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Herrioto kabinetas
rezignavo

Patriarchas Tichonas bu 
vęs nužudytas ‘

Argentinos su Vatikanu san 
tykiai gali trukti

Rrancijos ministeriu kabi Argentinos-Vatikano san 
notas atsistatydino tykiai gali trukti

PARYŽIUS, bal. 10. — Fran- 
cijos ministeriu kabinetas, su 
premjeru Herriot prieky, šiandie 
vakare įteikė respublikos prezi
dentui Dotimergue’ rezignaciją, 
kadangi senatas 156 balsais 
prieš 134 pareiškė jam nepasiti
kėjimo.

Ataką prieš Herrioto valdžią 
krašto finansų dalykais vedė bu
vęs premjeru Poinearė.

Patriarchas Tichonas bu 
vys nužudytas *

Bolševikai bijoję, kad jo įtaka 
neatsigautu senoji pravoslavu 
bažnyčia

BYGA, Latvija, bal. 10.
Gautais čia iš Rusijos praneši
mais, buvęs rusų stačiatikių baž
nyčios patriarchas Tichonas mi
ręs ne sava mirtim, bet buvęs 
komunistų nužudytas. Nužudę 
jį dėl to, kad komunistai bijoję, 
idant jo įtaka neatsigautu seno
ji pravoslavų bažnyčia ir nesu- 
smuktų sovietų remiama “gyvo
ji bažnyčia.” Sakoma, kad bol
ševikai matę reikalo pašalinti’ iš 
kelio Tichoną dar 
praskynus kelio 

' simpatizuojančiam
polio patriarchui

Artimi Tichono draugai sako, 
kad bolševikų skelbimai, buk pa
triarchas sirgęs vėžio liga ir gu
lėjęs ligoninėj nuo šių metų pra
džios, esą netiesa, Dar visai ne
senai jis važinėjęs i tolimas vie
tas, o kovo 22 patsai vedęs nau
jo vyskupo įšventinimo apeigas, 
kurios tęsusios apie keturias va
landas, ir buvęs kuogeriausioj 
sveikatoj.

Patriarchas Tichonas bus at
einantį sekmadienį palidots Do
no vienuolyne.

ir tam, kad 
bolševikams 
Konstantino-

Kamenev vėl Maskvos so
vietu pirmininku

MASKVA, bal. 10. šian
die įvyko pirmas naujai išrink
tojo Maskvos sovieto posėdis. 
Sovieto pirmininku tapo vėl iš
rinktas Leonas Kamenevas.

šiame soviete atstovų yra 
2,554 komunistai ir 1,308 ne- 
komunistai. Ne-komunistai tuo 
budu sudaro jau 31 nuošimtį 
visu sovietų narių skaičiaus, 
kuomet praeitame soviete jie 
tesudarė 12.3 nuošimtį.

Socialistai reikalauja, kad kon
kordatas su Romos papa bu
tu panaikintai'.

BUENOS AIRES, bal’. 10.
tigpntinos respublikos valdžios 
nesusipratimai su Vatikanu 
pasiekė to laipsnio, kad diplo
matiniai santykiai gali greilu 
laiku*, trukti. Visuomenėj pasi
reiškia stiprus judėjimas, rei
kalaująs, kad bažnyčia butų 
atskirta *nuo valstybės, ir kad 
konkordatas su 
tasai Ispanijos 
laikų palaikąs 
kintas,

Remiimlies tuo 
kataliku bažnyčia • * 
iki šiol galinu ii
iždo apie pusę milijono pesetų 
kas metai.

Arsenai laikytas Buenos Ai
rėse soeiajislų p.utijos r«uva
žiavimas savo einamosios poli
tikos programan Įdėjo punktą, 
kuriuo reikalaujama panaikin
ti konkordalą su Vatikanu, pa
naikinti senąją bažnyčios tei
sę naudotis valstybės iždu, o 
laipjan pašalinti kunigą įlaką 
iš viešųj į mokyklų.

butų panai-

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

SKAUDŽIAI SUŽEISTAS MANEVRUOSE

Ardomasis laivas “Robert Smith,” kurs pakeliui Į Jungtinių Val
stijų laivyno manevrus Ramiajame vandenyne susimušė su aero
planų gabenamuoju laivu “Langley” ir buvo taip skaudžiai su
žeistas, kad turėjo būt pargabentas atgal j San Diego uostą.

Chicago, I1L, šeštadienis, Balandžio-April 11 d., 1925 m.

Areštavo Nachicenavo so
vietu respublikos atstovus
Kaltinami dėl “palaido ir begė

diško valstybės reikalų vedi
mo budo”

BAKU, Azerbedžanas, Kauka- 
zija, bal. 10. --^Maskvos komi
sarų tarybos prezidento Rikovo 
paskirta specialė komisija Na- 
chičevano sovietų respublikos 
dalykams ištirti areštavo apie 
tuziną tos respublikos aukščiau
sių valdininkų, trap jų finansų 
kom.’saią, teisingumo kbmisara, 
agrikultūros komisarą Ir vidaus 
reikalų komisarą.

Kalbamoji komisija radus, 
kad tos respublikos dalykai bu
vę ‘vedami palaidžiausiu ir begė
diškiausiu budu.” Daugeliui 
aukštų rusų monarchistų buvę 
suteiktos puikiausios vietos val
džioj,’ su didele nuoskauda vals
tiečiams ir darbininkams.

Maskviškė komisija įsakė are
štuoti taipjau centiali»i"s koope- 
rativų organizacijos pirmininką 
ii; dvidešimt' penkis buvusius 
dvarininkus, kurie turėjo užėmę 
aukštas ir atsakomingas valsty
bės įstaigose vietas?

Angly-Rusy profesiniu 
sąjupgy konferencija

Sovietai perėmė Westing- Smarkus žemės drebėji 
house’o komp. fabrikus

bal.
m e-

JAROSLAVAS, Rusija, 
10. Sovietų valstybė 
tahirgijcs sindikatas pa | lė į 
savo raukas didelius Westing- 
house Air Brake kompanijos 
fabrikus, kurie 1919

LONDONAS, bal. 10. čia 
kiį tik pasibaigė Anglijos ir 
Rusijos, profesinių sąjungų at
stovų kcnfcrtncija, kuri tęsės 
tris dienas.

kt>nk<*d«lu|. Konferenelja sutaisė ir pri-
Argentinoj|eme. l>Iansb Jcuriuo turėtų bul 

'.suvienytas visas tarptautinis 
darbininkų judėjimas. I

Visi konferencijos tarimai 
nebus skelbiami, ligi ji? ne-' 
bus pirma raportuoti atatinka-1 WINNIPEG, Manitoba, bal. 
miems centrams peržiūrėti. 10* “ Rudolph Weinberger, .38

Tikimos, kad tos. konferenci- nušovė Sąrą Hendersonie- 
Jjin rezultatas busiąs užmezgi- nę, 32, ir jos dvylikos metų <luk- 

mas nuolatinio ryšio tarp vy- 
riausios Tarptautinio Darbiniu- Pridarė, 
kų Susivienijimo valdybos Afn- ’ ----
sterdame ir Trečiojo Interna------- -
cicnalo Maskvoj. 1^9391

Kautynės Italijos fašistu 
su komunistais „

ROMA, Italija, bal. 10. — 
Iš įvairių Hali jos centrų atei
na žinių apie riaušes ir kauty
nes fašistų 
Ypač aštrių

su komunistais, 
susirėmimų buvę 

Biella, Ruvoj ir Bari. Tose kau
tynėse du fašistai ir vienas ko
munistas buvo užmušti, trys 
kiti fašistai sužeisti.

Fašistų partijos sekretorius, 
parlamento atstovas Farinaeci, 
išleido manifestu, įspėdamas 
fašistus, kad jie nesigriebtų 
keršto. Bet kartu jis afsišau- 
kia ir į valdžią, kad ji urnai 
pavartotų aštrių priemonių

No. 86

Traukinio katastrofa
24 /įmonės užmušta, daugiau ne 

100 sužeista

BARCELONA, Ispanija, bal. 
10. — Barcelonos priemiesty va
kar atsitiko didelė nelaimė. Del 
išdegimo motorų užsidegė trys 
elektrinio traukinio vagonai, pil
ni pasažierių. Kadangi ir tor- 
mozai buvo sugedę, ir bėgančio 
pakalnėn traukinio nebuvo ga
lima sustabdyti, liepsnojąs trau
kinys iššokęs iš bėgių visu smar- 

I kurnu trenkė j tunelio sieną. Iš 
degančią griuvėsių išimta jau 
dvidešimt keturi lavonai, bet 
manoma , kad žuvusių yra dar 
daugiau. Daugiau ne šimtas pa- 
sažieiių yra sužeistų, daugelis jų 
pavojingai.

ĮSTATYMAS PRIEŠ 
NJŲNŠAINĄ

Mirus žmogui nuo munšaino, da
vusis jam tų nuodų bus teisia
mas kaip žmogžuda

SACRAMENTO, Cal., bal. 10. 
( Califomijos legislaturos at
stovu butas priėmė vakar Įsta
tymą prieš gaminimą ir parda*

mas Japonijos sostinėj
Z / I

Daugiau ne penkiosdešimt žmo- vinčjimą maisto ar gėralo, ku-
niu žuvo laike siautusios Ja
ponijos pakraščiais audros

riuoe yra medinio alkoholio pri 
maišyta.

• Einant įstatymu, jeigu, žmo- 
TOK1O, Japonija, bal. 10. — gU8> išgėręs degtinės, kurioj bu-

matais.Tokioj ir apielinkėj praeitą nak- vo primaišyta medinio alkoholio, 
buvo iš Petrogrado perkelti į tį įvyko smarkus žemės drebėji- mirtų, asmuo, davęs jam to nuo- 
Jrre lavų. ,mas, tęsęsis apie penkiasdešimt dingo gėralo, bus kaltinamas dėl

Ševiotų valdžia ieškojo iš sekundų.
tos kompanijos 900,000 rublių, j Pietų Japonijos pakraščiais (
Valdžios eksih^rtgi fabirkų ver- vakar siautė smarki audra, lai- 
tę įkainojo 815,<H>T rublių ir.ke kurios daug žvejų valčių žiu-• 
m rčj6 juos parduoti, bei kad 
neatsirado pirkėjų, tai dabar 
I šsiėmė* juos operuoti valsty-

: bes metalurgijos sindikatas.

go ir vienas 600 tonų garlaivis' 
paskendo, žuvo taipjau dau
giau ne penkiasdešimt žmonių.

Moterys bus viršininkai 
trijuose miesteliuose

žmogžudybės.

CHICAGIECIŲ DOVANA 
JŲTLANDO MIESTŲ!

NUTARĖ PER PENKIOUKA 
DIENŲ NESPAUDINTI ŽINIŲ 

APIE PIKTADARYBES

Po to jis pats sau galą 
Tiagedijos priežastis

— atmesta meilė. '

OJRH
Oficialia oro biuras šiai dienai 

pranašauja:
Chicago ir apielinkė Apla 

piai gražu; šilčiau; pietvakaris 
vėjas. Sekmadienį irgi galima 
laukti gražaus oro.

i FAYETTEV1LLE, N. bal. 
Į10.— Vietos laikraštis ObsiT- 
ver šiandie paskelbė, kad nuo 
ateinančio- pirmadienio per pen- 
kioliką dienų jis nedėsiąs jo-'

įklos žinios apie piktadarybes.! Vakar ianaperatura vidutiniai 
[Praslinkus penkiolikai dienų s’ekė 52 ė., 
laikraštis patiksiąs savo skai-| šiandie saulė teka 5:17, lei- 
tytojams nuspręsti, ar tokio džiasi 6:25 valand1}. 
nusistatymo jau visados laiky
tis, ar grįsti atgal prie skelbi
mo sensacingų žiniy apiv pik-1 
tadarvbes. * •

VĖL BOMBOS SPROGIMAS

HERRIN, nimbai. 10. - Ne
žinia kieno padėta bomba šįryt' 
sprogdama sudraskė McCormick

ST. JOSEPH, Mo., bal. 10. — 
Trijuose Nodaway kauntės mies
teliuose — Pa r nei le, Qui tmane 
ir Grahame piliečiai p0r at
einančius ^dvejus metus turės 
“sejonų valdžią.”

{vykusiais praeitą antradienį 
rinkimais Paarnello miestelio 
majoru išrinkta moteriškė, Ida 
LaFavorienė, ir viena moteriškė 

aldermanu. Ųuitmane pen
kios moterys išrinkta miesto ta
ryboj; vieną iš savo tarpo jos 
išrinko majoru. Grahame mies
to tarybon išrinkta keturios mo
terys ir vienas vyras; čia taip
jau jos, be abejo, vieną išsirinks 
burmistru.

KOPENHAGA, Danija, bal. 9
— Grupė chicagiečių, Dro Maxo 
Heniuso iniciativa, padovanojo 

I 'atvaduotam danų Jutlajido mies- 
Ituį, Sonderburgui, naują gražų 
knygyną. Visi prisidėję prie 
tos dovanos yra Amerikoj gimu
sieji danai. . ,

J. V. Ministeris Suomijai grišta

PINIGŲ KURSAS

SAVINKOVAS SPROGDIN
SIĄS RUSŲ EMIGRACIJĄ

Lietuvos-Lenkijos sanila 
rijos konvencija

VIEN NA., Austrija, bal. 10. — 
Lietuva ir Lenkija patvirtino sa
nitarijos konvenciją, kuri, jeh 
galion balandžio 22 dieną. Per- 
traktacijos buvo pradėtos dar 
1922 metais.

Ekonominė LenkU-Čechoslova- 
kų sutartis jau padaryta ir be
laukia tik abiejų valdžių pasira
šymo. Taja sutartim sumaži
nama daugeliui dalykų muitas, 
o taipjau kai kuriems dalykams, 
užgintiems įgabenti, drausme 
nuimama. Per čechoslovakiją 
leidžiama tranzitas Lenkų ang
lims, bulvėms ir alkoholiui, o per 
Lenkiją — tranzitas čechoslovu
kų cukrui, ūkio mašinoms ir ma- 
nul’akturai.

Ekonominė sutartis tarp 1 .en
ki jos ir Busi jos lig šiol nepavy
ko, kadangi rusai reikalauja 
tranzito be jokios .gabenamųjų 
daiktų inspekcijos. ■ x

Kviečia Amerikos lietu 
vius dalyvauti Veliuo

nos iškilmėse
WASHINGTON, bal. 8. Paš

tu iš Lietuvos Pasiuntinybės]. 
Lietuvai Pagražinti Draugija te
legrafu pranešė Lietuvos Pa
siuntinybei Amerikoje, kad per 
Jonines bus Veliuonos iškilmės. 
Kviečiama Amerikos lietuvių or
ganizacijos dalyvauti tose iškil
mėse ir tam • prit
savo ekskursijas Lietuvon.

likin*’

MacMurray — ministeris 
Kinam**

WASHINGTONAS, bal. 9. — 
Valstybės sekretoriaus asisten
tas, John Van MacMurray, šian
die tapo paskirtas Jungt. Vals
tijų ministeriu •Kinams, vietoj 
Schurmano, kurs tapo perkeltas 
ambasadorium į Berliną.

PLYMOUTH, Anglija,'bal. 9.
Jungtinių Valstijų ministeris

Suomijai, Charles L. Kagey, Bros, vinių fabriką. Ugnies pa- 
šianjiie išplaukė j New Yorką daryti nuostoliai siekia apie vie- 
laivu France na milijoną dolerių.

NEWARK, N.'J., bal. 10. — 
Gaisras sunaikino didelį Igoe

Pinigai 
Rusijon

prieš komunistus. .Jis reikalai!- & Bros, groserijų sankrovą. Mc- 
ja, kad įstatymas, kuriuo ap- Cormick yra Ku Klux-Klano' 
ribojama teisė gyventi krašte priešininkas ir dabar piliečių ti- j 
politiniams nusikaltėliams, bu- kietu kandiduoja j miesto majo- 
tų aštriai vykdomas, ir kad rus. Manoma tat, kad bombos 
įvykusių pastaruoju laiku puo-sprogimas yra klaniečių šalinin-' 
linjų kaltininkai komunistai 
butų išguiti.

Vakar, balandžio 10 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų bnvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų
Belgijos, 100 frankų .
Danijos, 100 kronų ........
Franci jos, 100 frankų ..
Italijos, 100 lirų.............
Lenkijos, 100 zlotų ........
Norvegijos, 100 kronų ....
Olandijos, 100 florinų ..
Suomijos, 100 markių ...
švediiv*. 101? kronų .....
Šveicarijos, 100 franku

. $4.79
$5.08

$18.41
$5.14
$4.15

$19.25
$15.93
$39.90

$2.53
$26.96
$19.29

MOKINIŲ STREIKAS

kų darbas. Del bombos sprogi -Į Lietu VOS Pinigu Kursas 
mo žmonių niekas nenukentėjo.

TRISDEAIMT KLANIEflį
RIAUŠIŲ DALYVIŲ PA
LEIDŽIAMI Iš KALĖJIMO

BESSEMER, Ala., bal. 9.
Devyni šimtai vietos vidurinės 
mokyklos (high school) mokinių

SYRACUSE, N. Y., bal. 8. —jsustreikavo, paskelbdami, kad 
Vakar Vakarą čia buvo jaučią-[jie negrįšią mokyklon tol, kol 
mas lengvas žemės drebėjimas, švietimo komisija neatšauksian- 

• bet kiek stipresnis negu tas, kur ti naujai jos paskirtojo mokyklų 
buvo jaugtas čia vasario 2R rife- j superintendento ir negrąŽinsian- 
ną. ti senojo.

Siunčiant pinigus Lietuvon per 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai

dant Amerikos doleriais ura skaito
mas šitaip:

50 litų ..
100 litų ..
200 litų .,
800 liti;
400 litų
500 litų
600 ntų
700 Htų

$5.50 
10.50 
20.75 
31.00 
41.25 
£1.50 
61.75 
72.00 
82.25 
92.50

102.75 
pridėti 25 
kiekvieną 

teltigrantu

TALINAS, 19, III ĮEj.
Čia gautomis iš Maskvos ži
niomis, Sovietų Rusijos vyriau
sybė nutarusi visiškai atleisti 
Savinkovui bausmę ir nusiusti 
jį p Paryžių su spėcialine misi
ja vesti propagandą rusų emi
grantų tarpe ir patraukti juos 
prie Sovietų ręžimo tiek, jog 
jie pripažintų Sovietų valdžią. 
Tomis žiniomis, Maskva ma
nanti, kad jo socialistinė re- 
voliucionistinė. praeitis, jo san
tykiai su įvairaus plauko so
cialistais ir demokratais padė
sią jam įvykinti pavestą užda
vinį.

EBĘNSBUiRG, Pa., bal. 10— 
Ašluonioiiika ku-klux-kJėnicčxy 
ir dvylika kląnioČių priešinin
kų, kurie dėl dalyvavimo pra
eitais metais kruvinose riaušėm šoo litų 

‘Lilly miestely buvo pasmerk- 
ti ilgiem* terminam* kalėjimę, $ 
dabai* gavo surirtBlithą ir viri centai pašto išlaidu 14 
paleidžiami iš kalėjimo.

STREIKAI VOKIETIJOJ

Dabar jau suradome budus ir kelius 
nusiųsti ir išmokėti pinigus žmonėms gyve
nantiems Sovietų Rusijoje. PREKYBOS 
ir PRAMONĖS bankas Maskvoje su gero
mis pasekmėmis išpildo pasiųstus orderius 
ir išmoka pinigus visose dalyse Rusijos, ar
ba kaip dabar ji vadinasi U. S. S. R. su pilna 
garantija ir trumpu laiku.

* Jau nereikia laukti pusmečio, kad gau
ni žinią apie išmokėjimą pinigų; jau nerei
kia bijoti, kad pinigai neprapultų ar nebū
tų konfiskuojami valdžios, dabar beveik 
normaliu laiku orderiai yra išpildomi arba 
pinigai gražinami siuntėjui.

Reikalui esant kiekvienas gali kreiptis 
į Naujienas ir čia ras gerų patarimų ir 
nuoširdų patarnavimą.

t

Prie Hito.-s luBsps reikia
' H* - A g V—i

'siiintifij. Norint pasiųsti 
dar 50 centų daugiau.

BERUNAS, bal. 9. —Vyriau
siuose Vokietijos lokomotivu 
fabrikuose tęsiasi streikas. 
Streikuoja viso apie 8,000 darbi
ninkų. Kai kuriuose faabrikuo- 
se, kūpi Sąhvvarzkoffo ir Oran- 
steino-Koppelo, darbai visai su
stojo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, m



NAUJIENOS, CHcffgO, HL Šeštadienis, Bal. 11 d., 1925

BALIUS VELYKŲ PIRMį DIENĄ
S. L. A. 2S1 Kuopa

Surengi Balių nu trims išlaimėjimAia, atsibus
SO. ENGLEWOOD SVETAINĖJ,

8430 Vincennee Avė.
Pradžia 6 valandą vakare.

Gerbiami nariai ir taip lietuviai ir lietuvaites, 
kyti ir praleisti linksmai šokdami Velykų vakarą.

širdingai užprašo

Sveikatos Dalykai
ĮSIČIEPYK DABAR

-....................................  1 ■■■—T"-

du k&Ytu apsivaisino. 1532 me
tais sausio mėnesiui baigiantis 
pradėta laukai dirbti. 1724 
metais sausio įpenėsi 
Lietuvon sugrįžo.

KLEK CUKRAUS BUNAU 
ĮJOJAMA.

prašom atsilan-

KO M IT ET A S.

METINIS ROŽINIS RALIUS
Rengia

"Bridgeporto Liet. Politikos ir Pašalpos KI.

. Nedėliojo, Balandžio 12,1925
. LIETUVIŲ AUDITORIJOJ,

3131-33 SO. HALSTED ST.
Pradžia 7 vai. vak. įžanga 75c. ypatai.

Kviečiame visus atsilankyti j šitą Rožini Balių ir turėti gerus 
laikus. Galėsime visi pasilinksminti iv pašokti iki sočiai prie geros 
muzikos. Rožės bus duodamos visiems veltui.

Kviečia KOMITETAS.

DAUGIAUSIA SIŪLANTIEMS
AUKCIJONAS, AUKCIJONAS

100
PERTAISYTŲ IR PERMALIAVOTŲ, 

VARTOTI! KARŲ
MORGIČIAI UŽBAIGIMUI REIKALU

B Per
GARFIELD MOTOR SALES COMPANY

Pietritinis kampas 55 St. ir Wabash Avė. <

Subatoj, Balandžio 11,2 vai. po piety
ir nedelioj iki 1 val.«po pietų

Dvylikų metų reputacijos Garfield Motor Sales Co., 
dėl augštos rųšįes automobilių, yra paremtas šis 
išpardavimas. Jie tosLyra

CERTIFIED GOLD SEAL KARAI
Tai reiškia, kad jie yra geriausioj mechaniškoj pa
dėtyj. Galima gauti ir dalinais išmokėjimais.
10% depozito pinigais arba certified čekis turi būti 
paliktas pasiūlytojo laike pirkimo.* Neimam mažiau 
depozito kaip $50.

AUKCIJONAS, AUKCIJONAS, AUKCIJONAS
Tai yra didžiausis pasiūlymas vartotų karų ant 
AUKCIJONO. PROGA VISAM GYVENIMUI.

Perkupčių apžiūrėjimui pėtnyčioj, balandžio 10, 
10 valandą ryto.

MICHAEL TAUBER & CO. Aukcijonieriai
317 So. Markei St.

“Įsičiepyk dabar0, persergs- 
ti Dr. B. R. Boberts, New 
Yorko Valstybes Sveikatos De
partamento 1 cpidiemiologistas. 
Jis sako, kad daliartiniu laiku , 
vidurinėse valstijose siaučia 
piktųjų rauplių epidemija ir ta 
litfa gali išsiplėtoti.

**JE*ik \ »uk.o
,Dt. Boberts, “buvo žinoma kai
po mirties kapitonas Kol čie- 
pai nebuvo žinomi, ši liga iš
naikindavo pasaulio tautas. Ku
rie likdavo gyvi, nešiodavo rau
plių ženklus iki mirties.

“čiepai buvo Jennerio išrasti 
1798 metais, ir tai buvo vie
nas didžiausių išradimų medi
cinos dirvoje. Buvo atrasta, 
kad čiepai sulaiko piktąsias 
rauplea. Nekurtose šalyse, kur 
žmonės buvo priverstinai čic- 
pijami, piktosios rauplės, retai 
pasirodydavo ir tokiose šalyse 
šiandien beveik visai nežino
mos.

“Kas dedasi šioj šaly? Ciepi- 
jimas nėra priverstinas, išė
mus kelias valstijas. Piktosios : 
rauplės per kelis metus po bis- £ 
k j pasirodė, ir žmones nesirū
pino būti Įčiepytais. Bet dabar 
ta liga plečiasi. Minnesotos val
stija kovoja su piktųjų raup
lių epidemija, kuri taip siau
čia, kad ketvirta dalis žmonių, | 
kurie ta liga serga, miršta. Iš 
Minnesota plečiasi į loKva ir 
VVisconsiną.

“Atsižvelgiant į dabartinius 
greitos trans-portacijos budus, 
nėra abejonės, k’ad ta mirfiha 
liga greitai išsiplėtos po visas

busilai

vietose. 
h tam.

UODAI.
Kam nuims malonus yru 

uodai, kurią taip negailestin
gai musų kraujų siurbia vasa
ros metu, ypač kam tenka gy
venti sodžiuje žemose, dreg- 

Nieks nebotu ki»d L>tilų {•n.li-
mil juos visus išnaikinti, bet 
nieks ir nesitiki, jog tai bus 
kada nors galima. Vienpk pa- 
sircilo, kad ir uodai galima iš
naikinti' iš savo krašto. Taip 
vienas prancūzas mokslininkas 
pastebėjo, kad Bretanėje yra 
tokių gerųjų uodų, kurie ne
gilia žmonių ir be 
negilia, bet dai'gi 
kraujagūrius uodu#. Tas mok
sliniu kits perkėlė iš Bretanės 
šaranto departamenlan gerųjų 
uodų, kurie greit įsiveisę ir iš 
naikinę visus piktuosius uo
dus. Su laiku gal ir mes galė
sime gerųjų uodų pas save pri- 
siveisti.

Kifr daugiausia sunaudoja
ma cukraus? Pasinajo, kad A- 
merika ųięgsta saldžiausių gy
venimų, ntfs kiekvienas gyven
tojas suvartoja maždaug 60 
kilogramų 'cukraus. Toliau ei
na Anglija, kur suvartojama 
40 klgr. cukraus; Vokietija 
30 klg.; Prancūzija 25 klg.; 
čekoslovakai ir gi 25 klgr. O 
mes pasirodo mažiausiai saldu- 
■n»j mėųstamc, fieS j molus su- 
varlojame tik 7 kilogramų cit- 

kraus, žinoma, čia imama vi- 
dūrinis skaičius, nes yra žmo
nių, kurie daugiau suvartoja, 
kiti mažiau.

T«l. Dearborn 9067

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas rldurniiestyj:
Room 17(26

CHICAGO TEMPLE BLDG.
: 77

Cor.

NOREDAMlį 
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-U 
NYTI VISADOS KREIPKITRS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS Cli

to,. ne tik 
išnaikina

VV. W*Khinfton St. 
Waahinfton A Gurk

Uyde Parfc 88<i

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 539 ’ 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St, Ckicafo 
Tel. Yards 4681

809 W. 351h SI., Chicago i
Tel. Ik levard 0611 ir 0774 i

PADAROM PIRKIMO IR PAR- J
OAVIM.O KASTUS. S

Pasekmingai siunčiam pinigus ir | 
Parduodam Laivakortes, t i

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

Kam jum mokėti augštas kainas, kad galite pirkti daug pigiau 
tiesiog nuo išdirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų 
ničių. Mes galime užganėdinti teisingų patarnavimų. Darbą ir 
terijolą garantuojame^ musų kostumeriai* tą patvirtins.- Musij 
metų patyrimas geriausias, užtikrintas.

Globė Upholsteriiig Fiimiture Co.
6637 South Halsted Street

Telephone Went"Ort.h 6890

fur- 
ma- 
ilgų

SVARBUS
KULTŪROS BENDROVES 

Pranešimas Amerikos Lietuviams!
Labai daug amerikiečių lietuvių yra susiinteresavę musų 

knygomis ir žurnalu. Juos užsakydami siunčia pinigus laiškais.
šiuo prašome ir perspėjame pinigų į Lietuvą laiškais ne

siųsti. Geriausia siųsti per kontoras, bankus arba i 
“money orderiu”.

U * ' ' -- - ....

mu $4 — ir pusei metų $2. — Taip pat galime gauti visas 
Adr.

siųsti. Geriausia siųsti per kontoras, bankus arba paštu 
“money orderiu”.

“Kultūros” žurnalo kaina metams Amerikoj su prisiunti- 
i *. w ‘
knygas kurios tik yra Idetuvoj išėję.

“KULTŪROS” B-VĖ,
Šiauliai (Lithuania), Dvaro g-vč N r. 83.

_______________ _ __________ ___ .................-..... ■ 1

. LINKSMAS VELYKŲ ŠOKIS
Rengia Lietuviu Raudonos Rožės Pas. Kliubas

Nerišlioj, Balandžio 12, 1925
LIETUVIU LIUOSYBĖS SVETAINĖJ,

14 St. ir 49 Ct., Cicero, III.
Pradžia 7:30 vai. vak. Tikietas 50 centų

Muzika J. POCIAUS.
Kviečia visus KOMITETAS.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-^ •
Gyvenimo vieta:

8323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Keikia atminti, kad įčiepiji- 
mas yra liktai vienintelis bū
das piktąsias rauples sulaikyti. 
Tie, kurie dar nėra įČiepyti, tu
ri, kuogreičiausiai tuo rūpintis. 
Visi vaikai virš puses metų 
amžiaus turi būti jeiepyti. Tie, 
kurie buvo įčiepytl daugiau

bar vėl įsičiepyli.
Nelauk kol gausi

rodys tavo mieste.
dabar.” [FLIS1.

piktąsias 
liga pasi-

Įvairenybės
KOKIŲ ŽIEMŲ BUTĄ PRA-, 

EITYJ.

šiemet mes žiemos kaip ir 
neturėjome. Sniegą tik kaipo 
kokį svečią matome. Storo lei
do ir gi nebuvo, upes beveik 
niekur nesušalo. Bet tokios 
lengvos žiemos neretai pasilai
kydavo ir seniau. Europoje lo
kių lengvų ir dar lengvesnių 
žiemų buvo nekartų. Taip an
gių išleista meteorologijos knv- 
ga mums rodo, kad 1117 metų 
žiema buvo tokia lengva, kad 
sausio mėnesio pabaigoje me
džiai pražydo. 1289 melais ka
lėdų (‘glulės buvo puošiamos
jau pražydusiomis žibutėmis.
1 121 melais balandžio menesį 
buvo sunokusios vyšnios, 
metais per Velykas buvo 
brendą javai. 1538, 1607, 
ir 1699 metais 
sniego ir šalčių, 
tų žiemų, visoju 
kūrenta krosnys

Lietuvoje lengvos žiemos' ir 
ankstyvas pavasaris pažymė
tina 1379 metais, kada rugia- 
piutė prasidėjo apie Jonines. 
1 107 metuid apie naujus me
tus pražydo kuikurie žiedai. 
1506 metais kriaušės (grušios)

1585 
pri- 

1609 
visainebuvd 

-821 22 me-
Europoje ne
beeitu).

' v

Iškilmingas Velykų Vakaras ir Balius
Su programų. Programas susideda iš dainų, .monologų ir muzikos.

Rengia
Lietuviu Piliečių Brolybės Kliubas Amerikoje

Nedidini, Balandžio 12 d. Silj Mėty
MILDOS ABEJOSE SVETAINĖSE

Pradžia 7 valandą vakare, šokiai 9 valandą iki vėlai. * ' Inžanga 50c ypiltai
GERBIAMIEJI: Kas norite linksmai Velykų vakarą praleisti ir gardžiai pasijuokti, 

atsilankyti ant Šio vakaro. Nes tai bus puikiausias balius, kokį kada, esate matę. Dainos 
labai juokingą monologą, dainos duetas ir bus smuikų duetas ir t. t. Kas norės įstoti j 
veltui.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
ii W t*1 ......  *! ■• h bu/ ‘

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ 
TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DlĖNŲ

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiusi* ją mums su pinigais 
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Vardas ir pavarde
1‘ t. ” r

Kaimas

Paštas

Pinigų prisiunčiu

Valsčius

Apskritis

... turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

50
100
200
300 
400 
500

.. (jei nori*

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais.
/ REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”

Litą kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

Paštu
.... $5.75
.... 10.75
.... 21.00
....,31.25
.... 41.50
.... 51.75

$6.26
1 11.25

21.50
t 31.75

42.00
•••••••••••••••••••••••• 52.25

600 litų 
700 litų 
800 litų 
900 litų 

1090 litų 
5000 litų

Paštu
.... $62.00 ...
.... 72.25 ?.
.... 82.50
.... 92.75 ..
... 103.00
... 514.00

Telegramų 
$62.50 
72.75 
83.00 

........ 93.25 
103.50 
514.50

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

1739 So. Halsted St Chicago, Illinois

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 Yaros 6894 

Bylos . visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 mergišiams

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto Iki 9 vakare. Se
redoj ir Pėtny&oj nuo 9 r. iki 6 v. 
Yeda visokias bylas visuose teis- 
fhiiose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumtntus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmąs ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaui 
' lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
t ADVOKATAS

11 S. La Šalie St„ Room pCOl
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Hlvd. 6775 6-8 ▼. v. apart Panedčlic ir 

Pčtnyčios.

J. P. WA!TCHES
* Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N, Dearborn Street, 

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

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377 
VALANDOS: Kas d:?ną nuo 2 

iki 9; Su batonais vh>ą dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPEClALlSTAb ant egzkmina- 
vojimo abstraktu ir padarymo 
koųtraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W.'Wa»hington St., Ruom 1310 
TeĮephone Dearborn 3946

Vakarais: 2151 We«t 231 Street 
Telepbono Roosevdt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

A. E. STASLLANI
AbVOkATAS

77 W. Washington St. Room 911 
Tel. Central 6209

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgenorto Seredoj nuo 
6-8 v. v. subatoj nuų 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Bo«l. 6737

ŠOKIAI Lietuvos Našlaičių Naudai ŠOKIAI Į
CHICAGOS LIETUVIU MOTERŲ KLIUBAS

Rengia šokius

AUBURN MASONU) TEMPLE, 7832 So. Union Avė.
Seredoj, Balandžio (Aiirii) 15,1925 m.

Visas pelnas nuo šio parengimo skiriamas Lietuvos n-iš- 
JaiČiams, kurioms šiuo laiku pašalpa būtinai reikalinga.

Kliųbus kviečia visus atsilankyti į šiuos šokius n įuonii 
prisidėti prie taip garbingo darbo. Čia linksmai praleisi lai

Pradžia 8 vai. vak. UC1US

CH1CAGOS LIETirvn.I MOTERŲ KLIUBAS
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Suvienytu Valstijų Civilės 
Tarnybos Egzaminai

.hiuglinių Valstijų civilės tar
nybos kvotimai i pa geibi n in
kus vertėjus su metine alga 
$1,.>OO, vertėjus $1,680, vyres
niajam vertėjui $1,860, princi- 
pūliam vertėjui $2,100.

Aplikacijos bus priimtos iki 
1925 melų, balandžio mėnesio. 
Jungtinių Valstijų Civilės Tar
nybos Komisija\skelbia kvoti
mus viršminėloms pozicijoms. 
Aplikacijas priims Civilės Tar
nybos Komisija. \Vashington,

Kompetitoriu kvotimu data 
bus pažymėta išduotose apli
kuotoms kortelėse aplikacijas 
priimant.

.Algos ir paaukštinimas. Pa- 
gelbininkui
alga $1,500 niekams 
$1,680, 
$1.860.

vertėjui pradžioj 
vertėjui 
vertėj ui

$1,860 
lėjlli, 
vertėjui,
poliam vertėjui.

vyresniajam 
principaliam

$Ž100. Alga bus keliama ši- 
pagelbininkui vertėjui 
metams, iki $2,010 ver- 
iki $2,100 vyresniajam 

ir iki $2,700 princi- 
Esti laipsniš-

Aplikacijas gali paduoti visi 
Jungtinių Valstijų piliečiai.

Tema: vertimas Į anglų kal
bą 70 laipsnių, ’ praktika ir 
mokslas 30, viso tOO laipsnių.

Vertėjai reikalingi 24 tautų 
kalboms, tarp jų ir lietuvių.

Aplikantai turi kreiptis j Ci- 
vil Service Commission, Wash- 
ington, D. C. blankų formos 
2115. Aplikuotas kvotimo die
noj privalo turėti savo fotog
rafijas imtas prieš du metu.

Išlaikiusieji kvotimus turės 
visas civilių tarnautojų privi- 
egijas. [FLIS].

Užmokėk savo 
nuosavybės taksus

Geras Ir teisingas 
patarnavimas

Pirmutinis dalykas kiekvie1- 
nam žmogui yra
draugus; ne vien dėl to, kad 
gauti pasiskolinti

turėti gerus

METROPOLITAN STATE BANKOJE 
kurią Cook County Iždininkas Patrick J. 
Carr paskyrė kaipo stotimi dėl rinkimo vi
sų valdiškų taksi] už nejudinamąjį turtą 
namus, lotus ir taip toliau. Šie taksai bus 
priimami nuo Balandžio 1-mos d., 1925, iki 
Gegužio 1-mos d. 1925.

kokį nors 
daiktą arba pinigų, bei ir daug 
labai įvairių dalykų ir atsiti
kimų, kur geras patarnavimas 
labai yra reikalingas. Dabarti
niu pavasario laiku kiekvienas 
perkasi sau naujus čeverykus 
ir kiekvienas svarsto apie tai 

Siųskite pinigus Lietuvon Tamistos gimi
nėms ir draugams per šią DIDŽIAUSIĄ 
BEI STIPRIAUSIĄ LIETUVIŲ VALSTI- 
JINĘ BANKĄ AMERIKOJE.

žmonių nepažjs- 
saviniukų nei jų 

tankiai žmonės 
taip teisingą pa-

Metropolitan State Bank

ta krautuvių 
patarnautojų 
net negauna 
tarnavimą, kaip jie mano.

Daug žmonių gerai atsilie
pia apie gerus biznierius, ku
rie teikia gerą ir teisingų pa
tarnavimą, tai didžiausioj lie
tuvių kolonijoj, vadinamoj 
Bridffeporte Wilson’g Fashion 
Shoe krautuvėj po numeriu 
3235 S. Halsted St.

Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra

2201 W. 22nd[SST.
CHICAGO.

Bankos Valandos: Kasdien nuo 9:30 vai. ryto iki 
9‘v. vak. Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 vai. vak.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted S t., Chicago, UI.

šita krautuvė, uždėta tik me
lai laiko at£W per du lietuvius •
ir dalau* yra lietuvių vedama. 
Nors trumpas laikas kaip Wil- 
son Fashion slioe storas gy
veni ja, Bet jie gavo labai dide
lio pasitikėjimo nuo žmonių 
pusės. VVilson Fashion Shoe 
Store gali kiekvienas gauti di
delį pasirinkimą visokios pu
šies čeverykų vyrai, moterys, 
merginos, vaikai, mergaitės ir 
kūdikiai. Wilson Fashion Shoe 
štokas tai yra geriausia vieta 
pirkti gerus čeverykus, uets pa
tys savininkai būdami lietuviais 
suteikia gerą, mandagų ir tei
singą patarnavimą. Wils«n Fa
shion S-hoe Storas h- savinin
kai yra draugai kiekvieno kos- 
tumerio.

(Apskelbimas)
Didžiausias ir geriausias 

siuvėjas West Sidėje
Turime didelj pači rinkimą pava

sarinių materijolų dėl vyriškų siu
tų ir kotų. Išpildomo orderius grei
tai ir gerai.

J. MILKEVICZ '
670 W. 18 Street, Chicago

Tel. Canal 0334

k_JThe Hegistering Piano 
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 ir' grokite.

Gulbransen nekainuoja daug; nedaugiau kaip 
kiti muzikališki instrumentai dėl namų palinksmi
nimo. Jis sujungia visus namiškius į daiktą. Sutei
kia kiekvienam tą, ko kitas jokis instrumentas ne
gali suteikti — linksmumą, malonumą ir tikrą iš
reiškimą muzikos. 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.

2 metai išmokėjimams
Keturi modeliai naeionaliai apkainuoti

> $450 — $530 — $615 — $700
Grand $785, Registruojantis Grand $1275

JOS. F. BUDRIK
3343 South Halsted Street
3327 South Halsted Street

OOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai) .

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do* 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pi. kimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi f Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago,* III

Šviesą ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

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

A. BauTKUS,
wl9 W. 47th bi., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

m*MarųueHe Pharmacy J 
$ Vienatine Lietuviška Aptieka J 

šioje Apielinkčje > 

j F. A. RAKAS į 
Registruotas Apliekorius i.’

$ ir Savininkas
2346 We»t 69th Street | 

*.< arti W««t«rn A v t. *

Phone Republlc 5877 - 583 / 
* CHICAGO. ILL. *

WEST SIDE 
“PROGRESS DRUGS” 

Receptai yra pildomi teisingai ir 

gražių- 
Cream. 

užmokėti gaso ir

atsargiai.
Mes užlaikome visokių 
toileto dalyku ir Ice 
čionai galima i ' 

elektros bylas.
F. Balsis, Sav.

J. S. Žilinskas R. Ph.
2059 W. 22nd St.

Telephone Roosovelt 7587 ir 7588

MIS. MIGHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

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

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

visokio- 
prieš 
laike

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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. 

Nedeliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted S t.

Health Service Institute
Specialistai —

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

Egzaminavimas ir patarimas 
dykai <

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

Tel. Brunsvvick 1717

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonai Yards 1699 

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

3464 So. Halsted St. 
Ofiso valandos nuo 1 iki S H 

pietų ir 6 iki 8 vakaro

.. ................. •>
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:39 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, 111.-____ ____ *

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

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

nuo 5:80 iki. 7:30 vakare.
V ------- J

' DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Ave„ Room 209 

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare,\ Tel. Bronsvvick 4988

Namų telefonas Spąulding 8633

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Tel. Lnfayette 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Į—oac— tu

Tel. Blvd. 8188 
M. Woitkewie»

BANIS 
AKU8ERKA 

'a sėkmingai p» 
arnauju mota-
imu prie gimdy- 
n o, patarimai 
iykai moterimi 
• merginums.

3113 South 
Halsted St.

t

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

3235 S. Halsted S t.

*^DR. HERZMAIH*
—Iš RUSIJOS—

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

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

Ofisas ir Labaraturija: 1D25 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Dresel 0950

Boulevard 4186

3235 S. Halsted St.

felefonait

Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak 
Speeial: Nedaliomis ofisas uždary
ta1?. Jeigu reikalinga dėl namą, 
šaukite Boulevard 4186 arba 
Drexel 0950.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland 2 labo* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:36 vai. 
vakaro. Nedčliomis nuo 10 valan

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

A— ' 11 ' " 1 11 <
Telephone Yards 0994

OR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

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

DR. M. J. SHERMAN ’ 
Specialistas moterų ligų

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

V. ■■ ■ . ---------------------------- ■■■■ —/

......... .................................
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th-3t.

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

8 iki 2 vai. po pietų.
■ i ■■■>

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexal 9191

Dr. A. A. Rotb
Rasas Gydytojaa ir Chirargaa 
Specialistai Moteriškų, Vyriikų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
lėliomis iŠ šventadieniais 10—12 dien

Dr. Benedicl 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.

| Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelta naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai

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

Telefonas Canal D464
Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 Dd II.
Nedalioj nuo 2:89 iki 4:80 po piet;

Biuras 4204 Archer Ava. 
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30
Telefonas Lafayette 3878-77)6

Dr. J. W. Beaudette
-------------------- ■
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Telėphone ( Koosevclt 8600

mas butų slaptas, ir jeigu 
butų atsteigta žodžio, spfcik 
dos, susirinkimų ir organi
zacijų laisvė?

$8.00
$7.00
$8.00

3c.

Subscnption Kates: 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy.

Entered as Second Clasa Mattcr 
\larch 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Iii., under the act of 
March 2nd 1879._______________

Naujienos eina kasdien, iSskiriant 
sekmadienius. laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
(11. —‘ Telefonas: Rjjpsevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina: 
Chicagoje — paštu:

Metams..................
Pusei metų ....................
Trims mėnesiams -----
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui------

Chicagoje per nešiotojus
Viena kopija ......... -—— -------  3c
Savaitei .... ......   —.......... 18c
Mėnesiui .............. 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams —......-......................... $7.00
Pusei metų................ 3.60
Trims mėnesiams _________ 1-76
Dviem mėnesiam ____——1.25
Vienam mėnesiui ----  .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginu)

Metams ___ _ __________— $8.00
Pusei metų ...... . ........ .—4.00
Trims mėnesiams..........-.......... 2.0(
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
. 4.00

2.00
1.60 

„ .76

Dabar matote, kodėl Ru
sijos bolševikai panaikino 
visuotiną balsavimą, ir ko
dėl jie po priedanga kovos 
su “kontr-revoliucija” žiau
riai persekioja socialdemo
kratus ir kitus nekomunis
tinius elementus. Frazė apie 
^proletariato diktatūrą,“ 
kuria jie mėgina pateisinti 
savo barbariškų despotiz
mo tvarką, yra begėdiškiau* 
šia apgavystė . Ne proleta
riato labas jiems rupi, o tik
tai valdžios išlaikymas savo 
kruvinuose naguose.

Bolševikai žino, kad tą 
valandą, kada Rusijos dar
bininkai ir valstiečiai turės 
galimybę laisvai pareikšti 
savo valią, komunistai bus 
iššluoti iš valdžios, ir visos 
Kominterno “šventenybės” 
(kartu su “tėvo Iljičo“ re
likvijomis) atsidurs mėšly
ne!

prijoję 1848 metais buvo iš 
Turkijos atvežtas Amerikai 
kariniu laivu į Jungtines 
Valstijas. Jj priėmė kongre
sus, ir Daniel \Vcbslvr, val
stybės sekretorius, pasakė 
kalba, pagerbdamas jj ir 
revei/ūdiją. Austrijos- Veng
rijos pasiuntinys skubiai iš
keliavo namo.”
Kitąsyk Amerikos valdžia 

viešai rodė savo pagarbą Eu
ropos- revoliucionieriams, ne
paisydama Europos diplortiatų 
protestų; o šiandie ji Šokų pa
gal “bučerio” Iforthy dūdelę. 
Nenuostabu', kad net kapitalis
tiniu laikraščiui redaktoriams 
darosi gėda.

MASKVA LIEPIA HEMT 
TALIKĄ MAR.VĄ?

KA-

Energijos ir me-' 
džiagos apyskaita

*
tam augalai savo žalius lapus 
taip plačiai yra išskėlę, kad 
daugiausiai šios saulės energi
jos pagautų. Spinduliai energi
jai veikiant, augalai padaro 
tokią medžiagą, į kurią kaip ir 
sukrauna iš saulės gautų ener
giją. Baltymai, riebalai ir kra
kmolas energijos, jėgos kro
viniai. Šie kroviniai, pakliuvę 
į krosnį, išdžiovintų augalų ar 
malkų pavidale, duoda daug ši- 

j gyvulio ar 
vėl atpalai-' 
jėga, ener- 

Sit iš kur gyvuliai gau- 
forrrtos.

žodžiais tariant, saulė

Kasdieną mes valgom įvai
rių įvairiausių įvairiais pava- 
dinimaiš patiekalų. Vienas la
bai gardžiai valgo, antras ką 
sučiupia, by tik badu nemirtų. pakliuvę
Nors iš pirmo pamatymo šiuo žmogaus kūną, 
atžvilgiu ir turime didelių skir- dueja, atliuosuoja

• t t w * •

A

Ateina daugiau žinių, pa
tvirtinančių pirmesni pra
nešimą, įgautą Amerikoje, 
kad pereitą sekmadienį Bel
gijos parlamento rinkimuo
se laimėjo socialdemokratai. 
Išrodo,, kad visos kitos par-

ralai prakišo daugiaus, ne
gu klerikalai, o komunistai 
užvis daugiausia. Komuni
stų gal būt nė vienas nepa
teko į parlamentą.

Po rinkimų Vokietijoje, 
Maskvos “tavorščiai“ kiek
vieną kartą sakydavo, kad 
komunistams tenai nesiseka 
dėl “buržuazinio teroro“. 
Bet Belgijoje jokio “tero
ro” nėra, kodėl gi tenai Ko- 
minterno sekcija susmuko?

Ta diena gal būt jau yra 
netoli. Rusijos miestuose 
bedarbiai kelia dideles de
monstracijas (Leningrade 
valdžia juos už tai šaudė); 
Rusijos sodžiuje ūkininkai 
be pasigailėjimo galabija 
sovietų laikraščių “darbi
ninkiškus korespondentus“ 
(rabkorus) ir komisarus. 
Tai rodo, kad liaudis pradė
jo ofensyvą prieš diktato
rius.

Bet daug didesnę reikš
mę, negu demonstracijos ir 
atskirų asmenų žudymai, 
turi komunistų priešų lai
mėjimai rinkimuose.' Iš jų 
galima numanyt, kad pa
vergtoji Rusijos liaudis jau 
ėmė organizuotis. Liaudies 
organizacija yra peilis po 
kaklu diktatūrai.

Bet komunistai ritasi j 
pakalnę ne tiktai Belgijoje, 
o ir pačioje “matuškoje” 
Rusijoje!

Štai ką sako telegrama Iš 
Maskvos: “Praeitą antra
dienį pasibaigė rinkimai at
stovų į Maskvos sovietą. 
Rinkimų rezultatai parodo, 
kad išrinkta 2,554 komuni
stų ir 1,308 įvairių kitų, ne
komunistinių grupių na
rių... ' Nekomunistų atsto
vai soviete sudarys 34 nuoš. 
viso narių skaičiaus, kuo
met praeitame soviete jie 
sudarė tik 12,3 nuoš.”

Gal mūsiškiai bolševikų 
garbintojai dabar sakys, 

kad ir Maskvoje “buržuaz.i- 
nis teroras“ pakenkė komu
nistams?

>ww!iwrf .......  ■■■ ■ ■■■

(Apžvalgai
PIKTINASI “NUOMONĖS 

DIKTATŪRA“.

tribūne
pasipiktino tuo, kad Jungtinių 
Valstijų valdžia, įsi leisdama 
i šį kraštą grafą Karolyi, už
draudė jam viešai kalbėti apie 
Vengrijos inditiką. Ji stebisi,

turi laisvės reikšti savo imio-
mones respublikonas. V

Grafas Karolyi buvo’ pirmu-

Tie Maskvos rinkimų re
zultatai pilnai patvirtina ži
nias apie augantį Rusijos 
liaudies liepusi tenk i n i mą 
bolševikų diktatūra. Tik pa-

zidentas. Jisai stojo už dvarų’ 
parceliavimt, ir už demok ra.ti- 

11 ę tvarką. Kai Vengrijos dar
bininkai. patekę po bolševiz
mo įtaka, užsimanė įsteigti so
vietų valdžia, grafas Karolyi 
be kovos pasitraukė iš savo 
vietos. Bet neužilgio po to 
bolševikiška diktatūra su Belą 
Kun’u priešakyj:- susmuko, ir 
Vengrijoje įsigalėjo reakcinin
kai. vadovaujami admirolo 
Horlhy. |

Tie reakcininkai tat per sa-
puse metų bolševikų viešpa
tavimo ; po baisaus teroro, 
išardžiusio visas laisvas 
žmonių organizacijas ir iš
naikinusio visus opozicinių 
partijų vadus ir darbuoto
jus; po uždarymo visų ne
pritariančių valdžiai laik
raščių, — opozicija sugeba 
praveąti pačiame ^diktatū
ros centre daugiaus, kaip 
trečdalį savo atstovų!

Kas gi butų, jeigu Rusi-

kalbino valstybės sekretorių 
Huglles’ą uždrausti grafui
Karolyi Amerikoje 
dabartinę Vengrijos- 
Buvęs Vengrijos 
atvyko į šį kraštą,
čia viešėdama, apsirgo jo žmo
na.

Chicagos “Tribūne” vadina 
tokį valstybės sekretoriaus pa
tvarkomą “nuomonės 
ra“ ir sako:

kritikuoti 
valdžią, 

prezidentas 
kadangi,

diktatu*

visi piliečiai, jeigu balsavi-

“Tas incidentas 
atmintyje senuosius 
kos laikus,

Vienas Amerlko/i korespon
dentas praneša iš Berlino, kad, 
Vokietijos reakcininkams no
minavus kandidatu į preziden
tus gen. Hindenburgą, įvyko 
toks griežtas atsiskyrimas 
monarchiško fronto nuo res
publikoniško, kad nėt ir Ko
munistų Internacionalas atra
do, jogei darbininkai Vokieti
joje privalo eiti išvien su 
respublikos partijų bloku. Ko
respondentas telegrafuoja:

“Komunistų vadai gavo įsa- 
. kymą iš p. Zinovjevo bal

suoti už p. Marx’ą.”
Jie i šita žinia yra teisinga, 

lai “revoliucinė” riwlniann’o 
kandidatūra turės būt nuimta. 
Tuomet visos demokratinės ir 
kairiosios partijos, pradedant 
katalikų Centru ir baigiant ko
munistais, bus susivienijusios’ 
prieš inonarchistus.

Vokietijos komunistų parti
jai toks susivienijimas su 
“buržujais“ ir “social-pardavi- 
kais“, žinoma, reikštų pirmą 
žinksnį prie uždarymo savo 
k romelio. Nes pripažindami, 
kad resplublikos apgynimu ii 
reikia dėtis su demokratinėmis 
partijomis, komunistai tuo pa
čiu pasmerktų visą pirmesnią- 
ją savo politiką.' Komunistų 
politikos “savybe” iki šiol juk 
buvo tame, kad “vardan revo
liucijos” jie skaldydavo darbi
ninkų vienybę ir kovodavo 
prieš respublikos rėmėjus.

Reikėtų tiktai pasidžįaugti, 
jeigu pasirodytų, kad Zinovje- 
vas, pagaliau, suprato, jogei 
menamoji “revoliucinė“ komu
nistų taktika Vokietijoje buvo 
niekas daugiau, kaip pagelba 
reakcijai. Suprasti tatai jisai 
turėjo luo labinus, kad ir so-. 
vietų valdžios interesuose ko-* 
nuinistains reikia linkėti per
galės Vokietijos respublikos, o 
nio monarchijos šalininkams. 
Su Hindenburgu ir nacionalis
tais Rusijai butų daug sun- 

negu su 
partijo-

kiaus susikalbėti, 
' Marx’u ir kairiomis 
mis.

Bet jeigu 
vo įsakymą 
nistams yra 
k vos sėbrai

| Thaelmann’n 
prieš 
ką, — tai Kominterno 
vėliaus gailėsis. Po balandžio 
2(> dienos jie pamatys, kad jų 
pasekėjų skaičius Vokietijoje 
tirpsta, kaip sniegas pavasa
ryje.

Zinovje- 
Vokietijos komu- 

neteisi-nga, ir Mas- 
Vokietijojo renis 

kandidatui^ 
respublikos partijų blo- 

šulai

žinia apie

BEGĖDIŠKI SPEKULIANTAI.

įsltyžo bliauti apie 
Vokietijoje.^ 
socialdemo-

ELEKTRIKINIS NARŪNAS. — Naujas elektrikinis mmipo 
kostiumas, valdomas pagelba elektros. Jo “rankos” turi šimto 
žmonių pajiegą. Visas jis sveria keletą šimtų svarų ir padary
tas labai tvirtai, kad galėtų atlaikyti didelį vandens spaudimą. 
Nors jis negražus ir gremėzdiškas-, vienok, sakoma, busiąs labai 
naudingas nertis didelėn gilumom

judošiškumą”!
?. t. m šias šita pro-

sekite Įvykius 
Gerai įsižiurė- 

manevrus, ka
daro socialde- 
Sociaidemokratų 

kaip tie šu- 
pataikauja

-t—r------------------- ----
Vatikaną, pardavusius Vilnių 
lenkų imperialistams. Puiki 
proga parėkauti apie socialde
mokratų

Brouklyno 
ga ir naudojasi Sako:

“Draugai, 
Vokietijoje, 
kitę į tuos 
r i uos dabar 
mok ratai,
partijos vadai, 
nyčiai, lando ir 
klerikalams. Jie sutinka ant 
visko. Jeigu klerikalai nesu
tiksią (? “N.” Red.) balsuo
ti už socialdemokratų parti
jos kandidatą Brauną, tai 
|ir gisociąjldeniok ratai) su
tiksią balsuoti už Vatikano 
‘šiuža u n inkų’ Marx’ą. Kleri
kalai, norėdami gauti kelius 

o ne alku- 
milionus 

baland- 
rinkimuosc, bal

savo u» sociatislą Brauną į 
Bavarijos ( (? “N.” Red.) 
premjerus, tuo budu social
demokratai neslatys savo 
kandidato, liet 'balsuos už 
Marx’ą. Balsuos ne tik pa
tys, bet agituos ir darbinin
kus balsuoti už tą klerikalą- 
agientą Vatikano ir mirtiną 
'priešą darbininkijos.”
Iš didelio Įkaitimo “Laisvės” 

editorialo rašytojas, matyt, 
net apsvaigo, nes jisai rašo, 
kaip girias: painioja žodžius 
sakiniuose, Prūsiją, pavertė 
“Bavarija”, ir II.*

Tas visus jo kliedėjimas te- 
čiaus yra paremtas melu ir 
humbtigu. Vokietijos preziden
to rinkimuose jokio klausimo 
apie klerikalizmą, Vatikaną ir 
panašius dalykus nėra. Kova 
tenai eina tarp respublikos ir 
monarchijos. (Socialdemokratai 
romia Marx’ą deltų, kad jisai 
yra respublikos šalininkas. ... . - • - ’ • « •

mėti monarchfatams, nes bal
savimai kovo m. 29 d. parode, 
kad ijionarchistai, nusidėję į 
daiktą, gali gauti daugiau bal
sų, negu vieni socialistai. Pati 
“Laisvė” keletą kartų (net su 
pasigėrėjimu!) rašė, kati mo- 
najivlfiistų bloko kandidatas 
Jarres gavo suvirs 10 milionų 
balsų, kuomet socialdemokra
tas Braun — tiktai apie 8 jni- 
lionus. Antruose balsavimuose, 
balandžio 26 d., btis išrinktas 
tas kandidatas, kuris gaus 
daugiausia balsų, nežiūrint, 
ar jisai gaus absoliučią daugu
mą, ar ne. Reiškia, jeigu 
Braun vėl butų pastatytas 
kandidatu, tai monarchisto iš
rinkimas į prezidentus butų 
užtikrintas.

tumų įvairių žmonių gyveni- giją.
me, tačiau jeigu visokius pa- na energiją įvairios 
tiekalus ir valgomus daiktus Kitais 
surašinėtame taip, kaip to-yra gyvulių energijos šaltinis, 
reikalauja chemijos liktai patys gyvuliai tiesiogi

niai pasinaudąli saulės spindu
line energija nemoka, šį darbą 
atlieka augalai.

Saulė yra tikrasis gyvosios 
gamtos gaivintojas. Jisai se- 
mri tiekia daugybę energijos. 
Viens tyrinėtojų nurodo, kad 
žemės 1 hektaras per 1 se
kundą gali tiek gauti, kiek ga
li duoti sudegdami maždaug 
600 gramų akmeninio auglio.

Žinoma, ne visą šią energi
ją augalai suspėja suimti ir su
sikrauti į tam tikrą medžiagą. 
Jei paimti visus žemes pavir
šiaus augalus, tai jie visi gal 
lik kokią vieną dvidešimts pen 
ktą tūkstantinę dalį saulės 
spindulinės energijos paglem
žtą ir sukrauna savyje tokioje 
fcrmoįe;* kuri leidžiasi daryti 
įvairius pakeitimus ir įvairius 
jos pritaikini(nus. Žmogaus 
širdies tvaksėjimas, kvėpavi
mas, raumenų susitraukimai, 
nervų ir smagenų darbas yra 
surišti su medžiagos degimu 
ir jis pavertimu i tokią ar ki
tokią rųšį energijos.

(kodėl “kelius“, 
nes? “N.” Red.) 
balsų savo žmogui 
džio 26 d.

Nejaugi tai butų naudinga 
\Voldietijos darbininkams?: Ne
jaugi tarnavimas \ darbininkų 
klasei reiškia, kad reikia jjadėt 
kaizerio generolui Jlindenbur- 
gui patapti Vokietijos prezi
dentu? z

Tolia us. 
gas sakyt, 
“mirtinas 
šas”.

“Laisvė
“klerikalizmą” 
Mat, tenai dabar 
kratai yra susidėję į bloką su 
demokratais ir katalikų Cent- I 
ru, kad išrinkus valstybes pre
zidentu Wilhelmą Marx’ą, ku
ris yra Vokietijos katalikų va
das. Mūsiškių Maskvos davat
kų organas deliai to šaukia, 
kad Vokietijas socialdemokra- ■ 
tai romią “klerikalizmą.“

šituo šauksmu jie tikisi su- i 
kelti lietuvių darbininkų tipą į 
pi š sorialistus, nes klerlkh- j 
lizinas musų darbo žmonėms 
kvepia labai neskaniai. O čia

iššaukė (dar aplinkybės taip ^susidėjo, » 
Ameri-1 kad kaip tik dabar visa lietu- .

kai Kossutli po vių visuomenė yra griežtai nu-’
susmukimo Ven- sisteiusi prieš Bumus papą ir ras John Garibaldi Sargent.

statytų savo kandidatų ir bal- 
suotu

■■ '

Naujasis generalinis prokuro-

Yra grynas humbu- 
kad Marx’as esąs 

darbininkijos prie- 
Paprasčiausi faktai šitą

melą sumuša. Katalikų (xmtrą 
remia šimtai tuksiančių Vokie
tijos' darbininkų, suorgauizuo- 
tų vadinamose “krikščioniško
se“ unijose, kurios atsirado ne 
šiandie ir ne vakar, bet prieš 
keletą dešimčių 1 metų. Jeigu 
Centras butų darbininkams 

.“mirtinas priešas”, tai nejaugi 
paskui jį butų ėję iš melų, j 
metus skaitlingos organizuotų 
darbininkų masės?

Jeigu katalikų Centras Vo
kieti j oje butų toks balsus, 
kaip'jį piešia “Laisve”, tai — 
kodėl jo vadą Erzberger’į 
Vokietijos atžagareiviai nužu
dė? Wilholmas Marx’as yra 
daug-maž tokio pat nusistaty
mo, kaip ErZbėrger’iš, ir dėlto 
monarčbUtai bet fėidmaNįalą 
von Hindenburgą išvilko j f)o- 
litikusorMeotM). kud tik nedaVus 
tam katalikų*’veikėjui laimėti.

Yra apskritai žmogių mulki
nimas mėgint jiems Įkalbėti,
kad katalikų partija Vokieti
joje tai tas pats, kas ILietavos, 
Franci jos arba Belgijos kleri
kalai. t Vokietijoje 
yra mažumoje 
lerio Bismarko laikais jie lenai 
buvo net persekiojanti (prieš 
ką tuoniet griežtai protestavo 
nąbašnįnkfls Babelis ir kiti so- 
cialdertfokratai). Todėl jiems 
tenka galvot nė tiek apie’ tąi, 
kad kitus pavergus, kiek apie 
tai, kad savo teises apgynus. 
Katalikiškoje Bavarijoje, tiesa, 
klerikalai yra atžagareiviški, 
bet daugtima jų dabartiniuose 
rinkimuose balsuos ne. už 
Marx’ą, o už Hindenburgą. •

“Laisvė“ nori |>aspekuliuo( 
savo “susiprąhisiųjų” skaity
tojų nežinojimu. B( I kaip ji 
ųiaupysis, kuomet pasli tvir
tins ta žinia iš Berlino. jogei 
“pats“ Zinovjevas įsakė Vokie
tijos komuniniams balsuot už. 
Marx’ą?...

kataljikai
garsiojo kanc-

tai rastume, kad visi , mes val
gom tnišihius! iš baltymų (daiv- 
giausia jų randasi kiaušinyje, 
mėsoje, žuvyje, žirnihose ir 
it.), riebalų, krakmolo 
ptisk irkime ir cukruj 
tiek druskų ir vandens.

Krakmolas, riebalai ir 
nai baltymai tai yra kuras, 
kuris žmogaus organizme deg
damas duoda šilimą, taip ly
giai, kaip jinai gaunasi kros
nyje malkoms degant. 'Mes* 
malėme garvežius ir kitokias 
mašinas, kurios kūrenamos 
malkomis ar kitokiais daiktais, 
duoda tokį ar kitokį darbą, 
kartais labai didelį kaip, pa
vyzdžiui, vitenas garvežys pa
veža kelias dešimtis sunkiai 
prikrautų vagonų. Šių mašinų 
visas įtaisymas- yra reikalingas 
tiktai* tam, kad gaunamą iš 
malkų šilimą perdirbt į darbą, 
Taip pat ir žmogus ir gyvuliai 
turi tokių įtaisų, kurių pagalba 
suvalgytą krakmolą, tidbalą ir 
daliniai baltymą gali paversti 
į darbą. ,

Išeina, kad žmogus ir šili
ma it darbas ir kilos jo ener
gijos rųšys kyla iš suvalgytos 
medžiagos. Todėl ir aišku, kad 
žmogus, juo daugiau fiziškai 
dirba, tuo daugiau turi val
gyti.

Jei visokia žmogaus organiz
mo išdirbamoji energija pasi
daro iš suvalgytos medžiagos, 
tai kyla klausimas, iš kur gau
nasi maistas. Mes žinom, kad 
maistas ' yra dvejopos rųšlcs: 
gyvulinės kilmės ir augalinės. 
Mes valgom jautieną, aviemj 
ir kitokią mėsą. Mes valgom 
kiaušinius, geriam pieną. Vis 
tai. iš gyvulių. Bet Šie gyvuliai 
maitinasi augalais. Tuo budu, 
kaip nesisuksimi, vis vien tu
rėsim 
mėgiamieji baltymai, 
lai ir baltymai buvo pagaminti 
•augalų.

Augalai plačiai ir giliai Į 
žemę įsirausią šaknimis ne 
vien tam, kad vėjo pučiami ne- 
pagriutų, bet svarbiausia, kad 
iš žemelės jomis čiulptų van
denį ir įvairias druskas. Kada 
žeme išdžiūsta, augalus laisto. 
Kad augalai geriau augtų, juos 
apibarsto pelenais, salietrų ar
ba kitokiomis vadinamomis 
mineralinėmis trąšomis. Jose 
daug yra paprastų nesudėtinų 
druskų, kurios sykiu su suger
to augalo vandeniu išsinešibja 
su sultimis po visą augalo ku-

(čia
šiek

dali-

kad musų
krakmo-

.savo lapais prisigaudę is oro 
angliarukšlies. Iš visos šios 
paprastos medžiagos, kurią iš 
pradžių tam tikru budu ap
dirba, augalai gamina labai 
sudėtinus jungtinius, vadina
mus baltymais, krakmolu, rie
balais ir I. t. Dauguma šių 
jungtinių yra tiek sudėtini, 
kad joks mokslininką^ nepa
jėgia pagaminti. Reiškia au* 
galai yra gyvas fabrikas, labai 
geru dirbtuve maistingos me
džiagos, be kurios joks gyvu
lys negalėtų gyventi.

iMies gerai žinome, kad jo 
kiani fabrike, nei dirbtuvėje 
nieks nesidaro be darbo, nepa- 
va r toj u s jokios jėgos. Kokia gi 
čia jėga augaluose paprastų 
medžiagą paverčia labai sud< 
tina? Ši jėga turi ’buti labui 
galinga ir labai pastoviai vei-

žinoma, 
lutės spindulinė cner- 
jėga nieku kilu 
pakeista. Rudos

ši jėga mums gerai 
tu i yru : 
gija, ši 
gali imli

ne
tik

Energija 
ji taipgi 
tik kin- 
f urmas

iai, elektra, judesys ir

nežūna. Jinai amžina 
ta jr^turi įvairias 
(spi 
kt.)

Kas gi dedasi su ta medžia
ga, kurią mes suvalgome ir ku 
ri duoda tiek galios įvairioms 
žmogaus organizmo jėgoms iš
sireikšti. Jinai taipgi nežūna, 
jinai tik visą laiką keičiasi.

Kada mes kalbame apie me
džiagą, čia taipgi mes turime 
visuomet atsiminti medžiagos*

Musų suval- 
krakmolas ir 

kūne susis-
Iš to viso

amžinybės dėsnį, 
gy tieji baltymai, 
riebalai žmogaus 
kaklo ir sudega,
gaunasi įvairių naujų papras
tesnių daiktų; vieni jų yra du
jų pavidale (pavyzdžiui, ang-i 
liarukštė), antri - kieti. Du
jos (angliarukštė) eina į orą 
iš ten i augalus. Kietieji kūnai 

'ulių ir žmo- 
su išmatomis.

.daiktai pa- 
įš ten augalų

gaus organizmo

kliūva į dirvą 
šaknys sugeria 
kiu su vandeniu. Iš visos šios 
medžiagos augalai sudaro vėl 
tokią medžiagą (pavyzdžiui, 
grudai vaisiai ir kt.), kurią 
mes., su valgom. Tuo budu ined 
žiaga visą laiką keičiasi perei
na iš vienos vietos į kitą ir 
sudaro vadinamą medžiagos 
apykaitą.

Jei mes palygintume augalų 
darbų su gyvulių, tai ptHs į 

akis labai didelis skirtumas.
Augalai iš paprastos medžia

gos tveria^ dabai sudėtiną me
džiagą. Gyvuliai
pasinaudoja augalų 
siais, imdami sau 
įtugalų padarytus 
riebalus, krakmolą

gi .ir žmogus 
darbo vai-

baltymus, 
r >uardo 

šiuos junginius vėl iki papras
tų junginių. Gyvuliai ir žino* 
gus šiuo atžvilgiu yra augalų 
išnaudotojais.

Augalai savo organizmuose 
sukaupia, sukrauna jėga. Jiems 
Cluu aki ėringas yra
korimo stovis. Gyvuliams 
žmogui daugiau 
gas yra veiklumo 
augalų sutausotą 
čia gyva energija, 
žmogus yra gam
(kirliui. Veiklumas yra kiekviu 
no sveiko žmogaus viso jo gy
venimo metu gamtiškais pa-

ramumo, 
ir 

eharakterin- 
stovis. Jie 

jėgą ’apver- 
Gvvuliai ir

triūse mes turime rasti natū
ralų pasitenkinimą.
(“Jn”.) Dr. V. Lasas.

i
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fy'/ft Paifm<nt 
mujoitt

Gulbransfn

Kuomet prisi
artina šventės, 
nėra didesnio 
užsiganedinimo 
kaip sėdėti na 
mie ir klausy
kis muzikos lie
tuviškų rekord.

Kelias Dusias 
Žmogus Turi

[ Feljetonėlis]

Liaudie

Gyvenimas 
•Valcas.

Daina.
Linud. Daina, 

akas.

F16009 
Oi, 

F16008 Suiręs
Tosea-

|DAINAVO TENORAS'
MIRAS PETRAUSKAS 

Su orkestro* akompaniamentu 
E2356 fJrtuva, Tėvynė musų.

Tykiai Nemunėlis teku. 
Birutė.
Kur banguoja Nemunėlis.’ 
Darbininkų Marselietė. 
Sukeikime kovą.
Sveiki broliai dainininkai. 
Ko liudyt sveteliai.
Saulelė raudona. , 
Jojau dieną. * 
Suktinis.
Valia, Valuže.
Iš operos (“Šienapiute”). 
Bernužėli nesvoMok.
Eisiu mamei pasakysiu.
Jau kad aš hugau. 
šią nedėlėlę.
Prirodino seni žmonės 
jaunam mergelę. 
Kur tas šaltinėlis.
Ilgu, ilgu man ant svieto. 
Mano skarbas. V.
Igrajino Columbijos Orkes.
Spragilų Daina.
Strazdelis.
Piemenėlis.
Pa vasary j.
Mielaširdystč.
“Prie Baltijos krašto kry
žeivis vaitojo“.
Vai verčih, laužo.

E3840 Ant kalno karklai .Mubuvo. 
šią naktelę per naktelę 

£3841 Atėjo žiemelė. ’ 
Vai kad aš išjojau.

F6186 Klumpakojis .
F6244 žirgelis šokis
F6245 Aguonėlė Mazurka ...
F6318 "
F6333

E2357

E2358

£2392
E2393

E3348

E3796

E'3797

E3349

E3023

E4272

E4415

E4474

man

........75
........ 75

75
Vengkrka ....................... 75
1 Suktinis ......  75
2 Kutų Darželis

WF6648 Pasisėjau Žalia Rūtą 1.00
WF6649i laetuva ......................  1.00

Pianui nuo
$295 iki $1,000

kai

VVF6650
F6051
F6652 

\V F6658 
VVF6673

W F6674 
WF6675 
WF6676 
WF«677 
WF««78 
WF6679 
WFMtt 
WF668l 
WF6682 
WF6«83 
WF6684 

F6778 
F7Ž17 

WF7281 
WF7282

VVF7283

WF7284
V’F7285
VVF7286

F7642

F7643
F7644
F7649
F7650

F7651

F7G53

F7658

WF7665

WF7666
WF7667
WF7680

WF7696

1.00
,75

1.00 . 

t.00 Į 
1.00 
1.00 
1.00 i 
1.00 
1.00 1 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 l 
1.00 
1.00 I
.75 I 
.75

Noriu Miego .............
Dėdienė—Volka .......
Sudiev—Mazurką ....
Meilė .................. ..........
No Del Tavęs Aš, 
Mergelė ....................
Saulelė Raudona .....
lopšinė ........................
1 laukia Sau Laivelis 
Siuntė Mane Motinėlė 
Ko Liudyt, Sveteliai ? 
Dovanojo ...................
Vai Aš Pakirsčiau 
Šių Nakcialy ...........
Už šilingėlj ...............
Vyčių Hymnas .......
Skyniau Skynimėlį 
Varpelis—jValcas ........ 
Gegutis—Valcas .......
Prirodin Seni Žmonės 1.00 
Ant Kalno Karklai 
Siūbavo (Suvalkie
čių Daina) ..............
Oi Tu J ieva (Onu
škis, Trakų Apskr.) 
Bifutė ........  ....
Tautiškoji Daina .... 
Kur Bakūžė Sa
manota .....M.............
Mano Brangus (My 
Dearest)—>Polka .....
Pftdė-Espan—Valcas 
Helenas—Polka .......
Nekaltybė Valcas.....
Baltas Kareivis 
—Polka ....................
“Jutelym“ (Ju-Tel- 
Em)—Polka .............
Lietuvių Quadrille 
Lithuanian (Juadrille 
Keliaujantis Bleko-
rius—March Polka ...... 75
Eisiu, Mamei Pa
sakysiu ....................
Laiškas Pas Tėvelį 
Pamylėjau Vakar .... 
Skamba Kankliai 
Ir Trimitai—Že
mam Balsui Suktinis 
Suktinis—Polka .......

1.00

1.00 
1.00 
1.00

1.00

.85

1.00
1.00
1.00

Siunčiame orderiui paštu, rekor
dus ir muzikos rolelitis, C. O. D. 
į visas dalis Jungtinių Valstijų ir 
Kanados.
Reikalaukite musų katalogo, dykai

Reikalaujantiems duodame leng
vais IShickėjimais.

1.00
1.00

vai.

pat mažens dienų, 
garsų pradėjau lipdyti 

žctlžius, iš pradžių motina, o 
paskui darakterka (davatka) 
mane išmokino žegnotis ir sa
kyti: “Žmogus turi kūpą ir dū
šią.” Kunigas, sako, yra gyva 
žmogaus mėsa su kaulais, o 
dusia taip pat gyva, tik ne
matoma, gyvena kur tai tarp 
plaučių ir širdies.

Ilgai negalėjau supraski, kaip 
išrodo ta nematoma dusia, kaip 
ji gyvena krutinėję, kaip ji 
ateina žmogui gimsiant ir iš
eina'žmogui mirštant. Bet da
rakterka bent po kelis kartus 
per dieną primindavo apie 
griešną kūną ir šventą duselę. 
Aš pripratau prie nematomos 
dusios. Pasidariau tikru 
ku.

Vieną kartą kunigui 
davojant, paklausiau:

— Ar didelių žmonių 
didesne,' kaip mažų, ar ne?

—Visos dūšelės yra vieno
dos, vaikeli.

—Tai ar gi dusios neauga?
—O iš kur tau, vaikeze, to

kios mintys į galvą ateina! — 
suriko rūsčiai kunigas. — Tė
vai! Jūsų vaikas blogai išauk
lėtas. Bus palaidūnas, o ne ge
rų tėvų vaikas.

Nuo tos dienos mane pradė
jo smarkiai “auklėti”: po ke
turis kartus per dieną klaup
davau ir kaip žirnius atberda- 
vau visus poterius. Poteriavau 
ligi tol, pakol visų žmonių du-

tik iš

kidali-

kafen-

dūšia

Gramafonai nuo

$35 iki $300
HALSTED MUSIC SHOP

1212 South Halsted Street
Krautuvė atdara vakarais iki 9 vai. Nekėlioj ir šventėmis iki 5

jo augti.
Paaugau. Patekau j miestą. 

Pamačiau gudrių žmonių.
Vieną sekmadienį nuėjjm pas 

Kazį ir pro praviras duris nu
girdau besiginčijant kelis jau
nus vyrukus, studentus, kaip

Tie Gražus Stiklai 
DUODAMA

DYKAI
už vieną tuziną 

lebeliu nuo

Wenners(ens Bohemian Blend
Pilniausias Užganė 

dinimas -'
Muaų vienatinis procesas išdirbinio, 
apsaugota* nu patentu, suteikia 
WENNERSTEN’S Bohemian Blend 
GERESNI SKONI ir galima ji LENG
VIAU PADARYTI už bile vieną kitų 
prrengitnų. Daugiausiai darbo dėl 
jūsų yra atlekama musų išdirhystėj. 
Daugiau kaip 28 metus WENNERS- 
TEN’S teikia pilniausj užganėdinimą 
dėl daugelio jo vartotojų. Pabandy
kite jį.

Eschner’s Variety
3223 W. 63rd St.

Joseph Dreuinskas
4001 So Campbell Avė.

Nat’l. Meat Market
1907 So. Halsted St.

Alpha Malt Ext. Co.
2128 W. ntb Street

Bridgepoft Grocery
3352 So. Halsted Street

Marquette Malt Co
6250 Stf. Campbell Avė.

Weiss Bros.
2955 W. «63rd Street
A. Tegtmier

1718 Sn. Halnted St.
H. Saenger
2713 W. 43rd St.

Kavarsko Malt Co.
3238 So. Halsted SU.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

9514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Ava. 
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vaysH

ūarsinkities Naujienose

siems aptilus, vienas jų karš
tai kalbėjo:

—Nėra atskirai 
nei 
vas

nei dusios, 
kūno, o yra tik vienas gy- 
žtnogus.
gyvybės nėra?
nebe kūnas

Kas y r A kūnas, 
kuiuis 

tik lavonas,

nebe 
žmo-

kaip

jau
nėra? — Nežinia. Tik gyvas 
žmogus yra ir daugiau nieko.

Man labai patiko tas “gyvas 
žmogus”. -Reiškia kartu yra 
gyvybė ir kūnas. Kūnas 
gyvas, tai ir žmogus nebe 
gus.

Ėjo metai.
Aš pasidariau ramus,

nupenėtas veršis* Nebekankino 
mane mintys nei apie žmogaus 
kūną, dūšią, nei apie gyvąjį 
žmogų.

'lik štai paskutinėmis dieno
mis laikraščių žinios man su
ardė ilgų metų ramybę: Papa 
pripažino (ir net parašu pa
tvirtino), kad lenkui visiškai 
teisingai pasielgė, atimdami iš 
mus Vilnių. Vilniaus katalikai 
esą gryniausi lenkų katalikai 
ir jie turį priklausyti ne kokio 
ten Kauno, bet tik Varšuvos.

Reiškia, baigta. Ligi šiol 
mes manėme, kad yra pasau
ly kur nors teisybė. Skundė
mės padarytomis mums skriau
domis. Bet visi mažieji ir di-

atsakydavo: “Ką lenkai pasiė
mė, tai jau jų, nebeatiinsi; ir 
daugiau nevarginti nuis bergž
džiomis skundomis.” Visi mus 
apleido. Bet ten, Bomojc, Va.- 
tikane, sultine, y ra visų kat a
likų teisingiausius Tėw>. -Ils 
užtars mus prieš šio pasaulio 
galiūnus ir prieš Dievą. Jis 
mus neapleis, už visas padury’ 
tas mums skriaudas gausiai at
lygins. Bet štai tau. Kai atėjo 
laikas jam, teisingajam, tarti 
žodis, parake: “To teisybe, kie
no ilgesnės rankos!”

Galva svaigo. Nieko nesupra
tau. Laukiau, ką pasakys ka- 
lidikiskleji laikraščiai.

Skaitau. / •
Rašo kunigas. Ir jis piktina

si Vatikano pasielgimu, šį kar
tą Vatikanas, o kartu ir pats

K* vau ligi šimto trylikos ir vėl 
visa sumaišiau.

Taip ir išaušo.
Iš mokytų žmonių girdėjau, 

kad kur tai Afrikoj gyvena 
pusiau laukiniai žmoneliai, ku
rių kiaušas šimtą kartų už ma
no minkštesnis. Jis žino tik du 
skaičius: viend ir du.

Kaip tik daugiau už du, tai 
jau per daug. Tat nelaimingi 
žmonės. Jei, sakysim, toks 
žmogus turi keturis arklius ir 
vieną 4š jo atimti, tai tokios 
permainos jis nepastebės. Bet 
vargas buvo ir katalikų kuni
gams, kurie nuėjo pas juos 
Kristaus žodį skelbti. Vargas, 
nes niekaip negalėjo išaiškinti, 
kaip tai Dievas yra trijose esy
bėse. Bet vis dėl to bent kelis 
gabesniuosius pasisekė katali
kais padaryti.

..... „- j — ---------- ------ - —Bet kris gi bus dabar, jei rei- 
. klysta, griešija... plaučių ir širdies? Bet aF už- kės išaiškinti, kad žmogus tu

ri kelis šimtus dūšių? Čia jau 
gerų ir blogų reikalų mo tik laukiniai, bet ir mes, 

kultūringi žmonės, nebesupra- 
slm<?, nebeįkirsime katalikiško
jo mokslo. Jau aš savo kaimy
nų tarpe skaliausi gerokai pra- 

nie-

Popa, didelę neteisybę pada
ręs.

Kaip tai? Papa neteisybę pa
darė?... Reiškia, jis gali klys
ti... ne-

Vakare atbėga linkimas 
zyš. . ’

— Viskas tvarkoj!
- Kas?
—Papa gali ir klysti ir

“Ne, — rašo toliau kunigas, klysti.
— Papa gali klysti politikoje —Kaip tai?
ir kituose klausimuose, bet nė —Buvo mokytų kunigų susi-
kiek neklysta tikybos klausi- rinkimas ir nusprendė. Papa 
muose.” . * I turi kelias dūšias. Ta dusia.

Bet Vėl: kaip gali žmogus, kuri tikybos žiuri, neklysta, 
na kad ir pats Papa,' klysti bet tų dūšių, kurios politikos, 
vienoj srity it’ nei kiek' neklys- ekonomijos ir kitų reikalų žiu- 
ti kitoj srity! Kaip gali būti, 
kad aš vienoj vietoj atrody- 
čia juodas, kaip taukų puodas,

i kitoj baltas, kaip sniegas !. Ma
no prastu kiaušu galvojant, tai 
turi būti: Jei Žmogus yra grie.Š- 
nas, tai jis gali ir turi po tru- kaip šimtų, 
pūtį griešyli ir čia Ir tien, - ■ 
visuose darbuose; o jei šven
tas, tai ir turi būti šventas vi
suose darbuose.

Bet Papa..
Kas bėra šventa musų žeme- tenka visoms vietos? Ar'nesu

si peša 
dūšios?

Ne! Mano kiaušas yra per 
minkštas tokiems

do šimteriopa žmogaus dūšia?
Tik greičiau organizuokite 

tuos, kursus, Gatvių, skersgat
vių, kampų, balkonų ir stogų 
užteks. Klausytojų bus iki va
lios. Jei trūksta lektorių, išra
šykite šveicariškų daktarų. Tik 
gydykite. Nes mes visi ligonys 
esame.

Greičiau!
Ponuliai, pasiskubinkite su 

tais gatvių ir skersgatvių kur
dais! —.Pipiras. [“S-tas”]

ri, gali klysti.
—Tai kiek gi dūšių žmogus 

turi?
- Tiek, kiek reikalų.
O mes, Kazy?
-Aš manau, kad ne mažiau

Ir vėl linksmas išbėgo.
Viskas galvoj susimaišė. Vic-, 

nas kitnas ir... daugybė dtlšių. 
Kur gi Jos visus gy veria? Tani

DRe VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Klausiu Kazio, bet ir tas tik 
pečius trauko, akimis mirksi.

Naktis... Nesimiega.
Ir nors mane jokia Domicė

lė, kaip kad Raulą Kemekli, 
neprivalgydino šviežiomis deš
romis ir raugintais kopūstais* 
bet mane kankina nebe juodas

los. Rodos, esu prikabintas už 
kablio aukštai, aukštai. Viršuj, 
—« dangus, apačioj — ^praga
ras. O apie mane nebūtybė. 
Tyku. Baisu kaip naktį baž
nyčioje. Toli toli pasirodo ma
žas juodas vabalas. Artyn, ar 
tyn... UgiArelniukštis, ir juo
kiasi: “Klysta., clie-che-che!”... 
O kablys plonyn, plonyn... 
“Klysta... nebešventas... chi- 
chi-cbi!...” ‘Truko. Ai!.... Le
kiu žemyn, pragaran.. .xAi-ai-

Nubundu. Visas prakaituo
tas.

'l ik primerkiu akis, vėl kab
lys... velniūkštis...

Nerandu ramumo.

klausimams

Palengvina aklą Įtempimą, kurti 
esti prieiaslirui galvot skaudėjimo 
svaigimo, aklą aptemimp, nervuo- 
filmo, skaudamą aklų karštį, atl 
taiso kreivas akis, nnirna katarak
tą. atitaiso trumparegystę ir toli 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyde atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir a u aižiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St 
Phone Bnuleverd 7589

lių tarpe skaitausi gerokai 
sitryntisiu žmogumi ir tai 
ko nesuprantu.

Kas bus?
Liksime stabmeldžiais.

busime išganyti.
Bet baisii\.. Vis dėlto nori

si jei ne į patį dangų, tai nors

Naktis...
Vėl nebūtybėje 

gaus ir pragaro, 
tik nebe vienas: <lu, trys, de
šimt.. daugybė kablių. O aš 
už visų prikabintas. Prie kiek
vieno kablio — velniūkštis. Vi
si iškišę dantis pragariškai juo- nuo i)rag-aro išsisukti.

'kiasi: <<r" “ ,,- l i
Šventį... cbe-cbe-che!.. 
visos dusios griešnos. 
chi-chi!./. Visi kablt^ 
diję.2. clio-cho-cho!... 
sų, tu musų., 
chi-cho-cho!...” 
plonyn, plonyn.. 
kiu pragaran...

Vėl nubundu 
prikamuotas.

| - kabliai, velniūkščiai....
Kitą naktį visai nemigau 

; nebenorėjau turėti reikalo su 
beširdžiais velniūkščiais.

tarp dan- 
Vėl kablys,

Tavo visi reikalai ne-
Tavo 

chi- 
suru-

. Tu mu- 
chi-cho-cho!...
Visi kfcbliai 
nutruko! Liei- 

Ai-ai-jai!
prakaituotas, o eitų į gatvę, į skersgatvį ir 

Ir taip ligi ryto ten visai publij>ai aiškintų nau- 
I jąjį mokslą apie šimteriopą 
žmogaus dūšią.

Visai 
| Visi 

dęs kėdėj e skaičiau, trokšte 
kiek aš dūšių turiu. Privažia- kunigų

Tik nesenai laikraštyje ra
dau šiokį tokį nuraminimą. 
Vienas toks pat, kaip ir aš, iš
muštas iš kelio nelaimingas 
žmogelis, šaukiasi musų moky
tų kunigų, profesorių, kad jie 
mestų katalikiškbmis gudry
bėmis pumpavę vieną kokį rai-

Į šą vyrą ir dvi—tris jvicniioi&s,

mes, paprasti žmonės, 
trokštame iš mokytų

VISUR KALBAMA KAIPO TIESA APIE 
HUPMOBILE TRADICIJAS KURIOS 
YRA ĮSTEIGTOS PER 16 METŲ PUI
KAUS IšDIRBINĖJIMO.
Jis yra vadovas dideles vertės ekonomijoj kurią 
pats Ilupmobile yra išsidirbęs.

VISUOMET DIDIS KARAS, NAUJI PA
GERINIMAI DABAR PADARĖ JĮ DAR 
DIDESNIU VEIKIME IR VAŽINĖJI
ME JUO.
Savininkai jų nei nemano mainyti į kitų karų 
išdirbyates.

Pamatykite gražius Ilupiiiobile Eight ir Futir modelius rtiusų parodymu kambary

BalzeKas Motor Sales
6012 South Kedzie Avenue

Telcphone Republic 3733 . Chicago, Illinois

HUPMOBILE

Lietuvių Dentistas patar- 
naus geriau.

Traukimas dantų be rkauimo. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą aavo darbą, ir 
žemas muši] kainas. Sergėkite srrc 
dantis, kad nekenktų jūsų eveikatal

1545 West 47th Street
Netoli Ashland A ve

Norintiems Važiuoti 
Lietuvon

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 bu-, 
rys.

Su Naujienų Ekskursija 
gali keliauti ne vien chica- 
g-ieėiai, t>et 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
są ir Lietuvos -konsulo vizą. .

Kiekvienam patartina pri
sirengti išanksto ir, geriau 
potam palaukti.

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

Taigi visi bukit prisiren
gę iki balandžio 29-tos.

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSK A
____ . .. _ *■

Tol. Rooscvelt 8500
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Orinis ekspresas tarp 
Chicagos ir Detroito

Kordas pradeda komercinę avia
ciją Amerikoje.

Senis pralaimėjo,
75 m. senis turės užmokėti 5.500 

dolerių 68 m. senei už pavilio- 
jimą ir “pažeidimą'’ širdies.

priklauso VVrigley, Marshall 
Field III ir Allen Jackson.

Kad padaryti pamatą pasto
viam bizniui. Fordas apsiėmė 
siųsti kiekvienu skridimu po 2,- 
060 svarų prekių, (’hieagiečiai 
gi fabrikantai ir biznieriai turės

Komercinė aviacija, kuri yra 
plačiai išsivysčiusi Europoje, da
ro pirmuosius savo žingsnius; 
Amerikoje. Ateinantį pirma
dienį į Chicago atskrenda pir
mas prekybinis aeroplanas su 

12,000 svaarų prekių iš Detroito.
Keistų dalykų atsitinka pa- Nujasis orinis ekspresas skrai- 

šauly. štai šiomis dienomis džios tarp Chicagos reguliariai 
Chicagoje buvo nagrinėjama by-1 tris sykius į savaitę, bent iš- 
la. Skundėja buvo 68 m. našlė pradžių, o paskui girt kasdien 
Clara Poffenholz, 1640 Leland ar tankiau. Tai priklausys dau- 
Ave. .Li reikalavo $20,000 atly- ginsią nuo pačių chicagiečių. 
ginimo iš 75 m. našlio Jacob | Orinį ekspresą įveda tam tik- 
Stark už neišplidymą savo pri- ra kompanija, užpakaly, kurios 
žado: jis jai pasipiršęs ir jie- stovi Henry Fordo milijonai. Iš 
du sutarę vesti, bet paskui jis chicagiečių prie tos kompanijos 
pradėjęs vestuves atidėlioti, o 
kada bandžiusi prisispirti, tai jis 
visai apleidęs Chicago ir apsigy
venęs Miami, Floridoj. Ji jau
čiasi, kad jis pažeidęs jos širdį, 
kurią dabar galima pagydyti tik 
visąpagydančiais vaistais — pi
nigais ir tai ne mažesnėj sumoj, parūpinti prekių aaeroplanui ga- 
kaip $20,000. L

Teisme ji pasisakė, kad ji dir- gal.
busi pas jį už šeimininkę ir už vistiek skraidžios reguliariai, jei 
savaitės laiko jis jai pasipiršęs, negautų jokio biznio iš Chicago. 
Ji gi sutikusi už jo ir jau rengė- | Linijos vedėjai tikisi betgi o- 
si prie vestuvių. Bet greitai jis 
ir atšalo ir ją užmiršo.

Senis gi sakėsi, kad jis jokio 
pasipiršimo jai nedaręs, turbut 
ji tai Įsivaizdavo beskaitydama 
romanus. Be to ji buvusi la
bi prasta šeimininkė, kuri jam 
visokių nemalonumų pridaryda
vusi. O jis negalėjęs prisiža
dėti jos vesti ne todėl, kad jis ir 
ji yra abu seniai, kuriems nebe- privengus, galima butų leisti 10 
laikas apie apsivedimus galvoti; aeroplanų su pasažieriais į die- 
o ne, jis dar nesijaučia tiek se- ną. 
nas. Jis negalėjęs jai pirštis ir rūpintis.
prisižadėti ją vesti dėt labai pa- jos renka statistikos žinias apie 
prasto dalyko/— kad jis tuo lai- pavojingumą tokios kelionės, 
ku buvo susižiedavęs su kita Esą pavojus yra daug mažesnis, 
motere. i negu kad paprastai manoma.

šis jo prisipažinimas ir pražu- Be to kiekvienas pasažierius bu
dė jį.
tai bus svarbiausias jo argu-1 Išvysčiu 
mentas ir įrodymas, kad jis vi- liniją, panašios linijos bus įstei- 
sai ir negalvojo apie vedimą sa- gtųs ir tarp kitų miestų — Min- 
vo šeimininkės ir nė nemanė jai neapolis, Omaha, St. Louis ir k., 
pirštis. Bet jury visai kitaip o su laiku panašios orinio eks- 
tą jo prisipažinimą suprato. Ju-, preso linijos bus įsteigtos tarp 
ry, kaip jie patys paskiau pii- 
sipažino, nusprendė, kad jeigu 
tokis senis vis dar svajoja apie 
apsivedimą ir net turi sužieduo
tinę, tai jis, be abejonės, flirta
vo ir su savo šeimininke. O kad 
tokis senis i
ir turi užsimokėti, — 
jury. Bet jo flirtas 
toks brangus, kaip 
Clara, kuri irgi yra 
gražuolė, bet senutė, 
jury nusprendė, kad Jacob Stark 
turi užmokėti Clarai Poffenholz 
nemažiau ir nedaugiau kaip 5,- 
500 dolerių.

Senis, žinoma, paduos apelia
ciją.

| bent i į Detroitą, skrendant at- 
■*. Bet komerciniai aeroplania

riniam ekspresui gero pasiseki
mo. Jie sako, kad iš Chicago į 
Detroitą yra išgabenama kas- 
die po 500 svarų skintų geliu. 
Jas siųsti yra daug- patogiau ae
roplanu, negu traukiniais.

Naujoji kompanija mano ne
užilgo pradėti gabenti ir pasa- 
žierius, ir tikisi tame didelio pa
siekimo. Esą jeigu gerai viską

Dabar jau*pradedama tuo 
Apdraudos komuani-

Jis turbut tikėjosi, kad siųs apdraustas.
Chicagos-Detroito

visu didesniu Amerikos miestu.» U v

Smulkios Žinios
mėgsta flirtuoti, tai I 

nusprendė 
visgi nėra 
įkainuoja 

ne kokia 
Ir todėl

Charles Tennes, kitaip 
Temple pakliuvo per moterį. 
Jis yra j ieškomas kaipo čekių 
klastuotojas. Policija buvo jį 
užklupusį May hotely ir bandė 
jį areštuoti, bet po persišaudi- 
mo su policija jam pasisekė pa
sprukti. Pabėgęs tečiaus jis 
sumanė telefonuoti tame pačia
me hotely gyvenančiai, mote
riai, Mrs. Mary Smith, kad ji

Bay

Vėl puls karčiamas
Policijos viršininkas Collins 

pradeda naują kampaniją prieš 
visus tuos, kurie šinkuoja mun- 
šainą. Jis įsakė visiems polici
jos kapitonams priduoti pilną są
rašą visų žmonių ir biznių, kur 
tik nužiuiima, kad yra pardavi
nėjamas munšainas. Kaip tik 
tas sąrašas bus jam priduotas, 
tuoj ir prasidės nauja kampani
ja už nusausinimą miesto.

Moteris pasiskandino ežere
Iš ežero, prie 64 gatvės., liko 

ištrauktas lavonas plės Ilelen 
Adams, 50 m., sesers paskelbu
sios reformininkės p-lės Kate 
Adams. Saužudė gyveno prie 
6070 Stony Island Avė. Prie
žasties saužudystės nežinoma.

Yorko, 
padare

Gavę žinią iš New 
prohibicijos agentai —.
kratą C. B. and Q. geiežinke-]

VYKINS PROHIBICIJĄ. — Lincoln C. Andrevvs, pasaulinio 
karo veteranas, kuris tapo paskirtas iždo sekretęriaųs pagelbi- 
ninku, kurio žinioje bus vykinimas prohibicijos. Jo žinioje bus 
netik visos prohibicijos vykinimo įstaigos (federalinės), bet taip
jau pajūrio sargyba ir muitinės.

Šeštadienis, Bal. 11 d., 1925

“Dzimdzi-Drimdzi
Gegužės mėnesį lankysis šiose 

kolonijose:

2
5
8

3 Grand Rapids, Mieli, 
t Dctroit, Mieli. 
Lr Clevcland, Ohio.

u
ir
ir

10 Bochester, N. Y.
12 Amsterdam, N. Y.
13 Brooklyn, N. Y.

16

10
20
21

Serą n ton. Pa. 
VVilkes-Barrc, Pa. 
Pittslon, Pa. 
Shenandoab, Pa. 
Pliiladelpliia, Pa. 
ir 23 Baltimorc, Md

pasitiktų jį Illinois Central 
Itandolph stoty. Ji pasitiko jį, 

| bet taipjau ir policija, kuri šį 
sykį jį suėmė. I'*1 
bando 
Scott, 
laike 
nušovė

Atsiimkit laiškus iš Pašto

26 ir 2J Pittsburgh, Pa.
Paskutinis Dzimdzi Urimdzi 

artistų atsisveikinimo vdidini- 
mas- Cbicagoje įvyksta gegužės 
1 dieną, penktadieny, Lietuvių 
Auditorijoje, Bpdgeporte. Bus 
stątoma “Pinigėliai", S. Čiur
lionienės 3 veiksmų komedija.

1—Reporteris.

Dabar policija 
įtarti jį esant Russell 
kuris kiek laiko atgal 

apiplėšimo vidurmiesty 
aptiekus klerką.

Šio mėn. pabaigoj apie 1,000 
vidurinių mokyklų mokinių va
žiuos į Washingtoną pasimaty
ti su prezidentu Coolidge ir 
prisižiūrėti kaip yra vedamos 
valdžios įstaigos.

Haris 
31 SI., 
greitai 

paslvciė revolverį ir vieną plė
šiką nušovė. Kitas gi pabėgo.

Du negrai užpuolė 
Christofferson, 155 1 
groserninką, bet Ha

Du prohibicijos agentai, 
John A. Ilolm ir Thomas' E. 
Jonės, liko nuleisti vieniems 
metams kalėjiman ir užsimo
kėti po $300 pabaudos už 
ėmimą kyšių.

Samuel M. SWeitzer, brolis 
pavieto klerko ir buvusio demo
kratų kandidato į mayorus Bo- 
bert M. Svveilzer, atsidūrė ka
lėjime už dvipatystę. Jo pirmo
ji pati, kurią jis vedė 14 metų 
atgal, pradėjo abejoti dėl jo 
nuolatinio nebuvimo namie ir j 
pradėjo jį sekioti. Ji nusekė jį 
į vienus namus Evanstone, kur 
ji areštavo jį. Pasirodė, kad jis 
ten gyveno po kita pavarde ir i 
turi kitą pačią, kurią vedė pe-. 
rei ta i s metai s.

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausi j į paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei-1 
kia klaust prie langelio kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobej nuo Adams gat
ves, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką dienų nuo pa
skelbimo.

901 Adomaitis Juzapas
904 Bateiunas M t
91L Chapauskas Chai
918 
928 
933 
938

•942
943 
944 
949 
950 
951 
952 
954 
955 
956 
957 
964 
970 
971 
976 
977

DIDELES RISTYNĖS
Seredoje, Balandžio 

15 d. 1925 m.

POžfiLOS-GEšTAUTG RISTY-
NĖSE DALYVAUS SANDOVV

Seredos ristynės bus labai įdo
mios. Įdomios jos bus tuo, jog 
parodys tą faktą, ar vikrumas 
gali atsilaikyti pJieŠ spėką. Po
žėla, kaip žinia, yra nepaprastai 
vikrus » i; įkas. Iš kitos pusės, 
Goštautu turi milžinišką spėką. 
Maža to, Geštautas taipgi yra 
daug sunkesnis. Taip dalykams 
esant, klausimą galima sekamai 
statyti kas laimės — vikrumas 
ar spėka? » Tas klausimas, žino
ma, te paaiškės tik seredoj, ba
landžio 15' d. School Hali svetai
nėj, 48 ir Honore Sts.

Tenka pridurti., jog labai dide
lės svarbos bus ir kitos ristyn- 
nės, būtent, tarp Bancevičiaus ir 
Sandovv. Sandovv yra plačiai 
pagarsėjęs ristikas. Tad dzū
kui gali i? šį kartą būti karšta.

Risis taipgi Katauskas su Šil
ką ir Adomas Wedzes su J. Ma
sonu. 1 " ’. —N.
_________ i________________ L_

eijna apie pasauli. —• 
lio yarde prie 18 ir Western JosePh I'laDk Mlkulc 18 New 
gatvių ir su&ne visų vagoną Yorko, kuris nusitarė eiti apie 
degtinės, atsiųstos iš New Pasauli pėsčias, kad surinkus vi- 
Vorkn. Suimta 30 statinių vy-.Rų karalių, karalienių ir kitų 
no ir 200 dėžių geros degtinės, valdonų parašus. Jis nešasi su 
vertės $35,000. Degtinė buvo savim didelį albumą, kur ir bus 
įšmugeliuota j Ameriką iš An- tie parašai. Prezidentas Coolidge 
glijos. . ££•!' pirmas pasirašė tan albuman.pirmas pasirašė tan albuman.

LIETUVON— 
atrašykite aavo rimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės * Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Dvelis Jonas 
Jakstis Ignos J 
Kamarduskis Jokubaz 
Leskauskos Peter 
Mažeika Antanas 
Mikolaitis I'rinkis 
Michelis Auna 
Pasiskevvicz John 
Pęcilunene Morete 
Ph i lėlius Jozef 
Polyonskas Anton 
Rakunui Jonui

Raginiu Liudvikas 
Kamanas Chas 
Shilingis Geo 
Varal^ulis Peter 
Weszkalnite Emma 
Wulis Mr 
Zitnuk Antonni

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Nedeldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.

School Hali Svetainėje,

su
J. Geštautu

J. Bancevičius
SU

Sandow
P. Katauskas

su
R. Šilką 

Adomas Wedzes
su

J. Masonu
Pradžia 8:15 vai. vak.

Kainos $1.10 ir aukščiau.
Ti kieta i parsiduoda Beno- 

šiaUfcį aptiekoje, Aušros Kny- 
’ gynė, Naujienose ir Universal 
Atletikos Kliube.

VIEŠA I’ĄDfiKA
Antanas Bileišis, musų 

mylimas brolis, kuris mirė 
Balandžio 7 d. 1925 m., bu
vo palaidotas Balandžio 9.

širdingai ačiū klebonui 
A. Briškai už gražų patar
navimą ir puikų pamokslą. 
Taipgi vargonininkui ponui 
Žiliui ir visiems kurie su
teikė gėles. Ačiū tiems, 
kurie kitokiu budu prisidė
jo arba suteikė paskutinį 
patarnavimą. Ačiū ponui 
Micevičiui už puikią muzi
ką. Ačiū graboriui Eudei- 
kiui už gražų ir mandagų 
patarnavimą, taipgi ir 
g ralingi a m s.

Tegul būna jam lengva 
šios šalies žemelė./

Liekame nuliūdę
Seserys, Broliai, Pus
broliai ir švogeris.

A. A.
I •

KAZIMIERAS 
NAGLEVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pa
sauliu Balandžio H) dieną, 
1925 metais 12:40 po pie
tų, Lakeside ligonbutyje. 
Turėjo amžiaus anie 47 
metus. Paliko didžiam nu
liūdime moterį Uršulę ir 
tris sūnūs: Joną, Kazimie
rą ir Edvardą ir vienią duk
terį Ksavėrą — Nuglevi- 
čius. Pragyveno Amerikoj 
apie 15 m. Priklausė prie 
Siraano Daukanto draugi- 
jos^ant Bridgenorto.

Paėjo iš Lietuvos, Kau
no rėd., Panevėžio apskr., 
Molainių kaimo.

Laidotuvės įvyks Balan
džio 13 d., apie 2 vai. po 
pietų iš namų, 2715 W. 36 
St. į Lietuvių Tautiškas 
Kapines..

Užkviečiam visus gimi
nes ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse.

Nuliūdę, 
MOTERIS, SUNAI

IR DUKRELE.
Laidotuvėm patarnaus 

graborius A. Masalskis., 
Tel. Bouelvard 4139.

Naujienų Spaustuve 
yra Unijine Spaustuve.

$60,000.00
Publiškas Jewelry ant Aukcijtino Išpardavimas 

iŠ. P. KAZLAW5KI
4632 So. Ashland Avė.

Didžiausia Jewelry Krautuvė South Side
Pasitraukiu visai iš biznio

Mano visas stakas deimantų, laikrodėlių, sidabrinių 
indų ir t. t. bus išparduotas ant publiško ^ukcijono dau
giausiai siūlantiems.
Nėra jokių aprubežiavimų. — Nieko nebus paliekama. 

Išpardavimas kiekvieną vakarą nuo 
7 iki 10:30 vakare.

Prasidės ketverge' vakare, balandžio 9
• išpardavimas jau eina.

PASTABA: Kiekvienas pirkinys absoliučiai 
garantuotas kaip jis yra.

Dykai Dovanos. Maloniai kviečiame visus.

2 m

Dr. Šimaitis Naprapatas iš
gelbėjo nuo operacijos

Magdutė mano 9 
metų dukrelė, ji 
turėjo didelius ir 
sugo< tusius tonsi- 
lus, atdara burne
le miegodavo ir 
labai knarkdavo, 
diena ir naktį (tik 
per burnelę kvė
puodavo, šnekėda
vo storu nosiniu 
balsu, dėl tos li
gos ir iš mokyklos 
buvo prašalinta.

Sužinojus apie
Dr. Šimaiti, Naprapatą, nuvedžiau 
dukterį, daktaras gydė Naprapatijos 
budy, torisiliai pasveiko be operacijos, 
be išgąsčio, be skausmo, be jokio pa
vojaus sveikatai, duktė nustojo 
knarkti, šneka aiškiu balsu, kaip rei
kiant kvėpuoja. . Jau keturi metai 
praėjo nuo to laiko kuomet duktė gy
dėsi.

<Už tai dėkoju gerb. Dr. Peter P. 
Šimaičiui, kuris laiko ofisą po num. 
4652 So. Ashland Avė., už Išgydymą 
mano dukreles. tštikrųjų patariu 
kreiptis su tokiomis ligomis prie 
jo.

MONIKA BUZIENĖ, 
634 W. 95 St.

THE GARFFELD MOTOR 
SALES CO.

Automobilių pardavinėtojai, ku
rie rahpasi ant kampo 55 St. ir 
\Vabasn Avė. Jie keli metai atgal 
padidino savo biznį ir dabai* jiems 
reikalinga didesnė vieta. Del tos 
priežasties jie nutarė panaikinti 
vartotojų karų departamentą ir 
paskyrė Michael Tauber & Co. 
aukcijonicriais, išstatyti visą ste
ką, 100 automobilių pardavimui, 
subatoj. balandžio 11 ir nedėlioj 
balandžio 12. Bus pardavinėjami 
visai pigiai, neatsižvelgiant į kai
ną.

(Apskelbimas)

CO.
Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

Kas nori na
mų bargenų, 
pirkti, par
duoti arba 
mainyti. Na
mus ant far- 
mų, lotus, vi
sokius biznius 
mainyti ant 
namu Visuo
met kreipki
tės pas

Player Pianas, naujas, su 
benčium ir 25 roles už $245 
Phonografas su 25 rekor
dais vertė $125 už........$48

Jos. F. Budrik
. 3343 So. Halsted St.

Tel. l^ifayette 4228

Phimbing. Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiaL

< M. Yuška,
3228 W. 38th St, Chicago, III.

forBIUOUSNESS
Vartoki!

25c. ir r,Oc. baknelis 
Pirkit nuo aptiekoriaus, 

NETURI CALOMEL 
išvalymo žarnų. Išvalo odų. 
kimo Kalvos skaudėjimo ir 
Nuo užkietėjimo, nublan- 

BEECMAM'8 PILĖS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIM
Jau atėjo Kultūra No. 3. 

Įdomus ir puikiai išleistas 
numeris. Kaina 35 centai.

Galima gauti 
Naujienose, 

1739 S. Halsted St.
II1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Town of 
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naują vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis,

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street •

- '.r.'. : * . *j ..._______________



PRANEŠIMAI

Išleistuvės

Pranešimai

ASMENįl JIESKOJIMAIįceroasa

RŪSTAUJANČIO TIGRO GALVANereikia ašarų

visi

Dalyvauja musu arnstai

APVEDIMAI
Buvo išvažiavo

o būdas

JIESKO PARTNEĮĮjjĮ

ĮVAIRUS SKELBIMAI

(Apskelbimas)

ma 
m i

maniau 
progra- 

pakei- 
vėlavi-

kad 
mas

Buvo m ilsų 
u svečiu

ar partiniais išro- 
Bet kartu jie sten-

lEšKAl 
dzin j ilsų 
reikalą.

Publika pra 
ir reikalauti 
Ant estrados 
su švilpian- 
perdaug pa
dą ilgiau ne-

nie-
Tcit 

komisija 
padaryti 
vakari),

18 d. 1925 m 
svet. Pra 
Komitetas

Draugystė Atgimdęs Lietuvių Vyrų 
įr Moterų rengia rožinį balių Suka
tės vakare balandži 
Lietuvių tautos bažnytinėj 
džia 7 vai. vak, Kviečia 
8501 Su. Nnion A ve.

vyrukas
; matyt,
drąsos’
ir bando sakyti pra-

i jis norėjo pasakyti

SKIRTINGI PAUKŠČIAI —
VIENOKIOS PLUNKSNOS

Iš vietos draugijų veikimo

BEI KALINGA 
ginu, našlė kad 
senesni 
.sytų gyventi 
mylėtų gražų 
vaikinas 33

Koncertas buvo gražus, be 
jam pakenkė Maskvos agen

Rengia šokius Lietuvos 
našlaičio naudai

Kils, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

Lietuvon Mylėtojų Draugystės 
mėnesinis extra susi rinkimas įvyks 
suimtoj, balandžio 11 d 
kare

21, 1917 Išmokėjimo ir dar neuž
baigė ihokėt. Nabašninkai palaidoti 
| tą. lotą Bronislovas Bagdonas ir 
Vladislovas Bagdonas december 23, 
1917. Meldžiam atsišaukti jtrumpą 
laiką, ba kapinių valdyba bus priver
sta išimt nabašninkus iš loto ir palai
doti j pavienes duobes. Atsišaukit į 
Lietuvių Tautiškų Kapinių ofisą.

auk!) taip 
šiam tiks- 

šokiai sere- 
d., Auburn 

temple, 78332

Bridgeporf 
bės Mylėtųjų laiky 
nį susirinkimą nedėlioj 
12 d., ' ’
Sųuar 
Halsted gt 
nėkito būtinai 
yra daug yvarbių reikalų aptarti 

—Raštininkas.

or- 
artinančiuose 

nebeleisti dau- 
s tauzyti vi- 
nes muzika ir 

o ne partijij 
vakaro 
si rados 

“tilt drąsos“, 
gražaus orkest-

Dzimdzianis” išva 
z žinojau!

Su pirmu laišku prisiųsk 
Platesnių informacijų 

.1 F. Z.
Foley, Alabifm

MA8KAKAVV BALIUS
Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiš 

kas Kliubas rengia maskaradų ba 
lių balandžio 25 d,, Lietuvių Au 
ditorijoj. Bus štilMI dovanų išdalin 
ta. Kviečia visus Komitetas.

mano 
“dva- 

nukiutinimu 
todelgi lai 

pasakyti štai 
nė rymiškų

viena 
nes prie 
vaikai, 

suaugę 
Ir visi

Pereitą sekmadieni įvyko 
SLA. 19-1 kuopos susirinkimas. 
Susirinko narių kąip papras
tai - neskaitlingai, tad ir ne
galima buvo daug ką nutarti. 
Nežiūrint visgi tų 
kurie 
ateiti

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

darbai.
Ar ilgai tokia suirute 

žmonių apatija tęsis?
—Teisingas,musų nu- 

pakrėte 
maišus ir mes linkimino- 
ir gėrėme tuos jų’ juokus 

Chi- 
me- 
išsi-

uduu 
vakarus. — Kuniiletas.

KA NEATSARGUMAS
REIŠKIA

Lietuvių Tautiškų kapinių vaidyba 
pajieško Krank Bagdono, ^kidris pir
miau gyveno 1304 E. 117 St. Chicago, 
III. Fraiik Bagdo^įi.supirko lotą ant

irgi visuomet savo 
užregistruoja pas bol- 
bet bolševikai nepaP 
tos registracijos did- 
paskubumu rengia ko- 
kitų parengimą, kad

tinginių”, 
ir į ‘susirinkimą negali 
liko nutarta vasaros 

laiku surengti išvažiavimą.- 
Tani išrinkta komisijų iš trijų 
narių. \ j

Taipjau tapo nutaria daly
vauti SLA. antrame auksinĮa- 

1’aino konkurse 
Deveikis, ,se- 

kuopos narys.

IEŠKAU brolio Prano Saikaus 
Pasišalino L’/i melų laiko /atgal 
Malonūs jis pats ar kas jį pažįsti 
pranešti; busiu labai dėkingas. Tu
riu svarbų reikalą, norėčiau su
sižinoti kuogreiči ausiai.

VI. Saikus,
10321 Indiana Avė., Chicago

Bus geras 
ges uis 
apit 
programas bu 
toks geras, kad 
šauksime bis, r 
kartoti, 
gerklės 
svs 
visai 
humoro prisjger

O kas iš nuisų 
paskui pirštu 
kad nebuvo.

.KEISTAS UŽSIĖMIMAS. — 
P-lū Miriam Tildesley iš -Ruyal 
College of ^ųrgeons -Musonui. 
Jos darbas yra klasifikuoti ir 
katologuoti 6,000 žmonių, kau- 
kuolių, — didžiausių panašia ko

vai leidžia dalyvauti jūsų orga- lekciją pasauly, /las darbas yra 
uizacijoj, urs is to mato nau- vedaiuub nuo 18/9 m.

trejetą 
matyt, 

.. Man irgi, 
darbininkui,

Andrejaus Liekio. Mel- 
itsišaukti, turiu svarbų

neateis, tai 
k rims. Ir verks,

Ketvirtadieny, bal. 16 d. Chi- 
cagiečiai sueis jų pamatyti 
ir pUsiklausyti paskutinį kar
tą. Dalyvauja visi musų vie
tiniai žynius artistai.

ipsivedimui mer- 
• su divoisu, ne

it) metų, katra nepai 
1cad ir laukuos, ir 
gyvenimą. Aš esti 

metų, turiu nuosavy
bę ir amatninkas. Kreipkitės 
Naujienas, pažymėdamos Box 495.

SLA. 
nie koiikur 
darbuosis I 
nas ir veiklus 
Jis už savo darbštumą jau yra

North Šiite juokų, i 
rengia Pirmyn Mišrus 
dėlioj, Velykų vakare 
12 d., Liuos.vbės sv£ 
\Vnbausia 
kari 
kviečiama 
‘.magaus

žiavo savo keliais, 
binėtis prie įvairių 
ypač prie Dzimdzi 
tistų. Man pasieta re j<l< 
dėl tie Maskvos chuliganai 
tiek mažai kalba apie patį or
kestrą, o tiek daug apie kitus 
asmenis ir tai da koncetre or
kestro, kuris nieko bendra su 
kitais asmenimis neturi. Ir da- 
siprotėjau. Tie bolševikiški 
chuliganai jau nu^> senai yra 
pratę veidmainiauti. Tą patį 
jie daro ir čia. Jie neva remiu 
orkestrą ir keli jų net ir pri
klauso, bet jie daro tiktai savo 
asmeniniais 
kaviniais.
ginsi tai orkestrai kaip įma
nydami ir pakenkti... Kiek te
ko sužinoti, pas bolševikus yra

jokiai taip pat bus
i

Po progranio, beabejo, 
kas nenorės skirtis taip 
su artistais, taigi 
rengia ir šokius, kad 
vieną iš linksmiausių 
kokį mes turėjome.
“1 )zimdzia is” pašima Vysime 
šiame vakare ir tarsim jiems 
laimingos 'kelionės. — A. ir A.

BMHIM IMS.
MOVING, EXPRKSS1NG & GOAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance hundliog. 

'11,. nne daug metų patyrimą.
3406 So. HaMęd St.

FLoiies: Ydt> 3408 — Blvd. 1969. rsi.

dą tiems jaunuoliams, tai 
reikia juos lavinti 
gi atrodo kaip 
š ji myna, 
ir jauni 
metų ir 
amžiaus.
gerai prasilavinę 
b i na. Orkestras 
dar xlidesnio prita 
bolševikiški “prieteliai 
orkestrui tik kenkti stengiasi 
ir nuo kurių orekslras turėtų 
k uogreiciausia atsi t ra ūkti.

—šapos Vargdienis.

Gaifield Park L. V. ir M. P. K1 tū
bas laikys mėnesinį susirinkimą 
nedėlioj, balandžio 12 d., John 
h'ngels svetainėj. Atsilankykite vi
si, nes už nepribuvimą į susirin
kimą bus bausmė. Bus renkami 
darbininkai dėl baliaus ir yni daug 
svarbių reikalų. —M. Medalinskas.

JIEŠKAU brolio Aleksandro Spul- 
gino. Paeina iš Kuršėnų miestelio, 
Šiaulių apskr. Girdėjau, kad gyveno 
(’hieagoje. Turiu svarbų reikalą bro
lau.^ Noriu jumis pamatyti. Malonėk 
atsišaukti. Jai kas žinote, praneškit.

Augustinas Spulginas
9339 Pexton Avė. So. Cliioafęo, III..

Lietuvių Tautiškų Kapinių vi
suotinas susirinkimas įvyks nedė
lioj, balandžio 19 d., 1 vai. po pie
tų, Chiėagos Lietuvių Auditorium 
svetainėj, 3135 S. Halsted St. Visi 
lotų savininkai ir draugijų atsiu
vai esate kviečiami dalyvauti su
sirinkime,. nes bus daug reikalų 
apsvarstymui kas link D oration 
dienos May 30 apvaikščiojai, .

Lietuvių Tautiškų Kapinių
< Valdyba,

PAIEŠKAL apsivedimui )mergi 
nos ar našlės, mokančios anglis 
kai rašyti, nuo 18 iki 40 iąctų. A; 
esu vaikinas 36 metų. Turiu far 
mą, namą Air biznį wntt:hinaker 
jęweler aiul engraver. Taipgi mer 
gina turi turėt pinigų apie du tuks 
tauriu dolerių dėl padidinimo biz 
nio 
veikslą. I 
teiksiu laišku

P. O. B«x :

PRANEŠIMTAISYKLAS

Draugyste Teisy- 
savo mčnesi- 

j, balandžio 
vai. po pietų, Mark \Vhitc 

svet., prie 29-os ir South 
Visi nariai-rės malo- 

laiku susirinkti, nes

Amžių amžiais lietuviai 
ras liedavo 
dainiai kanklininkai 
kai mums pasakoja 
gus, bėdas. Mes 
skaitėme ir ašaras 
Mes prie ašarų jau 
me pripratę. jogei

Draugyste PatainuniKL* Lietuvos 
laikys mėnesinį .susirinkimą Vely
kų dieną, t. y. nedėlioj, balandžio 
12 d., Juodvalkio salėj, 733 \V. 18 
gt. Pradžių I vai. po pietų. Bus 
du protokolai, skaityta ir jiranešlii 
kada galės susirinkimus į Audito
riją perkelti.

lieHu^aji Harl^in,inkai maudos 
iš bile bažnyčios turi tiktai 
tiek, kiek aus žemaičių ūkinin
kas iš savo gausiai šeriamo 
ožio: “tins biavrybč velns ne 
pieno, ne vilnos ncdovda”.

— Julius Mickevičius.

yra, kad jis ir iš centro lai- 
fnėfų aukso šmotą.

šių metų organizatorius SI. 
Zinkus rodo didelio darbštu
mo ir tikrai laimės auksinį 
hiikrodėlį. Kitiems net pavydu^ 
ima, bet patarlė sako: “kas 
dirba, tąš ir turi”. Teisės yra 
visiems, lygios, lud kam reikia 
pavydėti: stokite patys ir dir
bkite, o gale metų pasirodys 
darbo vaisiai. Galima tikutis, 
kad šiemet kuopa dvigubai 
paaugs nariais, nes kuopos 
valdyboje -yra daug energijos 
ir gerų florų;,.

SLA. kuopoje vienybe ir su
tarimas vis dar tebežydi ir vi 
si veikia sutartinai ir tą vieny 
bę galbūt pasiseks išlaikyti ii 
gą laiką. Bet pačiame < 
vienybės jau senai nebėra ir 
veikimas yra suparaližuotas. 
Pastaruoju laiku 4iuvo atsira
dę geros valios ir kiltos dva
sios žmonių, kurie suorgani
zavo mišrų chorą, kuriam 
vardą duot,a “lyra”. Visi džiau
gėsi, kad atgijo užsnudusi dva 
šia, kokia seniau čia buvo, ka
da pažangusis veikimas bujojo 
ir kurį suardė užėjusi pokari
nė bolševikiška audra ir pa- 
krikdė visą veikimą. Tokis pat 
likimas ištiko ir nesenai su
sitvėrusią ir pradžioj gana gra
žiai pasirodžiusią skambančią 
Lyrą. Ji irgi skilo pusiau ir 
daugiau jos 'balso nebegirdėti. 
Tai tis “rrrevoliucionicrių”

šnekėjome, linkėjome 
ir gėrėme.
dabar turėsime visai 

išleistuves. Atėjo lai-

vakarą 
, ('holas iic- 
>, balandži * 
•t ai nėjo. 1822 

pradžia 7 vai. va- 
l'odcl publika širdingai nž- 

itsilankvli, nes tai bu..

PAIEŠKAI) savo dėdžių Šimkų: 
Petro, Juozapo ir Brojiislavo; 1913 
metais esu ajrdėjęs gyveno apie 
Waukegan. Taip inano mieli dė
dės prašau atsišaukti ir mano ne
laimingo kalinio padėtį pagerinsit. 
Tai^i broliai Amerikos lietuviai pa
dėkite surasti mano dėdę Šimkų, 
už ką busiu dėkingas. Mano dėdės 
arba,, kas juos žino, meldžiu pra
nešti šiuo adresu:

Šiauliai, Šiaulių kalėiimas,
** Lietuva.

Vincas Jurnūžius

NAUJIENOS, 
Halsted St.. Box 

Bepublic lO.'MiO

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

J. 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, 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetų susirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaiksčioji- 
mus tr tokius susiribkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų; draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikėjimiškų sektų reika
lais visokių bizni.škų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

4. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centu pž colį ar
ba dalį vienai,dienai. Skaitlius die
nų ir colių neaprubežiuojamas.

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

6. Visi pranešimai norint patal-
Cinti į sekamos dienos laidą turi 

ut priduoti ne vėliau kaip iki de
vintos vai. vakaro.

KI'I KAI ANGAS partneri 
kos bizilį. Nėra reikalo 
tiekorimn. Proga išjp.bkti vyrui 
merginai. Rašykit:

NAUJIENOS.
1739 S. Halsted St.. Chicago 

Box .>63

T<Jwh of Lake.— Draugystės šv. 
Petro ir Povilo mėnesinis susirin
kimas balandžio 12 d. neįvyks iš 
priežasties Velykų šventės. Bet 
bus laikomas 19 d., balandžio, 2 
vai. po pietų šv. Kryžiaus parapi
jos svet. —Valdyba.

PAlEšKAU savo brolio Vincento 
Urniežiaus, 1916 metais gyveno 
Chicago Heights, o 1917 metais iš
važiavo į Belehestovvn, Mass. Jei
gu kas žino iš lietuviu apie jį, 
tai meldžiu jo paties arba kas ži
no pranešti šiuo antrašu, už ką 
busiu dėkinga.

Petronėlė Vizmantienė 
3907 Monroe St., Amaha, Ncbraska

, 8 va), va- 
Chicagos Lietuvių Auditori- 

3135 S. Halsted St., ant pirmų 
lubų. —Kaz. J. Demereckis, rašt.

SLA. 176 kuopos laikyh mėneHi- 
nį .susirinkimą 12 d. balandžio 1 
vai. po pietą 4138 Archer Avė.

Nariai priklausiinli neatbūtinai 
turit atsilųpkyti.

—J, A. Povilaitis, Raštininkas

Atnešu drimdzininkai 
liūs maišus hjąmoni 
lindusioms sieloms, 
tuos maišus ir mes 
m< 
iki sočiai. Dabar jau visa 
ęaga dainuoja Vanagaičio 
liudijus. Aš pats kartais, 

išplikin- 
dainuoju 
kalnelio”

“Naujienų” num. 81, tūlas 
Ten Buvęs aprašydamas Tau
tiškos parapijos vakarienę bu
vusią kovo 29 d., paminėjo, 
kad tūlas p. Mickevičius daly
vavo ir kalbėjo virš paminėto
je vakarienėje, kuri buvo su
rengta parapijos naudai.

Kadangi kai kurie mano pa
žystami žingeidaujasi 
skubiu atsivertimu prie 
sios šventos” ii 
pas “tautiškus”, 
būna man leista 
ką: Ne tautiškų 
bažnyčių" skiepų nelankau ir 
skirtumą tarpe vienos bei ki
tos bažnyčios maža j matau. 
Mano supratimu, lietuviai arba

Lietuvių Darbininkų Stygų 
Orkestras rengė koncertą ne
dėliojo, kovo 29 d., Am. Bohe- 
mian svetainėje, prie 18 gat
vės. Buvo skelbiama kad kon
certas prasidės lygiai 1» vai. 
Išskaitęs ly pagarsinimu. Nau
jienose, galvotrukšciais išbė
gau iš namų, bijodamas pavė
luoti. Kada atvykau prie šve
ntinės, buvo 5 minutės iki (> 

Žmonių nesimato, 
pavėlavau ir kad 
jau pradėtas, tad 
savo laikri»dėlį už 

mą bėgu prie kasos ir perku 
tikietą už 75c. Paduodu tikie- 
tą prie durų, man parodo ran
ka eiti “up stairs” ir lipu. Už
lipęs žiuriu, kad balkonas yra 
dar tuščias, pažiūriu į apačią 

-irgi tas pats. Publika ren- 
kais labai pamaži. Už puses 
valandos atbildėjo ir kai-kurie 
orkestro nariai, o apie septin
tą valandą salėj buvo apie po
ras šimtų žmonių 
deda nerimauti 
programą pildyti, 
pasirodo 
čia kalba 
ėmęs “ant 
gu reikia, 
kalbą: k< 
negalima buvo suprasti, tik 
vargais-negalais pristatė savo 
orkestrą po vadovyste J. 
Schatz. Orkestras 
Internacionalą ir dar 
gabalėlių. Publikai 
skambinimas patik 
kaip paprastam 
atrodė, kad orkestras skambi
na gana sutartinai, publiką už
ganėdino ir ji nesigailėjo 
jiems aplodismentų.

Dainuoja solistai. Orkestras 
visuomet kviečia gerus solis
tus, nežiūrint ar* išsigali ir 
kokis yra orkestro finansinis 
stovis.

Programai įpusėjus išeina 
kalbėti kokis tai Maskvos agen 
tas. Išpradžių dar, nklos, kele
tą žodžių pasakė ir už orkest- 

i jau nuva- 
pradėjo ka- 

asmenų, o 
Drimdzi ar- 

>mti, ko-

18-tos gatvės apieiinkė. SLA. 129 
kuopos susirinkimas. įvyks balan
džio 12 d. 2 vai. po pietų. Dvorak 
Park svet. prie (adlerton (20-os) 
ir May gatvių. Malonėkite 
nariai dalyvauti.

—Kviečia Valdyba.

plovęs savo cigare tų 
tą gerklę, vienas sau 
“Trys merginos ant 
arba “Kai bučiavo ją 
los vises dainelės mums taip 
arti prie širdies. Mes jas su
prantame. Užtat mes supran
tame ir Drimdzi-Dzimdzi.

Ir šiose išleistuvėse mes ne
verksime. Tikrai neverksime. 
Nė vienas neverksime — Dzi- 
mdza-Drimdzi 'nenori musų 
ašarų.

kuomet kuri jų kuopa ką-nors 
rengia, tai niekas kitas ti) die
ną iš boševikų nerengs. Or
kestras 
vakarus 
levikus, 
sydaini 
žia usiu 
kį nors 
tik pakenkus jaunuolianrfs, Tū
liems jie neva gelbsti. Tai jie 
daro tam, kad kuolabiausia 
tuos jaunuolius priminus ir 
privertus juos nuolankiai klau 
šyli bolševikiškos diktatūros.

Oilestras gi turėtų pasisten
gti kuogreičiausiai atsikratyti 
tų chuliganų, išrinkti gerą 
ganizatorlų ir 
savo vakaruosiu 
giau chuliganam 
šokius niekus, 
daina yra dailė, 
propaganda. Taipjau 
vedėjai Ridami ant 
neturi ragauti 
nes prie tokio 
ro tai nepritinka.

Jus, styginčiai, turite gana 
gabių jaunuolių, kuriuos lė

tų yra tik- 
Lietuvos 

L palaikomi 
pati bu- 

ištesėt i 
kaip rei- 

priseina ateiti

tarpe daug visO- 
Buvo ii- išvažiavo, 

musų kišenius, iš
važiavo palikę mums visokių 
serų, pajų ir akcijų. Mes juos 
užmiršome ir jie dabar iš mu
sų juokiasi. Jus tai žinote.

Drimdzi-Dzimdzi mums jo
kių Šerų nepardavinėjo, aukų 
neprašė ir neprašo. Jie mums 
davė, davė ir davė. Ir juos mes 
dabai’ privalome tinkamai iš
kišti. O kaip tinkamai? Mums 
tai padaryti' labai lengvi.

programužūlis.

programas tai tikrai 
Geresnis ir sma

ką jau čia, brolyti, 
smagumą ii- bekalbėti: 

toks smagus ir 
mes plosime, 

cikalausime pa- 
pakarloti, kol artistų 

išdžius, kol musų nu
laikys, kol musų širdelės 

vasarai drimdzininkiį

IEŠKAI’ Fridos Paplauskienės, 
paėjo iš Bygos. Chicagoje gyveno 
pastaruoju laiku 16.36 S. Paulina 
SI. Balandžio 8 d. 1925 m. ji ap
leido savo buveinę ir nežinia kur 
dingo. Prašau žmonių kas apie ją 
žino pranešti. Duosiu #19 ilovanų.

Theodor WaBeris,
535 \Vl 37 St., Chicago.

T’el. Yards 3531

sas stiprumas mano sveika
tos gludi Trinerio Karčia ja
me Vyne”, r^šo mums'Mrs. 
Helen Zydrik, Nanticoke, 
Pa. — Slogos ir kosėjimas 

Į tankiai yra pradžia pavojin
gų ligų, todėl neapleiskite 
jų, vartokite Trinerio Seda? 
tive tupjau! Nuo reumatiz
mo ir
Liniinent yra geriausia gy
duolė. Jei Trigerio gyduolių 
negalite gauti
įkėje, rašykite gas Joseph 
Triner Company,5, Chicago, 
Illinois.

LieLuv’ų Draugijos Sa- 
vitanpmr.s Pą.šelpos susiiinkimas 
įvyks nedėlioj, balandžio 12 d., 
Zwanzek Polek svetainėj, 1.315 N. 
Ashland Avė., 2 vai. po pietų. Vi
si nariai susirinkite laiku, nes tu
rime virš 20 nauju narių priimti.

—X. saikus, rašt.

Statistuka Jungtinių Val
stijų Pašto Ofiso Depart- 
mento parodo, kad pereitais | 
metais, birželio 30, 1924, 19,- 
238,548 laiškų nepasiekė tų 
kuriems jie buvo adresuoti, 
nes adresai nebuvo gerai už
rašyti arba buvo nepilni. Pi
nigų rasta tuose "mirusio
se” laiškuose sumoje $125,- 
997.59. Iš tos sumos $70,473.- 
63 liko sugrąžinta rašyto
jams laiškų, bet $55,523.96 
negali būt sugrąžinti, nes 
siuntėjai laiškų užmiršo pa
rašyti atgal savo adresą. 
Bet dar didesnė suma kas
inėtai yra pametama iš prie
žasties ligų, kurie nepaiso 
savo sveikatos. Daugelį ligų 
jus galite išvengti jei jus 
vartosite Trinerio Kartųjį 
Vyną, žinomas skilvio toni-l i_  :__ ___  i..... i:___  IA iii 16 dieną šio mėnesio į 

Lietuvių , Auditoriumą.
Bet jus ii’ palys jau žinote. 

Susirinkimu visi. Vįsi netilpM- 
me, bet išpirkime visus likic- 
tus. Parodykime drįmdzihin- 
kams. jog mes juos tikrai my
lime ii’ visuomet mylėsime. O 
jie visur skelbs musų chica- 
giičių garbę.. Ji; mus atmins, 
ii’ gal būt vėl sugrįš. Ji<‘r mg- 
tys, jog ehieagiečiai šaunus 
lietuviui ii’ velti savo vardo.

Tai-gi, vyrai ir moterys, ar
tinasi didėji išleistuvių diena. 
Pirkime tikiutiis iš unkšto. Juk 
visiem#\ reikės dalyvauti.

—Padauža.

Lietuvių Auditorijoj, bal. 16 
d., ehieagiečiai sueis atsisvei
kinti su savo iMipuleriais 
Dzimdzi Drimdzi artistais, ku
riems Chiėagos Lietuvių ben
dras komitetas rengia išleistu
ves ii- dai’ kai tą nori jų vode
vilio bei dainų išgirsti. Tai 
bus nepaprastas momentas 
mums visiems, nes reikės tarti 
sudiev savo mylimiems Dzim- 
<lziams, kurie rudo sau vietą 
musų širdyse.

Dr-stė LietuVos Vėliava Am. 
Nr 1 laikys savo mėnesinį susirin
kimą .sekmadienį, balandžio 12 d. 1 
vai. po pietų, Davis Sq. svetainėje 
į)i'ie 45 ir So. Paulina gatvių. Ma- 

' lonekite visi ktraugat atsilankyti, 
nes turime dMug svarbių reikalų 
aspvar.st.vti.

' —F. Motuzas, Bašt.

Visokių išleistuvių mes tu
rėjome ir turėsime. J šią šalį 
važiuoj’ant muš išleido tėvai, 
broliai, seserys ir draugai: mes 
ir kiti tuo met ašarojome. 
Dukrelę už vyro leisdami tė
vai irgi ašaras lieja: verkia ir 
dukrele. Mes iš Chiėagos esa
me išleid 
jų. Visi 
valgėme

Vienok 
kitokias 
kas atsisveikinti su tais, ku
rie musų tarpe viešėdami buvo 
tikrais musų linksmintojais. 
Ir šiose išleistuvėse mums 
ru lieti nereikės.

Amerikos’ lietuviai yra dirbę 
Lietuvos labui šimtais sykių, 
vieni pinigines aukas duoda
mi, kiti kitokiais budais. Lie
tuva tai gerai žino ir pilnai at
jaučia. Dalinai musų pastan
gomis Lietuva pajėgė išsilaiky
ti neprigulminga valstybė. Iš 
šitokio padirbsimo mes visi 
lik įalimie pasidžiaugti.

'Pačiaus ir dabar Lietuva 
dar turi nešti Sunkią naštą ir 
nekuriaiš atžvilgiais net nepa
keliamą. Viena* iš 
rai skurdi padėtis 
našlaičių, kurie til 
aukomis, nes Valdžia 
dama biedna negali 
juos visus užlaikyti 
kia. čia 
talkon.

Ivas gali tikriau atjausti na
šlaičius, kaip kad motina? Juk 
moteriai mažyčiai vaikeliai vi
sada arti prie širdies. Tai jos 
jau nesykį yra įrodžiusios ne- 
žodžiu, bet darbu. Štai perei
tą metą Chicagos (Lietuvių Mo
terų Kliubas yra • pasiuntęs 
Lietuvos našlaičiams gausią 
auką, kuri daugelį jų pasotino 
ii’ net nuo mirties išgelbėjo, 
šį metą tas pats kliubas ren
giasi dar gėriau p 
siųsti dar didesnę

I garbingam tikslui. 
| lui yra rengiami 
j doj, balandžio 15 
Park Masonio
So. Union Av?., Chicago. Visas 
pelnas nuo to parengimo yra 
paskirtas 'Lietuvos našla/i- 
Čiams.

Tikslas gražus 
pasiekti smagus. Kas tai atjau 
čiate, ir tuo pačiu sykiu nori
te smagiai laiką praleisti 
lonekite atsilankyti į čii 
nimus šokius. —a.

Jųjų pagerbimui ima daly- 
vumą visi musų vietiniai sce
nos puošėjai. Jenai bus p-nia 
Rakauskiene,. p-nai Saboniai, 
artistas Kudirka, p. Pocius, 
M. Jozavitas ir J. Byanskas. 
Tie visi mus palinksmins; gi 
kuomi paskutinj kartą mus 
pavaišins gerb. “Dzimdziai” 
tai tik tą sužinosime per mi
nėtą vakarą.

Ir išleisdami mes ne 
vergsime.

Orkestras 
didelė 

‘ jo priklauso 
mažiau 10 

vyrai iki 50 
jie jTa gana 
ir gerai skani 
galėtų turėti 
rimo, jei ne 

kurie

įsa- 
Rašytojai, puotos, 

ir senu- 
apie var- 
klausėme 

liejome, 
taip esa
tie ašarų 

rodos nieko ir padaryti nega
lime.

Drimdzi-Dzimdzi. mums pir
mu kartu Amerikoje įrcnlė, 
kad ir be ašarų galima gyven
ti ir veikti. Re ašarų galima 
didesni darbai nudirbti.
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ĮVAIRUS SKELBIMAI
Mes parduodame olselio kainomis 
visiem^. Dudžinokite pas mus 
apie jūsų plunibingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPI.ES PI UMBING A 
HEAT1NG SUPPLY CO.

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

V ■■■■■■■/

STOGDENGYSTfc
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamus už $4. Automobilių, 
trekų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkej. Jstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Ijuvdale 0114.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Matavo jam ir popieruojam. Už- 

laikom malcvą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
J. S. 11AMANČIONIS. Prez..< -........

r ’

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

ISRENDAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA 4 kamb. 

fialas ant 2 aukšto. Yra elekt- 
in, guzas, (ieistina, kad Imtų. 
; uaugę žmones be vaikų.

3656 Emerald Avė.

Rendon moderniška krautuvė. 
25x65, tinka Lile bizniui, smar

kioj kolonijoj, specialiai abelnai 
tavorų krautuvėj. Parenduosiu I 
atskirai arba su čeverykų krau
tuve.

3227 So. Halsted St.

PABĘND|AVOJIMUI Farma 
geroms sąlygoms. i

Naujienos, I
1739 So. Halsted St.

Box 502

6 R LIMAI rendai, Halsted ir 
32 St. Geri gyvenimui, elekt
ra, maudynės. Raktą galit ras
ti pas Paliulį chop siu v bonse, < 
2 hllHJS. ’ 1

3202 S. Halsted St. ,

AN T RENDOS 6 kambariai 
ant 3-ių lubų. Su elektra. švie-l 
sus, kampinis namas.

Tel. Went\vorth 6176
5700 So. Morgan St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS rendai dėl vieno arba 

dviejų vaikinų prie mažos šeimy
nos, Yra maudynė, elektra ir t e-1 
lefonas. 3159 S. Halsted St. Kam-! 
pinis namas prie 32-ros gatvės, 2 
lubos, duris įeianmos iš fronto.

P. I'rbenis, rnidsvife

RENDAI ruimas Cicero, III. dėl 
vaikino ar merginos. Ruimas šva
rus ir šviesus, prie mažos šeimy-į 
uos. Yra telefonas ir maudynė.

Kreipkitės:
1624 S. 49 Ct.

Tel. Cicero 1006

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai, 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsigy
venti, vyrams arba moterims; su vai-' 
giu arba be valgio# $3 ir $4, $8 i 
savaite su valgiu.

PETER GADEIKO, 
1606 So. Halsted St. I -------i--------------------- — :

KAMBARYS reniai vienam Į 
vyruj, be valgio, švarus ir ge-» 
ra vieta gyvenimui.

Kraipkitės:
3363 Lowe Avė.

• 2 lubos »

RENDON gražus ir šviesus kam
barys, švariai y patai; be valgio. į 
Gražini vietoj, priešais parko.

Remia nebrangi. *>
5533 S. Cbiremont Avė.

Tel. Republic 9059
I bl. į rytus nuo Western Avė.

ANT RENDOS kambarin dėl vai
kino arba <lcl merginos. Be valgio, 
vundeniu šildomas. Galima matyti 
subatoj po pietų arba nedėlioj vi
sų dieną.

6140 S. Troy St.
Pinuos lubos.

PASIRENDAVOJA kambarys vy
rui, merginai arba moteriai su vai
ku ,>ii« iiiažon ieimynos. Mutvkit 
subatoj nuo pietų ir neclOlioj visų 
(Fierrą. Paprastą dienų nuo 0 vat.

2057 W. 22nd St.
2nd fl. rear

REIKIA DARBININKŲ
_______ MOTERŲ

REIKALINGA iiioRtim arba 
mergina prie namų darbo, (Iris- 

' tina kad Miprastu apie valgio 
gaminimą. Atsišaukite tuojau.

Mrs. M. .1. Kiras
3335 S. Halsted St.

REIKALINGA BISKJ 
PATYRUSI MOTERIS 
PRIE VIRIMO 
J RESTAURACIJA; 
DIENŲ DARBAS.

3547 W. 63 St.

KEIKIA moterų virėjų, *30 į sa
vaite. Indu plovėjų, *10 į savaitę. 
4 merginų j virtuve, nuo 4 iki 9- 
vakare, $11 į saaitv- Merginų prie 
pentrčs. $50 į mėnesį, kambarys 
ir valgis. Merginų j dirbtuves, *16 
į savaite. Merginų prie labdaringi) 
įstaigų, *55 į mėnesį, kambarys ir 
valgis. Prie la n d rėš, *17 į savaite. 
Anlrarankių virėjų, $18 į savaitę. 
Janitorkų. *18 į savaite. Prie namų 
darbo, *15 j savaite, valgis ir kam
barys. Veiterkų, $18 į savaitę. Taip
gi turime daug kitokių darbų.

South Park Employment Agencv 
1191 S. Halsted SI. 2nd fl.

REIKIA DARBININKŲ
___________VYRŲ s_____

REIKALINGA 10 pointerių, 
darbas pastovus geriems vy
rams. Atsišauki! greit.

Bridgeport Painting C.o.
3119 S. Halsted St.

Te). Yards 7282

R EIK A LIN( i AS k arpen tory s, 
kaipo atlyginimą už darbą pa-
taisys dantis. Atsišąukil 

King Dentists, 
1515 \V. 47 St.

REIKIA vyrų inžinierių į ligon- 
burius, $150 i mėnesį, valgis ir 
kambarys. Inžinierių. $130 į mė
nesį. Vyrų visokiam darbui, $28 į 
savaite- Vyrų prie namų darbo, 
$50 į menesį, kambarys ir valgis, 
lanilorių į mokyklas, $5 į dieną. 
Darbininkų. 50c. į valandą. Prie 
bačkų dirbimo, 70c. į valandą. Ma
šinistu. 75c. į’vai. Veidelių, 80c. į 
valandą. Prie medžio darbo maši
nų operatorių. $30 į savaitę. Taip
gi daug kitų virtų dabar mes tu
rime.
South Purk Employment Agencv 

1191 S. Halsted St., 2nd fl.

REIKALINGAS bučeris, pa
tyręs tame darbe. Butų gerai, 
kad galėtų kalbėti lenkiškai ir 
slavokiškai.

627 W. 18lh St.

Henry Ford ir J. V. valdžia

Suteikite mums progą, su kurios 
pagelba galima uždirbti daug pi
nigų. Patyrimas nereikalingas. Ga
rantuotas algos kontraktsa me
tams $1500. Norinti dirbti ir nuo
lat dirbanti gali uždirbti daug 
daugiau. Pasimatykit su Mr. Bush, 
Romu 500, 720 N. Michigan Avė.

AUTOMOBILIAI
$25 iki $300 įmokėti

Kitus po $5 į savaitę. 50 gerų 
vartotų karų nuo $50 iki $1000.

Eirma įsteigta jau 8 metai. 
Klauskit bile banko Englewoode.

i
ENGLENVOOI) OVERLANI) CO.

5952 S. Halsted St.
Tel. \Ventworth 8257

Atdara nedėlioj 
ir vakarais.

PARDAVIMUI automobilius, 
Hudson, arba mainysiu ant 
deimanto žiedo ar loto. Krcip- 
kitės tuojau, 2 lubos.

3300 S. Union Avė.-

PARSI DUODA t rokas 314i tono, 
Nelson Le Moon, exprcss body, pa
daromas ir Staik body, elosed 
cabe, geras visokiam bizniui, ge-
rame stovy. 'Turiu parduoti j trum
pų laiką. Parduosiu už pirmų pa
siūlymų, nc« apleidžiu Chicago. :

4109 S. Rockvvell St. 1 lubos 
'Tel. Lafayette 0002

RAKANDAI i
PARSIDUODA beveik nauji 

kambarių rakandai už geriausj ų 
siūlymą. Galima pirkti viską a 
syk arba dalimis.

Kreipkitės.
A. Spranaitis, 

4451 S, VVashtenaw Avė. 
Pirmos lubos.

PARSIDUODA visokios rųšics 
i'ę.iji ir nulaikyti furničiai, labili 
nikiai. Noriu parduoti, nes išvu- 
žiuoju j Laeluvą. Valandos nw> 12 
iki G vnkare.

3349 Auburn -Avė.

RAKANDAI
PARDAVIMUI moderniški 5 kam

barių rakandai, bus parduoti už 
didelį bargeną. Visus s\kin arba 
dalimis. Parlor i setas, valgomo 
kambario sHus. miegamo kamba
rio setas, karpalai ir fonografas ii 
grojiklis planas.

5601 S. Wincbosler Avė.

PABOAVIMUI
PARDAVIMUI smulkių daik

tu grosernė, laikoma visokių 
smulkmenų. Ruimai gyveni
mui; senas biznis. Kreipkitės 

1609 Went\vorlh Avė.

ENTRA BARGENAS

Parsiduoda pigiai didelė bučernė 
ir grosernė, $45 rendos, 4 gražus 
ruimai gyvenimui; biznis labai ge
ras, randasi ant 8856 S. Lowc avė.

KITA labai graži grosernė ant 
2931 — 5th Avė., netoli Monroc St.

GROSERNŲ sutikčiau kad ir 
mainyti ant bile kokio nejudina
mo turto. Kadangi turiu du bizniu, 
lai esu prigestas vienų parduoti.

Kreipkitės:
8856 S. Lowe Avė.

PARDAVIMUI 3 krėslų barbenu’, 
balti krėslai ir įrengimas. Biznis 
25 mrin senumo. Kambariai gyve
nimui iš užpakalio. Pardavimo 
priežastis — liga. ' 

945 W. 31sl St.
Tel, Prospect 5277

PARSIDUODA grosernė ir 3 kam
barių furniėiai, lietuvių ir lenku 
apgyventoj apielinkė. Biznis yra 
cash ir senai išdirbtas. Parduosiu 
pigiai, nes greitai vykstu Lietuvon.

Kreipkitės; •
4546 S. Paulina SI.

VELYKOMS dovanų didelis bar- 
genas. Parsiduoda grosernė, saldai
nių, mokyklos daiktų ir visokių 
smulkmenų krautiivė. Priešais mo
kyklos. Kas pirmas, tas laimės.

3518 S. Wallace St.

PARDUOSIU arba priimsiu į 
partnerius į Road House — arba 
saliuną. Prie Lincoln Highway ir 
State St. už Chicago Heights.

PARDAVIMUI anglių ir eks
preso biznis, įsteigtas 20 metų.

Pigiai, nes savininkas pasi
traukia iš biznio.

Wm. Kunkel,
1614 S. Halsted St.

TURIU parduoti savo $275 ver
tės console riešuto medžio victrolą 
su radio prijungimu. Yra daug re
kordų ir deimantinė adata, $65.

2502 W. Division St. 
Antras augštas 

Tel. Armitage 1981

PARDAVIMUI reslaurantas su vi
sais įrengimais, kas reikalinga prie 
biznio; yra elektra, pianai. Parsi
duoda pigiai. Pardavimo priežas
tis — liga.

Kreipkitės:
6343 S. NVeslcrn Avė.

Tel. Republic 6401 

čeveKykv taisymo mašinos 
parsiduoda labai pigiai; trys ka- 
valkai finišeris, džekis ir motoru- 
kas. Mašinos nedidelės, parduosiu
labai pigiai. Pasiskubinki t, bo ne
turiu kur laikyti. Savininkas vi
suomet namie.

Wm. Sabalauskas,
2345 S. Ix?avitt St., Chicago

----------- 1---------------------------
DIDELIS BARGENAS

PARDAVIMUT grosernė ir bu- 
černė; biznis cash ir visokių tau
tų apgyventoje vietoje. Biznio ga
lima padaryti šimtų dolerių į die
ną. Parsiduoda labai pigiai iš prie
žasties ligos. Taipgi parsiduoda ir 
namas, ant namo yrn labai geras 
pirkinis. Kas pirks ši namų, gaus 
už įdėtus pinigus dešimtų nuošim
ti; namas, yra ant kampo ir šalę 
dar tuščias lotas. Pirk šiandie, o 
ryt gal jau bus parduotas. Kas 
pirmas, tas laimės.

5700 So. Morgan St.

PARDAVIMUI pigiai krautuvė, 
saldainių, tabako ir visokių smul
kių daiktų. Yra trokas dėl expreso. 
Gali trokų pirkti atskirai arba su 
krafutuve. Biznis Išdirbtas per 16 
metų. Atsišaukit

150 Kensington Avo.
Kensington, III.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui bučernė ir grosernė, 

geroj biznio vietoj, biznis išdirb
tas. Visi įtaisymą^ prie biznio yra 
pirmos klesos. Kaina visai žema — 
tik $1,500.

1906 W. 63t<1 St.

5 PARSIDUODA grosernė ir auto- 
.a- mobilius Bujck, mažai vartotas, 
nt Mainyčiau biznį ir namą aut ma

žesnio namo. Renda pigi; gausit 
bargenų.

Kreipkitės:
3321 S. Morgan St.

! —•-.-nj.i.-Jrrriiir ti ~ -i/iii.tiil-if . imi r rr./r ■ ---i.it r .T i.- .......... ..

PARSIDUODA grosernė ir fur- 
ničių krautuvė, lietuvių ir lenkų 
apgyventoj apielinkč. Biznis yra crtHh ir nemari išdirbtus. Parduosiu . _________......j.. .
pikiai, nes greitai vykstu Laebrvrvh. | Savininkas.

Kreipkitės: I 7935 s, Morgan st.
4546 S. Paulina St. Tel. Sfewart .1623

PARDAVIMUI
GREITAI ir pigiai turi but par

duotas Kiniball pianas, visai nau
jas: pardavimo priežastį patirsi! 
ant vietos.

Atsišaukite:
22.31 So. I.eavill SI., Lhicngo
Pirmas aukštas iš fronto. Savi

ninkę galit matyli nuo 7 vid. vilk. S — ■ ■ ■ ■ ....... . '  ........ I»i—.W. ■■■■—■I . „
PARDAVIMUI per savininką 

krautuvė ir 4 kambarių fintas, 
kaina $10,500, išmokėjimais. 
Matyki! vakarais ir nedėlioj. 
H. C. Boesch, 1607 So. Halsted 
St., 3rd fl. Phone Ganai 3076

PARSIDUODA bmbernė ir minkš
tų gėrimų vieta. 2 krėslai, dideli 
veidrodžiai, cash registeris. dide
lis ice bos. 3 .stulai, pool, (i kam
bariui, gražus rakandai, maudynė, 
lysas 3 metams, remia $65. Esu 
našlė, nesutinku su broliu, parduo
siu už $750 viską 
2836 Michigan Avė., Detroit, Mich.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė, maišytų tautų apgyventoj 
aoielinkėj. Biznis gerai išdirbtas, 
vien lik cash. Parduodu, nes nega
liu apsidirbti; turiu du kilu bizniu

Kampas 69 gi. ir Morgan St.

PARSIDUODA kondžių storas ir 
kilų mažų daiktų ir 6 kambariai 
užpakalyje dėl pagyvenimo..

Kreipkitės:
1707 S. Halsted SI.

CHICAGO, ILL.'

NAMA1-1EME ~
Greitai turi but parduoti 

šie bargenai
2 fl. po 6-ius kambarius, me

dinis namas, gasas ir vanos ran
dasi. Randos neša $50 ant me
nesio. Morg. $2500, kaina $5500 
įnešti reikia $1500 ar daugiau, 
daugiau jneši gausi už žemesnę 
kainą.

ANT BRIDGEPORTO MŪRI
NIS BIZNIAVAS >

Storas ir 3-is fintai, taipgi trim 
karam garažas. Pečium apšildo
mas. Randos $130 ant mėnesio. 
Kaina $12700. įnešti reikia 5000 
dolęriy. • /

KttlAUčIAUS BIZNIS

Namas ir Storas su staku. Biz
nio pereitais metais — parduota 
siutų ir overkautų virš 3000. 
Namas1 ir biznis yra cash, parsi 
duoda iš priežasties kraustimos 
į naujai pastatytą namą ant 
VVestern Avė. šį biznį ir namą 
mainysiu į namą.

NAUJAS PRIE KLIOŠ- 
TORTAUS

Du fi. — po šešius kambarius, 
karštu vandeniu ... apšildomas, 
Randos $160 ant mėnesio. Kai
na $16,500 įnešti reikia $7000.

MURO NAMAS

5 ir 6 kambariai, garu apšildo
mas, kaina $14,000, įnešti reikia 
$5000. Randos neša $160 ant mė 
nėšio. Mainysiu ant tujų flatų 
namo garu šildomu.

Turiu daugybę Fanmų, nuo 
$5000 siekinčių iki $750,000 vi
sokiose valstijose. Norėdami 
pasirinkti, kreipkitės prie

A. Kairys
3313 S. HALSTED ST. 

[Antros lubos]

NAMAI. Mt. Ureenwood. Kai 
na $3,500 ir ąugščiau. 6 kam
barių, stvcco, $5,500. Gera 
transportadja. Univėrsal

Phone Bevcrly 1675

NAMAS ANT JŪSŲ LOTO
5 kambarių mūrinis bungalow, 

modemiškai įrengtas, $5390, įmo
kėti $1000, kitus Išmokėjimais. 2 
flatų namas, garu šildomas, $11000, 
tik trumpam laikui. Atdara vaka
rais ir nedalioj.

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

Tol, Republic 6200

PARĮMVIMUl 2 fialų mūrinis 
namas, 5—5 kambarių, 6641 South 
Washtenaw Avo. Aržuolo ir 

įminąs,
beržo J 
kaina,

NAMAI-ŽEME-
Velyki! mainai

IŠSIMAINO liaujas 2 fialų nuiro 
namas, po I ir I kambarius, namo 
parankamai vėliausios mados, mai
nysiu ant loto,' nepaisau apiclin- 
kės arba imt morgičio.

IŠSIMAINO 2 fialų muro namas 
po 5 ir 6 kambarius, mainysiu ant 
bizniavo namo, nepaisau apielin- 
kės; namas randasi South Sidėj.

IŠSIMAINO 5 kambarių naujas 
mūrinis bungalovv su X lotais, sa
vininkas mainys imt bizniavo na
mo arba biičcrnės, Dry Goods šio 
ro, restauranto arba ant kitokio 
biznio. Bung.ilo\v turi bnt parduo
ta arba išmainyta į trumpų laiką, 
pasiskubinki!, kas norit Israme ore 
gyventi.

IŠSIMAINO 2 fialų puikus na
mas po 4 ir 5 kambariiĮs, namo pa- 
rankumai vėliausios mados, par
duosiu pigiai arba mainysiu ant 
mažesnio namo, lolo, automobilio, 
arba bučernčs; namas randasi 
Brighton Parke. Su visais minėtais 
reikalais kreipkitės pas:

F. G. Lucas & Co.
4108 ARCHER AVĖ.

Phone Lafayelle 5107

UŽ $3500 CASH

Nupirksil šilą naujų. 2 fialų, su 
sun parlorais namų, 5—5 kamba
rių, karštu vandeniu šildoma*., ki
tus išmokėjimais no $75 j mėnesį, 
įskaitant nuošimčius. Pirmas rnnr- 
gičius $6500, arba 5 metams ant 
6%; antras augštas išrenduotas 
už $75 į inencsj, kaina liktai 
$13,800/

Sheehan \Vilous and Co.
1651 W. 63 St. ,

Tel. Prospect 1910

PROGA TAM, kas turi lotus ar 
farma. taipgi naujų ar mažai var
totą (i ar 7 sėdynių automobilių 
kaipo dalį įmokėti; mainysiu na
mų, geram stovy, medinis, yra 2 
pagyvenimai po 4 ruimus, elektra, 
gasas, maudynės toilotai ir boile
rius. Randasi Brighton Parke, biz
nio vietoj prie karų linijos. Rašy
kit nr liteikit vaknruis po 15 vai., 
nedėlioj iki 12. Agentų nereikia.

.L G.
656 W. IX St.. 3 H. reni*

r

FARiMOS! FAiRMOS!
Dabar yra geriausias* laikas 

pirkti formą. Geriausios for
mos yra šiose apielinkė^e: 
Hart, PcnhvalCr, Ludington, 
Custer, Eountain, Iron ir Seott- 
ville, Michigan. O pirkdami far- 
mą kreipkitės pas W. Pilypą; 
pas jį jus nupirksit pigiau ir 
teisingai. Kas kokių farmų no
ri le rašykite tuojau ir visiems 
bus suteikta patarimai dykai.

Wm. Pilypas; 
R 2, Box 83 

Scotlville, Mieli.

MŪRINIS BUNGALOW
5738 Ida St/

6 kambarių, furnacc šildomas, 
aržuolo grindys ir Irimingai, mo
derniškas plumbingas, gražus augš
tas, garažas, cementinė ėlė, atda
ras dėl apžiūrėjimo. Lengvais iš
mokėjimais.

Blackford and Kussman
752 W. 69 St.....Wentworth Q170

PARDAVIMUI medinis namas su 
grosernė arba atskirai, 4 pagyveni
mai po 4 kambarius ir krautuvę. 
.Rendos neša mėnesyje $90.(10, par
duosiu už labui prieinamą kainą. At
sišaukite

46.37 So. Paulina St.
Sa\ įninkąs randasi krautuvėj, 

matyti galima visada.

PARSIDUODA 3 fialų mu- 
rinis namas, 2 po 4 kambarius 
ir vienas 3 kambarių. Kaina 
$6500.

2011 S. Tbroop St.

PARSIDUODA vieno tikro lotas 
su mediniu namu iš 4 kambarių 
su elektra, btii'ne vištinyčia, tvar
tu, vištomis, antimis ir Fordas se
danas. Viską Parduosiu už $3000.

E. Klecka.
106 gatvė ir Hamlin Avė. 

Mt. Greenwood

PARDAVIMUI 2 flatų medinis, 
moderniškas namas, 6—6 kamba
rių, geroje vietojo, yra augštas, 
kaina $8500, savininkas.

,5108 W. 24 PI., Cicero.
1 fialas, atsišaukit po 6 vakare.

PARSIDUODA 2 aukštų medinis 
namas, 4 ir 6 kambarių. Yra elekt
ra ir guzas, Rendos atneša $50 į 
mėnesį. Parduosiu pigiai už cash, 
tik už $2600. Klauskit savininko 

1907 Canalport Avė.

PARSIDUODA 2 aukščių mū
rinis namas po 4 kambarius, ele
ktriką, gazas ir didelis yardas. 
Kaina $4200.

3251 Normai Avė.

PARDAVIMUI 1% augšto medi
nis namas, krautuvė, įrengimai ir 
šlakas, iš užpakalio gyvenimui 
kambariai arba 2 lotus prie kelio, 
Miu-užas <lel 2 karu, netoli kapiniu, 
kairia $18.000.

3555 XV. 11lth St.
ir Central Park Avė.

NAMAI-ŽEME
Kas nori pirkti, 
parduoti, u r ha 
mainyti namus, 
fa i mas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kite^ pas

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

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

Real Estate vyrai atsiveskite 
savo kogtumerius ir apžiū

rėkite šiuos namus
4 flatų namai, nauji, mūri

niai, visi išrenduoli, aržuolo 
| Irimingai, karštu vandeniu šil
domi, ice baksiai, gasiniai pe-^ 

i čiai, sulankstomos lovos, kiek- 
i vieno Halo kaina, $24,000, ren
dos $250 į menesį. Parduosi
me už mažą {mokėjimą arba 
mainysime, 5747-51-53. South 
California Avė. Taipgi turiu 
10 flatų namą, rendų $8220.

O. C. Brown, savininkas 
6029 S. Talman Avė.

<

BRIGHTON PARK
2 migštų mūrinis biznio namas, 

parduosiu už $6900.
2 AUGšTV mūrinis biznio na

mas, Brighton Parke, 6 mėnesių 
senumo, prie karų linijos, mainy
siu į bučernę arba grosernę

6 KAMBARIU bung;dow, Brigh- 
i ton Parke, karštu vandeniu šildo- 
I ma, parduosiu už $7450.
I 2 AUKŠTŲ mūrinis namas, neto- 
i Ii nuo Marųuette Manor, kaina 
į$8900.

4503 S. Troy St. 
Tel. Lafayette 0271

| BARGENAS. Pardavimui mū
rinis namas, 4—5 kambarių, 
skiepas, yra gasas, elektra, ren
dos $50 į mėnesį, kaina $4,900, 
cash $2,000, už kitus morgi- 
čius. 2948 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI 2 pagyveni
mo medinis namas. Maudynės 
ir elektra. Namas visas geras. 
Kaina $3,000.00.

Kreipkitės:
506 W. 33rd St.

PIRKIT PIGIUS LOTUS 
NUO SAVININKO ‘

2 kampiniai lotai ant North 
East kampo, kur saulė šviestų per 
dieną į namą kuomet pasistatytu* 
mėt. šalygatviai, šutai, vanduo, ge
stis, elektra, viskas yra išmokėta. 
Lotai randasi gražioj , Marųuctte 
Manor apielinkėj, arti vienuolyno, 
I blokas iki karų ir 1 blokas iki 
parko. Tokie lotai šitoj apielinkėj 
parsktuoda po $2,500, o šituos par
dundama už $2,000. I

A. Lakis, ’
2554 W. 69 St. 2 lubos

PARDAVIMUI 2 flatų bungalow, 
furnacc šildomas, aht pirmo augš
to 4 kambariai ir miegojimui pur
čius, 2 fl. 3 kambariai ir miego
jimu! purčius. Savininkas ant pii’J 
mo augšto. Antras augštas išreh- 
(luotas už $50, kaina $14,000, su 
rakandais arba $13,80(1 be, rakan
dų.

3247 Warner Avė.
Tęl. Jnniper 10128

$1000 CASH
kįtus kaip rendą, nupirksite 6 
kambarių cottage, cementiniu 
pamatu, furnace šildomas, elek
tra, ąžuolo trim., dabar malc- 
vota, 74 ir Aberdeen St. 
Heyden & Stone, 738 W. 64 St.

2-6 KAMBARIŲ Ratai. Me
dinis namas1 prie 2719 S. Unic i 
Avė. Yra elektros šviesa, dide
lė barnė. Parduosiu pigiai, 
šaukite savininką.

Td. Prospect 3630

BARGENAS
Parsiduoda 7 didelių kambarių 

moderniška mūrinė bungaJow. Yra 
sun parlor, porėtai ir garažas. Arti 
Marąuette Parko, naujoj lietuvių 
kolonijoj.

3328 W. 67 Mt.

FARMA 160 akrų. Parduosiu už 
$6000. Budinkai geri, visokios ma
šinos, 100 ;ikrų dirbamos žemės. 
Reštą ganyklos, medžiai, drutme; 
dis, 15 galvijų, 4 arkliai. Daili vie
la, žemė gera, arti miestelio.

2144 Irving Avė.
P. Slauzis

PARDAVIMUI 5 kambarių me 
dinis namas, cemento ir bloksų pa
matu, su stiklais ir sieteliais už
pakaliniai porčiai, su grindimis

i <iu£{&tas, bloko SJci
Parkn, Bergenas.

7142 S. Fairfield Avp.

NAMAI-ŽEME
AR JUS G M.JT SUDfiTl AITĄ?

L I A A A I U
Aukščiau pažymėtos raidės 

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

Standard I^nd Association
105 W. Monroe St. Suite 1305 

Chicago, Illinois.

GERIAUSIAS PIRKINYS 
MARQUE'ITK MANOR

6113 Wanhtenaw, gražus 2 flatų 
pamas, 5-6 kambarių, garu šildomas, 
sun parlor, stikliniai porčiai, įmūry
ta vana, tile grindys, netoli mokyk
los ir bažnyčios. Kaina $15,500.00, 
$4,500.00 cash. Turiu parduoti greit.

6838 So. VVestern Avo. 
Tel. Republic 9094

,2 FLATŲ, 4—4 kambarių, 2 kam
bariai ant augšto. Yra elektra, mo
derniškas plumbingas, .3 kaiti gara
žas, cementinė gatvė, 1 blokus nuo 
McKinley Parko, netoli milijono do
lerių vertės teatro, kaina $4900, cash 
$500, kitus po $25 į mėnesį ir palu 
kanas.

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

MŪRTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
iv* Irnnt Viiic
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie AveM 

Lafayette 6738.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Pinigai 

paskolon 
ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
pątęgaus 
komiso

BRIDGEPORT LOAN CO. 
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3301 So. Halsted St.—Boulevard 6775 
Rezidencija Lownda!e 7960

MOKYKLOS
Į—— '■ "

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 W, Madison, Chicago, HL
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

PAMOKOS
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 

8106 So. Halsted StM Chicago, Dk 
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.

VYRAI IŠMOKIT BARBERYSTES 
Šis Amatas Gerai Apsimoka

Jus galite išmokti šį gerą amatą 
i trumpą laiką. Dienomis ar va
karais. Moler baigę yra ekspertai 
kurie uždirba daugiau, nes jie iš
moksta daugiau. Praktiškas Moler 
mokinimas barbernei. Uždirbsite 
kol mokinatės. Prašykit katalogo.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 S. WellR St., Chicago.^

MURININKYSTĖ
Mokina nauju, lengviu budu. Leng
va išmokti. Greitai galima už
dirbti. Ateikite mokyklon kur jus

GAUSIT DARKĄ PRIE NAMŲ 
Visi įrankiai suteikiami prie kur
so. Lengvais savaitiniais išmokė
jimais, $5 - $8 $10. .Visas
mokslas, $65. Jums reikia turėti 
tik $25. Atdara nuo 9 ryto iki 9 
vakare.

Chicago Bricklaying Schoot 
2029 Indiana Avė., kampas 21 St.

Side Rranch1144 W. I^ake St., netoli Ashland

PEOPI.ES
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Atmintis ir Josios Lavinimas
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cesą, todėl grituokliai dažnai tu 
ii blogą atmintį.

| \’algyje reikia prisilaikyti 
nuu- ‘Ičsnių:

naujais

(Tęsinys)

Kelionės
Mes jose susiduriame su 

jomis aplinkybėmis,
vaizdais, pamatome daugeli ne
matytų dalykų, naujų augalu 
bei gyvulių, kartu musų psichi
nis gyvenimas turtėja ir kartu 
auga musų žinios, tvirtėja ir 
pati atmintis, jei tik mes visą 
kas matyta, girdėta ar jausta 
stengiamės nepamiršti, dažnai 
kam nors atpasakojame.

žmogus, paskendęs dvasinia
me skurde, nusiminimuose, su-

I) Perdaug nevalgyti, jei ina« 
iau išaikvota energijos, mažiau

gėrėdamasis gamtos grožiu jau 
tuo met buvo laisvas nuo susi
graužimo. Kad visa gerai veik- • 
tų reikalaujasi štai kokių sąly
gų išpildymo: 1) Visi rūpesniai 
bei darbai privalo tame laike 
būti užmiršti, žmogus privalo 
jaustis nuo niekieno neprigul- 
mingu, o vien gėrėtis matomuo
ju grožiu ir juo tik interesuotis ! 
ir 2 keliauti geriausia 
čiam, o ne važiuotam, tik 
nys gali pastaruoju budu

2) Nevalgyti nuolatos;
3) Stengtis daugiau augaliniu 
maistu misti, ypatingai vasaros 
nietu vengti mėsinių valgių, nes 
augalinis maistas proto darbi
ninkams daug geriau veikia ii? 

. mėsiniai valgiai ir net pailgina 
jo amžių, ką rodo gyvenimo pa
vyzdžiai ;

I) Vengti per didelių valgių 
maišymo, kaip tas baliuose bū
va;

5) Prieš miegą valgyti šaltus

šrAtadienis, Balandžio Api-il f l d., 1925 m.

galės būti 
tariau tai 

suaugu 
nuo at-

gyvcnime gali ją nuolato'
Jei tik yra pakanka-' 

Be to su- 
privalo

dotis.

.Nors visai tikra, kad žmo
gaus atmintis sulaukusi (am tik
ro amžiaus, nustoja 
veikliai tol ulinuma, 
dar nėia priežastimi, 
šiam visai atsisakyt 
minties sutvirtinimo.

Kieno atmintis jaunystės me
tu nebuvo vsai užmiršta, Lcnd 
rai kulti vi ruojnma, tas tolimes- 
nianu 
stiprinti 
mai tvirtos valios! 
brendusiame žmoguje 
būti, daugiau nė jaunystėje. Jei 
atmintie:', vystimui kiekviena 
dieną atiduoti nors I/. vai., ta 
per 365 dienas susidarys neina

Antra Dalis

na-arcfiileKim 
tgal! sunaikino gaiš 
ircbįtekturą. Jo pa

VOKIEČIU NAIVIAS prieš GAISRĄ. — Puikusis senovinės vokiečių 
nas Jackson Parke, pasaulinės parodos palaikus, pirm negu ji keletą dienų ai 

ras. Jis buvo pabudavotas Renaissance stylium ir vaizdžiai parodo vokiečių ; 
budavojimas Vokietijos valdžiai kainavo $250,000. Pastaruoju laiku buvo vedama plati agi tad 
iž to namo at-teigimą, bet gaisrui ji visiškai sunaikinus, atsteigti jo nebebus galima.

logika yra raktas į visus moks
lus), kairėje kūjelį (kas reiškia, 
kad logika yra savo rųšies įran
kis, veikiąs kaip ginklas), šalia 
jo ant priekalo dvi pasagos, ka
riu viena padalyta į dvi dali 
(kas reiškia, kad 1 ogi ko rodo 
kaip atskirti melą nuo tiesos). *

'lai dar ne viekas simvolizme, 
jis ėjo ir toliau ir taip Bitino vi
suotinoje istorijoje, istorikas 
Livijus* vaizduojamas degančia 
širdimi, tuo pagrindu, kad de
ganti širdįs yra meilės emble
ma; ir kas gi bendra tarpe žo
džio meilė ir istoriko Livijaus?

Tokiame atsitikime mums 
tenka daugiau pagalvoti, negu 
pažvelgt j paprastą paties Livi
jaus fotografiją ir kas įstringa 
giliau musų sąmonėn ir ilgiau 
pasilieka.

Nuolatinis ir racionalus at
minties tobulinimas kai kuriuos 
žmones priveda tiesiog prie ste
bėtinų rezultatų, taip llanovere 
buvo aklas 50 mt. amžinus senu
lis, kuris galėjo paantrinti 1000 
žodžių taip ir iš antro galo, kaip 
jam btfVb sakyta.

Taip 1923 mt. tūlas žydas lai
ke apie atminties lavinimą Ra- 
seniuose paskaitą, kame jis pa
leido juosteles su viso 300-jų 
šimtų eile II reikšme ir visą iš 
eile II reikšme ir visą iš- 
daus, paklausus koks ženklas 
yra 15-tas nuo pradžios, jis tuoj 
atsako.

Nors filosofas Kantas ir sa
ko, kad jau po 40 metų amžiaus 
atminties lavinimui vėlu, tačiau 
dažniausia tas būva netiesa, jei 

Ąik asmens šeimyninis gyveni
mas ėjo normalėmis vėžėmis, 
nes kitaip, gali būti, kad jis jei 
pajėgs įgytą užlaikyti ir tas bus 
gera. ? W! rit

Dažnai protinis neveiklumas 
yra ne daugiau, kaip bendru at- 
pratimu nieko neveikti, bet Ši
toks tingėjimas galima pašalin
ti pagalba tvirtos valios, vardan 
atminties plėtotės svarbumo. 
Kaipo pavyzdį paduoda rimietį 
Katoną, kuris išmoko graikų

6) Vanduo geresnis su ang
lies dvideginio žymėmis, kuris 
nuramina skrandžio neivus, pa
laiko jų veikimą, sustiprina vi
sus indus, o ypač padeda išsi
skirti šlapumui, turi gretą įtakai 
į maisto virškinimo lataką, kas 
aišku atsiliepia ir į atmintį.

nau-i Kas link dantų ir odos reikia 
pasakyti, kad tai reikia steng
tis užlaikyti kuo švariausiai.

I Dirbtina atminties
i kultūra
1 Dabar pakalbėsime truputi)
apie dirbtinus budus, atminties,kalbos., jau būdamas gana senu.

Bendrai prie dirbtinos atmin
ties kultūros, tai visa tenka 
prisilaikyti, kas buvo pasakyta 
anie atminties lavinimą jaunys
tėje ir dar pridėti.

1) Nereikia iš karto per
daug įtempti atmintis, tuo leng
vesni privalo būti pradžioje prą- 

kuo ilgiaif ji buvo nekul-

pėkš-

Drapanos
stengtis pasirinkti to- 

pro-
Reikia 

kios drapanos, o ypatingai 
tiniame darbe, kurios butų lais
vai ant musų kūno, kad jos ne
spaustų jo, namie visuomet lai- sutvirtinimui bei papildymui 
kyti galvą atvira, nešioti kepu naudojamus 
rę namie ant galvos labai ne
gera, viena, kad trukdo lais
vam orui prieiti, antra, nelei
džia iš galvos išgaruoti pašali
namoms medžiagoms..

O ypač nepatartina 
kepurę šiltame kambaryje, nes 
tada daugiau atiteka galvon 
kraujo kaip reikalinga, kas 
dažnai iššaukia tam tikras Ii 
gas, dalinai apsilpnina proto 
veiklumą. Tad ir prie rašto 
darbų, ypač jauniems žmonėms 
reikia stengtis, kad kūnas butų 
kuo stačiausio j padėty, kad gal
va nebūtų perdaug nulenkta, 
kas apsunkina kraujo aplinkta 
ką ir tuo pačiu pakenkia Ir pro
tinio darbo veikimą. *

Skrandis

Vaistams priduoda me labgi 
maža reikšmės, tat mums prisi
eis pakalbėti apie tuos buduf. 
kuriuos mes vartojame prie at
minties miklinimo i jos pageri- 

nešioti nimo.
Gyvendami nuolat matomi tintai 

naujus vaizdus, pergyvename tivuota; nes smarkus iš neveiki
mui jus įspūdžius, kas daugiau mo perėjimas veikimąn gali la- 
ar mažiau užsilieka musų at- bai pakenkti musų protui; 
mintyje. Bet čia dalykas eina1 2) Norint atmintis lavinti, rci- 
ne apie atsitikimus, o apie siste Jtia imtis mokslo, kuris gali at

neš žinių 
negalime

prie mokyklų.
Kiekvienos rųšies protiniai 

persistatymai iškaukia kiekvie
name organizme ir atatinkamus 
mechaninius j u dėj i m u s.

Netenka manyti, kad gydy
mas pagelba vaistinės medika
mentų butų kiek nors naudin
giau atminčiai, kaip ir j kitas 
psichines ligas.

Ir ligos surištos su atminties 
galia vaistais išgydomos tik ta
da, kada ta priežastis neglūdi 
smageny.se, o tęsti viename ar 
kitame kūno prgano sužeidime. 

| Visokis šarlatanų atminties 
gydymas yra tik melas ir suve
džiojimas, nes bendrai bloga, 
prigimta atmintis vaistais veik 
ir visokiais pratimais neišgydo
ma, atminties •- apsilpimas paei
nąs nuo senatvės taip gi nepagy
domas.

Skrandžio vienokis ar kitoki 
stovis, turi savo reikšmę į at. 
mintį. Alkoholiniai gėralai skirtis nuo pirmųjų 
trukdo paties virškinimo pro- lavinimų.

matinius band, mus bėi prati-įnešti mums naudos, 
mus.

Kad jaunystės dienose priva- gyvenime sunaudoti, gali galų 
lo tokia atminties galia būti galę, pasirodyti netik nenaudin- 
kultiviruojama, apie tai Jau kai- ga, bet dar gi kenksmingu. Ir 
bėjome, tačiau ir subrendusio bendrai tas tik bus naudinga, 
žmogaus atmintis tam tikrų , ką mes išmokę kuopuikiausie. 
priemonių geli būti patobulin- atsimename.
ta. | štai kodėl dalini paantrinimai

Savo turiniu paskesnieji lavi- išmokto dalyko tarnauja atmin- 
nimai, aišku, privalo daug kuo ties stiprinimui daugiau, negu 

jaunystės pirmas išmokimas, kas pilnai 
Įrodo naudą repeticijų įvestų

Įgijimas, .kurių mes

GAISRAS VOKIEČIŲ NAME CHICAGOJE. ■ Gaisro baigiamas naikinti gražus vokiečių na
mas Chicagoje, Jackson Parke, užsilikęs dar nuo buvusios Chicagoje 1893 m. visasvietinės paro
dos. Namas buvo senas, jau nebevartojamas ir išgelbėti jį ugniagesiams nebepasiseke.

Staigiu atminties nupuolimu 
įgali būti šios priežastys: 1) ner
viniai perdegamai sergant karš
tine; 2) drugio ligos; 3) smar
kus smagenų sutrenkimas, apo- 
Įpleksija, pripratimas nepapras
tai ilgai miegoti arba ilgas ne- 
užmigimas ir ilgas protinis j- 
temptaš darbas.

Techniniai atminties 
gerinimo budai

1. Kad suprantamas dalykas 
išmokstamas lengviau ir grei
čiau negu nesuprastas, tai tas 
visiems aišku, mums reikia vi
sada esmeniniai suprasti tą, ką 
mes manome mokytis, o neuž
tenka vien mechaninio iškaimo 
kaip būva su pavieniu žodžių iš
mokimu.

Visa kas nesuprantama, arba 
miglotai suprantama, aišku, kad 
musų sąmonėje palieka miglo
tas pėdsakas ir daug greičiau 
užmirštama.

Visą ką mes mokydamies ne 
tik iškalame pačių faktus, bet 
mes gyvename nupasakojamais 
vaizdais pav.: mokantis istori
jos, geografijos ir kitų mokslų, 
tada aišku, kad musų sąmonėje 
paliks daug gilesni!) ir ryškesnių: 
vaizdų, kuriuos mes norėdami 
atsimename.

2. Tas, kas palengviau ir daž
niau per musų sąmonę pereina, 
lengviau yra suvirškinamą, ne
gu kad greitai praeiną dalykai, 
tad visuomet ir visada reikia su 
atsidėjimu ir palengva ką nors 
skaityti ar mokytis, kolei skai
tomojo dalyko turinys bus tiek 
aiškus, kad jau galime liuosai ir 
tiksliai jį papasakoti kitam.

Kas liečia tikrinius vardus ir 
skaičius, tai juos patartina už
sirašinėti ir tankiau perskaityti 
iki visa paskęs musų sąmonėje. 
Bendrai kuotankiausiai 
perskaityti įr prisiminti 
kas matyta ar girdėta.

3. Kas mustį protan. papuola 
dviem keliais — klausos ir regė
jimo - tas giliau jame ir pa- drųjų teikiamų taisyklių priva-

reikia
visa,

skęsta bei tiksliau užsilieka, ne- lo rasti budus, kurių pagalba-jis 
gu vaidiniai, kurie prisimena galėtų
ir patenka musų protan tik vien vaisiu alpiinties gerinime 
eliu. | ' ’

Todėl patartina mokantis ką! 
nors atmintinai perrašinėti ir 
garsiai skaityti. Be ko kita 
šiame dalyke tenka daug atsi
žvelgti ir į paties asmens gabu
mus.

4. Tyrimai sako mums, kad 
dargi paukščiai geriau ir leng-( 
viau išmoksta melodijas ryto ar 
vakaro metu girdėtas, tas pats 
galima pasakyti ir apie žmogų, 
nes geriausiai apsimoka darbas, 
darbas aukščiau minėtu laiku, 
nes 
gi 
vokos miego metu nėra išdrai
komi kitais sujaudinimais, iš
mokstama ryte, prie pasilsėju
sių ir jautrių darbų neatbukin
tų smagenų, visa priima leng-| 
viau ir tiksliau užsilieka mumy
se.

Tat norintį išmokti atminti
nai, reikia mokytis vakare, ne
užilgo prieš gulsiant, ryto metu 
paantriname išmoktą vakare, 
taip mokinantis pasiekia geru 
vaisių net tie, kurie dažnai 
skundžiasi bloga atmintimi.

5. Norint išdirbti gera atmin
tis, reikia keisti budus, tik ne 
per daug dažnai, nes tada mes 
nustotume rimtumo bei pasto-

Vietoj to, kad tankiai
dalyką,

geriausiai apsimoka, nes 
dalykas išmokstamas vė-

vumo. 
keisti patį mokomąjį 
galima pakeisti pačios apyste- 
vos, sakysime iš vieno kamba
rio galima pereiti kitan, iš kam 
bario j lauką ir kt.

6. Apart to, mums neatimti- 
na atydžiai sekti save, kad tiks
li iai įgalėtume apibrėžta, prie 
kokių apystovų ir sąlygų musų 
protas veikia su didžiausia 
energija ir tikslumu.

Taip pa v. filosofas Dekartas, 
Ibuvo įpratęs paroje 16 valandų 
skaityti bei dirbti prie uždarytų 
durų ir langų, prie dirbtinos 
šviesos, kame jo protas geriau 
veikė, negu kad po išlaukinėmis 
aplinkybėmis. Taip gi tenka 
prisitaikinti ir prie spalvų, nes 
gi melanchalikui blogai veikia 
raudona spalva, o mėlyna taipgi 
daugeliui veikia x blogai, kada 
žalia visiems veikia gerai. 

>S ».’<
*

Mnemonika tai dirbtinas at
minties gerinimas. Kas liečia 
jos atsiradimo metą, tai tenka 
pasakyti, kad ji iškyla senuose 
laikuose, tuoj po ieroglifų atsi
radimo, nes gi juose mintis iš
reikšta brėžinėliais-grafiškai ir 
mnemonika nuo 
riasi tuo, kad 
mintys išreikštos 
budais, o Čia atminties 
mas surištas su vienais 
Uis budais.

Kiekvienais žmogus apart ben-

ieroglifų ski- 
mnemonikoje 

tam tikrais 
gerini- 
ar 1d-

pasiekti kuogeriausių

pradžią davęs
Simonidas iš Ko-

cholastikos laiko- 
pamirštas ir tik

Dažnai atsitinka, kad užmir
šus kieno nors vardą, mes ima
me panašiai skambantį ir pana
šumo dėlei suvokiame ir mums 
reikalingąjį.

Kai kurie mokslininkai maro, 
kad mnemonika paėjo iš ytų 
į Graikiją, kiti sako visai prie
šingai, kurie* ir tvirtina, kad 
šiam mokslui 
graikų poetas 
sos.

Mnemonika 
tarpiu buvo
XVI amžiuje jį pabudino mpksl. 
šlakelis.

Dabar paduosime kai kuriuos 
mnemonikos metodus.

1. Topologija, kada žmogus 
savo mintis suriša su vietos 
daiktais ir tekiu budu, pagalba 
šio pastarojo jis atmena visi 
tai, kas su ta vieta suiišta. 
Taip oratoriams, besirengian
tiems tūloje vietoje viešai kal
bėti, iš anksto naudinga tos vie
tos padėtis ir daiktai apžvelgti, 
kad kalbant savo mintis su jais 
surišus ir tuo pačiu i klausyto
jus padarius gilesnių įspūdžių.

2. Simvolinis metodas. Senai 
jau žinoma, kad geriau ir tiks
liau prisimena tai, kai mes savo 
galvoje sudarome tarsi ir tikrąjį 
nepasakomojo dalyko vaizdą, o 
ypatingai regėjimo pagalba.

Taip sakysime galima paišy
mo pagalba vienoje atvirutėje 
išreikšti viso mokslo reikšmę ir 
jo apibrėžimą, ką ir padarė Vin- 
kelmanas su Aristotelio logika, 
kame matosi sėdįs Aristotelis 
giliame susimąstyme (ir kas 
reiškia, jog logika yra proto, o 
ne fizinė žmogaus dalis), dešinė
je rankoje laiko raktą (reišk’a i idėjai šukuot.

Pasakius koki 25 daiktus iš 
eilės ir paskui paklausus koks 
daiktas buvo pasakytas 15 ar 16 
jis tuoj atsako.

Prof. Bonne atminė 25 pusla
pius žodis žodin savo išleistos 
knygos.

Tilt matome, kad jau atmintis 
nėra koks nors dalykas, kurio 
visai nebūtų galima patobulinti. 
Aš čia nors bendrais bruožais 
nurodžiau budus, kuriais einant 
galima pasiekti geros atminties.

(Galas)
Dotnava, 1925-311.

PASIRODĖ MOKSLUS

Nemokytas žmogelis klausia 
mokyto žmogaus:

— Ponuli, pasakykit 
kas .tai yra subjektas?

Subjektas.... pagalvojęs 
norėdamas daug aiškint, 
kė: — tai yra žmogus.

— Dėkų. O objektas?
— Objektas — tai yra daik

tas.
— Daiktas? Tai kas tada bus 

idėja?
— Tas, kas galvoj yra, — pa

sakė ponaitis.
— A—a! Tai dabar žinosiu.
Tuoj žmogus, norėdamas pa

sirodyk esąs mokytas, 
krautuvę prašo:

— Subjekte, duok

man,

ir ne- 
pasa-

nuėjęs į

objektų

PETE MOSSKOPS. - Pasaulinis dviratininkų čempioną'

smageny.se


duona.

Byn-Na-Sore

tai nepapras

GENERAL TAXES

3252 S. H ALSTBl> ST

SALE!!! PIANO SALE!!!

lai meilė mano, ilge

TRYS DIENOS LAIKAI

Tik vieniai

I Izitmlzi 
vodevilį 
g vilties

cm yru 
meycr, 
llai’ding

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

plačiai vi- 
nepaprasto 
tų, ką gali* 
meno židi-

gamintų 
gyvenimą 
kiekvienų 
nepapras- 

pakol kas

nupiešti 
ugnimi*

Pas “Dz. 
žmonių su 

bet nėra 
tikros va- 

Kaip su
kurti, ne 

Suglaudus

Laiškas kaip šis parodo 
gerumų Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound.

Visas 
atlic- 
ran-

mima pri 
verkdu

hi i mes 
■trio sro 
i. daina

Pinigai menininkų tiktai mai
tina, atlyginimų gi jam teikia 
už jo kūrybos idėjų vien tiktai 
pripažinimas jo kurinių tikrais 
žinovais

širdį 
gaivino jų 
dięigiškos

Ach, tos 
ganei 
sielos

vienais
Vaičkaus dar- 

vadinam jį 
neužtai, kad jis

Taip kaip 
žiurėtumes 

veikslą

Tas obalsis 
netiktai at- 
ir atskirai

pių rūmą—teatrų

Sergančios moterys turi 
būt padrąsinamos

uzniumavo 
mir-

Menininkui nereikia rūpintis, 
kad jo kūryba butų pripažinta, 
jam reikia tiktai, kad jo kūry
ba butų verta pripažinimo . 
—Marie v. Ebner-Eschenbach.

Taipgi 
i. kainos 

lengvų 
ant naujij 
tose krautuvėse. Ir Lietuviškų Rolių, Dainų, šokių 
didžiausis pasirinkimas. Irgi Viętor Lietuviški 
Rekordai tūkstančiais naujų numerių kas savaite.

PATARNAVIMAS 
SUTEIKIAMAS 

VELTU.

Menas ne gyvenimo 
bet vynas. Jean Paul

Geniališkumas- 
ta dovana ištvermingumo.

—Buffoh

Komu rasa- 
jog ne tavi 

apie tave

o išbalęs veidas vis į ja 
riliu žvilgiu bučiavo. 

Komurasaki, bet

Menas pavydus; jis reikalau
ja, kad žmogus jam atsiduotų 
visiškai. Midhel-A|ngel.

PATARNAVIMAS 
VELTU!

ir lietu
degino visas tas marmuro, va
rio ir porcelanos širdis; tylus, 
gailus aimanavimai, verksmas ir 
maldos plaukė, kėlėsi, kaip du
rnai, aukštyn.

MOKAMOS BĖGU E BA
LANDŽIO MĖNESIO, 
GALITE UŽSIMOKĖTI 
PARANKIOJE JUMS

UhlIVERSAL STATE 
BANK

Menininkas privalo 
savo kūrybai planus su 
bet išpildyti juos reikia šaltai 

—Winkelman.

dainavo apie 
skaidriųjų 
apie Grai-

dirbti bend- 
viena iš 

tai doleri .> 
gyvenimas 

kad ir tame atvė- 
Čionai turėtų at- 

visuomenės

STASULANIS
(EAGLE MUSIC CO.)

kad ir 
seksis, 
artistų 
timistiškų minčių

Negali būti gilios prie meno 
meilės, be karštos meilės prie 
liaudies ar bendrui žmonijai.

—Fr. Hom.

pama
tys ji Antinojų, laimę, išgelbė
jimų, vienintelį džiaugsmų savo! 
Jos veidas spindėjo tokiu džiau
gsmo grožiu, kad veidas išbalęs 
vėl i jų pažvelgė.

—Kokia tu esi graži! Ne, ne, 
—gynėsi
sys mano padaro tave gražesnę 
—bet ne tu esi meile mano, ne

i'ui vei 
įgi Luotų 
Amerikos 
rikoš visnopiem 
ipsj vyle Lietuvos; 
Akintų, kad šiame 
lebuapsig’aus

—Nemyliu tavęs, 
ki. Dabar žinau, 
mylėjau. Svajojau 
bet tai'dar ne tu, ir

Ir velke, verkė 
verkė ilgėdamos tos 
laukiamos, tos, kuri buvo jame 
o gal niekur nebuvo...

Ir nenunešė Komurasaki at 
gal į krautuvę.

Atgijo Komurasaki

la'jdiT šokančių pi iežasčių 
vizįpv grupė, butčnt Vaičkaus 
nusistatė kurti rimta teatrą 
laužti pirmuosius ledus 
roji, pasivadinusi 
I h undzi’’ -lietuvišku 
Čionai buvo sudėta dau

me
hu gyventi...

O kuomet vėl atėjo šalta ir

gerinusi Playcr Pianai: Stcin 
Franklin, Bahlwin, Charlton 
ir Syinphony Gjund.iel vartoj e, nes 

r, lyg laidotu- 
bet ta diena

užmiršdama savo vietinius rei
kalus, šiandien nutartų savimi 
pasirūpinti. Sudarytų tam tik
rų fondų, o gal pastatytų ir vie
nų gr
Atskiras veikimas .vienos ir ki
tos grupės neduoda Amerikos 
lietuviams-visuomenei to įsitiki
nimo, neuždega jų sielos; ne
suteikia impulso teatro idėjos 
rėmimui. Nes vis abejones ir 
abejonės.

Viename numeryje buvo iš
drožtas straipsnis, kad “Dz.-' 
Dr.” reikia pastatyti teatrų. Tai 
buvo nevisai rimta mintis. Ko
dėl vienai grupei pastatyti teat
rų, o užmiršti visas gyvuojan
čias senai Amerikoj dramatiš
kas draugijas. Tos draugijos 
ar nebus tiktai daugiau pasidar
bavusios, bėgyj keliolikos metų, 
kaip “Dz. Dr.” vienais metaiL 
Kodėl užmiršti 
buotę. Jog mes 
“dramos tėvu 
senaų, bet tiktai vien dėlto, kad 
jo pastangomis įsikūrė Lietu
voj Valstybįn.is Teatras ir Liau
dies teatras. Ir “Dz.-Dr.” teat
ras neapsėjo be Vaičkaus tri
grašio. Ir tame teatre veikia 
du Vaičkaus auklėtiniai-moki- 
niai: Bikinis ir Dineikis. Taipgi 
ir Dikinienė, kuri nors nebaigė 
Vaičkaus Studijos, bet pirmieji 
žingsniai ir kaipir apkrikštiji
mas lietuvių scenoj, buvo su
teiktas Vaičkaus.

Trupučiukų keistas dalykas 
kad vienos ir tos pačios mokyk 
los žmones negali 
rai. Gal būt, čionai 
svarbių priežasčių — 
žvejojimas, 
jau įtikino, 
jyj apsirikta 
eiti į pagelbą liet 
nuomonė. Ji turėtų vienai ir ki
tai grupei patiekti, kaip {sako
ma. “beržinės kosės”, žiriogus 
mokinas per savo klaidas, tik 
tankiai už tas klaidas reikia už
mokėti “učelnų”.

Atmetus juokus, reikia pa
sakyti keliatų. /žodžių, rimtai. 
Atmeskim ambicijas, nesveikos 
savimeilės jausmus; sužudin- 
kim savo sielose meniniukiškus 
jausmus; bukime pionieriais; 
arkim tų dirvonų. Kiekviena 
pradžia sunki, bet gera pradžia 
yra garantija pasisekimui. Kas 
gerai pradėjo,—pusę darbo pa
darė.—čaudando.

O Komurasaki šėlo iš
Siela jos ūžė, kaip payast 
vės, pražydo, kaip pieva 
yo meilę ir pri,-įkėlimo laimę.

•Einu į tiyr. mylimąją;:
— Pr; i žysiu Uu laimės žiedu’..
Meilės žiedu, gyvybės žiedu!
Ir mielą dainų tau užtrauksiu.
Išvaduotojau mano!..
Dainavo Komurasaki, kai 

pęnkiagalvū šmėkla statė ja į 
jos vietų; kaip lingavo ji laime 
pasigėrus, kad pamačius „meilų,

< \ n t i 11 o. į a u s ž v i Jaį,' ąj t;' 
Iziąilgsmo, pildfc- į

vo Išvaduotojo glėbį ir susprogo 
j tūkstančius gabalėlių.

Taip sudužo ta maloni, porce- 
laninė Komurasaki širdis.

Menininkai ir meno ūpo 
žmonės vienykitės

Senas priežodis 
' nybėje galybė”, 

yra labai brangus 
skiram žmogui, bi 
tautai, atskirai valstybei. Tik
tai apgailėtinas dalykas, kad 
dauguma to nesupranta arba 
jeigu ir supranta, tai rodo at
kaklumų, užsispyrima. To obai- 
sio pakol kas nemokėjo supras
ti Amerikos menininkai ir at- 
vy katantieji menininkai-svečia 
iš Lietuvos. Jie pakol kas nemo
kėjo savo gražias pajėgas su
koncentruoti. Nebuvo jų tarpe 
kaipir balzamo.

šiandien viskas- kitaip virto. 
Lituviai įžengė į nauja era, nes 
iš vienos pusės emigracijos su
stabdymas; iš kitos pusės, pra
sidėjusi ištuut.ūjimo banga, su
daro tikram lietuviui nemažų 
pavoju. Jo akyvaizdoj nuolat 
yra išmirimo šmėkla. Nebeiš- 
silieja naujų pajėgų iš Lietuvos. 
Nebęatgąivina nieks to sustin
gimo ir tos didžiosios Lietuvių 
tautinės apatijos. Prie to dar 
pi įsidėjo, be abejo, ir įvykiai 
Lietuvoj.

Reikia tarti tiesus žodį Ame
rikos lietuviams, kad jie buvo 
didžiausi Lietuvos nepriklauso
mybės .šulai. Kada pradėjo mu
sų valstybė, Amerikos 
via i., išsiilgę savo 
grįžo Lietuvon, 
kariuomenės eiles 
čionai sudėjo daugybę aukų, 
kad pakelti Lietuvoj pramonę, 
įsteigė daugybę {pramones. pr- 
ganizaciju. O po to viso, dėja, 
apsivylimas. Tuose įvykiuose 
ir gludi Amerikos lietuvių gy
venime pesimizmas ii* apatija 

Ipriė viso to, kas dabar darosi
Lietuvoje.

Atvyksta iš Lietuvos artistai 
-svečiai. Paskelbia spaudoj sa
vo credo, savo atkeliavimo tiks
lą; mokina amerikiečius gyven
ti ; auklėja nova 
jausmus patys 
bendro (laibo dirbti.

Ai irti kiečiai jaukia, kad vi 
si iš Lietuvos artistai sudaryi 
bendrą frontą ir rinitui pasidar 
buvę patieks musų 
suomenci ką nors 
aukšto,, prakilnaus; 
ma butų pavadinti 
niu. Visa Amerikos spauda iš
troškusi laukia to. Bet štai iš
girstam spaudoj pasiaišiRininus, 

kad bendrai dirbti nesuAitar
nes

savo draugėms, 
čius simptomus 
sinant ir nutariau pabandyti jas, jos 
pagelbėjo nuo mano trubelių. Aš gim
džiau 6 kūdikius ir prieš kiekvieną 
gymdymą vartojau Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Compound, nuo silp
numo, vėmimo, prasto apetito ir nu
garos skaudėjimo ir po gimdymo. Joą 
yra geros gyduolės, nes visuomet pa
gelbėjo man. Aš laipgi vartojau Ly
dia E. Pinkham’s Liver Pjjls per pas
kutinius 8 metus nuo užkietėjimo”.— 
Mr. Mabel La Point, R F. D. No 1, 
Turtle Lake, Wisconsin.

Parduodamos pas aptiekorius visur.

SALVTARO RYTAS 
rSalutaro ryta,s tekviečia gražus;

Sveikata atgyja, kaip aušta dangui.
KODĖL?

1) — RYTAS —
3) — PIETUS —
8) — VAKARAS

TODĖL. KAD:
Diena be ryto, žmogus be Sfdutarn 
negali būti

vaitotų Playor Pianų turime, ’ 
$200 ii- aukščiaus. Mes duodame ant 
išmokėjimų. Taipgi senus išmainome 

, Pus mus 150 dolerių piginus negu ki- 
Ir Lietuviškų Rolių 

Viętor

DIDŽIAUSIA KANUOLĖ. — DidžiAusia Amerikos pajūrio 
ginimui kanuolė. Josios šoviniai yra 16 colių diametre ir sveria 
2,400' svarų <

Komurasaki regėjo apie save 
tamsią nebuities liędugiię...

i Liovėsi verkusi, nes miriin- 
sios baimėš vėtra išdžiovino 
arų šaltinį,’ stovėjo Tik kaip 

stabo pagauta, be vilties, ir nie
kur nelaukdama išgelbėjimo.

Ir buvo ji apmirus, lik stai
ga Antonijus pažvelgė >jų h* 
žiurėjo taip ilgai, taip keistai, 
taip saldžiai, kad Komurasaki 

uvirpėjo, lyg atgijo, at- 
kažkokios tolimos 

dienos spindulys., 
saldžios ir <l*>. 
įsiveržė į-jos 

adino galingų,

visus sergančius. ____
atsilieps pas mus už ketvirtų da
lį paprasto mokesčio. Mes gydy* 
sime jumis tokiu put budu ir 
tokiomis pat gyduolėmis, kaįp 
jus mrtkėtumčt pilnų kainą. Tas 
specialis pasiūlymas yra pada
rytas supažindinimui sergančių 
žmonių su labai geru ir pasek- 
niisgu gydymu HOL’SE of 
HEALTH.

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

Turtle Lake, Wisconsin. — “Aš 
vartojau Lydia E. Pinkham’s Vege

table Compound 
nuo silpnumo, nu
garos skaudėjimo 

! ir nervingumo. Aš 
,turėjau tuos trube- 

lius per eilę metų, 
dar ir kitas gyduo
les vartojau, bet 

, aš neradau kitų gy 
' duolių taip getų 
kaip Vegetable 
Compound ir aš 
rekomenduoju jas 

eurios turi tuos pa- 
Aš mačiau jas gar-

AR jys SERGATE?
Ar norite būti išgydytais už 
ketvirtą dalį paprastos kainos?
Per visą šį mėnesį gydysime

kurie tiktai

vienai ir anrtai grupei 
Ypač iš liet, vodevilio 

galinta buvo išgirsti op- 
Veikia ir 

viena ir antra grupė ir pridėję 
ranką prie širdies gali pasakyti, 
kad nepasiekė to, prie ko eita. 
Atskirai veikdami negavo nei 
moralaus nei medžiaginio pa
tenkinimo. Ir jau matome 
simptomus, kati nei viena, nei 
kita grupė nesutraukia reika
lingo skaičiaus publikos.

“Dz.-Dr.” pereina jau prie te
atro. Matome scenoj “Potašą 
ir Perlamutrą”. Girdėti, ruo
šiasi prie “Pinigėlių”. Čia atsi
sakyta nuo sųvo įsitikinimų. 
Vodevilis nepasisekė. Publika 
su tuo apsiprato, jau nebenau- 
jięna ir nebesilanko. Kad sukur
ti tos rųšies teatrą, prie kurios 
ėjo “Dz.Dr.” reikalingas didelio 
talento žmogus, kurs 
sekdamas Amerikos 
kurinius; patiekti 
dienų kų-nors naujo, 
to. Tokio žmogaus 
nėra ir nėra medžiagos iš kur 
semti. Ir dėlto pas “Dz.Dr.” 
matome pakartojimų vis tos 
pačios programos. Ir dėlto gy
venimai verčia ta kaipir klaidą 
atitaisyti ir eiti prie rimtesnio 
darbo.

Reiškia ta;; argumentas, kad 
Lietuvos artistai negali bendrai 
dirbti atpuola. Ir Vaičkaus gru
pe ir “Dz.-Dr.” kuria teatrų. 
Uždavinys pasidaro dųug’ dides
nis. Ir čia kyla klausimas: Ar 
pasiseks ir vienai ir kitai gru
pei veikiant sukurti atskirus 
teatrus? Nes. vienoj grupėj yra 
tas, ko kitoj nėra. 
Dr.” yra daugiau 
tani tiki a technika, 
režisūros, nėra tam 
dovaujančios minties 
ko priežodis: teatra 
aparus varstyti....
visas tas pajėgas į vienų grupę, 
įasidarytų kaipri profesionalų 

artistų teatras-. Be to dar, yra 
daugybė urlistų-mėgėji.i ir riet 
profesionalų ir driunaturgų. ku
rio veikia atskirose teatrališko
se draugijose. Jeigu Lietuvos 
artistai pirmieji duotų pavyzdį 
susijungimui, tai, be abejonės* 
ir vietinės teatrališkos draugi
jos ateitų į pagalbą kuo kas

Kas stofų į darbą atski- 
ktį, kas. moraliai repiti.i; ir 

nuolatihį 
lietuvių teątr|. A,nu* 

Ičftri .Lai|> daug' 
svečiais, įsi 

atveyj jau 
pamanytų sau;

<i 'U'',\l>ė aukų 
Lietuvos Nepriklausomybei bei

THE HOUSE OF HEALTH
(Fuderation Bldjf.) 

164 \V. Washington Str.
Chiuago, UI.

Užprašome visus atsilankyti, 
suteiksime dykai patarimus. Gy
dome visas chroniškas ligas, 
kaip tai nervų ligas, odos ligas, 
kraujo ligas, kaip vyrų taip ir 
moterų, fęumatizmą, rugštuhjus 
kraujuje. plaučių ligas, širdies, 
kepenų, skilvio ir inkstų. Viso
kias formas |>ersįšaldyino, ast
mą, egzymą, sKuuduliuii, odos li
gas ir kitokias ligas, kurių kiti 
daktarai negalėjo išgydyti.

Musų tikras j egzaminavimas 
ir laboratorija p 
stovį įųsų sveikai 
kaip knygą. Liga 
žinta laįp kaip i 
Egzaminuojanic su 
mikroskopu ir su 
donie užkietėjimą 
tiriame '‘spaudimą 
gi vartojainę visą 
ųojimą dėl gydym 
Musų nužemintos kainos tikram 

išegzaminavimui S3.00
Valandos kasdien nuo 'J vai.

Salota ras vidurius išvalo; , »
Halui aras pataiso sveikatą. ’ 
doleris ir kvoteris bohkai.

Klauskite aptieku.se arba prie
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO

639 W. 18th St

s stovį taip 
tikrai pripu- 
n •• isgvdytu.

—O Numidijos liūtai, Benga
lijos tigrai šliaužė ir tykojo... ir 
pasigirdo riksmas minioje, juo
kas, dainos, šauksmai, beproty
bė; gyvybė veržėsi iš tų nuogų 
kūnų. spindėjo ir kilo į saulę 
galybės himnas; apsvaigino ru
kai apklojo viską, gyvenimo 
džiaugsmas, pati gyvybė pynė 
pašėlusia dainų...

...tik senas, biaurus kynietis 
vis galva lingavo ir pajuokia
mai šypsojosi...

...tik Cezarų galvos žiurėjo 
niuriu, plėšriu žvilgiu...

...tik Komurasaki tylėjo nu
vargusi ir baiminga.

Och, bijojo ji tų dienų saulė
tų — nes tuomet visi jie šėlo, 
išgalvodami jai visokias kančias 
—sykį prikalbėjo ratų vežėjų, 
kad ja sumindžiotų, ir ratai lei
dosi palengva, ištisas dienas, ga 
ištisus metus iš parodoą pakili
mo ir... vieną kartą praūži per 
jos galva, sudaužė stiklą ir iš
krito į gatvę.

Bet Komurasaki kažkoks ste
buklas išgelbėjo, nulūžo tik jos 
vėdyklių kurį tuojau prilipino.

Arba vėl mesdavo į ją girtas, 
vynu dvokiančias bakchantes... 
ar leido ją draskyti Dianos šu
nims, ar erzino liutus, kad jų 
pagrobtų... Išgelbėdavo jų vi
suomet ta baisi penkiagalvė 
šmėkla, kuri išsikišdavo iš šilki
nių uždangų, atskiriančių priešą 
—paroda nuo krautuvės, pagau
davo ir išnešdavo jį.

Nutildavo tuomet balsai, bai
mė visus pagaudavo, nes kai tik 
toji šmėkla pasirodydavo, tuo- 
jaus kurs nors dievas ar žmo; 
gus pražūdavo ir niekuomet jo 
daugiau nebematė marmorų, va
rio ir porcelanos akys...

Užmiršdavo tuomet visai Ko
murasaki, užmiršdavo šokius, 
muštynes, dainas ir al{>dama 

laukė nelaimės, bet laukė neil
gai, nes tos gaivios, kaip šalti
niai, sielos, nes dieviškų kūnų 
sielos nebojo vakaro ir nepaisė 
rytojaus —gyveno saulės spin
duliais ir daug su jais pranyk
davo.

Bet Komurasaki atmindavo ir 
vis augančia baime klausė šil
kinės uždangos šlamėjimo h* 
neišpasakytų išgąsčių laukė, ka
da ją pasieks šmėklos galvos, 
apsups ir išneš.

Kur? kur? 
ir nusiminusi

Ir vieną sykį išgirdo už už 
dangos balsą, lyg perkūno tren 
ksmą.

—Komurasaki! Bet tai šeder 
vas! stebuklas!..

Užmerkė akis s 
balsas praūžė joj 
vių tamtamai — 
nemėgino dar jos pagrobti pen 
kiagalvė šmėkla, tik vakare iš 
balęs veidas ilgiau negu visuo 
met žiurėjo į ją per lajigo stik 
lą, žiurėjo alkio ir geismo išraiš

lietu- 
krašto, 

stojo į 
Likusieji

Vien tiktai menas yra pasau
linė kalba ir nereikalauja ver 
timų. Šitoje kalboje viena sie
la tiktai šneka.

—Auerbach.

Komurasaki
---------\\ Keymont Vertė V. S.-------

Diana liūdnai 
šventas girias, apie 
šaltinių čiurlenimų, 
kiją, laisvę, saulę.

O dievų ir žmonių 
tarė jai, aimanuodama 
ma, sKųsdamosi...

Och! tuomet Kpniura^aki ne
ištvėrė, nesusilaikū.

Palenkė meilų veidelį, pažvel
gė į Antinojų 
trumpa ir gaiię dainelę 
dama maldavo meilės.—

...O, paimk mane, priglausk 
prie galingos kiūtinės, paslėpk 
mane ir neduok manęs mirčiai...

Myliu tave ir gyventi noriu!
...O, paimk mane, nes aš bi

jau, nes naktis šliaužia, nes 
mirtis tiesia sav^ plėšrius nagus 
ir nori mane pagrobti, nes aš 
jaučiu jos baisų alsavimą...

Myliu tave ir gyventi noriu!
Gyventi noriu!
Nors kaip kirminas, nors kaip 

augmao!
Gyvenli noriu, gyventi noriu!
Myliu tave!
Naktis mano jėgas iščiulpia, 

mirtis mane apgobia savo juo
dais sparnais, aš nykstu, žunu!

Gelbėk mane.. »
Myliu tave!..
Bet Antinojus neklausė, jis 

svajojo apie gimtąja Aleksand
riją. gal apie Hadrianą...

Suvirpėjo Komurasaki, atbuda. 
Aplinkui riogsojo Aigipto ir In
dų dievybės, milžiniškas Buddu 
sėdėjo aukštai vidury ir laimino 
pasaulį 
žiurėjo ir g:

Nenumirė 
merdėjo ilgėdamosi, o taip! Il
gėjos ji Antinojaus, ilgėjos taip 
begaliniai, kad jos skausmingas 
veidas pajuodo, pilnos neišverk
tu ašarų akys užgęso, lupos iš
blyško, visas jos grožis pranyko.

Pastebėjo tat išbalusio veido 
degančios akys 
apsiašarojo.

North America Accordion Mfg. Co.
Vieta K<*rų 

ir lengvų 
a r m 6 n i k <|

■ |Jynut.x Val-
stijoac. M ei 
nevarto jame 

importuotų ai - 
mimikų ;
rnu*’t instru- 
mentei 
padaryti čio-

iKsK d&rl»as 
karnas 
komis

riausio materiolo. Senas armonikas mainom 
j naujas. Muku nauios armonikom garan
tuotos 5 melams. Reikalaukite musų kata
logo fiiamhen.
North America Accordion Mfg. Co. 

R«. Ifalsted St.. Chicago. II).

aptieku.se


utini

<

Tel. Blvd. 6369

Gerbiamieji!
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būvu tikra .
fcaa ištyrus karimų laivų veiklumą^ jų tinkamumų karui

Kaip tik tokį darbų aš čia ir 
dirbu. Vadinasi, stengiuosi iš
mokyti žmones, kaip reikia ligas 
pažinti, kaip reikia jų išsisaugo-

Dabar, ar galima žmones šito 
baisiai painaus darbo laikrašČiuo 
se tam tikrais raštais išmokyti? 
Absoliučiai ne. Laikraščiuose ga
lima įmones ne gydymo išmoky
ti, bet tiktai ligų pažinimo ir 
nuo jų apsisaugojimo, ir, nelai
mei atsitikus, tai yra apsirgus, 
žinojimo, kur reikia eiti pagal
bos ieškoti.

bučiuotis ir šiaip jau arti jos zu- 
intis. Tų patį moterims galima 
atsakyt; apie vyrus, žūt i t m 
,ik kad negeresni, bet dar aršes-

(j) Nereikia kaklų visokiais 
skarmalais apvynioti; nereikia ir 
pusplikį laikyti, kaip ana mote
rys, kurių drosės kartais net ligi 
bambai iškirptos.

ti, ir, pasitaikius apsirgti, rei 
kia žinoti, kur galima tikrų pa 
galbų surasti.

(Galas)

anaiptol nereiškia, kad 
kalnus nuversti. Visai ne.

m o-
Margerio Knygynas!

2023 St. Paul Avne - Ctiicagir, HIMs
reikia
Užtenka biskucio išminties 
rales, atsargos ir veiklumo, kad 
nuo visokių slogų (“šalčio*) pil
nai apsigynus. Vis dėlto meski
me keletu žvilgsnių tuos Viekš
nius, kurių reikia labiausiai sau-

:XXXXXXXXXU^XAXXXXXlJtXXXXJ
SVEIKATA — TIKRIAUSIAS 

TURTAS 
MOKSLAS — TIKRIAUSIA VILTIS

■ reikia ne tiktai 
pasitikėjimo savim, 

sąziningu- 
mokcjinio

(k) Yra baisiai negražu nosį 
krapštyti, o da blogiau, kad gali
ma nagu plėvę įdrėksti ir įdegi
mų padaryti. Geriausiai reikia 
nosį, kas sykis prausianties, iš
plauti. Tai neatrodys prižėlusia 
ir nereikės piršta įkišus dažnai 
valyti.

žinoma, idant visus šituos pa
tarimus išpildžms, reikia nors 
vidutinį charakterį turėti, O tai 
reiškia: nors biskutį išmanymo, 
stiprios valios ir įpratimo tiesiu 
keliu eiti. Kas turi charakterį, 
kai kratinį, tas kad ir žinos, kas 
reikia daryti, tai v ištiek neturės 
jėgų išpildyti.
5. Gydymas ir kokia nauda iš jo

Ne tiktai prasto, bet ir gero 
charakterio žmogui pasitaiko 
kartais “šaltį” gauti. Tai įrodo, 
kad visai išsisaugoti beveik nė
ra galima. O jeigu jau taip, tai 
pravartu žinoti, kaip reikia, 
“šalčiu” apsirgus, gydytis.

Jeigu tik ligonis patenka į 
išmintingo daktaro rankas, tai 
gydymas būna net ir visai sėk
mingas. Ligonis paprastai į ke
letu dienų ima ir pasveiksta. Ne
gydant, paprastai liga tęsiasi 
nuo 8 iki 10 dienų. Bet gana daž
nai užsiseni ir tada supranta
mus daiktas, pasilaiko gana ilgai.

Didžiausia bėda, kad dažniau
siai žmonės, visokiems šarlata
nų skelbimams patikėję, patys 
ima gydytis. Tiesa, jie labai žy
miai palengvina aptiekų lenty
nas ir savo kišenius, bet jų liga,

(a) Jeigu nosies dalomoji sie
nelė yra tiek daug i.škrypus, kad 
viena nosies skylę kuone visai 
užkemša, tai reikia ja kuovei-

eiti pas tuos 
” kurie laik- 

ga r si naši, 
pas tokį nosies 
sąžiningas me
nu rodo.
matyti šimtai

tai kaip buvo sunki, taip ir pasi
lieku sunki.

Kaip kiekvienų ligų, taip ir ši
ta, per laikraštį gydyti visai ne
išpuola. Gydymas per laikraštį 
yra spėjimo darbas — darbas, 
kuris niekam naudos neneša. To
dėl ir nesitikėkite, kad čia visų 
knivų gyduolių surašyčiau ir pa
sakyčiau, kaip reikia jas naudo
ti, Neigi tikėkitės, kad čia visa 
eilę ir kitokių šitai litrai gyd>ci 
oiidų surašyčiau. Tai daryli, 
mano supratimu, yra ne tik ne- 
etinga, bet, stačiai pragaištinga. 
Ir tai sakau gyva praktika pasi
remdamas. Kiek man tenka kas 
diena i ligonius prisižiūrėti, juos 
ir objektingai ir subjektingai 
egzaminuoti, tai rodos, kad nie
ko baisesnio jų sveikatai nieka
dos nebuvo, kaip jų pačių gydy
masis. Gydytųsi, tėrliotasi, tikė
tasi, kad “pamačys”, daug bran
gaus laiko išleista, liga užsen- 
dinta, sveikata sugriauta ir, pa
galiau visas gyvenimas į niekus 
paversta 1

Stačiai atsistebėti negalima, 
kaip keistai žmonės sveikatos 
srity elgiasi. Tiktai gerai žiūrė
kite. Sugenda laikrodis, neša pas 
laikrodininkų taisyti. Pats netai
so, nes bijo, kad da labiau gali
ma pagadinti. O jau tada laikro
dis visai niekais virstų. Prakiuro 
čeverykai, neša pas kurpių pa
taisyti. Pats nesiterlioja su jais, 
nes nesijaučia galįs gerų darbų 
padaryti,' Susiraukšlėjo drabu
žiai, neša pas siuvėjų išprosyti, 
nes nesijaučia mokus kaip reikia 
siuvėjo darbų atlikti. Tampa už 
bet ka teisman patrauktas, bėga 
pas advokatų pagalbos ieškoti. 
Bet, liet ir da sykį bet, kaip jaut
riausia, delikatniausia, opiausia 
painiausia ir įdomiausia mašina, 
kokios dar nė vienas inžinierius 
padaryti negalėjo ir, gal būt, 
niekad negales, tai yra žmogaus 
kūnas, sugenda, tada žmogus ne
siskubina pas tam tikrų meiste
rį, vadinasi, sąžiningų medicinos 
daktarų, bet ima patsai gydytis. 
O tai reiškia, kad jis perka ir ža
lias ir raudonas ir geltonas pi- 
liukes ir valgo jas, kad jis per
ka ir trumpais ir ilgais kaklais 
bonkas ir geriu jose supiltus 
nuodus, kad jis bėga pas šarla
taną ir duoda jam savo nugarų 
iškočioti; žodžiu, jis viską. daro, 
kas jam pragaištinga, o nieko 
nedaro, kas jam galėtų būti nau
dinga. Tik kai jau liga užsiseni 
r JQ išgydyti nelengva, tada jis 
Jėga pas tikra daktarų. Neduok 
)ieve, jeigu liga tikram dakta

rui gydant, galvatrūkčiais iš jo 
neišlekia, tai jis susiriesdamas 
keikia daktarą, kam jį neišgydo!

Jokią painią, diJikatnią ir 
opią mašiną,' kaip žmbgauff ku 
gis, taisyti 

gerų norų, 
sumanumo, žvalume 
mo, bet ir ganėtino 
toki darbą dirbti, 'lokį niokoji- 
jimą įsi.'-.vii, reiki.'', melu motai 
tam tikro mokslo darbas dirbti.

GINA NUO “PRIEŠO” Iš ORO. — Pajūrio aeroplanams šaudyti batu re j a nakties laiku gina 
New Yorkų nuo “priešo”, kuris rengiasi tų miestų pulti iš oro. Batareja yra aprūpinta 3 colių 
kanuolėmis ir 6 stipriais prožektoriais, kurie gali nušviesti per keletą mylių. Bet “priešo” aero
planų atmušti betgi negalėjusi. x t

P. CONRAD '
Jūsų Senas Draugas

Patyręs savo darbe, visada galiu, kaip žinote, padaryt 
darbą pirmos klesos. Vestuvių, grupų arba pavienius di 
delius paveikslus artistiškai ant drobes išmalavoju. Ii 
Lietuvos tėvų, giminių ir jūsų paveikslus .sudedu ant vie 
no ir atrodo, kad jie sykiu su jutais nusiėmę. Turiu pa
tyrimą kaip mažus kūdikius nustatyt, kad paveikslas gy
vai ir puikiai atrodytų.

3130 So. Halsted St

šalti, sušlapti ir paskui 
kaip bematai turi.

(g) Dulkių, nuodingų garų ir 
duju teikia vengti.

(i) Limpamųjų ligų reikia 
baisiai saugotis. O tai reiškia, 
švariai užsilaikyti, bile kur ne
landžioti, nepaleistuvauti ir su 
bile puvėtra nesibučiuoti. Net ir 
su puikia mergele, yra pavojinga

kiaušiai atitaisyti.
Tiktai nereikia 

“nosies specialistus 
ramčiuose labai daug 
Geriausiai eiti 
specialistų, kurį 
dicinos daktaras 

Jau man teko 
tokių nelaimingų žmonių, kurie 
pateko į vulatanų rankas, ir jų 
nosys taip baisiai tapo sugadin
tos, kad dabar ir geriausiam no
sies specialistui sunku atitaisyti. 
Tai baisus daiktas padaryti žmo
gų ligoniu amžinai!

(b) Nereikia rūpintis, nerei
kia perdaug dirbti, nereikia gir
tuokliauti, paleistuvauti ir šiaip 
jau bereikalingai savo jėgas nie
kais leisti. Tokie bergždi darbai, 
tarytum ėste ėda nervų siste
ma. O kai žmogaus nervai iškrin 
ka, tai jau tada visokios plynės 
j į užpuola.

(c) Niekad nereikia perdaug 
sunkiai apsirėdyti, kad paskui 
ve sušilti, pailsti, sužliubti ir 
visai ištižti. Neigi reikia perdaug 
lengvai apsirėdyti, kad paskui 
reikėtų dantis kalenti. Reikia 
taip apsirėdyti, kad tarp drabu
žių ir temperatūros butų 
švara.

StaigusisįNosies Glei-įįį 
vinės Plėvės Įdegimas 

-------------------------— Rašo Dr. Margelis.-------------------- ---- —«

Pranešu visiems savo kostumeriams, 
kad aš vėl atidarau savo Krautuvę. 
Seną tavorą pardaviau, o naują ir 
stuilišk:^ uždėjau. Taigi kviečiu vi- 
sus mano kostumerius atsilankyti į 
mano Krautuvę.

■ ...... «*»,«»

LAIVYNO MUŠIS. — Du Jtmgt. Valstijų kariniai laivai mūšyje netoli Los Angeles. Tai ne 
bet hk •j.jiiov'G'i. leči.ui juos atlikta L tarsi tai butų tikrus mušis juroje

Geras paprotys *
Naudoki t Ruffles kasdien, kad užtaikius 

galvos oda sveika ir kad tur«tl puikius 
žvilgančius plaukus.

faffles, /
sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi į!/ t 
priešą gražių plaukų. /y V

Nusipirkite bonką už 65c iiandlen \
pas savo vaistininką. 75c kuomet 
siuinčiuma tiesiog ii laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO. < 7
Berry & South 5th Sts. z

Brooklyn, N. Y.

LOIS MERBDITH, garsi kru- 
tamųjų paveikslų aktorė, kuri 
buk rengiasi skųsti už jos ap
šmeižimą Anglijos didžponį pulk, 
lan Onslovv Dennistoun, kurį ne
senai skundė jo buvusi pati ir 
bylą laimėjo. Tarp kitko ji kal
tino, kad jis leidęs savo pačiai 
gyyenti su tulu, jau mirusiu, 

generolu, kad jis galėtų gauti 
augštesnę vietą armijoj.

(Tęsinys)
Galvos skaudėjimas dabar gali 

būti ir nebūti. Tai priklauso nuo 
įdegimo ir tų ląstų, kurios pa
prastai apie nosį randasi, kaip 
antai: kaktos kaulo ląstos, rėti- 
kaulio ląstos ir aukštojo žandi
kaulio ląstos. Jeigu tik nekuri 
šitų ląstų gavo įdegti, tai ligoniu 
jaučiasi gana prastai. Daleiski- 
me, kad kaktos kaulo ląsta įde
gė. Ligonis turi didelį kaktos 
skaudėjimą, galva svaigsta, jo
kiu darbo, o jau itin protinio 
darbo, jis neturi noro dirbti. 
Skaityti, net ir teatre žiopsoti ir 
šiaip ką-ne-ką veikti, kur reika
linga nemažai akis vartoti, jam 
labai neparanku, nes tuoj ima 
smarkiai galvą skaudėti.

Ligonio pulse didelių permai
nų nepasidaro; biskį pagreitėja, 
tai ir viskas—

Uoslės ir skonies jutimai su- 
mažta.

Apetitas, žinoma, prastas bū
na.

Kai dėl žarnų išsituštinimo, 
tai jos “šalčiu“ sergant, ne vi
sada gerai išsituština.

Gal nosies plėvės įdegimas ir 
kitais kvėpavimo prietaiaų dalis 
pasiekti. Tada ir tenais įdegimas 
pasidaro ir tam tikrus sympto- 
nius pagamina. Daletekime, jei
gu nosies įdegimas pasiekia ton- 
sulus, tai ir tonsilai įdega, ir 
tada ligonis skundžiasi, kad jam 
“gerklę skauda” arba kad jis 
“gerklėje šaltį turi.” O jei no
sies įdegimas pasiekia ryklę, tai 
tenais įdegimas pasidaro; dabar 
ligonis skundžiasi, kad jam “nu
ryti skaudu ir sunku.” Kai įdega 
ir pati gerklė, tada ligonio bal
sas būna storas, šiurkštus, dus
lus. Jdegus kanalui, kurs eina iš 
gerklės į vidurinę ausį (Eusta
chijaus trimytas), ligonis nebe
girdi gerai. Pagaliau, jeigu ta
sai kanalėlis, kurs eina iš ašarų 
krepšelio į nosį, įdega, tai aša
ros per veidus bėga. O jeigu no
sies plėvės įdegimas pagamina 
ir kvėpuojamosios gerklės arba 
ir kvėpuojamųjų vamzdžių įde
gimą, tai tada ligonis “šaltį krū
tinėj

McCOWAN
J- GyJo Hemurhoidu, be Peil 

cS kausimo. Nei.itvdya Nemokėk.
6301 So. Purk Avu.

(d Tyras oras yra geriausiu 
musų gyvenime daiktu. Vis dėl
to nereiškia, kad reikia eiti prie 
krastutinybių. Pavyzdžiui, jei
gu kambariai nekulti (neapšil- 
dyti), o žmogus neturi kuo šiltai 
apsikloti, tai, suprantamas daik
tas, kad miegruinuo langą pla
čiai atsidaręs greičiau apsirgs, 
nei sveikesniu pasidalys. Už tai 
rėikia tokios biaurios aplinku
mos vengti. Reikia būtinai turėt 
šiltas užsiklojimas (žinoma, kai 
oras šaltas) ir miegoti kambary, 
kurio bent vie#as langas yra vi
sados atdaras. Tik nereikia tie
siog ant oro, srioves gulėti. Ge
riausiai tik vieną langą atidary
ti iš viršaus ir apačios, taip, l^ad 
tyras oias galėtų įeiti pro apa
čia, o suterštas išeiti pro viršų 
lango.

(e) Kad nereikia persišaldyti, 
tai, regis, jau visi žino. Neigi 
reikia iš šaltos temperatūros 
staigiai į šiltą pulti.

(I) Nereikia žiemą šilkinėmis 
kojinėmis ir žemais čeverykais 
vaikščioti. Kojos lengvai gali su-

slogą

V
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Mokėk Pusę—
m v a ■"

Ne Daugiau!
KTMlLOGLJA (šerno), apdaryta $4, dabar tik $2. 
GEOGRAFIJA (šerno), apdaryta $4> dabar tik $2. 
GAMTOS ISTORIJA, apdaryta $1.50, dabar tik 75c. 
GAMTOS PAJ1EGOŠ, apdaryta $1.50, dabar tik 75c. 
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 ANGLU KALBOS LEKCIJŲ ?5, dabar tik $2.50.
23 ARITMETIKOS LEKCIJOS (nuo žemiausios ligi aukščiau

siai), $3, dabar tik $1.50.
13 LIETUVIŲ KALBOJ 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 IR DRAUGAI ŽMONIŲ, apdaryta $1.20, 

dabar tik 60c.
SVEIKATA, apdaryta $2, dabar tik $1.
ANTRAS KRIKŠTAS, apdaryta $1, dabar tik 50c. 
BIsN-HUR, apdaryta $2, dabar tik $1.
MEILĖ IR DAILĖ, apdaryta $2, dabar tik SI.
PORTUGALŲ MINYŠKOS MEILIŠKI LAIŠKAI, apdaryta $1.50 

dabar tik 75c.
RAISTAS, apdaryta $2.25, dabar tik $1.10.
'TIKRI JUOKAI, apdaryta $2, dabar tik $1.

BAŽNYČIA, apdaryta $1.50, dabar tik 75c.
VIENUOLYNO SLAPTYBĖS; a] 
(KINIJA, apdalyta $1, dabar ti_ __ _

AT‘sIMIN1A<V, apdaryta $2, dabar tik $1.
MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠSIPLĖTOJhMAS, apdaryta 

dabar tik 35c.
1 inighų .siųskite: moncy order arba dolerius registruotum 
laiške. Kas norit kitokių knygų, reikalaukit katalogo. 
Adresuokit x \

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

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

‘“Gydytojas” mokina kaip apsisau
goti nuo ligų, duoda tinkamų patari
au,i .sveikatos dalykuose ir tautciįdįa 
tinkamai prirengtų mokslinių slraiįis- 
niu.

“Gydytojas” talpina gružių paveiks- 
lų.
UŽSIRAUK VISIEMS MJCTAMS

Amerikoje ir j Lietuvą kaina du 
dplerjai melams. Pavieni, numeris 20 
centų.

“GYDYTOJAS”
2201 VV, 22nd Str.
UIHI u;o, ILLINOIS 
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ODINĖS LIGOS

tankiai nepakiančianiaa; 
būti pergalėti vartojant

ESKO
AntiseptiŠkas mostis

Sutaisytas prašalinimui 
niežejimo ir kitu 

odos irritacijaj.

Kaina 50 centai

w. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

NAUJIENOS. Chkago, Dl. Šeštadienis, fcal. 11 d, 1925 
—— - i -..... , . __

SATYRA IR JUOKAI
Padaužų Pastabos apie 

Gerus ir Blogus Daiktus

Kaiitskis ir,
Kadangi ją išverto j “social- 

pati iotišką”, o no j konmnistis-

špieburgo “daktarų” diplomus, ir sukiaulioja. Kur kiaules, ten 
ir jau pardavinėjami visiems viskas kiauliška — visi daiktai 
prieinama kaina. Pasiskubinki- kiaulėmis atsiduoda, žodžiu sa- 
te, vyrai, įsigyti diplomus: ga- kant, draugai, kiaulės moka 
lėsite vaflinis daktaiais, prote pasidaryti kiauliškas aplinkybes, 
noriais ir kitokiais 
vardais. IJiidaužų

garbingais Ir mes, bolševikai, sekime kiau- 
gilda yra lių pėdomis, o greitai pamatysi- 

grynai tautiška įstaiga - tad |p gerų dalykų visiems mums ir
ličiui 9 m i .
kai chuliganiška, lietuvių kalbą, r™k’t? J*>, Y'«' ls v,s'' "•««"» įaugama. -P ža.

revoliūcijŲ ir dar-l . KokllJ -----------------

Mass. 
kad į

EXPERTAS
Kreivos akįs iMaino- 
mos daugeliui tik 
vieną sykį atsilan- 
kius. Be klorofor- 

mos, 1,000 išgydytų ant rekordo. 
Ateikite iv gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, karts specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas

Kurčios .... ausis 
Varvančios ausįs 
Ūžiančios .. ausis 
Nesveikos ausįs

Silpnos .... akįs 
Skaudamos akįs 
Raudonos akis 
Kreivos .... akįs

Skaudanti gerklė 
Silpna .... gerklė 
Su kataru gerklė 
Pasididin. gerklė

PATARIMAI DYKAI
FRANKLIN O. CARTER, M.

27 metai prie State gatvės
177 N. State S f.. Chicago, III.

Tel. Canal 0836

Skaudanva nosis
Varvanti nosis 
Kreiva .... nosis 
Nesveika nosis

D.

: Reumatizmas sausgėlė
■ Nesikankykite *avęs skaus-
■ mais, Reumatizmu, Sausgėle,
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
■ — raumenų sukimu; nes skau
di dėjimai naikina kūno gyvybę ir
■ dažnai ant patalo paguldo.
■ CAPSICO COMFOUND mo- 
• stis lengvai prašalina virimi- 
*' nėtas ligas; murr.-s šiandie dau-
■ gybė žmonių siunčia padėka- 
® vones pasveikę. Kaina 50c per 
® paštą u5c arba dvi už $1.05.

Knypa: ‘ŠALTINIS SVEI- 
“ KATOS”. augalais gydytiem, 

kaina 50 centų.

: Justin Kulis
,, S259 South Halsted Street,

CHICAGO, ILL.

Tautinio krutėjimo 
biuras

Gerti. Krutėjimo reikalų vade:
Painformuokite visuomenę 

šiuo reikalu. Sandarieėiai sta
to į Sandaros pirmininkus den- 
tistą, o ne daktarą. Juk, kaip ži
noma, Sandarai ne dantys skau
da, bet. rodos, jinai serga reu
matizmu ar džiova. Tai ar ne
bus klaida padaryta?

Su gera pagarba,
A. Arklevičius, Boston,
Draugas bene nežinai, 

dantis pažiui-e.jus nusako

eitis ir praeitis. Juk tamistos 
tėvas arklius kupčiaudavo ir, 
atsimeni, visiems, ypač kume
lėms, į dantis žiūrėdavo, ir ji
sai žinodavo ką darąs. Kas man 
darbi► kokia liga Sandara serga. 
Gal būt kai dentistas 
dantis sutaisys, ji mokės ir ga
lės liežuvį už dantų laikyti, nes 
dabar jinai perdaug pliurpia.

Didžiai gerb. pone:—
Aš Petras Kanapynas, tik-ką 

atvykau iš Lietuvos ir labai no
rėčiau kalbėti, kitaip sakant, 
prakalbas sakyti. Kaip jums 
visiems žinoma, aš esu labai 
geras kalbėtojas. Mano kalbų 
tema labai vožni ir naudinga 
tautiniam judėjimui. Todėl pra
šau mane per Naujienas pagar

binti. —Jūsų P. Kanapynas.
irt’ Draugas gali sau kalbėti kiek n drūtas. Jei tamista esi tikrai J (geras ir idealus kalbėtojas, ta:
■ tamista pas*eigsi vycškar kai- J, bėk visur ir nepaisyk ar yra
■ 'publikos n< —kalbėk kadir J tuštiems krėslams. ' Tai busi
■ tikrai savo pašaukimą sekąs Į žmogus. Patartume draugui
■ sutverti teatrą: pertraukose tu- 
!įrėši progos prasalbėlę pasakyti.
■ I P. S. Tam.isca sakaisi, kad J .bulvių negali valgyti. Tai, žino-
■ ma, privatinis reikalas, bet pa- 
ĮJ;(laužų naujas ministers sako:j
■ kas bulvių nevalgo, tas biskį l1U*;
■ j n■ durnas, šita klausimą palieka-'ĮĮ i . v # !
“ I rvari L nm bifum i v* 'J 11 mat i

Dobilų žiedai, kaip žinoma, 
apsivaisina padedant širšėms, 
kurios perneša žiedų dulkeles 
nuo vienų į kitus žiedus. Jei no
rima gauti daug dobilų sėklų, 
tad širšės yra labai reikalingos.

Taigi išeina: juo daugiau šir 
šių, juo daugiau dobilu sėklų.

Gaila, kad širšių negali labai 
daug privisti, nes laukinės pe
lės ardo širšių lizdus ir tokiu 
budu daug jų išnaikinama.

Taigi išeina: juo daugiau lau
kinių jM'lių, juo mažiau širšių 
ir juo mažiau esti dobilų seklu.

Ht't ii- laukines peles neprnli 
be galo ir be krašto vaišintis 

arba daugintis, nes jųjįj didžiau
si priešai yra katės, kurios pe
les gaudo ir naikina.

Taigi išeinu: juo daugiau ka
čių, juo mažiau pelių ir tokiu 
budu daugiau bus širšių ir do
bilų sėklų.

Katėms vaišintis nėra didelių 
kliūčių reikia tik, kad jos turė
tų pakankamai globėjų. O tie 
globėjai dažniausiai būna ne 
kas kitas kaip senmergės.

Taigi išeina: juo daugiau sen
mergių, juo daugiau kačių, ir 
tokiu budu mažiau tegali būti 
laukinių pelių, todėl
gali būti širšių ir daugiau dobi
lu seklu.

Dobilai yra geriausias galvi
jų pašaras.

Taigi išeina: juo daugiau 
bilų, juo daugiau galvijų.

Didelis galvijų kiekis yra 
lies turtingumo ženklas.

Taigi išeipa: kai esti dau
giau dobilų, tad gali būti dau
giau galvijų ir todėl šalies ge
rovė gali labiau klestėti.

Jei šalies gerovė ima labiau 
klestėti, tad vedyb'ų skaičius es
ti didesnis, t. y. visos merginos 
išteka arba gauna vyrus.

Taigi išeina: kai esti daugiau 
dobilų, tad gali būti daugiau 
gąjvijų, daugiau šalies gėrybių 
ir mažiau neištekėjusių rnergi-

daugiau

<lo-

sa-

X-Ray_ _ _ _ $1.00
'Padaužų gildos dvasiš
ko vado . maž-daug pa
mokinimai ir patarimai 

senmergės

'____ J
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 akuratiškas. Ar jus turite 
prastą apetitą, užkietėjimą vidu
rių, skilvio skausmus, krutinės arba 
nugaros skaudėjimus, galvos skau
dėjimą, svaigulį, nervingumą, asth- 
ma, odos ligas, skilvio ir pūslės 
trubelius, gali stones, rupturą, ar
ba prjvatinę arba chronišką ligą.

Negaišinkite laiko su gyduolė
mis arba daktarais, kurie nesutei
kia pasekmių. Daugelis yra nusi
minusių ir mano, kad jau nėra pa- 
gelbos. Nenusiminkite Gaukite jū
sų eksperto patarimą ir nuomonę, 
šimtai jau dabar yra sveikais ir 
linksmais. Prisidėkite prie dauge
lio užganėdintų ir išgydytų žmo
nių, kurie atsilanko j musų priva
čius kambarius dėl gydymo kas
dien.

Mes turime vieną didžiausių ofi
sų Chicagoje, su privatiškais kam
bariais, ir visas modernines elektri
nes mašinas ir aparatus.

Jei jus norite greitų pasekmių 
atsineškite šį skeloimą su savim (” 
gaukite $10 X-RAY egzaminaciją 
ir kraujo spaudimo egzaminaciją. 
Viską už $1.00.

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
505 S. Stato St., kam. Congrees St.

Privatis Įėjimas, 7 E. Congrees 
St„ prieš Leither krautuvę.

Valandos nuo 9 ryti) iki 6 vakare.
Panedėly, seredoj ir subdtoje 

nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Dvasiškasai Padaužų vade:
Gal draugas atsakytume! ma- 

no klausimą štai šitokį:
i Aš esu jau nebejauna mer
gužėlė, nors dar mano vainikė
lis žalias. Aš norėčiau apsives
ti ar dįraugas negalėtumei 
man šiame reikale tinkamos 
pagalbos suteikti? Turiu neblo
gą liežuvį, trumpus plaukus ir 
keletą raukšlių ant veido, šiaip 
kitokių turtų dar neįsigijau.

—J ievutė.

l Taigi paskutinė išvada tokia: 
kai esti daugiau senmergių, tad 
esti daugiau kačių, mažiau lau
kinių pelių, daugiau širšių, dau
giau dobilų, daugiau galvijų, 
daugiau visokių gėrybių ir ma
žiau senmergių!..

Dabar viskas aiškų, kaip ant 
delno.

Tad visos tos, kurios nesuspė
jo prisivilioti sau berniuką, pri-« 
valo mylėti katę arba šuniuką...

Geresnis išrokavimas, kaip 
matote, yra mylėti katę...

—Padauža II.

Padaužų rezoliucijos

Atsakymas Jjevutei
Delei Tamstos klausimo Pa

daužų gi Idos dvasiškas vadas
labai krimtosi, kad duoti tinka
mas atsakymas. Jis dienomis 
miegoti nebegalėjo, o naktimis 
nebevalgė, bedūmodamas apie 
Tamstos likimą. Po ilgų “miti- 
tacijų” jis gali šit ką pasakyti, 

i Padaužiškai kalbant, vainikė
lio žalumos dar nieko nereiškia. 
Juk tai galėjo atsitikti ir dėl to, 
kad ant to vainikėlio nebuvo 
‘ukvatninkų”...

Nežinodamas, kaip ten daly
kai iš tkrųjų buvo, dvasiškas 
vadas pataria Tamstai panaudo
ti savo gerą liežuvį ir maldauti 
šv. Andriejaus užtarimo. An
driejus, kaip žinia, yra kavalie
riškas šventasis, mergų užtary
tojas, ir galės pagelbėti jums 
jaunikį gauti.

Be to, dvasiškas vadas turi 
ir kitokį “skymą”. Prašoma vi
sų senmergių j tai atkreipti sa
vo dėmesį.

i Klausykite!

Sakytum, Padaužų sekreto
rius maždaug nori apznaiminti 
visam pasauliui, kad praeitame 
Padaužų Kongrese tapo prikep
ta labai daug rezoliucijų įvai
riais klausiniais. Jau keletas 
tų rezoliucijų tapo paskelbta, 
bet dar nesuskaitoma daugybė 
jų randasi sekretoriaus kance
liarijoj. Striukai sakant, rezo
liucijų yra ta?K daug, kad “at- 
vožniai” galima sakyti, jogui 
po vieną ant syk skelbiant iš
teks iki sekanč’am kongresui. 
O sekantis Padaužų Kongresas 
įvyks tada, kada išsibaigs pra
eito Kongreso iškeptos rezoliu
cijos.

Dabartėlės, “pakalniai” pra
šau skaitytojus įsidėti saii į 
makaulę šit ką: Būtent, kad 
nuo šio laiko sekretorius, skelb
damas Kongreso iškeptas rezo
liucijas, jokio prierašų prie 
nedės.

dar didesnis 5
bininkų “priešas” P. Grigaitis, 
kuris Chicagoj gyvendamas ne
leido netiktai Chicagoje, visos 
Amerikos, bet ir viso pasaulio 
“sutfipratusiems” darbininkams 
sukelti bolševikišką revoliuciją 
ir išskersti visus “socialburžu- 
jus” ir,

Kadangi minėtą knygą išlei
do “išdaVikiškh” Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugija, 
ir,

Kadangi platindami tą bro
šiūrą, mes patys sau kuju kak
tas daužomos ir, sakytum, pei- 
zojam ir sabotažuojam šv. Leni
no šv. knygą “Valstybė ir revo- 
lilicija.” ir*.

Kadangi pardavinėdami tą 
khygtialaikę, mes pacMlavine- 
jam, savo principus ir leninizmo 
idėjas ir dar,

Kadangi, kadangi ir kadangi, 
Todėl, dėlto, ir tai Padaužų 

Kongresas atkreipęs savo kai
rią akį, daleiskim sau, aukš
čiau “ištlumočitus” bolševikų re
ligijos draskančius dalykus nu
tarė :

1) Kad A. L. Dur. L. Dur- 
centro komitetas kuo greičiau
sia sudegintų tą bediveišką, pa
daužų patrono šv. Lenino idė
jas griaunančią brošiūrą.

2) Mes grieštai reikalaujam, 
kad pirm deginimo tos knygpa
laikės butų su dideliu atsargu
mu iš jos iškirpti tie du lapai, 
kurie yra užpi’ldyti bolševikų 
arei vysk ūpo aplinkraščiu ir, kad 
butų jie pardavinėjami aukštes
ne “Čienia” už brošiūras. O tai 
šit delko: Viena,, daug energi
jos ir laiko reikės “pralostyti” 
iškirpimui tų dviejų “šventab- 
lyvų” lapelių. Antra, ir svar
biausia, tai tas, kad tie du la
peliai yra parašyti musų “ne
klaidingo” arcivyskupo Prusei- 
kos.

3) Mes taipogi, deltogi ir tai
pogi, “pašlovinimui” musų ti
kėjimo, grieštai reikalaujame, 
kad ta “buržuaziška” knyga bu
tų deginama Chicagoj, užpaka
ly “Vilnies” “dmkamios”, ant 
jardo.

4) Parodymui musų “sylos” 
ir nugasdinimui “socialburžujų” 
iškilmėj “konečnai” turi daly
vauti visos “dukaunos asabos”. 
Būtent, arcivyskupas Pruseika, 
vyskupas Bimbalas, pralotas Mi- 
zarnas, kanauninkas Siunas ir 
kunigas Driulis.

5) Mes pageidaujame, kad 
ceremonijos eitų sekamoj tvar
koj : a) zakristijonai ir visi kiti 
bolševikų bažnyčios tarnai “su- 
pailiuoja” knygas į “bailią”; 
b) arcivyskupas Pruseika pasa
ko pamokslą; c) vyskupas Bim
balas aplaisto jas alyva; d) pra
lotas Mizamas priglaudžia prie 
knygų kupetos degantį cerčiką;
e) Chicagos chaniunistų krank
lių choras gieda “chamu nizmas 
jau gyvuoja”, o visi kiti susiki
bę į ratą šoka aplin “požarą”:
f) “požarui” mažėjant, kanau
ninkas Siunas su kunigu Driu- 
liu pliekia telegramą į Maskvą, 
pranešdami apie savo laimėji
mus ir “buržujų” “sutriuškini
mą”.

Šalin moksliškos knygos, ša
lin apšvieta, Jai gyvuoja komu
nistinės religijos dogma!!!

—Padaužų Sekertorius.

i jums vokie-( 
čiams ar franeuzams biznį da-( 
ryti, kad savoj įstaigoj jus tą 
patį daiktą 
Klebonams .. —.... ................
nuleidžiama geras komišinus. |

Mes savo 
tuoj ame. 
ir lengvais išmokėjimais. Kreip
kitės į Padaužų gildos registrą- 
rą tuo pačiu adresu. 1

galite nusipirkti.
ir zakristijonams

darbą pilnai garan-
Diplomus duodame

PADAUŽŲ GILIJOS 
PRANEŠIMAS

.ui

Rezoliucija ketvirta
Vardan Leninizmo idėjų.
Kadangi knygą “Ant rytojaus 

revoliucijos” 
kontrevoliucionierius”, 

“militaristas”, “mi- 
buržujus” Karolis

po socialės 
parašė “ 
“išdavikas”, 

lionierius”, “

.JAUNAVEDŽIŲ FILO 
SOFIJOS

.Jaunamartė savo vyrui. — 
Prieš vestuves žadėjai rojų pa
darysiąs, o dabar nė suknelės 
nenuperki. Ehe! Visi jus, vyrai, 
vieno lizdo paukščiui!

Vyras. — Mano angelėli! Kas
dien tu vis nesąmonę prasima
nai. Kur gi tu girdėjai, kad ro
juj sukneles, dar ir šilkines, dė
vėtų. '

Sekdama vyčius, Padaužų gil
dą buvo pesirengianti in corpo-( 
re eiti velykinės. Ieškoma bu-, 
vo gero “bargeno” kortelėms 
pirkti olaelio “prai.su”. Kadan
gi tokio “bargeno” neteko su-

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą š{ mėnesį gydysiu visus pa

cientus, kurie tik ateis, numažinta ■talrva. vi* Icfelcvien^ slcirtinęra lisęa.
Vlai kenčianti nuo chroniški* ir n*-

ŪMA 
-MAUDYNES

Turkiškos, sulfurinčs va
nos ir elektrinis gydymas

Dabar naujai išradome minera- 
linesl sierines vanas, kurios yra ge
ros nuo visokių ligų: reumatizmo, 
cirkuliacijos, kraujo ir t. t,

Masažinis braukymas, elektriniu 
ir švedišku budu. Su musų pilnu 
setu instrumentų mes galime su
teikti 26 skirtingus treatmentus.

Namas naujai ištaisyta ir padi
dinta. Yra vietos dėl 160 ypatų. 
IŠ toliau atvažiavę gali būti sa
vaitę laiko arba taip ilgai kiek rei
kalinga.

Moterų skyrius atdaras Utaroin- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties. I i

Atdara dienomis ir naktimis.

1657 W. 45th St., 
kampas So. Paulina St.
Phone Roulevard 4552

Padaužos I paskelbimas 
visuomenei,

Dabartiniais musų viešpaties 
metais musų tėvynėje Lietuvoje 
ir kitur atsirado labai daug 
“daktarų” — didesnė jų dalis 
padirbta špicburge. Vienok ne 
visi musų tautiečiai išsigali į už
sienius važiuoti ir Federastijos 
fondas ne visiems pinigų duoda. 
Padaužos šiuomi skelbia didelę 
naujienų visiems lietuviams:

Padaužų gildą atidarė tokių 
dirbtuvę, kurioje dirbama viso
kį diplomai — daug gražesni už

rasti tni irilJo savo o'cra<< intMi- BisenSjiisių ligų arba negalėjimų, K«ii 
rasti, tai Kilo savo geias niieii pasinaU(|ot| ta nužeminta gydymo 
Cijas atidėjo iki sekamų metų. kaina. Atsiminkite, kad gausite tą 
—Padaužų gildos dva«. vadas.

VISŲ ŽINIAI

kituVienu 
šrnutkams 
apie gerus 
tankiau, būtent, du kartu savai-

trečiadieniais ir šeštadie- 
Padaužos.

te j el
niais.

patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
k&tumSt paprastą kainą. Gydymai 
ligų yra specialuir.'as mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra ^no* 
mas medicinoje.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galva?

linksmybei, o
Padaužų pastabos; 

ir blogus daiktus eis

PADAUŽŲ LINKĖJIMAI

Padaužų gildą vinčiavoja vi
sus be skirtumo 
rus, moteris, neužaugusius ir
senus vaikus su Velykomis ir
“žičija” jiems visokių dangiškų 
ir žemiškų migdolų.

—Padaužų gildą.

Aplinkybės kaltos
(Monologas)

vy-

Daktaraa d e) vyrą 
Praktikuota 25 m* 
tus tai yra ge
riausias darodymas 
kad turiu pasiseki 
mą ir kad galimi 
pasitikėti. Ar m 
taip?
.DR. M. G. MARTI? 
337 W. MadiRon St.

I Chicago, III.
Suteikiame Europiikas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. W*sarmano ban 
/dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis sgzami 
navimas jūsų slaptybių suranda, ar Jus esat< 
liuosaa nuo ilgos, ar ne. Persitikrlnkit 1 (Jyvas 

yr« perdaug brangi, kad risikuoti. Naujai 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktikų medi 
einoje ligos ligilo) skaitomos neįveikiamomis 
lengvai pasiduoda kitam moksliikam gydyme 
metodu L At naudoju mano praktikoj visu 
valiausius serumus, Člepus., antitoksinus, bak 
terinaa ir naujausias, ypatingas gyduoles 1: 
vėliausius ir geriausius budus gydymui utsi 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų ui 
ganėdintų pacijuntų, kurie plaukte plaukia 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo 
jau de) dvka aptiurėjiino ir slapto egsamina 
vfmo.

X—RAY EGZAMINĄ CIJA $1
Nelauk lig paskutinių dienų, * kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega 
iėtumet pasikalbėti su manim. Tai 
singas gydymas. Nėra apgavingą 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmė, 
yra tokios, knldų norite.

Valandos: 9 ryte lig 6:80 p«* p 
Seredomis ir subatonas: 9 ryte Uy 

8 vakaro, Nedėliotais: 9 lig 1.
DR. H. G. MARTIN
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir >So. Market)

Tai yra paprasti simptomai, dcl 
kurių matymas reikalauja pagel- 
bos. Gal būt, kad jum.^ reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių Čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18‘ gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.

GYDOME VYRUS
$50 $10

Aš jums papasąkosiu, kad ap
linkybės kaltos. Tik žiūrėkite: 
Naujienos dienraštis, o musų 
gazieta per vajų vajus skaity
tojų negauna. Čia, aiškus daik
tas, aplinkybės kaltos. Grigai
tis, anot Skambalo, milioninės.
bendrovės direktorius — aplin- “ 
kybes kaltos. Skambalo redak
torius pėkščias vaikšto, o Gri
gaitis Rolls Royce’u važinėja— 
aplinkybės kaltos.

Kapsukas džiova serga, o Mi-1 Ligos 
zernas ilgus plaukus augina 
aplinkybės kaltos. Naujienų 
koncerte svetaine lūžta, o Skam
balo koncerte tuštį krėslai—ap
linkybės kaltos.

Musų tavoršČiai bolševikai 
krinka, bet jie krikdami dar vis 
pajėgia susirinkimus ardyti. . 
štai vakar draugas Zolpis pri
rašė mums porą, naujų membe- 
rių j Rusijos čebatų šaininimo 
koperatyvą, o juk šelmis butų 
galėjęs daugiau padaryti. Jisai, 
sako draugai, ir SLA. musų 
draugus parduoda. Aplinkybės $12.50 iki $5.00

Pereitam “Vilnies” nnmerv * De,ei pasekmingų rezultatų ir labaireienam vilnies numeiy žemy kainų> atsilanko labai daug 
Grigaičio vardas tiktai du kartu žmonių. Tūkstančiai jau yra pasveikę 
teparašyta: aplinkybes kaltos. gyd^no kambarių yra pa-
Kunigas Andriulis dar nė vieno skirta dėl sergančių, 
buržujo nemikovė: aplinkybės' 
kaltos.

Aš vakar ... ....
. . ,. x,i -J-- viena geriausiai jrprie to paties stalo, kur sėdėjo (įci gydymo tu ligų, 

menševikas ir lietuviškas bur
žujus. Draugas musų geras 
dirba munšainą, o parduoda vi
siems, net ir iš komunistų pini
gus ima': aplinkybės kaltos.

Lietuvos Zecohini gavo kiau
šinių, o Amerikoje tokių draugų 
daug ir kumpių gauna. Kur tu

Kraujo Suirimai
Slaptos Užkrečiamos 

Ligos
Gydomos geriausiu ir pasekmingiau- 

siu metodu
ir Luescide gy

dymai yra ge
riausi ir tikriau- 

išgydymas 
nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai didelio skai
čiaus atsilanky
mo ligonių pas 
Dr. Ross gydymo 
tų ligų, jis galėjo 
atpiginti kainas 
nuo

Nauji

sis

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

SPECIALIS GYDYMAS 
, j už PUSĘ KAINOJ

i t || Gydymas nuo užnuodijimo Kraujo, 
kopūstus srėbiau Šlapumo ir Chroniškų LigųVmnn „o,.,o: įrengtų institucijų

Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau
ti gerinusį gydymą nuo tų ligų. u 
Pastebėkite labai žemas kainas 

tiktai trumpam laikui
Specialis Intervenous Gydymas, $5 iki 
$10. Laboratorijos ir X-Ray Egzami- 
nacija už tą pačią kainą. Lymph Se- 
rum Gydymas Silnų Vyrų, $5. Kaulų, 

___ _ ____ _ o_____ _____ _ Raumenų ir Nervų Gydymas, $2 iki 
čia surasi šio svieto gudrybes. | ^y®y^X-Ch"mfe LKrauji 
Viską valdo aplinkybės, o aplin-1 Gydymas, $io.
IrvhAa vuldn hiirvirini • fni dpi fn * Fusitarimas ir Egzaminacija Dykai Kyoes vaido buržujai, tai dėl to Rpika1aukite knyffelės dėl Specialių 
tos aplinkybės ir tokios y^a. I Ligų—be jokios atsakomybės 
lč*ii hnlšpvikui •)r>linl<vlit“4 dii-lm įVyių priėmimo kambarys, 506—Mo- nai boiseviKai aplinkybes diibs, torų pri6mimo kambarys, 508- -Kal
tai visi proletarų priešai negaus bame visokias kalbas.
kiaušinių. I DR. ‘ B. M.. ROSS

35 S. Dearborn St., kainp. Monroe, 
Chicago.

Penktas aukštas, Crilly Namas 
25 melai tame Name

VALANDOS:

Aš, znočijas, sakyčiau, kad' 
mums bolševikams reikia aplin-, 
kybes subolševikinti. Kai bus j 
bolševikiškos aplinkybės, tai ir 
visi daiktai bus bolševikiški. K^!^.n4U0'7akare;- 
Imkime pavy^CTlJ ]S kiaulių: jos įPauedely, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
visuomet viską suknisa, suardo * l*yto iki 8 vakare. A. ta . . A- ■ ta » ...ta, tata

Iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius vyrus tokia maža 
kaina kaip $10.

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yra 
ga. 
gate ir 
n e u ž 
nedinti? 
norite 
veikti ? 
kitę prie ma 
nes 
no 
riįoj išegza- 
nnnavimo.

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl spielio- 
jamų xy<lyto- 
jų, ateikite ir 
d a s i ž i n o- 
kite tikrą tie
są apie savo 
ligą. Egzami
nuojame su 
pagelba X-Ray 
ir Mikrosko

po. Jeigu yra reikalas dėl galu
tino ištyrimo ligos ir dėl užtikri- 
rinimo gero gydymo, egzaminuo
jame taipgi kraują, šlapumą ir t.t.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčiu nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūsles, žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu- 
siems dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gero 
ir teisingo gydymo.

Dr. W. R. / 
Register, 

109 N. Dearborn 
St., 12 augštas 
Draujęas kiek
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių.

pavojin-
Ar ser- 

esate 
g a - 

Ar 
paa- 

Atei-

dėl pil- 
laborato-

606 914
TIKRA PAGELBA

Įčirškimai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (įčirškimas gyduolių į 
gyslas) surevoliucijonizavo visą 
medikalę praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, Čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi specialea interve
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoju naujuosius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymu. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisų. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimų.

Ofiso vaĮandos nuo 9 ryto iki 
5:30 vakaro. Utaminke, seredoj ir 
subatoj iki 8 vat> vakare. Nedė- 
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DR. W. R. REGISTER
109 N. Dearbom St., 

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)


