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T. Lyga apie Pabal 
tijo Sąjungą

Lenkai išsigandę dėl Vo 
kietijos propozicijų

Sovietai paskelbė amnestiją 
Gruzijos sukilimo dalyviams

__ 1_____

Lygos vadai apie Pabal
tijo valstybių sąjungą

laukiama, kad Sąjungon prisi
dės ir Lietuva, kai baigs gin
čą su Lenkais dėl Vilniaus.

ŽENEVA, Šveicarija, kovo 6. 
— Tautų Sąjungos ekspertai, 
grįžę iš Estijos ir Latvijos, už
tikrina, kad Rusija visai nesan
ti taip pavojinga Europai, kaip 
kad paprastai apie ją kalbama.

Tie Tautų Sąjungos eksper 
tai, su jos generaliu sekreto
rium Eriku Drummondu prieša
ky, važinėję po Estiją ir Latvi
ją, sako, kad jos esančios ankš
tai susijungusios prieš bolševi
kų puolimą. Abiejų kraštų ka
riniai vadai sako, kad Rusija 
perkanti daugybę aeroplanų, 
bet, jų nuomone, Rusams labai 
stoka techninio naujovės karo 
metodų žinojimo. Vų?a jų jė
ga butų tik skaičiumi; bet ka
riauti jie butų priversti naudo
tis senovės metodais.

Dancigo byla—juodas debesys 
Europos padangėj

Sąjungos ekspertui pabrėžia 
įgytą laike savo lankymus įs
pūdi', būtent tą, kad Pabaltijo 
valstybės stipriai pasiryžusius 
siektis politinės sandaros eko
nominių tarpusavio bendradar
biavimu. Juodasis Pabaltijo 
padangėj debesys tai esąs kivir
čas tarp Lenkijos ir Dancigo. 
Lenkų užsienių reikalų ministe- 
ris Skrzynski, sako, ateinančia
me Tautų Sąjungos Tarybos su
sirinkime būtinai reikalausiąs, 
kad visa Dancigo byla butų iš
naujo peužiurėta.

Lenkai išsigandę dėl Vo 
kietijos pasiūlymu

Narodoycų spauda mato tame 
” pasMyme kėsinimąsi išnau- 
jo Lenkiją draskyti.

VARŠUVĄ, kovo G. - [Len
kai begalo susirūpinę, ir kartu

Nori sudaryt penkių Pabaltijo 
valstybių sąjungą

Estija ir Latvija turi vilties 
kad prie jų sąjungos prisidė
siu n ti ir Lietuva, kai tik ji pa
baigsianti savo ginčą su Len-

aliantams garantuoti laiką va
karų sienose, bet užtai norėtų, 
— taip lenkai įsitikinę, — ka<| 
butų padaryta jos rytinių sie
nų revizija, idant vokiečiai ga-

duotas uiilcrijas.
ja netolimoj ateity įsteigti Pa
baltijo valstybių apsigynimo są- j 
jungą, susidedančią 
Latvijos. Lietuvos 

.Lenkijos.
Suomijos

Pritaria Ženevos

sako, kad kraštai, 
npkmkė, tvirtai st< 

vos protokolą, kaipo 
visuotinos apsaugos, 
susirūpinę dėl kalbamo 
atskiro Anglijos
susitarimo, kuriam jos tuo bu
di! paaukotų visuotiną saugu
mą.

protokolui
valdininkai 
kuriuos jie 

iž žene- 

teikianti .
' I 

labai j 
dabai j 

su Francija I

narodųvcų organas pareiškia, 
kad Vokietijos pasiūlymas esąs 
tolygus naujam Lenkijos pada
linimui, tokiam pal, koks buvo 
padarytas 
Šiimtmddv.

aštuonioliktajame 
Ų'kraštis įspoia. 

kad kiekvienas bandymas atim
ti iš Lenki jos kiek nors terito
rijos Vokieti jos sienoj, ar kur 

kitur, reikštu karą, kadangi 30 
milijonų lenkų niekados geru- 

i m u neleisią išnaujo Lenki ją

BILIETAI
Naujienų Koncerto jau gata
vi ir parduodami

Dabar
Yra patogiausia pirkti ir leng 
vai užsitikrinti sau vietą.

Koncertas
Bus Kovo 8-tą lygiai 7-tą vai. 
vak. iki 9:30. Nauji ir nepa
prasti dalykai hus parodyti, 
atlikti ir atvaizdinti.

Šokiai
Nuo 9:30 iki 1 vai. Bus šo
kiai ir pasikalbėjimai draugų 
su draugais, priešų su drau
gais ir priešų su priešais. 
Nepamirškit

BILIETŲ

Seimo karo komisija 
rezoliuciją, ragindama 
pateikti speciali įstatymą, ku
riuo einant visas kraštas butų 
pašauktas po ginklu, jei išliktų 
karas. Komisija sako, kad aki
vaizdoj Lenkijos kaimyno (Vo
kietijos) reikalavimo peržiūrė
ti jo rytų sieną, valdžia turinti 
tokį Įstatymą patdikti tuojau, 
be mažiausio atidėliojimo.

priėmė 
valdžią

I
| Baisi oksigeno ekspliozija
i Leningrade,

6 žmonės užmušti, daug su
žeistų, daugiausia moterų ir 
vaikų.

I Viename triobesy, miesto cent- 
I re, šiandie įvyko baisi oksige- 
. no ekspliozija, kurios dvide- 
i šimt šeši asmenys buvo užmuš- 
į tį ir daug kitų sužeista.
i mės nulių daugiau.Ja yra 
i ru ir vaiku.I * *

Nelai- 
mote-

ROMA, Italija, kovo G.
i Sovietų Rusija pirko Italijoj 
septynis aeroplanus ir užsisa-

* kė dar 260 daugiau.

įsirengusių manervams Selfrigde laukuose Mich. Dabar fcongre

V.'.

** ’ .. .?;ycW<A5

tyrinėja aeroplanų veikmingumą karo laiku ir kode! Ame rika mažai turi karo aeroplanų.

Gruzijos sukilimo daly
viams duota amnestija

Nova Scotia kasyklų 
darbininkų streikas

Tauty Sąjunga turi daug 
z vargo su Lenkais

Sovietų 'kongresas dovanoja 
bausmę visiems tiems, kurie 
pirmiau buvo išskirti iš am
nestijos.

TUT-IS, Gruzija, kovo G.
Sovietų Rusijos prezidento Ka
lino pasiūlymu, laikomas čia 
so vietu tedera Ii* kongresas 
širndĮie ‘padkel'bė amnestiją vi
siems tiems įvykusio i

MONTREAL, Que., kovo 6.—; 
Kadangi British Empire^ Steel 
korporacija, kuri kontroliuoja 
ir anglies kasyklas, atsisakė 
duoti darbininkams kredito 
kompanijos krautuvėse ir leisti 
kai kurioms kasykloms dirbti

Del vięno Dancigo lenkai 
tris, devynerias skundų 
jungos Tarybai

turi

ŽENEVA, Šveicarija, kovo 6. 
— Tautų Sąjunga gavo iš savo 
komisaro Dancigui, p. McDon- 

ia bent keturias dienas savaitėje'ne'llo, tekstą Lenkijos protesto 
Kasyklų Darbininkų unijos dis- prieš jo nuosprendį lenkų kivir- 
trikto komitetas paskelbė visuo- čiuose su Dancigu, kilusiuose

-.... L) praeitais tina 'angliakasių streiką visoj dėl to, kad naktį, vasario 2 d ,
metais Gruzijoj sukilimo daly- Nova Scotia provincijoj. Strei-'nežinia kas sukaneveike lenkų 

kurie pirmiau buvo iK kas, kuris prasidės šią naktį įtaisytas nuosavas pašto dėžesviams, 
skirti iš amnestijos, paskelbto 
keli mėnesiai ankščiau.

Kongreso delegatai smerkia 
sovietų valdžios darbus

Vakar v kščiame

kaip H valandą, palies apie 12,- 
000 darbininku.

DINAMITO SPROGIME ŽUVĘ 
DEŠIMT ŽMONIŲ

po-
*-()-

Francija negalinti aplei- Nakties oro paštas tarp 
sti Lenkijos Chicagos ir New Yorko

Taip nutaiė premjero Herrioto' l>iadės veikti nuo šių metų bir- 
valdžia, lenkų Skrzynskiui at- želio piimos dienos, o gal ir 
vykus Paryžiun anksčiau

WASHINGTONAS, kovo 6.— 
Generalis pašto viršininkas pa,- 
skelbė, kad jau esąs sutaisytas 

.smulkmeningas planas nakti- 
’niam oro paštui įsteigti tarp 
Chicagos ir New Yorko.

Naujas oro paštas pradės 
nio reikalų ministerio Austeną veikti nuo birželio 1 dienos, o 
Chamberlaino atvykimą .siūlyti 
premjerui Ilerriotui dalyvauti, 
bendrai su Vokietija kaipo ly
giu nariu, apsaugos konvenci
joj, ministerių kabinetas nuta
pė, kad Francija negalinti ap
leisti Lfenkijos.

Toksai nutarymas reiškia 
kaip ir atmetimą Vokietijos pro
pozicijų, kuriomis ji garantuo
ja vakarų sienų saugumą, vadi
nas saugumą Francijai ir Bel
gijai, bet nutyli dėl sienų lie
čiančių Dancigo koridorių, Len
kiją ir Čechoslovakiją.,
Ūmus ministerio Skrzynskio at

vykimas Paryžiun
Del tokio Francrjos- ministe- 

kobineto nutarimo, be abe- 
turėjo įtakos Lenkų užsie- 
reikalų ministerjs Skrzyn- 
kurs staigu atvyko PAry-

PARYŽIUS, kovo 6. — Ka
bineto tarybos nosėdy vakar, 
taigi prieš pat Tiįitų Sąjungos.į 
Tarybos susirinkimą, kuriame 
bus svarstoma saugumo garan-1 
tijos, ir prieš pat Britų užsie- j

gal ir angščiau. Aeroplanai iš 
abiejų miestų išskrįs kasdien 
kaip 9 30 vai. vakaro, atvykda
mi vieton ant rytojaus kaip 
5:30 vai. ryto.

Visas kelias aeroplanams bus 
nušviestas tam tikrose vietose 
įtaisytais stipriais reflektoriais, 
taipjau bus nušviestos vietos 
nusileisti, atsitikus ūmiam rei
kalui. Tokios vietos.nusileisti, 
reikalui .atsitikus, bus įtaisytos 
atokume aštuoniolikos mylių 
viena nuo kitos.

Visa kelionė tarp 
ko ir Chicagos bus 
trimis sustojimais:
Pa.t CIevelande ir Bryane, Ohio.

Oro pašto ženklas paprastam 
siuntiniui kainuos 8 centus.

New Yor- 
atliekama 
Bllefonte,

rių
te,
nio
ski

' J

žiun ir turėjo ilgų slapių pa-Į ties Cape Henry, seklumon ta- 
sikalbėjinių su premjeru Her-|po išmestas danų laivas Sierra 
riotu. I Morena.

NORFOLK, Va., kovo 6. — 
Laike stiprios audros jurose,

Income Taksaimieste.
Tautų sąjunga turi nemaža 

vargo su lenkais. Nuo pat 
Sąjungos įsikūrimo, kiekvienas 
jos susirinkimas buvo pilnas 
Lenkijos jskund’ų ir (protestų 
dėl įvairių savo nesutikimų su 
kaimynais ir daj savo nuolatinių 
ginčų su Dancigu.

Ateinantį pirmadienį, kovo 9, 
Ženevoj vėl susirinks Tautų Są
jungos Thryba. Svarstymų pro- 
grame ji turės nemaža dalyku, 
o tarp jų net devynias Lenkijos 
bylas dėl savo ginčų su Danci
gu. Del to kai kurie Tautų 
Sąjungos Tarybos nariai sako, 
į<ad išeiti iš keblios situacijos 
gal butų geriausia paskirti tam 
tikrą nuolatinę komisją. kuri 
lenkų bylas tik ir spręstų.

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

BERLINAS, kovo 5. — Pa
skiausiais pranešimais, įvyku
sioj vakar dinamito ekspliozijoj 
Reinsdorfe, Saksonijoj, viso už
muštų buvo dešimt žmonių, o

kongresų istorijoj daly- 
smerkimas kai kurių so- 
valdžios dar!)’!, 
to, kai buvo išklausytas 

o- pranešimas apie vi-1sužeistųtrisdešimt. Daugiau- 
politiką ir dabartinę da-.siai tos nelaimės aukų yra mo- 
padčtį krašto, keletas 

konyircso atstovų, atstovaujan
čių Ukrainos valstiečius, ėmė 
aštriai kritikuoti valdžią dėl 
jos darbuotės šelpime valstie
čių. nukentėjusių dėl praeitų 
metų nederliaus. Tt'-nsai patalpos 

teikimas esąs ir toli nepakan
kamas, ir nevykusiai vedamas.

vielų

vielų
Po

terys.

ORAS

EUGENIKOS ĮSTATYMAS
NEW MEXICOJ

.SANTA FE, New Mex., kovo 
6. — Valstijos legislaturos at
stovų butas 39 balsais prieš 9 
priėmė bilių, kuriuo reikalauja
ma, kad vyras ir moteriškė, no
rintieji gauti leidimą vesti, 
pirma turi būt gydytojo išek- 
zaminuoti ir gauti iš jo liudiji
mą, kad abudu yra pilnai, svei
ki ir neturi jokios venerinės li
gos.

Chicago ir apieflinke. — Ofi- 
eialis oro biuras šiai dienai pra
našauja: — Apsiniaukę, po pie
tų ar pavakare reikia laukti 
lietaus ar sniego; šalčiau; štf- 
pęus šiaurėryčių vėjas.

Vakar žemiausia temperatū
ra buvo 6 vai', ryto, 38°; auk
ščiausia 12 vai. dienos, 52° F.

šiandie saulg teka 6:17, lei
džiasi 5:46 valandą.

Šlykštus Vokiečiu komu 
nisty elgesys

LIGONIAMS LANKYTI DAK
TARAS NUSIPIRKO AEROP- 

. ’ ’LANĄ

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kovo (> d., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.77
Belgijos, 100 frankų ....... <......  $5.02
Danijos, 100 kronų ............... $17.91
Francijos, 100 frankų ........... $5.09
Italijos, 100 lirų .............. $4,03
Lenkijos, 100 zlotų ............... $19.25
Norvegijos, 100 kronų .. $15.24 
Olandijos, 100 florinų ... $39.97 
Suomijos, 100 markių ........... $2.53
švcdijcs 100 kronų ........... $26,9,^
Šveicarijos, 100 frankų .......

Svarbus
V i t •

Priminimas

turis pla- 
farmerių, 
kad tuo 

grei-

ST. LOUIS. Mg., kovo 5.
Hįnkley miestelio 
I ferma n Neubauer, 
čią praktiką tarp 
nusipirko aeroplaną,
budo, pašauktas, galėtų 
čiau pas ligonius atvykti, Ligi 
išmoks patsai mašiną valdyti, 
jis laikys profesinį pilotą.

NEW ORLEANS, La., kovo 
5. Prohibicijos agentai su
ėmė tris motortrokus su 700 gą- 
lonų alkoholio ir 100 galonų 
degtines. Areštuota taipjau pen
ki svaigalų kontrabandininkai.

Lietuvos Pinigų
Siunčiant pinigus Lietuvėtyr’? pėt 

Naujienas Lietuvos l|tU kui^ąifskirt-1 •

BERLINAS, kovo 6. —- Miru
sio pirmo Vokietijos respubli
kos prezidento Fridricho Eber- 
to laidotuvių dieną, kai visas 
kraštas su pagarba gedėjo jo 
atminimą^ komunistai Prūsijos 
seime pasirodė kaip paskutiniai 
chuliganai. Jie jokiu budu ne
galėjo susivaldyti, negalėjo iš
kęsti neišniekinę, neapdrabstę 
purvais žmogaus, kurį visas pa
saulis gerbė. Komunistų lyde
ris Pieck pradėjo šmeižti Eber- 
tą revoliucijos išdaviku, darbi 
jttmku žudytoju etc. Neboda-

jaiičio Bartefso ( 
cnvi) Šly* ■ 

kuomet 
jamNaujienas Lietuvos kuinai 

tant Amerikos doleriais yra skaito
mas Šitaip 

5D “ 
100 
200 
800 
400 
500 litų 
600 
700 
800 
900 litų 

1900 litų
Prie šitos sumos reikia pridšti 25 

centai pašto išalidų už kožną siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 51! 
centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų

litų * 
litų
litų

jam 
’išM deši

Kad tai šlykščiai scenai pada-; 
ęiuąygalą, visi socialdemokratai, I 
fenl4kj;a^į4i^^gi centristai

>...$^«5A,
Ir

20«76 j
... 31.00
... 41.25
... 51:50
* 72 00 aptek*0 pos&dži<?' salę. Pasiliko į

.. 102.76

tik komunistai su nacionalis-, 
tais monarchistais drąsinti 
Piecką, kad dar daugiau šlyk^ 
Lybių ir šmeižtų Baidytų miru
siojo adresu....

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

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

Persiuntimui jūsų dovanų Lietuvon vi
suomet geriau yra naudoti NAUJIĘNŲ 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ, telegramų 
ar pašto perlaidomis, kuris turi tiesioginius^ 
ryšius ir susinėsimus su Lietuvos Kopera- 
cijos Banku, ir per tą banką su Lietuvos 
Liaudimi! Visokios piniginės perlaidos at
liekamos i trumpinusį laiką ir sudidele nau
da žmonėms.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog j musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA/233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIĖKA, 1616 West 47 St.

1739 So. Halsted St, 1 Chicago, III
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Illinois Socialistu kon 
vencija

Visi LSS ir Soc. partijos nariai 
galės joje dalyvauti

Rytoj, kovo 8 d., 2:30 vai. 
po piet, Ashland Auditorium, 
2 aukštas, bus. laikoma Illinois 
Socialistų partijos konvencija. 
Tai bus ypatinga konvencija. 
Konvencija ne delegatų, bet vi
sų Illinois socialistų, nes čia 
delegatų nebus ir delegatu skai
tysis kiekvienas Illinois Sočia 
listų partijos narys, kuris tik 
atvyks į konvenciją. Jo man
datu bus partijos narystės kny- •

chicagiečiaųis ir gerinusiems jų 
interesams.

Koncerto programas irgi la
bai įdomus, nes koncerte daly
vauja veik visos geriausios Chi- 
cagos lietuvių muzikalės jėgos.

Dalyvauja:
Didysis Birutės Choras,

, Dzimdzi Drimdzi artistai, 
Justas Kudirka, Lietuvos 

poros dainininkas, \
Nora Gugienė,
Povilas S to gi s,
Luta Raben, smuikininkė, 
Mikas Yozavitas,' pianistas.

i Apsirūpinkite biletais iškalno. 
|nes Lietuvių Auditorija, kur 
bus Naujienų koncertas, nėra 
užtektinai didelė ir kartais ga
li pritrukti vietų.

o-

10 metinės sukaktuvės

Prie naujų ^umanyjmų tapo met “Aušros” knygyne šeimt- 
išrinkti nuo Ratelio delegatai į ninkavo komunistai, o dabar 
Draugijų Sąryšį “Audros” knyyijay jų ir vardo nebėra, lodei 
gyno, palaikimui, Br. Liud- dauguma Ratelio narių iy mate
kevičius, St. Vitkuj ir F. Gru
šas. Siuntimui delegatų j 
Draugijų Sąryšį palaikiniui 
“Aušros” knygyno buvo ir prie
šingų. 1922 metais L. S. M. 
Ratelis buvo atšaukus savus 
delegatus iš Draugijų Sąryšio 
dėlto, kad prieš Ratelį buvo va
romos visokios intrigos; tuo-

reikalingu pasiųsti delegatus.
Lietuvių S. Mylėtojų Ratelis 

šią žiemą suvaidino keturius 
veikalus įvairioms draugijoms, 
o 29 d. kovo bus Ratelio vaka
ras.

^-Ratelio Korespondentas.

(Seka ant 3-čio pusi.)

Didelis Ristynčs
Utariiinke, Kovo 10,1925

Stančiko Svetainėj
215 E. 115th St., Kenaingtone

JOE ROGACK1
Lenkų čempionas iš Europos, 

228 sv. 
su

JOHN McGEE
Airių čempionas, 230 sv.

^aUonaUy Priced
z-Branded i n the Bade

■> NORĖDAMA
' PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-B 

NYTI VISADOS KREIPKITĖS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS. Į.

S. L. FABIONAS CO.
TVhlie Hou«o ębuntiyScat Suburbai, Communitt 

Model Modd ModcA Medei 

f700 *615 *530 *450

r 18as Metinis

VAKARA
Lietuviu Motery Draugija “Apšvieta” 

Dalyvauja Dzimdzi Drimdzi

gėlė. Kiekvienas socialistas 
kviečiamas dalyvauti. Tarp kit
ko bus svarstytas galutinas 
partijos nusistatymas 'linkui Il
linois valstijoje susitvėrusios 
progresyvių partijos. (Naciona
linė Socialistų partijos konven
cija, kūną nesenai laikyta Chi- 
cagoje, nutarė nutraukti višhs 
ryšius su progresyvio politinio 
veikimo konferencija, kadangi 
ji neįstengė sutverti nepriklau
somą politinę partiją, kuri ga 
lėtu ginti darbininkų reikalus)

IŠVILIOJO $54,700 .

runas
Danijos didžiuipr ba- 
Adeler ir grafas Casten- 

neteko $54,700. Tiek 
kainavo trumpas pavie-jiems 

sėjimas Chicagoje ir bandymas 
laimėti daugiau pinigų.

Jie važiavo j Čili atstovauti 
Daniją tenai rengiamoj paro
doj. ' Pakeliui sustojo Havanoj 
ir susipažino su trimis vyrais, 
kurie jiems davė “tip” arklių j 
lenktynėse. Jie laimėjo. Vėl i 
dėjo pinigy ir laimėjo $300,000. 
Bet tie du danai turį užsfstaty- 
ti $50,000 “užsitikėjimo pini- 

kad gavus laimėtus pini- 
Sudėti tuos pinigus tu- 

Chicagoje. Jie atvyko 
sudėjo reikalingus

šeštadieny, kovo 7 d., Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoj, Biru
tės Kalno Draugija ruošia 10- 
ties metų Draugijos gyvavimo 
sukaktuvių apvaikščiojimą.

Programa žada būti gana įdo
mi ir įvairi. Vaidinimo dalį 
atliks Vaičkaus Dramos Teat
ras, kurs suvaidins Sinclair’o 1 
veiksmo dramą “Vagis” ir “Ne
atmezgamas mazgas,” 1 veiks
mo Petliuko farsą.

Atyejuosle Veikaluose daly
vauja patsai gerb. Vaičkus ir 
jo’ teatro premjerė P- Tenžiu- 

j Į lyte., -• • y ■ -
‘j Vaidinimui pasibaigus bus šo

kiai ir lietuviški žaislai.
Turim vilties, kad į musų su- 

jkaktuves skaitlingai atsilankys 
-publika, nes ir programos rim
tumas ir svetaines patogumas 
duoda galimybės publikai links
mai ir įdomiai praleist vakarą.

Roseland
Pas rate liečiąs

gU

įėjo
Chicagon ir 
pinigus, bet tiek juos ir tema
tė. taipjau jiems neteko pama
tyti ir “laimėtųjų” $300,000. 
Dabar policija jieško trijų žu- 
likų.

Lietuvių Rateliuose
Rytoj - Didysis Naujieny 

‘ Koncertas
Taip, rytoj bus tad didysis 

Naujienų metinis koncertas, ku
rio chicagiečiai su tokiu išsiil
gimu laukia ir i kurį visi ren
giasi keliauti kaip Į kokią šve
ntę. Taip, tai ir bus chicagie- 
čių šventė, — koncertas jų dien
raščio, kuris tarnauja visiems

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra
telio susirinkimas įvyko 3 d. 
kovo.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas ii Ratelio reikalai buvo 
svarstomi rimtai.

Tarpkitko buvo komisijų ra
portai. Komisija buvusios Ra
telio vakarienės 14 *d. vasario 
pranešė, kad vakarienė kaina
vo virš devynios dešimt dolerių 
ir svečiai vakariene buvę pa-, 
tenkinti. Komisija rengimu: 
vakaro 29 d. kovo, pranešė, kad 
bus suvaidinta “Dvi Seseris” 
reziseruoja pati autorė p-ia M. 
Dunduliene. Yra pakviesta ii 
iš Chicagos keletas gabiausių 
artistų. Jau antras mėnuo kaip 
yra daromos repeticijos. Ra- 
teliečiai, deda visas pastangas-, 
kad “Dvi Seserį” suvaidinti 
kuogeriausia. Komisija delei 
pertaisimo ir permoliavojimo 
Ratelio scenerijų pranešė, kad 
dar nepradėta malevoti, bet už
tikrino, kad iki 29 d. kovo dėl 
“l)vi(\ių Seserų” bus visos, de-į 
koracijos permalevotos. L. N. i 
Bendrovės delegatas A. Glėbe
lis pranešė, kad 2 kovo šėrinin- 
kų susirinkimas neįvyko, nes 
mažai tesusirinko šėrininkų. L.! 
S. M. Ratelis tuii pirkęs 10 Še
ru Namo Bendrovės. C

kt* k2k —T* i aSh iŠ*

Lietuvių Taut. Katali
kiškoj Bažnyčioj

Šv. Marijos
šv. mišios ir

parapijoje pamaldos, 
pamokslas, atsibuna 

kiekvieną nedeldienj, kaip 11 vai. ry- 
ite. Taipgi šliubai, krikštai ir pagal
bai esti aptarnaujami pagal katali
kiškas apeigas. Reikalui esant malo- 

reintis vakarais i kleboniją, inekilę kreiptis vakarais i klebeni 
3509 South Union Avenue

Chicago, Illinois
P. S. Krikštai esti po 

mis ir nedėliomi 
^4*4*4*4>4»M*«>»i**i»H*4'>i>*i**I*'i**i**4**>i***4*

ubulo

Šeštadieny, ta 7-tą, 1925 m.

Subatoj, 7 d. Kovo (March) 1925 m.
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ

2242-44 West 23rd TIace .

Tel. Dearborn 9057

JOS. F. BUDRIK
PIANŲ KRAUTUVĖ
3343 So. Halseted St., 
3327 So. Halsted St, 
■ ■, Chivego. •'

Tai yra geriausi Pianai pasaulyje, 
parsiduoda už fabrikos nustatytą 
kainą ant lengvų išmokėjimų.

CULBRANSENThe Ttegisterinį Piano 809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Bo levard 0611 ir 0774 £

PADAROM PIRKIMO IR PAR- j 
j DAVIMO RAŠTUS. ] 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir Į 
Parduodam Laivakortes. • t

1 1 -tDurys atsidarys 7:30 vat. vak. Programas punktualiai prašidės 8 vai.
Įžanga ypatai $1.00 * - Muzika M-. JOZAVl'l’O
Koncertą su perstatymu suteiks mums gerai žinomj Dzimdzi-Drim- 
dzi artistai. Mums apie juos nėra ką daug rašyti, nes chicagiečiai 
labai juos pamylo, kas matė. Kartą nori juos matyti ir daugelį kar
tą. Pasibaigus progjamui bus šokiai. Kviečia skaitlingai publfc<ą at
silankyti Liet. Motetų Dr-ja “Apšvieta”. (

' ; 5 ; . v RENGIMO KOMISIJA

fllPTl

SENSACINES HISTYNES
VLADEK ZBIŠKO

su

ALEKS. GARKAVENKO

Gaus Šleinke
Jony Gečas

Jack Friberg
su

Hep šiki
WEST SIDE AUDITORIUM

Taylor ir Racine Avė.
Durys atsidarys 7 vai, Pradžia 8:30

Jack Pfefer, Promoter

PAKRIKELIAI
t

\ Stato Scenoje

Am. Lict. Tcatro Kūrėjų Sąjunga

Šeštadieny, Kovo-larch 14, 1925
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

Po lošimui šokiai.Lošimas prasidės 3:15 vai. vakajp.
Tikietų kainos $1.50 ir $1.00. |

Orkestrą J. L. GRUŠO
Kviečia skaitlingai publiką atsilankyti RENGIMO KOMITETAS.

Say! Listen!
CHICA80S LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 17126 

CHICAGO TEMPLE BLDQ.
77 W. Washington St.

I Cor. Washington & Clark

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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.
»—-———Į

K. POŽĖLA
Pusiau sunkiojo svorio Europos 

čempionas 
su

E. KARBEL
Bohemijos čempionas

JACK SHERRY
Slavų čempionas 

su
JIM PARMORR

Arba su bile vienu, kuris su juo 
norės persiimti

ANTONIO ROCCO
Italų vidutinio svorio čempionas 

su
CHAS. PETERSON

švedų ristikas
Pradžia 8:30 vai. vak.

Kainos: $1.10, $1.65 ir $2.20

s Namų Tek: Hyde Paark 3395

Atrask pats savo laimę
i. Skaityk ' ;

Chicagos biznieriams 
žinotina ,

“Dzimdzi-Drimdzi” norėdamas duo; 
ti progos Chicagos prekybos bei pra
monės įstaigoms pasigarsinti savo 
spektakliuose, nusistatė savo vaidini
mams spauzdinti programas, i ku
rias bus priimami vietos biznierių 
apmokami skelbimai.

Skelbimų kaina nustatyta: vienam 
lapui $15, puslapiui $7.50, U lapo 
$3.75, vienam vaidinimui. Dviems vai
dinimams, lapui $25.00, V2 lapo $12.50 
ir U lapo $6.25. Trims vaidinimams 
lapui $30.00, H lapo $15.00 ir Vi la
po $7.50.

Be to imami skelbimai ir į plaka
tus. Skelbimai pirmam vaidinimui už
sakomi iki kovo 20 d., antram iki ko
vo 25 d., trečiam iki balandžio 15 d.

Pirmasai didelis vaidinimas įvyk
sta šio kovo 25 dieną, Lietuvių Au
ditorijoje.

Skelbimų reikalais prašoma ki'eip- 
Jis žodžiu ar raštu; 6612 South Ar- 
tesian Avė. Tel. Republic 8603, Chi
cago, Illinois.

FELIKSAS ZALIESKIS
“Dzimdzi-Drimdzi” vodevilio 

manager’is

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

Pinigus siųsdamas adresuok:
LIET. ŠVIETIMO KNYGYNAS 

3106 Sp. Halsted St., (Įhicagb, III.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS,

Paiengvins akių Įtempimų, Kuri* 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo 
tumo, skaudama akių karštį, ati 
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli 
regystę. 'Prirenka teisingai* akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi 
mas daromas su elektra, parodan 
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyŲos vai 
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiau 
Vai: 10 iki 8 v, Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St 
Phone Bnulevard 7689

Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago, III. Lietuvių Dentistas patar

naus geriau^
Traukimas dantų be skausmo. 

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Ava.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Atėjo Kultūra No. 2. La
bai įdomi savo turiniu. Ga
lima gauti, Naujienose. Kai
na 30 centu.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIM

Atydai 
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
3434 W. 65 Street, 

Republic 4876 f_____ ___________ i_______

BIRUTES KALNO OR-JA RENGIA PAMINĖJIMUI 10-TIES METU SUKAKTUVIŲ

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wi».

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosuli, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

K. JURGELIONIS
A I) y O K A T A S 

Miesto Ofisas 
127 N.-Dearborn St.

• Room 1211
Tel. Dearborn 1013

Valandos nuo 9:30 iki 1 vai.
’ Bridgeporto Ofisas 
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 KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Tęle^honc Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
rėttbj ir Pėtnyčioj nuų 9 r. iki 6 v. 

, ‘'Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arbar parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.
..... ■■'■.'.'■ir ____ —r--111 1

A. A. OLIS
ADVOKATAS

1 L La Šalie St., Room,|2001 
Tėl. ha'ndolph 10,34—Vai. nuo 9-6 

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

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

J. P. WAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street, 

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

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas Pulfman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

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

John Bagdziunas^Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St., Room 1310 
TelepMme Dearborn 8916

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Caual, 1667

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted StM Chicago

ADVOKATAS
77 W. Washington St, Room Sll 

Tel. Central 6200
Cicero Ketvergo vakare 

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

Programą išpildys Vaičkaus Dramos »leatras. Bus Atvaidinta Vagis ir 
Neatmezgamas Mazgas.
Durys atdaros lygiai 6:30 v. v. Vaidinimo pradžia 7:30 t. v. įžanga $1.00 ir 75c.

Po vaidinimo šokiai. Norintieji jsto.tj į Birute'- Kalno Draugystę Baliaus 
vajtąre-bus priimami Veltui. I t* fTKk X M. M >* M /

/
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NAUJIENOS, Chicago, D).

KA TANKIAI REIŠKIA 
ŽODIS ‘•NĖRA VILTIES”

Taip vadinami “nėra vil
ties” atsitikimai labai tan
kiai reiškia, kad žmonės 
vartoja negeras gyduoles. 
Mr. John Aleksi rašo niurni 
iš Daisytown, Pa., Box 364, 
sausio 19, 1925: “Per dų me
tus aš negalėjau išlipti iš lo
vos. Visi sakė, kad jau nėra

aš numečiau visas kitas gy
duoles ir pradėjau vartoti 
tiktai Trinerio Kartųjį Vy
ną. Aš jaučiaus geriau ir ge
riau ir šiandien visi sako po 
mano pasveikimo, kad nėra 
jokios abejonės, jogei Trine- 
rio Kartusis Vynas gali pa
gelbėti kiekvienam. Net ir 
mano daktaras klausė ma
nęs kokias gyduoles aš var
toju’’. Kur apsireiškia ligos 
skilvio suirime kaip tai už- 
kietiejimo, nevirškinimo, už- 
sinuodijimas, Trinerio Kar
tusis Vynas yra neįkainuo
jama gyduolė. Jos išvalo 
skilvį ir žarnas, atbūdavo ja 
normali veikimą virškinimo 
organų.
Trinerio
matiškų ir neuralgija skau
smų, lumbago, šiurpulių ir 
sutinimų ir Trinerio Cough 
Sedative nuo slogų. Jei jus

Bandykit taipgi
Liniment nuo rgu-

linkės aptiekoje ąrba pas 
gyduolių pardavinėtoją, ra
šykite pas Joseph Triner 
Company, Chicago, III.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 S. Ashland, Tel. Boulevan1 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930. ' Ofiso valan-

korespondencijos! | LiBtuyiii RatBUuose
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Westville, III
Paveiksluotos prakalbos 

gos sveikatos misijos

Mokslo draugy paskaita

jChapely (816 W. 31 St.) lai
kys paskaitą iš filosofijos sri
ties. Paskaitoj bus paliesta 
naujausios filosofijos kryptis ir 
jos įtaka mokslui ir išvjso gy
venimui. —N.

p. . !Adv. Kl. Jurgelionis laikys pa
skaitą iš filosofijos srities.

Brighton Park
Keistučio* Kliuho prelekcija.

kalinga, IhM buvo negalima, nes 
nėra pas mus lietuvių daktarų, 
kurie galėtų mus pamokinti kaip 
sveikai ir ilgai gyventi. Atsi-

Paskaitų buvo įvairių, viso- 
Scnai jau buvo manyta su,- kiomis temomis. Bet iki šiol 

rengti musų miestely sveikatos njekas 1>ebuvo paliestęs filoso
fijos sritį. O tuo tarpu žodis 
filosofija — tiksliai ir netiks
liai yra labai tankiai vartoja
ma.

Dabpr Mokslo Draugų paskai-
kreipus į Chicagos daktarus, jie tų lankytojai turės progos pa- 
mielu noru prižadėjo atlankyti tirti, kris tai per paukštis yra 
ir suteikti (tą, ko mums senai filosofija.
yra pageidaujama. O tatai išaiškins adv. Kl. Jur-

Sekmadieny, kovo 8 d., 6 vai. gelionis, kuris nedėlioję, kovo 
vakare, Draugelio svetainėje kai-8 d., 10:30 vai. ryto, Raymond 
l)ės net trys Chicagųs sveikatos 
misionieriai — Dr. A. J. Kara
lius, Dr. S. Bicžis ir Dr. Davi-

Lietuvių Keistučio Pas. Kliu- 
bo apšvieįos platinimui komisi
ja yra nusitarus surengti visą 
eilę prelekcijų-paskaitų. Pir
ma toki prelekcija bus septin- 
tadieny, kovo 8 d., McKinley 
Parko svet. Pradžia lygiai 2 
v. p. p., o užbaiga lygiai 4 v. 
p. p. Taip, kad atsilankiusieji 
pasiklausyti prelekcijos turės 
dar ganėtinai laiko pargryžti 
namo, persirėdyti atpuskiniais 
rūbais ir nuvažiuoti “Naujie
nų” koncertam

rąiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiii«

Patartina, kad visi VVestvillčs 
ir Georgetown lietuviai pasinau
dotų šia proga, kuri rotai kada 
pasitaiko. Sveikata — tikriau
sias turtas, todėl 
pasiklausyti

mo
daktaru

PERŠOVĘS SUNŲ PATSAI 
NUSIŽUDĖ

PORT IK’RON, Mich., kovo 
Willium Hurley, 55 me- 

Tire kompanijos 
peršovė savo 20 
Ronaldų, už tai,

•>. 
tų 
sekretorius, 
metų sūnų, 
kam jis nenorėjo pasisakyti,
kur buvo praeitų naktį pra
gaišęs, o paskui pats sau su-!

$10 įmokėti
Kilus Lengvais Išmokėjimais

IMJl'll I

Tas 
v ra

Pastatysime jums žinomą Kerzheim Grojikų pianą Į namus, 
grojiklis pienes yra toks, kr.d jus didžiositės ji turėdami. Jis 
pilnai garantuotas.
Su grojikliu pianu duodame dykai: 20 su vardais rolelių, benčių 
uždangalą, pastatomą liampą arba rolių kabinetą.

KAINA TIKTAI

S395
o krautuvė atdara utarninke, ketverge ir subatos vai

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
TIIL BR1DGEPORT ELECTRIC CO., I n c

Bartkus, Prea. .
1019 W. 47th »i., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

»

Tel. Blvd. 3188 
M. Woitkewic* 

BANIS 
AKUŠERE A 

Pasekmingai pa* 
tarnauju mote
rims prie girndy- 
ni o, patarimai 
dykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Haisted St.

Marąuette Pharniacy
Vienatinė Lietuviška Aptieko šioje 
apielinkėje po priežiūra patyrusio 

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

daktarų receptus.
F. A. RA KAS', 

Gegistruotag aptickorius ir 
savininkas

2346 W. 69 St., (arti \Vestem A v.) 
Phone Republic 5877-5831.

CHICAGO, ILL.

auAMMMMM

Vi išminėtą prelekciją c 
pr. Cherry temoj: Burna 
ligą vartai.” Jau iš 
galima spręsti, kad 
bus labai žingeidi, 
bėt apie paprastus 
kad negeistino pro juos nefsis- 
kverbtą, tai padaroma po už
raktu, arba prie vartų' pastato
ma tn|m tikras žmogus — 
“watchmah.” Ūkininkas nega
lėdamas nuo žvirblių vartus j- 
taisyti, pastato baidyki^ žrno 
gaus pavydale ir jo komai tam
pa apsaugoti. Bet kaip su bur
na? Jos nė užrakinsi, nė prie 
jos “watčlimaną” pastatysi. 
Manau, tik Dr. C herry težino. 
Ir jis miw apie tai pasakys.

Butų gera, kad kaip kliubie- 
čiai taip ir pašaliniai ateitų pa
siklausyt. —Ant. Jusas.

• I
šios temos 
prelekcija 
Jeigu k at
vartu s ir

(Tąsa ant 6-to pusi.)

KRENN & DATO
Erclusive Agents for Mrs. Rockefeller McCormick Properties

Mrs. NICHNIEVICZ - VIDIKIEKE
AKUŠERKA

3101 So. Haisted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 11] 9 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktikai 
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėle nuo 3410 So. Haisted St. |

3235 S. Haisted St.

MR. HERZMAN^*

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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 Labaratorija: 1025 W. 
I8th St„ netoli Morgan St.

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

į Dienomis: Canal 
8110. Nakų 

t Drexel 0950 
Boulevard 4186

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

Telefonais

Do You Want to Capitalize 
Your Spare Time and 

Make BIG Money t

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisasf
4729 So. Ashland Ave^ 2 labo* 

Chicago, Jllinois 
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 8:36 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

WE WANT IMMEDIATELY 
1OOO MEN AND WOMEN
Without experience in selling Real Estate 

—our experts will teach you—

FREE
X

YOU CAN EARN WHILE YOU LEARN
Qualifications Necessary:

YOU should have good appear 
ance and make friends easily.

1—YOU should be employed at the
presenttime—būt notovervvorked.

X—YOU should be ambitious to make 7—YOU should have a buming de- . 
money in your spare time. * - - .

3— YOU should be intelligent—Eng- 
lish speaking—good talker.

4— YOU should be honest — sober 
minded—industrious—thrifty.

5— YOU should have good health— 
no matter what your age.

sire ta leam how to make big 
money by selling real estate.

8—YOU mušt agree to take our in-. 
struction—determined to work up 
to an executive position in one of 
our many subdivision sales de- 
pąrtments.

House wives Ambitious to Make Money in Their 
Spare Time Will Receive Special Consideration

The House of 
KRENN & DĄTO 

absolutely free, vvithout

The House of
KRENN & DATO

Exclusive agents for Mrs. Rockefeller 
McCormick properties, control the finest 
subdivision real estate for sale in the 
environs of the great dty of Chicago. 
Ali of these wonderful properties are for 
sale; and we need immediately at least 
one thousand—honest—intelligent—am. 
bitious—clean cut—^reliable salespeople 
to sėli our sųbdivisions; and we give pref- 
erence to those inexperienced in selling 
real estate; so that we may train them to 
sėli these great properties in conformity 
with the dignity—responsibility—ethical 
principles and great purposes of

The House o f
KRENN & DATO

That is why we have established
KRENN & DATO SCHOOL OF REAL- 
TY-SALESMANSHIP which offerayou 
this opportunity to leam a dignified pro- 
fession and make big money in your spare 
time even vvhile you are leaming how to 
sėli real estate.

the

will give ypu 
obligation, the beit instruction that money 
can buy. Thių is your opportunity to 
leam how to sėli reel estete by selling— ' 
the very best subdivision properties in the 
environs of Chicago—at prices that chal- 
lenge competition and on terma absolutely 
fair and easy to meet

The training we will give you con- 
sists not only of lectures—instructive 
and inspiring—būt you will have an 
opportunity to actually sėli subdivision 
properties; and the entite course of .in
struction will be reinforčed with the Ser
vices of expert real estate Sales Managers 
who will peraonally help you make your 
sales.

If you are an expert in selling real estate 
and have commanding personaiity— 
proven executive ability—our Realty 
School has an immediate place for you as 
Sales Manager on its staff.

Houts of attendance will be arranged to ndt the convenience of various grouįu of studente

ENROLL NOW
Apply in person, 

Week daya, 9 A.M. to 9 P. M. 
Sunday from 1 P. M. to 5 P. M.

Ask for 
MR. SOLON FIELDMAN

Dean • Lecturer .

KRENN & DATO SCHOOL OF
REALTY-S ALE S M ANSHIP

1009 North State Street (Second Flobr)
[Please bring this advertisement with you.] Mareli
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Europinis Gydytojas ir 
Chirurgas

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

2028 So. Haisted St.
Vai. 6-8 v. Nedėl. 10-12 ir ftag. sut.

Telepbone 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.

LIETUVIAI DAKTARAI
Namą telefonas Yards 1699

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

3464 So. Haisted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 pa 

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 D A VID0N1S, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago
Telephone . .

' Boulevard 2160 
Valandos 

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

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 
1570 Milwaukee Avė., Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8633

r

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

»*
Tel. Lafayette 4146

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

• Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

S iki 2 vai. po pietų.
—................. ....... , ,/

Ofiso tel. boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

Ofisas: 3103 So. Haisted St., Chfeago 
arti Slsfr Street

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

Dr. Benedicf Aron
Ofisas 380) S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš-

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

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

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:36 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Ava. 
Kampas Sacramento Ava.

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

Dr. J. W. Beaudette



4
U- ■ < 1^-1

NAUJIENOS
The Lithuaniaa Daily New« 

Publiahed Daily Except Suaday 
'* The Lithuanian Vew* Pub. C*. Ine.

Edltor P. GRIGAITIS
1789 South Halitad Strtet 

Chicago, III.
Talephone Roosevalt 8500

Subscription Ra tesi 
18.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Clasi Matter 

darch 17th, 1914, at the Post Office 
»f Chicago, III., under the act of 
March 2nd 1879

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
.ekmadienius. Leidžia Naujienų Ran
kovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
0) — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
, Chicago je — paštui

Metams ...........   $8.00
Pusei metų ........ J_______ L 4.00
Trims mėnesiams ________ — 2.00
Dviem mėnesiams —......... 1.50
Vienam mėnesiui ___________ .75

'bininkams, “Naujienoms” 
vis dažniau ir dažniau ten
ka kelti aikštėn dalykus, 
apie kuriuos Lietuvos žmo
nėms neleista atvirai kalbė
ti.;, ’

“Naujienos” pasidarė ne 
tiktai vadovaujantis Ameri
kos lietuvių darbininkų laik
raštis, bet ir, žymiam laip
snyje, Lietuvos darbo demo
kratijos organas.

Stodamos j dvyliktuosius 
savo gyvavimo metus, “Nau
jienos” kviečia visus savo 
draugus pasidarbuoti, kad 
tie ryšiai tarpe musu ir Lie- 
tuvo* darbininkų butų dar 
tampresni: nes ir jų ir mu
sų idealai yra tie patys!

I

NAUJIENOS, CEIcago, UI Šeštadienis, Kov 7 d , 1928

'hicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ___r............. ........ 3c
Savaitei ............   18c
Mėnesiui __________________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštui

. Metams ..........   $7.00
Pusei metų ...........   3.50
Trims mėnesiams__________ 1.76
Dviem mėesiam 1.2.5
Vienam mėnesiui, .75

LIAUDININKAI IR PURYC- 
KIO BYLA.

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metame ... ....... .................... $8.00
Pusei metų --------- --- -------- - 4.00
Trims minesiama .____ —— 2.00
Pinigus reikia siųsti p*4to Mouey

Orderiu kartu su atsakymu.

Ryto Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje bus metinis 
“Naujienų” koncertas ir, ba
lius. ’ '

Suėjo vienuolika, metų, 
kaip “Naujienos” gyvuoja,

Šiandie Lietuvos liaudininkai 
ir jų pritarėjai Amerikoje, 
sandariečiai, didžiai piktinasi 
tuo, kad buv. Užsienio reikalų 
ministeris, kun. Puryckis, ir 
jo valdininkai, kurie buvo ap
kaltinti dėl šmugelio, tapo iš
teisinti teisme., Kaip, girdi, ga
lėjo,Vyr. Tribunolas nenubausti 
asmenų, sugautų taip stambiuo
se nusikaltimuose valstybei!

Vienok reikia pasakyt, jogei
nešdamos apšvietą lietuvių liaudininkai patys prisidėjo 
darbininkams ir kovodamos prie to’ Puryckis ir kom- 
su tamsybės jėgomis. Joks ' »'al8jo “kti 1,uo bau‘ 
lietuviu laikiaštis netuiėjo į,^ Purycijo i>ylos socialde- 
tiek daug priešų, kaip “Nau- mokratu frakcija Lietuvos St.
jienos”; nė vienam lietuvių 
laikraščiui neteko išlaikyti 
tiek daug užpuolimų iš visų 
pusių, kaip “Naujienoms”. 
O betgi jos ne tiktai suge
bėjo apginti savo gyvybe, 
bet ir išaugo į didžiausią 
lietuvių spaudos organų.

Ryto bus “Naujienų” vie
nuolikos metų sukaktuvių 
paminėjimas. Visi musų 
draugai turės progos susi
eiti ir pasimatyti Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje 1

Per visus šiuos vienuol’ką 
metų “Naujienos” stengėsi 
būt ištikimos tiems princi
pams, kuriuos jos paskelbė 
pačiam pirmutiniam savo 
numeryje. Jos tuomet pasi
žadėjo tarnauti Visuomenei, 
statydamos pirmon vieton 
darbininkų klasės reikalus, 
ir to nusistatymo jos laikė
si.

Jos yra pasiryžusios jo ir 
toliaus laikytis. “Naujienos” 
nepaisys tų, kurie prikaišio
ja joms “priešvalstybingu- 
mą” arba “priešingumą tau
tai” dėlto, kad jos skatina 
darbininkus kovoti prieš sa
vo išnaudotojus ir siekti ge
resnės ateities; lygiai jos ne
paisys ir tų,x kurie smerkia 
‘Naujienas” už tai, kad jos 

vadovaujasi ne laikinais mi
nių ūpais ir iliuzijomis, bet 
teisingai suprastais visuo
meninio plėtojimosi reikala
vimais. \

Kaip iki šiol, taip ir to
liaus “Naujienos” stengsis 
taip pat būti naudingos Lie
tuvos darbo žmonėms, kovo
jantiems už savo gerovę ir 
laisvę. Joms yra malonu, 
kad jų pastangos šitoje pa
kraipoje jau yra davusios 
nemaža vaisių. Nekalbant 
jau apie materialę paraiką, 
kurią “Naujienų” draugai 
nuolatos teikia Lietuvos dar-

Seimc 1921 m. gruodžio mėne
sio 16 d. Įteikė interpeliacija 
vyriausybei. Socialdemokratų 
frakcija klausė ministerių., ar 
jie žino, kad Lietuvos ministe
rijose ir atstovybėse eina spe
kuliacija ir ką jie ketina daly
ti, kad tai sustabdžius. Po ilgų 
debatų dėl tos Interpeliacijos 
frakcija pasiūlė St. Seflmui pri
imti šitokį nutarimą (“pereik 
namąją formulą”):

“St. Seimas išklausęs vy
riausybės atsakymą į s.-d. 
frakcijos interpeliaciją dėl 
spekuliacijos ir iškilusių dėl 
to debatų, nutarė:

“1. Paskirti iš Seimo nariu 
Komisiją, kuri padarytų Už
sienio Ministerijos atstovy
bių Maskvoje ir Beriine, rei
kalui esant ir 'kitų spekulia
cijoj įtariamų įstaigų, revizi
jų:

“2. Pasiūlyti Ministerių 
Kabinetui tuojau pašalinti iš 
tarnybos asmienis, sukompro
mituotus spekuliacijų opera
cijose ;

“3. Pasiūlyti Valstybės 
Kontrolieriui turėti savo at
stovą prie Užsienio M-jos vi
sais atsitikimais, kuomet Už
sienio Ministerija siunčia sa
vo siuntinius i užsienius jų 
kontroliavimui.”
šitam socialdemokratų pasiū

lymui liaudininkai pasipriešino. 
Jie pasipriešino tam, kad į 
tą spekuliacijos tyrinėjimą kk 
štųsi žmonių išrinktieji atsto
vai; vietoje to liaudininkai rei
kalavo, kad visas .dalykas pasi
liktų tiktai valdžios ir teismo 
rankose. Liaudininkų (kurie 
tuomet vadinosi dar “socialis
tais liaudininkais demokratais“) 
ir valstiečių įnešta "pereina
moji formų la” skalmbėjo taip:

“St. Seimas, išklausęs Vy
riausybės atsakymą į soc. 
deni, interpeliaciją dėl spe
kuliacijos griežtai smerkia 
tokius valdininkų darbus, ima 
domėn, kad visi nusikaltu- 
sieji yra patraukti atsakomy- 
Jbėm, yra tikras, kad visi be 

• išimties kaltininkai bus tinka 
mai teismo nubausti, reika
lauja, kad atatinkamose at
stovybėse ir įstaigose butų 

' padaryki nuodugni revizija, 
ir .eina darbų tvarkos eilėj 
kitų punktų svarstyti.”

Suprantąma, kad už šito liau
dininkų pasiu'lymo klerikalai 
griebėsi, kaip skęstantis už kar
ties. Jų vadas, kun. Krupavi
čius ve ką pareiškė St. Seime:

“Kadangi socialistų liaudi
ninkų pasiūlytoji rezoliucija 
pilnai atatinka krikščionių 
demokratų bloko nusistaty
mui, tad krikščionys demo
kratai balsuos už Socialistų 
liaudininkų pereinamąją for
mulą.” Z
Diedui kademai! Turėdami 

absoliučią daugumą St. Seime, 
jie betgi nedrįso pasiūlyti net 
savo rezoliuciją tuo opiu klau
simu ir buvo priversti Slėptis 
už liaudininkų .pečių.

Bet liaudininkai juos išgelbė
jo. Liaudininkų rezoliucija, vie
na, apsaugojo nuo traukimo 
atsakomybėn kun. Vailokaiti, 
kun. Jurgutį, krikščionių demo
kratų partiją ir kitus, asmenis 
bei įstaigas, surištas su Puri
ckio operacijomis; nes ta rezn-

narių nekomunistų neva dalyva
vęs muštynėse, būtent: kad 
koks tai “špetnybė žydas” mu
šęs Žilinską. Vienok ir šito as
mens vardą jie nedrįsta pami
nėti; todėl yra aišku, kad tai 
yra prasimanymas.

Vardais jie pamini, kaipo 
muštynių kaltininkus, viso tik
tai du asmenis: Bubnį ir Glave
cką. Bet pasirodo, kad ir juodu 
su nieku nesimušė. Bubnls, gir
di, rėkęs, kad “tuos rup.” ko
munistus reikią m,uiti (kas gal 
būt taip pat yra melas), o Gla
veckas rodęs,, kad reikią išjmest 
Jankaitį (kuris kėlė didžiausią 
triukšmą).

Ar Bubnis su Glavecku taip 
elgėsi, kaip komunistų organas 
rašo, tai yra nesvarbu, bet iš 
paties komunistų aprašymo yra 
aišku, kaip diena, kad juodu 
nesimušė. Reiškia, su komuhiš- 
tais-- mušėsi ne unijas nariai, 
bet kokie tai kiti žmonės, kuo
met , dalyvavusieji susirinkime 
pasyviai žiurėjo į tas muštynes,

kviriis šlamštelis? apsimeta ne
žinančiu ir klausia, kasgi tuos 
policistus pakvietė. <Bet apie tai 
jau buvo rašyta įvairiose ko
respondencijose: kada komunis
tinius triukšmadarius negalėjo 
nieku budu suvaldyti pirminin
kas, tai -jisai pasikvietė pagal-[ 
bon salės užveizdą; o pastara-I 
sis paprašė, kad pats mitingas 
nubalsuotų, ką daryt su triukš
madariais. Kai mitingas didele 
balsų dauguma nutarė, kad juos 
reikia pašalinti, tai salės už- 
veizda pavedė šitą darbą atlikti 
policistams. Kadangi tečiaus 
triukšmadariai mėgino poficis- 
tams pasipriešinti spėka, tai šie 
ne tiktai išmetė juos iš svetai
nės, bet da ir apkūlė. I

Labai aiški istorija. Ir ko čia 
komunistai taip kvailai mėgina 
apgauti publiką? Nejaugi pub
lika sutiks su jais, kad jie ge
rai darė, begėdiškai šmeiždami 
“skebu” lokalo pirmininką ir 
keldami triukšmą mitinge? Ne
jaugi ji palaikys juos "mučel-

Vyr. Tribunolo Valstybės 
Gynėjo padėjėjas (pasirašė) 
Valtys.

Nuorašas įoriginalui aitatin- 
kk.

Tribunolo Sekretorius (pa
sirašė) parašas neaiškus. 
(ANTSPAUDA)

(Galas)

Pastabos.
Žmonės saiko, kad iš komuni

stų makaulių paskutinis prote
lis išsikraustė, o ton vieton 
jiem jų organai supumpavo 
fanatizmo. Ir dabar šitie fana
tizmo pripupipuotį. gaivalai at
eina i žmonių susirinkimus ir 
kelia betvarkę. Ir todėl žmo
nėms priseina net šauktis tvar
kdarių pagelbos. O t, prie ko ko- 
munistus privedė mulkinimo 
propaganda!

liucija sako, kad jau “visi nusi- ir tik vienas unijistas (jei ko- 
kaltusieji yra patraukti atsako- munistų laikraštis nemeluoja) 
mybėn”, t. y. nusikaltusieji rodė savo pritariamą tiems,, ku

rie pėrė kailį komunistams.yra tiktai tie, kuriems valsty
bės gynėjas tuomet buvo iškė-' 
lęs bylą, — Puryckis, Vaitieku- 
ii*as, Avižonis, Milichovskis ir 
šutinis.

Antra, kai St. Seimas nuta
rė, kad spekuliacijos tyrinėji
mas butų paliktas tiktai teis
mo ir administracijos rankose, 
tai klerikalams pasidarė gana 
lengva trukdyt tą tyrinėjimą ir 
kitokiais budais daryti į jį savo 
įtaką. Administraciją klerikalai 
paėmė savo kontrolėm o teis
mas gali nepriklausomai veikti 
tiktai tuomet, kai jį paremia 
nevaržoma visuomenės opinija; 
bet visuomenės opiniją suvar- 
žyt yra nesunku, naudojantis
kar£ padėtim, spaudos cenzūra 
ir t. t.

Pravesdami savo pasiūlymą 
St. Seime, liaudininkai priren
gė dirvą ne tiktai tam, kad 
Puryckio byla galėjo būt atidė
liojama dauginus kaip per tre
jetą metų, bet ir tam,, kad Pu
ryckis su kompanija galų gale 
išsisuko nuo bausmės.

Tai yra vienas iš daugelio 
pavyzdžių,' kaip Lietuvos liaudi
ninkai duoda save panaudot 
klerikalinės politikos tikslams.

GALŲ GALE PRISIPAŽINO.

Per savo spaudos organus 
Brooklyno komunistai skelbė, 
kad vasario 19 d. lokalo 54 mi
tinge juos sumušę “socialistai, 
tautininkai ir klerikalai”. Bet 
dabar jau jie patys prisipažįs
ta, kad tai yra melas.

Kovo 3 d. “Laisvė”, mėginda
ma įrodyti savo partinių prie
šų kaltę dėl to incidento rub
siuvių mitinge, šitaip ‘polemi
zuoja su kitais laikraščiais:

“Kas sumušė unijistus ir 
unijiste.s? ‘Naujienos’ tvirti
na, kad juos sumušę policis- 
tai. Taip kalba ir ‘Garsas’ 
Bet ‘Vienybė’ ir ‘Sandara’ 
skelbią, kad mušis ėjo su 
detektyvais. O iš kur tie de
tektyvai atsirado? Kas jie pei 
vieni? Kas juos alkvietė į 

"unijos lokalo susirinkimą?
Kaip jie įėjo į unijos susirin
kimą?“
Sekančiam to paties laikraš

čio numeryje vienas ypatingai 
pasjžyntėjęs savo begėdiškumu 
melagis sekančiai mėg na a;-- 
kelbnti komunistų priešus:

“...0 Bubnis, kuru laksty 
damas po svetainę rėkė ‘mušt 
mušt tuos rup.’ -r ar jis ko
munistas. O Glaveckas, kuris 
rodė ‘plaktuku’ ir šaukė, iš
mest Jankaitį!’ — ar jis ko
munistas? O, pagalios, tas 
špetnybė z(seku Sirvydus) 
žydas biznio y agentas, kuris 
mušė Žilinską — ar ir jis 
komunistas?” f
Taigi po viso didelio riksmo 

komunistų spauda tesugeba 
tiktai šitokiais argumentais pa
remti savo pasaką, kad triukš
madarius sumušę “socialistai, 
buitininkai ir klerikalai.”

Pasirodo, kad komunistai ga
li nurodyti tiktai vieną atsiti- 
kimą, kur kas nors iš unijos

Tuo budu negali būt abejo
nės, kad muštynės, ėjo iš tiesų 
tarpe komunistų ir policistų 
(ar detektyvų). Brooklyno mas-

ninkais” dėlto, kad jie su kurni 
šėlomis šoko ant policistų, ku
rie buvo atėję daryt tvarką mi
tinge?

Jeigu komunistai turėtų bent 
truputį žmoniško senso, tai jie 
po to skandalo tylėtų, kaip ois- 
teriai. '

Byla dėl šmugelio valdžios įstaigose
Kaltinimo aktas

JUOZUI PURYCKIUJ, JUOZUI VAITIEKŪNUI, JUOZUI
AVIŽONIUI, ZACHAR UI MILICHOVSKIU1 

IR JUOZUI ŠUTINIUI.

(Tęsinys)

K ąltii n i m o s u f o r m u lavįi m as
Remiantis išdėstytu, buv. 

Užsienių Reikalų Ministeris 
Juozas Puryckis 39 metų, buv. 
lo'š' Ministerijos Bendrojo De
partamento Direktorius Juozas 
Vaitiekūnas ,'»7 melų, buvęs 
Maskvos Atstovyliėš patarėjas 
Juozas Avižonis 10 melų, buv. 
Diplomatinis kurjeris Zakaras 
Milichovskis 42 melų, ir Už
sienių Reikalų Ministc/ijos 
Ūkio Vedėjas Juozas Šutinys 
26 metų, yra kaltinami:

1) lame, kad 1921 m. lap
kričio mėnesy, užimdami auk
ščiau pažymėtas tarnybines 
vietas, iš anksto susitarę ir 
bendrai veikdami su pasipelny
mo tikslu, prasižengiant prieš 
įstatymus, sumanė nugabenti 
Maskvon kokaino, sacharino 'ir 
kitų prekių - realizavimui jų 
Rusijoj sayo naudai ir, kad 
minėtas prekes galėtų nuvežti 
Maskvon visiškai legaliai ir be 
įvežamojo Rusijon muito, pa
siuntė jas Maskvon, sukrovę į 
vagonus siiunčiamu.s vieną su 
miltais, kitą su tcukru.mi kaipo 
Lietuvos ‘ Valstybės auką Ru
sijos badaujantiems ir trečią 
su maišiu Lietuvos Atstovybei 
Maskvoje., ir tokios perdideles 
sau valdžios pasisavinimu di
džiai pakemike valdymo tvar
kai, i. y. nusikaltime Baudž. 
Slal. 51. 631 str. 3 d. numaty
tame, ir 2) tame, kad pasiekti 
aukščiau nurodyto tikslo, ži
nomai melagingai pažymėjo 
liudyme 'Nr. 16751 ir raštuose 
Rusų Ątsltovyjbei Lietuvoje, 
Muitinių Departamentui ir 
Gelžkelių Valdybai, kad minė
ti vagonai siunčiami Užsienių 
Reikalų Ministerijos su cuk
rumi ir miltais Rusijos badau
jantiems ir su maistu Lietuvos 
Atstovybės ir G e ne ralio Kon
sulato Rusijoj reikalams, pa
slėpus, kad juofre vežamas ko
kainai, sacharinas ir kitos 
prekės, ką padarė neprisilaiky
dami įstalymų nustatytos tvar
kos dėt kokaino, sacharino ir 
kilų užsienin .gabenimų I. y. 
pmikallime Baudž. Slal. 51 ir 
667 str. numanytame.
; Boto, j Ihivl Užsienio ‘Reikalų 
Ministeris Juozus -h Puryckis 
yra kaltinam is dar ir tame; 
kad jis, būdamas Pasiuntiniu 
.Vokietijoje, aifkčiau 'susitaręs 
ir bendrai veikdamas /su pusi- 
slčpusitps nuo tardymo ‘ir tei
smo buv. Beribio Atstovybės

Sakau, tie Chicagos ir Brook
lyno lietuviai kriaučiai tai tik 
drąsuoliai. Jie pirmutiniai savo 
lokalus "apčystijo” nuo^Kusijog 
patriotų. Ir dar tokioj vietoj, 
kaip Brooklyne, kur komunistų 
"Laisvė” su savo “štabu” gyve
na. 

* ♦ *
Chicagos ir Brooklyno rub- 

siuviai davė Rusijos patriotams 
lekciją, kad čia ne Rusija, ir 
kad jie savo partijos kromelio 
nekištų į darbininkų organiza
cijas, x

* * • *
“Laisvė” su visu savo “šta

bu” sako, taip jaučiasi, kaip vi
nį nukandus, nes visi jos šauk- 
sanai ir rubsiuvių bauginimai 
nuėjo miargiui ant uodegos. Ir 
“Laisvė” dabar gali iki ausų iš
sižiojus rėkti, kad "susipratę” 
darbininkai turi protestuoti 
prieš “fašistus”, tai bus vis 
viena. —Kalvis.

Ar išpildėt savo 
lįplauky taksy blankas?

Tiktai viena saavitė liko Atsakys^ laiškus moterių ku- 
iki kovo 15 kuomet visos, 
įplaukų taksų blankos turi 
būti išpildytos/ Jūsų rapor
tas turi būt padarytas tuo-

DIRBTUVES MERGAITE
VIENA IŠ 98

rios klaus apie Lydia E. 
Pinkham’s Vegelable 

Compound

Lititz, Pa. -— “Aš buvau labai nėr-• • • n • — j Ij1LXLZ, Jt cl. ** ■ ’ zib UUVdU- idUdl u<_l -jaU, jei dar JO nesate viską ir kentėjau ilgą laiką nuo skau-
darę. .• T

I Be jokio atlyginimo jus 
(galite gauti taksų eksperto- 
! pagelbą su jūsų raportu 
Central Manufacturing Diš- 
triet Bankoje. z ,

J. F. Bagdžiunas ir J. S. 
Czaikauskas, Lietuvių . Dę-. 
partmente, sako,;kad j,ie;mU-

sekretorių Ona Jagomastaite ir 
atstovybės attache Teodoru 
.Skrinnikovu, laikotarpy 1919- 
1920 metų pasipelnymo tikslu 
supirkinėjo įvairių šalių valiu
tą ir brangenybes ir, kari su
pirkinėjami daiktai galėtų bū
ti he kliūčių ir muite ap?nokė- 
jimo pervGŽami iš vienos vals
tybes kiton, naudojosi diplo
matiniais kurjeriais ir valsty
bine antspauda ir lokiu perdi- 
delės sau valdžios pasisavinimu 
didžiai pakenkė valdymo tvar
kai, nes diskreditavo Lir. tuvos 
Valdžią visuomenes ir užsienių 
akyse, t. y. nusikaltime Baudž. 
St. 51 ir 636 str. 3 d. numaty
tame;

2) tame, kad pasiekti minė
to 1 punkte tikslo, žinomai 
melagingai pažymėjo išduot uo
te Jagomastaitei ir kitų pa
suose ir liudyjimuose, kad jie 
buk lai važinėją užsienin val
stybiniais reikalais ir veža po 
antspauda diplomatinius pa- 
kkilus t. y. nusikaltime Baudž. 
St. 667 str. numatytame;

3) tame, kud laikotarpy
1918-20 m., užimdamas % Pa
siuntinio Vokietijoje vielą pa
sisavino sau iš buvusių jo ži
nioje Valstybinių pinigų vie- 
nuoliką mjlijonų tris dcširąliis 
vieną * 1 ūksianti šimtą penkias 
dešimtis vieną auksiną 85 sk., 
kurių negrąžino ir šiam nusi
kaltimui paaiškėjus ir suvarto
jo savo reikalams, 1. y. nusi
kaltime Baudž. St. 2 ir 3 d. 
578 str. numatytame. Galop 
aukščiau paminėtas Juozas
Avižonis kaltinamas dar ir ta
me, kad būdamas Maskvos: At
stovybes sekretoriumi, o vėliau 
patarėju ir turėdamas savo ži
nioje sandelį su gautais iš 
valdžios ir skirtais reprezen
tacijai produktais, naudojosi 
jais savo asmeniniems reika
lams, kaip antai, sumokėjimui 
savo privatinės skolos miltais, 
skirtais Atstovybei, ir atsily
gino už darbą savo siuvėjams, 
prigulinčiu Valstybei spiritu t. 
y. nusikaltime. Baudž. St. 1 ir 
3 d. 578 h/, numatytame.

J'odcl ir einant Lietuvos 
Konstituicijos G3§ ir Baudž. 
Proceso 207 str. Juožlp Purve
lę j, Juozą Vaitiekūną, Juozą 
Avižonį, Zakarą 'Milichovskj ir 
Juozą Šutinį turi teisti Vy
ria usis Tribunolas.

Surašyta 1923 m., gružės 
mėn. 26 d. Kaime.

oniai patarnaus visiems lie-
tuviams šioje Bankoje dėl 
taksų . Jie kreipia domės, 
kad jie kalba lietuviškai.

Bankas atdaras kas saba
lą visą dieną, nuo 9 ryto iki 
8 vakare. Kitomis biznio 
dienomis nuo 9 ryto, iki 3 po 
pietų ir 'Seredos vakare 
6 iki 8 vakare.

smų nugaroje ir šo
nų. Aš dirbau dirb
tuvėje ir per tris 
mėnesius aš nega
lėjau visai dirbti. 
Ten buvo dvi mo
terys kurios pasa
kė man apie Lydia 
E. Pinkham’s Vege- 
table Compound. 
Aš netikėjau ką 
jos man pasakojo, 
bet paskiau aš pa- 

<. Jos prašalino ma- 
nerviškumą. Mak/nu

ti pabandžiau ja 
no skausmus ir 
pasakyti, kad aš esu viena ‘98 iš 100’ 
kurioms pagelbėjo. Aš jas rekomen
duoju kuomet tiktai galiu, nes aš ži
nau, kad jos geros dėl moterų tru- 
belių. Aš atsakysiu bile laišką kurį 
moterjs man parašys. Aš~činau, kad 
Vegetable Compound pagelbėjo man 
ir noriu, kad jos pagelbėtų ir kitoms”. 
— Mrs. Charles R. Shuo, R. F. D.

98 iš kiekvieno 100 moterų variuo
ja šias gyduoles nuo visokių ligų ku
rios joms pagelbsti. Taip jos siako at
sakydamos j musų klausimą.

Parduodamos pas aptiekorius visur.

KRAUTUVĖS

Į W0 1

AmurrURt f** ui ui klIOMI

Kitomis biznio 
“ ‘ 3 po 

nuo

Bankos adresas \ra
1112 West 35 St. Garsinkitčs Naujienose

Say! Listen!
Kas Bus 

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 
Seredoj, Kovo 25?

i į Pilnas Grdjiklio Piano; 
įrengimas už $375.00;

grojikho pijau 
kuris yra padarytas iš parinkto rješuto medžio labai dai-
šis jrengimas susideda ’iš geros rųšie.1

Šiai nubaigtas, užtikrintas suteikti gerą muziką ir laiky 
’ti per daug metų. 'Liipgi daili ant grindų pastatom;) liam

Icliii, visa 
ką už ......

Parduodam an( daliniu išmokėjimų.
KRAUTUVES ATDAROS VAKAR

$375.00

-79 Archer Avtmre, kampas Rich
-32 South I^aisted, Street, prie
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Štai Kas Dalyvauja Didžiajam

NAUJIENŲ KONCERTE
' kuris įvyks

Kovo 8ta diena siu metu

CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ

Nora Gugienė

kk ' ’

' 'f*1

;<V: ' \j^/:

?;.* . • v •'*,.« *■

K,

Visų mylima dainininkė, soprano. Ji čia 
savo skaisčiu balseliu palinksmins visus 
Naujieniečiuš.

3131-35 South Halsted Street
'V'■ i • • . ■ ; v t ■. < \ ■'>

> • /n > .■ r- /

1 Birutes Choras
' . čia visu mylima Birutė po' vadovyste Kompozitoriaus 

A. Vanagaičio bus žymiausiąja: dalyve ir programos 
vedėja ir, visais dailės muzikos ir grožės atžvilgiais at- 
sakomihga užtai kas programoje bus gero ir kas negero.

S x *

PovilasStogis

jf •$

BrV > - H • g{.

Basas. Tai yra viršila

Justas Kudirka
Jau atsižymėjęs dainininkas Lietuvos Operos tenoras, 
o vėliausiais laikais Beethoven Konservatorijoj Dainos 
Mokytojas.

Dzimdzi Drimdzi
Susidedantis iš pagarsėjusių Lietuvos artistų: B.Dikinienes, J. Biki
nio, V. Dineikos, J. Olšausko ir A. Vanagaičio. Jie čia atliks visą 
antrąją programos dalį. Čia pastatys Lietuvišką Karčiamą pagal 
lietuviško styliaus, ant kiek tik aplinkybės leis, ir toj karčiamoj jie 
atvaizdins Lietuvos sųčiaus gyvenimą su dainomis ir daugybe juokų, .

Lalu Raben
Smuikininkė, Beethoven Konservatorijos Mokytoja. Ji 
plačioj visuomenei dar nežinoma, bet labai verta susi
pažinimo.

M. Yozavitas
Pianistas, turis didelių šansų pradėti konkuruoti su 
Paderevvskiu.

visų basų, kuris jau 
i

turėjo laimes patekti į 

didžiuosius Chicagos 

. Teatrus ir kas-dieną 
$a i n u o t i chicagie- 

čiams. t

Programas Prasidės Lygiai įsa ir Baigsis apie 9tą Vakare. Polam bus Šokiai iki Pirmos iš ryto
,.u n...... I .... M.Į . ___ II 1 . .------ —-n--r~r i-l.ll.m M ■ i i ■— l — l n — u l.lll l I—: . ■■■ ■- ■— ——............■.......................... ■ ... m • > ....... -————————--------------------------1—|----- |------------------ į—rTĮIT-------------- IHirrniĮį^l^ll.1 —II II Jll l I !!■■——

Isalkusiems ir istroškusiems bus galima užkasti ir Bilietų kainos: $1.00, $1.50 ir $2.00. Vaikai, kurie neuž-
. ims sėdynęs dykai, bet kurie norės užimti kėdę turės

atsigerti. mokėti pilna kaina už bilietą.

Visus Naujienų Draugus Kviečiame Dalyvauti NAUJIENOS
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LIETUVIŲ RATELIUOSE
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Ar pamenate Lietuvos 
karčiamą?

Ar pamenate Lietuvos kar- 
čiamą pas kokį nors I*eibą, ku
rioj ne vienam teko “išmesti 
pusbuteliuką” ir “pasilinksmin
ti.“ Jei jau spėjote ją užmir
šti, tai galėsite ją prisiminti 
Naujienų koncerte, nes Dzimdzi 
Drinudzi artistai atsiveža su sn 
vim Lietuvos karčiajną ir jums 
visiems ją parodys, pilną ju
moro ir Unksmių dainų.

P-nas P. Žadeikis apie 
Lietuvos ūkį

Lietuvos konsulas Chicagoj<? 
p. P. žadeikis, paskutiniame sa
vo pasikalbėjime Fort Dearborn 
viešbuty su vietiniais biznie
riais, patiekė gana aiškų vaiz
dą apie Lietuvos ekonopiinj sto
vi.

Negalėdami atpasakoti visą 
jo įdomią kalbą, patieksime 
nors jos svarbesnes mintis.-

lieka 6 nuoš., o 
mažiau — vos 

Dirbamos žemės 
tiek pat, kiek iv

Lietuva kaip žinomą yra že
mės ūkio šalis. 97 nuoš. jos 
gyventojų užsiima žemdirbys
te ; pramonei 
prekybai dar 
21/2 nuoš. 
pas m ii s yra
Danijoj, bet Danija gauna tris 
syk daugiau vaisių už mus, nors 
musų dirva skaitosi vidutine, o 
vietomis ir labai gera.

Lietuvos kaimietis yra labai 
konservatyvus elementas. Jis 
kratosi visokių naujienybių 11 
eina tėvų pėdomis. Į kiekvieną 
pagerinimą žiuri su nepaasiti- 
kėjimu. Kovai su tuo konser- 
vatiškumu įvedami liaudies 
mokyklose ūkio skyriai, kurie 
su laiku pakeis sodžiaus pažiū
ras. Už poros metų žadama į- 
vesti ir priverstinas mokinimas, 
kas taipogi prisidės prie pakė
limo apšvietos.

Ūkis r- tai svarbiausias lie
tuvių užsiėmimas. J jį todėl 
tenka kreipti ypatingos do
mės. Paskutiniu laiku dėtos 
pastangos jau atnešė vaisių. Iš 
javu ūkio mes einame prie gy-

motai 
buvo

ekonominiu 
džiuginanti,.

bendroves ir kitokių, kurių skai
čius bendrai siektų virš tūks
tantius.

Svarbu yra pastebėt i t. jog 
Lietuvoj organizuojami Preky
bos Rūmai. Jų uždavinys bus 
platinti prekybų, duoti valdžiai 
patarimų, rupinties bedarbiais 
ir kelti biznio bei teknikinj auk
lėjimą.

vulių ūkio. Įsigyjant geresnes 
veislės gyvulių ir tobulinam pie
nininkystę. Tiesa, jaučiasi sto
ka trąšų ir jas tenka gabenti iš 
užsienio. Bet greitu 'laiku, ge
rai , žinomas chicagiečiams, 
Swiftas žada steigti Pabaltijoj 
trąšų ir muilo fabriką ir tas 
gal palengvins musų ūkinin
kus.

Pereiti 
žvilgsniu
Nors rugiai ir nekaip užderėjo, 
bet musų eksportas siekė 266 
m ii. litų, tuom tarpu kaip im
portas — tik 206 m ii. litų. Rei
škia 60 mil. litu yra aktyvus 
balansas. Tas atsitiko todėl, 
kad žemės ūkis pakilo, sulygi
namai su pereitais metais. Prie 
progos reikėtų pažymėti, kad 
ir Tautų Sąjungos raportas ro
do, jog Lietuva finansiniai yra 
tvirta.

Už poros 
.100 m ii.

Finansai.
Dabartiniu laiku 

išleista 93 milionai. 
mėnesių turėsime ir
Amerikos lietuviai siųsdami do
lerius Lietuvon prisideda prie 
išleidimo naujų litų ir tuo bil
du gerina musų finansus. 1923 
metais Amerikos lietuviai pa
siuntė S1/^ milijono dolerių.

Iki šiam laikui žmogus norė
damas pasiskolinti pinigų turė
jo mokėti baisiai didelius nuo
šimčius. Tas įvykdavo ne vien 
dėl to, )<ad pinigų arba kredi- 

jos dygsta kaip grybai. Turime to truko, šiame dalyke reikia 
10 akcinių bankų, 12 finansinių i'.mti domėn ir nepasitikėjimas 
namų ir mainymo kontorų, a-.ne tik krašto valdžia, bet ir Ii- 
pie 236 smulkių kredito bankų to kursu\ Tik dabar jau pra- 
(90 žydų ir 14 vokiečių), 400 dedama atsipeikėti iš tos psi- 
vartotojų draugijų, 6 statybos ekologinės ligos. Amerikoj gal

Pramone ir prekyba
Lietuvoj įvairios organizaci-

bus galima gauti prieinamomis 
sąlygomis paskolą, kurią naudo
tų išimtinai ūkio pagerinimams.

Dirbtuves.
Gautos iš Rusijos dirbtuves 

beveik visos veikia. Šalę jų į- 
steigta nemažai ir naujų. Svar
biausi gal tai šaldytuvai, kurie 
gamina ir apdirba maišto pro
duktus. Pažymėtini taipgi ply
tų, kortono, cukraus ir kitokie 
fabrikai. Miškui apdirbti irgi 
steigiamos dirbtuvės, kuriose 
randa uždarbio daugelis darbi
ninku.

Pikapo.) tas į Ameriką.
Lietuvoj vertėtų x atkreipti 

daugiau domės į tuos produktus, 
kurie tiktų eksportui į Ameri
ką, pa v. gintaras, lininiai daly
kai, juostos ir kiti. Jų kaina 
čia Amerikoje neapsakoma. Gai
la tik, kad lietuviai į savo eks
portą kreipia permažai domės. 
Bet su laiku padėtis gal1 pa
sikeis.

Prie padidinimo Lietuvos eks
porto j Ameriką nemažai prisi
dėt ir Chicagos lietuviai. Rei
kalinga kad jie suorganizuotų 
tam tikrą komisiją kuri aty- 
džiai studijuotų vietines sąly
gas iv teiktų atsakančius nuro-

dymus Lietuvos pramoninin
kams. / .

—/R e p.
&

VINCENTAS’ LESČINSKIS
Musų mylimas tėvelis ir 

raugas persiskyrė su šiuo pa- 
i am-

d 
šauliu sulaukęs 31 metų 
žiaus, kovo mėn. 5 d., 2:30 vai. 
ryte, 1925. Paėjo iš PaloliČių 
kaimo, Žvingių parap., Tau
ragės apskr., Kauno rėd. Ame
rikoj išgyveno 12 metų.

Paliko 
du sunu, 
draugus, Lietuvoj tėvą Antaną 
ir seserį 
tas randasi 
vvorth Avė. Laidotuvės 
14 medely, kovo 
1:30 vai. po pietų

dideliame nuliudime 
Vincentą, ir Antaną ir

Oną. Kūnas pašarvo- 
4736 So. Wcnt- 

jvyks 
dieną 

iš namų 
4736 S. Wentworth Avė., o iš 
ten bus nulydėtas į Tautiškais 
kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti mirusiamjam paskutinį pa
tarnavimą.

Nuliūdę ir pilni gilios 
vartos liekame,

Sunai ir gimines.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, tel. Yar<ls 1741

KAZIMIERAS VENCKAITIS
Lygiai metai sukanka nuo 

mirties mano mylimo vyro ir 
musų brangaus tėvelio, kuris 
paliko mus amžinai kovo 8 d., 
1924 m. Už velionio sielą atsi
bus pamaldos, seredoj, kovo 11 
d., 1925 m. R vai. iš ryto Nekal
to Prasidėjimo Panelės šven
čiausios Bažnyčioj. Kviečiame 
visus gimines, draugus ir pažį
stamus dalyvauti pamaldose.

A. A. Kazimieras Venckaitis, 
paėjo iš Tauragės parapijos, Ra- 
Žiškių kaimo.

Liekame nuliūdę amžinai: 
Moteris Vladislava Venckaitienė 
Baktaitė ir vaikai Ona, Kazi
mieras, Vladislavas, Banifacas 
ir Cezaras, brolis Antanas Ame
rikoj ir Lietuvoj, seserys Mari
jona, Uršule, Ona, Agota ir bro
lis Jonas ir Stanislovas.

Pardavimui Panedely-Utarmnke-Seredoje
Jį ffig

Rekordą Sumušantis Išpardavimas

UMINUM INDAI
Specialis pirkinys prieinamomis kainomis! Mes nupirkome šį staką nuo Aluminum Goods Manufacturing Cornpany. Tai yrii 
augštos rūšies in^ai ir parduodami dabar labai žemomis kainomis. Nusipirkite dabar sau reikalingų indų kol kainos labai 
pigios. Nesumaišykit šitų Aluminum indų su pigesniu1 tos rųšies tavoru kur matot garsinamus arba duodamus dovanomis. 
Pamatykit langų išpuošimus. — Neimant orderių paštu nei telefonu — paliekame sau teisė aprubežiayimui skaičiaus.

j ♦ Oppenheimer — Skiepe

C IA YRA
ARBATAI KATILIUKAI, be suitavimo, 
kletkuoti šonąi, žibančiai pališiuoti, 5 
kvortų didumo, $1.19; d* 4 CQ 
7 kvortų mieros, po 4* ■ "Ov

SRIUBAI PUODUKAI, plokščiais dug
nais, 3 kvortų miera, stora A C m 
rankena ‘tUU

SRIUBAI KATILIUKAI, apskriti, gerai 
pališiuoti, drato rankena, žvilgančio už
baigimo, 2 kvortų miera, su AAP 
viršeliu, specialiai www39c

4 i ;

PERKOLATORIAI, dailus, 

kvortų diduono 
parsiduoda

2

72c

PERKOLATORIAI, paneled, 3 
kvortų didumo $1.29 
parduodama

CONVEX KATILIUKAI, paneled, 
kvortų, su viršum, specialiai

gerai pritaisytaRENDEIJUKAI, labai 
rankena, 
llz2 kvortos 21c 3 kvortų 37c 
2 kvortų .... 29c 4 kvortų 51c
TUOSTERIAI, apvali, IOV2 colio dia
metre, prinituota plieninio drato ranke: 
na, užsidarąs , 
viršelis UvU
VANDENS UZBONAI, colonial išmar- 
ginimo, 2*^ kvortos, žibančiai pališiuo- 
tas, žibančiai užbaigtas 
vidus 69c

KEPTUVAI, 14 gauge aluminum, gerai 
pališiuoti, žvilgančiai užbaigti, 7 C p 
10 colių diametre, po f vv
DVIGUBI KATILIUKAI, kletkuoti šo
nai, 1 Vi kvortos, nedeganti kranai, di
deles plienines rankenos, 
specialiai po vvw
DVIGUBI KATILIUKAI, plieninis, 
lengvai pakeliama rankena, 
užbaigimo, su dangčiu, 
L’4 mieros, po

su 
žvilgančio 

79c

PERKOLATORIAI, kletkuoti 
kvortų mieros, . labai stipriai 
specialiai šiame išpar
davime

šonai, 3 
padaryti,

85c

PERKOLATORIAI, su lenktu 
pridedama rankena, 2 kvortų 
didumo

kraneliu,

72c

PUDINGUI SETAI, 1, 11Z2 ir 2 kvortų 
įtalpos, žvilgančiai užbaigtas ZLftf* 
vidus, specialii už setą “ww»

PERKOLATORIAI, su lenktu kraneliu, 
pridedama rankena, 2 kortų 
mieros, specialiai 85c

INDŲ MAZGOJIMO BLIUDĄS, 
gilus, storo plieno rankena, 10 
didumo, 69c., 14» kvortų 
mieros

ekstra 
kvortų

85c
RENDELIUKAI*— apskriti, paneled šo
nai, gerai pališiuoti, žvilgančiu užbai
gimu, su viršeliu, R A f*
4 kvortų miera WwV
6 kvortų miera, 
parsidtaoda po - 94c
STEW KATILIUKAS, dratinė rankena/ 
3 kvortų didumo, dailus arba kvarbuoti 
kraštai, ekstra storo gryno AAC 
aluminum "fvv

pskriti, gry-

SIETUKAI, žvilgančiu viduryje, su plie
ninėmis kojomis, prinituotos ranke
nos, 9Va colių dia- ZL7c
metre ■ **
11^2 colių dia- C A. f*
metre

KEPTUVAI, 16 gauge gryno 
žvilgančio užbaigimo, 9 colių 
diametre,, specialiai

aluminum,

53c
INMAIŠIMU1 BLIUDAI, į setą įeina 
trys bliudai, 1, 1V2 ir 2 kvortų didumo, 
žvilgančiai pališiuoti, storo 
gryno aluminum, specialiai po

6 li/2 kvortos didumo
2 kvortų didumo
3 kvortų mieros
4 kvortų mieros

SRIUBAI KATILIUKAI, apskriti, gry
no storo aluminum, 4 kvortų 
mieros, ilga rankena, sii dankčiu vww

SRIUBAI KATILIUKAI, apskriti, gryno 
storo aluminum, žvilgančio viduj užbai
gimo, 6 kvortų miera, ilga rankena, su 
viršumi, dailus šonai, R7f*
šiamte išpardavime ” ® **

21c 
29c 
37c 
51c

INDŲ PLOVIMO BLIUDAI, 14 
( kvortų diduomo po

STEK KATILIUKAI, ' dratinė 
rankena,žvilgančiu viduj užb 
aigimo, 4 kvortų miera, storo, 
gryno.

aluminum, Vwv

STEW KATILIUKAI, dratinė 
rankena,žvilgančiu viduj užb 

aigimu, 6 kvortųmiera, stovo 
U'yno , 7AA
alutninum ■

85c
INDŲ PLOVIMO BLIUDAI (ap
skritas) 10 kvortų didumo 69c

BERLINO SOSŲ BLIUDAS, pa- gQ^ 
neled, 4 kvortų WV

KEPTUVAS, storo aluminum, 
žvilgan-čiu viduj užbangimu, 7 
colių 9 Ar
diametre, specialiai fcv.V DVIGUBAS PUODAS, paneled ggn 

specialiai

ELENA JUAKEVK.AITĖ
Musų mylima, sesutė persi

skyrė su šiuo pasauliu sulau
kusi 26 metų amžiaus, kove 5 
d., 1925, 10 vai. ryte, po sun
kios ligos Hgonbuty. Paėjo iš 
Kauno rėd., Panevėžio apskr. 
Upyčio parapijos, Višvučių oko- 
licos. Amerikoje išgyveno 11 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
brolį Mikolą, dvi seseris, Anto- 
sę Danainienę, ’ Stelą Grigaliū
nienę ir švogerį Juozapą, Lietu
voj seserį Marijoną. Kūnas' pa
šarvotas randasi 2157 Coultet 
St. Laidotuvės įvyks panedėly, 
kovo 9 iš namų 8 vai. ryto j 
Aušros Vartų parapijos bažny
čią, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visus gimines/draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti mirusiamjam paskutinį pa
tarnavimą.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame,

Brolis, seserys ir švogeris.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, tel. Yards 1741

JUOZEFA SAUNORIENE
Musų mylima moteris-moti- 

nėlė persiskyrė su šiuo pasau
liu sulaukusi 31 metų amžiaus, 
kovo 5 d.» 1925, 6 vai. ryte. Pa
ėjo iš Kauno rėd., Kaltinėnų 
parapijos. Amerikoje išgyveno 
Jl8 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Liudviką, dvi dukteris 
Juozefą ir Stasę, 5 sūnūs, Stasj> 
Juozapą, Petrą, Bronislavą ir 
Fi’anciškų ir peną seserį Kazi
mierą Shickstirienė ir tris bro
lius, Stanislovą, Juozapą, Anta
ną ir 1 brolį Lietuvoj ir tėvus 
ir vieną pusseserę Altrevičienę. 
Kunos pašarvotas randasi 4342 
S. Paulina St. Laidotuyės įvyks 
panedėly, kovo 9, 8 vai. rytą iš 
namų j šv/ Kryžiaus bažnyčią, 
o iš ten bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai! kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti (mirusiamjaęi paskutinį 
patarnavimą.

Nubudę ir pilni gilios sielvaR- 
tos liekame,

Vyras, Runai, dukterys 
ir gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

KOSTANTAS GINTALAS
Musų mylimas tėvas ir vy

ras persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukęs 58 metų amžiaus, kovo 
5, 1925, 7:15 vai. vak. • Paėjo 
iš Kauno rėd., Telšių apskr., 
Varnių parapijos Vembutų oko- 
licos. Amerikoje išgyveno 24 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Olimpiją, sūnų Banifa- 
cą ir Kazimierą ir dukterį Oną. 
Kūnas pašarvotas randasi 1621 
So. Halsted St. Laidotuvėse 
įvyks panedėly, kovo 9, 8:30 vai. 
ryto iš namų j Apveizdos Dievo 
par. bažnyčią, o iš teh bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskutinį 
patarnavimą. 1

^Juliudę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame.

Moteris ir Vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius' Rodžius, tel. Canal 6174.
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ŠIANDIE RISIS K. POŽĖLA 
IR M. PLĖSTINA.

M. Plėstina ,

šiandie Regiment Ą.rmory ($4 
iiU \Ventworth)'. risis Marin 
Plėstina, kuris yra vadinamas 
“Tarzan pf the mat.” Per pas
kutinius septynerius metus dar 
nė vienam nejtfisisekė jo pečių 
prie matraso prispausti.

K. Požėla 
I

Risis taipgi ir Požėla, kurio 
taipgi nė vienam nepasisekė pa
risti. Tai du ne.veikiami čem
pionai. O kadangi ristynėse da 
1 y vau s dar Jack Sherry, ta J 
ristynės bus tikrai nepaprastai 
svarbios. Svarbios bug dar ir 
todėl, kad šį kartą Karoliui 
teks su gan stipriu priešu susi
durti.

ŠIMKUS RENGIASI KRYŽIA
VOTĮ POŽĖLĄ

J. Šimkus turi daugybę iškar 
i iš angliškų laikraščių, ku

i
i
i

Merginos—Jūsų 
Rūpesčiai Užsibaigė!

i 
i
i

Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo 
kav yra pleiskanos ir kaip nuo ją 
atsikratyti, šiandien yra vįgiškai pa- 
prastu dalyku užlaikyti save plau
kus ir galvos odą ėvarioje ir svei
koje padėtyje.

ištepant galvų kaa vakaras einant gulti 
per savaitę ar dešimtį dienų, sunai
kins pleiskanas ir paragins jūsų 
plaukų augimą. Po to naudokite 
Ruffles tik retkarčiais sulig reikalo 
ir daugiau neturėsite jokių nesmagu
mų su pleiskanomis.
Bonsą 65c. aptiekose, arba už 75c. 
prisiunčiame staliai iš dirbtuvės.

F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 4thSL, SrookJyB, N.Y

i 
i

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

. buvo jo ristynės aprašomos. Vi
sur apie j j kalbama, kaipo apie 

| pirmaeilį ristiką. Esą jis ne
paprastai gerai ritasi. Mokąs 
savo priešą taip supinti, jog pa
starasis ir/ juste nepajuntąs. 
kaip jo' pečiai prie matraso 
prispausti. <>i\ jo vikrumas 
esąs neįmanomas.

Visa tai reiškia, jog Šimkaus 
asmenyj Požėla sutiks labai 
kietą priešą.

Jųdviejų ristynės įvyks kovo 
13 d., School Hali svetainėje, 
48 ir Donore. —-N.

RYTOJ KLIUBE DIDELIS ŠU- 
RUM BURUM

Rytoj Universai Atletikos 
kliube įvyks didelis šunim bu
itim, — 4 vai. po pietų “Balto
jo Dobilo” čempionas risis su 
Stočkum, armijos ristiku. Lai
mėtojas gaus auksinį medalių. 

į Levickis jau vieną auksini me
dalių laimėjo,' ir tas medalius 
rytoj jam bus įteiktas.

Kliubas nupirko nepaprastai 
gražią taurę, kuri bus įteikta 
biliardo turnamento laimėtojui.

Biliardistai, sukruskite ir pri
sirašykite prie turnamento.—X.

I

KETVERGO RISTYNĖS

Ketverge Požėla ritosi Scho- 
enhofeno svetainėje su Peterso- 

I nu. kuri į posę valandos parito. 
Turėjo su Požėla ristis Clap- 
ham, bet, tur būt, pabūgo ir 
neatvyko.

Kiti laimėtojai buvo šie — 
Steinkė paguldė McGee, Wl. 
Zbyszko Bagantzą, o Zarinof- 
f o ristynės sd A. IHl’u išėjo ly-> 
giomis. ,

NEPAPRASTOS RISTYNĖS 
i

Į šiandie West Side Auditori

joj (Racine ir Taylor) susikibs
Į du garsus ristikai — Garkaven- 
ko su VVladek Zbyszko. Risis 
iki peigalės. Be to, ristynėse 

, dalyvaus Steinke,* Fribergx’Ši
ki ir kt. —Y.

Pranešimai
is, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
Moterų Apšvietus Draugija ' rengia 

17-tą metinį koncertą, subatoj, kovo 
7 d., 1925, Meldažio svet., 2242-44 W. 
2rd Place. Vakaro programas prasi
dės 8 vai. vak., o duris atsidarys 7:30. 
Programe dalyvaus gerai žinomi 
Dimdzi Drimdzi artistai ii* daugelis 
kitų. Prašome publikos kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti.

Liet. Moterų Dr-ja Apšvieta
Rengimo Komisija.

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
V.isi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo natriuose 

apie tai malonėkite pranešti 
3210 S. Halsted 

Tel. Boulevard 9663, Taipgi jei 
,'n'1 ... .... t “Naujienų”

ikraštį, praneš
inės apriipin.si- 

laikraščiais.

malonėkite 
“Aušros” Knygynui 
St. T - - - 
tamsta nori, kad apart 
da gani i ir ' lutą laike; 
kilę irgi mums 
me bile lietuviškais 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo o-kių iš vyto pradeda ap
rūpinti savo ko.stmnerius “Naujie- 
1101118*. —Aušros Knygynus.

VVestville, III.

I vakare, 
Dr. A. J. 
ir Dr. L. 
VVcsf villės

Kalbės

Paveiksluotos 
'.veikalus prakalbos įvyks sekma
dieny, l« 
I Iraugelio 
Karalius, 
I )avidonis, 
ir George 
me 
daktarų apie užlaikymą sveikatos. 

Komitetas.

iš Chicagos.
Town lietuvius kviečia- 

aleiti ir pasiklausyti Chicagos

I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
i 
I

Northsidės Bijūnėlio vaikų drau
gijos nariams ižnotina, kad visų 3 
skyrių lavinimosi prasidės norma- 
liškai nuo kovo 7 d., taigi visi Bi
jūnėlio nariai yra kviečiami būti
nai dalyvauti, nes bus pradėtas 
naujas veikimas, kad prisirengti 
dėl progriųno. Lavinimosi laikas 
paprastas. —Komitetas.

( hieagob Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašelpos susirinkimas 
įvyks nedėlioj, kovo 8 d., Zvion- 
zek Polek svetainėj, 1315 N. Ash
land Avė. Visi nariai susirinkite 
laiku. —X. Saikus, rast.

--------- :-------------------

Roseland. — L. S. M. Ratelio re
peticijos \‘Dvi Seseris” įvyks ko- 

I vo 7, 8 vai., p. Liutkevičiaus na- 
nuiose, 138 I'.. 11(1 ■ Si. Visi lošėjai 
bukite laiku. —Valdyba.

'• * ■ , ■ ** t ’ ' » •

Lietuviu Keistučio Paselp. KJiu- 
bas rengta syarbias prclekcijųš, 
nedėlioję, 8 d. kovu 2 v. po pietų, 
McKinley Park salėj. Prelegentu 
bus Dr. C. K. Cherry. lema: Bur
na — ligų vartai. 1 šias prclekci- 
jas privalėtų ateiti netik kliubo 
nariai, bet ir visi lietuviai. |žan 
ga visiems veltui. —Komitetai.

NAUJIENOS, Chicago, I1L
■«~wiw»it—<■ n.mniii <«« »o»»

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI
NAUJOJI FILOSOFIJA

Sekmadieny, kovo 8 d., Ravmond 
Chapely (816. W. 31 si.) MolMo 
Draugų, lektorium bus adv. Kl. 
Jurgelionis. Tema Naujoji filosofi
ja. Paskaita paliečia estetiką, eti
ką ir mokslą. Pradžia 10:30 vai 
ryte. —Mokslo Draugai,

A. L. Teatro Korėjų Sąjungos re- 
peticijo'.s v.tHlAilo

1 valandą po pietų, 
dijoj (įėjimas šalia 
dos svetainėje. Pra: 
ti, nes visai trumpi

''iPaJ<ri, kėliai” 
8 dieną lygiai 
Vaičkaus Stu- 
aptiekos), Mil- 
ome nesiveluo-

M. Balčiu na.s.

EKSTRA SAISIKINKUMAS 
VALDYBOS

Visų Draugijų ir Kliubų priklau
sančių ir nepriklausančių prie Chiea- 
go Lithuanian Auditorium' Korpora'- 
cijos. Susirinkiipas atsibus Kovo Li
tą, 1925, Auditorijos Name, 3133 So. 
-........— —'3-čių lubų, 7:30 vai.Halsted St.
vakare.

Valdybos yra kviečiamos pribūti 
atidėliojimo, nes'yra svarbu.

Del Labo Auditorijos,
Valdyba ir Direktoriai

J. P. EVALDAS, 
Fin Sekr.

Draugystė Lietuvos Dukterų tu
rės susirinkimą sekmadienį, kovo 
8, 1 vai. po p. paprastoj svetainėj. 
Visos narės 
'y vau t i, yra 
gijos labui,

kviečiamos būtinai da
li rau- 
reika-taipjau baliaus 

E. Jozaitienė.

Bridgeport. —
bės Mylėtojų laikys savo mėnesi
nį susirinkimą nedėlioj, kovo 8 d.,1 
1 vai. po pietų Mark VVhile'Sųuare 
svet., prie 29-tos ir S. Ilalsled gt. 
Visi nariai-rės malonėkite būtinai 
laiku susirinkti, nes yra daug

Rašti ni n k

Draugyste .I’ala!inint.os Lietuvos 
susirinkimą šek-

8 ,d., Jubdvalkio 
lėj, .733 W. 18 gt.; 
po pietų, šio stisi- 

bus 
Tū
lai-.

.'aik.vs .mėnesinį 
madienė, k(xvo 
(Rashinskio) sa 
pradžia 1 vai. 
rinkimo svarba bus lame, kad 
išduota maskų baliaus atskaita, 
dėl visi nariai yra meldžiami 
ku atsilankyti.

lg. Žilinską

S LA18-tos x agi vės apielinke 
129 kuopos susirinkimas 
dieną kovo, 2 vai. po pietų, Dvo
rak Parko 
(2(>lh) irMay 
nariai atsilankyti ir 
Ii prirašąniui.

prie Cullcrton 
Malonėkite visi 

naujų alsives-

!)1O.

Lietuvių Laisvės Kliubas laikys 
mėnesinį susirinkimą subatoj, kovo 
7 d., 7:30 y. vak., .Jono Mazelaus- 
ko svet., 3259 S. t’nion Avė. Ger
biami draugai malonėkite visi lai
ku piilAiti į susirinkimą, nes turim 

svarbių reikalų dcl aptari'- 
—K. J. Demereckis, rast.

Dr-stė Lietuvos^ Vėliava Am. Nr. 
I laikys savo mėnesini susirinki
mą .sekmadieny, kovo 8 d., 1 vai. 
po i>ietų. Davis Stiųąre Park sy<4.> 
prie 45 ir S. Paulina gt. Malonė
kite visi draugai atsilankyti, nes 
turime daug svarbių reikalų ap
svarstyti. —F. Matuzas, rast.

LSS. Pildomojo Komiteto (naujojo) 
posėdis įvyks utarninke, kovo 10, 
1925, 8 vai. vakare, Naujienų Name. 
Visi Pildomojo Komiteto nariai ma
lonėkite dalyvauti' šiame posėdy.

A. žymontas.

Bridgepoiio Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadien.t, kovo 8 d. 
Mildos svetainėj, 3112 S. Halsted 
st., 1 vai. po pietų.

P. J. Lėtoko, rast.

Orkestro praktikos įvyksta kas 
sekmadienį nuo 10\yal. iš ryto, Mu
zikantai malonėkit būti punklua- 
liškai. Praktikos atsibuna .L Vaič
kaus studijoj, 3136 S. Ilalsled St.

J. (.rusus, ork. direk.

“Prasikaltėliai” generališka repe
ticija įvyks nedčlioj, kovo X <1., 1 v, 

T>o pietų. Visi valdytos malonėkit
pribūti. —Ko misija.

SLA 176kuopa laikys mėnesinį 
susiriiikinu) kovo 8 (L, 1.3(1 vai. po 
pietų, Jokanto name, • 4138 • Archer 
Avė. Nariai prašomi užsimokėti 
mokesčius ir alsivesli naujų narių 
dėl prirašymo prie SLA.

—J. Povilaitis.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
JUŠKAU draugų Vlado Pidvas-ir 

Stasio Ringis, pirmiau gyveno E,s- 
canaba, Mich., abudu paeina iš Ža
rėnų parapijos, Skarinės kainu). 
Atsišaukit patys arba kas žino apie 
juos praneškit.

Jonas Kumža " 
11139 Vertimi Avė. 
ROSELAND, ILL.

APSIVEDIMAI
PAJIEŠKAU merginos arba naš

lės tarp 25—10 metų, kurios mylė
tų apsivesti ir ramų gyvenimą. 
Daugiau žinių suteiksiu ypališkai 
arba per laišką.

M. Y.
1750 VVabansia Avė. Chicago, III

ĮIEŠKO partnerių ~
REIKIA partnerio į automobilių 

biznį, patyrusio arba ne. Daug nL 
nigų nereikia. Ariba katrie moka 
dirbti susitaikysim ant tam tikrų 
sąlygų. Atsišaukti laišku.

Naujienų Skyrius 
3210 S. Halsted’ SI.

Box 202 -

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINT1NG 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popiorą, 
stiklus ir t. t.

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

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimų.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3108 — Blvd. 1969 res.
STOGDENGYSTĖ

į Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkej. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Itoofing Co., 3411-13 Og'den Avė., 
Phone Lawdale 1)114.

F. J. YANAS
2S03 West (>3rd St
Užlaikau Geležinių 

Daiktų:
Malevų ir ki,tų reikalingų daiktų 
prie namų. Geriausios malevos 
už žemiausias kainas. Kviečiu 
vietinius lietuvius atsilankyti, o aš 
suteiksiu teisingą patarnavimą.

Tel. Lafayette §153-6438 .

ROBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avenue

Mes parduodame ol.selio kainon 
visiems. Dasižinokite pas ,m 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING Š’UPPLY CO.

490 Milvvauke A v, HaymaHcet 1018 
461 N. Halsted St.,Jiaymarket-4221

PASIRENDAVOJA I ruimai, yra 
elektra ir lųaibdvųū, Hondos $17 j 
menesį ir ,3’ (lidįm mimai, remia 
$15 su daŲ'm irlkirnfc.

’394f> ’W, 56 St.
Arti (>ra:wford Avė

šTORAS rendai su 5 ruimais gy
vensimi, pigi regula. Savininkas 
duos vieną mėnesi dykai. Del pla
tesniu informacijų kreipkitės i 
Mildos Teatrą, Ilalsled ir 32 Sis 
Klauski t M r. Šalkauskis arba sau
kit tek St. Charles tol.

ANT RENDOS 5 dideli šviesus, 
grąžys .kambariai ir garažas.’ Yra 
elektros šviesa, 3561 S. Halsted St. 
3 lubos iš priekio. Savininkas Wm. 
Navickas, 827 W. 33 St. 2 lubos..

Tel. Yards 2561;

SIŪLYMAI UMBABlįĮ
RENDAI kambarys, vienam vai

kinui, šviesus ir šiltas; švariai už
laikomas, prie mažos šeimynos 
Norinti gali gauti ir garadžių.

x 4154 S. Talman Avė.
Antros lubos

Tel. Lafayette 2X11

LIETUVIŠKAS MOTELIS naujai 
įtaisytus, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dcl darbininkų apsigy- 
venti, vyrams arba moterims; su val
giu arba be valgio, $3 ir $4, $8 i 
savaitę su valgiu.

PETER GADEIKO,
1606 So. Halsted St.

RENDON kambarys dcl vie
no arba dviejų vaikinų.

3429 S. Leavilt S t, 
Ant antrų lubų'

2 TINKAMI ruimai dėl vaikinų 
arba merginų. Viela tinkama, su 
visais patogumais. Maža šeimyna, su 
valgiu ar be valgio — sulig purių 
noro.

61134 S. Racine Avė.-1
1 juos lubos priekis

LENDA! kambaris dėl 2 arba 3 
vaikinų; su valgių ar be valgio. 
Kambarys yra didelis, xgal ir du gy
venti; yra su 2 lovoms, taipgi tu
rim ir pavieniem gyventi.

Kreipkitės;
2M3 S. Halsted St.

KAMBARYS rendai vyram 
ar merginom, šviesus ir gera 
vieta gyvenimui. Kreipkitės

; ; 836 W.‘ 33 St.
1 lubos

GRAŽUS didelis 
kambarys rendon

2931 Emcrald Avė.
3rd flojor

Pliune Vidury 0854 •

JIESKO DARBO Į
JIEŠKAŲ darbo už barberj, 

patyrimą turiu trijų metų, rei
kale sutikčiau, kad ir į kitą mie
stuką atvažiuoti gdliu. M. K., 
Tel. Prospect 6288, 2659 West 
71 Btr. ,

REIKIA DARBININKP :
VYRŲ ir MOTERŲ

GERA PROGA riKTAI LIETUVIUI

A‘š lietuvis, flaK janitorius, ap
leidžiu miestą ir noriu pavesti sa
vo vietą geram žmogui lietuviui; 
turi btil tvirtas ir gabus vyras; ve
dęs be vaikų arba vienu vaiku. 
Turi būt Union man arba tuoj įs
toti į uniją; geras darbas. Dau
giau iiiformaciju atsišaukit laišku 
į Naujienas, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, 111. Box 178

REIKALINGAS žengtas žmogus 
už fairmaną prie high presui* boi- 
leriaus; turi mokėti ir būti dirbęs 
tą amatą. Kreipkitės laišku ar ypa- 
tiškai šiandien į Naujienų Skyrių 

3210 S. Halsted St.
Klauskit K.

REIKIA DARBININKįĮ
MOTERŲ

REIKALINGA GERA GASPADI- 
Nū apžiūrėti namus ir vieną vaiką 
Chicagos priemiesty.

Atsiliepkite per laišką
Naujienos, 1739 So. Halsted Slr.

BOX 480
-------------------------------------- 1-------------- -----------------------

REIKIA merginos į daktaro 
ofisą, kuri supranta lietuviškai 
ir moka biskį dirbti ant rašo
mos mašdnole®/ ' Nįau,lienos’ 

-1739 S. Halsted St., Box 481

BUKU DARBININKŲj
R1Č1KAIANGAS barberis va

karais ir subatomis nuo pietų. 
Turi būt patyręs darbe.

Casimir Ražas, 
4438 S. Fairfield. .Avė. 
Tol. Lafayellc 9346

REIKIA 3 vyrų uito 16 iki 40 
melų amžiaus dėl išsimokinimo 
akilomobilii.i mechailikais. Suteiki
te savo telefoną, adresą ir darbą.

Klauskit laišku
Naujienos, 1739 S. Ihdsted St.

Box 479

PIANŲ salesnumų, lietuvių, 2 
lauke selcsmepų, kaipo pagelbinin- 
kų (lept, manągerio. Turi turėti ge
rą liudymą. Alga ir komišinas.

Kreipkitės Mr. .uCook
Story and Clark Piano (’o. 

315-17 S. \Vabash Avė.
- - - i------ —r----- --- - ■*- ---------- X-----1 .. ..... .

REIKIA salesmcno vyro, kuris 
turi daug pažinčių Chicagoje, ga
li uždirbti nuo $100 iki $150 į sa
vaitę. Mes parodysime jums kaip., 
Atsišaukit nuo 10 iki 12 dieną.

5441 S. Ashland Avė.
----------- ----------------- :-------------------------

REIKALINGAS barberis, tu
rįs patyrimą savo amate. Dar
bas nuolatinis.

Kreipkitės:
2211 W. 21 St.

REIKIA virėjo arba cook. 
Turi'būt patyręs savo amalų.

Kreipkitės
1947 S. Ilalsled St.

Tel. Ganai 2938

MALEVOS ir varnišo sales- 
menų, patyrusių. Gali uždirbti 
daug* pinigų pardavinėjant tie
sioginiu nuošimčiu musų tavo- 
rą. Atsišaukite tuojau.

COLONIAL WORKS, INC.
Finan and Honnessy Co, 

District Sales Mgrs.
1353 W. Harrison Št.

REIKALINGAS karpenteris ir vie
nas darbininkas, unijistas turi būti; 
kreipkitės kovo 9 d., 8 vai.

43rd St. ir Maplevvood Avė.
Klauskit Mr. Lipski

'1'1 KRA proga. Reikia 5 salesme- 
nų i subdiviziją vyrų arba moterų. 
Turi turėti karą, žemė randasi Re- 
verty dislrikk\ Mes mokame gerą 
komišiną. 1

Nunsęr and Co. !
76 W*. Monroe St. 

Room 1600

~~ AirroMbBtt.ui
PARDAVIMUI trukus 1‘A 

tono su express body; laibai 
pigiai.

1315 S. 50 Avė., 
CICERO, ILL.

Tel. (.iuero 2091
J < v 1v______________ ___________

PARDAVIMUI Paigc' auto
mobilius, 7 pasažiierių.- Piii’' 
duosiu už ca^i arba mainysiu 
į lotų.

4593 S. T'roy SI.
Tel, Lafayette 6271

AUTOMOBILIAI
FORDO BARGENAI

SPECIALI S IŠPARDAVIMAS 
VASARIO MĖNESY 

TIKTAI
VARTOTI FORD KARAI 

VISI MODELIAI ANT RANKŲ 
KITI TAIP PIGIAI KAIP $50

• LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
VISI KARAI GARANTUOTI 
DEVINES DEŠIMTIS DIĖNŲ '

Charles J. Dempsey, Ine.
Autorizuoti Fordo pardavinėtojai 

2300 W. Madison St.
Atdara nedėlioj ir vakarais

PARDAVIMUI Hudson au
tomobilius 1923. Nupirkšit už 
labai pigią kainą.

3300 S. Union Avė.
2 lubos

PARSIDUODA (rokas 3V2 tono, 
Nelsln Le Moon, exprpss body, pa
daromas ir Staik body, elosed 
eabe,' geras visokiam bizniui, ge
rame stovy. Turiu parduoti į trum
pą laiką. Parduosiu pigini, nes ap
leidžiu Ghicago.

4109 S. Rockvvell St. I lubos 
Tt»1. Lafayette 0002

ESSEX coacli, 1925, baloon 
tajerai, ir tt, kaip naujas, va
žinėtas liktai 2000 mylių, $685 
arba pasiūlymas.

622 N. Parkside A ve.
Tel. Austin 2896

4 PĄSAŽIERIŲ Big Six Coupe.. 
Studebaker, pirmos klesos mecha
niškame .stovyje, sėdynės apdeng
tos skūra, yra buniperiai, pilnai 
prirengtas, visi geri tajerai, gerai 
malevotas; bargenas už $300.

Phone \Vellington 9660 ,

PARDAVIMUI
PA.RDAVIMUI ŽUVIES KRAUTU

VĖ IR DELIKATESEN, LIETUVIŲ 
KOLONIJOJ, netoli lietuvių bažny
čios ir kitų dviejų katalikų bažnyčių. 
Geru vieta dėl bu'černes. Bargenas 
greitam pirkėjui. Pasimatykit su sa- 
vinipnku, 4335 So. Whipple St., neto
li 43 St., n.uo 8 iki 4.

I 
Tel. Lafayette 3381, vakarais į

2937 W. 43 St, :
, TęL Lafayette 8579

PARSIDUODA cigarų, kendžiy, so
dos, ice crcamo ir riotion krautuvo; 
biznis išdirbtas, vertas $2300, parsi
duoda beveik už pusę kainos, 5 mi
mai gyvenimui, vana, elektra, renda 
50 dol. Nepraleiskit šito bargeno.

Atsišaukite: , ■ .,
5613 So. Racine Avė.

PARSIDUODA valgykla maišytų 
tautų ąpgyventoj apielinkėj, Biznis 
eina gerai. Parduosiu pigiai, nes 
greitu laiku vykstu i Lietuvą.

Atsišaukite:
.148 W. 69 St., 
Triangle 3061i , »| M Į - - —--------------————

PARDUOSIU keptuvę, senai 
išdirbtas biznis, arba mainy
siu ant namo. Apidinkė apgy
venta lietuviais.

2429 S. Oa'kley Avė.

DIDŽIAUSI PROGA
Riznis dyka?, tik mokėk rendą 

už namą. Išdirbtas biznis per 15 
metų, o J dabar palikus be gaspa- 
(loriaus. Atsišaukit greitai.

121 W. Main Street, 
ST. CHARLES, ILL.

PARDAVIMUI kviclkų krautuvė, 
dėl ligos parduosiu tuojau. įsteig
ta 11 melu. Pigi renda, ilgas’lysas, 
garu šildoma, yra elektra-. Galima 
malyl nedčlioj nuo 10 iki 6 vai. 
vakare, 2575 S. Emerald Avė., 1 
blokas į rytus nuo Ilalsled SI.

KHAUTUVėŠ fiklm-es • •’,sj<tu<>- 
da, gei’i dėl restauruoto, barte, rnės 
ar minkštu gėrimu įstaigos. Gausi! 
Pargeną. Kreipkitės j Mildos Teat 
rų, ir 32 Sis. ’SaoKii tele
fonu SI, ChųrlcS . 451

PARSIDUODA Lunch Room 
už labai pinią kainą.

Kreipkitės:
3301 Waliace St.

Užpakalin

PARSIDUODA kriaučių ša
pu ir valymo krautuve.

Kreipkitės
1609 N. Austin Avę

BARGIsNAS; parsiduoda bu 
čei’iie ir gruserne. Lietuvių ap
gyventa. viela. Parduosiu pi
giai, nes turiu apleisti Chicago.

Naujienos,
1739 S. Halsted St., Box 174

PARDAVIMUI grosemS ir sal
dainių krautuvė. Taipgi prilaikom 
ir kitokias reikmenis. Parduosiu su 
namu ar be namo. Renda pigi; par
duosiu pjgiai. Randasi prie, pat mo 
kyklės.

Atsišaukit, tuojau.
4636 So. .Heimitagę A vė.

PARSLPUODA elčkŲjšką čebatų 
taisymo šapa, lietuvių ąpgyventoj 
apielinkėj. A/ieta.-iielniriga, neš iš
dirbta pet* daug metų..Parduosiu pi
giai, nes einu į kitą biznį. ;j ■

Atsišaukite ■ ,
'4566 Went\with Avė.

PARDAVIMUI
| - ----------------------------------------------- -

KiAU|LĖS visokios rūšies 
parsiduoda. Kreipkitės.

• William Eitmontas,

11750 S. Ashland Avė.

PARSIDUODA barbcr šhop 
ir' poplruimis. Galima pirkti 
atskirai (kiekvieną. Mainyčiau 
irgi ant namo arba automobi- 

į
2515 S. B'alste<NSl.

PARDAVlMiUI pigiai pulrui- 
mis, tabako ir minkštų gėrimų 
krautuve; biznis eina gerai, ga
lit patirti. Priežastį patirsi t 
ant vielos.
10737 S. Micsigan A v, Roseland

PAiRSIDUODA arbą pasiren- 
davoja genai išdirbta kepykla, 
su visais įrengimais.

' SAM Y. DONKO > 
d3. O. Bo^c 81 , 

J Ix)gan, III. i

'rtjRtU parduoti savo $275 ver
tės console riešutų medžio vietrolą 
su radio prijungimu. Yra daug re
kordų ir dcjimintinč’adata, $65.

2502 W. Divisipn St.
Antraš nugštas, ...

Tel. Armitage 1981 , . , .«

KLAUSYKI Geriausi proga jno- 
Jteriai pasidaryt pragyvenimą bū
nant namią. .Parduosiu čeverykų ir 
Dry Godus štorelį arba mainysiu į 
lotą, autoniobilių arba namą. Sto
ras randas "45 ir California Avė.

Atsišaukit 1215 S. Kedzie Avė.
Lafayeltę 2105 arba Yards 4951

PARSIDUODA grosernė su visais 
įrankiais, fixčeriais, gerais ir gra
žaus yra stako.K Užlaikoma visokio 
groserio ir visokius- mėsės, rūkytos. 
Puiki vieta. Daromas 'geras biznis. 
Turi būt •pąrdj&tū’' greitu laiku, nes 
cinų į kitą.^znį; lysas ilgas, 4 kam
bariai rilgyvenimo. Su visko renda 
$35.O0'’i menesį. /

Atsišaukite:
1412 So. 49th Avenue 

Cicero, III.

1<;X1'RA BARGENAS
Parsiduoda saldainių Ice Cr.cam 

cigarų, cigarelų ir kitlokių tavorų 
krautuve, arii ^.mokyklos. Parduosiu 
Pigiai, nes priverstas greit parduot. 
Kas pirmas, tas laimės.

657 West 47 Slr.
•Savininko tel. Vincennes 6695

PARDAVIMUI barberno 3 
krėslų, viskas, naujai įtaisyta. 
Parduosiu už prieinamų kainą. 
Atjaukite

2851 W. Madison St.
• , f

RADIO GRAMAFONAS į vieną. Kam 
eiti j koncertus, kad galiniu namie 
turėti koncertą; pirkit Radiolą, ku
ri perduos koncertus iš tolimesnių 
miestų. Mes pritupint į mainus se
ną gramafoną. Atcikilu pasiklausy
ti, nekainuos nieko. Musų kainos 
žemesnės, geriausis patarnavimas.

Gus. Balsewich
1722 \V. 47th St. Chicago

PARDAVIMUI grpsernė ir 
visokių smulkmenų įstaiga. Vie*> 
ta gera dėl biznio, gausit barge- 
ną. Kreipkitės

4107 So. Maf)lewood Avė.

PARSIDUODA grosernė ir vi
sokių smulkmenų' krautuvė. 
Gausit bargeną.

Kreipkitės
945 W. 33rd St.

PARSIDUODA grosernė, sal
dainių ir visokių smulkmenų 

krautuve, senai išdirbta vieta. 
Gausit bargeną.

Kreipkitės
505 W. 32 St

PARDAVIMUI pigiai buccr- 
nes ice baltsis, 8X9 didumo, ir 
saliuno barai. Atsišaukit tuoj.

705 W. 120 SI.
Tel. Pūtimai i 816 4

7 1UMAI-2EME
PARDAVIMUI piriiinyčia mi 

jianio, yni garažas, arklys ir 
vežimas. Pirmas geras pasiū
lymas laimes. Gera vieta lietu
viui. Daromas geras biznis.

2919 S. Union Avė.

MAINYSIU 82 akrų fa mą (40 ak
rų urianius žemos, 6 1(1 gražaus miš
ko) ant nuosavybės ( liicagoje.1 Yra 
geras 6 kamhariii namas pagyveni 
nmi ir kiti Kudirkai, vaisinis sodnas. 
Mokykla kįty.Vi"-’ • i irannj, 2L> mylių 
nuo miestelio. Parduosiu tik už 
$5000.00. Už cash ir ant lengvų iš
mokėjimų. k'arma randasi viduryj 
Wisconsin valstijos.

Atsišaukite \
JOHN KAPPEL, 

1809 E. 93 St.



NAUJIENOS, Chieago, UI
■ ii 11f~T«1IB—II

šeštadienis, Kovo 7 d., 1925
. ■ ... '-..h.. i-» . ■ I IMI

NAMAI-ŽEME NAMAI-2EME NAMAI-ZEME NAMAI-2EMĖ NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-ZEME
Virš 1,000 Namu Turim 
Del Pardavimo Arba Mai
nymo Po Visas Dalis Miesto
NORINTIE NAMUS, LOTUS, 
BIZNIUS ir t. t. pirkti, parduo
ti ar mainyti, dei greito ir tei
singo užsiganėdinimo, pirkite 
per

Savininkas
PIGIAI PARDUODA 2 flatų muro,
5 ir 6 kamb., 3 metų senas. Parduo
da lik už $12500. |neš| $3000, South 
side.

2 FLATą nmr. visai naujas, 5 ir
6 kamb., garo šiluma, tik $14,500, 
mažai įnešti, South Side.

GARAGE ant 50 pėdų ir 50 pė
dų, šalo kotas; gryno pelno į mėne-

ar- 
va-

Geriausi Pirkiniai 
Chicagoje!

PARDAVIMUI 2 augšty muro 
ma; 2 Pietai po 4 kambarius su 
g.štu skiepu ir antstogie: platus

Rozenski-Lemont & Co.
TINA KIEKVIENĄ BIZNĮ. I)at|r 
giausia reikalinga teisingo pata
rimo REAL ESTATE.
Užganėdinome kiekvienų, kuris 
pirko, pardavė ar mainė per 
mus. Tikriname, kad ir tamista 
busi užganėdintas.
šičia yra keletas musų barbe
nu :
Geroj apielinkėj, 7 kambariu 
sidencija, puikiai ištaisyta; 
tas 50x125. Įmokėti reikia
$1.000. likusius lengvais išmo
kėjimais* Kaina $6,500.

i e- 
lo- 
tik

2 flatų murinis. naujas namas, 
netoli vienuolyno, moderniškai' 
ištaisytas, 6 ir 6 kambarius,( 
karštu vandeniu apšildomas, du 
boileriai, skyrium dėl kozno fla- 
to. Kaina $16,750. Parsiduoda į 
ant lengvų išlygų.

2 flatų naujas namas, 
kambarių, vėliausios 
Beizmentas išpleįsteriuotas. La
bai geroj ir sparčiai augančioj 
vietoj. Kaina $10,500. Cash te
reikią $4,000.

Naujas murinis namas, 4 flatų, 
su Sun Parloriais, 3 po 1 kam
barius ir 1 penkių; ištaisytas 
su Bookcases ir fire-places, garu 
apšildomas, 2 karų garadžius. 
luotas 48x125. Rendų neša $326.- 
00 j mėnesį. Geriausioj apielin
kėj ant South Side. (Jatvekaris 
nuo namo tik vienas blokas. Kai-j 
na $25,000. Savininkas prisiims i 
i mainas biz.niavą namą.

sj virš $500. Parsiduoda pigiai 
ha mainai į namą. Savininkas 
žinojo i Floridą.

T. J. Kučinskas, 
203 E. 691h St.

Tel. Triangle 2553
Vakaro Pullman 0069

PARDAVIMUI vištų auginimo 
Farma 15 akrai geros žemės, prie 
Lincoln Ilų4h\vay Indiana. '6 mil. 
j vakarus nuo t.anorle, ląd. 7 rui
mų luamas, forminu (apšildomas, 
barnė, Ledaunė, 3 aviliai bičių, di
delė vištinyčia, didelis sodnas* mi
ško 200 ąžuolu nuo 30—5(1 pėdų 
aukščio, 3 karvės, 2 arkliai 1 kiau
lė, žąsų, ančių, vištų ir visokių įran 
kių. Taipgi ir Fordas, geras pirki
nys, Parduosiu arba mainysiu ant 
namo ar biznio kokio.

Atsišaukite 5619 So. Lincoln St.
2 fl. Tel. Republic 3779 arba 

Prospect 5173

na- 
au- 

.... lo
tas; vieta HetuvKais apgyventa; 
reikia pinigais $2,000 ar daugiau, ki
tus lengvais išmokėjimais.

PARDAVIMUI beveik naujas 2 
angštų medinis namas; 2 fletai po 
I kambarius; yra tuščias lolas prie 
šalies ir 2 karų garadžius; pini
gais reikia $2,000; kitus lengvais 
išmokėjimais.

PARDAVIMUI puik.us kampinis 
muro namas; 4 fletai po 5 vėliau
sios mados kambarius; rendos ne
ša $.‘|(M>.O0 į mėnesį; namas randa
si apie 3 blokai nuo lietuvių vie
nuolyno; reikia pinigais , $10,1)00 
kitus rendos išmokės; savininkas 
priims lotą kaipo dalį įmokėjimo.

Norėdami pamatyti vlršminėtus 
namus atsilankykite dieną ar vaka
rais pas 
BRIGHTON REALTY COMPANY 

J. Yushkevvitz, Vedėjas
4034 Archer Avė. prie (adifornia Av.

Ofisas atdaras visą dieną neda
liom Is.

20 NUOŠIMČIU PIGIAU
Parsiduoda 4 fialų naujas kampi

nis mum namas po 6 didelius 
kambarius ant 2 lotų, 53y125 pi
lių, spaustu raudonų plylu frontas 
ir šonas, kieto medžio Irimingai, 
garu apšildomas, prieš naujus me
tus buvo prekė $33,500, bet po mir
ties savininko našlė dabar greitu 
laiku parduoda tik už $26,5(10 siu 
$10,000 įmokėjimo; namas randasi 
puikioj vietoj arli parkų pielvakn- 
rinZ‘j dalv miesto. Klauskit

.1. ZACKER, 4650 S. VVestern Avė.

$7,500 PELNO '
Bus trumpam laike, kas nupirks ši
tą naują muro biznio namu, šloras 
ir trys kambariai iš užpakalio ir 
šeši dideli kambariai su stikliniais 
porčiais ant antrų lubų, kieto me
džio užbaigiimai, .vėliausios mados 
ištaisymai., Vemenlinis bei i nenlfis, 
ant Archer Avi*., arti teatro, Brigh
ton Pai’ke. Tam panašus namai prie 
šulės parsiduoda po $25,000 ir aukš
čiau, bet iš priežasties \reikalingo 
kapitalo savininkas priverstas par-; 
duoti į 5 dienas laiko- tik už $17,500, 
pusę įmokėti. Pamatykt greilai

J. ZACKER, 
4650 S. Western Avė.

Negirdėti Mainai PROGA TAM, PARSIDUODA

IšSIMAINO bizniavus muro 
mas su bizniu; namas randasi 
hai geroj biznio vietoj. Savininkas 
mainys ant privatinio namo nepai
sant apielinkės.

IŠSIMAINO’ dviejų flatų 
muro namas, po 5 
namo parankumai 
dos, mainysiu ant 
Dry Goods 
ant

na- 
la-

naująs 
ir 5 kambarius; 
vėliausios nia- 
mažesnio namo, 
biičprnės ąrbaštoro, 

kitokio biznio.

F. G. Lucas & CO.
4108 Archer Avė.

Ilione Jjafayette 5107

Kas turi lotus ar farmą mainyti ant 
Chieagos namo; randasi Brighton 
Parke, prie slrytkarių Unijos ir 
biznio vietoj; Namas 2 pagyveni
mų, medinis, geram stovy, yra 
elektra, gasas, maudynės, boilerius 
ir toiletai. Rašykit ar ateikit pas 
savininką vakarais po 6 vai., ne
dėlioj iki 12 vai. Agentų nereikia.

.1. G.
, 656 W. 18 SI. 3 Fl. rear

Bizniavęs lotas Marųuette Mnnor 
naujoj lietuviu kolonijoj netoli Vie
nuolyno. Iplas randasi prie \Vest« 
ern Avė. tarpe 69 ir 70 gatvių.

Loto savininkas (Kiriluos arba 
mainys ant privatinio namo, lotas 
pilnai išmokėtas reikalu kreipkitės 
tik subatoj ir nedėlioj

prie savininko A. Siratovich 
6942 So. Rockwell Str.

Chicago, *111. •

PARSIDUODA FARMA
325 akrai už $3000, 1 ‘/j mylios iki 

miestuko Luther, Mich., 
kelių, netoli geležinkelių.
yra diibaiuos žemės, gera prie molio, 
210 akrų gero miško yra balkių. Gy- 

PARSIDUODA 2 fialų gružus nui- veriamas namas 7 ruimų, barne No. 1 
ro narnas įh> 5 ir 6 kambarius, gra- budinkai yra visi. Pro pat oiidin- 

inkčje. Kaina $12000, ant kus bėga sraunus upelis, tai aukso 
( proga, tokia proga mažai pasitaiko, 

i...™ ...,i savęs bosu,
tegul nepraleidžia šios progos.

Daugiau informacijų norinti suži- 
I noti, galite kreiptis prie St. Klastovv, 

T .. duosiu teisingą atsakymą, ha aš pats
ant 2 lubų (uibudavolas, furiu farma beveik Šalę.

T. KLASTOVV, 
P. O. Box 2, 

Luther, Mich.

$2000 pigiau prie gerų
80 akru

išmokėjimo.
I FLATą muro namas, su elckl-į Todėl kas norite būti ant 

ra, landynėmis ir aukštu vbeisrnen-, 
Kaina tik $8,500, ant išmokčji-j

UŽ BUNGALOVV PREKĘ PARSI
DUODA DU DIDELI PLATAI 
6 if' 7 kambariui, n\urn su cemen- 

liotu bclsmcntu, Štymu apšildoma, 
garažas dviem automobiliam, kie
to medžio visi užbaigimai, rendos 
$170 į mėnesį, greitu laiku parsi
duoda už labaį nužemintą prekę, 
tik už $11,500 su $5,000 (mokėji
mu, namas randasi arli Garfield 
bulvaro ir Halsted St. Pamatykit 
greitai, kol neparduotas. • Klausk

J. ZACKER,
4650 S. \Veslern Avė.

1 AKRO, 4 KAMBARIŲ 
COTTAGE VIŠTŲ 

FARMA
Parduosiu savo 4 kambarių cottage, 

prie cementinio kelio. Yra gasas, elek-
i tra, cementinis pamatas, kieto medžio 
(grindys, gražus elektros fixtuies, ne
labai toli nuo stoties C. B. & Q. gele
žinkelio. Ekspreso patarnavimas iki 
miesto, parduosiu jūsų pačių pasiū
lymu.

B. VEST,
4456 Grand Blvd., 

Phone Kenwood 7706

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
narnas, prie klioštorijms, netoli 
Marqup|le Parko; labai pigiai, už 
89,000, reikia cash $3,000.

4503 S. 3’roy Si.
Tel. Lafnyclte 6271

tu. 
m o

SOUTH SIDE 6 Halų gražus mu
ro namas 
garu ; . ...

Su reikalais kreipkitės pas .
apšildomas, kaina $30,000.

3114 S. Ualsled St. 
Phone Boulevard 4899

PARSIDUODA farma Micbi- 
geros žemės, 

puikus namas

6 ir 6'
mados. ’(fane, 120 akrų

- , geri budinkai,
“■ j iš 11 ruimų, šiltas ir šalta? van

duo, maudynės, taip kaip mies- 
i te, upelis per vidur? bėga, ne
toli miesto — 4 mailčs. Par
duodu ant lengvų išmokėjimų 
arba mainau ant namo.

Krank Kanlenis,
5557 Kimbark Avė., Chicago 
Tel. Hyde Park 3580

PARSIDUODA moderniškas biznia- 
vas namas su 5 kambariij pagyveni
mu, yra elektra, gasas, maudynė ir 
visi parankumai. Taipgi sykiu par
siduoda visi kurpiaus įrankiai ir ma
sinos; parduosiu pigiai, galima nu
pirkti su visai mažai pinigų; priim
siu lotą arba automobilių į mainus. 

; amatą išmokin- 
Pri4žastis pardavimo, savininkas 

i kitą biznį.
J. KAULINAS, 

4601 Sq. Richrnond St., 
Tel. Lafayette 8331

MŪRINIS narnas 2 pagyveni
mu, 4 ir 4 vėliausios mados, pu i- 
dai išdokoruoti Murpby lovos, 
’urnace šiluma cementuotas bei- 
smantas, garadžius dėl 2 karų, 
vištininkas ir extra tuščias lotas 
greta, kaina tik $8500.

4916 So. Tripp Avė.

Pusdykei Groserne

Nemokantį kurpiaus 
siu. Priežastis pard 
eina

arba išsimaino

PARDAVIMUI 10 kambarių 
rooiping namas, geras pirkinys 
darbininkui. $90 į mėnesį už
darbio. Prieinama kaina.

PARDUOSIU kibai pigiai arba 
mainysiu anT nedidelio namo, loto, 
automobilio. Pardavimo priežastis 
labai svarbi. Atsišaukit greitai, 
kas pirmesnis, tas laimės. Kreipki
tės pas

F. G. Lucas & Go.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

PARSIDUODA namas su biz
niu arba tik vienas biznis 
groserne. Senas išdirbtas biz
nis, patogioj vietoj.

4522 Donore St.

7 flatai. Pastaba: Kadangi savi
ninkas priverstas gyventi Flo
ridoj, jam neparanku ši namą 
turėti. Jis įsakė mums’ nužemin- 
ti leairtą. nvto 0.000 iki $^£>,000 
dėl groito pardavimo. Mūrinis 

kampinis namas. 1-8, 1-7, 2-5, 
2-4 ir v ieną s 2. Lotas 49x1,250.. 
Puikiausias namas apielinkėj. 
Randasi netoli Garfield Blvd. ir j 
3 blokai nuo Halsted St. Rendos 
$5,400 Į metus.

2 MŪRINIAI moderniški bunga- 
low, dideli, šviesus kambariai, beržo’ 
ir aržuolo trimingai, aržuolinės ir kle-1 
vines grindys, tile jbudavotas ir 
šiaure vanos, karštu vandeniu šildo-i 
mos, gasinis verdamas pečius, ice ( 
baksis, pusė bloko nuo Archer Avė.
i i"» F* -^*5 U> 1 o 1< o n i i o 
tas gerai ant 30 į 

pigiai, reikia' pini 
Hile ka<,la.

Atsišaukite
S. T. STRAUKA, 

savininkas
I 4910 ir 4942 So. Karlov Avė.

Matyt

PARSIDUODA mūrinis namas su 
Biznis išdirb-| 
arti. Nemo-j 

kantį bučernės darbo išmokinsiu. Ne- j 
praleiskite šitos progos, tai yra bar- ’

--------- - i buČerne ir groserne.
10 flatų, visi pagyvenimai po 4 tas, kitų biznių nėra 
kambarius, kampinis mūrinis na- Į 
mas, moderniškas. Prie pat par- genas.

Atsišaukite
2519 W. 43 St.ko. Pečiais apšildomas. Rendos 

per metus $4,836.00. Savininkas 
prisiims į mainas mažesnį na
mą pridedant mažą dalį pini
gais. Kaina $42,500. NEPRA
LEISKITE PROGOS.

PARSIDUODA 2 aukštų mūrinis 
namas, po 4 kambarius. Lotas 
148y25. Yra gazas. elektra ir mau
dynės. Kaina 84500. Agentų nerei-

957 W. 35 Place.

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

BARGENAS
Pardavimui muro namas. 6 pa

gyvenimų, 4 po 5, 2 pO| 6 kamba
rius. Viskas įtaisyta, naujos ma
dos. Yra elektra, gasas ir maudy
nės; beizmentas cementuotas, 
praleiskit nrogos. A. Pocius 

4306 S. Wood St., 
3 lubos, frontas

ne

2 flatų, nutrinis namas, Brigh
ton Parke, 6 ir 6 kambariai, su 
maudyklėmis, elektra, augštas 
beizmentas. Su i mokėjimu $2,- 
060 savininkas patsai padarys 
paskolą, taipogi priims į mainus 
bučernę ar grosernę. Kaina su
taikysite su savininku.

PARDUODU arba mainau biz- 
niavą namą po num. 3562 S. Hal
sted St. Medinis namas, muro fun- 

i damentas. Storas su 4 kambariais, 
viršuj 8 kambarių flatas. Mainysiu 

* ant bile kokio biznio arba loto. 
| Kreipkitės į savininku J. K.

548 W. 32nd St.

3 flatai už $18,000. Puikus mū
rinis namas, 2 po 7 kambarius 
ir vienas 6, geroj apielinkėj ant 
South Side, gai-u apšildomas. 
Rendų neša $225.00 j mėnesį, 
įmokėti reikia tik $8,000.

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

ROZENSKI-LEMONT & Co
6312 So. Western Avė.

Tel. Prospect 2102

PARSIDUODA 
ūkis ant Chieagos nropertčs. labai 
prieinama kaina, 
akerių dirbamos, 
žaus baltmiškio. 
chigano valstijoj 
ro kranto. Puiki 
namio, kur ' 
žiuoja labai daug žmonių ant va- 
kacijų. Gražus budinkai ir gyvu
liai, yra štorelis. kur daro gerą 
biznį vasaros laiku.

K. R.
548 W. 32nd St., Chicago

akerių, 
akerių 
randasi 
gražaus cže- 

viela dėl vasar- 
vasaros laikų priva-

160
60 

Ūkė 
ant

100 
gra- 
Mi-

2 BLATU medinis 
akmens fundamento 
kambarius, furnace 
Pamatykit savininką,

5729 S. Seeley Avė.
1 augštas

namas ant 
po 5 ir 6 
šildomas.

BRIGHTON PARK

EXTRA BARGENAS
Greitam pardavimui 2 aukštų me

dinis namas, 1 šloras ir 3 fialai po
mėnesi, vertus ir galima gauti <l;ni- 
giau, fialai šviežiu! išluisyli ir vis
kas gerame stovyje ir gera anie- 
linkč South Side, arti Garfield t ui 
vardo ir Halsted Si. Kaina $9a00.00 
imokčli 81000.00, o likusius $75.00 
Į mėnesį. Pardavimo priežastis — 
savininkas nori 'aplankyti Lietuvą. 
Atsišaukit greitai pas savininką.

GROCERY STORE 
6002 So. State Si. 

Tel. Wenworlh 0612

IŠMAINYSIU arti Jackson bulva
ro 6 flatų muro namą, po 6 kam
barius, pečiais šildomas, lotas 50 
y 125. Rendos $3200 į metus; iš
mainysiu ant ko nors.

M. Abramovice
2015 So. Robey St./

DIDELIS BARGENAS 
PARSIDUODA LOTAS 30x125 

arti 16 gatvės ir 50-tb Avenue, Ci
cero, Iii.

Savininkas gyvena:
1430 So. 48 Ct.

Galima matyti vakare ant 1 lubų

BRIGHTON PARK, 6 didelių 
ruimų rezidencija, elektra, mau
dynė, plytų apačia,. netoli bažny
čių ir mokyklų. $4,300.00.

4045 So. Maplewood Avė. 
Savininkas ant vietos.

BARGENAS Šv. Kazimiero 
vienuolyno apielinkčje. Parsiduo-

PARDAVIMUI didelis kampi- da moderniška mūrinė bungalovv 
nis namas, geros įplaukos, na- iš 5 kambarių, su elektra, gazu, 
mas naujas, geriausios konst- maudynė ir lentynoms dėl kny- 
rukcijo.% pigiai parduosiu grei
tam pirkėjui, galit pamatyti pa
gal sutartį, lotas 50X125. Tu
riu vieną naują modernišką 
bungaiow, 5 kambarių, 639 VV. 
87 Blvd., lotas 33x144. Pirkią 
te nuo savininko ir sutaupyk i t 
pinigų. Taipgi galime pastatyti 
pagal norą namą. Savininkas, 
5725 Ada Št., Tel. Normai 5257

gų. Parduosiu pigiai.
6525 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI naujas 2 aukštų 
kampinis mūrinis namas, karštu 
vandeniu Šildomas. 6—6 kambarių, 
kieto medžio grindys, 2 karų gara
žas, stikliniai norčiai, uin parloras, 
morterniškak įrengimas, savininkas 

4458 S. Sa\vycr Avė.

SAVININKAS Brighton Par
ke parduoda muimį namą, 2-5 
kambarių flatai, lotas 1
Parduosiu pigiai.

4436 S. Washtenaw Avė.

PARSIDUODA muro namas, 2 po 
4 kambarius, platus lotas, dėl vie
no I 
šios mados, 

toj — E.2^.__
arti gatvekarių ir mokyklos. ren- 

' i etos geros, pirksit Agentai
neatsiš:|’kk;it. Savinijrtkas randasi 
ant 1 lubų, J. Leleika

4439 S. Talmhn Avė.

karo garažas. Vist įtaisymai 
.....Randasi gražioj vie- 
- Brighton parko apielinkėj,

DIDELIS BARGENAS
6 fialų ir 2 štai ant 63 St. ne

toli Kedzie Avė. Lolas 50 pėdų 
pločio, kaina $26,000, cash $6,000.

b'. A. Shievly and (’.o.
3110 W. .63 St.

Tel. Prospect 9059

PARDAVIMUI 5 kambarių na
mas, naujai pastatytas, 8 pėdų 
skiepas, 2 karų garažas, kaina 
$5700. Atsišaukit subatoj arba ne
dėlioj po pietų 2625 W. 37 Place 
arba 2629 W. 37 Place.

ATEIKITE j musų naują lietu
vių koloniją, nes ten dideli harge- 
nai. Turime parduoti greilai 4 
kambariu medinį namą su naujais 
rakandais, arba be rakandų; labai 
pigiai. Lotas 30y 125.

PARDAVIMUI du nauji poloniai 
stiliaus bungalovvai, po 5 kamba
rius. moderniškai ištaisyti, įmokė
ti $1000, kiti ant išmokėjimo; pre
kė $8500.

7 KAMBARIU mūrinis namas su! 
sun parlor, cemento beizmentas; 
yra šalitakiai, elektra ir gasas. 
Prekė" $6,300.

Taipgi turiu labai pigių lotų nuo 
$250 ir aukščiau su cementiniais 
šalytakiais, suroms, garu ir elekt
ra.

LAVVRENCE L. FRANCJ-LL 
5126 Archer Avė.

Kampas Kildare Avė.

MORTGECl Al -PASKOLOS
ANTRI MORGUI Al 

.Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trecius Morgičins' 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii

PARDAVIMUI naujas mūrinis 
namas, 2 Platai po 6 kambarius, 
aržuolo Irimingai, karšiu vande
niu šildomas, 2 karų mūrinis ga
ražas; 'parduosiu pigiai, nes reikia 
pinigų. Savininkai gyvena ant pir
mų lubų.

6631 S« Rockvvoll SI.

PARSIDUODA 
su gyvuliais, 
įtaisymais, 
Parduosiu labai pigiai 
nysiu aht

Iriobomis 
VVisconsin

akru farma 
ir visais 
valstijoje, 

arba mai-
namo, 
baries J aru n,

1 109 — 19 Ct., Cicerd, III.

MAINYSIU
5 kambarių, beveik naują hungalow 
puikioj kolonijoj, naujos mados, lotas 
50x125, j du fletj arba didesnį namą 
South Saidėje. Turi būti išmainytas 
ši mėnesį. Ką turi?

F/L. SAVICKAS' 
726 West 18-th St.,

LOTAS PARDAVIMUI prie 31 St. 
ir Halsted St., tinkantis visokiam biz
niui, kaina $1,500, vertas $3,000, bu- 
čemė ir groserne su namu arba be 
namo. Parduosiu pigiai arba mainy
siu ant 2 pagyvenimų namo. Maty
kite savininką.

M. MORKUS, 
7044 Archer Avė.

BARBENAI PRIE VIENUOLYNU

' Pinigai 
paskolon 
ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus 
komiso

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

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

PASKOLA IR ANTRI MORGIčIAI 
Mes darome ir perkame antrus mor- 
giČius sumoje $200 iki $5000: Leng
vais išmokėjimais už 6% palūkanų, 
prienami! komisu. Taipgi perkame do
kumentus.

LOUIS STERN & CO. 
Suite 1029 Bumam Bldg. 

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKINO 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

7 kambarių ęottage, vana, gasas, 
furnace šildomas, gera tfansportaci- 
ja, cash reikia, $1500. $4250

3 augštų Imeilinis namas, cementi
niu pamatu, 3-4 kambarių flatai, o;a- 

vana, eloKtr-a, rn o< 1 ern j šlcasu Oi-

$9200
2 aiųĮ'štij, naujas murinis namas, 

2-4 kambarių flatai, moderniškas, oO 
pėdų lotas, cash reikia, $2500, kitus

Sflwialls $9850
2 aug.štų naujas murinis namas, 

platus lotas, 2-6 .kamabrių flatai, ar
žuolo trimingai, moderniškas^ cash 
reikia, $4500. Arba mainysiu j 2-4 
kambariu namą.
Bargenas ‘ I wOUU

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

Ofisas atdaras nedėlioj.

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

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

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

Prospect 6238

BARGENAS Brighton Parke. 
Parsiduoda geras 2 augščių me
dinis namas po 4 didelius kam
barius, cementuotas beizmentas, 
elektra ir maudynės.

4015 So. Maplewood Avė.

BIZNIO namą parduodu, 3 flatai 
ir Storas, labai už prieinamą kainą. 
Arba mainysiu ant mažesnio namo 
ar nedidelės farmos ar katidžio su 
ke'iais lotais. Atsišaukit prie 
ninko.

3353 W. 38 St.
2 lubos iš užpakalio

savi-

2035-2037 GARFIELD BLVD.
Kampinis namas prie dvieju gat

vių, modemiškas. 2 aparlmentu, 
mūrinis, gani .šildomas, vrA elekt
ra. sale lotas. Galit paimti vieną 
arba abudu apt. 2 karų garažas. 
Galima statyti ant kampo arba ša
linių lotų.
MR. GALLAGHER. KENAVOOD 1610

BARGENAS. 'Pardavimui moder- 
.niškas 8 kambarių mūrinis namas, 
4 karu Karužas, 5 kambarių fintas 
ant viršaus, 2 lotai. Taipgi 3 flatų 
modemiškas mūrinis naknaM. Atsi- 
šahkitr rytą arba vakare po 6 vai.

Tel. Lafajrette 4640

MAINYMUI 120 akrų žemės Mi- 
chigano valstijoj, nėra klinčių, 30 
akrų išdirbtos, o kil 
džio giria; mainysiu 
namą.

ARTIIUR A. IIOUSE 
1518 Ashland Bloci

kieto rne- 
j Chieagos

GERA pčoga. Mainau namą j 
ūkę. Namas yra septynių pagyve
nimu. 3 p-> 5. o 1 po 4 kambarius. 
IVmkIos neSi, ."UKSO i menrsi. !><•!

2 flatų naujas namas po 5 kam
barius. Tiktai $13,200.00, įmokėti— 
3,500 kitus kaip renda po $75 į mė
nesį.

2 flatų namas po 6 kambarius. 
Kaina $14,000. įmokėti $4,500.

Medinis 4 kambarių namas ir lo
tas pri šalies. Kaina $4500. Lotas 
ant Westcrn avė. tiktai $4,000.

Norint plačiau* sužinoti apie tuos 
bargenus telefonuokitc arba atva
žiuokite po šiuo antrašu:

6826 So. Artesian Avenuc 
Tel. Prospect 10139

PAMOKOS.
Pilietybės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:

F, Aušra,
2158 W. Hastings SI., Chicago

2 fintų nnnias, bučernė ir gro
sernė. išmainau ant bungalow ar- 
bn2 fialų namo/ biznis daromas 
nuo $500 iki $700 į savaitę.

Savininkas
3409 S. Ashland Avė.

PARSIDUODA 2 flatų po 4 kam
barius medinis namas, geram sto
vy; yra gasas, elektra. Parduoda 
pats savininkas, Brighton Parke, 
4118 S. Maplewood Avė. Savinin
ką galima matyti visada; antros 
lubos. Kaina lik. $5,200.

PARDUODU namą gražioj apie
linkėj, 62 PI. ir Homan Avė. 5 ir 6 
kambarių medinis namas, ant ce
mentinio' beizmento ir 2 karu ga
ražas, rendos $90 į mėn. Nito 1 
gegužio $97 rendos į mėn. Savinin
kas gyvena- štore.

3459 W. 65 St.
Tel. Republic 8528

PARSIDUODA 2 flatų medinis 
namas, 5 ir 6 kambariai, cemen
to beismentas, maudynės, elektra; 
namas geras, kaina $7,800, cash 
$2000, 59 St. ir Lowe Avė. Kreip
kitės pas savininką, J. Bugailiškis, 
935 \V. 35th Place, 1 lubos fron-

PARDUODU 2 lotu arba po vie
na, Brighton Park, netoli miesto 
krašto, švarus oras, arti prie stryt- 
karių ir lietuvių apgyventa vieta.

Atsišaukite
3312 S. Emerald Avė.

IšMAINYMUI arba pardavimui 
dvieju aukštų mūrinis bizniavus, 
namas, 2 flatų ir storas. Do) pla
tesnių informacijų kreipkitės į 
Mildos Teatrą, Halsted ir 32 Sts-1 
Arba telefonu šaukit St. Charles; 
451.

PARSIDUODA 2 lotai, Rock-I 
well Št. ir 69th St. Geras bar-j 
gęnas. Su kaina susitaikysim. 
Kreipkitės pas savininką 

424^ So. Washteųaw AVe.

PIRK TIESIOG NUO SAVININKO
Atsakančiai pid i i.dav'osiu naują 

2 Halų jbuildingą po 6 kambarius. 
Karštu (Vandeniu šildomas. Ažcdo 
trimingas. UgnaMiedė. Kilvgų šėpa 
už prieinamą kainą.

Atsišaukite
3332 Union Avenue

flatų naujas muro namas, 5 ir 4 
kambariu, rendos $15,000 j melus. 
Lotas 50V125; mainysiu ant ma
žesnio. ,

B. Jasudes
2015 S o. Robey St.

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

MOKSLO
Nuo f> i» i _ _ _

nuo 7 iki 9:30 vai. vakarė.
Amerikos Lietuviu Mokykla

8106 So. Halsted St., Chicago, III. 
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.

BARGENAS BRIGHTON PARKE

.Mūrinis namas, 4 ir 4 kambariai, 
su vėliausios mados įtaisymais. Par
duosiu už $8500.

MEDINIS namelis, grosernė ir 4 
kambariai užpakaly ir 5 kambariai 
ant viršaus. Parduosiu su groserne 
UŽ $6000.

NAUJAS mūrinis narnas, 2 po 5 
kambarius, su sun puriomis, ant 
loto ir pusę. Parduosiu už $1250(1.

2 PAGYVENIMAI po /5 kamba
rius ir 3 Jotai, dėl 3 mašinų gara
žas. Parduosiu už $13,000.

Atsišaukit pas Leon R. Jarusz 
4245 S. Kedzie Avė.

IŠMAINYMUI North Sidė.į 4 fla
tų namas, po 4 kambarius; 
elektra, maudynės ''cemento 
mentas. Rendos $130 į mėnesį, 
nysiu Westsidėj arba Brighton 
ke į namą.

B. Jasudes,
2015 S;>. Robey St.

yra 
beiz- 
Mai- 
Par-

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 
pagyvenimų, su visais tinkamais 
įrengimais. Namas da visai naujas,' 
pusantrų metų kaip statytas. Par
duosiu už gana prieinamą kaina.

L. J.
4421 S. Talman avė.

BARGENAS; parsiduoda 6 fialų 
namas, murinis, 10 metų senumo, 
kampinis, pečiais šildomas, 2 fla
tai po 6 ruimus, 3 flatai po 5 rui
mus. 1 flatas 4 ruimų. Rendos ne
ša $225; pirmo morgičio $12009. 
Kaina $22000, cash $8000.

PARDUOSIU 80 akrų forma 
Campbellsport, Wis,, be skolos, ar
ba mainysiu Chicagoj ant praper- 
tės. Kas norit farmos ar namo, — 
kreipkitės pas Wm. Gritenas 

3241 S. Halsted St. 
antros lubos 

Tel. Boulevard 5066

ANT PARDAVIMO arba mainymo 
2 fialų mūrinis namas, po 5 ir 6 
kamb., garažas dėl 2 karų. Ir 2 
flatų medinis namas po 5 ir 6 kanu 
2 lotai ir garažas; namas randasi 
south side. Pardu<xsiu arba mainysiu aYit -namo, lota. automoJbilLo, 
bučernės avba kito biznio.

.1. Lepo, 722 W. 35th St.
Phone Blvd. 3249 ar Republic 10363

POPIERAV1MAS
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 i trumpą laiką. Atdara kasdien 
nuo 8 ryto iki 9:30 vai. vakare. Su- 
batoje ir nedėlioję iki 6 vai. vakare.

Superior Sign School 
2139 So. Wabash Avė., 

Calumet .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., Chicago, III. 
(kar.ip. 83-čios gatv., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

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

P. Gražulis, 
3416 So» Aubum Are. 

Tel. Boulevard 1295
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Kūno Fiscberis Laisvai verte V

Valia kaip jėga
Gamtos jėgos

Jei valia tarnauja šaltiniu sa
vaimingo ir nesavaimingo veik- 
lumo( ir prie, to — vienodame 
saike sąmoningo ir aklo arba ne
sąmoningo), tai ją reikia pripa
žinti šaltiniu kiekvienos gyvy
bės. Mes galime aiškinti tą pa
dėtį toje prasmėje, kad valia yra 
šaltinis kiekvieno veiklumo ir 
kiekvieno veikimo arba, trum
piau sakant, kad ji esti “jėga”.

Tikrenybės šaltinis, kurį kiek
vienas žmogus tiesioginiai jau
čia savyje, kaip pašaukimą arba 
patraukimą, t. y. valią, daiktuo
se, ne mumyse gulinčiuose, gau
na vardą jėgos arba gamtos jė
gos.

Akmens kritimas ant žemės 
priskaitomas, kaip yra sakoma, 
akmens “kritimo jėga” arba 
žemės “traukos jėgai”.

Geležies trauka prie magneto 
iššaukiama “magnetine jėga”; 
kūno dalelių skilimas priskaito- 
mas “sukibimo jėgai”; tokiu bū
du kiekvieną reiškinį mes pri- 
skaitome veikimui vienvardes 
su juo jėgos. Nesuprastus reiš
kinius mes aiškiname veikimu 
nesuprastų jėgų arba kitais žo
džiais, mes ženkliname X per Y, 
kas, be abejo, neaiškina dar X. 
Ne daugiau paaiškės klausimas 
ir nuo to, kad rn.es pavadinsime 
tą jėgą kokiu norint svetimu— 
lotynišku arba graikišku žodžiu. 
Keista, kaip mes patys save 
kvailiname, manydami, kad dė
ka lotynišką, arba graikiškų 
terminą mokytojas tapo protin
gesnis, o mokinys daugiau pa
žino. Sukibimo jėga nieko ne
sako mano protui, bet terminas 
“cohasion” turi išaiškinti man 
viską. Iš to, kad man aiškins: 
“taip veikia gamta arba toksai 
gamtinės jėgos veikimas”, aš 
daugiau nesuprasiu, kai “gam
tos jėgą” pakeičia lotynišku žo
džiu “operatio naturaa”; taip 
pat daugiau nepaaiškės man 
gamtos veikimo procesas nuo to 
kad jį apkrikštys graikiškiu žo
džiu “operatio naturae”; taip 
siog juokinga, kai pamanai kaip 
lengvai mes į puolame į apsiga
vimą, rimtai save įtikindami, jog 
pagelba tokių žodžių mums pa
siseks suprasti daiktų esmingu- 
mas. Man atsimina aštri Mefis
tofelio pajuoka, kada jis kalbė
damas su mokiniu sako:

“Encheiyesis naturae — che
mijoj tai vadinasi:

Ji nuoširdžiai iš savęs juokia
si.”

reiškinys. Mes žinome, kad to
kioje tai vietoje, tokiame laike, 
tokiose tai aplinkybėse įvyksta 
arba įvyko duotasis įvykis: tas, 
tikrai sakant, tik išduoda mums 
fakto supratimą. 

*
Mes žinome, kad vienose ir to

kiose pat aplinkybėse (priežas
tyse) nuolat seka vieni ir tie 
patys reiškiniai; tas (reiškinių 
pasikartojimas ir sudaro faktų 
dėsningumą arba gamtos įsta
tus. Gamtos įstatai • ne kas 
kita, kaip neišvengiami įvykiai, 
subendrinti faktai. Sutvarkyti 
šie reiškiniai, pradedant nuo pa- 
n-aščiausią iki sudėtiniausią, 

nuo mokslo apie didžius iki mo
kslo apie visuomenę — uždavi
nys ir tema “pozityvės” filoso
fijos. kuri turi reikalo tiktai su 
‘aktais ir su ją dėsningumo są- 
•yšiu.

Pirmoji sistema vadinasi “Pa
saulis kaip valia ir atvaizdas” 
os vadas — prūsokas Arturas 

šopengaugeris; antra sistema 
pavadinta pozityve filosofija, 
jos vadas—Ogiustas Kontas ir jo 
mokykla Francijoj ir Anglijoj. 
Valia ir išmintis. Valios įtaka.

Kažin, ar kita tiesa rado sau 
tiek pripažinimo tarpe didžiau
sių išminčių pačių įvairiausią 
laikotarpiu, kaip ta padėtis, kad 
pasaulis yra viešpatija ugdančio
sios tobulybės, .šita pažiūra pa
sireiškė, taip pat, ir Tomo Akvi
niečio moksle, tos 1 
jis rado Aristotelio 
Leibnico pasaulėžiūra derinosi 
pažiūroms tų dvieju išminčių.

Ugdamoje daiktų Viešpatijoj, juo skaitllingesni ir sudėtinges- 
kuri apsivaisina pasaulio 
joje, pasikartoja Dievo 
mai. Mes vėl girdžiame 
“lai būna šviesa”.

Patraukimas į klydimą
Išminties šviesa, sako Bake

nas,, nesausa ir nešvari, 
lengvai ir dažnai temsta. Baimė 
ir viltis didina arba mažina mu
sų akyse daiktus, kuriančius 
tuos jausmus, taip kad dažnai 
mes nepajėgiame šaltai svarsty
ti daiktą padėtis: meilė didina 
daikto vertybę, neapykanta ma
žina jos reikšmę, todėl, kartais, 
mes nesugeba m« ramiai vertinti 
tų daiktų vertę.

Vienok, kame eina kallba apie 
brangenybę, ten scenoje pasiro
do musą nauda ir nenauda, gė
ris ir vargas, buitis ir gerovė, 
žodžiu musą savameilė; mes pa
tys tiesioginiai dalyvaujame 
daiktų, įkainavime ir esame suį
dominti tuo aistru žaidimu. Mu
su ivikalai intimiausieji aei- 
adavimai musą valios. Sutap
dami su valios stoviu ir linkme, 
jie išnyksta kartu su jaf

Prietarai
Kadangi noras dėka savo nuo- 

atinio vikrumo pramato pažini
mą, tai ir prietarai pasirodo au
kščiau, negu protavimai. Kada 
musų protavimas ir protavimo 
gabumas, esančiu neprigulmingu 
nuo išmintingumo ir motyvą i- 
kainavimo, papuola •prigūlmy- 
ben musų reikalą ir naudų, tai 
susidaro toks protavimo tipas, 
kuris yra vadinamas “prieta- 

tiesos grudų rais”. Tie prietarai esti labai 
• raštuose, i stiprus, nes jie supuola su valia 

ir jie būna stipresni, juo pla
čiau jie įsikerėja, įsigilina arba

ni tie reikalai, kuriais jie remia
si — taip tvirtai įsiskverbia j

Buvęs Amerikos ambasadorius Anglijai, Frank B. Kellog, su sa
vo žmona sugryžo į Jugtines Valstijas. Jis yra paskirtas val
stybės sekretorium, vieton pasitraukiančio C. E. Hughes. Nau
jasis valstybės sekretorius savo pareigas pradės eiti nuo kovo 
4 dienos.

prnsidėjins Didiž. karui,' Pasau
liu žymima čia esančioji pa
saulio tvarka, o ne pati žemė. 
1914 m. pasaulio valstybės įsi 
vėlė j karą ir karo pasekme 
buvo lai, kad žydai atgavo Pa
lestiną ir pasibaigė “pagonu 
laikai”, kurie tęsės 2520 metą. 
Biblislai tvirtina, kad 1911 m. 
jau grįžo pasaulin Kristus Me
sijus (nematorrtamiC, dvasiška
me pavidale) ir kad jis dabar 
valo pasauli nuo pagonijos. 
Anol hiblislų, mes' gyvename 
“sudnos dienok’ priešvaraky 
jau nuo 1911 m. Kaip Jriblistai 
suseka tą 1911 m. skaitlinę, 
aiškint; užimtą perdaug vielos.

Žydą tautai buvę i.š Senojo 
Įstatymą laiką uždėta 1815 me
tą bausmė už nepak lusnumą | 
Jehovai ir 1878 m. žydai vėl 
atgavę Jehovcii malonę, o 1918 
m. turėję Įk'isirodyti vieši los 
malonės reiškiniai. Iš tikro 
1918 m. žydams vėl buvo su
teikia Palestina, ir ji rns dabar 
prasidedąs pasaulio užviešpi- 
I avimo laikas. Biblislai lygina 
žydą tani:! su ligos medžiu, 
apie kurį Mat. 21: 32, 33 sa
koma, kad jo šakoms prade
dant sprogti vasara (Mesijaus 
karalija) arti yra ir kad sena
sis pasaulis pasibaigė. Žydai, 
sukorę vėl savo valstybę, anot 
biblistą, vėl pradėsią išrinkto-! 
sios ir pasauli valdančiosios 
rolę vaidinti.

Viena svarbiausių pasaulio 
pabaigos dalų, anot biblistą, 
yra šie 1925 metai, Tais m.“, 
tais būtent pasibaigia didysis 
3500 melą j ūbi įėjus Izraelio 
tautai, o netik 1 z radi o, bet ir 
visoms pasaulio tautoms. 1925 
m. ir Romos bažnyčia švenčia 
ju-bilėjinius mielus. Tuo tarpu, 
kada katalikai šiam jubi-lėjui 
visą malonią laukia iš Romos,, 
biblmtai ją laukia iš Jeruzoli- 
mo. Ten butent šiais metais 
laukiama prisikelsiant iš numi
rusią Abromą, Izaoką, Jokūbą 
ir kitus Šen. Įst. šventuosius, 
kurie visiems regimai atsto
vaus Mesijų ir įves naują pa
saulio tvarką. Biblistai visa
me tame remiasi Biblija. Jie 
toliau sako, kad minėti seno
vės šventieji bus prikelti iš 
numirusią visoj žmogiškoj to
bulybėj, gndt apsipažins su da
bartine pasaulio padėtim, pra: 
dės išleisti pasauliui naujus Įs
tatymus- ir prirengs pasaulį pa
talpinimai visą kitų prikeltąją. 
Anot biblistą, per sekantį 1900 
metą bus prikelti iš numirusią 
visi žmonės nuo pat Adomo, o 
milijonai dabar gyvenančiu to
liau nebemirs ir per tą 1009 
metą galės pasitaisyti i tobu
lus žmones. Ir jei jfe elgsis 
teisingai ir sutaps su Dievu, 
tai jie liks gyvi ant šios žemes 
nuo amžių iki amžių.

Kaip išrūdys tas Nesijaus 
tūkstantmetinis amžius? Bib
liniai aiškina taip: 1925 m. pri
sikėlusieji Abraomai, Izaokai 
ir I. t. Jeruzolimą padarys pa
saulio vyriausybes centru ir 
per žydą tautą valdys visą kitą 
pasaulį.

Bus įvedamos finansines, 
ūkiškos, socialistinėsi ir reli
ginės reformos ir sutaikina
mos su dievišku teisimgumu ir 
meile. Visa bus išnaikinta, kas 
nesutinka su naujaja tvarka. 
Taip, pavyzdžiui, busią panai
kinami bravorai ir smuklės, 
lošimą klubai, bankai ir I. t. 
Žtjnčis ir visa kita nuosavybė 
perrašoma Jehovos saskaiton 
ir bus padalinama tik ištiki
miems naujosios tvarkos žmo
nėms. Su laiku išsilyginsią vi. 
si socialiniai skirtumai. Nesi
jaus vyriąusybė valdysianti 
griežtos diktatūros formoje. 
Visi* busią parklupdyti aid ke
lią prieš Nesijaus valdžią ir 
visi kreipsis Jeruzoliman ma
lonės _ prašyti. loji geležine 
rykštė tęsis tol, kol žmonės bus 
sutapę įsu naujaja tvarka. Bet 
anot biblistą pasaulis su 
džiaugsmu priimsiąs tą naują
ja tvarką.

Del prisikilėlių reikia dar 
pažymėti, kad pirmiausia (tuoj 
po Abraomo ir k t.) prisikels 
visa žydu tauta, viena genlkar- 
Jte po kitos. Tada bus prireng
ta vieta ii’ kitų tantą prisik’- 
lė’iams. Medijus rūpins už tai, 
kad visi dabar gyvenantieji ir 
vėliau prisilupsiantieji gautų 
užtektinai tam likro valgio, 
kurio užvalgę jie nebprivalys 
mirti, bei galės tobulėti per 
visą 1000 metų ir tada, jei bus 
išmėginti tobulais, gyvens am
žinai ant žemės. Tai ir busiąs 
žmonijos dangus. 111,000 iš
rinktąją (iŠ visų amžių) su 
Kristumi karaliauja dvasiška
me, neregimame danguje, į 
kurį paspėti dabar jau pervė- 
lu. Bet ir šiame žemės rojuje 
žmonės busią taip patenkinti, 
kad giedosią hymnus per visą 
dieną ir tik kelias valandas te
privalysią dirbti.”

'kaipgi kaip matyli šiuose 
sapaliojimuose yra ir politiniu 
bei socialinių niuansų. šių 
“idėjų” agentai buvo ir Kau
ne išmetę davatkas branginau, 
čių “ekstra telegramų”, Rygoj 
fabrikuotų rusiškai ir Kaune 
dirbtų išdarkyta bjauriausia 
lietuviška kalba, kur skelbia
ma kokios tai katologės savo 
“pranašės” nusapnavimai. Bet 
re dos šios rūšies propaganda 
už Mesijošiaus diktatūrą Kau
ne uždrausta ir tik užkampiais 
vandennešės dar gyvai disku- 
suoja šia modernine tema.

—P.

mas namon, mokinys netikėtai 
atsimena tikrąjį atsakymą, štai 
pavyzdys protavimo atvirkšti
niu skaičiumi, kuris pasirodo ne 
per anksti bet greičiau per vėlu. 
Prie to nereikia turėti omeny 
vien tiktai formalus tyrimas į- 
vairios rūšies: žmogaus gyveni
mas — nuolatinis kvotėjas,, ir 
jis teikia kiekvienam užtektinai 
klausimą ar gali žmogus kfbk- 
viename momente duoti į juos 
tikslius ir tikrus, atsakymus? 
Tokį atsakymą gal ir galėtą 
duoti savo metu, bet drovumas 
ir sumišimas pakenkė tą pada
ryti, kadangi valią įvėlė į sumi
šimą, o išmintį akimirksniui pa- 
ralyžavo. Reikia tik atsisakyti 
nuo susidrovėjimo ir atatinka
mas atsakymas yra todėl tokius 
atsakus vadina vyriausiais, o 
vėlyvus protavimus — “esprit 
d’escaler”.

Išminties impulsas

Valia, vadovaudama išminti
mi, apsireiškia ne tik. reiškiniuo
se temdančiuose išmintį, bet ir 
pažadinimuose, stiprinančiuose 
intelektinį veiklumą. Apsisaugo
jimo reikalai patys stipriau
sieji iš visų reikalų. Vargas ir 
reikalas stumia intelektą į išra
dimus: ne veltui stoką pavadino 
“meno motino”. Net gyvuiių in
stinktas valios miklinimas pa
siekia nepaprasto sumanumo 
laipsnio, pav.: lapė nuolatinėje 
kovoje dėl būvio, pasiekia nepa
prasto gudrumo ir vikrumo, pa- 
darusio ją dalyku priežodžiu ir 
pasakėčių.

istori 
tveri 
balsą:!mus prietarai! Kada skaitlinga- 

| mte žmonių susirinkime daugu
mos valia, jos afektai ir part
inės pažiūros nusistatė ’prieš 
tave, tada bergždi visi proto į- 
rodinėjimai: tave apjuoks
ir peršauks! Jei minios 
valia už tave ir tu jai pataikau
ji, tai tau, be abejo, ims ploti 
rankomis ir girti tave net tame 
atvejy, jei tu miniai ištarsi ko
kią norint nesąmonę: čionai vie
ton proto priparodymu viršys 
valia. Štai ką pasakoja rymie
čių satyrikas Juvenalis apie vie
ną piktą moterį, panorėjusią 
"skaudžiai nubausti vergą be jo
kios kaltės, kai jos mielaširdin- 
gas. vyras buvo beužsistojęs ver
gą ji atsakė: “aš taip noriu — 
r galas”. Proto vietą užima 

valia —stat pro ratione voluta- 
tas!

žmo-— sąmonė, 
protavimas ir kal- 
musų regratis lip
dą bart j ir ateitį.

(Bus daugiau)

tokiujo nurodymus;
jie atlikos kelią ben- 

pajėgomis.
išminties — aklis,
be valios

Valia 
ištari n- 

— raišas liuo-

Toji šviesa 
gaus protas, 
ba, dėliai ko 
rėpia praeitį,

Viešpatavimas — valios pusė
je. Valia pirmtakauja išmin
čiai, gamina intelektines jėgas, 
jas įtempia ir daugina: be to
kios įtampos išmintis nežengia 
nė žingsnio; todėl galima valią 
ir išmintį palyginti su sąjunga 
aklio ir luožio: aklis, kaip sako 
ta pasakėčia, užvertė sau ant 
pečių bekojį luožį ir nešė jį se
kant 
budu 
droms 
be 
tis
šas. Valios viešpatavimas pasi
sako tame, kad jis įvariais bu
dais sulaiko intelektinį veiklu
mą, stato jam kliūtis ir tuo pa
čiu įveda jį į k lydumą; iš ant
ros pusės, valios Įtaka į išmintį 
pasjsako dar kėiime ir tvirtini
me intelekto lig tam tikrų ribą. 
Tų dviejų faktų bendras veiki
mas aiškėja mums nagrinėjant 
mifką pačių gyvenimą ir kasdie
ninius bandymus.

Pramatymas
Kadangi valia pirmtakauja iš

minčiai ir, būdama veiklia sti
chija., nežino pertraukos, o iš
mintis, priešingai nuolat skati
nusi į darbą ir reikalauja poil
sio, tai valia gal būt arba bus iš
minties pramatymu, veiks aklai 
eis prie pirmlaikinių nutarimu 

Pirmoji sistema tvirtina, kad arba- trumpiau sakant, ryskes 
kiekviena j«ga gludi valioje, kad “f!"
valia pašaukia reiškinius gyvy- 
l)ėn, kuria uolą jų ugdymui, jupš 
studijuoja ir nušviečia; antroji 
sistema mokina, kad jėgos klau
simas — neišaiškinamas, kad 
mokslas neturi nieko bendro su 
tuo klausimu, ir kad jėga^sąvo- 
ka neišsprendžiama. Mes galime 
pažinti “tik tą, kas vyksta, bei 
nežinome kodėl vyksta duotasis

A. šopengaueris ir O. Kentas.
Jėgos klausimas/^— pasaulinė 

mįslė, devynioliktame amžiuje 
ją mėgino išrišti įvairiais bu
dais. Aš paminėsiu du tokiu mė
ginimu nenustojusiu ir šiandien 
savo vertės. Abu mokslu įsikū
rė, piiTnoje pusėje devyniolikto 
šimtmečio, nepriklausomai vie
nas nuo kito ir net priešingi kir 
tas kitam: tų sistemą kūrėjai 
net nežinojo vienas antro. Pir
masis mokslas įsikūrė Vokieti
joj, antrasis Francijoj. Tos sis-' 
temos aštriai skiriasi pačiame 
jėgos supratime.

Taip pat atskiruose nuotikiuo- 
se ir net smulkmenose visur ma
tai, kaip stipriai protavimas 
reiškiasi ir nesavaimingai vado-, 
vaujasi nauda: apyskaita, kurią 
reikia apmokėti, rodosi pirmam 
žvilgsniui labai didellė, o musą 
numatomas gavimas, nepapras- 

’taį, labai nedideliu.- Prietaras 
vadovaujasi randa, todėl pirma
me atvejy apyskaita išveizdi 
didelė, o antrame atvejy gavi
mas—mažas.

Protavimas atvirkštiniu 
skaičiumi

Prietarai praeinantieji iš to, 
kad valios pergyvena kliūtis 
remiasi reikalais arba naudo
mis, kurios pirmtakauja musu 
protavimams ir tarnauja ją pa
matavimui. Taip pat negalima 
nenurodyti ypatingą pęotavimų 
rūšį — “protavimą atvirkštiniu 
skaičiumi”, kuriuose valia reiš
kiasi dėka kai kurių paerzinimų 
ir afektų. Toksai stovis aiški
nasi nepaprasta padėtimi stu
miančia mus j susidrovėjimą.

žodžiu “pramatymas”. Jis gim
do begalinius planus^, kurių nesą 
moningumas apsireiškia tuoj po 
Ją išpildymo. Tokių veiksmui 
pasekmės bhna dažnai sunkios, 
nemalonios ir net žalingos. To
dėl, ne veiltui, sako vokiečiu j^p dažnai pasitaiko kvotėju 
priežodis kai kurį, o duotame girdėti tokis atsakymas: 
atvejy kiekvieną stumia į neri- žinau, bet neišgaliu tuoj pasa
itą jo paties valia.

aš ta

kyti. ” Jau po ekzaminų grįžda-

Legendos apie Pasaulio Gala
Irgi ‘‘socialinės reformos”: 

Įima bus gyventi kiek 
patinka, maža tedirbti ir 
hymnus giedoti. Pasaulio
las atidedamas dar tūkstan
čiui metu.

ga- 
tik 
tik 
ga-

Kiekvienai^ metais pigių įs
pūdžių ieškotojai mėgsta pap
ranašauti: žiūrėk, žiemą atly- 
dis tai žemės ašis bus iš
klibusi, vasarą šaltos dienos 
vadinas llolfštromo srovė nu
sisuko, sudrebėjo žemė, ar 
prasidėjo karas — jau “sudna 
diena” ateina,
įvairiicrnis pranašams ir davat
koms ypatingai daug duoda 
medžiagos fantazijai ir 
viui makaloti.

šiaurės kraštuose nusistovė
jo šiltas oras, kai kur pieti
niuose pasirodė šalčiai ir snie
gas, žmonių dirksniai didžiojo 
karo atbukinti
šiokiadieniais įvykiais, o ieško 
ko nors tokio tikrai fantastin
go. Tam. šie nenormalus metai 
ir duoda apsčiai maisto.

Negana to. Gandams didinti 
žymiai prisideda įvairios reli
ginės' sektos (atskalos),
vai nuo bet kurių dogmų m iš
dūmos ' metafizika, astrologija

Bet šie metai

liož'.i-

nobesitenkina

nįnkai) arba Biblijos tyrinėto
jai. Jie atmeta visus tikybinius 
ritualus ir remias bei gyvena 
vien Biblija, žinoma, tuo bil
du labai iškeldami žydu tau
tos istoriją. Ją samprotavimu, 
į dangų pateksią tik 114,000 
reikia kur kitur paviclavoti. 
Kadangi be tų 144,(MM) išrink
tųjų yra gana daug dar gerą 
žmonių, tai šiems šeštadieniu in
kai ruošia rojų čia pat ant že
mė1". Tos sektos pasekėją yra 
į pusantro šimto ir Lietuvoj, 
ypač žveju tarpe palei švento
sios posto ir Klaipėdos krašte. 
Įdomu, kaip apie juos pasako
ja vienas buvęs artimas šesta- 
dienininkams “Klap. žiniose”. 
Sutrumpinę ir atpasakojamo:

Biblijos 
na t i ona i 
ciation), 
pastoriaus
giau kai 40 metų, dabar-darbš
čiai veikia visuose pasaulio už
kampiuose (Reikia spėti ne be 
tam t ikrų
mų. P.) (ir Klaipėdoje bei Lie
tuvoje),
dabar priėjo pasaulio galas.

Pirmiausia 'Biblijos tyri nė, 
tojai tvirtina, kad scenas i s pa
saulis 
galvų,

tyrinėtojai (Inter- 
Bible Students Asso- 
onganizacija, Įkuria

Russell prieš dau-

Jais-

Įdomiausia tų siektų yra taip 
vad. subatininkai (šeštadieni-

politinių išrokav

skelbiama, kad jauI •

jau pasibaigs 1911 m., 
gi visus kitus žmones

PO AUDROS IR P0TV1NI0 CALIFORNIJOJ

Vienas iš daugelio namų, sugriautų laike didelės audros ir 
potvinio OaJifornijos klony. Daug namų sugriauta, geležin
kelių išardyta ir nuostolių už milionus pridaryta laike potvi
nio, kokio ten nebuvo per 15 metų.

!
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NE MOTERIS, BET VYRAS

Žemčiūgas
-----Kurt Muntzer Vertė K. A. —

jaunas 
ji Vot

Aš noriu papasakoti jums 
apie tų mažų nuotikį ne tik to
dėl, kad aš piivalau kalbėti apie 
visa, kų pergyvenu ir ne todėl, 
kad ta istorija — morališka ir 
pamokinanti.
ti juš. Jus, mylintieji vyrai, 
kurie visuomet esate 
liejami, ir jus, moteris, 
nemokate mylėti.

Pradėsime. Gyveno 
žmogus — pavadinsime
demaru, ir jauna moteris, Elino- 
ra. Jis buvo jos vyro draugas. 
Bet mes žinome: tai dar nieko 
nereiškia. Jis mylėjo jų...

Jis mylėjo ja ir kankinosi; 
jos vyras išnešė jį ant rankų, 
kai jis buvo sužeistas Marno 
mušyj ir tuo budu išgelbėjo jo 
gyvastį. Jis mylėjo jų despara
tingai, su ašaromis akyse, ty
liai ir beviltingai. Bet kentėji
mas buvo saldus —- jis kentėjo 
dėl jos. Jo darbas 
fabriko direktorius), 
ma suteikdavo jam 
ir laimę, ...  pasidarė
k u dalyku.
dinėjimaų,. . automobilius, '‘teat
ras, draugai, skaitymas, muzika 
—įgriso jam. ‘Naktimis /'jis 
atsisėsdavo prie lango ir žiu-

(jis buvo 
kuris pir- 
smaguma 
mechaniš-

Jo gyvenimas: jo-

O Elinora—ak, Elinora— j 
buvo tik moteris, paprasta mo 
toris su koketiškai sutaisytais 
plaukais. Pas jų buvo nedaug 
smagenų, bet dar mažiau šir
dies. Ji buvo toki moteris, kuri 
visuomet pasilieka savo vyro 
meilužė, be karščio, be jausmo, 
dagi be geismo. Ji patirdavo 
viską, bet nieko nepergyvenda
vo. Ji išstudijavo meilę vedybi
niame gyvenime su jaunystės 
draugu tokiu jau budu, kaip 
prieš 10 metų išmoko franeuzų 
kalbų. Ji lengvai viskų pagau
davo. Bet niekas giliai jos sielų 
nesujudindavo.

O, žiaurus likimas! Voldema
ras mylėjo Elinorų.

Kode! ji neatsiliepė į jo mal
davimus. Ji galėjo atsiduoti 
jam. Daugiau to, galimas daik
tas, kad jos neištikimybė nebū
tų prasižengimas. Tai buvo iš
imtinas jos epidermiso reikalas. 
Meilužis ar namų gydytojas, t- 
jai buvo visvien, jos net nervai 
nereagavo į erzinimus. Tik jos 
protas registravo įvykius. Vers
dama kentėti išmintingų vyra ji 
tuo pačiu papildė prasižengimų.

Del ko jis jų mylėjo? Nesta
tykite tokiu vaikiškų klausimu.

Eikime geriau prie katastro-

žemčiūgas, skais- 
kaip ašara, 
lenciūgai io

nuomones

Vieno auksadailio krautuvės 
lange gulėjo 
tus ir pcrmatoniius, 
didelis, prie platinos 
pri kabintas.

Elinora buvo tos
jog tas akmuo jos krūtinei ge
riausia tiktų. Bet vyras to ne
su prato.

Didelės ašaros riedėjo Elino- 
ros skruostais.

Voldemaras sėdėjo prie jos 
kojų ir kankinosi. Elinora to 
nepastebėjo. Pirma kartų, — o 
jai jau buvo 23 metai — ji 
drebėjo, ji buvo sujudinta, nera
mi. •

-Jus gausite tų žemčiūgų.

Ji atsilošė, užmerkė akis. Da
bar ji žinojo, kas tai yra pasi
tenkinimas. Ji ištiesė į jį ran
kas, pritraukė jį prie savęs — 
vis žemiau. Jis atsiklaupė ir 
pažiurėjo į ja.

“Žemčiūgas”...
Jo akyse ji skaitė: “Taip“, 

pasitenkinimas, pasiliuosavi- 
mas. )

Pirmų kartų ji pųsakė:
“Mielasai“...
Dabar jis užmerkė akis. Kųs, 

- kąs atsitiko su juo? Kų jis 
jautė? Pasitenkinimų, laimę, 
savo tikslo atsiekimų,

w

P. Erunas

Naujiems - Metams
—   —»•  .y„ ;.’<•# 

Oi tos bangos’bangužėlčs ; • 
Kų kas rytų naujai kėlūs?

Dingo smukę į gelmes, •• 
—Temt iš naujo kų pradėjo . 
Griuvėsiuos balsai skambėjo^' • 

'Senas lapas jau birūs...
Laivai plaukia per bangužes 
Irias sėdžianti irklužfais 

Okeanan ateities.
Siaučia audros ošia bangos 
Daužo laivų be atvangos 

Ak likimas—nėr vilties!—
Bet laimužės tos išties 
Kas gi siekti nenorės. 

! Lyg tyčia audra apstoja;

DEŠRŲ GAMINTOJŲ
GUDRYBĖS

keturis menesius lo- S 
neprisileido, iš visko

vai. 'jus ateisite 
žemčiūgas bus vie-

Ji drebėdama tarė:
—Aš pasakysiu jam (jis — 

tai buvo jos vyras): imitacija, 
šimtas markių. Voldemarai, ar 
jus žinote tai? žemčiūgas kai-

Ne, aš noriu įspė-muoja 22 tūkstančių.
Jis nusišypsojo. Jo veide pa- 

prigaudi- si reiškė baimė, o drebančios 
kurios! lupos statė klausimą. Ir jis ty- 

Įliai paklausė, — klūpodamas su 
užmerktomis akimis.

—Viena išlyga...
—‘Viską, —sušuko ji.

Priimu.
Tąsyk jis pažiurėjo į ja, į žiau

riąją, kuri 
šė su juo, 
tyčiojosi.

Jis tarė.
—'Rytoj 

pas mane.
toje. Aš užkabinsiu jį ant jūsų 
kaklo. Ant jūsų kūno nieko ne- 
buą, tik tas žemčiūgas. Jus pa
laikysite jį kaipo atmintį mud
viejų pirmosios meilės valan
dos. • . -■ » i

Ji visa drebėdailia tarė: "
Niekuomet aš nenuimsiu jį. 

Mielasai, penktą valandą pas ta
ve.

Ji nerimo. Greičiau, greičiau* 
Juk tą pačią valandą galėjo nu
pirk t žemčiūgą koki nors mote
ris arba kvailas įsimylėjęs jau
nikaitis.

—Eik, — šnibždėjo ji, —eik...
Už dviejų dešimtų keturių va

landų...
Sekamą dieną penktą valanda 

Elinora įėjo į namus, kur gyve
no Voldemaras; padarė tai, ką 
iki tos dienos draudė jos dorovė, 
papročiai, pyktis ir žiaurumas. 
Bet už tai ji turėjo gauti žem
čiūgų. Ji nustatė sau kainų 22 
tūkstančių. Dabartiniais laikais 
tai gan brangu. Bet Voldemaras 
mylėjo—o meilė!..

Durys į jo būstinę buvo atda
ros. Elinora nuėmė nuo veido 
šyrą, ji drebėjo. Ji įėjo į biblio
teka — instinktas ją teisingai 
vedė. Ant mažo staliuko gulėjo

Paul Grappe, kuris laike karo pabėgo iš Francljos armijos 
ir persiyilkęs motere gyveno su savo pačia dešimtį metų. Pa
ryžiuje. Jis išsimokino siūti ir bi^vo “siuvėja“. Tik dabar, 
kada suteikta amnestijų dezertirams, jis nusimetė moteries dra
bužius ir vėl patapo vyras. —

Kurios merkia akužėlčms 
Pilnos visos paslapties.

Kurgi kelias? Bet jūrėmis
Šviesa liūdną dar atrėmęs 
Mėnulis vidur nakties.

Nors kelionė ir audringa 
žvaigždės merkia slėpiningai—r., , :

Netyčioms’umabsušvįtof .
Ir ramu, ramų-laivelį supa 
Laimingi! nes likimas neužklupo 
Iš akių žaibai vien krito.

Jau krantai, o aidai—
Varpai skamba graudingai

Seni metai bangos dingo.
Naują kelių ar beplaukti
Bangos neša ko belaukti? 

žiba viltis gal laiminga?

H

Vienas Šiaulių dešrų gaminto
jas atvažiavo Kaunan ir užėjęs 
ii didžiausių dešrų parduotuvę 
• prasti kilogramų dešros. Parda- 
i vėjas įprastu vikrumu atplovė 
dešrų ir padėjo ant svarstyklių. 

į Tuo tarpu šiauliškis dešrų ga- 
imintojas prikišęs galvų pažiurė
jo į dešrų ir klausia nustebęs—' 
Arklio kanopos gabalas su dviem 
uknoliais. Sakyk, kokie gudrus 
Kaune dešrų gamintojai. Man 

•' pavyzdžiui, niekad į galvą, neat
ėjo tokie dalykai. Kartais žmo
gus įmaišai šunienos, katienos ir 
vienų, kitų žiurkutę, bet kano
pos su pasagų dalimis į dešras 
dėti, rodos lyg,' sumlenija nelei
džia. .

KAUNE BŪT® PERTEKLIUS

Ištrauka iš skelbimo vieno 
apsukraus biznierio:

“Pigiai perleidžia butų. Už 
visai mažų “otstupnovų“. Tinka 
nevedusiam ar malk ingyčiai. 
Temperatūra nepakyla aukščiau 
30° nei nenupuola iki 30°. Nau
dokitės proga?“

III ‘OOVOIR3 H

dėžutė nuo auksadailio. Ji buvo 
atidalyta. Ant geltono aksomo 
gulėjo juodas žemčiūgas,, dievų 
ašara, įžeistos meilės ašara, 
ašara mirtinai uažeistos aist
ros, nužudyto jausmo ašara.

Elinora pagriebė žemčiūgų ir 
užsidėjo ant kaklo. Ji bėginėjo 
iš kambario į kambarį ieškoda
ma veidrodžio. Įėjo į miegamą
jį kambarį ir dideliame voidro-* 
dyje pamatė ant savo kaklo 
žemčiūgų. Lova buvo pataisyta. 
Ji to nepastebėjo. Kambariuo
se nieko nebuvo. Ji to nematė. 
Tik sugrįžusi namo su žemčiū
gu ant kaklo, Elinora atsiminė: 
Voldemaras? Kur jis buvo?

Jis buvo išvažiavęs.

Petras A rminąs* 7 r upunelis
------------------------------ St. Budavas-------------------------------

Pažvelgę į musų 
eiti, pamatysime, 
gyventa kritingų 
vairus sukilimai, 
draudimas, žmonių 
ir daug kitų žiaurenybių, 
čiau ir tada darbavosi 1* 
būrelis, kurie brolių taupė kėlė 
tautinę sąmonę. Taip tokių 
buvo ir Petras A r minas-Tr lipi
nėlis. Taigi šiemet sukakus 40 
metų nuo jo mirties bus nepro- 
šalį paminėti ir susipažinti su 
jo darbais bei gyvenimu.

Gimė Arminas 1853 m. kovo 
mėli. J.8 d., Dekšniškių kaime, 
Vilkaviškio apskr. (Suvalkijo
je). Jaunos Petro dienęs buvo 
nepergeriausios, nes tėvai ves- 
davi nenormalų gyvenimų men
kai rūpinosi šeimos reikalais. 
Mokintis Petras pradėjo Ma- 
riampolės 4-ių klasių mokykloje. 
Tačiau jos baigti negalėjo. Jam 
esant 3-jc klasėje tėvas iš mo
kyklos atėmė ir nuvežė. VJeive- 
rių mokytojų seminarljon. Mo
kykloje ir mokyt, senūnarijoje 
Petras pusižkvunėjo gabumu ir 
darbštumu. Pavyzdingai baigęs 
seminarijos kursų, liko paskir
tas pradžios mokyklos mokyto
ju Alvito kaime, Vilkaviškio ap. 
(1871 m.). Savistovus Petro gy
venimas irgi vai’gingas buvo: 
nė tėvai, nė giminės materia-. 
liai jo nerėmė; būdavo atsitiiįi- 
mų, kad peikdavę ir pinigų sko
lintis. Bet Pętro sųžiniškuimas 
ir pareigų.■'atlikimas atkreipė j 
jį akis ir štai 1875 m. rugsėjo 
13 d. buvo perkeltas vyresniuo
ju mokytoju Nammesčio dvikla- 
sinėn mokyklon. Greitu laiku,

tautos pra- 
kad jos per- 
momentų: į- 
spaudos už- 

varginimai 
. Ta- 
tttriotų

būtent 1877 m., vėl buvo nukel
tas į ‘Mariampolę, to miesto, 
gimnazijos, prirengiamosios mo
kyklos mokytojaus pareigoms 
eiti. Čia ir prasideda Petro ne
laimės, kurios ji ir nuvarė į ka
pus. Mokytojaudamas priren
giamojoje mokykloje užmezgė 
geresnius santykius su jaunuo
mene ir sparčiai pradėjo dirbti 
tautos darbų: vertė raštus, 
siuntė į laikraščius ir platino 
lietuviškųjų spaudų. Tos mo
kyklos direktorius Sdaviavičius 
Petrų pastebėjo ir įtarė kaipo 
varantį slaptų darbų — priešin
gų rusų vyriausybei. Minėtas 
direktorius Petrui taip įkyrėjo, 
kad net to priežastimi 1883 te
ko "susirgti. Bet vos tik pradė
jus kiek sveikti atsitiko vėl ne
tikėtas incidentas. Tas pats di
rektorius raštu Petrui pranešė, 
kad jį paliuosuojųs nuo mokyto, 
javinio. Tuomi jis labai susi r li
pino ir lig netrukus gavo baisių 
ligų džiovą. Vargais negalais 
laikui bėgant jis buvo priimtas 
Augustave, miesto dviklcsinėn 
mokyklon mokytojauti. įsigalė
jusi liga, kas sykį vis labiau iria 
biau jį kankino, taip kad 1884 
m. reikėjo ipasiliuosuoti nuo vie
tos. Sveikata vis nyko ir nyko. 
Ir pagaliau 1885 m. kovo m. 18 
d. visai atsiskyrė su šiuo pasau-

visuomenės pusės buvo gerbia
mas. Į pokylius ir šiaip šeimy- 
ninias pramogas visados buvo 
kviečiamas.

Žymiai yra apsireiškęs jo tau
tiškumas. Tai parodo jo raštai. 
Originalaus Petras mažai kų pa
rašė ;• daugiausia verstiniai. Ori- 
ginalinių jo raštų, buvo šie: 
“Lietuviška chrestomatija“ — 
tačiau jos dėl tų laikų visiems 
gerai žinomų priežasčių išleisti 
negalėjo; pagaliau ir visai din
go. Pataisė mokinio Mot. Piu- 
šo verstų rašinį “Vytautas Di
dis Lietuvos Kunigaikštis“, be 
to 1885 m. “Aušros“ kalendo
riuje patalpino savo straipsnį 
“Lydos pilies nusistatimai”. Ei
liuotus dalykėlius daugiausia 

vertė iš kitų kalbų. 1881 m. iš
verto lenkų rašytojo Kondrota- 
vičiaus “Piastų duktė“. Nusiun
tęs dalį savo raštų Baranauskui 
(tuomet buvusiam pavyskupiui), 
gavo pagyrimų. Išvertė jis Mic-

Trys
Vertė jis ir rusų ra- 

pasakėčias ir 
raštelius 

sugrįžimas“,
‘Skendinys“, 
‘Keleiviai ir

Jaunimo Kelisi
Tamsi naktis—Dangaus pašvaistės 
Ženklina žemei, griaudžių raudų 
Kelyję audros, kad dalgis švaistos— 
Po žalių pievų tarp žydrių žiedų. ;

Uždega viltį—ryto aušrinė
Įtempia stygas jaunų jėgų—
Prieš tamsų—su meile aukoti krutinę!
Juk dalgis švaistos tarp žydrių žiedų.

Kelių tik vilčia reikia nutiesti 
Nes aušra švinta, — nėra likimo! 
Saulutė skaisti pradės jau šviesti, 
Bet ilgėsis varžo dėl naujo buvimo.

—P. E
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Stasys Budavas.

Darbai, kuriuos Petras yra 
mums palikęs’, verčia jį paminė
ti. Ypatingas jo būdas buvo, 
švelnumas ir linksmumas —-lai 
geriausios jo budo y pa lybes..Mė
go su žmonėmis pųjuOkautepa
sikalbėti.

kevičiaus “Gražina“ ir 
Budriai“.
šytę.jo Krilovo 
šiaip įvairių autorių 
kaip tai: “Tėvo 
Vakarinė dainelė“, ‘ 
“Lape ir liūtas“, ‘ 
šunys“, “Godus šuo

Dali savo rųštii jis išsiuntė j 
tuolaik Tilžėje einantį laikraštį 
“Aušra“. Patalpinus “Aušroje“ 
Petro darbelius , pas sukėlė 
didžiausj entuziazmų. Tam pa
čiam laikraštyje 1883 m. patal
pino iš lenkų kalbos verstų “Kai
mo mokyklų“. Po juo buvo pasi
rašęs Trupinėlis P. Taip rašęs ir 
ant kitų savo raštelių.

šalia literatinio darbo jis už
siėmė gaivinimu ir lietuvių tau
tinės idėjos, 
bendavo po 
“Aušros“ ir 
nųjų tarpe;
arpo irgi uoliai darbavosi.

Pažvelgę i Petro Armino gy
venimų išvysime, kad pas jį bu
tu. kilnių idėjų. Darbštumas ir 
tėvynės' gerove lydėjo jo gyve
nimų. Ir daug tikėjosi iš jo 
tuntą, bet peleni toji džiova vos 
32 metų darbininkų išrovė iš 
musų tarpo. Tačiau darbo vai- 
sius^ir jo yardas'^bųs ilgai mini- 
n^s.V Šia31iai319^M7, 

■■■'i.....y,, .i iW
K AŲĖDINIS N E AIŠKU MAS f
Š e.įnubi i n k ė. S&(Į^k\Bai- 

tramiejukai, kur dingo daržinės 
vartai? | ; j

Stambios išvaizdos Balbramje-

is Prūsų pąrsiga- 
iOO ekzetnpl torių 
platindavo pažįsta-, 
be to jatvuoiuenes

pa-j jukas dusliu balsu. Mat, bernas 
Ir nenuostabu, kad iš važi įlodamas namo neuždarė jų.

Gimtinės Ilgesys 
Tylia nakt| vasarėles 
Kada vėjas vos kvėpavo 
Kada pievoj visos gėlės 
Galveles nuleido savo

Aš svajodama prie berželio 
Akimis žvelgiau, mėlynėn 
Ir nuaudęs svajų tinklų 
Mintimis skridau gimtinėn 

Su padangių debesėliais 
Su gaiviuoju vėjeliu 
Skraido mano svajonėlės 
Paslaptinguoju keliu.

Ašarėlės skruostus vilgė 
Liūdesys širdužę spaudė, 
Bet svajonės raudų tildė 
Ir vilties' siūleli audė.

Papilė, 1921 -VI -2 L

North America Acconjioh Mfg. Co.
Vieta gerų 

jengvių
armonikų 
Jungt. Val
stijoje. Mes 
nevtirtojaine 

importuotų ar- 
monikų; visi 
tnusų instru
mentai yrayra 

čio- 
Chica- 
VisaH 
atlic- 
ran- 

iš ge- 
mainom 

garan- 
kata-

meried Acconlion Mfg. Co.
Maisteli 8t., Chicago, UI
—---- .------------------------------------a.

ISHI <1 11 ’ ’ 
karna, 
komis 

riatlsio materiolo. Senas armonikas ir 
j naujas. Musų naujos armonikos i 
Luotus 5 metams. Reikalaukite musų 
iugo šiandien.
Noilh AmcricK Acconlion Mfg. 

926 Su. Maisteli 8t., Chicag

AR JUS SERGATE? ' 
Ar norite būti jodytais už 
ketvirtą dalį papigtos kainos?

Per visą šį ntfncsį gydysime 
visus sergančius, kurie- tiktai 
atsilieps pas luus už ketvirta da
li paprasto mokesčio. Mes jody
simų jumis lokiu pat budu ir 
tokiomis pat gyduolėmis, kaip 
jus UKhkėtumel pilną kainą. Tas 
specialis pasiplymas yra pada
rytas supažindinimui sergančių 
žmonių su labai geru ir pasek- 
niisgu gjMymu IIOUSE of 
HEALTH.

Tą nužemintą kainą galėsite 
mokėti kuomet jus jausitės ge
riau ir kuomet busite užganėdin
ti, bet už gyduoles ir. už serum 
jus užmokėsite į tada, kada jas 
gausite.

DR. McCOAVAN
• Gydo Hcinoiliuiduo be Peilio 

eS kauanio. Neiai/ydyg Nemokei.
6301 So. Park Avė.

KONTHAKTOfflUS
Budavoju medinius ir mūrinius 
namus, o jeigu -kas nori medžio 
darbų pats dirbti, tai tokiam tik 
mūrų pamatų galiu pamūryti.
Esu seniausias lietuvis kontrakto- 

P’ius.

P. KASPARAITIS
3827 Archer Avė.

Jei. Lalayedc 9182

KOSULYS
yra vien simptomas ir gali 
užeiti bent kokiame laiko. To- 

. kiame atvejyje

Severa’s 
Cough 
Balsam

suteiks greitą palengvinimą, 
Tat<ai yrą lengvus būdas apsi
saugojimui nuo daugelio pa
vojingų ligų.

Gaunaąiws pps jūsų aptiekoiių.

KOSULĮ sustabimk TUOJAUS VARTOJANT p

»-‘X <•?.'.V T. -,e r,. • įp “ ’ /Ą ... •. ’ KĮ

; > Laikyk ji po ranka. * Kaina 2Bc ir 80 centai.

‘ (k>ld uncl ip Tablcls z
.ulaiką persišaldyinA hedbda.nl jam i&sjvystyli. Kaina 50 centai pa;. Apticl i

Sevoro Kalendorių 1925 metams gaunama visur a pliekose, ar nuo
W. F. SEVERĄ CO.. CEDAR RAP1DS, 10WA |

veikslą.

Taip kaip 
žiuretumęE į

JUS 
pa-

THE HŪUSE Of HEALTH
(Federation Bldu.)

164 W. Wash-:ngton Str. 
Chicago, III,

Užprašome visus atsilankyti, 
siilciksime dykai patarimus, (ly
dome visas chron'Rkas ligas, 
kaip lai nervų ligas, odos ligas, I 
kraujo ligas, kaip vyru taip ir | 
moterų, reninai i^iną, riigšlunius I 
kraujui*’, plaučių ligas, širdies, 
kc|M.’iių, skilvio ir inkstų, yiso- 
kias fermas persišaldymo, ast- , 
imj, cgzymy. skaudulius, odos Ii 
Sus ir kliokiąs ligas, Jonių kili 

aktarui negalėjo isgyOvli.
Musų tikras išegzamiįlavintas y 

ir laboratorija parūdys tikrą r 
slovj .insų sveikatos stovį taip 
kaip knygą. Liga tikrai pripa- 

>,inta\ taip kaip pn-c išgydytu. . 
Egzam i nuo ja inr. .su X-Bay ir su H 
mikroskopu ir su optlialmic gy- •] 
domi; užkietėjimą arterijų. Iš
tiriame spaudimą kraujo, taip
gi vartojame visą mokslinį ži
nojimą dd gydymo ligų. 
Musų nužeinintoH kainos tikram 

įšegza minavimui $3.00
^Valandos kasdien nuo 9 vai. J 

ryto iki 5:30 vai. vakare, ket
verge, seredoj ir subatoj nuo '9 
ryto, iki 8 vai. vakare, nedėboj 
nuo* 9 ryto iki J vai. dieną.

Ateikite ir prisuk kiti ]ti je ; 
juf.ų kaimynų ir Litų gerą r; 
cienty, kurie atčjo i musų ofi-I 
są ii liko išg.\ <1 11

hedbda.nl


Šust artiems, Kovo ? rt., 1923

Limpamosios Ligos
SKRISIĄS PRIE ŠIAU RINIO POLIAUS

Naujasis Lietuvos uuiversite- ima kaip ir vidurį, nors irgi til
to privatdocentas Dr. Povilas ri mėgiamąsias 
Kairiūkštis savo įžengiamąją rias patenka 
paskaitą pašventė limpamųjų li
gų aiškinimui. Paskaitos turi
nį p. P. K. šiąip atpasakoja:

Limpamomis arba infekcinė
mis ligomis vadinamos ligos, 
kurias iššaukia mikrobai, įsi
veržę i žmogaus ar gyvulio or
ganizmą. Tie mikrobai, misda
mi gyva kūno medžiaga, išdirba 
nuodingus organizmui prodortv- 
tus ir sudaro tuos visus reiški
nius, kuriais pasižymi limpamo
sios ligos vaizdas.

Visos kitos priežastyis tik pri- 
rųošia susirgimui dirvą; yra'tai 
blogi ir ankšti kambariai, bada
vimas, prigimtas silpnumas, 
peusidirbimas, peršalimas ir t.t. 
(peršalimas yra u mus atvėsi
mas, o he bęntrkokia liga), žo
džiu, visa, kas silpnina — pa
lengvina mikrobų jsiveržiipą.

Kiekvienai infekcinei ligai yra 
jai specifikas mikrobas. Įsitik- 
rinarna, kad liga tų mikrobų iš
šaukta, jeigu dirbtiniu budu iš
augintus ’ndkrobus pavartoję 
gyvuliams, gailime susirgi
mus, panašius į Žmogaus susir
gimą. w

Žmogus turi išorinės ir vidu
rines apsigynimo priemones: 
sveika oda beveik nepraleidžia 
nė vieno mikrobo; rodos, išimtį 
sudaro didžiumos mikrobai, ku
iliais užkrečiama žiurkė, jeigu 
nuskustą jos odą, trinti džiumos 
mikroorganizmus. Tai galima 
aiškinti ir tuo,, kad padaroma 
žiurkės odoj įdrėskimų, per ku
riuos patenka kunan mikroorga
nizmai ir žiurkę užkrečia. Svei
ko^ gleivinės su mirgančiu epi
teli j u irgi apgina organizmą nuo 
mikrobų įsiveržimo, bet silpniau, 
negu išorinė oda. Ašaros ir no
sies gleives mechaniškai praša
lina mikrobus.

Vidurinės apsigynimo prie
monės yra tam tikri narveliai 
organizme ir kraujo serumas.

Patogeniniai mikrobai, įsiver
žę kunan ir radę ten patogias są
lygas, veisiasi, nuodija organiz
mą ir ardo narvelių funkcijas.

Mikrobų įeinamieji kunan 
vartai yra įvairus įsidrėskimai, 
išb&'imaį, vabsdžių įkandimo 
vietos ir t.t. Be to, oda, akly, 
nosfes, burnos, žarnų, kvėpavi
mu gleivinės gali būti mikrobų 
įeinamieji vartai. Džiumos ir 
juodkraujinės mikrobai pereina 
per odą ir kitas, gleivines, Cho
leros mikrobais galima užsikrės
ti tiktai per burną. įleidus cho
leros mikrobui po oda nesu
sergama. Tuo tarpu, įleidus gy
vuliams po oda tetanus’o mikro- 
bo %— jie mirtinai suserga. Kita 
mikrobų dalis, kaip difterito už-

vietas per ku- 
organizman pv. 

mindolinės liaukos, akių, nosies 
gleivinės ir t.t. ♦

Iš kur imasi patogeniniai mi
kroorganizmai ? Atsakymas 
apie kai kuriuos iš jų, paviršuti
niai imant, gana lengvas: pvz. 
stabdo mikrobai vegetuoja žple 
mintančių gyvulių žarnose, o 
vadinamosios dujinės kilmės — 
bendrai gyvulių ir žmogaus žar
noje. Iš ten su išmatomis pa=, 
puola į žemę. Taigi jų dažniau
siai yra dirbamoje žemėje: dir
voje, daržuose, soduose. ■ Sužei- 
džiant kūną žėmetais įrankiais, 
galima susirgti tetanus’u ar 
gangrena. ■ |

Taikos metu tomis ligoniis 
suserga gana retai. O karo me
tu, kada kovos lauke užduoda
mos gilios žaizdos žemėtais dur
tuvais, šoviniais, jų skeveldro
mis — susirgimai gana dažni. 
Sužeistieji ištisas valandas lie
ka be pagalbos, tuo tarpu teta- 
nus’o ar gangrenos mikrobai, 
papuolę giliai į organizmo audi
nius, pradeda vegetuoti, ir su
žeistasis suserga. Minėti mik
robai nesiveisia žemėje, bet pa
virsta tam tikrais mazgeliais 
taškais', kurie atgyja tik pato
giomis ■ augimo sąlygomis. Di
džiuma mikrobų prisitaikė ir 
paprato veisti žmogaus ir gyvu- 
j organizmuose. Taigi ser* 

gautis infekcine liga žmogus ir 
gyvulys yra šaltiniai, iš kurių 
išeina kitų žmonių užkrėtimas.

Ne tik ligoniai, bet ir sveiki 
arba pagiję žmonės gali platin
ti užkrėtimą: neretai atsitinka, 
kad pasveikę asmenys ilgai iš
laiko savyje patogeninius mik
robus pav., persirgusių difteri
tą burnoje ilgus mėnesius lai
kosi difterito lazdelės. Tai ryš
kiai pasirodo persirgusiuose vi
durių šiltinę: jie kartais per ke
lerius metus gali išleisti oran 
šiltinės lazdeles.

Lengvi susirgimai irgi nema
žai prisideda prie limpamųjų li- 
ų platinimo, ne kartą sergantie
ji šiltine ar cholera, kuri pasi
reiškia viduriavimu ir dizenteri
ja (kruvinoji) patys nesijaučia 
sergą, tuo tarpu kitus asmenis 
gali užkrėsti sunkios rųŠies su
sirgimu. Gaili atsirasti ir vi
siškai sveikų asmenų, kurie-gali 
būti patogesnių mikrobij nešio
tojais, būtent: difterito, šiltinės, 
choleros ir t.t.

Tokie susirgę asmCnyis turi 
atsparumą patogesniame, mikro
bams, kitaip sakant, imunitetą.

Sergančių vidurių šiltine, cho
lera, dizenterija ir t.t. užkrečia
moji medžiaga randasi išmatose 
(šiltino gali rastis šlapume);

■'■’įž'Uį.
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[Pacific aud Atlantic Photo. 1
Kanadietis Gettir Algarsson daro prisirengimus Liverpooly, 
Anglijoj, ateinantį pavasarį skristi prie šiaurinio poliaus. Jis 
ketina gegužės mėn. išplaukti laivu į Spitzbergen, o jau iš ten 
skristi toliau; į šiaurę Aeroplanu. '

VAŽIUOJA AERIKON MEDŽIOTI

» Dr. Saxton'Pope (kairėj) ir Arthur Young važiuoja j 
lkvtų-Afriką medžioti ant didžiųjų žvėrių. Bet jio medžios ne 
su šautuvu, be» vien tik primityviais ginklais-vilyčia ir saidų-- 
ku. Pereitą savaitę jie lankėsi Chicagoje.

mes ir 
ir,* kad 
suomet 
g i a mos, 
dvasios

eta 
didį 
pri-

nie-

ję, kad kuris jų labiau bijojo 
mirties, tas esti greičiau nu
kautas. Ir atvirkščiai, kas ne
abejodamas drąsiai ir vikriai 
ėjo per kulipkas, tas liko gy
vas • tas savo pasitikėjimu, 
drąsa, tarsi, sudarė apie save 
kukį nematomą, skydą, nuo ku
rio tarsi, atšokdavo kulipkos.

Del to tauta, kuri nori lai
mėti, visa kaip vienas žmogus 
privalo niekad- neliauti tvirtai 
tikėjus ,i savo hrimęjimą, pri
valo visa norėt laimėt, o kas 
vyriausia, nei valandėlei nepri- 
sileisti haimkjs ir abejojimo, 
kad ji1, gali ir nelaimėti.

; [“T-tUS”]

o parduoda 
Pradedamas' ką 

pardavinėti, jis Salote Bitter Išdirbyste

džiuma ir džiova —skrepliuose; Ore gali veistis patogeniijiat 
difteritu, influenza — nosies, į mikrobai, išmetami 
burnos gleivėse; raupais — odos 
šašuose, opų pūliuose ir t.t. ■>

Tokiais keliais mikrobai pa
puola oran. Vieni iš jų tuojau 
nyksta (sifilio mikrobai), o ki
ti, papuolę į vandenį, į drėgną 
žemę, gali išlaikyti atgijimo Sa
vybę trumpesnį ar ilgesnį laiką 
dargi metais. Tiktai tomis ap
linkybėmis mikrobai nesiyeisia. 
Tokiu budu sergančių limpamo
mis ligomis apylinkėje susida
ro užkrėtų židiniai.

Tiek apie šaltinius. Toliau se
ka keliai,, kuriais užsikrečia nuo 
vienas kito.

Artimiausias kelias — tai'tie
sioginis su ligoniu susidūrimas, 
tikriau gu medžiaga, turinčia 
savyje mikrobų. Suteršiant ran
kas ■ ir nesilaikant atsakomo 
švarumo, šiltines, choleros kiru- 
vinosios mikrobai gali patekti 
su valgiu ir gėrimu į organizmą. 
Užsikrėtimas galimas ir ligonio 
nešvariais skalbiniais. Plaujant 
skalbinius upėje, semiant van-, 
denį užterštais indais ir t.t. ga
lima, naudojantis tuo vandeniu, 
užsikrėsti. Likę indų sienelėse 
mikrobai užkrečia įpiltą į tuos 
indus pieną, sriubą ir t.t. Vaikš
čiojant po užterštą žemę, galima 
užįcrėtų kojomis nunešti į rin
ką, kame parduoda maisto pro
duktus, ir padaryti juos užkre
čiamus. Pardavėjai čiupinėdami 
nešvariomis rankomis maisto 
produktus, per juos perduoda 
mikrobus, štai kodėl draudžia
ma pardavinėti vaisius,. daržo
ves, siaučiant disinterijai ir t.t. 
Susergame ne dėl to, kad tie 
vaisiai ar daržovės savyje 
to, kad jie gali būti užkrėsti, 
turėtų užkrėtų, bet dėl 
dėl to, kad jie gali būti užrėsti. 
Valgant nesunokusius vaisius 
gadinami viduriai, o tat silpnina 
organizirui. kovoje su mikro
bais.

kosėjimu, 
čiaudėjimu sergančių džiova, 
difteritu, kokliušu, influenza ir 
užkrėsti sveikus. Tokiu budu 
mikrobai patekę oran,, po4 1—2 
valandų nusileidžia žemyn ir 
tampa nepavojingi. Esti, tačiau 
patogeninių mikrobų, kurie išti
sas savaites gali Išlaikyti gyvy
bę. Tai liečia džiovos mikroor
ganizmus. Kai kurie džiovinin
kai skrepliais išmeta per dieną 
iki 7 milijardų mikrobų. Jeigu 
bus* spiaudoma ant grindų, tai 
išdžiūvus skrepliams mikrobai 
dulkių debesimis pakyla kam
baryje ištikus skersvėjui, arba 
netinkamai grindis šluojant. To
kiu oru kvėpuojant galima užsi
krėsti. Gatvėse ir kitose vieto
se, veikiant saulės spinduliam, 
džiovos bacilos greitai žuvą, ir, 
galima sakyti, gatvės dulkės 
nesudaro pavojaus užlkrėstt, 
džiova.

Yra ir gyvų infekcinių ligų 
pernešėjų, būtent: vabzdžių, bu- 
žių. Pirmoje vietoje čia reiktų 
paminėti musę. Ji, visur lakio
dama, nuo užkrėstų daiktų tūp
dama ant valgio ir t.t., savo ko
jomis., sparnais snukeliu platina 
infekcines ligas. Tai^i musė la
bai lengvai gali platinti šiltinę, 
džiovą ir t.t.

Kiti vabždžiai, prisigerdami 
sergančio infekcine liga žmo
gaus ar gyvulio kraujo, įgulda
mi žmogui, stačiai įleidžia tų 
užkrėtų po oda. čia priklauso 
utėlės, blusos ir t.t. Įrodyta, kad 
pasikartojančią šiltinę parneša 
blakės.

Tik,

Dar vienas užsikrėtimo bū
das,, tąi auloinfekcija. žmogus 
gali turėti organizme infekcinių 
mikrobų, bet jie iššaukia ligos 
vaizdą tik susidarius jiems tin
kamoms sąlygoms, nusilpus or
ganizmui ir 1.1.

a i m ė
Ar, lamstu žinai, kas žmo

gaus yra didžiausias priešas? 
Sakysi _ karas, liga, oudar. 
pasileidimas, beprotybė, . s kur 
das, nepasisekimas, mirtis?

, ne. vien lai. Yra tų ir v * .
mažesnių žmogaus 
levas. Tas tėvas 
džiausiąs žmonių 

a i m ė.
Nusigyvenimas, 

mus versle, 
pyktis, vargas,

ii- kartu di- 
priešas yra

nepaisisdki- 
badas, skurdas, 

Iridi ūmai, li

das,‘ šmeižtai ir visos kilus ne
laimės, kaiikiiiaučius žmones, 
atimančios'jiems ramybę ir 
protą ir be laiko nuvarančios 
į kapus, yra dažniausia bai
mės vaikai.

Yra japonų pasakėčia apie

vieną žmogų, kurį dieną ir 
linkt j ziaurbiusini kankino de
monas ' velnins. Žmogus nu- 
sijausdainas, kad jis nėra nie
ko tokio blogo padaręs, kuo 
galėjo užsitraukti tokį baisų 
persekiojimą, ipaprušč de.mouą 
piKsaii y Ii, dul ko jis jį taip kan
kinus. Demonas atsake: “Tu; 
pats mane su tvėrei ir savo 
vaizduote padarei < tokiu, kokiu 
aš esu. Mano visos ypatybės 
yra Jokios, kokias tu man iš
galvoji i ' Spi\sk, ^tal į daJ^U’ ; 
kas yra kaitas, kad Iii k<*nii'!” 
Ir nėra jokio' blogumo ir ne
laimės, kuri mums nepasidary
tų, j<'i mes tik neliailsime įos 
visuomet vaizdavęsis.' bijoję ir 
laukę. i

*
Maži vaikai, turėdami plie

ninį magneto lankelį, kaišioja 
jį prie visokių daiktų, mėgin
dami, bene magnetas juos pri
trauks. Vieni daiktai, kaip: 
medus, varis, guma, porceli- 
nas, stiklas ir kili prie magne
to nekimbuj o kili kaip: vinys, 
adatos, plunksnos ir panašus 
tuč-tuojau prie jo prisikabina. 
Kodėl taip? Todėl, kad pirmie
ji daiktai neturi panašumo ir 
palankumo prie magneto, ant
rieji yra giminingi magnetai 
ir, tarsi, jie laukte laukia, kada 
galėtų prie jo prisikabinti, 
mes vaizdžiai matome 
gamtos įstatymą: panašus 
traukia panašų.

Ar nepamąstei, tamsta,
kad, kad šis slapias gamtos į- 
statymas veikia lygiai į kūno 
ir į dvasios daiktus? Kad vy
rai ir moters yra gyvi magne
tai? IV kad mes nuolat į save 
traukiame ir megste mezgame 
ryšius net su tais daiktais, ku
rių mes niekad nematome ir 
kurie tik gimė musų sąmonėjo 
ir nore? Šis įstatymas visur 
Veikia žmonių gyvenimu,
deja, dažnai jo veikimo vaisiai 
esti labai liūdni. Nesenai Pen
silvanijos' valstybėje, Ameri
koj, pas dantų gydytoją kėdė
je staiga mirė iš baimės astuo
nių metų farmerio (ūkininko) 
duktė, dar prieš lai, kai jai bu
vo |lištraldytas drinlis. Mergai
tė, žinoma, dar nieko nežinojo 
apie tą įstatymą, bet čia buvo 
/jo darbas. Tai mergaitei atsi
tiko taip, kaip senojo įstatymo 
rašto-Jobui, kuriam ateidavo 
visos nelaimės, kurių jis tik 
bijodavo. Kitur vėl staiga mi
rė moteris smarkioje perkūni
joje. Ji nesirgo jokia liga ir 
perkūnas jos nepalietė, bet ji 
visą savo amžių neapsakomai 
bijojo perkūnų ir žaibų ir pa
galiau jai atsitiko tas, ko ji 
senai bijojo ir latikė. Iš praei
ties žinoma, kad didelių epide
mijų (marų) metu nemaža 
mirdavo žmonių, kurie visai 
buvo neužsikrėtę liga, bet ku
rie jos labai bijojo. Jiems ro
dės, kad štai jie jau užsikrės 
ir kad nuox to būtinai mirs. Ir 
vėl čia tas įstatymas savo pa
darė: ko jie bijojo ir Jaukė, 
tas jiems atėjo. Daugelis žmo
nių bijo ligų. Išgirdus apie 
ligą, jiems rodos, kad jie jau 
ir serga. Savo baime jie nu

silpnina savo kūno pasiprieši
nimo jėgą ligai ir taip primo
sią save nelaimei. Visa kas 
žmogų rūpina, neramina ir su
jaudina, 
vi ilgumą 
sveikatą.
yra didžiausi žmogaus prispau
dėjai. ,Jie pulu'rta gyvybę, sto
ja jai skersai kelio, jie atima 
apetitą, sutrukdo kraujo bėgi
mą ir sumažina kūno maitini
mąsi. Jie yra neigiamos, vi
sur visuomet ir visaip naiki
nančios ir žudančios jėgos. 
Mes savo mąstymu . traukiame 
į save, mąstomuosius daiktus: 
vis liek ar jie geri ar negdiįi— 
musų mintys juos lygiai trau
kia į mus. Daugelis musų pri
sitraukia sau blogus daiktus, 
nes arba nežino ir nepažįsta 
to įstatymo arba, jį pamiršta. 
Jei mums nevyksta gyvenime, 
lai mes, turbūt, niekad neišmo
kome suprasti sveikatos, lai-

mažina žmogaus gy- 
(vilalielą) ir žeidžia 
Baimė ir rupesnis

pasisekimo paslapties 
ta paslaptis gludi vi- 
pailaikyme savyj tei- 
kuriamos, linksmos 
nuotaikos. Mes turi

mo pastebėti visą skirtumą tarp 
teigiamos ir neigiamos min
ties ir suprasti, kad tas skir
tumas yra statymo ir griovi
mo, laimūs ir nelaimės skirtu
mas. Visa, kas įvyksta didžiais 
ar mažais musų gyvenimo at
vejais yra vaisius tų musų min
čių, kurias mes nuolatos laiko
me galvoje. Pažinojau pirklį 
kuris nuolatos bijojo; ir manp, 
kad su juo bus blogai, kad jam 
nevyks. Ir ištikro taip buvo. 
Perka jis prekes, tai visuomet 
kai kainos kyla, 
kai krinta, 
nors naujo
pats sau pranašauja, kad jam 
nepasiseks. Ir jam nepasise
ka. Teko gyvenime daug žmo
nių matyti, kurie paniurę te
laukė, tegalvojo ir tebijojo 
nederliaus, gaisro, apvogimų 
ir veik visa lai ne adkšciau, tai 
vėliau ateidavo. Visur čia vei
kė vienas ir tas pafs nepermal
daujamas įstatymas. Priešin
gai, teko matyti žmonių, kurie 
kad ir sunkiose, sąlygose būda
mi, ramiai dirbo savo darbą ir 
tikėjosi, kad jiems ateis geres
nes dienos ir jų tikėjimas vi
sada ne ankščiau, tai vėliau 
išsipildydavo: trošktįsieji lo
bio, pralobo, trošktįsieji šeimy
nos laimes—ją rado, troškusie- 
ji gerų vaikų —jų nesulaukė. 
Visi šie žmonės panaudojo aną 
įstatymą ne savo blogui, bet 
savo gerui. Suprast šis įsta
tymas, reiškia suprast gra
žias, malonias gyvybes paslap
tis, reiškia pakreipt gyvenimą, 
taip, kaip nori, reiškia būti sa
vo likimo valdovu! 

★ A ■
*

Mokslas sako, kad musų są
moningi norai veikia į musų 
nesąmoningą kūno ir dvasios 
gyvenimą ir ką nesąmoningai 
jausmai žmoguje gauna nuo 
sąmoningų, tą įstengia visuo
met įvykinti. Nuo įspūdžių 
gilumo, smarkumo ir ilgio, nuo 
jų gerumo ar blogumo parei
na tai, ką ai\ kaip vėliau žmo
gus gyvenime gaima. Iš to mil
žiniško galimybių okeano, kuris 
yra aplink mus, mes galime vi
sos minties jėga, kiek žmo
gaus prigimčiai yra leista, pa
siimti. Vieni mes prisitraukia
me laimę kiti nelaimę, žiūrint 
to, ko mes trokštame, laukia
me iv bijome.

šis įstatymas veikia ne. vien 
j atskirą žmogų, bet Jr »į visą 
tautą. Pavyzdžiui turime iš 
netolimos praeities. Ve’ iečiai 
laimėjo kare tol, kol visos jų 
tautos buvo vienas noras lai
meli, kol vis jie. kaip vienus 
žmogus tikėjo, kad jie turi per
galėti. Bet kai į galą karo tas 
jų noras buvo palaužtas ir jie 
ėinė abejoti ir bijoti dcl savo 
laimėjimų, karas greit pasibai
gė jų pralaimėjimui, nors jie 
luome't buvo dar stiprus ir ga
lėjo dar gerai kariauti. Taip 
vokiečių tauta savo abejojimu 
ir laime prisiartino savo nelai
mę.

Dar aiškiau baimę padaro 
savo pragaištingų darbą kuriuo- 
menėse kovu melu. Nemaža

Šis pagąrtiėjęs pilvini -gydyti‘Ja terįs 
buvo, .vartdjaipas daugelis metų kai
po vidupy vaistas.

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

Jis yra padirbtas iš paskirtų žolių, 
medžių žievių, šaknų ir tyrų Califor- 
nijos vynuogių. B i torų kiekybės ge
rumą niekas negali yiršyti. ‘ Aptie- 
korius-chemikas užžiiirj 'jo išdirbimą 
užtikrindamas ja nuopelnus.

i • ' * ' **\ ilk '
‘ Kaip pilvas nedirba, visas žmogaus 
organizmas yra jižnuodintas, ir tada 
inkstai jnųsitoja' dirbę ir baisus ne- 
smaguma&o'r' nuovargis yra jaučia
mas.

Kad vartosite kaip nurodyta šj pil
vo gydymo biteri ir ištinsite jo nau
dingumą, nebusite be jo.
įsigyk bonkelę į savo namus. Ręikįi- 
lauk nuo savo aptiekoriaus .‘“Balute 
Stomach Bitlers”, arba užsakyk tie
siai iš musų.

Salulc Drug & Chemical Co.
616 W(!st 31st Street, 
Phone Boulevard 7351
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SVEIKATA — TIKRIAUSIAS 

TURTAS
MOKSLAS —TIKRIAUSIA VILTIS

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

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

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

“Gydytojas” talpina gražių paveiks
lų.
UŽSIRAŠYK VISIEMS METAMS

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

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxx
DEL VYRU TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visun pa

cientus, kurio tik ateis, numažinta 
-kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir ui- 
81 sene jusiu ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nuženr/inta gy^lymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patj prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kčtumčt paprastą kainą. Gydymą* 
ligų yra specialumas mano viro gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

TU
i

reivių yra ne

P. CONRAD
Jūsų Senas Draugas

Pa tyręs, sgvo darbe, visada. g,ąHu,\kui|>/ži.n<>te,jm<laryt 
darbą; pirmus.;- klęsos^ ' Vestuvių; grapų'-ai'ba' pavienius di
delius paveikslus artistiškai? ant <liięuialavoju. Iš 
Lietuvos tėvų, giminių ir Jįisų paveikslus sudędu ant vie
nokie-atrodė, kad, jie sykiu su jumis nusiėmę.'Turiu pa
tyriąją kaip mažus kūdikius nustatyt, kad paveikslas gy
vai ir puikiai atrodytų.

3130 So, Halsled Si. TeL BlvdL

Daktaras dėl vyrą.
Praktikuoja\25 me
tus — tai yra ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison St., 

Į| Chicago, III.
Sutelkiame Europiškus Gyduole*

HŲŽ1MOK I ItkJA. WnBari<iat>o bar 
uym.ai jūsų kraujo, ar tuikroskopfnis ckmibL 
naviniHfl Jurų slaptybių H|ir*uda, m jus eaa** 
Huvsas >iup Hjraa, ar ti». l er -ilikrinkit I Gyva* 
tl3 yrą pordo.vg braugi, k n d rizikuoti Naujn*. 
gyduolių "Ųlabytuąp, pokaičia praktiko nuML 
eiliojo ligos ligMol skaitomos tiejveikiamotoh. 
lengvai pasiduoda Sitam mokslilkam Ryrtn®J 
metodu). AJ naudoju mano praktikoj visu* 
vėliausius senimus, čhpua. nntltoksiima, bnV 
termas ir iinujaunias, ypatingas gyduolen ir 
vėliausius Ir gerjaunlun btidua gydymui ugi. 
senėjusiu negalių. Stok prfo būrio dėkingų ut- 
ganidlntų pacijantu, kutin plaukte plaukia 1 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka aptiurČjiniu Ir elauto egMtniuv 
vlmo.

X—RA Y EGZAMINAM JA
Nelauk lig paskutinių dieną, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega- 
ISturiet pai.ikalbėti su manim. Tei
singus gydymas', Nėra apgavingą 
ąp’/ylimą ar prižadėjimą, Paaekmlą 
jrra tbldoa. kolrių norite.
,t Valanda^ b rylą Ifa 6;80

Heledomis b subptonds: 9 ryte 
8 vakare, Nedžlitnnis: 9 lig I

Dlt H. G. MAKTIH 1
U-|7 W.

(kampan Alndiaun ir ,' u.
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Pasažiernis — Duokite manSATYRA IR JUOKAI
Pranešimas

CHIROPRACTIC
Del šlubu
vaiki) suteikiamos
specialės

kainos

Dr. Paul Baumann
X-Ray specialė egzaminacija. 

3462 So. Halsted St.

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

yr« 
ge
to-

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

Kraujo egzaminacija, šlapumo analyza. 
mikroskopiški ir kiti laboratorijos išbandy 
mai, taipgi X-Ray egzaminacija daroma, ku 
ri parodo tikrą jūsų sveikatos stovf. G* 
riausios naujos mados gyduolės ir prirengi' 
mai padaryto. Amerikoje ir Jungtinėse Vals
tijose yra suteikiamos per Dr. Ross dėl gy. 
dymo ligonių. Žmonės turintys* chroniška, 
ligas, skilvio ir kepenų nesmagumus, ner
viškumą, kraujo ligas odos ligas, pūslės ū 
šlapumo ligas yra gydom* kasdien.

Žmonės Kuri* yri 
nerviški silpni ir tu
ri galvos skaudėji
mus, nugaros skau 
dėjimus, smarkų šir
dies plakimą su- 
skirdimą odos, auti, 
nusias giles, skaudu
lius, prastą apetitą, 
privalo gydytu tuo
jau.

Sergantiems 
teikiamas labai 
ras patarnavimas
kiomis mažomis kai
nomis, kad kiekvie
nas lengvai gali uš- 
s i mokėti. Dr. Ross 
maloniai suteikia dy
kai patarimą. Kiek
vienas yra kviečia
mas atsilankyti.

Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu 
du, Arsphenamine gydymu ir pagerintu Lu 
escide gydymu. | • labai trumpą laiką ligo
niai jaučiasi daug geriau. Kiekvieną dieni 
mes suteikiame linksmumą ir malonumą. Tai 
vienatinis gydymas, kuris išgydo sifili*

PAPRASTA/ ClPAn
MOKESTIS YRA ... ..
DABAR CE HA
ATPIGINTAS IKI ........ U>W*UU

Per trisdešimti metų Dr. Ross gydo so 
cialias ligas vyrų ir moterų.

VYRAI l Specialia serum gydymas yrt 
vartojamas su geromis pasekmėmis atgavi
mui vyriškumo nuailpusiems vyrams. Jo. vei
kimas ant gilių, nervų ir kraujo yra didelii 
sustlprintojas dėl nusiipnusių ir suirusių vyrų 

Tie kurie turi kokias norą slaptas ligai 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo 
Ateikite ir sužinokite teisybę apie jūsų ligą 
ir kaip jus galite būti šgydytas. Tas nekai
nuos jums nieko ir nebus būtino reikalo, 
kad jus gydytumetės. Tai yra dalis Dr. Rost 
darbo, kad nuteikus gerą patarimą sergao 
tiems.

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

Kampos Monroe ir Dearborn St. Imkit 
elevatorių iki 5 augšto. Priėmimo kambaryj 
506 dėl vyrų, priėmimo kambarys dėl mote
rų 508.

Dr. Rose yra seniausias Specialistas Chi 
cagoje. Per trisdešimti metų toj* pačioje 
vietoje. r

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 
rakare.

Nedėlioj nuo 10 iki 1 po pietą.
Panedėly, seredoj ir s ubą to j nuo ryto 

8 vai. vakar*.
Phone Boulevard 4652IkJ

HITT'AND RUNN—Brother Gus W« Rtght Thcrc Whcn It Game Time for Tfibn to Pas< Armind tbe

1657 W. 45th St., 
kampas So. Paulina St.

Padaužų pastabos apie 
gerus ir blogus daiktus, 

t — .... ................................ ..  . -

SĖKMINGAS MES-MITINGAS 
Pašėnavoli Bruklino tavorščiai 

ir aplengvinti kišenini

Pačia 1i ž ų prez i don t a s t i k k ą 
sugrįžęs iš rytų, kur jis buvo 
iššifruotas darbuotis įsteigimui 
naujų kupetų ir pagraibimui 
navynų iš lietuviško pudimo, par 
vežė sopulingų žinių Sakytum, 
apznaumno mums, kad Brukli
ne bėgo komunistiško kraujo 
upeliai. Išreiškimui savo užuo
jautos, Padaužų gildą bendro
mis sylomis su A.DPa-Pa,. LP.- 
Ma-Ma, ADur-Dur. surengė mil
žinišką mes-skodą, vasario 32 
d. š. m^ Brižporto volostyj.

Maždaug apie 13 va), vakare 
Padaužų prezidentas atvėrė sko- 
dą ir pasakė labai graudingą pa
mokslą apie įvykusią skerdynę 
Bruklino ujezde. Kalbėjo Pa
daužų vice-prezidentas ir iždi
ninkas. Jų kalbos taipgi buvo 
labai karštos ir pamokinančios. 
Iždininkui savo kallboj prisimi
nus apie aukas nukentėjusiems 
tavorščiams Bruklino revoliuci
joj, ant vietos liko surinkta ne
maža krūva aukų, bet gaila, kad 
padengus išlaidas nei liko nei 
reik. Matai,, musų gildos toki 
platus reikalai, jog juo daugiau 
gaunam, tuo daugiau reikia.

Tuo tarpu Padaužų sekreto
rius pagaminęs sekančią rezo
liuciją atvilko susirinkiman ir 
perskaitė ją audencijai, kuri 
dvibalsiai priėmė.

Kadangi taipogi, de.togi, va
dinasi, šit: Musui tavorščiai 
taip sakant tariant Nelaisvės 
žodžiais, kovoje su svoločiais, 
judesiais, išdavikais kriaučiais, 
liko priversti apileisti savo po
zicijas ir bėgti namo be kojų ir 
kiūtinti be galvų ir,

Kadangi, atsiprašant, daleis- 
kim sau, m.usų tavorščių ran
kos ir kojos buvo iškraipytos už 
to^į ramų kovos būdą, kaip ar
dymą susirinkimų, triukšmų kė
limą, ir už mušimą buožių,

Todėl, dabartėlės, sakytum, 
maždaug griežtai protestuojarpe 
prieš tokį brukliniečių žiaurų 
trytinimą musų tavorščių. To
dėl dar syki protestuojame ir 
smerkiame visus pasaulio bur
žujus ant amžių...

Audencijai išsiskirsčius ir Pa
daužų valdybai pasilikus vienai, 
tapo nutarta remti nukertėju
sius ir ant toliau. Dabartėlės 
mes kreipiamės į margąją vi
suomenę, prašydami piniginės 
paramos ir turime nodiejos, kad 
gerbiamoji musų visuomenė ne
atsisakys mus paspirti šiame 
darbe.

Nors matote,, dalykas labai 
paprastas, ir dirbant dėl badau
jančių ir aflkanų bolševikų labo 
atsiprašinėjimas, paprastai, ne
reikalingas bet mes vežlivumo 
delei atsiprašome jūsų.

—Padaužų Kvartetas.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

šiomis dienomis specialiai lai
kytame susirinkime, Padaužų 
gildą galutinai nutarė dalyvauti 
Naujienų koncerte, žada atvyk
ti ir dalyvauti, kaip paprastai 
tokiuose atsitikimuose, in kar 
porose. —Valdyba.

*/\ir-lcfįio Kartinga

Kas nor ponui 
Pur-lckiui tarnaut

Ir jo bendradarbiam 
didžius turtus kraut,

Tas tur širdingai 
jį. mylėt, 

į miltų vagonus 
sacharino dėt.

Pirmą džiaugsmą 
Pur-Ickis matė,

Kada iministerio 
vieton jį statė,.

Nes jam ne rėkė, j’ 
•jau mišias laikyt,

T|k su sacharinu 
.šmugelį varyt.

Antrų linksmybę 
jisai pažino.

Ką i klerikalai
• visi garbino,

Nprs jis nėr vertas 
.davatkos senos.,

Kairi per rąžančių
• tikisi dangaus.

Trečių dž.iaug’smą
į Pur-Ickis gavo, 

Kai apie miltus >
i jisai sapnavo, 

Mat, jisai manė 
stebuklą daryt 

Ir į sachariną 
miltus permainyt.

Ketvirtą—kada aplanko 
šmugelio draugai

Ir jam pranešė,, 
kad viskas gerai.

Penktą linksmybė 
jį tad džiugino,

Kai milltų vagonus 
jau užrakino, 

Valstybės antspaudą 
greitai pridėjo 

Ir su šmugelninkais 
pasikalbėjo: 
Eikim pas Maušką /

KAIP LAVINAMA ŠOKIKŪS

MAUDYNES

vai. nakties.

Atdara dienomis ir naktimis.

Ned Wayburn, New Yorke, mokina merginas šokių. Jis turi mokintis netik šokių, bet ir visokios 
gimnastikos, kad ne vien išsidirbus graciją, bet ir stiprų kūną, ktiris yra labai reikalingas šo
kikėms.

BY HITT

NAUJIENOJ Chieago, Dl, 
—........ -I ....................—

EKONOMIJA PIRMIAUSIA

magaryčias gert, 
Nes pinigu gausimi, 

galėsim gyvent..,

Pirmą širdies skausmą
Pur-Ickis gavo

Kada jo šmugelį
Jonišky sugavo.

A11 trą— kada aplai i k ė 
jį komendantas,

Trečią- kada pasakė:
“Busi areštuotas!” 

Ketvirta skausmą
jisai pažino. 

Kai visi žmonės 
sukčium vadino.

Nors jis ir kiaulės 
akis turėjo,

Bet į savo darbą 
paniūrom žiurėjo.

Penktą skausmą
Pur-Ickis turėjo, 

Kai iministerio vietą 
apleist reikėjo.

Eisiu prie altoriaus
Dievą permaldauti

Ir nuo klerikalų 
išganimą gaut.

1 Amen,

Iš PATYRIMO

—Ar tu manai, kad gali būt’ 
laimingas šęimynisklis gyveni
mas?

—Ne, aš jau antri metai, kaip 
vedęs.

PAAIŠKINO

Sūnūs (ką tiljc vedęs). —Taip, 
pavasaris, dienos dabar atrodo 
kur kas ilgesnės.

Tėvas — Taip visuomet atro
do po vestuvių.

TEISME

Teisėjas—Kas atsitiko po to, 
kai kaltinamąsai davė jums ant- 
ausį?. . ... ..

Nukentėjus i s Jis davė man 
trečią antausi.

Teisėjas—Jus norite pasakyti 
antrą? •
^Nukentėjusia Ne, antrą aš 
jam daviau.

KasieriUs. — Kurį? Kurios 
valstijos: Ohio, Massachusets, 
Illinois ar Kentucky.

Pasažierius— Duokite pigiau
si-

VIETA BE REKOMENDACI
JOS

jeigu jus iš-Samdytojas
tiesų vienoj vietoj išbuvote dve
jus .metus, tad kodėl negalite 
pristatyti rekomendaciją ?

Ta mas
neduoda, 
metus Sing Singe.

Ten rekomendacijų
- aš išbuvau dvejus

NE ANEKDOTAS BET 
TIKRAS ATSITIKIMAS

Kas daryti, kai cenzorius pa
lieka tuščią vietą ir liepia... už
pildyti tuščią vietą. Reiškia, ei
si per dvarą —gausi mušt, nei
si per dvarą irgi gausi miušti. 
Uždavinį reikia išrišti taip, kad 
tuščią vietą kuo nors užpildyti.

Sąmoningas vokiečių poetas 
Reine, kuris nenorėjo virsti'• Ezo
pu, t. y. rašyti pasakėčią, kurią 
gali suprasti kaip norėdamas, 
rado tokia išeiti: Kai 
ar kokio ten kaizerio 

Fridricho 
cenzoriai 
“Idėjos” 

susitaręsvisą XII skirsnį, jis, 
su leidėju, išbrauktąją vietą už
pildė šiais keturiais žodžiais: 
vokečių cenzoriai —kvailos gal
vos.
. Tai tikras atsitikimas.
\ Dar galima pridurti, kad Mei
ne yra parašęs eiles, kurios bai
giasi žodžiais: ,

“Das ist eine alte Geschichte, 
Doch bleibt šie immer neu”.
Mūsiškai reiškia: Tai yra se

na istorija, kuri naujai pasikar
toja,..

—Rk. Sk.

Ncmiego liga

guzikuotam 
tamstos Žmona 

Ar jau yra
Sakai

D ak t a ra s, 
ponui, 
serga nemiego liga, 
pasekmių.'

Taip. Kai aš grįžtu 
ji visuomet jaučia.

poną s.
vėlai namo,

Vyrai ir moterys kenčianti, žino
kite tiesų. I'ikra pilna egzaminą 
cija musų specialistų dasiekią pa
čius pagrindus jūsų trubeljo ir 
prašalina juos. Nėra spėliojimu, 
tikras ir teisingas egzaminavimas 
musų specialistų siekia pačius pa
grindus justi 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 
trubeliuR, gali stones, rupturą, ar
ba privatinę arba chronišką ligą.

Negaišinkite laiko su gyduolė
mis arba daktarais, kurie nesutei
kia pasekmių. Daugelis yra nusi
minusių ir mano, kad jau nėra pa- 
gelbos. Nenusiminkite Gaukite jū
sų eksperto patarimą ir nuomone. 
Šimtai jau dabar yra sveikais ir 
linksmais. Prisidėkite prie dauge
lio užganėdintu ir išgydytų žmo
nių, kurie atsilanko j musų priva
čius kambarius dėl gydymo kas
dien.

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

Jei jus norite greitų pasekmių 
atsineškite šj skelbimą su savim I- 
gaukite $10 X-RAY egzaminaciją 
ir kraujo spaudimo cgzaminaciją. 
Viską už $1.00.

CHICAGO MEDICAL CMNIC 
505 S. State St., kam. Congresa St.

Privalia įėjimas, 7 E. Congress 
St,, prieš I.either krautuvę.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Panedėly, seredoj ir subatoje 

nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dieną.

DEL
SERGANČIŲ ŽMONIŲ 

Dykai Klinika
Nereikia daktarui
Ar jus buvote gydytas 
užsisenėjusių ligų ?

mokėti
nuo jūsų

Specialistai dėl privačių 
tai.

ligų tik-

Ligoniai moka tiktai už Čepus, se
rumus ir gyduoles.

KALBAME LIETUVIŠKAI

Illinois Health Bureau
159 N. State Street^ 

Room 1421

A. F. CZESNA
Turkiškos, sulfurinės va
nos ir elektrinis gydymas

Dabar naujai išradome minera
lines! sierines vanas, kurios yra ge
ros nuo visokių ligų: reumatizmo, 
cirkuliacijos, kraujo ir t. t.

Masažinis braukymas, elektriniu 
ir Švedišku budu. Su musų pilnu 
setu instrumentų mes galime su
teikti 25 skirtingus treatmentus.

Namas naujai ištaisyta ir padi
dinta. Yra vietos dėl 150 ypatų. 
Iš toliau atvažiav^ gali būti sa
vaitę laiko arba taip ilgai kiek rei
kalinga. ■

Moterų skyrius atdaras Utamin- 
kais nuo

Ar Turit sdpnas akis? 

Rkarida jums galva?

Tai yra paprasti simptomai, <1el 
kurių matymas reikalauja pagel- 
bos. Gal būt, kad jums reikia' aki
nių? Pasitarkite &u manim Šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių Čielų akinių stiklų.

Nedelioj nuo 9 iki II.

John J. Smetana
AKINIU EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Are.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iikabą

Valanda* nūn 10 ryto iki 10 vakare.

Lytiškos Ligos Gali 
Būti Išgydytos

Ar sergate lytiška liga, kuri pada
ro jumis netinkamu prie darbo ir 
pasilinksminimo. Ar eSafe vienas 
dideles armijos, kurie kenčiate ty
lėdami nuo lytiškų ligų?

Dr. W. R.
Register, 

109 N. Dearbora 
Street.

Kiekvieno sergančio 
žmogaus draugas. 

Mano geriausias pa
tyrimas. “Nei vieno 
dolerio nereikia mo_ 
kėti, kol nebus pa
sekmių.”

Gyduolės išskiria- 
rnoe.

vienas žmo- 
nėra liuosaa 
užsikrėtimų, 

prie dabarti- 
žinojimo gy_ 

vienas

Neužginčija- 
□er patynuiu* 
daktarus, kuji. 

mas faktas išgy- 
dirba Jaboratori- 
jo«e. egzaminuo- 
dymo visokių litrų 
jant kraują ir iš
tiriant per mik- 
roskopą, prašali
nant visus 'klini- 
k o s simptomus. 
Nei 
gus 
nuo 
bet 
nio 
dymo nei 
neturi sirgti. Jei 
nesat. išgydyti, 
tai vien tik yra 
lodei, kad apleido 
te gydymą, arba 
buvote i gydoma* 
nepatyrusių gy
dytojų, arba gy
dymas buvo labai 
trumpas. N ėda
le isk i te, kad liga 
ilgai butų jūsų 
kraujuje — išva

lykite ; ateikit* nas mane, padary.iu 
viską kas yra galima, kad tik jum* su
grąžinti sveikatą. Gal tiktai esat, per
pusę išgydytas ir gyvenate nuolatinėj, 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. N. 
atidėliokit. Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury naikindama kūno narvelius, 
smagenų, nervų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, ir kitus kūno organus. Bukit, at
sargus ir dabokite gamtos patvarkymu*. 
Atminkite, kad sveikata yra jūsų bran
giausias turtas, jūsų kapitalas — nedaro 
skirtumo kiek Jus sugaišite laiko arba 
pinigų užlaikymui sveikatos, nes tas 
jums labiau apsimokės, negu kas nor* ki
tas. Beveik visi atsitikimai kataro, Reu
matizmo, Neuritis, Bronchitis, Astma, 
Mažakraujistės, Skaudulių, Egzemos, Pso- 
rdisis. Slinkimo plaukų, Pasididinusių 
gružolų, Skrupulų ir t.t. yra pasekmė 
neišvalyto ir užsikrėtusio kraujo, kuri 
galima greitai išvalyti su pagelba gy
dymo.

Apsisaugokit daktarų ir studentų, ku
rie slepiasi garsiai skambančiomis klini
komis, institutų arba laboratorijų; jūsų 
sveikata yra brangesnė, kad ją atiduoti 
nepatyrusiems daktarams. Pas mane gau
site gerą ir teisingą gydymą; prisidėk!, 
te prie eilių užganėdintų ir Unksmių 
pacijentų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisą. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Serum, ‘člepinj, Bakterini, Antl- 
toksinj, taipgi specialius intravenou* gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originales Europiškas gyduoles “800** 
ir **914”.

AŠ noriu pasikalbėti su kiekvienu ken
čiančiu vyru, kurie serga nuo užsis.nė- 
jusių ligų, Nervų, Kraujo, Oodoa, Pūslės, 
Išėjimo žarnos, taipgi slaptų ligų. Mano 
35 metų pasekmingo gydymo, aš atgavau 
sveikatą dėl daugelio nusiminusių ir nu
stojusių vilties vyrų.

Nežudyk daugiau laiko nei pinigų ne
žinomiem* daktarams, ateikit* Ir daslžl- 
nokite tiesos apie savo nesveikatą. Egsa- 
minuoju su pagelba X-Ray ir mikros
kopo—o kada yra reikalas dėl galutino 
ištyrimo ligos ir užtikrinimo gero gydy
mo—taipgi egzaminuoju kraują, šlapumą, 
ir t.t.

Patarimas dykai Ir atlaikoma slapty
bėj*.

Mes kalbame lietuviškai.

Valandos nuo 9 ryto iki 5:10 po pie
tų, kasdien. Utarninke, Seredoj ir 8uba- 
toj vakarais iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po pist.

Dr. W. R. Register
109 N. Dearbom St„ ChicafO, III, 

(Imkit* elevatorl iki 12 augšts)

Jįjį .


