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Lietuvos kivirčas
su Lenkais baigtas
Muštynės Francijos 

parlamente
Turkai mobilizuoja didelę 

armiją prieš Kurdus 
__________________ I
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Reginys paversto į griuvėsius puikaus Muiphysboro rezidencijų distrikto. Nė vienas namas neišliko nepaliestas. Niekuri': 
namai liko parversti, kitiems stogus nudraskyta,’O dižiumą namų viesulą ir gaisras pavertė tik į krūvą šipulių ir pelenų.liefuviy su Lenkais ginčas Atstovy muštynes Franci

“laimingai išlygintas” jos parlamente
Taip Lietuvos užsienių reikalu 

ministeris pranešė Tautų Są
jungai

Tarybos pirmininkas 
ain’as, Britų 
ministeris, ir

ŽENEVA, Šveicarija, kovo 2(1. 
— Lietuvos su Lenkais ginčas 
<1(4 sienos tapo išlygintas.

Lietuvos užsienių reikalų mi- 
nisteris pranešė Tautų Sąjun
gai, kad lenkai paleidę nelais- 
vius, kuriuos jie buvo paėmęilab 
k e įvykusio sienoj susirėnfinrio 
tarp lietuvių ir lenkų sargybų, 
•ir kad tasai incidentas esąs “lai
mingai baigtas.*

Ginčui išlyginti, sako, prisidė
jęs savo gerais norais Tautų Są
jungos 
Ailstfln

užsienių reikalų
Francijos premjeras Herriot’as, 
kuris, lenkų užsienių ministeriifr 
Skrzynskiui viešint Paryžiuj, 
davęs jam patarimų stengta, 
kiek galint deTtaikos išlaikymo.

Lenkai skundžia Lietuvą dėl 
persekiojimo lenkų

Chicagos laikraščiai vakar į- 
dėjo šitokią žinią iš Ženevos, da
tuotą kovo 19:

“Lenkijos atstovas Ženevoj 
apskundė Lietuvos valdžią dei 
nežmoniško elgesio su tautinė
mis mažumomis, kurioms ir len 
kai priklauso. Lietuvos valdžios 
atstovas neturėjo argumentų 
lenkų atstovo kaltininmams at
remti ir veltui stengės susilpnin
ai lenkų atstovo ataką. Beveik 
visi delegatai buvo lenkų pusėj. 
Nutarta ta byla pamatingai iš- 
tįrti ir išlyginti.“
Haagos tribunolas spręs I^enku- 

Dancigo ginčą

ŽENEVA, kovo 20. — Nuola
tinis tarptautinis teisingumo 
tribunolas Haagoj pranešė Tau
tų Sąjungai, kad einant patarė
jo Sąjungos Tarybos susirinki
mo tarimu tapo sušauktsa balan- i 
džio 14 dienai specialė tribunolo 
sesija Lenkijos su Dancigu gin
čui dėl lenkų pašto dėžių laisva-, 
jam Dancigo mieste spręsti.

CINCINNATI, Ohio. kovo 20. 
— Specialė grand džiurė (jury). 
t iri nėjusi skundus dėl policijos 
grafto, dėl kyšių tupimo, pripa
žino kaltais 48 policininkus.

paBataliją iššaukė premjero 
reikštas nepritarimas “banki
ninkų krikščionybei“

PARYŽIUS, kovo 20. — Fran
cijos parlamente šiandie įvyko 
toks triukšmas, perėjęs į free- 
for-all atstovų muštynes, kokio 
senai parlamentas nėra matęs.

Triukšmas kilo tuojau, kai 
premjeras Herriot’as, gindamas 
valdžios politiką religijos daly
kais, pareiškė:

“Krikščionybę, jos grynoje 
formoje, mes mielai priimame ir 
ją sveikiname, bet męs nenori
me bankininkų krikščionybės.”

Remianti premjerą Kernotą 
parla men to didžiuma, pakiluH iš 
vietų, plojo jam,, tuo tarpu re- 
akcininkų ir klerikalų atstovai, 
pašokę, ėmė daužyti savo stalus 
ir rėkti, koliotis. Bematant 
karštesnieji abiejų pusių atsto
vai puolė' vieni kitus ir prasidė
jo kumščių- batalija. Posėdis 
buvo nutrauktas.

O 113

tam

likti kariuomenės tarnybą, pri
pažinti respublikos principus ii 
klausyti Angoros valdžios, 
savo šeikų.

Ekzekucijų tribunolas
Kurdistanan siučiąmas

tikras ekzekucijos tribunolas i— 
smerkti ir karti ne tik kurdų su
kilėlius, bet ir keletą tūkstan
čių turkų valdininkų, fcarininku 
ir kareivių, kurie dezertavo.

Kadangi visos žinios apie su
kilimą labai apribotos, o valdžios 
pranešimai Visados optimistingi, 
tai tikras sukilėlių skaičius ne
žinomas,, bet aplamai skaitoma 
jų tarp 20 ir 30 tūkstančių rai
tininkų. Yra girdų, kad dauge- 
is naujai mobilizuotų kareivių, 

siunčiamų Kurdistanan prieš su 
kiieįius, pulkeliui pabėgą. i

Audroj žuvusiy žmouiy 
skaičius siekia 820

Turkija, mobilizuoja didelę 
armiją prieš Kurdus

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, kovo 20. — Turkija mobi- 

Jizuoja didelę armiją prieš su
kilusius Kurdus. Veikiančioji 
armija,, susidedanti iš 100,000 
kareivių, bus sustiprinta dar ki
tų 100,000 ar daugiau kareivių, 
generalio štabo mobilizuojamų 
Anatolijoj.

Kadangi sukilėlių vado, šeiko 
Saido, partizanai nešiojas kora 
nūs (mahometonų šventąjį ras 
tą) ir žalias pranašo vėliavas, 
Turkijos valdžia uoliai veda ka
reiviuose respublikos propagan
dą.

Sukilėliai, kuriems ištikrųjų. 
daugiau rupi plėšimas ne kad 
nacionalistinis Kurdų judėjimas, 
dabar jau savo operacijas išplė
tė į šiaurėrycius net iki Varto, 
pusiaukelėj taip Mušo ir Erze- 
rūmo, ir į pietryčius iki Sever- 
ko.

Mustafos Kemalo tikslas yra 
ne tik sutriuškinti šeiką Saidą 
ir jo sekėjus, bet taipjau privers
ti du milijonu rytinės Anatoli
jos kurdų mokėti mokesnius, at-

Skaičius žmonių, 'žuvusių lai
te siautusio praeitą trečiadienio 
vakarą tornado, iki šiol dar vis 
nėra tikrai žinomas bet atrodo, 
<ad jis bus kiek mąžesnis, ne 
tad iškarto buvo spėjama. 
Vąkarykščiai pranešimai sako, 
tad užmuštu visose tornado įš
oktose valstijose skaitoma 820, 
sužeistų gi 2,880. Tos žinios vis 
ik dar nėra tikros ir nepilnos. 
Žinių trūksta iš kaimo, iš fai> 
m,ų, ypač iš Missouri valstijos 
vietų.

Vietos, kuriomis praėjo ta 
baisi vėsula, yra anglies kasyk- 
ų srityse.’ Beveik visuose tų 

sričių miesteliuose ir kaimeliuo
se yra lietuvių, dirbančių kasy 
klose. Jų ypač nemaža yra West 
Frankforte. Gali būt tat, kad 
ir jų yra nukentėjusių.
Kai beti laikraščiuose paduoda- Vakar, kovo 20 d., užsienio pi- 
muose žuvusiųjų vardų sąrašuo-1 nigų ne mažiaus kaip už $25,000 Uo- 
se lietuvių vardų ne užtinkame. niniĮ.,Uan*li?ftinlJV0 skulto,na An,cnkoa

.„.$4.79 

.. $5.06 

.. $1.8.13 

.. $5.17 
.... $4.08 
... $19.25 
. $15.43 

$39.97 
.... $2.53 
.. $26.95 
. $19.29

Meksikos socialistą parli 
ja reorganizuojama

Lenkai kol kas dar nepul 
šią Dancigo

Prieš prohibicija

Partijoj busią atstovaujami vi
si revoliuciniai elementai, re
mia Calleso valdžią

Esą patenkinti Britų reagavimu 
į paskutinį Vokietijos valdžios 
pasiūlymą

Illinois legislaturon įnešta rezo
liucija prohibicijos įstatymui 
atšaukti

Diktatoriaus Mussolinio 
liga dengia paslaptis

Fašistai jau ima kalbėti apie 
paskyrimą jo įpėdinio

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
20. — Laikraščio Grafico prane
šimu, Meksikos Socialistų parti 
j a reorganizuoj am a. Nau j o j 
reorganizutoj partijoj bus atsto
vaujami visi revoliuęiniai Mek
sikos elementai, kurie tik remia 
socialistinę respublikos preziden
to Calles’o valdžia.

PASKENDO LAIVAS
PIIILADELPHIA, Pa., kovo 

20. — Jūrėse, penkiasdešimt my
lių nuo Delawarės molo, švedų j 
laivas Thyra, plaukęs su cukrum 
iš Kubos j New Yorką, susimu
šė su Amerikos prekiniu garlai
viu Ardmore. Smarkiai sužeis
tas Švedų garlaivis paskendo. Jo 
įgula buvo Norvegų garlaivio 
Facco išgelbėta.

Chicago ir apielinkė. — Ofi- 
cialis oro biuras šiai dienai pra
našauja: — Nenusistovėjęs oras 
ir daug šalčiau; stiprokas šiaur
vakarių vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 45° F.

šiandie saulė teka 5:53, leid
žiasi 6:02 valandą.

PINIGŲ KURSASLaimiu- ■

Yra tik vienas panašus į lietu
vių vardą Isabęl Launius, 40

Tas vardas paduodamas' 
vietose: tarp žuvusių 
Bentone ir miestely

metų.
dviejose 
miestely 
Parrish.

Suomijos ministerių kabi 
notas pasitraukė

pinigais šjtaip:
Anglijos, 1 sv. sterlingų ....
Belgijos, 100 frankų ....
Danijos, 100 kronų ..............
Francijoą, 100 frankų ..
Italijos, 100 lirų ..A................
Lenkijos, 100 zlotų ........... ...
Norvegijos, 100 kronų .
Olandijos, 100 florinų ..
Suomijos, 100 markių .......
švedijcs, 100 kronų ........
Šveicarijos, 100 frankų .

Lietuvos Pinigų Kursas

LONDONAS, kovo 19.
‘Siunčiant pinigus Lietuvon pei 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai-

Visas puslapis paveikslų
“Naujienų” pirmadienio nuntery (kovo 23 d.) tilps vipas 
puslapis paveikslų iš baisios nelaimės, kuri ištiko pietinę 
dalį Illinois ir Indiana valstijų, kur gal tūkstantis žmo-» 
nių žuvo. Tie paveikslai kiekvienam! vaizdžiai parodys ką 
pridarė ten baisioji viesulą; siautusi pereitą antradienį.

b -- ■ i .... . ... —-------------------

— (tant Amerikos doleriais yra skaito 
Gauta iš Kopenhagos, Danijos, šitaip: 
telegrama skelbia, kad Suomi
jos ministerių kabinetas atsis
tatydinęs.

SPRINGFIELD, 111., kovo 20.
- Atstovas* Leroy M. Green, iš

VARŠUVA, Lenkija, kovo 20.: Rockfordo, vakar inešė Illinois 
•— Informacijomis iš oficialių 
lenkų ratelių, puolimas Danci
go atidedamas neapribotani lai
kui. Lenkai patenkinti > Pary
žiaus pertraktacijų rezultatais 
ir Britų užsienių ministerio 
Chamberlaino raegavimu į pas- 
kiausj Vokietijos pasiūlymą.

Keletą.* lenini “pučistų“ eks
pertų — Aukštutinės Silezijos, 
taipjau Vilniaus “pučų“ lyderiu 
-— vaRav naktį apleido Varšuvą, 

iškeliaudami į savo būkles Dan- 
iCigo koridoriuje toliau savo dar 
įbuotę tęsti ir organizuoti “patri- 
otingus- lenkų valstiečius,” gyva 
nančius Dancigo koridoriuje, ku
rie “degte dega prijungti Dan
cigą Lenkijai.“

Tie “pučistų“ vadai buvo at
vykę Varšuvon prašyti, kad Len
kų valdžia paskirtų didelę pini
gų surną^ lenkų valstiečiams 
Dancigo koridoriuje. Pasak 
pučistų, valstiečiai ten begalo 
kaip norį pulti Dancigą, tik 
reikalaują, kad jų šeimynos bu
tų aprūpintos atsitikime, jeigu 
jie žūtų kovoje/

Oficialėmis • Varšuvos žinio
mis, Franci ja pagaliau atmetus 
Vokietijos .reikalavimą palikti 
jai laisvas rankas veikti Rytų 
sienoj, tat šiuo tarpu pavojus 
Lenkijai esąs pašalintas.

legislaturon rezoliuciją Aštuo- 
nioliktąjam federalūs konstitu
cijos pataisymui (prohibicijos 
įstatymui) atšaukti.

šita atstovo Greeno rezoliuci
ja yra tokia pat,, kokią buvęs 
Nevados Aukščiausiojo teismo 
teisėjas Norcross nesenai įnešė 
Nevądbs valstijos legislaturon, 
ir kurią ta legislatura vienbal
siai priėmė.

Jeig’u trisdešimt dviejų valsti

jų legtelaturos panašią rezoliu
ciją priimtų, tai kongresas butu 
priverstas sušaukti konstitucijos 
konvenciją, kuri turėtų teisės 
prohibicijos Įstatymą atšaukti.

ROMA, Italiją, kovo 20.
Dabar jau penkios savaitės, kaip 
premjeras Mussolini sunkiai ser
ga. Nuo pat susirgimo jo ligo.3 
ypatybė laikoma paslapty, o dėl 
to žmonėse vaikščioja visokių 
spėliojimų. Mussolinio gydyto
jai jau senai nebeskelbia jokiu 
biuleteniu apie jo sveikatos pa
dėtį. Paskutinis išleistas biu
letenis skelbė, kad ligonis visai 
sveikstąs, beveik jau pasveikęs. 
Spauda buvo pranešus, kada ir 
kur premjeras viešai pasirodys. 
Tečiau ligi šiol jis niekur nepa
sirodė, nei parlamento posė
džiuose, nė Italijos-Amerikos 
tiesioginio kabelio atidarymo 
ceremonijose.

Tie pranešimai matyt buvo 
daromi tam tikru tikslu., bet da
bar jau ir fašistų, laikraščiai pri
pažįsta, kad Mussolini sergąs 
taip sunkiai, kad reikalingas 
esąs didžiausios ramybės. Fa
šistų vadai dėl to jau ima kalbė
ti apie paskyrimą Mussolinio į- 
pėdinio. Vienas vietos fašistų 
organas skelbia, kad greitu lai
ku įvyksianti didelė atmaina, 
kas reiškia, kad Mussolinio vie
toj stos kuris nors kitas fašistų 
vadas.

17 VILKŲ, TERORIZAVUSIŲ 
VILNIŲ, NUŠAUTA

EDMONTON, Alberta, Kana
da, kovo 19. Gauja išbadėju
sių vilkų, kuri terorizavo neto
li tivio Čia esančio Vilniaus [ViL- 

na] kaimo gyventojus, tapo pa
galiau išnaikinta. Trisdešimt ke
turi ūkininkai organizavo me
džioklę, ir septyniolika vilkų bu
vo užmušta.

Žemės drebėjimas siinai 
kino miestą Kinuose

ŠANCHAJUS, Kinai, kovo 20. 
Reuterio agentūros pranešimu, 
Junano provincijoj vakar įvykęs 
smarkus žemės drebėjimas, kuT 
rio visas Talifu miestas, skaitąs 
apie 50 tūkstančių gyventojų, 
tapęs sunaikintas. Griuvėsiuose 
tuojau kilo gaisras. Tūkstan
čiai nukentėjusių žmonių reika
lingi ūmios pagalbos. Kiek žmo
nių gyvasčių žuvo, kol kas žinių 
nėra.

i--------------- -- :---------------------------------------

Svarbus 
Priminimas i

J

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 Lietuvos 
žmonėms:-ten jiems reikia žemė apdirbti ir 
laukus apsėti. Genai atliktas darbas duoda 
gerus vaisius, blogai — prastus. Šiuo lai
ku kartais menkutė paskirtis suteikta iš 
šalies šimteriopą naudą nesą.

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 trumpiausi laiką ir sudidele nau
da žmonėms.

♦ *

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

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

4 žmonės užmušti tramva- 
vij katastrofoj50 litų

100 
200 
800 
400 
500 
600 
700 
800 
900

1900 litu

$5.50 
10.50 
20.75 
81.00
41.25
51.50 
61.75 
72.00 
82.25
92.61

102.76

litą 
litu 
litrų 
litų 
litų 
litu 
litų 
litų 
litų

JkVUU UV<4 ‘......... .r - T---- T-r-.-r.r-T----- -------------- 1. IV^.IV

viav-. Prie šitos sumos reikia 25
kiai krašte revoliucinei • darbtro- centai pašto išalidų uš košnų siuntinį 
4^; Norint pąiiųeti telegramų r- dar 50tei trempti.

TOKIO, Japonija, kovo 20.
Japonijos ponų butas vakar pri
ėmė taip vadinamą ramumo iš
laikymo įstatymą, taikomą viso-

ST. LOUIS, Mo., kovo 20. — 
Netoli CariinviHes Illinois Trac- 
tion linijoj susimušė pasažieri- 
nis tramvajus su darbiniu. Ka
tastrofoj keturi žmonės, tarp jų 
ir motormanas, buvo užmušti. 
Keliolika pasažierių sužeista.
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PAŠOVĖ MOTERĮ Svetaines durys atsidarys 6 v.v.

Perstatymas prasidės 7:30.Paskui pats nusižudė
Po vadovyste p. J. S. Z A HAT.

šis veikalas

Du vaikai ir senyva moteris 
liko užmušti vakar automobilių.

Vakar trys plėšikai užpuolė 
gryštantį namo Robert Gott- 
stein, 4844 N. Rockwell St. ir 
atėmė $950.

jo pačią ir 
rasta be są-

šeši žmonės pritroško 
smalkių

BANCEVICIUS PERKŪNO 
NESIBIJO.

nas sunkiojo svorio. Jis risis 
su B. Marshall’u.

kiisis taipgi jau 
lietuvių pagarsėti 
Jo priešas bus irgi 
vikrus ir geras ristikas 
Danks.

spėjęs tarp
J. Šimkus, 
nepaprastai

T.

Subatoj, Kovo-March 21 dieną, 1925 mat.“Drapicžnas dzūkas” - sako, 
jog Požėla bereikalo gąsdina 
jį perkūnu. “Musų laikais”, sa-

DU ŽMONĖS N U TROŠKO NUO 
.GASO

..... . | 4

ko jis, /'žmonės nesibijo per-’Jis Vogelis, Klaipėdos čempio-

“Darbas
tarp lietuvių pasirodys Karo-
rarrrr 1 ttt 1 Yar.Tr-:co

Chicago, IllinoisUPMOBILMaskaradas

t

Pamatykite gražius H up mobile Eight ir Four modelius musų parodymų kambary

Balzekas Motor Sales
6012 South Kedzie Avenue

Telephone Republic 3733

NAUJIENOS, Chicago, UI.
■ . . ........ •

Šeštadienis, Kovo 21, 1925

22 KOVO 22
S
šė

■u

V)

4) 

S V

£ 
m

• RM

(O

>w
CU

S3

73

22 KOVO 22
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Perstatymas-Dainos-Šokiai
Rengia PIRMYN MIŠRUS CHORAS

Stato “KARALAITE TIKROJI TEISYBE”
Dviejų veiksmų pasakos, paveikslai su dainomis.

Režisierius M. Dundulienė

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

Durys atsidarys 6 vai. Lošimas prasidės 7:3()-tą vai. vakare.

Kviečiame visus Chicagos ir apielinkių gyventojus dalyvauti šiame 
parengime! Čia Pirmyn Mišrus Choras paties visas savo jėgas, kad su
teikus geni ir malonių įspūdžių visiems dalyvaujantiems.
Po programų šokiai prie P. Sarpaliaus orkestros. Pirmyn Mišrus Choras

Tikietų kaina 75c

Iš Meilės
Muzikalis4Perstatymas su Dainomis

Stato scenoj Laisvės Kanklių Mišrus Choras, režisieriauja Kemėšis

Nedėlioj, 22 d. Kovo-March, 1925
4 1

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIUM
3135 So. Halsted St.

Svet. durys atsidarys 4 v. po pietų. Perstatymas' prasidės 5 vai.-
Perstatyme dalyvaus visos gabiausios lietuviu artistų spėkos, 

kaip tai: šinis, Virbickas, Kukutienė, Vėšienė, Alvikis, Meilienė ir lt.
Po programų!, kaip 8:30 prasidės šokiai prie, gerus Ųrkestros. 

lodei vįsi lietuviai ir lietuvaites yra kviečiami dalyvauti, o pilnai 
busite patenkinti. Kviečia KOMITETAS.

Tikietus perkant iš kalno, galima gaut pigiau.

CHICAGOS
ŽINIOS

Du seni žmonės — Fred En
gei, 77 r. ir jo pat;, 75 m. am
žiaus, irutroško nuo žibinamojo 
gaso savo namuose 4105 Pal
mei* St. Juos surado negyvus 
jų kaiminė; kuri užuodė gasą ir 
išlaužė duris. Gaso pervados 
buvo sutrukusios 
kambarį gasu.

Amos Roberts, 
ketvertą jų vaikų
monės, pritroškuslus nuo smal
kių savo namuose 1853 North 
Halsted St. Vaikai liko atgai
vinti, bet tėvus reikėjo išgaben
ti jJTgonię. Policiją pašaukė 
vienas, šeiminos draugų, kuris 
atėjęs apsilankyti negalėjo pri- 
baladoti, kad jį įleistų į vidų,
šeini ina diena prieš tai buvo per
sikėlusi į Chicago iš Laporfe, 
Ind. Policija rado besikūrenan
čias dvi anglių krosnis, o 
langai buvo uždarinėti.

Policija vakar areštavo ar 25 
žmones sąryšy su nušovimu len
kų spulkos kasieriaus Michael 
Swiontkowski, kada tasis vežė 
pinigus į banką, žmogžudystė 
ištiko ant Bridgeporto, prie 32 
ir Mospratt Avė. Beklausinc- 
jant suimtuosius, policija užti
ko pėdsakus, ir jau j ieško Frank 
Smith, kitaip Ozinski, 947 W. 31 
St., Joseph Lakoski, 934 W. 42 
St. ir Joseph Kazitiški, 824 W. 
32 St., kaipo dalvvitis tame už-

kuno’v Jie žino, kaip nuo jo 
apsisaugoti. Nors Požėla ir 
sako, jog jis trenka mane kaip 
perkūnas, bet aš tiek galiu pa
sakyti, kad aš irgi žinau, kaip 
nuo tokio trenkimo apsisaugo
ti. \Tegul jis apsižiūri, kad be* 
trenkdamas mane kartais pats 
save nenutrenktų.”

Požėlos Bancevičiaus ris- 
tynęs įvyks kovo 31 d., Lietu
vių Auditorijoj, Bridgeporto.

Tose ristynėse pirmą kartą

Požėla su Bancevičium pra
dės ristis 9:15 vai. vak. ir ri
sis iki galutinos pergalės. Tuoj 
po ristynių laimėtojui bus į- 
tciklas deimonto diržas. P-as

(Seka ant 3-čio pusi.)

t

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-I 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUSk 

ANT NAUDOS. ♦

S. L FABIONAS 0(1.

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Be ievard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

Užpykęs už tai, kad Mrs. Litą 
Michelon, z11219 Stephenson 
y\vė., atsisakė užmokėti jo ligo
ninės sąskaitą, John Casarotto 
ją pašovė ir sunkiai sužeidė, ir 
paskui pats nusižudė.

Pasak kaiminų, Casarotto tai
kiai apsilankydavo pas Michel- 
nus. Trejetą mėnesių atgal jis 
paslydo ant jų laiptų ir tiek su
sižeidė, kad kelias savaites turė
jo išgulėti ligoninėj. Jis parei
kalavo, kad Michelonai užmokė
tų jam ligoninės iškasėtus, ką 
padaryti jie atsisakė. Vakar 
jis irgi atėjo pas ĮMich.elonienę, 
kada josios vyras buvo išėjęs Į 
darbą (jis dirba Pulhnano dirb
tuvėse). Casarotto buvo išsigė
ręs ir vėl pareikalavo, kad užmo 
ketų jam ligoninės išlaidas, bet 
Michelonienė atsisakėm Tada jis 
išsitraukė revolverį ir ją pašovė. 
Michelonienę nuvežta j Pullma- 
no ligoninę, bet vargiai pasveiks 
Casarotto gi nuvežtas pas gra- 
borių.

BIBLIJOS IŠGULOI- 
NEJIMAS

Ateikite ir išgirsite tikimi tiesą apie

PABAIGI PASAULIO
Nedėlioję, Kovo 22 d.,

3 po pietų ,
kampas 15 St. ir 50 ( oitrl, 

CICERO, 1LL.

Kalbės Misijonieriv.s A. J. GILLIES
Aš regėjau numirusius, abejus, ma

žus ir didžius, stovinčius po Dievo 
akių ir knygos buvo atvertos ir vėl 
kitos knygos atvertos, kurios .yra gy
vasties. ir numirėliai buvo sūdyti iš 
rašto pagal jų darbus. Jono*apr. 
20:12.

Įžanga dykai.
Kviečia KOMITETAS.

, Taip 
Sakant, 
Vadinasi, 
Reiškia, 
Dalykas 
Visai
Nepaprastas
Pirmutinis N

Kur?
Kada?

Laimėjo’
SCENOJ STATOMA DVIEJŲ VEIKSMŲ VEIKALAS

• . V • 4 ■”

Perstatys Liet. Tteatr. Dr-ste Rūtos No. 1 
bendrai su A. Ž. V. Draugijėle

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-112 

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

. 3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Parduodame tiktai Gerus 
Pianus a*nt lengvų išmokėji
mų, kaina nuo ’*

S800.00

JOS. F. BUDRIU
PIANŲ KRAUTUVĖ 

3343 So. Halsted St., 
3327 So. Halsted St., 

CHICAGO

4'

•j;

i
■e

i h

CHIGAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ
3135 So. Halsted St.

J. S. ZARAT vadovauja šiuo vakaru

Gerbiamieji:

yra labai puikus jis atvaizdina 
gyvenimą .turčių ir darbininkų. 
Po perstatymo šokiai. Orkestrą 
Venišians.

Rutiečiai užprašo visus Chi- 
cagiečius ant savo iškilmingo 
vakarp.

Užprašo RUTIECIAI.

HUPMOBILE UŽKARIAVO PIRME
NYBE GRAŽIŲ KARŲi MYLĖTOJŲ 
VISUR.
Tikrenybėje didysis Eight — yra nepalygina
mas savo jėga, atsakomingumu ir ekonomija, ♦
nepalyginamas savo veikimu.

HUPMOBILE FOUR--VIENAS SAU
GIAUSIU IR GERIAUSIU ŠIANDIEN 
AMERIKOS MARKETE INVEST- 
MENTŲ.
Turtingas ant pažiūrėjimo; geriausias patogu
me; savo vertėje, stiprume* atsakomingumu ir 
ekonomija./

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

’ Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St.

Room 1211
. Tel. Dearborn 1013

Valandos nuo 9:30 iki 1 vai.
Bridgeporto Ofisasr 

3335 So. Halsted 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.

JOHN KUCHINŠKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephpnė' Čanal 2552 

Valandose; 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ii* Pėdnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
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 morgičiaua 

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room P001
Tel. lųmdoiph 1034—Vai. nuo 9-6 

• FrB Vakarais
8301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

6-8 ▼. v. apart Panedilio ir , 
Petnyčios.

J. P. W*ITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N. Dearborn Street, 

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

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

SPECIALISTAS ant egzamina- 
vojimo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St., Room 1310 
Telephone Dearborn 3946

Vakarais: 2151 West Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted SU Chicago 
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

77 W. Washington St. Room 911 
Tel. Central 6290

Cicėro Ketvergo vakare 
4917 W. 14 SL Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 ▼. ▼. Subatoj nuo 1-7 ▼. v. 
8236 S. Halsted St. T. Bent 8737

Tel. Dearborn 9057 e

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

s ■ ’ ■ 1 
Ofisas fįdunnięstyj:

Room 17P6 ! <
CJIICĄGO TEMPLE BŲDG.

W./TOUhintton, St
Wa*bin£ton & ClarkCor.

Namų Tek; H yda Tark 38b»
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MOTERIS ISVENGE 
OPERACIJOS

Dideli Skausmai ir Kentėji 
mai Prašalinti Vartojant 

Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound

SPORTAS
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

NAUJIENOS, Chicago, III.
M

Lietuvių Kaleliuose
v

n

J. Lukas sako, jog iki to lai
ko jis jau bus padaręs diržą.

' — N.
Ryt, 22 kovo didelis Dzim 

dzi Drimdzi vaidinimas
RYTOJ ATLETŲ KI.1UBE 

RISIS K. LEVICKIS SU 
ADOMU VVEDZES.

Great Northern Theatre
kuriame įvyks paminėtos 

komedijos vaidinimas yra vie
nas tokių teatrų, kur scenos 
jruoša, salės akustika ir vlši 
patogumui prilygsta kultūrin
gam teatrui. Aš manau pa
kaks pasakius, kad šiame teat
re vaidino pasaulinis Maskvos 
Dailės Teatras.

blvd. visiems žinomas, gi te
atras ties |iąt didžiuoju paštu.1 § 
Teatras turi du jėimus iš 21 
Ųiiiney; St. ir 22 W. Jackson 
blvd. Iš visų miesto dalių laba 
lengva pri važi uoli.

. Vaidinime dalyvauja:
“Dzimdzi-Drimdzi” artistu i

B. Dikinienė Miss. Gold

, Tel. Blvd. 3188
M. Woitkewic» 

BANIS 
AKUSEKKA

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

3113 South 
Halsted SI.

Marguette Pharmaay
Vienatinė Lietuviška Aptieka 

Šioje Apielinkėje

F. A. RAKAS
Regi st r uotas A pti ekori us 

ir Savininkas 
2346 West 69th Street

4 arti We«tern Avė.
Phone Republic 5877 - 583!

• CHICAGO. 1LL.
Senai laukėme Dzimdzių di

desnio pasirodymo, štai ir sji-, 
laukėme. Ryt, kovo 22 dieną, su Great Northern teatru la- 
Greaty Northern Theatre, 22 nes W. Jackson
W. Jackson blvd. 2:15 vai. po 
pietų pakils uždanga ir pasi
rodys mums ‘Tlzimdzi-'Drimd- 
zi’” gabių ir sumanių aktorių, 
drauge su žymesniais Chica
gos vaidintojais. '‘Potašo 
Perlamutro” komo! i joje. •

Susisiekti
I

(Tąsa ant 5-to pusi.)

“POTASAS IR PERLAMUTRAS

«-DB. HERZMAN^
Ii

Telefonai jm ė:

jas variniu”.

✓

KOMARAS SULAUŽĖ 
KĄ “POTAŠAS IR PERLA

MUTRAS.”

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

3235 S. Halsted St.

Lima, Ohio. — “Aš noriu pasaky
ti jums, kaip jūsų gyduolės man pa-

DR. SERNER, 0. D..
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

RAN-
- NEBESIRIS SU 
SARPALIUM.

LIETUVIAI DAKTARAI

Didžiausias
Dar niekad

o

gelbėjo. Dar ilgą 
laiką aš kentėjau 
nuo didelių skaus
mų nuo uždegimo 
ir aš taip buvau 
menka ir būtinai 
norėjau pasveikti. 
Mane nieks nega
lėjo diisilytėti arba 
pajudinti, turėjau 
didelius skausmus 
slėpsimose ir ne
galėjau . dasilytėti 

kojomis žemes. Až negraĮejau tęerai 
išsitiesti, kad mane nevarstytų skaus
mai. Aš jau gydžiausi per tūla lai
ka ir paskiau man pasakė, kad tu
rėsiu eiti ant operacijos. Aš netikiu 
j operacijas ir tuo pačiu laiku aš 
daug skaičiau apie Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Compound. AŠ pa
sakiau apie tai savo vyrui ir būtinai 
sumaniau jas pabandyti. Aš greitai 
pajutau, kad jos man pagelbsti. Di
delis kentėjimas . nuo manės prasiša- 
lijo. taipgi nustoto gelti kaulai. Aš 
turiu gera apetitą ir jau daugiau 
sveviu. Vartojamas tu gyduolių, lai 
geiiaustas dalykas koki aš nudariau. 
Aš jaučiu lai p knip išgelbėjusi savo 
gyvenimą ir nesidroviu pasakyti sa
vo draugams. Jos išgelbėjo mano nue 
sinkios n iteracijos ir dabar dar aš

- Mrs Ethel Thurston 
324 Nojth Pine St., Lima, Ohio.

Rytoj I vai. po pietų Uni- 
versal Atletų .kliube (811 W. 
XI St.) risis už auksinį meda
lių K. Levickis su Adomu VVe- 
dz(.‘.. Levickis jau laimėjo 
medaliu. Pasižiūrėsime,
jam pasiseks laimėti trečią. N

du 
ar

Komaro — Sarpaliaus risty- 
nės tampa atšauktos. Priežas

tį Komarą ištiko nelair 
besi risdamas jis išlaužė 
ranką. Jį egzaminavo Dr.

A. Bertašius ir surado, kad jo 
rankos kaulas yra perlaužtas. 
Daktaras sako, jog Komaras 
apie keturis mėnesius negalė
si;

—,----------
3 veiksmų komedija iš Amc- 

likos žydų gyvenimo, ši kome
dija savo sveiku komiškumu 
gali lygintis pasaulinio turinio 
komedijoms. Ji buvo vaidinta 
visuose pasauliniuose teatruo
se ir visilomet turęjo didžiau
sio pasisekimo. Bet kam apie 
tai daug kalbėti, 
pati už save kalba.

Mrs. MIGHNIEVIGZ - VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., įtampau 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos 
ilgai 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
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 pagclbą.

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

kolegiją; 
praktika- 
Pennsyl- 

ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio-

Gerai lietuviams žinomas per 16 
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 Laboratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

į Dienomis: Canal 
8110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

i

Rupi Kiekvienam
Visi gyvenime >turi tą pačią progą dasie- 
kimo pasisisekimo. Tie kurie padarys 
pirmus žingsnius ton linkmėn, dasieks 
tikslo.
Atidėjimas tam tikros sumos reguliariai 
iš kiekvienos algos yra pirmutiniu žings
niu. Paskiau reikia išsirinkti atsakantį 
banką tokį kaip Home Bank & Trust Co., 
dėl pasidėjimo savo taupymu.

B. -DIKI NIENĖ.
Vaidins Miss. Goldman ro lę Great Northern Theatre 

W. Jackson blvd., rytoj, kovo 22 d., 2 vai. po pietų.

GERIAUSIAS PAŽANGUMAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių už.degimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnas, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

• Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Europinis Gydytojas u* 
Chirurgas

Res. Ph. Rockwell 0268, Canal 0084
DR. I. TREIGER 

2028 So. Halsted St.
Vai. 6-8 v. Nedėl. 10-12 ir pag. sut.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

k u ..................... ................................. ...

Milwauke ir Ashland Avenues ,
Kapitalas: Milijonas Dolerių Perviršis: $500,000.00
DIREKCIJA SUSIDERA Iš ŽINOMŲ IR ATSAKOMINGŲ ŽMONIŲ

Nariai Federales Sistemos Bankiniu Rezervų ir Chicagos Clearing Association

AUBURN 8 EILEJE
$2350
Dastatymas ir taksai ekstra

atsitikimas automobilių istorijoj — šis naujas Auburn 888.
pirmiau savo 25metu automobilių išdirbystėj, Auburn nebuvo padarę 

tokių karų kaip šis Modelis 888, kuris suteiks jums daugiausiai malonumo už jūsų iš
leistus pinigus. Gražumas, konstrukcija, geras individualis veikimas ir ilgo laiko tarna
vimas. Permaina taktikos automobilių pardavinėtojų, vietoje parduoti automobilių jums, 
jis nusiperka pats pirmiausiai kuomet jis gerai apžiūri tuos musų naujus karus. Važi- 
nėkitės juose ir valdykite patys. Palyginkit su kitais karais-, kurie yrą ant marketo, ku
rių kainos yra $1,000 ar daugiau brangesnės negu šis Auburn 888. Jus persitikrinsit, 
kad jus gaunate didesnę vertę už jūsų pinigus negu kiti karų išdirbėjai gali jums su
teikti.

Pamatykite šį karą pirm negu jus'pirk site kitą kokį karą.
MES TAIPGI TURIME ŠEŠIŲ CILINDERIŲ KARUS — KAINOS NUO $1,395 tR 

AUGŠČIAU.
Musų atstovas MR. JOS. BAGDONAS maloniai parodys jums karą ir išaiškins vi

sas smulkmenas ir jei jus manysite, kad karas nėra vertas tiek pinigu,nebūtinai reikes 
jums jį pirkti.

Ateikite arba telefonuokite dėl parodymo.

UNI VERS AL AUTO SALES CU
5001 So. Westem Blvd. Prospect 0654 arba 0649

"Kapitalas ir 
Perviršis

$300,000.00

Banko Turtas 
Virš

Trijų Milijony

šviesią ateitį sau teiksite kada 
pradėsite taupymą su $1.00 ar 
daugiau savame Pirmutiniame ir 
Didžiausiame Lietuvių Banke 
Amerikoje.

Pažangumo delei pradėk taupyti 
tuo jaus, ,

Jei laikai savo pinigus- išskleistus 
keliose vietose, tai sutrauk Juos 
vienon vieton, kur žinai busi visuo
met užganėdintas su musų patar
navimu ir padek ant 6 nuošimčio. 
METROPOLITAN STATE BAN
KAS, atlieka visas bankines parei
gas; siunčia pinigus Į Lietuvą ir i 
kitas šalis; parduoda laivakortes 
ant geriausių Linijų; skolina pini
gus ant namų ir taip toliau; ap
draudžia namus ii' rakandus nuo 
ugnies.

Metropolitan State Bank
Po Valdžios ir Clearing HouSe Priežiūra

2201 W. 22nd ““
CHICAGO.

STASULANIS
(EAGLE MUSrC CO.)

SALE"! PIANO SALE!!!
čia yra geriausi sPlayėr> Pianai: Stėin- . •-v/<
meyer, Franklin, Baldwin,- Charlton,
Harding ir.Symphony Grand.

I ‘ v
Taipgi
kainos
lengvų

ant naujų.
tose krautuvėse. Ir Lietuviškų Rolių, Dainų, .šokių 
didžiausis pasirinkimas.
Rekordai tūkstančiais naujų numerių kas savaitė.

vartotų Player Pianų turime, 
$200 ir aukščiaus. Mes duodame ant 
išmokėjimų. Taipgi senus išmainome

Pas mus )50 dolerių pigiaus negu ki-

Irgi Victor Lietuviški

3236 So. Halsted St Chicago, Illinois.

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Te|. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 >• 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Oi. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
303 So. Morgan St. Chicago

Telephone
Boulevard 2160 

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 North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronswicjc 4983

Namų telefonas Spaulding 8633

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 81st Street

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

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant 

2 lubų

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Westem Avė?

Tel. Lafayette 4146
• ___ -J

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. Nedėlioj 10 iki 12 d. 
’j ...... II II. I I ......................   ■■■■ I I —

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegrhmų 
sistema.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vah. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phorih 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.
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niai anketos, kurią partija 
padarė per savo įgaliotinius 
Rusįjos sodžiuje. Tie įga
liotiniai apkeliavo daugelį 
kaimų ir valsčių ištisoje ei

lėje vidurinės Rusijos gu
bernijų ir surinko labai įdo
mių žinių apie valdžios or
ganų veikimą sodžiuje, apie 
ūkininkų gyvenimą ir apie 
jų politinį nusistatymą.

Keistas ir beveik netikė
tinas dalykas, kurį jie visi 
pažymėjo savo raportuose 
partijos centrui,yra tas,kad 
Rusijos ūkininkai nori ka
ro. Kuo jie tą savo norą 
pamatuoja? Nu-gi tuo, kad 
jie tikisi,' jogei karas jiems 
duos galimybės pasiliuosuo- 
ti nuo bolševikiškų komisa
rų diktatūros!

ŠIAULIŲ MIESTO VALDYBĄ
SUDARĖ SOCIALDE

MOKRATAI. .

f

“Šiaulių Naujienos” prane
ša, kad vasario 20 d. įvyko 
naujosios Šiaulių miesto tary
bos posėdis, kuriame dalyvavo 
39 atstovai ir buyp^ atsilankę 
daug šiaip publikos. Tame po
sėdyje tapo sudaryta miesto 
administracija sekančiu budu:

“T-bos pirni-ku didžiuma 
balsų išrinktas VcmslausLis, 
pavaduotoju Bielskis; bur-i

į savo pusę, į komunistinę 
partiją. Kurie neįtraukiafrii 
į partiją, iš tų daryli musų 
j udąjimo flimpdtiz^tbriulsj 
o kurių' negalima padaryti 
musų pritarėjais, Lups ‘ne- 
itralizuoti’, tai yra privesti 
bent prie to: jeigu nėra mu
sų rėmėjais, tai kad nebūtų 
nė musų priešais.”
Na, žinoma. .Jeigu Koinin- 

terno teziai pataria draugauti 
su smulkiąja buržuazija, lai 
joks tikintysis komunistas ne
gali nė abejoti apie tokios po
litikos teisingumą. Bet kyla' 
klausimas, kodėl komunistai 
taip blogai studijuoja 'Maskvos 
bibliją, kad tiktai dabar jie 
•užtiko tą tezį ?

juos kiek galint skaudžiaus' 
ekonomiškai: boikotuojant'
juos, kenkiant jų kreditui,' 
šmeižiant jų vardą ir t. t.

IŠ antros gi puses, tas pats 
Tauras sako, kad savo si m pu- 
tizatorius biznierius komunis
tei privalą remti. Biznieriams 
“draugams”, vadinasi, komu
nistai ne tiktai negadins biz
nio ir nep r įkaišios “bu ržuuz la
kumo”, bet da ir padės pra
lobti.

Klasių kovos principo šito
je pozicijoje nėra nė šešeilio, o 
yra tiktai begėdiškas skomas 
po “idėjos” priedanga žvejoti 
dolerius, šitą skymą Tauras 
skolinasi nuo kunigų, kurie 
nuo senų laikų mokina para

pijoms remti tiktai tuos biz
ni srius, kurie prie parapijos 
priklauso arba duoda auką ku
nigui, o “bedievius” biznierius 
boikotuoti. Lietuvoje kunigai, 
norėdami sustiprinti savo par
tijos krautuvninkus, liepia 
žmonėms pirkti “katalikišką 
zuperį” ir “katalikiškas sil
kes”; o musų komunistai, pa
mėgdžiodami juos, varys agi
taciją už “komunistiškus šiu
šus” ir “komunistiška nuinšai- 
ną”. /

Ir taip, atsižadėdami savo 
aklo smulkiosios buržuazijos 
niekinimo, komunistai dabar 
rengiasi skirstyti biznierius į 
“klesas” — sulig to, kas jiems 
Juos dolerių, o kas rie!

šeštadienis, Kovn 21. 1925--- ------ ....... ,
įrodo. Aš manau, kad jeigu 
valdžia norėtų, ar butu norė
jusi, šitą dalyką ištirti, tai ji 
butų senai ištyrusi. Aš ma
nau, kad iki šiam laikui val
džia šito nėra padariusi, ir 
lodei mus stebina, kad tas įvy
kis nėra iki šiam laikui ištir
tas ir kaltininkai nėra patrau
kti atsakomybėn.

(Bus daugiau)

DVI GALVOS GERIAU 
NEGU VIENA

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje,
paštui
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Trims mėnesiams —_2 JO f 
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su ušsakymu..

Pranešama, kad Lietuva 
in Lenkija jau susitaikiusios 
dėl incidento, įvykusio ties 
Širvintais. Amerikos lietu
viai jau buvo pradėję neri
mauti, išgirdę, kad lenkai 
pasiuntė ultimatumą Lietu
vai; kai kas manė, kad gali 
kilti ‘karas tarp Lietuvos ir 
Lenkijos.

Bet Europoje dabar tur
būt dar nėra pavojaus, kad 
artimoje ateityje kiltų ka
ras. Kolkas jo niekas neno
ri, išimant tam tikrus avan
tiūristiškus elementus, ku
rių nė vienoje šalyje nėra 
daug.

Pastaruoju laiku buvo 
dažnai kalbama apie lenkų 
ruošimąsi jėga užgrobti 
Dancigą, bet dabar ateina 
žinia, kad ir šitas “pučas” 
esąs atidėtas.

Kurį laiką mes manėme, 
kad naujo karo gaisrą 
uždegti sovietų Rusiją. Tam 
buvo įvairių priežasčių. Vie
na, tos šalies valdžia yra la
binus despotiška ir todėl 
mažiaus prikjauso nuo žmo
nių, negu kurios kitos šalies 
valdžia. Antra, sovietų val
džios mėginimai gauti pas
kolą užsienyje neturėjo pa
sisekimo, o jos finansai yrą 
labai blogoje padėtyje: nu
sibankrutavusios valdžios 
kartais tyčia ieško progos su 
kuo nors susipešti, kad su
stiprinus savo poziciją na
mie. Pagalios, buvo galima 
Jaukti ir to, kad bolševikai 
įsivels į karą su kitoms ša
lims, kėsindamies užgrobti 
kurio nors silpnesnio kaimy
no žemę. Kai Maskvos plė
šikai anąmet įsilaužė į Gru
ziją, tai kitos valstybės nesi
kišo tiktai dėlto, kad Kau
kazas yra jiems pertoli; bet 
jeigu toks užpuolimas butų 
padarytas, pav. prieš Esto* 
niją arba Rumuniją, tai Eu
ropos valstybės nesėdėtų, 
rankas sunėrusios.

Šiandie tečiaus mes esame 
linkę manyti, kad ir sovietų 
Rusija nesirengia prie karo 
artimoje ateityje. v

i\resenai Rusijos socialde
mokratų centro organe,

Rusijos ūkininkų masės 
labai neapkenčia komunis
tų. Valdžios komisarus, at
vykstančius į sodžių mokes
čius rinkti ir ‘Tvarką” da
ryti, jie dažnai nudaigoja 
(apie tai jau buvo daug ži
nių, spaudoje). Bet organi
zuotu budu kovot prieš val
džią ūkininkai nesugeba. 
Valdžios centrui jie negali, 
nieko padaryt. ’

Kas kita, jeigu kiltų dide
lis karas. Tuomet milionai 
mužikų butų pašaukti į ka
riuomenę ir gautų į rankas 
šautuvus. Daugelis jų taip 
ir sako: -‘‘šiandie mes len
kiame nugaras prieš juos 
(komunistus). Bet palauki
te, kai ateis karas, mes 
jiems parodysime!”

Kai kurie žinių rinkėjai 
pastebi, kad Rusijos sodžiu
je pasireiškė nepaslepiamas 
džiaugsmas, kai <. dęl Curzo- 
n’o (Anglijos ministerio) 
notos buvo kilęs krizis Ru
sijos ir Anglijos santykiuo
se. Buvo laukiama, kad iš 
to gali kilti karas...

Žinant šitokį Rusijos ūki
ninkų ūpą, tenka manyti, 
kad sovietų valdžia dešimtį 
kartų pagalvos, pirma negu 
drįs stvertis ginklo prieš ku
rią nors valstybę.

“Sočiaidemokratičeski Vest- yra kas nors 
nik’ buvo paskelbta davi- šaulio taikai.'

Bet kas bus ateityje, tai 
sunku numatyti. Sovietų 
valdžia nesenai padarė su
tartį su Japonija. Europos 
spauda vis dažniaus ir daž
ninus rašo, kad ta sutartis 
reiškia karo sąjungą tarp 
Japonijos ir Rusijos.

Ši sąjunga esanti atkreip
ta prieš Angliją ir Jungti
nes Valstijas. Londonas ir 
Washingtonas yra tuo pusė
tinai susirūpinę.

Ar jie turi pamato rūpin
tis, mes nežinome; bet paste
bėtinas dalykas, kad rusų- 
japonų sutarties tekstas iki 
šiol nebuvo paskelbtas. Reiš
kia, tai yra SLAPTA SU
TARTIS. Kaip šitą faktą 
sulaikyt su tuo, kad sovietų 
valdžia visuomet sakydavo
si esanti' griežčiausia slap
tosios diplomatijos prieši
ninkė?

Ir kode! Japonijos valdžia 
tąja slapta sutartim su Mas
kva yra taip didžiai paten
kinta? Japonijos valdžia 
yra, be jokios abejonės, im- 
perialistiška valdžia; gal 
būt imperiniisbiškiausia vi
same pasaulyje. Kuomet im
perialistai džiaugiasi slapta 
sutartim, tai, matyt, joje 

pavojinga pa-i

mistru J. Sondeckis; Valdy
bos nariais: J. Lemezis, J. 
Balakas, L. Kpšteinas ir Pe- 
tucliauslcas (išskyrus ši jį, vi 
si Valdybos nariai bur-j 
mistras, T-bos pkminuikas 
ir pavaduotojas — socialde
mokratai). Algos nustatyta: 
buiųnistrui 025 lt. į n>ėu.; 
V-bos nariai (jei užima nuo
latinę vietą, kokį skyrių vm>’ 
sti) gaus 550 lt.; jei daly
vaus posėdy, už nugaištą 
dieną - 25 litus.”
Tąigi antras pagal dydį Lie

tuvos miestas jau yra valdo
mas socialdemokratų,.

Bet tai Vra didžiojoje 1 Gelu
voj e. Klaipėdos krašte gi so-j 
c i a'demokratai ,jių,i valdo did 
žiausiąjį miestą,’, Klaįičdą.

“Šiaulių Naujienos” sako, 
kad Šiaulių miesto valdybos 
rinkimuose klerikalai, “danb- 
kuopiečiaj” .(t. y. komunistai) 
ir žydų frakcija išvien padavi
nėjo tvščįiįs korteles. Reiškiu, 
kadeiuai, komunistai ir žydų 
buržuazija bus opozicijoje. O 
pirma jie turėjo didelę daugu
mą miesto taryboje. 

\ -------
GERINASI PRIE SMULKIO

SIOS BURŽUAZIJOS.

“iLa|is1}ėĮs” Tauras surado, 
kad komunistai neprivalo nie
kinti smulkiuosius, biznierius.. 
Tarp lų biznierių esą tokių, 
kuriuos galima padaryti ko
munistų partijos nariais arba 
bent simpatizatoriais, lik rei
kią su jais “elgtis labai prie
lankiai.”

Tauras sako, kad komunis
tai neprivalo akių plotu šokti 
į kovą net prieš tuos biznierė- 
lius, kurie “šiek tiek, neveik
liai, pritaria buržuazinei poli- 
kai, bet prieš mus veikliai ne
kovoja.” Tokius biznierėlius 
reikią stengtis “neitralizuoti” 
t. y. siekti to, kad jie nebūtų 
veiklus komunistų priešai.

Kuo jisai remia šitokį savo 
nusistatymą? Iki šiol komu
nistai juk skelbdavusi griež
čiausiais- visokios buržuazijos 
priešais. Jie sakydavo, kad 
smulkioji buržuazija esanti 
net aršesnė, negu stambioji, 
nes ji esanli “parazitiška”, 
“atžagareiviška”, “be • nugar
kaulio” ir lt. Mylimiausias?bū
das atakuoti socialistus būda
vo pas juos nurodyti, kad toks 
ir toks smulkusis biznierėlis 
remiąs socjalistus, kad smul
kioji buržuazija plakasi prie

Savo pnolu komunistai, pa
sirodo, gyv.en.lj nepajėgia. Kol 
jiems kokia nors bolševikų 
pjL<opągajidos ageojuj-.a neat
siuntė “lezio” apie smulkiąją 
buržuaziją, tol jie nežinojo to 
paprasto fakto, kad smulkieji 
•biznieriai savo ekonomine pa
dėtim nedaug tesiskiria nuo 
proletarų 1

Socialistai gi šitą faktą se
nai žino, ir dėlto jie niekuo
met akių .plotu neskelbė, kad 
kiekvienas krautuvės ai- šiaip 
kurios biznio įstaigos savinin
kas esąs “proletaa’iato prie
šas”. Jie, priešingai, visuomet 
nurodinėjo, kad smulkusis biz
nis šiandie yra po stambiojo 
kapitalo letena. Kiekvieną ši
tokį socialistų pareiškimą, 
“vieninteliai darbininkų gynė
jai” laikydavo ženklu socialis
tų “parsidavimo buržuazijai.” 
J kibiu* tečiaus . jau jie patys. 
Jcidvias'i, kad atsigėrus iš to 
šulinio, į kurį jie spiaudė.

Vienok, ..pakeisdami savo 
(frontą linkui smulkiosios bur
žuazijos, komunistai vis lik 
nesugeba da ir dabar pastaty
ti klausimą .principiaiiai. “Lai
svės” rašytojas tarp ko kita 
sako:

“Jeigu smulkus biznierius 
sąmoningai, sužiniai kovoja 
prieš revoliucinį judėjimą 
(suprask; prieš komunistus. 
“N.” Reld.) arba prieš kas
dieninius darbininkų reika
lus, , nite s turime jį pliekti be 
ceremonijos. Jis yra aiškus 
kapitalo bernas, darbininkų 
klasės neprietelius.”
Pasak Tauro, vadinasi, išei

na, kad tas biznierius, kuris 
priešinasi komunistams, turi 
būt apšauktas , “darbininkų 
klasės neprietelium”; ' ji reikią, 
“pliekti be ceremonijų”. Prieš 
Tokį biznierių, nors jisai butų 
visai neturtingas, komunistai 
kovos ne liktai, kaipo prieš sa
vo idėjos priešą, bet ir kaipo 
prięš “buržujų“, “proletariato 
neprietelių”: jie stengsis pa
kenkti jo bizniui, stengsis jį 
įvaryti į bankrotą.

Kad šitokią prasmę iš tiesų 
turi tas Tauro patarimas “plie
kti be ceremonijų”, tai visi ži
no ir iš praktiško komunistų 
veikimo. Savo idėjos prie
šams komunistai visuomet 
stengėsi atkeršyti, užgaunant 
,.   , , „„ą,,,.,.,. —- —

Reakcijos Įsigalėji
mas Lietuvoje

(Tęsinys)

Eikime toliaus. Nesenai- bu
vo du atsitikimu, kurie jau vi
sai nesuprantami ’ir kurie yra 
pavyzdys sauvales viešpatau
jančios Lietuvoj.

Kruvinas sausio 19 d. . 
įvykis. į

Visiems žinoma, kad sausio 
19 dieną darbininkai susiėjo 
prie miesto rotušės pasitarti 
su Miesto Valdyba dėl atl^gi- 

’nimo, dėl didesnio apmokėji
mo už darbą. Juk yra žinosią, 
kad Miesto Valdyba, suregis
travusi apie 2 tuksiančiu be
darbių, savo lėšomis yra pra
dėjusi viešuosius darbus, prie 
Kaukių gatvės, Aleksote ir ki
tur. Miesto Valdyba prie ši
tų darbų išpradžios buvo pa
stačiusi keletą šimtų darbinin
kų ir prižadėjo mokėti po 7 li
tus į dieną už 8 valandų darbą. 
Bet paskui, kada vyriausybė 
lėšų nedavė ir dabar dar visų 
išleistų avansų Miesto Savival
dybei negrąžino, tai Miesto 
Valdyba buvo priveisia darbo, 
laiką sutrumpinti iki 6 valan
dų ir vieton 7 litų mokėti 5 
litus. Šitas nutarimas buvo 
darbininkams paskelbtas ir su
darė konfliktą tarp bedarbių 
iš vienos ir Miesto Valdybos iš 
kitos pusės. Aiškus daiktas, 
kad bedarbiai, kurie keletą sa
vaičių dirbo ir gaudavo po 7 li
tus dienai, sužinoję, kad nuo 
sausio 19 dienos jiems mokės 
tik po 5 litus dienai, pradėjo 
nerimauti iv norėjo dalyką iš
aiškinti.

buvo atsiklausta, ar jiems lei
sta tą delegaciją siųsti. Grįžę 
delegatai pasakė, kokie buvo 
pasitarimo su Miesto Valdyba 
rezultatai, ir, išaiškinę reikalą, 
stojo prie darbo. Bet darbi
ninkai, kuriems buvo neaiškus 
klausimas, pasakė, kad jie pa
tys norėtų nueiti ir išgirsti tą 
nutarimą iš Miesto Valdybos 
atstovų. Ir štai, 19 sausio 12 
vai. darbininkai iš Kauko gat
vės, iš Aleksoto ir k,itui‘, su 
visais darbi) įrankiais ateina 
prie Miesto Valdybos, prie Ro
tušės ii- susėdę laukia, 'kada 
ateis Miesto Valdybos atsto
vas paaiškinti klausirųą suma-j 
žinimo jiems > miikesnitr. Pas 
mane, ;čionai yra dokumentų, 
kad darbininkai buvo visiškai 
ramus, nedarė jokių ekscesų, 
ramiai laikėsi ir laukė, kuo
met jiems bus duota paaiški
nimai. Bet kada dai’bininkai 
susirinko, tuomet kas lai iš
saukė policiją, ir ji tuojau at
vyko. Tada ir įvyko tas, ką 

jŠkų-JUign yadinąjnc j^au^io męn. 
19 dienos įvykiu, būtent: be
darbių minios kruviną žudymą, 
ir mušimą.

Kas šaukė policiją? 
t

Kyla klausimas, kas buvo 
iššaukęs policiją. Aš turiu pro-' 
tokolą ir tardymą, kur visiškai 
aiškiai pasakyta, kad policija 
buvo perspėta Miesto Valdy
bos policininko; atvykęs polici
jos nuovados viršininko padė
jėjas Vaškelevičius iššaukė po
licijos daugiau. Kuomet į be-.

Tai yra senas posakis. 
27,000 galvų ir visos sutin
kančios dėl vieno dalyko, tai 
turi būti labai gera opini
ja. •

Taip, ir jus sutiksite, bet 
kur. jus surasite tiek daug 
žmonių kad sutiktų.dėl vie- 
;no kokio nors tikslo.

Atsakymas yra lengvas. 
Yra 27,000 žmonių kurie nu
sprendė, kad saugiausia vie
ta laikyti savo pinigus, tai 
Central Manufacturing Dis- 
triet Bank prie 1112 West 
;35th Street.
i Ir jie turi tiesą, nes šis 
bankas yra žinomas vienas 
tvirčiausių bankų Chicagoj. 
Štai kodėl tiek daug žmonių - 
laiko čionai savo pinigus.

Bankas turi Lietuviu De
partment^ kuriame yra J. 
,F. Bagdžiunas ir J. S.'Czai- 
tkauskas, kurie suteikia spe- 
i'cialį patarnavimą lietu- 
•viamš;

MtT' Czaikauskas ir Mr. 
jBagdžiunas maloniai norėtų 
su jumis susipažinti. Kodėl 
neišsikirpti šio straipsnio ir 
ateiti į banką šiandien ir su
sipažinti.

Banka atdara visą dieną 
nuo 9 ryto iki 8 vai. vakare, 
subatoje.

(Apgarsinimas)

Geros Rūšies
Grojiklio Pijano įren

gimas už

Pirnion galvon, bedarbiai, 
kad išaikiihti šilą dalyką, pa
siuntė delegaciją iš 8 žmonių 
į Miesto Valdybą. Miesto Val
dyba pasitarė su delegacija ir 
pasakė, kad ji nenusileis, kad 
Miesto Valdybos nutarimas 
mokėti po 5 litus vyrams ir po 
4 litus molcrims yra galutinas 
ir jokių kitų dervibų neves. Tu
riu pužypičti,, kad ta delegacija 
buvo išrinkta nuo darbininkų 
su žinia vielos darbų vedėjų ir

.........M.'■

PRAĖJUS
(

darbius atėjo Miesto Valdybos 
atstovas, būtent, vienas de
šimtininkų, žulinis; kada jisai 
pradėjo skaityti Miesto Valdy
bos nutarimą, pradėjo aiškinti 
darbininkams Miesto Valdybos 
nusistatymą, ir kuomet darbi
ninkai paprašė: “Taipsta
mums šitą dalyką plačiau pa
aiškink”, ir dešimtininkas pa
silipa ant kėdės ir pradeda ai
škinti, tai Ino metu atpiš- 
kėjo raitoji policija ir prasi
dėjo bedarbių ekzekuci.ja be 
jokio perspėjimo.

Nė vienas liudininkų nesa-

$395
ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

Pijąnus galite pgsirinkti dviejų 
Skirtingą ^Padirbimų

Biznio centras (prie 17 ir Walnut gatvių> Murphysboro, 111

luri- 
drau 

aiš- 
su tląrbj 

jiems, kad

socialistų.
Taigi, kodėl dabar patys ko 

munistai ėmė laižyti; 
smulkiosios buržuazijos 
ras mėgipa 
klausima. *

prie 
Tau- 

atsakyti į šitą
Jisai pažymi tą 
mulkiųjų biznierių 

j adel's mažhi kuo >kiriasi nuo 
beturčių darbininku padėties; 
jie turi sunkiai dirbti, jų atei
tis neužtikrinta šiąndie ;biz- 
nyje, ryto tenka*eiti į dirbtu
vę. Be to, girdi, ir pats Ko-, 
munislų Internacionalas pripa
žįstąs, kad su smulkiąja buržu
azija reikią apseili draugijai, 
nes jisai sakąs: 

I 
“Smulkius biznierius 

m e traukli į savo pusę; 
giškai ir kantriai jiem 
kinti, kad dėtųsi 
įlinkais,. Dėstyti 
jų biznis, šioj gadynėj stam
biojo kapitalo viešpptavimo, 
yra ’ neužtikrintas: šiandie 
biznierėlis, rytoj proletaras.
Kalbinti sniulkAis biznierius1 miestelio, praėjus pereitą trečiadienį viesulai

VIESULAI

•••• ' • *:••• '• '

'į?
iš

i •
■

iiSB
K pir y

h < iu Kas?’

ko, kad policija butų perspė- 
į jusi. Priešingai, raitosios po
licijos vadas,, atjojęs prie Ro
tušės, pasakė, kad pirmoji gal
von čiupsime tą, kuris užsili
pęs kalba. Pasirodo, kad tas, 
kuris užsilipęs kalbėjo, buvo 
dešimtininkas, aiškinęs Miesto 
Valdybos nutarimą. Be jokio 
pęrspė/jinio pulta j minią, no- 

<jčta areštuoti desinitininką, 
dėlto, kad buvo užsilipęs auk
ščiau ir kalbėjo. įvyko gaudy
mas, kurio rezultate du darbi
ninku peršauta į (<ojas ir urnai 
nugabenti ligoninėn. Kad tie 
du darbininkai guli ligoninėj, 
valdžios atstovams yra ne se
kretas; kad apie 20 darbinin
kų buvo sumušta, , taip pat ne 
sekintus. Vielos žmonių lin
dynių, dalis darbininkų subėgo 
į bažnyčią ir raitoji poiticija 
paskui j.uos buvo įėjusi ] baž
nyčią ir šautuvų buožėmis 
mušė žmones. Aš turiu visą ei
lę dokunientų, kuiie visą šitą

Gulhransen arba 
H. C. Bay pa

darymo
Šie pijanai yra žinomi kaipo 

' garsiai ’ir lengvai grojijanti ir 
duodanti gera muzika namuose ir 
nekurios krautuves parduoda už 
augštų kainų, bet musų didelė 
pirkimo ir pardavimo jiega dalei- 
džia mums teikti musų kostume- 
riams didelius sučėdijimus. — Su 
pijanu duodame Veltui, Suolelį, 50 
Volelių, Liampą arba šėpe4ę dėl 

rolių, visą *už ............... $395.00.
Ant lengvų išmokėjimų.

Norintieji įgyti gerą ir nebran
gų pijaną patartume užsisakyti 
tuojiųis, nes yra apribuolas skai
čius už šią kainą.

Krauluves atdiuos vakarais

'.REGELES EURNITURE 
COMPANV

PijanU Skyriai:
4177-83 Archer Avė., 

1922-32 So. Halsted St.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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dėl daugiau užuojautos ir daų- savęs ne tik ateiti, bet ir liūdi- Karalaitė Tikroji TeisybėLIETUVIŲ RATELIUOSE
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

I

“Beči

Geresnis Patarnavimas
Obri-

ke-

C.

’ i

.<•• t 7

UNIVERSAL STATE BANK

NaujienoseGarsinkities
•*

susitvėrę^, kad duot Chicago." 
publikai gražius perstatymus ii

Mes įsteigėme Lietuvių Departmentą, kad suteikus geresnį pa
tarnavimą musų draugams lietuviams.. Jus galite atlikti savo 
biznį daug lengviau su tais, kurie kalba jūsų prigimtą kalbą. Ar 
jus turite čionai taupymo sąskaitą arba komercinę sąskaitą *- 
jus surasite čionai malonumą vesti bankinius reikalus.

3252 So. Halsted St.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Atsargos Kapitalas 
$300,000.00

Visas Turtas Arti 
$3,000^000.00

Mes kviečiame jumis pasinauduoti tuo departmentu. Jei jus dar 
neturite čionai savo sąskaitos, mes kviečiame jumis atidaryti ją. 
Ateikite šiandien ir atlikite savo bankinius reikalus šioje didelė
je ir draugingoje bankoje. [

Aš “BEČIJAU” SU DZIMDZI 
DRIMDZI

Valandos: Utarnihke ir subatoje nuo 9 ryto iki 8 vakare. Kito
mis dienomis nuo: *9 ryto iki 3 po pietų.

T 4 V .'•* ” • .

y* V

i. Dikhiis — Feldmimo rolėję, 
V. Dineika — Perlamutro rol. 
J. Olšauskas — Pazinskio rol., 
ir A. Vanagaitis Potašo rol.

“’J^zJmdzi-Jiirjmdzj” nereika
lauja atestacija, tai pakaks; 
jų vardus suminėjus.

Vietiniai dalyviai:
Jau gerai žinomi Clucagai, 

beit pravartu juos suminėti, 
štai jie: Nora Gugienė Mrs. 
Rosalija, A. Kukutienė — Miss 
X1W, §• Vakel<auskaitė — 
Miss Kon, J. 7'vei’ijoniutė — 
Leven, S. Staniuliutė
jen, Aleksandras Miseviciius— 
Rabineris, J. Jaučius — šte- 
jermanas, Adolfas Misevičius 
—Sidnėjus, A. Benaitis
Agentas, F. Zalieskis kurjeras, 
M. Jozavitas Polismenas. Viso 
jau suminėta 17 asmenų, ma
nau, kad to ir pakaks.

šio vaidinimo reikšmė.
šis vaidinimas praskins

lią tolimesnei teatro plėtotei, 
nes panašus pastatymas paro
dys, ar .gali lietuviai savo , te7 
atrą išlaikyti ar ne. Gerų vai
dinimų labai stingome, neturė
jome tani kvalifikuotų darbi
ninkų. Mėgėjų pastatymai tiek 
sumizernėjo, kad veik niekas 
jų nebelaukė. Savo teatrais di
džiuojasi visos tautoj mes, tuo 
pasidžiaugti dar negalėjome, 
bet ųun lig. ir prie to einame. 
Belieka parodyti $avo prielan- 
kuipą tam kilniam tikslui.

Sveikiname už tokius gra
žius ir drąsius žingsnius iš 
anksto, sveikiname Dzimdzi 
Drimdzi linkėdami jam gra
žaus pasisekimo pirmame di 
deliame pasirodyme. Įspėjamo, 
kad mes ne kritika, bet džiaug
smo jausmais pasišarvavę eisi
me jūsų žiūrėti. Pradžia, kaip 
ir kiekviena pradžia sunki, to-

giau paramos menui. >
Ar daug atsilankys “'Potašo 

ir Perlamutro” žiūrėti, sunku 
spėti. Teatras turi 1300 vietų. 
Jei mes jas užpildysime, tai pa
sirodysime svetimtaučiams, kad 
apsišvietę ir sukultureję esa
me. —.Chicagietis.

Great Northern teatre.
nau” su Dzimdzials jog publikos 
bus pilnas teatras, o jie garan
tuoja tik 600—700 žm... > O aš 
jiems atvirai sakiau, kad chica- 
giečiai pripildys teatrą,, nes, 
Dzimdziai tun’i visų simpatiją. 
25 dol. “subetyta” ir todėl bijo
damas jų nepralošti, prašau nuo

iirEiiiiiiiiiiEiuiiiBitiiiiiiiiiiiiiHhttiiiiiiiiiiiiiiiiiin

AR JAU GAVAI?
Visiems naujiems Depozito- 
riams, kaip ir tiems seniems, 
kurie perkelia savo pinigus iš 
kitur i musų banką bėgije Kovos 
menesio/ duodame gražią DO
VANĄ.

Neužmiršk pasinaudot šita pio- 

ga. Šimtai kitų jau džiaugėsi 
z

—s- džiaugsies ir Tamista pasi.dė- 
v i. r 4 ‘

jęs savo pinigus į puikiausi lie- 
<* >

tuvių Banką. , .

ninkais būti. Aš, žinau, kad
Viešai pareiškiu publikai ir 

todėl prašau būti liudininkais ne
dėlioję, kovo 22 d., po piet, 2 v., 
daugelis matė anglų kalboj “Po- 
tašą ir Perląmutrą,” bet lietu
vių kalboj bussuprantamiau ir 
svarbiausiai, pirmas' pastaty-' 
mas Amerikoj tos komedijos' 
lietuviškai. •

Chicagiečiams garbė! Duodu 
žodį, jei išlošių tuos 25 dol., nu-i 
pirksiu jiems gėlių už tuos pi- gąnėdinus. 
nigus. —Kelmelis,] suvilęs publikos,, nes jis yra tam

Subatoje, kovo ?1 d., Mekla^ 
žio svet. pamatysime “Karalai
tę Tikroji Teisybe.” Tai yra 
dyejų veiksmų graži, su daino
mis, juokinga komedija. Pir
myn mišraus choro lošėjai yra 
seniausi ir geriausi Chicagoje; 
režisenum yra d-gė Dundulienė. 
Pirmyn mišrus choras deda vi
sas pastangas, kad publiką už- 

Da šis choras nėra

Health Service Institute
Specialistai —

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

Egzaminavimas ir patarimas 
dykai

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

Tel. Brunswick 1717

Ofe \VestSi i )i. ™Pn1Bank
I ~ * n i r t r? •97ie Bank of Safely and Friendhi Seivice\ 

Rooscvčlt Road <iL Halsted Street’ Chicabo -Aš..*,- ___ s . __ O

PRANEŠIMAS
Mes Turime Speciali Pasiūlymą 

Del Savo Kostumerią
Mes suteiksime jums progą pirkti jūsų plumbipgą ir 

namų apšildymo materijolą už mažą įmokėjimą, taip kad jus 
galėsite gauti savo plumbingą ir apšildymo materijolą į 
laiką.

Mes nutarėm, kad jus galėsite mokėti KAS SAVAITĘ 
ARBA KAS MĖNESI, tai yra po kiek nors į savaitę arba po 
kiek nors į mėnesį, taip kaip jums bus parankiau.

Jei jums reikia plumbingo arba apšildymų materijoje 
dėl jūsų namų, mes tik prašome atsilaikyti į musų vietą, mes 
maloniai išaiškinsime musų naują planą smulkmeniškai.

Jums bus labai lengva išmokėti už tą materijolą be kliudymo 
jūsų kitų reikalų. ’

Kad gavus tas lenvias sąlygas, jus turite atsinešti šį 
skelbimą su savim. - •

Mes turime pilną, pasirinkimą plumbingo ir namų ap
šildymo materijolo labai žemomis kainomis. MES PAR
DUODAME TIKTAI GARANTUOTĄ MATERIJOLĄ.

Sinkos, maudynes ar kiti kokie daiktai, jei nėra užga
nėdinanti, mes juos permainysime arba, jūsų pinigus grąžin
sime bile kada. ’

M. LEVY & (

Ateikite ir pasimatykite su mumis kol jus pirkaite kitur, 
mes suteiksime jums gerą patarnavimą.

Mes nedaliname dykai savo materijoje kaip kitos firmos 
kad daro ir garsinasi kituose laikraščiuose. Už kiekvieną 
dolerį čionai išleistą, jus gausite tokią vertę tavorų.

ATEIKITE IR PERSITIKRINKITE PATYS. Mes pra
šome tiktai pabandymo ir mes esame tikri, kad jus neapsi- 
vilsite.

Musų vieta yra visas blokas ilgumo — vieno augšto-me
dinis namas geltonai malevotas, su didele iškaba ant viršaus.

Comer 22 nd State Street
Gerai žiūrėkite tikro vardo ir vietos • Telefonai falu me10645—1692

Atdara kasdien iki 8 vai. vaka re. Nedėlioj iki 1 vai. po pietų
MES KALBAME LIETUVIŠKAI

PzS. Jei jua norite turėti pas save pluml)erį arba steaftifiter’į, mes galime juos suteikti. 
J ' ' ’

South Chicago Skyrius: 9300 Commercial Avenue
Netoli Illinois Central geležinkelio Tel. Saginaw 4847

<JW 2
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POTAŠAS IR PERLAMUTRASPranešimai
M

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Dainininkas

MOKSLEIVIU SUSIRINKIMAS

Metinė atskaita ir abelnas stovis Simano Dau

lardavimas$1,000,000.00

20 Metinė Atskaita Simano Daukanto
Skolinimo ir Budavojimo Draugijos

Direktoriai

Mokslo draugy paskaita
kapitalo

$362,222.90Viso įplaukė$362,222.90Viso išmokėta

Abelnas Stovis Draugijos $1.2

$1.35

$1.7

Roseland
$1.25

$449,071.06$449,071.06 VisoViso

Prie Simano Daukanto Skolinimo

Aušros Rėmėjai

BE JOKIŲ KOMENTARŲ

BUDRIK
2526
1021

DIDELIS VELYKINIS IŠPARDAVIMAS
Valdyba 1925 Metams

m

DIREKTORIAI

Z. BASI

išdalintas 
nedalintas

Sumažintos kainos 
ant laikrodėlių

3343 So. Halsted St., Chicago, III
3327 So. Halsted St., Chicago, III

lytys.
vai. ry-
816 W.

Akcijų parduota per 1924 m 
Ištraukta akcijų per 1924 m 
Užbaigta mokėti per 1924 n 
Viso mokamų akcijų yra .....

632
8300 U

MICHAEL KANAPECKAS 
ANTON MIS'EYICH 
JOSEPH BALSEYIČIS 
ANTON VILKAS 
JOHN KAZANAUSKAS 
FRANK BALCHUNAS 
WILLIAM DUOBA 
MIKE MELDAŽIS 
BEN. J. KAZANAUSKAS

Pastatoma liampa visai DYKAI 
prie kiekvieno seto.

Columbia 
Phonografas 

Vertės $125.00 
Už $52.00

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

nervuo 
karšti, ati

Viena scenų antrame veiksme Dzimdzi-Drimdzi artistų statomos gražios komedijos

Vakaras Aušros Naudai
Šįvakar yra rengiamos vaka

ruškos Aušros naudai, K. of P 
svetainėje. Roselandiečiai tu
rėtų jas paremti ir, kurie gali, 
dalyvauti.

VALGOMO KAMBARIO
SETAS

L. M.. S. A. 2-ros kuopos su
sirinkimas, kuris įvyko kovo 8 
d., pas Jurgelionis, įgaliojo di
rektorius sušaukti sekamų susi
rinkimą. šiame susirinkime da
lyvavo nemažiau kaip 14 narių. 
Raštininkas ir kiti trys nariai 
nesutikdami su balsavimu di
džiumoj, apleido susirinkimą, 
pareikšdami, kad jie patys šauks 
susirinkimą. Tą jie ir daro.

Didžiumos narių įgaliojimu ir 
sprendimu, Direktoriai šaukia 

draugišką susirinkimą nedėlioj, 
kovo 22 d., pas p-lę Josephine 
Jozaitis, 1049 W. 79th St„ 2 v. 
po piet. Bus svarstomi straips
niai, kurie tilpo “Moksleivių Ke
liuose.” Visi, kurie norite iš
girsti tiesą, malonėkit atsilan-

FRANK BALCHUNAS, Pirm,, 
2212 West 23rd Street 

WILLIAM DUOBA,* Vice-Pirm., 
2308 South Oakley Avenue

M. MELDAŽIS, Iždininkas, 
2244 West 23rd Place

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rast., 
2221 West 22nd Street

JOHN KUCHINSKAS, Advokatas 
2221 West 22nd Street

Persitikrinkite 
sutaupyti laike šio išpardavimo musų

Rytoj Dr. A. Karalius laikys 
paskaitą Mokslo Draugams. Sa
vo paskaitoje jis išaiškins, kaip 
tarp gyvūnų išsivystė

Paskaita įvyks 10:30 
to, Rayimond Chapely, 
31 St.

Palengvins akiu įtempimų, kun> 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akiu aptemimo 
tumo, skaudama akių I 
taiso kreivas akis, nuima katarai 
tą, atitaiso trumparegystę ir toli 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi 
tnas daromas su elektra, parodai) 
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. f

1545 West 47th St
Phone Bonievard 7689

/Ancnor Jr am-jjxpeiier 
Patryhus gerai greitai prašalina niežė
jimą ir skausmus. Nusipirkite butelį 
arčiausioje aptiekoje ir bukit prisirengęs

“IŠ MEILfiS”. Muzikalią persta
tymas su dainomis. Stato scenoj 
Laisvės \Kaųklių Mišrus Choras, reži- 
sieriauja Kemėšis, nedėlioj, 22 dieną 
Kovo-March, 1925 m., Chicagos Lie
tuvių Auditorium, 3135 Sb. Halsted 
St. Svetainės durys atsidarys 4 v. 
po pietų. Perstatymas prasidės 5 v.

Kviečia Komitetas.

VIRTUVES! SETAS
Vadinamas pusryčių setas, ver 
tas $42, dabar par- E
duodamas už

koncertus. Todėl ir šj sykį pa
teiks gražų ir ne nuobodų per
statymą. Todėl gi publika už- 
kvięčiama skaitlingai atsilanky
ti, nes pamatysite gražų persta
tymą, o po perstatymo galėsite 
linksmai ir smagiai pasišokti 
prie geriausios p. Sarpaliaus or
kestrus.

Ledaunes arba Ice Box, vaikų vežimukai, porceliniai gariniai pe
čiai, linoleum dideliame pasirinkime atiduodame labai žemomis 
kainomis, kiekvienas pirks dar ir kitam pasakys 
kiek jus čionai galite 
krautuvėje.

Pirmyn Mišrus Choras rengia 
gružų perstatymų “Karalaitė tikro
ji teisybė”, kuris įvyks kovo 21 d. 
M. Meldnžio sVel., 2244 \V. 23 rd 
Place. Gerbiama Chicagos lietuvių 
visuomenė yra kviečiaimu skaitlin
gai atsilankyti. Lošimas prasidės 
kaip 7:30 v. vakare. Kviečia

Pirmyn Mišrus Choras.

Riešuto arba mahogany me 
džio, 7X šmotų, vertės Č*7E 
$145, dabar I 3

Melrose Park.— Darbininkų Var
totojų Bendrovės pereitų melų 
pardavinėjimo krautuvės katrie dar 
nepridavė šėmis ir neatsiėmė pini
gus, tegul pasiskubinu atsiimti iki 
balandžio 10 d., 1925 m. Toliau 
bus užbaigtas darbas ir nebus ga
lima gauti. —Direkcija.

GRAŽUSPARLORO SETAI

Setai minkštai išmušti pliušu, 
i 

mohair, verti $325, dabar nu-
pi^as J165

Lietuvių Dentistas patar- 
i naus geriau.
Traukimas dantų be skausmo. 

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

SUSIDEDA
Ant akcijų sumokėta 
Permokėta ant akcijų 
Skolingi
Prepaid

share)
Depozitų
Nuošimčių neišmokėta 
Atsargos kapitalas .... 
Pelnas
Pelnas

Štai yra laiškas kuris ne
reikalauja jokių komenta
rų : “Manchester, Conn., 
Box 93, vasario 1. Aš ra
šau jums pareikšdama, kaip 
aš pasveikau vartodama 
Trinerio Kartųjį Vynų. Aš 
apsivedžiau 15 metų atgal, 
tuomet aš buvau sveika. 
Vieną savaitę aš gavau už- 
kvietimą į vestuves. Kuo
met aš sugrįžau iš vestuvių, 
apsirgau ir nuo to laiko aš 
negalėjau pasveikti. Aš 
bandžiau visokias gyduoles 
ir turėjau operaciją, bet ne
galėjau pasevikti per 5 me- 
:us. Vėliau vieną sykį ma
no duktė parėjusi iš mokyk
los pasakė: ‘Mama, štai yra- 
apskelbimas Trinerio Kar
čiojo Vyno’. Aš buvau nu
sivylusi kitomis gyduolėmis, 
bet dėlto nusipirkau jų. Po 
išvartojimo pirmo butelio 
aš pasijutau geriau ir į še
šis mėnesius aš pasijutau 
vėl esanti ta pati moteris 
turi buvau penki metai at
gal. Mano duktė ir vyras 
nano, kad nėra geresnių 
gyduolių kaip Trinerio Kar
tusis Vynas. Su pagarba 
Mrs. Francis Fįrench.” Jei 
jus kenčiate nuo skilvio j 
trubelių, prasto apetito, Už
kietėjimo vidurių, galvos 
skaudėjimo, ir abelno nu
silpimo, bandykit Trinerio 
Kartųjį Vyną. Atsitikimuo
se reumatizmo, neuralgjos, 
bandykit Trinerio Linimen- 
tą, o nuo slogų vartokite 
Trinerio Cough Sedative 
tuojau! Jei jūsų aptieko- 
rius arba pardavinėtojas 
gyduolių negali jums patar
nauti, rašykit pas Joseph 
Triųer Company, Chicago, 
Illinois.

Budavojimo Draugijos gali prigu 
lėti kiekvienas, kaip tai vyrai, moterys, merginos- ir vaikai, kam tik 

tai rupi taupinti pinigai, o pradėti taupinti yra lengvas būdas, nes Si 
mano Daukanto Skolinimo ir Jludąvojimo Draugija turi kelis Skyrius

Liampos pastatomos į valgomą kambarį naujausių modelių, gra 
žiai užbaigtos, labai nužemintomis kainomis.

“Darbas Laimėjo” — puikus vei
kalas. Jis bus perstatytas suabtoje, 
kovo 21 d., Chicagos Lietuvių Au- 
ditoriium. Rengia Liet. Teat. Dr- 
stė Rūtos No. 1 bendrai su A. Ž. 
V. Draugyste po vadovyste p. J. 
S. Zarąt. Po perstatymo bus šo
kiai prie geros muzikės. Pradžia 
7:30 vai. vak. —Komitetas.

1 Mokant į sąvaitę po 12V&C Į 12 metų gauna $100.00.
2 Mokant j sąvaitę po 25c į 6 metus ir 3 mėnesius gauna $100.00.
3 Mokant į sąvaitę po 50c į 3 metus ir 6 mėnesius gauna $102.50.
4 Pasidedant $75.00 po 4 metų ir 6 mėnesių draugija išmoka $100.00.
5 Už padėtus pinigus draugija moka 4% nuošimtį.
Simano Daukanto Skolinimo ir Budavojimo Draugija skolina pinigus 
ant pirmo morgičio ir ant šešto nuošimčio.

1701-03 W. 47 St., kampas Paulina, namuose Palatina 
Antra krautuvė 4541 S. Ashland Avė. Tel. Boulevard 1751

129,615.10 
24,364.00 

.. 1,569.00 

.... 635.00 

.... 112.00 

...... 91.47
89,835.00 

prem. repaid ....... 92.42
.........................  34,064.74 
stock ($100
......................... 77,32$.00

4,000.00

Victor Victrola 
Vertės $150.00 

Už $75.00

kanto Skolinimo ir Budavojimo Draugijos. Už
dėta Sausio 2 dieną, 1905 m. Po priežiūra Illi
nois Valstijos Valdžios. Inkorporuota ant

(LIABILITIES):
$265,865.80 
.... 1,965.50 

ant akcijų ....... 4,822.45
stock ($100

85,825.00
39,526.82
7,691.00 

11,265.00 
31,251.48 
... 858.01

IŠMOKĖTA
Paskolinta ....................  $134,465.00
Ištraukta ant akcijų ....... 77,528.11
Nuošimčių ant akcijų .... 13,110.29
Depozitų ................  44,823.76
Prepaid stock ($100

share) ..........................  61,000.00
Procento už depozitus v.. 4,198.04
Iškaščhi .............................. 1,697.84
Raštininko alga ..................  816.92
Spauda ir štampe^ ............ 205.33
Bankoj randasi ..............  20,377.61
Atsargos kapitalas ........... 4,000.00

Liet. Teatr. Dr-stė §v. Martino 
mėnesinį susirinkimą laikys šešta
dieny, kovo 21 d., 7:30 vai. vak., 
Šv. Jurgio parapijos svel., 32 PI. 
ir Auburn Avė. Nariai skaitlingai 
malonėkit susirinkti, nes bus daug 
svarbiu reikalų aptarti.

—i‘. K., nu t. rašt.

IIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimINFLUENZAI
Nejuokauk su slogomis. Apsileidimas g 
gali privesti prie Influenzos ir pneumo- |g 
nįjos. Prie pirmo pasirodymo slogų S 
vartokite

RANDASI (ASSETS’):’
Paskolinta ant namų $421,165.00 
Paskolinta ant knygučių 2,595.00 
Nesumokėtų ant akcijų 4,822.45 
Skolingi už Insurance 11.00
Bankoj randasi ..............  20,377.61
Rakandai .............................. 100.00

ĮPLAUKĖ
Bankoj buvo praeitų metų $519.17 
Sumokėta ant akcijų .
Nuošimčių už paskolas
Priėmimų (komišinai)
Įstojimas ....................
Pervedimų ..................
Bausmių ......................
Paskolų sugrąžinta ...
Insurance
Depozitų
Prepaid

share)
Atsargos

Kad padaryti vietos dėl Brun$wick-Radiolų ir Pianų esu priverstas išparduoti 
knygas už labai žemą kainą. Perkant už $5.00 gaus auksinę plunksną priedo. 
Perkant už $10.00 gaus laikrodėlį priedo. Taipgi kožnas Lietuvis apsilankęs į 
musų krautuvę gaus vieną knygą dykai.
žinynas. Knyga žinių, apd. kaina $4.00 už ......................................................... $2.00
Naujas-Pilnas Orakulas, apd. kaina $5.00 už ... ......................................... $3.00
Pilnas žodynas. Labo Angliškai Lietuviškas ir Lietuviškai Angliškas.

Kaina $10.00 už .....................................   $6.00
Valgių Gaminimo Knyga. Kaina $1.25 už ........................«......................................75

1 Etimologija arba mokslas apie žemės tautas, pusi. 667 su gražiais
audimo apdarais, buvo $4.00, dabar ............................................................. $2.50

2 Geografija arba pilnas- žemės aprašymas, pusi. 469 su apdarais, buvo
.$4.00, dabar ...... .......... .....................  ..................... ................. -..................... $2.50

3 Dainos sutaisytos ant ,4 balsų L. Eremino, pusi. 82 su gražiais apda-
rėlials, buvo $1.50, dabar ...................................  ,.........

4 Daktaras Kišeniuje, antra laida, pusi. 190 su audimo apdaru, buvo
$1.00, dabar ....................  .............. ........................................

5 Sapninykas naujausios laidos, su paveikslėliais 75c ..............................
6 Deklamatorius ir monologų rinkiny.% 164 pusi. 60c .............................
7 Kaip rašyti laiškus lietuviškoje ir angliškoje kalbose, su audimo ap

daru, 293 pusi, buvo $2.00, dabar .......................... ..............................
8 Istorija Suvienytų Valstijų Amerikos, drauge konstitucija ir deklera-

cija neprigulmybės. 364 pusi, su apdaru, buvo $2.25, dabar ...............
9 Istorija Abelna nuo seniausių laikų. 498 pusi, su audimo apdaru, bu

vo $2.75, dabar ..................................................................-............... -.......
10 Rankvedis Angliškos kalbos, ketvirtas spaudimas, 310 pusi, audimo

apdaru, buvo $2.00, dabhr ........................................................ ...................
11 Vadovėlis Esperanto kalbos, audimo apdaru $1.25, dabar ..................
12 Sekretai Monininkams, su paveikslėliais, 170 pusi. .............................. ....
13 Senovės Istorija, prof. R. Vipper, su paveikslėliais, 305 pusi. Audimo

apdaru, buvo $2.50, dabar ...........................................................................
14 Lietuviškos Pasakos įvairios, dalis I, 280 pust. .....................................
15 Lietuviškos Pasakos įvairios, dalis IV, 322 pusi........ ...................... .....
16 Aritmetikos Vadovėlis, savamoksliams ir mokykloms, 84 pusi. Kaina

50c,f»dabar ........................................... ...........................................................
17 Albumas Ijetuviškų šokių dėl Piano. Kaina $1.00, dabar .....................
18 Kišeninis žodynėlis, lietuviškai angliškas ir angliškai lietuviškas, ap

darytas. 160 pusi. ............... ....'.a................................. ’........................... .

Steluojant knygas, kartu reikia ir pinigai prisiųsti.
Didelis išpardavimas auksinių .daiktų už^pusę kainos. Swiss moteriškas laikro
dėlis, vertis $12.00 už $4.50. Auksines plunksnos, vertės $2.50 už $1.25 ir t. t

Serijos atsidaro pirmą,- seredą Sausio, Balandžio, Liepos ir Spalio. Su 
f 

sirinkimus laiko kas seredos vakarą, nuo 8 iki 9 vai. vakare, M. Mel 
dažio svetainėje, 2244 West 23rd Place, Chicago, III.

IMI

Šviesą ir pajfegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CQ., Ine

A. BARTKUS.
1819 W. 47th St, Tel. BoulėVard 7101,1802, Chicago

hmui.iiiiiiiiii.iw.—- 11 ulini
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šeštadienis, Kovo 21, 1925 NAUJIENOS, Chicago, Ui
II_________________

PRANEŠIMAI_ _
Ryt, 22 kovo “PotaSas ir Paliu

liui t ras”* < ‘ ; •
Dzimdzi Drimdzi nedėliojo, 22 

kovo vaidina “Potašą ir Perlamut
rą”. .„ . ...“Potašas ir Perlamutras vaidi
nama Great Northern Teatre.

“Potašo ir Perlamutro” vaidini
mo pradžia lygiai 2 vai. po pietų.

Nepamirškite “Potašo ir Perla
mutro” ....Ateikite pažiūrėti didelio Dzim
dzi Drimdzi vaidinimo ryt.

22 W. Jackson blvd. “Potašas ir 
Perlamutras”. ' .“Potašas ir Perlamutras” labai 
juokinga komedija.

1SRENDAV0JIMUI
RENDON flatas 4 kambarių, 

yra elektra, vana, netoli Mar- 
quette Parko, rendos $27 į mė
nesį, 2 augštas.

6803 So. Washtenaw Avė.

ANT rendos 6 ruimai, pe
čiais šildomi. Pigi renda, ant 
Bridgeporto.

Atsišaukit
. Phone Dorchester 0401

AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
1923 Buick Six, 5 pasažierių, 

permalevolaš, bėga gerai, ktiina 
$125, 90 dienų garantijos.

2317 Michigan Avė. 
Tel., Calumet 6868 
Atdaras vakarais.

PARSIDUODA BUčERNft ir grp 
šerne visokių tautų apgyventa viii? 
ta, bizniava gatvė. Pardavimo prie 
žaslį patirsi! ant vietos.

Atsišaukit
Naujienos, 

1739 S. Halsted St. No. 488

PARDAVIMUI bučernė, visokių 
tautų kolonijoj. Yra moderniški .« - v .
rakandai, ledo inašįna,. sale didelės kampinis PUIKUS mUMUlS 
arbatos krautuvės, tame bloke 2 namas, 2 pagyvenimai, 6-7 bekernes, daromas didelis biznis, i . . > J
parduosiu pigiai, nesutikimas part- Kambarių, 2 karų garadžius 
"CriU- 4.20 Ar.O«„«e Avė. ' " Užkinkąs J lotas 60x125.

PARSIDUODA pigiai

arbatos krautuvės,

PARSIDUODA pigiai Chal- 
mers 5 pasažierių dengtas ka
ras (Couch Sedan) arba mai
nysiu pnt 7 pasažierių 
model.

2210 W. 22 St.

sport

EXTRA BUFERIAMS
Pardavimui pirmos klesos aisbok 

sis; tinkantis dėl bučernių. T__ 2
duoda labai pigiai.

Kreipkitės
3808 S. Lowe Avė 

Phone Boulevard 6502

Savininkų ' galima matyt
parsiduoda Kriaučių' šapą nauc sekmadeiny visą dieną, o ki- 

Parsb jų ir senų rūbų. Taipgi barbėrnė 2 tomis dienomis iki 10 vai! kėdžių, pirmos klesos, o taipgi eiga- IKI 1U Vdl.
__ _•______ __________________-• ------ - —

Roseland. — šį vakarų yra Ven
giamos vakaruškos Aušros naudai 
vietinių drajugijų palaikančių Auš
rų, K. of P. svetainėj, 11037 South 
Michigan Avė. Visi rosėlandiečiąl 
x ra kviečiami atsilankyti ir prisi* 
dėti prie palaikymo šios naudingos 
įstaigos. —Aušros Rėmėjas.

Grighton Park. — Keistučio Pa- 
šelpinio Kliubo paskaita įvyks ne
dėlioj, kovo 22 d., 2 vai. po pietų, 
McKinlev Park salėj, kampas 39 
ir VVestern Avė. Prelegentas — Dr. 
A. Karalius. Paskaitos tema “Plau
kai”. Visi kviečiami atsibankyini.

—Komitetas.

Extra susirinkimas direktorių ir 
atstovų Chicago Lietuvių Audito
rijos įvyks pirmadieny, kovo~ 23 d. 
Auditorijos name, 3 lubos, 7:30 v. 
vakare. —J. P. Evaldas, sekr.

ASMENŲ JIESKOJIMaT

ANT rendos 6 kambarių rui
mai, 408 W. 61 St. ,Puikioj 
apielinkej. Renda pigi. Su št.v- 
•mu apšildomi. Atsišaukit.

3442 So. VVallace St.

JIESKOKAMBARIĮI ~~
PAIEŠKAU kambario, kad 

butų garu apšildomas ir nema
žas, arba du kambarius iš fron
to, gražioj apielinkej; butų ge
riau kad pietų dalyj. Box 484, 
1739 S. Halsted St., Chicago,. III.

1923
Sport,

karas

Apperson, 7 
disc ratai, nauja 

bėga gerai, kaina $125, 
garantuotas.
2317 Michigan Avė.

Tel. Cahunet 6868 
Atdaras vakarais.

pasažie rių, 
maleva.

tas

PARDAVIMUl groserne ir no- 
tion su visokiom .smulkmenom. 
Geroje biznio vietoje. Taipgi par
davimui visi namų rakandai. Ka

liopės gali pirki sykiu su biz- 
arba vienų biznį atskirai. Ši- 

■biznis yra gana pelningas. Ku- 
pirks padarys pinigų. Priežas- 
— važiuoju į Lietuvą.

524 W. 33rd £t.

rų ir cigaretų “Fixturew. Viską gali
ma pirkti krūvoj ar atskirai po vie
ną.

Atsišaukite
1703 N. Cravvford Avė.

ryto.
A. J. BERŽINSKAS,

• 6159 So. Artesian Avė.
Ifl.

Tel. Prospect 6674

tik

niu
tas
rie

PARSIDUODA kriaučių šapa, tai
symų ir valymų; pigi renda, štynm 
šildoma. Puikioj kolonijoj. Par
duosiu pigiai; einu i kitų biznį.

Kreipkitės:
394(į N. Lawndale Avė.

/
1923 BUKiKi 5 pasažierių, 

ing, labai gemine padėjime, 
būt parduotas už\$100i

2317 Michigan Avė.
'fel. Cahunet 6868; 
Atdaras vakarais.

' ■ ! ‘ ,

RAKANDAI

tour- 
turi PARSIDUODA pigiai ranko

mis grojamas pianas. Priežastis 
pardavimo vaikinas neturi kur 
laikyti, tai ir pori parduoti. ■

Kreipkitės 1 1 •
3326 So. Union Avė.

PARDAVIMUI berbemė, ,2‘ 
krėslai, pilnai jreiigta, rendos 
$30, bargenas $450. Pardavimo 
priežastis liga. ' " >

2734 43rd St,

NAUJAS 10 flatų mūri
nis namas, su sun parlor, 
randasi Marquette Manor, 
mainys ant 2 flatų.
A. N. MASULIS AND C6. 

6641 So. Western Avė.
Tel. Republic 5550

Atdara vakarai^ ir pedėlioiiiis

Aš JONAS , blokus paieškai! 3 
x patų Klovų:, Akmenės valsčiaus, 
Mažeikių apskričio,' Sablauskių kai
mo. 'Puriu svarbų reikalų iš Lie
tuvos. Meldžiu jų pačrų arba ži
nančių atsiliepti. C • *.

J. C. Diokas, 
Box 391, 

Stotville, N. Y.
 . ------------ ---- —-- ■ -----------—<

• «

PAIEŠKAI? VVilcmo Linkb.
Noriu jį trumpu laiku matyli.

Rozalija Radavičienė,*
937 W. 31 PI;, Chicago, UI.

REIKALINGAS švarus kambaryj 
vienam blaivam vaikinui. Geistina, 
kad butų sHi atskirų įėjimu. Gali 
būti ri be rakandų.

Atsišaukit laišku.
Naujienos. Bos ,189 
1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA 4 kambarių 
fiirničiai. Parduosiu pigiąi, nes 
iimiu laiku priverstas esu va
žiuoti ant tikėsi

Antras flatas..

PARDAVIMUI DEL svar
bios priežasties arba mainy
mui groserne puikioj apielinkej. 
Pigi randa, 4 kambariai užpaka
ly. Mainau ant loto arba naipo.

2931—5 Avė and Monroe

PARDAVIMUI
KRIAUČIŲ
STORAS

2135 So. Halsted St.

PAMATYKl'l’ ŠITA, 510 W. 43 
Place, puiki 5 kambarių' medinė 
Cottage,/yra elektra, gasas, vana, 
furnace .šildoma, garadžius, kaina 
$3500, išmokėjimais.' Prieš 9 rytų 
ir po 6 vakare. ■ i ' •

Savininkas Mr. MiBer, 
1145’ Independence Blvd.

Phone Van Buren 5815
( I ’ ' ' i I A’ ; •

Aš TETUTE 'Barbora Virbickaitė 
po vyru Steponavičienė pajieškau sa
vo sesers dukters Judzapo Dilgelio 
dukters, gimusi ir augusi.’J&goj > po 
vyru nežinau pavardės. Girdėjau, 
kad 1923 m. gyveno Roselande, UI. 
Turi biznį, storą ant Michigan Avė. 
Meldžiu atsiliepti, ar kas žinote pra
neškite, už ką busiu dėkinga. Stępo- 
noviez, 134 Chestnut St., Batavia, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Regent gaso pečius parsiduo
da labai pigiai. Naujas tik vie
nį sykį vartotas dėl demons
travimo. Vertės $75.(M) par
duosiu už $10 00

F. J. YANAS
2805 West 63rd St.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3106 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

■ ■■■ 11
Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dusi žinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

I’EOPLES PLUMB1NG & 
HEATĮNG SUPPLY CO.

490 Milwaukė Av. Haymarket 1018
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

V

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING

& HDVV. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS Prez..

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $1. Automobilių, 
t rokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. (staiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Rool’ing Co., 3411-13 Ogtlen Avė., 
Phone Lavvdule 0114.

iSEENOAVOJIMUI
PAS1KENDUOJA 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 va’, vakaro, 
2800 So. Emerald Avė., o nuo 6 vai. 
į tą pačią vietą kurioje ra da-i mi
mai —

4549 So. Harding Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
LIETUVIŠKAS HOTĘLIS 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 i 
savaitę su valgiu,

TETEK GADEIKO, >
1606 So. Halsted St.

ANT' rendos kambarys dėl 
vieno vaikino su visais paran
kamais prie mažos šeimynos. 
Geistina kad butu blaivas.

Atsišaukit; 2 lubos.
3251 Lpwe Avė.

RENDAI kambarys dėl vyrų ar
ba dėl moterų, kad ir su vaiku, 
ar vedusiai porai. Kambariai pečiu 
šildomi ir pigus. Su valgiu ar be 
valgio, arba ptys galėsit pasiga
minti. Galite matyti mane subrf- 
loj ar nedėlioj visų dienų. Antros 
lubos iš priekio. J. K.

703 W.' 21 PI.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA veiterka kal
banti lietuviškai, angliškai. Ge
ni mokestis.

Atsišaukit:
6334 So. \Yestern Ąve.

Tel. Republic 6401

REIKALINGA moteris prie
darbo, gali būti ir su vaiku.

Atsišaukit:
921 W. 33rd PI.

2 lubos •

REIKIA moterų pardavinėto
jų į moterų rūbų krautuvę.

Halsted Oloak Store
1245 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA gerų lietuvių salesmenii 
į senai įsteigtų grosernės olselj dėl 
at lankymo grosernių. Pageidauja
ma kurie turi grosernės biznio pa
tyrimų.

NAUJIENOS, 
Box 487

REIKIA: 20 vyrų išmokti mū
ri ninkystės, gali uždirbti $1.50 
iki $2 i valandą kaip išmoks a- 
matą.
Naujienos, 1739-S. Halsted St.

Box 490 ..................

AUTOMOBILIAI
1923 Le.vuigton, 5 pysažjerių, su 

plale stiklu žemmhns šonais, bum- 
neri.s ir t.l , bėga gerai, Duco nia- 
leva, kaina $575, 90 dienų garan
tijos.

2317 Michigan Avei 
Tel. Galiūnei 6868 
Atdaras vakarais.

PARD AVIMUI * automobiliai 
Marmon ir Hudson, couch 5 pa- 
sažierių ir 7 sėdynių. Arba mai
nysiu ant loto, viena ir dviejų. 
Gulima matyti tik vakarais, 2 lu
bos, 3300 So. Union Avė.

1923 Oakland, 5 pasažierių sė
dau, $350. 90 dienų garantijos.

Kreipkitės:
2317 Michigan Avė, 

Tel. Calumet 6868 
Atdaras vakarais.

-------------------------------------------- ----------- M—U.-;.,—------------ffc

PARDAVIMUI 'moderniški 5 kam
barių rakandai, bus parduoti už 
dideli bargenų. Visus sykiu arba 
dalimis. Panoro setas, valgomo 
kambario setas, miegamo kamba
rio setas, karpetai ir fonografas ir 
grojiklis pianas. *

5601 S. yVinchester Avė.

PARSIDUODA stubos rakan
dai (fornishei) 4 ruimų, kartu 
arba pavieniai. Savininką gali
ma matyti po 3 vai. vakare.

3355 So. Morgan St.
2 front

GERIAUSIA proga bizniui, par
siduoda labai pigiai biznis, groser- 
nė, gali laikyti ir b.učerhę. Parsi
duoda su namu 2 aukštų medinis, 
ant kampo storas, 3 flatai po 4 
kambarius, prie šalies extra lotas. 
Rendos $118 į mėnesį. Parduosiu 
viską kartu už $11000, įmokėti 
$2500, štoras vienas ‘yra. liek ver-* 
tas, o likusius pinigus ji mėnesį po 
$75, namas ir savininkas.

5125 S. Morgan St.

MAINISIUi arba pardūbsiU 
Drygoods ir čeverykų ^krautuvę. 
Atsišaukit: .

4245 So. Kedzie Avė.
Lafayet 4379

PARSIDUODA biznio prapeėtč. 
Mūrinis nanias, 5 flatų, 1 po 4 
kamb., 2 po 5' kamb.,1’2y6 kamb. 
Yra krautuvė ir 2 karų garažas.

Pamatykite savininką
■ 1515 W. 63rd St. 

Tel.' .Republic 2259 , .

Kas 
seną ar naują, ar mažą 
bo man trūksta namų, namų, namų

3 FLATU namas, 3 po 6,
4, 2 po 3 kambarius, kaina $15,000, 
cash $5000,. namas randasi 31 SI 
ir Lowe Avė.

3 FL. lųuro namas, 2 po 6, I—I 
kambarių, kaina $12,500, cash 
$5000.

4 Fl.. namas, 2—5, 2—4 kam
barių, kaina $7200, cash $3000.

'■ 3 FL. muro namas, po 6 kam
barius, tik $9500, cash $3000.

5 FL. ir štoras, kampinis ant 32 
ir Halsted tik 
$8000.

6 KAMBARIU namas, I karų ga
ražas, ant 32 ir Lowe, lotas 50x125, 
tik už $6500,

2 FL. medinis namas, po 6 kam
barius, kaina $3500.

Tie namai ant Bridgeporto
4 KAMBARIU namas, Jotas 25V 

125, lik už $6000, cash $750. ,
3 FL. medinis, po 5 kambarius, 

tik už $7500, cash $4000.
2 FL. po 5 kambarius, muro na

mas, tik už $13000, cash $3000.
Tie namai Brighton Parke

Norėdami pirkti, parduoti, mai- 
įnyti namus,' farmas, lotus, groser- 
nes, , automobilius kreipkitės pas 
mane, gausit teisingų bargenų.

i ■■■, < K.'- VALAITIS,
3404 S. Morgan St.

: . Tel. Yards 1571

namą ar 
ar didelį,

Į
3 po

už $22000, cash

Lowe, lotas 50x125,

PARSIDUODA 4 kambarių ra
kandai. Galima gauti ir kamba
rius pagyvenimui. Turiu greit 
parduoti ir todėl parduosiu pi
giai. 933 W. 34th PI. 1 fl. rear.

Parsiduoda 4 kambarių ra
kandai pigiai. Kambariuose ga
lima gyventi. Noriu parduoti 
greitai, todep.kurie norit pigiai 
nusipirkti nepraleiskit progos. 
4429 So. Richmond St. 1 lubos.

PARDAVIMDI
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nė lietuvių apgyvento] apielinkej. 
Biznis išdirbtas per 12 metų, 
davimo priežastį patirsite ant 
tos.

Atsišaukite
3435 VValIace St.

Par- 
vie-

F'AHDAVIMLT cash mcat niarket 
biznis ggrai išdirbtas, su pagyve
nimu, lysas ant 5 melų, duosiu ant 
išmokesčių arba mainysiu ant pra- 
pertCs.

10J21 S. Michigan Avė.
Tel. Pulhnan 9691

PARSIDUODA automobilių, 
elektrikus ir radio reikmenų 
krautuvė. Gera tam bizniui 
vieta ir ilgas lisas. <

6345 S. \yestern Avė.
fel. Prospect 1595

KRIAUŠIAI TeMYKIT
Parsiduoda drapanų siuvimo 

klynįjiino vieta. Gerai įrengta 
geriausioj lietuvių kolonijoj, 
daug naujo ir seno darbo, 
ninkas važiuoja j Lietuvą ir 
duosiu pigiai.

Naujienos, Box 486 
1739 S. Halsted St.

ir 
ir 

Yra 
Savi- 
par-

PARDUOSIU sayo $750 ver
tės grojiklį pianą, 80 rolių ir 
benčius už $145. Priimsiu 
imokėjimo, kitus po $10 į 
nesį. Įsi floor.

1722 S. Ashland Avė.

$50
nie

PARDAVIMUI hinch ruimis, 
ilgas lysas, geroje vieloje, ge
ras dėl uždirbimo pinigų. Par
davimo prfcžaslis nesutiki-
mas šeimynoje.

1306 Archer Avė:

PARDAVIMUI bučernė z ir 
groserne; lietuvių kolonijoj. 
Biznis labai senai išdirbtas. 
Pardavimo * priežastį patirsit 
ant vielos. Killon and Macas, 

627 W. 18 St.
-------------.— j t ■ i-j ...j..'---------- 

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė.už pusdykę. Bučernė ran-

PARSkDUODA kendžiu krautu
ve ir groserne. Parduosiu pigiai, 
nes. turiu parduoti i’ dvi dienas. 
Pasinaudukile šia proga, nes to
kios progos retai atsitinka.

Kreipkitės 726 W. 18 St., o no 
6 vakare 1139 S. 49 CU Cicero,-iii.

PARDAVIMUI pieno sąnkrovii, 
Marauette Manor, nauja kolonija, 
parsiduoda ‘ su visa inąšinerida, 2 
trokai, 3 arkliai, vežimai. Muri- 
nis narnąs, 65 V 12b; 2 karai, tuščių 
botęllų, biznis išdirbtas. Kaina 
$24,500, $15.000 piešti. Greit nori 
parduoti. Savininkas turi Hard- 
ware krautuvę. Atsišaukit

H. W. Elmore & Co. 
6236 S. Kedzie Avė.

A. Budvitis

SbUTH XVest Side, 2610 XV. 
namas, nauja 

ga-
63 St.,1 biznio 
krautuvė, flatas, ’ skiepas ir 
ražas, tiktai $23,000.

Savininkas, 
Tel. Prospect 1872

BRIGHTON PARK

RAD1O GBAMAFONAS į vienų. Kam 
eiti į koncertus, kad galima namie 
turėti koncertų; pirkit Radiolų, ku
ri perduos koncertus iš tolimesnių 
miestų. Mes prilniani į mainus 'se
ną gramafonų. Ateikite pasiklausy
ti, nekainuos nieko. Musų kainos 
žemesnės, geriantis patarnavimas.

Gus. Balsewich
1722 W. 47fh St. Chicago

PARSIDUODA bučernė ir gro-, 
šerne, visa; taipgi kas pirks pu
sę j savo vietų nasamdysiu huče- 
rį. Aš einu į didesni biznį. Mano 
bučernė yra geroj vietoj, namas 
prie namo. Kostumerių yra.

4125 S. Wells St.

PARSIDUODA 
rinis namas, po 
Karštu vandeniu 
žuolo trimingai.

5743 S. California Avė.
First floor

2 augštų mii- 
5 kambarius, 
šildomas;

Savininkas
ar-

DEIJ groserne. tik--
tai turi būti »skWUstyta, parduosiu 
nedalioj, kovo 32, ftuė 10 ryto iki 5 po 
pietų. Austos rdRies visi nauji įren
gimai ir stakas. MtGray ice baksis, 
dėl parodymų counter baksas, kaun- 
teriai, lentynos, mėsos kapotuvas, 
bash registeris, eloktrinis * maliklis, 
show keisai, ir L t. Pirktas trys 
mėnesiai atgal virš $3000, atiduosiu 
už $1501) viską ir' dastatysiu į jūsų 
apielinkę, jei reikia dalinais išmokė
jimais. Tas yra augštos rųšies įren
gimas ir didžiausis bargenas 
kada nors* buvo .pasiūlytas, 
žmonės kurie yra pasirengę 
biznį tegul atsišaukia nedėlioj 
ryto iki 5 vai. po 'pietų.

734 W. North Avė.
1 blokas j rytus nuo Halsted St.

DELICĄ1ES 
i turi buu J?

DIRBTUVĖ IR BARBĖRNĖ
Parsiduoda pigiai barbėrnė 

ir cigarų dirbtuvė. Dirbti ci
garus nėra reikalo mokėti, nes 
darbininkai padirba, bet tik 
reikia pačiam pardavinėt. Bar
benanti rėikia Imtinai pačiam 

\mokeli. Kaina už viską $3,600. 
Atsišaukit i Naujienų skyrių.

3210 S. Halsted St.
. Box 207

10 NAUJŲ mūrinių bungalovv, 1 
blokas nuo Wes(ern Avė., $7,550, 
$1,000 cash, bus 'gatavos balandžio 
15 d.

A. N. Masulis and Go.
6641 S. Western Avė.

'Vėl. Republic 5550 ' 
Atidam nedėlioj ir vakarais

5 kambarių mūrinis bungalovv, 
moderniškas, furnace
šildomas. Bargenas f wUU

2 augštų medinis namas, 2-4 kam
barių flatai, geroje '• <£90(1 
vietoje. Bargenas

2 augštų naujas 'mūrinis namas, 
2-3 kambarių flatai, moderniški, cash 
reikia $2000-,’ kitur kaip renda. Di-

I $9850
2 augštų mūrinis namas, 2-4 kam

barių flatai, viskas moderniška, 2 ka
rų garadžius, platus lotas. Dide- 
:tbarge' $8750

2 augštų naujas mūrinis namas, 
2-G kambarių flatai, viskas moderniš
ka, platus lotas, labai geroje vietoje, 
cash reikia $4500, kitus kaip rendą.

Mes turime visokių namų. .

keles 
Tiktai 
daryti 

nuo 10

PARSIDUODA geri vargonai, to
kie kaip nauji, pigiai parduosiu. 
Ir parsiduoda maža šėjia, pusė kny
gom dėti ir pusė su stačiais. Ul
bai gera, kaip nauju. Atiduosiu 
pusdykiai viską, nes aš išvažiuoju 
i kitą miestą. Antros lubos iš prie
kio. P. Dapkus,

703 W. 2-1 Pį., Chicago.
WWULtl J_' ■' ' 1 JL'r Jll‘r ' ' J, L-t’ I llll - I . ■■ Į J

' a » ,■* s.; friz ui

PARDAVIMUI -grosernė geroje 
biznio vietoje, biznis išdirbtas per 
daug metų. Parduosime už gana 
prieinamą kainą. Renda gana pigi 
ir kiti visi parankamai.

3321' S. Morgan St.

PARDAVIMUI arba mainymui 
restaurantas iš priežasties nesuti
kimo partnerių. Biznis išdirbtas 
per 29 melų. Parsiduoda su visais 
kostiimeriais, įplhukų į dieną yra 
virš $10^' Atsišitukit: '

I< Remeika, 
2135 W. 22 Place

. Phone Roosev.ejt 3313

PARDAVIMUI duonkepykla su 
namu,.gerai išdirbtas biznis. Prie
žastis pardavimo — savininkas 
vaižuojų į Lietuvi). Atsišaukit 

Naujienų Skyrių 
3210 S. Halsted SI. 

Bok 207

iš-
i

PAPDAVIMUI nedidelė kumpine 
grtysrrnė, biznis gerai išdirbtas. 
Kambariai pragyveniuuii, renda ne- 
brungi.'Parsiduodą pigiai. Priežas-( 
lį patirsit ant vietos.

3500 S. Emerald Avc.
Phone Yards 6410

. PARSIDUODA ' groseris ir 
delikatesen; atskirai arba kar
tu su namu.

Kreipkitės:
5752 So. Bucine Avė.

BRIGHTON Parke bargenas; 
naujas mūrinis namas, 2 po 5 kam
barius, ant loto ir pusės statytas, 
$12,500. Medinis, baigiamas statyti, 
namas 2 po 6 'kambarius, $10,000.

Atsišaukit:
4245 S. Kedzie Avė.

Pardavimui bučernė ir groserne, 
labai pigiai', geriausioj vietoj Brigh- 
,tpn Parke. Mes teikiame paskolas 
sava pirkėjams. Atdara nedėlioj.

B. R. PIETKIEWICZ & 00
2612 W. 47 St.

PARDAVIMUI groserne ir 
kitokių smulkių daiktų. Vieta 
ppgyventa įvairių tautų. Prie
žastį paliesit ant vietos.

603 W. 61 SI.

PARDAVIMUI 4 kambarių na
mas, sun parlor, stikliniai užpa
kaly porčiai, yru augštas, lotas 30 
pėdų pločio, 200 pėdų ilgumo, 1 
karo garažas. $4000, cash $1000 ir 
po $35 j mėnesi, {skaitant ir ren- 
dy.

6014 S"). Kolnuif Avė.

PA RSIDU ODA k riatiči ška 
prosinimo mašina — Hoffma- 
no. Parduosiu pigiai, nes pats 
turiu dvi tokias mašinas.

2210 W. 22 St.

PARDAVIMUI mūrinis 6 kamba
rių bungalovv, visi .įtaisymai pagal 
naujausios mados, vienuolyno apie- 
linkėj. Priimsiu lotų kaipo pirmų 
(mokėjimą. Kas pirmesnis, tas lai
mės. Agentų meldžiu neatsišaukti.

Savininkas A. P.
6918 S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI labai maža far- 
ina. Aš ten atgavau savo sveikata 
ir sugryžau atgal į Chicagą dėl 
praktikos. Labai geras farmų na
mus, netoli Berrien Springs, Mich., 
prie pat didelio kelio, 7 kambarių, 
moderniškas, furnace šildomas, ug
niavietė, bėgantis vanduo, elektri
nė vandens pumpa, vištinlnkas, ga
ražas, barnč, visur elektra apšvies
ta. 7 akrai žemCs užsėti unihais 
vaisiais. 'Ūkiai verta $12,000, par
duosiu UŽ $8500.

D r. Jamieson,
5921 Normai Bulvd. Chicago

ir groserne pa r-BUČERNE
siduoda arba mainau ant pra- 
pertės. Biznis kėš, per daugel 
melų išdirbtas, visokių tautų 
apgyventa. Priežastis — liga.

Phone Mayvvood 7(>

PARDAVIMUI geras mūrinis na
rnas, 3. augštų, 6-6-6 kambrnai, pe
čiais apšildomas, maudynės, - T.itnka, 
gasas. Arti dviejų mokyklų. Na
mas randasi labai gerame padėjime. 
Parduosiu labai pigiai, už $8,800.

Atsišaukite
•JOHN LAZARSKI, 

2851 Emerald Avė. Ist flat

MAROUETTE MANČI!
Soulhsvcsl Side, naujas I fialų 

namas, ir 1. Ilahrs skiepe, I karų 
mūrinis garažas, 20 pėdų vielos iš 
abiejų pusių namo, pus,milo blo
ko iki karų linijos ir golf link. 
Ekstra gerai pastai ylas.

6622- 21 S. Troy St.
'fel. ProsĮ>ect 1872

PARSIDUODA barber shop ra
kandai: 2 balti grėslai Coches Comp. 
vienus metus vartoti, gaso heateris ir 
pečius ir barbeno sinką. Galima ma
tyti nedėliomis ir panedėliais, vertes 
$200.00.

JOE M.’
3028 So. Lowe Avė

NAMAI-ŽEME
NAMAI. Mt. Greeinvood. Kai

na $3,500 ir augšeiau. 6 kam
barių, slucco, $5,500. Gera 
transportacija. Universal

Phone Beverly 1675

FARMOS FARMOS 
Pirkite ūkę didžiojoj lietuvių uki- 

' : ninku kolonijoj, kur yra suvirš 400
1URIU parduoti savo $275 ver- lietuvių apsipirkusių ukes. čia uki- 

tės console riešuto medžio vietrolą ninkai turi 4 draugisten, 2 nuosavas 
su radid prijungimu. Yra daug re- svetaines ir bažnyčią. Taigi apsigy- 
‘ nrrln ir <loiniunf i nė ndtitn $65 venę čia jausitės kaip ĮJetųvoj, 

John A. Žemaitis,
R. J, Box 17, Founlain, Mich. 

j -.. — U I' ■*■■■■>■ A I _ ......
■“ : MARQUETTE ’’ Manor. 6113 VVasb-^ 
. I tenavv, gražus 2 fialų namas, 5-6 

tabako ir kambariu, guru šihlomas, sun par-

kordų ir deimantinė adata, $65 
'>■ 2502 W. Divksiou įSt.

' Aid ras I augštas
Tel Ai'mitagė 1081' '

. .. .... .........»...... . ...................
EXTRA BARGENAS 

Pardavimui pulruimis.
dnd ■Rnsolnndp Ki’pinkitAc J T^p-1 ^garėtų krautuvė, biznis eina gerai {of stikliniai porčiai, įmūryta va- Ctasi KObCianae. meipKiies J.lA, ir.išdirbtas. Priežastį panlavimo pa- na, tile grindys, netoli mokyklos
po, 722 W. 35th St. Phone Boti- tirsite ant vietos, 
levard 3249. Inkarais Republic1 
10363 I

Atsišaukite J
10737 Šo. Michigan A\e.

Roseland, 111.

ir bažnyčios, savininkas parduos 
| pigiai.

6938 S. \Vesterii 
Tel. Republic 9094

PARDAVIMUI arba mainymui 
larma Wiisconsin valstijoj, 200 ake
čių su budinkais, gyvuliais ir ma
šinom. Upelis teka pro pat namų. 
Kaina $10,500į tnorgičių yra $5000. 
Atsišaukit pas' savininkų.

E. Remeika,
.> 2135 W. 22 Place 
Phone Roosevelf 3313 •

PARDAVIMUI arba rendavoju 
farmų, 40 akelių* netoli C.hicagos, 
prie gero kieto kelio, -su dideliu 
sodnu. Atsišaukit greitai, nes nėra 
gaspadoriaus.

K. Phillips,
7840 S. Halsted SI.

Phone Stevvart 5126

TURIU parduoti arba išmainyti 
ant mažo namo 40 akrų ' t'ųrmų. 
Randasi Halugin County, Mith. ar
ti Pulliiiaii, Mfch. Savininkas da
bar gyvenu Chicagoj. 3107 W. 22 
St. Galima matyti bilc vakarų po 
5 vai. 3-cios lubos.

fąrmą.

PIRKIT nuo savininko 2 augštų 
medinį namą -po 4 kambarius 
elektra, maudynės ir 
kit 
vų

guzas; ęneš- 
kiek kas turėsit, kitus ant leng-

2139 Moffal SI.
’Zj bloko nuo Weslern 

ir Milwaukee Ax<

PARDAVIMUI naujas, .mūrinis 5 
ir 5 kambarių, cimentuotus beizmen- 
tas, tik $11,000.00.

6 ir 6 kambarių mūrinis naujas 
namas tik $14,300.00.

4 ir 4 muro namas, tik $11,000.00.
Muro bungalovv 5 kambarių, 

jas, tiktai $7,600.00.
JOKANTAS BROTHERS 

4138 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 7674

GRAŽUS I fialų kampinis mi
nias in Maruuelle Manor, barge- 
naš per savininką, 4 kambarių, 
8y12, sun parlor, presuotų plvlų 
iš trijų pusių, visas kieto medžio, 
įmūryta vyną.

2605-07 W. GOth St., Įsi fl.

nau-

, ŽIŪRĖK! ŽIŪRĖK!
Pardavimui 2. flatų nuirtas, 5-5 

kunltoių, apšildomas;’ 6122-6124 So. 
Mozart St. Geriausias bttrgenas 
Maniuitte Maųor. Aržuolo ir beržo 
trimingai, ugnavietč, knygų šėpa, 
įmūryta vana, ant pedestalo vash- 
bowl, skiepe pleišteriuotos lubos, dū
dos uždengtos su azbestu, stikliniai 
užpakaly porčiai.

- 61'22-24 So..-Mo?ar( St.

SAVININKAS oarduoda lotų South 
Nidej, vienas blokas mm Parko ir 
'X: bloko nuo bulvaro. 1 blokas niio 
karų linijos. Kreipkitės laišku V. 
Wiliams, 4700 Ma.ldm SI. Telefo- 
nuokil nedėlioj uų<> vai. ryto iki 
3 po pietų Ardmoui' 2038

1>ARSMWDA

nysiit ant ^-masinos, 
kit šios progos.

930 \V. 35 I

mai-
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NAMAI-ŽEME
AR NORI PIRKTI

' Gerus Namus Pigiai?.
Pasimatyk su mumis, o tas 

bus jums ant naudos.

$1,000 NUPIRKS
5 kambarių murinę bun-

NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAf-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
BARBENAI

Pirma pakol pirksi arba 
mainysi namą, lotą, farmą 
ar kokį nors biznį pamatyk 
musų Bargenus. Mes Turi
me šimtus Gerų Bargenų 
Po Visas Dalis Chicagos, 
Ant Lengvų Išmokėjimų.

Bargeny proga 
Parsiduoda

MES
PASIŪLOME
SEKAMUS

Geriausi Bargenai 
Chicagoj,

, »

arti Maro Park?a °Y’i u?/ E M** Turime Tų Ką Tamls>r Wnl St. karna $5,0(H) t |eSk((te A
2) Gerų namų su basmentu,

eleklr. storas ir 3 kamb. 
ir 4 fl. po 4 kamb. Ren
dos apie .........  $190.00
Greitam pardavimui — 
$9000.00. Raiidasi 
Bridgeporto. '

$1,500 NUPIRJKS
3) 7 kambarių medinį 

mę, elektr., maudynes ir 
5 lotai. Randasi prie 55 
už Kedzie. Kaina $4000

$4000 NUPIRKS
4) Mūrinį namą 2 po 5 kam

barius, attic, uždari por
čiai, beismantas, vanos, 
elektr., pečiais apšild. 
Randasi Brighton Par
ke. Kaina tik .... $10,500

$5000 NUPIRKS
5) 6 flatų geriausia mūrinį

namą po 4 kambarius su 
tuščiu extra lotu, prie
šais Douglas Parką, pe
čiais apšildomas, elektra, 
vanos. Parsiduoda labai 
pigiai tik ..........  $15,500

6) 2 flatų mūrinį namą po
5 kambarius, sun parlors 
aržuolo baigtas, stikl. 
porčiai iš užpakalio, ap- 
šildimas kiekvienam at
skiras, arti Marųuette 
Parko ir bulvaro. Kai
na tik.....•..............$14,Q00

MAINYSIME
40 lotų po 30x125 prie 111 

str. netoli Kedzie su 5 kam
barių mediniu namu. Mai
nysime ant gero mūrinio 
namo arčiau prie miesto. Ne 
praleisk šios auksines pro- 

gos. Tuojau atsišauk j mu- 
sų ofisą.

ČIA TIK KELI MUSŲ 
BARGENAI.

širdieChicagos 1'7 lotų, viv..Ma 
blokas į vakarus nuo South Ash
land Aveniu*. ......... 
įtaisyti ir pilnai išmokėti, 
tiktai 1 7 ,
Už visus kaina $6,800. Kansas City 
Kansas, ' ' ' ....................
bargenas 
Counly, 
sort ant 
ežero kaimynystė 50 akrų. Didžiau

I sius bargenas. 
džiausis suvažiavimas 

' j 
kacijų. I / ’ r

vienas
Visi improvenientni 

Išeina 
po $400 už kiekvieną lotą.

geriausioj vii'toj 2 lotai* 
$200 už katrą. Vilas 

Wiseonsin Surniner Rė- 
ežero prieplaukos ir 26

kaina $3000.v ,Di- 
iš visų vals- 

vasarinio.se inčne.siose aąt va-
CICERO Bungid i\v. muro, 4 mc-

ant

na-

S. L. FABIONAS CO

(hicago.lll.

809 W. 35 St.

Laime prie dury
Ponekurie nori farmą pirkti.

Marė Sippel daug Irotija. Par
duoda savo fafiną, 160 akerių 
net už $35 a kerį, kur yra ver
ta $75. Gali pirkti žemės kiek 
nori nuo 5 akerių ir daugiau, 
ar visų. Žemė gera, Indiana 
valstijoj, 73 mylios nuo Chi
cagos. Keliai labai geri dėl au
tomobilių. Neužmiršk, jog ne
toli Chicagos. Pirk kavalką 
žemės ir augink vištas; geras 
pinigas.

Kreipkitės pas:
Baltrus Yasulis, 

3909 Hemlock 
Indiana Harbor,

Mgr.

Ind.

Taip-gi musų patarimas 
apie prapertės vertę, apylin-^ [,‘iv 
kės augimą ir Tamistos iš
galėjimą ne tik nupirkti, bet b.'i a(fa! s,;iiyia, 12 colių siena sto- 
su geru pelnu parduoti. Vi
sados mes duodame sąžinin
gus patarimus savo kostu- 
meriams. Mes esame šitame 
bižhyje per 14 metų, tai tu
rime užtektinai patyrimo 
apie Chicagos prapertes ir 
žineme kokios apylinkės ir 
kokios prapertės eis bran- 
gyn. Tūkstančiai musų kos- 
tUmerių yra padarę didelius 
pelnus. Todėl atvažiuok dėl 
pasitarimo. Mes tik siūlome 
tokias prapertes savo koštu* 
meriams — kokias mes pa
tys pirktume.

Bungalow už $1,500 1
Naujas 4 kamb. namas 

randasi 3 blokai nuo Mar- 
ųuette Parko, įmokėt tik 
$1,000.

1 Verta $9,500 už $8,000
I

Nauja mūrinė bungalow 
su pirmos klesos ištaisymais, 
didelis lotas, randasi ant 
California Avė ir Marųuette 
Blyd. tik $3,000 įmokėti.

2 pagyvenimų už $11,000
Naujas mūrinis namas 4 

ir 6 kamb. 3 blokai nuo Mar- 
ųuette Parko tik $2,500 įmo
kėti. Galima mainyti ant 
bizniavo namo.

4 pagyvenimų už .$18,500 
Mūrinis namas 3 pag*. po

5 kamb. ir 1 pag. G kamb. 
Rendos neša $260.00 į mėne
sį. Randasi prie 61 gat.

i 6 pagyvenimų už $35,000
Mūrinis namas 2-5 kamb. 

ir 4-6 kamb. Rendos neša 
$450 į mėnesį. Randasi 1 blo
kas nuo Jackson Parko. Bus 
galima mainyti.

113 pagyvenimų $5,000 pigiau
| Beveik naujas kampinis 
namas su sun padoriais ir 
pirmos klesos įtaisymais. 
Randasi West Auburn Park. 
Rendos neša apie $11,000 į 
metus. Galima mainyti ant 
seno namo arba garadžiaus. 
Taipgi bus priimtą mortge- 
čiai arba geri bondsai.
Bizniavi namai už $11,000

2 štorai ir 4 pag. mediniai 
namai ant 2 lotų. Randasi 
So. Chicagoje.
Pekarnė ir namas už $14,000

Namas su 2 lotais-pagy- 
I venimu su bizniu, “staku” ir 
visoms mašinoms dėl (bak- 
ery shop). Biznis gerai iš
dirbtas.
$10 įmokėt*— $5 į mėnesį

Išmokėsite puikų lotą, ne-

rio, beizinenlas tinkamas gyveni
mui. Lotas 3716 y 135. Visi im- 
provementai pilnai išmokėti. Kai
na $5,500, $1000 galima įnešti, kit- 

I ką ant išmokėjimo. Arba visą kėš. 
i (UCERO 2 pa**'veninių medinis, 
į 2 lubų augščio po (i ruimus. Yra 
į elektra gazas ir su tuščiu lotu ant 
l kampo Šalę namo. Kaina $4,500.
j VII'NAS b.'okas nuo So. Kedzie 
. Avcnue, 2 pagyveiThnų medinis na
mas. su beizmentu, geraiųe padė
jime, pastatytas ant galo lot ).-Gra
žus daržas, arba kitą namą gali
ma statuti iš fronto. Kaina $3,800, 
su $1,000 galima pirkti, arba’ visą 
cash.v '

PIETINI"!.! daly miesto, 6 pagy
venimu apiirtmcntas, 5, 6, 7 rui
mų; bargenus.

MEMkOSI-i PARK 2 pagv veninių 
mūras; 2 pagyvenimų medinis, vė
liausios mados biingalovv .ir 50 pė 
du lotas. Bargenai.

KRNOSIIA, VViseonsin pinigą da
rantis viešbutis su restauracija. 
Bargenas, arti St. Charles, Illinois. 
198 akrų, vėliausios mados pri
rengta su p:idargais ir gyvuliais 
ūkė. 36 mqtai vienas savininkas. 
SenįLitVc. Bargenas:

šios yru išrinktos stebėtinos bar
genų progos. Pirksi ar ne, bet yra 
verta sau ištirti. Priduek savo vaiz
dą ir adresą ir tfpiaikysi pilnas 
inforniaeijas ir nurodymus. Jei 
dar btis savastis neparduotos, tai 
kada nors pats vienas savo pa
rankiu laiku galėsi ištirti. Adre
suokite:

Selected Real Estate and
Land Opportunities
(Agents for thc ovvners)

118 N. La Salk St., Chicago 
Room 10.

Čia mokėsi tik- savininko kainą. 
Agentas tik reprezentuoja savinin
ką.

kR JUS GALIS ATSPĖTI ŠITĄ?

Augščiau pažymėtos raidės, 
kuomet gerai sudėtos, sudaro 
vardą žymaus miesto Lietuvoje. 
Kiekvienas atsiuntęs teisinga 
sudėjimą gaus puikų lotą, mie- 
ros 25x125 pėdų Dykai ir išva
lytas nuo visokių krūmų, vasa
rinėj resortų sekcijoj Wisconsin 
valstijoj.

Standard Land Association
105 W. Monroe St. Suite 1305 

Chicago, Illinois.

SKUBINKITĖS 
su depozitu

jei kas norite įsigyti gerą namą 
18-loj aoielinkėj. 4 flatai, rendos 
neša $720 į metus. Namas labai 
gerame stovyje. Nepaprastas bar- 
genas už $480(), įnešti tik $800. 
lansą sulig sutarties.

• F. Savickas, 
726 W. 18th St.

Phone Canal 1603

Ra

PARDAVIMUI mūrinis namas. 2 
flatų, 5 ir 6 kambarių, pečiais šil
domas, beizmentas pleisteriuotas ir 
cementuotas, yra vanos, elektra, 8 
meti) senumo. Visas trimingas ąr- 
žuolinis. Taipgi mainau ant mažo 
namo. Atsišaukit tuojau 

3212 S. Union Avė,

toli Marąuette Parko. Kai
mui 3 pagyvenimų mūrinis na- na $400 ir aukščiau', 
mas; elektra, maudynės, kai
na‘$7,500, įmokėt $1,500, kitus

PARSIDUODA 6 kambarių medi
nė bngalow, ąžuolo trimingai, vis
kas naujos mados, furnasu apšil
domas, lotas 34 Dėdų, labai gra
žioj ■ ir parankioj apielinkė.j 
Brighton parke.

4236 S. Richmond St.

NAMUS • (
SPECIALIU 
BARGENŲ. 
APŽIŪRĖKITE 
JUOS 
GERAI
IR
ATEIKITE
I MUSU 
OFISĄ 
VISĄ 
DIENĄ 
NEDĖLIOJ.

na-6 FLATU kampinis mūrinis 
mas, geriausioj vietoj West Side, 
arti bažnyčios, 3 flatai po 6 kam
barius ir 3 flatai po 4 kambarius, 
visi dideli šviesus kambariai, visi 
flatai vėliausios mados, turi vanas, 
toiletus, gasą ir elektrą; kaipgi ge
rą cementuotą beizmęntą ij’ gerą 
pastogę. Namas labai pigiai parsi
duoda už '$24,000, reikia įnešti 
$12,000 arba daugiau. Pamatykit šį 
namą ir pirksit; alsineškit depo
zitą.

Skubėkite
Norinti namų pirkti 18 

gat. apygardoj, 5 pagyveni
mų, rendos $78 į mėnesį; 
kaina $5,500, pastebėtinas 
pigumas.

Kreipkitės
S. MARKŪNAS, 

726 W. 18 St, 
Td. Canal 1603 •

MAINYSIU ant bučernės 2 flatų 
mūrinį namą, šaaih Sdio. Mainy
siu ant bučernės v groserpės. Ant
ras 5 flatų naujas jinmas; mainy
siu ant s.'diuih. arba bučernės su 
namu.

Atsišnukit.
4245 S. Kedzie Avi*.

Tel. Lafayette 4379

MORTGECIAl -PASKOLOS

3 FLATU mūrinis 
kambarius, vėliausios

' uos, loiletai. gasas ir
, mas apie 10 melu senumo. Taipgi 

medinė rėttage, 4 kambarių ant už
pakalio loto, viskas parsiduoda už 

• $11,500.

namas | 
mados; 
elektra.

po 4 
va- 

. Na-

2 FLATU mūrinis' namas po 4 
kambarius, su visom jtaisom; va
nos, toilelai, gasas ii’ e’ektra. Ge
roje vietoje \Vesl Side, arti lietu
viškos bažnyčios. Kaina tiktai 
$6500.

PIRK tiesiog nuo savininko. At
sakančiai pabudavotąs. naujas na
mas ant 2 flatų, po 6 kambarius. 
Karšiu vandeniu šildomas, aržuolo 
Irimingai, sun parloris. Elektra, 
fire-place, su knygoms šėpa. Par
siduoda už prieinamą kainą.

3332 S. Union Avė.

.  1 iii m.......................  ■ 
ANTRI MORGIčlAJ

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMFNT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738.

4525-4529 So. California 
Avė., du nauji namai, 2 fla
tų, po 6 kambarius kiekvie
nas. 'Gražus namai, karštu 
vandeniu. sildohii pirmas 
ąugštas, platus lotas.

4236-4238-4242 So. Tal
man Avė., trys nauji namai, 
2 flatų po 6 kambarius, vis
kas moderniška, ekstra pla
tus lotas.

5815-5817-5819 So. Sacra- 
mento Avė., trys nauji na
mai, 2 flatų, po 6 kamba
rius kiekvienas, karštu van
deniu šildomi abudu flatai, 
ugniavietės, knygoms šėpa, 
gasiniai pečiai, ice baksiai, 
prosinimui lentos sienose ir 
kiti visi moderniniai įrehgf- 
mai.

2 FLATU medinis ir 
mas, 
nuo 
Side; parsiduoda pigiai $1200, 
kia įnešti lik 
lą suteiksim dėl likusių. Nepraleis- 
kitsšios progos, ale ateikit tiesiog 
į muši) ofisą su depozitu.

Taipgi turim daugelį kilų gerų 
bargenų Wcst Side ir kilosi* daly
se miesto kur lik kas reikalauja 
už labai prieinamą kainą.

Norėdami pirkti arba parduoti 
namą‘ateikit tiesiog į musų ofisą 
ir busit pilnai nžganėdipli. 

nedėliojo mm 
iki 2 po pietų.

John- Kuchinskas
2221 W. 22nd St.

muro na- 
po 5 kambarius, */_• bloko 

lietuviškos bažn.vč’os, West 
rei- 

apii* $1500 ir pasko-

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Katate

Visuomet busit užganėdini i 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Batdevard 9611

busit pilnai 
Ofisas atdaras 

ryto

BRIGHTON PARK

10
Kas ješkote bargenų apie 
Vienuolyhą, privatiškų arba

3119-3121 W. 60th St., 
pietrytinis kampas 60th St. 
ir Troy St., 4 kambarių ap- 
artmentai, su uždaromomis 
lovomis kiekviename flate 
ekstra, g arti šildomi, nauji 
namai, labai moderniški.

Nepraleiskit šitą progą; mūras, 
2 augštu, 6—6 kambariai, visi nau
jos mados įtaisymai, •šiltu vande
niu šildomas, maudynės, elektra, 
gasas, visi pagerinimai yra apmo 
kėti. Arti mokyklos ir dviejų gat; 
vakarių linijų. Namas* vertės turi 
$16,500, bus parduotas už $14,500; 
su mažu įmokėjiinu ir lotą priims. 
Likusius, savininkas duos morgi
čius. Savininkas išvažiuoja į kitą 
įhiestą. ' (

J. N. ZEWERT & CO. 
4377 Archer Avė.

S. W. kampus Kedzie

3531 So. Francisco Avė., 
7 kambarių medinė cottage, 
fu mace šildoma, labai mo
derniška.

2115-19 W. 22nd St., nau
ji namai, yra keturios 1 aug- 
što krautuvės, su privati
niais garadžiais iš užpaka
lio, namai s neša gerų pel
ną.

PARSIDŲppA 2 flatų medi
nis namas po 4 kambarius. Mau
dynės ir guzas. Mainysiu ant 
loto arba automobiliau^, Kaina 
$3,700.00.

4818 So. VVells St.

LOTAS parsiduoda, labai gražioj 
vietoj, 40yi25, ant kampo 49th 
Avė ir 18 St., ndrth east kampas, 
Cicero Park Itolm. Savininkas 
1215 S. 50th Avė., Cicero, 2-ros lu
bos. Parsiduoda per, savininką. Ga
lima matyti vakarais.

GAUK 10% UŽ SAVO JDĖTUS 
PINIGUS

Mes parduodam .pirmus ir ant
rus mortgiČius, kurie norite savo 
pinigus įdėti į saugia vietą ir gau
ti gerą procentą; arba kurie turi
te pirmus ar antrus morgičius ir 
norėtumėt parduoti arba išmainyti 
ant namo.

Kreipkitės pas
A. GRIGAS,

Pbone Boulevard 4899

iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Pinigai 

paskolon 
ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus 
komiso

6 PAGYVENIMŲ medinis na
mas, randasi netoli 8v. Jurgio 
bažnyčios, įmokėt $1,000.

Tie abudu namai išsimaino 
ant Bile kokio biznio arba sa
vininkai priiifis lotus už 
mą įmokėjimų. Kreipkitės

C. P. Suromskis & Co.
3352 S-. Halsted St.

Tel. Boulevard 9641

Lotas už $650
Randasi netoli 67-tos gat. 

su visais įtaisais.
2 bizniavi lotai $2,500 ,
Garadžius už $19,000

Ant 50. pėdų kampinio lo-

PARSIDUODA mūrinis kampinis 
bizniavęs namas, du storai ir du 
fialai po 4 kambarius. Gera vieta 
dėl duonkepyklos arba bučernės.

Savininkų galima matyti 
2210 W. 22 St.

Mes > 
parduodame 
minėtus 
namus 
lengvais 
išmokėjimais, 
o likusius 
pinigus 
kaip 
rendą. 
Ateikite 
į musų 
ofisą 
nedėlioj 
'ir mes 
nuvešime 
jumis 
savų 
automobiliuje 
ir parodysime 
jums 
tuos namus. 
Visi 
tie 
namai 
yra 
netoli 
bažnyčių 
ir mokyklų 
ir gatvekarių

NEPRALEISK IT šitą progą. Me
dinis namas ant trijų pagyvenimų, 
3—5 ir 6 kambariai. Yra elektra ir 
gasas. Rendos neša $85 j mėnesį, 

liku- 
Atsi-

. Rendos neša $8.) i 
Kaina $5,500, įmokėt $1800, 
sius ant lengvo išmokėjimo, 
šaukit. 6951 S. Union Avė.

Tel. Englevvood 8137

BARGENAS; parsiduoda 2 augš- 
tų mūrinis namas, su krautuve ir 
4 kambariais užpakalyj. Taipgi G 
kambarių fialų. Yra elektra ir ga
zas. Beizmentas ir 1 karui 

i Savininkas 
|809 Cahalport Avė. 

Antros lubos.

gara-
žas.

PARDAVIMAI miurinis namas, 4 
pragyvenimų po 4 kambarius; yra 
visi įtaisymai. Namas randasi ant 
Bridgepočto graižoj vietoj, 33 plei; 
so. Parduosiu už $6,500. Rendos į 
mėnesį $70. Mainau ant biznio, nes 
neturiu darbo. Atsišaukit

Jos. Balchunas
3200 S. Lowe Avė.

Phone Boulevard 9265

PARSIDUODA muro namas, 2 po 
4 kambarius,’ platus lotas, dėl vie; 
no karo garažas, visi įtaisymai 
Šios mados. Randasi Brighton Par
ke gražioj vietoj, arti gatvekarių 
ir mokyklos, rendos geros pirksit 
pigiai. Agentai neatsišaukit. Savi
ninkas ant 1 lubų. J. Leleika.

4439 S. Talman Avė.

BARGENAS
i Pardavimui nnino namas, 6 pa- 
j gyvenimų, 4 po 5, 2 po 6 kamba- 
i rius. Viskas įtaisyta, naujos ma
dos. Yra elektra, gasas ir maudy
nės; beizmentas cementuotas, 
praleiskit progos. A. Pocius 

4306 S. Wood St., 
į 3 lubos, frontas

ne-

P*1*-;pas ‘ to prie 62 gatvės.

Atvažiuokite į Musų Ofisą 
Mes Parodysime Tamistai 

Daugiau Bargenų.

PARSIDUODA BUčERNĖ SU 
NAMU

Ant pardavimo kampine bučcr- 
nė ir grosernč su namu, 6 kam
barių pagyvenimas, geriausioj vie
toj. per 4 blokus nėra valia sta
lyti tokių biznių. Kas norit pirkti, 
nepraleiskit progos.

6059 S. Kildare Avė.

RUBIN BROS.
’ 3804 So. Kedzie Avė

PARSIDUODA 30 karų ga-’ 
ražas. Biznis išdirbtas ir neša 
gerą pelnų. Savininkas eina j 
kitą biznį. Parsiduoda 2 Fordo, 
trokai, 1 tono ir 14 tono. ' 

2857 W. 39 Place. 
»

809 W. 69th St. Normai 4400 
, (Prie Halsted Street)

PARSIDUODA 4 kambarių 
medinė cottage ant biznio gat
vės. Visi nauji įtaisymai. Par
duosiu pigiai.

Savininkas,
6032 S. Crawford Avė;

PARSIDUODA 2 fialų naujas 
miltinis namas, visi įtaisymai pa
gal vėlinusios mados porčiai ap 
dirbti stiklais, geležinis pamatas, 
dide’is skiepas, garo šiluma, ais 
baksiai, gasiniai pečiai, stepsai iš
kloti karpetais nuo pirmų iki ant
rų lubų, viskas kartu parsiduoda 
už tą pačią kainą. Namas randas] 
puikiausioj vietoj 
St., arti bulvaro, 
parko. Iš didelės 
ninkas parduoda 
cash reikia $4500. 
parsiduoda po $16,500. Kas manot 
tokį namą pirkti, atsineškite de
pozitą, toks bargenas retai pasi
taiko.

KITAS BARGENAS 2 pagyveni-' 
mu mūrinis namas, garo šiluma, 2 
karų garažas, arti 63 ir Rockšvell,! 
kaina $14800, rendos neša $1^86 į 
mėnesį. • x * |

TREČIAS BARGENAS. Tėmvkit' 
biznieriai arba katrie manot būti 

pasitaiko geriausia r>aclai~yti daug i>i- 
nainas tik pa-

č i a

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

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

4-

tarpe 66 ir 67 
klioštoriaus ir 

priežasties savi- 
tik už $15,200, 

Kiti tokie namai

PASKOLA 
ir 

Antri Morgičiai
darome ir perkame antrus 

morgičius sumoje $200 iki $5000. 
Lengvais išmokėjimais -už 6% pa
lūkanų, prieinamu komisu. Taipgi 
perkame dokumentus.

LOUIS STERN & CO. 
Suite 1029 Bumam Bldg.

160 N. La Saite St.

Mes

MOKYKLOS

nigu. ------------------ .
baigtas, viskas bus užbaigta šių sa
vaitę, 2 augštų mūrinis namas, 2 
flatai, daktarui arba kitam biznio 
ofisui, didelis Storas tinkamas ap-; 
tiekai, aiskriininei, bučernei, vienu 
žodžiu, bile kokiam bizniui. Dabar 
yra proga pirkti tą namą kadangi 
lyso nėra dėl krautuvės. Iš dide-, 
lės priežasties moteris priversta' 
parduoti už $3000 pigiau .negu yra 
vertas, (aish reikia $10,000. Na
mas randasi labai augančioj vie
toj prie vienuolyno. Dar turiu ke
letą bargenų bizniavi) ir privatiš- 
kų lotų. Matykit tuoj.

J. NAMON,
2418 W. Marųuette Rd., 

arti Western Avė.
P^one Prospeet 8678

Ofisas atdaras nedėlioj visą dieną

PARDAVIMUI naujas 5 kamba
rių mūrinis bungalow, 2 karų me
dinis garažas, moderniškas, miego
jimui porčiai, karštu vandeniu šil
domas 
nijos 
venti

netoli krautuvių, karų li- 
ir mokyklos, galit tuoj gy- 
savininkas.

5844 -S. Maplew,ood Avė.

PROGA TAM
Kas Ouri lotus ar farmą mainyti 

ant Chicagos namo; randasi Brigh- 
ton Parke, prie strytkarių linijos 
ir biznio vietoj. Namas 2 pagyve
nimų, medinis, geram stovy, yra 
elektra, gasas, maudynės, boilerius 
ir toilelLii. Rašykit ar ateikit pas 
savininką vakarais po 6 vai., nedė
lioj iki 12 vai. Agentų nereikia.

J. G. .
656 W. 18 St., 3 fl. rear

RESTAURANAS ir boardiųg 
namas, parduosiu labai pigia 
kaina.

2468 Blue Island Avė.

SOUTH SIDE BARGENAS 
Baigiamas mūrinis naujas 2 po 
5 rumus ant loto ir pusės staty
tas $13500.

Atsišaukit:
4252 So. Kedzie Avė.

TIKRAS BABGENAS Brighton 
Parke Parsiduoda 2 augštų nau
jas net dar ne visai užbaigtas mū
rinis namas, po 4 kambarius. Nau-. 
jausi įtaisymai. Agentų nereikia.

Savininkas,
I 2460 W. 45th Place.

PARDUODU gerą rezidencijos 
lotų, 80x125, 1/2 bloko nuo Ar
cher Avė. karų linijos, prie JLo- 
lin Avė., lengvais išmokėjimais, 
savininkas ' <

4055 Archer Avė.

Lafayette 5153
Lafayette 6438 
norite telefonuokite 1 . • 1 V . I ..l.

PARSIDUODA mūrinis namas su 
buČerne ir groserne. Biznis išdirb- 

i arti. Nemo
kantį bučernės darbo išmokinsiu. Ne-Jei

nedellOS rytą ir mes atsiųsi- praleiskite šitos progos, tai yra bar
ine jums savo automobilių, ^e”®s.x
be jokių jums iškaščių. S1 auk25i9 w. 43 st.

PARSIDUODA 5 kambarių bunga- 
low, naujos mados jtaisymai. 
medžio grindįs ir ištaisymai, 
goms ir indams šėpos, f* 
tas viršui ir cementuotas J>ai 
tas. Fumace kūrenamai 
džius 14x18 pėdų, 
nijų, bulvardo, 
ir vienuolyno.

Kaina $7200.00.
. Savininkas

6804 So. Artesian Avė.

Kieto 
Kny- 

Didelis augš 
baisemen-

Gara-
Arti 2 karų li- 

lietuviškos mokyklon

Specialiai Kursai Dress-
making ir IVTillinery

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

VALENTINE DRESSMAK1NG 
COLLEGE

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

} M. E. HUTFILZ, Manager
/ - ■ —

Pilietybės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:

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

MOKSLO
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

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

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

ir moteris mokiname dykai.

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 į trumpą laiką. Atdara kasdien 
nuo 8 ryto iki 9:30 vai. vakare. Su- 
batoje ir nedėlioję iki 6 vai. vakare.

Supenor Sign School
2139 So. VVabash Avė., 

Cfllumet 5093

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos

3301 S. Halsted St., Chicaro, TU.
(kai ip. 33-čios gatv., 2-ros lubos) 

t-. ,

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 ENGTNEERING 

1507 W. Madison St.

vasarinio.se
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Pasaka apie Tūlą Garbingą 
Lietuvos Pilietį

Simas Padnackas.

Vailokaitis graudžiai verkia, 
Ašarėles skiedra braukia: 
Vargas man, vargas man 
Likt ant svieto apleistam!

(Iš liaudies dainų) *

Kad vokiečių valdžia suareš
tavo tūlą tarptautinį 
Joną K'utiskerį, 
turbūt bus jau 
girdoj ilsios ir rašiusios, bet ar 
“Naujienos” .žino, koks tai liū
dnas dalykas- mums, slauno 
Kauno miesto piliečiams, —lai

žuliką 
Naujienos”

labai k u k*ir Jonas nebuvo, i 
liai vadinos Jauk 
kas skamba visai taip pat, kaip 
ir Jankei Kavalnickii. Tokiam 

tuomet 
.lankė

ti v ve n o |

kukliam pavadinimui 
visai atitiko ir kuklus 
liuko gyvenimo būdas.
jis ramiai vienoj purviniausių 
Liepojaus gatvių, tipiškoj se
nobiškoj getto, 
silkes, augino

rengėsi konsuvėją nepapūsi: jau 
Liepojuj toliau šilk 
varyti. Ir čia jis vos savo) Besarmačiau, 
jaunos galvelės nepaguldė: ką tu apie gerą 
bestijos latviai sužinojo 
jo laimingas dieneles Bermon-, liai slaunas! 
to pašonėj 
jutęs bėdą, pasislėpė. O dat-1 
viai pasirodė esą dar paškud- 
nesni: 
keliuk

vos 
neprikišo,

Širdingumas jn, priešingai, 
pasisako pasiaukavime ir tarna
vime kitų labui, čionai ne pro 
šalį į atsiminti viena, gražiausių 
ir giliausių šopengaugėrio, min 
tis: “Kaip žibintai ir fejerver
kai išblykšta ir nyksta saulės 
šviesoje, taip protas net geni
jus ir grožis merkiasi ir temsta 
prieš širdingumo žibėjimą, šir
dingumas yra transcendentinė 
savybė: tai gėris kitos linkmės, 
išeinantis iš anapus žemiško gy
venimo ir todėl — nepalygina
mas su jokia tobulybe. Kas — 
palyginant su juo sąmonis ir ge
nijus!...” Nestebėtina tiesiog, 
kaip toks žmogus kaip Šopen- 
gaugeris, kuris gyvenime ir sa
vo kuriniuose garbino genialu
mą ir pats save galėjo prieiti 
prie panašaus įsitikinimo. Kilni 
dvasia ir genijus —•niekis —pa
lyginant su tikru pasiaukavimu 
ir nepaprastu širdingumu.

(GALAS)
______ L

CAILIAUX GRYZIMAS FRANCUOS POLITiKON

durniai, iškar-

h prenueras, i aro buvo iš ?r ištremtas
už jo paTungas padaryti taiką, nesenai įvylkusiame.. bankiete Paryžiuje/kur jis pasakė pir
mą po karo prakalbą, tuo padarydamas pirmą 'žingsnį, gryžimui į Erancijos politiką (Cail 
laux laiko ranką ant stalo).

tenori. . . Bet aš tani 
nepatikėjau: 

sakau aš jam, — 
j .žmogų kliedi! 

apie Tai yra geras žmogus, ir dide-

Jankeliukas, pa

nutarė va 
j pakarti, 
jo ieškoti. 
Jankeliukas 

visa jo

ir
>a Jan- ‘ 1 ipra-
r vos
kudašės 

laimė,

Bet kai atsirado Berlyne 
Ivan Borisovič Kutisker šis 
pasidarė dar slaunesnis.

Rengia, pavyzdžiui, 
tai vakaruškų. Tokia jau ma
da.: dideliems ponams išnešio
jo pakvietimus, tuomet jie 
daugiau moka. Studentai nu

kti. Ir čia i jo nuvarginta kru
tino jau plačiau atsiduso...

Aiškus dalykas Lietuva 
svetinga šalis. Buvo toksai 

Šveicarijoj k'itenanlukas,
Juovclhi J’Lrelu vadinamas. 
Pateko į Lietuvą, o uoslę gerą 

Nors įstatymas rci- 
kad svetimšaliai, no- 

įgyti Lietuvos piliety- 
Lietuvoj 10 metų iš- 

bet šventi žmonės 
. Juozelis 

tuojau padaryta Lietuvos pi
liečiu. Dar daugiau, tuojau 
jis išrinkta į Seimą, Lietuvos 
vargo žmonelių reikalams at
stovauti, paskui padarytas 
universiteto (žinoma, teologi
jos fakulteto!) profesorium, 
Lietuvos jaunimo 
(krikščionių demokratų jauni
mo, t‘pavasarininkų’ pirminin
kas) ir tt.

Panašiai atsitiko ir su 
keliu Kutiskeriu. Jis .irgi 
turėjo neblogą...

Atsidūrė Lietuvoj * 
jį Latviai dabar 
nori, jam dėl to 
šalta. Susideda 
su krikščionimis 
pasidaro tuojau Lietuvos pilie
tis. h* ne bet koks Lietuvos 
pilietis: jis dabar jau nebe 
Jankei, bet jau Ivan. Bet ivan 

durnas vardas: visokių Iva
nų ir Vankų Lietuvoj, kaip pas 
šunį blusų. Tai musų Janke
liukas, norėdamas išsiskirti iš 
kitų Jonų tarpo, pasidaro Ivan 
Borisovič. J'oks jis ir buvo, 
šis garbingas Lietu.os pilietis.

rėdą m i 
be, turi 
gyventi,pardavinėjo

peisus, užlaikė| įstatymų nereikalingi, 
šabą, vaikščiojo į kagalą, kiau- 

svajojo apie 
ir buvo laimin-

nevalgė,
Rachilkę

keičiasi laikai, keičiasi

lienos
riebia
gas.

Bet
ir žmonės, l’žėjus karui, Jan- 
keliuko dienos buvo sunkios. 
Vokiečiai, kurie žydelius nela
bai temėgsta, okupacija, ir vi
sokios kitos iš to kįlančios 

Jankeliukas 
jau buvo manęs, kad pasaulio 
galas artinas. Tiktai plėšiko 
Bermonto laikais jisai įsitiki
no, kad jo liūdnos mintys apie 
pasaulio galą jokio pagrindo 
neturi. lai jis įsitikino, kai 
nutarė nebežiopsoti. Ir nuta
ręs nebežiopsoti ėmė ir įsitai
sė pas Belmontą dideliu ponu 

Belmonto plėšikų armijos 
aprūpintoj u. Prie armijų ošti 
intendantai, kurie aprūpini
mo reikalus veda, bet jie patys 
reikalingų daiktų nesupirkinč- 
ia: tam reikalui visuomet 

rangovai, arba kaip suesti

ki). 'lokiu tai podriačiku pas į 
Belmontą ir buvo Jankei Ku
tisker. Ir gešeftas ėjo fain. 
Bermontas gyveno už vokiečių

Margumynai

. Biri isovičiui 
Ivan Boi 

velnias:
1 — Kodiol
to neatėjot int Ivan Borisovič! 
Būtumėt int 
tuomet lai ‘Ivan 
by vam mnogo 
žena sidela by 
vas mnogo bylo 
deneg mnogo.
Ivan Borisovič dast malo, evo 
žena za kasoj sidjet ne budei, 
i gostei u vas ne budėt!’ (Ivan landi lis, 
Borisovič Ipitų davęs daug pi- 
nigų, jo žmona sėdėtų prie ka
sos, ir jus turėtumėt daug pi
nigų ir svečių, b dabar Ivan 
Borisovič duos jums maža, jo 

auklėtoju žmona prie kasos nesėdės, ir 
jus svečių neturėsite!).

Įsižeidė, kad ne int jį pirma 
atėjo! Ir turėjo teisės įsižeis
ti: svečių ištikrųjų maža buvo, 
ir studentui peiim maža 
rėjo!

Ivan Borisovič galėdavo 
čių sukviesti. Pažintys 
plačia usios. Keletas automo
bilių, kuriais Berlyno policija 
ar kurios Vokiečių ministerijos 
valdininkai galėjo naudotis, 
kada lik panorėjo ir kiek no
rėjo. Teko jam tik telefonu 
paskambint — ir visokie tūzai 
slenka Į vakaruškų...

AtvpAiuoja kas iš Lietuvos 
į Berlyną kokiu pirkinių dary
ti, koks valdininkas ar šiaip 
smertelnas žmogus, — pirki
niais pačiam rūpintis nėra rei
kalo. Tam tikslui , yra Ivan 
Borisovič, kuris viską žino, 
viską mato, viską gali. Ir taip 
pristato prekes, kad ir vilkas 
sotus, ir avis sveika, ir šunes 
neloja: - toks jau žmogaus 
miklumas eudaunas!

Oficiąliniai Ivan Borisovič 
vertės bizniu: buvo tūlos ber- 
’iiniškės bankinės kontoros ve- 

Vienas to-'dėjas» Bet šiaip jo rankos sie

jį pirma atėję, 
Borisovič dal 
deneg, jevo 

za kasoj, u 
by gostej, i 
Tcper vam

b.iis Vilkokailis (Vailokaitis ? 
Reik), šie ponai bendradar
biaudami su Kutiskeriu, belik- 
viduedami ‘Bermonto lagerį’ 
(turtas daugiausia Lietuvoj 
priplėšta!} taip labai ir pra
turtėjo. Pavyzdžiui, ponas Pa

pūdamas plikas,
tilvikas, bestudenlauda- 

Btrlyne, sugebėjo ir Ber- 
didžiulius namus nusipir- 
(Berlyne 

menkniekis!),

mas 
lyne

namai 
ir Lietuvoj

ne

Jan- 
uoslc tėtu

Kaip tasai ‘lageris” 
“likviduojamas” publikoj 
kšto daugybė anekdotų. Kutis- 
kerio bendradarbių tarpe buvo 
ir du lokiu tipu (Lietuvos pi
liečiu), kurie atsilankę i 
geri’
cinką turto savo 
pinigų, žinoma... 
šalimais viename 
Vienas parsineša
kitas kitą. Bet jeigu pasitaiko 
sulikviduoti koksai, pavyzdžiui, 
tigro kailis, tai abiem jis no
risi 
ga,

buvo 
vai-

nj įtraukia ir daugybe įvai
riausios rūšies vokiečių valdi
ninkų ir darbuotojų, kurių 
skaičius kasdien vis didėjo. 
Policija luomVt vėl kapt Ku- 
tiskerį už kalnieriaus su visu 
užstatu, su visa miela žmonele, 
su visais bachurais...

Eina .tardymas. Vokiečiai 
didžiausi trukšmą kelia, laik
raščiai gvo'lta šaukia... Pavyz
džiui, toksai rimtas vokiečių 
lĄk,rastis, kaip “Voksische 
Zeitung” daug savo skilčių 
šiam reikalui pavedė. Bet kar
tą jisai paminėjo, kad Kutiskc- 
rio rankos siekia giliau, ir... 
iki Kauno, l’ž tokius daiktus 
uždrausta tasai laikraštis į

kauną, į Lietuvą įvežti...
O pikti liežuviai zvanija-ta- 

latija, kad ponas Ivan Boriso
vič su ponu Vilkokailiu , ir 
nu Balandėliu nėra dar 
kauksmai atsiskaitęs, ir 
nemielasirdmgas tardymas 
Ii visko parodyti.

Kaip mes bylas vedame, 
aišku iš Puryckio bylos, bet 
kokiais samjirotavimais vokie
čių teismas vaduojas, pc*kla 
gi jį žinoti gali...

lodei mes, graudžiai aprau
dodami musų garbingo piliečio 
Ivan Borisovič Kutisker liūd
ną dalią., esam dikčiai nusi
minę...

Balzffanota mėsa

pa
kari
ga

karti, kiek 
nei šilta, nei 
jisai tuojau 

demok ratais,

ku o

“la- 
palikviduoja po trupu- 

naudai — be 
O jiedu abu 
bule gyveno, 
vieną daiktą,

turėti. Nakti vienas mie- 
o kitas žiūrėk, jau ir vel- 
kailį i savo kambarį! Tas 
rytojaus pabunda, kailio 

bet kam gi pasiskų- 
jeigu pavyksta

Valia ir Išmintis
-------------- Laisvai vertė V. G.Kuno Fischeris----------

Mes stebimės šių dienų moks
lu ir bendrai žmonių protu, vie
nok ir seniau butą nebet kokių 
žmonių, kurie nebet ką sugebė
davo padaryti. Egiptiečiai gy
venusieji prieš Kristaus gimimą 
mokėjo puikini balmazuoti savo 
numirėlių lavonus, kad sveiku
tėliai ligi musų dienų užsiliko. 
Taip nesenai tyrinėtame Egipto 
karaliaus Tutankamono kape be 
kitų nuostabių senovės kultūros 
liekanų rasta ir balzamuotos 
mėsos. Mat, egiptėnai savo my
limiems dėdavo grabuosna mė
sos po mirties valgyti. Mėsa su
dėta i kiaušinio pavydalo indus 
ir per. 3350 metų labai gerai iš
likusi ir, sako, gražiai atrodanti, 
tik skonis kiek ’pagedęs.

Miestu didumas
Galva ir širdis.

Iš minėtųjų išminties ir va
lios savybių palyginimų darosi 
aišku, kurioje pusėje yfra per
svara. šitie skirtingi bruožai 
pasisako taip pat paprastoje 
kalboje Mes sakome: “jis tie
sa, toli nekvailas, bot žmogus 
jis nežymus”. Valioje gludi tik
roji žmogaus esmė. Mes1 galime 
dovanoti žmogui dėl jo kvailu
mo, bet nedovanosime jam jo 
bflogiis impulsus. Ne neišmintin
gumas, bet bloga valia žmogui 
įskverbią kalbą: norėdami pasi
teisinti kokiame norint veiksme 
(elgesy) mes remiamės gera va
lios nuotaika ir aiškinami* savo 

i elgesį ne blogais impulsais, bet 
išimtinai tik tuo, kad mes neži
nome (kaip kitaip pasielgti. 
Mums, anaiptol, ne tas pats, ar 
neteisingas sprpndimas įvyks 
per apsirikimą, ai' jis buvo dik
tuotas kei'što ir išnaudojimo: 
pirmame atvėjy neteisėtas bus 
sprendimas, o antrame atvejy— 
pats teisėjas.

Lygiai ir doros patenkinimas 
aštriai skiriasi nuo intelekto 
smaguriavimo: jis palaiko savy 
šaltinį to gilaus patenkinimo, 
kuris svetimas intelektiniams 

■ entuziazmams.

Valia sudaro žmogaus esmę, 
o protas —tik priedas prie jos. 
Intelektiniai prierogatyviai — 
gamtos ir dangaus dovana, va
lia— nes patys, bet išmintis ir 
genijus —duoti iš viršaus.

Jei palyginti abu Įkūnytu mu
myse gabumu su centraliniais 
kūno organais, tai išmintis ga
lima apibudinti galva (smage- 
nimis) o valios simboliu gali bū
ti širdis, ta punetum saliens,, ta 
perpetum mobile kūninio gyve
nimo. : 
piima ir apleis 
“primum vivens 
riens”—kaip sako

Kažin ar kitas 
gali taip tiksliai paaiškinti viso 
se kalbose santykį tarp valios ir 
intelekto/ kaip šis vaizdas. Šir
dis, kaip valios simbolis, reiš
kia kartu ir dvasios stovį —ro
mumą.

Jei širdis yra 1 gyvybės kros
nis, tai valia yra šaltiniu šiltų 
jausmų ir aistrų, įžiebiančių 
energiją.

Kolei kalbama apie vienus tik 
išminties pagrindus, mes pasi
liekame ramus prie viso to, ką 
girdžiame: bet reikia tik valiai 
įsimaišyti j reikalą ir mes imar 
me karščiuotis., kadangi mes 
jaučiamės užgautais.

Mes esame tolygus ne su tuo 
ką mes manome,, bet su tuo1 ko 
mes norime, ko mes geidžiame, 
prie ko siekiame. Kame musų 
brangenybė, ten ir širdis musų. 
Apie blogą žmogų sakoma: pas 
jį negera širdis. Vokiečiai sako: 
“aš įdėjau į tą darbą visą savo 
širdį”,” “tas išsiliejo man iš pat 
širdies”, “mane įžeidė į pat šir
dį”. Galva gimdo aukštus suma
nymus, valia-—žygius, štai ko
dėl balzamuoja didvyrių širdis 
ir užlaiko dailininkų, poetų ir iš
minčių kaušus. Savavaldymas 
remiasi* savameile ir tarnauja 
asmens reikalams ir protingu
mo paliepimams.

Miestų tarpe pasauly pirmą 
vietą užima New Yorkas, kur 
yra 8.431.000 gyventojų. Antrą 
vietą užima Londonos— 7.476.- 
000 gyventojų, trečią Paryžius 
—4.412.000 gyv., ketvirtą Berli- 
nas — 4.018.000 g., penktą Chi- ♦ 
cago —2.702.000 g., šeštą Tokio 

Vienos miestas 
vietą — 1.865.- 
keturioliktą — 

Konstantinopolis

ant 
—nebėr, 
si?! Gura i dar 
tuo pat 'budu 
parsigabenti!

Taip “lagerį” betvarkant, 
šis jau gerokai patuštėjo. Bet 
Kutiskeris — nudarius vyras. 
Jis sumano dar vieną žulikys- 
tę vokiečių valstybę ap
mauti!

Išdygsta . Berlyne iš kažkur 
Burninių delegacija. Ypatinga. 
Ir ji dera iš Kutiskeriu “Ber
monto Lagerį”. . Delegacija 
įsiūlo 1 I milijonų aukso mar
kių, bet Kutiskeris už tiek 
neatiduoda, tiktai siūlomą kai
ną užfiksuoja. Pristatęs to
kius Rumunų, delegacijos pasi
rašytus dokumentus, užustato 
lagerį Vokiečių Valstybės 
Bankui. Įkainavo gi rumunų 
delegacija, nogėjusi lagerį 
pirkti, kaip gi čia nepatikė
si! Kutiskeris iš Vokiečių 
valstybės banko'išgauna 14 mi
lijonų aukso markių.

Paskui kaž koks biesas pa
gundė banką tą lagerį patik
rinti.
turtas ne tik 14 milijonų, bet 
ir nė kelmo nebevertas. Tuo
met tai policija ir kapt Kutis- 
kerį už kalnieriaus. Kutis
keris išegia iš kalėjimo, užsta
tęs 7 milijonus aukso markių, 
reiškia didžiausią sumą, kurią 
užusta^ius, einant 
konstitucija, galima‘iki teismo 
kalėjime ir nesėdėti...

Bet betardant bylą, pasiro
do, kad ir Rumunų delegacija 
buvo falšyva: tokios delegaci
jos Rumunai nesiuntė, ją pat
sai Kutiskeris sufabrikavo... 
Paskui paaiškėjo, kad į tą biz-

—2.304.000 g. 
užima devintą 
000 g., Pekinas 
1.300.000 g.,

širdis pamatys pasaulį | septynioliktą vietą - 1.200.000 
g., Maskva dvidešimt penktą — 
1.028.000 g. ir Varšuva net 27 
vietą —895.435 gyventojų.

gcšef tas j 
savi-
Buri
kon-
sam-

Bet Lietuvoj jam 
monarkistų pinigus, jiems tu- į mizerija, čionai jau augo 

Bet nuosavi kulckai, ir Ivan 
sovič su jais nepanorėjo 
kuruoti. šiais kilniais 
protavimais besivaduodamas j 
jisai išdumia į Berlyną. O, 
Berlyne Lietuva jau turėjo sa-j 
vo kilnių žmonių. ’ 
kių buvo musų slaunas gene
ralinis konsulas Berlyne, po
nas Giršovič. žmogus; geras, 
turtingas: Berlyne jo namai, 
pramonė, biznis. Kaipo genera
linis konsulas (Lietuvos vals
tybes), jis jokių pareigų iš 
Lietuvos pusės neturi: garbės 
atstovybė! Bet už tat jis, vary
damas Berlyne biznį, vokie
čiams jokio mokesčio nemokė
jo: jis gi konsulas! Nors jus 
merikontai gal ir nepaviery- 
sit, bet šitokie dalykai Euro
poj dedas, dievaž!
vič — g’eras žmogus, jis rtmms 
nieko blogo nedaro. Tik tie vo
kiečiai kaž ko prie jo kimba: 
prašo Lietuvos vyriausybės, ir 
šiaip ir taip, kad ji, susimil
dama,, paliuosuotų Giršovič’ą 
nuo ‘konsulo pareigų* — ko
kius ji tenai reikalus su juo 
turinti.. Man vienas plelkinin- 
kas pasakojo, kad šis musų vy
ras kokį tai savo kompanijoną 
biznio reikalais gerokai apdu- 

Kompanijonas—šmakšk 
šnypšt— 
asmuo!

vokiečiai 
Lietuvos

rėjo ir atskaitą duoti.
Jankei, Bermontas ir intendan-j 
tas sugebėto ir vokiečius ap-. 
mauti.

Tais laikais šiokia ar tekia j 
armija, besidraskanti Pabaltėj: 
neturėjo blogo papročio jai) 
reikalingų daiktų pirkti: rei
kia ko paima keletą mula
čių vyrų ir drožia į sodžių ar 
į dvarą, ko reikia —- ‘rekvi
zuoja’, lietuviškai tariant, at
kišę revolverį, nusavina, ir bav- 
gtas pirkimo kriukis, l’ž pri
statytus daiktus Jankeliukas 
i n temdau t tirai pristato sąskai
tą, intendantūra pristato sąs
kaitą Bermontui, Bermontas 
pristato sąskaitą vokiečiams. 
Aiškus dalykas, sąskaitos,
jų asmenų rašytos, dėl to pa
ties daikto ‘įsigijimo’ buvo ne
vienodos: pelną gi dalijos visi 
lygiai... Žmonės, iš kurių daik
tai šitokiu budu buvo ‘perka
mi,’ keikė juos, kaip tik mo
kėjo, visus- peklos velnius 
jų galvos suvarydami, bet 
— ne krust. Ir gyveno 
taip gražiai ir padoriai, 
Latvių ir Lietuvių liaudis 
dūko:
slaunia armija iš Pabaltės 
dangės, kaip vilkų išvijo.

Jankeliukas netekęs 
prietelių labai liūdnas 
Nors ir labai nesinorėjo, bet
nieko gi nepadarysi — prieš

tri-

kol Bermontą

ant 
jie 
jie 
kol
pa
su

pa

mielų 
buvo.

męs.
policijai skųstis, o ši 
konsulas, neliečiamas 
Del tokių tai dalykų 
esą ir nelabai tokio

i Giršo-

jį paskutinė: 
ultimuim mo- 
Haleris

palyginimas

kė kur kas toliau...
Belmontas, 

Lietuves, buvo 
vežė viską, ką 
šęs, ką turėjo 
sisavinęs. Vis 
buvo sukrauti 
padarytas- vadinamas Belmon
to lageris. Buvo ten visokio 
galo: karo medžiaga, -anuotos, 
Šautuvai,, padargai, lovbs, de
vonai, kailiai, žemės ūkio įran
kiai ir tt. ir tt., visokio

smilkdamas iš 
ne liurbis: išsi
buvo prisiplė- 
iš vokiečių pa- 

tie jo turtai 
palei Berlyną,

kini 
laužo ir gerybės! Ir kažkokiu 
budu Kutiskeris 
lagerio 
ko’), ir sakoma, kad jis jį 
nupirko ne vienas, čia buvę 
prikišę rankas ir kiti garbin
gi Lietuvos piliečiai...

Kiek tai teisinga — kas juos 
supaisys. Tiktai buvo Berlyne 
tokia kontora, kurioj 
žydai tesisukinėdavo, 
vadovavo Kutiskeris ir 
dabar Lietuvoj labai’ 
ponas, pavadinkime jį 
dėlių (Karvelis ? Red.). 0 už 
Balandėlio nugaros ^tovėjo dar 
didesnis ponas, tikras (Lietu
viškas Stinnes ar Morganas, 
kaip jis čia vadinas, na, tegu

pasidaro to 
šeimininkas (‘nupir- 

Ir sakoma, kad jis
Ir pasirodo — lagerio Iki tam tikro laipsnio tokį ne 

su kuo nepalyginamą patenkini
mą duoda mums sąmonė, kad 
mes iškentėjom daugiau skriau
dų, negu jų padarėme kitiems, 
kaip tat sako apie save karalius

vieni 
kuriai 
vienas 
didelis 
Balan-

Vokiečių
“Aš —- žmogus, prieš kurį 

žmonės įsidėjo daugiau, negu 
jis pats nusidėjo prieš juos.”

Sako, kad didžiausias Graikų 
valstybės vyras — Pleryklis 
pasakė mirties patale: “Aš pa
sentu nusiraminimo šaltinį są
monėje, kad niekuomet nepada
riau skausmo nė vienam pilie
čiui.”

DOROTHY GISH,

krutamųjų paveikslų aktore, 
sesuo garsiosios aktarės LiUten 
Gish. Dorothy yra ištekėjusi 
už James (Jimimie) Rennfr 
taipjau aktorės. Tūli sako, krfd 
seserys Gish esančios lietuvai
tės.

i
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Al. Jablonovskis Vertė K. Sėjikas.

Katrė buvo to amžiaus, kai 
merginos j klausimą: kiek jums 
metu? greit atsako:—Neužil
go busiu šešiolikos metų!..”

Ji ką tik perėjo į šeštą klasę 
ir jos siela buvo pripildyta jau
nystės vynu. Rodėsi, kad kiek
vieną minutę jos siela ištruks 
iš krutinės,, kaip veversys, Ir pa
sikels aukštyn ir ten aukštai 
ims čiulbėti sidabriniu balsu...

Smagu buvo ir todėl, kad kvo
timus ji labai gerai išlaikė; ir 
todėl, kad buvo gegužės mėne- 
sis, ir jų užumiestės sodyboje 
tebežydėjo obelės, ir todėl, kad 
naujoji rasinė skrybėlė jai la
bai tiko, ir todėl, kad visi mo
kytojai “tokie juokingi” ir tik 
matematikas “asilas”; ir to
dėl, kad gimnazistas Esipovas 
parašė jai pirmą meilišką laiš-

—Su kuo jus gyvenate, Ka- 
pustinė ?

— Aš gyvenu su seneliu.
—-Negalima sakyti su sene

liu. Reikia su pagarba sakyti 
—su “seniu”. —O jus,, Esipove, 
su kuo gyvenate ?

—0 aš gyvenu su boba!..
Katrė taip aiškiai įsivaizdavo 

sau Esipovo ramią fizionomiją 
ir tik tik pastebiamą jo gražio
se akyse liepsnelę, jog garsiai . -

šiandien jus galingi ir jūsų rankose 
Gyvenimo vairas, likimo lemtis.
Lėbaujat ir dūkstat aistrų gaivaluose, 
Kuomet mūšų valią sukaustė mirtis.

Šiandien jus galingi, — bet mus’ milijonai 
L .išvejančio rytą angoj pasiklaus: ✓ 
Ką aukso dievaičiui jūsiškiai Neronai 
istorijos kiizjo metu beaukaus!?

Šiandien jus galingi, bet musų galybe 
Supuvusiai dvasiai mirtim pagrąsins,— 
Nors melši t jus mirštančios savo dievybes, 
Visvien, jau lebuonės ji jums negrąžins.

Viskas buvo malonu., links
ma ir “stebėtina”. Ir sunku bu
vo pasakyti kodėl jos sieloje 
buvo tiek daug muzikos: ar tai 
todėl, kad Esipovas parašė mei
lišką laišką, s ar kad žemuogės 
prinoko, ar kad jos draugė Nina 
“jau bučiavosi”...

—Ak, tai Ninka! Reikia tik 
pasiklausyti, kaip ji kalba su 
vyrais h.- ;

Buvo ir dar viena aplinkybė, 
dėl kurios jai buvo linksma ir 
tuo pačiu laiku neramu. Pasku
tiniais metais pas ją ryškiai pa
sireiškė krūtys.

—Dar praeitais metais beveik 
nieko nebuvo, o dabar jau to
kios, kaip Ninos — panašios į 
didelius apelsinus... Visos seno
sios jekelės nebetinka ir kas 
bus toliau—net sunku pasakyti...

Katrei atrodė, kad tasai nau
jas pridėčkas jos figūroje vi
siems į akis metasi ir kad visi 
žiuri į tą vietą.

Ir gimnazistas 
ri, ir visi vyrai,

Ir visa tai jai

Esipovas žiu- 
ir mokytojai... 
buvo tiek ne

smagu, jog guldama miegoti
ji apžiūrėdavo-savo krūtis ir at
sidususi sakydavo:

Ir kas tik iš to išeis?...
Net giminės pradėjo tai pa

stebėti. . Nesenai buvo atėjęs 
dėdė Saša ir pažiūrėjęs į Katrę 
(kaip tik į tą vietą pažiurėjo) 
linksmai tarė:

O, tu visai didelė pasidarei, 
Katriuk!.. Sujaunmergėjai !..

Visi vyrai tai vadina — “su- 
jau n mergėj o”..'J Ir tarnaitei 
Grušą irgi sako, jog musų pane
lė “sujaunmergėjo”, tik vienas 
tėvas niekuomet nepastebi... Jis 
toks švelnus, toks malopus. Ir 
negalima dasiprotėti, ar jis pa
stebėjo, ar vis tebemano, kad 
aš maža... Bet užtat “asilas”- 
matematikas.... Tikras gyvulys 
tas matematikas... Pasakoja,

įlojo... O štai Nina nė kiek n.e- 
sisarniatija, kad pas ją irgi iš
augo... Net tyčia aptempia, kad 
butų labiau pastebiama...

—Ak, toji Ninka!... Reikia tik 
pasiklausyti kaip jinai kalba su 
vyrais!..

Sodne buvo šilta, linksma ir 
ramu. Obelių žiedai jau buvo 
nubire.ję, saulėje matėsi georgi- 
nai ir rožės ir it užkimusi krū
muose kukavo gegutė...

Katre pasislėpė palapinėje, 
kuri buvo apaugusi vynuogėmis, 
ir kokį šimtąjį kurtą skaitė Esi
povo laišką.

“Aš Jus iki tokio laipsnio my
liu, jog negaliu 
išsireikšti.”

Jis šaunus, 
baisiai drąsus...
sų jis su mokytojais neprikre- 
ėia!... Ir Katrei prisiminė juo
kinga istorija. Lotynų kalbos 
mokytojas — cechas klausinėjo 
mokinių, kurie jų gyvena kartu 
su tėvais, o kurie ne. Baisiai 
darkyta rusų kalba cechas kai- 
bėjo: , , j i • I

tai net žodžiais

labai šaunus ir 
Kokių tik špo-

—Juk jis mė bobutės neturi, 
tai jis tik tyčia pasakė., Bet ką 
visgi daryti su jo laišku? Atsa
kyti? Ir kaip atsakyti, —raštu 
ar asmeniškai?.. Jeigu asmeni
niai, tai ką pasakyti; “taip”\ar 
“ne”? Viešpatie, lyg aš tai ži
nau!.. O jeigu aš pasakysiu 
“taip”, tai jis gal dar norės bu
čiuotis?.. \ iv '

Ir, Katrė taip aiškiai įsivaiz
davo Esipovo raudonas gražias 
lupas ir pradedančius dygti ūse
lius, jog net akis užmerkė ir 
visa krutinę garsiai atsiduso.

Bet ir užmerktomis akimis ji 
vis matė tas lupas, kurios ieš
kojo jos lupų ir, ant galo, sura
do ir prilipo prie jų —karštos 
ir aistrios...

—Viešpatie! “Taip” ar “ne”, 
“taip” ar “ne”?.. O štai Nina 
jau bučiavosi su junkeriu... Ak, 
ta Nina—ji nieko nesibijo!..

Katrei pasidarė karšta ir 
trošku palapinėje... Mašinaliai ji 
ištraukė iš kišenės veidrodėlį ir 
pažiurėjo į jį..

—Kaip blizga akys!... O vei
dai... Dieve mano, tai ne veidas, 
ale gaisras!... Viešpatie, pamo
kyk mane kas daryti? “Taip” 
ar “ne”?.. “Taip” ar “ne”? Ir 
jeigu “taip”, tat nejaugi tai ga
lima jam tiesiai į akis pasakyti ? 
O gal raštiškas atsakymas ge
riau?—Fu, kaip tai nevykusiai 
išėjo- “raštiškas atsakymas” 
tarsi gimnazijoje... Bet kaip šil
ta!.. Gal butų gerai išsimaudy
ti? Prie upės, kaip tik prie pat 
maudynės,, su meškerėmis ran
kose sėdėjo dėdė Sasįa ir senas, 
nudriskęs kaimietis Nazaras, 
apie kurį buvo kalbama, jog jis 
per paskutiniuosius penkiolika 
metų nesiprausė ir net nesimau
do upėje.

Meškeriojo karpius ir su di
džiausiu įtempimu ir tylėdami! 
žiurėjo į plūdes.

Katrė priėjo pažiūrėti.
—Ar kimba, dėde Saša,
Bet dėdė Saša nieko neatsa

kė, tik ėmė purkšti, kaip karštu 
vąndeniu apipiltas.

Tss... Negalima čia kalbu-

Suurzgė ir Nazaras žilas ir 
nuplikęs, kaip senas kunigo šuo.

Katre žinojo, kad Nazaras ne
apkentė mergų ir bobų. Jis ti
kėjo, jog žuvis nustoja kibusi, 
jeigu moteris pakrantėje pasi
rodo ir su įsitikinimu sakyda
vo: “žuvis nemėgsta nešvaru
mo”... Katrei*tai buvo juokinga, 
ir kad paerzinti senoji atsisėdo 
šalia jo ir šnibždomis paklausė:

—Jums butų ne prašolį 
maudyti, Nazare?

Nazaras suprunkštė:
— Ar aš mažas ar ką?

išsi

tų-Katre, Katriuk, citiini 
kur nors iš čia... Na, išsimau- 
dyk... Čia negalima kalbėti...

Bet kur maii.niaudytis^ jei
gu jus prie maudyklės stovite?..

—Dieve mano, ar vietos ma
žai? Na, ant ano kranto.... Pa
imk vąjtelę ir perpląuk...

Bet dėdė ueužbąjgė Ir palęn- 
ke meškerkotj.' A ’

Kas tai didelis ir stiprus ėmė 
traukti ineškerę. Užvįre van
duo, meškerkotis į kampą t su
linko ir apie pusė jo į vandenį 
pasinėrė. Bet staiga kažkas 
suskambėjo ir meškerkotis 
smarkiai pašoko aukštyn. ą ,

'

:<

Dvi žymiausios Chinijos ak torės, p-ią Jung Toy,Yoke (kai 
rėj) ir p-lė Jung Toy Iling, kurios dabar atvyko Amerikon ir 
duos čia keletą perstatymų.-

.—Paspruko!.. Nutruko!..
Dėdė pažvelgė i Katrę, kaip 

žiūrima į žddoiką. O Nazaras 
reikšmingai paštebęjo:

—Taip, žuvis nemėgsta ne
švarumo... Moteriškąją lytį žu
vis negerbi? .. . .

Katrė garsiai nusikvatojo ir 
įšokusi į valtelę ėmė irtis.

—Stebėtina, kokie kvailiai tie 
žvejai!.. Net dėdė Saša: univer
sitetą baigė, o visgi tiki tuo, kad 
žuvis nemėgsta nešvarumą... 
Kaip gerai, kad tėvukas negali 
pakęsti to kvailo meškerioji
mo!..

Upė buvo rami. Vanduo- -kaip 
veidrodis. Prie krantų plaukio
jo ir savingai nardėsi antys: 
galvą į vandenį, o uodegą i dan
gų. Ant valtelės nutapė ginta 
rinės 'spalvos baumžirgis, o pro 
šalį kažkokiais savo reikalais 
praūžė samanė... Štai iššoko ir 
vandens didelis karpis ir kaip lo
peta sudavė uodega į vandenį...

A kaip gera irtis upe.. Ak, 
kaip gera!..

Katrė ėmė smarkiai dirbti ir
klais, ir valtelė bėgo pirmyn...

Ant ano kranto nuogas kai
mietis maudė arklį. Sudžiūvęs, 
geltono kūno kaimietis sėdėjo 
ant arklio ir plikomis kojomis 
mušė jo šonus. šląpias arklys 
visas žibėjo saulėje.

—Na, arkliuk, na!... Dar kar
tą!.. Kaip gera, kad tėvukas 
nupirko šią sodybą... čia viskas 
stebėtinai gera!.. Visai kaip 
kaimas...

Ir Katrė vėl pradėjo svajoti.
Ką aš jjam pasakysiu: 

“taip” ar “ne”? Ir kada jis at
eis, šiandien, rytoj? Bet bus 
stačiog nepakenčiama su juo su
sitikti.... Jeigu jis užsimanys 
bučiuoti? A kkaip man gera!.. 
Atsigulti į valtelę ir užmigti, 
kaip vygėje, ir tegul vanduo, ne
ša mane toli—toli!..

O štai tėvukas aname kran
te... Ką jis ten daro?- tėvuk...

¥----
Ir Katrė prisiminė, kaip ji(su 

Nina sėdėjo kavinėje, gėrė ka
kao su pyragaičiais ir prie kai
myninio staliuko pamatė stebė
tinai gražų; kokių penkių metų 
vaiką.

—Nina, tu mėgsti berniukus?
—Taip, bet ne tokius...

> —O kokius ?
>—Metų aštuoniolikos...
Ak,, ta Ninka! Tikras baisū

nas!..
Išlėta vaite’e slinko prie ma

lūno. Kartą valtelė buvo įkliu
vusi į krūmus, bet Katrė paty
rusia lanka paliuosavo ją.

Apie penkioliką minučių pri
siėjo irtis ir kuomet, ant galo, 
valtelė priplaukė malūną, Kat
rė pajuto nuovargį visame kū
ne... i

—Eiti gal pas malūnininkę 
pieno paprašyti? Puiki boba ta 
malūnininke... Stebėtinai graži, 
puikaus kūno sudėjimo —visai 
nepanaši į kaimietę... Visi kai
miečiai sako, kad jinai ragana... 
Kokie asilai tie kaimiečiai ..

Katrė pažvelgė pro langą ma
žo viesaus namuko ir tyliai pa
sibaidė... Bet kas tai? Dieve ma
no, kas ten dėdasi? A'jit tėvo 
kelių sėdėjo malūnininkė ir juo
du bučiavosi... aistriai, ilgai be 
paliovos bučiavosi...

Katrė suriko, uždengė ranko
mis veidą ir pasileido bėgti. Jai 
atrodė, kad viršuje plyšo bomba, 
kad įvyko kas tai nepapastas, 
nepataisomas, šlykštus...

Katrė nematė, kaip iš namu
ko išėjo malūnininkė, kaip pas
kui ją išdūlino tėvas ir pasislė
pęs į kilimus pažiurėjo į dukte-

l’a kuops tomis ir užsikabinda
ma už krūmų, Katre bego namo,

šiandien jus galingi, kol skausmas dar tyli;
Rytoj dar prieš aušrą jums minios prabils,—
Užkeiks jus' kalėti į amžiną gylį,
Nuodingu geluonių jums dvasia,sugils!

Pakriks jūsų norai jėga, išmatuoti į 
Supus jūsų kaulai pagiežos baloj,— 
Neliks trubadūrų kančioms, ąpelainuoti, 
Nebus nei paguodos audringoj kovąj.

" P. Gaidamavičius

Gyvuosią.,,
• I

Jau soti mus žemė pririjus aukų—
PaSūuliš' tai atpirktas musų 
Išaušo laisvė mums naujųjų laikų. 
Aš Naujas Pasaulis, gyvuosiu!

Nebešvies mums ir saule troškių puvėsių
Aš gimiau, vargingai, kad jūsų

•Neveltui prisėta krūvomis aukų.
Aš Naujas Pasaulis gyvuosiu!

Nereikia man jūsų kraujuotų aukų,'*1 “ '
Aš varge gimdytas, nežūsiu!
Laimingi sulaukę garbingų laikų! ( 
Aš Naujas Pasaulis, gyvuosiu!

Vien himną per amžius dainuosiu 
Nes draugai jus kritę dėl mano dienų. 
Aš Naujas Pasaulis gyvuosiu!

'Šiauliai, 1923-111-12.

P. Gaidamavičius.

Palaimintam Amžiui..
Palaimintam amžiui aš saulės vainiką 
Šveicarijos kalnais- npšiau prie dausų, 
bet Nemuno šalis atšaldė krutinę— 
piktai pagrūmojus, prisėjo auĮcų...

O kibirkštis liko... tvirtai pasiryžau, 
vėl Laisvąją Maldą rytams paaukot, 
o saules vainiką kas kelias su aušra, 
pro ašarų rasą nešu atiduot...

Jauninai, 1923-VIII-26.

“GYDYTOJAS"
Didžiausias sveikatos ir mokslo žur
nalas lietuvių kalboje.

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

“Gydytojas” mokina kaip apsisau
goti nuo ligų, duoda tinkamų patari
mų sveikatos dalykuose ir suteikia 
tinkamai prirengtų mokslinių straips
nių.

“Gydytojas" talpina gražių paveiks
lu.
UŽSIRAŠYK VISIEMS METAMS

Amerikoje ir j Lietuvą kaina du 
doleriai metams. Pavienis numeris 20 
centų.

“GYDYTOJAS”
2201 W. 22nd Str.
CHICAGO, ILLINOIS 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Ar turit silpnas akis?
Skauda jums galvą?

i

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel
tos.. Gal būt, ;kad‘ jums reikia aki
nių? ^Pasitarkite su manim Šian
dien. — Pritaikau tąipgi akinius 
prie likusių čiejų;. ‘akinių stiklų.

NedjėJięŲ’ nuo 9 iki 11.
* * *. i

John J. Smetona
AKINIŲ EKSPERTAS
1801 So. Ashland Are.

Kampas 18 gatvės, 8-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 10 ryto iki 1Q vakare.

Antrame krante tarp medžių 
tėvo figūra...

—Kur jis eina —j malūną? 
Gal ir man į malūną irtis—ten 
taip gera maudytis?..

Nuo tolo Katrė sekė tėvą ir 
gėrėjosi jo dar jauna ir gražia 
ligų ra...

Koks mano tėvas dar jau 
nas! Jau sems 12 metų, bet 
tik biskį tepražilęs... O koks 
gražus!... O aš ar į jį panaši, ar 
j mamą’? žnionėsi sako, jog į jį... 
Bet kas daryti su Esipovu? Ne
jaugi tai galima j am d akis pa
sakyti? Ne, ne, jokiu budu... Ge
riau aš jąm parašysip... Bet 
kaip “Gerbiamas Tajnsda”, ar 
“gerbiamasai.”.?? ir įrašyti 
negalima.... “Gerbimitas Taitis- 
ta.” butų labai. kvaila... “Ger- 
biamiąsai” visgi geriau, nors ir
gi labai kvaila... štai Ninką—ta 
savo junkeriui tiesiai rašo: “Ma-? 
no mielas katriuk”... Ak, ta

| Ninka!., <

paslėpdama
Dešimčiai ml-

FRANCUOS KLERIKALŲ

Gen. I)e Castelnąu, 
lirmniinkas ir vadovas naujai 
susitverusios Franci jos klerika
lų partijos, kurios pirmieji žin 
gs.niai pasižymėjo kruvinomis 
riaušėmis.

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

Kraujo cgzarr.inacija, Slapumo analyza. 
mikroskopiški ir kiti laboratorijos išbancl, 
mai, taipgi X-ltay egzaminacija daromo, ku 
ri parodo tikrą jūsų sveikatos stovi- Ge 
riauaios naujos mados gyduolės ir prirengi 
mai padarytos Amerikoje ir Jungtinėse Valo 
tijoso yra suteikiamos per Dr. Iloss dėl gy. 
dytno ligonių. Žmonės turintys chroniškai 
ligas, ąkilvio ir kepenų nestnaginnus, nėr 
viėkumą, kraujo ligas odos ligas, pūslė* 1 
ilapinno ligas yra gydoma kasdien.

Žmonės Kurie yr> 
nerviški silpni ir tu 
ri galvos skaudėj! 
mus, nugaros skau 
dėjimus, smarkų lir 
dies plakimą su 
skirdimą odos, auti 
misiąs giles, skaudu 
liūs, prastą apetitą 
privalo gydytis tuo 
jau.

.Sergantiems yr. 
teikiamas labai g« 
ras patarnavimas to 
kiotnis mažomis kai 
nomis, kad kiekvlt 
nas lengvai gali ui 
atmokėti. Dr. Ros 
maloniai suteikia dy 
kai patarimą. Kiek 
vięnas yra kviečia 
mas atsilankyti.

Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu 
du, Arsphenamine gydymu ir pagerintu Lw 
eseide gydymu. | labai trumpą laiką llgA 
piai jaučiasi daug geriau. Kiekvieną dieni 
mes suteikiame linksmumą ir malonumą. Ta 
vienatinis gydymus, kuris ičgydo aifilj.

PAPRASTA
MOKESTIS YRA ....
DABAR
ATPIGINTAS IKI .......

Pet trlsdetlmtt metų Dr. 
cialiiv ligas vyrų ii moterų.

VYRAI I specialia serum 
vartojamas su

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

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

Tų nužemintų kainų galėsite 
mokėti kuomet jus jausitės go
riau ir kuomet busite užganėdin
ti, bet už gyduoles ir už serum 
jus užmokėsite tada, kada jas gausite.

Dr. B. M. Ross
35 S. Dearborn St

THE HOUSE OF HEALTH

Jos ^krutinę spaude verks
mas... Norėjo verkti, norėjo de
juoti nuo deginančios, nepaken
čiamos gėdos,, kuri karšta vilni
mi buvo ją visą užpludusi.

—Ak, kad nusiskandinti... Ak, 
kad nebegyventi, daugiau nebe
gyventi... Kam dabar begyven
ti ?..

Už dešimties minučių Katre 
jau buvo namie.

Nieko nemanydama, nieko ne
matydama, ji jbėgo į savo kam
barį. užrakino duris ir verkda
ma puolė j lovą, 
galvą j padušką.
nučių praėjus prie užrakintų du
rų tyliai priėjo tėvas. Puošnus, 
jau|nąst gražus, jis st^ėjo nusi
minęs ir jo veidas reiškė fizinį 
skausmą...

—Verkia... Kaip negerai iš
ėjo... Ak, kaip šlykščiai išėjo!..

;Kclis • kąrtus jisMnpt^pįipu^ė 
ranką, tapsi butų 
privėręs... v.

Kaip, yęįlį^v yargšė... Alį 
kaip negerai;. ? Ąs ’ įžęięĮžiąu j os' 
jaunystę: jos juk mano, kad tė
vai aukščiau to, kad su tėvais

14 - . *

’do nepasitaiko... Ir kas/dabar 
daryti—įeiti pas ją, pasiČelstH’iš žmonių!.,

Ne, tik no tai, dar blogiau bus... 
Ak, kaip negerai, kaip negerai!..

O už durų vis girdėjosi di.de- 
jauti# verksmas.

--Galvą į pądušką įgniaube... 
Vargšė mergaitė... Bet kas da
bar daryti?..

Tėvas priglaudė prie durų au
sį ir stovėjo nubalęs, nusimi
nęs, prislėgtas... Jam rodėsi, 
<ad; pro^verksmus.:sKatrė ■ kažką 
kalbėjo, "ir jis stengėsi Ūlos žo-

(Federation Bldg.)
164 W. Washington Str.’ 

Chicago, Iii.

Verkšlendama, • kaip 
<aUė murmėjo: 

t

—Ir taip pasielgė

yz 
kūdikis

geriausias

$12.50 
$5.00

Ruoš gydo *o 

gyijynm* yn 
vartojama* nu germniH padek mciui* ntgavi 
mųi vyiįėcumo nusilpuaiems vyramą. Jo vei 
k Imas ant ginų, hervų Ir kraujo yra dldelk 
audtipiiiilojas dėl uuailpnuslų p- suirusių vyrų 

Tie kurie turį kokias nyra slaptas ligm 
utpraiomi ataiiuukyti dėl dykai pasitarimo 
Ateikite ir ahiuibkite teisybę apie juaų ligi 
ir kaip jus galite būti čgydytas. Tas nekai 
n\ioa jums nieko Ir nebus būtino reikalo 
kad jus gydytutnetča. Tai yra dalia Dr. Rota 
darbo, kad suleikur gerą patąrimą sergan 
tiems.

I)R. B. M. ROSS, 
35 Sbuthikarborn St.

Kampus Muuroe ir Dearbor/i St. Imki 
elevatorių Iki 5 augkto. Ptiėminio kaiųburyi 
506 dėl vyrų, priėiuiųiu kuįųburya dėl {uola 
rų 608. '■/, i 'v '.-į , ■
»> ■

Dr. Rusa yra seniausias Specigliotaa Cbl 
cagoje. Per tiisde&mtį urėtų toje ptjiuji 
vietoje. j „

Ofiso valandos: kasdien nuo 10 ik! 5 ve’ 
lakare.

Nedėlioj ųuu 10 iki 1 po pietų.
Panedėly, setedoj ir subetoj nuo r^to ikJ 

8 vai. vakare.

Užprašome visus atAilankyti, 
suteiksime dykai Įnilarimus. (ly
dome visas cliroiuškas ligas, 
kaip tai nervų ligas, odos ligas, i 
kraujo ligas, kaip vyrų taip ir , 
moterų, reumatizmų. rugštuniUs 
kraujujc, plaučių ligas, širdies, 
kepenų, skilvio ir inkstų. Viso
kias formas persišaldymo, ast
mų, egzymų, skaudulius, odos li
gas ir kitokias ligas, kuriu kili , 
daktarui negalėjo išgydyti.

Musų tikras išegzaininavimas 
ir laboratorija parodys tikrų 
•stovj jūsų sveikatos stovį taip 
kaip knygų. Liga tikrai pripa
žinta taip kaip pusė išgydyta. ( 
B^zaminuojanic su X-Ray ir su , 
mikroskopu ir su opthahnic gy
dome užkieiejin ų arterijų. Iš- 
tiriaipe spaudimų kraujo, taip
gi vartojame .visų ifiųkslinį ži
nojimų dėl gydyme/ l|gų. 
Musų nužemintos kainos tikram 

išt gžanihiavitnui $3.00
Valandos kasdien nui> 9 vai. 

ryto iki 5:30 vai. vakare, ket 
verge, seredoj ir snbaloj nuo 9 
ryto iki 8 vai. vakare, nedelioj j 
nuo !l ryto iki | vai. dienų.

Ateikite ir prisidėkite, prie 
jūsų kaimynų ir kitų gerų pa
cientų, kurie atėjo į tuusų ofi
sų ir liko išgydyti.
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Senovė ir Jos Pažinimas
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Visos tos pirmosios ^nic 
t i m ų j n m e t ra š t i n i n k ų 

> ir pat 
Tik nu

tikslų,, pražuvo dar savo kultu- 
ių aušroje, išnyko nepasiekus 
n t akmens kultūros laipsnio. 
Kai kurių Didžiojo ir Indijos 
vandenynų salų laukiniai gyven
tojai dar ir dabar gyvena pri- 
inityvinėj akmens kultūroj ir 
tebevartoja dar tokius netobu
lus Įrankius ir padarus, kurie 

, mums gali tik priminti, kad ir 
i senovės Lietuvos gyventojų gy
venta savo tautinės ' kultūros 
evoliucinio išsiplėtojimo gady
nėj ir jau pirmomis savo sąmo
ningojo gyvenimo dienomis var
tota panašus įrankiai.

Sekantis priešistorinės kultu- 
; ros evoliucijos laipsnis —naugių 

kultūros ,vario bei žalvario kul- 
jturos gadynė — Lietuvoje turi 
negausios medžiagos. Del nebu
vimo Lietuvoje natūralinio va
rio bei jo rudos, matyti, dėl to 

Į tąip retai ir randami tog kultu- 
' rinės gadynės klasiniai pavyž-

nai nete isingo: 
čiąi melų pilni, 
žiaus, kai poli t 
tuviai sukarę 
stybę ir ėmėsi 
vę nuo be per 
siu vokiečių riterių, nuo to lai-! 
ko tapo jau istorine tauta ir tu
ri daugiau tikslių rašto žinių 
apie tautos gyvenimą. Tas laiko- Į 
tarpis laikomas ir priešistorinės 
Lietuvos kultūros plėtojimus ri
ba,! jos geležies kultūros gady-! 
nes pabaiga. ■

Tamsų ir ilgą priešistorinį 
tautos kulturinį gyvenimo laiką 
gali nušviesti tik medžiaginių * 
liekanų, užsilikusių dar iki mu-! 
sų dienų, tyrinėjimai ir t. v.! 
priešistorine Lietuvos archeolo
gija.

Glogerio tyrinėjimai Nemuno: <ižiai o kita medžiaga dar visai
v 1 •v* i _ >» . _. . « __

17101

sint i

krantuose, šukevičiaus Merki
nės upės srityje davė gausios 
medžiagos musų : šalies pirmi
nių gyventojų akmens gadynės i. ąki vario kultūros gadynė, bei 
kultūrai pažinti. Nors šitų sri
čių medžiaga yra tik siaurai ■ damais-tos kultūros klasiniais 
vietinė, nes visame Lietuvos? pavyzdžiais, vielinių vario lie
piate, be pripuolamai aptiktų jyklų ir formų lieti prie jų atra- 
akmens ir kultūros daiktų, ak- d imu ir įvairių'pagražinimų gan 
mens kultūros palaikų gadynės sybe iš vario vėlesnės gadynės, 
tyrinėjimai nebuvo vedami, bet tvirtina, kad ir petuvoje buvo, 

savaran- 
žalvario

nebuvo tyrinėjama. Todėl kai 
kuru mokslininkai ir nepripa
žįsta, kad (Lietuvoj buvo sava-

kiti. remdamies nors ir retai ra n

ir ta mažai ištirta medžiaga ga- kaip ir kitose šalyse, 
Ii būti pamatu kai kuriems spČ- k i tautine vario bei 
Kojiniams apie kultūrinio šalies kultūros gadyne, nors ir neilgai, 
gyveninio laikotarpį. Del geo- į Gausios medžiagos šalies 
loginių krašto paviršiaus ypaty- priešistorinei kultūrai pažinti 
bi 
turos gadynės liekanoms Lietu
voje nors ir negali būti nusta
tyta chronologinė data, bet pa
lyginus jas su jau ištirtais ir 
chronblogijos nustatytais Pran
cūzijos ir Skandinavijos tos kul
tūrinės gadynės klasiniais pa
vyzdžiais, matome, 
voje primityvinė 
kiek ir vėliau, bet 
varankiškai, ir ėjo 

Tą pirminės

medžiaginėms akmens kul- teikia sekanti kultūros gadynė 
•—geležies kultūros amžius. Tos 
kultūros medžiaginiai reiškėjai 

įvairus geležies padarai, ku
rie buvo daromi, kaip iš atvež
tos geležies, taip ir iš vietinės 

! rudos, — yra labai gausus ir į- 
vairųs. Kiti tos gadynės reiškė
jai yra lengviau pažįstami, nes 
ir visa geležies kultūros am
žiaus epocha jau artima ir to
kiam laikui. Todėl geležies kul
tūros gadynės buvimas Lietu
voje nesukelia skirtingų nUo- 
nionų ir visi tą gadynę tyrinė
jusieji mokslininkai pripažįsta, 
kad lietuviai jau toje gadynėje 
buvo aukštos dvasinės kultūros 
ir tik dėl savo šalies geografi
nės padėties tapo istoringais.

Tokiame, palyginti, nedidelia-

kad Lietu
ku It ura gal 
plečiasi sa- 

evoliucijos 
keliu. Tą pirminės kultūros 
plėtojimosi savarankumų mato
me visur pasaulyje, tik vienos 
tautos jau senai pergyveno sa
vo priešistorines kultūros ga
dynes, kitos dar toje tebegyve
na ir žengia toliau, o trečios, 
būdamos nepribrendusios kovo
ti dėl savo tautinių kultūrinių 

SAMOA POLICIJA

an salos Tutuila, 
tynė. Jaisma

nes seržalntas lluroų, vienatims Am 
inoa salų, ' Tutuila salos gyventojai yi 
jr karingiausių “Pietų Jurų” gyventojų.

Samoa grupėje,’ pieti 
anduoja Amerikos' mari

js jūreivis'ant SR- 
zieni iš nuožmiausių

jme žemės plote, lietuvių gyve
namame, priešistorinės kulturds 
augimas įvairiose Lietuvos vie
tose ėjo savarankiškai ir ne vie
nu laiku, kas taip pat priklausė 
nuo geografinių ir topografinių 
vietos ypatybių. Arčiau prie ju
ros gyveną žemaičiai greičiau 
žengė kultūroje ir jau paskuti
niuose amžiuose prieš Kristaus 
gimimą vartojo geležies pada
rus, o kai kurios sritys toliau 
nuo juros, aukštaičių gyvena
mos, atskirtos nuo žemaičių ne
pereinamomis giriomis pelke 
mis, dar VI—VII šimtmečiuose 
po Kristaus gimimo išlaikė pri- 
mityvinę akmens gadynės kul
tūrą.

Chronologinis priešistorinės 
kultūros plėtimosi laikotarpių 
nustatymas Lietuvoje dėl jos 
geologinių ir fizinių ypatybių 
dar mokslininkų tarpe sukelia 
daug spėliojimų ir ginčų. Kiek 
pamatuotais priešistorinės ar
cheologijos daviniais priimta, 
kad XIII. šimtmečiai prieš 
Kristaus gimimą laikomi ak
mens kultūros gadynės pabaiga, 
X—XI šimtmečiai vario kultū
ros gadynės pabaiga, geležies 
kultūros laikotarpis laikomas 
vietomis nuo XI šimtmečio prieš 
Kristaus gimimą iki XIII am
žiaus musų eros.

Maža tesant Lietuvoje arche
ologinių davinių, kuriems gali
ma butų nustatyti tikrą chrono
loginę datą, neturi sukelti abe
jojimų gimtinės’ praeities tyri- 
ičtojui ir sustabdyti jo darbus^ 
bet dar daugiau turi būti at
kreipia dėmesio tyrinėjimui dar 
gyvų tautinės kultūros evoliu
cijos liekanų, kurių musų krašte 
yra taip daug ir dar tebėra vi
sai užmiršta.

? m ■

Taip, prie akmens ir vario 
gadynių gali būti priskirti šie 
kultūriniai paminklai: pirmuti
nės kultūros žmogaus gyveni
mo pėdsakai prie upių ir ežerų, 
t. y. sodybos, laidojimai dolme
nuose bei akmens kapuose, lai
dojimai milžinkapiuose, kur, be 
liudijinčių kultūrinę gadynę 
padarų užtinkama, kad lavonai 
buvo dedami suriesdinti, mažai 
dar žinoma megalitų statyba ir 
pripuolama; atrastieji akmens 
ir vario klasiniai padarai įvai
rių kirvukų, plaktukų, vilyčių 
galūnių ir kitų daiktų pavidalo.

Geležies kultūrinei gadynei 
turi būti skiriami dauguma mu
sų piliakalnių teikia įvairus lai
dojimai, kuriuose užsilikę įvai
rus tos gadynės padarai aiškiai 
rodo ir tautinės kultūros ypaty- 
bes ir svetimos kultūros įtaką.

Kiti pažymėti žemiau archeo- 
oginiai krašto paminklai, kar
tais dar visai neištirti, kartais 
ydi jau čia paminėtus senovės 
paminklus ir atskirai negali bū
ti klasifikuoti. Nežiūrint gau
sios medžiagos pavidale atskirų 
archeologinių paminklų, išmė
tytų po visą Lietuvą, jos praei
tis dar toli neištirta. Daug dar 
yra šalieą praeityje paslapčių, 
kurioms išaiškinti turėtų daly
vauti ir mokslininkai ir visuo
menė, kad bendromis pajėgomis 
atsidėjus tyrinėjant senovės pa
minklus parodyti tautai ne vje-

1 praeities 
išreikštus 
tyrinėtojo

Kržyvickio 
kalbėti apie 

lietuvių kuit|žpą,čkaip įkalinama 
yra apie keltų arba skandinavų, 
apie kultūrą, rasi,’ nepainią, 
bet savotišką su saviškojo plė
tojimosi galia, saviškomis gal
vojimo ir kurinio priemonėmis.” 

L “Kultūra” J.

ą nuostabų šalies 
aizdą ir patvirtinti 
sietuvos praeities 
kepti ko ‘ lenko L. 
odžius: “galįma i

Didžiausias Italijos aeroplanas—monoplanas, pabudavotas vartojimui taikos ir karo metų. 
Dabar jis vežioja pasažierius tarp Rymo, Konstantinopolio ir Odesos. Jis turi 400 arklių 
jiegos motorą ir gali vežti 10 pasažierių, arba 2 tonus karo karo medžiagų; skrenda 140 m. 
į vai. greitumu. Jo didumą aiš-kiai parodo sustoję ant jo spar nų žmonės.

MARGUMYNAI Gandras

Pasaulinis prekybos 
laivynas

Prieš didįjį karą prekybos 
laivynas jau buvo tiek išsivys
tęs, jog tarptautiniam preky
bos susisiekime vaidino labai 
žymią rolę. Tačiau užėjęs ka
ras suardė' daugelio valstybių 
santykius, ir, prekybos 'plėtotei 
buvo užkirstas kelias;, ši pa
staroji aplinkybė sumažino pre
kybos laivų judėjimą, o patys 
karo veiksmai — ir prekybos 
laivyną. Daugelis tolimojo plau
kiojimo laivų buvo paimta karo 
reikalams ir tuo budu išbraukta 
iš prekybos laivų skaičiaus, o 
nemaža dalis likusiųjų — pas
kandinta.

Tik heleriais paskutiniais me
tais pasaulio prekybiniai santy
kiai pradeda atgyti, o podraug 
didėti ir prekybos laivynas. 
Anglų statistikų daviniais per
eitų metų liepos m. 1 d. viso pa
saulio prekybos laivynas turėjo 
64.023.000 tonų (1 tona ^-976— 
992 kilogramų) talpos, tuo tar
pu kai 1923 metais jo didumas 
tesiekė apie 62.000.000 tonų. Ta
čiau palyginus praeitų metų 
prekybos laivyno statistiką su 
1922 metais pasirodo, kad ji yra 
beveik 1,000,000 tonų sumažėju
si. Tatai aiškinama tuo, kad 
daugelis laivų praeitais metais 
statymo bendrovių nemaža lai
vų dėl netinkamumo visiškai iš
ardė. Šiaip tenka pažymėti, kad 
po karo žymiai didėja motorinių 
laivų skaičius. Iš visų 64.000.- 
000 tonų buriniams laivams len
ko 2.509.000 ir motoriniams — 
likusios 61.514.000 tonos.

Kalbant apie atskiras valsty
bes daugiausia nukentėjo per 
karą Vokietijos prekybos laivy
nas, tačiau jo atstatymas gana 
sparčiais žingsniais eina prie
kin. <

Iš praeitų metų davinių ųia- 
tyti, kad Vokietijos prekybos 
laivynas jau pasiekė apie 60% 
prieškarinio. Kitų valstybių pr. 
laivynas, išskiriant Japoniją, ne 
tik nepadidėjo,’ bet net žymiai 
sumažėjo. šiai grupei pirmon 
galvon galima priskirti Jungti
nes Valstybes ir Prancūziją. 
Pirmosios pr. laivynas sumažė
jęs beveik 1.000.000 tonų, ant
ros—240.000. Iš bendro pasau
lio prekybos laivų skaičius 27% 
tevartojama vos 5 metai. Tuo 
budu po karo pastatyta daugiau, 
negu Įzį viso tonažo. Beveik pu
sė naujai pastatyti) laivų pri
klauso Vokietijai.

Apskritai, palyginę praeitų 
metų davinius, su poros dešim
ties metų atgal, pamatysime, 
kad pasaulio prekybos laivynas 
išaugo dvigubai. Taip 1907 me- 
'tkiyb(dic|^ąsjpr^ 
tonažas siekė 33.000;()00 
t. y. 3LOOO.OOO tonų mažiau, .ne- * . ' ' -h -y z*,*
gu 1921 m. šie'skaičiai patys 
savaime sako, kokios svarbos 
teikiamą užsieny prekybos lai
vynui. / ■ '

žmogžudystės paveiks
las užmušto žmogaus 

aky
Nuo senų senovės žmonės ti

ki, kad paskutinis.vaizdas, kurį 
mirdamas žiogus pamato, ir 
kuris Į jį padaro didelio įspū
džio, palieka jo akyse dargi jam 
numirus/ ,

Dabar Ilaiger’o miestelio po
liciją ne tik tatai patvįfti|K>i bet 
iš mirusio žmogaus akies nufo
tografavo visą tokį paveikslą, 
kurs vienoj žmogžudybės byloj 
bus pavartotas kaipo liudijimas.

Prieš savaitę direktorius An- 
gerštein’as nužudė aštuonis as
menis — visą šeimyną. Lavoni
nėj, apžiūroj ant lavonus, vieno 
jų aky pastebėta nepaprastas 
paveikslas. Tas paveikslas aiš
kiai rodė poną Augeršteiną su 
iškeltu rankoj kirviu puolant 
siaubo ištiktą, savo auką. Ir tas 
paveikslas mirusio žmogaus aky 
buvo nufotografuotas.

Kelno universiteto profeso
rius Bohne, aiškindamas tą ste
buklą, sako, kad tam tikrais 
atsitikimais, kur žmogaus ner
vai esti smarkiai užgaunami, 
akies nervų centras, į kurį atsi
muša, atsivaizduoja baimę sukė
lęs objektas, nužudo pajėgą ki
tiems daiktams atsivaizduoti ii’ 
pasilieka, neišdilęs, iki mirties, 
kaip kad fotografinė plokšte.

Musios
Kam musų yra malonios mu-, 

sios? Turbut nerasime tokio 
žmogaus, kuris jas mylėtų, nes 
vasaros metu visiems jos įkyra. 
Visi musų kovoja su jomis —tai 
įvairiausių nuodų perka, tai kli- 

’jų, tai stiklinių indų, tai galop 
musų lietuviškas musmires joms 
panaudoja, bet musių vis pilna

pasirodo, kad musios be galo 
grcil veisiasi ir geriausiai jas 
naikinti žiemos metu kur nors 
plyšiuose pasislėpusias užtikus. 
Musių, žinoma, daug žiemos me
tu išnyksta, iššąlą, bet kurios 
jau lieka, tos už visas prisivei- 
sia. Taip prancūzų Mokslų Aka
demijos profesorius Houbaud 
užsiėmė musių veisimos: tyrinė
jimu ir štai ką jis skelbia, kad 
užsilikusi po žiemos viena mu
sių pora per 5 vąsaros mėne
sius t' y, nuo gegužės pradžios 
ligi rugsėjo pabaigos prisiveisia 
net 4.000.000.900.000.000'000 
(keturi kvintalionai) musių.

Geras paprotys *
Naudpfcit Ruffles kasdien, kad užlaikius 

{ąlvos odą sveika ir kad turSti puikius 
vilgančius plaukus, {

RsfJfles^ 
sutikina' pleiskanas, tą .svąpbiausi 
pfimą gc’aiitp’plaukų. \ ' .z ft 

■-• Nusjpiikite bonką už.65c$ši4»ųjicn 
pas - sp,vo yąiannlnaą. ( ^Jc^k^Ąnet 
sititpėiaina <tiesiog . iš j 10qi atoi

F. A D. RICHTER* * CO. 7 
Berry & South 5th Sts./ 

Brooklyn, N. Y.

Gandras arba Vilniaus krašte 
vadinamas busilas yra tradici
nis lietuvių mylimas paukštis. 
Neužtiksime tokio sodžiaus kur 
įmes nerastume busilo lizdo ant 
•kreigo arba artimiausio medžio. 
Imant naudos žvilgsniu busilas 
ūkininkui beveik jokios naudos 
neduodą, o dar gi kenkia naikin
damas ' varles, kurios maitinasi 
vabzdžiais,? kenksmingais ūki
ninko pasėliams. Vienok jau 
nuo senovės lietuviai apsiprato 
su tais mylimaisiais busilėliais 
ir jtios tole/uoja, net myli.

Bet yra žmonių, kurie busi- 
lais dar labiau rūpinasi, negu 
mes. Imkime, kad ir šiaurinės 
Afrikos Pazos miesto bepročių 
ligoninę. Ten, prie minėtos li
gonines, yra specialis skyrius 
busilams gydyti, sergantiems 
prižiūrėti. Tą ligoninę užlaiko 
gerų žmonių aukos ir pomirti
niai turtingųjų užrašytieji pali
kimai, Mat, ten tikima, kad 
busilai tai žmonės, kurie pavers
ti dievų už nuodėmes atskrenda 
Afrikon iš Europos bausmės at
likti. Bet kai bausmė esanti at
likta, busilai-žmonės skrenda 
atgal Europon.

Šventadieniai

Pasirodo, kad nėra savaitėje 
tokiom dienos, kur nebūtų šven
čiama kaipo šventadienis. Ir 
taip sekmadienį švenčia krikš
čionys, pirmadieni — albanai, 
antradienį,— persai, trečiadieni 
— airišiai ketvirtadienį— aigip- 
tiečiai, pektadienį— mahometo
nai ir šeštadienį—žydai.
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Magnetas
Nesenai atidaryta Anglijoje 

valstybinė inžinerijos paroda 
Wembley mieste, netoli Londo
no, kur tarp ko kita yra nepa
prastai didelis traukos magne
tus. Jis sveria 6.720 svarų. 
Lankantieji parodą prieš Įeinant 
į salę privalų atiduoti visus me
talinius daiktus, nes kas lieka 
prie žmogaus, tai magnetas at
imąs. Ir taip ištraukiąs tas 
magnetas moterims iš galvų 
špilkas ir net iš rankų lietsar
gius.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTK M
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T\D McCOVVAN
Gydo Hemorhoidu, be Peilio 

eS kiuimo. Nei«gydy» Nemokėk.
6301 So. Park Avė.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

„ $1.00

Vyrai ir moterys kenčianti, žinfa 
kitę tiesą. Tikrą pilna egzaminą 
ei ja musų specialistų < dasiekia pa
čius pagrindus . jūsų trubelio ir 
prašalina juos. Nėra spėliojimu, 
tikras ir teisingas egzaminavimas 
musų spocrąlistų siekia pačius pa
grindė jūsų ligos ir juos prašalina 
Nėra spėliojimų, dalykas daromas 
tikras ir akuratiškas. Ar jus turite 
prastą apetitą, užkietėjimą vidu
rių, skilvio skausmus, krutinės arba 
nugaros skaudėjimus, galvos skau
dėjimą, svaigulį, nervingumą, asth- 
ma, odos ligas, skilvio ir pūslės 
trubelius, gali stones, ruptuią, 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 patarimą ir nuomonę. 
Šimtai jau dabar yra sveikais ir 
linksmais. Prisidekite 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 šj skelbimą su savim L 
gaukite $10 X-RAY egzaminaciją 
ir kraujo spaudimo egzaminaciją. 
Viską už $1.00.

CHICAGO MEDICAL CLINJC 
505 S. State St., kam, Congress St.

Privatis įėjimas, 7 E. Congress 
St„ prieš Leither krautuvę.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Panedėly, seredoj ir su bato je 

nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dieną.

DEL VYRŲ TIKTAI
Visti iį mčnesį gydysiu vilus pa

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekviena skirtingą ligų.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir u<- 
dsenėjuslų ligų Urba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužcnvinla gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite 
patj prižiurejimą ir gydymų kaip mo- 
kėtumet paprastą kainą, Gydymas 
ligų yra speciahnr^is mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra iino>' 
mas medicinoje.

Daktarai dėl vyrą 
Praktikuoja 25 ma
tus •— tai yra ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar na 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
'337 W. Madison Stn 

(’bieago, UI,

Suteikiame Europi^kati Gyduolei!
blfilNOK TIESA. Wą8k n>air<> ban

diniai just, kiaujo, ar mikroekopini$ *g7Mni 
navunas jup'i riap*vhhj fiUspJ;., ur jut* 
'lųo?ao tiuo ligi*, nr ne. PerHjtncrlnUtI Gyvat
os yra perdaug bi^ngi, kid rizikuoti. Nauja* 
ąituoltų, sutaisi niaa, peike|čia praktika modU 
tiiu’je ligos ligkiol Hksitu>noo i*e|veikianioini*, 
lengvai pasiduoda litam mokali^kanb. gyd.nno 
metodui. Al naudoju mano praktikoj viam 
včHaUulun aerumua, ejepua., antitoksinus, bak
terine ir naujaiMliM. ypatinga-*) Ryduolea ir 
vėliauaitui ir geriausius budus gydymui utsi- 
leuėjuslu negalių. Stok prie būrio dėkingų uk- 
<anė<lintų paeijautu, kurio plaukte* plaukia | 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzaminą- 
dmo.

X—RA y EGZAMINACUA $1.
Nelauk lig paskutiųių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano of 
ietunet;pasikalbėti su r<ia; 
iingas gydymas. Nitą 
apvylimų ar nrižadčjimų. 
yia .tokio*, kokių noGte

Valąiidog: y rytu lig h 
Sereaomls ir subatomis:

8 vakare, Nedėliomis:
DR. H. G. MARTIN
3*17 V/, Madison

(Kasipa® Madfcou ir bo. Markei)

angąvlngl 
rafiekmlci

■10 |wi p -
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Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo I iki 8 vai. vakare, 
kasdien, o Nedaliomis nuo 10 ryto 

iki 2 vai. po piet.
1617 S. Kedzie Avė.

Kampas Ogden Avė. 
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

«■■■■■■■■■■■■■■■■■

: Reumatizmas sausgėlė;
■ Nesikankykite *avęs skaus- ■
■ mais, Reumatizmu, Sausgėlė, ■
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu I
■ — raumenų sukimu; nes skau- I ’
■ dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■
■ dažnai ant patalo paguldo.
■ CAPSICO COMFOUND mo- I
— sti.s lengvai prašalina viršmi- Į 

nėtaa ligas; mums Šiandie dau- ! 
gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
vones pasveikę. Kaina 50c per • 
pafita 55c arba dvi už $1.05.

■ Knyga: “ŠALTINIS RVEI- ■
KATOS”. augalais gydytiea, 
kaina 50 centų. .

: Justin Kulis s
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL. ■
?■■■■■■■■■■£! MH ■■■■* »

Salute Bitter Išdirbyste

šis pagarsėjęs pilvui gydyti bitelis 
buvo vartojamas daugelis metų kai
po vidurių vaistas.

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

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

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

Kad vartosite kaip nurodyta šj pil
vo gydymo biterį ir ištinsite jo nau
dingumą, nebusite be jo.
įsigyk bonkelę j savo namus. Reika
lauk nuo savo aptiekoriaus “Salute 
Stomach Bitters”, arba užsakyk tie
siai iš musų.

Sahite Drug & Chemical Co.
616 West 31st Street,
Phone Boulevard 7351

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

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 drobės išmalavoju. Iš 
Lietuvos tėvų, giminių ir jūsų paveikslus sudedu ant vie
no ir atrodo, kad jie sykiu su jumis nusiėmę. Turiu pa
tyrimą kaip mažus kūdikius nustatyt, kad paveikslas gy
vai ir puikiai atrodytų.

3130 So. Halsted St. Tel. Blvd. 6369

SATYRA IR JUOKAI
I

Padaužų pastabos apie 
gerus ir blogus daiktus.

__________________________________________ >

PADAUŽŲ KONGRESAS
šiomis dienomis slauniamc 

Chicagos mieste įvyko didžiau
sias Padaužų kongresas, kuris 
tęsėsi beveik tris dienas ir čie- 
las tris naktis. Buvo kalbama 
apie - viską pasaulyje ir apie 
daugelį kitų dalykų. Padaužų 
suplaukė iš visų keturių pusių. 
Jie po karštų kalbų ir šiltų 
diskusijų visam pasauliui nu
tarė pranešti sekamus dalykus:

1. Visa Padaužų valdyba tapo
kaip vienu balsu išrinkta ir Su
tvirtinta maž daug dešimčiai 
metų. i

2. šiais metais i Padaužų gil
dą niekas nebebus priimams: 
kvota išsekė. Padaužos, mat, 
apsirubežiavo ir priėmė atatin
kamą kvotą lyginai taip pat, 
kaip Amoirkos valdžia turi pri
ėmusi imigrantų kvotą. Bet šiuo 
laiku į Padaužų gildą yra sun
kiau įlįsti, negu kiniečiui į Ame
riką įsprukti.

3. Padaužos “of good stand- 
ing” privalo rašyti tik šiame 
skyriuje, kuomet jie kalba kai
po Padaužos. Su padaužomis, 
palaidais* kaip barščiai, musų 
“genuine” Padaužų gildą neturi 
nieko bendra. O tai todėl, kad 
jie yra tik “very poor imita- 
tion”. Jei kartais atsirastų 
“samozvancas”, kuris bandytų 
pasinaudoti musų visų gerbiamu 
Padaužų vardu, prašome visų 
geros širdies žmonių pranešti 
Padaužų gildai tuo pačiu adre
su. O gildą su juo tinkamai ap
sidirbs.

4. Kongresas priėmė visą ai
bę rezoliucijų, kurių tekstas bus 
visuomenei paskelbtas vėliau.

—Padaužų kvartetas.

PADAUŽŲ PRANEŠIMAI

Padaužų gildos visuotinas 
ekstra susirinkimas įvyks tuo 
pačiu laiku, toje pačioje vieto
je, dėl aptarimo tų pačių svar
bių reikalų ir sustiprinimo pa
daužų dvasios.

❖ ❖
I *

Gavome žinią iš musų wise 
pusiau prezidento, kad jis už ke
lių dien i Chicagą atvyks. Jis 
grįžta iš Europos. Buvo nuva
žiavęs į Kauną ir įsiskverbęs į 
teismą, kur Puryckis buvo tei
siamas. Patyrė taipgi daug į

domių dalykų apie tas aukas, 
kurios Lietuvai yra renkamos, 
bet Lietuvoje negaunamos.

—Padaužų kvartetas.

Klausykite, tautiečiai!

Gerus daiktus paprastai žiop-
Ii žmonės pamėgdžioja. Pasku
tiniu laiku maskviškių lapely 
vienas žmogus pasisavino vardą 
“padaužą”, šiuomi pranešame 
visiems lietuviams, kad tasai 
paukštis yra skebas — jisai su 
padaužomis nieko bendrai netu
ri. Kitą vertus* jisai padaužiš
kai nė rašyt nemoka — jisai 
parašė pusiau bolševikiškai, pu
siau rusiškai. Visi tikri padau
žos rašinėja tiktai “Naujie
nose”.

PADAUŽŲ REZOLIUCIJOS

Padaužų kongrese, kuris įvy
ko maždaug tuo pačiu laiku ir 
toj pačioj vietoj ir tempėsi per 
kiauras tris naktis ir dienas, 
tapo iškepta žemiau pakabintos 
rezoliucijos.

Rezoliuci ja klausime Raudonojo 
Mėnesio

• ' i "I i - r-

Kadangi, znočijas, L. Ma-ma 
Begros įsčių Susivyniojimas
Damininkių Balse “apznaimi- 
no”, kad su kovo ašma diena, 
13 valanda prieš piet atsivožė 
raudonojo mėnesio pa vajus ir,

Kadangi., per tą patį D. Balsą, 
maždaug kaip ir, atsikreipę į vy
rus skundžiasi, kad priešakyje 
jųjų guli plačios ir gilios vers
mės... darbų ir, sakytum, prašo 
paspirti jas ir,

Kadangi, viernai pasakius, 
L. Ma-ma B. S. ir Padaužų Gil
dės reikalai yra maždaug vieno
di ir subėga j tą patį centrą.

Tai, dėlto, ir todėl skaitlin
gas padaužų kongresas, atsto
vaująs nesuskaitoma aibe gil
dos narių, veizėdamas didžių, 
didžiausi L. Ma-ma R. S. pasi- 
aukavimą dėl viso pasaulio “na
ručio”, bracia., pasižada ir priža-
da per visą raudonąjį mėnesį,

DAUG DVINUKŲ IR DVINUKIŲ

Illinois universitetas sakosi t u rys tarp savo studentų didžiausį skaičių dvinukių — net 
dešimtį porų. Iš jų, tik dvi poros yra berniukai, o visos kitos—mergaitės. Trys mergaičių 
dvinukių,- poros nedalyvavo imant šią fotografiją.

“Ščyrai”, iš visų, savo “sylų” 
stumti L. Ma-ma R. S. darb$ 
priekin.

Rezoliucija arba ukazas kelti 
. revoliucijas

Vardan, Dieve duok jam dan
gaus karalystę, didžiojo revo
liucijų ir teroro meisterio, kuris 
gyvendamas ant šios ašarą pa
kulnės turėjo net čielą ketvir
tadali sveikų smagenų., padaužų 
kongresas duoda “ukazą” vi
siems gildos “niemberiams” kel
ti revoliucijas visur, kur tik 
kalbės “sociališdavikas”, “bur
žujus” socialdemokratas Abra
movičius.

Keldami revoliucijas vartoki
te maždaug, tokią pat taktiką 
kokia yra išguldyta chomuterno 
lūžiuose ir katekizme.

šit svarbiausi punktai:
1) Iš anksto įsusiriktuokite ir 

nukiūtinę Į prakalbas išsidraiky 
kitę tarpe publikos. O kai pra
dės kalbėti tas “išdavikas” apie 
musų “tavoršČių” niekšystes 
Rusijoj, tuomet baubkite akurat 
tokiais balsais, kaip kad stok- 
jarduose buliai baubia.

2) Koliokite kalbėtoją, ren
gėjus. prakalbų ir susirinkusią 
publiką “svoločiais”, “utėlėmis“, 
“glindomis” ir kitokiais komu
nistiškais žodžiais. Kurie nemo
kate t užtektinai keiktis, tai 
kreipkitės pas bolševikų arci- 
vyskupą Useiką, vyskupą Bim
balą, pralotą Mizarną arba pas 
kunigą Driulį, o jie jumis tuo
jau prisius keiksmų rinkinėlį.

3) Duokite “ukazą” kalbėto
jui ir publikai, kad jie iškraus
tytų iš svetainės be kraujo pra
liejimo. -j
' 4) Kumščio pagelba išvykite 
kalbėtoją ir publiką laukan.

5) Jeigu aukščiau paduoti 
budai neduotų laukiamų pasek
mių, tai visi suklaupę ant kelių 
kalbėkite poterius prie padaužų 
patrono šv. Linino, prašydami, 
kad jis nuleistų iš dangaus la
bai ilgą virvę su didele kilpa ir 
užnėręs ant kaklų visiems “so- 
cialburžujams” pakeltų juos vi- galą—atsakė pirmasis.

sus ant syk aukštyn.
Dabartėles, dainiški m sau, tu

rime pasakyti, kad tie, kurie 
pasirodys bailiais ir neišpildys 
šitų “ukazą”, nebegaus daugiau 
samvičiu iš Maskvos. O tie, ku
rie atsisakys “šventabl.vvai” 
pildyti šj “ukazą” bus išbrauk
ti iš šlovingos Pa-pa ir Ma-ma 
organizacijų.

Šalin “sočiaiišdavikai” ir vi
sokį kitokį buržujai!

Ud gyvuoja chuliganizmas su 
visais savo težiais!

Lai gyvuoja A. I/. D. Pa-pa 
ir L. Ma ma R. S.!

’ —Padaužų Sekretorius.

Lietuvos švietimo Ministerijos 
ir kapelionų darbuotė

Vienas Lietuvos vidurinės 
mokyklos mokytojas maždaug 
štai ką rašo padaužai:

Prieš užgavėnes . statėme 
“Dėdė parvažiavo”. Perstatymas 
gerai nusisekė, nes prie jo iš
garsinimo “prisidėjo” musų 
kapelionas visa savo sąžine ir 
širdžių, žmonių tiek daug pri
ėjo, kad net kai kuriems vietos 
stokavo.

Dabar, pasilinksminę, laukia
me paraginimo iš švietimo Mi
nisterijos eiti i n coiųiore atlikti 
velykinę.

Matote, kaip Lietuvos Švieti
mo Ministerija rūpinasi liaudies 
švietimu neužmiršta nei tokių 
dalykų, kaip duoti įsakymus 
mokytojams eiti velykinės. O 
jus, amerikiečiai, vis zurzate, 
kad Lietuvoj švietimo darbas 
yra trukdomas.—Padaužai $.

NEŽINOMA GELEŽIS

Jaunas miesto šoferis važia
vo sodžiaus keliu ir užvažiavo 
galą norago, kuris suskambėjo 
pašokęs nuo kelio. Šoferis su
stabdė automobilį, apėjo jį ap
linkui, paskui palindo po apa
čia, čiupinėdamas kiekvieną vie
tą.

Po kokios pusantros valandos, 
atvažiuoja antras automobilis 
su senesniu šoferiu, kuris pa
klausė:

Ką, tamsta, čia darai?
—Ugi, ieškau iš kur iškrito 

šita geležis, rodydamas norago

North America Accordion Mfg. Co.
Vieta šert; 

ir JengVpi 
armonikų 
Jutigt. Val
stijose- Me.< 
nevaitojame 

Importuoti) ar
monikų ; visi 
musų inst.ru- 
mentai yra 
padaryti (Hu
nai, Chiea- 
Roj. Visaa 
darbas atlie
kamas ran
komis ift ge

rinusio maieriolo. Senis armonikas mainom
J naujas. Mnsų naujos armonikos garan
tuotos f. metams. .Reikalaukite musų kata
logo šiandien.
North America Accordion Mfg. Co.

926 Rn. 11 a kini 81., Chieago, >11.

PRAŠALINKIT SAVO 
SLOGAS TUOJAU

Bukite sargyboje laike 
šios epidemijos. Atsimin
kite, kad ir mažos slogos, 
bet jos yra pavojingos. Ir 
apleidimas jų gali išsivysty
ti j labai pavojingą ligą. Iš 
pat pirmo apsireiškimo slo
gų gaukite bakselj Severa’s 
COLI) ir GRIP TABLETUS 
— (30 centų) nuo jūsų ap
tiekoriaus ir vartokite jas 
pagal nurodymą. Kuomet 
iš slogų išsivysto kosulys, 
tuomet vartokite Severa’s 
COUGH BALSAM, kaina 
25c. ir 50c. Jus tuo budu ap- 
sisaugosit nuo išsivystymo 
labiau pavojingų ligų. — W. 
F. SEVERĄ CO., Cedar Ra- 
pids, Iowa.

A. F. CZESN A
-MAUDYNES

Turkiškos, sulfurines va
nos ir elektrinis gydymas

Dabar naujai išradome minera- 
linesl sierines vanas, kurios yra ge
ros nuo visokių ligų: reumatizmo, 
cirkuliacijos, kraujo ir t. t.

Masažinis braukymas, elektriniu 
ir švedišku budu. Su ihusų pilnu 
setu instrumentų mes galime su
teikti 25 skirtingus treatmentus.

Namas naujai ištaisyta ir padi
dinta. Yra vietos dėl 150 ypatų. 
Iš toliau atvažiavę gali būti sa
vaitę laiko arba taip ilgai kiek rei
kalinga.

Moterų skyrius atdaras Utamin- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Atdara dienomis ir naktimis.

1657 W. 45th St.,
kampas So. Paulina St.

Phone Boulevard 4552

DU SPECIALISTAI DEL 
TRAUKIMO DANTŲ 
kurie ištraukta juos

BE SKAUSMO
Darome visokias plate kokias norit 

23 metui tame name
Ateikite j musų vietų. Trys metai 

atgal kiti čia šalę atsikraustė
Sanitaris Tiltinis ® Ji

■ Darbas
X-Ruy paveikslai dėl nunkesnių ligų 

Naturalėn plombos $1 ir daugiau
Iš priemiesčių ligonius išgydome ta 
pačių dienų. Visa* darbas atliekamas 
laboratorijoj. Poreelinės ir auksinės 
kepuraitės.

Darbas tiltinis ir 
sidabrinės plombos 
nuo $1 iki $4 

10 metų garantija

Egzam i nacija DYKAI
322 So. Stdae Street

Tarpe Jackson ir Vun Buren
Imkit elevatorių iki 3 augšto

Moterų pntarnavinuu- 
8:30 ryto iki 8 vul. vakare

Nfstėlioj nuo 9 ryto iki 1 |>o pietų.

GYDOME VYRUS

I)r. W. R.
Register, 

109 N. Dearborn 
St., 12 augštas 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių.

v-----------------------/

$50 & $10
Iki tolimesnio praneftimo gydy

siu sergančius ' vyrus tokia maža
Ateikite šian
dien, neatide- 
liokite, nes tai 
yra pavojin
ga. Ar ser
gate ir esate 
n e u ž g a - 
nėdinti ? Ar 
norite pas
veikti ? Atei
kite prie ma
nės dėl pil
no laborato
rijoj išegza- 
minavimo.

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl spielio- 
jamų gydyto
jų,. ateikite ir 
d a s i ž i n o- 
kite tikrą tie
są apie savo 
ligą. Egzami
nuojame su 
pagelba X-Ray 
ir Mikrosko

po. Jeigu yra reikalas dėl galu
tino ištyrimo ligos ir dėl užtikri- 
rlnimo gero gydymo, egzaminuo
jame taipgi kraują, šlapumą ir t.t.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu- 
siems dvasioje ir Sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gero 
ir teisingo gydymo.

606 "914”
TIKRA PAGELBA

{Čirškimai tiesiai j gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas ({čirškimas gyduolių j 
gyslas) surevoliucijonizavo visą 
medikalę praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, Čiepus, Bakterynus/ Anti
toksinus, taipgi speciales interve
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoja naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:30 vakare. Utarninke, seredoj ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Nedė- 
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DR. W. R. REGISTER
109 N. Dearborn St.,

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

Garsinkitės Naujienose

Hitt and Runn — Whether the “Oregon Boot” Was Used or Not We Do Not Know, However! .........   by hitt
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