas.
Vertė Kun. A. Sabaliauskas.
Klaipėdoje, 1922. 424 pusi...... $2.00

Krislelio—Iš Nemuno. Tilžėje,
1921. 36 pusi..................  JO

Lakštutės giesmeles. Jaunimo mė
giamųjų dainų rinkinėlis. Vii- • 
nius, ’

Adomo
Eilių
192J.

Adomo
Lelija.
1920. 32 pusi............. L. f.

M. Lermontovo—Raštai. Kaune,
1922. 135 pusi.............. ............... .60

Maironio-Mačiulio—Jaunoji Lie
tuva. Poema II laida. Tilžėje, 
1920. 131 pusi.. ....................... .50

Maironio-Mačiulio-xMusų vargai. 
Poema penkiose dalyse. Tilžėje, 
1920. 151 nusl.......................... .50

Maironio-Mačiulio—Pavakario bal
sai. V laida. Tilžėje, 1920. 119 
pusi.................................................' * /

Maironio-Mačiulio—Raseinių Mag
dė. Poematas. Vilnius, 1918. 31 
pusi... :..........................  15

Iš A. Mickevičiaus—Raštų. M.
Biržiškos parinktieji tekstai ir 
jų vertimai |iet. kalbom Vil
niuje, 1919. 246 pusi...... .............

J. M ik tiekio- Aušros rasos. Eilės.
Kaune, 1920. 87 pusi..................... 50

Health Service Institute
Specialistai —

Venerinių ligų. Vartojame Eu
ropinį gydymo būdą. Taipgi gy
dome ligas inkstų, skilvio, plaučių 
ir širdies.

DR. A. A. BIENIEWSKI
\. Instituto užvtdžcla

1553 W. Division St.
Ofiso .valandos: 10-12, 2-5, 6-9.

Tel.''Brunswick 1717

Poezijos 
Kaune,

.10

1913 m. 32 pusi.............. .10
Lasto-—Auksinės varpos, 
rinkinys. Marijampolėje, 
160 pusi. ......................  .50
Lasto—Saulėta pasakėlė.

V et ra. Marijampolėje, ' a r*

Pasirinkę tinkamą sau knygą, greičiausia'siąsk knygą užsakymus ir 
. Orderius “Naujieną” vardu 1739 So. Halsted St., Chicago, 111.Money

!! Užsakymas bus išpildytas' tą pat dieną!!

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., 1 Chicago, III.

’ «
**

KONTRAKTORIUS
Uudavoju medinius ir mūrinius 
nąmus, o jeigu kas nori medžio 
darbą pats dirbti, tai tokiam tik 
mūrą pamatą galiu pamūryti.
Esu seniausias lietuvis kontrakto- 
rius.

P. KASPARAITIS
3827 Archer Avė.

Tel. Lafayette 9182

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arbą Marųuet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apieŲnkių nuo dabar N ALK 
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie- ‘ 
nam skaitytojui.

Norintieji lUŽsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
3434 W. 65 Street, 

Repuhlic 4876

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašoma mašinėlę

Kaina $60
Puoini padaryti! dideli smagumą 
pat* sau, savo gin.dnčm* ir drau
gams tu kuriai* tusiraiinlji ir 
Žraičiau galiai parašyti laišką ar 

ą kitą, negjj su ranka. Gtriau- 
«ia, parankiausia ir dalikatniauiia 
malinti* «u lietuviškomis r&idimi* 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra* 
švtt. 

I

Gauname*

NAUJIENOS
,1739 S. Haisted Str, 

Chicage, III.

vakaru pamatyti 
pakrikę LIŪS



NAUJIENOS, Chicago, UI.

Lietuviu Rateliuose. Roseland

Kur Dzimdziai 15 kovo?
Girdėjome, buk vaidina, bei 

mums nepranešė. Tik vakar 
gavome patirti apie ją vaidini
mą 15 kovo (nedėlioj). Jie 
vaidina 'Mildažio svetainėje, 
Wesl Sivle. Programą žada 
duoti naują. Vaidinimas pra
sidės 8 vai. vakare su ‘Uba
gai s”, kuriuos išpildys Dzim- 
dzi •Drimdzi artistai. “Uba
gus” jie mėgino rodyti Lietu
viu Auditorijoj per “Nafljicnų” 
koncertą, bet dėl trukumo de
koracijų nepavyko pilnai at
vaizduoti. “Ubagai” į(Įomųs 
tuo, kad jie mums atvaiz
duoja lietuvių gyvenimą ir 
turi daug satyros ir juoko. 
Ten paliečiami amerikiečiai, o 
ypatingai čprininkai vjsokių 
bendrovių.

Antroj daly žada, padainuo
ti apie “forduką". suktinį ir 
padeklamuoti įspūdžius apie 
Cbicagą ir sulyginti Kauną 
Naujos dainos ir naujos eilės 
suteiks gražaus juoko.

Tat visi j Dzimdzių vodevilį, 
nes jie patys savo naudai ren
gia. Mums dalyvavo ir mes, 
dalyvausim.

Paremkime musų linksmin
tojus!

—Su simpatija.

Tarp žvnigžd iečių x

Kovo 6 d. Auksinės žvaigž
dės Pasilinksminimo ir Pašel- 
pos Kliubas laikė savo mėne
sinį susirinkimą paprastoj sve
tainėje. Tą vakarą įstojo į 
Kliubą penki nauji nariai: .1. 
Tauskela, » J. šleiva, Z. Mala
kauskas, K. Rimkus ir J. Stul 
ginskis.

Kovo J 7 d. SI. Palrick die
noj Kliubas rengia šokį. K.

PRAŽUDYTA MILIJONAI 
DOLERIŲ

... ■—..ihmiiii  ..............................   IM........................

Strumilos svetainėje. Tą vaka; 
ra, kaip ir visados, svetaine 
bus išdekoruota.

Iš pranešimų įvairių komi
sijų už vasario menesį, paaiš
kėjo, kad per vasario mėnesį 
įstojo 10 naujų narių: J. Kon
to u t, J. čečis, J. Simaitis, J. 
Baynnaitis, Ig. Kazakevičius, 
Ed. Pašakarnis, F. Šepkos, A. 
Maziliauskas, .L Gadeikis ir 
P. Norbutas. Iš šokių rengi
nio komisijos paaiškėjo, kad 
per vasario mėnesį, buvo su
rengta. Maskaradinis {balius, 
kuris davė k liti bu i pelno $601, 
o antras balius davė klinbui

1

pelno $88. Viso labo per vasa
rio mėnesį, kliubas pasidaugi
no ant 10 narių ir iždą padau
gino ana $719. Pasilinksminimo 
komisijos raportas parodė, 
kad Kliubas surengė draugiš
ką vakarienę, kurioje dalyva
vo 280 žmonių. Būnant papras
tam vakarui daugelis negalėjo 
ateiti, bet tie, kurie buvo lame 
vakare, angliškai tariant, turė
jo “One of Ibe best time of 
their lives.” Baigiant šokių 
sezoną kliubąs pradeda rung
ties prie savo metinio išvažia
vimo; rengiama vien dėl savo 
narių, lodei tie, kurie dar ne

sate kliubo nariais pasiskubin
kite tapti jais, o nesigailėsite 
niekados palikę, jais.

—Jonas Raiko, 
A. Ž. L.P. P. K. koresp.

BURNOS LIGOS

Dr. C. fherry paskaita Mokslo 
ę Draugams

Rytoj, 10:30 vai. ryto, Ray- 
mond Chapeiy (816 W. 31 St.) 
įvyks labai svarbi paskaita apie 
Burnos ligas.

žmonės paprastai kreipiami į 
daktarą Lik tada, kai su jais pa

sidaro kas nors negera. Jie nė
ra pratę eiti ‘į daktarą pasitei
rauti apie savo sveikatos bendrą 
stovį. Su dantimis jie taip pat 
elgiasi: eina j dantistą tik tada, 
kai dantys sugenda.

Dr. Gherry savo iliustruotoj 
paskaitoj parodys koks didelis 
yra pavojus dėl nepaisymo ir ne- 
prižiurėjimo dantų.

Be to, kalbės keletą minučių 
Imigracijos viršininkas p. Eby.

—N.

šeštadienis, Kovo 14, 1925

PAGELBĖJO LAIKE
PERMAINOS GYVENIME
Vartojo Lydia E. Pink- 

ham’s Vegetable Compound 
kritiškame laike.

West Side
D-ro ,Vinco Kudirkos dr-jos 

susirinkimas.

l)-ro-Vinco Kudirkos dr-jos 
mėnesinis ‘susirinkimas įvyko 
28 d. vasario, Meldažio svetai
nėje. Šiame- susirinkime ma
žai narių dalyvavo, vos tik 
buvo galima tiesotai laikyti 
susirinkimą. Fin. Rast, prane
šė, kad vienas dr-jos narys 
serga — J. Šapis. liko sužei
stas-dš darbo parvažiuojant. 
Vienas narys pridavė laišką 
dr-jos vardu nuo Liet. Teatr. 
Ku-jų S-gos kviečiantį daly
vauti jų parengime I I d. kovo, 
Chicagos Liet. Auditorijoj, 
lėliškas priimtas. Išklausius 
raportus nieko svarbesnio ne
buvo veikta šiame susirinki
me ir anksti susirinkimas už
sibaigė. Geistina, kad vvestsi- 
diečiai tankiau lankytųsi į su
sirinkimus, nes iš tolimesnių 
apygardų nariai tankiau ir an
ksčiau atsilanko negu vietiniai.

Paprastos slogos yra la
biausiai prasiplatinusios 
Jungtinėse Valstijose ir Ka
nadoje. Bet kiek žmonių te
supranta, kiek daug blėdies 
padaro ta liga? Chicagos 
Sveikatos Departmento Biu- 
letinas rašo: “Pražudymas 
darbo laiko ir sumažinimas 
spartumo iš priežasties slo
gų, siekia milijonus dolerių 
kas metai, o fiziniai nuosto
liai iš priežasties slogų, 
pneumonijos ir net mirčių, 
gulima tiktai matuoti žmo
nių nusiminimu, bet ne do
leriais ir centais”. Gydant 
slogas visuomet reikia var
toti Cough Sedative ir laxa- 
tive ir todėl Trinerio Cough 
Sedative ir Trinerio Kartu
sis Vynas turi būti visuo
met ant rankų laike kovo ir 
balandžio mėnesių. Trinerio 
gyduolės niekuomet neapvi
lia. Mr. Jacob Tomascik ra
šė mums iš Spruce, W. Va., 
Box 153, vasario 2: “Kuo
met aš kenčiu nuo skilvio 
trubelių, nei vienos kitos gy
duolės man taip nepagelb- 
sti, kaip Trinerio Kartusis 
Vynas. Kuomet aš gyvenau 
Illinois valstijoj penki me
tai atgal, mano sveikata bu
vo labai menka, bet kuomet 
aš pradėjau vartoti Trine
rio Kartųjį Vyną, aš iš sy
kio pajutau daug geriau. Aš 
rašau tiktai tiesą, jos yra 
geros gyduolės nuo skilvio 
trubelių ir aš jas rekomen
duoju visiems”. Jei jus ne
galite gauti Trinerio gyduo
lių jūsų apielinkėj, tuomet 
rašykit pas Joseph Triner 
Company, Chicago, III.

Neužmirškit šj 
vakarę pamatyti 
PAKRIKĖLIUS

’ \ 1111 ... 1... M "

Važiuokite Lietuvon į Svečius

00 Kelione iš New Yorko 
“Klaipėdon ir Atgal

Naujienų Eskursija 
LIETUVON 
. Gegužio 2-trą

Baltimore, Md. — “'Ah vartojau 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com

pound, kad jos pa
gelbėtų man mano 
gyvenimo permai
noje ir nuo nusil
pusios sistemos. Afi 
jau kentėjau nuo 
senai, vaitojau ki
tas gyduoles, bet 
jos man nepagel
bėjo nieko. Pas
kiau aš skaičiau 
laikrašty apie Ve
getable Compound

ir po išvartojimo butelio, aš jaučiau
si geriau. Aš neužsiganėdinau su 1 
buteliu, bet vartojau jas visą savo 
kritišką laiką ir aš dabar praktiškai 
sveika moteris. Aš turiu dvi dukte
ris kurių sveikata buvo labai menka 
kol jos neištekėjo ir man jos labai 
rūpėjo. Aš daviau joms Vegetable 
Compound ir joms pagelbėjo, o kuo
met jos apsivedė, tai joms pagelbė
jo prie gimdymo kūdikių, šios yra 
svarbios ir geros gyduolės nuo viso
kių moterų ligų ir aš rekomenduoju 
jas visomsv. — Mrs. L. Gingrich, 
137)5 N. Gilmor St., Baltimore, Mary- 
land.

Vegetable Compound yra atsakan
čios gyduolės dėl moterų vidutinio 
amžiaus. Lai jos pagelbsti jums nuo 
nervingumo, jautimą nusilpimo ir 
karščiavimo kuris, yra paprastas šia
me laike.

ANTANAS GUSTUS 
mirė 10 d. Mareli, 1925 m., 
8 vai. iš ryto, sulaukęs 52 
metu amžiaus. Paeina iš Lie
tuvos, Kauno rėd., Telšių ap. 
Plungės parap., Narvaišių kai
mo. Išgyveno Amerikoje 25 
metus. Paliko dideliame nu
liūdime brolius Juozapą ir 
Stanislovą (Justus, ir brolio 
dukteris Anną Rimkienę ir 
Domicėlę Pavlavskienę. Lie
tuvoje du brolius Ignacą ir 
Julijoną ir /seserį Liudavifyą 
Varnelienę. Kūnas pašarvotas 
7.36 Chicago St., Dolton, III. 
Laidotuvės įvyks 16 d. kovo, 
1925 m. iš namų 8 vai. ryto 
bus atlydėtas į visų šv. pa
rapiją, 108 \Vabash avė., <u- 
iro.į įvyks pamaldos Už. ve io; 
nio sielą. Po pamaldų • biis • 
nulydėtas į šv. Kazimieroj 
kapines. Nuoširdžiai kvic-* 
čiame visus gimines, drauy 
gus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose pamaldose; Nubudę< pa
silieka: ‘ ’

Brolis Juozapas • ir Sta- 
nis oya.s Gustus ir brolio 
dukterys' Aiuia' ir Domi
cėlė, 736 Chicago St., 

’ * Telf Dolton “777
Doltoitv III. - .

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Masalskis.

Ši vakarę lošia

PAKRIKĖLIUS

F’ulk. Robei-t W. Stev/art, <li — 
rektorių pirmininkas ir prezi
dentas Standard Oil Co. of In
dianą, kuris ir iš jA.merikos pa
bėgo, kad nereikėtų liudyti 
skandalingoj Teapot Dome by
loje, kurią valdžia užvedė, kad 
panaikinus aleijausi kompanijų 
per papirkimus gautas dideles 
koncesijas—didelius laivyno
aliejaus laukus. Byla ir yra už
vesta prieš aliejaus trustą —- 
Standard Ool Co., todėl jos vir
šininkas skubiai ir išsinešdino iš 
Amerikos; kad nereikėtų liudy
ti teisme. Jis pabėgo Meksikon 
ar Pietinėn Amerikon.

DR. HUMPHREY5’

nuo

IHDIGESTIOI

U.S. LINIJOS LAIVU 
LEVI A T H A N 

/ •

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

Norintiems Važiuoti 
Lietuvon

ERIE R. R. Pakeliui į NIAGARA FALLS
Priežiūra

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

i ■ ’
Pigumas

Neveizint, kad laike ekskursijos yra duodama 
daugybė patogumų ir progų visiems keliaunin
kams, ir dar kaina yra didžiai nupiginta. Laiva
kortės dabar yra pabrangiausios. Perkant laiva-. 
kortę atskirai kainuoja į abi puses $239.50 ir 
augščiau; gi su šia ekskursija laivakortė 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
tu miestų pakeliui iki Buffalo, bus nugabenti j 
garsiausi vietą. TVinerikoje, Niagara IValls ir ten 
per keletą valandų apžiurinėti gražųjį ir įdo
miausiąją vandenpuolj. Apžiūrėję vandenpuolį 
vėl sės į tuos pačius vagonus ir keliaus New 
Yorkan. .

Visais reikalais kreipkitės

Bandoma gauti speciali traukinį
Erie R. R. gelžkelis prisižadėjo duoti specialį 
traukinį 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 agentū
rų, jei iškalno apie tai praneš Naujienoms ir 
taipgi palydovai, kurie norėtų palydėt savo gi
mines iki New Yorko.T

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

Skubinkite sutvarkyt popįeras
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
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

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

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

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
sų 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 FalĮs. Vi
si keliauninkai keliaujantis 
iš Chicago ar iš kitų mieste
lių f 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
gę iki balandžio 29-tos.

Neužmirškit šį 
vakarą pamatyti 
PAKRTKeLIUS

• . y* . \ ‘ b / \ l' ‘ ■ j k?*’ ' ■< U . J ’
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Šiandie vaidins “Pakrikėliuose” Pranešimai PRANEŠIMAI I JIESKO KAMBARIŲ REIKIA DARBININKŲ

_ _ ----- , i.,, . .
Kauno ir Petrapilio artistė, atvykusi iš Lietuvos <Irau-, 

<>e su artistu J. Vaičkum, šiandie, Lietuvių • • Auditorijoj’,' 
vaidins “Pakrikėliuose” vieną iš svarbiausių rolių — Valetv - 
Rnos žaizautės. Veikalas grtižus, o ir vaidinimas busiąs ge/, 
fas, kokio chicagicciai dar nesą matę, tad visi šiandieva
kare, eikime Lietuvių Auditorijom

Be. artistės P. Tendžiuhitės vaidinime dalyvauja: arti
stas .į. ''Vaičkus, P. Petraičiutč-Miller, L. Klimiutė, M. Dun
dulienė, J. Uktveris ir kili.

—------------ ---------------------------

Šiandie vaidinama “Pa 
krikėlius"

’H

Vaidinime 
artistai, 
Vaičkui.

dalyvauja geriausi

Lietuviųšiandie,
Airditorijoj
St., pamatysime

-gražią komediją “Pakrikėltai’*? 
Komedijos turinys labai įdo
mus savo inlrygomis, nes ta
me veikale išvestas sutrunčju- 

apskretusio purvais pilies 
šeimininis gyvenimas, kurs 

atrodo gražiai,

kovo 1 I 
, 3135 So. Halsted

nepaprastai

Cto
paviršutiniai
bet panagrinėjus gelmėse ma
tai kaip tas gyvenimas neturi 
jokio vidujinio turinio, jokios 
idėjos, 'fenai pilietis valgo ne 
dėlto, kad gyventi, bet gyvena 
Heilo, kad valgyti ir linksmin-

k a visuomenės akvse buvo 
pavyzdžiu doros, rimtumo, ide 
jingumo, o pasirodo iš visų pu-

kiusieji į šio veikalo vaidini
mą pamatys daug bendrų bruo 
žų ir iš musų kasdieninio iš
blyškusio g\ veninio.

Vaidylų sąstato rimtumas 
duoda vilties, kad veikalas bus 
ir pastatymo žvilgsniu kas tai 
nepaprasto. |Vaidinime dally- 
vauja geriausios ir seniausios 
Chicagos artistų pajėgos, 
drauge su atvykusiais iš Lie
tuvos artistais: Vaičkum ir 
Tendžiulyte. Veikalą režisuoja 
.J. Vaičkus. Baldus visiems ak
lams skolina Bridgcporto Fur
nitūra Co., gėles — papuoši
mui scenos — gerb. p. S .Lo- 
veikis. Reiškia S-gai pasisekė 
sujungti geriausias scenos pa
jėgas po vieną meno vėliava.

Reikia tikėtis, kad šis veika
las patrauks kibiausiai mole- 
ris, nes joms bus graži panu>

Kadangi Auditorija kol kas 
dar nepagamino dekoracijų, 
xpač tam veikalui reikalingų, 
lai jos bus atgabentos iš kito 
teatro. •

Itkielai parsiduoda visose 
redakcijose, pas p. 'Lopą, Ju
cių, Budrikį, Stulpiną, Mildos 
vaistinėj ir S-gos narius.

Po vaidinimo bus šokiai. —y

\ ši vakara lošia

P’AKKIKĖLHJS

i _is, ką, kur, kaip 
kada rengia., veikia 

ar kviečia.

ir

Mokslo Draugų paskaita. — Ne- 
delio.j, kovo 15 d., Raymond Gha- 
pelyj (816 \V. 31 St.) 'Mokslo Drau
gu prelegentu bus Dr. G. (Jierry, 
kuris laikys iliustruoti) paskaitą 
apie burnos ligas.

Be to, kalbės dar imigracijos vir
šininkas p. Kby. —Mokslo Draugai

North Side". — A. L. T. Sandara 
23-čią kuopa laikys mėnesini susi
rinkimą nędčlioj, kovo 15 d., 2:30 
Vai. po piet, Liuo.svbčs salėj. Visi 
nariai sandarieciai maloniekile bū
ti laiku ir priė progos atsiveskite 
naujų narių. —K. J. 8enu.«ka, sek.

Lietuvos Mylėtoju Draugystė laikys 
mėnesin ' - ‘ 1 ’ ’ - ■ ••
1925 m., 
Antano
Gerbiami draugai molonėkite visi pri
būti ant susirinkimo, nes turime dau
gel svarbių reikalų dėl aptarimo, ku
rie bus nutarta tame susirinkime..

— K. .L Demereckis, rast.

susirinkimą kovo 14 dieną, 
7:30 vai. Vakare, svetainėj 
Urbono 3338 Auburn Avė.

ŠEIMYNIŠKA VAKARIENĖ, h 
LSS 81 kuopa' rengia šeimynišką 

vakariene šeštadieny, kovo 28 d., 
Wicker Purk svet., 2040 Nofth Ąv. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 
$1 yptdai. Bus pagaminta skani 
vakarienė, gražus programas ir. šo
kini. Tikielus galima gaut Nau.ji.e-; 
nose, 1739 S. Ilalsled St., Aušros 
knygyne, 3210 S. Ilalsled St. ir pąs 
visus kuopos narius.

Kviečia LSS 81 kuopą.

Roseland. — Kovo 14 d. 8 vąk 
vakare Aušros kambariuose įvyfa 
Amerikos Darbininkų Apšvietos 
Draugijos 21 kp. susirinkimas. Ja
me bus raportai iš komiteto ir iš 
įvairių komisijų. Taipgi bus svars
toma A; D. j-A. D. ,suv.ažiavimo, ku
ris įvyks.- šį pavasarį balandžio

’. Todėl visi nariai malonė- 
atsilankyti paskirtu laiku. 

—Sekretorius.
mėnesi 
kitę

J VAIKINAS ieško kambario Bridge 
) porto apielinkėj prie mažos šeimy 

s uos be valgio, turi būti geras : 
mas. Turinti praneškit į 

Naujienų Skyrių 
3210 S. Halsted St. 

Win. 
--- ;-------------- i---- j-------------

PAJ1EŠKĄU kambario šiąuri- 
. ' nė j dalyje miesto dėl vieno vai- 

arEn«y?LI ka/l ir"l‘ua' kokia’"'Ai"“|)tfao. Meldžiu atsišaukti per lai- 
šaukit ne senesnės iki 40 metų, ir 
kad mylėtų dorą gyvenimą ir ne
paisytu gyventi mieste ar ant ūkių. 
Aš esu vaikinas 33 metu. turiu

VAIDYLV BROLIJOS 
SUSIRINKIMAS

t

■ Vaidylos renkasi rytuose kovė 
■16 d. Perktlno įsakymu.

K rr i jjkite.s laišku 
nes gyveni; vienas.

(>ū(» w,

ĮVAIRUS skelbimai
Tel. Yards 7282

BR1DGEPORT PAINTING 
& iIDVV. CO.

Malevojam ir popieruojani. 
laikom fnalevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANčlONIS, Prez..

Už-

rui
_________ VYRŲ_________

REIKALINGAS barberis už 
partnerį su mažai pinigų. Kąs 
norite turėt pastovų darbą ir 
gerą algą, atsišaukite greitai.

Jonas Parris,
808 W. 35 St.

-_______________ 7

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė, pir

mos klesos “fixcheriaibiznis 
cash, nėra knygučių.

1000 N. Ridgeway Avė.

šką po šio antrašu.
, J. Strolia,
jį323 Lowe Avė. Chicago, III.

PAIEŠKA U kam bario, kąd 
butų garu apšildomas ir nema
žas, arba du kambarius iš fron
to, gražioj apielinkėj; butų ge
riau kad. pietų dalyj. Box 484, 
1739 S. Halsted St., 'Chicago, Iii.

DUOSIU DYKAI kambarį 
teriai arba vedusiai porai, 
pVizItlrČs nųmo du vaiku, 
eina į mokyklą.

6451 S. May Si. 
Ant antrų lubų 

Tel. Englevvood 201?)

mu
ku r i 

Abudu

VYRU
AM B ITIN G U PROGA
ŠTAI KUR JI.

geroje vie-
“ J)es- 

nereikalin- 
at- 

pri-
>■, (i

toje prie W. 20 SL, netoli 
p’aiųes Avė. Patyrimas 
gas. Namu statymo sezonas jau 
ėjo. Pradėki! tuojau. Laikas 
brendo.

A. W. Komarek (’.o., 
3818 W. 26 St.

ninku lylitibas laikė savo mė
nesinį susirinkimą kovo I d. W. 
Lukšto svet. Svarbiausias už
davinys buvo apsvarstyti užpa
kalinių galvelių (ėlių) eemen- 
tavimą. Pereitų rudenį išcemen- 
tavo 1 bloką pavydale duonos 
kepalo rundiną. Esant taip 
i.šct menluoti elei vanduo ir 
srutos 
t us, o 
rąžius,

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663, Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikraštį, praneša 
kilę irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš, ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumerius “Naujie
noms”. —Aušros Knygynas.

iš ėlių turi bėgti i lo- 
kai kam į r tįsis ir ga- 
tuo daugumas daug! rims,’ 35c.' 
Jau kelis sykius buvo 

kreiptasi prie miesto valdžios 
su reikalavimu panaikinti tokį 
nelikusį planą ir cementuoti 
ėles su Įdubimu vidury, kad 
vanduo nueitų į gatves nuova
das (suras). Valdžia, žinoma, 
tam priešinasi ir nenori savo 
planų mainyti, šiame susirin
kime liko nutaria įteikti Kliu- 
be vardu reikalavimą, taipjau 
rinkli parašus po peticija, kad 
tuo privertus, valdžią išpildyti 
gyventojų reikalavimus.

ROSELAND. — TEATRAS IR BA
LIUS'. Rengia L. D. K. Vytauto 
Draugija No. 2, nedelioj, Kovo-March 
15 d., 1925, Strumilos salėj, 107 St. ir 
kampas Indiana Avė. Durys atsida
rys 5:30 v. v. programas prasidės 
6:30 v. v. Po teatro šokiai prie ge- 

• 1 ros muzikos, šiame vakare bus su- 
(loštas 2 veiksmų veikalas “Piršly- 

fl-‘bos”. Lošėjai Lietuvių Proletarų 
Meno Sąjungos 2 kp. parinkti ar
tistai. įžanga vyrams, 50c., mote- 

Kviečia visus
Komitetas.

Jei visados susirinkimai bu
tų taip skaitlingi, kaip pora 
pastarųjų ir darytų spaudinių 
Į valdžių, tai, beabejo, valdžia 
turėtų 
vimus.

išpildyti visus reikala- 
Kiikvienas šio mįes- 

lidtivis namų savi
tu retų priklausytiįlinkas.

prie šio Kliubo ir spirti vald
žia daugiau rūpintis šios apie- 
linkės pagerinimu.

Raštininkas.

18 gatvės apielinkė
129 kuopos nusirinki-

mas įvyko 8 d. kovo, Dvorak 
Park svet. Narių atsilankė 

Ta- 
reikale 2-ro

konkurso pi įimtas 
taipgi trys orga- 
kaipo konkurso 
Gelgaudas P. Ak- 

. .lanušaitis užvirlin

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos valdybos susirinki
mas įvyks pirmadienį, kovo 16 d., 
Liuosybės svetainėj, 1822 Wabansia 
Avė., 7:30 vai. vak. Visi valdybos 
nariai malonėkite susirinkime laiku 
būti. — X. šaikas.

PAKRIKĖL1US šį vakarą, šešta
dieny, Kovo-March 14, stato scenoje, 
Am. Liet. Teatro' Kur. Sąjunga, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted Str. Vaidinimas prasidės ly
giai 8:15 vai. vak. Po vaidinimo šo
kiai. Kviečia visus skaitlingai atsi
lankyti RENGIMO KOMITETAS.

Dr-stės Lietuvos Kareivių mėne
sinis susirinkimas atsibus sekma
dieny, 15 d., 1 vai. po pietų. Liet. 
Litios^ybės svet., 14 St. ir 49 Ct. 
Draugai bukite visi i 
kas nors naujo draugijos labui. Be 
to nepamirškite 
i i U. —Sek r. K.

atsivesti nauju 
1*. 1>.

Bus

Viekšniečių Kliubo susirinkimas 
įvyks sekmadieny, kovo 15 d., 2 
vai. po pietų, Davis Sųiųjre svet., 
45 ir Paulina. Malonėkite viekšnie- 
čiai susirinkti paskirtu laiku.

A. J. Mosgers.

Birutės Kalno Draugijos susirin
kimas įvyks nędčlioj. kovo 15, Ur
bono svetainėje, 3338 S. Auburn 
Avė., 1 vai. po 'pietų. Visi nariai 
malonėkit attili į susirinkimą, nes 
yra daug svarbiu dalykų dėl ap
svarstymo. —Valdyba.

Tautiškos Draugystės Lietuvos 
Dukterų mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedelioj, 15 d. kovo, f:30 v. 
ro pietų, Mark YVJiilc Sųuflre kny
gyne. Malonėkite visos nares atsi
lankyti. —Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAImažai. S|LA. laidomosios 
rybos pranešimas 
auksinio 
vienbalsiai 
nizatoriai, 
dalyviai .1 
slinas ir I
Ii. Laiškas nuo SLA. 2-ro aps
kričio- priimtas. Nutarta, kad 
organizatoriai dalyvautų bu-; 
siaučiame' 2-ro apskr. organi
zatorių. .- .suvažjąyinH'.'
kuopa mėgina dėl i pastangų, 
kad SLA: !‘4?vas auksinis kon- 

kuogeiįatrsių

PAJ IEŠKAU darbininko; jo 
vardas Kazimieras ar C1 taries, 
seniau jis dirbdavo pas Krank 
Vaikasų. Atsišauki!.

J, Ortakis,
1730 S. Halsted SI.

Musų1

ku/iTsas'^' duotu

PAIEŠKAI' brolio Jono Jazuke 
vičiaus 
s kričių 
eagoje.

Ona

(iš kaimo Marcinkonių, ap- 
Gardino), gyvenusio Chi- 
Labai yra svarbus reika- 

meldžiu tuoj- atsišaukti. 
Jaz.iikevičailė-Vaišnorieiič,

101 Oak S t., Lavvrence, Mass.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EKPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS
Long distance handlirig. 

Turihie tiaūį* patyrimą.
3406 So.'Halsted St. > * • •

Phones: Ytls 3108 — Blvd. 1969 res.
------ z -----  -- —

.. STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurirnaa užtaisomas ir 
garąjįtuojanias už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir ame- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Dl^ 
tižiausia ir geriausia stogų dengimo 
ištaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Duąne 
Roofing Co., 341.1-13 : Ogden <Ave., 
Phone Lawdale 0114.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

REIKALINGAS gerai žinantis mu
zikų 'Vargonininkas į Lietuvių 'Tau
tos Katalikų ’ Bažnyčią Scrhnton, 
Pa. Antradieny, Itovb 17, iki pietų. 
Atsišaukit asmeniška).

2509 S, pniop’ Ąvc. Chicago, III.
Kini. Vyskupas J. Gritėnas

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI 1 arklys ir du 
vežimai su visais pakinkais. Ar
klys ir vežimai geri. Nupirksite 
pigiai.

Kreipkitės:
/ 4819 Hamlin Avė.

BEAUTY PA11LOR parsiduo 
da labai pigiai, biznis išdirbtas. 
Parsiduoda iš priežasties ligos. 
Sykiu parsiduoda stubos rakan
dai,, karpetbs, pianai,' Daining 
ruimo setas.' Ponographas, rekor
dai, Radio, sykiu rendai 7 rui
mu flatas.

Kreipkitės
3238 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9820

tas, su valgiu ar be; vienam 
vaikinui ? ar dviem', merginom, 
prie laisvos šeimynos.

738 (W. 61 St.,;.2.rdš lubos
Tel. Norinal 7245'”"t

PARDAVIMUI Hudson auto
mobilius 1923. Nupirksit už la
bai pigių kaina. Galima matyti 
tik vakarais.

,3300 So. Union Avė. 
2 lubos

EXTRA!
Stok( ir .pagalvok, kur gausi šil

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

3534 S. Parnell Avė.
v. 2-ros lubos iš fronto

PARiSIDUODA lordas, 1 to
no trekas, 1923 
šiam stovy. Turi 
tas greitai.

3362 Lowe
Ant antrų

PARDAVIMUI cash meat niarket 
biznis gerai išdirbtas, su pagyve
nimu, lysas ant 5 melų, duosiu ant 
išmokesčiu arba mainysiu an| pra
nertas. »

10321 S. Michigan* Avė.’*
Tel. Pulhnan 9691 •,

;---- -q7 ;■ ■—-
PARDAVIMUI groserne lietuvių 

apgyventoj apielinkėj. Biznis yra 
gerai išdirbtas ir neša gerą pelną. 
Pardavimo priežastį patirsi! ant 
vietos.

1844 Canalport Avė.
m., geriau- 
but parduo

lubų.

F. J. YANAS 
2805 West 63rd St. 
Užlaikau Geležinių 

Daiktų: i
l' .

Malevų ir kitų reikalingų daiktų 
prie namų. Geriausios malevos 
už žemiausias kainas. Kviečiu 
vietinius lietuviu.^ atsilankyti, o aš 
suteiksiu teisingą patarnavimą.

Mes . parduodame olftelio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke A v. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Hayi^arket 4221

I !■— !■!■■■ Ilim II II MBI I ■■■.......... III b........... ..... I I lli—^
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Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS v
NAMŲ STATYTOJAI

* * P’
<3804 So. Kedzie Avenue

CHIČAGO.

- <— ......... -—4--- ——— -----------
\ REIKALAUJU pirkti tuojaus var
totus vieną ar iau baltus “barber 
chairs’’. Jeigu kas turite parduoti 
greitai, atsišaukite pažyi’nedaine sy
kiu ir kainą.

P. J. KUTRA
1012 So. Main Street 

Rockford, III.
--------------------------------------------- 1--------------------------------------------

DYKAI, DYKAI
šiuomi pranešu lietuviams, jog 

įsteigiau lietuvišką giasolino ir gri- 
zavimo stotį Brighton Parke. No
rėdamas patarnauti visiems auto
mobilių vartotojams ir \duosiu ku
ponus sutaupymui pinigų Malonė
kite atvažiuoti, o aš, slenksius .šva
riu ir maloniu patarnavimu i užga
nėdinti visus.

K. KALA1N1S, x

Pilone Lafayette 0187

ISRENOAVOJIMUI
PAS1RENDUOJA 4 gražus ruimai 

su visais tinkamais įtaisais — elek
tros šviesa, maudynės ir t. t. Ren
da gana pigi. Del sužinojimo kreip
kitės — dienomis iki 6 vai. vakaro, 
2800 So. Emerald Avė., o nuo 6 
i tą pačią vietą kurioje randasi 
mai —

4549 So. Harding Avė.

vai. 
rui-

FLATAS ant rendos, naujai 
ištaisytas, geras dėl didelės ar 
mažos šeimynos. Savininkas gy
vena ant 2-rų lubų nuo fronto. ' 

1316 So. llermitage. Avė.

ANT' rendos pusė flato viso 6 
kambarių. Gyventi sykiu vedu
siai porai, kurių moteris butų 
namuose. Gali turėti vieną vai
ką. Del platesnių žinių kreipki
tės; 4446 So. Sawyer Aye„ Tel. 
Lafayette 4787. .> £4_ _____

RENDON l'lalas, I kamba
riai, 2 lobus, geroj vietoj. Kam 
reikia kambarių, meldžiu atsi-

1337 S. 19 Avė., Ciceru, 111.x

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

PETER GADEIKO,
1606 So. Halsted St.

PAS IREN D A V()J A kambarys 
dėl 2 merginų, vaikinų arba ve
dusiai porai. Gali ir virtuvę 
vartoti.

Cicero, III.

REND'AI kambarys, šviesus ir 
švariai užalikomas, dėl vaikinų, ar
ba vedusiai porai, su visais param 
kūmais, antros lubos. Galima 
tyli visados.

4454 S. Talman Avė.
1 Tel. Lafayette 2844

ma-

IŠRENDAVOJU kambarį vaiki
nui ar merginai. Vienas blokas nuo 
strytkarių ir lietuviško restorano. 
Kambarys šviesus ir didelis. Atsi
šaukite subatoje ir nedėlioję.

3021 W. 4T Place „ 
Antros lubos

RUIMAS'ant rendos dėl vaikinų, 
merginu arba vedusiai porai. Kam
bariai šildomi. Ar su valgiu ar be 
valgio, arba patys pasigaminsit. 
Ant antru labu iš priekio. Mane 
rasit namie dieną ir vakarais.

703 W. 21 Place, Chicago

JIESKO DARRO
IEŠKAU darbo už buoerį; jau

nas, apsukrus vyras, turiu apie 
melus patyrimo. Kam reikalingas 
meldžiu atsišaukti tpo 5 

P. Butkus, 
1701 Lorel Avė.

Tel. Mansfield 7982

v ak.

Atyda dėl bučerių.
J ieškau darbo už bučerį, esu ge
rai patyręs, kalbu gerai angliš
kai ir lenkiškai. J. Drazdas, 
10805 So. Wabash Avė., Rose- 
land, III.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 ruimų ra

kandai — (furniture) daiktai. 
Visi geri. Kaina prieinama.

Kreipkitės, 2 lubos.
4816 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI moderniški 5 kam
barių rakandai, bus parduoti už didelį 
bargeną. Visus sykiu arba dalimis. 
Parloro setas, valgomo kambario se
tas, miegamo kambario setas, karpe- 
tai ir fonografas ir grojiklis pianas.

5601 So. Wjnchester Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI groserne randasi 

puikioj vietoj, Taipgi prilaikom rūky
tos mėsos, 4 kambariai dėl pagyve
nimo, baąne ir gaiadžius priguli prie 
grosernės, renda pigi, priežastjs par
davimo, einu j kitą biznį.

4422 So. Ilnnore St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
šiaip smulkių daiktų krautuve; 
parduosiu pigiai. Atsišaukite 
greitai.

592! Went\vorth Avė.

BARGENAS aidi naujos Audito
rium. Parsiduoda valgykla, lietu
vių a’pgyvehtoj apielinkėj. Biznis 
išdirbtas ir eina gerai. Parduodu, 
nes turiu du bizniu.

3103 S. Halsted St.
-------------------------- 1 .

groserne, icc 
krautuve, 
daug mc- 
koloųijoj, 
priežastis

PAltSI DUODA
i ream, kendžių ir cigarų 
Biznis yra- išdirbtas per 
tų. Lietinių apgyvento] 
prie parko. Pardavimo 
patirsi! ant vielos.

4156 S. llermitage A ve

* PARDAVIMUI delikatesen n 
groserne. Daromas geras biznis. 

(Turi būt parduota iš priežasties 
ligos. Renda $30 i mėnesį. Kam

bariai iš užpakalio. ..................
544 W. 37 St.

REIKIA šeimynų prie darbo 
auginimui 
Wisconsine.
ga. Dykai renda, daržas ir 
kraustymas.

Stepe Sijak, Supt.

EXTRA BARGENAS.. Parsiduo; 
da pirmos klesos bučernė. . Geri visi 
rakandai, 3 svarstykles, marmoro 
aisbaksiai. Pasiskubinkit, gausit bar- 
geną, nes turi būti greitai parduota. 
Kreipkitės

3808 Lowe Avė.
Tel. Boulevard 6502

cukrinių
Mokama gera

burokų 
ąl- 
nu-

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

J IEŠKAU moteries ar merginos 
dirbti prie virtuves Road Housyje, 
Willow Springs, Til. Gera mokes
tis, valgis ir guolis.

Atšišaukite
CHAS. M AK UTENAS, 

3464 Auburn Avė. 
Boulevard 6541

Neužmirškit šį 
vakarų pamatyti 
PAKRIKeLIUS

PARDAVIMUI groserne ir bučer
nė, su 2 pagyvenimų mūriniu namu, 
arba be namo. Parduodu ir vieną 
namą, Vienuolyno apielinkėj, savinin
ką rasit kasdien, o nedelioj iki pietų.

6747 So. Western Avė., 
Tel. Prospect 2469

—_—r... ----- -----
PARDAVIMUI groserne ir bu- 

černe/ kampinis namas, tik 7 me
lų senumo, 90 pėdų frontas, 150 
pėdų ilgumo, 6 gyvenimui kamba
riai užpakaly grosernės, tikrai mo
derniškas, kaina liktai $8,500. Taip
gi lavoras ir rakandai. Pardavimo 
priežastis — išvažiuoju į Califor- 
niją. Rašykite pas • , 

Wm. Korman,
335 Seibold Street, Peoria, III.

PARDAVIMUI delikatesen, 
cigarų, tabako ir saldainių krau

tuvė. Geroje vietoje. Parduosiu 
pigia kaina, nes pasitraukiu is 
biznio. 1118 W. 79 St. Telephone 
Triangle 3546

PARDAVIMUI grosernė ir pieni
nė, geroj lietuviu apgyventoj vie
toj. Bizniu, gerai išdirbtas per dau
gel nie|ų. Priežastį;, pardavimo pa
liesit ant viętosA j ,(. |:

Atsišaukit . . • , ' «.
173 ■

PARSIDUODA ‘♦g'^ošernė ir 
dclicallessen, (..krahluvč, lietu
vių apg^veirloj apielinkėj. Kai
na

95(UW. 18 St.

1 *A1 i 1 >Ą V1M UI grosen i ė, dc- 
likatescn, cigarų, tabako ir no- 
tion. Krautuvėj yra daromas 
geras biznis; veikite greitai.

4091 S. ,Wells tS., 
kampas Root St.

PARSIDUODA grosernė ir 
kendžių šturas, su keturiais 
ruimais; yra elektra ir vanos.

3530 Parnell Avė.
Tel. Yards 3285 y

PARSIDUOįDA ledo, anglių 
ir expressing biznis. 2 arkliai 
ir du vežimai. Taipgi 4 kam
barių rakandai. , 

2725 W. 16 St.
Tel. Rock\vell 2936

PARSIDUODA grosernė; randas 
ant kampo geroj vietoj. Biznis ge
rai išdirbtas, kambariai pagyveni
mui; renda nebrangi. Parsiduoda 
pigiai.

3501) E. Emerald Avė.
Tel. Yards (ii 10

PARDAVIMUI bekernę; parduo
siu arba mainysiu ant tolo; turi 
būt parduota j trumpą laiką. Prie
žastis pardavimo — važiuoju ant 
ūkės.

1530 S. llonore St.
Tel. Lat'a.vcllc 8583

RADIO GRAMAl’ONAS į vieną. Kam 
eiti į koncertus, kad galima namie 
turėti koi.iųerhj; pilkit Hudiola, ku
ri perduos koncertus iš tolimesnių 
miestų. Mesi priimam j mainus se
ną gramafoną. Ateikite pasiklausy
ti, nekainuos nieko. Musų kainos 
žemesnės, geriausis patarnavimas.

Gus. Balsevvich
1722 W. 47lh SI. Chicago

PAiRDAVI'MlU'I kendžių ir 
smulkių daiktų krautuvė. Biz
nis išdirbtas senai. Parduosiu 
visų arba pusę.

1707 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė 
ir groserne.
Pigiai.

1 117 S. Iialste<l S t.

PARDAVIMUI bekerti ė, Mar- 
quett(‘ Manor. Daromu biznio 
i savaitę už $600.

S. Morlell,
3733 S. Sacrumento Avė.

T'el.' Ij.tfayellc 1177

PARSIDUODA bučerne ir gro
sernė, biznis išdirbtas,i visokią tau
tų apgyventa. Nupirksit prieinama 
ktėmi. Kreipkitės i ,

Naujienų Skyrių
3210 So. Ilalsled ŠI. No. 201

■ II , ■■■ ......................... ......................................
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PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME I NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME
PARDAVIMUI Simai įsteigtas biz

nis, “merchant” ir galavai pasiūti. 
Krautuvė ir šapu »lel 10 darbinin
ku. Geroje vietoje, renda nebran
gi.

PARMOS — ŪKĖS

2112 Mlkvaukee Avė.
Tel. Spaulding 5080

Mes turime

PARSIDUODA grosernė, 
man Park. Dideli I kambariai, pi
gi remia, listą gali gauti ant kiek 
nori. Visokių tautų apgyventa. 
Parduosiu pigiai, į 2 savaites tu
riu parduoti; važiuoju į Kanadą.

Nedeliomis visą dieną atdaras, j 
5f35 S. Halsted St. * '

speciales
kainas

NAMAI-2EME
PARSIDUODA bizniavus mi

mas, krautvč ir 4 kamb. pagy
venimui. Krautuve tinka viso
kiam bizniui. 2958 Union Avė. 
Savininkas "gyvena 3002 Ėmė- 
rald Avė.

namų.
Apžiupėkte 
juos 
ir
ateikite

, GREITAM PARDAVIMUI 2 biz- 
niavi. namai ant Bridgeporto arti Lie
tuvių Naujosios Auditorijos, mūrinis 
cotage 6 kambarių ir Storas ir ga
radžius ant 2 karų, antras namas 
randasi ant 59 St. Racine Avė. 6 rui
mai užpakalyj ir Storas ir 2 flatai 
ant viršaus po 4 ruimus, $106 ren- 
dos. ’l'iiri būt panluota šią savaitę.

Savininkas
A. E.,

5923 So. Racine Avp.
Tel. Wentworth 1137

j musų 
ofisą 
dėl
informacijų
Musų ' 
ofisas
atdaras ’
visa

PARDAVIMUI medinis bizniavus 
namas Beverly llills apielinkėj, 
storas, 2 pragyvenimo kambariai, 
ant antru hiliii, 5 kamlf. ir vana. 
Kieto medžio grindys, cemento 
skiepas, pačiu šildomas; garadžius, 
lotas 25x180. Rendos $911 į mėn. 
Kaina $8500. |rnokėt $2500, kitus 
mažiau kaip rendą. Savininkas ant 
2 lubų. 10194 VVinston Avė. Kam
ilas Vincennes. Tel. Bev. 3401

dieną 
nedėiioj

4236-4238-4242 S. TAlman

PARSIDUODA mūrinis namas su 
bučerne ir groserne. Biznis išdirb
tas, kitų biznių 'nėra arti. Nemo
kantį buČernės darbo išmokinsiu. Ne
praleiskite šitos progos, tai yra bar- 
gėnas.

Atsišaukite
2519 W. 4.3 St.

Avė., naujas namas, 2-6 
kambarių apartmentai. La
bai moderniškas

•>

karštu
vandeniu šildomi abudul

DIDELIS BARGENAS. Mūrinis 
namas, 2 flatų, ir 4 kambarių, yra 
skiepas, elektra, lotas 25x125, rendos 
$50 į mėnesį, kaina $4,900, reikia 
$2,000. jmokėti, kitus morgičiais. 
Agentų nereikia.

2948 Emerahl Avė.

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

6631 S. Rocksvell St. (

BARGENAS
Parditvimui muro namas. 6 pagyvenimų. I po i>. 2 po 6 kamba

rius. Viskas įtaisyta, naujos ma
dos. Yra elektra, gasas ir maudy
nės; bcizmentas cemeid uotas, ne
praleiskit progos. A. Pocius

1306 S. VVood St.,
3 lubos, frontas

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 
pagyvenimų, su visais tinkamais 
įrengimai^. Namas da visai naujas, 
pusantrų metų kaip statytas. Par
duosiu už gana prieinamą kainą.

•1121 S. Talman avė.

PARDAVIMUI kampinis namas. 
8 kambarių, 14 pėdų frontas, skie
pas 8 pėdų 4 colių augštumo, ren
dų $45 į mėnesį, furnace šildomas, 
kaina $7,800, iki 9 vai. vakare. 

2625-29 W. 37 Placc

6-6

ar-

DIDELIS BARGENAS 
$7,000 cash jmokėti, 2 florų, po 

kambarius, mūrinis namas 
1632 So. 50 Avė. 

Cicero, III.
Garu šildomas, trimingai visi

žuoliniai, skiepas ištaisytas, renda 
$65 mėnesį 1 flatas. Kaina $15,500. 
Galima matyt savininką kasdien.

ANTANAS NUSHARPH, 
Tel. Bervvyn 2024 M.

PARDAVIMUI namas ir ,2 lotai, 
su 2 bizniais, 6 kambarių. Kas no- 
lit pirkti namą galit pirkti ir res- 
tauraną; labai geroie vietoje, parduo
siu už pirmą pasiulyma.

4942 W. 14 St., 
Cicero, III.

Parsiduoda labai pigiai, tu
rim gerą biznį. Atsišauk 
greičiausia, nepraleisk i t 
progos.

3024 S. Halsted St.

kilo
tos

EXTRA BARGENAS 
Parsiduoda 

mas, 5 ir• 5 
mas, cemento 
vanos ir visi 
j>er 125 pėdų, 
iš priežasties 
kraju. 
St., M

2 flatų mūrinis na- 
katnb., pečium šildo- 

beizmentas, elektra, 
parankumai. lotas 30 
Parduosiu už $10,600 

išvažiavimo į* seną 
Atsišaukite 2015 S. Robey 
Abramaviče.

PARDAVIMUI 3 aukštų namas, 
su skJenu ir viškais ir 2 
iš užpakalio, mūriniai, yra 
ra, gasas, toiletai. nereikia 
rendų virš $110 i mėnesį, 
džiu miestą, parduosiu pigiai.

927 W. Cullerton St. (20 St.)

augštn 
elckt- 

taisyti. 
Aplei-

Neužmirškit šj 
vakarą pamatyti 
PAKRIKeLIUS

120 akrų, gera žemė, ir budinkai, 
sodną giriose, arti miesto; puiki vie
ta. Kaina $4,500;

119 akrų, geri budinkai, pusėtina 
žemė, puikia sodną ir giriose upe per 
ganyklą teka, arti miesto. Kaina $3,- 
800. /

80 akrų, gera žemė, ir budinkai;
I upė teka per ganyklą; 3 mylios j 
: miestą, aptvertą tvoroms. Kaina $2,- 
I ,‘iOO. y

40 akrų labai gera žeme ir puiki 
I budinkai, arti ' miesto, lik 1 rnvlia. 
Kaina $3,000.

’ 40 akrų gera žemė ir budinkai, 2
arkliai, 2 karvės, kiaulės, vištos; Mr. 
Ford karas, taipgi visos kitos maši
nos ir padargai. Kaina $2,500.

40 akrų, lik visa ant sodno, getą, 
• stulia 'viena lėk. verta ką už visą far- 
i mą prašau. Kaina $1,900. Puikus sod
nas, visokių vaisinių .medžių.

Visos fanuos ant išmokėjimo.
Klausk

P. D. ANDREKUS 
Pentvvater, Mich.

PARDAVIMUI aut ! 
rnų muro namas, anl 2 
gražioj vietoj anl I llh ir Talman 
avė. Kaina $8500.

2 nugyveni- zPARMOS PARDAVIMUI 
! lubų, labai arba mainymui ant miesto praper-.

NAUJAS muro namas ant 2 lu
bų, po 5 kambarius, su visais įtai
symais ant 44th ir Fairfield A'Ve. 
Kaina $9000.

NAUJAS muro namas ant 2 lubų, 
3 pagyvenimai ir didelis Storas, 
šitas namas bus ^parduotas' už 
$16,500 arba mainysiu ant mažes
nio namo arba mažos fanuos ne
toli Chieagos. šitas namas randa
si Brighton Parke. Atsišaukit pas 

Geo. \vAsiovas 
1138 So. \Veslern Avė.

čių; turiu keletą farmų, kurias 
parduosiu arba mainysiu anl mies
to namų. Parmos randasi prie ge
rų kelių ir prie gerų marketų, ku
rių keletas čionai aprašysiu.

80 AKRU beveik visa dirbama 
žemė, su budinkais, gyvuliais ir 
visais įrankiais, žemė visa lygi, 
molis su juodžemiu, ¥• mylios nuo 
miesto, gražioj vieloj Illinois val
stijoj. Kaina $8000.

MEDINIS namas aht 3 pagyve
nimų po 5 kambarius. Rendos $85 
j mėnesį. Namas randas Brighton 
ParkeK šitą namą galima mainyti 
ant lotų arba parduosiu su mažu 
įmokėjimu. Kaina $7,500.

Geo Waslovas
4138 S. Western Avė.

65 A KR V, 60 akrų dirbamos, 15 
akrų rugių, 
tvoros 
ninkas, grndini, 
ražas, 6 karvės, 
vištos ir visokį . 
ga pro šalį, neloli mm miesto, 
na $6000,

to akrų dobilų, geros 
6 rūmų šluba, barnė višti- 

corn crib ir ga- 
2 arkliai, khinlės, 
įrankiai. Upė bč-

BARGENAS Brighton Park. Na
mas 6 mėnesių senumo, 2 pagyveni
mai po 5-5 rurhai. Namas statytas 
pagal vėliausios mados. Ąrba mainy
siu ant grocery su namu geroj vie
toj. Savininkas gyvena ant pirmo 
flooro.

4135 So. Maplevvood Avė.

PIGIAI PARSIDUODA 2-jų pagy
venimų. 4-4 kambarių, geras mūrinis 
namas, 
l-niam aukšty j 
vanduo.
Blokas nuo 35-tos ir blokas nuo \Vest- 
ern Avė bulvaro

eleklrikos šviesos, gažas; 
yra vana ir šiltas 

Vienai mašinai garadžius.

Kas norite įsigyti pigiai namą, 
kreipkitės prie savinin'o.

3311 So. Irving Avenue
2-ros lubos

ANT PARDAVIMO arba mainy
mo 2 flatų mūrinis namas, po 5 ir 
6 kamb. garažas dėl 2 karų. Ir 2 
flatų medinis narnąs po 5 ir 6 kam. 
2 lotai ir garažas; namas randasi 
south side, Parduosiu arba mainy
siu ant namų, lotų, automobilio, 
bučernės arba kilo biznio.

J. Lepo, 722 \V. 35th St.
apartmenai. Ekstra platus! Ph(>ne B|vd-3249 ar RePublic 10363 
lotas.

5815-5817-5819 So. Sacra- 
mento Avė., naujas namas, 
2-6 kambarių apartmentai. 
Abudu karštu vandeniu šil
domi, yra ugnavietės, kny
gynai, gasiniai pečiai, refri- 
geratoriai, įmūrytos vanos, 
ietuas maudynės, geležines 

entos sienose.

namasANT 2 pagyvenimų muro 
su 2 lotais ant biznio stTyto. La
bai gražioj vietoj Brighton Parke, 
garu šildoma. šį namą mainysiu 
ant didesnio namo. Kaina $12,000. 
Atsišaukite pas

Geo Waslųvas

EXTRA BARGENAS
Greitam pardąvimui 2 aukštų me

dinis namas, 1 štoras ir 3 flatai p<> 
4 kambarius, ant kampo ir extra lo
tus prie šalies. Rendos $IO.‘hOO į mė
nesį, vertas ir į. 
flatai šviežiai ištaisyti ir viskas ge
rame stovyje ir gerti upielinke South/ jtuetle Paiko. 
Side, arti Garfield 
sted St.
$1000.00,. u likusius
Pardavimo priežastis 
nori aplankyti Lietuvą, 
greitai pas savininką.

GROCERY STORE, 
6002 So. State St. 

Tel. Wentworth 0612

60 AKRU visa dirbama žemė, 
juddžcniis su moliu, labai derlin
ga, visi budinkai kaip nauji, tvo
ros geros, 2 geri arkliai, 5 mel
žiamos karvės, 1 veisinė kiaulė, 60 
vištų, 6 akrai kviečių, 23 akrai 
dobilų, 1 akras žemuogių, labai 
puikus sodnas, netoli nuo miesto, 
tikrai puiki vieta., Kaina $6000.

Norėdami gauti gerą fąrnuj vi- 
‘sados kreipkitės prie Antano Bru
žų, katras yra patyręs apie far- 
mas ir vien tik su faymnms užsi
ima. Gausit tikrą ir teisinga patar
navimą. Norintieji farmų kreipki
tės iki morčiaus 14 po mini. 3122 

d. po niim. 
ieago I nau-

PARSIDUODA muro namas, 2 po 
i 4 kambarius, platus lotas, dėl vie

no karo garažas, visi įtaisymai 
šio.^ madbs. Randasi gražioj vietoj, 
arti gatvekarių ir ' 1 1 ‘ 
dos geros, 
neatsišaukit. 
imt 1 lubų.

3119-3121 W. 6o St, pietri- 
tinis kampas 60 ir Troy St, 
4-4 kambarių apartmentai,

• i n u 
naujas namas, garu šildo- tai-
mas,
das.

daug įplaukų už ren- j

Mes
taipgi 
turime
namų 
kitose
kolionijose
kurios
maloniai
jums
parodysime
Atsiminkie,
kad
musų
kainos /

sąlygos
yra
geriausios

ROBIN BROS.
3804 So. Kedzie Avė

Telephone, Lafayette 5153
Lafayette 6438

mokyklos, ren- 
pirksil pigiai. Agentai 

Savininkas randasi
Talman Avė.

BRIGHTON PARK
2* augštų medirųs namas, 2-4 kam

barių flatai, labai geroje ^£90(1 
vietoje, Didelis bargenas

2 augštų medinis namus, 7 pėdų 
augščio cementinis skiepas, 2-4 kam
barių flatai. Viskas modemiška, 
platus lotas. Specialis 1 
bargenas I

2 augštų naujas mūrinis namas, 
2-4 kambarių flatai, moderniškas, 
cash reikia $2090, kitus kaip renda. 

X’8is bar’ $9850
2 augštų naujas mūrinis namas, 

2-6 kambarių flatai, 
trimingai, moderniškas, 
$4500, kitus kaip rendą.

visas aržuolo 
cąsh reikia 

pargenąs.

. Pardavimui bučernė ir 
geriausioj vietoj Brighton 
riu parduoti labai pigiai, '

grosernė 
n Parke, tu- 
vęikite grei

Mes budavojame pagal užsakymą, 
mes imame senus namus i mainus. 
Jei norite namo, pasimatykit su mu
mis pirmiausiai.

Atdara nedėlioj iki 4 vai. po pietų.

8. R. PIETKIEWICZ & 00
’ 2612 W. 47 St.

NAMAI. Mt. Greenyood. Kui
ną $3,500 ir augšČiau. 6 kam
barių, stuceo, $5.500. Gera 
transportacija. Universal

Phono Beverly 1675

IšMAINYSIM 30h akeriu fm.mi 
>>ric didelio miesto, ant gero ko- 
’io, naujos mados trobos, yra elek- 
’ra ir uasas. 30 melžiamų karvių. 
20 lėliukų. 6 arkliai, yia traktoriai 
ir bandoriai - ir visos inašinos, ko- 

vra reikalingos; 200 viš- 
kiaulės. Iš priežasties 
senatvės išmainysim
M. AbramavjČe.

2015 So. Robey St., Chicago.

kios tik 
tu ir 27 
vininko 
namo

ant

IŠMAINYSIU
Naujas kort bildingas, arti South 

Park, 24 flatai po 5 ir 4 ruimus; 
rendos $17,000 ant metų; lotas 
95x160. Išmainysiu ant mažesnio 
namo su mažu primokėjimu.

B. JASUDES,
2015 So. Robey St.

PARDAVIMUI 5—6 kambarių mū
rinis bungalow,' naujos mados, šil
domas karštu Vandeniu arba karš
tu oru. Taipgi turiu apartment na
mą, 2 flatų, 4—ji—6—7 kambarių, 
naujų ir senų. Taipgi yra lotų dėl 
biznio arba dėl rezidencijų. Pas 
mus galima pigiausiai pirkti arba 
būdavot!. $1800 įmokėti už 4 pa
gyvenimų.

H. W. Elmore Co. 
6236 S. Kedzie Avė. 
A. Budvitis, Agentas

Neužmirškit šį 
vakarą pamatyti 
PAKRIKeLIUS

10 FLATŲ mūrinis namas, garu
i visais atžvil

giais. Netoli Vienuolyno ir Mar-
7 . Labai paranku iki

kam linijos ir krautuvių ir 12,000 sė- 
‘ ‘ . įplaukų $9,000 j

metus. Išlaidų tiktai $5,400 įskai
tant palūkanas. 'Piktai $l‘2į500 arba 
$15,000 įmokėti. Pasimatykit su M)1. 
Precin, lietuvis pardavinėtojas.

JORDAN & COMPANY 
3203 W. 63 St. Tel. Prospect

galima gauti daugiau, Šildomas, moderniškas

buivarcio ir Hal-
Kaina $9500.00 įmokėti , dynių naujo teatro.

$75.00 į mėnesį. įsioDin oi
savininkas 
Atsišaukit

APLINKYBIŲ priverstas parduo
ti iki 11 dienos kovo (March) sa-- 
vo keturių fialų bizniavą namą.. 
Rendos neša $105 į mėn. Yra va-j 
nos ir sinkos naujos mados viso-1 
se flatose. Kas pirmas, tas pasi
naudos. Kaina $850J). Pirmo mor- 
gičiaus yra nemoka’mo $3000 dar 
ant antrų metų. Kas pirks ir įneš 
visus cash dar nusileisiu, 
proga jums tik pirma, taigi 
kitę iš savininko.

A. KAIRYS, 
3313 >S. Halsted St. 

Anlrhs tųilgšlas
P. S. Nevėliau i'kaip tik iki 

batos.

Šitokia 
palir-

su-

PARDAVIMUI vištų auginimo 
Farma 45 akrai geros žemės, prie 
Lincoln Highvvay Indiana, 6^ rnil. 
į vakarus nuo Laporle, Ind. 7 rui
mų namas, forna^u .apšildomas, 
barnė, Ledaunč, 3 aviliai bičių, di
delė vištinvčia, didelis sodnas, mi
ško 200 ąžuolų įhUUo 30—50 pėdu 
aukščio, 3 karvės,. 2 arkliai 1 kiau-' 
lė, žąsų, ančių, vistu ir visokių įian 
kių. Taipgi ir Fordas, geras pirki
nys. Parduosiu arba mainysiu namo ar biznio kokio. *

Atsišaukite 5619 So. Lincoln
2 fl. Tel. Republic 3479 arba 

Prospect 5173

Geriausi Bargenai!

ant

PARDAVIMUI 2 augštų beveik 
naujas muro namas; 2 flatai po 6 
kambarius; karšto yandenio šiluma su 
2 boileriais; įbudavoti aisbaksai; kie
to medžio išbaigimas; platus lotas; 
vieta lietuviais apgyventa; savininkas 
eina į biznį, todėl pigiai parduos; 
kaina $12,500, pusę pinigais, kitus 
išmokėjimais; namas vertas $16,000. 
Pasiskubinkite, nes tai yra tikras 
bargenas.

PARDAVIMUI p'ieno pagyvenimo 
beveik naujas muro namukas su '5 
kambariais; karšto vandenio šiluma; 
platus lotas; vieta lietuviais apgy
venta; kaina $5,500; vertas $7,000; 
reikia pinigais apie pusę, kitus išmo
kėjimais.

Atsilankykite dieną ar vakarais 
pas

BRIGHTON REALTY COMPANY 
4034 Archer Avenue 

Prie Califomia Avenue 
Ofisas atdaras ir nedėlioms.

PIRK TIESIOG NUO 
SAVININKO

Atsakančiai pabUdavotas naujas 2 
flatų namas po 6 k imbarius. Karštu 
vandeniu šildomas, cyžuolo trimin- ( 
gaiš, sun parloris, elektra, ugniavie
tė su knygoms šėpa. Beizmentes iš- > 
pleisteriuotas ir šildomos paiper ap- ' 
ūdytos. Atsišaukite:

3332 So. Union Avė.

0156

įmo-TIKTAI pagalvokite už $750 . 
kėjus ir tiktai po $50 į mėnesį, įskai
tant palūkanas ir gegužio 1 galite 
kraustytis gražų naują 5 kambarių 
mūrinį bungalovv. Iš šono įėjimas, 
sun parloras furnace šildomas, gat
ves cementines ir ampokėtos, netoli 
63 St. karų linijos, kaina tiktai $7250. 
Atsineškite depozitą. 'Piktai 4 tokie 
liko. Pasimatykit su Mr. S. Precin, 
lietuvis pradavinėtojas.

JORDAN & COMPANY 
3203 W. 63 St. Tel. Prospect 0156

PARDAVIMUI vienas iš geriau
sių biznių ir namas. Auksinės mai
nos tam, kas netingės prižiūrėt). 
Yra hotelis ir restauranas, viela 
skersai kelio nuo stolięs, 2 blokai 
nuo naujoą prieplaukos, katrą greit 
pradės statVti, tada nuosavybė pa- 
k.ils iki dangaus ir kitokių viso
kių paranktimų prieangiai, 'feisin- 
gas pasiūlymas bus priimtas. '1 aip- 
gi mainysiu ant Iningalovv.

11446 Front Avė.
No 4 Cottage G rovė karai iki ga
lui, ’/j bloko i vakarus.

namas, 
medžio 

kaina 
$3,450, įmokėti $5|00, kitus lengvais 
išmokėjimais.

CORNELIA REAI. ESTATE 
IMPROVEMENT CO.

6547 Irving Park Blvd.

PARDAVIMUI 4 1/nmbarių 
cementiniu pamatu, kieto 
grindys visur, yra elektra,

BARGENAS

4 flatai už kaina 2 flatų. Rendos 
$3,120, kaina $18,500, cash $6,000. 
Geroje ąpielinkėję, 67 St., South .Side.

10 flatų naujas namas, netoli 63 
ir Kedzie, kaina $62,500, cash $15,000. 
Taipgi 2 flatai ir bungalow. Pašau
kite.

TOM ADOMAITIS, 
Tel. Dorchester 2704

Mareh 7 d. 1925 , 
Naujienų Adm:
Jus mano apgarsinimą pat •lipi

note ne taip, kaip aš jums buvau 
prisiuntęs, šitas' apgarsinimas bu
vo talpintas 3 mėnesiai atgal. To
dėl šitas apgarsinimas turi būti at
šauktas, o prisiųstasis turi tilpti.

Todėl aš prisiunčiu originalę 
kopiją kaip turi būti talpinama.

PARSIDUODA FARM A
80 akerių už $2000, žemė ir budin- 

kai. Gera barnė, veik nauja, 1 my
lia ligi miestuko Luther, Mich. prie 
pat statė kelio. Per lauką bėg^a 
upelis. Labai gera vieta dėl paukš
čių auginimo. Todėl nepraleiskite 

i geros progos; daugiau informacijų 
kreipkitės prie

I S. KLASTOM’,
P. O. Box .2, Luther, Mich.

BRIGHTON PARK
PARDAVIMUI 2 aukščio na- 4 kambarių Cottage, 2 dideli lo

štai. Viskas įrengta, netoli 2 ka
rų linijos, kaina $2850. Reikia 
biskį Iįmokėti, o kitus kaip ren
dą. Atsišaukite greitai. Pasima- 
tykit su,

J. N. Zewert & Co. 
4377 Archer Avė.

S. W. kampas Kedzie

mas. Visas namas geras, m Tu? 
dynes, elektra. Kaina pigi.

Kreipkitės pas savininką
3513 So. Lowe Avė.

DIDELIS bargenas. Parsiduo
da fąrma 76 akrai geros žemės 
Scottville, Mich, arba mainysiu 
ant namo ar lotų Chicagoj. Duo
siu ir paskolą. Priežastį patirsit 
ant vietos. J. MIŠKINIS, 4444 
So. Kedvale Avė.

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

G. J. SCHREIER 
6442-44 So. Rockwell St. ' 

Prospect 6238

PARSIDUODA 3 lotai 150X 
50. Parduosiu pigiai už cash 
ir ant išmokėjimo.

8814 Hauston Avc.
Tol. So. Chicago 0789

PARDAVIMUI, bile kam kas 
gali užmokėti už pirmą morgi
čių, 2 flatų medinis namas. Tai 

j yra geriausis pirkinys Chicagoj.
Matykit savininką,

6342 So. Morgan St.

IR SLAPTAI GALI PALIKTI 
BAGOTAS

šioj minutėje jus turite progą 
jūsų rankose, kuri tikrai gali pa 
daryti jumis turtingu. Tai yrd 
vienas ir paslaptingas sekretas, 
kurį jus turėtumėt išsimokinti p 
kurį kiekvienas turtingas gerai 
žino. Kiek penių perslenka f 
vieną dieną pef* jūsų pirštus, ir 
kodėl nepaskirti iš jų 17 į dieną 
kas padarys jum $1.02 j savaitę, 
arba $5.00 į menesį, o į 2 ar 2 
metus susidarys šimtai ir tūks
tančiai, kurie suteiks jums netik 
didelį pelną, o ir pasididžiavimą'’ 
Tik pamislyk! šiandie gali pirk
ti daug pigiau lotą- negu vėlino 
mokėsi už pėdą. Tai yra did 
žiausia kiekvieno žmogaus lai
mė. Mes garantuojame musų 
bizniu per 10 metų Chicagojv 
kur mes esame pardavę už mih 
jonus dolerių, iš kurių tūkstan
čiai žmonių šiandie džiaugiasi 
Iš 87 subdivizijų, šiandie viens 
iš pasekmingiausių subdivizfijt) 
musų biznio istorijoje, esame 
padėję ant marketo North Sidc 
and Green bay Road. Šiandie ta 
proga Jūsų rankose — panau 
dokją! Atsišauk.

Adam Markunąs ........ .
General Manager

849 First National Bank Bldg. 
68 W. Monroe St.

From 9 A. M. iki 10 P. M.
Tel. Rundolph 7400 t

___ ĮMMM-2EME
P ARS IDUO D A pigiai 

kampinis puikus mūrinis 
namas, 2 pagyvenimai, 6-7 
kambarių, 2 karų garadžius 
ir vištininkas; lotas 60x125. 
Savininkų galima matyt 
sekmadieny visų dienų, o ki
tomis dienomis iki 10 vai. 
ryto.

A. .1. BERŽINSKAS, 
6159 So. Artesian Avė., 

1 fl.
Tek Prospect 6671 .

PARDAVIMUI 2'/3 aiikšhi 
medinis namas, I fialai, 2 ka
rų garažas, prie Belmont Avė., 
įplaukų $2,000, kaina $13,000 
cash $5,000.

W. C. Bender and Co. 
3203 W. North Avė.

MORTGECl Al -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius MorgiČiuą 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

) CORPORATION
.3804 South Kedzie Avė., 
 Lafayette 67.38.

IIIIIIIMIIIMIIIIIIHIIIIIIIII
Pinigai 

paskolon 
ant antrų 

. morgičių 
, ant 6% ir 

patogaus
* komiso

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

.3.301 So. Halsted Stl—Boulevard 6775
Rezidencija Lowndale 7960

MOKYKLOS

't

IvXTRA BARGAIN x
Parsiduoda murinę cottage, 5, 4 

ir 3 kambariai. Gerame stovyje. 
Yra gasas, elektra ir vana, tiktai 
$4,500. Turi būt parduota i trum
pą laika. Kas pirmas, tas laimės. 
A t sis;.nk i t prie savininko.

Juozapas Gedminskas, 
908 W. 37 Plnco, 

Tel Boulevard 6102

Bargenai prie vienuolyno
Parsiduoda baigiami įrengti nui

ro du namai po du flatu, 6 ir 6 
kambarius. Karštu vandeniu apšil
domi, bungalow stogas, ąžuolo vi
sas užbaigimas, tiles ir visi įren
giniai pagal vėliausios mados. Ran
dasi 6736-38 So. Campbell Avė. Sa
vininkai VVilimas ir Zizas.

BARGENAS, 3 flatų medinis na
mas, cementiniu paniatu, 2—4 ir 
1—5 kambarių flatai, yra elektra, 
toiletai, netoli 51 
kaina $6,000. cashv 

JOHN A. 
1022- West

ir Halsted 
$2.000.

so

51 St.
Tel. Yards 0131.

BRIGHTON PARK
Parsiduoda mūrinis namas, 4402 

S. Artesian Avė., po 4 ir, 4 kam
barius su naujausios mados įtaisy
mais, 
įnešti 
rendą

Parduosiu pigiai, 
$3,000. o kitus mokėsit 
po $65 į mėnesį.

Savininkas
J. Gaudetz (Gaudetz) 

6606 S. Mozart St.

tik re ks 
kaip

PARDAVIMUI 2 biznio lotpt. 
geriausioj apielinkėj, kampas 
70 St. ir Westem Avė. Savinin-
kas štore.

7301 S. Western Avė.
,Tel. Republic 9228

PARSIDUODA 2 aukštų me
dinis namas po 4 kambarius, 
arba manysiu ant ęottagc 5 
kambarių arba loto.

<» 4818 S. Wells Street
<______ I--------------

PARSiDUOm 
rinjs namas, po 
Karštu vandeniu 
žuolo trimingai.

5743 S. Califomia Avė.
First floor

2 augštų mu- 
5 kambarius, 
šildomas; ar- 

Sav įninkąs

MŪRINIS namas 2 pagyveni
mų, 4 ir 4 vėliausios mados, pui
kiai išdekoruoti Murphy lovos, 
furnace šiluma cementuotas bei-■ 
smantas, garadžius dėl 2 karu, 
vištininkas ir extra tuščias lotas 
greta, kaina tik $8500.

4916 So. Tripp Avė. .
2 L. - i

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 W. Madison, Chicago, 111.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

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

MOKSLO

KOS I
Pilietybės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

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

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

ir moteris mokiname dykai.

POPIERAVIMAS
Malevojimas, moldinimas, greinavi- 
mas, scenarijos paveiksluotas male- 
mas, scenarijos paveikslutoas male
vojimas, show card rašymas, klesos 
panely, seredoje ir pėtnyčios vaka
rais. Išmokite gerai apmokamą ama
tą j trumpą laiką. Atdara kasdien 
nuo 8 ryto iki* 9:30 vai. vakare. Su- 
batoje ir nedėlioję iki 6 vai. vakare.

Superior Sign School 
2139 So. Wahašh Avė., 

Calumet 5093

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

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

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

ši vakarę lošia
PAKRIKeLIUS
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Kūno Fischeris Laisvai vertė V. G.

kaip tinka 
vėl atsimi 
kuriam pri 
žodžiai: ka 
kaip tinka

Tą, kas nuolat finus įdomina, 
kas atiteka musų norą, kas tik
rai artima musų širdžiai, mums 
nereikia su vargu palaikyti ir 
vaizduoti savo atmintyje. Jis 
nuolat būna su mumis, mes ži
nome jį lyg atmintinai arba kaip 
sako franeuzų posakis, mes ži
nome jį “par coeur”. širdies at
mintis yra daug intimesnė, nuo 
seklesnė ir švaresnė, negu gal
vos atmintis.

Apie Paskalį, kuris buvo gi
lus tikybinis mąstytojas ir ma
tematikas, pasakoja, kad jis nie
kuomet nieko neužmiršdavo: jis 
gyveno paprastai, atskirai, o ga
le savo gyvenimo— net tikru I 
asketu ir užsiimdavo liktai tuo, 
kas jį suįdomindavo.

Su kokia energija valia, t. y. 
artimus musu širdžiai reikalus, 
pajėgia stiprinti ir šviesti at
mintis, duoda mums ryškų ir į- 
domų pavyzdį Napoleonas. Pas 
jį buvo labai bloga atmintis i at- 
skiius asmenis (jis nekreipė į 
juos jokios domės), ir jis taip 
dažnai kartodavo griežiko Gret- 
rio vardą, kad tas, galų gale sy
kį, atsakė: “Visuomet—Gretri“; 
tačiau jis turėjo pasakingą at
mintį įvykiams, vietoms, o ypač 
kariškoms tapografijoms atsi
minti. Kada grafas Segiuras 
(Segur) darė jam pranešimus 
apie Imperijos šiaurinio pakraš
čio apkasus, Napoleonas, buvęs 
tad konsulu, patėmijo: “Tai tie
sa; bet jus užmiršote dvi anuo
tas pakelyje į Ostendus“. “Tas 
iš tiesų taip ir buvo“ - ■ rašė 
Segiuras savo memuaruose 
“ir aš buvau nepaprastai nuste
bęs, kad jis iš tūkstančių anuo
tų, išsklaidytų visu pakraščiu, 
atsiminė dvi atskiras armotas“.

1806 metuose rugpiučio m., 
neužilgo prieš mūšį ties Jiena, 
imperatorius rašo savo broliui 
Juozapui: “Aš užsiimu kasdien 
po kelias valandas tyrimu savo 
kariuomenės stovio; gaunu 
kas mėnuo žinių apie situaci
jas —dvidešimts storų sąsiuvi
nių, metu visą likusį į šalį ir ne
trukus perskaitau juos. »Tasai 
skaitymas teikia man daugiau 
malonumo, negu merginai —ro
manų skaitymas.

ris no tik prarastas tavo akyse, 
bet žūna amžinai. Visam'laikui 
prarasti, reiškia — išsižadėti, o 
išsižadėjimas daro kur daugiau 
kentėjimų negu praradimas. 
Lig kokio laipsnio vaizduotė di
dina musų kentėjimą, stiprina ir 
daugina liguistą paerzinimą — 
geriausia mes galime patirti 
vaikuose. Jeigu su vaiku ištin
ka kokia norint paprasta nelai
mė, tai vaiką greičiau nuramin
si tuo, kad pasakysi: “Tai nie
kis“. Tuo silpnini blogio vaiz
dą. Tuo, kad išireikši jau pri
tarimą, tik padidinsi
kentėjimą ir tuo pačiu tik 
teisi jame didesnį verksmą.

Užuojauta ir verksmas

jame tą
Sti

ir 
sa
ku

mes randame “Odisėjoje”, aš
tuntos knygos išvadoje: kada 
puotoje pas Feakų karalį. Odi
sėjas išgirdo iš dainiaus lupų 
pasakojimą apie Trojaus žuvi
mą ir apie savo garbingus žy
gius, tad kontrastas taip kar
žygio ir vargšo jo praeities it 
dabarties pasirodė prieš jį aiš
kiau, ir jis stipriau, kaip kada, 
pajuto savo kentėjimus ir nelai
mes: jis verkia, stengdamasis 
paslėpti savo ašaras.

Galima verkti iš džiaugsmo 
ašaromis. Kai p^. ilgo nesima
tymo, mes vėl pasitinkame su 
irangiais mums žmonėmis, tai 
.ame laimingame momente iš
gyventi musų- kentėjimai, jaus
mai, vargai, neramumai ir 1.1., 
taip stipriai apima musų sąmo
nę, kad mes nepajėgiame susi
laikyti nuo ašarų. Šileris gerai 
sičiuopė baladoję “Buergschaft“ 
tokį, kilnaus it’ ištikimaus drau
gavimo, momentą: “draugai 
puolė viens kitam į glėbį ir ver
kė ašaromis sielvartos ir džiau
gsmo. Niekas iš >i u reto j ų 
scenos nepajėgė susilaikyti 
ašarų, v

Pasakojimas apie Odisėjį 
mena nuims baladę
Gabsburgietis“; kai laike vaini- 
kavimosi grafas išgirdo iš dai
niaus lupų pasakojimą apie nuo- 
tikį, kuris atsitiko su juo daug 

: sykį medžiok

(Jžuojauta — paprastas 
kasdieninis reiškinys, taip 
kant, pirmutinis reiškinys, 
ris, kaip man rodosi, gali būti
geru aiškintoju verksmo kilimo. 
Neiškentė tas skausmas —aša
rų šaltinis, o jo atsikartojimas 
refleksijoj arba protavime—gy
vas kentėjimo vaizdas, nežiū
rint ar tai jis yra svetimas, ar 
musų pačių. Todėl švelnus 
jausmas ir gyvo atvaizdo stip
rumas sudaro dvi sąlygas, be 
tūrių nėra ašarų, žmonės, žiau
rios širdies ir silpno atvaizdo, 
neverkia. Mes verkiame dėl 
svetimo kentėjimo, kada mes jį 
taip arti, širdingai ir gyvai pa- metų tam atgal: 
gauname, kad jis'tampa, tiesiog, Įėję, skatinamas gailestingumo 
musų pačių, ir mes daromės jausmo, jis išreiškė 
kentančiais. fpagelbą kunigui, i

TT. . . . , ,. , i pas mirštantį i i tai,
Užsimąstęs, viešpats galvą 

nuleido:
Jaunystės laikai jam atgijo 
Štai žvilgsnį jis atkreipė stai-

Užuojautos esmė gludi tame, i 
kad kentėjimų, iškeldami iki 
musų sąmonės, vaizduojame gy
viausiu vaizdu, delei ko jis 
siekia tos aukštybės, kame 
savo pradžią ašarų šaltinis.

Sielvartos prislėgti mes 
neduodame apyskaitos, nežinom 
nei paguodos, nei palengvinimo: 
bet reikia tik mums pasidalyti 
mintimis su užjaučiančiu žmo
gumi, reikia tik mums imti ją 
pasakoti, kaip tuoj nuo susijau
dinimo balsas 
gausios ašaros

pa
ima

sau

to 5 
nuo

pri- 
Grafas

ti ei kalingą 
skubėjusiam

pa-

Išmintis ir valia
I

Valios apibudinimas
Musų stoviai atvaizdai ir

žinimai neišvengiamai reaguoja 
į valią: tie stoviai, kildami iš į 
valios, savo metu Padaro į ją | 
tam tikra itaka. * » c

Musų valios stoviai reiškiasi 
dalinai paerzinimu, dalinai va
lios pakraipa; piimieji —musų 
afektai ir geiduliai, pastarieji— 
musų reikalai ir tikslai.

Džiaugsmas ir sielvarta, ge
rovė ir kentėjimas yra tik’juti
mo stoviai ir kolei jie neplinta 
toliau, jie būna kurti; bet kaip 
tik pasireiškia atvaizdas, tie 
stoviai įeina į sąmonę ir apsi- 
šviečia vaizdiniu; sąmonės švie
soje jie matomi kur aiškiau, 
deltc mes ir jaučiame juos kur 
stipriau ir gyviau.

Musų protas vaizduoja Janu
so galvą: jis žiuri į praeitį ir į 
ateitį. Kada mes jaučiame ken
tėjimą arba nellaimę ir akylu 
žvilgsniu matome arba mano
me, kad matome praeityje vis
ką, kas galėjo sulaikyti nelai
mę, musų kentėjimas labai di
dėja. Taip pat nepaprastai di
dėja ir tame atvėjy, kada mes 
įtemptu žvilgsniu pram atome 
ateities visas pasekmes ir pavo
jus, kuriuos gal turės iškęsti 
musų kentėjimas. Nustotas gė-

Ir žodžių prasmė paaiškėjo: 
Jis dainiuje mato ganytoją 

anų,
Ir ašaras savo nuo didžios 

minios
Porfira pridengęs nurimo.
Tam panašiai, kaip ašaros iš

šaukia užuojautą, jos žadina už
ima drebėti ir uojautą ir silpnina pyktį. Lėtus 
palengvina su- žmonės nepakenčia svetimų aša- 

jaudintą širdį. Tas pats atsitin- rų ir net bijosi jų matyti, 
ka ir tame atvėjy, kai kasnors 
ims pasakoti musų kentėjimus,1 
juos vazduoti ir aiškinti. Paim-| 
kitę, pavyzdžiui, 
daugiau juos paguodi, juo dau-Į meilė užuojauta, 
giau jie verkia. Sykį kaltina
masis, išgirdęs, kaip gražiai iš
reiškė jo likimą jo ginėjas, ap
sipylė ašaromis ir tarė: “aš ne
žinojau lig šio laiko, kad mano 
daliai ištiko tiek kentėjimų“.
Tos minties gražią iliustraciją.

Vokietijos prezidentas socialistas Friedrich Ebert, kuris 
šiomis dienomis mirė. Sūnūs ne-turtingo kriaučiaus, pats ilgą 
laiką buvęs balnium, savo nepaprastu gabumu ir darbštumu 
atsistojo prieky Vokietijos darbininkų judėjimo, o sunkiausioj 
šaliai valandoj patapo ir visos* šalies vadovu-prezidentu ir lai
kė tą atsakomingą vietą per keletą metų—iki savo mirties.

' ■ ■ . .. .
kunijo dviejuose ypatinguose 
vaizduose: savo Derdemonoje 
“Oteloje“ ir Mirandoje —“Aud
roje“. r.

Savavaldymas
Priešprieša nesuvaldomų geis

mų ir gausių aistru slepiasi pa
žinime ir proto išvadose; jeigu 
aistras yra persveriamos tais 
svoriais, tai viešpatavimas — 
galvos pusėje arba kaip sako— • 
viršų ima galva, nepasiduodant i 
aistrų slėgimui, protas kiekvie
name momente suranda ir nu
sveria pagrindus savo veikimui 

jiir tvirtai palaiko savo pajėgas; 
tame ir gludi savavaldynias: jis 
butų negalimas,, jei valia pasi
duotų smarkių aistrų slėgimui.

Valia palieka viešpačiu, val
dančiu išmintį. Gerame sugyve
nime valia primena karalių, 
apie kurį pasakyta-: “karalius 
viešpatauja, net nevaldo“. •

Valią lygindavo su raiteliu, o
išmintį su kamanomis, kuriomis tokios šeimyniško gyvenimo pa- 
jis pažaboja savo nesuvalldomą irimo epidemijos? 
arklį. Išmintis laukiny s ark
lys: tik reikia raiteliui išleisti iš

’ mą, kurio dėka valia, pašiepda
ma didžiausius pavojus, ne tik 
palaiko, bet iškelia ir stiprina 
dvasią, tai aš atvaizduočiau ją 
pavydale galingo vado karo lau
kė.

ližuo jauta ir meilė
Užuojauta |r meilė rišasi 

vaikus: juoĮtampra giminyste. Kiekviena 
stumiančioj i 

mylimąjį asmenį į verpetą ken
tėjimų. Moters širdis jau iš 
prigimties draudingesnė už vy
ro. Iš užuojautinės moters 
meilės gali gimti aistrinę meilė rankų vadeles ir arklys skris 
iš Caritas gimsta amor. šita i galvotrūkčiais. Jei aš norėčiau 
griaudiną reiškinį Šekspyras į-Įvaizdžiai atvaizduoti savavaldy-

Grįždamas prie valios palygi
nimo su raiteliu, 
miausio vaizdo, aš 
niau Napoleoną, 
skaitomi sekantieji 
d a išėjo’ iš kalbos,
minusiai jį atvaizduoti drobėje 
ir kokia poza geriausiai pritik
tų tam. karžygiui (kuris ne tik 
buvo pergalėtoju daugelių mu
sių, bet dargi nuramino revo- 
luiciją), Napoleonas, sako, pa- 
tėmjjo: “Nereikia mane vaiz
duoti kardu rankoje, nes ne kar
du pergaliamas pasaulis; lai 
vaizduoja mane geriau ramioje 
pozoje — sėdinčiu ant nesuval
domo arklio“. Dailininkas Da- 
vidas taip ir atvaizdino jį 
vadu, žiūrinčiu į pasaulį iš Šen- 

I Bernaro aukštumos.

Savo savavaldyme valia tar
tum apsišarvoja apsiginimui 
nuo aistlių ir afektų slėgio ne
pajėgiančio ją nuveikti.

Vienok savava.'Jyauas dar 
išmeta jautrumą ir nedaro mus 
šaltais prie doros reikalavimų. 
Priešingai, juo stipriau sąmonė 
valdo musų aistras, juo stipriau 
išmintis valdo geismus, juo la
biau neatremtinai ir pa) leptinai 
skamba musų prieštaravime 
balnas prieš žemus pažadinimus 
ir pasielgimus, įžeidžiančius 
žmogaus garbę.

ne-

nėra, vienok paprastas afektas: 
duotame atvėjy, mes turime rei
kalo ne su pykču, bet su valios 
pasipiktinimu; apginkluota va
lia nenusileidžia, bet kaip tiks
liai perduoda vokiečių žodis 
“entruesten“ nusiginkluoja 
ba, tikriau sakant, pati save 
gi nik Inoj a. 
i

(Bus daugiau)

Kedyba ir Parazitizmas
----------------------- Rafael Vaitis -----------------------

Pasižiurėjus į vedybinį gyve
nimą—ypač Amerikoje —prisi
eina sustoti ir gerai pagalvoti.

Ne vien tik (u čiai, kuriu 
skandalai užpildo laikrasri- 
špaltas kiekvieną ( eną— ji vil
iok niekas daugiau apart išdi- 
kavimo ir turtų grobimo nė ne 
rupi—bet ir beturčiai nuo jų 
neatsilieka, šiandien jau labai 
daug lietuvių darbininkų ir 
smulkių pramonininkų gyvanaš 
lių galima sutikti.

Kokia-gi priežastis gali būti

APSIMAINĖ PAČIOMIS IR PATEKO KALĖJIMAN 
r

• • .■

Bloomfield, Mo., farmeriai Curt VVallace ir jo pati ir Otis Cravens ir jo pati. Jie buvo 
kaiminai, vedę keletą metų "atgal ir turi keletą vaikų. Bet taip atsitiko, kad jie įsimylėjo į 
vienas kito pačias ir paskui pačiomis apsimainė. Tečiaus apie tai sužinojo jų^uošvės ir juos 
įskundė teismui. Visi keturi liko nuteisti penkiems mėne-nams kalėjimam tečiaus išėję 
iš kalėjimo jie ketina gauti perskiras ir paskui iš naujo apsivesti sulig paskiausio pasiskirs- 
ti*mo, nes visi keturi esą jautėsi daug laimingesni apsimainę pačiomis.

Pasak vieno japono studento, 
paslaptis laimingo šeimyniško 
japonų gyvenimo esanti tame, 
kad jie stengiami dorai užsilai
kyti iki pat apsivedimo.

Kitaip sakant, pas juos esanti 
mada tėmyti viens antro apsi- 
ėjimą-darbus tik iš tolo, ne su
sieinant nei į jokius artimus 
santykius iki po vestuvių. Pa
sekmė to esanti—laimingas šei
myniškas gyvenimas. Svarbiau
siai taip esą dėl to, kad nei vie
nas nei antras neturėdami pa
tyrimo negali daryti palygini
mų, kad kas nors kitas (kita) 
butų buvef geresnis. Jam ro
dosi, kad jo moteris, o jai kad 
jos vyras, — tai didžiausia įdo
mybė ir laimė, ir kad geriau ir 
būti negali... Kuomet pas ame
rikonus ir europiečius esą kaip 
tik priešingai: jie nevedę gyve
ną kaip vedę. Ir prie mažiausio 
nesusipratimo, jie daro išvedi
mą, kad kitas (kita) butų bu
vę geresni. O tas tankiausia ir 
privedą prie persiskyrimų.

Ant kiek tas yra teisinga, ar 
ne-palieku pačiam skaitytojui 
spręsti. Nes, pagaliaus, bandy
ti vienos tautos papročius į 
piršti kitai tautai, yra tuščias 
darbas. Papročiai, taip kaip ir 
motinai vaikai—savi išrodo ge
riausi...

Priežastys,, aplinkybės, sąly
gos gyvenimo, sutveria it kokią kiną, kad pradės liežuvauti su-

ar-
nu-

atmosferą, iš kurios ir gimsta 
vienoki ar kitoki apsireiškimai 
pakreipianti ir taip jau gana 
blogą ir paprastą žmogaus pri
gimtį prie išgamumo, prie pa
niekinimo principų ir idealų, 
arba paskatina prie siekimo au
kštesnes kultūros.

Amerikoje sąlygos yra kaip 
tik tokios, kurios veda žmones 
prie demoralizacijos-išsigimimo. 
Tas' galima matyti kad ir iš per
skyrų epidemijos.

Erzinanti “jazz“ muzika, ne- 
sąmoniški teatrų vaidinimai, 
kur veik nieko daugiau nerodo 
apart bučkių ir žmogžudysčių, 
kur žmogžudžiai perstatomi 
didvyriais. Pagaliaus, skaity
mas supuvusios “literatūros“ 
taip pat daro daug blėdies.

Daug vyrų — bet ypatingai 
moterys nieko rimto nenori 
skaityti. Skaito vien tik meiliš
kas pasakas ir žiuri į karikatū
ras. Dėlto jis nieko ir nežino 
apie gyvenijnO problemas. Dėlto 
jos ir Suverčia visą gyvenimo 
naštą vien tik ant vyro pečių. 
O jos darosi ne gyvenimo drau
gės, bet išnaudotojos-parazitai. 
O tai dėl to, kad Amerikoje vis
gi yra vyrų daugiau, negu mo
terų. Dėlto moterys niekus ir 
daro iš tų vyrų...

Niekas .taip ne prisižiūri į ve
dybinį gyvenimą, kaip įnamis 
(“burdingierius“). 
mas, tai prie vienos 
tai prie kitos, jisai
kaip vedybinis gyvenimas išro
do tiesiog iš vidaus!..

Šiandien Amerikoje tarp lie
tuvių darbininkų tankiausia yra 
tokia mada: atsikelia vyras an
ksti rytą. Pakursto pečių. Ei
na j krautuvę parsinešti valgo
mų daiktų. Jo mioteris guli. Par
nešęs iškoparišverda, — jo mo
teris kartais atsikėlus pavalgo 
sykiu su juo. Jis į darbą — jo 
moteris į lovą... Vėliaus moteris 
atsikėlus ir šiek-tiek susitvar-

Gyvenda- 
šeimynos, 
prisižiūri

siėjuš su kitomjs tokiomis!.. 
Bjauriausias kalbas apie vyrus!

Kuomet vyras pareina nuo 
darbo, tai vakarienė kartais es
ti gatava... Bet tiktai: “širduk! 
anglių neturiuIr vyras, pa
siėmęs žvakę, baladojasi patam
sėję į skiepą... Kuomet jo mote
ris turėjo gražiausio laiko, die
nos šviesoje, parsinešt anglių!

Vyras, prisikentęs per dieną 
dirbtuvėje nuo “boso“ žiauraus 
apsiėjimo, nori kad nors namie 
butų santaika ir meilė. Ir jis 
dantis sukandęs eina ir dirba 
namų darbą. Bet jeigu jinai 
mano, kad jis nesijaučia esąs 
apgaudinėjamu tai jinai klysta...

Be to, vedęs vyras nuolat tu
ri bijoti netekimo darbo. Jeigu 
bedarbė yra baisi nevedusiam, 
tai vedusiam dar baisesnė. No^ 
jeigu vedusiam vyrui priseina 
išbūti be darbo bent kelis mė
nesius, ir jeigu jo moteris ne iš
varo jo iš proto išmetinėjimais 
ir prikaišiojimais, tai yra beveik 
stebuklas!

Tuščias 
kinti, kad 
milijonai.

butų dalykas jai aiš- 
be darbo yra bent 6 
•Ii taip toli ir plačiai 

^težiūri. Jai užtenka, kad Jo
nas, gyvenąs antroje stuboje, 
gavo darbą, tai ir tu turi gauti, 
—tai ir viskas...

Taip dalykams esant, yra vi
sai nestebėtina, kad jau daug 
vyrų visai neveda.

žinoma, ne visos merginos bei 
moterys yra blogos, ir ne visi 
vyrai yra šventi. Išėmimų yra— 
tas jau savaimi suprantama. Aš 
čiar kalbėjau tik abelnai, kaip 
tenka patėmyti gyvenimo apsi
reiškimai. Nepaisydamas to, 
ar teisybė yra saldi ar karti.

Vedybinio gyvenimo pa sėk
mingumui reikalinga abipusiš
ka meilė, užuojauta, teisingu- 

i’Pas ir, abelnai imant, 50-50.

Margumynai
.Likimo Sukuryje

S t. Budavas.
žengia iškilmingai žmogus pa

saulin užimti jam paskirtos vie
tos. žengia ir nieko nejaučia. 
O pirm jo, didžia galybe, retai 
kieno įveikiamas eina išdidus ir 
veidmainingas likiųras. Apsi
ginklavęs jis daugiausiai įvairio
mis nelaimėmis paruošia žmo
gui erškėčiais išpintą taką. No
ri jis jauną žmogaus dvasią, ne
pažįstančių gyvenimo įvairumų, 
pavergti ir paminti po kojų, žy
giuoja žmogus gyvenimo taką, 
trokštančiam ir arčiau prieiti 
prie ką tik sužibusios žvaigžde
lės—'idealo, žygiuoja. Jo širdis 
iš baimės dreba, žmogaus bai
me pasinaudoja Likimas. Užsto
ja jam: kelią ir liepia atlikti ke
letą painių pareigų. Jo dvasia 
nulindo. Kovoja su likimu ir 
vėl žengia toliau. Jau daug jo 
draugų pasiliko. Dar didesniu 
smarkumu grūmėsi Likimas su 
žmogumi. Pradėjo dar didesnę 
kovą. Likimas ėmė viršų. Gy
venimo žvaigždutė pradėjo mir
gėti. Tolinosi palengva. Erdvės 
tamsuma kas sykį gniaužia jos 
šviesą. Blykstelėjo ir amžinai 
pranyko, žuvo idealas. Likimas 
nugalėjo žmogų ir jis iki mirties 
liko jo vergu..

Daug žmonių žygiuoja prie 
savo idealo. Juo tolyn, juo jų 
skaičius retėja. Iš didžiausios 
ritintos atsiranda ir vienas ki
tas, kuris pralaužia Likimo sie
ną. Pasiekia jie savo idealą, 
bet mažai tokių...

Papilė 1924 m.



VVYOMINGO GUBERNATORĖ J. Minius

Literatūra ir Visuomenė
----------------- -------------- St. Budavas.---------------------------- —

Atskiroji meno sritis,, leng
vu budu paveikianti žmogaus 
fantaziją, yra dailioji literatū
ra. Pagrindine savo prasme ji 
atstovauja poezijai ir beletristi
kai. Su pastarąja dalimi mums 
ir teks kiek daugiau reikalo tu
rėti.

Dailioji literatūra yra apėmu
si plačiausius visuomenės šiuo- 
ganius. Daugiausia jos garbin
tojų randame jaunimo tarpe 
(nors ir seni žmonės ją mielai 
skaito). Jeigu mes patyrinėsi
me jaunimo organizacijų kny- 
gvnėlius, tai gausime suprati
mo, kad ten dailioji literatūra 
visa pažiba. Sezono gi laike tas 
skyrius gerai • “aprankiotas”. 
Kas kita darosi su mokslinio 
turinio knygelėmis; jos. ir. bus 
mažiausia “autoriteto” užsitar
navusios. Negalima tvirtintu 
kad mokslo knygų niekas ne
skaitytų. Skaito ir jas, bet dau
guma tų, kas studijuoja kurią 
nors mokslo ar meno sritį arba 
norį įgyti savo profesijai žinių. 
Platesniu maštabu mokslo sky
riumi naudojasi moksleiviai ar 
šiaip daugiau apsišvietę žmonės. 
Taigi dabar ir nenuostabu, kad 
knygynuose ar skaityklose dau
giausia dailiosios literatūroj ir 
esama.

Dabar gi patyrinėkime delko 
dailioji literatūra randa daug 
pritarimo skaitytojuose. Daly
kas vyksta šiaip. Gyvenime 
žmogus vadovaujasi jausmais. 
Kiekviename momente jausmai 
ieško patenkinimo; jie ieško to
kių dalykų, kame sau rastų tei
giamo atbalsio. Dailioji litera
tūra gi duoda jausmams mais
to ir žmogaus fantazijoje kuria 
įvairių vaizdų. Dailiosios lite
ratūros skaityme visai nereika
lingas intensyvus mąstymas, be 
kurio neapsieinama mokslo vei
kaluose. Vaizduotėje gimsta vis 
nauji ir nauji vaizdai mažiau
siai paliesdami protą, jie slenka 
vienas po kito, jų vietą užima 
nauji ir taip susidaro visa vaiz
dų grandinė, teikdama dvasiai 
malonaus įspūdžio. Todėl nieko 
ir nėra stebėtino, kad perskai
čius storus dailiosios literatūros 
tomus nei kiek nejaučiama nuo
vargio. Kas kita darosi, kuo
met mes naudojamės mokslo li
teratūra. Čia protas gan inten- 
syviai veikia, jausmai gi ma
žiausia. Protas apsunkinamas 
sausomis teorijomis bei išvado
mis tuoj veikia į musų fizinį są
statą ir kūnas jaučiasi nuvar

ai šk u, kad 
patenkina 

ieškančių į-

juos veikia visai kitas psichinis 
akstinas šaltas protavimas. Tai
gi nieko ir nėra nuostabaus, 
kad dailioji literaturo jų pilnai 
nepatenkina. Negalima užgin
čyti, kad prie dail. literatūros 
nebūtų tokių entuziastų kaip ir 
jaunas žmogus. Būti yra, bet 
tai tik išimtys. Taigi dabar ir 
bus aišku, kodėl dailioji literatū
ra jaunimo mėgiama.

Turėdami supratimą žmonių 
tendencijos prie dailiosios litera
tūros, dabai- pažveljrkime kaip 
jos reaguojama, j atskirą indi
vidą bei socialinį gyvenimą.

Pirm to reikia dar pažymėti,, 
kad pedagoginiu žvilgsniu dai
lioji literatūra dalinama į auk
lėjimą ją ir demoralizuojančią. 
Kiekvieną jų mes išnagrinėsi- 
me. "

\Vyomingo gubernatore įvirs. Meine koks ikčuicj; &u bho. 
John Clark. Fotografija nuimta Chicago j e, joms važiuojant į 
prezidento Coolidge inauguraciją. Dabar Jungt. Valstijose yia 
dvi moterys gubernatorėmis. rlexas valstija taipjau tini motelį 
gubernatorę “Ma” Ferguson.

Žvaigžde
Pamačiau aš žvaigždę žibant, 
Ant aukštųjų miesto bokštų: 
žvaigždė mirgą, vaipo.s, virpa. 
Ei, palauk! žvaigžde'Sustok tu! 
Pasakyk burna geltona, 
Ai džiaugiesi, kad mus žmonės
Nardos kraujo, sūkuriuos?
O gal viltį mums žadi?
Ei, mums dudnoš reik čionai!
Tu mums duoti negali— 
Tai pražuk-gi skubinai 
Mus nesotin spinduliai 
Nuo aukštųjų miesto bokštų 
Slčpkis debesiu giliai, 
Ir dauginus čia nesustok tu. 

' f

akis?

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel
bės. Gal būt, kad jums reikia aki
nių ą Pasitarkite su manim šian
dienį :— Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Netolioj nuo 9 iki 11.
1

, John J. Smetana
AĖINIŲ EKSPERTAS 

V.
1801 So. Aj»Hland Avė.

Taigi dabar
ii literatūra 

žmogaus jausmus 
spūdžio ir jos naudojimas neap
sunkina proto. Štai kodėl ji dau
giausia skaitoma.

• Praktikos gyvenimas parodė, 
kad dailioji literatūra daugiau
sia randa šalininkų jaunimo 
tarpe, čia yra irgi svarbus psi
chologinis reiškinys. Psicholo
gijos cxperimentais patirta, kad 
jauno žmogaus psichiką nudaro 
vien tik jausmai. Suaugęs žmo
gus pažvelgdamas praeitin atsi
mins, kaip jis jaunas būdamas 
blate neišmatuotus svajonių ro
mus, kaip jo fantazija korė įdo
miausius vaizdus, nelyginant 
kaip Leonardo dc Vinči ar Ra- 
faelis; o visa toji kūryba ne kas 
kita kaip jausmų
Jaunystės laikas — gausiausias 
jausmas

rezultatai.

Savaime aišku, kad tokia li
teratūra, kuri neerzina žmogaus 
jausmų,'visuomet teigiamai at
siliepia ir į jo gyvenimą. Mora
le literatūra, kiekvieną nukry- 
pusį nuo dvasios kulluros pa
grindo, veda atgal prie gero. Kil
nieji jausmai vaizduotės judina
mi aiškiai pasireiškia sąmonėje. 
Ir tokia literatūra yra labai 
branginama ypač pedagogų. 
Pav. Edmondo de Amičio “šir
dis” yra susilaukusi įvairiose 
kalbose daugybės laidų. Ji ro
dos ir bus viena iš geriausių pa
saulinės literatūros knygų, nes 
ji tinka ne tik mokyklos, bet ir 
kilų profesijų jaunimui. Retas 
kuris musų perskaitęs šią kny
gą nepajus savyje skaistaus 
jausmo, štai matydami jauną 
karžygišką berniuką, jo pasiau- 
kavimą dėl visų varginamos tė
vynės Lombardijos—tuoj dva
sioje jaučiame kylantį potrio- 
tiškumo ir galestingumo jaus
mą. Kitoje vietoje “Nuo Ape
ninų iki Andų” atvaizduojama 
taip pat kilnios sielos berniuko 
pasišventimas motutės beieš
kant. Kiek jam vargo ir pajuo
kos teko pergyventi, kiek nepa
sisekimų ir apsivylimų patirti, 
bet jis į lai nieko nežvelgė, nes 
jo sieloje liepsnojo karšta mei
lė prie motinos. Ir štai po į- 
vairiausiu kliūčių jis vėl su 
džiaugsmu kvėpuoja prie savo 
motinos krutinės... Argi tai čia 
neįkvepia tėvų gerbimo jaus
mą?

Iš kurgi tiek daug atsiranda 
tėvynės ginėjų—savanorių? Del
ko jie su kantrybe kovoja už 
gyvybę? Manau nesuklysiu pa
sakęs, kad daugumą jų paveikė 
dailioji literatūra. Jausmai rea
gavo j protą ir jis verčia žmogų 
veikti.

Nevienas žino kaip yra pavei
kęs i baudžiavos panaikinimą 
rašytojas Marrictos Bcecher 
Stovve romanas “Dėdės Tomo 
trobelė”.

Juk ir musų Tautos atgimime 
daug padėjo dailioji literatūra. 
Niekas neužginčys, kad V. Ku
dirkos “Varpai” ar Maironies 
“Per skausmus į garbę” (Jau
noji Lietuva) butų nuskambėję 
beprasmiu aidu. Ne, šitie n kiti 
kuriniai paliko didį pėdsaką mu
sų visuomenės dvasioje.

literatūrą, 
esame pri- 
vaizdų eilę.

moralinio
pobūdžio, tai ir mUšų vaizduotė 
pulsuos tik moralumu. Taigi iš 
to dabar galime suprasti: kuo
met vyksta skaitymo procesas, 
tuomet pas mus veikia jausmai 
ir vaizduotė. Be to, yTa psicho
logų ištirta, kali jausmai psichi
niame gyvenime užiįna* piįfeįą 
vietą. Jausmams veikiant žmo
gus yra priverstas ątsidyoti jų 
globai-—aklam likimui. Nebe 
pamato Sweet Mardeen yra pa
sakęs “Ne jausmai, bet protas

valdo pasaulį”. Ir ištiesų pa
žvelgę žmonijos istorijon įsi
kibsime, kad šitas aforizmas pil
nai atatinka 'savo prasmei.

.Jeigu literatūros vaikale glu
di grožio ir tiesos idėja, tai toji 
idėja jausmų dėka lieka mumy
se ir ilgainiui smarkiai paveikia 
į musų išviršinį gyvenimą.

Bendraudami su auklėjamąja 
literatūra, mes netik progresuo
jame dvasios srityje, bet kartu 
tuomi ir protą turtiname. Tie
sa, buvo pasakyta, kad protui 
teikiamos žinios nuvargina mus, 
bet kadangi tie dail. literatūro
je mokslo krislai yra apvilkti 
dailia forma ir įkurti vaizduose, 
tai tokiu budu menkai kenkia 
musų pajėgoms; na, žinoma, 
šiek tiek protas ir veikia plates
niu tempu. J. Puryckis savo 
knygutėje “Beletristikos rolė 
žmonijos auklėjime” apie tai 
sako “Beletristika mums teikia 
savo žinias ne sausose proto 
abstrakcijose, kaip mokslo va
dovėliai, bet gyvuose vaizduo
se”. .

žinių dailioji literatūra duo
da iš įvairiausių mokslo sričių 
(žinoma, nevisada), išskiriant 
matematiką pav.: istorijos, ge
ografijos, zoologijos, gamtos, fi
losofijos ir 1.1. Paimkime vi
siems gerai žinomą Sienkcvi- 
cinus veikalą “Dykumose ir gi
riose”, jartle mes rasime žinių 
ir iš geografijos, gamtos, zoolo
gijos, įvairių vietų žmonių pa
pročių ir 1.1. To paties rašytojo 
veikaluose “Quo Vadis”, “'Tva
nas” ir k. aiškiai figūruoja is-

kaip buvo minėta, 
versti kurti ištisą 
O jei veikalas yra

Jie tampa jaunuolio 
vadovybe; jo psichikoje darosi, 
didelis chaosas; jis nežino kur 
griebtis, kad jausmų indą išlie
jus. Čia jam ir patarnauja gry
nai jausmų produktas dailioji li
teratūra.

Priešingai gi yra su jau par 
gyvenusiais ar senais žmonėmis. 
Jų jausmai jaunystės dienose 
beveik išsemti, jų fantazija su
stingusi—neveikli, bet tada pas

Beveik kiekvienas rašytojas 
duoda iš kurios nors vienos mo
kslo srities žinių. Pav. rusų 
rašyt. L. Tolstojus savo veika
luose realizavo filozofiją, Do
stojevskis gi—psichologiją. To
kių ramanistų veikaluose kaip 
Maine Reydo, Walter Skott’o 
M. Rider Naggard, žiu T Vcrn’o 
visuomet rasime mokslo žinių.

Taigi dabar yra aišku kokia 
nauda iš mokslu 
menu paremtais 
te ratu ros.

Kita literatūros 
nia'detuoralizuo junti. Joje (tuž- 
iiiausiai slepiasi erotika ir par- 
pografija. Ji paliečia pačią silp 
niausiąją sielos sritį ir judina 
žmoguje gyvuliškąjį instinktą, 
instinktą, kuris ilgainiui lieka 
netik parnografijos, bet ir pro 
stitucijos rezultatu, šitos rųšies 
literatūra randa .irgiv pritarimo 
ir.net perdaug./ Jau negali bū
ti ne kalbos, kad šie šlamšta’

, ’*A‘ » < v *.< . , .Si *'

bei • tikruoju 
principam li-

ryšis vadina-

ir - realiam ^gyvenimui. - žvilgte
rėkime į Prancūziją. Nevienas 
žino, katį ten vyrauja išsigimi
mas. Prancūzų tauta, kas me
tai :vis mažėja. Kai kurie pra- 
lašauja net visai ją pranyk-

, siant. Prabanga ir ištvirkimas 
—ten laisvai triumfuoja. O kas- 
gi prie to privedė. Nesuklysiu 
pasakęs, kad demoralizuojanti 
literatu ra. Daug juk iš musų 
yra girdėję apie garsiuosius 
prancūzų romanus, kuriuos, su
lig vieno rašytojo nuomone, 
“jaunimas ryte rija”. Ar jie ne
paliko žymių?... —Taip- —paša 
kys kiekvienas... Štai kas ir pri
sidėjo prie prancūzų tautos išsi
gimimo.

Pas mus lietuvius kol kas to
kios literatūros dar nėra, išsky
rus vieną kitą panašesnį veika
lą. Pavyzdžiui gali būti S. Šei
niaus apysaka “Bangos siau
čia”. Perskaitęs tą kurinį kiek
vienas įsitikins, jog čia esama 
erotinio elemento, kuris tęsiasi 
per visą veikalą.

Taigi jau yra aksioma, kad 
tokia literatūra visai neturi 
klojamosios reikšmes, o tik
tiekdama žmogaus fantizijai 
šlykščių vaizdų ir sukeldama 
lytinius geidulius, degeneruoja 
jo sielą... Daugiau apie tos sri
ties kūrybą netenka kalbėti, nes, 
manau, kiekvienam bus aiškus 
supratimas apie jos kenksmin
gumą.

Dar tenka pastebėti, kad de- 
moralizuoj anti literatūra 
pelno šaltiniu 
gogams, kurie,
kius žaizdami žmonių jausmais, 
visą tai sunaudoja kišenės tiks
lams.

Todėl mums lietuviams turi 
būti kilni pareiga naikinti pana
šius šlamštus ir kurti tikrojo 
meno literatūrą; kad ir mes 
nesulauktume tos “laimes”, ku
ria šiandien 
euzija.
k ury bos p ri ncipas!

Papilė, 1925-1-2.

li- 
ia-

yra 
leidėjams-dema- 
trumpiau pasa

pergyvena Pran-
Tiesa ir grožis tebūna
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SVEIKATA ~• TIKRIAUSIAS • 
TURTAS 

MOKSLAS —TIKRIAUSIA VILTIS

“GYDYTOJAS”
Didžiausius sveikatos ir mokslo žur
nalas lietuvių kalboje.

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

“Gydytojas” juokina kaip apsisau-1 
goti nuo ligų, duoda tinkamų patan- 
nių sveikatos dalykuose ir suteikia 
tinkamai prirengtų mokslinių .straips
nių. z

“Gydytojas” talpina gražių paveiks
lų.
U2S1RA6YK VISIEMS METAMS

Amerikoje ir j Lietuvą kaina du 
doleriai metams. Pavienis numeris 20 
centų.

“GYDYTOJAS”
2201 W. 22nd Str.
CiilCAGO; JELINOIK, \ 

xxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

lyp MeoawAN
C/lX. Gydo JlemorliuiJu. be Peilio . 

eS ktusmo. Neišgydys Nemokėk.
630J So. Puti Avė.
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Į Koi)ą
Tegul mus į kalėjimus grūda,
Tegul pančiais suvaržo tvirtai!
Tegul muša, kankina ir žudo
Lškentėsime viską kietai!
Nuo senai pūslėtos mums rankos
Nuo senai prakaituoti veidai
Nebepirmas smūgis mus aplanko; ,
Musų broliais nukloti laukai. •
Iškentėjome šaltį ir badą.
Ir dabar kenčiam šimtus skriaudų
Kraujo gaisras pirmyn mus veda
Prie liuosybčs šviesių spindulių
Tegul žino kiekvienas musų draugas
Kad dar daugel reikės mums^fyKk><
Kad liuosybę atsieksim peį-.fkovą 
Žengdami pej:Ja-yopi$.

Ant. Jonauskas.

Kas Žino?
, (Vaidilos Ainiui)

Kas žino, ko verkė
Jaunoji krūtinė?..
Pasaulį gal smerkė, 
Gal keikė gimtinę?.. 
—Kas žino?..

Kas žino, gal žuvo
Viltis paskutine—
Jėgų nebebuvo
Sulaukti aušrinę?..
—Kas žino?..

Mariampolė,
1925 m. vasario 10 d.

Mįslė
Y

Kilsta, grimsta ir pūtuoja—
Ant savęs laivus nešioja.
Per jos gelmę begalinę
Plaukia banga sidabrine.

Josios kūnas,-ne mėsinis, negeležinis 
—Tiktai bl i z gą s—k r i k š t o 1 i n i s.

O, vyručiai 'netingėkit,
Sparčiai galva padirbėki!,
O atspėsit, paregėsi!.,

Visas' klintis nugalėsiu. .*
Ant. JonausRas.

Ž. Kalvarija, 1924 m.

Puikus plaukai turžtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, bet 
pleiskanos it naikinimo darbas eina 
ranka rankon.

Ryffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.

Prižiuržkit ^erai savo plaukus ir gal
vos odų pirm, negu tie paslaptingi
jnsų galvos odų nešvariom!# baltomis 
lupynomis, kak' bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Virkite bonkų Ruffles už 6Sc pas 
savo ‘vaistininku šiandien, arbą 75c 
tiesiog per paštų iš laboratorijos.

F. AP. RICHTUR & CO. 
Peny & South 5th Sts.

Brookfyn, N. Y.

KOSULĮ SUSTABDYK TUOJAUS VMITOJANT S
SEVERA S COUGH BALSAM, f

Laikyk ji po ranka. - Kaina 26c ir 60 centai. C

Severa’s Cold and Grip Tablete
.ulaika persišaldymą nededant jam išsivystyti. Kainji 30 reniai pa' . pliek >

Severo Kalendorių 1925 metams j auruiina visur aptiėkose, nr nuo
y W. F. SEVERĄ CO.. CEDAR RAP1DS, I0WA ® ‘‘i

S

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštaa 
kambąy|ai 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

: Reumatizmas sausgėla: 
*’ Nesikankykitp *avęs skaus- ■ 
! I mais, lleumfabzmu, Sausgele, ■
■ Kaulą* (Jžlinr/ų, arba Mėšlungiu ■
■ —• raumenų sukimu; nes skau- ■ 

dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■
u dažnai ant patalo paguldo. ■ 

CAPSICO COMFOUND rao- ■
■ stis lengvai jfrašalina viršmi- ■ 
; nčtas ligas; mum-s šiandie dau- ■ 
į gybė žmonių siunčia padėka*; ■ 
" vones pasveikę. Kaina 50c per ■ 
, paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 
— KATOS”. augalais gydyties, Į 
H kaina 50 centų. k

: Jusliu Kulis s
8259 South Halsted Street,

■ CHICAGO, ILL.
!■«■■■■■■■■bana

AR JĮĮS SERGATE?
Ar norite būti išgydytais už 
ketvirtą dalį paprastos kainos?
Per visą ši menesi gydysime 

visus sergančius, kurie tiktai 
atsilieps pas mus už ketvirlą da
li paprasto mokesčio. Mes gydy
sime jumis tokiu j»at budii ir 
tokiomis pat gyduolėmis, kaip 
jus mokčlumėl pilną kainų. Tas 
specialis pasiūlymas yra pada- 
rylas supažindinimui sergančių 
žmonių su labai geru ir pasek- 
misgu gydymu HOUSE of 
HEALTH'

Tų nužemintų kainų galėsite 
įuoketi kuomet jus jausitės ge
riau ir kuomet busite užganėdin
ti, bet už gyduoles ir už serum 
jus užmokėsite tada, kada jas 
gausite.-

THE HOUSE OF HEALTH
(Fcderation Bldg.) 

161 W. Washington Str.
Chicago, 111.

Užprašome visus atsilankyti, 
suteiksime dykai patalinius. Gy
dome visas chroniškas ligas, 
kaip tai nervų ligas, odos ligas, 
kraujo ligas, kaip vyrų taip ir 
-motoru, reumatizmų, rugšlumus 
kraujirje, plaučijj ligas, širdies, 
kepenų, skilvio ir inkstų. Viso
kias formas Įiersišaldymo, oši
mų, cgzymų, skaudulius', odos li
gas ir kitokias ligas, kurią kili 
daktarai negalėjo išgydyti. z

Musų tikras išegzaiuinavimas 
ir laboratorija parodys tikrų 
stovį jūsų sveikatos stovį taip 
kaip knygų. Liga tikrai pripa
žintu taip kaip pusė išgydytu. 
Egzuminuojauie su X Huy ir su 
mikroskopu ir su' opllialmtc gy
dome užkietėjimų arterijų. lš-» 
tiriame sąąuuimą krauju, lui/’- 
gi vartojame vijų mokslinį ži
nojimų dd gydymo ligų.
Musų n u žemintos kai don tikram 

iš< gzaminavimui &,00
Valandos kasdieiyxznuo 9 vai. 

ryto iki 5:30 yaf. vakare, ket
verge, seredoį Ir subatoj Hito 9 
ryto iki <i v»d. vakare, nedėlioj 
nuo 9 ryto iki 1 vai. dienų.

Ateikiteir prisidekite prie 
justi kaimynų iv kitų gerų pa
cientų, km i< atėjo į musų ofi
są ir liko išgydyti.

: iilyhil ii į,Liliui ■(

NAU.iJKė,Ą;,

ir.net


ORINĖS BOMBOS

Senovė ir Jos Pažinimas
—---------------------------------------  P.‘ Tarasenka. —-------------------------------------

■■■ &

llgą laiką kovojo dėl būvio ir 
atkakliai dirbo žmonija, kol su
kūrė dabartinę nuostabią ir ga
lingą kultūrą. <

Nesuskaitoma daugybė amžių 
nuo to laiko praslinko, ir šių die
ni] žmogus, kultūros patogumų 
išlepintas, tiek toli nuo gyveni
mo pirminio savo prosenelio, pa
sislėpusio tamsiame urve prie 
ugniakurio, nužengė, kad tos se
novės ir nebeprisimena.

Tik dėka savo nenuilstamos 
energijos, proto ir įgimto noro 
vis žengti pirmyn, kad pažintų 
gamtos ir gyvenimo paslaptis, I 
žmonija amžių bėgyje, pamažu I 
eidama iš vieno kultūrinio laip
snio į kitą, pagaliau pasiekė mu
sų dienų patogumų. • ■ »

žmonijos kultūros • istorija 
mažai ką sako apie tą tamsią 
gadynę — žmonijos kultūros 
aušrą, kada pirmą kartą sužai
bavo žmogaus sąmoninga min
tis, ir pažymi lik tolimesnio jos 
tobulėjimo svarbesniuosius eta- 
pU^. \

Pirmu .didžiausiu pirminio 
žmogaus sąmoningos minties iš
rodymu buvo — .ugnies ypaty
bių pažinimas, vartojimas vieto
je natūralių dirbtinių; medžio 
ir akmens įrankių, pirmasąi 'suh 
siteikimas atskirų asmenų bei 
šeimynų į pirmąsias bendruo
menes save nuo priešo pasikė
sinimo apsaugoti, kova su nedė
kinga bei nesuprantama jiems 
gamta — bendromis medžioklė
mis, žu įdavimais ir su tuo su
jungtais įvairiais darbais. Tų 
sąmoningos pirminio žmogaus 
kultūros periodą istorija vadina 
akmens kultūros gadyne bei ak
mens amžiumi.

žengdamos toliau, pirmosios 
žmonijos bendruomenes tobuli
nosi, plėtojosi, spietėsi į stip
rias galingas sąjungas — tau
tas ir valstybes. Pažino žmoni
ja nekuriu naugių ypatybes, 
kaip antai: vario, sidabro, auk
so, o ypač vario ir jo lydinių su 
alavu bei cinu, kuris sudaryda- 
vo taip vadinamą žalvarį, iš ku
rio žmonės pradėjo dirbtis įvai
rių gyvenimo padargų. Šitame 
laike matom jau pirmuosius ban
dymus raštženklius išrasti, kad 
jų padedami ateinančioms kar
toms galėtų perduoti savo kul
tūrinės kovos vaisius. Tą žmoni
jos kultūros tobulėjimo laiko
tarpį vadiname vario bei žalva
rio kultūros gadyne.

Tačiau aukščiausiai žmonijos 
kultūra išsiplėtojo tik vėliau, 
kai ji nugalėjo gamtą, pažino 
jos kai kurias paslaptis, susi
jungė į plačiausias bendruome
nes, tautas ir valstybes, pažino 
geležies ypatybes ir ja galutinai 
pamainė savo ankstybesnius ak
mens ir vario dirbinius. Galop 
svarbiausias tos gadynės išradi
mas buvo nustatymas vienodų 
raštženklių, kurie praskynė 
žmonijos kultūros pietoj i muisi 
naujų kelių. Tą laikotarpį vadi
name geležies kultūros gadyne.

Taip pamažu sąmoningai ple
čiantis žmonijos kultūrai ir or
ganizuotam bendruomenių gyve
nimui, dauguma jų pasiekė nau
jų kultūros etai*) istorinių lai-

nė, o paskui ir istorinė.
Visą žmonijos gyvenimą svar

biausiu jos kulturimo išsiplėto- 
jimo paprindu buvo aukščiau 
įgytasis patyrimas, kuris iš pra
džių žodžio, o paskui rašto lie
kanomis sudarė tautų gyvenimo 
istorinę medžiagą.

Pirmieji rašto palikimai — 
metraščiai, chronikos, — 
šviesdami tik svarbesnius 
tos ar valstybės gyvenimo 
kius bei pasižymėjusių jų

Del vietos trukumo, tik trum
pai čia paliesiu žmonijos min
ties tobulėjimo eigų, nes vėliau 
dar ne kartų teks tas kultūri
nės epochas minėti ir plačiau jas 
paliesti. •; * ’ ’

Anksty baidos tos kartos paty
rimas, atkakli kova dėl būvio" ir 
gainios vietinėsVypatybės ..vettė 
žmonijos bendruomenes^klirti dŠ 
pradžių savotiškų tautinę kultū
rų. o vėliau dalyvauti ir bend
roj žmonijos kūryboj, — tuo 
budu ji ankščiau buvo valstybi

nu- 
tau- 
įvy- 
val- 

clovų žygius, davė maža medžia
gos, iš ko galėtų busimos kar
tos pasimokyti. Tik praėjusia- 

, me šimtmetyje į istoriją pradė- 
I ta žiūrėti plačiau, kaipo į mok
slą, kuris apima ne tik atskirų 
asmenų — krašto valdovų gy
venimą, bet gyvenimą visos ben
druomenės, valstybės ar tautos, 
jos tautinį ir kulturinį laikui bė
gant augimą ir savitarpius kai
mynų santykius, kurie ir sukūrė 
visuotiną žmonijos kultūros is
toriją. Naujosios krypties isto
rininkai pradęjo ieškoti naujų 
praeities davinių ne vien seno
vės raštuose, bet ir įvairiose 
medžiaginėse praeities liekano
se ir jomis savo išvadas pama
tuoti. Tam padėjo naujai išau-| 
gusios mokslo šakos: numizma
tika — senobinių pinigų moks
las sfragistiką — senobinių pa
rašų, heraldika — žymių šalies 
veikėjų kilmės mokslas ir kiti. 
Tačiau didžiausią vaidmenį, pa
liekant istorinę medžiagą, vai
dina archeologija.

Archeologija patvirtina chro- 
nikų ir metraščių davinius, kar
tais nuo jų skiriasi ir nurodo jų 
melus; tai uždavinys 1. v. isto
rinės archeologijos.

Atskirai nuo jos stovi prieš
istorine archeologija, kuri ty
rinėja žmonijos gyvenimą ir jos 
kultūros eigą giliausioj senovėj, 
iš kurios jokių rašto davinių nė
ra. Tai visai nauja savarankė 
mokslo šaka, kuri gimė tik pa
baigoje XVIII ir pradžioj XIX 
šimtmečio. Užsibrėžusi tikslą pa
žvelgti amžių gilumon, ten, kur 
nesiekia raštas, atsirėmusi med
žiaginių praeities liekanų tyri
nėjimais, priešistorinė archeolo
gija išsklaidė kai,kurias paslap
tis, kurios dengė pirmuosius 
žmonijos kultūros augimo žing
snius.

Viduramžių ir vėlesnės kelio
nės juromis, laukinių' žmonių 
buities pažinimas daug padėjo 
išaugti priešistorinei archeologi
jai. Jurų keliauninkai, susipaži
nę su būviu laukinių žmonių, 
gyvenančių dar pirminės kultū
ros laipsnį, pastebėjo daug dar 
jų vartojamų kaulo ir akmens 
dirbinių, panašių į tuos, kurie 
buvo randami ir Europoje, bet 
kurių reikšmė buvo visai nesu
prantama ir užmiršta, ir kuriuos 
laikė natūraliais gamtos pada
rais. Lenkų garsus istorininkai 
Dlugošius 1416 m. o Mechovit’- 
as 1521 m. rašo apie rastus 
smiltynuose, molinius puodus su 
įvairiais daiktais, kad jie Dievo 
valia ten atsirado ir auga iš že
mės. Gerai gi žinomi ir Lietu
voje akmeniniai kirviukai [per
kūno kulkos, kirveliai] ilgai bu
vo laikomi tikromis perkūno vi- 
lyčiomis, atsirandančiomis aud
ros metu iš perkūno trenksmo, 
ir net 1745 metais Petrapilio 
Mokslo Akademija dar juos lai
ke paprastais mineralais. Tik 
vėliau, geologijos ir artimos ar
cheologijai > savo tikslais kalbo
tyros mokslams augąht, 'pasise
kė priėšistbnhę ^archeoldgfją, 
tikrais *davi»iąis parėmus, ? pa^i 
statyti savarankia mokslo šaka. 
Pamatuota priešistorinė archeo;'- 
logija suįdomino mokslininkus 
ir nuo XIX šimtmečio pradžios 
ji pradėjo plėstis. Atliktieji ta-

[ me laike Danijoj senovės gyve
nimo žmogaus įvairių atmatų 
tyrinėjimai parodė, kad ten, gy
venta žmogaus dar tais laikais, 
kurių ne tik raštai, bet ir žmo
nijos padavimai nesiekia. Tas 
dar daugiau suįdomino visus. 
Pradedama plačiai nauju mok
slu domėtis, ieškoti aplink sa
vęs tolimosios žmogaus gyveni
mo praeities žymių.

Pirmoji archeologijos draugi
ja ir muziejus buvo įsteigti An
glijoje dar 1750 m., o pirmas 
spaudinys iš .tos 'Šrities pasiro-į 
do Rusijoje 1811 m. Tolimesnių 
laikų mokslininkai — archeolo-

I gai danas Tomsenas, švedas; 
Montelius ir kiti sistematizavo; 
padarytus priešistorinės archeo-: 
logijos srityje tyrinėjimus iri 
paskirstė visų priešistorinės kul-1. 
tu ros eiga i tris laikotarpius: ak
mens, vario [žalvario] ir gele-' 

ržięs. šios sistemos, nežiūrint; 
kartais ir kai kurių.jos netobu-! 
lumų, laikomasi dar ir musų lai
kais. Ir Lietuvoje ši moksk) ša
ka turi irgi savo istorija. Kaip 
ir visur priešistorinė archeolo-' 
gija susidomėjo Lietuvoje vos 
tik atsiradus šiam mokslui. Pir
mu Lietuvos archeologu galima 
laikyti Dionizų Poškų, kuris, 
nors ir nepaliko mums tos sri-1 

| ties rašto darbų, bet jau 1811 
m., praeities gyvąjį paminklų, 
garsųjį ųžuolų Baublį pavertė į 
muziejų, išdrožęs jame kamba
rėlį, kuriame sudėjo įvaįrias 
Lietuvos senovės liekanas. Kiek 
vėliau šioj srityje dirbo Liudvi
kas Jucevičius. Ypatingai gi sa
vo krašto archeologija Lietuvos 
visuomenė pradeda domėtis apie 
pusę XIX šimtmečio, kai 1855 
metais buvo įkurtas Vilniuje is-j 
torinis bei archeologinis muzie
jus ir įsteigta archeologijos 
draugija. Tų laikų rašto darbai, 
šio rašinio pabaigoje išvardinti, 
ir tyrinėjimai Zenkavičiaus, bro
lių E. ir'K. Tyškevičių, A. Kir- 
kovo, J. I. Kraševskio, Glebovi- 
čiaus, Balinskio ir kitų plačiai 
nušvietė Lietuvos praeitį, ypač 
jos istorinį periodų, kame ypa
tingai pasižymėjo T. Narbutas, 
parašęs plačia Lietuvos istori
ją

Visi minėti Lietuvos praeities 
tyrinėtojai, būdami lenkai, daž
nai net lietuvių kalbos ir tau
tos sielos savybių nežinodami, 
savo raštuose kartais nepripa
žįsta grynai lietuviškos kultū
ros savarankumo ir laiko jų sko
linta nuo svetimųjų — kaimy
ninių tautų. ,

Prieš šias Lietuvos praeities 
lenkų mokyklos tyrinėtojų nuo
monės kilo lietuviai tautininkai, 
iš kurių pirmieji buvo vysku
pas Motiejus Valančius, žymiau
sias musų istorininkas Simanas 
Daukantas, kun. Ambraziejus 
Kažarauskas, Laurynas Ivinskis. 
Jie buvo ir pirmieji musų lietu
viai archeologai, žinų lietuvių 
kultu r. tautos praeityje sava
rankumų, ir jie kovojo dėl jos 
su lenkų mokykla. Tame darbe 
ypatingai pasižymėjo Zimanas 
Daukantas, parašęs mums nuo
stabiai gyvai, grynai tautinę 
“Lietuvos istorijų”, dėl kurios 
teisių ilgų laikų kovojo su T. 
Narbutu, ir “Budų senovės lie
tuvių”. 1863 m. lenkmetis’ir se
kančioji po jo rusų priespalida 
prislėgė krašto kulturinį visuo
menės gyvenimų, ilgam laikui 
atitolino ir tolimesnį kraštą pra
eities tyrinėsimą. . -

tuoniasdešimtais metais praūjii- 
ąio' šimtmečio atįp’hius,/ “Aps
tos*’, “Varpo” ir “Tėvynės Sar
go” gadynėje, vėl atgijo naujai 
ir visuomenės krašto praeities 
liekanomis 'susidomėjimas 1883 

mietais “Aušroje” garsus musų

L-' - :

Tai yra orine bomba (palyginant jų su žmogum),, kokias 
mėto aeroplanai ir orlaiviai ant miestų ir kareivių. Ji sverial 2 
tonus—4,000 svarų. ,

praeities tyrinėtojas ir musų 
I tautinio atgijimo apaštalas J.
Basanavičius pradėjo viešai 
skelbti savo pastebėjimus apie 
Lietuvos praeiti. Jis pirmas^pa
rodė piliakalnių reikšmę Lietu
vos istorijoje ir suteikė daug 
pavyzdžių iš kovų už šalies lais
vę senovėje, savo veikale “Apie 
Lietuvos pilis”, žinomi darbai 
toje srity ir kito tų laikų musų 
istorininko J. šliupo. Tolimesnis 
tautinės archeologijos augimas 
kiek buvo apmiręs iki 1907 me
tų, kada nenuilstamo Lietuvos 
kultūros darbininko J. Basana
vičiaus iniciatyva buvo įsteigta 
Vilniuje Lietuvių Mokslo Drau
gija ir įsteigtas “Lietuvių Tau
tos” žurnalas, ši Draugija rūpi
nosi gimtinės šalies pažinjmu, 
įsteigė muziejų, darė archeolo
ginius tyrinėjimus, populeriza- 
vo praeiti savo spaudinyje. Šia
me leidiny randame ir pirmuo
sius darbus kalbininko K. Bū
gos, kuris kalbos, tautosakos ty
rinėjimais padėjo nušviesti dau
gelį musų giliausios praeities 
faktų, kurie negalėjo būti tin
kamai nušviesti vien archeologi
jai prieinama medžiaga.

Nuo “Aušros” iki Mokslo 
Draugijos įsteigimo krašto pa
žinimo darbas nebuvo visai per
trauktas nes tamė laikotarpy ži
nomi yra darbai lietuvių archeo
logų Krikščiūno (? Red.), kun. 
žiogo, Radziukyno, T. Daugir
do, kurie, stropiai rinkdami kra
što praeities pažinimo medžia
gą,, garsino ją visuomenei perio
diniuose bei atskiruose leidi
niuose. Artimesniu mums laiku 
susidomėjo Lietuvos praeitimi 
ir svetimšaliai .mokslininkai: 
lenkai, rusai, vokiečiai. Tačiau 
šie Lietuvos praeities tyrinėto 
jai mažai ką padare Lietuvo 
visuomenei supažindinti su sav 
šalies praeitimi, nes savo tyri 
nėjimus svetimomis kalbomi 
spausdino, dėl ko daugumoj ji 
buvo lietuvių visuomenei nepri 
einami. \

tik sau garbės ir naudos, visai 
apie tai nieko neišmanydami, 
kasinėjo ir naikino įvairius ar
cheologijos krašto paminklus, ir 
brangius kraštui senovės radi
nius išleisdavo į svetimas ša
lis.

Dabartiniu, politinio nepri
klausomos valstybės kurymo'lai
ku Lietuvos visuomene včl vis 
plačiau pradeda domėtis krašto 
praeitimi ir senovės tautos kul
tūriniais paminklais, čia ir pati 
valstybė, įsteigusi mokslo įstai
gų, “Valstybės Archeologijos 
Komisijų”, rūpinasi krašto pra
eities pažinimu. Visuomenės “se
nieji” žymesnieji veikėjai nepe
riodiniu “Musų Senovės” leidi
niu ėmėsi darbo supažindinti 
plačiųjų visuomenę su tautine 
krašto praeities kultūros eiga ir 
kova dėl jos su priespauda.

Ir tik naujai atgimusioj Lie
tuvoj krašto archeologija taps 
grynai tautine, parodys tautos 
praeities paslaptis, su 
sus plačiau praplėsti i 
kultūrų.

ši archeologijos kultūrinio au
gimo apžvalga turi būti papil
dyta atliktųjų Lietuvoje archeo
loginių tyrinėjimų vaisių san
trauka. Taip pat tenka pažymė
ti Lietuvos praeities paminklų

savybės. Plačiai vakarų Euro
poje vartojamas archeologinių 
tyrinėjimų vedimo metodas, su
jungtas su archeologijos davi
niais, kalbotyros ir geologijos 
patyrimu, ypač nustatant kul
tūrinių paminklų chronologijų, 
Lietuvoje dėl jos geologinių sa
vybių mažai tevartojamas. Bet 
geologijos daviniai turi vietos ir 
Lietuvos praeities pažinime, 
ypač kada tyrinėtojui tenka 
siekti tolimiausios krašto praei
ties, o jau apie vėlesniųjų laikų 
praeiti kalba grynoji archeolo
gija ir kalbotyra.

Taip, geologijos patyrimais 
nustatyta paskutiniosios ledų 
gadynės pabaiga^ prieš 30,000 
metų ir palyginamai, nedidelis 
nuo to laiko fizinių sąlygų pasi
keitimas davė galimybes žmo
gui visų tų laikų Lietuvoje gy
venti.. Pirmajs pamatuotas liudy- 
mas) kad; Lietuvoje žmogaus gy- 

f yenta, taip pat yra geologijos 
patirtas. Jis įvyko savo žemuti
niam Nemunui mainant tėkmės 
kryptį, prieš 5,000 metų prieš 
Kristaus gimimų. Prof. A. Bez- 
zenbergerio tyrinėjimai sako, 
kad pirmieji musų krašto gy
ventojai buvo airių giminės tau
ta, ir kad ankstybesnio neolito 
gadynėj akmens kultūros gady
nėje, maždaug prieš 3,000 metų 
prieš Kristaus gimimų, čia jau 
gyveno aisčių — lietuvių tau
tos. Tačiau jų gyvenamas plo
tas nevisai atatiko dabartiniam 
lietuvių plotui — jis siekė to
liau į vakarus, rytus ir pietus, 
jet šiaurinėje dabartinio lietu
vių gyvenimo dalyje gyveno 
suomių giminės.

Prof. Būgos Lietuvos vietų 
pavadinimų tyrinėjimai patvir
tina pastovumų gyvenusios čia 
Lietuvių kilmes tautos.

Gyvenamas dar giliausioj se
novėj Prūsų kraštas jau nuo ne
atmenamų laikų buvo žinomas 
plačiajam pasauliui dėl esančio 
čia taip branginamo senovėj 
gintaro ir kailių. Taip, atrastas 
senuose, prieš 2,000 metų prieš 
Kristaus gimimų, Mikėnų kapuo
se Graikijoj gintaras, kurio che
minė sudėtis 
ir gintaro iš 
atgabento.

Pirmąsias

yra toki pat, kaip 
Pabalti jos kraštų

ins vi
lai! tinę

rašto žinias apie 
Pabaltijį! randam tik I šimtme
ty po Kristaus gimimo Paeito 
raštuose ir vėliau kitų istorinin
kų raštuose, bet iki VI šimtme
čio tos žinios neaiškios, ir tik 
nuo VI šimtmečio ir vėliau ga
lima iš raštų pažinti musų kra
što gyventojus lietuvių kilmės 
buvus. Nuo VI amžiaus po Kri
staus gimimo Lietuvą pradeda 
tankiau lankyti svetimšali ; gin
taro pirkti. Lankė Lietuvą 10-

P. CONRAD
Jūsų Senas Draugas

Patyręs savo darbe, visada galiu, kaip žinote, padaryt 
darbą pirmos klesos. Vestuvių, grupų arba pavienius di
delius paveikslus artistiškai ant drobes’ išmalavoju. Iš 
Lietuvos tėvų, giminių ir jūsų paveikslus sudedu ant vie
no iri atrodo, kad jie sykiu su jumis nusiėmę. Turiu pa- X., 1 * J J. 1. *1 1 •• I

menai, arabai, slaviai, bet savo 
buvimo mažai tepaliko t žymių.

Daugiau įtakos į krašto gy
ventojus turėjo gotai, kurie VI 
šimtmetyje buvo ne tik kaimy
nais, bet.ir nugalėtojais nekur 
rių lietuvių genčių ir privertė 
jas mokėti sau duoklę. Tas įvy
kis, matyt, padarė įtakos į po
litinį krašto gyvenimų ir pri
vertė atskirai gyvenančias gen
tis spiestis į didesnes |>endruo- 
mene.š — valstybes ir organi-•menes 
zuoti krašto gynimų nuo prie
dų. • •
I

Ir jau kai IX šimtmetyje apy
lankų Lietuvą normaliai, tai 
randa jų tiek Suorganizuotų ir 
karui pasiruošusią,' jog tik ke
lių dienų pastangomis galėjo 
paimti Apuolės pilį, spėjama bu
vusia Telšių apskr., Skuodo apy
linkėse. lyuo to amžiaus pirmų 
karta iš raštų žinoma, kad čia 
jau) gyventa lietuvių gentės tau
tų, nes paminėtas yra vardas 
“prusai”.

(Bus daugiau), f;.‘!

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus 
brangi dovana.

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujiem!®. ?

■ ■" * "*fi‘ i. .— ----------

< t

Jei nori turėt ; i 
nuolatinį dmupą 
skaityk Naujienas
1 ; •. ' ' '

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

ODINES LIGOS

SEVERA’S

ESKO
AntiseptiŠkas mestis

Kaina 50 centai

Pirmiausiai kreipkis į apticką.

Sutaisytas prašalinimui 
niežejimo ir kitu 
odos irritacijas.

yra tankiai nepakiančlarnas; 
gali būti pergalėti vartojant

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RA0IDS, IOWA

DEL VYRU TIKTAI
Visą šį mėnesi gydysiu ▼isus pa

cientus, 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 
patj prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumet paprastą kainą. Gydymai* 
ligų yra specialumas mano viso gy
venimo. žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mai! medicinoje. <

Lietuvos praeitį tyrinėjusių, tu 
ri būti pažymėti tyrinėjimai ler 
kų V. šukevičiaus, L. Krzyvic 
kio, rusų — J. Pokrovskio, Pc 
godipo, A. Spicyno,gatvių?—; Ii 
Volterio, voliibčių -—/Givvingk 
ir Bezzenbergerio.’<j ų, ditr 
g-į*be vokiečių mokslininkų tyr 
liejo prūsų senovę. Neminėsi 
čia' mėgėjų, diletantų bei įva 
rių kolekcionierių, svetimų, i 
vietinių, dvarininkų ir'šiaip ii 
tehgentų, kurie dažnai ieško j

TRYS DIENOS LAIKAI

SVEIKATA

vai ir puikiai atrodytų.

3130 So. Maistai St

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS
9) — VAKARAS

TODĖL, KAD:
■ Diena be ryto, žmogus "be Balulio* 

negali būt!
.1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius išvalo;
8) Salutaras pataiko sveikatą. 

Tik vienas doleris ir k volel is boiikai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO 
639 W. 18111 SU Chicago, IlIiiiėiR

Daktaras dėl vyri
Praktikuoja 25 me
tus tai yra ge
riausias darodym-as* 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar i na 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison StM 

Chicago, UI.
Suteikiame Europiikas Gyduulea

SUŽINOK TIESĄ. V/aaannauo bau- 
yniai Ju»ų krauju, ur tuikroekopinia egxav><- 
lavitnaa juay slaptybių nuranda, ar jus esat# 
uoaas nuo Iigot-, er ne. JVndtikrinkit! Gyva*, 

ia yrą perdaug brangi, kad rizikuoti. Nauja* 
gyduolių Butais y man, perkeičia praktiką tMdU 
Inoje ilgos Hgkiol akaitoinos neivoikūtnomi*, 
eiiKvai pasiduoda Aitnnj tnoksliikam gydru"’ 
netodui. Ai naudoju tnano praktikoj alaus 
'Gl audus serumuB. čiepua., antitoksinus, b#k- 
ermas ir naujaueitM. ypatingas gyduoles ir 
ėliausiua ir geriatidua budus gydymui utd. 
endjusitj negalių. Stok prie būrio dėkingų ug- 
ranėdintų pacijantu, kurie plaukte plaukia | 
nano gydymo kambarius kasdien. Atei\ tta*. 
au dėl dyka apiiurėjkno ir slapto egKaminu 
dmo.

X—RAY EGZAMINACIJA $R
Nelauk lig paskutiniu (ii^nų, kad 

lol perdaug svieto mano ofise negi*- 
ėtupiet p.įsikalbėti r < Tfta*
singas gydymas. Mira apgavijigą

3 litui; ar pi ižailčiitn^. J’;•rs'-.ini' 
yra tokioi. keikiu norite.

ValaiidoB; I* ryte JJg 5:80 po, r 
SeiHdnniift ir eubatomds: 9 ryps u®

8 vakarė, NedžlioniD: 9 lig 1, 
DK H. G. MARTIN 
337 w Madison St.

’Uidiirni h So. Ma/kell



NAUJIENOS, Chicago, III
gyvename

Iždininko raport

teikiamos

kainos
annlyzai

Rojaus produktai

tuo

kai

Pasiaškinimas nebus

GARSUSIS KOMIKAS IR JO PATI

A. F. CZESNA studentų

MAUDYNES

Kinematografe
Dr. W. R. RegisterAtdaru dienomis ir naktimis

Phone Boūlevard 4552

By Thornton Flsher-Mr. I. Knowitt

Padaužų pastabos apie 
gerus ir blogus daiktus.

Dabar daug 
iltų vietelių.

bolševikų neteko 
Ar nebūtų galima

616 West 31 st Street, 
Phone Boulevard 7351

; visi 
instru- 

yra 
I čio- 
4’hica-

1657 W. 45th St., 
kampas So. Paulina St

mokėti
nuo jūsų

mainom 
Karan- 

i) kata-

Valdininkas pirmią mėnesį po 
vestuvių davė savo žmonai 140 
litų iš a'lgo;

Lytiškos Ligos Gali 
Būti Išgydytos

PAPRASTA 
MOKESTIS YRA 
DABAR 
ATPIGINTAS IKI

IŠVYKA ARBa EKSKURSIJA

nusi-
gyvatės

3 dėžės dažu lu-

Turkiškos, sulfurinės va
nos ir elektrinis gydymas

. B. M. Rohm 
S. Dearbom St

Kurie yrs 
ir tu 

skaudėj! 
RkHU 

smarkų lir 
r u 

Šilti

109 N. Dearbom St., Chicago, III 
(Imkite ele»ator| Iki 12 angšta)

H0h! A L-------- ‘

. luORtva r-

^63 OCAP-ią 
> Bu v-v—

ko jus dau- 
? Jei padaužos kam 
tai prašau nukęsti.

linkimo 
Skrupulu ir Lt. 

> ir užsikrėtusio 
greitai išvalyti su

Dabar naujai išradome mlnera- 
linesl sierines vanas, kdrios 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 skyriuš atdaras Utamin- 
kais nuo 8 iki 1'2 vai. nakties.

Dr. Paul Baumann
X-Ray Rpeciale egzaminacija 

3462 So. Halsted St.

Garsusis kintamųjų paveikslų komikas ir jo jauna pati Litą 
Grey, kurią jis nesenai vedė.

Aukas patarčiau siųsti tiesiai 
•man* arba padaužų iždininkui 
(adresas tas pats). Su atskai
tom prašau nesirūpinti--padau
žos šiuo reikalu tinkamai apsi
rūpins

Apie vedamas musų diploma
tines derybas, prie progos gal 
dar maždaug paminėsiu.

—Padaužų Iždininkas.

Motina mažai mergaitei:
— ‘Eime, Onyt., namo!
Onytė. No, mamyte, palau

kim, noriu pamatyti, kaip dar 
vieną žmogų pasmaugs.

jiems aukų parinkti? Aš pirmas 
šiek tiek,duočiau, o kiti padau
žos neatsisakys. O musų visuo
mene maskviškiams tikrai bus 
duosiu, jei neklystu.

Rytoj, 13 valandą prieš piet 
draugai bolševikai rengia gėdu- 
lių vakarėlį. Gersime rojaus 
skystimėlį pagal draugo Prusei- 
kos receptą, kun. Andriulis kal
bės poterius, o padaužų organi
zacija vaidins tragikomedija 
“Sendvičiai iš Maskvos”. Bus vi- 
sako geriems žmonėms. 'Adreso 
pasiklauskite pas bolševikus ar
ba padaužas.

—Padaužų karjeras.

Bet akys nušvito. Šiomis die
nomis gaunu laišką nuo expre- 
zidento (Lietuvos) Antano, ku
ris dabar esąs dviejų didžiau
sių, nusmukusių bankų -tarp
tautinės ir tautinės direktorius. 
Jo reikalas labai paprastas. Jis 
nori, kad padaužos surengtų 
jam maršrutą, kai jis-atvažiuos 
Amerikon. Jo misija, ant kiek 
aš suprantu, bus finansinė— 
pakėlimui nusjmukusių bankų 
akcijų. Aš kaipo iždininkas, 
galiu viešai pranešti, kad mes 
kitaip nesutiksime rengti jani 
maršrutą ir vartoti garbingą 
musų gildos vardą, kaip mokant 
ųiums .Ttoyalty ” “firty-.fTfty’*, 
ir dac oi.

komis 
Senas Hrmonikas i 
minios armonikos 

Ižeikiilimkile imi i

Chicagiškiai 
girdėtis, apsikrėtė 
čių liga: poteriauja 
maldas prie savo 
Lenino, o tas iclius neatsiunčia 
pavietrę menševikams ir gana. 
Liūdna musų tavorščių dalia. 
Prašau brolių padaužų žmoniš
kumo delei pasigailėti musų su
mas k v ė j u s i ų tautiečių.

Tų padaužų jau tiek priviso, 
kad už jų darbus aš vienas žmo
gus atsakyti negaliu. Težinie 
visi žmones, joge i Padauža tris 
kartus apsiliejo ašaromis, pa
matęs, padaužų raštus apie mo
ksleivius. Aš čioiuiis be baimes 
sakau, kad moksleiviai yra šau
nus žmonės: jie turi du Čarteriu, 
rengia daug visokių bu n vakarė
lių, skelbia konkursus, kas metai 
į seimą susirenka 
giau norite 
nors įgylė,

vo 
kelių įėjimui svetainėn.
kartus apėjus Auditoriją, 
rodė, kad per langus įlįsti 
reikalo tai ne jurginės 
pas. Atėjus prie 
“bilietų yra—sėdynių 
mums reikia, kad 

sėdynių yra
kit”. Po desperatiškų bandymų 
kai kuriems musų tavorščianis 
vis tik pasisekė įsmukti svet/i- 
nėn (žinoma be tikietų). Bet ka
dangi nebuvo visi, o prie to dar 
ir šlapi, tad viešai užsibrėžto 
reikalo negalėjome atlikti. Gai
la, be^ atleiskite. Daugiau tas 
iš musų kaltės neatsikartos.

—Padaužo Maršalka.

Neužginčija* 
per patyrusius 
daktarus, kuria 

mas faktna išgy- 
dirba laJx>ratori- 
jose, egzaminuo- 
<lymo visokių ligų 
jant kraują ir iš
tiriant 
roskopą, 
nant 
k o ■ 
Nei 
gus 
nuo

rifui do mat erinio,
| naujas. Muši)
(Uolos !> (liethinr
logo Ainiui en.
Nori h America Accnrdion M f g. <

026 No. Ilalsled Si., Cblraifo.

Iš priemiesčio 
me j vieną dieną 
atliekamas 
Porcelinine 
raitės.
Bridge work taip pigiai kaip $1 

Sidabriniai užpylimai danties $1 
ir daugiau.

Dešimčiai metų garantija. 
Egzaminacija dykai.
322 So. State St,

Tarpe Jackson ir Van Buren. 
Imkit elevatorių iki 3 augšto. Mo
terys prižiūrėtojos. Nuo 8:30 vai. 
ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioj 
nuo 9 ryto ik; 12 dieną.

Register, 
109 N. Dearbom 

Street.
Kiekvieno sergančio 
žmogaus draugas. 

Mano geriausias pa
tyrimas. “Nei vieno 
dolerio nereikia mo
kyti. 1 
sėkmių

Gyduolės išskiria. 
m<m.

Ar aergate lytiška liga, kuri pada
ro jumis netinkamu prie darbo ir 
pasilinksminimo. Ar esate vienas 
didelės armijos, kurie kenčiate ty
lėdami nuo lytiškų

tavorščiai, kaip 
brooklynie- 

jie, kalba 
patrono šv.

PEOPLES
Dentists

For Rtllabto Dmttttry

AŠ noriu pasikalbėti su kiekvienu kon- 
čiančiu vyru, kurie serga nuo utsisenS- 
jusiu ligų, Nervų, Kraujo, Oodos, Pūslės, 
Išėjimo žarnos, taipgi slaptų ligų. Mano 
85 metų pasekmingo gydymo, aš atgavau 
sveikatų dėl daugelio nusiminusių ir nu
stojusių vilties vyrų.

Nežudyk daugiau laiko nei pinigų ne
žinomiems daktarams, ateikite ir dasiii- 
nokite tiesos apie savo nesveikatą. Egza
minuoju su pageiba X-Ray ir mikros
kopo—o kada yra reikalas dėl galutino 
ištyrimo ligos ir užtikrinimo gero gydy
mo—taipgi egzaminuoju kraują, šlapumą, 
ir t.t.

Patarimas dykai Ir užlaikoma slapty
bėje.

Mes kalbamo lietuviškai.

Valandos nuo 9 ryto iki 6:80 po pla
tų, kasdien. Utarninke, Seredoj ir Buba- 
toj vakarais iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po plot.

musų specialistų 
grindus jūsų ligos ir juo 
Nėra spėliojimų 
tikras ir aKurati 
prastą 
rių, skilvi 
nugaros skaudėjimus, galvos skau
dėjimą, svaigulį, nervingumą, asth- 
ma, odos ligas, skilvio ir pūslės 
trobelių*, gali stones, rupturą, ar
ba privatinę arba chronišką ligą.

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

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

Jei jus norite greitų pasekmių 
atsineškite šį skelbimą su savim I" 
gaukite $10 X-RAY egzaminaciją 
ir kraujo spaudinio egzaminaciją. 
Viską už $1.00.

CHICAGO MEDICAL CLltflC 
505 S. State St., kam. Congress St.

I’rivatis įėjimas, 7 E. Congress 
St„ prieš Leither krautuvę.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare, 
l’anedėly, seredoj ir subatoje 

nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Specialis dantų setas $10
Du traukimo dantų specialistai, 
kurie ištraukia dantis be skausmo, 
mes darome visokias plate kokias 
tik norite, 23 metai šiame bildin- 
ge. Persitikrinkite, kad jus atė
jote į tikrą vietą. Kiti randasi 
netoli musų tik 2 metai atgal'.

$7 Sanitary Bridge-VVork $4 
X-Ray paveikslai dėl sun

kesnių ligų
Naturalis užpylimas danties $1 

daugiau
ligonius pagydo-
• Visas darbas 

musų laboratorijoj, 
ir auksines kepu-

Nežiurint į tai, kad buvome 
viešai pranešė, jog dalyvausime 
Naujienų koųperte “in kar po
rose”, vienok tai padaryti delei 
Susidėjusių aplinkybių 'negalė
jome. Dalykas buvo ve kame: 
trumpai sakant, arba vienu žo
džiu tariant tikėtų neturėjome 
Matote, paprastai, rengėjai bi- 
le iškilmiių kviesdami padaužas 
atsiųsdavo garbės bilietus, kaip 
ir visiems garbės vertiems pi
liečiams. Gi šį kartą išėjo visa* 
vėrsa. Well, žinote kaip čia bu-

Taigi prisiėjo ieškoti kitu
Kelis 
pasi
nerti 
skle- 

durų sako: 
nėra”, o 

bilietų nerti, 
eikit ir atsises-

per mik- 
prašali. 

visus klini- 
eimptomus. vienna įmo

nėm Duonas 
užsikrėtimų, 

bet prie dabarti
nio Žinojimo gy
dymo nei vienas 
neturi sirgti. Jei 
nesate išgydyti, 
tai vien tik yra 
todėl, kad apleido 
te gydymą, arba 
buvote gydomas 
nepatyrusių gy
dytojų, arba gy
dymas buvo labai 
trumpas, Neda- 
leiskite, kad liga 
ilgai butų jūsų 
kraujuje — išva

lykite j| : ateikite T>a» mane, padarysiu 
viską kas yra galima, kad tik jums su
grąžinti sveikatą. Gal tiktai esata per 
pusę išgydytas ir gyvenate nuolatinėje 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. Ne 
atidėliękiL Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury 
emagenų, 
inkstų, i 
sargus i 
Atminkite, 
giausiaą 
skirtumo 
pinigų 
jums 1 
tas. ] 
nial Izmo, 
MaZakraujistės, Skaudulių 
raisia, Slinkimo plaukų, 
gružolu. 
neišvnlyto 
galimu 
dymo.

Apsisaugoki! daktarų ir 
rie slepiasi garsiai skambančiomis klini
komis, institutų arba laboratorijų: jūsų 
sveikata yra brangesnė, kad ją atiduoti 
nepatyrusiems daktarams, l’ąs mane gau
site gerą ir teisingą gydymą; prisidėki. 
te prie eilių Užganėdintų ir Unksmių 
pncijentų, . kurie pripildo kasdien mano 
ofisą. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Serum, čiepinj, Bakterini, Antį- 
toksini, taipgi specialius intravenous gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originaies Europiškas gyduoles “608”

Dr. Bose yra seniausias Specialistas Cbi 
sagoje. Per trisdešimt) metų toje pačioj* 
vietoje.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 6 vsd 
vakare.

Nedėlioj .nuo 10 iki ] po pietų, 
l’anedėly, seredoj ir suliatoj nuo ryto ik 

H vai vakare.

Vyrai ir moterys kenčianti, žino
kite tiesą. Tikra pilna egzaminą 
riju musų specialistų dasiekia pa
čius pagrindus jūsų trubelio ir 
prašalina juos. Nėra spėliojimu, 

r teisingas egzaminavimas 
iekia pačius pa

prašai in a 
lalykas daromas 
as. Ar jus turite 

apetitą, užkietėjimą vidu- 
skausmus, krutinės arba

Ligoniai moka tiktai už Čepus, se 
rūmus ir gyduoles.

KALBAME LIETUVIŠKAI

Illinois Health Bureau
159 N. State Street, 

Room 1421

L a t v i ų ekonomistą i. 
Sovietų Rusijos eksportas pas
kutiniais mėnesiais žymiai padi
dėjo'.

“L i e t u v a”. Danijoj siaučia 
gyvtflių maras. Spėjama, kad 
liga atvežta su gyvulių produk
tais iš Sovietų Jtusijos.

šis pagarsėjęs pilvui gydyti bitelis 
buvo vartojamas daugelis metų kai
po vidurių vaistas.

Jis yra kuo geriausias nuo dispep
sijos, pilvo negrumuliavimo, skilvio 
neinalimo, galvos skaudėjimo ir pa
metimo apetitOj

Jis yra padirbtas iš paskirtų žolių, 
medžių žievių, šakniu ir tyrų Califor- 
nijos vynuogių. Biterų kiekybės ge
rumą niekas negali viršyti. Aptie- 
korius-ch^mikas užžiuri jo išdirbimą 
užtikrindatnas 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 šį pil
vo gydymo biter} ir ištiesite jo nau
dingumą, nebusite be jo.
Įsigyk bonkelę į savo namus. Reika
lauk nuo savo aptiekoriaus “Sulute 
Stomach Bitters”, arba užsakyk tie
siai iš musų.

žemai dėkoju visai padaužų 
gildai <r meni bėriams už sutei
kimą man aukštos iždininko vie
tos, pirmon galvon turėjau susi
rūpinti finansais — kitais žo
džiais, aprūpinti padaužų orga
nizaciją pinigais. įplaukų kol- 
kas nedaug, o išlaidas nesvie
tiškos. Visokį ąšėji'mai, mitin
gai, konvencijos, konferencijos, 
aukštų asmenų vizitai, ekskur
sijos ir t.t. ir t.t. vienu žodžiu, 
reikalų begalės.* Tuo tarpu ant 
rankų turime tik $1.50, bet ir 
tie mus pačių išlošti pradžiai.

H. LEIBOWITZ
Persikėlė j naują vietą 

Valandos nuo t iki 8 vai. vakare, 
kasdien, o Nedėlioinis nuo 10 ryto 

iki 2 vai. po piet.
1617 S. Kedzie Avė.

Kampas Ogdefi Avė. 
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius. '

sau pasiliko tik 
10. Kitą mėnesį atkišo 10 litų, 
o sau pasiliko 140.

—Kode!' tu Joneli tiek mažai 
f

man duodi? paklausė žmona.
A-a, pereitą menesį tu ga 

vai 140' litų ir tu turėjai iš to 
smagumų, kiek norėjai 
pirkai dvi skrybėles 
odos batuku 
poms, kelius pokelius pudros ir 
dar kai ką, o ša turėjau būti 
susivaržęs. Dabar Iii pabūk su
sivaržius o aš IhmiI kiek paušiu

naikindama kūno narveliui, 
nervu, širdies, plaučių, kepenų, 

.. kitus kūno organus. Bukite at- 
ir dabokite gamtos patvarkymus, 

kad sveikata yra jūsų br^n- 
turtas, jūsų kapitalas — nedaro 

kiek ius sugaišite laiko arba 
I užlaikymui sveikatos, nes tas 
labiau apsimokės, negu kas nors ki- 
Beveik visi atsitikimai kataro, Reu- 

Nenritis, Bronchitis, Astma, 
Egzemo*, I’so- 

Pasididinusių 
yra pasekmė 
kraujo, kuri 

i pageiba gy-

--------------  . _-----

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

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

Kraujo egznn.inacijn, šlapumo 
mikroskopiški ii- kili laboratorijos išbandy 
mai, taipgi X-Ray egzaminacija daroma, ku 
ri parodo tikrą jūsų sveikatos stovi- Ge 
riausioa naujos mados gyduolės ir prirengi 
mai padarytos Amerikoje ir Jungtinėse Vals 
tijose yra suteikiamos per Dr. Ross dėl gy. 
dymo ligonių. žmonės turintys chroniškai 
ligas, skilvio ir kepenų nesmagumus, nėr 
viškumą, kraujo ligas odoe ligas, pūslės b 
šlapumo ligas yra gydoma kasdien.

Žmonės 
nerviški silpni

* Ą ri galvos
' iUįif A mus, nugaros

jK .į dėjimus,
'i? dies plakimą
•7 slūrdimą odos,

if't pĮRy ntiftias giles, skaudu
liūs, rrantij apetitą 
privalo gydytis 
Jau. 

Sergantiems 
teikiamas labai 
ras patarnavimai 
kiomis mažomis 
riomis, kad kiek vie
nas lengvai gali už 
atmokėti. Dr. Rosi 
maloniai suteikiu dy 
kai patarimą. Kiek 
vienas yra kviečia 
mas atsilankyti.

Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu 
du, Arsphenamine gydymu ir pagerintu Lu 
eaclde gydymu. Į labai trumpą laiką ligo 
nial jaučiasi dnng geriau. Kiekvieną dieni 
mes suteikiamo linksmumą ir maloniuąą. Tai 
vienatinis gydymas, kuris išgydo aifilj.

$12.50 
$5.00

Težinie visi žmonės, jog Pa
daužos oganizuoja ekskursiją. 
Važiuosime strytkariais į Ken- 
singtoną, Westpullmaną, Har- 
vey, Morgan parką, Beverley 
TTills, Town of Lake ir į stok j ar
dus. Tyrinėsime ir studijuosi
me, kaip čia pasakius, geografi
ją. Jau gerokas būrys lieluvių 
inteligentų prisirašė. Užprašau 
visus kitus, norinčius musų pks- 
kursijoj dalyvauti, atsišaukti į 
padaužų sekretorių šiuo Adresu 
“Padaužų sekretorius c/o. Nau- 
j ienos”.—Padaužų kvartetas.

I rooklyno tavorščių spulkos 
šorai nesvietiškai nupuolė. Di
rektoriai susiuvinoti, o drajigas 
Pruseika vėl reumatizmu apsir
go. Matytute, kaip jie tonais 
ašaroja. Man tikrai jų pagailo...

DEL
SERGANČIŲ ŽMONIŲ

Dykai Klinika 
Nereikia (lakiarui 
Ar jus buvote gydytas 
užsisenėjtisių ligų?

North America Accordicn Mfg. Co.
Vieta čfrų 

ir lengvoj 
armonikų 
Jungi Yfcl- 
stšjoae-' Mm 
nevartotame 

importuotu ar
monikų 
musų i 
mantai 
padaryti 
nal,

I’er trisdešimti metų Dr. Ross gydo so 
dalias ligas vyrų ir moterų.

VYRAI! Specialia serum gydymas yri 
vartojamas su geromis pasekmėmis atgavi
mui vyriAktimo nusilpusioms vyrams. Jo vei
kimas ant gilių, nervų ir kraujo yra didelū 
austiprintojas dėl nusilpnusių ir suirusių vyrų

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

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

Kampas Monroe ir Dearborn St. Imki' 
elevatorių iki 5 augs to. Priėmimo kambarys 
506 'dėl vyrų, priėmimo kambarys dėl mota 
rų f>08.


