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Mussolini siekias Del Vokiečiu pasiūlymu
Aibiniai nesusitaria dėl bendro 

apsakymo; kiekviena valstybė 
atsakys Vokietijai atskirai.

ardyt unijas
Vokietija temokės 5 nuoš 

už karo bonus

51 darbininkas užmušta kasyk 
lų nelaimėj Lotaringijoj

Mussolini ruošias suar- 
dyt darbo unijas Italijoj

Vokietija mokės tik 5% 
už karo bonus

PARYŽIUS, kovo 27.i 
antai nutarė kiekvienas duoti 
atskirai atsakymą į Vokietijos 
užsienių ministerio Stresemano 
notą dėl garantijų pakto.

Sutaisyti kolektyvj atsakymą 
pasirodę didelių keblumų dėl to, 
kad kiekviena santarvės valsty
bių įvairiai žiūrinti į garantijų 
klausimą.

Pasirodę taipjau, kad “verba- 
lė nota” Vokietijos ambasado
rių palikta įvairiose sostinėse, 
buvus ne vienoda.

Aliantai pirma susitarsią tarp 
savęs dėl bendros veikimo lini
jos, o paskui kiekviena valdžia 
duosianti sava atsakymą i 
k i e t i. j os pasiūlymus..

Ali-

Vo-

Trockis pasislėpęs
Tiegi, kur pirko karo bonus po 

1920 m., turės laukti ligi bus 
išmokėtos reparacijos.

Sovietų prezidentas Stalinas 
ves įsakęs ji ir jo draugus
areštuoti.

bu-

BERLINAS, kovo 27. — Ofi
cialiai paskelbiama, kad pirku- 
siems Vokietijos karo bonus ir 
prieškarinius 'bonus, tiek Vokie
tijoj tiek užsieniuose gyvenan-

ROMA, kovo 27.—Mussolinio 
fašistų valdžia dabar išsijuosus 
darbuojas, siekdamos laimėti 
sau Italijos darbininkų unijas. 
Ji meilinasi darbininkams ir re
formuoja Italijos konstituciją 
taip, kad darbininkt] unijos bu
tų oficialiai atstovaujamos par
lamente, o darbininkų striekai
kad butų verstinu budu išspren- tiemą, bus atmokėta lik 5 nuo- 
džianąi tam tikrai įsteigtos na- 
cionalės darbo arbitracijos ko
misijos.

Fašistų laikraščiai sako, kad 
jeigu konstitucijos reformos 
busią pravestos, 'tai tuo visa 
valstybė busianti “pilnai sufaši- 
stinta.”

Pusiau oficialėmis žiniomis, 
Italijos parlamentas ateity su- 
sidėsįąs iš atstovų, kurių vie
nas trečdalys atstovaus unijoms, 
bet tos unijos apims bendrai 
kaip darbininkus, taip ir samdy
tojus, visose pramonės šakose. 
Likusieji du trečdaliai atstovų 
bus renkami paprastu geografi
niu pagrindu.

Bet...

šimtis originalęs tų bonų vertės.
Valdžios pateiktame įstatymo 

projekte, kurs veikiai bus įneš
tas parlamentan, sakoma, kad 
subankrutavusi valstybė lega
liai neprivalanti visų tų obliga
cijų atmokėti, bet bonų savinin
kams busią atmokėta penktas 
nuošimtis jų vertės.

Ieškiniai tų, kurie pirko bo
nus vėliau kaip 1920 metais, ne
bus visai imami domėn, kol ne
bus išmokėtos aliantams repa
racijos, kadangi valdžia manan
ti, jogei tie bonai yra tik speku
liacija.

27. — 
Rygos 
Troc- j 
dingę, 
kame1

LONDONAS, kovo 
Daily Express gauta iš 
telegrama praneša, kad 
kis ir kitu du jo draugu 
iš Suchumo, Kaukaze,
buvęs raudonosios armijos va
das gyveno nuo laiko, kai jis 

[buvo priverstas pasitraukti iš 
sovietų valdžios.

Prezidento Stalino buvę Įsa
kyta Trockį1 ir jo draugus 
areštuoti. Visi ^traukiniai ir 
laivai dabar žvalgybos daboja
mi. " * • • '

Mokykla išsprogdinta

Už toki suteikimą tariamai 
didesnės politinės galios darbi
ninkų unijoms, jos bus priver
stos išsižadėti teisės streikuoti 
ir savo nesusipratimus su sam
dytojais pavesti išspręsti nacio
nalini darbo arbitracijos komisi
jai, kurios sprendimas bus ga
lutinas, ir privalomas taip dar
bininkams, kaip ir samdytojams.

Tuo budu darbininkų unijoms | 
išmušama iš rankų svarbiausias 
jų ginklas kovoje su savo Išnau
dotojais — streiko teisė.

Kitoms darbininkų unijoms 
bus leista gyvuoti., teČiau darbo 
arbitracijos teismo jos nebus 
pripažintos, o todėl ir jų strei
kai bus laikomi nelegaliais.

51 darbininkas žuvo 
Merlebacho kasyklose

ŠTRASBURGAS, Francija, 
kovo 27. įvykusioj vakar 
Merlebacho, Lotaringijoj, kasy
klų nelaimėj, kur nutrukus ly
nui keltuvas su žmonėmis nu
krito 450 pėdų žemyn į šafto 
dugną, užmuštų darbininkų yra 
penkiasdešimt vienas.

Keliant angliakasių pamainą 
aukštyn iš kasyklų, keltuvo 
narve buvo septyniasdešimt de- 
v,yni darbininkai. Be 51 užmuš
to visi kiti keltuve buvę anglia
kasiai sužeisti, daugelis jų pa
vojingai.

FORDO TURTAS PER VIE
NUS METUS PADIDĖJO 
100 MILIJONŲ DOLERIŲ

PADARĖ 88itą OPERACIJĄ

ŠVEDIJOS PREMJERAS

i -

- .t
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».X.;w.v.w!v 
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Richard Sandler 
■j T <

Naujasis Švedijos ministeris pir
mininkas. Užėmęs premjero vie
tą po Hjalmaro Brantingo mir
ties jis jokių atmainų socialisti
nio ministerių kabineto sąstate 
nedarė.

Tornadas Argentinoj
Daug s žmonių žuvo ir didelės 

šiaip žalos padaryta

BUENOS AIRES, Argentina, 
kovo 27. — Iš Rosario miesto 
pranešama, kad Santa Fe pro
vincijos dalyse praeitą naktį 
siutęs baisusis sūkurys tor
nadas. Esą daug žmonių už
muštų ir sužeistų ir didelių 
terialių nuostolių padaryta.

BAVARIJA NENORI 
LUDENDORFO.

—-------- vo 27. —
i , 4

Pasigendama dženitoriaus, ma- vokiečių 
noma, kad jis yra žuvęs

m a-

MIUNCHENAS, Bavarija, 
Bavarija, ką tik buvus 
monarehistų - fašistų 
dabar vėl nusikreipė 
Bavarijos valdžia už-

ko-

tvirtovė
nuo jų,
draudė dagi mitingus agitacijai 
už gen. Luderdorfą, fašistų kan-

PITTSBURG, Pa., kovo 27.
• I šį rytą buvo dinamitu išsprog

Idinta Swissvale priemiesty vie- didatą į Vokietijos prezidento 
šoji mokykla. > Pasigendama vietą.
dženitoriaus lakobso, ir policija 
su gaisrininkais ieško jo griuvė
siuose, manydami, kad jis yra 
žuvęs.

Mokykla, matyt, buvo pikta
darių išsprogdinta. Gaisrinin
kų viršininkas-paskyrė 1,000 do
lerių dovanų tam, kas nurodys 
kaltininkus. <

ORAS

Gimdymy kontroles kon-'Aioalgamėty siuvėjy strei-l LjfitUVOS ŽiflIOK
ferencija New Yorke kas Baltimorėj

KOMUNISTĖS BYLA

k

New Turko senatas vėl 
atmetė prohibicijy

Chicago ir apielinkė. 
cialis oro biuras šiai 
pranašauja: — Gražu; 
atmainos temperatūroj 
tinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
į sieke 44° F.

šiandie saulė teka 5:41, lei
džiasi 6:10 valandą.

Ofi- 
dienai 
maža 
vidu-

ALBANY, N. Y., kovo 27. - --------- --- —
New Yiorko sdnatas vakatf <26 tz'TTDCJ A C!
balsais prieš 24 atmetė bilių at- ’ KURbAS
steigti Mullan-Gage prohibicijos 
vykdymo aktą, kuris buvo at
šauktas trys metai atgal.

VVALLA VVALLA, Wash., ko
vo 27. — John’ui Lonnroth’ui, 
iš Worcester, Mass., vakar buvo 
čia padaryta aštuoniasdešimt aš
tunta chirurgijos operacija. 
Lonnroth’as buvo sužeistas pa-

KOMISIJA MUSELE SHOALS 
DALYKAMS TIRTI.

BOSTON, Mass., kovo 27.—
Ford Motor kompanijos turtas 
per vienus pastaruosius metus 
padidėjo 100,400,000 dolerių, sauliniame kare — buvo sutrins-, 

jkintos abidvi jo kojos ir sulau-
, nugara. Jo kojos buvo * susideda iš penkių narių, 

kartkartėmis piaurjamos, ligi iš 
j U 
VValla jis atvyko iš Kalifornijos 
specialiai jam važiuoti padirbtu 
automobiliu.

Kompanijos pristatytame Mas- j - * 
sachusetts valstijos sekretoriui gyta 
pranešime parodoma, kad da
bar linis Fordo Motor kompa
nijos perviršis siekia $542,4/6,- 
496.39, tuo tarpu kai pereitų 
metų kovo mėnesį perviršis 
siekė $142,041,081.12.

ko. J VValla

BADAS UKRAINOJ.
AVIATORIUS UŽSIMUŠĖ

27.LONDONAS, kovo 
Charchovo laikraštis Komunist 
skelbia, kad 750,00 vaikų Ukrai
noj badaują. Vienoj Charkovo 
gubernijoj 420,000 vaikų kenčia 
badą.

Portugalija,
Armijos- aviato-

LISARONUS, 
kovo 27. 
rius Įeit. Pissarra užsimušė, o 
jo kompanionai, karininkas ir 
mechanikas, pavojingai susi
žeidė jų aeroplanui nukritus 
žemėn.

NEVV YORKA1S, kovo 26. — Streikuoja .30 šapų; reikalauja 
Vakar čia prasidėjo gimdymų 
kontrolės konferencija, kuri ža
da tęstis šešias dienas.

Konferenciją atidaro pagarsė
jus gimdymų kontrolės skelbėja, • 
Mrs. Margaret Sanger. I

algos priedo nuo 15 iki 20 
nuošimčiu

BALT1M0RE, Md., kovo 27. 
Amalgamėtų siuvėjų bendro- 

Savo ji taryba paskelbė 30 specialių; 
kalboj Mrs. Sanger pareiškė, užsakymų siuvyklų darbininkų 
kad “šviesus daktarai, apsišvie- streiką. Streikuoja viso dau- 
tusios visuomenės oopinijos pa- giau kaip pusantro tūkstančio 
remiami, neužilgio padarys ga- siuvėjų, 
lą tai padėčiai, kur vis dar įsta
tymais draudžiama teikti žmo
nėms reikalingų žinių gimdy
mams kontroliuoti. O gimdymų 
kontroliavimas yra svarbiausia.? 
šitndykščių laikų socialia judė-- 
• * Mjimas

Mirs. Sanger pareiškė, kad 
Amerika ir Francija esą vienin
teliai kraštai,, kur skleidimas ži- nuskaldė savo darbininkams ai
nių gimdymams kontroliuoti lai- gas. Siuvėjai dėl to kentėjo ne- 
koma nelegaliu darbu. maža vargo., bet dabar priversti

------------ — iyra reikalauti padidinimo algos,

Visuotinas streikas Sve-
dirbantieji didžiulėse siuvimo į- 
s’ta i gose, nes t re i k u o j a.

Amalgamėtų generalis sekre- 
130,- torius, šlosbergas, . kalbėdamas 
dar-j streikininkų susirinkime parei

škė, kad organizacija rems siu
vėjų streiką moraliai ir pini- 

STOKIIOLMAS, Švedija, ko- gaiš.
Visuotinas Švedijos___________

r • i ■ ~~~~

treikas-lokautas

Meksika atnaujina diplo
matinius santikius

Amalgamėtai reikalau
ja algos priedo nuo' 15 iki 20 
nuošimčių.

Amalgamėtų unijos preziden
tas Sidney Ilillman sako, kad 
dėl blogos industrinės padėties 
Baltimorės rinkai per pastaruo
sius dvejus metus stipriai ken
čiant, tai siuvyklų savininkai, 
tokia dalykų padėtim teisindam.

PANEVĖŽYS [PB]. — Kau
no apygardos teismo Panevė
žio skyrius kovo (i d. nagrinė
jo Sbrės Rapoportaitės bylą.

Sorė Rapoportaitę medicinos 
studentė, 18 metų, be* išrodo 
daug jatmesuė. Kilusi is Anykš
čių. Kaune Rapoportaitę 
tinęs policijos jau buvo 
ma nuo 1923 m. Birželio 
1921 m. Kauno polil* 
rijos agentas telelon 
še Panevėžio politines
jos punkto vedėjui, l> 
Kauno į Anykščius išvažiavo 
Rapoportaitę, kad ją 
žy reikia sulaikyti ir 
tuose padaryti kratą.

Panevėžy įsėdus RapoportaL 
tei į siaurojo gelžkelio vago
ną, atvyko policija ir sulaikė 

Darant kratą 
portfely rasta 
literatūros, o 
užrašų dienv-

poli-

<me- 
polrci-

Panevė-

rtijoj pasibaigė
Susitaikyta kompromisu; 

000 darbininkų grįžta 
ban.

vo 27.
darbininkų 
šiandie lapo atšauktas ir 130,- 
000 darbininkų vėl grįžta dar
ban. Darbininkų unijų atsto
vai ir valdžios paskirta tarpi
ninką komisija visą praeitą 
naktį posėdžiavo, ir 7 valandų
ryto pagaliau susitaikė komp- 27. 
romisu.

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
Meksika vėl atnaujino sa

vo diplomatinius santykius su 
Čilės respublika, nutrauktus 

Septyni asmens žuvo lėj įvyko pervartas valdžioj ir 
prezidentas Alessandri buvo pri- 

[ verstas šešiems mėnesiams ap
leisti kraštą.

Meksikos ambasadorium Čilei 
paskirta gen. 7duardas Hay, 
primiau buvęs ministerių Japo
nijai. 
... ............... t 7,::—;...... ;;

preniŲ gaisre
STOUX FALLS, S. D., kovd 

27. — Centralinėj South Dako- 
tos daly prerijų gaisras užgesin
ta, bet ugnis tebesiaučia Rose- 
bud Indijonų rezenvacijų plotuo
se. Ten didelės žalos padaryta. 
Pranešama, kad trys kaimai, 
Tuthill, Vetel ir St. Francis, su
naikinti ir septyni asmenys žuvę 
ugny, dvi moterys ir penki vai
kai. Materialiai nuostoliai sie
kią apie 1 milijoną dolerių.

RADO NAUJĄ KOMETĄ

Rapoportąitės 
komunistinės 
sakvojaže jos 
n a s.

Bapoportaitė
priklausymą komunistų parti
jai ir už komunistų literatūros

kaltinama už

Kai kurias Rapoporlaitės die
nyno vietas teismas skaito už
daromis durimis publika ap
leidžia salę. Perskaičius dieny
nų, publika vėl sueina i salę.

Teismas Rapoportaitę pripa
žino kalta kaltinamuose punk
tuose' ir priteisė pusantrų me
tų sunkiųjų darbų kalėjimo, 
bet. priskaičius jau atsėdėtą 
kalėjime/ laiką ir atmetus 
hammės, Rąpoportaitei pasi
lieka sėdėti kalėjime dar 5 mė
nesiai,

Rapoportaitę gynė pris. adv. 
Požėla iš Kauno.

APSIVOGĖ PAŠTO VIRŠI
NINKAS

•SMALININKAI. — Smalinin
kų pašto viršininkas, apkaltintas 
išaikvojimu valdiškų pinigų, su
imtas ir sėdi kalėjime.

Pinigai Lietuvon 
ant Velykų

Vakar, kovo 27 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 (rankų ... 
Danijos, 100 kronų ........
Franci jos, 100 frankų 
Italijos, 100 lirų ..............
Lenkijos, 100 zlotų ........
Norvegijos, 100 kronų . 
Olandijos, 100 florinų . 
Suomijos, 100 markių ... 
Švedijos. kronų ....
Šveicarijos, 100 frankų

LONDONAS, kovo 27. —Pra
nešama, kad prof. Richard 
Schorr Hamburgo universiteto 
observatorijos Bergedorfe direk
torius, atradęs naują kometą 
vienuolikto dydžid. Ji esanti 
Liūto ir Mergos konsteliacijų 
kaimynijoj.

Velykos jau arti. Balandžio 12-tą dieną 
mes ir visas krikščioniškas pasaulys ap
vaikščios pavasarines šventes — Velykas ir 
linksmihsis pergyvenę žiemą ir sulaukę pa
vasario.

.... $4.79

... $5.10
$18.2.°.

.... $5.25
...•. $4.08
... $19.25
.. $15.69
. $89.9.0
.... $2.53
.. $26.95 
. $19.29

LAIVYNO OFICIERAI ATI
DUODAMI KARO TEISMUI

WASHINGTONAS, kovo 27.
— Prezidentas Coolidge pasky-1 
rė specialę komisiją Musele! 
Shoals reikalui tirti. Komisija

Jos| 
uždavinys busi surasti praktiš- 
kiausi budi} Musele Shoals nau-' LietUVOS PiniffŲ Kursas 
doti. Komisijon neįeina nė vie
nas kabineto narys. * >

WASHI>N’GTONAS, kovo 27.
Karo teismui bus atiduoti 

penki ar šeši laivyno oficierai, 
kaltinami dėl gabenimo trans
porto laivu Beaufort degtines 
kontrabandos iš Vakarų Indi- 
jų į Norfolką.

KONGRESMANAS SUŽEISTA
AEROPLANUI NUKRITUS

Jųs be abejonės norite, kad kartu su 
jumis linksmintųsi ir jūsų giminės Lietu
voje ir, kaip paprastai siųsit jiems pinigų 
ant Velykų. Naujienų pinigų siuntimo sky- 

• rius mielai pagelbės jums. Jei pasiųsit iki 
Balandžio 4 d., pinigai bus išmokėti prieš 
Velykas.

Naujienų telegrafinė pinigų siuntimo 
sistema yra geriausia, saugiausia, greičiau
sia ir pigiausia. Pinigai išsiunčiami iš Chi- 
cagos prie normalių aplinkybių. Lietuvoje 
yra išmokami į 6 iki 10 dienų, o kainuoja 
tiktai 50 centų. ♦

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50 
100 
200 
800 
400 
500 
600 
700 
800

UNIONTOWN, Pa., kovo 27. 
— Kongresmanas McCloud, iš 
Detroito, skaudžiai buvo sužeis
tas, nukritus žemėn aeroplanui, 
kuriuo jis skrido f Washingto 
ną. Jo pilotas Mintz išliko men
kai tesužeistas.

LONDONAS, kovo 27.
nešama, kad vietoj mirusio niar-

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BfcNOšIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

litų 
litų 
utw 
litų 
litų 
litu litų 
litu 
litu

$5.50
10.50
20.75
31.00
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25
92.51

rybės tikslams, daugiausiai mo-' ‘Vrie^itošTu^" rdida 'jįrfdžS* 25 kizo Curzon, valstybes tarybos 
kykloms ir studentų stipendi- cent,a< iiali<ių už kožną siuntinį lordu pirmipinku busiąs marki- 
joms.

PALIKO MILIJONĄ, DOLERIŲ 
LABDARYBĖS TIKSLAMS

PHILADELPHJA, kovo 
27. — Vietos kapitalistas WiJ- 
son Cathenvood, neenai miręs., 
paliko 1,000,000 dolerių Jabda- .ĮJJ*| liUO liti)

į Norint paaiųnti telogranjo — dar 5C 
Icantų daugi*a.

Fra-

zas Salisbury.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, 1H.
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RISTYNES
Už lietuvio čempionato ir deimanto diržą

Utarninke, Kovo 31 d.,
Chicagos Lietuviu 

Auditorijoj 
3131-33-35 So. Halsted St.

Karolius Požėla
Europos čempionas su

J, Bancevičium
“Chicagos drapiežnas daukas” 

Jųdviejų ristynės prasidės 9 
vai. vak. ir tęsis iki galutinos 

pergalės.

Karolius Vogelis .
Klaipėdos čempionas su

B. Marshalu
Amerikos sunkiojo svorio 

ristikas.

J. Goštautas
Lietuvių sunkiojo svorio 

ristikas su

T. Banks
Sunkiojo svorio ristikas.

Ristynės prasidės 8:15 vai. vak.
Tikietai parsiduoda “Naujie

nose”, “Aušros” knygyne, Bc- 
nošiaus aptiekoje ir Universal 
Atletų Kliube.

Tikiety kainos $1.10 ir aukščiau

MUSŲ LAIMĖJIMAS
Viduno trijų veiksmų misterija 

Stato scenoje

J. Vaičkaus Dramos Teatras

Subatoj, Kovo 28,1925
CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted St.
Pradžia 8:15 vai. vakare. Įžanga $1 ir $1.50

šis veikalas atvaizduoja musų prabočių gyvenimų penki šimtme
čiai atgal ir yra įdomus visais atžvilgiais, papuoštas puikiomis dai
nomis kurias išpildys Vyčių Apskričio Choras vadovaujant Pociui. 
Vaidinime dalyvauja Vaičkaus Dramos Teatro ir Amerikos Lietuvių 
Teatro Sąjungos artistai. Režisuoja J. VAIČKUS,
.’[1

‘Užburtas Kunigaikštis’
Trijų veiksmų Komedija 

, Stato scenoje 
Teatrališkas Kliubas “Lietuva”

Nedėliok Kovo 29 d., 1925 
SCHOOL HALL SVETAINĖJE, 

48tos ir So. Honore gat. .

Pradžia 7:30 vai. vak.

GERBIAMA VISUOMENĖ!
Užburtas Kunigaikštis yra žingeidi komedija/ 

kas verta kiekvienam matyti T. K. L. deda visas sa- 
yo spėkas, kad tų veikalų tinkamai atlikti. Vaidini
me dalyvauja visiems gerai žinomas Jonas J. Zolp, 
ir kiti, tad nėra mažiausios abejones, kad bus 
visiems ko pamatyti. Todėl visi tą dieną į School 
hall ant teatro pažiūrėti Užburto Kunigaikščio.

Kviečia T. K. LIETUVA.

Garsinkities “Naujienose”

CHICAGOS .«« .iitoAtt.

ŽINIOS
DUOS KONCERTĄ

Sergei Bor<iwsky, 
baritonas.

Rusų Odininkas, buvęs narys 
Petrogrado, Maskvos, Ita'lijos, 
Erancijos/ Graikijos operų, 
taipjau organizatorius garsio
sios “Busskaja Izba”, •duos 
koncertų Chicagoje ateinantį 
penkiadienį, balandžio 3 d., Or- 
cliestra Hali, prie Micbigan 
Avė., vidurmiesty. Koncerte jis 
dainuos penkiose kalbose.

f

Penki žmonės užmušti
Užvakar buvo gražiausia ir 

šilčiausia šį pavasari diena — 
geriausia <fena automoiHilis- 
tams. Ir jie važinėjosi. O ka
dangi žiemos laiku negalėjo 
kiek smarkiau palakstyti, tai 
kiekvienas bandė pasirodyti 
“ką gali“ ir užmiršo visas at
sargumo taisykles. Todėl dėlei 
automobilistų lakstymo ir ne-! 
atsargumo, užvakar po auto
mobilių ratais žuvo penki žmo 
nes, jų tarpe du vaikui, (viena 
sena moteris ir du senyvi vy
rai.

Daug žmonių liko sužeista 
automobilių ar nelaimėse su 
automobiliais.

VAIKAS NUŠOVĖ VAIKĄ.

John Reieh, 4 m., 4006 -Car- 
roll Avė., liko nušautas kito 
tame pačiame gyvenančio vai
ko bule, berodąnt šautuvų. 
Ro’iert Sies 1*2 m., gavo ne-

liukui; šao umui išsišoki 
ir Jonukas krito mirtinai su
žaistas.

NUBAUDĖ SANKROVININKĄ

Policijos leisme 
kad tarp Mayyvood 
m (; k yk 1 ų m ergaič i ų 
kų daug tvirkavimo 
kliavime 
gavimas
s e kambariuose 
; i i s k riminių m ū ky k 1 ų 
kūjo. Jai paaiškėjo 
bylą sunkrovininko Eric 
lai’ (iileasch, , 522

paaiškėjo, 
vidurinių 

ir berniu- 
ir girluo-

Tvirkaviriias ir gir- 
ttsibuna užpakaliniuo 

sankrovų ir 
apielin- 
tardant 

Gus-
r.ake St. 

Viena 17 melų mergaitė liudi
ję, kad ji tos sankrovos užpa
kaliniame kambaryje vieną ir 
l:i/ pačią dieną pasidavė Gil-
gatclmi ir dar keturiems vi
durines mokyklos mokiniams. 
Kitu 1.5 m. morgu i L<5 
įo. apie tvirkavimus kitose san- 
krovc£/j arti mokyklų. Gil- 
f.-,a.seh liko nubaustas $200 ir 

teismo lėšas.
May\v(x>do policijos viršinin

kas Dudley užgirdęs apie tai 
kas dedasi mokyklų apielinko-, 
je, prižadėjo visas tas sankro
vas išvalyti.

NUTEISS KAL&IIMAN

Užvakar* kriminalinis teis
mas nuteisė kalėjitnan du ne
grus žmogžudžius, du plėši
kus, čekių kiastuotojų ir vie
nų palvirkelį.

Garsinkitės Naujienose

Karas, kuris pastaruoju lai
ku siuntė tarp dviejų chinie- 
čių. kastų, jau užsibaigė ir 
tarp tų dviejų kastų tapo pri
sirašyta tėikos sutartis. Sutar
tį pasirašyta New YoĄe ir ji 
paliečia tas dvi kastas visoje 
Amerikoje.

Karas ėjo tarp On Leong ir 
Hip Sing kastų. Karų pradėjo, 
kaip manoma, Hip Si ag kasta. 
Karas buvo gana kruvinas ir 
nemažai chiliiečių liko nušau
ta. Buvo atsitikimų, kad 
Chicagvje nušaudavo šešis cbi- 
niečius į dienų.

dvi kastas visoje

Dar vienas “investorius” 
prapuolė

Policija ieško Dainei Artbur 
Brooks, galvos- I). A. Brooks, 
Ine., kuris turėjo ofisų Wrig- 
Icy name. Skuodžia jį Mrs Gc* 
orgf W. Sayer, 3740 Šheridan 
Rd., kuri sako, 
prapuolė su jos
ir $9,000, kuriuos ji davė jam 
investuoti. I

kad Brooks , 1 automobiliu

Tvirtinama 
Brooks yra 
apie $30,000

taipjau, kad 
išgavęs iš bankų ■ 

klastuotais če-

Jis buvo areštuotas ir 1921 ‘ 
m. už išmainymą klastuoto 
čekio. Tada jis buvo išgavės1 
iš vieno banko $42,000. Nors 
jis buvo tada apkaltintas^ bet 
nebuvo teisiamas.

Policija spėja, kad Brooks 
yra ir daugiau išviliojęs pini-’ 
gų iš moterų, kad tuos pini-j 
gus neva investavus Į ‘pelnin
gus biznius.

/ Lietuviu Sceitos Mylėtojų Ratelis
! . ‘ i

š • <., < Rengia r— • .

VAKARj
Nedeliaj, Kovo (Mareli) B d., 1925 

GH AS. STRUMŲ) SVETAINĖJE 
Roseland, III.158 East 107th Street

Pradžia lygiai 7:30 V. V. Įžanga 50 ir 70c ypatai

' Bus suvaidinta '‘DVI SESERĮ”, keturių aktų 
tragišką drama. .Kad šį veikalą tinkamai suvaidin
ti, L. Š. M. Ęjatelis pagelbon pasikvietė ir iš Chica- 
gotį gabiausius artistus.

*,:Y . . i?Dvi Seserį” yra pamokinantis Veikalas. ■;
Kviečia RENGĖJAI

PRANEŠIMAS
PINIGŲ SIUNTĖJAMS

Visiems, kuriė siunčiate Pinigus per Naujie
nas Lietuvon,-šiuo pranešame? kad kvitų su 
pinigų priėmėjų parašais sugryžusių iš Lietuvos 
daugiau nesiuntinėsime pinigų -'siuntėjams, o 
skelbsime Naujienose ir laikysime ofise atatin
kamoj tvarkoj.

Naujienose bus skelbiama kvitų numeriai 
ir gavėjų vardai. Prašome visų tėmyti tuos pa
skelbimus ir iš jų sužinoti apie pinigų išmokė
jimu

Kas reikalais kvitos persitikrinimui bus 
parodoma arba pasiunčiama.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.? Chicago, 111.

f
1^1 1 1 į!"' ' ■........................ —-... .............. ' 1

vi Lietuviu Darb. Stygų Orchestros

KONCERTAS
Kovo-Marbti 29 dieną

AMERICAN BOHEMIAN SVETAINĖJE
1436 West 18th Street

Durys atsidkrys 5 valandą po pietų. ’ Programo pradžia lygiai 6 valandą vakare
* Įžanga 75c ir $1.00

Programc dalyvauja: MITCHELL KUSHELEWSKY, Baritonas iš Rusų Grand Operos; K. J. 
KRAUclUNAS, Tenoras, ką tik atvažiavęs iš rytinių valstijų. Apart viršminėtų bus smuiko so
listas; Laisves Kanklių Mišrus Choras ir pati Stygų Orchestra yra gerai prisirengus progra- 
mo dalį išpildyti po vadovyste J. Schatz.

Kviečiame visus dalyvauti koncerte, o busite užganėdinti. Po koncerto šokiai.
KOMITETAS

• . . • * . i

IMK MM® c-v .
Rengia

LIETUVIU RAUDONOS ROŽĖS PAŠ. KLIUBAS, CICERO, 1LL.
Sukatos vakare, Kovo 28,1925

LIETUViy LKIOSYBES SVETAINĖJE,
14th St. ir 49th Ct., Cicero, III.

Dalyvaus DZIMDZI DRIMDZI su nauju veikalu 
Ponia Rakauskienė. “

W. L. S. Sears Roebock Radio solistai: Hlavka Schutte ir Karlow.
Durys atsidarys 7. vai. vak. ., Programas prasidės 8 vai. vakare

v Kviečiame širdingai L. R. R. P. KLIUBAS.

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

ANT NAUDOS. t

S. L MUMS C

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyv/nimo vieta: 

8323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliotais nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St. 

Room 1211 
Tel. Dearborn 1013 

Valandos nuo 9:30 iki 1 vai.
Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Halsted St. 
Po piet ir vakarais iki 8 vai.
Yards 0141 ir Yards 6894 

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojinaai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiatns.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU, Room £001 
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

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

6-8 ▼. v. apart Panedėlic ir 
Pėtnyčios.

J. P. WAUCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N, Dearborn Street, 

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

riant Subatas ir švęntes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6877 
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

SPECIALISTAS ant egzahiina- 
vojimo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių

Jobu Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. IVaahmgton St., Ritom 1310 
T^h phone Dearborn $)46

Vakarais: 2151 2U Street 
Telephone Ruošė vėl t 9999

Namų Telefonas Republic 9600

r
*----’......... * i.—.... . . x

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

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

........................u.    z
A. E. STASULAN1 I

ADVOKATAS
77 W. Washingtt>n St. Room S11 g

Tel. Central 6269
Cicero Ketverge vakare

♦ 4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223
Ant Bridgeporto Seredoj muo jį 
6-8 ▼. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. r 
8236 8. Halsted St. T. Bonl. 6737 g

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidumiestyj:
, * Room IW6
/ CHICAGO TEMPLE BLDG.
• 77 W."Wasbmgtph St

Cor. W<apWn£ton -Clark

Namų Tel.: Hyde Pa A

i



šeštadienis, Kovo 28, 1925
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RISIS POZhLOS-BANCEVL
ČIAUS R1STYNĖSE.

Lietuvių Rateliuose. RUS ČIŽAUSKŲ KONCERTAS

Prasikaltimai ir prasi
kalteliai

Tai J. Goštautas. Per pasku
tinius kelis metus jis mažai 
tedalyvavo tarp lietuvių risty- 
nėse. Bet kuomet jis ritosi 
su Požėla, lai tuoj atkreipė 
publikos domę. Goštautas pa
sirodė esąs labai tvirtas ir 
geras risti kas. ‘

PožėJos-BancevIčiaus risty- 
nėse jis irgi dalyvauja: risis 
su T. 1 lanksti. Pažiūrėsime, 
kaip jam pasiseks įveikti sto- 

’rakaklį Danksą.
Tyla prieš audrą. Ne dzū

kas nė Požėla perdaug nebe
duodu rimtai yra su- 

Kiekvieno 
linkę; tad 
ir Požėlai

Prieš dešimtį metų Chicago- 
je tapo įsteigta Municipalė 
Psichopatinė Laboratorija. Bė
giu to laikotarpio tapo toje la
boratorijoje išegzami n uot a
apie 40,000 prasikaltėlių.

Pasiremiant tų tyrimų davi
niais, laboratorijos Įsteigėjas 
vyriausias teisėjas Harry Ol- 
son ir tos laboratorijos vedė
jas Dr. Hickson sako, jog dau
gumoje atvejų ' prasikaltėliai 
yra nenormalaus proto žmo
nės.

Su tos laboratorijos darbuo
te ir tyrimais Mokslo Drau
gus supažindino K. Augustina- 
vičius, kuris nedėlioj, kovo 29 
d., 10:30 vai. ryto, Raymtond 
Chapely (816 W. 31 St.) lai
kys paskaitą tema “Prasikalti
mai ir prasikaltėliai.”

—žinąs.

šiomis dienomis Chicagoje 
lankėsi lietuvis dainininkas, p. 
Bizauskas, iš Clevelando, kur 
jisai ir jo žmona dainuoja ope
roje. Pp. C.ižanskai rengiasi ba
landžio 30 d. duoti CJiicagoje 
koncertą. Šiai lietuvių kolioni- 
jai dar neteko jų dviejų girdė
ti. Bet rytinėse. valstijose, 
ypač Baltimorėje, lietuvių 
publika juodu gerai pažįsta. 
Sako, esą geri dainininkai. P. 
čižausko balsas —• baritonas, 
o jo žmonos —- ko)uraturinis 
soprano.

K.i J. KRAUCIUNO KONCER
TAS. KURIAME DALY
VAUJA IR “DZIMDZI- 

DRIMDZI”.

šokinėja, 
sirupinę ristynėmis. 
nagai yra į save 
kaip dzūkui, taip 
norisi deimanto diržą gauti.

Bet gaus tik vienas, o kitas 
galės seilę ryti Į tą gražų dir
žą bežiūrėdamas. c

O kas gaus — pamatysime 
utarninke, kovo 31 d., Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoj. —N. 
KAS BUS RYTOJ UNIVER-

Vaičkus, Vydūnas, Pocius 
ir Vyčiy 1-mo Ap

skričio choras

SAL KLIUBE?
l’nivcrsal Atletų kliube 

toj treniruosis K. Požėla, 
Goštautas ir daug kitų ristikų. 
Pradžia — 4'vai. po pietų. N.

rv-

TURI BŪT PASAKYTA 
TEISYBĖ

Medicina, per šimtmečius 
yra kaipo paslaptingas daly
kas. Jos tikras žinojimas 
yra paslėptas už tylėjimo 
uždangalo. Nekuris laikas 
atgal Dr. Hugo Cabot, per- 
dėtinis Michigan Universi
teto Medikalės Mokyklos, 
padarė sekamą pareiškimą: 
“Medicina slepia savo žino
jimą per daugelį metų. Ko 
mums daugiausiai reikia, 
tai teisybės. Mes turime par
davinėti gyduoles žmonėms. 
Mes turime pasakyti visą 
tiesą apie gyduoles tokioje 
prasmėje, kad žmonės su
prastų”. Per 35 metus tei
sybė yra pasakojama publi
kai per Joseph Triner Com- 
pany. Trinerio Kartusis Vy
nas, žinomas skilvio toni
kas, visuomet yra atsakanti 
gyduolė nuo skilvio suirimų, 
nuo prasto apetito, užkietie- 
jimo, gasų, nemigęs ir abol- 
no nusilpnėjimo. Trinerio 
Linimentas nuo reumatizmo 
ir neuralgijos. Trinerio 
Cough Sedative nuo slogų, 
kurių prirengimas nėra jo-’ 
kia paslaptis. Tiktai geras 
išpildymas tų formulų ir i 
puikus išdirbimas per Tri
nerio išdirbystę padarė jas 
žinomomis. Jei jus negalite 
gauti jų savo apielinkės ap- 
tiekoje arba pas gyduolių 
pardavinėtoją, rašykit pas j 
Joseph Triner Company, 
Chicago, III.

Lietuviška Valgykla
1521 Milwaukee Avė., Chicago, III.
Gamina tikrai lietuviškus valgius.

Vieta švari, patarnavimas 
greitas ir mandagus.

Kepame piragus ir keksus. — 
Galima paduoti užsakymus vestu
vėms ir baliams.

Duodame savo kostumeriams sa
lę dykai vestuvėms arba kito
kioms pramogoms.

JOE STRING, 
Savininkas

Tel. Humboldt 2242

NAUJIENOS, Chicago, III
MM

ĮMarqueHe Pharmacy 
Vienatinė Lietuviška Aptieka 

Šioje Apielinkėįe '

F. A. RAKAS 
Registruotas yįptiekoriųs 

ir Savininkas
2346 West 69th Street 

arti We,tern Avė.
Phone Republic 5877 - 583/ 

CHICAGO. ILL.

•te

lel. Bfrd. 3188 
W. Woitkewic> 

BANIS 
AKUŠERKA 

’asekmingai pa- 
arnaujii mote- 
ims prie gimdy
ti o patarimai 
tykai moterim* 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

4 balandžio, subatoje, atvy- 
t kęs . iš New Yorko daininin
kas, tenoras Kraučiunas duos 
koncertą Mildažio svetainėje, 
Wesl Sidėje. Šis gabus vyru
kas vyksta tobulinti savo bal
są Italijon. Jo balso graži me
džiaga leidžia spėti, kad ruo
šiamas koncertas bus įdomus 
ir turiningas gražiomis klasiš
komis ir liaudies dainomis.1 
Programą pamargins “Dzimd-' 
zi-l)rimdzi” artistai savo juo
kais ir lengvo turinio daino
mis. Verta jauną dainininką 
stipriai paremti, nes jis iri 
mums lankiai gražiai padai
nuoja. •— X.

(Tąsa ant 5-to pusi.) 
t

Neužmirškit Savo 
Giminiy Lietuvoj

Už kelis Amerikos dole-

Kas per iškilmės Įv.Yks Brid- 
geporte Chicagos Liet. Audito
rijoj? O-gi pamatysime pirmą 
kartą Chicagoj gražiausi Vy
dūno, musų dramaturgų pa
triarcho veikalą “Musų laimė
jimas”. Tai yra tikrai musų 
laimėjimas, kad mes jau galim 
taip sunkų veikalą išvystyti 
scenoj. Kas gi išdrįso tokį vei
kalą statyti? O-gi Vaičkaus
Dramos Teatras, • kuris gy- rius jie tenai Lietuvoje ga- 
vuoja jau 20 metų ir dirba lės nusipirkti daug gerų da
ilei uvių scenos garbei. Kas gi lykų. Del tos priežasties 
tezisuoja tą veikalą? O-gi dra- tiek daug pinigų ir yra siun
tos tėvas J. Vaičkus. Kasgijčiama Lietuvon giminių ir 
paruošė dainas ir muziką? Gi 
musų gerb. kompoz.it. A. Po
cius. Kas gi gražiau gali 
dainuoti musų dainas, kaip 
Vyčių 1-mo Apskr. choras.

Turėdami akyvaizdoje 
kius žymius musų lietuviškojo 
meno stulpus, galima pasaky
ti, kad rytojaus i diena yra 
mums lietuviams didelio svar
bumo diena. Tenepamiršta nei 
vienas Kovo m. 28 d.

Tenai atras paguodos, džiau 
g. m o, vilties. Seni, jauni,, didi, 
maži į musų teatro iškilmes, 
kurios, įvyks Lietuvių Audito
rijoj, 3135 So. Halsted St., ko
vo 28 d. subatoj, 8:15 vai. vak.

— N.

su-
ne

to-

uiciuvini ginuiuų ii 
draugų, kurie gyvena Jung
tinėse Valstijose.

Atsakantis būdas yra pa
siuntimo pinigų, tai per 
Central Manufacturing Dis- 
trict Banką, 1112 West 35th 
Street. Šis bankas suteikia 
gerą patarnavimą ir žemas 
persiuntimo kainas. Jis turi 
lietuvių Departmentą kurį 
veda J. F. Bagdžiunas ir J. 
S. Czaikauskas. Jie abudu 
yra pilnai pasirengę patar
nauti lietuviams.

(Apskelbimas)

Garsinkites Naujienose

VAKACIJU
LAIKAS

Palyginkit Gulbransen Muziką Su Bile 
Kokia Kita Muzika Kokią Girdite

štai kur, yra ideališkas instrumentas dėl namų.
Jis suteikia geriausią piano muziką kokią jus 

tiktai norite. Jis taipgi suteikia visokius muzikos 
typus. Ir jus galite groti ant jo su visu savo išreiš
kimu ir jausmu.

Gulbransen Registruojantis Pianas yra pasto
vus investmentas į gerą piano muziką ir labai leng
va groti. Jis niekuomet neišeina iš styliaus. Nerei
kia jokio patyrimo dėl jo užlaikymo ir grojimo. Tik 
uždėkite rolei j ip grokite.

Gulbransen nekainuoja daug; nedaugiau kaip 
kiti muzikališki instrumentai dėl namų palinksmi
nimo. Jis sujungia visus namiškius j daiktą. Sutei
kia kiekvienam tą, ko kitas jokia instrumentas ne
gali suteikti — linksmumą, malonumą ir tikrą iš
reiškimą fnuzikos. Jis nėra brangus. Užmokėti už 
jį pinigai yra kaip ir investmentas, kuris“ kasdien 
apsimoka savo palinksminimu. ’

Gulbransen galima nupirkti lengvais išmokėji
mais.

Jūsų senas bebalsis pianas turi piniginę vertę 
kuomet yra išmainomas į modernišką grand arba 
Gulbransen' Registruojantį Pianą.

Daleiskite jums viską smulkmeniškai išaiškinti.

Mrs. MIGHNIEVIGZ - MIKIENE
AKUŠERKA

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

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

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

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

2 metai išmokėjimams

Keturi modeliai nacionaliai apkainuoti
$450 — $580 — $615 — $700

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

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

3235. S. Halsted St

®-UR. HERZMAN-si
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojau, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros m*i<jtaisus.

Ofisas ir Laharatorija: 1025 W. 
I8th StM netoli Morgan St.

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

į Dienomis: Canal 
8110? NaktJ 
Drexel 0950

Boulevard 4186

. 3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Special: Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
šaukite Boulevard 4186 arba 
Drexel 0950.

Telefonai i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave„ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:31 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

JOS. f. SUDRIK
3343 South Halsted Street 
3327 South Halsted Street

F TAILORS & 
MEN’S FURNISHERS

Europinis Gydytojas ir 
Chirurgas

Res. I’h. RockweJI 0268, Canal 0084 
DR. I. TREIGER 

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 *« 

pietų ir 6 iki 8 vakare

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

SIUTAI IR PA
VASARINIAI VIR
ŠUTINIAI PLOS
CIAI PADAROMI
PAGAL JUSy

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’ 
1579 Milwaukėe 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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12,' 1 iki 8 dienų 
ir 6:30 iki 9:30 vakare .

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

“THE MEN’S STORE”
3462 So. Halsted St, 2 duris nuo 35 gatves

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 dianą, 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis

8 iki 2 vai. po pietų.

nuo 
nuo

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Rotb
Rasas Gydytojas ir Chirargas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

Valandos 1—8 po piet, 7—8 v ak, Ne
daliomis iš šventadieniais 10—12 dian

MIERA NUO

atidėlioti po

Peoples -VJ^Bank
DIDELIS BANKAS Atdara kasi vakarą ir nedėlioję iki 12tos dienos.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

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

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 Od 4:30 ir 8 iki 18.
Nedėlioj nuo 2:39 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Ava. 
Kampas Sacramento Are.

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

Dr. J. W. Beaudette

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.

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

■ Optometrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 3. Ashland Avė. 
Kampas 47-tcs ant

2 lubų
----------
—........... >

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

Jau beveik visai netoli. Laike 
karščių Liepos ir Rugpiučio mė
nesių, jus norėsite 
žiuoti iš miesto ir 
šiame laukų ore. 
Pradėkite šiandien
kelis dolerius kas savaitę dėl to 
tikslo. Su vienu doleriu galite 
atidaryti taupymų sąskaitą šio
je bankoje.

toliau išva-
pasilsėti vė-

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė.

CHICAGO

Gerai 
tuvių 
ramu

Žinomas bankas tarpe lie- 
visoje Amerikoje savo stip* 
ir geni patarnavimu.

4
ir aukščiau

Gatavai pasiūti pavasariniai ploščiai nuo $25.00 
ir aukščiau 

% 1
Pasiūti iš geriausios materijos, darbas ir pritaiky
mas pilnai garantuotas.
Užsisakykite jau dėl Velykų ir vasaros tinkamas 
drapanas. , • , , '

Mes užlaikome aukščiausios rųšies vyriškų aprėda- 
lų, marškinių, skrybėlių ir čeverykų. Kada orde- 
riuosite, tai pasakykite kur matėt garsinimą.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

—yte«te*——— i ■ i »n 
Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chronii-

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

kompoz.it
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Užsimokėjimo kaina: 
Chicagoje — paštu:

Metams..........................
Pusbi metų .<..................
Trims mėnesiams .......
Dviem mėnesiams .......
Vienam mėnesiui ____

Chicagoje per nešiotojus
Viena kopija ..................   3c
Savaitei .............................  18c
Mėnesiui ...................................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .................................... $7.00
Pusei metų....................................8.50
Trims mėnesiams ................... 1-75
Dviem mėnesiam ..........    1.25
Vienam mėnesiui .....................  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .................................... $8.00
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams........................ 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

jo 33,000. Visų socialdemo
kratų dabar bus taryboje 
31 (taryba susideda iš 90 
narių).

IBM .JI—W CTMitfi'H — ..... ikh.— į

Apžvalga]

$8.00
. 4.00

2.00
1.50

.. .75

Bet socialdemokratams 
pasisekė ne tiktai Rygoje, o 
ir visame krašte. Mintaujo
je, pav. jie pravedė į mie
sto tarybą 20 atstovų, kuo
met pirma tenai buvo tik
tai 15 socialdemokratų. Bur
žuazinės grupės gavo tiktai 
19 vietų (turėjo 23), o tau
tinės mažumos 11 (buvo 12). 
Reiškia, tame mieste visos 
partijos prakišo, tiktai so
cialdemokratai laimėjo.

Ir pastebėtina, • kad tuo 
pačiu laiku, kai socialdemo
kratai Latvijoje laimi, tai 
komunistai smunka. Rygoje 
1922 m. komunistai buvo iš
rinkę 13 atstovų, o dabar 
tiktai 7.

KODĖL PURYČKIS BUVO 
IŠTEISINTAS?

Lietuvos Vyriausiojo Tri
bunolo nuosprendis kun. 
Puryckio, Vaitiekūno ir ki
tų byloje dėl šmugelio ir spe
kuliacijos (žiur. Apžvalgą) 
rodo, kad klerikalai per 
greit pasiskubino paskelbti 
Puryckį “nekaltu”. Jisai pa
leista be bausmės, tai ir vis
kas!

Puryckio‘išteisinimui Tri
bunolas turėjo dėl dviejų 
kaltinimų remtis amnestijos 
įstatymu, išleistu po to, kai 
Puryckiui jau buvo iškelta 
byla. Reiškia, nusižengimai 
buvo atlikti, tiktai juos pa
dengė susirnylėjimo aktas.

Nepersenai mes matėme 
tokį pat vaizdą ir Lietuvos 
savivaldybių rinkimuose.; 
Kaune, Šiauliuose ir kitur 
socialdemokratai padidino 
savo atstovų skaičius keletą 
ir net kelioliką kartų, o ko
munistų atstovybės visur 
subliūško, kaip prakiuru
sios pūslės.

Aišku, kad Pabaltės kraš- 
tuose socialdemokratija 
sparčiai auga, o komuniz
mas nyksta. Socialistinis ju
dėjimas dėlto ir eina stip
ryn, kad darbininkai tuose 
kraštuose ėmė masėmis bėg
ti nuo komunistų. Ir kur čia 
darbininkai nebėgs nuo jų, 
kad komunistai nieko gero 
nesugeba duoti minioms, o 
tiktai užsiiminėja kvailoms 
avantiūroms!

Vasario 21 d. I vai. dieną W■ ! 
Vyriausiojo Tribunolo narys Wį 
Čiapas Triblinųilo salėje viešai į| jOjąjĮ IĮ' -•
paskelbė kun. Puryckio ir kitų 
kartu su juo kaitinamųjų by- 
lojo nuosprendį. Prie paskelbi- 
mo buvo Vyr. Tribunolo Vals- ' B W
tybės Gynėjo padėjėjas ■ Vjd- 
tys ir kaltinamieji kun. Puryc- ||i 
kis ir Vai liek imas. -

Tribunolo sprendimas susi- 
deda iš dviejų dalių. Pirmoje 
aiškinama, kad byla buvo lei- 
singai iškilta ir priklausė Tri- I 
l unolui nagrinėti. Antroje da- 3 1
lyje dėstoma motyvai, kuriais 
Tribunolas rado reikalinga iš-.
teisinti kaltinamuosius. | ANDRIENNE BOLLAND, 

Tribunolas rado, kud ‘ Vei-prancūzų • aviatorė, kuri 11 die- 
■kiantys Lietuvoje įstatymas nų konteste sumušė vyrus ąvia- 
ųedraudč nei privatiniems as- torius, Į 18 pasikėlimų ji,pafla- 
menims, nei valdininkams pre^j1’® i,300 mylių. ,
kianti su užsieniu, kad ių spc-,~

Danąi mokslininkai yra išradę 
daugelį vartojamų daigtų dėl 
pagerinimo pienininkystės. Ir 
kuomet jie atvyko čionais Ame
rikon, jie rado didelę dirvą sek
ti savo pašaukimą. Jų pasise
kimą^ čionais Suvienytose vals
tijose tuoj pritraukė kitus pie
nininkus.

Danai paprastai neinteresuo- 
jasi politika. Jie neturi narių 
Kongrese, ir labai mažai narių 
valstijų legislaturosė. Mažai iš

jų yrą garsus tarpe vietinių gy
ventojų. Baigiant istraipsnį, 
norime priminti vardą Jasob A. 
Riis, laikraštininkas New York 
“Sun”, kuris vienų vienas vedė 
kovą dėl geresnių namų ir gy
venimo aplinkybių New Yorko 
ir laimėjo kovą. DAbar jis yra 
miręs, bet jo knygos “Kaip Ki
ta Pusė Gyventojų Gyvena” ir 
“Padarymas Amerikiečio” už
ima svarbias yietas Amerikos- 
literatūroje. i [FLIS].
’j

Lenkijos ūkis 1924 metais
(Tęsinys)

X-u.

kuliacijos tikslais. Jeigu • ir 
buvę peržengta valdininkams 
nustatytos ribos, 
teisiną valstybės “butini reika
lai” (kurie, nežinia). Kaltina
miems esu, butų galima daryti 
priekaištas dėl neveiklumo ir 
apsileidimo tarnyboje, bet ši-, 
tokiems nusižengimams pritai
kyta 1922 m. ąmnestijos įsta

tai juos, pa
Danai Suvienytose 

Valstijose

neli.

Danų imigracija Amerikon 
prasidėjo su Henry Hudsoh'o 
sugrįžimu Holandijon 1609 m. 
raportuojant apie derlingas že
mes, kurias jis rado A/merikoje. 
Danijos karalius, išgirdęs tuos 
raportus, išsiuntė laivus Ame
rikon po vadovyste kapitono

Del kaltinimo, kad Puryčkis Jens Munk, rasti trumpą kelią į 
su Vaitiekumi išdavė melagiu- Indiją. Jens Munk išlipo iš lai- 
gus laidymus apie . siunčiamų vo dasiękęs Hudson’o užtaką, iri 
vagonų turinį, Tribunolas ra- vardan Danijos karaliaus paėmė 
do,- jogei ir už tai bausti nega- žemę. Jis bandė pradėti mažą 
įima esą, nes tų vagonų siunti-1 koloniją, kurią pavadino Nova 

Dania, arba Naujoj i. Danija, bet 
visokios sunkenybės ir ligos ne
užilgo užbaigė pastangas sutver
ti Danų kolonijų Amerikoj.

16.39 m., Jonas Bronck ir jo

Kad Vyr. Tribunolas bu
vo labai “mielaširdingas” 
buv. užsienio reikalų mini- 
steriui, tai aišku. Prie už
darytų durų išnagrinėjęs 
bylą, jisai paskui atsisakė 
savo išteisinantį sprendimą 
paskelbti spaudoje — !:?.J 
kuomažesnis skaičius žmo
nių žinotų, koks “nekaltas” 
yra kun. Puryčkis.

Trumpai sakant, Lietuvos 
klerikalai Vyriausiąjį Tri
bunolą “pervarė per šeren- 
gV’

Reikia dar pastebėti, kad1 
nepaprastas Latvijos social
demokratų pasisekimas pa
sireiškė po rinkimų kovos, 
kurioje reakcija vartojo ar
šiausias priemones, kad nu
galėjus susipratusių jų dar
bininkų partijų. Rygoje juo
dašimčiai net su ginklais 
rankose užpuolė socialdemo
kratų darbuotojus, platinu
sius partijos atsišaukimus, 
ir vieną jų —,drg. Masaksą 
— nušovė vidury dienos!

Ažuot nugąsdinę darbi
ninkus šitokiu savo smurtu, 
reakcininkai tiktai dar la
binus paskatino juos remti 
socialdemokratus.Per trejetą suviršum me

tų, kol buvo velkama Pu
ryckio byla, Lietuvos laik
raščiai dažnai kalbėdavo 
apie kovą tarpe .valdžios ir 
teismo. Dabar matome: to
je kovoje valdžia pergalė
jo.

Krikščionių demokratų 
valdomoje Lietuvoje Justi
cijai tenka būti ponios Ad
ministracijos tarnaite.

Latvių sostinėje, Rygoje, 
kaip, vakar buvo pranešta 
“Naujienose”, rinkimuose į 
miesto tarybą milžinišką pa
sisekimą turėjo socialdemo
kratai. Apie tuos rinkimus 
paduoda dar smulkesnių ži
nių Kauno “Socialdemokra
tas”. Jisai sako, kad į Ry
gos miesto tarybą pravesta 
29 kairieji socialdemokra
tai, 1 dešinysis socialdemo
kratas ir 1 žydų s.-d. Bundo 
atstovas. 1

Palyginant su 1922 m. 
rinkimais, vien tik kairieji 
socialdemokratai laimėjo 11
naujų viekų. Socialdemokra- se!

Kaip matome, reakcijos 
smurtas negali sustabdyti 
judėjimą, kuris tvirtai re
miasi darbininkų miniomis. 
Todėl neišlaiko jokios kriti
kos komunistų pasakos, kad 
jų vienminčių smukimas Eu
ropos šalyse pareinąs nuo 
valdžios represijų.

Kuomet praeitą gruodžio 
mėnesį Vokietijos komunis
tai prakišo rinkimuose visą 
milioną balsų, tai mūsiškiai 
Vabalai ir Bimbos aiškino, 
jogei tai įvykę dėl “katorgi
nių sąlygų”. Dabar, besiar
tinant prezidento rinki
mams Vokietijoje, komunis
tai jau iš anksto rengia pu
bliką prie naujo komunistų 
pralaimėjimo ir skelbia, jo
gei maskviečiai pralaimėsią 
dėlto, kad policija juos “šau
do”. Bet tegu Vokietijoje 
policija ; pamėgintų s šauti į 
socialdemokratų mitingą — 
pamatytumėte, kas tuomet 
pasidarytų: valdžios parti
jos butų nušluotos rinkimuo-^

mas buvęs teisėtas.
Del kaitinimo kun. Puryc

kiui, kad jisai dalyvavęs kartu 
su Jagomastaite spekuliacijoj 
svetimų šalių valiutomis, Tri
bunolas rado, kad' esą jrody-'draugas nutarė vykti ir, jeigu 
mų už ir Į>rieš, lodei pasilie- bus galima, apsigyventi Henry 
kauti abejonė, ar Pųpyckis da- Hudson’o rastoje žemėje. Jų 
lyvavęs toj spekuliacijoj, ar šeimynos ir tarnai vyko į Naują 
ne, o kiekviena abejonė turin- A'nisterdam ir apsigyveno toj 
ti būt aiškinama kaltinamojo (vietoje, kur dabar, 
naudai.

Kai dbl kaltinimo, 
ryckis pasisavinęs 
auksinų valstybinių 
tai Tribunolas sutinkąs su ek- danai jurininkai atvykę Ąmeri- 
spertų nuomone, - kad, 
kun. Puryčkis atsiskaitęs 
pinigų, gautų 1919-20 metais, gyveno, 
tiktai iškilus bylai,’ 1922 m.,1 pirmųjų imigrantų ] 
nors 100,000 suvirs markių ji-'prieš 1820 m. nebuvo imigraci- 
sai sugrąžinęs iždui tik prieš jos rekordų.
pat litų įvedimą, t. y. markių' Nuo 1820 m. iki 1830 m. apie 
kursui nupuolus, bet nei Vals- 20p imigrantų užregistruoti, 
tybės Kontrolė, nei Finansų kurių ketvirta dalis atvyko 1828 
Ministerija nekėlė reikalavimo m. Per sekančius Į0 metų apie 
dcl nuostolio, — lodei laikoma, tūkstantis atvyko, ir apie 1848 
kad Piir.yckis iš visko atsiskai-, ni. jau ūkininkai pradėjo vykti 
tęs. * Amerikon- Prieš tai imigrąn-

Galįs dar būt kaltinimas Pu-1 tai buvo jurininkai arba speku- 
ne- i lianUi. Pirma daniečių draū- 

nusi-j^ystėt pirmas laikraštis, ir pir- 
džiąs Hia kolonija pradėta 1847 m.

. , _ vadinama
1 Bronx (vardas paeina nuo pir- 

kad Pu-’mo gyventojo, Bronck). Kitos 
11 milionų šeimynos neužilgo sekė jo pa- 

pinigų,1 vyzdį. Ne tik šeimynos, bet ir

nors kon kaipo jurininkai ant laivų 
iš apleido laivus ir čionais apsi- 

Sunku spėti, kiek tų 
buvo, nes

Tenka dar pažymėti mono
polinė politika. Jau turime Re1- 
lėtų monopolių: spirito, tabako, 
druskos. Dabar jau tuoj bus 
įvestas degtukų monopolis. 
Gerai organizuoto j valstybėj, 
su -pris'imanančiais, aukšto mo
ralinio laipsnio pasiekusiais 
valdininkais, monopolis .butų 
geras daiktas. Bbt - Lenkijoj 
šitų privalumų nematyti. Įve
dus tabako monopolį tuoj pasi
rodė visa eile trukumų: šalia 
nevienodo, nuolat šlubuojančio 
suskirstymo vietose pastebėta 
ir tabako rūšių, sumenkėjimas; 
be to jau susekta įvairių šuny
bių. Toli ne vis viena valsty
bės interesams ir tai,, kad mo
nopolių įvesti savo lėšomis ji 
neįstengia. . Taip, .pavyzdžiui, 
tabako monopolį 'pavyko įves
ti tik gavus iš Italijos paskolų. 
Degtukų monopolis t bus par
duotas vienam Švedijos '(rodos 
bendrai su Ameriką) koncer
nui (stambiai bendrovių są
jungai). Bet pasirodo, kad sve
timų valstybių kapitalistai eia 
sitato savo sąlygų. Seime paai
škėjo, kad ligi šiol Lenkijos 
degtukai buvę gabenami j už
sienius, kur sudarydavę kon
kurencijos Švedijai. štai mi
nėtasis koncernas dabar reika
laująs/ kad jeigu jis paimsiąs 
degtukų monopolį, tai kad de
gtukų fabrikų skaičius nebu
siąs padidintas. G juk tai yra 
aiškiai priešinga Lenkijos pra
monės interesams.. Kai kas 
tiesiog sako, kad visa šita mo
nopolių politika turinti pašali
nių tikslų, būtent išmušti pra
monę iš žydų kapitalo nagų...

»
Kas nors nauja pradėti taip 

pat nevyksta. Taip buvo įstei
gta linijų susiiesikimui su Ame
rika, bet jos subankrutavo, 
nes, žinoma, negalėjo išlaiky
ti konkurencijos sti^ senomis 
nelenkų linijomis. Sunku kas 
nors čia atsiekti neturint lai
vyno. Taip 1000 Lenkijos gy
ventojų tonažo (laivų talpos) 
išpuola 0,3 tonos, Rumunijoj 
--3 tonos, Vokioj (dabar, kai 
jos laivynas atimtas ir sunai
kintas) 
400 t.

Norvegijoj - -
ryckiui dėl atskaitomybės 
tvarkos,, liet už tokius 
žengimus taip pat atle 
bausmę 1922 m. amnestijos js-,Pirma knygutė norintiems vyk- 
talymas, lodei tas punktas pa- ti į Amerikos vakarines valsti- 
likla nenagrinėjus.

Taigi kun. Pupckis ir drau
gai lapo išteisinti (kilto, kad 
arba Lietuvoje nebuvo įstaty
mų, kurie įsakmiai draustų 
šmugelį ir spekuliaciją, arba 
kaltinimų įrodymuose paliko 
vielos abejonėms, kurias Tri
bunolas aiškino kaltinamųjų 
naudai; arba, pagaliau, tam 
tikri kaltinamųjų' nusižengi
mai buvo padengti 1922 metais
išleistu amnestijos įstatymu, 'augo, išviso į Ameriką atvyko

Vyr. Tribunolo sprendimas,!apie 325,000 danų iš kurių 190,- 
žodžiu,’Puryckį ir draugus, iš- 000 dabartiniu laiku čion gyve- 

kad jiema. Skaitant čion gimusius 
vaikus iš viso danų yra apie 

perskaitęs 467,000.
kad Kadangi dąnai yra ūkininkai

skelbti ištisai ne- ir pienininkai ir atvyko Ameri- 
galima be pirmininko leidimo, kon įgyti savo ukes, didžiuma

L2_ ’ L_Lt„. Sprendimas jų apie 105„000 randasi vaka-
buvo perskaitytas viešai, bet ruošė. Iowa ■ Illinois, Wiscon- 
spaudai draudžiama jį skelbti, ’sin, Minnesota ir Nebraska vals

tijose randame apie 80,000 da
ną. 26,000 ūkininkų turi saVo 
ukes.

Daniečiai yra 
kaipo pienininkai.

jas buvo atspauzdinta Danijoj.
Per sekančius dešimta metų 

1851-1860, imigracijos rekordai 
turėjo suvirs keturius tūkstan
čius imigrantų iš Danijos. Be* 
veik pusė to skaitliaus imigran
tų buvo Mormonų tikėjimo at
sivertėliai ir jie vyko Ameri
kon prisidėti prie Mormonų ko
lonijos Utah valstijoj. Didžiu
ma buvo ūkininkai.

Kasmet imigracija iš Danijos

teisina, bei 
nekalti.

Tribunolo 
sprendimų, 
spaudoje jį

ncsako,

narys, 
pąreiške,

Tai labai keista, 
buvo perskaitytas viešai,

. ■: r.

pasekmingi
Kuomet iš

i Okupantai vėžiena rusą pėdo
mis. Okupantų sumanymą šie
met Vilniuj steigiami mokyto
jų kursai, kuriuose busią vilniš
kiams palikta ne daugiau 20 Danijos imigrantai vyko Ame-
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zės., Varšuvos ir Kališo sričių., pirmą

kalbėli, 
gyvenavidaus prekyba 

kius laikus. 'Protestuotų vekse
lių skaičius negirdėtai didelis, 
bankrotai eina vienas po kito. 
Tos prekybos įYnonės, kurios 
du r laikosi, mažina tarnautojų 
personalų. Didžiausios (urmi
ninkų) firmos kas kart vis 
mažesnio ir trumpesnio kredi
to beduoda smulkiosioms. Ne
geriau yra ir su užsienių pre
kyba. Prekybinis balansas 
Lenkijoj kasmet pasingas.

Pereitų metų skaitlinės čią’ 
štai ką sako. Per pirmutinius 
V mėn. importas per viršijo ek
sportą 107 milijonais auksinų, 
bet vienas spalių mėnuo davė 
44 mįl. deficito, o lapkritis 22 
milionus. . Sąryšy su tuo visa 
dabar kilo sumanymai peržiū
rėti užsienių prekių, leistų im
portui, sąrašų ir uždrausti ga
benti iš užsienių kaikuriuos 
vaisins, parfiumeri.ją, kaiku- 
rias, branginsiąs medžiagas ir 
t. 1. prekes. 'Griebtis priemonių 
čia turės, nes pramonės ir

sun-

. pramonės ■ ir 
prekybos krizis ir* pasinga už
sienių prekyba gali auksino 
kursą išmušti iš vietos, .o tada 
pasikartos jau žinoma marku- 

...užkliuvo varčiosKiti attvažiuos iš Lod- rikon, Danija tuo laiku užėmė lės pasaka
• — •„ ---- vietą pienininkystėje. — pradėk iš pradžios.

talų. Tiesa, Bieloviežo girios 
parduotos vienam Anglijos kon 
cernui, bet ir tam, kaip girdė
tis, ne kaip vykstą, bent iždas 
labai mažai tegauna. Daugiau
sia klinčių sudaro gabenimas. 
Kadangi žymi mkškų dalis yra 
Lietuvoj ir Gudijoj, o iš čia 
jie gabenti per Danskų ar Ry
gą neapsimoka ir neišlaiko 
konkurencijos, tai kaip valdžia 
taip stambieji dvarininkai ir 
miškų pirkliai labai norėtų, 
greilespio kelių atidarymo per 
NepriŲamiomyją Lietuvą. Tuo 
s tįsi interesavusios ir bendrai 
prekybos ir pj-amonės sferos. 
Bei’ tai netenka stebėtis, kad 
čia kas kąri deryjjųs su Nepr. 
Lietuva darosi vis aktualesnės 
įr aktualesnės. Miškų plukdy
mui reikalingos upės, bet dar 
kibiau laukiama geležlinkelių 
ypač į Liepoja susisiekimo.

Bendrai, platesnei' miškų ek
sploatacijai Lenkijoj nurodo
ma keturios priežastys; apy
vartos kapitalo stoka, aukšti 
muitai, dideli mokesčiai ir 
brangus geležinkelių tarifai. 
Vyriausybė pereitais metais pa
mokyta, šiais melais rodos bus 
priversta šį tų palengvinti. Ar 
išeis iš to kas nors, parodys 
ateitis. Vis dėlto, jciigu nieko 
nauja neįvyks santykiuos1 su 
N. Lietuva ir nebus teigiamai 
išspręsta nuolatiniai 
pratimai su Dansku,
butų tikėtis Valstybei didesnio 
pelno iš miškų eksploatacijos.

Apie miškų ūkį ligi šiol kal
bėta žiūrint iždo akinįis: Bet 
negalima nutylėti jr ko kita. 
Miškų Lenkijoj nėra taip daug, 
kad jie galimą butų naikinti 
vi.cn iždo reikalų težiūrint. 
Toks miškų aikvojimas butų 
tiesiog neišmintingas ir ligi jo 
prieiti tegali žemažiūrių šeimi-

Miškų eksporto 
yra tiesiog 
kuris eina 

reikalus.
miškai

nesusi- 
sunku

ir dvarinin- 
gana sunkus 

užmiršti, kad 
karo nėra 

Tam slo-

žemės ūkis ir miškai.

Nora Lenkijoj ir yra šiokia 
tokia pramonė, tačiau- apie ko
kius 75% gyventojų gyvena iš 
^emės. Per tai žemės ūkis'turi 
sprendžiamosios reikšmės. Vis 
dėlto čia jis bus bene .daugiau
sia atsilikęs nuo kultūringųjų 
šalių, jeigu imti kitas valsty
bės ūkio šakas. Jeigu markės 
kritimo laikais ūkininkų ir 
dvarininkų padėtis buvp daug 
geresnė,' negu miestiečių, tai 
dabar virto visai kiloki laikai. 
Tiesa, žemės ūkio produktai 
pabrango, tačiau turint galvoje 
didesnius 'mokesčius (nekal
bant apie markės laikus) negu 
tai yra buvę prieš karą, o taip 
pat ir tai, kad visa, ką žemė:, 
ūkis turi pirktisi, daugiau yra 
pabrangę, negu javai ir gyvu
liai, ūkininkams 
kams dabar yra 
laikai. Nereikia 
daugelis ūkių po
Sitsislatę ir atsigavę.
vi skersai kelią tik ką minėti 
santykiai, o be to ir kredito 
stoka. () juk žemės ūkis kai
po toks yra reikalingas ilgalai
kio kredito. O kur jo imti, 
jeigu ir trumpalaikio nėra. 
Tiesą, tam yra Įsteigtas Že
mės ūkio Bankas. Bet kol kas 
jo veikimo valstiečių miniose 
neženklu. Jis. padeda kiek dva
rininkams ir varo kolonizacinę 
politikų. .

Apict menkų žemės ūkio pro- 
duktingumą ir apie neigiamus 
santykius šioj srity liudija ir 
žemės kairia, kuri dabar svy
ruoja tarp 30—70% prieškari
nės vertės, šiemet ištikęs ne
derlius parodė dar vieną žemės 
ūkio ypatybę: oficialinės žinios 
patvirtino, kad kulturingiau 
pastatytuose ūkiuose, >kaip pa
vyzdžiui, Vairinės vokjecių ir 
čekų kolonijose, nederlius bu
vo mažesnis,- negu atrilikusiuo 
se ūkiuose. Javų nederlius tie
siogine pasekme turi jų kainų 
kilimų. Tai savo žygiu duoda 
pradžių naujam brangymečiui.j

Kalbant apie žemės i/kį len-( 
ka nurodyti, kad pereitais me
lais beveik' nieko nepadaryta 
faktiniam že;nes reformos vy-Į 
kdymui jeigu neminėti matavi
mų pradžios. Vyriausybė čia 
laikosi tam tikros 
favorizuoja nelenkų 
lenkų dvarininkus, 
dvaruose Lietuvoj,
Ukrainoj sodina iš Lenkijos at
gabentus lenkus kolonistus, 
nors vietoje yra daug maža
žemių ir bežemių, šita politika 
aiškiai prieštarauja ekonomi
niams išvardytų nelenkų kraš
tų interesams, erzina gyvento
jus, kurie vietomis griežtai nu- 
sistaįp prieš lenkų dvarus ir 
juos naikina neleistinomis prie
monėmis:
rpais ir t. t. Visa lai savo žy
giu sutramdo ekonominius san 
tykius^ kas rikošelu atsimuša 
į valstybes interesus, kitaip 
tariant politika eina prieš ^eko
nomikų.

Daug Lenkija tikėjosi iš mi
škų. Bet paskutiniai melai įro
dė, kad miškų ekspįoąlacijai

ninkavimas.
plėtimas (Lenkijoj 
nesveikas dalykas, 
prieš vietos žmonių 
Tuo laiku, kai valdžios
parduodami spekuliantams ir 
gabenami užsieni nešina, vietos 
gyventojai, karo sunaikinti ir 
reikalingi miško medžiagos at
sistatymui, tos medžiagos iš 
vietos valdžios miškų negauna. 
Pirktis iš privatinių savininkų 
nėra lėšų, nes savo pinigų ne
turi, o pasiskolinti nėra kur. 
Pagalios vielos dvarininkas 
daug noriau parduoda stam
biam pirkliui dideliais plotais, 
negu vietos gyventojams po 
truputį. Vietos gyventojuose 
girdėtis skundų, kad ir miškų 
reikale atsiliepiąs tautinis skir
tumas. —Paulius Jotvingis.

politikos: 
srityse 

valdžios 
(Indijoj ir KIMBALL PLAYER

PIANAS

puolimais, padegi

Style 44, tikra kaina $640,
už.. ........ $385
Prie Piano pridedame Kabi
netą, Liampą, Benčių ir 
25 Roles.
Churchill Player Pianas 
už ............ $295
Upright Pianas už .. $125

jos. f. iniK
PIANŲ KRAUTU Vi 
3343 So. Halsted St., 
3327 So. Halsted St., 

CHICAGO

bia priežastis tai bulių sto
ka, kuriais galiniu butų miš
kai gabenti užsieniuosnu. I’.a- 
cionalesnės miškų .eksploataci
jos ‘Lenkijoj tuo tarpu negali
ma nė tikėtis. Miškų medžia- 
gos ąp<lir.biniui trūkstą kapi-

Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausial.

M. Yuska,
3228 W. 38th Si., Cbkago, TU.
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GROJIKUS PIJANAS 
Tamisty Namuose Per Velykas

H

H

M

Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

“Dzimdzi Drimdzi”

SLA. 208 kp. susirin 
kimas

Su naujais metais ir p-iai J. 
patapus kuopos 

kuopoj

North Side
Bijūnėlis bengia vakarėlį

Kimball Grojiklių Pijanų kaina yra: 
k’LE STYLE STYLE STYLE 

3a—$450 43—$650 4^—$750 46—$850 f
KIMBALL PIJANAS Tamstų namuose per Velykas pradžiugins
užžavės visą Tamstos šeimyną ir atsilankiusius svečius pas Tamstą. 
KIMBALL PIJANAS paskambins jums tas prigimtas dainas kurias 
jus girdėjote nuo kūdikystės dienų, taipgi ir visas tas lietuviškas 
dainas ir šokius, kurių yra virš 250 ant volelių padaryta.
KIMBALL >PIJANAS, taipgi išreikš augščiausias muzikų parašytą 
per pasaulio garsiausius muzikos kompozitorius, ko kitoks pijanas 
negalėtų tikrai išgrąjyti. y
KIMBALL PI J ANA galite pirkti iš TkJE PEOPLES FURNITVRE 
KOMPANIJOS už dirbtuves kainą ant labai lengvų išmokėjimų.•».-> ' 
KIMBALL PU ANO saugus subilda vo ji mas teiks patarnavimą per de- 
fiėtkus metų be reikalingų išlaidų pataisimams.
Kodėl Tamstos namai turi pasilikti be KIMBALL per šias Velykas? 
Ateikite tuojaus į Lietuvių Bendroves Krautuves ir pasiskirkite 
KIMBALL.

k
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M 
M 
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M 
M

Krautuves atdaros vakarais.

Tai yra vienintelės lietuvių autorizuotos krautuves 
-parduoti Kimball Pijanus.

M
N 
M

M

M 
M

M

HtftNfTURt fOR

M 
H

M 
M 
M

PIJANŲ SKYRIAI: 
4177-79-81-83 Archer Avė., 

1922-24-26-28-30-32 So. Halsted St. M
ixxxxxxxxxxxxjcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

T
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Tel. Yards 0024

PIRM PIRKIMO NAUJŲ RŪBŲ 
JUMS APSIMOKĖS

Apžiūrėti musu rūbų valymo patarnavimą. Pereitų 
metų siutai gali būti tinkami vartojimui ir siem$ 
metams su pagelba musų atsargio ir tikrai gero va
lymo budo. Kaina už šitą patarnavimų labai maža 
sulyginus su kaina naujo siuto. Mes galime padary
ti seną jūsų siutą kaip naują. Telefonuokite mums . 
YARDS 0024 ir persitikrinkit.

MICHI
CLEANERS and DYERS

NĖRA KRAUTUVĖS SKYRIŲ
3511 South Halsted Street

įsteigta .189.8 Phpne: Yards 9021
lavoms paimamai, ir pristatomą? Phone: Yards'0130

yra Unijinę ^paustuvfc 
Naujieną Spaą^tuvę

Jei ieškai baigeniį * 
skaityk Naujienų skelbimus.

žiu dainelių ir pasilinksminti 
visai už mažą įžangą, o naudos 
gauna daugiau negu kelius do
lerius užsimokęję, taigi ir šį 
sykį publika kviečiama yra at
silankyti, o busite pilnai užga
nėdinti, taipgi priduosite dau
giau ūpo jaunuoliams ir to
liau lavintis. —Northsidietis

Roseland
Rytoj “Dvi Seseri“.

Nedčlioj, kovo 2$) d., Liuosy- 
bės svetainėje, 1822 Wabansia 
Avė. įvyks šaunus vakarėlis, 
kurį rengia Northsides vaikų 
draugijėle Bijūnėlis. Progra
mas susidės daugiausia iš dai
nų, kurias atliks gerai išla
vintas Bijūnėlio choras, šį se
zoną Bijūnėlis rengė keletą

Zimontienei 
pirmininke, moterų 
įvyko keletas naudingų atmai
nų: tapo įvestos įvairios ir 
naudingos moterims paskaitos. 

Pereitame susirinkime buvo, 
paskaita apie valgius ir “calo- 
ries“ vertė kūno auginime. ži-| 
nant apie “calories“, galima vakarėlių ir visi buvo su ge- 
tiek maisto valgyti, kiek ku- rom pasekmėmis. Da visai ne
itas reikalauja sveikatos palai- senai ;Bijūnėlis buvo surengęs 
kymui, bet kartu neinant rie- vakarėlį naudai Viešo, Knygy- 
byn. Moterims ta paskaita bu- no. Dabar gi ir vėl turėsime, 
vo įdomi ir naudinga, nes nė Taigi kaip matote, Bijūnėlis, 
viena moteris nenori būti dik- darbuojasi išsijuosęs. Nortbsi- 

Šiuo vaidinimu jie davė pro- tesnė, negu jai pritinka. Tą diečiai sueina pasiklausyti gra- 
gos giliau juos pažinti ir dau- paskaitą skaitė Bir. S. A. Sla-Į 

Vaidinimas kienė, kuopos daktarė-kvoteja 
Sekamame susirinkime, ku

“Potašas' ir Perlamutras.“

22 kovo Great Northern Te
atre, ant Jaekson hlvd., “Dzi- 
mdzi-Drimdzi” suvaidino dide
lę 3 veiksmų komediją “Pota
šas ir Perlamutras“. Iki šiol 
Dzimdzi us matydavome tik jų 
ruošiamose vodeviliuose pro
gramose, kuriose nevisuomet 
galėdavo pasireikšti visoje pil
numoje jų artistiški gabumai.

Town of Lake
Teatrališkas Kliubas “Lietu

va“ stato * scenoje 3 veiksmų 
komediją “Užburtas Kunigaikt 
štiš“. Komedija yra labai link
sma. Vaidins gi ją geriausi 
Kliubo artistai, kurie visuomet 
gražiai vaidina. Vaidinimas 
bus nedėlioj, kovo 29 d., 
School Hali salėje prie 48 ir 
Honore gatvių. — Slaputė.

Ryto vakare, kovo 29 d., 
Strumilo svetainėje, vietos Lie
tuvių Scenos Mylėtojų Ratelis 
vaidins Kalnų Dukters dramą 
“'Dvi Seseri“, režisuojant pa
čiai .autorei ir dalyvaujant žy
miausiems Roselando ir Chi- 
cagos mėgčjams-aktoriams, jų 
tarpe ir garsiajai p-iai P. Pet
raičiu tei-Miller. Visi roselan- 
diečiai atsilankykite į šį gražų 
vakarą. — M.

(Tąsa ant O-to pusi.)

giąu įvertinti.
pradėta be pavėlavimo. Kome
dija prabėgo- lengvai, pakilu- ris įvyks balandžio 1 d., 2 vai. 
siu tipu. Jautėsi nuoširdus p() pietų, Raymond Chapely, 
bendravimas tarpe publikos ir bus paskaita apie musų yald- 
artistų. Po kiekvieno akto pub- žios įstatymus ir balsavimo 
Ūku vaidinimo dalyvius karš- teises. Su tuo moterys turi ge
tai sveikino. Po antro akto ir, raį susipažinti, 
gėlėmis apdovanojo. Įspūdis 
neišdildomas, (teatrališkas. To 
kas buvo, dar niekuomet nesa
me turėję. Suvaidinta nepap
rastai gerai ir jaukiai. Pasiju
tome, kad musų teatras drąsiai 
gali konkuruoti su ameriko
nų teatrais, tik jam trūksta 
gerų aplinkybių, nėra savų te
atro rūmų. Rolių atlikimas są
žiningas. Potąšo rolę sumaniai
pravedė A. Vanagaitis. Vargu įr gardžios arbatoj iš lietuvi^ 
bau ar jo vaidinimui galima lw samavoro. Tai tikrai payyz- 
ką nors prikišti. Jame didelis dingą ir draugingu organizaci- 
ir sumanus' artistas, kurio gali 
pavydetį ir svetimtaučiai.

| Plačių galimybių aktorius i 
V. JJjneika, lanksčiai partne-! 
riavo Potaštii ; Perlamutro ro-i 
tėję. Manerų ir žydiškų nuda-i 
vimų pakako. Neabejotinų ga
bumų artistas J. Dikinis ko-

I misininko Fcldmano rolėje bu
vo nepaprastai įdomus ir vai
dinimu ir grimu. Jis scenoje 
jau,tesi, kaip namie. Artistas J. 

| Olšauskas — Pasiuskis sma
giai ir lygiai vedė savo partiją, 
bet jam truko lengvumo, todėl 
galėjo būti dar įdomesnis. 
,P-ia B. •Dikinicnč — Mrs. Gol
dman pilnai atatiko komedijos 
tonui. Lengva, grakšti ir įdo
mi. Jai ši role perlengva, ga
lėtų daug plačiau pasirodyti.. 
Toliau seka artistai mėgėjai. 
Sunki ir atsakominga Rozali
jos rolė, kurią sėkmingai su
vaidino p. N. Gugienė. Jos tu
rima artistiškumo ir dramati
nio gabumo. J. Strazdas buvo 
tinkamas Vasilius. A. Misevi
čius — (Rabkieris) geras ko
misinis agentas, butų geresnis, 
jei duotų daugiau miklumo. 
Potašų dukters Irmos rolėje 
gerai jautėsi p. A. Kukutienė. 
Visų kitų vaidilų smulkutės 
rolės: P-lė S. Vaicekauskaitė 
—Miss Kon. N. Tverijonaitė 
—Leven, S. Staniuliulė — Ob- 
rijen, J. Jaučius štejerma- 
manas, J. Benai lis agentas, 
Ad. Misevičius Išdnejus, F. 
Zalieskis - - kurjeris, ir M. 
Jojįjavitąs — policininkas buvo 
gražiui suderintos ir skland- 
žiai pildomos. Vaidinimo pąsi- 
sekimas tame* ir gludi, kad suj 
turtinai vaidinama. Nėra dūle-: 
lių rolių, bet yra tiktai va i d i-1 
nimas, už kurį visi bendrai at
sako. '

“Potašo ir Perlamutro“ pa-- 
statymas, yra vienas geriausių 

pastatymų, ko
kius mes esame turėję iki šiol.
“'DzimdžLDrimdzi“ pasirodė 

galįs didelius darbus nuveikli.' 
Jei. tuo pat keliu bus einama,

kada dabar 
moterys turi lygias balsavimo 
teises su vyrais, Jos turi su
sipažinti Su šalies valdymu, 
kad galėjus būti naudingo
mis pilietėmis ir žinojus kaip 
tiksliai vartoti savo balsą, šią 
paskaitą skaitys jimerikiete 
moteris iš Civic organizacijos). 

Po kiekvieno susirinkimo 
narės smagiai ir draugingai pa 
sakalba prie skanių užkandžių

IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliIINFLUENZA
=x
B Nejuokauk su slogomis. Apsileidimas 
ĮĮ gali privesti prie Influenzos ir pneumo- 
|g nijos. ‘Prie pirmo pasirodymo slogų 

vartokite * 
nchor Pam-Expeller

Patrynus gerai greitai prašalina niežė
jimą ir skausmus.' Nusipirkite butelį 
arčiausioje aptiekoje ir bukit prisirengęs

ir didžiausių

kti savo teatro. Sveikiname 
“Dzimdzi-Drimdzi“ sukiiirusį 
lietuvišką vodevilį ir bekurian-

ir pasakomis, bet nenuilstamu 
darbu pasiekiamas tikslas.

—Meno krislel

Pilniausia garantija 
tiž siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienų*

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIAIJ8TA8

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

1545 West 47th St 
Phone Bnulevard 7589

,l*"1

Health Service Institute
Specialistai —

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

Egzaminavimas ir patarimas 
dykai

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

Tel. Brunswick 1717

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

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

z. Bartkus, pt«».
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

yra 
su
pa, 

kožnam

Velykoms ir

TURNER BRO
THERS

Visuomet patys 
krautuvėje ir 
teikia asmeninį 
tarnavimą

kostūmeriui.

Pavasariui
Didžiausis Pasirinkimas 

Rūbų Didžiausiame Rūbų
Centre IVesf Sidej .

1URNER BROS 
CLOTHING CO.

Velykos, didžiausia metine švente ir pradžia pavasario.
Kiekvienas perkasi sau naujus rublis. Kodėl nenu

sipirkti sau gražiausius ir geriausius? Pas Turners 
jus gausite geriausius rublis, kuriuos galite nupirkti 
už $10 arba $20 pigiau negu vidurmiesty. Turners turi 
didžiausj pasirinkimų gerai žinomų išdirbejų, kaip tai:

Kuppenheiiners, Stratford, Hart Schaf 
fner and Marx, and Fashion Park

Šių išdirbisČių rūbai yra geriausi dėl styliaus, 
gerumo, tikro pritaikymo ir gerai pasiūti.

ŠVENČIŲ SPECIALAI
Hart Schaffner and Marx 

Siutai su 2 kelnėmis

' $50, $47.50, $52.50
Kūppenheimer, Fashion Park 

ir Stratford
Siutai su 2 kelnėmis

$55, $50,50, $65
Kiti siutai su 2 kelnėmis 

po $27,50 iki $50.00

ja, prie kurios moterys pagei- 
' dalija priklausyti. Lai ji plati- 
na draugingumą ir 'naudingą 
veikimą tarp SLA. narių, o 
per jas ir tarp visų Ghicagos 
lietuvių-lietuvaičių. —Narė.

TURNER BROTHERS 
9

Garantuoja tikrą už
ganėdini mą arba jūsų 
pinigai grąžinami.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
NetnB Ashland Ava,

VAIKŲ DRABUŽIAI PAVA
SARIUI IR VELYKOMS 

Didelis pasirinkimas puikiausių vaikų drabužių, 
• pusi utį) iš tvirčiausio materijolo, parduodami mu
sų krautuvėje daug žemesnėmis kainomis negu 
kur kitur.

Vaikų siutai su 2 kelnėmis
Daug siutų su vestomis ir viršutiniai 

kautai nuo
$12.50 iki $21.50

Viršutiniai kautai nuo

mi Mfe Geriausios 
k V. u P ' I Gyduoles šioje va- 
W I1 Br landoje. 
L r [ užkietėjimą, 
■ ■■ ■ tumus, gasus,

smus ir t. t. 
sėkmės garantuojamos. 56 
tų 50c. pas jūsų aptiekorių 
atsiųskite $1 už tris pilnos mieros 
pakelius, apmokėtų persiuntimu.

“PEP” LABARATORIES,
5428 So. Ashland Avė., 

CHICAGO, ILL.

Skilvio

Prašalina 
rugš- 
skau-

Pa- 
table-
arba

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
.dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gali taip 
‘ J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums ftti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yna nešvarus, tai jus no
toms ar nenorotns turėsite ta 
kaipo užmetimą tam, žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalai, valo 
dantis nauju budu. Musu che* 
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —• tas sun
kus uždavinį s pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listcrinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai: 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
skaityk Nąujiejjas-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

MUSŲ KRAUTUVĖS,
Halsted ir Roosevelt Road, Mądison St. ir Kedzie Avė.

-
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LIETUVIŲ RATELIUOSE
(Tąsa nuo 5 pusi.)

STANISLOVAS PRONAITIS
Mirė kovo 26, 1925, 1:30 v&l., 
15 metų amžiaus. Paliko di
deliame nubudime motiną 
Emiliją, tėvą Martiną, du bro
liuku. Vincentą 13 m. ir Jo
ną lt m. ir seserį 3’a metų 
Emiliją.

Kūnas pašarvotas po nu
meriu 833 \V. 33rd St. Laido
tuvės įvyks kovo 31 d., 1925, 
iš namu 8 vai. bus atlydėtas 
j šv. Jurgio bažnyčią, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po painal- 
du bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines. Nuoširdžiai 
kviečiam visus gimines, drauy 
gus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose pamaldose.

Nubudę motina Emilija, 
tėvas, broliai ir sesuo.

Laidotuvėms patarnaus gra- 
borius A. Masalskis, lelelo- 
nas! Boulevard 4139.

Lietuviškas Pūdymas
A t leiskite, kad pranešu jums 

gal ir senas žinias, bet kad 
niekas dar ligšiol jums nepra
nešė, tai jaučiuosi, kad man 
tas reikalinga padaryti.

Jubiliejus.
“.Jaunoji Birutė” turėjo sa

vo dviejų metų jubiliejų. Pri
sirinko dailus • svečių būrys, 
kaip senų, jaunų ir vaikų. Tu
rėta trumpas ir dailus pro
gramas iš muzikos, dainų ir 
deklamacijų. Dar buvo paruo
šta ir skani vakarienė. Visi 
gėrėjosi vakaru ir pasekmės 
buvo los, kad Jauniyjai Birutei 
liko pelno koletas doleriu ir 

virš tuzino nauji/ nariu.
J u ozą p i n ės.

♦ *

NAUJIENOS, Chicago, UI.

l!AWAII UGNIAKALNLS. — Kilanea ugniukalnis ant

šeštadienis, Kovo 28, 1925

na

ir jiems panašus produktui 
(nepamirštant pažymėti Vmt 
jų “Madė in Lithuania”) leng
vai surastų rinką Amerikoje' ir

6) Kad Lietuvos gamintojai, 
interesuoti eksporto prekyba į 
Ameriką, pasirūpintų pristati
nėti Lietuvos konsulatams A- 
merikoje savo gamybos pavyz
džius, nurodant produktų kai
nas vietose, kad lokiu bildu A- 
merikos vartotojai ir importi- 
ninkai galėtų akyvai su jais 
susipažinti. ' .

Atydai
Lietuvių

Pasitarimo pirmininkas
J. J. Hertmanavičius, 

—Pasitarimo . Sekretorius
V. M. Stulpinas.

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
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

Paskutinė Proga
Subatoj ir Panedėlyj 

įsigyti

Geros Rųšies
Grojiklio Pijano įren

gimas už 

$3‘ )5
ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS I5ANKO

ANNA ZOPELHJTft
Musų mylima duktė persis

kyrė su šiuo pasauliu 
kits 13 metų amžiau, 
mėn., 27 <1.. 2 vai. ry 
mė Chicagoje. Paliko 
Ii ame nuliūdime motiną, 
vą, dvi seseris 
Marijoną ir I 
Kūnas pašarvotas 
2437 S. Oakley Avė. 
luvės įvyks pąnedėly, 
30 d.. 8:30 vai. iš ryto 
mų 2137 S. Oakley . 
Aušros Vartų bažnyčią 
ten bus nulydėta j 
miero kapines.

Visus gimines, 
pažįstamus nuoširdžiai 
čiame dalyvauti 
ir suteikti i 
patarnavimu.

Nuliūdę ir pilni gilios siel
vartus liekame,

Motina, tėvas, se
serys ir brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
’ borius S. D. Lekavičia. Tele
fonas Canal 2199

sulau
kė vo 

zte. Gi- 
> dide- 

tė- 
>: Bronislavą ir 
broliuką Juozą, 

randami 
l.aido- 

kovo 
iš nu
avė. į 

o iš , 
šv. Ka.zi-

dra'ugus ir 
kvie- 

_ J laidotuvėse 
mirusiai paskutinį

Man rodos, kad Juozapines 
buvo visos ramios, ant visų 
nesuspėjau nuvykti, lik toko 
būti ant dviejų; Pirmos buvo 
tą pačią dieną, kovo 19 d., pas 
p. Juozą Už Grušą. Netikėtai 
pakliuvau. Būrelis artimiausių 
draugų prie arbatos ir užkand
žių besėdį, šnekučiuojasi, ir 
linki p. Juozui Grušui geriau
sios kloties. \

STANISLOVAS Rl’ZELLO

Pereitą sekmadienį pas p. 
Juozą Bložį, jo namuose 7153 
So. Morgan St., taipgi vėl teko 
bu i “Juozapinese; nors jau bu
vau manęs, kad toji šventė pe
rėjo, bet visgi pataikiau stačiai 
į apvaikščiojimą. Svečių-gimi- 
nių kelios poros. Pagaminta 
gera vakarienė. Po vakarienei 
p. Bložio vaikai (Jaunosios Bi
rutės nariai) dailiai palinksmi
no svečius su smuiką ir pianu. 
Ir apie pusę po dešimt skyrs- 
tėsi namo, 
zapines”.
“Naujienų

Tai* liek apie “Juo-

waii salos, didžiausias ir veikliausias krateris pasauly — “na-

mas amžinos ugnies”.

žiulytes, lietuvės artistės, kuri 
dabar vieši Chicagoje ir 
vauja kartu su artistu 
Vaičkum.

dalv- 
p. J.

Auditorijoje, 
yra parašęs

M isterija.
Ateinantį šeštadienį Chica

gos lietuviai pirmą kartą pa
matys dar jiems nematytą mis
teriją Lietuvių 
Tą’ misteriją,
mums gerai žinomas musų fi- 
lozofaš Vydūnas. Tai veikalas 
pilnas žingeidumo ir misteri
jos. šiam veikalui parūpino 
muziką p. Antanas Pocius. Lo
šia p. J. Vaičkus, Pola Tencl- 
žiulytė ir Petronėlė Petraičiu- 
tė-Miller svarbiausias roles.

— Raganius.

Kovo 29, 10 vai. vak. su
kanka lygiai metai kaip ta 
.bėga i lest i ngoj i mirtis išplėšė 
vos tik pražydusį jaunikaitį 
18 melų Stanislovą. gimusi 
Liepojoje, šioje šalyje pra
gyveno 15 metų, East Chica- 
g;>, Imi. Sirgo 9 dienas, mirė 
nuo plaučių uždegimo. Pa
laidotas labai iškilmingai jo
te greta savo matušės šv. Ka
zimiero kapinėse bal. 3 d. 
Paliko didžiausiame nubudi
me seną tėvą, seserį ir švo- 
gerį Pranute ir Juozą Dar- 
gevičiuš, broliuką Aleksą, tė
tę K. Jasaitienę, 
Mariją Ketvirtienę 
melai laiko kaip, nebeturim 
tavęs, vienok musų širdys 
pripildytos didžiausiu skaus
mu. Ilsėkis ramiai, brangus 
Stanislovai ir lauk musų, o 
mes niekad tavęs nebesulauk-

pusseserę 
Nors jau

Nubudę visi giminės.

ROZALIJA RADAVIČIENĖ
Mirė kovo 26, 1925 m., 10 

vai., sulaukus 62 metų am
žiaus. Kilo iš Kauno rėd., Ra
seinių apskričio, Kražių mies 
telio. Išgyvena Amerikoj 27 
metus.

Paliko dideliame nuliūdi
me 2 sunūs: Aleksandrą 26 
mėty, Stanislovą 19 m.

Kūnas pašarvotas po nu
meriu 937 \V. 31 Place. Lai
dotuvės įvyks kovo 30 d. 
iš namų H vai. bus atlydė
tas į šv. Jurgio bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už vielionies sielą.

Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se.

. Nuliūdę sunai
Aleksandras ir Stanislovas..

Laidotuvėms patarnauja 
grab. A. Masalskis. Teleofnas 
Boulevard 4139.

LIETUVON— ' 
užrašykite savo gi»l- 
nčms Ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
N au J ienas labiausia
mėgsta.

Skyrius” Brighton 
parke.
nebutų tiek svarbos

Chicagos Lietuviy Biz 
iiieriu Balsas

Gal būt
su Naujienų skyrium, kiek su 
jo užlaikytoji!, štai Naujienos 
guli ant stalo pas p. J. Yuška 
4442 So. Talman Avė. Jas tan
kiausia išperka visas. .1. Yuška 
yra tarnavęs J. V. kariuomenė
je. Dalyvavęs didžiajame kare, 
kelis kartus sunkiai sužeistos. 
Ilgus laikus gulėjęs ligoninėj 
ir jam daryta kelios operaci
jos. Paskutinę operaciją da
ryta dar šiemet, ir tai daktarai 
sako, kad dar reikės kitą ope
raciją daryti. Jam yra sulaužy
ta klubas, žemoji dalis stren- 
kaulio. Paskutinėj operacijoj 
dar tapo išimta šmotukas šra
pnelio. Kada p. Yuška prade
da pasakot apie savo pergy
ventus laikus kare ir po karo 
ligoninėj, tai yra ko pasiklau
syti, šiurpuliai eina per kūną. 
Dabartiniu laiku p. Yuška turi 
visokių reikmenų sankrovėlę 
ir pardavinėja sankrovėlėj ir 
Naujienas. Kas artimas gyve
na ir nori Naujienų, gali nu
vykti ir pasiimti bei pasikalbė-

Chicagos biznio žmonių 
vatus pasitarimas,* įvykęs 
tinio Lietuvos Konsulo inicia
tyva 1925 m. vasario men. 26 
d., Fort Dearborn viešbutyje, 
svarstė klausimą: kaip padi
dinti (Lietuvos eksportą Ame
rikon, ir išklausęs Lietuvos 
Konsulo p. P. Žadeikio prane
šimą apie Lietuvos /ekonominę 
padėtį ir jos prekybos santy
kius su Amerika bei matyda
mas, kad 
Amerikon 
padidintas,

1) Kad

Lietuvoj 
gali būti 
užgyre:

Lietuvos

pri-
vie-

eksportas 
keleriopai

visuomene 
I iš vienos pusės ir skaitlingi 
Amerikos Lietuviai biznieriai 
iš antros pusės, daugiai! kreip
tų domės į LietuvosAmerikos 
Prekybos išvystymą iki aiš
kaus pastovumo;

2) Kad Chicagos Įvairaus 
biznio žmonės, iš savo puses, 
aktyviai prisidėtų prie /Lietu
vos eksporto Amerikon pa
dauginimo, parinkdami iš savo 
tarpo veiklią importo komisi
ją, kuri nuodugniai ir nuola- 
čiai tirtų Amerikos rinkos ypa
tybes bei importo apystovas ir, 
veikdama kontakte su Lietuvos 
Konsulatais, atatinkamai ins
truktuotų vietinius importinin- 
kus;

3) Kad Amerikiečiai, inte
resuoti prekybos dalykais, at
silankydami Lietuvoje, pasis
tengtų užmegsti eksporto-im
porto prekybai reikalingus ry
šius su Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Rūmais, Lietuvos 
Kooperatyvų iSląjunga, Lietu
vos Ūkininkų Sąjunga arba jų 
skyriais, arba ir su valdžios 
įstaigų ar minėtų organizaci-

| jų rekomenduotomis atskiro
mis firmomis.

4) Kad visuomenės organi
zacijų ir privačių asmenų ini
ciatyviai Lietuvos-Amerikos 
prekybos santykių srityje butų 
iš (Lietuvos valdžios pusės tei
kiama visokeriopa parama, su
darant prekybos sutartį su

Brighton Parkas.
Brighton Parkas smarkiai 

auga. Dabar pradžioj pavasa
rio, tai beveik kiekvienoje gat
vėje pamatysi statant naujus 
namus. Archer Avė. bus svar
biausia vieta. Pats centras su
simeta j apie 40 ir 42 St. ir 
Archer. Čia lietuviai turi ke
letą savo įstaigų. Yra čia dak
taras A. Yuška, aptiekorius P. 
Dalens, Peoples Furniture Co. 
ir keletas kitokių biznierių.

Aušros skyrius Lietuvoje.
Pranešimu p. Juliaus Micke

vičiaus, biznio vedėjo Aušros 
spaudos bendrovės, jų bendro
vė veda paskutines derybas dė
lei įkurymo , bendrovės sky
riaus Lietuvoje. Skyrių mano
ma įkurti prie “Kultūros” ben
drovės Kaune. Geriausio pasi
sekimo musų Aušrai. Į
Benefišas Polos Tendžiuiytės.l

Baigiant sezoną teatrų, bus___ _ ____
duotas benefisas Polos Tend-JJungt. Amerik. Valst. ir lįvai-

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai .tapo pilnai išmokėti 
sekantiems} asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
3190 — Pranciškai Bagdonie

nei
3201 — Elzbietai Juzenienei 

21951 — Kazimierui
_ . i ... 20511a— Kazimierai— Marijonai Gngalaitie-

nei

Perlaidos:
2928 — Teklei šakenytei 
3104 — Domicėlei Ružielienei 
3094 — Albinui Kliobai Aniuliui

Monkevi-

3241

20510
3245
3265

rius formalumus sumažinant 
iki minimumo; , •

5) Kad Lietuvos gamintojai, 
tarp kitko, labiau susidomėtų 
ta gamybos sritimi, kuri išim
tinai eksporto tikslams tar
nautų; pavyzdžiui, kad Lietu
voje butų suorganizuota ko
mercijos pamatais:

• a) garsiu savo dailumu (Lie- 24082 
tuvos lininių audimų gamyba 
kaimuose; 21925 — Juozui Piluckiui

I

b) dailės pobūdžio ir aukš- 3195 — Petrui šukiijj 
čiausios’ rųšies mezginių (juo- 20507 — Pranui Kutaičiai 
stų, takelių ir t. t.) gamyba, 3209 — Onai Beržinaitei 
derinant? tautinius piešinius 55042 — Onai Stravinskaitei
bei spalvas savo nuožiūra arba 3231 — Kazimierui šiukevičiui!1146 
ir sulig užsakymo; I 3216

e) gintarų rinkimas ir toks 11128 
jų išdirbinejimas, kuris atatik- 24090 
tų užsienio rinkos savybėms; 11137

d) grybų auginimas, džiovi- 20520 
nimas h* slėgimas, pastarame, 
atvejyjevartojant hermetiš
kai uždarytas dėžes;

e) medaus ir yaškp gamyba; 
f) brangaus kailio kaikurių

miškinių žvėrių auginimo sto
tys; ir t. t. Be to, kad ekspor
tavimas negaminto ir pusia.ii- 
gaminto medžio, žalių odų, ne- 
sortuotų šerių ir ašutų, linų, 
sėmenų, etc., butų pakeistas tų 
prekių aukštesnios rųšies dir
biniais; i>fes visi čia paminėti

— Povilui Kazio Paruliui
— Onai Briedienei
— Vincentui Juraška
— Jurgiui Jankūnui
— '‘Petronėlei Kanclerie- 

nei

20526

924 
3132 

20496 
3136 

21915 
21921 
55038 
3180 

22145 
3185

3303
21291
21356
20762

20622
20582

čiutei
— Elzbietai 

čienei
— Lioginui Kuodžiui
—■ Jonui Zevertui
— Saliomijai Ramanaus

kienei
— Stanislovai Batavičie- 

nei
— Emilijai Jakubaitienei
— Bertai Lipkienei
— Petrui Kuručiui
— Marijonai Gribienei
— Zuzanai Pikturnienei
— Onai Vilčiauskienei
— Marijonai Galinskaitei
— F. Pusas .
— P. Urbutienė
— J. Buividas
— Prielgauskas
— Palei kienė
— Mostei ka
— Norvilo
— Kazlauskienė ,
— Ramanauskas

Jaugielavi-

Pijanus galite pasirinkti dviejų 
Skirtingų Padirbimų

Gulbransen arba 
H. C. Bay pa

darymo
šie pijanai yra žinomi kaipo 

garsiai ir lengvai grojijanti ir 
duodanti gera muzika namuose ir 
nekurios krautuves parduoda už 
augštą kainą, bet musų didelė 
pirkimo ir pardavimo jiega dalei- 
džia mums teikti musų kostume- 
riams didelius sučėdijimu£ — Su 
pijanu duodame Veltui, Suolelj, 50 
Volelių, Liampą. arba šepelę dėl 
rolių, visą už .......  $395.00.

Ant lengvų išmokėjimų.
Norintieji įgyti gerą ir nebran

gų pijaną patartume užsisakyti 
tuojaus, nes yra apribuotas skai
čius už šią kainą.

Krautuves atdaros vakarais

PEOPLES FURNITURE 
COMPANY

Pijaną Skyriai:
4177-83 Archer Avė.,

1922-32 So. Halsted St.

Norintiems Važiuoti
Lietuvon

3261
3266
3291
3275
3292

_ _ . . . 21960— Marcelei Dauksienei-
Digimaitei

— P. Medliauskui
— Teklei Balutienei’
— Onai S. Kvedaraitei 20703
— Dominikui Taliųnui
— Karolis Markūnas .
— Mikolui Lukauskiui 20494
— Julijonai Kaulakienei 20688
— Vincentui Janioliunui 20502
— Kotrinai Knisienei čekiai
— Nikalojus Kazlauskas 10494 — A. Aleksandravičienė

AUBURN R®
$2350

ir taksai ekstra

Neapsilenkite ne vienas nepamatę šio nuostabaus 8nių cylinderių karo 
dabar, išstatyto musų pardavimo kambary. Apžiūrėkite jį kuogeriausia, 
pasivažinėkitę juomi ir valdykite patys. Nueikit pas atsakantį mekaniką 
ir tegu jis apžiūri* šį naują 8nių cylinderių karą, prašykit jo ištirti visas jo 
smulkmenas ir pranešti jums.

Kai jus užbaigsit tyrimą, jei šis karas neparsiduos jums pats savęs, mes 
neprašysime jūsų pirkti jo.

Mes taipgi turime 6šių cylinderių karus nustatytomis kainomis nuo $1395 
ir augščiau. Musų Pardavimo Kambarys yra atdaras kasdien iki 1(? vai. 
vakare įskaitant nedėldięnius. Musų atstovas p. BAGDONAS suteiks jums 
geriausį patarnavimą.

UNIVERSAL AUTO SALES CU.
5001 So. Western Blvd. Prospect 0654 arba 0649

Naujienų Metine ekskur
sija jau artinasi, ir kurie no
ri važiuoti Lietuvon geriau
sia padarys keliavę su kitais 
naujieniečiais, kurių šiais 
metais žada būt didelis bū
rys.
s Su Naujienų Ekskursija 
gali keliauti nevien chica- 
giečiai, bet taip jau ir iš ki
tų miestų.

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

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

Kiekvienam patartina pri
sirengti išanksto ir, geriau 
potam palaukti.

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

Taigi visi bukit prisiren
gę iki balandžio 29-tos.

IKSRON
i



NAUJIENOS, CMeago, EI
■■ *

Pranešimai PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI , REIKIA DARBININKO PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME
is, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia

ar kviečia.
PRANEŠIMŲ TAISYKLES

Meldžiame visų darbuotojų, drau
gijų komitetų, raštininkų ir visų 
tų, kurie duodate Naujienoms pra
nešimus įsitčmyti šias taisykles:

1. Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra
nešimai dalinasi į dvi dalis: vie
na — pranešimai talpinami dykai 
antra — pranešimai apmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
klo4>V, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetų susirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaiksčioji- 
mus ir tokius susini kimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai tnlpiha- 
mi visu organizacijų, draugijų 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikėjimiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų aĮK'igų (išskiriant liuterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

t. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių neaprubežiuojamas.

5. Apie kreditą reikia, tartis su 
Naujienų administracija.

6. Visi pranešimaV norint patal
pinti į sekamos dienos laidą turi 
Imt priduoti ne vėlipu kaip iki de
vintos vai. vakaro.

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratėjio 
rengiamas vakaras įvyks netįėlioj, 
kovo 29 d., Chas Striunilo svet., 
158 E. 107th St., Roselande. Bus 
suvaidinta “Dvi Seseri’Y ketuj’ių 
aktų tragiška drama. Kad šį vei
kalų tinkamai suvaidinti L. S. M. 
Ratelis pagalbon pasikvietė ir iš 
Chicagos gabiausius artistus. Ižan-į 
ga 50 ir 70c. ypatąi. Pradžia 7:30 
vai. vakaro. Kviečia Rengėjai.

Viekšniečių Kliubo susirinkimas 
įvyks sekmadieny, kovo 29 d., 2 v. 
po pietų, Davis Sųuare svet.. 45th 
ir Paulina gt. Gerb. viekšnicciai 
malonėkite susirinkti paskirtu lai
ku. —A. J. Mosgers.

West Side. — Dr. Vinco Kudir
kos dr-jos susirinkimas įvyks 28 
kovo., 8 v. vak., Meldažio svel. Vi
si nariai malonėkite susirinkti.

—Valdyba.

Brighton I’ark. — Liet. Laisvės 
Paš. Kl. Vyrų ir Moterų susirinki
mas bus nedėlioj, kovo 29 
no pietų, McKinley Park, 
Western Avė. Visi nariai 
susirinkime, nes yra svarbių 
kalų ir rinkimas darbininkų 
baliaus. —-Valdyba.

2 vai.
39 ir 
bukit 

rei- 
ant

rytojMokslo Draugų paskaita
10:30 vai! ryte, Raymond Chapely 
(816 \V. ,3j St.) K. Augųstinavičius 
laikys Mokslo Draugams paskąita. 
,Paskaitos tema -r- Prasikaltimai iy 
^prasikaltėliai.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

ŠEIMYNIŠKA VAKARIENĖ
LSS 81 kuopa rengia šeimyniškų 

vakariene šeštadieny, kovo 28 d., 
\Vicker Park svet., 2040 North Av. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. įžanga 
ftl ypatai. Bus pagaminta skani 
vakarienė, gražus programas ir šo
kiai. rikiidiis galima gaut ^Naujie
nose, 1739 S. llafeted St.. Aušros 
knygyne. 32|(l Sv. Halsted SI. ir pas 
visus kuopos''harius.

Kvn>ėta ‘ l/KS 81 kuopa.

Draugiška ♦okąjį1enė. Rengia Lie
tuvos Socialdehtų^ątų Rėmėjų Fon
das, šeštadieny, baTBthhUp 4 dieną, 
Mildos svetainėj, 3128 S. įHalsted St. 
Bus gražus programas. T1 .ga
lima gauti Naujienose ir Aušros'Kny
gyne. Kviečiame visus draugus at
silankyti. — Rengėjai.

; PAJIESKAU Zuzanos Žlalabiukės 
po pirmu vyru Mažeikienė, o po antru 
inežinau. Girdėjau gyveno Burnside* 
III. Meldžiu jos ar. kas ją žino ku| 
!įi gyveno, prisiųsti man jos antrašą; 
MRŠ. ROZALIJA ŠEšTOKAITIENS

• (po tėvais Sinickaitė)
129 N. 35th Avė.;: Melrose Park, III 

- P. O. Box 1296
..........-............*........ .. 1 "'! '.J------------ 1

PAIEŠKAI’ savo pusbrolio Frąn- 
ciškaus Androskevičiaus, Kauno 
rėd„ Šiaulių apskr., Šiaulėnų par. 
5 metai kaip išvažiavo iš Nonty 
Glo, Pa., 2 metai atgal girdėjau 
buvo Saiiierset Co., 1924 buvo Ke
leivy jo vardas ir pravardė, 
vena nettdi Bostono. Jis pats 

žinote, prašau duoti man 
Jo tėveliai nežino ar jis 
ar miręs.

Anton Androskeviče, 
Nonty Glo, Pa. Box 559

n ta. 
vas

ar 
ži- 

gy-

Northside balius su gražiu dainų Į 
programų. Rengia Bijūnėlis nedė- 
lioj, kovo 29 d., Liuosybės svet.,į* 
1822 VVgbansia avė., pradžia 7:30 
vakare. Publika užkviečiama skait 
tingai atsilankyti. —Komitetas.

APSIVEDIMAI

Liet. Teatr. Draugijos šv. Martino extra Svarbus susirinkimas! 
.sekmadieny, kovo 29 d., 1 vai. Hie
ną, parapijos svet., 32 pi. ir Au- 
bu 111 Avė. Nariai privalo 
pribūti. —P. K., nut. rast.

REIKALINGA apsivedimui mer
gina, našle kad ir su divorsu, ne- 
senesnė iki 40 metų, katra nepai- 

1 sytų gyventi kad ir laukuos; ir 
mylėtų gražų gyvenimų. Aš esu 

Į vaikinas 33,inetij, turiu nuosavy: 
bę ir amatninkas. Kreipkitės J 
Naujienas, pažymėdamos Bos 495.

ir
Cicero. III. — Vyrų ir Moterų: 

Apšvietus Draugystės susirinkimas i 
atsibus kovo 29 d. 1925, Ciceros ■ 
Lietuvių Liuosybės svet., 14 St. ir 
I9th Ct., Cicero. Susirinkimas pra-1 
sidės 1 vai. po pietų. Nepamirški-: 
le atsivesti naujų narių, nes jsto-Į 
jimas nuo 18 metų iki 40 metų už 
vienų dolerį, o nuo 15 metų visai | 
veltui. —K. Yurgon, fin. rast.

. PA.I IEŠKAU inteligentiškos 
šviesios merginos arba našles dėl 
apsivedimo. Aš esu vaikinas 
metų, turiu gerą amatą ir esu ge
rai suprantantis anglų kalbą. Pra
šau adresuoti taip:

M. F. - Malniek, 
General delivery, Chicago

ĮVAIRUS SKELBIMAI

40

Bridgeport. — Draugystė švento: STOGDENGYSTĖ
Mataušo Apaš. laikys savo susi-- Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir
rinkimą subatoj, kovo ~8 d., /:30 garantuojamas už $1. Automobilių, 
oi1./, 1 ?’•‘r’.H’ltiokų patarnavimas Chicagoj ir apie-..lol-.L) S. iląlsted Si. Saliai teiksi-(staiga 34 metų senumo. Di
les piibiili nes >i'a <laug svaibii.i cĮ-jausja |r ger;ausiu stogų dengimo 
dalykų . dėl apsvai stv mo. Valdyba. jstajga Chicagoj. Tik patyrę unijos 

l darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawdale 0114.

“Musų laimėjimas,” Vidųno Iri- 
jų veiksmų misterija, stato sceno
je J. Vaičkaus Dramos Teatras, su- 
batoje, kovo 28 d.. Chicagos Lie
tuviu Auditorijoje, 3133 S. Halsted 
SI. Pradžia 8; 15 vai. vak. Visus 
kviečia sakitlingai atsilankyti.

Rengėjai.

LSS VIII Rajono'Piki. Komiteto 
susirinkimas įvyks nedėlioj, kovo 
29.-1925. I vai. po Dietų, Naujienų 
name. Visi nariai dalyvauki! siisi- 
rfukime. —Sekretorius.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EKPRESS1NG & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handlinę. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 >So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

Bridgenorto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apait “Naujienų” 
da gauti ii- kitą laikraštį, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me bilc lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame dąrbe, 
jis nito 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumerius “Naujie
noms”. —Aušros Knygynas.

Mes parduodame olselio kainomis, 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plutnbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke Av. Haymarket 1018 
4»il N. Halsted St. Haymarket 4221

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAlNTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

, laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

l 1>() DIENŲ, 18X18 pėdų naujų 
lentų garažų pabudavošiu ant jūsų 
loto už $230. Statoni ir stabas, 
klausk musų kataliogo.

Coltage and (iarage Buildcrs 
3019 Arthington St.

. Telephone Kedzie (>280

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių, bučernių, delikaty- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialis pri rengi
mas Sostheim’s labai tvirta dėt 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš- 
hicikčjinui.
alhambra store fixture co. 

1912 SO. STATE STREET• *

IŠRENDAVOJIMUI
ANT rendos kampinis što- 

rhs, gera vieta dėl bučernės 
ar kitokio biznio. Ruimai pa
gyvenimui iš užpak&lio. Atsi
šaukit užpakaly storo.

2900 S. Wallace St.

ANI' rendos Storas su penkiais 
kambariais iš užpakalio. Paran
kus dej vaistinės arba (Jei saldai
nių krautuvės. Geroj vieloj, tarp 
California ir Mozart, anl 67 lioule- 
wavd, naujai pabaigtas namas. 
Taipgi ant antro aukšto 5 kamba
riai. Parankus dėl daktaro.

(>550 S. Artesian Avė.
l^ione Republic 0545

ANT RENDOS du storai, tin
kantis bilia kokiam bizniui, ant 
didelės gatvės. Išnomuosime la
bai geromis sąlygomis.

Klauskite telefonu
Boulevard 2426

ANT RENDOS 2 šviesus ofisai, 
karštu vandeniu apšildonyi, gera 
vieta, Brighton Parke.

4138 Archer Avė.
PASIRENDAVOJA didelis sto

ras taipgi ant Archer Avė.' 'I'inka bite kokiam bizniui.
4140 ■Arėbč'r Avė.
JAKANTAS BROS.

4138 ARCHER AV15 
Tel. Lafayette 7674

JIESKO KAMBARIU
PAĮEfcKAU kambario, kad 

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

E “_J .'!

SIŪLYMAI KAMBARIU
------------------------------ ----------2-------
LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 

įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl (jarbininkų apsigy
venti, vyrams aęba moterims; su val
giu arba be valgio, $3 ii- $4, $8 j 
savaitę su valgiu.

• PETER GADEIKO,
1606 So. Halsted St.

PASIREDAVOJA gražus 
mui 
kimi 
m ai s 
prie

gyveni- 
ruimas dėl vieno arba 2-jų vai- 

RuimUs su tinkamais įrengi- 
Randasi Brighton Parko 

mažos šeimynos.
2ros lubos 

4034 S. Montgomery Avė, 
Lafayette 0763

ir

KAMPA BIS išsiduoda dėl vie
no ar dėl1 dviejų, su valgiu ar be 
valgio.

1806 W. 21st St. 
2nd fl. front 

Tony, Namovicz

VYRŲ ir MOTERŲ
$75 I SAVAITE

Liuosame laike gali uždirbti kė
li atsankanti vyrai arba moterys. 
Patyrimo nereikia. J. V. valdžia ir 
Henry Ford davė mums pasiūly
mą dvi uždirbimo daug pinigų, At
sišaukit panedėly arba utarninke. 
Ruoni 500, 720, N> Miehigan Avė., 
atdara vakarais. • ■ ; ■

PARSIDUODA. cigarų, kendžių, so
dos, ice crearho ir notion, krautuvė; 
biznis išdirbtas, vertas $2300, parsi
duoda beveik už pusę kainos,- 5 rui
mai gyvenimui, vana, elektra, renda 
50 dol. Nepraleiskit šito bargeno.

Atsišaukite:
5613 So. Hacine Avė. 

. I < ž >

PARSIDUODA kepykla, biz
nis geras, važiuoju į Lietuvą. 
Turiu parduoti greit ir todėl lei
siu pigiai.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Bok,497

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

MAINISIU arba parduosiu 
Dry^oods ir čevėrykų krautuvę. 
Atsišaukit i

4245 So. Kedzie Avė.
Lafayet 4379

. REIKALINGAS darbininkįs 
prie apvalymo restaurano. Duo
du" valgį ir guolį., Mokestis pa
gal sutartį.

1464 Indiana Ąve.

PARSIDUODA Player Pianas nau
jas vėliausios mados, gražus ir atsa
kantis. Benčius, kabinetas, 
Pardavimo priežastis patirsite 
vietos.

4649 Calumet Avė. 
arti 47gatvės 
Kenvvood 2699

roles, 
ant

Piardavimui nauja krautuvė, 
21x40 pėdų, 8 kambarių reziden
cija iš užpakalio, yra 2 vanos, 
visur aržuolo užbaigimo, karš
tu vandeniu šildomąs, 1 karo 
garadžius, uždaromi porčiai, la
bai geroje vietoje, tiktai 1 blo
kas nuo $1,000,000 vertės teat
ro prie 59 ir Kedzie Avė. Par
duoda savininkas, kaina $16,000, 
$3,000 cash ri po $100 į mėne
sį, South West Side, 3341 W. 59 
St., netoli Tu rnė r Avė.

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

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

1 fl.
Tel. Prospect 6674

REIKALINGAS karpenteris 
būtprie finišiavimo namo; turi 

patyręs ir junijistas.
Brighton Realty Co.
4043 Archer Avė.

PARDAVIMUI pieninė ir grosernė 
vaisių ir daržovių,. parduosiu už cash 
ai;ba mainysiu ant prapertes. 
žastj pardavimo patilsite ant 
tos.

REIKALINGI agentai dirbti pil
ną laikų ir liuosu laiku. Darbas 
yra eiti per visokius štorus iy. par-1
davinėti minkštus gėrimus ir eiti 
iš namo į namą. Visi turi gerą 
progą padaryti daug pinigų. Atsi
šauki! nedėlios rytą nuo 10 valan
dos iki 1 vai. po pietų. Panedėly, 
ir utarninke vakarais nuo 7 iki 9. 
Ant antrų lubų iš prlekid klaus
kit ,1

Mr. Staras, ,
4942 F. b'ulton' St., 'Chicago ,<

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius, Htid- 

son 1923. Geras kaip naujas, Kouch 
5 sėdynių. Gausit gerą hargeną. 
Kreipkitės, 2 lubos.

3300 S. Union Avė. !
Vakarais po 4, rytais iki 9 val‘

1417 — 49 Ct., 
. Cicero, iii.

Prie-
vie-

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa su elektra varomos mašinos, 
lietuvių apgyventoj apielinkėj. Vie
ta gerai išdirbta, neša gerą pelną, 

i Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos.

4565 Wentworth Avė.

PARSIDUODA kriaučių šapa. 
Biznis išdirbtas ir neša gerą pel
ną. Parduosiu pigiai, tik už 
$250.00, nes‘greitu laiku einu į 
kitą bizni.

1944 Canalport Avė.

PARSIDUODA valymo ir rūbų 
taisymo krautuve. Biznis išdirbtas 
ir neša gerą pelną. Parsiduoda dėl 
nesveikatos. ’ •

Atsišaukite '
3207 Wallace St.

PARSIDUODA geras biznis 
dėl lietuvio bučerio. Nauji fik- 
turiai, ilgas lisąs ir pigi renda.

2939 W. 38 St. a

PARSIDUODA grosernė su. 2 pa- 
gjzvąnipiui kambariais. Rendos j 
menesį tik $30.00.'' Pardavimo’ prie
žastį patirsite, ant vietos.

4343 S. Wood St.
Tel. Boulevard 7861

PARSIDUODA cigarų krau 
tuvės fiktures, mažai vartoti.

927 W. 54 St.' i p|
Tel. Yards 4456 ,

BRIGHTON PARK BARGENAI
Kampinis naujas muro namas su 

bungalow stogu, 2 fialai po 6 ir 6 
kambarius, kieto medžio užbaigi
mai, karštu vandeniu apšildomas, 
ųun parlor porčiai iš fronto ir 
stiklinei porčiai iš užpakalio, 2 
karų garažas, platus kampinis lo
tas. Greitu laiku parsiduoda liž 
labai nužemintą prekę tik. $6,000 
įmokė!.

KAMPINIS, geras,, medinis na
mas, 2 pagyvhiuiiių, 4 ir 4 kamiia- 
riai, yra madiinynės, elektra, viš- 
kai, aplink medžiais apsodinta, 2 
karu garažas, prekė tik $5800.

Ml’RtNjS mrtnas, 2 pagyvenimų, 
6 ir 6 kuinbai-ių, yra maudynės, 
elektra, kieto medžio užabigimųi, 
su beizmentu. Prekė tik $10,500, 
įnu>kėt pusę, o kitus rendos išmo
kės, i

4 PAGYVENIMŲ kampinis na
mas, 2 ,po 6 kambarius, 2 po 4 
kambarius. Yra amudynės, elekt
ra, cementinis beizmentas. Prekė 
$10,000, įmokėt $3,500, o kitus ren
dos išmokės. Pamatyk greitai ši
tuos bargenųs. Klausk

J. ZACKER, 
4650 S. Western Avė.

PARSIDUODA 1924 Stutz 
demonstrator, sptirl modei. 

Ford Sedan. J
Ford Se.dąn. Kaina $275 
Ford lo^i'Ving karas už

KRIAUŠIAI TĖMYK1T
Paisiduoda drapanų siuvimo ir 

klynijimo vieta. Gerai įrengta ir 
gei-iausioj lietuvių kolonijoj. Yra 
daug naujo ir seno darbo. Savi
ninkas važiuoja į Lietuvą ir par
duosiu pigiai.

1718 W. 45 St.
Gelažinis

PARSIDUODA grosernė it 
visokių smulkmenų krautuvė. 
Nupirksit pigiai.

Kreipkitės:
505 W. 32nd St.

BARGENAS, 50 karų garažas, 
bargenas. Pąrdusiu arba mai
nysiu i 2 flatų narną arba bun- 
galow. Randasi geroje vietoje, 
nėra kompeticijos, kaina $6000.

1223 W. 69fh St.

1925

Dodgc (^uring-

1924
$185.

1922
$200.

2039' W.«22 \S1.
Tel.’Oinal 2169

karas

Parsiduoda Ford Sedan 1922, 
visas geras, arba mainysiu ant 
kitokios senos mašinos. Kreip
kitės 3350 Auburn. Avė.

j 2 lubos iš užpakalio

PARSIDUODA Vįelie Sedan. 
Parduosiu už geriausį pasiūlija
mą. Klausk nedėlioj —1921 Ga
nai port Avė.

II aukštas
.---------------- ------_

PAPSI DUODA automobilius Reo, 
vasalinis, 5 sėdynių, 6 cilinderių, 
1923 m. 
i nžinas 
Kam

;>
važiuotas lik 6000 mylių, 
ir maliava kaip naujas, 

reikalingaš, - prašau kreiptis
1421 S. Marshficld Avė.

Iš užpakalio

Chevrolet, Coupe 1923
Chandler, touriug ...........
Codijiac, tourin ... ..... .
Paige, tour. gerai bėga ...
Ford, touring .......... .

1225 W. 69th St

$285
$300
$200

$8.5
$65

PARDAVIMUI bučernč ir gro- 
serne ant kampo, gerbj vietoj, vi
sokių tautu apgyventoj vietoj, bet 

išdirb- 
duosin 

į Nau-

PARDAVIMUI grosernė ir ki
tokių* visokių daiktų. Pairisduo- 
da pigiai. Priežastį pardavimo 
patirsit ant vietos, 

603 West 61 St.

------------------ ----------------------------
2 AUKŠTŲ 'ir skiepas, kampinė 

rezidencija,' 9 kambarį 
tinkamą dėl” rooming 
ii naujų niurkytų, karštu 
šildomas, gasas, elektra 
žas, lotas $0x150.

Fr. Schultz, 
1547 W. Cullerton

U ir augs tas, 
liotise, neto- 

vandeniu 
ir gara-

st.,

lietuvių daugiausia. Biznis 
tas per daugelį metų. Lįstų 
ant kiek norėsit. Atsišaukit 
(ienos, Box 493

1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė, lietuvių 
ir lenkų apgy vonioj apielinkėj. 
Biznis išdirbtas ir eina gerai. Par
duosiu pigiai, 
nį. 
1923 modei.

3321 S. Morgan St.

nes cinu į kitą biz- 
Taipgi parduodu sport Buick,

RADIO CiRAMAFONAS j vieną. Kąm 
eiti į koncertus, kad galima namie 
turėti koncertų; pirkit Radiolų, ku
ri perduos koncertus iš tolimesnių 
miestų. Mes priimam į mainus se
ną gramafonų. Ateikite pasiklausy
ti, nekainuos nieko. Musų kainos 
žemesnes, geriausis patarnavimas.

Gus. Balsewich
1722 W. 47th St. Chicago.

GAKGENAS
Parsiduoda grosernė, priešais 

dirbtuves, visokių tautų apgy
venta. Priežasatį patirsite 
vietos.

2300 W. 48th PI.
Cor. Oakley Avė.

2 FLATŲ, 4-—4 kambarių, 2 
kambariai ant augšto. Yra elektra, 
modeiniškas plųniliingas, 
garažas, cementinė gatvė, 
kas nuo MciKnley Parko, mn... 
milijono dolerių vertes teatro, kai
na $4900, cash $500, kilus po $25 • 
į inonesj ir >palūkanas.

2031 W. 35th St., 
Phone Lafayette 0909.

.3 kart;
1 Mo

netoj i

ant
PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 

galow, 2 Jotai, 
kaina $550.0. 
kyklos, parkn ir bulvaro. Matyki! 
savin jukų. 

6819 S.
Tel. Republic 8744

yra viskas įrengta, 
Randasi netoli mo-

Rockwell St.

PARSIDUODA bekernč, puikioj 
vietoj. Parduosiu arba mainysiu 
ant loto. Parduosiu pigiai. Turi 
būti parduota į 3 arba 4 dienas. 
Priežastis pardavimo — važiuoju 
ant ūkės.

4530 S. Honore St.
Tel. Lafayette 8583

PARDAVIMUI kriaučių biznis, 
labai pelninga ir gera vieta; par
duosiu pigiai, nes išvažiuoju j Ka
lifornija.

Atsišaukit tuoj į
Naujienos, 173!) S. Halsted St.

Box 198

BARGENAb Brighlon Parke; 
parsiduoda dviejų augštų medinis 
namas po keturis didelius kamba
rius. cementinis beizmentas, yra 
maudynė ir elektra.

Kreipkitės:
4015 S. Maplewo d Avė.

PARDAV1MUI ' duonkepykla juo
dos lietuviškos duonos naujo išradi
mo. Melnyčia grūdams malti yra 
ant vietos. pritaisyta. Kas norit pi
nigo padalyti atsišaukit

841 W. 33 St.
Phone Boulevard 501 <8

EkTRA! EXTRA! BARGENAS!
Parsiduoda kriaučių šapa su visais 

įrengimais, puiki vieta geram žmo
gui, čia tik vienas kriaučius visame 
miestely, lietuviams labai reikalingas, 
5 kambarių stuba, 6 lotai, 30 vaisin-.i 
medžių, 50 vištų, kaina tik $3750.00.

JOŲN SCHMIDT, . 
Pcntwater, Mich.

ir gro- 
vish.1 šlaku ir fikė,oriais, 
teisingų pAsiulymą, pigi 

vieta, parsiduo- 
kas

PARDAVIMO I bučernė 
sernė su vishj šlaku ir 
už pirma 
renda, labai gera 
da iš priežasties lig’s: 
gali nupirkti su irimu. 

14)455 S. Miehigan 
Tel Pullman 0739

nori,

PARSIDUODA 2 fialų mūrinis 
namas po 5 kambarius. Naujausi 
įtaisymai. Privatiški prtrčjai. Karš
tu vandeniu šildomi, 2 karų gara
žas.

Kreipkitės:
6719 So. Rockivjcfj Si.

PARSIDUODA Woller New 
York made, rankinis pianas. Vi
sas geras. Nupirksit pi; ’-i, nes 
man daugiau nereikalingas. Vai
na $75.00. Kreipkitės: 4047 So. 
Kedzie Avė., 1 kilios.

MAINYMUI
2 fialų nuiriiiis namas, 

kambarių, 1 l'.das kariu 
niii šildamas, ekslia Voles, 
ton Parke, nori bungalov; 
ųuette Manor.

Slaiilcv and Cbelcdinas, 
4<i00 S. WoimI St.

Phone Lafayeilc 6256

vandc-
Brigh-

Mar-

RENDAI kambaris dėl vyrų, mo
terų ar vedusiai porai. Proga at
važiavusiems iš kitų miestų, ar 
katrie čia gyvena. Su valgiu ar 
be valgio. Palys galėsit pasiga
minti, jei norėsit.

703 W. 21 Placc, Chicago
Ant antrų lubų iš priekio

CADILLAC automobilius par
siduoda. Visas geras. Kaina pi
gi $250.00 Tauring.

Kreipkitės:
Milda Garadge, 

3125 So. Halsted St.

EX*BRA BARGENAS; 
davimui restauraiias, anl 
lės bizniavus galvas, arti 
kyklos. Biznis išdirbtas, 
proga vedusiai porai. Priežas
tį patirsit ant vietos.

10822 S. Miehigan Avc.

par- 
dide-
mo-
gera

PARDAVIMUI Beauty šapa 
pigiai. Priežastis pardavimo, tu
riu apleisti miestą. Kreipkitės 
po pietų nuo 1 valandos. Phone 
Boulevard 8125.

3156 So. Wallace St.

PARDAVLMt l piešinių plytų na
mas, 2 Halų, 5—5 kambarių, fur- 
ųasu šildomas, ugnavietė, bufetas, 
aržuolo Irimingai ir grindys, 2 ka
rų garažas, netoli mokyklos, bar
genas, $13,500.

3315 W. 65 St.

PASIRENDAVOJA gražus, švie
sus kambarys prie mažos šeimy
nos, dėl vieno ar dviejų vaikinų 
arba vedusiai porai, su valgiu ar 
be valgio.

Atsišaukit:
6948 So. Artesian Avė.

PARDAVIMUI Ford trokas, 1 
tono, 1923 melų, gerame stovyje, 
bėga kaip naujas, garantuoju; par
duosiu pigiai arba mainysiu j pu
sauge r karą.

3362 S. Ia>wo Avė.
2 lubos.

PARDAVIMUI maži grąžus 
šuniukai, graiden, labai pigiai. 
Kam reikalingi

Kreipkitės:
716 W. 22nd St.

NAMAI-ZEME

RAKANDAI

TURIU paninoli savo $275 ver
tės console riešuto medžio vietrolą 
su radio prijungimu. Yra daug re
kordų ir deimantine adata, $65.

2502 W. Division SI. 
Antras augštas

Tel. Armitage 1981

GAS STVllON
Parsiduoda labai pigiai, tu

rini gerą biznį. Atsišaukit 
greičiausia, nepraleiskit 
.progos,

3921 S. Halsted SI.

KODĖL nep’engti jusu lotą. Se
nas ir atsakantis kontraktorius su
teiks jums pinigus, planus, dykai 
apskaitliavhną ‘ ir pastatys namą 
be jokių ekstrų.

NA U IENOS,
1739 S. llalsled St., Box 496

k uo
los PARSIDUODA <» kambarių medi

nė bngalovv, ąžuolo trimingai, vis
kas naujos mados, lurnasu apšil
domas, lotas 31 pūdų, labai gra
žioj ir parankioj apielinkėj — 
Brighlon 'parke.

4236 S. Richmond St.

’ LIETUVIAMS ŽINOTINA
Chicagiečiams ir jos apielinkės, 

kad aš taisau senus?' Namus ir buda- 
voju naujus. Taipgi pik. pun<ja- 
mentus ir pamūriju. Reikale, ma
tyk it mane pirma, negu kitur eisit, 
ateik ypati&kai ar rašyk, 
galima matyt po 6 vai., 
iki 12 vai.

Vakarais 
nedėliomis

J. G..
6"> 6 West 18 St

3 Fl. Bear

ANT RENDOS kambaris—ap
šildomas,, elektros šviesa. Maty
ti galima vakarais.

1718 So. Iląlsted St 
; 2 floor

2

RENDAI kambarys dėl inteli
gentiško vaikino, prie inteligentiš
kos šeimynos, kambaris < karštu 
vandeniu šildomas Ir visi puran- 
kumai vėliausios mados. Del infor
macijų saukti telefonu

Lafayette 5107. t

PARDAVIMUI moderniški 5 kam- 
bariij rakandai, bus parduoti už 
didelį bargeną. Visus sykiu arba 
dalimis. Parlbro setas, valgomo 
kambario setas, mieganąo; ^kambario 
sėtas, karpetaį ir fonografas ir gro- 
jiklis phųbas. . < f• ■ :

5()tri So. Winches^er Avė. ' į

PARSIDUODA vargonai, labai 
geri, kaip lik nauji. Verti šiandie 
$100. Atiduosiu už $25, nes aš iš
važiuoju į kitą miestą. Kas pir
miau atsišauks, tas laimės.

703 ,W.’2J Place, Chicago, III.
Ant' iuilTų I ] ulių i š pijick i o

JUSI.J 4’ROGA; išsimaino 2 pa
gyvenimų namas, vėliausios mados, 
fumasu šildomas, namas randasi 
ant 96 ir Forest. Priimsiu į mainus 
automobilių, lotą arba kitą kokį 
biznį. Pirktlamas lą namą turi tu
rėti $2,000. likusius lengvais išmo
kėjimais. 030 W. 33 SL 

2 lubos frontas.
.Tel, li|>u1evard 6509

PARSIDUODA 4 ruimų ra
kandai. Daiktai. geri, nupirksi 
pigĮaį, nes išvažįuoju į Lietuvį" 

kreipkitės 4
3355 S. Morgan St. 2 lubos fr.

1‘ARSIDUODA Harihvaiv ir peili; 
to krautuvė; galiu piiimti namą į 
mainus, primokėsiu jei reikės. Ge
ra proga norinčiam įeiti į biznų

Kreipkitės.
6037 So. State SI.

MARQUĘTTE Manor, 6113 Wash- 
tenaw, gražus 2 flatų namas, 5-6 
kambarių, garu šildomas, sun par
lor, stikliniai' porčiai, jinuryta va
lia, tile grindys, netoli mokyklos 
ir bažnyčios, savininkes parduos 
pigiai. ’ .

(>83o So. Weste,i) A'*e. 
Tol. Republic 9094

BARGENAS
Pardavimui muro namas. 6 na- 

gyveninųj, 4 po 5, 2 |m> 4i kamlia- 
rius. Viskas flaisyla, naujos ma
dos. Yra elektra, gasas ir maudy
nės: beizmentas <cemei luotas, ne
praleiskit progos. A. Pocius 

43<M> S. Wood St., 
3 lubos, frontus

*-------- --— .................... 1 - —■

ŠTAI
SAVIN!NhUi reik |JardiM)li 

jų murini narną 
6-4) kambarius.
šildomas, aržuolo Primingąs ir 
.si įrengimai pagal vėliausios 
•h,. Iii, HZ. :šl6.000

3332 S. Union Avc.

mm 
a«t 2 rialų po 
Karktu vandenin 

vi- 
ma-
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NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAi-ZEME
BARGENAI

Pirma pakol pirksi arba mai
nysi namą, latą, fanną ar kokį 
nors biznį pamatyk imusų Bar- 
genus. Mes tuirme šimtus Ge
rų Bargenų Po Visas Dalis Chi
cagos, Ant lengvų Išmokėjimų. 
Mes Turime Tą Ką Tamis'tos 
Ieškote. >

Negirdėti Mainai
IŠSIMAINO 2-jų aukštų bizniavus 

muro namas, labai geroj biznio vie-, 
toj, savininkas mainys ant privatiško . 
namo, nepaisant apielinkes, namas 
randasi South Sidėj.

IŠSIMAINO 2-jų'flatų namas po 5 
ir 4 kambraius namas, | 
vėliausios mados, mainysiu ant loto, 
automobilio, bučernės, i 
arba ant kitokio gero biznio, namas ■ 
randasi Brigliton Parke, namo kaina 
$9,760, su virš minėtais reikalais 
kreipkitės pas

F. G, Lucas & Co.
4108 Archer Avė., 

Phone Izifayette 5107

Mes pasiūlome sekamus 
namus specialiu bargenu. 
Apžiūrėkite juos gerai ir 

pateikite 
dienų nedelioj.

4525-4529 So. California lotas šalę tuščias. Kai-

PARDAVIMUI

2 flatų naujas namas 6 ir 6 
‘ j musų ofisų visų kambarių, karštu vandeniu ap 
edėlioj. z šildomas ant 1 floro. 2 floras

parankamai Avė., du nauji namai, 2 fia- na tik $15000.00. Randas Brigh- 
restau ranto’itų, po 6 kambarius kiekvie-iton Barke.

Ta •p-g i musų patarimas apie 
prapertės vertę, apylinkės augi
mą ir Tamistos išgalėjimą ne 
tik nupirkti, bet su geru pelnu 
parduoti. Visados mes duodame 
sąžiningus patarimus savo kos-,
tumeliams. Mes esame šitame mu* 5 pagyvenimų mūrinis na- 
biznyje per 14 metų, tai turime mas; elektra, maudynės, kai-

PARDAVIMUI nui i ii v-

nas. (iražus namai, karštu 
vandeniu šildomi pirmas 
augštas, platus lotas.

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

Pardavimui 4 metu senumo 
namas, įtaisytas pagal naujau
sios mados 5 ir 5 kambariai. 
Aukštas beismentas. Kaina tik 
$11000.00.

NAMAI. Mt. Greenvvood. Kai 
na $3,500 ir augšriau. 6 kam
barių, slucco, $5,500. Gera 
transporlacija. . Univcrsal

Phone Beverlv 1675

EXTRA. BARGENAS
Pardavimui 2 pagyvenimų muro 

namas, akmeniniu frontu, storas ir 4 
ruimai užpakalyj <lel pagyvenimo, 
viršui 
netoli

dėl
G ruimai. Randasi ant 59 St. 
Ručine Avė.

. A. K, 
5<>23 So. Racino Ava. 

Phone Wont\vorth 1137

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

MŪRINIS namas, 2 flatų, 
maino ant geros formos, kad 
ne toliau kaip |50 mylių nuo 
cagos.

Agentai neatsišaukit.
Savininkas .1. \V.

2266 Logna Stpiare Blvd., Chicago

liniu
Chi-

MORTGECIAl -PASKOLOS

r_______ ______ __ _ 5815-5817-5819 So. Sacra-
užtektinai patyrimo apie Chica- Į na $7,500, įmokėt $!,;)()(), kitus niejlto Avė., trys naupi na
gos prapertes ir žinome kokios .kaip rendų. 
apylinkės ir kokios prapertes 
eis brangyn. Tūkstančiai musų 
kostumerių yra padarę didelius 
pelnus. Todėl atvažiuok dėl pa
sitarimo. Mes tik s*iulome to
kias prapertes savo kostiumė
liams— kokias mes patys pirk- 
tume.

Įmai, 2 flatų, po 6 karnha-
6 PAGYVENIMŲ medinis na- rjus kiekvienas, karštu van- 

mas, randasi netoli sv. .* 
bažnyčios, i mok et $1,090.

Tie abiidn namai išsimaino 
ant bile kokio biznio arba sa
vininkai prihns lotus už 
ma įmokėjinlą. Kreipkitės

* T IVlkUO^ pUIOLll T Ull

.Jurgm deniu šildomi abudu flatai, 
I ugniavietės, knygoms šėpa, 
igasiniai pečiai, ice baksiai, 
prosinimui lentos sienose ir 
kiti visi moderniniai įrengi
mai.pas

su

BUNGALOW Už
N A45H00Naujas 4 kam b. namas ran

dasi 3 blokai nuo Marųuette 
Parko įmokėt tik $1000.

VERTA $9,500 Už
$8000

Nauja mūrinė bungalow
pirmos klesos ištaisymais, dide
lis lotas, randasi ant Ctilfornio 
Avė. ir Marųuette Blvd. tik 
$3000 Įmokėti.

2 PAGYVENIMŲ Už
$11000

Naujas mūrinis namas 4 ir 6 
kamb. 3 blokai nuo Marųuette 
Parko tik $2,500 į mokėti. Ga
rma mainyti ant bizniavo namo.

4 PAGYVENIMŲ Už
SI 8500

Mūrinis namas 3 pagyvenimų 
po 5 kam b. ir 1 pag. 6 kam b. 
Rendos neša $260.00 į »mėnesį. 
Randasi prie 61 gat.

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

ant namai, labai moderniški.
i 3531 So. Francisco Avė., 
i 7 kambarių medinė cottage, 
Ifurnace šildoma, labai mo
derniška.

2115-19 W. 22nd St., nau-
invnit) puiiuno, llllllil.Ml •• • 1 J • -«
2 karų garažas; lotas 31 y 125; kai- JI namai, yra ketUHOS 1 aUg- 

što krautuves, su privati
niais garadžiais iš užpaka< 
lio, namai neša gerų pelnų.

Mes parduodame minėtus 
namus lengvais išmokėji
mais, o likusius pinigus kaip 
rendų. Ateikite į musų ofi
sų nedelioj ir mes nuvešime 
jumis savo automobiliuje ir 
parodysime jums tuos na- 

Visi tie namai yra ne- 
ir

Tel. Boulevard 9611

Pardavimui nauja 5 kambarių 
Bungalow, graži vieta. Kaina 
tik $7500.00.

Pardavimui 4 ir 4 kambariu 
naujas namas, beisimantas. Bu n 
galow, stogas. Kaina $11000.00.

Pardavimui 7 kambarių Cot- 
tage, beismantas aukštas ir visi 
parankamai. Parduosiu pigiai, 
randasi Marųuette Manor.

Taipgi turim ir daugiau bar- 
genų, nes mes dabar norim iš
parduoti greitai ir budavoti 
naujus namus. Mes mainysiu! 
ant mažesniu ar didesniu namu 
arba lotų. .'

PARDAVIMUI nnmas ir 
tas, užpakaly cottage, 
gasas, elektra, gera viela 
krautuvės, skersai kelio 
kykla, tiktai $3800.

1626 S. String St.

yra
dėl

mo

C. P. SUROMSKIS & CO. 
Real Estai e 

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St.: 
Tel. Baulevard 9641

ANTRI MORGIČIA1
Sutelkiami ant 6% palūkanų. 
Tąipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL 1NVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738.

tas.
tus.
dasi
nuo

LOTAS! LOTAS PIGIAI!
Parsiduoda 75 pėdų frontage lo- 

Galima padalinti ir į tris lo- 
Parduosiu už $700. Lfilas ran- 
ant 111-tos gatvės. 4 
Kedzie.

P. KEIL, 
5346 Shiclds Avė.

Tel. Boulevard 9280

blok-ai

fo- 
iki 
iki

PARSIDUODA 2 pagyvenimų, G ir' 
5 kambarių medinis namas, cemento i 
beiemantas, elektra, vanos ir kiti) pa-; 
rankamai, 
loto.

JOKANTAS BROS., 
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

PARDAVIMUI namas, yra 3 
krautuves, 4 flatai, daktarų ofi
sas, 3 gnradžiai, rendos j mėne
sį $235.

2600-2602 S. Wallace St.

4 BARBARIŲ BUNGALOVV 
1 AKRO VIŠTŲ KARMA 

Netoli Dovvners Grove; netoli 
ręst preserve, tik biskis ėjimo 
stoties, ekspreso patarnavimas
vidurmiesČio, 50 minučių iki Union 
stoties, 30 minučių iki Cicero, namas 
cementiniu pamatu, kieto medžio 
grindys, iš fronto porčius, gera van
dens pumpą, gasas, elektra, geras 
juodžemis, parduosiu išmokėjimais, 
$4000 įmokėti, kitus po $37 j mėnesj. 
Reikalaukite dykai tikinto dėl apžiū
rėjimo tos vietos.

J. S. LESSEK,
, 1427 N. Dearborn St.

Tel. I)elaware 7163

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII
Pinigai 

paskolon 
ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus 
komiso

BRIDGEPORT LOAN CO. 
Klausk N. Kanter, prezidentas 

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

Galiu mainyti
ŠTAI KUR BARGENAI

j.
450!)

BALČIUNAS, 
S. Albany Avė.

STEBĖTINI BARGENAI
Pardavimui Brighton Parke G 

kambarių medinis namas, ant ce
mento pamato; furnasu šildomas-

na $4,500,
PARDAVIMUI

įmokėt reikia $2,500.
naujas 2 aukštų 

kampinis muro namas; 2 flatai po 
5 kambarius; aržuolo išbaigimas 
pagal naujos mados; netoli nuo, 
Archer Avė. gatvekarių; kaina' 
$13.500. įnmkėt reikia $4,000.

PARDAVIMUI naujas 2 ' augštų 
muro namas, 2 flatai po 5 kam
barius (3 bedruiiniai); bungalovv 
stogas; kaina $11,800, įmokėt rei
kia $5,000; parsiduodiv tiesiai nuo 
kontraktorio. Atsišaukit dieną ar 
vakarais pas
BRIGHTON REALTY COMPANY 

4034 ARCHER AVĖ., 
prie California Avė.

Pardavimui mūrinis namas 3 
po 6 ir 1-3 ruimai. Elektra ir 
maudinės, $12,500. Casli $5,000

Kampinis muro namas 3 po 5 
ir 4 po 4. Elektra, maudinės, 
skiepas, $14,500. Cash $5,000

Mūrinis namas 2 po 5 ir Sto
ras ir 3 karų garadžius, $6,500. 
Cash $2,500.

Naujas mūrinis namas 4-4. 
Stogas, skiepas maudinės, 
tra, $9,500. Cash $4,000.

Kertinis muro namas 8
po 5 ir 6 po 4 ir 2 štorai, $15,000 
Cash $5,000.

Parduodu Restaurants vertės 
$4,000 už $2,600. Kreipkitės: ..

BARGENAS.
Pardavimui.namas 4 flatai ir 

garadžius, rendų $130 į me
nesį.

465-467 W. 28 St.

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

Atsišaukit: ,
4245 S. Kedzie Avė.

elek-

fl. 2

« PAGYVENIMŲ UŽ
$35000

.. Mūrinis namas 2-5 kiumb.
4-6 kamb. Rendos neša $450 į

Randasi 1 blokas nuo 
Parko. Bus galima maj-

ir

mėnesi 
Jaikson 
nyti.

GARADŽIUS ir lotas, gera 
m>ga dėl mechaniko ant Bridge- 
jorto. 50x130 lotas ir garadžius 
dėl 15 automobilių. Gera vieta 
dėl taisymo. Parduosiu už labai 
prieinamą prekę už cash. Adre
sas 2049 Carolina St., Chicago.

mus.
toli bažnyčių ir mokyklų 

i gatvekarių linijų.

RUBIN BROS.
3804 So. Kedzie Avė.

Lafayette 5153 ir G438 
Jei norite tekfonuokite nedėlios 

tą ir įneš atsiųsime jums savo auto
mobilių, he jokių jums iškaščių.

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

Atsišaukit:
424.5 So. Kedzie Avė.

ry-

13

na-

BIZNIO lotas prie Archer 
A ve.,, tarpe Keeler ir Tripp Avė. 
Rezidencijos lotas lengvais iš

mokėjimais.
4055 Archer Avė.

Surėdyk $2000.00

1920 So. Halsted St. 
3 luHos front 

A. K. Masiulis.

AN I ŠMAINYMO

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 4 pagyvenimai no 5 kambarius ir 
4 automobilių garadžius iš šono Įva
žiuojamas. Ant dvieji} lotų 66 pėdų 
pločio. Naujoj lietuvių kolonijoj, 
prie vienuolynd ir ftarko. Pusė bloko 
nuo paiko. Atsišaukit prie savininko 

P. ADOMAITIS, 
6630 So. Talman Avė.

Tel. Prospect 3938

BARGENAS; parsiduoda 2 augš
tų mūrinis narnąs, su krautuve ir 
4 kambariais užpakalyj. Taipgi 6 
kambarių Halu. Yra elektra ir ga- 
zas. Beizmentas ir 1 karui gara- 

Savininkas 
186!) C.analport Avė.

Antros lubos.
ŽHS.

PASKOLA ir ANTRI MORGIČIAI
Me.< darome ir perkame antrus mor- 

giėiUH sumoje $200 iki $5,000. Leng
vais išmokėjimais už 6','c palukam), pri
einamu komisu. Taipgi perkame doku
mentu*.

LOUI8 8TERN and CO. 
Suite 1029 Burnum Bldg.
160 N. La Saite Street

PAGYVENIMŲ
S5000

pigiau
Beveik naujas kampinis

mas su sun parlorais ir pirmos 
klesos įtaisymais. Randasi West 
Aubum Park. Rendos neša apie 
$11,000 į metus. Galima mai
nyti ant seno namo arba gara- 
džiaus. Taipgi bus priimta mor- 
tgečiai arba geri bondsal.

PARDAVIMUI naujas mūri
nis namas, 2 augštų, 2 flatai po 
5 didelius kambarius. Garu šil
doma, 5422 So. Sawyer Avė. 
<aina $14,000. Įmokėti $7,000.

4329 So. California Avė.
BIZNIAVI NAMAI Už

Si 1000
2 štorai ir 4 pag. mediniai na

rnai ant 2 lotų. Randasi South 
Chicago je.

PEKARNĖ IR NAMAS Už
$14000

Namas su 2 lotais—pagyve
nimu su bizniu, “staku” ir viso
mis mašinomis dėl (bakery 
shop). Biznis gerai išdirbtas. 
$10 įmokėt—$5 į mėnesi

Išmokėsite puikų lotą, 
Marąuette Parko. Kaina 
ir aukščiau.

MAINYSIU lotą, ant automo
bilio. Lotas randasi Summit, III.; 
labai geroj vietoj. Atsišaukite’: 

JONAS GUOKAS
4502 West End Avė. v 

Chicago, III.

2 flatų naujas muro niurnas 6 
ir 6 kamb. (Jani apšildomas, 2 
karų garažus. Kaina $1200.00 
Cash $4,000.00

6 flatų muro namas, garu ap
šildomas. Kaina $30,000. sCash 
$7000.

3 flatu muro namas po 6 kam- 
i barius. Kaina $12,000.00.

4 flatų muro namą mainysiu* 
ant biznio arba mažesnio namo,

2 flatai ir storas, beissnente 
Kaina $8,500.00 Cash $1,500.00.

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS,

3114 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4899

netoli
$400

PARDAVIMUI arba mainymui 
ant didesnio namo mūrinis, 2 pa
gyvenimų. 6 ir 7 kambarių namas. 
Pirmas flatas garu šildomas, ant
ras pečium. Yra vanos, elektra ir 
beizmenle skalbyklos. Namas ran
dasi 3128 VValIaee SI. Pašaukit sa
vininką Phone Ven Burcn 4451

- ~ ' ---------
ANT PARDAVIMO ant dviejų 

’olų 3 namai, 2 po 6 kambarius, 
iš užpakalio 4 ir 3 kambariai; ren
dos $72 į menesi. Yra elektra, ga
sas. loiletai ir beizmentas; kaina 
$8200, cash $1500 Įnešti, o ant li
kusių išduokime nlorgičius. taip 
kaip pirkėjas norės. Savinjnka ga
lima matyti nuo 6 vakare, subatoj 
nuo 2 po pietų, nedčlioj visą die-

LOTAS UŽ
$650

Randasi netoli 67-tos gat. 
visais Įtaisais.

PARSIDUODA 2 flatų naujas mū
rinis namas po (i kambarius. Vė
liausios mados įtaisymai. Karštu 
vandeniu šildomas; 2 karu gara
žas. Gražiausioj apielinkčj Mar- 
<|uette Manor. Parduosiu pigiai ar- 

SU ba mainysiu ant lotų. 
Savininkas

6631 S. Rockvvell St., Ist fl.

KASPARAS POŠKA 
5206 S. Peoria St.

Tel. Boulevard 6670 
Agentai neatsišaukit.

Mūrinis namas, 
ras, rendos neša $225 
Išsimaino ant mažesnio 
nio namo.

ROSEIANDE. mūrinis 
flatų po 6 ruimus, 
in šildomas, • rCnda 

metųNamas 6 
$13500.

MEDINIS 
.šlorhs ir 2 
da su visu

šio-fialai ir 
j mėnesį, 
ar dides-

9 
vande

ni ėnesį. 
kaina

namas 
karšlu

$145 j 
senumo,

........ , 253 E. 115 St. 
pagyveniniai, parsiduo- 
bizniu už $9,000; že

mė viena to verta. Su viršminėtais 
reikalais kreipiktės pas

K. B. Alekno 
253'E. 115 St. 

Tel. Pullnuin 9502

namas,

BRIGHTON PARA
augštų medinis namas, cementi- 
pamatu, 2-4 kambarių flatai, pla
tėtas. Didelis $6400

2 BIZNIAVI LOTAI
$2500

GARADŽIUS Už
$19000

Ant 50 pėdų kampinio
prie 62 gatvės.

loto

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda^ namas su groserne 

arba parduosiu tiktai grosernę, yra 
5 ruimai užpakaly biznio, taipgi 
ir garažas. Pardavimo priežastį pa
tirsi! ant vietos. Atsišaukit

2245 W. 22nd St/
Tel. Roosevelt 8606

FARMA Michigan valstijoj, 80 
akrų, nauji budinkai, ant gero ke
lio, 2% mylios nu > miestelio, su 
gyvuliais ir mašinomis. Mainysiu 
ant Chicagos prapertfcs arba biz
nio. Yra didelė pardavimo prie
žastis, kurią patirsit ant vielos.

Savininkas J. J. P.
1521 S. 49th'Ct., Cicero, III.

Kreipkitės po 6 vai. vak. 2 lubos

Atvažiuokite Į Musų Ofisą

Mes Parodysime Tamistai
Daugiau Ba-rg-eny.

PARDUODU, mainau arba ren- 
davoju 50 akerių fanną. Gera že
mė ir geroj vietoj, netoli Chica 
gos. Labai pigiai. Atsišaukite 
tai.

grei-
K. Phillips,

7840 S. Halsted St. * 
Phone Stewart 3126

COTTAGE, labai pigiai, 6 
kambariai, vana, elektra skle

is-Į pas, karštu vandeniu šildoma, 2 
karų mūrinis garažas.

3033 Ix>we Avė.

2 
niu 
tus 
bargenas

2 augštų naujas medinis namas, su 
cementiniu sklgpu, sun parloras, bun- 
galo\v stogas, 2-4 kambarių flatai, 
moderniškas. $8700
Bargenas

2 augštų naujas mūrinis namaš, 
2-4 kambarių flotai, moderniški, ge
roje vietoje, cash reikia $3000. Di-

$14500
2 augštų naujas mūrinis namas, 2-y 

kambarių flatai, aržuolo trimingai, 
platus lotai, viskas moderniška, gero-' 
je vietoje, cash reikia $4500, kitus 
kaip rendą.

SPECIALIS BARGENAS .
5 kambarių naujas mūrinis bunga

lovv, furnace šildomas, aržuolo tri
mingai, platus lotas, cash reikia 
$2000. Didelis $7600 
bargenas. ■ V W

Pardavimui buČernė ir grosernė, ge
riausioje vietoje Brighton Parke. Di
delis bargenas.

Mes budavojame namus ant orde
rio, ateikite ir pasimatykite su mu
mis, mes turime gerų lotų, 
turite seną namą 
mainus.

Mes suteikiame 
musu pirkėjams.

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

Jei jus 
mes paimsime j

paskolas visiems 
Atdara, nedelioj.

SOS W. fiOth St. Normai 4400 
(Prie Halsted Street)

PARSIDUODA 6 ruimų medinio 
bųngalmv materijolas. Kadangi 
man nepavelina šioj vieloj medi
nio numok statyti, nupirksit visą 
mnterijola už $300.

Kreipkitės
481!) S. Emlein Avė.

DIDELIS BARGENAS 
Bungalorvy 6 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, kaina $7600.

4503 S. Troy St.
i Tel. Lafayette 6271

2 floor

PAAUKOSIU savo modernišką, 
6 kambarių bungalovv ant 2 lotų, 
kaina $4900, įmokėti $1000, kitus 
išmokėjimais pagal sutartį. Randa
si 1 blokas nuo Archer karų lini
jos. Apleidžiu miestą, turiu par
duoti greitai, perkupčių nereikia. 
Pasimatykit su savininke.

. Mrs, Sperato, 
5132 S. Linder Avė.

arba tel. Lafayette 5313 
i .

PARSIDUODA itiurinis 6 
veninių namas, prie pat 
parko. Namas apšildomas, rer 
neša į metus apie $60IW). Na 
yra ant dviejų lotų, šviesus 
pagyvenimas, turi 
Galima mainyti 
Kreipkitės pas

A. Vizbaras, 
3204 S, Halsted !

Tel. Boulevard 6648

6 
ant

pagy- 
didelio 
rendos
. .imas 
kožnas 

kambarius, 
mažesnio.

St.

NAMAS ANT JŪSŲ I-03'O
5 kiųnbariu mūrinis bungalovv, 

moderniškai įrengtas, $4950, įmo
kėti $1000, kitus išmokėjimais. 2 
flatų namas, garu šildomas, $11000, 
tik trumpam laikui. Atdara vaka
rais ir nedėlio.i. .

Lakęs Construction Works 
Kampas 58th & So. Robey Sis.

Tel. Republic 6200

Bargenas prie vienuolyno
Parsiduoda baigiami įrengti mu

ro du namai po du flatu. 6 ir 6 
kambarius. Karštu vandeniu apšil
domi. hungalow‘ slogas, ąžuolo vi
sas užbaigimas tiles ir visi įren
gimai nagai vėliausios mados. Ran
dasi 6736-38 So. Camnbcll Avė. Sa
vininkai Wilimas ir Zizas.

PARSIDUODA mūrinis 
flatų namas.

Atsišaukit
3214 Union Avė.

Ist floor

NORTH WEST Side, už $500 
cash nupirksite modernišką, nau
ją 4 kambarių bungalovv, yra va- 
na, gasas, elektra, cemento pama
tas. Kitus po $39 i mėnesį. Imkit 
Grand Avė. kara iki 6844 Fullerton 
Avė., klauskit Mr. Martišius,

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

3242 S. Union Avė.

PARSIDUODA 2 ankštų me
dinis namas, 5 ir 6 kambarių, 
3 karų garažas, ant 48 pūdų 
loto. Labai, puikioj vietoj. Kai
na $7200. Savininkas, ’ 

5051 S. Turner Avė.
Tel. Republic 7469

------------------------ ____ £________
$4900 AUKAVIMO KAINA

5 kambarių cottage, cementinis 
skiepas, kieto medžio grindys, fur- 
nace šildomas, vana, stogas apsaugo
tas nuo ugnies, dideli porčiai, geri 
elektros tixtures, lengvais išmokė
jimais.

10913 So. Troy St.,
Mt. Greenwood, III.

5 AKRAI TIKTAI UŽ $3500
'Piktai 4 blokai nuo stoties, 20 

mylių iš viduriniesčio, 42 minutės 
važiavimo, 14c. kelionės tikietas su 
Rock Island geležinkeliu. Labai 
gražioje apielinkėje, nerasite ge
resnės vietos Cook County, netoli 
mokyklos ir bažnyčios, į kainą įs
kaitoma bėgantis vrindųo. 
mė verta dvigubai kiek yra 
šoma.

Ta že- 
pra-

J. S. LESIOK,
1427 N. Dearborn St., 

Phone Dearborn 7163.

PARDAVIMUI 2 augšlų namas, 
plytų pamatu, krautuvo ir 7 kam
bariu flatas. garu šildomas, 
derniškas. didelis garažas, 
nio gatves ir karų linijos 
$6000, išmokėjimais.
' Yra gera proga nupirkti j 

įsteigtą vyrų ir moterų visokių 
smulkmenų krautuvę, labai pigiai.

3415 W. 51 St .

mo-' 
ant biz- 

kaina i

MAINYMUUI ARBA PARDAVIMUI
Biznio namas, South Sidėje, di

delė krautuve ir moderniškas fla-į 
tas ant viršaus, tinkama vieta de! 
kalvės ir dėl automobilių taisymo. 
Del informacijų atsišaukite

2343 S. Kedzie Avė.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

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

MOKSLO

Pilietybės 
Dailrašystės | 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS: •
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

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

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

ir moteris mokiname dykai.

POPIERAVIMAS
senai i Malevojimas, moldinimas, greinavi- 
■ •','!">mas, scenarijos paveiksluotas male- 

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

Superior Sign School 
2139 So. Waba«h Avė., 

Calumet 5093

BARGENAS
Netoli Garfield Blvd. ir Halsted 

St., moderniškas 3 augštų namas,1 
3 flatai, gerame padėjime. kainai 
$6200, įmokėti $1000, rendų $80 j 
mėnesį.

Savininkas, 
1022 \V. 51 St.

Clearinge
Lotas

PARSIDUODA lotas 
priešais didelės dirbtuvės, 
yra “improved”. •

Kreipkitės:
Naujienos, 

Box 494
1739 S. Halsted St., Chicago

PARSIDUODA 2 lotai, abu
du yra privatiški, arba mai
nysiu ant mašinos. Nepraleis
kit šios progos.

9|3O W. 35 Place

PARDAVIMUI naujas 5—6 kam
barių bangaiow, aržuolo ir beržo 
trimingai, karštu vandeniu šildo
mas, įmūrytas plumbingas, yra bu
fetas, ugnavietė, * knygynas, augš- 
tas su grindimis, 2—6 rafteriai, 12 
colių sienoj, ice baksis, vaisiams 
vieta ir anglims vieta, moderniška, 
$15000 įmokėti ir po $65 į mėne
si, įskaitant palūkanas, 3339-3341 
W. 59 PI. South West Side; par
duoda savininkas, 

3341 W 59 St.

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 
išmokti1 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. 
(kai >p. 33-Čios gatv., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klešos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

BRIGHTON PARK
Pardavimui 2 flatų mūrinis namas, 6 ir 6 kambarių, yra 
skiepas, kaina $11,800, cash $6,000, 2 flatų medinis namas, 
4---- 4 kambarių, elektra, vana, 1 karo garadžius,

kaina $5,200. Kampinis mūrinis namas, vieno augšto, 2 
krautuves ir 4 gyvenimui kambariai, 2 karų garadžius. ’
Taipgi nesvaiginamų gėrimų parloras, cigarų, saldanių JjvSkds'išn 

ir mokykilai smulkmenų ir 1.1.
4055 Archer Avė.

DARBININKŲ
Ar senai jau juk esate be darbo?
Mūrininkai niekuomet nėra be dar

bo. jie uždirba nuo $12 iki $16 Į dieną.
Nedaro skirtumo kokį kitą jus mo

kate amatą, murininkystė visuomet 
pasiliks tikra, nuolatine ir gerai 
mokama vieta. Jums nereikės 
pintis apie darbą jei jus mokėsite 
rininkystės.

Mokinkite* Murininkystės.
Nuo instruktorių kurie turi 30 

tų patyrimą, geriausiai Įrengtose 
kyklose Chicagoj.

I Blue print skaitymą

ap-
ru-

mu-

rne- 
mo- 

Įrankiai dykai, 
s ir apskaitliavi- 

, ar- 
Lengvais sa-■ inžinierių, 

vairiniais išmokėjimais. 
Mokinkites dienomis arba vakarais.

AMERICAN BUILDING 
TRADES SCHOOLS

4341 W. Harrison St., Kedzie 8688
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Kam gi nesvarbu išdirbti ge
ra atmintis, ką nevargina ši 
mintis, kaip ir kokiais budais, 
mes privalome elgtis, kad pa
siektume visapusiai išlavintos 
atminties.

Pirm negu kalbėjus apie pa
čios atminties svarbesniąsias 
formas bei lytis, mums reikia 
pati atmintis psichologiniai api
brėžti. Trumpai, atmintis gali
mą apibrėžti sekančiai: tai ga
lia, kurios pagalba mes savo 
pergyvenimus atnaujiname vėl 
musų sąmonėje.

Kantas savo knygoje “Anvvei- 
sung zur Menschen und VVellt- 
kenttnis” (žmogaus ir pasaulio 
pažinimo metodas) atmintį for
muluoja sekančiai:

“Atmintis tai naudojimasis 
santykyj su praeitimi vaizduo
tis galia”. Ir Kantas sako,' kad 
atmintis nuo vaizduotės skiria
si tuomi, kad vaizduotė yra ap
dovanota savy stovios galios tvė- 
ryba, ko atmintyje nėra.

Vaizduotėje susipina tai kas 
yra, buvo ar gali būti, atminty 
gi ne visai taip. Atmintis yra 
ne kuo daugiau, kaip sąmonin
ga galia iššaukti buvusius ir 
pergyventus vaizdus, 
atsitikimus, jausmus 
kius.

Ir taip išeina, kad 
yra ne produktyvė
ji), o reproduktyvu (pasinaudo
jant!) dvasinė arba protinė ga
lia. Tada atmintis privalo pasi
reikšti: samprotavimo keliu, pa
laikymu ir prisiminimu to kas 
pergyventa. Supratimas tai veik
snys, kurio pagelba musų pro
tas nežinomu asmeniui keliu pa
gauna savin: matytą, girdėtą, 
jaustą, lytėtą, manytą ir kariu 
suvirškina pasilikusius įjaudini- 
mus taip, kad trečioji atminties 
jėga — prisiminimas, aiškiau 
ar tamsiau gali atskirti seniau 
pergyventus vaizdus. .

Firmose kūdikystės 
jau atminties diegai 
kia. Taip naujai gimęs 
po piimų pieno lašų iš
krūtų įtraukimo, pažįsta jau tas 
krūtie ir atskiria savo motina 
bei auklę nuo pašalinių žmonių, 
kada jis dar nemoka visai kal-

įvairius 
ir nuoti-

atmintis
(tveriamo-

dienose 
pa s irę i š- 
kudikis, 
motinos

Nuo to tai laiko prasideda at
minties plėtotė, kuri pagaliau 
išsiplėtoja pasiekdama didelės 
stebėtinos galios ir ribų.

Dabar mes pakalbėsim apie 
įvairias atminties lytis ir jų ryš
kesnes žymes. Todėl mes skiria
me: a) žodinę atmintį, tada, 
kai žmogus yra apdovanotas ne
apsakoma jėga prisiminti atski
rus žodžius, kaip gimtosios, tai0 
ir svetimųjų kalbų;

mokyklos griuvėsiai, kuriuose zu-
daug mokinių. Vėtrai sugriovus mokyklą tik 3 mokiniai išliko gyvi; visi kiti gi žuvo.

aukščiausios kalnų viršūnės yra 
Alpių kalnuose: Montblanc — 
4810 metrų, Monte Rosa—4638, 
Finsteraartrom — 4275 ir kiti 
Azijoje — Himalajų kalnuose; 
Everestas —8840 metr,, Dap- 
sango viršūnė Karakorų kalnuo
se— 8620 metr., Tirašmiro vir
šūnė Ilindukušo kalnuose—7750 
m., Elbrusas Kaukaze — 5629 
metr., žinomas iš švento rašto 
Ararato kalnas, Armėnijoj

Afrikoje aukščiausias kalnas 
yra Kilimandžaio —5888 metru.

šiaurinėje Amerikoje aukš
čiausias kalnas Aliaskoje Mount 
Me Kinley 6187 m.

Pietinėje Amer. Kordilieriuo- 
se Atkonkagua- 7020 metr.

Australijoj, Naujoje Gvinėjoj 
Corstenz—1788. —V. GI.

ichaniniai, kas tankiausia būva 
prie eilių, nesuprantama ar ma
žai suprantama kalba parašytų 
mokymasis ir p. n., ir kas ypa
tingai vyrauja vaikuose. Protinė 
atmintis aišku vertesnė ųž me
chaninę, kame žmogus stengia
si prisiminti nė vien plikus žod
žius bei- sakinius, o ir jų reikš
mę.

Daugiau mes įvairiose atmin
ties rūšyse nesiknisime, tai bu
tų per d&ug nuo temos nukry
pimas, tik pasakysime, kad ge
ra atmintis bus toki, kuri yra: 
stropi, tiksli ir tvirta, bloga bus 
visa tr.m priešinga.

Bendrai ątmintis galima pa
skirstyti į natūralų arba pri
gimtąją ir dirbtiną atmintį.

Naturale atmintimi paprastai 
apdovanoti žmones visai nemok- 
slingi, negavę aukšto išsilavini
mo bei išauklėjimo. Ji remiasi 
girdėtais ir matytais vaizdais 
bei pergyvenimais ir dažnai bū
va taip tvirta, kad palieka iki 
pat senų amžiaus dienų nekin
tama..

Dirbtina atmintis gaunasi 
nuolatiniu miklinimu bei lavini
mų tų prigimties galių, kurios 
yra įgimtos. Dirbtinas atminties 
lavinimas kitaip mnemonika va
dinama. . K

Greitai ką nors pagauti, su
virškinti, prisiminti ir ilgai įgy
tą užlaikyti — tai trys gerosios 
musų proto žymės, kurios retai 
kada vienamie žmoguje visos bū
va. Tankiausia žmogaus atmin
tis turi vienokios ar kitokios rū
šies trukumų. Jei kuris žmogus 
turi gerą skaičių atmintį,, tai pa
prastai jis blogą turi vardų at-

Pav.: sangvinin-
i vie- 

, tačiau, tokią 
pagautą, užlaiko labai trumpai, 
tada, kaip flegmatikai sunkokai 
ką nors suvirškina, tąčiaus jau 
tas, kas į juos Įėjo užsilaiko ga
na ilgai.

Kame yra atminties 
vieta '

Sulig kai kurių fiziologų tvh\ 
tinimo, jos organas bei vieta 
randasi užpakalinėje kiaušo da
lyje..

Ot, šitas ir davė pradžią tai. 
nuomonei, kad geresniu atminti
mi pasižymi žmonės, pas kurių 
daugiausia išsivysčiusi užpaka
linė galvos dalis ir štai kode! 
moterys su 1 blogiau išsivysčiu
sia užpakaline kiaušo dalimi 
skaitomos mažiau protingos.

Tačiau nemaža yra ir tokių 
fiziologų, kurie stengiasi įrody
ti, kad atminties būstinė yra 
priekinėje galvos dalyje — kak
toje. Ir iš tiesų, dauguma žy-

b) daiktinę atmintį, kada 
koks nors žmogus apdovanotas 
nepaprastais vietose matytų 
daiktų gabumais;

c) vietų atmintį, kada tūlas 
asmuo prisimena gana gerai, 
kame ir kokioje padėtyje randa
si vienas ar kitas kūnas, kokio
je knygoje, puslapyje ir eilutė
je randasi vienas ar kitas žo- , 
dis, tas ar kitas faktas.

Tas vietos prisiminimas ypa
tingai svarbus prie atmintino 
mokymosi, nes gi persistatymas 
tos vietos, kurioje randasi mums 
rupimas žodis, mes tuo pačiu 
jau prisimename lengviau ir pa
ti žodį. Vietos atmintis yra ar-Į 
tintai surišta su daiktų 
timi.

d) atmintis vardų ir 
mintis skaičių, apie tai 
pasakyti, ką sakėme ir apie žo
džių atmintį, tačiau šios dvi at
minties lytys pirmiau negu ki
tos pradeda silpnėti, kaip atsi
žvelgiant į metus, taip ir į ki
tas išlaukines jr išvidines prie
žastis. Be to šių dviejų atmin
ties lyčių tobulinimas bei vy
stymas reikalauja nuolatinio, 
rimto ir atidaus atsidėjimo.

Atsižvelgiant Į tai, žmogus 
greitai ar negali ką nors prisi
minti, mes skiriame dvi atmin
ties rųšis: a) greita atmintis, 
jei koks nors žmogus greitu lai-' 
ku prisimena kokį nors daiktą 
ir jį asimiliuoja, kuriam saky
sime nereikia ilgai ko nors mo
kytis atmintinai, pakanka vieną 
kartą perskaityti ir. visa, ir b) 
sunki atmintis, kada reikalinga 
ilgo laiko ir kartojimų, kad vie
ną ar kitą dalyką prisiminus.

Darydami skirtumus tarpe mintį ir t. t. 
įvairių atminties kategorijų, j kai daug lengviau pagauna 
mes galime priimti domėn, di-, na ar kitą mintį, t“'*.... 4
desnę ar mažesnę josios prisi
minimo galę. Atsižvelgiant į ši
tą galę, atmintis būva: a) tvir- 

| ta L y. atmintis yra plačios ap
imties, kada mums tenka paju
sti ir palaikyti didesnis ar ma
žesnis atvaizdų kiekis. Juo di
desnis atvaizdų kiekis pako
mas, tuo didesnis yra atminties 
turis ir atbulai;

b) antra reikia kreipti domės 
į \ atminties tikslumą (točnost). 
Panaujintieji vaizdai gali atlik
ti vienus ar kitus jutimus. Pav.: 
dailininkas gali su tikslumu nu
piešti matytą vaizdą. Sakoma, 
kad jo piešiniai tiksliai atatin- 
ka jutimus.

Be ko kita, išmoktas dalykas 
gali atmintyje užsilikti ilgiau ar 
trumpiau, todėl ir žmonių būva 
su trumpalaike ir ilgalaike at
mintimi. Dar reikia skirti me
chaninė atmintis nuo protinės. 
Pirmu atveju išmokstama me-

atrnin-

galima

Javu piutė įvairiuose 
kraštuose

vo

miųjų mokslininkų būva su ‘ge
rai išsivysčiusia kakta. Pridė
dami pirštą prie kaktos, kas* • 
tankiau sunkius uždavinius 
sprendžiant daroma, mes prisi
mename greičiau ir lengviau, 
bet kad rezultatas gautųsi pa
našus pirštą pridėjus prie užpa
kalinės kiaušo dalies aš to ne
girdėjau.

Vaikai su daugiau išsidavu- 
sia priekine galvos dalimi pa
prastai būva gabesni, negu tie 
kurie turi priešingai išsivysčiu
sią kaktą, vienok
miršti ir tai, kad pirmojo 
vaikai yra greičiau linkę 
taip vad. anglų ligos.

Kad atminties centras

nereikia už- 
tipo 
prie

yra 
priekinėje galvos dalyje, galima 
išvesti if* iš to, kad jos gabu
mai ypatingai apsilpsta prie tų 
ligų galvoj kurios. pasireiškia 
kaktos dalyje'. Mes galvodami, 
spręsdami kokias nors proble
mas jaučiame, kad nervų įtem
pimas yra kaip lik priekinėje 
galvos dalyje —< kaktoje.

Atminties svarba 
ir reikšmė

Atmintis turi dideles reikš
mės sielos gyvenimui; galima 
sakyti, kad ji yra pagrindu sie- 
Ips gyvenimui; ji yra gyvenimo 
vienybės sąlyga, ji jungia, į vie
ną tai, ką mes dabar gyvename, 
su tuo, ką mes esame gyvenę. 
Jei nebūtų atminties, tai visas 
musų psichinis gyvenimas apsi- 
rubežiuotų tuo, ką mes dabarti
niu momentu gyvename.

Ir atmintis ne mažiau svar
besnė kaip ir geras protas, nes 
tik jos pagelba mes pergyvena
me visą tai, ko musų akys nėra 
mačiusios, ausys nėra girdėju
sius, mes išsivaizduojame ir pa
lyginame kraštus, kurių visai 
nesame matę. t

Viskas eina taip sparčiai pir
myn, kad mes neturėdami at
minties botume grynais lauki
niais. i

Atmintis yra sandėlis visų 
musų protavimų, visos žinios 
liktų be turinio, protavimai bu
tų atliekami veltui, jei mes vi- 

so šito negalėtume atminti, o 
pergyventume tik tuo metu, ta
da musų gyvenimas liktų per 
daug klaikiu ir tuščiu, vienas 
darbas nesurištas su kitu.

Tad atmintis yra kertinis ak
muo kiekvienos psichinės plėto
tės ir ji kaipo tokia, dvasiniam 
lavinimui, turi nepaprastai di
delės reikšmės. Tiktai atminties 
dėka pabundą.musų mintys, pa
sireiškia protingumas ir išmin
tis, jos dėka visa vystosi toliau 
ir pasilieka.* aktingais.

Jei kas nielfo nežino, gali jis
ko norš siekti? dali ką nors 
teisti? ;■ Jei mes turėtume galią 
nuprasti, pergyventume tik jau
sminius sujaudinimus, jutimus, 
— bet galėtume juos norėdami

DE SOTO, ILL., GRIUVĖSIUOSE.
tas į griuvėsius. Miestely ždvo apie 110 žmonių ir apie

De Soto, III., miestelio biznio distriktas, viesulos 
moniu ir apie 200 žmonių liko sužeista.v

paver

geros atminties ir kaip tik to
kiuose luošintuose pasireiškia 
musų sumanumas bei atminties 
galia.

(Bus daugiau)

prisiminti ir vėl pergyventi, ta- ta mokiniai pradeda abejoti mo
da mes iki galui liktume žemos j kytojo žinioms.
kultūros laipsnyje, nes gi tuo-l Asmuo užsiimąs šachmatų lo- 
met, nors kiekvienas sujaudini-1 Šimu, privalo išsidirbti tam tik
inąs ar padilginimas kartotųsi ir ra planą ir visą permatyti iš 
šimtais kartų, mums vis išrody-, anksto, kas aišku neapsieina be 
tų nauja ir nauja.

Tada mes nieko negalėtume 
išmokti, nes kiekvienu kartu, 
norėdami suvokti • to ar kito 
daikto savybes, turėtume jį pa
liesti, jei tat paliečiama, apžiū
rėti ar panašiai, neatskirtume I n JT •
tėvą nuo motinos, dieną nuo i Margumynai 
nakties, Imtume paprasti idio
tai.

Kas g j nenori gerą atmintį 1 
turėti, kas gi neieško* tam įgy
ti kelių, dažnai pašitaiko žmo
nių skelbiančių, kokiais budais 
fr kaip išdirbti tvirta ir gera 
atmintis.

Tačiau jų skelbiamosios min
tys, teikiamieji receptai yra tik 
pasipelnymo įrankiu ir nieko 
dažniausia realaus šiame klau
sime neduoda.

Visu pirmu reikia pasakyti, 
kad pačios atminties negalima 
pagerinti, bet galima pasinaudo
ti tokiais atsiminimo budais, ku
rių dėka visą ko išmokstame, 
palieka musų sąmonėje daug gi
lesnių pėdsakų. Tame ir yra at
minties lavinimas.

Tačiau ir šis pastarasis bū
das yra ne taip jau lengvas ir 
jis reikalauja tūlo pasišventimo 
bei atsidėjimo.

Tad kyla mums klausimas, 
ar daug naudos gali suteikti 
mokytojas savo mokiniams, ku
rio yra silpna paties atmintis? 
Ar gi jis galės pernešti mokinį 
į dėstomąjį dalyką, sužadinti 
mokinio vaizduotę ir ji tiek už- 
interesuoti, kad mokinys moky
tojo pasakojamuoju dalyku gy
ventų, jei jam pačiam tenka 
pasakojant knistis po knygos la
pus ar naudotis įvairiais užra
šais, kada kartais ieškojimas at
ima daug laiko ir tuo* motu mo
kinių mintys nukreipiamos tan
kiai kur nors kitur ir be ko ki-

Vienoje New Yorko

OPERACIJŲ PEILIS
Didelės vertes turėsiąs medi

cinoje taip pat nesenai Ne\v 
Yorke išrastas daktaro ■Sterno 
operacijų peilis, šis peilis plau
siąs žmogaus kūnų visai be krau
jo,, mat daktaras Stemas sujun
gęs tą peilį su tam tikra elekt
ros srove.
žymesniųjų ligoninių esą daryta 
bandymų ir pastebėta nepapras
tas patogumas. Tokiu budu 
chirurgija gali žymiai pirmyn 
pasistumti. Ypač tai paleng
vinsią vėžio išpiovimą, nes tas 
peilis esąs dar sujungtas su Rc- 
entgeno spinduliais, kurie per
šviečia žmogų.

> • #

BOKŠTAI
/ Visų aukščiausia, kas yra že
mėje žmogaus ranka pastatyta, 
tai yra Paryžiaus Eifdlio bokš
tas, kuris siekia 300 metrų au
kštumo. Toliau eina Vokietijos 
Naueno radio stotis siekianti 
250 metrų aukštumo, Woolwort- 
has New Yorke 238 metr., Met
ropoli tanas ten pat 216 metrų, 
Filadelfijoj Vašingtono pamink
las 170 metrų, Kelno katedros 

bokštas 158 met- 
piramida Agipte 

Berlino Branden- 
20 mįetrų aukštu- 

piramidos platu-

(Vokietijoje) 
rus, Cheopso 
151 metr. ir 
burgo Vartai 
m o.' Cheopso 
mas apačioje 233 metrai.*

Dabar pažiūrėkite kokio aukš
tumo siekia gamtos padaryti 
žemės bokštai-kalnai. Europoje

Kai pas mus esti žiema, tai 
kftur .vasaros rugiapiutė. Beveik 
nėra tokio mėnesio kuriame ne
būtų kuriam nors krašte javų 
piutė. Ir taip sausio mėnesy 
piutės esama Australijoj, Ar
gentinoj, Čili; Naujoje Zelandi
joje.

Kovo mėnesi piutė esti: Rytų 
Indijoj, Aukštutiniame Egipte.

Balandžio m.:
Egipte, Kipre, Sirijoj 
joje, Persijoj, Kuboj 
žės mėnesį: Alžire, 
Azijoj, Japonijoj 
Birželio m.: Pietų. Prancūzijoj, 
Ispanijoj, Portugalijoj, Italijoj, 
Graikijoj, Turkijoj, Kolorado, 
Mi'-souri ir kitur. —Liepos m.: 
Pietų Anglijoj., Švedijoj, Vokie
tijoje, Austrijoje, Bulgarijoj, 
Šveidijoj Vokietijoje, Austrijo
je, Bulgarijoj., Pietų Rusijoj. 
Nebrlaskoje, J.linois, Mičigane, 
Aukš. Kanadoje ir kitur. - 
Rugpiučio ir rugsėjo mėnesiuos: 
Belgijoj, Olandijoj, Danijoj. 
Lietuvoj, Norvegijoj, šiaur. Ru
sijoj ir kit. Spalių m.: Perų 
šiaur. Afrikoje. — Lapkritį: In
do Kinuose. Taipgi matome, kad 
kiaurus metus i žmonija ima 
gamtos vaisius.

žetnajam
Maž. Azi-
— Gegu-
Vidurinėj

Floridoj. —

BUSIMAS PASAULIO 
KARAS

ži novas 
savo pa- 

ateities 
Jei nori-

()r laivininkystės
Tomscnas New Yorke 
skaitoj pareiškė, kai? 
karas bus oro karas,
ma nusįginkluoti, tai reikia ap
rėžti ir nustatyti kiekvienai 
valstybei orlaivių skaičių pre
kybos ir susisiekimo reika
lams, kurio valstybės ne t u re- 
tų peržengti. Esą žinoma, kad 
jau dirbama dirižabeliai, ku
rie galės būti bazėmis keliems 
orlaiviams, nešiioti kariuome
nę ir amunicijų dideliame skai 
čiuje. Tokių dirižabelių dir
bimą reikėtų aprėžti. Ateities 
oro karas bus baisus ne tiek 
kareiviams, kiek civiliniams 
žmonėms, d<’l to visos tautos 
turės virsti kariuomenėmis, 
kad galėtų atsiginti nuo priešo 
iš visų pusių; iš oro, žemes ir 
Vandens. ,

DIDŽIAUSIA ILLINOIS ŠEIMYNA 
pirmą prizų konteste didžiausių šeimynų 
vena ant savo tėvų farmos, užsiimdami

San Jose, šeimyna, kuri laimėjo 
šeimynų Illinois valstijoje. Hilst’ai 17 vaikų, visi gyvi ir visi gy- 

užsiimdami vien tik apdirbimu ūkio.
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Stiprieji ir Silpnieji
--------- Ark. Averčenko Vąrtė K. Sėjikas-----1—

Kartą užumiesčio sodybos 
sędne aš bėginėjau su mažyte 
keturių metų mergaite.

Jos mažos kojitės nežinojo 
nuovargio —ji bėginėjo take
liais, kaip viesulas, o aš — di
delis, stiprus, sveikas žmogus, 
uždusau ir, atsisėdęs t ant žalio 
suolo, nutariau nesijudinti iš 
vietos, nežiūrint į jokius gundi- 
nimus.

—Klausyk, — tarė mergaitė, 
purtindama mano nudribusią 
įlanką. — Eikiva.

—Kur?
—Ten... Prie senų vartelių,

kur daug medžių. t 1 ’
—Kam? * . < 1
—Ten virvė kabo.
—Tai kas iš to?7
—l'u pakelsi mane iki virvės, 

o aš ją tampysiu.
Ji nemėgo komplikuotų žai

dimų. Pirmykštis žaidimas su 
virve, kurį ji sugalvojo prieš 
pusę valandos, jai nepaprastai 
patiko.

—Pamanyk tik, 
m a,. šu murmėjau

eiki 
plėšikai iš

- Nenoriu.
Jokiu budu.

—Kodėl ?
—Bijaus.
—Ko?
Aš pagalvojau \a 

tingiu atsakiau:
—Plėšikų.
—Niekis. Eikiva.
—Koki tu narsuolė 

va”. O ką, jeigu
šoks iš krumų ir pradės muš
ti?

Nesibijok. Gal neužmuš.
Aš nuslinkau nuo suolo.į smė

lį, uždengiau ve’dą rankomis ir 
pradėjau žlembti"

Bijaus! Jie mane nužudys.
Gilus sąjausmas sužibėjo jos 

akyse. Ji ilgai glostė 
mažyte rankele mano 
paskui sudavė per petį

savo

ir tarė: 
tave iš-

gelbėsiu.
Tuo momentu ji, tur būt, la

bai mane mylėjo savo vaikiška 
širdele—didelį, bailų bejėgį. .Ii 
manė, kad jos ranka — vienin
telė mano parama šiame žiau
riame pasaulyje. Ir buvo, tur 
būt, jos jausme šiek tiek panie
kos— kultūringo, 
saugume žmogaus
link bailaus ir prietaringo pus
laukinio.

Žemiau aš 
dėl man prisiminė tas
kinis pasikalbėjimas su 
metų mergaite.

Sėdėdamas

įsitikinusio 
paniekos

papasakosiu, ko- 
niek nie
kotu rių

rių žmonių 
kitko paša-

kinu:

Elena Nikolaevna tarė: 
—Nejaugi į Krymu? Jus

—šios savaitės pabaigoje.
Dieve mano! Bet juk aš ir

gi tuo pačiu laiku važiuoju! Jus 
pro Odesą ar tiesiai?

—Man visvien. Galiu pro Ode
są. i

—Puiku. Važiuokiva kartu.. . . * Bus linksmiau. Keliauti vienai 
moteriai—tai stačiog baisu...

Aš linkterėjau galvą:
—Labai malonu. Skaitykite 

mane savo saukėleiviu.
Mano draugas Perepletovas 

sujudo, sąjungininkai pažvelgė 
į mane ir, pasikėlęs iš vietos, 
padarė man ženklą, kad aš sek
čiau paskui jį.

—Kame dalykas? — paklau
siau aš, kai mudu išėjova. ’ į

—klano mielasai! Tu, maty
ti, iš galvos išsikraustei... • Ku
riems galams tu susidėjai su ta 
boba ?

—O juk gražuolė, ar ne?
—Tuo blogiau! Keliauti su 

gražia moterim, — tai nepaken
čiama, . . ‘

Jo balsas suskambėjo prana
šingai : ■ • . s

—Nuo šios dienos tu nežinosi 
nė dienos, nė valandos. Tu bu
si jos tarnu, tarnaite, prižiūrėto
ju. Tu atsakysi už tai, kad ji 
daiktus pamiršo; kad ji ant 
traukinio pasivėlino; kad nėra 
liuosų. vietų; kad pro langų vė
jas pučia, arba už tai, kad' šalta. 
Ryto metą tu turėsi suieškoti 
muilą ir dantims šveisti milte
lių, kuriuos ji pamiršo, ir betgi 
į stotį arbatos atnešti. Naktį 
tu turėsi saugoti kupę, kad nie
kas neįeitų. Ketvirtą valandą 
ryto jai dantys ims skaudėti, ir 
turėsi vaistų surasti.... Tu tu
rėsi rūpintis daiktais — savo ir 
jos; turėsi viešbutyj samdyti 
kambarį — sau ir jai; turėsi 
rengti dvejus pietus — sau ir 
jai... ‘ Ne, tu tikras kvailys.

Aš atsidusau, nusišypsojau, ir 
mano veide pasireiškė lėmimas 
(aš mačiau tai veidrodyje)...

Niekis... Kas daryti!... Kaip 
Dievą myliu, tai ne taip jau bai
su.

—Taip?
Jo balsas 

ir piktai.

Na, pažiūrėsime... 
suskambėjo sausai

— :o:— 
važiuoti šeštadieny, 
vakaro.

Sutarėva
1.1 valandą

Už 20 minučių turėjo trauki
nys išeiti. Aš atvažiavau su 
valiza, pakišau ją pirmoje klasė
je po bufeto divono, o pats 
ėmiau žingsniuoti po didelę tre
čiosios klasės salę.

—Dieve mano! ' štai jis kur, 
— pasigirdo pažįstamas balsas. 
—O aš jus ieškau ieškau, visą 
stotį apibėgau.

—A-a, sveika. Kaip gyvuoja
te?

Kodėl jus čia? Ką jus 
veikiate?

- Aš nežinau. Pamačiau 
lę na, manau, užeisiu.

—Bilietus paėmėte?
—Kokius bilietus? — nuste

bau aš.
— Pamanykite... Juk mes ne

galėsime važiuoti gimimo metri
kais...

Tai tiesa,, — po trumpo 
mojimo sutikau aš,—bilietai 
gyti bus ne pro šalį...

Tad įsigykite!!
-—Kur gi juos gauti? Aš 

žinau, kur kasa.
±-Taip? štai dar bejėgis

dikis! Paprašykite patarnau
tojo, jis nupirks.

-O jeigu jis pabėgs su pini
gais ?

—O kam jis numerį nešiotų?
—Numeris? O kas gali už

tikrinti, jog minutei praėjus aš 
tą numeri neužmiršiu? Prisi
pažinti, mano atmintis baisiai 
bloga.

Jeigu atmintis bloga, tai užsi
rašykite! !

—Ak, nelaimė! Aš piešuko 
neturiu. \

—O Dieve! Mudu rizikuojava 
pasivėlinti.

- Taip, žinote... Niėtoo nėra 
lengvesnio. Štai jau, rodosi, ir 
pirmas skambutis...

Ji suplojo lankomis ir pašoko

čia

sa-

du- 
isi- f

ne-

ku-

Mįano pareigos nė kiek mahęs 
nėnuvargino. Aš tingiai žiurė
jau |l bėgančią publiką ir nekan
triai Jaukiau savo sankeleivės.

—Vėl užsižiopsojote! Na, bėg- 
kime greičiau... Tuoj bus antras 
skambutis.

, . v . ' J' tJi bego pirma, as ją sekiau.
O kur jūsų daiktai?
—Aš pakišau juos bufete po 

divono. Aš manau, paskui' juos 
bus gAlima paimti. • , 7

—Kada paskui? Tuoj bėki
te... Nė ten, ne į tą pusę! Bu
fetas — čia! ■

—O kaip gr aš... 
surasiu ?

- Kas su jumis... 
kūdikis, ar ką? Na, 
aš sau sankelėįyį.. 
bėgkite į bufetą, 
palauksiu...

—Tik jus nepaeikite iš šios 
vietos... nes aš...

Del Dievo meilės, greičiau!
Aš pagriebiau valizą, ir mu

du pas i leido va bėgti
— Kur musų traukinys,—gau

dydama dvasią paklausė Ji.
-t-Aš manau, šitas. Ai-ai, 

koks mažutis...
—Tai atkabintas vagonas, ne

sąmoningas jus žmogus. O 
mum# traukinio reikia! Kaip 
gerai, štai nešėjas. Kur trauki
nys į Odesą?

—Meldžiu!
Pirmoji ėjo Elena Nikolaevna 

ieškodama vagono, paskui sekė 
apkrautas dėžėmis nešėjas, o 
paskutiniuoju aš, berupestingai 
mosikuodamas valiza.

Traukiniu atsisėdova laiku 
minutei praėjus jis pradėjo 

eiti. *
Elena Nikolaevna nušluostė 

nosine įkaitusį veidą ir nusišyp
sojusi paklausė:

—Kaip jus manote, jeigu ne 
aš — ar mudu butu va šiandien 
išvažiavusiu? (

Jokiu budu, — įsitikinu
siai atsakiau aš. -..Aš stebiuosi,
kaip jus stebėtinai gerai orien
tuojatės tuose dalykuose.

—Kokiuose .dalykuose?
—Na, tuose bilietuose, 

šėjuose, traukiniuose... čia 
velnias gali koją nusilaužti.

Praėjo pusė valandos draugi
škame pasikalbėjime. Aš ta
riau :

— O aš valgyti noriu.
—Apie ką jus pirma galvojo

te stotyje?
—Užmiršau,
—Ak, jus! Bet, tur būt, greit 

bus stotis... Pažiūrėkite į kelia- 
rodį.

—Aš jo neturiu...
—Aš turiu. Imkite.
Aš paėmiau keliarodį į rankas 

ir ėmiau jį sukinėti.
O-o, koks storas.. įsivaiz

duoju, kiek čia daug bufetinių 
stočių.

Atskleidžiau, pradėjau pusla
pius sklaidyti, atsidusau.

—Trečią valandą ryto 
stotis... Ilgu laukti....

—Koki stotis?
—Terioki...
—Ką? J kokį gelžkelį jus žiu-

bus gAlinia paimti. •

čia!
jus paskui

trijų metų 
ir suradau

Greičiau
aš jus čia

m e- 
pats

bus

Stovėkite čia! Patarnautoj a 
šaukti jau pervėhi... pati eisiu!

Gerai. O aš tėmysiu skani-i
bučius.

—štai... geltoni 'tokie lape
liai ...

—Ak, tu Viešpatie! Jums 
auklė reikaljf^ga... Kėlia rodyje 
negalite susivokti!

Aš norėčiau matyti žmogų, 
kuris jame gali susivokti —- 
tariau aš.

Na jau, didelis čia sunku
mas. Duokite man... Štai! Už

P. CONRAD
*“• Sei^s , Draugas . ; , 

■ Patyrus savo dąrbn, visada gąliu, katji žinote, padaryt 
dai bą pirmos kle.soV. Vestuvių, ’grnpų arba 'pavienius di
delius paveikslus artistiškai aut; drobės išmalaVoju. Jš 
Lietuvos tėvų, giniiilių ir jūsų paveikslus: sutledu aiit^ yiėi- 
no ir atrodo, kad jie sykiu su juirniš nusiėmę. Turki pa
tyrimą kaip mažus kūdikius nustatyt, kad. paveikslas gy
vai ir puildai atrodytų. \
3130 So. Halsted St. Td. Bhd. 6369

viešbutį,

kui nešėją, kuris iki galvos bu
vo įvairiais daiktais apkrautas. 
Taisydama mano kaklaryšį, ji 
paklausė:

- Nieko neužmiršote ? 
skrybėlė pintinėje?

—Tąįp...
—Knygas ir lazdą paėmėte?
—Taip, taip...

Na, vadinasi, viskas, 
pasimatymo. ;

—O... daiktai? — 'nieko nesu
prasdamas, paklausė .-PeDeplcto- 
vas1.

—Kur tavo daiktai? Valizai
—Jie pas mane, t—nusišypso

jo Elena Nikolaevna. — Kur 
jam ten su daiktais plūktis — 
tikras kūdikis... jis juos išmė
tys. Aš prisiųsiu juos į jo bu
tą. Tarnas nuveš...

Perepletovas tarė:
—Aš iš proto išsikrausčiau.

i.

Kita

■

Tėvas jau mi- 
0 čia, visur, 

skambu- 
Gerai 

išvažia-

Aš naktį visuo- 
ant šono, 
lovos iš-

Miegoki-
susi-

keturių dešimčių minučių, jus 
galėsite užkąsti... Traukinys 
stovės astuonias minutes.

—Nesuspėsiu,..i Miane visuo
met sumaišo tos minutės.

—Na, gerai... eisiva kartu.
Aš parėmiau ranka smakrą ir 

priėmiau gailestingą pozą. Ele
na Nikolaevna su užuojauta pa
žvelgė į. mane. '< ..

Kaip jus apskritai gyvena
te, didėlis kūdikis, jeigu niekę 
nesuprantate, visur pasivėlinate 
ir nesusigaudotę paprasčiausiuo
se atsitikimuose?

—-Taip, aš blogai gyvenu, — 
sušnibždėjau aš su paslėptu 
versmu balse. - 
ręs, motina toli,
kokie tai' numeriai, 
čiai, visi šaukia, bėga., 
dar, kad aš su jumis 
vau... '

- Na, niekis, — raminančiai 
tarė ji. — Niekis, mano didelis 
kūdiki. Kaip nors davažiuosi- 
va. Jus kur norite miegoti; 
viršutinėje ar apatinėje lovoje? 
Tikiuosi, jog užleisite man apar 
tinę?

Užleisiu, žinoma. Tik aš 
iškalno atsiprašau, kad nąktį 
išbudinsiu jus...

—Kaip ?
—Nupulsiu.

met vartaus nuo šono 
ir beveik visuomet iš 
krintu.

—Hm... Na, gerai...
te apačioje. Kaip nors 
tvarkysiva... Ak jus, bejėgis su
tvėrimas !

Ji juokaudama paglostė ma
no galvą, o jos balse suskambė
jo motiniškas jautrumas link 
silpnojo.

Niekuomet man neteko ke
liauti su tokiu komfortu ir ra
mumu, kaip šį kartą.

Aš jaučiaus esąs mažas myli- 9
nias kūdikis, apie kurį visuo
met rūpinasi, kurio niekas ne
nuskriaus. Atpenč, kurį paval
gydins, pameiluos ir į lovą pa
guldys. Mano didelis ūgis, tvir
tas balsas ir platus pečiai nesu
darė tam jokių kliūčių.

Mano sankeleivė guldė mane 
miegoti, gesino šviesą, kai aš 
užmigdavau, ir budino ryto me
tą, kai traukinys sustodavo di
delėje stotyje, kad aš galėčiau 
atsigerti kavos, kurią ji pasi
rūpindavo man gauti.

Ją linksmindavo,, kai aš nu- 
busdamas trįniau kumščiais 
akis, tampiaus, kaip vaikas, ir 
primerkdavau akis dėl didelės 
šviesos.

—A-a, rūpestingai 
ji. — Beibė išbudo? 
jau ir kava gatava.

Aš buvau linksmas, kad išbu
dinau joje motinišką instinktą. 
Mano valiza ramiai prisiglaudė 
prie jos daiktų 
traukinį man 
nešti. Paskui 
švilpaudavau.

Susirupinuš Elena Nikolaevna 
žingeidavo priešakyje, retkar
čiais atsigrįždama, ir neramiai 
sakydavo:
pasimestute. Aš eisiu jums apel
sinų nupirkti, o jus palaukite 
čia ir niekur neikite, kaip va
kar, kai a.? beveik dėl jūsų į 
traukinį nepasivėlinau.

.Kur aš jau eisiu, — įnoriui 
atsakiau aš. <

-—žinau, žinau. Jus, kaip kū
dikį, reikia daboti.

Odesoje ji surado
užsakė man ^onią ir puikiausią 
vakarienę.

O garlaivyje, kai 
žiavova į Sevastopolį, ji, guldy
dama mane į lovą/paglostė ma
no veidą įr peržegnojo:

Kai mudu grįžova į Peterbur
gą, aš mušiau ’ telegramą Pere- 
pletovui, kad jis mudu pasitik
tų.

Buvo taip: nespėjo traukinys 
sustoti, kaip aš iššokau iš vago 
no ir puoliau Perepletovui j 
glėbį.

—Apsiaustą! — sušuko su
sirūpinusi Elena Nikolaevna, 
žiūrėdama pro vagono langą.— 
Aš visai nenoriu, kad jus sušal- 
tute... Apsivilkite apsiaustą. Be
je, koks, jūsų namų telefonas? 
Aš iš stoties skambinsiu į savo 
namus ir tuo pačiu laiku ir į jū
sų, kad valgyti pagamintų; nuo 
pat ryto jus beyeik r nieko ne
valgote.

Nustebinti Perepletovo žvil
gsniai mane labai linksmino. 
Elena Nikolaevna išėjo pas

mudu va

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktu 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienom.

♦ ♦♦♦♦

sakydavo
O beibei

ir sėdant į kitą 
nereikėjo nieko 
eidamas aš tik

SIRGO TREJUS METUS
BE JOKIOS PAGELBOS

(Jalų gale surado sveikatą 
vartodama Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound 

f
Columbia, S. C. — “Jūsų gyduolės 

padarė man tiek daug gero, taip kad 
aš jaučiu esu sko
linga visu savo gy
venimu. Per trejus 
metus aš sjrgau ir 
buvau gydoma (lak
tai ų, bet jie man 
nieko negalėjo pa
gelbėti. Paskiau aš 
pradėjau vartoti 

- Lydia E. Pink- 
H ham’s Vegetable 

JH Compound ir pasi- 
'.i. dariau taip stipri, 

kad galiu atlikti savo namų reikalus, 
bet pirmiau aš vos tik galėjau pa
sivalkioti. Aš taipgi vartojau Vege
table Compound laike mano permai
nų gyvenime ir tas palieka mane ge
roje sveikatoje. Aš rekomenduoju jas 
kaipo geriausias gyduoles dėl mote
rų permainoje jų gyvenimo ir jus ga
lite vartoti tuos faktus kaipo paliu
dymą”. — Mrs. S. A. Holley, R F D 
No. 4, Columbia, South Carolina.

Kam kentėti per metų eiles nuo 
nugaros skaudėjimo, nervingumo ir 
niio kitų žinomų moterų ligų, nuo pat 
jaunų dienų iki viduramžio, kuomet 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound suteiks jums palengvininui.

Pardavinėdami visoje šalyje Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound, 
virš 200,0(10 gavome atsakymų ir 98 
iš kiekvieno 100 raportuoja, kad ga
vo pagelbą.

SVEIKATA — TIKRIAUSIAS 
TURTAS

MOKSLAS —TIKRIAUSIA VILTIS

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

“Gydytoją” leidžia Amerikoj Lie
tuvių Daktarų Draugija. Redaguoja 
Dr. A. J. Karalius ir l)r. S. Biežis.

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

“Gydytojas” įtalpina gražių paveiks
lu.
UŽSIRAŠYK VISIEMS METAMS

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

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

SEVERA’S

ODINĖS LIGOS g 

yra tankiai nepakiančiamas; 8 
gali’būti pergalėti vartojant S

ESKO
Antiseptiškas mostis. §

S
Sutaisytas prašalinimui t
niežėjimo ir kitu ‘
odos irritacijas. e

' Kaina 50 centai. ■

Pirmiausiai kreipkis į aptieką. g

McCOVVAN
Gydo Hcmorhoidue be Peilio 

eS kausmo. Neieįydye Nemokėk.
6301 So.Tark Avė.

W. F. SEVERĄ CO. \ ;u1 
CEDAR RAPIDS, iOWA ■ ■

AR JĮĮS SERGATE?
Ar norite būti išgydytais už 
ketvirtą dalį paprastos kainos?
Per visą šį mėnesį gydysime 

visus sergančius, kurie tiktai 
atsilieps pas mus, ui ketvirtą da
lį paprasto mokesčio. Mes gydy
sime jumis tokiu pat budu ir 
toldopnš pat gyduolėmis, kaip 
jąs- niokotume! pilną kainą. Tas 

’tfpfeČialis pasiūlymas yra pada
rytas supažindinimui sergančių 
žmonių, su labai geru ir pasek- 
niisgu gydymu I1OUSE oi’ 
HEALTH.

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

AKINIŲ EKSPERTAS 
1’81)1 So. Ashland Aw:

Kam įkiš, 18 gatvės
,< . Kandau iru H

;) ■ ' vLinas augstas 
,v ii'l. 17 

Ant PlattVAplickos
Pastebėkite mano i$kabą

Valandos1 nuo 9 ryto iki 8:30 va- 
karft. Nedalioj nuo 9 iki 11 'ryte

... . simptomai, dcl 
kurią matymas reikalauju pagcl? 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
niu? Pasitarkite su manim šian
dien. --- Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.x 

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti

Atnargial prižiūrimi nagai, 
sveika veido išžiūra ar nau- 
{'ausios mados aprčdalai tie
ms patčinyti, jeigu plaukai 

bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskite, kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų jūsų .gra* 
žumą. Naudokite ^uffles
kas vakaras per dešimt dienų

• ir ^pleiskąnos ’Aupjaus išnyks. 
PoXto/ retkarčiais-' nąirdhjent 
apšisAugosite hįo jų..'Rų(fics 
parduodam jujiųMvaistininkas 
poy^GSc bojiką V arba ' 75c 

- tiesiog iš ląbpratorijos.

F. AD. RICHTER & CO

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą iį mėnesį gydysiu visus pa

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenčjusiu ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydyme 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymą? 
ligų yra specialumas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

Daktaras dėl Tyrą
Praktikuoja 25 
tus — tai yra ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą; ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 

• taip?
ItaDR. M. G. MARTIN 

_ W. Madison St.
Chicago, III.■ ' /

Suteikiame Europiikas Gyduoles
SUŽINOK TIESA. Wa«arhiano bau 

dytnai juaų kraujo, ar mikroakopfnia erzami 
tiavimaa jonų slaptybių suranda, ar jus cisats 
Huosaa nuo Ugoa, ar na. Peraitikrinkit I Gyvas 
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujai 
gyduolių autaisynias, perkeičia praktiką medi
cinoje ligoa iigšiol skaitomo* neįveikiamomis 
lengvai paaiduodk kitam mokslifikam gydytnt 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj vlsu» 
vdliau'aiua senintus, liepus., antitoksinu*, bak
terijas >r naujausias, ypatingas gydbbles b 
vcIihusIiih ir gerjauaina hod'is gydymui utai 
lenėjusiij negalių. Stok prie būrio dėkingų už 
ganėdtntų pacijantu, kurie plaukte plaukia ) 
mano gydymo kambarius l^sdien. Ateik tuo 
jau dėl dyka >p*iurejimo ir slapto egzaminą 
vinto,

X—RA Y EGZAMINACIJA $1
Nelauk lig paskutinių dienų, kac 

iel pardaug svieto mano ofise neg* 
ėtunet pasikalbėti su manim. Tai 
iingas gydymas. Nėra apgavint 
ų» /ylimų ar prižadėjimų. Pasekm* 
■n m tokios, kokių norite.

Valandos: 9 rytą lig 6:30 po p 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lif

8 t/akare, Nedaliomis: 9 lig’ 1.
DR. H. G. MARTIN 
337 W. Madison St

(Kampas Madison ir So. Market)
VĮ.

Taip kaip 

žiurėtumės į 
veikslą.

pa

THE HOUSE OF HEALTH
(Federation Bldg.) 164 W. Washington Str.

Chicago, 111,
Užprašome visus atsilankyti, 

suteiksime dykai patarimus. Gy
dome visas chroniškas ligas, 
kaip tai nervų ligas, odos ligas, 
kraujo ligas, kaip vyrų taip ir 
moterų, reumatizmą, rugšlumus 
kraujuje. plaučių ligas, širdies, 
kepenų, skilvio ir inkstų. Viso
kias formas persišaldymo, ast
mą, egzymą. skaudulius, odos li
gas ir kitokias ligas, kurių kiti 
daktarai negalėjo išgydyti.

Musų tikras išegzaniinavimas 
ir laboratorija parodys tikrą 
stovį jūsų sveikatos stovį taip 
kaip knygą. Liga tikrai pripa
žinta taip kaip puse išgydyta. 
Egzaminuojame su X-Ray ir su 
mikroskopu ir su opthalmic gy
dome užkietėjimą arterijų. Iš

viriame spaudimą kraujo, taip
gi vartojame visą mokslinį ži
nojimą dėl gydymo ligų.
Musą nužemintos kainos tikram 
f išegzaminavimui $3.00

Valandos kasdien nuo 9 vai. 
ryto iki 5:30 vai. vakare, ket
verge, seredoj ir subatoj nuo 9 
ryto iki 8 vai. vakare, nedėlioj 
nuo 9 ryto iki 1 vai. dieną.

Ateikite ir prisidėkite prie 
jūsų kaimynų ir\kitų gerų pa
cientų, kurie įdėjo j musų ofi
są ir liko išgydyti.

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas Ješvječia gražus;
Sveikata atgyja, kaip auita dangui.

KODĖL?
RYTAS 
PIETUS — 
VAKARAS

TODĖL, KAD: ;
Diena be ryi.6, žmogus be Salutaro 
negali būt!
1) — Salota ras priduoda apetitą;

Salų taras vidurius išvalo; hl LIKAi A.
3) — Salutaras pataiso sveikatą. ) 

Tik vienas doleris Ir kvoteria bonk«d.
Klauskite aptieko.se arba prie

SA LUTA RAS DRITG & CHEMICAI, (O
639 VV. 18th St., Chicago, Illinois. fa$

aptieko.se


,SALTI PAGAVAU
-----------------------—Rašo D r. Margelis,---------------------

1. ‘ šaltis” — dažniausiai pasi
taikanti liga

Kas iš musų kada nors nesir- 
gome “šalčiu”? Veikiausia visi. 
O gana daug tarp musų yra ir 
tokių nelaimingų, kuriems be
veik kiekviename sezone, vadi
nasi, ir rudenį, ir žiemų, ;r pa
vasarį, ir, pagaliau, vasarų ten
ka “šalčiu” susirgti. Kad tai dar 
koki sykį, tai butų nieko, bet 
tenka ir du ir tris ir daugiau sy
kių sitsirgti.

Ir tik stebėtis reikia, kaip šian 
dien dažnai tenka žmones apie 
“šaltį” kalbančius išgirsti. Kur 
tik tu neisi, tai bemaž visur šio
kie atgarsiai ausyse atsiliepia: 
“šaltį pagavau.” “šaltį turiu ’. 
“šaltis kuone baigia jau mane 
usmaugti. “Ar nežinai .kartais 
gerų gyduolių nuo šalčio?” “Aš 
sergu šalčiu taip žiema, taip va
sarą . -i

Dažniausiai betgi tenka išgir
sti žmones sakant: “šaltį paga
vau”. Todėl čia tokiu nusaky
mu net ir visą šitą raštą pava
dinau. ■ .

O ir pati ligfa “šaltis”, kaip to
liau matysime, nėra taip jau vi
sai menka, kaip dauguma žmo
nių pratę manyti. Ji kartais taip 
skaudžiai žmogų nukamuoja, 
kad jis gana ilgai ją pamini. Tai 
iš tikro labai įkii'i ir varginanti 
liga. Laimingi yra tie, kurie ir 
moka ir netingi nuo jos išsisau
goti.
2. Bet ką gi iš tikrųjų “šaltis” 

reiškia?
Medicinos moksle tokio daik

to, kaip “šaltis”, visai nėra. Ką 
paprastai žmonės vadina “šal
čiu galvoje,” “šalčiu krutinėję”, 
tą visa medicinos mokslas vadi
na staigiu nosies gleivinės plėvės 
įdegimu, staigių kvėpuojamųjų 
vamzdžių įdegimu.

Bet pravartu, man regis, apie 
vienoki ar kitokį šitos ligos pa- 
vaJinimą ir daugiau šį bei tų nu
sakyti.

Ana ve Lietuvoj, pavyzdžiui, 
“šalti” paprastai sloga žmonės 
vadina. Jie, rodos, sako nosies 
sloga, gerklės sloga, krutinės 
sloga (iš teisybės, tai ne kruti
nės sloga, bet kvėpuojamųjų 
vamzdžių). Čia, Amerikoj, ma
toma, nuo anglų lietuviai išmo
ko ir įprato kitaip “šaltį” pava
dinti: “šaltis galvoj” (“cold in 
the head”), “šaltis krūtinėj” 
(“cold on the chest”), jie čia 
sako.

Pagaliau, “šaltis” dar ir ka
taru (anglai sako ca trach; lati- 
niškai catarrhus, graikiškai 
catarroos, eatarrous: bėgimas 
žemyn, tekėjimas, glite; mat, 
kata reiškia žemyn, o rein — te
kėti) gana dažnai paprastų žmo
ni ly vadinamas tėra.

O “rožiniu šalčiu” (“rose 
cold“) anglai supranta šieno šil
tinę (hay iever), arba rudeninį 
katarą (autumnal fever), arba, 
pagalios, šieno dusulį (hay asth- 
ma).

Jau tik iš vienų vardų galima 
numatyti “šalti” ne bito kuo 
esant. Jis ne juokais turėjo žmo
nėms įgristi, jeigu jie tiek daug 
visokių vardu dėl jo sugalvojo. 
Ir kad tai bu i u viskas. Bet kur 
čia tau! Ne tiktai staigiu, bet 
dar ir įsisenėjusių “šalčių” turi
me.

Taip tai taip. Dabar imkime 
ir šituos visus “šalčius” galas 
nuo galo smulkiai išmagrinėki- 
me. žinoma, tatai darydami ga
na daug* darbo turėsime ir ne 
mažai vietos laikraštyje užimsi
me, tačiaus, pažinę “šaltį” nuo 
galvos ligi kojų, ne tiktai mo
kėsime nuo jo'išsisaugoti, bet ir,

* J. ‘

pasitaikins ji gauti, ‘ žinosime, 
kaip reikia tikros pagalbos ieš
kot. k ’

Tik prieš pradedant tokį darbą 
dirbt, neužmirškime visų pir
miausiai sveikų nosį gerai pažin

ti. Juk “šaltis” dažniausiai į no
sį susikrausto, na, ir tenais vi
sokių iškadų pridirba, vadinasi, 
ima ir sveiką nosį pagadina. 
Nepažindami gerai sveikos no
sies, vargiai galėtume‘atskirti ją 
nuo sugadintos. Todėl išmokime 
pirmiausiai sveiką nosį gerai pa
žinti, o jau tik paskui eikime su
gadintos pažiūrėti.

Taigi, visų pirmiausiai apsidir
bkime su nosies sudėtim (ana
tomija) ir veikimu (fiziologija).

NOSIES SUDĖTIS IR 
VEIKIMAS

1. Nosies sudėtis
Gerai į nosį išvidės ir išorinės 

piisižiurėjus, atrodo; lyg tai 
esama dviejų nosių: išorinė no
sis ir išvidinė nosis.

Išorinė nosis atrodo kaip ir 
trikampis (trikertis), subudavo- 
tas iš tam tikrų kaulų ir krem
zlių. Jos paviršius gražiai oda 
aptaisytas., o vidus ir gi nepras
čiau slidžia bei gleivėta plėve 
išklotas. Gale nosies prasideda 
dvi skylės, paprastai šnervėmis 
vadinamos. įėjimas į šnerves 
yra priekinė nosies anga. Čia pa
prastai yra šiek tiek plaukų, ku
rių naudą paskui pamatysime.

Kaip tik už priekinės nosies 
angos prasideda nosies landa, ar
ba ląsta, kuri ir eina ligi užpaka
linės nosies angos,. Viduryje lan
dos stovi dalomoji nosies sienelė, 
kuri perdalo didžiąją nosies lan
dą į dvi mažesnes landas, arba 
skyles: dešinėj i ir kairėj i. Vir
šutinė ir užpakalinė nosies dalo
mosios sienelės dalys yra sutai
sytos iš nosies kaulo, stačiosios 
(vertikališkos) rėtikaulio (os 
ethmoįdeurii: graikiškai ethe- 
inoides reiškia kaip ir rėtis, ar
ba sietas; ethmos sietas, o eidos 
forma) lentelės ir žagrikaulio 
priekinė ir žemutinė dalys pa
daryta iš kremzlės.

Kaip dešinėj, taip ir kairėj 
nosies landose yra po tris kniau
kles, — tai plonutės lukšto pa
vidalo auselės. Tarp kniauklių 
yra tarpai bei takai. Imant, ši
tuos takus iš priekio į užpakalį, 
gaunama aukštasis, vidurinis ir 
žemasis takai.

Tarp aukštojo tako ir rėtikau
lio ląstelių yra siauras kanalėlis. 
O pravartu čia jį pažymėti la
biausiai todėl, kad va gavus no
sies įdegimą, per šitų kanalėlį 
gali ir rėtikaulio ląsteles pasie
kti, na,- ir da didesnės bėdos 
žmogui padaryti. Abipus išvidi
nės nosies randasi didelės viršu
tinio žandikaulio ląstos. Šitos 
ląstos susijungia su nosies lan
domis tam tikru kanalu, kurio 
nosinis galas išeina kaip tik į 
vidurinį taką, kuris, kaip žino
me, randasi tarp vidurinės ir 
žemosios kniauklių. Ir čia pra
vartu pastebėti, kad gavus no
sies įdegimą, le>gyai galima gau 
ti ir viršutinio žandikaulio bet 
kurios ląstos įdegimas. Ir žemu
tinis takas yra su kuom nors 
susigiminiavęs. Ateina į jį iš 
ašarų maišelio kanalėlis, kuriuo 
ir teka ašaros į nosį.,Mat, aša
ros, nuplovusios akį, suteka į 
taip vadinamą ašarų šulinėlį, iš 
kurio dviem ašarų kanalėliais 
jos teka į ašarų maišelį, o iš čia, 
ašarų maišelio ir nosies kanrilė- 
liy, tiesiog į nosį. Bet kai žmo
gus verkia, daug ašarų plaukia, 
jos nespėja kanalėliu į nosį su
tekėti, tada ašaros ir per vei
dus ritasi. Reikia suprasti, 
kad tokių kanalėlių yra du, kiek
vienas išeina iš ašarų maišelio, 
ką turi kiekviena akis, ir eina į 
kiekvieną nosies landą. Galima' 
sakyti: dešinys.;? ašafų \ mai
šelio ir nosies kanalėlis- ir kairy
sis, ųšariį maišelio ir uostos^ka£ 
nalėhs.

Viršutinis žandikaulis ir go
murio kaulas atskiria nosies 
landas nuo burnos landos, o gul
sčioj i rėtikaulio lentele atskiria

Kanados provincijos Manitobos 
sniego audros/ kuri ten siautė 
t

< SNIEGAS WINNIPEGE. - 
parlamento rūmai veik izoliuoti 
šeštadieny, kovo' 21 d.

nosies, landas nuo kiaušo landos.
į nosies landas galima įeiti 

per abu galu, vadinasi, per prie
kines šnerves, kurios yra išori
nėj nosy j, ir kurios atsidaro į 
ryklę. O tai yra labai svarbu, 
ypač kai ima žmogui iš nosies 
kraujas smarkiai tekėti, čia ga
lima nosį vata prikimšti ne tik iš 
oro, bet ir iš burnoj teisingiau 
sakant, iš ryklės. <

Kadangi nosis, kaip biskį to
liau matysime, tris didelius ir 
kelis mažesnius darbus atlieka, 
tai ji ir ganėtinas prietaisas tam 
turi.

Uoslės jutimo įtaisymas yra 
viršutinėje nosies dalyje, — tai 
kaip tik toj, kur aukštoji kriau
klė tuno. Čia ir slidžioji gleivinė 
plėvė yra kitokia. Ji atrodo gel
tona, išklota dengiamosioms lą
stelėmis, kurios eina giltomis ir 
neturi paprastų plaukelių. Jose 
įsikasę tuno uoslės liaukos, ku
rios mažais kanalėliais paviršį 
siekia. Bet įdomiausiu mums čia 
daiktu yra uoslės jutimo ląste
lės. Jos randasi tarp palaikomų
jų ir phpėdinių, ląstelių. Uosles 
jutimo ląstelės yra labai pana
šios stuburo smegenų mazgų lą
stelėmis. Taigi jos yra nervų 
ląstelės. Jos turi didelį apskritą 
gramduolį ir neperdaugiausiai 
protopliazmos. į paviršį išeinan
čios jų atžalos turi stiebelio pa
vidalą. O kai šitas stiebelis spėja 
visai į paviršį išeiti, tai jis išsi
dalina į daugelį plonutėlių, lyg ir 
plaukai, atžalėlių, kurias papra
stai uoslės jutimo plaukeliais va
dinama. Bet uosles jutimo ląs
telė dar ir kitą atžalą turi. O tai 
yra atžala, kuri eina į vidų, ne į 
lauką. Ji vadinasi uoslės nervo 
siulu. Po daugelį šitų siūlų susi
meta į atskirus pluoštelius,- pa
sidaro tokių pluoštelių apie 15 ar 
20, ir per rėtikaulio skylėtos eina 
į galvos smagenas. x

Vidurine ir žemutine kniau
kles, nosies šonas ir nosies dalo
moji sienelė, išėmus jos pačią 
aukštąją dalį, uoslės jutimo įtai
symų visai neturi. Už tai čia 
nėra nervų ląstelių, čia ir den
giamosios ląstelės yra biskį ki- 
tokesnės, mat, jos turi tam tik
rų plaukelių. O jau kraujo inde
lių, tai šitoje nosies dalyje tiek 
ir tiek yra. * ’ X.
2. Nosies veikimas (funkcija)
,<Nošis yra .ne prasta darbinin- 

kę. Trejetą didelių-ir keletą ma
žesnių darbų ji atlieka.

Vienas iš svarbiausių nosies 
darbų yra suuodimo darbas, šitų 
darbą atlieka aukštoji nosies da
lis, kur raudas uoslės jutimo lą-

stelės, arba nervų ląstelės, štai 
kaip visa tai pasidaro: Medžiaga, 
kuri turi vienokį ar kitokį kvap
snį, išleidžia iš savęs labai ma
žas dalytes į orą. Kai žmogus 
kvėpuoja, tai ir šjtų dalelyčių su 
oru į nosį pritraukia. Jos*, pasie
kę aukštąją nosies dalį, patenka 
Į skysčių, kuriame visados uos
les jutimo ląstelių galūnės, tary
tum, maudosi, čia mažytės me
džiagos dalytėlės ištirpsta, ir'tik 
ištirpusios padilgina (paaukšti
na) nervų ląsteles. Dabar,' im
pulsai iš nervų ląstelių eina tam 
tikrais takeliais (nervų ląstelių 
atžalomis ir šitų atžalų pluošte
liais) į galvos smagenas. Čia jie 
atsiduria į tam. tikras vietas (kai 
rašysiu išimtinai apie galvos 
smagenas, tai šitas 'vietas itin 
smulkiai išgvaldysiu), kur ran
das tam tikros kvapsnio pažini
mo ląstelės.

Stebėtina, kaip mažos dalely
tės reikia uoslės jutimo • ląste
lėms padilginti. Pavyzdžiui, pa
imkime vieną miligramų (1000 
miligramų eina į gramą, 373 
gramai eina į vieną svarą) mer- 
kaptano (sielinis alkoholis, ku
riame deguonie vietų užima sie
ra, pav., CH3SH arba 
C2115SH) ir išdalykime į 460,- 
000,000 (keturi šimtai šešiasde
šimts milijonų) dalelyčių. Da
bar, užtenka tokios dalelytės1, 
idant padilginus uoslės jutimo 
ląstelę ir, taip sakant, suuodus 
merkaptano kvapsnį.

Uoslė žmogui jau nebėra taip 
reikalinga ir naudinga, kaip že
mesniems gyvūnams, vis dėlto 
be jos butų vargas apsieiti. Su 
uosle žmogus pažįsta įvairaus 
maisto sveikumą ar sugedimi 
O tai yra labai svarbu. Neturint 
tokio įnagio, kaip uoslė, dažnai 
butų galima ir sugedusių daiktų 
prisivalgyti, kas pagamintų ne 
tiktai ligų, bet ir mjrtj. Paga
liau, juk gana dažnai ir su viso
kiomis dujomis susitikti tenka. 
Bepig žmogui jų išslsaugot, kad 
jis suuodžia ir tuoj žino, kas per 
vienos jos yra. štai, paimkime 
kad ir tas dujas, kuriomis na
muose valgius verdama, šilumą 
ir šviesą gaminame; jeigu tik jos 
per kokį plyšelį išeina, tai jau 
mes ir žinome, nes musų uoslė 
pftsako. Tuoj bandome patys ar
ba ir tam tikrų žmpgų .pašaukę 
plyšius užtaisyti.-Juk tai ir svei
katai ir gyvybei gal didelio pavo
jaus pasidaryti.

Vidurinė ir žemoji, taigi di- 
dėji, nosies dalys daugiausiai 
kvėpaviimo darbų dirba. Čia no
sis ir įtaisyta taip, kad galėtų ši
tų darbų atlikti kuogeriausiai. 
Turi, kaip jau žinome, vidurinę 
ir žemutinę kniauktos, landos šo
nų, paskui dar ir nosies dalomų
jų sienelę — visa gražiai tam ti
kra plėve išklota, šita plėvė ir 
yr kaip tik tam padaryta, kad va 
per nosies skyles įeinantį: orų iš
sijojus, sudrėkinus ir apšildžius, 
žodžiu, padarius tokiu, kokį plau 
čiai geriausiai mėgsta.

j 
Pagaliau, nosis labai daug pri-; 

sideda prie žmogaus balso padi
dinimo, išdailinimo, žodžiu sa
kant, pavertimo į ryškų ir gra
žų garsų (tonų). Balso šaltinis, 
arba balso stygų virpėjimas, juk 
išduoda laba* žalių, nepriimnų,, 
neryškų ir nemuzikalų garsų. Ši- 
tokis garsas visai neturi harmo
ninių tonų, arba virštonų (over- 
tones), ir jis stačiai yra priklos. 
Tik kai ve balsas, iš balso vir
pančių stygų išėjęs, patenka į į 
nosį (žinoma, ir kitur, bet čia ne 
vieta apie tai kalbėti), tada jis 
labai daug pratarti virštonais 
bei įgauna ryškesnės ispalvos 
(tembro), žmogaus balso tonų 
plonumas (aukštumas), storu
mas (žemumas) ir stiprumas 
baisiai daug priklauso nuo jo no
sies. Nestebėtina už tai, kad 
Jeane de Reske ne sykį pasakęs 
yra, kad juo jis daugiau balsų 
studijuoja, juo labiau įsitikina, 
jog tai yra nosies reikalas.

Į nosį suteka akis nuplovusios 
ašaros, kurios jau nebėra dau
giau reikalingos. Tai labai svar
bu, nes kitaip — ir neverkiant 
ašaros per veidus riedėtų.

J nosį gana dažnai susirenka ir 
šiaip jau kunui nebereikalingų 
dalykų-dalykėlių, kuriuos žmo- 
gus lengvai iššny.pšti gali.

Kasi •gali dabar sakyti, kad no
sis yra prasta darbininkė?

Galų gale, nosis dar ir prie 
žmogaus veido padailinimo gana 
daug prisideda. Į ką gi jau mes 
būtame panašus nosies neturė
dami? O jau tos skaisčiosios 
musų mergelės, tai ir visai ne
skaisčiomis atrodytų...

...................................... 1 ......... ■<

Lietuvos darbininkų sa
vaitinis laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
Gaunamas “Naujienų” 

Ofise ir skyriuose. 
Kaina 5c.

Mokėk Pusę—
Ne Daugiau!

ETNOLOGU A (šerno), apdaryta $4, dabar tik $2. 
GEOGRAFIJA (šerno), apdalyta $4, dabar tik $2. 
GAMTOS ISTORIJA, apdaryta $1.50, dabar tik 75c. 
GAMTOS PAJIEGOS, apdaryta $1.50, dabar tik. 75c. 

f GYVULIŲ PROTAS, apdaryta $2, dabar tik $1.
: KAIP GYVENA AUGMENYS, apdaryta $1.50, dabar tik 75c.

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS' IR ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS 
ŽODYNĖLIS, apdaryta $1.25, dabar tik 60c.

18 ANGLŲ KALBOS LEKCIJŲ $5, dabar tik $2.50.
23 ARITMETIKOS LEKCIJOS (nuo žemiausios ligi aukščiau- 

l šiai), $3, dabar tik $1.50.
13 LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKOS IR SINTAKSĖS' 

LEKCIJŲ $3, dabar tik $1.50. .
TEISIŲ VADOVAS IR PATARĖJAS, apdaryta $2, dabar tik $1. 
LYTIES MOKSLAS, apdaryta $7, dabar tik $3.50.
NEMATOMI PRIEŠAI LR DRAUGAI ŽMONIŲ, apdaryta $1.20, 

daba^tik 60c. , ■
SVEIKATA, apdaryta $2, dabar tik $1.
ANTRAS KRIKŠTAS, apdaryta $1, dabar tik 50c.
BEN-HUR, apdaryta $2, dabar tik $1. <
MEILĖ IR DAILĖ, apdaryta $2, dabar tik $1.
PORTUGALŲ MINYŠKOS MEILIŠKI LAIŠKAI, apdaryta $1.50 

dabar tik 75c.
RAISTAS, apdaryta $2.25, dabar tik $1.10. ,, “75
TIKRI JUOKAI, apdaryta $2, dabar tik $1. , 1 • >’i<|
VELNIO BAŽNYČIA, apdaryta $1.50, dabar tik 75c. ” >ttJ
VIENUOLYNO SLAPTYBĖS, apdaryta $2, dabar tik. . ■< ' 
CHINIJA, apdaryta $1, dąbar tik 50c.
Iš MANO ATSIMINIMŲ, apdaryta $2, dabar tik $1,./ '
MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠSIPLĖTOJIMĄS, Apdaryta 75c, 

dabar tik 35c. J I •
Pinigus siųskite: money order arba .dbjeiius registruotam 
laiške. Kas norit kitokių knygų, reikalaukit katalogo. 
Adresuokit (-)

\

Margerio Knygynas
2023 St. Paul Avenue - Chicago, Illinois

J. J. STASUEANIS
1 (EAGLE M U SIC CO.)

SALE!!! PIANO SALE!!!
Čia yra geriausi Player Pianai: Stein- 
meyer,- Frąnklin, Baldwin, Charlton, 
Harding ir Symphony Grand.
Taipgi vartotų Player Pianų turime,
kainos $200 ir aukščiaus. Mes duodame ant 
lengvų išmokėjimų. Taipgi senus išmainome 

ant naujų. Pas mus 150 dolerių pigiaus negu ki
tose krautuvėse. Ir Lietuviškų Rolių, Dainų, Šokių 
didžiausis pasirinkimas. Irgi Victor Lietuviški 
Rekordai tūkstančiais naujų numerių kas savaitė.

3236 So. Maisteli St., Chicago, Illinois.

-k
Nuga-Tone

20 DIENŲ
GYDYMO 
BANDYMAS

Pasiskubink!
f

Jeigu, dar negavai Aukso Plunksnos, 
arba kitos kokios gražios' Dovanos iš 
UNIVERSAL STATE BANK, tai pasi
skubink ją gaut, nes Dovanų laikas jau 
baigiasi.

Dovanos yra duodamos tiems kurie 
dabar atsidaro Naujų Taupimo Sąskaitų, 
arba perkelia savo pinigus iš kitur į šitų 
puikų Lietuvių Bankų. \

Atsargos Kapitalas $300.000.00.
Tilrtas siekia arti $3.000.000.00. . , v

■Bniwsd State Bank
3252^0. Halsted St.

f) ’ < 
t

R 4-24 
Ltth. 500 
12 tu.

PINIGŲ NESIŲSKITE J
Tik tuoj išrašykite ir prisiųskite že

miau paduotą kuponą! Tai visa, ką, jųa 
turite daryti, kad gavus pabandymui 20 
dienų gydymą pagalba Nuga-Tone—vidurių 
liuosavimo vaisto, kuris reguliuoja ir stimu
liuoja kūno funkcijas ir prigelbsti sistemai 
atlikti tą darbą, kuris jai paskirta pačios 
gamtos.

Nuga-Tone turi atatinkamoje formoje 
Geležies, kuri yra reikalinga sveiko ir raudono 
kraujo padarymui. Tai Geležis raudonina 
skruostus ir stiprina muskulus. J'Juga-Tonc 
taipgi turi vaistų formoje Fosforo elemento, 
kuris labaj svarbią rolę losią musų kūne. Prie 
viso to Nuga-Tone ,dar turi Šešis kitus nau
dingus dalvkus. < Tie puikąs vaistai yra varto
jami geriiftsių viso pasauliu daktarų prigelbc 
jimui gamtai ir sustiprinimui kūno.

• Nuga-Tone yra daktaro recftptan, kuris 
daug kartų buvo išrašomas ir begiu trijų dešimčių 
suviršum metų davė gerų rezultatų. ■ Tūkstančiai vyrų 
ir moterų labai giria Nuga-Tone, nes tas vaistas suteikė 
jiems geresnę sveikatą. Nuga-Tone yra tikrai geras vaistas ir turi pagelbėt! jūsų 
atsitikime, priešingai jis jums nei cento nckainuous.

Nuga-Tone stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustiprina kūno funkcijas. Jis 
stimuliuoja ir reguliuoja vidurius, sustiprina pilvo veiiksmą gerina apetitą ir prigelbsti 
virškinimui. Nuga-Tone pašalina vidurių užkietėjimą ir gazus. pra:alina blogą kvapą 
ir aukepima nuo liežuvio, paliuoauoja nuo galvos skaudėjimo ir gražina odą, kuri lyg 
purvu yra apnešta nuo virdurių užkietėjimo ir kitų ligų. Nuga-Tone yra vienas pui
kiausių vaistų—jia priduoda Jums daugiau gaivumo ir ambicijos. Vartok Nuga-Tone 
kelias dienas ir stebėk permainą—jus pasidarysite linksmenani laimingesni ir pajusite, 
kad verta yrą gyventi.
VEĮBūnm. ŠIANDIEN!
irotiė savo gerumą tukstar^čiąms vyrų*ir moterų^—leiskite įrodyti jo naudingumą jums. 

, Vartokite jkuppną tuoj,‘kad;nepamirątute. Nuga-Tone yra pardavinėjimas taipgi ap- 
tickose tuo<8upratimu )r sutartimi, !kad jis turi patenkinti jus/arba pinigai grąžinama. 
Žiūrėk sutartį <ant kiekvieno, paketul^o.- <

DIENU BANDYMO KUPONAS-—------
NATIONAL LApORAlORY, Dept. Lith. BOlp , t018 S. Waba#h Aje., Chicago. v

GERBIAMIEJI: Prisiųskite man išbanymui Nuga-Tone 30 diėnu apjnq)cant pašto 
išlaidas ir taja sąlyga, jog aš vartosiu jį 20 dienų ir jeigu jia pagelbės, tai užntokesiu 
jums $1.00; jeigu nepagelbės, tat likusią paketuko dalį aš augražinaiu jum* ir nieko 
nentokčlsiu. ' .»* /
Vardas,.........................................................            .
Gatvj ir No arba R. F. D..
Miestas.......... .................. ...... .Valstija.

A
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Salote Bitter Išdirbystė

Sis pagarsėjęs! pilvui gydyti biteris 
buvo vartojamas daugelis metų kai
po vidurių vaistas.

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

Jis yra padirbtas iŠ paskirtų žolių, 
medžių žievių, šaknų ir tyrų Califor- 
nijos vynuogių. Biterų kiekybės ge
rumą niekas negali viršyti.. Aptie- 
kęrius-chemikas užžiuri jo iŠdirbiipą 
užtikrindamas jo nuopelnus.

Kaip pilvus nedirba, visas žmogaus 
organizmas yra uinuodintas, ir tada 
inkstai nustoja dirhę ir baisus ne
smagumas ir nuovargis yra jaučia
mas.

Kad vartosite kaip nurodyta šj pil
vo gydymo biterį ir ifitirsite jo nau
dingumą, nebusite be jo.
Įsigyk bonkelę į savo namus. Reika
lauk nuo savo aptiekoriaus "Balute 
Stomach Bitters”, arba užsakyk tie
siai iš musų.

Salote Drug & Chemical Co.
616 West 3lst Street,
Phone Boulevard 7351

X-Ray_ _ _ _ $1.00

Vyrai ir moterys kenčianti. Žino
kite tiesą. Tikra pilna egzaminą 
cija musų specialistų dasiekia pa
čius pagrindus jūsų trubelio ii 
prašalina juos. Nėra spėliojimu, 
tikras ir teisingas egzaminavimas 
musų specialistų siekia pačius pa
grindus jūsų ligos ir juos prašalina 
Nėra spėliojimų, dalykas daromas 
tikras ir akuratfškas. Ar jus turite 
prastą apetitą, užkietėjimą vidu
rių, skilvio skausmus, krutinės arba 
nugaros skaudėjimus, galvos skau
dėjimą, svaigulį, nervingumą, asth- 
ma, odos ligas, skilvio ir pūslės 
trubelius, gali stones, rupturą, ar
ba privatinę arba chronišką ligą.

Negaišinkite laiko su gyduolė
mis arba daktarais, kurie nesutei
kia pasekmių. Dauįgelis yra nusi
minusių ir mano, kad jau nėra pa- 
gelbos. Nenusiminkite (laukite jū
sų eksperto patarimą ir nuomonę, 
šimtai jau dabar yra sveikais ir 
linksmais. Prisidėkite prie dauge
lio užganėdintų ir išgydytų žmo
nių, kurie atsilanko j musų priva
čius kambarius <lel gydymo kas
dien.

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

Jei iųs norite greitų pasekmių 
atsineškite šį skelbimą su savim I- 
gaukite $10 X-RAY egzaminaciją 
ir kraujo spaudimo egzaminaciją. 
Viską už $1.00.

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
505 S. State St., kain. Congress St.

Privatis įėjimas, 7 E. Congress 
St„ prieš Ix?ither 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.

— ■—................ , „

: Reumatizmas sausgėlė
* Nesikankykite «avęs skaus-
■ mais, Reumatizmu, ’ Sausgėle,
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
■ —raumenų sukimu; nes skau- 
w dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
** dažnai ant patalo paguldo.
* CAPSICO COMFOUND mo-
* stis lengvai prašalina viršmi- 

nėtas ligas; munr.-s šiandie dau-
* gybė žmonių siunčia pa dėk a-
* vones pasveikę. Kaina 50c per 

paštą 55c arba dvi už $1.05.
” Knyga: "ŠALTINIS SVEI-
— KATOS”, augalais gydyties, 
B kaina 50 centų.

= Justin Kulis
■ 3259 South Halsted Street,
■ CHICAGO, ILL.

SATYRA IR JUOKAI
Parfaužų Pastabos apie 

Gerus ir Blogus Daiktus
N_______________________________________ .__________________ ________________ J

Nauji Padaužų 
ministeriai

Maž-tlang tuo pačiu laiku ir 
toj pačioj vietoj Padaužos laike 
skodą, kuriame vienam nutarus, 
kitam pritarus, tapo suburtas 
nauji ministeriu kabineto depar
tamentai. Padidėjus Padaužų 
reikalarus, pasirodė rimto reika
lo užkimšti nors svarbesniąsias 
skyles atatinkamais ministe- 
riais. Tad ir tapo sukuri i ketu
ri* nauji departamentai, būtent, 
šit:

1) Padaužų Dvasiškas Vadas.
Jis krimsis netik Padaužų dva
siškais reikalais, bet ir plačiojo 
musų pasaulio reikalais, o ypač 
kreips nepaprastos domės į duo- 
1 ogi jos, doros ir gražiosios ly
ties reikalus ir kitus galus.

2) Jurgis-Konsulatas. Jo rei
kalai, taip sakant, maž-daug, 
bus sekami: Duokim sau, jis 
aprūpins piliečius visais tais rei
kalais, kuriais jie patys nebeno
ri jau apsirūpinti dėl tūlų išro- 
kavimų. Be to, jis duos patari
mų tautiniais ir tarptautiniais 
reikalais visiems ' tiems, kurie 
paprastai, jų, nenorėtų imti.

3) Lietuvių Tautinio Krutėji-
<

mo Biuro Vedėjas, ši asaba rū
pinsis visais musų tautos reika
lais, nuo mažiausio aguonos grū
delio iki didžių didžiausių ir gar
siausių musų tautos didvyrių 
atsižymėjusių vyrų pav., tokių 
kaip Puryckis, Vailokaitis ir ki
ti šaisteriai.

1) Generalis Prokuroras, šis 
sutvėrimas veizės, kad visi mi
nisteriai su portfeliais ir be port 
felių eitų savo pareigas “ščy- 
rai”. Maž-daug, kad nenu
skriaustų ne vienos karalystės 
nei vieno plumb-proletariato. <

Kieno nors nuskriausti ar 
šiaip turintys kokių nors svar
bių reikalų piliečiai, prašomi 
kreiptis Padalų Ministerijon 
tuo pačiu adresu.

—Padaužų Sekretorius.

| Tautinio krutėjimo 
biuras

Veda Padauža I
Čionais pasakysiu kas yra 

tautinis krutėjimas arba judėji
mas, o jau paskui—tai šnekėsi
me kas reikės.

Tautiniame krutėjime arba, 
tikriau tariant, judėjime svar
biausią rolę lošia blusos, glindos 
ir utėlės. Aš noriu jums atvi
rai pasakyti: tautinis musų kru
tėjimas ir yra blusos, glindos ir 
utėlės. Tik, vyručiai, nesijuoki
te—Padaužos be faktų nekalba, 
štai jums pora gorčių faktų.

Blusos ir kiti artimiausi lie
tuviams gyvūnai ištiktųjų tik
rai ir be paliovos judina musų 
brolius Lietuvoje. Jus žinote

tuos krutėjimus arba judėjimus 
—koki jie sistematingi ir tipiš
kai lietuviški, ar ne? Ar tai ne 
faktas? Padauža 1 dar daugiau 
sako: juo daugiau šitų gyvų su
tvėrimų, juo daugiau krutėjimų 
ir judėjimų. Išnaikyk tuos gy
vus šutverimus ir musų brolių 
krutėjimas arba judėjimas iš
nyks—ar dar kas abejoja?

Reiškia aš kalbu faktiškai. 
Gerai. Eikime toliaus —rasime 
dar geresnių faktų, štai, vyru
čiai: Amerikoje musų tautinis 
krutėjimas arba judėjimas silp
nas, kiti sako mes jau nyksta^ 
me. Padauža I klausia, kame 
dalykas? Ot kaip yra: Ameri
koj musų brbliai beveik neturi 
blusų ir joms artimų sutvėri
mų—už tai ir krutėjimas arba 
judėjimas mažas, kam dabar 
neaišku? Vyrai, ugdinkime tuos 
sutvėrimus, kurio judina ir kru
tina musų viengenčius Lietuvo
je, tai palaikysime tautinį kru
tėjimą. Kitaip nežinau kas gali 
atsitikti.

Padaužą Jurgio-Konsu- 
lato maz-daug* praneši

mai
Atsišaukite

Visi geri patriotai atsišaukite 
ir duokite aukų ir gerų patari
mų kai dėl nupirkimo namo at
stovybei: kokį namą pirkti, kaip 
brangų, kokioj vietoj ir etc., ku
ris jau keli mėnesiai kaip nu
pirktas.

Norėčiau, 1 ad atsišauktų p. 
Rabinavičius. Jam tilpo “Nau
jienose” straipsnis, “Kaip aš 
slaptai atvažiavau j Ameriką”. 
Reikalas labai svarbus; daug, 
svarbesnis negu p. Norkaus įvy
kis. Gavau žinią, kad daug lie
tuvių slaptais keliais atvažiuoja 
Amerikon. Juos būtinai reikia 
sulaikyti.

Visi Lietuvos piliečiai, kurie 
slaptai važiuoją Lietuvon, turi 
žinoti, kad jų pasai nebus vizuo
ti Amerikoj.

Gavau žinią, kad kademų at
stovai atvažiavo Amerikon be 
kvotos. Jeigu jie nežinotų kar
tais kada sugrįžti, lai pasiklau
sia pas D r. Graičuną rodos.

Turiu begalo svarbią žinią 
“Skambalo” “publicistui” ir iž
dininkui to vakaro, kuris buvo 
rengiamas Morrisdn viešbutyj 
pereitais metais, kur jis priėmęs 
aukas pranešė: “aukos bus pa
siųstos tam tikslui, kuriam bu
vo surinktos”.

P-as Antanas, ex-prezidentas 
Lietuvos, meldžiu atsišaukti. Jū
sų vyža važiavimui Amerikon 
jau gatava.

Blogi liežuviai kalba, kad 
“skarribalninkai” žada bendro

NAUJIENOS, Chicago, UI. 
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mis jėgomis su “burtininkais” 
rengti “koncertą”. “Skambalo” 
redaktorius drož prakalbą, o 
burtininkas tuo tarpų jam “pa- 
burs”. i

Daug sandvičių priplaukė iš 
visų kraštų, nukentejusiems bol
ševikams nuo revoliudjos Chi
cago j pastaruoju laiku. Drau
gai, ateikite atsiimti, nes sand
vičiai gali sušvinkti begulėdami.

Eina zaunos, kad “skambal- 
ninkai” netik baigia Skambalą 
“praskambinti”, bet ir Sandaros 
II apskritį. Jei jie nesusilauks 
greitu laiku gero paspyrimo, tai 
bus “kaput” abiem.

Moterys, tai jus apeina!
Padaužų dvasiškas vadas su

žinojo neįmanomai svarbų daly
ką. Už to dalyko viešą paskel
bimą moterys tikrai turės būti 
dėkingos.

O reikalas, matote, štai koks:
Javorskis, Paryžiaus pasku

busio daktaro Voronovo asisten
tas, surado būdą moterims at
jauninti.

Taigi, vadinasi, nę vien tik 
McCormickai dabar galės atjau
nėti, įsidėdami sau naujas liau
kas (glandsus) .

Moterys irgi galės spiauti ant 
senatvės: susilaukusios kokių 
penkių dešimčių metų, jos labpi 
paprastu budu- galės virsti šešio
likinėmis.

žinoma, ne visai šešiolikinė
mis, ale visgi jaunomis ir pa
traukiančiomis damomis.

Jų veidai bus lygus, raudoni, 
gražus...

Nė vienos rukšlės ant kaktos.
Dr. Javorskis atjaunina mo

teris... perpildamas kraują.
Tai ir viskas. ,
O kokie rezultatai!
Kaip matote, genialingi daly

kai savo esmėje yra labai pa
prasti.

5’(
Ponios ir atjaunėjimo trokš

tančios panelės!
Išaušo nauja gadynė, atsivėrė 

laimės šaltinis.
Jus tik pagalvokite!
Pakanka jumis tik surasti jau-, 

ną sveiką mergaitę ir “pasisko- ( 
linti” iš jos kraujo — ir viskas 
tvarkoje.

Jeigu vyrai gali iš kitų “glan- 
dsus” skolinti, tai kodėl mote
rims “nepasiskolinti” kraujo... .

Tuo budu jus pasidarysite jau
nos!

Jus pasidarysite gražios.
O jeigu negalite kraujo “pa- 

skolon” gauti, tad dėkite laik- 
raštin tokį apgarsinimą:

“Pirksiu jaunos moters krau
jo. Mokėsiu aukštą kainą”.

Tai bus aukso gadynė!
Jaunos moterys užsidirbs pi

nigų.
Pardavei vieną-kitą kartą sa

vo kraują —žiūrėk, ir susikro
vei kraitį.

O kuomet pinigų turėsi, tai 
nors pas tave ir nedaug kraujo 
tebus, — visvien ištekėsi.

Susikurs ypatinga profesija.
—Kraujo pardavinėtojų. (

Pagyvenusioms moterims auk

so laikai užstojo, nes daktaras 
Javorskis nugalėjo moterų se
natvę.

Nebereikia daugiau vonių, 
masažų, gražumo institutų, kos
metikos ir kitų brangių priemo
nių.

Kam ?!
Visos senukės galės būti jau

nos !
šalin rukšlės, veįdų sudribi

mas, žili plaukai ir figūros iš
krypimas !

Nebebus daugiau bobučių, 
senmergių ir kitokių nelaimių.

Ą t j aunėj i m o t rok.ši,an či os,
vienykitės.

Vienybėje—galybė!
Bet bukite atsargios.
Koks nors spekuliantas gali 

jus prigauti.
Sakysime, jis parduos jums 

vyro kraują!
Kas tada?
Nugi pas jus gali pradėti aug

ti barzda, ūsai, įsigysite, ko ge
ra, vyro papročius — pradėsite 
rūkyti, gerti. Išeis tikras' skan
dalas.

Bet jeigu busite atsargios, 
tai galėsite tos nelaimes išveng
ti.

Atminkite, kad Padaužos dar 
tebegyvuoja. O Padaužos visuo
met yra pasirengę moterims pa
tarnauti visokiuose jų reikaluo
se. —Padauža dvasios vadas. K w

' I • .

Gera y patyli

—Jonas puikus vyras, jis ima 
svarstyti dalykus taip iš esmės.

—Taip, jis vakar paėmė ma
no kaliošus iš priemenės.

Pirmi mėnesiai jaunavedžių 
Ko verkia

—Neverk;, 'vaikęli, tu gausi 
savo!

—Del to aš ir verkiu, kad gau
siu nuo tėtės

North America Accordion Mfg. Co.
Vieta geri) 

ir lengvių 
armonikų 
Jungt. Val- 
stAj.ose. Mes 
nevartojome 

importuotų ar
monikų ; visi 
musų instru
mentai yra 
padaryti čio
nai, Chica- 
goj. Visas 
darbas atlie
kamas ran
komis iš ge

riausio materiolo. Senas armonikas mainom 
į naujas. Musų naujos armonikos garan
tuotos 5 metams. Reikalaukite musų kata
logo Šiandien.
North America Accordion Mfg. Co. 

926 So. Ilolnferf St.. Chicago. III
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1 F. CZESNA 
-MAUDYNES

Turkiškos, sulfurinės va
nos ir elektrinis gydymas

Dabar naujai išradome mlnerą- 
linesl sietines vanas, kurios yra ge
ros nuo visokių ligų: reumatizmo, 
cirkuliacijos, kraujo ir t. t.

Masažihis braukymas, elektriniu 
ir švedišku budu. Su musų pilnu 
setu instrumentų mes galime su
teikti 25 skirtingus treatmentus.

• Namas naujai ištaisyta ir padi/- 
dinta. Yra vietos dėl 150 ypatų. 
Iš toliau atvažiavę gali būti sa
vaitę laiko arba taip ilgai kiek rei
kalinga.

Moterų skyrius atdaras Utamin- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Atdara dienomis ir naktimis.

1657 W. 45th St.,t ’
kampas So. Paulina St.
Phone Boulevard 4652

V .... •..................../

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

Kraujo egzarr. i nacija, Slapumo analyzaa 
mikroskopiški ir kiti laboratorijos išbandy 
mai, taipgi X-Ray egzaminacija daroma, ku 
ri parodo tikrų jūsų sveikatos stovį. G e 
Hausios naujos mados gyduolės ir prirengi 
mai padarytos Amerikoje ir Jungtinėse Vale 
tijose yra suteikiamos per Dr. Ross dėl gy. 
dymo ligonių. Žmonės turintys chroniškai 
ligas, skilvio Ir /kepenų nesmagumus, ner
viškumą, kraujo Ilgas odos ligas, puelėa i) 
Slapumo ligas yra gydoma kasdien.

Žmonės sūria yri 
nerviški silpni ir tu
ri galvos skaudėji
mus, nugaros akau 
dėjimus, smarkų Sir- 
<lieu plakimų .u- 
skirdimą odos, su t i. 
nuaias giles, skaudu
lius, prastą apetitą 
privalo gydytis tuo 
jau. 

Sergantiems 
teikiaman labai 
ras patarnavimas
šiomis mažomis kai
nomis, kad kiekvie
nas lengvai gali ui- 
simokėti. Dr. Ros. 
maloniai suteikia dy- 

» m kai patarimą. Kiek-
35 S. Dearbom St vienas yra kviečia 
■...... —............ -...... mas atsilankyti.
Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu 

du,’ Arsphenamine gydymu ir pagerintu Lu 
escide gydymu. J labai trumpą laiką Jigo 
niai jaučiasi daug geriau. Kiekvieną dieną 
mes suteikiame hnksipumą ir malonumą. Tai 
vienatinis gydymas, kuris ilgydo sifilį.

M. Ross

yri

PAPRASTA RA
MOKESTIS YRA ....
dabar , nn
ATPIGINTAS IKI ..... . 4>**-**U

Per trisdešimtį metų Dr. Ross gydo »o 
dalias ligas vyrų ir moterų.

VYRAI 1 Specialis aerum gydymas yri 
vartojamus su geromis pasekmėmis atgavi
mui vyriškumo nustipusiems vyrams. Jo vei
kimas ant gilių, nervų ir kraujo yra didelii 
sustiptintojas dėl nusilphusių ir suirusių vyrų

Tie kurie turi kokias nors 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. Rotu 
darbo, kad suteikus gerą patarimą sergan 
tiems. į

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

Kampas Monroe ir Dearborn St. Imkit 
elevatorių iki 5 augšto. Priėmimo kambaryi 
506 dėl vyrų, priėmimo kambarys dėl mote 
rų 508.

Dr. Ross yra seniausias Specialistas Chi 
cagoje. Per trisdešimtį metų toje pačioj! 
vietoje.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 vai 
vakare.

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

8 vai. vakare.

PRAŠALINKIT SAVO 
SLOGAS TUOJAU

Bukite sargyboje laike 
šios epidemijos. Atsimin
kite, kad ir mažos slogos, 
bet jos yra pavojingos. Ir 
apleidimas jų gali išsivysty
ti j labai pavojingų ligą. Iš 
pat pirmo apsireiškimo slo
gų gaukite bakselį Severa’s 
COLD ir GRIP TABLETUS 
—• (30 centų) nuo jūsų ap
tiekoriaus ir vartokite jas 
pagal nurodymą. Kuomet 
iš slogų išsivysto kosulys, 
tuomet vartokite Severa’s 
COUGH BALSAM, kaina 
25c. ir 50c. Jys tuo budu ap- 
sisaugosit nuo išsivystymo 
labiau pavojingų ligų. — W. 
F. SEVERĄ CO., Cedar Ra- 
pids, Iowa.

Šeštadieniu Kqvo 2$, 1925 *" "■ 1 y*... ’

GYDOME VYRUS
$50 S',’"" $10

Iki tolimesnio pranešimo gydy
siu hiergančiiiH vyrus tokia maža

A t (ūkį te šian
dien, neatidė- 
Iiokite, nes tai 
yra pavojin
ga. Ar ser
gate ir esate 
n e u ž g u - 
nėdihti? Ar 
norite pas
veikti? Atei
kite prie ina- j 
nes dėl pil
no laborato
rijoj išegza- Į 
minavimo.

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl spielio- 
jamų gydyto
jų, ateikite ir 
d a s i ž i n o- 
kiie tikrą tie
są apie savo 
ligą. , Egzami
nuojame su 
pagelba X-Ray 
ir Mikrosko

po. Jeigu yra reikalas dėl galu
tino ištyrimo ligos ir dėl užtikri- 
rinimo gero gydymo, egzaminuo
jame taipgi kraują, šlapumą ir t.t.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvepčiau labiausiai nupuolu
sioms dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gero 
ir teisingo gydymo.

606 Gyduoles 914

Dr. W. R. 
Register, 

109 N. Dearborn 
St., 12 augštas 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių.

TIKRA PAGELBA

Įčirškintai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijinio kraujo. Intervenous 
gydymas (jčirškimas gyduolių j 
gyslas) surevoliuci jonizavo visą 
medikalę praktikų. iki šiol neiš- 
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serumu Ciepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi spęciales interve
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoja naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto’ iki 
5:30 vakare. Utaminke, seredoj ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Nedė
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DR. W. R. REGISTER
109 N. Dearborn St., 

chicago, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

. FEOPLESI
I Dentists

DU SPECIALISTAI DEL 
TRAUKIMO DANTŲ 
kurie iitraukia juos

BE SKAUSMO
Darome visokias plate kokias norit 

23 metai tame name
Ateikite į musų vietą. Trys metai 

atgal kiti čia šalę atsikraustė
Sanitaris Tiltinis <T A 

■ Darbas M*“

X-Ray paveikslai dėl sunkesnių ligų 
Naturąlės plombos $1 ir daugiau

Iš priemiesčių ligonius išgydome tą
pačią dieną. Visas darbas atliekamas 
laboratorijoj. Porcelinės ir auksinės
kepuraitės.

Darbas tiltinis ir 
sidabrinės plombos 
nuo $1 iki $4 

10 metų garantija

Egzaminacija DYKAI
322 So. Staae Street

Tarpe Jackson Ir Van Buren 
Imkit elevatorių iki 3 augšto 

Moterų patarnavimas 
8:30 ryto iki 8 vai. vakare 

Nedėlioj nuo 0 ryto iki 1 po pietų.
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