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Zinovjevas gausiąs 
“atostogų”

20-tis Bulgarijos teroristų 
pasmerkta mir|i

Vokietija nori bendros su Len 
kais kontrolės koridoriui

Zinovjev vykstąs Kauka 
zan ilgam poilsiui

Nori bendrai kontroliuoti 
Dancigo koridorių

BERLINAS, geg. 8. — Atly
do, kad Zinovjevas baigia savo 
kavjerą kaipo komunistų inter
nacionalo pirmininkas. Iš Mas
kvos praneša, kad jis sergąs ii 
keliausiąs ilgoms atostogoms į 
Kaukazą, iš kur ką tik grįžo 
Trockis.

šita žinia, lydima sovietų val
dininkų užgynimu, kad jokių 
atmainų nežadama daryti/ daro 
Įspūdžio, kad komunistų parti- 
jfjs.YAdai nepatenkinti Zinovje- 
v\n dėlto, kad jis nesugebėjo su- 
kurstyti užsieniuose žadėtą re
voliuciją.

Teroristiniai žygiai Bulgari
joj, ypač gi išsprogdinimas 
ti Kral katedroj bombos, 
atėmė gyvastis daugiau ne 
antro šimto žmonių, bet
padarė tiek, tik, kad sukėlė pa
sauly didžiausio pastbianlojimo 
Drūtojo rnteTnacicwu4o vadais, 
veikiausiai ir bus tikroji Zinov- 
įevo žvaigždės užtemimo prie- 
žast's.

Stresemanas asko, kad 
budu bus išvengta 
pratimu vokiečių su

tik tuo 
nesusi- 

lenkais.

o-BERI.INAS, geg. 8. 
kietijos užsienių reikalų mini
steris -Stresemanas šiandie per 
vokiečių ambasadas įteikė Eu
ropos valstybėms notą, kurioj 
jis' prašo, kad Vokietijai butų 
leista bendrai su (Lenkija kont
roliuoti visas geležinkelių lini
jas. einančias per Dancigo ko-, 
ritloriu-

Tokia jau nota pasiųsta ir j

kuri
pas
kuti

20 Bulgarijos teroristu 
pasmerkta mirti

Manoma, kad mirties bausmė 
pasmerktiems bus pakeista 
kalėjimu iki gyvos galvos.

Stresemanas, remdamasis i 
nesenai įvykusio traukinio ka
tastrofa .ties Starogardu, sako, 
kad tokia kontrolė būtinai rei
kalinga draugingam ir ramiam

NAUJAS BUDAS GABENTI PREKES. —J’irmo aeroplano, reguliariai gabenančio prekes 
tarp Detroito ir Chicago,,atvykimas į Chicago Nežiūrint lietaus, didele minia pasitiko aeropla
nų Mayvvood laukuose ir pankui pasislėpė nuo lietaus po aeroplano sparnais. Tą orinio ekspreso li
niją įsteigė Fordas ir kiti kapitalistai. Gabenimas prekių oru bus pradėtas ir į kitus miestus.
— "I I.l ... . I I I ■ ■ I ■ ■     ......................... .. ............. —... I I ........................................* ........................................... .......................—— ,1 II. .

Balkaity valstybių konfe 
rencija

Žuvo aeroplanas su 3 
žmonėmis žiemiuose

Mažoji 
rijos 
VOjll 
v i mos

Antanta svarstys Bulga- 
dalykus, komunistų pa- 
ir Vengrijos ginklą

geg. 
trečia- 
Irimis

Konferencija dėl ginkly 
■ prekybos kontrolės
Anglija reikalauja, kad pirk- 

liavimas karo laivais butų iš
imtas iš kontrolės

“Sąmokslininkai” turbūt 
paprasti žulikai

3,000 sugrusta j kalėjimą 
Bulgarijoj

Bandė apsukti sovietų ministe- 
j4» siųlydainies jam nudaigoti 
Danijos socialdemokratų va
dus

Del reveliacijų teroristų byloj, 
kasdien vis daugiau žmonių 
areštuojama

Į BUCHARESTAS, Rumunija, 
geg. 8. šeštadienį, gegužės 9, 

j čir Įvyks Mažosios Antatos už
sienių reikalų ministeriu kon- 

sugyvenimui Lenkijos su Vo- ferencija. kurioj bus svarstoma 
kietija, nes lik per ją galėsiąs Bulgarijos - padėtis, Vokietijos 
būt deramai apsaugotas tarias prezj(|enr0 išrinkifnasf 

Rili®^*^’ klausimas, j 1 • FV.

kietija,

ir gyvastis vokiečių | 
keliaujančių per koridorių iš 
vienos Vokietijos dalies į'kitą.

Proponuoja evakuoti Kol 
na rugpjūčio 16

Britu
Franci jai, lordas

PARYŽIUS, geg. 8. 
ambasadorius 
Crewe, vakar įteikė Franci jos 
valdžiai notą, kurioj išdėstoma, 
kaip I). Britanija žiuri į Vokie
čių neišpildytą sąlygą nusigių- 
kluot ir į aliantų nepasitrauki- 
mą iš Kelno srities sausio 10

SOFIJA, Bulgarija, geg. 8.
Byla teroristų, kaltinamų 

sąryšy su išsprogdinimu Sveti 
Kral katedros ir nužudymu 
daugiau ne pusantro šimto dieną, kaip to reikalauja Versa-
žmonių, pasibaigė. Į lės sutartis. Gautomis infor-

Karo teismas dvidešimt kai- macijomis, savo notoj Anglija 
t i namų jų 
bausmei, 
dar nėra 
Manoma,
mirties bausmė bus 
kalėjimu ligi gyvos galvos.

Rusijos 
ypač dėl trečiojo in

ternacionalo propagandos, veda
mos tariamai su sovietų / val
džios pritarimu, ir Vengrijos 
klausimas.

Kai dėl Bulgarijos, ministe 
riams rupi ypač padidinimas 
kariuomenės, leistas Bulgari
jai ambasadorių tarybos Pary
žiuj. Tenka girdėt, kad m mis
teriai reikalaus, idant tos prie* 
dinės jėgos butų paleistos iš 
tarnybos šio mėnesio pabaigoj.

Konferencija taipjau svars
tys, kaip turi būt nusistatyta 
Vengrijai, kuri, pasak praneši
mų, vis didina savo išlaidas 
ginklavimais ir propagandai.-.

FA1RBANKS, Atoska,
8. Išskridęs praeitą 
dienį r/rcpkuvis su 
žmonėmis žuvo sniego _ „ «, . -
niK ' larp Ramparto. ašį no-rpautų Sąjungos sušauktoj tarp- 
niasdešimt mylių i vasaros va

J ŽENEVA, Šveicarija, g. 8. —

pasmerkė mirtie? proponuoja, kad Kelno sritis 
Teismo nuosprendis butų evakuota šių metų rugpiu- 

karaliaus patvirtintas, čio 16 dieną, ta sąlyga, kad Vo- 
kad pasmerktiems kietija duos įrodymų, jogei ji 

pakeista išpildė reikalavimą nusiginkluo- 
< ti. .

Italija reikalauja iš Brazi
lijos 80 milijoną

Salin Popiežiaus ir Lenky rankos 
nuo Vilniaus!”

Visu Chicagos Lietuvių Masinis

ROMA, geg. 8. — Italijos 
vatdžia pareikalavo, kad Bra
zilijos valdžia sumokėtų 8(1 
milijonų lirų (apie 3.280,000 
dolerių šios dienos kursu) at
lyginti nuostoliams, kurių bu
vę padaryta Italijos piliečiams 
laike revoliucinio sukilimo 
Paulo.

Sao

Protesto Mitingas
prieš Popiežiaus konkordatą 

su Lenkija, bus

SKUNDŽIA FORDĄ DEL 
MILIJONŲ DOLERIŲ

12

Nerišlioj, Gegužės 10 d., 1:30 v. p. p.
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ,

3133 S. Halsted St.

JACKSON, Miss., geg. 7. — 
Valstijos mokesnių agentas 
Miller traukia tieson Ford Mo
tor kompaniją, kaltindamas dol 
krimialio sąmokslo laužyti Mis- 
skssippi valstijos įstatymą prieš 
truslus ir norėdamas išieškoti 
iš kompanijos pabaudų viso la
bo 12 milijonų dolerių.

Kalbės visų griovių geriausi kalbėtojai. •
STETSON PASKIRTAS MINI- 

STERKT SUOMIJAI

Visi lietuviai-ės eikime j šį protesto mitin
gą ir pakelkime savo balsą prieš naują pasimo- 
jimą — lenkų ir popiežiaus ant musų sostinės 
Vilniaus. Ginkime Vilnių ir Vilniaus lietuvių 
teises. — Vilniaus Vadavimo Komitetas. /

WASHINGTONAS, geg. 8.— 
John B. Stetson Jr., PhiladeL 
prijos skrybėlių fabrikanto sū
nūs, paskirta Jungtinių Valsti
jų ministeriu Suomiją. Jisai 
užims vietą Charles Cagey. 
kurs rezignavo.

KOPENHAGA, Danija, geg. 
8. — Suimti asmens, kurie so
vietų ministeriui Kopenhagoj, 
Kobeckmi, siūlėsi nužudyti Da- 

/‘socia kiemo k ratų vadus,
premjerą Stauningą ir ki- 

socialdemokratų ministe- 
nuomonc nėra 

bet paprasti 
norėjusieji apgauti Ko-

itus i
mis, policijos 

j tikri komunistai,
■ žulikai, 
jbeckį ir išvylioti iš jo pinigu
!Areštuota viso trys asmenys, 
j Kari Bcrgstrom, švedas; kažin 
koks Bovie, tariamai franeuzas. 
ir viena mergaitė, Viktorija

■ Karlsoniutė. švedė.

Persai panaikina titulus, 
kur nieko nereiškia

SOFIJA, Bulgarija, geg. 7. — 
Remdamos tais parodymais, ku
rių duoda liudininkai byloj te
roristų, kaltinamų kaipo Sveti 
Kral katedros išsprogdinimo 
dalyvių, Bulgarijos vyriausybe 
kasdien vis daugiau asmenų su
ima ir j kalėjimus kiša.

Visoj Bulgarijoj dabar kalė
jimuos sugrusta apie 3,000 žmo
nių. Suimtų yra nemaža, it 
valstiečių, bet daugiausiai tai 
miesto gyventojų, kaip viduri
nės klasės žmonių, taip ypač su
vargusio proletarijato, knis len
gvai pasiduoda kurstytojų pro
pagandai, 

f I
Randa bombų parkuose

Milicija akyliai daboja visus 
atvykstančius į Sofiją ir išvyk
stančius, ir kiekvieną maž.-kiek 
įtartą krato. Keliais atvejais 
buvo rasta bombų ir kitokiu 
sprogstamųjų medžiagų — vei
kiausiai jas pametė ten asmens, 
turėję jų ii- pabūgę, kad nebū
tų sugauti.
Bulgarijos ministeris Belgrade

masdesimi niynų j vasaio. va- tautinėj konferencijoj dėl kp.ro 
karus nuo Tairbankso, ir Bro- ,ne(]žiagų ir ginklų prekybos 

, penkiasdešimt mvlių j kontrolės, ' Anglijos delegacija
rylus nuo Ramparto. Aeropla-,pai^i|<aiavo^ j(a(j prekyba karo
okso, penkiasdešimt

nūs žuvo laike siautusius j smar
kios sniego uudms.

■ '* 1 t 1 ''į?’* . iy'iį ■ ‘

Aniundrenar negali išskristi 
į žiemių ašigalį.

OSLO, Norvegija, geg. 8.
Tirinetojas Ahiundsenas, kurs 
dabar yra S|>»«|)ergeno saloj, ir 
kurs kaip šiandie planavo iš
skristi į žiemių ašigalį, dėl 
blogo oro buvo priverstas susi
laikyti nuo išskridimo. «l

iORR
Oficialia 'oro biuras šiai die

nai pranašauja:
‘A ‘

Chicago ir apielinkė — Dali
nai apsiniaukę; maža atmainos 
temperatūroj; vidutinis, didžiu
moj vasaros rytų vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 49° F.

Šiandie saulė teka 5:37, lei
džiasi 7:56 valandą.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gegužės 8 d., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 10(1 frankų 
Danijos, 1011 kronų . 
Franci jos, 100 frankų ... 
Italijos, 100 lirų ...........
Lenkijos, 100 zlotų .......
Norvegijos, 100 kronų 
Olandijos, <00 florinų 
Suomijos, 100 markių ... 
Švedijos, 100 kronų ....
Šveicarijos, 100 frankų . 
Vokietijos, 100 -markių .

Amerikos

TEHERANAS,. Persija, geg. 
7. — Persijos premjeras Riza 
Ghan atsisakė nuo saidas sa- 

iPah, arba vyriausiojo vado, ti
tulo, ir panaikino visus titulus 
armijoj. Parlamentas priėmė ; 
įstatymą, kuriuo panaikinama 
visi civiliai ir militariai titulai' ■ ^ELGKADAS, lietų Slavija, 
žmonių, kurie neužima visųo- keg. 7. J 
menei vietos, atatinkančios to- Šulijos užsienių įeikalų minis- 
kiems titulams. teris Kalfov. Jis keliauja į

geg. 7. Belgradan atvyko Būt-

teris Kalfov. Jis keliauja į

laivais butų išskiria iš kontro
lės. Anglija nori, kad iš kon
trolės butų išskirta prekiavi
mas ne tik karo laivais, bet or- 

Ilaiviais ir aeroplanais, karui 
vartojamais, taipjau tankais ir 
šarvuotais automobiliais. (

Anglijos tokiam reikalavimui | 
pritaria Japonija, Italija ir kai 
kurie kiti kraštai, bet 
Franci j a. Francuzų 
laikosi nuomonės, kad 
vai, ypač submarinai, 
tapti objektu slaptos prekybos, 
labai pavojingais pasaulio tai
kai.

priešinga 
delegatai 
karo lat
galį pa-

TAUTŲ SĄJUNGOS SUSIRIN
KIMAS ĮVYKS RUGSĖJO 7

ŽENEVA, Šveicarija, geg. 7.
Paskelbta, kad Tautų Sąjun

gos susirinkimas prasidės rug
sėjo 7 dieną. Tarp klauismų, 
kurie bus svarstomi, pirmoj 
vietoj statoma arbitracijos, sau
gumo ir ginki? vimos apriboji 
mo klausimas.

PER 20 METU PRŪSUOSE 
PRIGĖRĖ 64,000 ŽMONIŲ

..... $4.84

.. $5.08 
.. .$18.84 
.... $5.22 
.... $4.09

$19.22 
...$10.85 
.. .$40.20 
...  $2.54 
... $26.80 
... $19.37 
... :'23.81

BERLINAS, geg. 8. Vo
kiečių Gyvasties Gelbėjimo 
draugijos paskelbtomis statisti
kos žiniomis, per pastaruosius 
dvidešimt metų Prusnose prigė
rė arti 64,000 žmonių, tame 
skaičiuje 25,000 vaikų. Drau
gija reikalauja, kad mokyklose 
butų įvesta privalomos plauki
mo pamokos.

------- ---- — išaiškinus ten savo krašto da-
MANILA, Filipiniai, geg.. 8.

Gauti oro biuro pranešimai --------- -------
iš ’Tanjay, Oriental Negros prn- TIAV^ANA, Kuba, geg 
vincijos, sako, kad pastarojo Itenry Monia, 
žemės drebėjimo ten buvus su- Svifto skeerdyklų 
griauta viena bažnyčia iė ga- vanoj menedžeris, 
dinta keletas šiaip namų, žmo- savo stenografo, 

mių aukų nebuvo. Svveeney nušautas

8. ■— 
iš Chicagos, 
skyriaus I la
va kar buvo 

Daniele Mc- 
ofise.

Kodėl Per Naujienas

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50 litų
100 litų
200 litų 
300 litų 
400 litų 
500 litų 
600 litų 
700 litų 
800 litų 
900 litų

1000 litų

GYVENIMO BRANGUMUI 
ATPIGINTI SIŪLO 

SMURTĄ.

MEKSIKOS MIESTAS, geg.
8. — Meksikos Darbo- Konfe- 
deradijos kairiasparniai, ko
munistai, suradę kad kainos 
gyvenimui reikalingiems daik
tams perdaug brangios, siūlo, 
kad organizuotieji* darbiniu 
kai pavartotų visų priemonių, 
teisėtų ir neteisėtų, kovai su 
brangenybe. Tos kovos priemo- 

centiii pašto išlaidų už kiekvieną! nfs (ai esą streikai, boikotai 
ir sabotažas.

$5.50
10.50
20.75
31.00
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25
92.50

102.75
Prie šitųs sumos reikia pridėti 25

I
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siuntinj. Norint pasiųsti telegramų 
— dar 50 centų daugiau.

I.. .. ...mk

Tūkstančiai žmonių kas mėnuo pasiunčia de- 
sėtkus tūkstančių dolerių savo giminėms Lietu
von-ir į kitas dalis svieto ir pataria kitiems nau
dotis Naujienų patarnavimu dėlto, kad:

Naujienos siunčia pinigus . telegrafu, pašto 
perlaidomis ir draftais. Telegrafinės Nąujienų 
perlaidos yra išmokamos visuose Lietuvos Pašto 
skyriuose, per Lietuvos Koperacijos Banką, per 
Koperacijos Banko skyrius ir visus kitus Lietu
vos bankus, kuriuos Koperacijos Bankas pasiren
ka savo korespondentais. _

TELEGRAMOS PO 50 CENTŲ.
Naujienų Telegrafines pinigų perlaidos kai

nuoja tiktai 50 centų, be skirtumo sumos ir adre
so ilgumo. Telegrafu siunčiami pinigai yra išmo
kami adresantams nuo 6 iki 10 dienų ir greičiau.'

Naujienos duoda pilną garantiją už visus 
pinigus kad bus išmokėti pilnoj sumoj nurodytai 
ypatai arba grąžinti siuntėjui. Nesuradęs adre- 
santo Koperacijos Bankas thojau dupda mums 
žinią ir mes atmokame siuntėjui be laukimo ir 
ięškojimo.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra atda
ras kasdieną nuo 8 ryto iki 8 vakaro, o sekmadie
niais nuo 10*ryto iki 2 po pietų ir labai patogus 
kiekvienam naudotis. Taipgi Naujienos turi dar 

' tris skyrius skirtingose dalyse miesto, kur gali
ma atlikti tuos pačius reikalus kuotrumpiausiu 
laiku ir su mažiausia sugaiščia.

Iš kitų miestų reikalaukite musų aplikacijų, 
‘o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų raštinę arba 
į bile vieną sekamų skyrių:

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si, Chicaffo, III.
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Didelis šokis
Rengia

Chicagos Lietuviu Auditorium Bendrove

Sukatoj, Gegužio 9 d. ir Gegužio 16 d., 1925
SAVOJ SVETAINĖJ, 1 3 

3135 So. Halsted St.
Pradžia 7 vai. vak. Inžanga 50c. ypatai.

Kviečiame viius atsilankyti ir paremti Bendrovę ir turėti gerus 
laikus. Prie geras muzikos, galėsime gerai pasišokti iki sočiai.

Kviečia KOMITETAS.
* I *—■■X— ...  ........ -■ ■■■ .................. — ....... ............  ■-....

KONCERTAS IR TEATRAS
Rengia Lyros Mišrus Choras

Nedėlioj, Gegužio-May 10 d., 1925
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJ 

14th St. ir I9th CL", Cicero, III.
Durys atsidarys G vai. vak. Programas prasidės 7:30 vai. vak.

Bus -ulošta juokingas viena veiksmo fars’as.

“TAI POLITIKA”
Taipgi geras mužikalis programas. Po programų šokiai prie J. 

Pociaus orkestrus.
K sic čia LYROS CHORAS

Koncertas ir Šokiai
Rengia AŽVD. užbaigiant žiemos sezoną.

Nedėlioj, Gegužes-May 10 d., 1925
G. Krenciaus Svetainėj

1600 So. Wood Street

Durys atsidarys 5 vai. vak. Programas prasidės 6 vai. vak.

Draugai ir Draugės! Nepamirškite visi atsilankyti ant šito kon
certo, neš šitas koncertas yra rengiamas vietinės draugijėlės Tovvn 
of Lake kolonijos po vadovyste P. V. BIGELIUTĖS. Prie šio kon
certo vaikai rengėsi per visą sezoną, todėl visi atsilankę bus užga
nėdinti. Kviečią visus AŽVD. KOMITETAS

DIDELIS PAVASARINIS

šokis
— Rengia —

LIET. BALTOS ŽVAIGŽDĖS KLIUBAS

Sukatoje, Gegužio 9-tą, 1925
M. MELDA2I0 SVETAINĖJE

2212 W. 23rd Place

Pradžia 7:30 vai. vak.
Muzika F. JARECK1

Įžanga 50c

Sveikatos Dalykai
AŠAKŲ AŽERAS

Jei visos tisu ros, kurias iš
lieja našlės, našlaičiai ir seni 
vyrai ir moterys, kuomet ne
tenka pinigų pragaištinguose 
kompanijose, butų supiltos j 
vienų vietų, Jungtinėse Valsti
jose atsirastų kitas Didelis 
Druskos Ežeras. Pragaištis 
įdedant pinigus į nesaugias 
kompanijas galima spręsti nuo 
šilimo milijono pinigų, kurių 
žmonės netenka kasmet šioj 
šaly, bet širdies skausmus, ne
turtą ir nemalonumus*, kuriuos 
tokie investmentai atneša, sun
ku nuspręsti.

Didysai Druskos Ežeras, ku
ris randasi lTtab valstybėje, 
yra nuolatos maitinamas tyru 
vandeniu, k'uris* subėga nuo 
kalnų sniegui tirpstant. Bet 
tas ežeras neturi jokio išbėgi
nio, ir debesims sutraukiant 
drėgnuma, to ežero vanduo 
darosi sūresnis ir kartesnis, ir 
žmonėms netinkamas.

Taip pat ir ašarų ežeras yra

NAUJIENOS, CHap, UI

nuolat maitinamas doleriais, 
kuriuos šios šalies žmones tau
po, bet jeigu tik tie doleriai 
susimaišo utį nesveiko invest- 
mento vandeniu, jų nauda am
žinai pranyksta, ir tik belieka 
kartumas tiems, kurie juos bu
vo uždirbę. Nei joks gyvūnas 
negali gyventi Didžiųjame 
Druskos Ežere, taip pat nebe
lieka jokios vilties ateičiai pra
radus pinigus nelikusiu invest- 
menlu.

Jei lik maža dalis tų pra
rastų pinigų butų įdėta į nau
di ngų investmentų, kuris tik
rai saugus, pavyzdžiui, Val
džios Taupymo ir Laisves Bo
nus, ši tauta pradėtų ūžti nau
jų industrijų judėjimais, pra-Į 
nykių bedarbe ir Jungtines 
Valstybės pasidarytų geresnė 
gyvenimui vieta.

Kur saldus vanduo Bear 
Upės susilieja su Didžiojo 
Druskos Ežero kartu Vande
niu nėra jokios žymės, kuria 
butų galima atskirti viena nuo 
•kito, Taip pat negalima atskir
ti saugaus ir naudingi) invest- 
mento nuo to, kuriuomi kom
panijos lik spekuliuoja. Ge

riausia budus apsaugoti šavo 
ir šeimynos ateitį, tai remtis 
ant šaltinio,' kuris yra saugus 
— ir tas šaltinis, lai Jungtinių 
Valstybių Valdžios . Certifika- 
tai.

Jei įdėsi savo uždirbtus ir 
sutaupytus pinigus į Valdžios 
Taupymo Markes, laupymo 
Certifikatus ir Laisvės Bonus, 
žinosi, kad savo pinigų nepili 
j Ašarų Mares. [FILIS],

Kas Dedasi 
Lietuvoj

SALOČIAI (Biržų apskr.). 
Kovo 22 d. įvyko vietos orga
nizacijos narių susirinkimas, 
kuriame apsvarstyta partijos 
konferencijos dienotvarkė, iš
nešta pageidavimas, kad mu
sų organas “Socialdemokratas” 
virstų dienraščiu ir kad (’. K. 
rūpintųs tam reikalui surast 
lėšų. Del tilpusiu laikraštyje 
diskusinio straipsnio, kuriame 
minima apie bendrą frontų su 
valstiečiais liaudininkais, susi
rinkimas apsvarstęs priėmė re- 

zoliuęijų, kad mflsų partija, 
kaip darbininkų partija, su bur
žuazinėmis srovėmis nieko 
bendro turėti negali, bet turi 
laikytis klasių kovos kelio.

Susirinkimas praėjo ’ gana 
gyvai, tarp kitko buvo nutar
ta greitu laiku įkurti L. Ž. U. 
1). P. S. skyrių. —Vabalas.

Prienai. Vasario 15 d. įvyko 
socialdemokratų mitingas. Kal
bėjo Seimo narys drg. Galinis. 
Žmonių prisirinko pilna kino 
salė, tarp kurių buvo federaci
jos vadas P. šalčius. Kalbant 
drg*. Galiniui apie • federaciją, 
minėtas “vadas” ir jo sėbrai 
kėlė Irukšmų. Taip jų buvo š. 
Kubas, kurs vos tik ant kojų 
nusitaikė būdamas girtas. Bet 
žmonės griebtai pai'eikallavo 
jų nusiraminti. Po mitingo ut- 
siiado nemažai norinčių įstoti 
į s.-d. partijų. Dabar musų or
ganizacija vis didėja, darbinin
kai susiprato. Ir kovo 8 d. įvy
kus pirmam organizacijos na
rių susirinkimui, visi Prienų 
draugai darbininkai siunčia sa
vo širdingą padėką drg. Dali
ni ui. — Komitetas (parašai)
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NORĖDAMI;
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-f 
NYTI VISADOS KREIPKITfiSf 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. t

L FABION AS CB

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 6 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir J 
Parduodam Laivakortes. • g

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St0 Kuom 1111-lg 

TeL Central 4411. Vai. nuo 9-6 ' 
Gyvenimo vieta:

8323 So. Halsted St
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas
i 3335 So. Halsted St.
Vakarais nuo 6 iki 8 vai.

Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 
Yards 0141

Byloji visuose teismuose. — Ab
straktai. — Jngaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS 3
ADVOKATAS

11; S. La Šalie SL Room JJOOl 
Tel. Randoiph 103^j—Vai. nuo 9-6 

3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedelio’ir 

Pttnyčios.

J. P. WAITCHES I
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516
Telefonai Rando!ph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

KOSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

j Telefonas Pullman 6377 
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomis visą dieną; šven- 
„temis iki pietų.

SPECIALISTAS egzaminavo 
jime abstraktų ir nejudinamo 
luito teisėse, 

b...........  i ..J
/—■■■■■---------—-----------------------

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: 2151 West 2B Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Repuhlic 9600 
M.Į. I ...II ■/

r V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

v 29 So. La Šalie S t., Room 539 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted SL» Chicago 
Tel. Yards 4681

ųaruMft**v. ,v». -s
1 A„ !< į

ADVOKATAS
77 W. VVashington St, Room 911 | 

Tel. Central 6260
; Cicero Ketvergo vakare S 

4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223
Ant Bridgeporto Seredoj auo č 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. ■ 
3286 S. Halsted St. T. BowL 6787 f

Tai. DeaiLcin 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiiestyj;
Room 17^6 

CHICAGO TEMPLE BLOG.
77 W. W*slangloa St

* -.u-. V> L m r, o V

;į \ -r.. d ■ j A AM
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Kur Jus Laikote Savo
Rrangenykes?

EI jus užsitikite, kad žemiau sužymėti

6. Seni Pinigai
7. Brangioj? Dovanos
8. Notos .
H. Tax Kvitus

10. Jūsų Testamentas

stalčiuje arba ant lentynos, pirmiausiai jus 
turite apžiūrėti modernišką apsaugojimų 
brangenybių — musų Moderniškas Apsau
gos Skrynutes.
1. Apsidraudimo

Dokumentai
2. Namų Dokumentai 
J. Morgičiai ir Bonai
4. Auksiniai Daiktai
5. Taupymų Knygutės

Kiekvienas musų bankoje maloniai jums pa
rodys musų Apsaugos Skrynutes ir išaiš
kins kaip jus galite jas pasirenduoti. Pri
vatinės Apsaugos Skrynutės kainuoja ma
žiau negu vienas centas dienai. Čia jus tu
rėsite tikrą apsaugojimą nuo Ugnies, Va
giu ir. Pametimo jūsų brangenybių.

DEPOSITORS 
STATE BANK

Ashland Avenue prie 47th Street 
Nariai Federales Rezervo Systemos 
pastebėkite permainą bankinių va-. 
LANDŲ — Pradedant nuo panedelio, birželio 1, 
1925. šios kinkos valandos bus sekamos: Kas- 
dien nuo 9 ryto iki 3:30 vai. po pietų. — Suba- 
toj,/nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nebus daroma biznio 
ketverto vakare.

THE GLOBĖ MUTUAL LIFE INSURANCE 
COMPANY OF CHICAGO

Del pilno ir greito apsidraudimo 
gyvenime išsiimkit sau Globė Policy 
Du tūkstančiai dolerių išmokėta “On Sight” 

už gyvastį

ANTON M1KOLASKY, 4533 S. Marshfiejd Avė., Chicago 
Buvo apsidraudęs pagal vieną Policy DEŠIMTI METŲ 

pagal kitą, DVEJUS METUS

M r. Mikolasky buvo lietuvis, palaidotas lietuvio gra- 
boriaus Eudeikis & Sons

Pcsmertinės reikalavimas buvo paduotas:
L. TOMAI.A, A. WONTROBA ir J.’STyIsAR

1 (iHtncrtinča išmokėta tų prčią dienų, kuomet reikalavo. 
Našlė buvo labai užganėdinta tokių greitu išmokėjimu.

T. E. BARK Y, Prezidentas.

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 fur- 
ničiu. Mes galime užganėdinti teisingų patarnavimų. Darbų ir ma- 
terijolą garantuojame, musų kostumeriai tų. patvirtins. Musų ilgų 
metų patyrimas geriausias, užtikrintas.

Globė Upholstering Furnitūra Co
6637 South Halsted Street

Tclephone Wentworth 6890

T

NAŪ/IKNOS. Cblcago. III

KORESPONDENCIJOS
turėkit tikslą

Telefonais

DIDELIS BANKAS

CHICAGO

cite
žur

Tel. Boulevard 0537

LIETUVIAI DAKTARAI

Talefcnas Boulevurd 1939

Dr. Benedict Aron

Francuziškas Daktaras

Sol Ellis & Sons, Ine

Garsinkities Naujienose1

dabar- 
d a romą 
kad nė- 

progų.

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

Gerai 
tuvių 
rumu

žinomas bankas tarpe lie- 
visoje Amerikoje savo »tip- 
ir geru patarnavimu.,

Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų

2112-22 South State St.
Vakarinėj pusėj gatvės

Telefonai: Victory 2454-4356

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

ryto iki 2 vai. po piet.

Musų materiolas yra ga 
rantuotas.

Kiek kainuoja mokslas ir 
mokyklų užlaikymas

Mes dastatome į visas da
lis miesto ir priemiesčius 
Musų kainos yra prieina
mos.

OR. SERNER, 0. D.
lietuvis akių specialistas

po pietų, G iki 
Tel. Bronswick 4983

DR. A. MONTV1D 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Avė., Kooin 209 

kampas North Avė. ir Kobey St 
Valandos: 12 iki 2 ] 
8 vakare

Namų telefonas Spaulding 8638

Namų telefonai Varde 1699 
Ofieo Tel. Boalevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 S®. H.latad St 

Ofiso valandos nuo 1 iki * 
pietų ir 6 iki 8 vakar*

4631 So. Ashland Ava.
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 dia- 

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

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westem A v©.
Tai. Lafayetta 4146

Ofiso Valandoe:
x 9 iki 12, 1 iki 8 dieną

ir 6:36 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III

DR. M. T. STR1KOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Telephone Yards 0994

DR. MAUR1GE KAHNTurėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

1.5 nuo- 
įneigų iš 
mokyklų

ant viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir. 8 iki 10, 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

1707 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nue
6 iki 8 vai. vak. Nedžiiomia nuo

8 iki 2 vai. po pietą.

^DR. HERZMAN-^
-Iš RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 15 
meti) kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros, prietaisus.

Ofisą,
18th St

VALANDOS: Nuo 10 
ir nuo G iki 7:30 vai

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Rodi
Rbhs« Gydytojas ir Chirargas 
Sj»eciali8tai Moterišką, Vyriiką 
Vaikų ir visų chronišką ligą.

Ofisas; 3103 So. Halsted St., Chieags 
arti Slst Street

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. We- 
dėliomis iš Šventadieniais 10—12 dien

Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 1U ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 
, Ofisas

4729 So. Ashland Avė., 2 labos
Chicago, Illinois 

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOSi 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki

įkuše- 
kofegiją; 
praktika- 
Pennsyl- 

ligon- 
Sąžr- 

patar- 
visokio- 

jrleė 
alke

Ofisas

1800 So. Ashland Avė

Dabokite šitą laikraštį dėl atidarymo musų Cicero 
Skyriaus 4600 W. 22 Street.

Kiekvienas žmogus taupydamas 
pinigus turi turėti tikslą. 
Pinigai sutaupyti geram tikslui 
suteikia kiekvienam smagumo. 
Artinasi vakacijos, — vakacijų 
tikslui dabar kaip tik laikas 
pradėti taupyti pinigus musų 
stiprioje ir saugioje bankoje.

vakaro. Nedėliomis nuo L0 valau 
dos ryte iki 12 vai. po piet.

Telefonas Midway 2880

ir Labaratorijn: 1025 W. 
netoli Morgan St.

12 pietį*, 
vakare.

Dienomis: Canal 
.3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax G353

ant Kampo
47 St. ir Ashland Avė,

A. L DA VIDUN1S, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

Musų pardavinėtojai kai 
ba lietuviškai.

Mes esame pilnai prisi
rengę suteikti greitą pa 
tarnavimą dėl visų us 
miesto orderiu.

PASTABA. — Permainos Bankinių Valan
dų, — Kad' susilyginus biskį arčiau su 
Itankinėmis valandomis abelnai. Bankines 
valandos Šios hankos bus- permainytos pa- 
nedėly. birželio 1 dieną ir jos bus sekamos;

Kasdien • nuo 9 ryto iki 3:30 po pietų. 
Subatoj, nuo 9 ryto dki 8 vakare.
Bankas Ketvergo vakarais bus visai už
darytas. 1 ,

1922 metais, abelnai skai
tant, vieno vaiko mokinimas 
per metus atsiėjo $85.76 
se Jungtinėse Valstijose, 
kuriose valstybėse suma 
daug mažesnė, kitose 
nugšiesnė. Arkansas v 
praleido $21.02 vienam vaikui, 
o Kalifornijai kainavo $158.45. 

, Pinigus mokykloms pampina 
, Valstybės pavietai, miesto ap
skričiai 'jr mokyklų apskričiai.

I Visose valstybėse viso iškaš- 
čio dali valstybe turi panešti. 
Vienok didžiausią dalį turi pa
rūpini i vietinių mokyklų vie
nutės. Nekuriose Valstybėse• • * šiuos pinigus sudaro pavietus 
mokesčiai,! o kitose prie pa vie
tų mokesčių reikia dar priskai- 
lyli specialius mokyklų apskri
čių mokesčius.

Valstybė suima mokykloms1 
pinigus iš įvairių šaltinių. Yra 
tam nuolatiniai fondai, valsty
bės mokyklų taksai, pinigai, 
kuriuos valstybės paskiria mo
kykloms ir keletas kilų šalti
nių, kaip korporacijų taksai, 
įneigos taksai ir aliejaus lak-- 
sai. Nuolatinis fondas įgija- 
mas pardavus mokyklų žemes, 
šios mokyklų žemės yra Jung
tinių Valstijų žemes Kongreso ■ 
Akinis duotos valstybės viešo 
mokslo naudai. Nekuriuose at-j 
sitikimuose valstybės paskiria, 
žemės mokykloms taipgi. Iš-j 
skyrus Naująją Angliją ir ke-l 
lėtą kitų valstijų, kur civile 
valdžia ir mokvklu valdžia v ra 
ant miesto apskričių vienutės 
pamato, pavietas turi užlaiky
ti visas tokias mokyklas. Jei 
valstybės prigelbsti pinigais, 
tuomet lygios mokslo progos 
duodamos visoje valstybėje. 
Kuomet vietine vienutė pasie
kia aukščiausį taksavimo laips
nį ir dar neišsigali užlaikyti 
mokyklų, valstybė pagelbsti ir 
parūpina reikalauįainįus pini
gus. Yra dvi svarbios priežas
tys kodėl valstybė taip daro. 
K i e k v i c n o j e valstybėje 
tiniu laiku vaikams 
didelė skriauda dėlto, 
ra užtektinai mokslo 
Iš priežasties aplinkybių, ir
daug kitų priežasčių, turtas 
nėra lygiai paskirstomas. Ne- 
kurios apielinkės mokyklos ga
li užlaikyti labai mažais tak
sais, nes ten randasi labai daug 
taksuojamų nuosavybių, o ki
tos apie'Jinkes gaunančios la
bai didelius taksus negali mo
kyklų užlaikyti.

1922 melais 76.6 nuošimtis 
mokyklų iškaščių Jungtinėse 
Valstijose buvo pakehas vieti
niais taksais ir paskyrimais, 
1 1.6 nuošimtis valstybės tak
sais ir paskyrimais, 
šimtis gautas nuo 
nuolatinių fondų ir 
žemių išnuomavimo 
nuošimtis iš kitų šaltinių. Nuo
šimčių paskirstymas valstybė
se labai skiriasi. Pavyzdžiui, 
Delaware valstybe sukėlė tik 
5.5 nuošimčius mokykloms pi
nigų vietiniais taksais ir pa
skyrimais ir 92.8 iuijšimčius 
valstybės taksais ir paskyri
mais. Kansas valstybė gavo 
97.8 nuošimčius mokykloms 
pinigų iš vietinių taksų ir pa
skyrimų ir tik .07 nuošimčius 
nuo valstybes taksų ir pasky
rimų. Wy0ming valstybe už
mokėjo 14.7 nuošimčių visų 
mokyklos iškaščių iš nuolatinių 
fondų ir mokyklų žemių iš
nuomavimo, o Nevv Yorkas, 
Pennsylvanija ir keletas kitų 
valstybių tokiu įneigų neturi.

[FfJS]

Advokatas Jonas Jurevičia 
(John Urevich), kurio ofisas 
buvo po adresu 60 Wall Street, 
persikėlė j 27 VVilIiam Street. 
New Yorko mieste. Tel.: Han- 
over 6560. — R-s.

Registruotas /IptieĄorius 
ir Savi ni nfeas 

2346 West 69th S'rcei 
arti W«»l«rn Ava. 

Phone Republlc 5877 - 5831 
CHICAGO. ILL

Tel Blyd. 3138 
M. Woit kievvicz- 

BANLS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa- 
arnauja mote- rimH prie 

m o , patarimai 
lykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

IR SUTAUPYKITE SKIRTUKĄ 
Mes žinome, kad galime sutaupyti jums 

pinigų ant

PLUMBINGO IR APŠILDYMO REIKMENŲ

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

Optometrht
Te!. Boulevard 6487 

S. Ashland Ava.
Kampas 47-tci ant 

,2 lubą
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Baigusi 
rijos 
ilgai 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo ir pu 
gimdymo.

Už dyjcą pata
rimas, dar ir' ki
tokiuose reika
luose moterimi 
Ir merginome, 
kreipkitės o ra
site pagelhą.

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

Ateikite ir daleiskite ju
mis apie tai perti krinti. 
Dabartiniu laiku, musų 
vartotų tavorų Depąrt- 
mente, mes galime su
teikti pilną pasirinkimą 
vanų, sinkų ir lavatories, 
labai nužemintomis kai
nomis.
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“vienu plunksnos pabrauki
mu ir imperatoriai ir kara
liai vieni buvo keliami į so
stus, kiti nuo sostų numeta
mi“; pasakoja apie Franci- 
jos imperatorių Napoleonų 
ir Vokietijos kanclerį Bis
markų, kurie, nors ir buvę 
labai galingi, vis tik negalė
ję popiežių ignoruoti; pasa
koja, pagaliau, apie šių die
nų valdžias, kurios irgi pa
laikančios santykius su Va
tikanu. Čia, tarp kitko, mes 
užtinkame brošiūroje šito
kių vietų:

“Jei tamstos paimsite 
istorijų, tai pamatysite,

• kad santykius su Vatika
nu palaiko netik katalikų 
ir protestantų valstybės, 
sakysim, Vokietija, Ang
lija (? “N“ Red.); net 
Prancūzija ligi paskuti
niųjų laikų tuos ryšius 
taip pat pakeikė, tik da- 

. bar pradeda tuo klausimu 
šiek tiek kitaip orientuo
tis. Jungtinės Amerikos 
Valstybės — palaiko. Net 
stabmeldžiai japonai ir gi 
palaiko“.

me nesą nieko blogo, nes tai 
— “politinis dalykas“!

Bet juk tame ir yra bėda, 
kad popiežiaus politika yra 
pragaištinga lietuvių reika
lams!

RYTDIENOS JUBILIANTE

Lietuvos kunigai pagami
no brošiūrėlę apie Lietuvos 
santykius su. popiežium. 
Kaipo jos autorius, pasirašo 
koks ten Petraitis. Jos, ma
tyt, buvo atspausdinta daug 
ekzemplioriu ir atsiųsta 
Amerikon. Šiomis dienomis 
jų išsiuntinėjo savo skaity
tojams Chicagos “Draugas” 
ir kiti Amerikos klerikalų 
laikraščiai. -* i

Brošiūrėlės tikslas — pa
teisinti Lietuvos valdžios po
litikų linkui Vatikano ir įti
kinti lietuvių visuomenę, 
kad Lietuva neprivalanti 
nutraukti ryšius su Romos 
papa.

M
Brošiūrėlės autorius (ar 

autoriai) stengiasi kalbėti 
mandagiai ir neva bešališ
kai. Jisai apsimeta, kad jam 
rupi ne kurios nors partijos 
reikalai, o tiktai valstybės 
labas. Sako:

“Palaikyt santykius“ dip
lomatinėje prasmėje reiškia 
laikyti diplomatinius atsto
vus — ambasadorius, niinis- 
terius arba diplomatinių 
reikalų vedėjus (chargė d’- 
affaires). Mes norėtume ži
noti, kokius savo diplomati
nius atstovus laiko prie Va
tikano Anglija, Japonija ar
ba Amerika? Arba kokius 
savo diplomatinius atstovus 
laiko tose valstybėse Vati
kanas?

Aišku, kad brošiūros au
torius čia pamelavo.

Iš to nuomanui kaip p. 
Petraičiui (ir klerikalų laik
raščiams, kurie* siuntinėja 
jo brošiūrų) rupi “teisingai“ 
ir “bešališkai“ informuoti 
žmones.

Nežiūrint visų savo pa
stangų nubaltinti popiežiją 
ir įrodyt, kad Lietuva tu
rinti palaikyti su ja ryšius, 
p. Petraitis vis dėlto . yra 
priverstas pripažinti, jogei 
dabar daryti sutartį su Va
tikanu Lietuva negali; jo
gei prieš Vatikano konkor
datą su Lenkija, reikia 
protestuoti; jogei papos pa
siuntinys Zecchini turi ap
leisti Lietuvą. P-as Petrai
tis randa taip pat, kad da
bartiniu laiku Lietuva ne
gali laikyti savo atstovo 
prie Vatikano: atstovas 
jau esąs rezignavęs.

Bet, jeigu taip, tai ku
riems galams šnekėti, kad 
Lietuva vis dėlto turinti pa
laikyti santykius su Vatika
nu ir turinti “kada nors“ 
padaryti su juo konkorda
tą? Nejaugi brošiūros au
torius tiki, kad popiežius 
ims ir atsižadės savo sutar
ties su lenkais?

Jisai į tai netiki, bet jisai 
ramina žmones tąja viltim, 
kad “kada nors“ Vilnius 
bus prijungtas prie Lietu
vos ir Vilniaus bažnyčios 
klausimas tuomet išsirišiąs 
Lietuvos naudai.

Bet tai reiškia, net patys 
Lietuvos klerikalai nesiti
ki Lietuvai jokios naudos iš 
santykių palaikymo su po
piežium. Tuomet vieninte
lis logiškas kelias Lietuvai 
yra — nutraukti su juo vi
sus ryšius ir kovoti prieš jį 
ant tiek, ant kiek jisai re
mia Lietuvos priešus!

POLA TENDŽIULYTĖ

rytdienos jubiliantė — beneficiantė, Flavijus Tessini rolėj 
švenčia 8 metų scenos darbuotės jubiliejų.

Įima pakęsti, —- bet čia eina 'buvo

tinkantis skaičiui narių jsų- 
,jungose, , priklausančiose Bei- 
cbenlitergo komisijai.

Šiaip abi centralinee įstai
gos kolitas gyvuoja kiekviena 
skyrium ir atlieka savo užda
vinius.

3. Kiekvienas sąjungų ryšys 
palaiko savo autonomiją, bei 
bendro veikimo klausimais 
ekonominėje ir socialiai-politi- 
nėje dirvoje sudaroma bendri 
komitetai, kurių ‘uždavinys yra 
taip pat' vesti derybas apie ga
lutinų sąjungų susiliejimų.

Balandžio 22 d. turėjo įvyk
ti Pragoję naujas posėdis su 
drg. Oudegeest’u-

Reikia tikėtis, kad šitos
rybos neužilgio atves č?cho- 
Slovakijoš darbininkų profesi
nes sąjungas prie pilnos vie
nybes.

kai; 31,8 nuoš. proto darbinin
kai; 23,1 nuoš. padieniai dar
bininkai ir 15 nuoš. kitos gru; 
pės. Iš tų bedarbių 22,6 nuo
šimčiai (t. y. mažiaus, kaip 
ketvirtadalis) gauna iš bend
rųjų bedarbių kasų pašalpų. 
Kiek bedarbių šelpia profesinės 
sųjungos, straipsnio autorius 
neturi aiškių davinių, bet jisai 
mano, kad daug mažiaus, negu 
bedarbių kasos. Taigi didelė 
dduguma bedarbių Rusijoje ne
gauna jokios pašalpos.

de-

Bedarbių skaičius sovietų že
mėje tečiaus yra nepalyginamai 

j didesnis, kaip aukščiaus pa
rduotoji skaitlinė, apimanti užsi
registravusius bedarbius. Mano-
ma, kad visų bedarbių Rusijoje 
yra apie milioną ir šešis šim
tus tūkstančiu.

BEDARBIAI RUSIJOJE Padarius, kratą viename
North West Side saliune susek-

iblševikų laikraštis “Trud*' ta įrodymų, kad policija ėmė 
(Darbas) kovo 7 d. įdėjo slrai- graftą ir tuo teikė apsaugą sa- 
psnį apie nedarbą Rusijoje,'Hunui. Delei to policijos vir- 
kuriame paduodama tokie da- šininkas Collins pasišaukė West 
viniai: ‘ Noith Avė. policijos stoties ka-

1925 m. .sausio m. 1 <1. <iar|>p pitoną ir veik visus policistus 
ieškojimo biuruose buvo užsi- pasiaiškinti. Be to saliune su
registravę 658,060 bedarbių, imta kelias statines vyno, 100 
kurie dalinasi sekančiai: 29,1 galionų alkoholio ir 75 galio- 
nuošimčiai pramones darbiniu-.nūs munšaino.

“Ar šiaip ar taip mes į 
Vatikanu žiūrėsim; ar 
žiūrėsim dešiniųjų akimis, 
kaipo į tikybos ir politi- 

. kos atstovų, ar žiūrėsime 
kairiųjų akimis, kaipo 
taip pat į tikybos atstovų, 
bet Lietuvai nereikalingi 
(n e r e i k a 1 i n gų? “N.” 
Red.), — vis tiek santy
kiai su Vatikanu yra tam 
tikrame sąryšyje su mu
sų politiniais klausiniais. 
Ir dėlto, rišant musų san
tykius su Vatikanu reikė
tų plačiai klausimas sta
tyti ir rišti ne vien tos ar 
kitos partijos ar srovės 
nusistatymu, bet pastaty
ti valstybinių klausimų 
srityje”.
Ką gi p. Petraitis suran

da, tyrinėdamas tų klausi
mų “valstybiniu atžvilgiu?“

Jisai suranda, pirmiausia, 
kad kairieji klysta, siūlyda
mi užbaigti visus santykius 
su Vatikanu ir nedaryti su 
juo konkordato. Todėl jie, 
girdi, klysta, kad Vatikanas 
turįs didelės . reikšmės pa
saulio politikoje ir visos 
valstybės skaitančios! su 
juo.

Kad įrodžius šitų savo 
“tezį“, brošiūros autorius 
pasakoja apie, vidurinius 
amžius, kuomet popiežių

Paimsime iš tos brošiūros 
dar kitų pavyzdį.

Lietuvos kunigų klapčiu
kas mėgina atremti kairių
jų laikraščių nurodytų fak
tų, kad popiežija jau nuo se
novės laikų yra pasižymė
jusi savo pragaištinga poli
tika Lietuvai, kad popiežiai 
kitusyk siundė ant lietuvių 
ir prūsų galavažudžius kry- 
žuočius, kurie teriojo ir plė
šė musų bočių žemę. Jisai 
deliai sako:

“Taip, tat tiesa, kad po
piežius Honorius III 1218 
m. yra išleidęs į savo at
stovų Prūsijoje tam tikrų 
raštų, kuriame tarp kitko 
pasakyta taip: ‘Kadangi, 
kaip girdėjom, stabmeld
žiai (1218 m. Lietuvoje 
dar katalikybės nebuvo) 
nei geležies, nei. ginklų, 
nei druskos neturi, ne
bent juos gauna iš krikš
čionių, tai mes norime, 
kad musų ginklais prusai 
prieš mus nekovotų ir 
dėlto mes norėtume, kad 
krikščioniškos valstybės 
tų dalykų prūsams ne
tiektų.’ Štai tekstas to 
rašto, kuriuo popiežius 
Honorius III yra kreipę
sis į savo atstovų Prūsi
joje. Bet čia, yra politi
nis dalykas.“
Puikus pateisinimas: jei

gu popiežius skelbė mirtinų 
karų ir boikotų lietuvių 
broliams, prūsams, tai ta-1

reikalas apie pavojų .atstum
ti nuo savęs kai kuriuos pro
letariato sluoksnius. Mes tu
rime taip elgtis, kad stovė
tume kaip galint arčiaus 
prie proletariato.

“Aš girdėjau iš draugų ši
tuos užmetimus: Ar ne vis- 
viena, ar laimės juodai-rau- 
donai-auksinė respublikos 
vėliava, ar juodai-baltai-rau- 
dona monarchijos vėliava?

“Taigi kad ne visviena! 
Tai via visai ne marksisti
nis klausimo supratimas.“
Pabrėžęs; kad Vokietijos dar

bininkams yra svarbu išlaiky
ti respubliką, Zinovjevas dar 
pridūrė:

“Mes turime pažvelgti į 
skirtumą tarpe monarchijos 
ir respublikos. Proletariato 
klasinei kovai buržuazinė res- 
publiką^ teikia patogesnę dir- 

*vą, negu monarchija. Ne dėl-Į 
to, kad respublika neva ve-1 
danti prie socialės taikos, 
bet dėlto, kad ši valstybės 
forma aiškiausiai atidengia 
tikrąjį klasinį buržuazijos 
pobūdį. Jau mes žinome da
bar, kad ir visuotina balsa
vimo teisė pavirto buržuazi
jos rankose klasinės kovos 
ginklu prieš proletariatą- 
Bet mes turime taip pat su
prasti, jogei rinkimuose tar
pe respublikos ir monarchi
jos proletariatas negali ra
miai nuošaliai stovėti.“
Kai socialdemokratų dienraš

tis paskelbė šituos Zinovjevo 
išvadžiojimus, tai buvo pri
verstas paduoti juos ir komu
nistų organas Ikirline, “Die 
Rote Faline“, kuris pirma Ty
lėjo apie tai, kaip oisteris. Vo
kietijos komunistai, mat, bu
vo jau nutarę antru kartu 
tyt savo Thaelmanną kandida
tu į prezidentus, ir jiems bu
vo nemalonu prisipažinti prieš 
publiką, kad šitą jų nusistaty
mą smerkia net pats Kominter- 
nę popiežius.

Įdomu dar pastebėti tai, kad 
ta .Zinovjevo kalba buvo pasa
kyta pirma, negu i>asidare ži
noma, kad Vokietijos monar- 
chislai stato savo kandidatu į 
prezidentus atvirą kaizerio tar
ną, gen. Hindenburgą. Hindfen- 
burgo kandidatūra padarė ko
vą tarpe respublikos ir mo
narchijos dar griežtesne, ir lo
dei Zinovjevo išvadžiojimai įgi
jo dar didesnės sVaflMis. 

,. Vienok /Vokietijos komu įlįs
tai jau nclurėjo moralės drą
sos pakeisti savo nusistatymų, 

_______ ___ 1 Jie. buvo išlieję tiek pamazgų 
reikalas ne apie balsi,i skai-'ant socialdemokratų uz jų rė
čių balsų nuostolį dar ga-hnimą Marxo kandidatūros ir

Apžvalga]
-__________ ■.... - ----------------------------- 2

ZtNOVJEVAS PRIEŠ VOKIE
TIJOS KOMUNISTUS

.Vokietijos prezidento rinki
mų klausimu buvo kilęs aštrus 
nesutikimas- tarpe Komunistų 
Internacionalo centro ir Vokie
tijos komunistų partijos*. Savo 
laiku Amerikos spaudoje buvo 
žinių, kad Kominterno pirmi
ninkas Zinovjevas reikalavęs 
Vokietijos komunistų balsuoti 
už demokratinio bloko kandi
datą, Marxą, o ne statyti savo 
atskirą kandidatą. Ši žinia, pa
sirodo, buvo teisinga.

Berlino “Vorvaerts“ savo ba
landžio 21 d. laidoje paskelbė 
ištraukas iš Zinovjevo kalbos, 
laikytos balandžio 4 d. Mask
voje praplėstame Kominterno 
vykdomojo komiteto posėdyje. 
Kalbėdamas apie Vokietiją, 
bolševikiško Internaciosalo va
das, pareiškė, kad tenai dabar 
ilgesniam laikui turės didelės 
svarbos klausimas: respublika 
ar monarchija? Toliaus jisai 
pasakė: J

“šitoje istorinio plėtojimo
si fazėjtei proletariato dikta
tūros klausimas turi tiktai 
propagandos reikšmę. Vokie
tijos darbininkai instinkty
viai jaučia, kad dabar yra 
pastatytas nusprendimui 
klausimas ‘buržuazinė res
publika ar monarchija’. Iš 
baimės, kad prie Da,wes’o 
plano ‘malonių’ neprisidėtų 
dar mbnarchizmo baisenybės, 
jie balsuoja už socialdemok
ratus, matydami lame savo 
išganymą. Jeigu musų parti
ja to nesupras ir nesugebės 
bolševikiškai išrišti klausi
mą, tai mes neteksime dar 
dauginus pasekėjų. Čia eina

sta-

I

daug 
savo 
kad 

savo

pripliauškę tiek 
“revoliucinių“ frazių Už 
kandidatą, Thaelmanną, 
jau nebegalėjo pakeisti 
frontą. Partinė “fanaberija“ 
privertė juos, nepaisant Komin-

, » i PADEGĖLIS KASMATĖ

Popiežius ir Lietuva.
(Tęsinys)

Bet popiežiui krikščionybė ne- juros krantų, jį tenai nudėjo, 
daugiau terūpėjo, pegu jo tar- 

tc-rno centro įspėjimo, eiti prieš nams kryžuočiams ar jų kuni- 
respublikos šalininkų bloką ir gams! Nieko popiežius nepada- 
tuo Hudu netiesioginiu budu re, kad teisybę, kad krikščiony

bę apgynus—žiurėjo vien tik
tai, kur pasipelnius!

Lietuviai su lenkais 
kartų kryžuočius sulupa, sulau- sas lenkų laivynas pasitraukė 
žo įų galybę. Po 1561 metų Lif- nuo Zambijos. Pasklydo gan- 
liandija, Kurliandija Ir žemai- dai, kad po stabmeldžių pamal- 
tija patenka šiokion tokion pri- <lų lenkams prisivaidinę kaž ko- 
klaUsomybėn nuo Lietuvos-Leu- kios baisenybės, jie nusigandę 

Ir ką popie- ir pabėgę. Tačiau laimėjimas 
Jisai greta su vokiečių atnešė pamariečiams ir nelai- 

joti balsų tarpe neprotaujančių grobikais protestuoja prieš tokį mes. Soplytis, mat, nuvaryda- 
,darbininkų, kuomet socialde- lietuvių žygį (kam lietuviai kry- mas nuo kranto laivus, užmir- 
mokratai nuėmė savo kandi- žuoČius sulupę), nes esą lietu- šęs žuvis išskirti, — jas taip 
data respublikos bloko naudai. vjaiz tokiu žygiu apiplėšė bažny- pat nubaudė per keletą metų

tuo budu i 
remti monarchistus. Taip žmo
nės kartais gauna užmokėti 
brangią kainą už savo dema
gogiją.

Maskvos gizeliai Vokietijoje, 
žinoma, tikėjosi, kad jie, jeigu 
ir pakenks savo taktika prole
tariato reikalams, tai bent pa
lys pasipelnys. Jie manė, kad kijos karaliaus, 
jiems esant gera proga pažve- žius?_  ~‘

Bet ir čia jie apsiriko. iNes 
antruose balsavimuose jie lai
mėjo vos tiktai keletą dešim
čių tūkstančių naujų balsų, 
kuomet visų balsuotojų prisi
dėjo pusketvirto miliono. Tai
gi socialdemokratų balsų ko
munistai nesugebėjo prigauti 
ant savo meškerės, ir grynas 
jų besmageniškos taktikos vai
sius yra visiškas komunizmo 
diskreditavimas Vokietijos dar
bininkų akyse!

DARBININKAI ČECHO-SLO- 
VAKIJOJE VIENIJASI

keletą

vidurius ir kaulus lauže sudegi
no, o mėsai, dideliame katile ver
dant ypatingu būdu savo Die
vams meldėsi. Kai mėsa išvi
rė, vyrai ją ėmė valgyti, links
minosi ir puotą kėlė (moterų 
neprileido). Po kelių dienų vi-

čią! / žvejai nieko neebgalėjo pagauti
Po viso to kas buvo praeity, juroje

po visų šunybių, kurias popie- žvejai ėmė Soplyčiaus prašyti, 
žius padarė Lietuvai šitokį atvė- kad jisai sugrąžintų žuvis. Tą
jį protestuoti— ar gi begali bu- sai liepęs surinkti aukas ir nu- 
ti šuniškesnės akys pasauly! pirkti apeigoms reikalingą juo- 

Bet popiežiui—tai lestina: jis dą kiaulę ir alaus. Susirinko to- 
šventas tėvas, neklaidingas! je pačioje vietoje, išpiovė kiau- 
Tik čia matyt, bus kiek pakly- lės papilvę su papais ir įmetė į 

mares, o išvirę mėsą su tam 
tikromis apeigomis, kėlė puotą. 
Netrukus žuvys sugrįžę. Tai bu
vę 1526 metais. Bet ir šis lai
mėjimas neapsiėjo be tam tik
ros nalaimės. Vienoj vietoj 

krikščionybės apašta-1 auka rfd/0’ bet k,itoj PT<“‘ 
lai Lietuvoj pasirodė X-X1 šimt- fvyskupas Georg 
motį, lietuvių kraujuotas krikš-von įsake visus puotoj-

!pamaldose dalyvavusius ūkinin
kus sušaukti ir smarkiausia nu
bausti. Jisai liepė padaryti iŠ 
poperio vyskupo mitrą, nupieš
ti ant jos kiaulės ir velnio gal
vos, ir užmaut ją SoplyČiui ant 
galvos. Visi “nusikaltėliai“ su
varyta vienon trobon prieš vys
kupo rumus drabužiai nuvilkta, 
marškiniai nupiauta aukščiau 
juostos, rankos siraišiota ir h 
kirsta jiems po gerą rykštę. 
Sekminių šventėms susirinko 7 
—8 parapb'ų žmonės, 
(“vaidelių vyskupas’) 
nuogiais palydovais 
bažnyčion mišių klausytų ir su
statyta pas altorių veidais į
žmones. Tam tyčia pakviestas 
Legyčių (Legitten) klebonas

* , 
dęs: grobė ir nepataikei..

4. Popiežius pelnės — 
Šėtonas džiaugės.

Profesinių Sąjungų Interna
cionalas- (kurio centras Ams- tas tęsėsi daugiau 500 metų, ir 
terdame) jau' buvo pranešęs, vis tiktai po 500 metų Lietuvoj 
kad šių metų sausio 28 d. Rei- buvo daugiau senojo pagonizmo, 
chenberge laikė bendrą posė- negu krikščionybės. 500 metų 
dį čechų profesinių sąjungų krikštijimo vaisiai gausiai pa- 
centras ir centralinė profesinių rodo, kiek popieeži^us plėšrus 
sąjungų komisija, pirminiu- darbai buvo žalingi pačiai krikš- 
kaujant 'Internacionalo sekre-1 čionybei. Tai nėra tušti žo- 
toriui, drg. Oudegeest’ui. Po-|džiai, -—ilgiausia eilė istorikų- 
sėdžio tikslas buvo pasitarti liudininkų juos patvirtina. Šit 
apie dviejų centralinių pratesi- keletas jų. Kronikininkas Lu
nio judėjimo įstaigų’ suvieny-Įcas David pasakoja, kad tarpe 
mą ČechoSlovaikijoje. Tuo 
shi tapo padaryta laikina 
tairliis, kurios turinys 
toks:
" 1. Suvienyto profesinio judė
jimo priešakyje Cecho-Slova- 
Rijoje stovės vienas- profesinių 
sąjungų centras, einant tarp
tautinių profesinių sąjungų 
kongresų principu:' “Vienoje 
valstybėje vienas centras.”

2. Kad pasiekus šito tikslo, 
DSC. (čechų sąjungų centras) 
eina bendrojo profesinių są-'leista atlikti pamaldas senovės 
jungų centro pareigas taisyklė- bųdu. Albrechtas mielu noru 
mis, kurios bus išdirbtos ve-' numalšinęs savo krikščionišką 
liaus'. Reichenbcrgo sąjungų,karštį ir leidęs jiems pagoniškai 
komisijai ■ priklausančios są-melstis. Tuomet zanibiečlai su 
jungos (vokiškos) dedasi į per rinkę pinigų nuperka juodą bu 
Beicbenbergo komisiją, prie lių, nuperka dvi alaus barki. 
OSC. j OS'C., kaipo viso krašto Susirinko daugybė senobės ti- 
centrą, įstoja skaičius n'aj'ių iš kybos išpažintojų. Sopl.vtis mi- 
Reichenbergo komisijos, ata nios lydimas, nuvedė bulių int

tik- 
su
yra

Lenkų karaliaus Zigmanto iš 
vienos pusės ir kryžuočių ma
gistro Albrechto iš kitos pusės 
kilęs karas 1519 metais. Len
kai įsiveržė j prūsų žemę, naiki-į 
no ir plėšė ją. Kitais gi me
tais esą atsiuntę iš Dancigo sa
vo laivus prie Zambijos kraštų 
—Albreichtas buvęs jau visai 
nusiminęs. Tuomet patys Zam
bijos gyventojai pasiūlę jam 
pagalbą, bet su sąlyga... kad j(J 
žiniui SoplyČiui (Soplytis) butų

Porai metų praslinkus

Soplyti 
su pus

ini varyta

pęs visiems doriemsiems žmo
nėms melstis už tuos netikėlius. 
Pamaldoms pasibaigus Zambi
jos vyskupas liepęs Soplytį iš
kelti į aukštą stulpą, kad jį gar- 
lėtų matyti didžiausios susi rin
kusios minios.
nas pusnuogis “prasikaltėlis“ tu
rėjęs praeiit pro Soplyčio salį, 
kuris jam turėjęs drožti į veidą. 
Soplyčio sėbrai grįždami pro jį 
.-lirai kic!.\ iena • Imvj" > < •) d \ - 
čiui šerti į veidą!

i Bus daugiau)

Paskui kiokvie-



šimtakojis

bile kada, kuomet reikia
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prie daugelio piminėtų
& Dato parduoda žemę

tai patys spręskite, 
kurs

firmai valdyti ge- 
savasčių vidui 
savastys kurios 

pat tako di 
tikrai už-

(936'North' Michigan Avenue 
YrtLEPHONE SUPBR10R 7046 <

Specialiai žema kaina
Su 2 durim.......

nuo 
rci- 

() tam reikia 
o čia samdo-

regystę. Prirenka teisingai akiniu* 
Visuose atsitikimuose egzaminai 
ma» daromas su elektra, parodai- 
čia mažiausias klaidas.
atyde atkreipiama | mokyklos vai 
kus.
Vai:

Kalbos apie nebūtas 
daiktus.

»• be n f R HOME ', Michigan Avė., 

atsakomybės 
man vinaa 

.... kaip

miestas,, tai bus žaidimai'dėl vakari
nių valstijų. Į pietus eina Marųuette 
Highlands (2) Waukegane 
pat šio augančio miesto, 
liau į pietus 
landa (3) 
prie ežero, ideale vieta 
Nile Center (4) — 
kur “L” įgauna 
Nori h 4 Edgewater
greitai auganti North Side. Berwyn 
Gardelis (10) ir Riversido savastys 
(11) ideališka vieta dėl 'rezidenci
jų ir biznių, La G range (12) —» pa- 
geidaujamos soutv/est savastys. 
Calmuet Highlands (14) — turtin
game ir greitai augančiame Caluniet 
disrikte. Lincoln ir Albany apart- 
mentiniai namai (6) — trisdešimtis 
du, dviejų flatų parduodami lengvais 
išmokėjimais (penkiolika jų jau yra 
parduotų). Devonshore (7). 3520-30

Pagalvojus apie real estate tuojau 
ateina mintis apie Krenn & Dato fir- 
m$ — ir tai yra teisinga, nes Krenn 
& Dato yra vadovaujanti firma ir la
bai gerai įsteigta ir suorganizuota, 
be klausimo.

Didelis tvirtumas ir beveik neapru- 
bežiuoti resursai Krenn Dato, su
teikė galimybę 
r i a u si a s s u bd i v i z i j ai 
ir lauke Chicagos - 
strategiškai randasi prie 
tižiausio išsivystymo i 
dirbs pinigų ^iems kurie investuos j

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAI

niekad ne- 
ir tt. Stip 
sudėjimo 

tolimesnes 
Bet šiandien 

Suar- 
mie- 

lova rundu-

bažnyčkm, nekalba rožančiaus 
nevažiuoja 
kada 
mis, 
stoti 
šaltą

ipnas 
kitus

šventus užkampius, 
tie rinkimai. Nejau 
Matau renkančius, 
čius ir šit išrinktus.
iš to nelaimingo surašo, kur j 
konstitucija savo paragrafais 
draudžia būti tam krašte. Iš
rinktuosius Inoj veda j sęį...

Antrų

Vartokite bile kur
valyti’. Jis nuvalo malevotas ir varnišiotas vie
tas, tile grindis, medžio darbą ir sienas, švariau 
. &ir greičiau negu kiti skystimai parduodami. • 
Tikrai nesužeis tų daiktų ir rankų.
Prašykite savo pardavinėtojo 1 kiano šiandien.

holeros... 
, bedar- 

reikes juos 
iššaudyti. Atrodo 

menka, sukelianti 
Tai ne laikraštis 

ne' mokslo knygas 
l'ai atlikti reikia 

kojų, šimtą 
imlų. Bet jis 

išrinktasis, ■ kurs 
ganė kiaules.

na, '■ ne, bet įkalėj imą 
renka -vėl tas pat.
valdžia rinktoji.
ką aš mačiau?
kščiai: klebonai
bepeikia

- keturi namai 
yra išrenduoti, 

koperatyviais pirkimo

Palengvins akių įtempimą, Kuru 
Mti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo 
tumo, skaudamą akiu karštį, ati 
taiso kreivas akis, nuima katarak 
tą, atitaiso trumparegystę ir toli 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminąvi 
čia mažiausias klaidas,' Speciali 

\ ‘ ;___ :___ .j
Akiniai nao $4.00 ir augičiao 

10 iki 8 v. Ned. 10 iki f p. » 
1545 West 47th St

Pažiūrėkite augščiau žemlapį ir 
pastebėkite daug progų dėl pelno. 
Pirmiausiai apsvarstykite, kad jos 
randasi trys ir pusė mylios nuo eže
ro, biskj į pietus nuo Kendsha (1). 
Čia yra rengiamus didelis resortų

— prie 
Dar to- 

, Highland Parp High- 
pačioje šiaurinėje dalyje 

namų, 
grupė savasčių 
didelės vertės. 
(5) — Chicagoj

CROVVN ir GIBSON ladaunės yra pagarsėję 
ledo ekonomiškumo, nes jos yra padarytos iš 
terijolo, kuris geriausiai šaltį laiko. SubudaVotas 
iš parinkto kietmedžio, dailiai palevotas. Vidus sa
nitariškai baltai enameluotas ir turintis dailiausią

KKENN & DATO, 036 
Chicuiio

Gerbiamieji: Be jokiou man 
<lel pirkimo, malonėkite atsiunti 
(smulkmena* Būvančių nuni.........
parodytu uugščiuu ant žeinlupiu.
VKrdaa .............. ...........................
Adresas
Telefonas

Lietuvių Dentistas patar 
naus geriau.

Traukimai dantų ba 
Bridge geriausio mukso. 
pi ei tona galim* valgyti Įdėmiausią mai
stą. Garantuojama visą savo darbą, h 
žemas musų kainas. Sergikite save 
dantis, kad nekenktą juaą sveikatai.

1545 West 47th Street

siškis pamatė ant savo nosies 
nukritusią dulkę labai užsi- 
širdo ant tarnaitės už neva Iv- g *
mą. Dabar nuvalyti sunku, be 
darbininkų. Bet tai dar niekas, 
o svarbu tas, jog dulkės nega
lima paprastai nubraukt 
nosies su šlap 
kia ją nupūsti

Su 2 durim per šoną
ledą dedamos ......... SI 9.65

Baltai Enemeluotas Me
dinės ir Metalinės le
daunes labai didelės
mieręs ......... ....... $34.70

Ir šimtai kitokių šaipų, Madų 
ir baigimų

žmogus 
laikus, 

Į kad automobiliais nevežtų, nie- 
t kas negerbtų... o vien šunys į- 
I sikaudę uodegas suktųsi ap
link.

Dabar, ž.nnnia, valgant bu
vo apie ką pakalbėti, čia atsi
rado rimta proga užjausti 
kiauliaganiams. Kad no ta 
konstitucija, jis daug ką pada
rytų j<t nuraminimui... bet 
“bet” visados lieka “bet”.

Dar paprasta. Bet kada nui-

II. Sapnai.
Kaip paprasti žmonės, kiau- 

liaganiai, per sapnus palieka 
karaliais, prezidentais, nevedę 

vedusiais ir kitais, kuo nesi
tiki tikrenybėje, taip lygiai ir 
aukštieji per sapnus prisimena 
tuos laikus, kada gražioji sau
lute augino rožių žiedus... o 
kiaulės griaužė blogai gano
mos dabartinių -aukštenybių

Kartą susisapnavo ir mūsiš
kis. Manieros prezidentiškos 
liko, bet ganymas visai.,, kiau- 
liaganio. Dury prisimaišė ir 
avinų, tokių gauruotų, kaip iš

liuose, laikydamas 
Dr-ą šliupą nendi? 
daktaru. Tik turiu 
jums i ausį, jog ir jis pats dar 
nesenai išriedėjęs iš kiaušinio, 
o sakosi dar prieš tai jiu saky
davęs pamokslus, žinoma, pra
šysiu jūsų -apie tuos nebūtus 
dalykus niekam nepasakyti.

—šimtakojis.

Mes daugiausia kalbam apie 
tai, anie ką mažiausiai nusima
nome* Gudrusis profesorius 
Einšteinas tiek apsuko galvas 
su sdvo relatyvizmo pasakomis, 
jog mes daugelis iš tikro imam 
abejoti apie pasaulio sutvarky
mą. Bet kada pabudęs pama
tai šviesą, kada turi kerštą kam 
nors išlieti, tai tuojau pajunti 
esant šio to, .šen ten. Bet aš, 
kaip nekaltą, tvirtinu, jog mes 
esam Lietuvoj, o kitur esantieji 
tik apie ją galvoja.

Ką mes dabar turime: val
džią, krikščionis demokratus, 
kariuomenę ir kt. yra nebūti 
daiktai, nes iki nepriklausomy
bės laikų dar jų nebuvo. Apie 
nebūtas daiktus šiandien labai 
kalbama. Dabar suprasit, kad 
apie nežinomus ir uebutus daik
tus daugiausia kalbamą...

Na, tiek to. Prie nebūtų 
daiktų reikia skaityti ir univer
sitetą su jo profesoriais. O jų 
tarpe esama ir devyngalvių. 
Yra toks Tamošius, tik, žinoma,, 
ir šis yra netikėlis, kaip anais 
laikais buvęs. Kada jam paro
do profesorių, jis, sako, jog ta< 
gimnazistukas. Ar gudrus ai 

j kvailas 
'Profesorių Herbačauską, 
buvo profesorium ir Kauno uni
versitete, skaito tik keturklasių 
vaiku (tai tikrai išsitarė Šiau- 

paskaitą). 
pripažinti 

priminti

dievo avinycios.
. -Gerą vilną ir prezidentas 

gali kirpti, — nusišypsojo mū
siškis.

Ei užsienių reikalų ir vi
daus reikalų... atgink kiaules 
nuo bulbių, iš daržų, — pa
liepė mūsiškis.

Kada pradėjo eiti pakilęs, 
apie jį aplink ėjo šunys, viens 
kitam įsikandę nuodegas. Mū
siškis sukosi, sukosi, 
klupo.-, ir viskas dingo 
Pabudo.

—-Mat, kaip gali 
greit sugrįžti į tuos

mųjų sušvinkęs kvt 
mūsiškį privesti iki c 
o paskui, už pastabas 
biai sustreikuos 
po vieną, 
dulkė visai 
visą tautą, 
cenzūruoti, 
konfiskuoti, 
mūsiškiui šimtą 
akių, visko po 
paprastas., 
tarp rožių

Peter Pilsen Sako 
Tik pabandykite šitą vigo 

ko greitai valytoją.

MARE DUNDU LIENfi
Polos Tendžiulytės benefise, geg. 10 d., Lietuvių Auditorijoj, 
vaidins Daros rolę. Šiandie ji švenčia savo 25 metų scenos 
darbuotės j u bi tėj ų.

Diltributed btį

CHAS. NOVAK& SON 
faintera' Supplies

III. Tolesni sapnai
Visi sako, jog aš 

keikiu, nesinervuoju 
raus budo, stipraus 
ir, na, raskit patys 
mano ypatybes 
sapnas visa lai. sugrįovė 
de. Kaip paprastai — i 
gu. Miegu lovoje 
si mieste, miestas randasi vals
tybėje, b valstybė ten, kur a- 
merikonas neduoda savo dole
rių, į kurią pusę vokiętys atsi
sukęs susiraukia arba latvys 
prisiunčia draugingumo tele
gramą, bet kišenėj laikydamas 
suspaustą... špygą. Apie len
kus tuo tarpu tylėsiu... Kaip 
aš kvailas, dar kartą duosiu 
klausimą: kur ta valstybė turi 
daugiau priešų: viduj ar lau
ke (iš pusės kaimynų). Čia, 
žinoma, šyptelsiu, jog kiek
vienas storas klebonas, kiekvie
na rožantinė davatka lygiai su 
katalikiškai keptu prezidentu 
skelbia man karą. Tik nemany
kit mane norint kariauti. Ne. 
Jie visi puola kam neinu baž
nyčion, kam neduodu pinigų, 
o vietoj jų noriu įvesti geres

nės veislės kunigų, na, kad ir 
jork.širų/ Jie savo veislę nori 
tiek pagerinti, kad tiktų net į 
užsienį eksportuoti.

Mat, sapnas sukosi po K lai
svintus ir ne

vis, mat, 
išsipildys, 
agiluojan- 
bet visus

MATYKITE TUOJAUS ŠIUOS 
BARGENUS

(Feljetonėlis)
I. Mano šimtoji koja.

Dabartiniais laikais žmones 
nenusivokia: viską vadina prie 
šingais vardais. Jei tu esi kvai
lys, tai aš esu tikras, jog tave 
už tai giria, garbina ir 11. Jei 
jus netikite, tai aš šiandien ga
liu eiti derybų, na, kad ir iš 
paskutinio lopo, kuris dar lai
kosi ant vieno siūlo, jog už 
tai tave kasdien kelia ir kelia 
naujon tarnystėn. lik, gerbia
mieji, neužmirškite, jog aš tą 
visą rašau Kaune,- o ne kur 
kitur. Kitur, žinoma, kitaip ir 
yra, bet čia... taip kaip yra.' 
Bet jei, daleiskim, aš kvailas ir! 
tu kvailas, tai mudu liksim abu1 
kvailais- Mat prie to reikia j 
tani tikrų sąlygų, būtent, kad 
vienas iš dviejų butų gudrus.. 
Vienas valdytų, o antras prieš; 
jį pultų ant kelių. Bet kada; 
abu kvaili, tai abu puls ant 
kelių vienas prieš kitą, o iš to, 
žinoma, Žmonės juoksis ir kris 
valdančiojo autoritetas, su to
mis išimtimis reikia skaitytis.

Nors esu su šimtu kojų, bet 
kitą kartą atiduočiau jums 99 
likdamas tik su viena, kad 
kaip nors man kas paaiškintų 
apie tai, kas yra, ką matau, 
ką užuodžiu ir lt. Na, kad ir 
toks dalykas: vienas nepatiko, 
ištrėmė jį lauk. Grįždamas ne 
tik pats atvažiavo, bet dar at
sivežė savo paveikslą ir pasta
tė universiteto salėje, meno 
parodoj, lyg, rodos, jis tuo 
jau liko menu, būdamas trem
tiniu. Nors jis profesorius 
Herbačauskas, bet aš vis dar 
nesutinku, kad jis butų per 
ištrėmimą likęs menu, ar meno 
dalyku. Atiduočiau ir pasku
tinę koją tam, kas gudriai iš
aiškins kvailiatisį dalyką: dri
ko prezidentas, arba jo žmo
nos žemesniųjų tarnų aukštes
nieji padėjėjai' niekados neina

atlaidus ir tt.» o 
žmonės paseka jų pido 
tai akimirksniu pasiūlo 
prie sienos, arba lįsti į 
rūsį, arba ant rankų de

da, rakina retežius. Netik ko
jas, bet ir viską iki paskuti
nės kulšies jums atiduočiau už 
paaiškinimą, sau i>asi likdamas 

akį ir vieną smageną 
kad tą visą suprasti.

kti su kantrybe. Paskui: visi 
visų reikalų ministeriai ar ku
nigai rašosi į cicilikus... visoj 
Lietuvoj vėl lieka lik septyni 
krikščionys demokratai, kaip 
senovės laikais buvo likę tik 
septyni kunigai.

Pažiūrėkit, gerbiamieji, ką 
sapninykas paiškina.
Kauna 1925. JV-J ‘

Ar jus žinot, 
Gi visai atvin- 
iš sakyklų ne- 

icilikų, bet sako, jog
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NEPRALENKIANTIS BESIPLėTOJIMAS

Šimtas Milionų Dolerių 
Pati Smetona Chicagos Savasčių Pasirinkimui

Sheridan Road (8). Aldine (9). South 
Shore Manor (13) 
kurių apartmentai 
parduodami 
pagrindais.

Dadėjimui 
vietų, Krenn 
akrais beveik visose valstijose šioje 
šalyje ir Canadoje.* Su tokiu dideliu 
išsiplėtojipni, nėra nieko stebėtino, 
kad paminėjus real estate, tuojaus 
ateina mint i n Krenn & Dato — di
džiausia real estate organizacija ptr- 
saulyje!

Jūsų dasižinojimas apie bile vieną 
nu»sų besiplėtojimų yra pageidau
jamas — mos maloniai suteikiame 
visas smulkmenas. Atsišaukite as
meniškai, telefonuokite arba iškirpę 
atsiųskite kuponų — jums nebus- už 
tai jokios atsakomybes.

1652-54 Blue Island Avenue 
.Telefon CANAL 0732.

Ad. I
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CHICAGOS
ŽINIOS Kas atriHko su “Lyros”

Choru

Žalimienė neprisipažysta 
nunuodijusi ’ savo vyrą

penkių metų atgal . čia 
progresyvia choras. Bet 
bolševizmo siautimui.

Nvpiikusi jokio aršeniko, 
salco ji.

loję srityje.

gyvavo
užėjus 
neišliko nepaliestas ir šis cho
ras.

Praėjo keli metai, bet nieko 
nebuvo veikiama
Bet padėčiai kiek pakitėjus, la
po sutarta tverti naują chorą, 
pasitikint, kad gal jis ir įstengs 
išsilaikyti. Gimė tad

Šį chorą

’ Ecrnice žalimieiičs, kaltina
mos nunuodijime savo vyro Do
mininko, byloje jau užsibaigė choras, 
liudijimai kaltintojų (valstijos) į vo daug kalbėta, kad šis cho- 

liudijimai riis butų nepriklausomas, kad

Lyros”
tveriant bu-

pusės ir prasidėjo 
kaltinamosios (Žalimienės) pu
sės. Vienu pirmųjų 
kų buvo pati žalimienė. 
dijo. vakar ir užvakar.

žalimienė užginčijo 
kaltinimams prieš ją. 
nuodijusi savo vyro, kurį labai 
mylėjusi

prie jo galėtų priklausyti vi
sokių pažvalgų žmonės.

Bet neilgai taip buvo. Vieną 
gražią dieną musų tavorščiai 
susirinko skaičiuje apie 15 as
menų, jų tarpe ir bolševikų 
Kanklių choro narių įr nutarė 

i prie Proletarų Meno 
jimą jai galvon nebuvo atėję. Sąjungos. Pats dalykas nebūtų 

meiliškų l^'P blogas, kaip nepatogus ir 
užginčijo keistus. Nepatogus tuo, kad

liudinin-
Ji liu-

visiems
Ji lie

taip kad apie nuodi-1 I'1 iridėti

su Kalinausku jokių 
ryšių neturėjusi ir 
visiems mažosios. Onos Silverec- 
ki liudijimams. Aršeniko taip 
jau ji nepirkusi. Ji be to liudi
jo, kad jos vyras Domininkas, 
už kurio nunuodijimą ji yra 
kaltinama, tankiai vartodavęs 
aršeniką nedidelėmis dozomis 
nuo vidurių ligos, kuriąją jis 
jau senai sirgęs.

Pirmąją dieną žalimienė bu
vo labai nervinga, tankiai ver
kė ir kartais taip pradėdavo 
raudoti, kad reikėdavo nutrauk
ti teismo posėdį. Bet antra 
dieną ji buvo rami.

Po žalimienės liudijo du dak 
tarai.
linias mirė nuo plaučių, uždegi
mo, o kitas liudijo apie arše
niko vartojimą vidurių ligoms 
gydyti.

Nepatogus tuo, kad 
viišminėtą Sąjungą sudarė vie
nos sriovės' žmonėš. O keistas 
tuo, kad daugelis tavorščių mė
gino įtikinti, kad ir ‘ Birulė” 
priklauso prie minėtos Sąjun
gos ir naudojasi jos ‘‘malonė
mis”. Štai kokias priemones 
taverčiai vartojo, kad tik cho
rą įtraukus g savo Sąjungą.

Susirinkime, kada sužinota, 
kad choras jau tapo prirašytas 
prie minėtos sąjungos, pasireiš
kė nepasitenkinimas ir liko nu
tarta sekamoj pamokoj apsvar-

Visa Chicagos liet, teatre h 
publika su nekantrumu lauki: 
10 d. geg. mėn. tai dienai skir 
to nepaprasto iškilmingo vnidi 
nimo, kurį rengia Vaičkaus 
Dramos teatras, padedant ge
riausioms Chicagos scenos pa
jėgoms, Polos Tendžiulytės nau
dai, kaipo dovaną už ištveriuin- 
gą darbą tąsoj 8 metų lietuvių 
teatro labui. Gal būti pirmas 
apsireiškimas lietuvių teatre, 
tame vaidinime loš Žymią rolę 
dar viena jubiliantė, gilios pa
garbos verta, gerai (’hicagos 
visuomenei žinoma seniausia ar
tistė M. Dundulienei. Jai su
kanka jau 25 metai, kaip ji 
prie sunkiausių aplinkybių lau
žė pirmus ledus ir skynė takus 
ruošdama dirvą nuolatiniam
rimtam teatrui. Garbė tau ne- 
nuilstoma teatro darbuotoja.
Tavo vardas nebus užmirštas 
ateinančių kartų. Kaip maty
ti tai bus kai pi r lietuvių artis- 
tų-menininkų šventė, nes vie
na jubiliantė Pola Tendžiulyte, 
Viešnia iš Lietuvos, o antroji 
tai galva 'Chicagos lietuvių ar
tistų ,M. Dundulienė, praties 
viena kitai ranką toj musu 
margo gyvenimo meno šventėj. 
Tai bus kaipiir simbolis susijun
gimo Lietuvos artistų su Chica
gos “vienybėj galybė.” Lai 
gyvuoja sujungtos lietuvių te
atro pajėgos, lai teikia mums 
gyvenimo džiaugsmą ir gaivina 
nuvargintą kaasdieniniais 
pesčiais musų sielą, 
sijungia tą dieną ir 
lietuvių šeimyna po 
dra meno vėliava ir

NAUJIENOS, Chicago, UI

Lieluviy teatre retenybė

SbjthuieBH/fi /ff..

šeštadienis, Geg. 9 d., 1925

Vienas liudijo, kad Ža-

Lietuvių Rateliuose.
Masinis mitingas rytoj

Laukiama didelio žmonių su
plaukime iš visos (’hicagos. 
Dabartiniu laiku lietuviu v

niaus klausime. Pradedant nuo 
Želigovskio užpuolimo ir bai- 

dienomis Chica- 
niekad

nuo musų sosti- 
ir visad atsiliep-

giant šiomis 
gos lietuviai 
nuleidę akiu c *•
nes padangės
davo i kiekvieną įvykį.

Rytoj Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj bus masinis mitingas 
užprotestavimui prieš Popie
žiaus atidavimą Vilniaus. Len
kijai. Visi lietuviai pasipiktino 
tuo neteisingu bažnyčios gal
vos žingsniu ir štai kodėl jie 
rengia eiles protesto mitingų. 
Chicagiečiai taipogi i 
džia ir žada atlikti savo darbo f

Koki bus paroda Po lietuviškąja Chicago 
besidairant

pasilieka Califomijoj, bet vė
liau gal ir gryš Chicagon.

Visi jo skaitlingi draugai 
sveikina jį ir linki jiems lai
mingo gyvenimo. Bet jie no- 

jpatyti juos vėl savo tar-retų

visnome-

Visi chicagiečiai turėtų 
krusti rengtis j Vilniaus Vada
vimo Komiteto rengiamą dide
lį koncertą Vilniaus lietuvių na
šlaičių naudai. Tas koncertas 
nustebins visus savo gražumu. 
Man teko susitikti su koncerto 
rengėjais ir jie man rodė sąra
šą koncerto dalyvių. Tikrai 
dalyvaus dideJės spėkos, geriau
sios lietuvių muzikalinės ir an 
Cistinės, o taipjau bus ir sveti
mų ir tai ne vienas kitas, bet 
desetkais.

Ištikrųjų, chicagiečiai yra lai
mingi, kad jie 
certus girdėti, 
juos įvertinti 
atsilankymu.

su-
—Viešintiškis.

“Ozimdzi-Drimdzi
Gegužės mėnesį lankysis šiose 

kolonijose:

10

16

gali tokius kon- 
Ir jie turėtų 

savo skaitlingu

19
20
21

ru- 
Lai su 

visa musų 
viena ben- 
sudainuoja 

styti tą dalyką. Čia reikia pa- skardžiais lietuvių balsais mu- 
peikti tuos, kurie būdami prie- su menui himną! —D.
šingi prisidėjimui prie Sąjun
gos, užgirdę, kad choras jau 
yra prirašytas, numojo ranka 
ir nebeatėjo į sekamą susirin
kimą, tuo leisdami bolševikams 
sudaryti’ didžiumą. Sekamame 
Kirsirinkimc buvo dedama pa
stangų atšaukti tą nutarimą, ir 
čia pilnai pasireiškė bolševikų 
partyvtškumas. Jie tvirtino, 
kad dailė negali būti beparty- gėjai ir kalbėtojai pirmiausia 
viška, nes ir kunigai hažnyčio- paaiškins ant kiek popiežiaus ir 
se palaiko dailę, bet ji yra sa- Lenkų konkordatas paniekino 
votiška, todėl esą fr mes nega- Lietuvos teises; toliau bus mi
lini: su hile kuo eiti. Tai tiesa, nėta kokią naudą turi Roma ir 
kati kunigai taip daro, bet tai Varšuva iš ano konkordato; ko- 
dar nereiškia, kad ir mes tu- dėl popiežius neatkreipė domės 
rime kunigus sekti ir panašiai 
jiems daryti. Priėjus prie bal-

Kas bus pranešta masi 
niam mitinge?

Teikdami lietuvių
nei musų organizuojamą °Šių 
laikų įvykiai Rusijoje” paro
dą, mes atkreipiame lankytojų 
dėmę į sekamą:

1. Medžiaga yra objektyve ir 
h: šališka, kas ryškiai buvo pa
brėžta Europos ir Amerikos 
spaudoje.

2. Prieš žiūrėtojų akis atsi
dengia platus ir vaizdingas 
Veikslas paskutiniųjų metų 
gėdijus, kuri sunkia našta

pu.- 
tra- 
už-

Susirinkusieji į masinį pro
testo mitingą, gegužės 10 d. UŽ- 
girs daug Įdomių dalykų. Ren-

3. Medžiaga. ticJc Jyairi, 
nebus nieko nuostabaus,

mes skaitome savo pareiga

jos 
jei

se
ilei

p rašymu s 
Lenkijai ir

nehuvo savimo bolševikai pradėjo rei
kalauti neleisti balsuot tai vie
nam, tai kitam nariui, nes buk 
neužsimekėję įstojimo mokes
nių. Tai ypač palietė choristes, 
r?s kada buvo organizuojamas kuomažiausios įtakos, į galuti- 
choras ir buvo kalbinamos ną Vilniaus, musų sostinės, il- 
merginos į tą chorą stoti, tai kimo išsprendimą.
jų įstojimo mokesnį prisiėmė/- Taigi patartina visiems CĮii- 
užmokėli kavalieriai. Bet pa- cagos lietuviams atsilankyt sek- 
matę, kad jos ne su jais eina, madieny, geg. 10 d., 1:30 p. p. 
tai nors kelis balsus joms at- į Chicagos Lietuvių Auditoriją 

ir pakartoti griežtą musų nu
sistatymą — Vilniaus mes nie
kam neužleisim! .

masiniam

j Uetuvių valdžios 
neužleisti Vilniaus 
tt.

Dalyvaujantiems
mitinge teks užgirsti ir apie tai, 
kaip lietuviai turi elgtis, kad 
minėtas konkordatas padarytų

kamus paveikslus, skyrius 
jų dalis:

1. Paskilbusio prof. L. Brai- 
lovskio paveikslus.

2. Da/lininktį M. Gužavino ir 
Miasojedovo paveikslus.

3. Dailininkų J. Charitonovo 
ir A. Verbickio paveikslus.

4. Plakatus-
Iš skyrių mes pabrėžiame 

kainus:
V Bolševizmas.
VI Auti bolševizmas.
IX Badas Rusijoje.
X Rusų emigrantų 

mas.
XIX Šių laikų Rusija.
XV Finansų skyrius.
XIII Rusijos ekonominė 

dėtis.

se-

gyveni-

Jau beveik visose kolonijose 
yra išmėtyta plakatų, kuriuos 
i.škklo Vilniaus Vadavimo Ko
mitetas, rengėjas ryt dienos 
mitingo. Draugijos ir atskiri 
asmens remia tą mitingą ir ža
da jame dalyvauti, kad protes
to balsas butų galingesnis ir 
pasiektų ne tik popiežių, bet ir 
patį ‘dangų. O to mes visi lie
tuviai ir trokštame šiam mo
mente. —J. G. G. \

Vaičkaus Dramos Teatras
Patsai teatro direktorius g. 

J. Vaičkus norėdamas išlaikyti 
visą vaidinimą gražiame styliu- 
je, pasiryžo -suvaidinti savo te
atro iškilmėse net dvi diamet
raliai priešingas roles. Senio 
tėvo ir teatro direktoriaus. Juo- 
king-ai skamba: — pats teatro 
direktorius loš scenoj direkto
riaus rolę. Begalo įdomu pa
matyti. i

Kunigaikščio Voluckio rolėj 
šiame vaidinime pamatysi*: 
gerb. musų Joną J. ZaJpj, kuris 
buvo laikinai apleidęs sceną, 
bet maloniai sutiko dalyvauti 
jubiliejiniame vaidinime, kas la
bai džiugina mus, kad seniau
sieji vaidylos gyršta kurti mu
sų teatrą. —N.

nenusilei- ėmė, kad tik savo didžiumą su
darius. Balsuojant, 24 balsais 
prieš 19 
Sąjungoj, 
pusė butų 
ro nebūtų 
visiems krųvoj dirbant gal iri 
galinu! hutų buvę išlaikyti cho-, 
tą, o pasilikus vieniems tavorš- 
čiams, jokios vilties išlaikyti 
chorą, nėra.

Naujienų 96 num. Dainor- 
ka bando kritikuoti Teisingą 
ir taisyti pastarojo neva klai-, 
das. Bet pati Dainorka dar dau- ( 
giau klaidų padaro ir bando 
užslėpti choro pakrikimą. Ji 
sako, kad iš choro pasitraukė 
tik trys ypatus, kuomet pasi
traukusių skaičius yra daug- 
didesnis. Bet ką tu su jais pa
darysi, nes tavorščiai ir saiką 
kitokį vartoja, negu visi kiti j 
žmonės. Ji taipjau bando pase, 
girti, kad choras kaip gyvavo, 
taip ir tel>egyvuoja. Pirm negu 
chorą apleido daugelis prasila
vinusių dainininkų-kių, tai ir 
pas mokytoją buvo daugiau 
vilties ir energijos. O dabar, 
kada vienoj repeticijų moky
tojas tarė savo rustų žodį, kąd 
iš choro nieko neišeis ir jis ne- 
norys ir laiko gaišinti, tai nė 
Dainorkos balso 
nes visi tylėjo, 
savo mokytojui

Bet nežiūrint kuri 
laimėjus, vistiek cho- 
buvę ir jo nėra, nes

pa-

Tiems, kurie nori pasijuokti, 
mes patariame ilgiau sustoti 
ties “Karikatūrų” skyrium.

Bet ypatingai kiekvieno lie
tuvio dėmesį atkreips:

1. Medžiaga, liečianti pasku
busį Bermontą-Avalovą, —- re
tos fotografijos, jo pinigai, ka
rikatūros ir slaptas šriftas, ku
ri jis vartojo susirašinėjimui.

2. Lenkų 1919 m. plakatai, 
kur musų Vilnius jau skaito
ma prijungtu prie Lenkijos.

3. Sunaikinimai Vilniaus ir 
Suvalkų gubernijose laike ka- 
ro sovietų Rusijos su Lenkija.

4. Pasaulinio karo periodo 
fotografijos-: įsitvirtinimas prie 
Nemuno, rusų kareiviai gelbsti 
lietuviams nuimti nuo laukų 
vasarojų ir tt.

I
Tikslu pilniau nušviesti vi

sus Įvykius, parodos pabaigo
je bus rodomi rusų produkci
jos krutamieji paveikslai.

1. Rusų moters Goigofa pen
kiuose aktuose — drama iš 
tarpusavinio karo Rusijoje. Da
lyvauja paskilbę Rusijos artis
tai, 4 metų vaikas ir minia 
žmonių. Daug įvairių scenų, 
epizodų, mūšiai, mitingai ir tt.

2. Raudonieji vadai Kijeve — 
Trockis, Podvoiskisj Lacis, Ko
loidai, Rakovskis ir kt.

.3. Raudonoji armija Kijeve.
4. Kijevo čeką.
5. Baltoji armija Kijeve.
6. Odesos Čeką.

Ateinantį sekmadienį, 1:30 v. 
po pietų, Lietuvių Auditorijoj, 
bus didelis protesto mitingas 
prieš popiežiaus konkordatą su 
Lenkija. Protestuoti prieš ta 
konkordatą turime visi, nes tuo 
konkordatu musų sostinė Vil
nius pri pažystama Lenkijai ir 
atiduodama priespaudai ir per
sekiojimams Varšuvos ponų ne
tik svietiškuose reikaluose, bet 
ir dvasiškuose.

Mes turime užtarti prispaus
tuosius Vilniečius ir turime pa 
dėti ginti jų teises.

§ §
Mes, chicagiečiai, neturime 

užmiršti ir musų artistės Polos 
Tendžiulytės. Ji atvyko iš mu
sų tolimos tėvynės pąs mus,, 
dirbti musų tarpe ir padėti gai
vinti musų nupuolusį teatrą. 
Mes turime ją ir jos sunkų dar
bą paremti ir visi iki vienam 
atsilankyti j jos benefisą atei
nantį sekmadienį, Lietuvių Au
ditorijoj. Ir mums patiems 
bus smagumo ir pąremsime 
jauną artistę, kuri švenčia sa
vo jubiliejų ---- 1O metų sukak
tu ves jos darbavimosi lietuvių 
scenoj.

§ §
Naujienos rengia svarbią ir 

įdomią parodą “Dabartinė Ru
sija,” kurioj bus išstatyta apie 
5,000 paveikslų, fotografijų, at
sišaukimų ir dokumentų iš Ru
sijos prieš revoliuciją, laike re
voliucijos ir dabartinės Rusijos 
Norintiems nuodugniai susipa
žinti su pastaiųjų kelių metų 
įvykiais Rusijoje, bus puiki pro
ga.

Busią įdomių dalykų ir apie 
Lietuvą, - iš karo meto Lietu
voje.

§
Chicagoje ga- 
savo nariams 
knygą “Ste-

25
26

Rochester, N. Y. 
Amsterdam, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Neyark,’ N. Y. 
Scranton, Pa. 
Wilkes-Barre, Pa. 
Pittston, Pa. 
Shenandoah, Pa. 
PhiladeJphia, Pa. 
ir 23 Baltimore, Md. 
Washington, I). C. 
ir 27 Pittsburgh, Pa.

—Reporteris. .

ĮTIKINANTI pasaka

“Aš turiu seserį, kuri ran
dasi Beckerdyke Namuose 
dėl kareiviu našliu, Ells- 
worth, Kans. Mano sesuo 
rašė man apie Trinerio Kar- 
tyjį Vyną ir paminėjo kaip 
jis pagelbėjo dėl keleto se
nų moterų, kurios kentėjo 
nuo skilvio trubelių ir nuo 
to laiko kaip vartoja Trine
rio Kartųjį Vyną, jaučiasi 
gerai’’. Taip rašė mums Mrs. 
J. C. Rich, Western Union 
Telegraph Office, Wichita, 
Kans., kovo 9, 1925. Trine
rio Kartusis Vynas yra gy
duolė, kuri pagelbsti jau
niems ir seniems, todėl, kad 
jis turi geras sudėtines — 
Caseara sagrada ir kitas 
karčias žoles ir šaknis žino
mas medicinos mokslui kai
po geriausias laxatives ir 
Californijos raudonąjį vyną 
(teisingai pasendintas, ma
žiausiai per trejus metus) 
— yra pilnai garantuotos 
pasekmes. Jos pagelbsti dėl 
virškinimo, pataiso apetitą, 
išvalo skilvį ir žarnas, su
stiprina visą kūno sistemą. 
Bandykit taipgi Trinerio 
Cough Sedative, jei jus turi
te kosulį ir šaltį ir Trinerio 
Liniment, jei jus kenčiate, 
nuo reumatizmo arba neu
ralgijos. Jei jūsų aptieko- 
rius arba gyduolių pardavi
nėtojas negali jums patar
nauti, rašykit pas Joseph 
Triner Company, Chicago, 
Illinois.

nebuvo girdėt, 
pripažindami 

tiesą.
—Dainorius.

Lietuvis
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Ruth Zemke (kairėj), 3323 Lo\ve A Ve., kuriai nepasisekė išgelbėti savo broliuką Roy, 
kuris prigėrė ežeje prie 34 gatvės ir jos draugė Bertha Batmas, 3343 Lowe Avė., kurią 
jauna mergaitė 'visgi išgelbėjo. Abu vaikai buvo bežaizdami įkritę į ežerą gilioj vietoj.

LDLD. kuopos 
vo ir jau dalina 
puikią Rubakino 
buklai ir Paslaptys.” Rubaki- 
nas yra žymiausias rusų moks
lo populiarizatorius ir nors jis 
aiškintų sunkiausius mokslinius 
dalykus, jo veikalai skaitosi 
kaip kokie romanai, — skaitai 
ir negali nuo jų atsitraukti 
Kiekvienas mokslo mylėtojas 
turi dabar gailėtis, kad jis ank
sčiau neprisidėjo prie LDLD., 
— ir jis butų gavęs tą knygą. 
Bet dar ne vėlu, gali prisirašyti 
prie artimiausios kuopos ir pa
baigoj šių metų gaus kitą gerą 
knygą.

Chicagipčiai ištikrųjų turi kuo 
džiaugtis, turi kuo didžiuotis. 
Pas juos visko pilna. Jie gali 
matyti geriausius teatrus, iš
girsti geriausius dainininkus, 
pamatyti viską kas yra verta 
matyti. Ne be reikalo kitų 
miestų lietuviai pavydi chica- 
giečiams. Juk jiems viso to 
matyti ir girdėti netenka.

Bet ar patys chicagiečiai mo
ka visą tai įvertinti ? Ar jiems 
neatatinka ta patarlė: “Arčiau 
bažnyčios, toliau 
Tegul kiekvienas 
ko.

nuo 
už

Dievo?” 
save atsa

§ §
Darni jonai ts 
chicagiečio

apsivedė 
ir darbuo-

M. J.
Seno

tojo M. J. Damijonaičio drau
gai gavo nuo jo laiškų iš Cali- 
fomijos, kuriuose jis praneša, 
kad jis jau apsivedė su viena 
lietuve našle. Kol-kas jiedu

Metinės Sukaktuvės 
DOMININKO

Mirė gegužės 
vedęs. Paėjo 
čiaus, Požčlių 
nuliūdime moterį 
kūčios.

Domicėlė Vilavi£ienė. 
227 W. 107 SI r.

(Jiicago-Roseland, III.

VILAVflčIAUS
9, 1924. Buvo
Tverų vals- 

kaimo. Paliko 
ir 4 vai-

Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvLi. lietuviam! visados 

patarnauju kuogeriauaiai.

M. Ytiška,
3228 W. 38th St^ Chicago, III.

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip- 
kitėsrfjas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tek Rooscvelt 8500
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šeštadienis, Geg. 9 3., 192*

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PRANEŠIMAI įvairus skelbimai SIŪLYMAI KAMBARIU REIKIA DARBININKĮ
_;   ___________________ _  n m nnmrwi mru-inir-?*rw» --p——

PARDAVIMUI PARDAVIMUI

PRANEUMV TAISYKLAS
Meldžiame visų darbuotojų, drau* 

gijų komitetų, raštininkų tr visų 
tų, kurie duodate Naujienoms pra
nešimus įsitėmyti šias taisykles.

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

2. Dykai talpinami pranešimai 
visu organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetų susirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaiksčioji- 
mus ir tokius susirinkimus, 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 tikčjimiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių* ir bažnytinių ar sektam, 
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

4. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 711 centų už colį ar* 
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių neaprubežiusųamas.

5. Apie kreditą reikia tartis su
Naujienų administracija. ' :

6. Visi pranešimai norint patal
pinti j sekemos dienos laida turi 
būt priduoti ne vėliau kaip iki de
vintos vai. vakaro.

• NAUJIENŲ 
PIKNIKAS 

CALUMET (iROVE

Blue Island, III.
Nedėiioj. Gegužės 24, 
Pradžia 10 vai. ryto.

* ♦ ... - I

Draugystės Palaimintos Lietu
vos laikys mėnesini , susirinkimo 
sekmadieny, Keg- 10 d., Chiratfos 
Liet. Auditorijoj. 31331 So. Jlals- 
ted SI. 1 vai. po pietų; Ant Sip 
susirinkimo privalo visi nariai 
Imti. —lg. Žilinskas, Ra.šl,

Atyda! Liet. Mot. Dr-jos Apšvieta 
narėms. Nutartu dalyvauti protesto 
.susirinkime, Gegužio 10 d., Lietuvių 
Auditorijoj. Apšvietietės skaitlingai 
susirinkite 10:30 vai. po pietų prie 
Lietuvių Auditorijos, 3133 So. Halsted 
St. Dėvėkite draugijos ženklelius.

Valdyba.

Vakarėlis su programų. Bengiu 
Bijūnėlis vaikų draugijėlė. kuris 
atsibus nedėiioj, 10 gegužio, Liuo- 
svbės svetainėje. 18822 \Vabansia 
Avė. kviečia visus skaitlingai alsi-, 
lankyli. —Komitetas.

176 kuopa SLA. laikys susirinki- 
irų 10 d. gegužio, 1 vai. po pietų 
Jokanto mime, 11'38 Archer Avė. 
Pi įklausanti prie viršminėtos kuo
lais teiksitės atsilankyti.

—J. Povilaitis, Bašt, ’

Northsidėa Jaunuolių draugijėlės 
“Bijūnėlio” tėvų; susirinkimas 
įvyks panedėly, gegužio 11 d., 8
vai. vak. Liuosybės svet., 1822 
\Vabansia Avė. Daug svarbių rei
kalų yra aptarimui būtinai daly
vaukite. — Sekr.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJ1EŠKAU Jono Mikulio savo 

brolio, paeinančio iš kaimo Surgučių, 
Sasnavos vai. Marijampolės apskr. 
15 metų atgal atvažiavo į Canadą. 
Jis pats ar jj pažįstanti tegul atsi
šaukia adresu:

VINCAS MIKULIS, 
8122 Vincennes Avė., Chicago, III.

JIESKĄU ’savo tėvo Izidorio 
Vadcikio paeina iš Kauno guberni
jos, Panevėžio apsk. Pičmiau g>; 
veno Btirdain. Ky. Turiu labai 
svarbų reikalą. jo
nrba kas apie jį žino, man prarteS- 
li, busiu ctCkingas i.

Gust. Ludvik. i. ’ , 
1318 So. \Vabash Avė. Chieggo, 111.

Tek Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avenue 
CHICAGO.

V„I....„ Į,

SIDABRINĖS VESTUVES 
PONO IGNACO PAUGOS 

Su 
PONIA MONIKA PAUGIENE

Išgyvenome vedę šiemyninimne gy
venime, gražiai, meiliai, sutikime per 
trisdešimtį metų. Taigi dabar, kaino 
paminėjimui tų savo 30 metų sukak
tuvių ,turėsime Gegužės 10 dienų, 
1925 m.,

4556 South Murshfield Avė. 
ant Town of Lake

PRANEŠU savo kostumeriams, 
kad perkėliau savo barbernę, y į

naujų vietų ir eiga. vvholcsale 
Atsišaukite: , 

.1. J. Stravinskas 
3317 So. Auburn ^venuc 

Phono Boulevau. :;(MK)

KA Tl’Bl MAINYTI?
Dry goods storų mainysiu ant 

Ilgo, Hutomobiliaus, bpnų, šėrų 
arba morgičio popieras priimsiu. 
Priežastis — turiu du bizniu.

Ateikite
4215 So. Kedzie Avė.

RENDAI kambaris, šviesus ir 
švariai užlaikojUas . su. vigais pu- 
rankumais, prie mažos šcimynoM. 
Ypata taipgi turi švariai užsilai
kyti. Matyti galima visados ant 2 
lubų

1154 So. Talman Avė.
Lafayette 284 I'

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 
{taisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų ‘apsigy
venti, vyrams arba moterims; su val
giu arba be valgio, $3 ir $4, $8 i 
savaitę su valgiii

PETER GADEIKO, 
1606 So. lįialsted St.

IŠSINUOMOJA DIDELIS ir švie
sus kambarys dėt vyro ar merginos 
su valgiu ar be vklgio. Karštų van
dens šilima, ramldsi labai dailioj 
vietoj netoli Marduetle Parko. f 

6637 So. Rockwcll Str., 
Chicago.

RENDAI kambarys vyrui ar
ba merginai. Gulima ir su val
giu. Airti gatvekarių ir eleva
torių.

1810—<i9th Ct.
Cicerb, 111.

RENDAI keletiis kambarių dėl 
singeliu vaikinų taipgi ir dėl dvie
jų vaikinų kamLaris didelis su 2 
lovom, kas reilylingas meldžiam 
kreiptis . ,

2113 So. Halsted Str.

meldžiam

VYKI)
<^w*»*w«w^«M«w***#*<**ew**«<%rw%*>**%^***^w* 

beiienų 
į olselio

REIKIA patyrusių 
prie elektrinio preso 
skudurų šapą.

litt'y & Co.
347 N. Sheldon

3 blk. j rytus nuo Ashland Avė.

PARDAVIMUI GROSERNfi
PARDUODU PIGIAI
ATSIŠAUKIT

3336 So. Lowe Avė,
st.

PARSIDUODA iotografysto apa
ratas, kemera, linčis, 2 retočeriai, 
dėskos, krėslai, printų mašina. 
Kas lik reikalinga dėl pikčerių. 
Labai yra gera proga turinčiam 
pinigų. Vertės $800, parduosiu už 
$400, važiuoju Lietuvon. J. M. R. 
S. K. 2218 W. 24 Str.

ss>

AUTOMOBILIAI
DOVANOS tie bargenąs; esii pri

verstas greitai parduoti savo auto
mobilių, nes išvažiuoju i kitą mies
tą. Kartis yra uždarytus Ir štymu

PARDAVIMUI GROSERNĖ, ge
ra vieta, lietuvių ir lenkų apgy
venta. 4 kambariai dėl gyvenimo, 
1 mašinai gfcradžius. Parduosiu pi
giai. I

Nepraleiskite progos
4122 So. Honore St.

apšildoma^ h' yra Vertas $500, 
atiduosiu iuž $250. Matyk 

Elizabeth Bartkus, 
, < 2723 W. 64 St.

JEI NORITE kapinių dieną, be 
(rūbelio ir sarmatos važiuoti kar
tu su kitais automobiliais, tai 
nusipirkite arba išmainykite ant 
geresnio karo. Aš turiu uždar.ytų 
ir sportiškų atdarų, atrodo ir ęi- 
nų kaip nauji. Pataisau ir važiuo
ti išmokinu pirkėjus už dykų.

J. Mikshis
900 Wk 81 Str.

PARĮ)ĄVIMUI International 
trokas 1 tono meat bary, ge
ram padėjime, už pigią kainą.

Sav. ant 3 lubų užpakaly 
3350 Sb. Auburn Avė.

DYKAI BIZNIS: garadžius ir tai 
symo šapa. 'lik užmokėk už įran
kius ir Įtaisymus. Gera viela, l’ar 
duodu pigiai arba mainau ant bi
le ko. Savininkas priverstus par
duoti dėl svarbaus reikalo. 
Widzcs 750 W. 33 Str.

Phone Yards 1981
-----------....----- -

PAR£;IDU01>A grdNcriukas 
stakas ir fikčeriai, ^reitąi ir 
pigiai, arba mginysiu ant loto, 
yra ruimai gvvejiimui.

319 Wesl 115 SI, . ' .

K

EKSTRA BARGENAS. Pardavi
mui groncHiė, geroj vietoj, geras 
biznis, lysas ilgas ir rendu labai 
pigi, puikus didelrs štokas ir 4 
kambarin gyvenimui) iš užpakalio, 
už viską tiktai $35< į’mčneaj. lai 
sunku rasti tokių vieta yu bizniu. 
Patys atvažiuokite-persi,tikrinti, pi
giai parduosiu. 1

1412 Si). 49 Avė. Cicero, III.

— -    —- — - - -

i PARSIDUODA kendžių ir icc 
cream Storas prie didelės mokyk
it)*. 1-7 Jligh sęjiool. Užluikom taba
ko, cigarus, mokyklos reikmenis ir 
lunęlųis. Ruimai prie storo.' Rėn'-, 
da >$45. j mėnesi, 3 pietų lisas. 
PųrdaViųiio ‘priežastis—turiu dp 
bizniu.

657: W. .47 Str.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa 
vitarpinčs 1‘ušelpos susirinkimas 
įvyks nedėiioj, gegužio, 10 <1. 
Zvrnzvk polek svetainėje, I3L> N. 
Ashland Avė. Nariai malonėkite 
susirinkti laiku, nes šiame susi! 
rinkime turėsime priimti apie 20 
naujų narių. —X. saikus,

Šeimyniška Vakariene. Rengia 
Liet. Scenos Mylėtojų artistai, paini- 
riejimui M. Dundulienės 25 metų dar
bavimosi lietuvių scenoje, šeštadieny, 
(Jegužės-M a y 0, 1925, Mildos svet.,
3112 So. Halsted St. Kaina $1.00. 
Tikietus galima gauti: Aušros Kny
gyne, 3210 So. Halsted St.. Švyturio 
Bendrovėj, 3305 So. Halsted St., 
“Varpo" Red-, 3251 So. Halsted St., 
M Klimai ai V. 3*27 AVcllKr Avė., 
P-iė K. Budraitė. 1645 N. Irving A v., 
Tol. Armitage 9566, “Naujienų” Red. 
1739 So. Halsted St. ir pas Liet. Sce
nos Mylėtojų Artistus.

Draugystės Lietuvos Dukterų 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė- 
lioj geg. 10 d. I vai. po piet. pap
rastoj svetainėj, 30 ir Halsted Sis. 
Narės kviečiamos pribūti, nes yra 
daug svarbių reikalų. —Nut. Kast.

Garfield Purk L V ir M P kliu- 
bas laigvs menesiui susirinkimą, 
nedėiioj. gtg. (May» 1" d. John 
laigels svetainėje. 3720 W. Harri- 
son St. Malonėkite visi, noalbuti?- 
nai atsilankyti. \ ra daug naujų 
apsyarsty mų.
M. Medalinskas, .’>.>(► I .lack.shn Bvd

PAJ IEŠKAU Stasio , Bikniaus, 
į.įeina iš Kauno Redybos Rasei
nių apsk- Pikelių * kilimo, girdėjo
me. kad 1920 metais gyveno (Thicai 
goję. Yra svarbus reikalas iš Lies 
Liros. Prašaus jo palies arba kas 
jį žiuo pranešti, busiu dėkingas.

Kazimieras Kikilius, 
1515 So. 19 Ct., Cicero, III.

APVEDIMAI
PAIEŠKAI’ dėl savęs ‘ linksmaus 

budo meilužės merginos arba naš
lės, kuri sutiktų įeiti į stonų mote
rystės. Neieškau nei aukso, nei 
j erių, žemčiūgų nei turtų didžiau- 
ių. Nepaisau, kad neturėtų nei 

drapanų, norint ir varguolė bied- 
niausi, kad tik butų dora ir protin 
ga ir namų šeiiuininkė-galva. Ne- 
senesno nuo 20 iki 30 metų. Bet 
m\ lėčiau, kad mokėtų lietuviškos 
i ašy bos, gerai ir skaityti. Su pir
mu laišku lai suteikia savo pavei
kslų ir aš savo taipgi jau ir su 
I lačia informacija apie save ir 
mano padėjimų. .1. .L .1.

5(>2«> So. 33-rd Avb, 
So. Omaha, Nebr.

JIEŠKAt' apsivediniui merginos 
arba našlės nuo 25 iki 45 metų, 
be skirtumo tikybos, taipgi ir ūki
ninkės tik prisiųskite pirmam laiš
ke savo paveikslų. Paveikslai bus 
gražinami. Aš esu 33 metų vaiki
nas. A. W. K.

1620 Chene St., Detroit, Mich.

SLA. 129 kuopos susirinkimas 
įvyks Iii gegužio, 2 vii. po piet. 
Dvorak Parko svet. ant antrų lu
bų. prie (’ullerlon (2l)» ir May 
gatvių bus rinkimai delegatų į 2 
apskr. konferenciją. Malonėkite 
visi nariai dalyvauti. Kviečia Vald.

Lietuvos Mylėtojų Draugyste 
Taikys mėnesinį susirinkimą suba 
toj, geg. 9 d. 8 vai. vakare. Chica 
gos Liet. Auditorijoj, 3135 So. 
Ilaislcd si. Gerbiami draugai ma
lonėkite visi laiko pribūti nes tu
rime daug svarbių reikalų dėl 
aptarimo. Rašt h. J. Demereckis

JIEŠKO PARTNERIU
PEIEŠKAU pasiturinčio draugo 

prisidėti į partnerius prie namų 
slalymo. Geriausia proga dabar, 
tat yrimo nereikalauju, prasilavin
site. Už paskolų dėl pirmo morgi
čio mokėsiu 6 nuoš. Del platesnio 
paaiškinimo kreipkitės vakare nuo 
6 iki 8 vai. ir nedėliomis. 1 lubos

J. Leleika, 4139 S. Talman Avė.

RASTA-PAMESTA

Draugystė Lietuvos Vėliava Am. 
No 1 laikys savo mėnesinį susirin
kimą sekmadieny, geg. Iii d. 1 vai. 
po pietų Davis Skvėr- parko svet. 
prie 15 ir So. Paulina judriu. Ma
lonėkite visi draugai atsilankyti, 
nes bus renkami darbininkai dėl 
.vakaro, kurį rengiame.

F. Motuzas, Basi. •

BADAU moteriškų šerirolę *ai 
pinigais, ant 107 St. netoli Perry 
Avė. Savaitė atgal. Atsišaukite, 

Jonas Viduolis
10701 So. Slate St. Hoscland.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Chicagos Lietuviams
Siuomi turiu pranešti Brid-

geporto lietuvių visuomenei, kad aš 
nupirkau svetimtaučio patogioje 
vietoje

3103 So.’Hakted SL > 1 K 
prie kampo 31 gątyės. f ........

Valgykla yra atidaryta po vardu 
BRIDGEPORT LUNCH ROOM, 

kuri gamina gerus ir švarius lietu
viškus valgius. Todėl kviečiame vi
sus draugus ir pažįstamus, kad ap
lankytumėte musų valgyklų, kaip 
kada pasitaikytų eiti ar važiuoti pro 
šalį. Musų patarnavimai yra grei
tas, mandagus, valgiai švieži ir žva
lus, KAINOS ŽEMESNĖS KAIP 
KITŲ.

F. PADERVINSKAS savininkas

RENDAI KAMBARIS dėl vaiki
nų: šviesus prie mažos šeimynos, 
su visais parankumais. Gera vieta 
Mei-iem.s vHikinnms. Ant 2 lul»Ų

RENIMIN kambariai vyrams .ar 
moterims, kad ir su vaiku. Valgi 
patys galėsite pasigaminti arba mes 
pagaminšim. Ant saVųilės su val
giu $6, be valgio ”$1.50. Gyvenam 
ant trečių lubų iš priekio.

763 \V. 21 Plare, Chicago. . .

PARDAVIMUI automobilius
11

Willi sedan, nąuj*»i pėrtaisy-?
tus. l^at-iluosi ii Atsišau
kite, suviniuktį Kulit matyti 

po pietų.
B302 So. Halsted Str.

SVARBI ŽINIA LIETUVIAMS

šv. Petro ir Povilo parapija ran
dasi ant 22 PI. ir Oakley Avė. Pa
maldos atsibuna nedėliomis 10:30 
(suma ir pamokslai) su krikštais, 
šliubais ir pagrabais, bile kokia
me laike palarnausiųie pagal iš
galę ar.ba visai, veltui. ,

Kviečiai:
klebonas ir
Parapijos Komitetas.

PRIIMSIU ant užlaikymo, 
mokyklą lankantį berniuką. Pri- 
vatiška šeimyna, gera priežiūra 
užtikrinta. '

šaukit:/
Phone Yards 6151

ISRENOAVOJIMUI
RENDON 6 šviesus kamba

riai, garu šildomi, sale Lietu
vių Auditorijos.

Kreipkitės:
3129 S. Halsted St.

PASIRENDAVOJA šviesus kam
barys dėl vieno arba dviejų vaiki
nų. Geriem, blaivėm vaikinam, ge
ra viela.

Klauskite;
1515 So 49 Ct, Cicero, III. 

Antros lubos

AUTOMOBILIUS, 1924 Reo, tou
ring karas, stikliniais šonais, gera
me, padėjime, $175, 1917 Twin Srx 
Packard, gerame stovyje, $275, 
bargenas.

VOTAVA MOTOR SALES 
1634 So. Oavvford Avė.

’l'el. Lavvndale 0079

PARSIDUODA
3 AUTOMOBILIAI 
LABAI PIGIAI

3601 Lowe Avė.

MOTERŲ
MOTERŲ

Merginų prie pentres, $60 į mė
nesį, kambrays ir valgis. Merginų 
į dirbtuves, nuo $15 iki $18 į sa
vaitę. Veiterkų, $20 į savaitę. Vi
rėjų, $25 į savaitę. Indų plovėjų, 
$1'8 į savaitę. Virėjų pagelbinin- 
kių, $18 į savaitė.’1 Janitorkų, trinu 
pos valandos, $70 į mėnesį. Mes 
taipgi turime daug kitokių darbų 
dėl moterų.
South Park Einpk<ment Agency, 

4191 So Halsted St. 2 aukštas
j_ ■■■_ II .................... _ __.Į!Į-

REIKIA DARBININKŲ
į-įj-------- rirxru-u-u~irwnrw~ — —n--.- ———

VYRŲ
VYRŲ

Inžinierių, $41) į savaitę. Mokle- 
rių, $1 j valandų. Darbininkų, 50c. 
j valandų. Pečkurių, $70 į mėnesį, 
valgis ir kambarys. Karpenterių 
į dirbtuves, 80c. į valandų. Elek
tros išvadžiotojų, 75c. į valandų. 
Stenifilorių, 90c. į valandų. Jani- 
tiorių, $25 į savaitę. Vyrų į ship- 
ping kambarius, 60c. į valandą. 
Mit» taipgi turime daug ir kitokių 
darbų.
South Park Employment Agency, 

4191 So Halsted St. 2 aukštas

PARSIDUODA grosernė, ice creain' 
ir notion Storas; yra geroj vietoję 
prieš parkų, biznis išdirbtas per daug 
metų; kreipkitės tuo jaus, nes turi būt 
parduotas tuojaus ir pigiai .

PETER M1SEVIČIA,
4456 So. Hermitage Avė. -

PARSIDUOPA grosernė ir 
bučemė, gali pirktį visą arba 
pusę. Geras casli biznis, geroj 
apielinkėj.

. 4425 So. Wells St............
• < * '

PARDAVIMUI automobilius Dū
lant sport touring, vėliausios ma
dos, axtra žieminiai šonai, 
visai geri; parduosiu pigiai.

Šiandien
valandai ir nedėiioj iki 12 

724 W. 19 St. Chiciigo,
vakare nuo 4

RAKANDAI

tairai

iki 8 
ryto. 

III.

PARDAVIMUI 5 kambarių ra
kandai, fronto ir vidurinės setas, 
Victrolas, kovos, komodos karpetos 
2 mašinos siuvamos Singer ir 
White beibes boge. Parduosiu pi
giai. Rakandai kaip nauji. Galima 
pirkti visus ar po vieną.

Atsišaukite
822 Mest 37 PI. 2 lubos

DIDELIS bargenas, 5 kamb. 
vėliausio styliaus rakandai ir 
gražus fonografas, turi būt 
parduota labai greit ir pigiai, 
viskas kaip nauja. Gera proga 
jaunai porai, 1922 S. Kedzie av

PARDAVIMUI -buecrnS ir 
grosernė, jįeroj vietoj, biznįs 
išdirbtas per daug'elj metų. 
Kartu parsiduod“ ir trokas. 
Priežastį-* paPdavimo patirsit 
ant vielom 3428 S. Auburn; Av.

—— n—s.—   ! ;—Įj. 
> PARDAVIMUI auksinių daiktų 
krautuve, biznis išdirbtas per 12 
metų.. Gęroj' vietoj — tarpe liiaL. 
šytų tautų. Pardavimo priežastis— 
nesveikata, ' dėl kurios turiu ap
leisti Chicago, Atsišaukit į Nau
jienas, 1739 S. Halsted St., Bok 522

PARSUlUODA Soft Drink Par- 
loris. bisenro vieta, lietuviųapgyventa upielinkO. Kainu $1300. 
(icyicin (žmonėm duosiu ir ant iš
mokėjimo. 

Atsišauk:
1618 \V. 34 Place

PARSIDUODA Soft Drink Par- 
loris. Geras biznis?'gerpj vietoj. 
I'uriu parduoti j,š ligos.
Yra ir šokių sale pr|.ę biznio.

Atsišaukite ’ h,
HMM) \VJ,.2<Ž Pface

PARDAVIMUI grosernė, ta
bako cigarų ir cigaretų; gera 
proga mylinčiam tokį biznį.

4506 So. Talman Avė.
Chicago, III.

f PARDUODU gro.scrnę ir reslau- 
raną ' arba paieškau partnerio ne- 
vedusio žmogaus, patyrusio resto
rano biznyje. Apielinkė yra gera, 
prie naujos rinkos. Nedėiioj i>er 
dienų busiu namie,

1457 So. Sangamon St.
PARDAVIMUI,
GROSERNĖ IR BUČERNĖ,
SU 2 ARBA 4 IX)TA3S

Box 633
Berwyn, 111.

PARDAVIMUI 2 kėdžių bar- 
ber shop. Viskas pirmos kle- 
sos ant Bridgeporto. Atsišaukit 
j Naujienų skyrių, 3210 So. 
Halsted .St., Box 217

PARDAVIMUI bučernė ir 
gipsernė-

Atsišaukite:
3001 So. Wallace St.

Phone Boulcvard 6571

ir

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui grosernė lietuvių 
lenkų apgyventa vieta.
Nepraleiskit progos.

. 3321 So. Morgan St.

PARDAVIMUI krautuvė ci
garų, notions, tabako, Ice Cre- 
mo ir kitokių smulkmenų.

Parsiduoda pigiai.
3855 Wentworth Avė.

Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Dr-jos 19 kuopos susirinkimas 
sekmadienį geg. 10 d. 11 vai. iš 
ryto. Naujienų name, . 1739 So. 
Halsted SI. Visi nariai meldžiami 
atsilankyti i šį susirinkimų, gau
ta knyga “Sh buklų Paslaphs,” jei
gu kas norite prisidėti prie kuo
pos veikimo, ateikite į sj susirin
kimų. —Valdyba.

Birutės Kaino Draugijos susirin
kimas bus subatoj, gegužbs 9, 

<7t3O vakare, Lietuvių Auditorium, 
3135 So. Halsted St. Visi nariai 
bukite šiame susirinkime. Valdyba

Draugystė Tei«ybės Mylėtojų 
laikys savo mėnesinį susirinkimų,' 
nedelio.i, gegužės 10 d., j, v.p |M) 
įlietų. Mark \Vhile skvero svet.1 
pi ie 29 ii So. Halsted gal. visi na-1 
riai čs malonėkite būtinai laiku 
mtsirinkli, nes yra daug svarinu 
reikalų aptarti. —Raštininkas.

Bridgeporto Lietuvių Politikos 
ir Pašalpos Kliubo mėnesinis su-- 
brinkimas įveks gegužio |p d. 
Lietuvių Auditorijoj ant Halsted 
St/1 vaf. po- pietų. j

Nariui alsilankv Rite skaitlingai,' 
a d šį., susirinkimu ir naujų narių 
atsive.sk.de. - Prot. Raštininkas.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malovojam ir popieruojam. Ui- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So HAluted St.
J. S. RAMANČIONIS Prez.. v—------

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVfNG EXPERTS 
Long distance handling. 

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

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 r«B.

/— ' ~ ............... —■ 11 ■1 1 1 «
Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Ddsi žinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Miiwauke Ar. Hayrfiurket 1018
461 N. Halsted St. Haymarket 422

GENEUALIS KONTKAKTORIUS 
Lietuvis

Budavoju visokius namus, mū
rinius. naduiius; didelius ir ma
žus. Darba atlieku kiipgeriiųisiai.

John (i. Mežlaiškis.
7026 Si». Avtcsiau Avė., 

Ttl. Utpiiblii 1537 <

PASIRENDAVOJA 5 kambariai. 
Ištaisymas vėliausios mados. Vieną 
kambarį galima išrendavoti dėl dak- 
daro arba kitokio ofiso. Priešai par
kų, patogi vieta.

2812 W. B7 St.
» Phone Rcpublic 05-15

DEL RENDOS 6 ruimų apart- 
mentas, su forničiais ir visais pa- 
rankumuis, elektra, gesas, pirmas 
floras, namas mūrinis, arti Gali- 
fornia Avė. Nedėiioj visų dienų 
panedėlv, 6.31) vak. Antliony AVidro 
2716 W. Park Avė. Seely 9625

SIŪLYMAI KAMBARIŲ-
Kambarys ant rendos ap

šildomas, elektros šviesa. Ma
tyti galima vakarais.

1718 So. Halsted St.,
2 fl.

PASIHEND WO.Lt didelis švie
sus kambarys prie maįo.s šeimy
nos, t vaikinui arba vedusiai po
rai. 'Taipogi yra garadžius dėl 2 
karų. Prašome atsišaukti.

7004 So. Talman Avė. 2 lubos 
Tel. Homlock 1276

PAS1BENDAVOJA šviesus šva
rus kambarys su visais palanku
mais vaikinams arini vedusiai po
rai su valgiu arba be valgio. / 

4142 So. ArtesUm Avė. ’
Tel? Lafayette ’ 8UI8

RENDA1 kambarys prie ma
žos šeimynos, švarus ir didelis, 
su valgiu arba be valgio. Tele
fonas rv ra 3 lubos,iŠ užpakalio.

833 West 33rd P|. (
'• '.i ,

REIKIA — 
vedusio vyro dirbti 

farnioj. .Atsišaukite 
1G19 Wesl 47 Str.

PARDAVIMUI rakandai. Tu- 
riti parduoti tuojau grojiklj 
pianą, vartotas 4 mėn., taipgi 
kilus rakandus labai pigiai- 
Parduosiu dalimis. 5601 So. 
Winchester Avė.

PARSIDUODA
PULROOM
Už $200
GERAS BIZNIS

1613 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, ci
garų, kendžių ir kitokių daik
tų. Parduodu pigiai arba mai
nau į mašiną. x

505 W. 32nd St.

vaisių PARSIDUODA 8 ir 2 kain- 
barių maži furničiai. Geras 
mofonas.

3225 Auburn Avė.
' II fl. rear.

PARRAVIMUi pirmos klesoi- 
bučernė ir daržovių krautuve. Da
romas geras biznis. Parduodu, nes 
apleidžiu Chicągą. Yra I kamba 
riai gyvenimui, didelis skiepas, ga 
ražas, remtos $85 į menesį, naujas 
mūrinis namas, South Side. Pho 
ne Prospect 6210

PA1.DAVIMl’l saldainių, aiskri- 
ino ir visokių smulkių reikmenų, 
krautuvė. Užpakalyje du kamba
riai lisas ant 3 metų. Parduosime 
pigiai priežastį patirsite ant vietos

Atsišaukite
2502 W. 69 SI.

gra-

PARSID(’(IDA labai pigiai, veik 
nauji: graži lova, aisbaksis, du 
staleliai ir skalbiama mašina. Sy
kiu arba atskirai.

3301 So. llalstcd gal. antros lu
bos, įėjimus nuo llalstcd, pirmos 
dprys nuo kampo.

REIKALINGAS geras bučeris, 
mokantis savo darbų ir vartojan
tis anglu ir lietuvių kalbas. Val
gis, kambaris ir geras užmokęstis. 
Geram bučeriui.

Atsišaukite tuojaus
' Naujienos 1739 So. Halsted Str. 

Box 535

PARDAVIMUI kampinė tfrosernė 
ir tlelikutesvn, nėra k.otnpef iri jos. 
pigi rend/i, gyvenimui kambariai, 
daromas geras biznis. Parduosiu 
pigiai jei pirksite tuojau.

Phone Behnont 9203
EXTRAH!

REIKIA vyrų, .yra gera proga 
dėl salesmenų, prisidėti prie senai 
įsteigtios tailoring ištaigos, dėl par
davinėjimo naujų t a vorą. Siuvimo 
patyrimas nereikalingas. Visos 
smulkmenos, kaip mėravimas kos- 
tumorių ir kitkas bus aiškiai išaiš
kinta. Musų naujas Jnidas parda
vinėjimo Nuleidžia - uždirbti vy
rams nuo $100 iki $150 į savaitę.

ANT PARDAVIMO 4 kambarių 
rakandai 3 šmotai Moliai' setas, 
Victrola, gus rouge, pečius lovos, 
karpetai, komodos, viskas kai nau
ji. Parduosiu pigiai sykiu ar šmo-

J - ‘ ‘ - - |
Greit/

tais kas visus nupirks galės gauti 
kambarius parcndavojinuii. 
išvažiuoju Lietuvon.

1619 N. Wood St. 2 lubos

TUOJAU parduosiu savo gnojik- 
lį pianų, vertės $800, benčius, ka
binetas, 95 roleriai, gerame padė
jime, kaina $145, $2 į savaitę at
sakantiems žmonėms.

Tel. Behnont 9203
1324 N. Crawford Avė. 1 fl.

PABDAVIMI f storus, uroserfic, 
saldainiu ir mokyklos reikmenų. 
Biznis labai gerai eina, v ietį geroj 
randasi, tarp trijų mokyklų. Par
duosiu pigiai arba mainysiu i ma
žą namų. Atsišaukite 

4614 So. Wood SI.

NAMAI-1EME

Atsišaukite asmeniškai;
MARTS TAILOR1NG CO.

337 So. Franklin Str.

PARSIDUODA rakandai (forni- 
čiai) labai pigiai už $85.00 ant 
keturių 'kambarių. Jeigu kambariai 
nepaliks savininkas sutinka suras
ti kambarius ir perkraustyti.

1636 N. Lincoln ^>1. 2 lubos už
pakaliniame name.

PARSIDUODA naujos lentos. 
Labai geros, jeigu kam reikia kas 
taisyti prie namų.

Atsišaukite:
Stanley Kumpik 
3317 Auburn Avė.

2 lubos iš užpakalio

6 KAMBARIŲ mūrinė bungalow. 
Namas kaip naujas ir yra visi vė
liausios mados ir pirmos ’ klcsos 
įrengimai. Kas turit apie $4.400 į- 
nešti, tas nupirksite labai pigiai.

Savininkas •
(i 121 So. Bockweli St.

PARDAVIMUI
RE IK A L1N G A S patyręs bu- 

čerys, turi mokėti anglų ir lie
tuvių kalbas.

i ■’ 4991 S. CampbelL Ave.>:;

PARDAVIMUI mažas groseriu- 
kas, geroj vietoj ir lietuvių apgy
vento!. Rend<\s 10 į mėnesį. Par
duosiu pigiai už pirmą gerų pusiu 
lymą. Pardavimo priežastis ap
leidžiu miestą.

Atsišaįukite:
3148 So. Auburn Avė.

PARSIDUODA kendžių ir icc 
cream krautuvė, taipgi užlaikome 
tabakų, cigarus ir kitokius menk
niekius arti mokyklos ir parkelio. 
Parduodu, nes vienas negaliu ap
sidirbti.

1417 So. Union Avenue

PARSIDUODA mūrinis namas 2 
ąiigštų po 1 kambarius, Brighton 
Parko upirlinkėj, namas tik kų 
baigiamas, 1 blokas iki karų ir 
pusantro bloko iki lietuviškos mo
kyklos Ir bažnyčios. Namas randa 
si 4542 So. Eairfield Avė. Atsišau
kite: 4456 So. Washtenaw Avė.

1 lubos

REIKALINGAS virėjas į Re- 
stauraiitą. Geistina, kad supra
stų sHvo darbą.

Meldžiu kreiptis:
2113 So. Halsted St.

' i ’•
Pardavimui Barioer Shop 4- 

ri ųkrėshi up tq dnte —iš‘prie
žasties turėjimo 2-jų biznių. 
Kaina prieinama.

320 ■ E. 14 Str.
Chicago Ileights, 111.

’L ' -.U/'Lvk .. .. ' X

PARSIDUODA Restauracija ir 
Ice Creain parloris. Gera ir pclniu 
ga viela: Turiu parduoti, nes sun 
ku vienai apsidirbti.

Atsišaukite:
1918 W. Lake Str. 
Melrose Purk, 111.

PARSIDUODA naujas medini* 
mimas 4 kambariai labai pigiai, 
elektra, gasas, maudynes. Vienas 
blokas nuo gatvekarių. Tiktai 3,000 
dol. namas randas 4709 So. ‘ llani- 
lin Avė. 'I'uigi nidinau ant aiito- 
mobilio. Atsišaukite

PARDAVIMUI saliunay ir lunch 
room, duodame valgyti liktai per 
pietus, geras biznis. Randasi 
pat gelžkelio, E. J. E. kur 
3500 darbininkų. Pardavimu 
žastis. važiuoju į Europą. 

■" J Avė.101 Ridgewood 
’JOUIET,

tįl..R
A :•

prie 
dirba 
prie

PABSHH’ODA muro muilas, 2 
4 kambarius, platus lotas, dėl 

karu garažas, visi įtalpinai 
madas. Randasi Brighton 
gražioj vietoj, arti gatveka-

P<> vieno 
šios 
Park 
rių ir mokyklos, rendos geroš, pir- 

AgcMdai nuatsišuukilc 
Cumpbell Avė.

pigiai, 
142/ So

T V

atsive.sk.de
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NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
Netikėti Bargenai

Bridgeporto
MŪRINIS NAMAS, 3 pa

gyvenimai po 7 kambarius, 
elektrikas, maudynes, sti
mo apšildoma, mūrinis ga
radžius dėl 2 karų. Kaina 
tiktai $16,500.

MŪRINIS NAMAS, 4 pa
gyvenimai po 4 kambarius, 
elektriką. Kaina tiktai
$5500.

MUKO IR MEDŽIO NA
pagyvenimai po 6 

kambarius, 
maudynės, 
$4500.

MAS, 2
elektriką 
kaina

ir 
tiktai

Mes pasiulome sekamus 
namus specialiu bargenu. 
Apžiūrėkite juos gerai ir 
ateikite j musij ofisą visą 
dieną nedėlioj.

3116 W. 41 PI., 4-4 kamba
rių, mūrinis namas, platus 
lotas, tikras bargenas.

4723 S. Karlow Avė., 5 
kambarių Stucco bungalow, 
netoli Archer Avė.

3231 S. Talman Avė., 2 
augštų, 1-5 kambarių, lotas 
30x125, įmokėti $1500, kitus 
lengvais mėnesiniais išmo
kėjimais.

_ ar % w f m x m I • ii • a 1^’ **

4525-31 S. California Avė. kambarių,
trys nauji namai, 2 tlatų po mados įtaisymais, uu< 
6 kambarius, viskas moder- montuotas beismentas.
niška. !--------

5815-5817 South Sacra- su mažu įmokėjimu.
mento Avė., trys naupi na- j Tie visi namai gali būti imai- 
mai, 2 flatų, po 6 ktfmba- (nomi ant bile kokiu biznių, lo-

i. farmą.
Kreipkitės pas:
C. P, SUROMSKIS & Co., 

3352

r»

na

4-4

6 pagyvenimų namas po 4 ii 
kambarius, netoli šv. Jurgio 

Bažnyčios, įmokė $1,500.
3 pagyvenimų mūrinis 

mas, į mok ė t $1,000.
2 pagyvenimų namas po

kambarius, aukštas beismentas, 
įmokėt $600, kitus kaip vendų.

2 pagyvenimų bjzniavas na
mas, tinkamas bile kokiam biz
niui, įmokėt $1,000, kitus kaip 
rendą.

j Brighton Pa i k naujins kam 
pinis, mūrinis namas 5 ir 6

, su visais vėliausios
i. aukštas ei- 

------------- -- ---- ------ . Vertas 
$15,000 parsiduoda už $10,500

NAMAI-ŽEME
Svarbus Pranešimas

Kas turi Lietuvdj namus, u- 
kes, arba lotus, norėtų mainyti 
ant Chicagos propertės, taipgi 
perkam ir už cash pinigus, mel
džiu pranešti:

C. P. SUROMSKIS & Co.
3352 S. Haalsted St.
Tel. Boulevard 9641

2 AUGŠTŲ namas, 4612 
So. Francisco Avė. 5-5 kam
barių, furnace šildomas, di
delis garadžius, 2 po 30 pė
dų lotai, $2500 cash, kitus 
lengvais išmokėjimais.

Atsišaukite
A. S. DUSHKES 

3804 So. Kedzie Avė.

NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
V AL ATVERTOS durys

Laimė jūsų laukė pereitą savai
tę. Šitie broliai suspėjo ididaryti 
duris ir pagavo puikią laimę. J. 
Raštui is, iš Chicagos, 40 akrų 
Tony Lucas, iš Chicagos, 80 akrų. 
B. Malukas,, iš VVorcester, Mnss., 
160 akrų. S.. Poška iš Cicero, III., 
96 nkrų. Bet čia dar yra puikios 
progos pirkti šitas ukes.

80 akrų geros žemės, muro šlu
ba, 10 kambarių, elektros šviesa 
ir visi jtaisyinai, geros barnės, 30 
karvių, 3 arkliai, kiaules, vištos, 
mašinos, laukai užsėti, 2 mylios į 
miestą ant gero kelio, kaina $7.000 
80 akrų geros žemės, budinkai, 
sodas, arti miesto, kaina $3600, 
yra 8 karvės, 2 arkliai, kiaulės, 
vištos, masinos, miškas viskas. 40 
akrų gera siūba, geros barnės di
delis sodnas, žemė molis ir juod
žemis, 5 karvės, 2 arkliai, kiaulės, 
vištos, mašinos, arti miesto, kaina 
$2800. Visos minėtos fanuos par
siduoda už pinigus ir ant 
išmokėjimų. Rašyk.

P. D. ANDREKUS, 
Pcntsvater, Mieli.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 
pagyvenimų po 5 ir 5 kambarius 
su slyping porį. Namas dar tik 
vienų melų senumo; šildomas šty
mu, su visais naujausiais įrengi
mais.

6134 S. Rockvvell St.
Phone Republic 7784

INVESTMENTAS ARBA NAMAS 
2 nugštų mūrinis namus ant kam
po, karstu vandeniu šildomas, tri
jų augštų, 4 kary garažas, 7 kam
barių fialai. Galima vartoti dėl 
rooming house. įplaukų $2500, 
kaina $16,000, išmokėjimais. Pamn 
iykit namą.

3059 So. Union Avė.
Roy P. Morrison, 29 S. La Šalie St 

Phone State 7667

Kas nori pirklį, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
fannas, lotus, 
taipgi ir viao- 
kiua biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. SUROMSKIS & CO. 
Keal Estate

Visuomet busit užganėdinti 
3.352 S. Halsted 8(. 
Tel. Banlevard 9641

lengvų

PARDAVIMUT naujas, 12 flatų 
mūrinis narnas, garadžius, Kewa- 
nee boileris, ice baksai, gasiniai 
pečiai, visur aržuoliniai trimingai, 
randa į mėnesį $764, kaina $63,000 
Įmokėti $12,000, kilus mėnesiniais 
išmokėjimais. Raktai randasi.

<5029 So. Tai man Avė.

Kas nori na- 
bargenų, 

par- 
a r b a 

Na- 
far- 

vi-

pirkti 
duoti

mus ant 
mų, lotus

Brighton Parke
NAUJAS MŪRINIS NA

rius kiekvienas, karštu van
deniu šildomi abudu flatai, 
ugniavietės, knygoms šėpa, 
gasiniai pečiai, ice baksiai, 
prosinimui lentos sienose ir 
kiti visi modeminiai įrengi
mai.

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

2115-19 W. 22nd St., nuri
ji namai, yra keturios 1 aug- 
što krautuvės, su privati
niais garadžiais iš užpaka<

TIK $13.500 UŽ ŠITA NAMA!

S. Halsted St. Chicago. 
Tel. Boulevard 9641

25

MAS, 2 pagyvenimai po 5 

kambarius, vėliausios ma- |j0, namai neša gerą pelną 
dos intaisymai, 1 pagyveni
mas karštu vandenio ap- mais, o likusius pinigus kaip 
šildoma, bungalo stagas, di
delis lotas, įmokėti $3000, 
kaina tiktai $13,500.

Mes parduodame minėtus 
namus lengvais išmokėji-

NAUJI MURO NAMAI
po 2 pagyvenimus, po 6 ar
ba 4 kambarius su mažu 
įnešimu ir lengvais išmokė- 
jimais, dėl platesnių žinių 
kreipkitės pas mus.

rendą. Ateikite į musų ofi
są nedėlioj ir mes nuvežime 
jumis savo automobiliuje ir 
parodysime jums tuos na
mus. Visi tie namai yra ne
toli bažnyčių ir mokyklų 
gatvekarių linijų.

RUBIN BROS.
3804 So. Kedzie Avė. 

x Lafayette 5153 ir 6438 
Jei norite telefonuokite nedėlios 

tą ir mes atsiųsime jums savo rfufo- 
mohiliu, l»c jokių jums iskaščių.

ir

ry:

Piety Dalyje
NAUJAS MURO BUN-

GALOW, arti Marąuette
Parko, 6 kambariai. Shower

PARMOS! PARMOS!
Katrie manote pirkti farmą 

šiose apielinkėse: Kart, Pent 
VVater, Ludington, . Custer, 
Fountain, Irons ir Scottville. O 
pirkdami farmą per W. Pilypą, 
stačiai nuo savininko, pigiai ir 
teisingai. Mes 
lietuviai šiose 
kokia farma 
tuojau.

esame pirmieji 
apielinkėse. * Kas 
norite, rašykite

Wm.
bath, tilo maudynes ir kiti 
vėliausi įtaisymai, karštu 
vandeniu apšildoma, įmo
kėti $2500, kaina $8700.

Pilypas, 
Box 83 

Scottville, Mieli.

MŪRINIS BUNGALOW
arti Jackson Parko ir eže-

PARDAVIMUI medinis namas 5 
ir G kambarių anl akmeninio fun
damento, beizmentas cimentuotas, 
elektra, vonios, garadžius dėl vie
nos mašinos. Parduodu pigiai. 
Randasi apie 86 ir Halsted St.
A. Blčaitis, savininkas 3244 So. 

Morgan Str.

ro, kampinis lotas, 6 kamba
riai, stimo apšildoma ir vi- - 
sos vigados, garadžius, kai-1 
na tiktai $13,500.

DU DIDELI bargenai. Pardavi
mui 2 mūriniai namai, 2 aukštų, 

Į po 6-6 kambarius. Visi įtaisymai 
naujausios mados. 6738 So. Camp
bell Avė. Parduoda savininkas,

K. Wilimas,
15II S. Tu r ne r Avė.

Tel. Lafayette 7486

-------- Pardavimui bizniavai namas 
Mes turime daugel kitų ant / ^mbp;

, nai iš užpakalio krautuvės ir 4 
namų visose dalyse Chica- kambariai ant viršaus. Barge- 
• . v.. .. .. .. . Inas. Šaukit telefonugos ir galime pritaikyti ko
kį tiktai namą norite, kreip
kitės pas mus ir gausit tei
singą ir užtikrintą patarna
vimą.

Šaukit telefonu
Lafayette 0429

Chas J.Bagdziunas & Co.
736 West 35th Street,

PARDAVIMUI mūrinis bungalo 6 
G kambarių, geroj vietoj .naujoj lie
tuvių kolonijoj, netoli bulvaro ,ir ka
rų linijos. Ištaisymas vėliausios ma
dos. įnešti $2,500, o kitus kaip ren- 
da. Kas nupirks, tas nesigailės.

Kreipkitės po 6 v. v.
6550 So. Artisian Avė.

j rytus nuo Halsted Street, i

Ofisas atdaras Subatomis 
iki 9 valandai vakare, 
dėljoinis iki 2 valandai 
piet.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 
pagyvenimų, 5ir 6 kapibarių, nau
jausios mados. Beizmentas plciste- 
riuotas. Taipgi mainau ant mažes
nio namo arba biznio.

3212 S. Union Avė.

Ne-| 
po PARDAVIMUI muro bizniavus 

namas geriausi* kampas ant Brid
geporto So. Halsted ir 32 gat. tu
riu parduoti greitu laiku, nes esu 
pasirengęs išvažiuoti į Lietuvų.

Savininkas John P. Rashinski 
6338 So. Mozart St.

Kas 
pinigus 25 nuoš. Namas mūrinis 2 
storai ir I flialdi. Namas kampi
nis, 10 metų senumo, pečiai*, apšil
domas. Hondos $326 į inčnesj. Kai

mui $30,000. Ininokėli $12,000.
/Antras medinis namas, storas 

I kambariai ir I anl 2 fliato. Hon
dos $60. Kaina $5,000. .Namas 
Southsidėj. Atsišauleite tuo.Įaus 

1215 So. Kedzie Avė.

pirks šilų gaus už įmokėtus 
25 nuoš.

ir 4 flialni.

2-jų pagyvenimu no 5 kambarius 
sun parlors, apšildomas kožnani 
atskirai, dviejų mašinų garadžius. 
Namas yra naujas ir labai gra
žus. Kito tokio narasil Chicngojc 
dn blokai nuo Marcitielle parko, ne 
toli nuo vienuolyno. Nutnas turi 
liuli greit parduotas, įmokėti reik

Kreipkitės prie
.1. B. Schnecberger and Co.

2105 \V. 59 St. kampas SVcstern 
Avė. Tel, Prospect 2401

PARDUOSIU arba mainysiu 
gasolino stotį, South Sidėj, į 
Chicagos prapertę; arba išren- 
davosiu atsakančiam žmogui 
labai geras kampas didelės biz
nio gatvės. Labai geras ir pel 
ningas biznis. Kas nori užsiim
ti.

BRIGHTON PARKE Bargena*. I
2 FLATŲ, 4 ir 7 kambarių 2 ka-1 

rų garadžius. Lotas 30x125. Nu
pirksite mažu įnešimu. Kaina 
$4700 cash $1,800. O kilus kaip 
rendų — mėnesiniu išmokėjimu.

Turi .būt parduota greitai.
4231 So. Talman Avenue

namų, 
met

ant 
Vi šuo- 

kreipki
tės pas

K. VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

BUNGALOVV Už $5000

Baigiama budavoti 4 kamba
rių mūrinė bungalow. Lotas 
30x125. Randasi 3 blokai rtuo 
Marąuette Parko $1000 įmokė
ti.

biznia-
krau-

PARDAVIMUI purinis 
vas namas, kanfpas 50x125, 
tuvė ir 3 pagyvenimų po 5 kam
barius, štymu apšildomas, 8 metų 
senumo, labai tinkama vieta dėl 
bučernrs. Tai yra bargenas. Ran
dasi South Sidėj. Kiną $21,000, 
cash $5,000. Del platesnių infor
macijų kreipkitės prie \Vm. Grite- 
nas 2 lubos, 3211 Sq. Halsted St.

Phone Roulevlird 5066

RENGIAMA LIETUVIŲ KOLO
NIJA. Gražus namui, geroj apie- 
linkėj. netoli gražaus parko; ge
ros lietuviu mokyklos, bažnyčios 
ir krautuvės. Už $175 bus gera 
pradžia ir mes pastatysime gražų 
mūrinį bungalovv arba 2 fialų mū
rinį namų.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.
Box 534

PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis 
21 St. akmenų prie- 

po 4 kambarius, 
baltos maudynės 
įrengimai, antras 

medinis namas 
veniniai po 3 kambarius 
maudynės viskas gerame 
Kaina $8800 įmokėti reikia $2500. 
likusius paskola aprūpins savinin
kas be komišeno. Atsišaukite pas 

M .L KIRAS 
3335 So. Halstml St.

namas 726 \V. 
šakis 3 flatai 
elektros šviesi 
ir kiti visi geri 
užpakalyje 2 pagy- 

ek'ktra, 
stovyje.

SKUBIAI REIKALAUJAM 3 mur. 
(hdlačius vienuolyno arba South- 
ddės apilinkėse. Turime vieną pir
kėją su $10,000 cash. Antras turi 
trosernę ir #7,000 cash. Tretisis 
hirj 2 fl. mur. namų su groserne 
Southsidėj. Taipgi turim daugy
bę kitokių mainų. Kas norite grei
tai parduoti arba išmainyti savo 
narna prašome /'kreintis pas mus:

PAUL P. BALTUTIS CO. 
901 W. 33 St.
Yai’ds 4669.

medinis namas 4 
kambarius su elek-

Parsiduoda labai
PARDAVIMUI 

pagyvenimų po 4 
tra ir beizmentu. 
pigiai.

Atsišaukite
3609 So. Union Avė.

PARSIDUOD/Y 6 kamb. mo
derniškas muro bungalo’tv prie
šakyj parko. Yra garadžius dėl 
2 karų. 2842 W. Marąuette 
Rd. Republic 0406

PARSIDUODA arba išsimaino 4 
pagyvenimų po 4 kambarius, 
rinis namas. Mainysiu j bile 
bizni, bučernę, gnosevnę ir tt.

Atsišaukite
Frank Birgela •

4054 So. Roekvvell Ser.
Tel. Lafayette 5354

mu- 
koki

PARSIDUODA 2 pagyvenimų 
mūrinis namas 6 ir 6 kambariai, 
karštu vandeniu apšildomas, ant 
loto ir pusės. Dviejų mašinų ga
radžius. Parduoda patsai savinin
kas. 3224 So. Union Avenue

Atsišaukite

PARSIDUODA namas gražioj vie 
toj aid Western ir 70 arba mai
nysiu ant biznio, namo kas turit 
parduoti biznio namų arba lotų at
sišaukite greitai per dvi dieni. Sa
vininkas lietuvis

P. Stončus 
KeoWiblie 5G67

savininką 6PARSIDUODA 
kambarių mūrinė bungalmv. viskas 
įtaisyta puikiausiai porįei stikli
niai. Randasi Brighton Parke.

Atsišaukite 
šiuo adresu:

3958 So. Rockwell Str.

J. SINKUS & Co.
809 W. 69 St.

PARDAVIMUI naujas namas 
4 kambarių, įmokėti $300 kitus 
kaip rendą, arba mainysiu, ant 
loto 2047 W. 71 St.

Savininkas
7320 So. l^obey St.

SAVININKAS parduoda 4-5 
kambarių mūrinį namą, slate 
stogas, garažas;-’

L. C. Pekar,
5321 So. Hėrmitage. Avė.

6 kambarių medinis bungalovv 
30 pėdų kampinjs lotas, aržuo
lo grindys ir trimingai, kaina 
$7500, cash $2000. Savininkas 
namie nedėlioj. 1500 W. 73 St.

8 kambarių medini rezidencija 
Aržuolo trimingai ir grindys, 
plotus lotas, 2 karų garažas, sa-' 
vininkui reikia $2000 cash. Ga
lit jį matyt nedėlioj.

6641 Honore St.

PARDAVIMUI pigiai bizniavus 
mūrinis namas, 2 flatai po 6 kam
barius ir Storas. Galima tuojau pra
dėti biznį, vieta gera; parduosiu ar 
mainysiu ant faVipos ar namo, ar 
vieno Storo. Randasi gražioj vietoj, 
prie didelio crossingo ir gatvekarių, 
2 durys nuo Halsted St. ir 81 St.

F. KAMPIKAS
804 W. 31st St., Chfcago

PARDAVIMUI muro namas 4 
pragyvenimų, 3 po 1 kambarius ir 
1—G kambarių. Visi patogumai: 
elektra, maudynės ir geraiižius dėl 
vienos mašinos. Gražiausia lietu
vių kolonija prie 33 ir Lo\ve Avė. 
Parduodu ant lengvų išmokėjimų. 
Savininkas

P. Rumšas
3416 So..Auburn Avenue 

Phone Boulevard 1295

i namas
5-6-6 kambarių,

PARDAVIMUI j puikus
Brighton Parke, 5-6=6 ............-j, 
ftiui parlorai, karštu vandeniu šil
domas, visi moderniški įrengimai, 
lotas 30x130, kaina $15,p00.

4523 So. Ttirner Avė, netoli 
Archor Avenue

$1500 CASH!
Nupirksite naujų 6 kambarių me

diny cottage. kieto medžio grind
is ir trimingai, didelis su grindi
mis augštas, furnace .šildomas. Sa
vininkas ant pareikalavimo nedė
lioj. /-7201 S. Wood St.

PARDAVIMUI 8 kambarių mo
derniškas namas, 8526 Aberdeen 
St., kieto medžio grindys, ant ce
mentinių bloksų, netoli bažnyčių 
ir mokyklų, prie karų. linijos, lo
tas 37%x125.

Atsišaukite:
Tel. Stewart 9651 • .

PARDAVIMUI muro muilas 2 po 
5 kambarius ir niuro garadž.Uis dėl 
,2 karų, karštu vandeniu apšildo*- 
mas ir miegami porėtai Užpakaly-f 
je. Parduosiu už prieinamą kainą

Atsišaukite 
6719 So. Roetovcll Str.

Z. S. Mickeviče and Co. 
2423 West 63 St.

Phone Prospect 4345

LIETUVIŲ SUBDIVIZIJA

flatu, 4-4 kambarių, muri
namas, elektra, inodemiš- 
plumbingas, 3 karų gara-

2 
nis 
kas 
džius. Netoli milijoninio teat
ro. TIKRAS BARGENAS, kai
na $4300, cash $1000 ir išmo
kėjimais, pagal sutartį.

2031 W. 35th St. 
Tel. Lafayette 0909

UŽ 2,500 DOLERIŲ!
Parsiduoda 4 kamb. cottage su 

visais įrengimais gražioj apielin- 
kėj| 2 flatų iiMxlern.i.škas >nuro 
namas 6 ir 7 kamb. garu apšil
domas. 2< karų garažus, kaina tik 
*12000. 2 flatų muro namas po.6 
ir 6 kamb. su aukštu ištaisytu bei- 
zmentu ir visais parankumais. 
kaina $700, $3000 cash. 6 flatų 
muro namas gražioj apielinkėj, 
mainysiu ant mažesnio namo arba 
priimsiu, morgičius, lx>tų, biznį
kaipo dalį įinokčjimo.

Naudokis proga kuomet gali
gafiti. PardtioSnf arba mainysiu 9 
lotus ant Westem Avė. tinkama
vieta dėl gesolino stoties arba
coai (vardo arba norintis prisidėti 
ant pusė.>. Su reikalu kreipkitės 
pas A

reikalu kreipkitės 
GRIGAS.

3114 S. Halsted St. Tel. Bvd. 4899

BARGENAI PRfE Vienuolyno I 
5 kambarių nutrinis bungalovv 

$7,090. 4 kambarių medinis namas, 
lotas nric šalies, garadžius, gatvės 
išpiltos, parsiduoda pigiai. 2 lotai 
nnt Campbell Avė. ir 69 St. už 
$2,375. Atsišaukite prie 

PRATAPAS 
6826 'Si9 Artesian Avė.

IŠSIMAINO’ NAMAS ant FAR- 
mų. Turiu namą ant Town of La
ke, 5 pagvvcnimų ir štoras neša 
geras randas. Tą namą mainysiu 
ant nedidelės fanuos bet kur. Del 
platesnių susižinojimu kreipkitės 

PRATAPAS 
6826 S o. Artesian Avė.

4 FLATAI UŽ $10,000
Kampinis mūrinis namas su 

dideliu lotu, randasi prie 65 
ghtvės ir Halsted St. įmokėti 
reikia tik $2500.

J. SINKUS & Co. 
809 W. 69 St.

Parsiduoda 6 kamb. naujas 
mūrinis namas netoli Vienuoly
no, karštu vandeniu šildomas 
Mainyčiau ant Joto toj pat apy
linkėj. 2649 W. 69 th St.

Jonas Rybkauckas

ANT PARDAVIMO 2 fintu hturi- 
nis namas po 5 ir 6 kambarius ir 
2 flatų medinis namas po 4 kamb. 
plektrą ir vanos parduosiu už 
$H.000 cash. Likusius kaip renda 
arba mainysiu ant biznio, loto ar
ba automobillaus.

Atsišaukite
J. Lepo.. 722 W. .33 Str.

Tel. Boul. 3249 arba Rep’Iiė 1036.3

PARSIDUODA arba mainysiu 
ant formos. Penkių ruimų bunga
lovv su dviem lotais ir dviejų ma
šinų garadžius, farma turi būti ne 
mažiaus 100 ne daugiau 150 akrų: 
turi būti farina gerame stovyje. 
Meldžiu atsikreipti subatoni po 
pietų ar nedėlioj visų dienų. Im
kite W. Grand karų ligi 6300 N. 
Mobile Avė.

A. Poceviez 
2730 N. Mobile Avė.

PARSIDUODA naujas mūrinis 
namas Brighton Parke- 2 fl. po 4 
kamb. aukštas beismentas, bunga
lovv stogas. Eprin sinkos, lotas 26 
Visi naujausios madas įtaisymai. 
Parduosiu nigiai arba mainysiu 
ant loto arba automobilio. Savinin 
kas 2460 W. 45 PI. ant antrų lub.

PARSIDUODA BIZNIAVAS na- i UnDTPEhl 1! DAOVni flC mas Našlė Im i parduoti 2 augštų, MUK I ULuI Al ■’TflOKuLUU 
murmi namą su krautuve. r_:. 
vandeniu šildomas taipgi 
tas garadžius. Bargenas, tik 
$25.000. Mažai įmokėti, kiti ant 
mokėjimo. 

1750 \V. 63-rd Str.

Karštu 
apšildv- i 

už i

PARSIDUODA NAUJAS NAMAS; 
metų 
vieta

ir soft drink biznis. Namas 3 
senumo, garų šildomas. Gera 
bizniui.

Naujienos, 1739 So. Halsted
/ Box 533

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgiėius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL 1NVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave„ 

Lafayette 6738.

Str.

PARDAVIMUI 6 flatų mūri
nis namas, reikia įmokėti tik 
$3,500.

Atsišaukite:
1635 So. Jefferson St. /

ANT PARDAVIMO naujas mūrinis 
namas 4 pagyvenimai po 5 kainb-- 
rius ir 4 automobilių garadžius, iš 
šono įvažiuojamas. Ant 2 lotų 66 
pėdų pločio, naujoj lietuvių kolonijoj, 
prie Vienuolyno ir prie parko, pusė 
bloko nuo bulvaro. Atsišaukit prie į 
navininko.

P. ADOMAITIS,
6630 S. Talman'Av. tel. Prospect 3938

1NMOKCT $11.000 ir po $30 i 
mėnesi, /su palūkanomis, nupirksi- 
te narnų - vertės $3,600 ir 1’ akrą že
mės, yra elektra, garažas, netoli 
111 St. karų linijos. Atsišaukite 

Mrs M. Przybylski, 
10417 Homan Avenue

Skoliname pinigus ant 1 ir 2 mor
gičių, nebrangia kaina. Greitas 
veikimas.

MAX COHEN
Ruoni 351, 140 S. Dearborn St. 

Tel. Ceųtral 1191

.Illllllllllltllllllllllllllllllllilll
Pinigai 
paskolon 

ant antrų 
morgičių 

ant ir 
patogaus 
komiso

BRIDGEPORT LOAN CO. 
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3301 So. Halated St.—Boutevard 6775 
. Rezidencija Lowndale 7960

MOKYKLOS
PARDAVIMUI 2 fl. mūrinis; 

namas, 5-5 dideli kamb., 
vietė, bufetas, knygynas, 
une, 2 karų garažius, 
mokyklos ir karų linijos, 
$12,900

3345 W. 65 Str.

ugna-l 
leda- 

netoli | 
kaina

NEGIRDĖTAS bargenas, naujas 
namas 7104-06 So. Bishop St., 4 
pragyvenimų po 4 kambarius, šty
mu apšildoma, vėliausios mados j- 
taisyinai. Pigesnio 
(!h,icagoje. Rendas 
$3,180.00. Kaina 
gias $12,000.

Kreipkitės pas J.
3232 South Union Avė

namo nėra 
į metus neša 

25,500. Pini-

J. Tamoshunas

PARSIDUODA 2 flatų, J 
naujas mūrinis namas,' kar-| 
štu vandeniu šildomas, abu
du flatai po 5 kambarius. 
Namas randasi Brighton 
Parke.

Atsišaukit
ALEX M

4538 So. Mozart St.
Vakarais nuo 5 vai., o nedė 

Įlomis visų dienų.

EKSTRA! Didelis bargenas. Par
siduoda mūrinis namas 4 flatų po ke
turis kambarius, elektriką, vanos, vis
kas yra, Storas beizmente dėl bile 
kokio biznio, garadžius 2 karam. Ir 
du lotai prie Westem Avė. (70th St. 
ir Artesian). luotai kampinis ir ant
ras. Viskas parsiduoda sykiu arba at
skirai. į trumpų laiką viskų parduot 
turiu pigiai. Parduosiu be agentų. 
Priežastis pardavimo, Išvažiuoju ; 
IJetuvų.

3044 So. Union Avė.
Chicago, III.

BARGENAS
PARSIDUODA dviejų augštų 

medinis namas Iš 5 ir 4 kambarių.
Garas, elektra

Atsišaukite pas savininkų
1419 So. 49 Avė. Cicero, III.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKINO 
COLLEGE

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

M. E. HUTFIIjZ, Manager

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą į devy
nis mėnesius; augštesni į dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — šiandie jie yra 
laimingi! čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla
J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 

3106 S. Halsted St., Chicago, III.

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos

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

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

PARSIDUODA 4 kambarių mū
rinė cottage, gazas, elektra, cemen 
tuotas basementas ir viršui vieta. Į 
Gatvė 5r alfij’a cementuota. Nantas idar geresnis, 
geriausiame stovyje. Kaina tiktai' Dienomis ir vakarais klesos. 
$5100. FEDERAL AIH'O ENGfNEERING

2836 S. Truinbell Avė 1507 W. Madison St.
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Imunistų partija, likusi be šak- mas 
nu, vis daugiau pradėjo nykti, 
ir pernai rudenį per rikstago 
rinkimus veik visai subyrėjo.

Brantingas buvo ne vien sa
vo partijos advokatas ir vadas. 
—jis buvo drauge ir jos moky
tojas. Vienas norvegas rašyto
jas teisingai pastebi, kad Bran
tingas buvo švedų socialdemo
kratų tėvas. Toks tėvas, kurį 
mylėjo ir mėgo klausyti.

Brantingas buvo visur ir vi
sa kuo taikos žmogus. Jis smer
kė agresingumą ir despotizmą. 
Jis tikėjo, kad tik tai gali ilga 
tverti, kas yra įvykinta ramiu 
taikos keliu.

Brantingas suvaidino žymi 
ir Švedijos užsienio 
Jau 1905 m. drauge

Skandinavijos 
būry n vystosi 
riais keliais, 
valstybės...

Brantingo 
kad politinis 
valstybių turi turėti ne tik eko
nominio, bet ir kultūrinio pa
grindo. Tų valstybių žmonės 
neprivalo atrodyti perdaug sve
timi vieni kitiems. Kitaip sunku 
bus jiems 
prasti, 
biavima 
Baltijos 
greičiau 
Kultūriniam 
kės daugiau laiko. 
I/atvijoj ir

valstybių 
normaliai įvai

ki ek a kitos trys

nuomonč buvo ta. 
susiartinimas tarp

susikalbėti ir susi- 
Ekonominį bendradar- 
tarp Skandinavijos iv 
valstybių galima kiek 
ir lengviau įvykinti.

susiartinimui rei-

sukuria sandėlius, tai po dviejų 
ar trijų metų (kol kitas laivas 
pasirodo) nuo sandėlio nieko ne- 
bepasilieka.

Salose nėra nė muilo, nė cuk
raus, nė arbatos; nėra 
nėra nu jų drabužių.

žemė vulkaniško tipo.
mai ir laukinės rožės 
vienintelę salų florą.
ra bičių, taipgi nė gyvačių.

Per apvalius metus pasilaiko 
vienodas klimatas — ir žmonės 
gan ilgai gyvena.

Gyventojai išimtinai maitina
si žuvavimu.

Kur-ne-kur, tiesa, pasitaiko 
laukinės kiaulės, - katės ir žiur
kės. Jie buvo užvežti čia šimtai

žvakių,

sudaro
Salose nė-

Jo nusistatymas monarchijos 
atžvilgiu buvo veik tas pat. 
Jam buvo svarbu ne socialdemo- 
kratizmo forma ir doktrina, bet 
turinys. Jis matė, kad konsti- 
tucingose Skandinavijos valsty
bėse daug daugiau yra laisves, 
negu Amerikos Jungtinėse Vals
tybėse negu Prancūzijoje ir net 
negu daugelyje naujų respubli
kų. Jo supratimu ‘ prezidentas 
yra tik valstybės atstovas repre
zentacijos reikalams. Jei tas 
funkcijas lygiai tinkamai ir ge
rai, o taip pat nebrangiau gali 
atlikti karalius, tai kodėl juo ne
pasinaudoti?

IBrantingas gerbė ir dabarti
nę demokratingą ir talentingą
Švedijos karalių šeimyną ir pats vaidmenį 
buvo jos gerbiamas. politikoje.

Kad Švedijos socialdemokratų su liberalų vadų Karlu Staafu 
partija atrodo tokia modemiota jis karštai reikalavo pripažinti 
ir tiek daug laimėjo, surinkus Norvegijos nepriklausomybę, 
po savo sparnais ne tik visus Jie veikė ne vien per parlamen- 
darbininkus, bet įleidus šaknis tą ir spaudą, bet važinėjo agi- 
ir kunigijon, irt inteligentijon iy|tuodami po visą šalį, 
net aukšton 
grynai Brantingo asmens nuo
pelnas. Jis savo partijoj kovojo 
prieš griežtos akcijos šalininkus 
ir mokėjo juos suvaldyti. Jei 
socialdemokratai būti) kovoję 
griežčiau, jie nebūtų buvę kon- 
servatingoj ir kultūringoj Šve
dijoj tiek laimėję, kiek iš tiesų 
laimėjo. Brantingas taip pat 
niekad nesišalino bendradarbia
vimo ir kompromiso su libera
lais, su kuriais jis arauge iško
vojo proporcingą balsavimą, o 
vėliau visiškas teises moterei ir 
pravedė daugelį kitų žymių so
cialių ir ekonominių '"reformų. 
Geras pavyzdys — tai Norvegi
jos socialdemokratų partija, ku
rios veikimui i 
buvo geresnės, negu Švedijoj, D* 
bet kuri, stigdama autoritetin
go ir lankstaus vadovavimo, iš
sigimė į komunizmą ir per tai i 
sustiprino ir sujungė opoziciją I 
ir dabar vis daugiau ir daugiau 
nustoja savo pozicijų. Tas pat 
įvyko ir daugelyje kitų šalių.

Nuo komunizmo išsaugojo 
Brantingas savo partiją dėl to, 
kad jis pats nieko nelaukdamas 
išskyrė susidariusį komunistų 
sparną ir paskum visą laiką 
vengė turėti su komunistais bet 
kokiu rvšių. 
tjios kūno 
išgelbėjo jos

Ir jų nu
ari stokrati j on, tai Isistatymas laimėjo. — Ir tik po 

nutraukimo unijos prasidėjo 
tarp Švedijos ir Norvegijos tik
rai geri ir draugingi santykiai. 
Brantingas gavo prieš trejus 
metus Norvegijos Nobelio ko- 

[miteto taikos premiją.
Brantingas jau iš seno turėjo 

Anglijai ir Prancūzijai simpa
tijų,. Apskritai (visi Švedijos 
kairieji, ir liberalai ir socialde
mokratai, turėjo daugiau dva
sios ryšių su tomis šalimis, ne
gu su Markso ir Engeiio tėvy
ne. Vokietijos militaris reak- 
cingumas ir smarkiai pasireiš
kęs militarizmas negalėjo jiems 
imponuoti. Brantingas, tolj nu- 
matąs politikas, lengvai galėjo

išorinės sąlygos lžiur8ti- kokios butŲ l,asekm6s

žymių: rusų 
spaudos cenzūra ir rusų parti
nių kovų budai. Visa tai be 
galo svetima skandinavams, vi
sa tai daro čia blogo įspūdžio. 
Bet jis tikėjosi, kad visa tai. pa
mažu išnyks, kada tos valstybės 
turi dabar progos turėti 
ginius ryšius su Vakarų 
pa.

Jis manė taip pat, kad
susiartnimas 

prasidėti nuo
Latvijos ir 

kuri paskum 
ir Suomiją ir

Estijoj, per
Rusijoj jungo
biurokratizmas. I dešimt vaikų. Kunigas jau trečiu kartu buvo pabėgęr su meilužėmis ir tą vieną kartą su-

BĖGANČIO KUNIGO ŠEI MINA. Kun. W. W. Culp iš South Bend, Ind., pati ir ju

kartą sugryžęs pas savo šeiminą.

reiškė pasitenkinimo, kad Lie
tuva Tautų Sąjungoje eina iš
vien su Skandinavijos valsty
bėms ir Olandija. Ir pridūrė:

tiesioj “Jūsų kaimynai važiuoja lenkų 
Euro-

politi-

laimėjus Vokietijai. Net ir pa
čioms Skandinavijos valsty
bėms kurioms kaizeris Vilhel-

; mus II turėjo ‘‘ypatingų simpa
tijų”. Brantingas, liberalų pa-j 
dedamas, pradėjo griežtą kovą)

nis šių valstybių 
lengviausiai gali 
trilypės Lietuvos, 
Estijos sąjungos, 
galėtų įtraukti
jau kaipo vienas politinis viene
tas užniegsti ryšius su Skandi
navijos valstybėmis.

Gerą kelią tam tikslui pasiek
ti jis matė ir Tautų Sąjungoj, 
r jis tikrai per Tautų Sąjun

gos .visuotinius susirinkamus 
stengėsi rasti kontakto tarp 
Skandinavijos ir Baltijos vals
tybių. Tik, deja, kaip Brantin
gas pabrėžė man dar užpernai 
sugrįžęs iš Ženevos, Estija ir 
Latvija per daug klauso Lenkų 
komandos.

Lenkija, jo žodžiais, savo įta
ka Pabalti jos valstybėse greta 
savo ekspansingos imperialisti
nės politikos sudaro didžiausią 
pavojų tų valstybių nepriklau
somybei. Ji galinti lengvai iš
provokuoti su Rusija 

labai 
tas

Jis išpiovė iš par- 
votį ir tokiu budu 

sveikatą. O ko-

automobilių IŠRADĖJAS 
— Elwood Haynes, kuris, sako
ma, išradęs pirmą automobilių 
Amerikoj, šiomis dienomis pasi
mirė >avd namuose Kokomo, 
Ind., nuo influenzos, kuria su
sirgo sugryžęs iš Washingtono. 
Jis buvo 68 m. amžiaus.

Jis pirmą automobilių pasi- 
budavojo 1894 m. Tas jo auto
mobilius galėjo važiuoti 8 my
lių j valandą greitumu. Be to 
jis buvo mokslininkas ir meta
lurgą* ir taipjau automobilių 
fabrikantas. *

prieš Švėną Ilediną ir visą jo 
akciją, kuri tokiu budu buvo 
sustabdyta. Brantingas reika
lavo vietoj to Skandinavijos 
valstybių susivienijimo neitra- 
litetui ginti. Jis rado pritari- ---- „
mo, ir Švedijos karalius asme-( ginti, 
niškai pasiėmė iniciatyvos tam 
sumanymui įvykinti.

Karo metu išsivystė labai,atsargią ir taikią politiką. Jos 
platus politinis, ekonominis ir,turėtų saugotis visų ryšių, ku- 
net didesnis kultūrinis bendra r^e tiesiai užgauna Rusijos tau- 
darbiavimas. Tuojau po karo tinius interesus. O sąjunga su 
įsteigta didelė Skandinavijos Į Lenkija, kuri turi pasigriebti 

(valstybių susiartinimo “Norde-.didelius Rusijos plotus, kaip 
tik skaudžiai paliečia Rusiją”.

Lygiai kaip Lenkijai, buvo 
metus labai ( Brantingas priešingai nusista

tęs ir Vokietijai. Ne šių dienų 
demokratingam Reichui, .bet 
senajai reakcingai ir jos gali
mai restauracijai. Tokios Vo
kietijos politinė įtaka Baltijos 
valstybėse gali būti lygiai pra
žūtinga kaip ir sąjunga su Len
kija. Dešiniųjų Vaterlandas, 
negalėdamas taip lengvai įvyk- 
dinti revanšo Vakaruose, steng
sis pirma proga praplėsti save 
Rytuose. Ir, žinoma, kiek gali
ma toliausiai. Nors *r kompa
nijoj su bolševikais, “civilizaci
jai ginti ’.

Brantingas tikėjo Tautų Są
jungos plėtojimąsi ir tobulėji
mu; joje jis matė ateities ga
rantiją prieš kruvinus valsty
bių konfliktus ir atskirų valsty
bių imperialistinę politiką. Jis 
nemanė, kad Benešo protokolas 
buvo visai tobulas, bet jis žiu
rėjo į jį kaip į pirmąjį etapą į- 
ft-yvendinant visuotinę taiką, ir 
todėl jį rėmė. Jis manė, kad 
tas protokolas butų drauge ga
rantija ir Baltijos valstybėms 
prieš Rusijos užpuolimus.

Ir pernai ir užpernai, sugrį-

taip padarius 
kad ji panorėtų

karą ir 
abejinga, 
valstybes

Rusijos“Baltijos valstybė^ 
atžvilgiu turėtų vesti be galo

no” draugija, kurios pirminin
ku visą laiką buvo Brantingas 
ir kuri per šiuos i.„__ ____
plačiai išvystė savo veikimą. Jos 
tiesioginis uždavinys yra toliau 
tęsti per karą pradėtas bendra
darbiavimas. Ir tos draugijos 
veikimas yra oficialiai remia
mas visų trijų Skandinavijos 
valstybių.

Brantingas buvo labai popu- 
larus Norvegijoje, bet ne ma
žiau ir Danijoj’. Dar prieš karą 
užtardavo jis danus šlesvige ir 
žodžiu ir darbu prieš voikeČių 
persekiojimus, o per karą savo 
laikraštyje reikalavo, kad tas 
kraštas butų grąžintas Danijai.

žinomas Danijos 
Ove Rodė nesenai 
Brantingą visos Skandinavijos 
reikalų atstovu ir saugotoju. Ir 
jis tikrai energingai atstovavo 
tuos reikalus. Ir namie, ir už
sienyje ir Tautų Sąjungoje.

Brantingas ir buvo šalininkas 
ir Skandinavijos valstybių susi
artinimo su Baltijos 
mis. Jis numatė 
to suaiartniimo 
gretai įvykinti, 
rimtai kliudė tai 
jos ir Suomijos ginčas dėl Alan- 
do salų. Dabar jis išspręstas irjžęs iš Tautų Sąjungos visupti- 
užmirštas ir Suomijos įjungi-

politikas 
pavadino

vaJstybS- 
vis dėlto, kad 
negalima tąip 
Kurį laiką 
idėjai švedi-

no susirinkimo, Brantingas iš-

/ Salose nėra valdžios
Salose nėra valdžios, nėra po- 

, liejas, gubernatoriaus — jokiu 
valdiškų Įstaigų.

Čia visi gyvena 
šeima.

vežime. Bet kodėl nepradėti 
Baltijos ir Skandinavijos vals
tybių susiartinimo nuo Lietu
vos?” Visur aktingai remdamas, 
Lietuvą, jis konsekvetingai ėjo 
tuo keliu.

i

I Kovo m. i d., visiems Stock- 
holmo varpams graudžiai skam
binant Iljalmaras Brantingas 
buvo palaidotas Adolfo-Fredri- 
ko bažnyčios kapinėse, Brantin- 
gų šeimos kape, greta savo mo
tinos ir tėvo. Jį gedėjo ne vien 
jo senutė žmona ir vaikai, bet 
visas Stockholmas, visa šalis.

Brantingas eidamas i amžiną 
atilsį, buvo pagerbtas kaip ku
nigaikštis, kaip šalies didvyris. 
Jį palydėjo pats karalius Cįusta- 
vas V, sosto įpėdinis ir visi 
princai. Norvegijos ir .Danio j s 
karaliai, o taip pat Graikijos ir 
Estijos prezidentai atsiuntė i 
laidotuves savo atstovus. Dani
jos valdžią atstovavo pats mi- 
nisterių pirmininkas Statini il
gas, senas Brantingo draugas. 
Tautų Sąjungos Taryba irgi at
siuntė savo atstovą, juridinio 
biuro vedėją van Kaminėlį. Į 
laidotuves atsilankė taip pat 
visas diplomatinis koras, pa-

I

gerbdamas jį milžinių geležinio 
ąžuolo lapu ir raudonu gvaizdi
kų vainiku. Danijos, Norvegi
jos, Suomijos, Anglijos, Pran- 
euzijos, Vokietijos ir kitų šalių 

i socialdemokratų partijos at
siuntė su vainikais savo specia
lius atstovus.

Jį lydėjo į Storkyrką, Stock- 
holmo didžiausia ir karaliaus 
bažnyčią, visi valdžios nariai, 
abieji riksdago rūmai, ir social
demokratų partijos, organizaci
jų* atstovai. Viso per 15,000 
žmonių. Paskui jo karstą ėjo 
milžinė eilė kelių šimtų vainikų 
iš gyvų gėlių, lydima ilgiausios 
eilės vėliavų.

Visas miestas, visos įstaigos 
ir svetimų valstybių atstovybės 
iškabino geduios ženklui vėlia
vas ant pušiau stiebo. Visi pa
silinksminimai tą dieną buvo su
stabdyti.

Jau sutemus vakare, po dau
gelio iškilmingų kalbų, šiušios i

lo Nelsono galvą, kai pastarasis 
mūšyje buvd mirtinai sužeistas.

Pasilikusiųjų kompanijoje bu
vo ir keli būrai iš Pietinės Af
rikos ir visa serija juododžių 
moterų, atvežtų iš amžinai ža
liuojančių Afrikos dalių. Neap
siėjo ir be i (alų kraujo.

viena didele 
Vyriausias faktinai yra 

valdytojas. Salose dar iki šios 
dienos užsiliko Glass'o namai.

Namuose guli sena knyga, kur 
įrašoma svarbesnieji salų įvy
kiai: datos gimimų, mirimų .

Apsivedimai i’egistruojama su 
nepaprastomis iškilmėmis. Po 
jaunavedžių įregistravimo ren
giama šokiai ir puota. Salose 
yra užsilikęs aisenalas senoviš
kų ginklų.

Dabartinis salų gyventojų 
skaičius siekia 140 žmonių. Tas 
skaičius yra du kartu didesnis, 
negu salos normaliai galėtų pra
maitinti. z

Jeigu gyvenimas salose eitų 
normaliai, tai gyventojų skai
čius butų žymiai didesnis. . Bot 
maž-daug prieš 
apleido apie 50 
m. įvyko baisi 
ant ilgo sulaikė 
auglį. >

60 metų salas 
žmonių, o 1885 
tragedija, kuri 

gyventojų prie-'

Tristano salos randasi labai 
nuošaliai nuo sausžemio. Audra 
nesutinka jokio pasipriešinimo, 
ir pirm pasiekimo salų išvysto 
nepaprastą jėgą.

Misionierius Rogers sako, jog 
laike audros negalima iš namų 
į namus nunešti ąsotį pieno. Vė
jas ištaško viską.

Gan dažnai vėjas sudaro pa
vojų net gyventojų gyvasčiai.

Taip j*ina gyvenimas tose sa- 
lose.

Ten, kur ūžia nejaukus van*
Prie salų priplaukė komerci- dienynas, kur siaučia audros, kur

nis laivas. Beveik visi salų vy
rai susėdo į didelį luotą ir nu- 

...... » Staiga 
užbėgo siaubas ir, sudaužė luotą. 
Visi luote buvusieji vyrai žuvo. 
Ant salų bepasiliko tik vienas 
suaugęs vyras, seniai ir berniu
kai..

Per ilgus metus <saių gyvento
jai negalėjo pamiršti t<> baisaus 

žmonių ir tautų nepriklausomy-į jvvkio Bet laikui bėgant gvVe- 
bės liepsna. [L. j. . n imas vėl įėjo į normales vėžes.
----------------------------------------*y Pirmykštis gyvenimas

• Dabartinis tų salą gyvenimas, 
Į yra savingai originalus. Tą gy-Į 
venimą vaizdžiai nupasakoja m i 
sionerius Rogerfe.

Tuo liku, kai net 
raistuose tapo įvestas 
už žemės naudojimą, 
gyventojai nieko nežino apie pi
nigus. ' I

Tose salose pinigai nereikalin
gi. Ten nėra krautuvių.

Jeigu atvykstantieji laivai ir

tylumos akimirksnyje Iljalmaro plauk5 ]aivo pasitikti<
Brantingo karstas buvo užvers
tas žemėmis. Ant jo kapo išau
go gėlių kalnas.

Brantingas miręs, bet jo dva
sia gyva. Jo nutrauktas darbas 
bus tęsiamas daugelio kitų, ku
rių širdis sukurč Brantingo

7,000 pėdų aukštumoje riogso 
nebeveikiančio ugniakalnio kra
terius...

Vieta paniurusi, nejauki, o 
vienok salų gyventojai myli tą 
savo keistą tėvynę, kuri randasi 
toli nuo kultūros, apgavystės ir 
melo civilizuotų šalių.

įdomios Atlantiko Salos i

RETAS ARKLYS
Pirkėjas. Brangus šie 

klio griaučiai odoje?
Parduodąs. Atsiprašau, 

ne griaučiai, bet arklys 100 
litų! Matytum, koks arklys. Iš 
Kauno j Alytų juo važiuoju 
greičiau lordo automobilio!

Afrikos Tįk pusę valandos, netiki? Ei 
mokesnis
Tristano

ar-

užklysta
laivas.

Tristaną Da Kunia salos pie
tinėje Atlantiko vandenyno da
lyje yra labiausia atskirtos nuo 
pasaulio salos. Gyventojų tos 
salos turi 140 žmonių. Praeina 
metai, kol netikėtai 
koks nors

Apie tų salų gyvenimą M. Ne- 
krasovas sekamai rašo:

Pirkliai ir misionieriai yra 
verčiami savo profesijos būti 
keliauninkais.

Musų laikais žemės kamuolys 
yra ištirtas skersai ir išilgai.

Kultūros žibėjimas, ekspresų 
dundėjimas ir garlaivių užimąs 
išbraižė visą žemes kamuolio pa
viršių.

Bet pasaulyje yra kampų, kur 
nesigirdi civilizacijos ūžimo ir 
šių dienų gyvenimo bruzdėjimo.

Misionierius Rogers su savo 
pačia išgyveno dvejus metus la
biausia atskirtame žemės kam
pelyje.. Ten begyvenant jo šei
ma padidėjo, —gimė jam sūnūs. 
Sugrįžęs iš tų salų misionierius 
papasakojo daug įdomių dalykų 
apie vietas, kurių neatlanko nė 
pirkliai, nė keliauninkai, nė kiti 
musų dienų nenuoramos.

Tristan Da Kunia salos ir Jjlį 
istorija

Tristan Da Kunia susideda iš 
penkių salų.

Salos randasi 1,600 mylių j
rytus nito Town rago. Kada tai, be pąlaikyti mirštančio admiro

kol dar nebuvo pravesti Pana
mom ir Suetzo kanalai ,tos salos 
gulėjo prie juros kelio. Kasdie
ną pro salas plaukdavo laivai.

Ir nestebėtina, kad Tristan 
Da Kunia turi ilgą praeities is
toriją. Salas atrodo Partugali- 
jos vice-karalius 1506 m. Jo var
du salos ir tapo pavadintos. Bet 
iki 1810 m. niekas salose negy- 
veno.

1812 m. Amerikos laivai už
ėmė salas ir pavertė jas juros 
baze. Bet 1815 m. angiai už
griebė salas ir pavedė Town ra
go gubernaatoriaus žiniai.

Kada Napoleonas buvo išsiųs
tas į Šv. Elenos salą (kuri ran
dasi tame pat vandenyne), ang
lai vėl užėmė Tristano salas, 
kad užkirtus kelią imperatoriaus 
pabėgimui. Ten tapo apgyven
dintas kareivių garnizonas.

Kėliems metams praėjus ka
reiviai buvo nebereikalingi tose 
salose, tačiau atsirado tarp j u 
tokių, kurie pareiškė, noro ant 
visados apsigyventi salose.

Tarp pirmųjų gyventojų bu- 
•« o, taip sakant, ir istoriškos fi- 
guros: kapralus Williams Gląss 
—apsigyvenusiųjų vaęlas, škotas 
Cotton, kuris dabojo Napoleoną 
Šv. Elenos saloje. Tarp pasiliku
siųjų buvo ir tūlas Swan. Pasa
kojama, jog Swan’ui išpuolė gar-

me laižybų. Šia penkiasdešimt

Pirkėjas. Gerai!
Parduodąs. — Matai, tamsta, 

taip dalykai stovi: aš arkliu 
važiuoju tik pusę valandos, 
nes likusį kebą tenka jį vežti.

:< >: į'.

NUŠOVĖ SAVO MOTINĄ. P-lė Dorothy. Elliogson, 17 
m., iš San Fransisco, kuri nušovė savo motiną, už tai, kad 
ji draudė jai trankytis po šokius ir tvirkauti. Teisinas pripa 
žino ją esant nepilnaprote ir uždarė beprotnamy,
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Hjalmar Brantingas
Jo nusistatymas monarchijos 

atžvilgiu buvo veik tas pat. 
Jam buvo svarbu ne socialdemo- 
kratizmo forma ir doktrina, bet 
turinys. Jis matė, kad konsti- 
tucingose Skandinavijos valsty
bėse daug daugiau yra laisvės, 
negu Amerikos Jungtinėse Vals
tybėse negu Prancūzijoje ir net 
negu daugelyje naujų respubli
kų. Jo supratimu prezidentas 
yra tik valstybės atstovas repre
zentacijos reikalams. Jei tas 
funkcijas lygiai tinkamai ir ge
rai, o taip pat nebrangiau gali 
atlikti karalius, tai kodėl juo ne
pasinaudoti ?

Brantingas gerbė ir dabarti
nę demokratingą ir talentingą 
Švedijos karalių šeimyną ir pals 
buvo jos gerbiamas.

Kad Švedijos socialdemokratų 
partija atrodo tokia modeliuota 
ir tiek daug laimėjo, surinkus 
po savo sparnais ne tik visus 
darbininkus, bet įleidus šaknis 
ir kunigijon, in inteligentijon ir 
net aukšton aristokratijon, tai 
grynai Brantingo asmens nuo
pelnas. Jis savo partijoj kovojo 
prieš griežtos akcijos šalininkus 
ir mokėjo juos suvaldyti. • Jei 
socialdemokratai butų kovoję 
griežčiau, jie nebūtų buvę kon- 
servatingoj ir kultūringoj Šve
dijoj tiek laimėję, kiek iš tiesų 
laimėjo. Brantingas taip pat 
niekad nesišalino bendradarbia
vimo ir kompromiso su libera
lais, su kuriais jis ataugę iško
vojo proporcingą balsavimą, o 
vėliau visiškas teises moterei ir 
pravedė daugelį kitų^ žymių so
cialių ir ekonominių •] 
Geras pavyzdys — tai Norvegi
joj socialdemokratų partija, ku
rios veikimui i 
buvo geresnės, negu Švedijoj, 
bet kuri, stigdama autoritetin
go ir lankstaus vadovavimo, iš
sigimė j komunizmą ir per tai i 
sustiprino ir sujungė opozicija 
ir dabar vis daugiau ir daugiau 
nustoja savo pozicijų. Tas pat 
įvyko ir daugelyje kitų šalių.

Nuo komunizmo išsaugojo 
Brantingas savo partiją dėl to, 
kad jis pats nieko nelaukdamas 
išskyrė susidariusį komunistų 
sparną ir paskum visą laiką 
vengė turėti su komunistais bet 
kokių ryšių, 
tjios kūno 
išgelbėjo jos

munistŲ partija, likusi be šak- 
nu, vis daugiau pradėjo nykti, 
ir pernai rudenį per rikstago 
rinkimus veik visai subyrėjo.

Brantingas buvo ne vien sa
vo partijos advokatas ir vadas. 
—jis buvo drauge ir jos moky
tojas. Vienas norvegas rašyto
jas teisingai pastebi, kad Bran
tingas buvo švedų socialdemo
kratų tėvas. Toks tėvas, kurį 
mylėjo ir mėgo klausyti.

Brantingas buvo visur ir vi
sa kuo taikos žmogus. Jis smer
kė agresingumą ir despotizmą. 
Jis tikėjo, kad tik tai gali ilgai 
tverti, kas yra Įvykinta ramiu 
taikos keliu.

Brantingas suvaidino žymų 
vaidmenį ir Švedijos užsienio 
politikoje. Jau 1905 m. drauge 
su liberalų vadų Karlu Staafu 
jis karštai reikalavo pripažinti 
Norvegijos nepriklausomybę. 

Jie veikė ne vien per parlamen
tą ir spaudą, bet vąžtnėjo agi
tuodami po visą šalį, 
sistatymas laimėjo. - 
nutraukimo unijos
tarp Švedijos ir Norvegijos tik
rai geri ir draugingi santykiai. 
Brantingas gavo prieš trejus 
metus Norvegijos Nobelio ko
miteto taikos premiją.

Brantingas jau iš seno turėjo 
Anglijai ir Prancūzijai simpa
tijų, Apskritai (visi Švedijos 
kairieji, ir liberalai ir socialde-, 
mok ratai, turėjo daug iau dva
sios ryšių su tomis šalimis, ne
gu su Markso ir Engelio tėvy
ne. Vokietijos militaris reak- 
cingunias ir smarkiai pasireiš- 

refontių. militarizmas negalėjo jiems 
imponuoti. Brantingas, toli nu- 
matąs politikas, lengvai galėjo

Skandinavijos valstybių 
normaliai įvai- 

1 ieka kitos trys

nuomonė buvo ta. 
susiartinimas tarp

mos 
burvn vystosi 
riais keliais, 
valstybės...

Brantingo 
kad politinis
valstybių turi turėti ne tik eko
nominio, bet ir kultūrinio pa
grindo. Tų valstybių žmonės 
neprivalo atrodyti perdaug sve
timi vieni kitiems. Kitaip sunku 
bus jiems 
prasti, 
biavima 
Baltijos 
greičiau
Kultūriniam 
kės daugiau laiko. 
I/atvijoj ir

susikalbėti ir susi
liko nom i n į ben d radu r- 
tarp Skandinavijos ir 
valstybių 
ir i <' 11" \ I. I ( i i \ ,v k i 1111. A

Lietuvoj
Estijoj, per ........ “ 11 ....... --------------------- - - - • -..-...  ... ---....

Rusijoj jungo BĖGANČIO KUNIGO ŠEI MINA. Kun. W. W. Culp iš South Bend, Ind., pati ir ju 
biurokratizmas, dešimt vaikų. Kunigas jau trečiu kartu buvo pabėgęr su meilužėmis ir tą vieną kartą su

kartą sugryžęs pas savo šeiminą.

Ir jų nu- 
Ir tik po 
prasidėjo

išorinės salvgosi**^- kokios butl' P^kmės

Jis išpiovė iš pa r- 
votį ir tokiu budu 

sveikatą. O ko-

žvakių,

sudaro
Salose nė-

žymių: rusų 
spaudos cenzūra ir rusų parti
nių kovų budai. Visa tai be 
galo svetima skandinavams, vi
sa tai daro čia blogo įspūdžio. 
Bet jis tikėjosi, kad visa tai pa
mažu išnyks, kada tos valstybės 
turi dabar progos turėti tiesio
ginius ryšius su Vakarų Euro
pa.

Jis manė taip pat, kad politi-. 
nis šių valstybių susiartnimas 
engviausiai gali prasidėti nuo| 
trilypės Lietuvos, 
Estijos sąjungos, 
galėtų

hieiškė pasitenkinimo, kad Lie
tuva Tautų Sąjungoje eina iš
vien su Skandinavijos valsty
bėms ir Olandija. Ir pridūrė: 
“Jūsų kaimynai važiuoja lenkų 
vežime. Bet kodėl nepradėti 
Baltijos ir Skandinavijos vals
tybių susiartinimo nuo Lietu
vos?” Visur aktingai remdamas, 
Lietuvą, jis konsekvetingai ėjo 
tuo keliu.

Kovo m. i d., visiems Stock- 
holmo varpams graudžiai skam- 

Brantingas

sukuria sandėlius, tai po dviejų 
ar trijų metų (kol kitas laivas 
pasirodo) nuo sandėlio nieko ne- 
bepasilieka.

Salose nėra nė mpilo, nė cuk
raus, nė arbatos; nėra 
nėra nu jų drabužių.

žemė vulkaniško tipo.
mai ir laukinės rožės 
vienintelę salų florą.
ra bičių, taipgi nė gyvačių.

Per
vienodas
gan ilgai gyvena.

Gyventojai išimtinai maitina
si žuvavimu.

Kur-ne-kur, tiesa, pasitaiko 
laukinės kiaulės, katės ir žiur
kės. Jie buvo užvežti čia šimtai 
metų atgal.

Salose nėra valdžios
Salose nėra valdžios, nėra po

licijos, gubernatoriaus — jokiu 
valdiškų Įstaigų.

Čia visi gyvena 
šeima. Vyriausias 
valdytojas. Salose

apvalius metus pasilaiko
klimatas — ir žmones

viena didele 
rakti na i yra 
dar iki šios

lai mėjus Vokietijai. Net ir pa
čioms Skandinavijos valsty
bėms kurioms kaizeris Vilhel
mas II turėjo “ypatingų slmpa- 
tijų”. Brantingas, liberalų pa

judėdamas, pradėjo griežtą kovą 
prieš Švėną Dėdiną ir visą jo 
akciją, kuri tokiu budu buvo 
sustabdyta. Brantingas reika
lavo vietoj to Skandinavijos 
valstybių susivienijimo neitra- 
litetui ginti. Jis rado pritari-j— .. 
mo, ir Švedijos karalius asme-' ginti, 
niškai pasiėmė iniciatyvos tam 
sumanymui įvykinti.

Karo metu išsivystė 
platus politinis, <_____

net didesnis kultūrinis bendra 
darbiavimas. Tuojau po karo 
įsteigta didelė ! 
valstybių susiartinimo 
no” draugija, kurios pirminin
ku visą laiką buvo Brantingas, 
ir kuri per šiuos metus labai į Brantingas priešingai 
plačiai išvystė savo veikimą. Jos tęsi Ir Vokietijai, 
tiesioginis uždavinys yra toliau demokratingam 
tęsti per karą pradėtas bendra-1 senajai reakcingai ir jos gah- 
darbiavimas. Ir tos draugijos Į mai restauracijai.

Latvijos ir 
kuri paskum 

įtraukti ir Suomiją ir 
jau kaipo vienas politinis viene-1binant lljalmaras 
tas užmegsti ryšius su Skandi- buvo palaidotas Adolfo-Fredri- 
navijos valstybėmis. ko bažnyčios kapinėse, Brantin-

Gerą kelią tam tikslui pasiek- šeimos kape, greta savo mo
ti jis matė ir Tautų Sąjungoj. tino« •»’ tėvo. Jį gedėjo ne vien 
Ir jis tikrai per Tautų Sąjun- jo senutė žmona ir vaikai, bet 
gos visuotinius susirinkamus visas Stockholmas, visa šalis, 
stengėsi rasti kontakto tarp Brantingas eidamas į amžiną 
Skandinavijos ir Baltijos vale- atilsį, buvo pagerbtas kaip ku- 
tybių. Tik, deja, kaip Brantin. nigaikštis, kaip šalies didvyris, 
gas pabrėžė man dar užpernai pi palydėjo pats karalius Gįusta- 
sugrjžęs iš Ženevos, Estija ir vas V, sosto įpėdinis ir visi 
Latvija per daug klauso Lenkų princai. Norvegijos ir Daniojs 
komandos. karaliai, o taip pat Graikijos ir

Lenkija, jo žodžiais, savo įta- Estijos prezidentai atsiuntė j 
ka Pabaltijos valstybėse greta laidotuves savo atstovus. Dani- 
savo ekspansingos imperialisti- jos valdžią atstovavo pats mi
nės politikos sudaro didžiausią nisterių pirmininkas Statinin- 
pavojų tų valstybių nepriklau- Į Ras, senas Brantingo draugas, 
somybei. .
provokuoti su Rusija 
taip padarius labai 
kad ji panorėtų tas

Ji galinti lengvai iš-1Tautų Sąjungos Taryba irgi at
siuntė savo atstovą, juridinio 
biuro vedėją van Kaminėlį. I 
laidotuves atsilankė 1 
visas diplomatinis koras, pa

karą ir 
abejinga, 
valstybes

Rusijos“Baltijos valstybėj 
atžvilgiu turėtų vesti be galo

i labai'atsargią ir taikią politiką. Jos 
ekonominis ir turėtų saugotis visų ryšių, ku

rie tiesiai užgauna Rusijos tau
kinius interesus. O sąjunga su 

Skandinavijos Lenkija, kuri turi pasigiiebti 
Norde- didelius Rusijos plotus, kaip 

tik skaudžiai paliečia Rusiją”.
Lygiai kaip Lenkijai, buvo 

nusista-
Ne šių dienų 
Reichui, bet

automobilių IŠRADĖJAS 
— Elwood llaynes, kuris, sako
ma, išradęs pirmą automobilių 
Amerikoj, šiomis dienomis pasi
mirė savd namuose Kokomo, 
Ind., nuo influenzos, kuria su
sirgo sugryžęs iš \Vashingtono. 
Jis buvo 68 m. amžiaus.

Jis pirmą automobilių pasi- 
budavojo 1894 m. Tas jo auto
mobilius galėjo važiuoti 8 my
lių į valandą greitumu. Be to 
jis buvo mokslininkas ir meta
lurgas ir taipjau automobilių 
fabrikantas.

mąs visų trijų Skandinavijos

valstybių.
Brantingas buvo labai popu- 

larus Norvegijojo, bet ne ma
žiau ir Danijoj*. Dar prieš karą 
užtardavo jis danus šlesvige ir 
žodžiu ir darbu prieš voikečių 
persekiojimus, o per karą savo 
laikraštyje reikalavo, kad tas 
kraštas butų grąžintas Danijai.

žinomas Danijos 
O ve Rodė nesenai
Brantingą visos Skandinavijos 
reikalų atstovu ir saugotoju. Ir 
jis tikrai energingai atstovavo 
tuos reikalus. Ir namie, ir už
sienyje ir Tautų Sąjungoje.

Brantingas ir buvo šalininkas 
ir Skandinavijos valstybių susi
artinimo su Baltijos valstybė
mis. Jis numatė 
to susiartniimo 
gifjtai įvykinti, 
rimtai kliudė tai
jos ir Suomijos ginčas dėl Alan- 
do salų. Dabar jis išspręstas ir 
užmirštas ir Suomijos įjungi-

politikas 
pavadino

vis dėlto, kad 
negalima t$ip 
Kurį laiką 
idėjai švedi-

ToklOS Vo
kietijos politine Įtaka Baltijos 
valstybėse grali būti lygiai pra- 

žutinga kaip ir sų junga su Len
kija. Dešiniųjų Vaterlandas, 
negalėdamas taip lengvai įvyk- 
dinti revanšo Vakaruose, steng
sis pirma proga praplėsti save 
Rytuose. Ir, žinoma, kiek gali
ma toliausiai. Nors ir kompa
nijoj su bolševikais, “civilizaci
jai ginti ’.

Brantingas tikėjo Tautų Są
jungos plėtojimusi ir tobulėji
mu; joje jis matė ateities ga
rantiją prieš kruvinus valsty
bių konfliktus ir atskirų valsty
bių imperialistinę politiką. Jis 
nemanė, kad Benešo protokolas 
buvo visai tobulas, bet jis žiu
rėjo į jį kaip į pirmąjį etapą į- 
gyvęndinant visuotinę taiką ir 
todefl jį rėmė. Jis manė, kad 
tas protokolas butų drauge ga
rantija ir Baltijos valstybėms 
prieš Rusijos užpuolimus.

Ir pernai ir užpernai, sugrį
žęs iš Tautų Sąjungos visupti- 
no susirinkimo, Brantingas iš-

civilizaci

■ 1 

gerbdamas jį milžinių geležinio 
ąžuolo lapu ir raudonu gvaizdi
kų vainiku. Danijos, Norvegi
jos, Suomijos, Anglijos, Pran
cūzijos, Vokietijos ir kitų šalių 
socialdemokratų partijos at

siuntė su vainikais savo specia
lius atstovus.

Jį lydėjo į Storkyrką, Stock- 
holmo didžiausią ir karaliaus 
bažnyčią, visi valdžios nariai, 
abieji riksdago rūmai, ir social
demokratų partijos, organizhci- 
jų atstovai. Viso per 15,000 
žmonių. Paskui jo karsią ėjo 
milžinė eilė kelių šimtų vainikų 
iš gyvų gėlių, lydima ilgiausios 
eilės vėliavų.

Visas miestas, visos Įstaigos 
ir svetimų valstybių atstovybės 
iškabino gedulos ženklui vėlia
vas ant pusiau stiebo. Visi pa
silinksminimai tą dieną buvo su
stabdyti.

Jau sutemus vakare, po dau
gelio iškilmingų kalbų, šių,šios i 
tylumos akimirksnyje Hjalmaro p|auk6 )aivo‘ pasitl:|;tj.

lo Nelsono galvą, kai pastarasis 
mūšyje buvd mirtinai sužeistas.

Pasilikusiųjų kompanijoje bu
vo ir keli būrai iš Pietinės Af
rikos ir visa serija juododŽių 
moterų, atvežtų iš amžinai ža
liuojančių Afrikos dalių. Neap
siėjo ir be ii alų kraujo.

Dabartinis salų gyventojų 
skaičius siekia 140 žmonių. Tas 
skaičius yra du kaitų didesnis, 
negu salos normaliai galėtų pra
maitinti.

Jeigu gyvenimas salose eitų 
normaliai, tai gyventojų 
čius butų žymiai didesnis, 
maž-daug prieš 6b metų 

apleido apie 50 žmonių, o
tragedija, kuri

s kai-

salas
1885

dienos užsiliko Glass'o namai.
i Namuose guli sena knyga, kur 
įrašoma svarbesnieji salų įvy
kiai: datos gimimų, mirimų .

Apsivedimai registruojama su 
nepaprastomis iškilmėmis. Po 
jaunavedžių įregistravimo ren
giama šokiai ir puola. Salose 
yra užsilikęs aisenalas senoviš
kų ginklų.

Vėjas—salų nelaimė
Tristano salos randasi labai 

nuošaliai nuo sausžemio. Audra 
nesutinka jokio pasipriešinimo, 
ir pinu pasiekimo salų išvysto 
nepaprastą jėgą.

Misionierius Rogers sako, jog 
laike audros negalima iš namų' 
į namus nunešti ąsotį pieno. Vė
jas ištaško viską.

Gan dažnai vėjas sudaro pa
vojų net\gyventojų gyvasčiai.

Taip jsina gyvenimas tose «a- 
lošė. z'

Ten, kur ūžia nejaukus van*

Brantingo karstas buvo užvers
tas žemomis. Ant jo kapo išau
go gėlių kalnas.

Brantingas miręs, bet jo dva
sia gyva. Jo nutrauktas darbas 
bus tęsiamas daugelio kitų, ku
rių širdis sukure Brantingo

taip pat žmonių ir tautų nepriklatisomy- į įvykio, 
i - u____  r<»r >» i <bes liepsna.

m. įvykę baisi
ant ilgo sulaikė gyventojų prie-'
auglį.

Prie salų priplaukė komerci- (denynas, kur siaučia audros, kur 
nis laivas. Beveik visi salų vy-1----- -• “ ‘ •
rai susėdo į didelį luotą ir nu-

Staiga
užbėgo siaubas i r. sudaužė luotą.
Visi luote buvusieji vyrai žuvo.
Ant salų bepasiliko tik vienas 
suaugęs vyras, seniai ir berniu
kai.

Per ilgus metus <saių gyvento
jai negalėjo pamiršti to baisaus

. Bet laikui bėgant gyve-
[“!'• ’i- j nimas vėl įėjo į normales vėžes.

7,000 pėdų aukštumoje riogso 
nebeveikiančio ugniakalnio kra
terius...

Vieta paniurusi, nejauki, o 
vienok salų gyventojai myli tą 
savo keistą tėvynę, kuri randasi 
toli nuo kultūros, apgavystės ir 
melo civilizuotų šalių.

įdomios AtlantikoSalos

netikėtai užklysta

Tristanu Da Kunia salos pie
tinėje Atlantiko vandenyno da
lyje yra labiausia atskirtos nuo 
pasaulio salos. Gyventojų tos 
salos turi 140 žmonių. Praeina 
metai, kol
koks nors laivas.

Apie tų salų gyvenimą M. Ne- 
krasovas sekamai rašo:

Pirkliai ir misionieriai yra 
vei-<5ia.mi suvo profesijos k>uti 
keliauninkais.

Musų laikais žemės kamuolys
yra ištirtas .■'keršai ir išilgai.

1 Kultūros žibėjimas, ekspresų 
dundėjimas ir garlaivių užimąs 
išbraižė visą žemes kamuolio pa
viršių.

Bet pasaulyje yra kampų, kur 
nesigirdi civilizacijos ūžimo ir 
šių dienų gyvenimo bruzdėjimo.

Misionierius Rogers su savo 
pačia išgyveno dvejus metus la
biausia atskirtame žemės kam
pelyje,. Ten begyvenant jo šei
ma padidėjo, —gimė jam sūnūs. 
Sugrįžęs iš tų salų misionierius 
papasakojo daug įdomių dalykų 
apie vietas, kurių neatlanko nė 
pirkliai, nė keliauninkai, nė kiti 
musų dienų nenuoramos.

Tristan Da Kunia salos ir jjii 
istorija

Tristan Da Kunia susideda iš 
penkių salų.

Salos randasi 1,600 mylių į
rytus nuo Town rago. Kada tai, be pąlaikyti mirštančio admiro

kol dar nebuvo pravesti Pana
mos ir Suetzo kanalai ,tos salos /
gulėjo prie juros kelio. Kasdie
ną pro salas plaukdavo laivai.

Ir nestebėtina, kad Tristan 
Da Kunia turi ilgą praeities is
toriją. Salas atrodo Partugali- 
jos vice-karalius 1506 m. Jo var
du salos ir tapo pavadintos. Bet 
iki 1810 m. niekas salose negy-

Pirmykštis gyvenimas
Dabartinis tų salą gyvenimas; 

Į yra savingai originalus. Tą gy-, 
venimą vaizdžiai nupasakoja mi 
sionerius Rogerk.

Tuo liku, kai net 
raistuose tapo įvestas 
už žemės naudojimą, 
gyventojai nieko nežino apie pi
nigus. I

Tose salose pinigai nereikalin
gi. Ten nėra krautuvių.

Jeigu atvykstantieji laivai ir

1812 m. Amerikos laivai už
ėmė salas ir pavertė jas juros 
baze. Bet 1815 m. anglai už
griebė salas ir pavedė Tovvn ra
go gubernaatoriaus žiniai.

Kada Napoleonas buvo išsiųs
tas į Šv. Elenos salą (kuri ran
dasi tame pat vandenyne), ang
lai vėl užėmė Tristano salas, 
kad užkirtus kelią imperatoriaus 
pabėgimui. Ten tapo apgyven
dintas kareivių garnizonas.

Keliems metams praėjus ka
reiviai buvo nebereikalingi tose 
salose, tačiau atsirado tarp jų 
tokių, kurie pareiškė, noro ant 
visados apsigyventi salose.

Tarp pirmųjų gyventojų bu- 
’ o, taip sakant, ir istoriškos fi
gūros: kapralas Williams Gląss 

apsigyvenusiųjų vadas, škotas 
Cotton, kuris dabojo Napoleoną 
Šv. Elenos saloje. Tarp pasiliku
siųjų buvo ir tūlas Swan. Pasa
kojama, jog Swan’ui išpuolė gar

1

RETAS 
Pirkėjas, 

klio griaučiai 
Parduodąs. 

ne griaučiai,

ARKLYS
Brangus šie ar- 
odoje?

Atsiprašau, 
bet arklys 100

litų! Matytum, koks arklys. Iš 
Kauno į Alytų juo važiuoju 
greičiau lordo automobilio! 

Afrikos Tj^ pusę valandos, labki? Ei 
mokesnis 
Tristano

me iaižybų. šia penkiasdešimt

Pirkėjas. Gerai!
Parduodąs. — Matai, tamsta, 

taip dalykai stovi: aš arkliu 
važiuoju lik pusę valandos, 
nes likusį kelią tenka jį vežti.

NU6OV® SAVO 
m,, iš San Fransisco 
ji draudė jai trankyt 
žino ją esant nepilni

ni. ,
riviuv/>. r-ie i/orocnyi Ellingson, 17 
kuri nušovė savo motiną, už tai, kad 

;rankytis po šokius ir tvirkauti. Teismas pripa 
nepilnaprote ir uždarė beprotnamy,

..>ų„



1925

me

me

pilnoj prasmėj to

užsimokėdami už

laborato 
išegza

pro vieną 
išleisti tų 
įimtai su-

išlai 
teat

jam 
žiūrim

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriter|

bes, su tomis, 
na ilgus laiku

Tautos teatre, bet čionai kyla 
didelė abejonė, Petras Vaičiū
nas 
landomis

buvoV, 
Maskvo: 

teatrui.
negalin

Kad padaryti koki noi 
tą, nors paprašė i aįusį 
rėti savo 
kus 
tas žmogus 
nois pac 
niuo,' ne 
tikra organizacija 
grupė žmorthj 
ba ta grupė 
tyrimą tame 
turėti savo 
veikimui aiškų 
na. 
uodai

žmonių,\ kupė 
lankytojais 

‘Fa ryži aus 
Tokiu budU 

įkyti, kad mos 
lietuvių 1 (vi<na Amž

ines galime tiktai sukur-

Ar Gali Chicagoje Susikurti ir Išsilaikyti 
Nuolatinis Afnerikos Lietuvių Teatras

muzi- 
grožės lite- 
arba scenos 
šaka vieno

Glinskis Suvorino mokyklos 
auklėtinis Petrapilyje. To pa
ties Suvorino, kurs leido juoda
šimtišką laikraštį “Novoje Vre- 
mia”. Jis ir teatrą išląikė, kad 
skleist rusifikacijos idėją, o da
bar matom, kad Glinskis dirba

kius veikalus vaidinant, jau ga
li pasakyti finalą. Taip neįdo
miai supintos intrygos, taip 
nenatūraliai ir dirbtinai išvysty
tas gyvenimas, štai tas ir ap
sunkina įvesti į teatrą lietuviš
ką repertuarą. Kas tinka .Jonui, 
tas netinka Petrui. Kas tinka 
Barborai, tas netinka Kotrynai. 
Kaip sako priežodis: “Kam pa
tinka motina, o kam duktė”, 
arba “Kam patinka garmoška, 
o kam smuiku”.

Čionai pravartu pasakyti ke
letą žodžių apie mtteų diraina- 

ne pagal 
Prie jo nepri- 

dar daugiaus augo netiktai liaudis, bet ir ne- 
daugiaus ciniz 

žinome 
vairios žemo

dim iš spaudos, tenai dirbamas 
rimtas darbas, auklėjami artis- 
mokyklą, nes ir dabair, kaip gir
tai. Todėl tegul menininkai ir 
meno ūpo žmonės grupuojasi ir 
sukuria platesniame maštabe 
dramos mokyklą ir duodi^ gali
mybe^ pagauti-sužvejoti apdo
vanotus nuo gamtos, turinčius 
prie scenos patraukimą žmones 
ir iš jų išsivystys teatras, prie 
kurio mes siekiame, kurio mes 
trokštame ir apie kurį mes tiek 
daug svajojame. Sekančiam nu
mery pakalbėsime apie tai, ko
kiu budu įsteigti tokią mokyk
lą, kuri sukoncentruotų jaunas 
pajėgas, kaip jas auklėti ir to
bulinti, skiepijant jiems tikro 
meno atjautimą-supratimą.

—čiaudando.

suglaudus ta visa 
galima pasakyti,
lankančios teatrą nieks nesukliudy

yra apščiai Chicagoj ir abelnai

auga ne metais, bet va- 
Jeigu jo tobulinimo 

ateit v turės 
lietuvių tauta klasinį dramatur
gą. Truputį yra linkęs prie 
simbolizavimo, bet jo kuriniai 
iš reališko gyvenimo taipgi jau 
dabar nustebina publiką. O Kau

ku ri moka me
ną .įkainuoti. Pagalvokime, kiek 
tenai ^šiiplaiĮke 
ilgus metu 
Petrapilio 
gerinusių 
mc 
sukursiu)

pasijuol
jis privalo'davinį mes patys turime 

sa,Vo' t i 
žmogaus tikslas yra, 
būti 
vęs, siekimas prįe ko tai aukš
tesnio, prakilnesnio; kiekvienas 
sąmoningas žmogus privalo savo 
asmeniniam gyvenime, savo bu- 

ili-'de, minusus, neigiamus apsi
reiškimus, naikinti, dildyti, o 

sudaryti pliusus teigiamus apsireiškimus 
aplinkybe: 

ugebus ki

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yra pavojin- 

ser- 
esate 
g a -

šyje su teatro rūmais.
Dabar trečias elementas, kurs 

febai žymią rolę lošia teatre. 
Tai yra repertuaras,. Tankiai 
galima išgirsti'- pageidavimUs, 
ypač iš tautininkų lupų, dau
giau lietuviškų veikalų. Bet, 
deja, pakol kas psichologinių 
veikalų, ypač komedijų^ kurios 
lengvinus yra išvystomos sce
noje mes savo lietuviškų netu
rimi'. Musų lietuviškas reper- 

kraštutinu- 
Arba kas nors perdaug 

neprieinamo musų dar 
vilgsniu nevisai tobu- 

os- lai publikai, arba jau perdaug 
jos lengvo tūrinio, kad žiūrint šiek 

Tiktai nepataikau- tiek susipratusiam ir išsiFavinu- 
kaip jau sakiau nede- šiam žmogui piktumas ima.

J. Vaičkus—Petrapilio Imper. 
Drėmos mokyklos auklėtinis. 
Visą laiką dirbo lietuvių teatro 
naudai, o vienok tą kultūrą, tą 
išsilavinimą scenos meno srity 
pasiėmė iš rusų, prancūzų, vo
kiečių. Mes ir turim taip elg
tis. Per svetimą kultūrą auklė
ti savo. Menininkas turi visa ■ v ■ 
tą sukaupti savo sieloj, ką pa
saulis davė ir iš tos medžiagos 
ką nors naujo sukurti.

Reiškia, pakol kas mes turė
sim maitinti savo publiką pa
saulinių kurinių repertuaru; 
auklėti dramaturgus, kurie ne
tolimoj ateityj patieks mums 
tą, ko mes seniai troškome; 
duos mums lietuvišką repertua
rą. Ir tada, kada scenoj mes 
matysim ir lietuvius artistus, 
nuosavus rumus ir grynai lie
tuvišką repertuarą, o ne verti
mus, tada mes galėsim drąsiai 
šaukti, kad mes jau turim au- 
kščiausf meno židinį, Ameri
kos lietuvių nuolatinį teatrą pil
noj to žodžio prasmėj.

Dabar einame prie teatro šir-i 
dies. Prie vaidilų artistų, kasi 
pačioj esmėj sudaro teatrą. O 
čia tai ir yra tas šuo pakastas. 
Jeigu mes šioj valandoj jau tu
rėtumėm pilnai kultūringų su 
tam tikra technika būrelį idea
listų žmonių, tada viskas kitaip 
butų. Bet deja, pakol kas to 
nėra. Reiškia reikia surasti tam 
išėjimą. Yra daug7scenos mylė
tojų, scenos darbuotojų* kurie 
be paliovos, su didžiausiu pasi
šventimu dirba scenos meno 
naudai, bet vistik nepajėgia ką 
nors rimtesnio, ^pastovesnio su
daryti. žmonės vis blaškosi, 
mainosi; vienas ateina, kitas iš-J 
eina; išsidraiko ūpas ir nega
lima sukoncentruoti tų pajėgų, 
kad jie visi sudarytų vieną ga
lingą grandinę, pratiestų viens 
kitam ranką ir dirbtų bendrą 
darbą. Praeitame numeryje aš 
jau nurodžiau,, kad ir iš Lietu
vos artistai-svečiai nemokėjo 
būti tuo balzamu, kuris sudary
tų vieną scenos meno darbuoto
jų šeimą, kuriuos vienytų vie
na bendra idėja sukūrimas nuo
latinio lietuvių teatro, čia ne
užtenka vieno gabumo, čia rei-i 
kalingas išsiauklėjimas, čia rei-| 
kalinga tam tikra mokykla 
dramos’ mokykla. Kuriant teat
rą nuo to reikia ir pradėti. Pas 
daugumą yra labai klaidingas 
supratimas apie scenos meną. 
Atrodo, kad kiekvienas žmogus 
gali turėti scenoje kūrybos ga

li usiskuto ūsus ir
Mergina išmokoj 

ilįtfįiei 
nembka. maž

n* .šamo 
eimi’-

i pas
? Alei 
prie ma-

Brangus 
lietuviai, 
giau savo 
kitataučiai 
neateis į pagelbą 
valandoj, gal būti tiktai pašieps 
mūs ir pasijuoks; todėl tą už 

itlik- 
Jeigu kiekvieno atskiro 

ubą turi 
nuolatinis tobulinimas sa-

tis privers ją atitaisyti.
Kas link butaforijos, rekvizi

to ir kostiumų klausimas labai 
lengvai išrišamas., čionai Chi
cagoj randasi daugybė tokių 
įstaigų, kurios mielu noru pa
tarnauja, išnuomuodamas sce
nos sustatymui ir artistų apsi
rengimui reikmenis. Žinoma, aš 
čia nekalbu apie stilingus kos
tiumus ir dekoracijas. Tas klau
simas ateities. Kad teatras iš
augs ir bus atatinkamoj aukš-

Dr. W. K.
Register, 

109 N. Dearborn 
St., 12 augstas 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių.

kaį< kurie negerbia tėvų, nepri
pažįsta jokios disciplinos, atei
tyje ar jie bendrai galės kokią 
lors discipliną pripažinti, ir to
riu budu daugumas iš jų gali 
meiti negeistinais keliais.

čionai Amerikoj mes mato
me labai daug lietuvių biznie
rių. Jie atvažiavo iš Lietuvos 

be skatiko kišenėje; nemokėda
mi nei žodžio anglų kalbos, o 
šiandien sudarė gražų gyveni
mą.

kurinių, žino- 
susiįdoninvo visa tų 
i inteligentija; kiek- 

itspėti genijam 
ilima buvo

sankeleiviai, broliai 
Susirupinkim dau- 

tautos likimu,, nes 
šiame reikale mums 

bet sunkioj

nuo 9 ryto iki 
ninke, seredoj ir 
vikare. Nedė- 

i I po pietų.

D R. W. R. REGISTĖR
109 N. Dearborn St., 

CHICAliO, ItL.
(bokite elevatorių iki 12 auglio)

lity vyriški 
jau artistas, 
gražiai nardyti 
artistė. Tankiai 
daug logiškai skaityti 
rungai* sakinius surišti -ir 
sceną.

šiam* 
geri). J. 
teatro

Sekmadienio 92 
pasikalbėjom apie 
kius prakilnius žmones pagim
dė musų Lietuvos dukterys; iš
augino Lietuvos žemelės der
lius; išsirūpino Lietuvos saulu
tės spinduliai ir musų paukščių 
čiulbėjimas musų žaliose girio
se įkvėpė meno atjautimą ir iš
augino gilios pagarbos žmones, 
kurių vardai bus aukso raidė
mis įrašyti musų tautos atgi
mimo istorijos lapuose.

Dabar eisime prie 
ir labai sunkaus klausimo ir 
pasistengsime jį konkrečiai iš
rišti. Tas klausimas skamba 
sekamai: Ar mes lietuviai 
iim Amerikoje sukurti ir 
kyti savo nuolatinį rimtą

tų pagaminti dekoracijos, kos 
tiumai. Jo garsusis “Skirgai 
la” buvo parašytas rusų kalba 
paskiau jis pats išvertė jį į lie
tuvių kalbą ir Valstybinis teat- 

silpnas, taiįr ras jį statė. Apie pasekmes nie- 
Jeigu in

scenizavus jo “Šarūną”, tai ne- 
čia gi Chicagoj medžiaginis galima butų atsidžiaugti ma- 

sulyginus su tant jį scenoje. Gailimą primin

iau 
Gali 
rėjas 
džiag 
gu jam įiebu 
linkybių, jis ; 
jone, 
dintas 
jant, kurs pakliuvo 
ba ant sustingusios 
negali išaugti ir suteikti atatin 
karnų vaisių, 
paralelę taip 
musų teatro 
gos. .

Iškeliaut klausimą apie teat
ro kuumosi, mes visi tie, ku
rie norim, kad tas brangus 
mums meno žygis nebūtų be 
pasekmių, kad jis nebūtų kaipo 
balsas šaukiančio tyruose, mes 
turim paruošti atatinkamas ap- 
linkybes tos idėjos gvildeniihui, 
išplėsti tuos dirvonus, išravėti 
usnis ir dilgėles, kurios tankiai 
nustelbia gražiausios sėklos 
vaisius; išdraskyti be pasigailė
jimo tuos sutrūnėjusius kelmus dama ėjo mokslus, 
ir su džiaugsmu atlikus tą dar-,koks tai ypatingas 
bą, užsidėjus ant kupros grudų mosi prie šviesos, 
maišą, prisikabinus prie kairio
jo šono sietuvą, žerti galinga 
savo ranka grudus į t 
žemelę, palaiminus juos; sau
goti juos nuo visokių sukilusių 
audrų ir vėtrų; rūpestingai sek
ti jų augimą. Kas tai yra tas 
dirvonas ir tas plėšimas?

Tai yra ta plati musų visuo
menė, 
labiau 
liaudimi, daugiau 
mes, sueitumėrn 
kontaktą, stengtumės 
jų sielą šviesos spinduliais, me: 
iš jos galėtumėm daug susi 
laukti. Tas grūda 
mes kalbėjome ankščiau, t. y. 
tas žodis, kuris yra taip bran
gūs musų plačiai visuomenei. 
Tokių nuoširdžių pasikalbėjimų, 
paskaitų pastaraisiais laikais la
bai mažai galima pastebėti. Mes 
nežiūrim viens kitam drąsiai i 
akis, mes visą laiką politikuo- 

jeigų guriam tai neatsi- 
vjls ištiesų vertas to 
iukštinam jį iki debe- 
rražaus dalyko tankiai 
iuokingą-komišką. Iš 

kilos puses: jeigu puikiam ką

at vejyje* ai rodo, kad 
Vaičkaus einama prie 
sukūrimo, per dramos

jis yna tas
sukas visos ki-

Per jį gulima 
gražias ir pra- 
idejas. Teatras, 

ir j mažo iš-
Gali Amerikoj.

Dabar pereisim prie antro 
meno elemento reikalingo sukūrimui 

ką te- teatro. Tai rūmas, arba pasto- 
ką iš- gė, kur gali teatras vystytis, ne publikos yra 

jas at- Keliantį šitą klausimą laįpgi;.ga
liosiu. Ka- Įima būti ^optimistu,;palyginant

Kauno^apJinkyljėSb 8 
K liūne
Valstybinis miesto, 
ir Liaudies namai, 
neti TiImanr.o, kun> 
be jokių dekoracijų

TIKRA
{čirškimai 

užsinuodijimo krauju 
gydymas (juirŠkhnas 
gyslas) 
medikalę praktikų 
gydomos ligos, dabar 
tam gydymui. Savo 
vartoju naujausius ir 
serum, č* 
toksinus 
nous t, I
taipgi pavartoja jiuujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingj gydymo. Prisidekite 
prie dėkingų ir užganėdintų pači- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien de) 
dykai pasitarimo

Ofiso valand 
5:30 vakare, Et 
f?Ubaloj iki 8 v; 
'lioj iiuo-9 rvto

pasipriešinimas -tėvų 
oriausi butų tė- 

ir linkėjimai, bet vai

kinių, kad sūnų 
v o tėvo tėvu, 
m i. o supykę 
vadina prakeiktu lenku

Chicagos. 
išvišb du ’įteaĮro rūmai: 

t. y.! miesto 
Jeigu neini- 

> pakol kas 
ir Vilkola-

visa inteligentija. Ilgų metų 
kaip darbas priartins mus prie jo. 

Teatras nuo jo neatsisako. Jo 
kurinių pastatymas reikalauja 
didelio kapitalo. Vincas Krevė- 
Mickevičius 
žodžio didelis dramaturgas ga
lėtų puoštis ir Paryžiaus scena 
jo kuriniais, bet pastatymai jo

tokių kritikų, kurie žiurėjo namo. , čia gi Chicagoj galima 
kaip avinas į naujus vartus Ir pasirinkti, tik reikia, žinoma, 
nieko nesuprato, bęt jo apsi- turėti kapitalo, bet pakol kas 
švarkayimas neleido jam tame teatro rūmų , nereikia* statyti, 
prisipažinti. Tarp kitų lanky-Čionai galiami ’ pasirinkti.: pin
toj ų Čiurlionis pastebėjo vieną kiaušių ir erdviausių teatrų, 
kaimietį-sermėgį, kurs įsmeigęs Gaila, kad klaida įvyko su Lie- 
savo gilias akis, su įtempimu tuvių Auditorija, nes ji nevisai 
nervų žiurėjo į vieną vaizdą.'pritaikinta vaidinamams, bet 
Čiurlionis patempęs jį už skver-jta klaida yra atitaisoma ir atei- 
no paklausė: “Dieduk aė tu su
pranti kas čia yra?’’ Kaimietis 
nieko nelaukdamas, atsikosėjęs, 
keliais žodžiais išreiškė tą. min
tį, ką norėjo pasakytk^aūtorius. 
į Čiurlionį tas padarė labai di
delį įspūdį, tada jis sūu pasa
kė: “Jeigu mano meno kurinius 
atjaučia ir supranta 9paprastas 
kaimietis,, tai aš stoviu ant tik-

Kas juos to išmokino? Ogi 10 kelio . 
skurdus, vargas, kova už būvį. 
Ne vienas seilę rija, , žiūrėda
mas j gražų nekuriu lietuvių 
gyvenimą, bet pažiūrėkim į jo 
širdį, kiek naktų nemiegota: 
kiek kančių, kiek sielvartų per
gyventa; kiek sveikatos husto- 
to, kolei pasiekė savo tikslo. O 
dabar jaunoji karta išlepinta 
aplinkybių, neišlavinto proto, ar 
ji gali kovoti su gyvenimo ban
gomis. Jie atsidūrę ^gyvenimo 
verpetuose, prie piimos audros 
dings, arba paklius ant slidaus 
kelio. Troškimas pasismagini
mų, pasilinksminimų, o nemo
kėjimas sugaudyti dolerių gali 
davesti iki kalėjimo.

Susipažinę, su tomis aplinky
bėmis, mes neturim 
ausį įleisti pro kitą 
minčių, bet privalom 
sirupinti jaunimu.

Įauginti.
Aišku, Kau tais pačiais ke

bliais mes turim vesti ir savo 
j tautą. Juk musų tautai gręsia 
pavojus ne tik ištautėjimo, 

pasiliks kaipo sva-'bet ir bendrai susmulkėjimo, 
niekados nebus įvyk- Alės netiktai neauginam savo 

?k kaip grūdas se-1 letuviškos kultūros, bet nese- 
Į smėlį ar- kam ir to, kas darosi čionai pas 

uolos, jis musų kaimynus, pas kitas tau- 
\merikoj gyvenančias. Man 

Galima pravesti norėtųsi pastatyti klausimą. Iš 
šito pavyzdžio ii astuonių šimtų tūkstančių Ame- 
kurimosi užmaz- rikoj gyvenančių lietuvių, kokį 

nuošimtį mes susilaukėm iš jų 
tarpo inteligentų? Juk mes jau 
esam liudytojais antros' kartos. 
Ar leidžia tėvai savo vaikus į 
mokslą? Juk Lietuva tiktai gy
vuoja dar septynerius metus ir 
visą valstybinį aparatą sudarė 
senesnieji inteligentai; būtent, 
tie, kurie įsigijo tam tikrą kul
tūros laipsnį rusų žiauraus caro 
laikais. Juk po rusų letena ne
pavydėtinas buvo gyvenimas. 
Tais laikais jaunuomenė badau- 

bet.buvo 
ūpas verži- 

Kiek vieno 
išganymas

Tai ot rnfes šiek tiek pakalbė
jom apie vieną teatro dalį. Apie 
vieną elementą, kurs sudaro tuaaas susidaro 
teatrą, t. y. apie publiką

Atkeliavu- yfa apsčiai 
šių iš Lietuvos lietuvių jau die
nos trumpos. Dar keletas metų 
ir jie nužengs į kapus, o liks 
jaunoji karta, neužgrudyta, ne- 
priruošta gyvenimui, be tam 
tikrų principų įr nusistatymų ir 
jie gali tapti netiktai silpnais 
lietuviais, bet ir bendrai silp
nais Amerikos piliečiais.

Turėdami tą visą omenyje, 
jus seneliai, žilgalvėliai, kolei 
jūsų krutinėję plaka lietuvio 
širdis, kovokit su tomis ydomis, 
dėkit visas pastangas, kad jūsų 
vaikai, jūsų ainiai gerbtų jūsų 
atminti,, minėtų su pasigerėji
mu jūsų kilnius žodžius. Jeigu 
jie nesijaus lietuviais ir tuo la
biau bus ne visai gerais žmo
nėmis, jie užmirš jūsų bran
gius kapus ir pasidarys baisus 
gyvenimas. Tiesa, skaudu žiū
rėti, kaip žmogus miršta, bet 
dar didesnis skausmas apima 
žmogaus sielą, kaip visa tautą 
skęsta ištautėjimo ir susmulkė
jimo bangose. Viena iš svar-l 
blausių priemonių ir įrankių su 
ištautėjiniu ir su tomis ydomis, 
kurias mes aukščiau nurodėm 
yra menas. Menas labai išsiša
kojęs., jis yra labai platus,»mes 
kalbėsim tiktai apie vieną meno 
saka 
sutrauka visų'kitų meno šakų 
čionai įeina ir tapyba ir 
ka, ir plastika 
ratu ra. Teatras 
menas yra ne t 
meno, bet jis yra kaipir medžio 
stuobrys, ant kurio auga ir plė
tojasi kitos meno šakos*. Sulig 
istorijos davinjų, teatras yra 
senesnis ir populeriškesnis už 
kitas meno šakas. Taip ir tu
ri būti, nes kaip aukščiau sa
kiau, jis yra stulpą; 
ratas, apie kurį 
tos meno šakos, 
skleisti įvairias 
kilnias mintis ir 
gali prašnekėti 
silavinimo žmogaus širdį 
žmogus nemokėti nei rašyti nei 
skaityti, bet turėdamas 
atjautimą gali suprasti, 
aire .norėta pasakyti, ii 
reikšti. Pavyzdžiui,,*, vie 
si tik imas su a. a. Čiūvl 
da Vilniuj buvo suruošta paj' 
da čiurlioinie 
ma, labai i 
laikų musų 
viepiau norėjo 
mintis' ir įvairių 
girdėti kritikų,

RUBįl EKONOMIJA
Rūbai ‘ laikosi ilgiau'< ir visuo
met išrodo ^kajp nauji', jeigu 
užlaikomi Švariai jr protina
mi; prašalina ';riel>umus')ir ne
švarumus, pariaikina kandis ir 
ligų peifu.s, pagrąžina spalvą ir 
sugrąžįųa • šviežumą audeklo. 
Dudkite savo rilbus išvalyti ir 
nudažyti musų patirtu moksli
niu budu.
Mes paimam ir dastatom dykai.

Michigan Cleaners
3511 S. Halsted St. 
Tel. Yards 0024 — 0436

įsteigta 1898.
Mes neturime skyrių

gate ir 
n e u ž 
nėdinti? 
norite 
veikti 
kitę ] 
nes 
no 
rijoj 
minavimo.

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl spielio- 
jamų gydyto
jų, ateikite ir 
d a s i ž i n o- 
kite tikrą tie
są apie savo 
ligą. Egzami
nuojame su 
pagalba X-Ray 
ir* Mikrosko

po. Jeigu yra reikalas dėl galu
tino ištyrimo ligos ir dėl užtikri- 
rinimo gero gydymo, egzaminuo
jame taipgi kraują, šlapumą ir t.t. 

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu- 
siems dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gero 
ir teisingo gydymo.

B” Europines “Q4 A"
Gyduoles > T

PAGELBA
tiesiai į gyslas laike 

Intervenous 
gyduolių j 

urcvoliucijcniz.avo visą 
Iki šiol neiš- 

pasiduodu 
praktikoje 
geriausius 

epils, Bakterynus, Auti- 
taipgi specialus inteive-t 

gyduoles. Jei bus reikalą..

GYDOME VYRUS
$50 K” $10

Iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius vyrus tokia maža 
kaina kaip $10.

Ar matot kokie sielos tortai 
gludi ir slepiasi paprastoj kai
miečio sermėgoj. Tas pats yra tumoj, jis pats pasigamins sau, 
ir su musų plačiaja visuomene.‘sulig dailininkų nurodymų, ir 
Jai reikia tiktai nurodyti tuos dekoracijas ir kostiumus. Vienu 
kelius, kuriais ji turėtų žygiuo- žodžiu, tas atskiros dalies teat- 
ti į šviesesnę ,gražesnę ateitį, į ro srity nesudaro, jis yra sąry- 
naują pasaulį. O tankiai mes 
ją patys demorąlizuojain, tan
kiai ir musų kompozitoriai taip 
sugadina musų nepaprastai gra
žias melodijas ir dainės neva 
tai komponuodami, sudaro koki 
tai mišinį iš gražios harmonijos 
padaro disharmoniją. Neprity
rę menininkai, atsargiau su 
liaudies kuriniais

nors, tai taipgi nustojam tan
kiai lygsvaros; vienu žodžiu 
pakol J<as mums stinga objek- 
ti vi ng u mo-vrisiipusiŠku mo. Drau
gūs išgiriam, priešus išpeikiam 
ir tokiu budu apgaudinėjam pa
tys save, apgaudinėjam ir pla
čiąją visuomenę ir tankiai jau 
galima pastebėti liaudyje netik 
gyvu žodžiu, bet ir spaudos žo
džiu nepasitenkinimą; o jilk 
spaudos žodis turi būti kiekvie
no branginamas, jis turi mums 

to rimto’būti kaip Alaižiešiaus toblyčios, 
jis turi su meile, kaipo tėvas 
maloniai švelniai už prasikalti
mus pabarti, o už skriaudas pa
guosti. Sunkiose gyvenimo va
landose nušluostyti per veidą 
nusiritusią ašarėlę, atgaivinti 
žmogaus sielą ir teikti gyveni
mo džiaugsmą. Deja, to pakol 
kas nėra. Bet -tai nereiškia, 
kad jo nebus.

lietuvio vieninteli 
buvo šviesoje ir moksle. Jie ta- 

išbujotą da jau supinto., kad šviesybėje 
—galybė. Pažiūrėkim kas da
rosi Amerikoje tarpe musų bro
lių lietuvių? Palyginkim jų 
medžiaginį stovį, tas aplinky- 

pl'ie kurių gyve- 
Lietuvoj. Tenai 

mūšų liaudis. Jeigu mes'lietuvis siekdamas prie mokslo, 
susirupintumūm musu ■ grauždavo sudžiovusią duonos 

bendrautu- plutą, pavilgydamas ašarose 
artimesnį tamsiam surukusiam kambary 

aivinti i priruošdavo pamokas, o čionai 
ką mes matom: erdvė, šviesa, 
ant stalo gardumynai, įvairus 

apie kurį žalumynai, pasilinksminimuose 
“džezai”, jokiai, žaislai, kurie 
žadina daugiaus žemo pobūdžio., 
jausmus, negu lavina skonį; į- 
vairus kabaretai, movi.e, perpil
dyti jaunuomenes; kiekviename 
žingsnyje 
valiai, nors n 
vų norai 
kai jų neklauso. Patsai kele 
tą s.Vkių girdėjau tokią išsiropš 

nevadina sa 
,;euu jJlUpgti 

net kartais pa

daik- 
reikia tu- 

akyvaiziloj tris daly- 
Pirmas: tai tas asmuo, 

kurs ruošias ką 
.taryti arba, jeigu ne as- 
vienas žmogus, tai tam 

tam tikra 
. Tas žmogus ar- 
priv'alo turėti pri- 
darbe 
akyfaizdoj' 

sąmoningą 
Antras dalykas, kurs vie 
svarbus kaip ir pirmas 

Žmogus-kurėjas, turi apsišar
vuoti reikalinga jam medžiaga 
iš kurios jis galėtų sukurti su
galvotą dalyką. Trečias 
ma pasakyti, svarbiausias, tok 
sai kūrėjas privalo 

atatinkamas 
būti ir i 
ir turėti 

. savo kūriniui, bet 
itatinkamų

keletą metų męs turėsim mai
tinti'savo publiką svetimtaučių 
dramaturgų kuriniais, čia nie
ko blogo tame nėra, kas susi
pažinęs su teatro pasauline is
torija, tas žino gerai kaip Ru
sijoj kūrėsi teatras; visas re
pertuarai buvo verstas iš pran
cūzų kalbos ir tiktai paskiau 
atsirado “Gore ot urna” Gribo- 
jedovo, kaipo pavyzdys rusų 
komedijos. Tas nors ir sveti
mas repertuaras pagimdė rusus 
dramaturgus ir pergyvenę tą 
krizisą susilaukė nuosavų dra
maturgų. Jeigu šiandien susi
kūrė Lietuvoj Valstybinis gana 
rimtas teatras, tai tie artistai, 
kurie šiandien kure jį ir dirba 
tame teatre išaugo, išsiauklėjo 
svetimoj literatūroj. Ir daugiau
siai pasidarbavę žmonės, taipgi 
buvo svetimos kultūros.

mo 
Vien tiktai Chica- aukšto 

goj randasi nemažiau 80,000. teatro 
Pasigaukim ją, neapvilkim j 
prašnekėkim j jos sielą 
mes turim 
kim. jai 
moralizuokim,, neužsiimkim de- Nuo pirmos scenos matant to 
magogija; nestengkimės veikti 
vien tik į jausmus, bet suža- 
dinkim jų sąmonę, jų intelektą. 
Jeigu pradėsim jai . pataikauti, 
tai ne mes ją vesim, bet mes 
turėsim paskui jos sekti, ir ga
lim nukrypti į negeistinas vė
žės. Žinyną, kiekvienam patin
ka kartais paragauti ko nors 
tokio aštraus, gal būt net ciniš
ko, bet juk menininkų tikslas 
lavinti skonį, tobulinti žmogų. 
Jeigu nuolatos pataikausim pla
čiai visuomenei teikdami jai j- 
vainius kabaretus, tai diūksniai 
jos taip išsijudins, išsidraskys, turgus. Vydūnas 
taip kad ji nebepasitenkins tuo- nosies tabokas 
nū ir reikalaus 
nuogumo, dar 
mo. Mes gerai 
sutraukia žmones 
pobūdžio pasismaginimo vietos. 
Tenai menininkui ne vieta. Ne
žinau, ar su tuoini sutiks, bet 
mano nuomonė yra ta, kad mes 
kas link publikos, ypač Chica
goj' turim dėkingesnes aplinky
bes, negu pačiam Kaune. Kaune veikahf taipgi surišti su didelė 
išviso gyventojų 91 tūkstantis mis išlaidomis, specialiai reikė 
su keliais šimtais, o jų tarpe 
daugybė svetimtaučių: žydų, 
sulenkėjusių lietuvių, rusų ir 
11. Taip kad grynai lietuvių su
siras nedaugiau 30,000. Me
džiaginis stovis 
kad ir prie geriausių norų ne- ko negaliu pasakyti 
kiekvienas išgali lankyti teat 
rus 
stovis lietuvių
Kaunu puikus ir jie išsigali lan- ti, kad jis buvo statytas Kaune 
kyti teatrą, 
tikietus.

Trumpai 
apie publiką, 
kad publikos



Staigusis Kvėpuojamųjų
Vamzdžių [degimas 

-------------------------------Rašo Dr. Margiris.-------------------------

(Arba bronchų kataras, arba aš- 
trussis bronchų kataras arba 
“šaltis krūtinėj”)

Kaip visur, taip ir čia, pir
miausiai reikia sužinoti, kas per 
vienas kvėpavimo aparatas 
■(prietaisas) yra. O tai labai 
svarbu, nes jau ne vienas didelis 
žmonių gydytojas pasakęs yra, 
jog keturios dešimtys nuošim
čiu visų numirusių žmonių nu
mirė dėl kvėpavimo aparato su
gedimo. Bet kad jau nekurtas 
šito aparato dalis pirmiau išdės
tėme, o nekurtas teks mums tani 
t'!? tose strampuose dėstyti, 
tai čia pasitenkinsime tiktai to
mis, kurios mums, ar šiaip ar 
taip, yra svarbiausiomis.
Nekuriu kvėpavimo aparato da

lių anatomija ir, fiziologija
Kvėpavimo aparatas sutaisy

tas iš nosies, gerklės, kvėpuoja
mosios gerklės, kvėpuojamųjų 
vamzdžių ir plaučių.. Čia turimo 
reikalo tiktai su kvėpuojamąja 
gerkle ir kvėpuojamaisiais vam
zdžiais.

Ties liežuvio papėde prasideda 
ryklė, arba rėklė, arba balso or
ganas, ir eina apie du coliu že
myn, kur ji susijungia su kvėpa
vimo gerkle, čia kvėpuojamoji 
gerklėje prisidėjus ir būdama 
pryšakyj stemplės, eina da to
liau žemyn, būtent, apie keturis 
ir pusę colio, kur jis išsidalina į 
dvi dideles šakas, bronchomis 
arba ir kvėpavimo vamzdžiais 
vadinamas.

Kvėpavimo gerklės storis 
(skersline) siekia nuo trijų ket
virtadalių ligi viso colio. Ji su
taisyta iš 16 ar 20 padkavos (pa
sagos) pavidalo kremzlių, iš 
jungiamųjų audinių, iš lygiųjų 
raumenų ir gleivėtos plėvės. 
Kremzlinės padkavos padaro ję 
stangria, gi jungiamieji audiniai 
ir lygieji raumens laiko tas 
kremzlines padkavas vamzdžio 
formoje, o gleivėta plėvė gražiai 
iškloja jos vidų.

Apie tas kremzlines padkavas, 
.tai pravartu čia ir daugiau šį bei 
tą nusakyti. Jos paprastai 
(kremzliniais žiedais vadinama. 
Bet iš teisybės jos visai nėra žie
dais, nes jų galai pilnai nesu
sieina, kaip tai rinkių ar lankų, 
bet palieka liuosą tarpą, lyginai, 
kaip padkavos tarpas, tik biskį 
nauresnis. Lygieji raumens kaip 
tik į šitą kremzlinių padkavų 
tarpą yra susimetę, jį gražiai pri 
pildę .ir, tokiu budu, padarę sau
gų vamzdį, šita kvapinės gerklės 
dalis gan angštai prie stemplės 
prisiglaudžia.

Didžiųjų kvėpavime vamzdžių 
siuaisymas yra kuom jau toks, 
kaip ir kvėpavifho gerklės sutai
kymas. Dešinysis vamzdis yra 
trumpesnis, storesnis ir stovi 
gulsčiai!, nei kairy > s vamzdis, 
kurs yra plonesnis, ilgesnis ir 
stovi stačiau. Dešinysis vamzdis 
turi nuo 6 iki 8 kremzlinių pad- 
kavų, o kairysis nuo 9 ligi 18.
Kiekvienas vamzdis ęina tiesiog 
į jam priklausomą plautį, o te- 
nais patekęs, pradeda šakotis ir 
Šakojasi iki labai mažų, šakelių, 
juo d’uigia i šake’ių p.isidr.o, 
tuo laba i jos sulaioėja, paga
liau pavirsta tokiomis aibom i, 
kad či1.’. i»j’’i.av«''lės pavidalo kre
mzlių jau visai nėra, o tiktai 
skurdelės pavidalo labai mažos 
kremzlelės. .0 toliau ir šitos iš- susimeta. Visai liuesas nuo bak-
nyksta. Dabar šitų labai plonu
tėlių vamzdelių sienelės jau yra 
padarytos tiktai iš paplokščių, 
kaip žvynai, dengiamųjų ląste
lių,' ir tai tik iš vieno klodo> ar* 
ba siuogshio. Ir‘stori ir laibi (tik' 
ife laibiausi) kvėpavimo vamz
džiai yta iškloti net keliomis dęn 
giamųjų ląstelių ♦•ilipųiis. 0 į‘«kę< 
toliau labai laibu lėliai kvėpavi
mo vamzdeliai pavirsta, tai čia 
nematome reikalo dėsty ti, nes

visa tai gana įmanomai išdėstė
me straipsny j “Plaučių Uždegi
mas“. Begis, kad kiekvienas la
bai daug naudos turėtų da sykį 
tą straipsni perskaitęs.

Bene tik bubėta pravartu dar 
ir šitokia pastabėlę padaryti: 
Kaip būna kvėpavimo vamzdžių 
įdegimas, tai jau dažniausiai sy
kiu būna ir kvėpavimo gerklės 
įdegimas. Todėl čia ir numatėme 
reikalo trumpai išdėstyti sudėtį 
ne tiktai kvėpavimo' vamzdžių, 
bet ir kvėpavimo gerklės.

Pagaliau, kai dėl fiziologijos, 
tai kvėpavimo gerklės ir vamzd
žių pamatiniu veikimu yra kvė
pavimo darbas dirbti, o šiek tiek 
mažesniu — balsę gaminti.
2. Bronchų įdegimo priežastys 

v
Daug yra dalykų-dalykėlių, 

kurie ar tiktai prisideda prie 
bronchų įdegimo pagaminimo 
ar stačiai ima ir tokį įdegimę sa
varankiai pagamina, čia imsime 
ir juos visus aikštėn iškelsįfne.

(1) Amžis. Dažniausiai bron
chų įdegimą gauna vaikai ir se
niai. Jičms jis yra ir daug pavo
jingesnių, negu vidurinio anižio 
žmonėms.

(2) Laikotarpis, Dažniausiai 
pasitaiko staigiose oro permai
nose, vadinasi, tokiose permaino
se, kur vieną dieną oras gana 
šaltas, o kitą — šiltas, arba vie
ną dieną gražu ir šilta, o kitą 
dit nę ir šaltis ir baisiausia dar
gana siaučia.

(3) Persišaldymas. Persišal
dymas dažniausiai nosies įdegi
mą duoda,s bet gana dažnai pasi
taiko, kad jis ir bronchų įdegimo 
nesiskupi. Gana paprasta, kad 
nosies įdegimas pasiekia bron
chus ir čia įdegimą padaro.

(1) Užsiėmimas. Ne visi mes 
lygų darbą dirbame. Dirban
tiems tenais, kur yra daug dul
kiu, karščio, nuodingų dujų, ži-
ilomas daiktas, gana dažnai pa
sitaiko kvėpavimo vamzdžių įde- 'j1 J pridirba. Ir į bronchus pulkai
girnas gauti. £'f ‘ bacilų su?ikrausto ir tenais

(5) šiltinės. Iš šiltinių, tai da-: įdegimę padaro.
žiliausiai tymai, dėmėtoji šiltinė 
ir daug kitų bronchų įdegimą 
pagamina.

(6) Kūną nuvarginančios li
gos. Sugedę inkstai, suirus šir
dis, cukrinė liga, etc., padaro 
kūną silpnu, ištižusiu ir nega
linčiu prieš bile ligą atsilaikyti/ 
bronchų įdegimas tokiuose ligo
niuose galgi dažnai pasitaiko.

(7) Epidemijos. Kartais užei
na kvėpuojamųjų vamzdžių lyg 
ir epidemija. Uga būna labai 
limpančia; apsikresti baisiai len
gva.

(8) Influenza jau ne vienam 
bronchų įdegimą yra davusi.

(9) Paveldėjimas. Yra žmo
nių, kurie, sakytum, kad į šį 
svietą ateidami, atsinešė ir nie
kam netikusią atsparą prieš ši
tą ligą atsilaikyti. Antraip ver
tus, atrodo, kad jie atėjo gata
vai prisirengę “lengvai šaltį pa
gauti“ (“catch cold easily“). Ir 
pavieniai ir visos šeimos lengvai
“šaltį pagauna.“

(10) Pasaulio kare vartotos 
visokios dujos baisiai bjaurų 
bronchų įdegimą pagamindavo.

(11) Etheris gali labai leng
vai bronchų įdegimu padaryti. .

Dauguma šitų priežasčių, jei
gu ir pagamina bronchų įdegimą 
visai savarankiai, tai anksčiau ar 
vėliau bakterijos vis tiek tenais 

terijų įdegimas labai retai pasi
taikyti gali. Nebent tik nuodin
gos dujos ir tokie jau garai gali 
tiesų įdegimą padaryti, žinoma, 
švariu daiktu susižeidus, kol ba
kterijos į žaizdą nedaįigaus, ten 
įr/į>e bakterijų įdegintas pasida
rys. • Mat,' 'prigimtis, tarytum’ 
čia suklysdama, bet vis tiek šoka 
gintis. Jos tikslas eiti prieš 
bakterijas, bei būdama akla, ei
na prieš viską. ir gerai; taip

prigimtis darydama, visados 
prieš bakterijas į karę išeina, ir 
gana dažnai laimi. O ieigu ji žio- 
psotų ir ilgai svarstytų, ar reikia 
į karę eiti ai* ne, tai mes daug 
tąnkiau apsirgtame.

Bronchų įdegimu sergfinčio
skrepliuoae daigiausiai 'suran
dama pneumokokų, tai bakteri
jų, kurios dažniausiai būna ir 
plaučių uždegimo priežastimi. 
Gana paprasta, kad va žmogus 
turėjo plaučių udžegimę, pasvei
ko, bet paskui kas žiema dejuo
ja, jog turįs “Šaltį krūtinėj“. O 
tai įrodo, kad jis vis dfcir nėra 
gana stipriu tfrieš pneumokokus 
atsilaikyti. Ir kartais daug metų 
praslinko, o plaučių uždegimu 
sirgęs žmogus, kaip gauna taip 
ir gauna bronchų įdegimę kiek
vieną žiemą. Tyrinėjant jo skre
plius, aiškus daiktas, kad ten 
pneumokokų, kaip tvarte mėšlo, 
kupinai yra.

Bet kam keikti tik vieną pneu- 
mokokę, kad čia labai dažnai ir 
kitos bakterijos susimeta ir 
žmogaus kvėpavimo vamzdžius 
baisiai užteršia. 0 tai yra labai 
biaurus gyvulys — streptoko
kas. Kaip šitų nenaudėlių ban
da kur nors žmogaus kūne liz
dą susisuka, tai jau visko jie ten 
pridirba. Ir baisiai sunku juos 
iškrapštyti. Jie gana dažnai ir 
į kvėpavimo vamžtižius susimeta 
ir ten visokių iškadų pridirba.

Mik rokoką katarai į (kataro 
mikrokokas) ir gi čia reikia do
mėn imti, šitiems kokams bron
chai patinka, ir kaip tik jie gau
na progos, kaip bematai tenais 
susik’rausto. O jau paskui, tai 
daro viską, kas jiems Ii nonas, o 
žm'ogui pragaras. a

O jau aštriais žodžiais nepa
vaišinus praleisti tokį biaurybę, 
kaip intluenzos bacilas, tai sta
čiai nuodėmė butų, šitas nenau
dėlis, kurs yra labai mažytis, 
apskritais galais, neturįs nei an
kštelių (makštcliųi, taig’. plikas,, 
kaip velnias. — 1918—19 me
tais,/su pneumokokų ranka ran
kon eidamas, milijonus žmonių 
iš šio svieto išvarė. Jis ir dabar 
žmones puolu ir -gana dažnai 
kvėpavimo aparate visokių ef-

3. Kaip įdegę kvėpavimo vamz
džiai atrodo? •

Iš pat pradžios įdegimo glei
vėtoji plėvė, kuria bronchos yra 
išklotos, parausta ir patinsta. 
Gaminimas skysčio, ką šita plė
vė visados daro, dabar yra lyg ir 
sustojęs. Bet biskį vėliau čia vi
skas kitaip eina. Plėvė pradeda 
ne tik mažiau, bet priešingai 
daugiau, nei paprastai, skysčiaus 
išduoti; jos paviršius dabar glei
vėtais pūliais apsivėlęs. Paga
liau ir bronchų lidukose nemen
kų permainų pasidaro, ypač kaip 
vamzdžių įdegimo priežastimi 
būna apsikrėČiamps ligjos, kaip 
tai tymai, dėmėtoji šiltinė, etc. 
Liaukos apsiryja krauju, ištins
ta ir gana dažnai pradeda dege
neruoti (degeneruoti reiškia iš 
gero daikto į prastesnį, prastą 
visai prastą arba ir niekam neti
kusį pavirsti) ir pavirsta į sūrį 
patnašią medžiagą.

4. Kaip ligonis jaučiasi?
Iš pat pradžių ligonis taipjau 

jaučiasi, kaip ir “šaltį galvoje“ 
turėdamas. Visam nesmagu. Gal 
va sunki. Diegliai kojose, ranko
se, liemeny. Jaučiasi Visas nu
vargęs, pailsęs, valgyti nenorįs, 
žarnos dabar k,aip reikiant neiš
situština.

Taip būna per kokią porą die-
nų. Paskui Jau pradeda ir visai 
savarankus ‘ bronchų įdegimo 
symptomiai rodytis. Lig'onis jau
čia skausmą kaip tik po aukštą
ja krutinęs katilo dalihii. Kar
tais šitas, skausmas būna gana 
aštrus, dęįirtantis, tarytum, kad 
tenais kas viską dręskyte dras
kytų. Skausmas paprastai pa
didėja, ypač gale įkvčpavimo it 
laike kosėjimo. Skausmai iš vi
daus krutinės plečiasi į šonus,

sidaro tankiu. Kartais kvėpavi
mas būna sunkus, ligonį, tar
tum, kas dusinte dusina.

Egzaminuojant ligonio kruti
nę, paspaudus krutinės kaulą, li
gonis skundžiasi, kad daugiau 
nei paprastai skauda. Tam tikrą 
'instrumentą arba ir ausį prie 
krutinės pridėjus ir paklausius, 
girdisi lyg ir žvargždimas, šnyp
štimas bei švilpimas. 0 kai liga 
toliau pasivaro, tai šitie garsai 
krutinėję išnyksta, o jų vieton 
girdėti lyg ir burbuliavimas. ;
6. Kaip reikia bronchų įdegimo 

saugotis?
*

. Vaikus, ypač silpnus vaikus, 
motinos turiv labai saugoti nuo 
persišaldymo, juo labiau urnose, 
oro permainose.

Seniai, net ir tokie tvirti, kaip 
Šamas Obmpersas buvo, turi 
sergėtis, kad nenuvargus, kad 
neperšalus; nes paskui labai len
gvai ne tiktai bronchų, bet ir 
bronchinis plaučių įdegimas gau 
ti.. i Vargiai apsimoka seniams 
bandyti lygiais kėliais su jau
nais ir tvirtais vaikščioti. Jie 
supkhimpa... su šiuo svietu per
siskirta...

Bet ir visiems reikia nuo per
sišaldymo sergėtis. * Juk lengva 
bronchų įdegimas gauti, bet ne- 
tęip lengva jo atsikratyti.

Kas turi sugędusius inkstus, 
prastą širdį, šlapligę, etc., visų 
labiausiai privalo bronchų įdegi
mo saugotis. Tokiems yra labai 
pavojinga girtuokliauti, nakti
mis valkiotis, paleistuvauti, per
ilgai valandas dirbti ir nuvargti, 
persišaldyti, etc.

Kai užeina bronchų įdegimo 
epidemija, tai reikia sergančiųjų 
labai sergėtis, nes šita liga tada 
labai limpančia būna. Nereikia 
su tokiais ligoniais bučiuotis ar 
šiaip jad arti jų turintis, anaip
tol nereik krūvoje miegot. Jeigu 
yra toks ligonis name,tai jis tu
ri atskirame kambaryje būti. 
Tegu jis spiauja į tam tikrą po- 
pieros krepšį, kurį paskui reikia 
sudeginti.

Bet beveik kiekvienas “šaltis“ 
yra apsikrečiama liga. Todėl ne
reikia su “šalčiu“ sergančiais 
perdaug draugauti ir zulintis. 
Juo toliau nuo jų busi, tuo ge
riau.

mat, bronchos taip eina. Ligonis 
jaučia ^rūtinėj veržimą, tary
tum ten butų vietos pritrukę. 
Jeigu jam tenkę galą kitą pabė- 
gtiarba ir laiptais vienę kitą au
kštą užlipti, tai kvapo pritrūk
sta,

Kosulys iš pat pradžios būna 
sausas, aštrus, “gerklę draskan
tis.“ Vos biskį skreplių dabar 
ligonis fŠ kosti. Tai pirmiasai bron 
chų įdegimo stovis.

į keletą dienų kosulys pasida
ro daug lengvesniu, liuosesniu. 
Dabar jau ligonis ir gana daug 
gleivėtų-puliuotų skreplių iškoš
ti. šitokia permaina jo padėtį 
net ii’ visai daug palengvina. Jis 
dabar jaučiasi kur tai kas ge
riau. O tai yra antrasai bronchų 
įdegimo stovis.
9 Toliau kosulys virsta tiktai 
pripuolamu. Ligonis dabar pra
deda taisytis, ir pasveiksta, o 
jeigu ne, tai liga ir labai ilgai 
užsitęsia. Oai trečiasai bronchų 
įdegimo stovis.

Vidurinio amžiaus žmonėse, 
kurių sveikata pirmiau nebuVo 
pakrikus, trečiasai bronchų įde
gimo stovis pasirodo paprastai į 
septynias dienas. Ligonis ima 
sparčiai sveikyn eiti ir į kitas 
septynias dienas kuone visai pa
sveiksta. Vaikuose ir seniuose 
tačiaus šita liga taip laimingai 
neužsibaigia. Ji nusikrausto net 
ir į labai mažyčius kvėpavimo 
vamzdelius, taigi padaro tenais 
įdegimą, o tai reiškia, kad vai
kas gauna bronchinį^laučių už
degimą. Daug šita liga susirgu
sių vaikų, itin silpnų vaikų, mir
šta. Negeriau atsitinka su palie
gėliais ir seniais. Jiems ir gi ši
ta liga duoda bronchinį plaučių 
uždegimą, ir jie retas gyvu teis- 
lieka- . .

5. Ką daktaras mato,
Temperatūra maža kiek būna 

pakilus, nebent tik tada kiek au
kščiau pakyla, kaip visu smar
kumu šita liga žmogų užpuola. 
Ir kvėpavimas maža kiek grei
čiau, nei paprastai, dabar eina. 
Bet jeigu liga būna labai aštri ir 
temperatūra aukšta, tai žinomas 
daiktas, tada kvėpavimas būna 
gana tankus. Pasitaiko kartais, 
kad ir nesmarkiausiai šita liga 
žmogui sergant, kvėpavimas pa

Mažiems ar dideliems sergant 
bile viena šiltine, reikia daktaras 
turėti, kuris ligonį gerai pri
žiūrėtų ir saugotų nuo bronchų 
įdegimo.

Gayus influenzą, reikia nesidi- 
džiuoti savo jėgomis, kaip dau
gelis darė 1918—19 metais ir 
už tai į kapus nuvažiavo, bet 
tuoj gulti lovon. Lova ir svei
kam žmogui yra labai geru daik
tu, o jau ligoniui, tai gyvas au
ksas!

O jau tie, kurie yra paveldėję 
labai silpną atsparą, idant prieš 
šitą ligą atsispyrus, turi da la
biau šitų aukščiau 'suminėtų 
dalykų-dalykėlių saugotis. Jie 
turi visados galvoj turėti, kad 
jiems yra daug lengviau “šaltį 
pagauti’’, negu kitiems. Neišpuo
la jiems sakyti, kad ana ve tas 
taip ir taip d ar o ir vis tiek “šal
čio nepagauna.“

7. Gydymas
Nereikia mjanylti ir tikėtis, 

kad va, mažu, imsiu ir pasveik
siu. Toks nepamatuotas ir pra
gaištingas manymas ir įsitikini
mas jau ne vienam grabą sukalė 
ir duobę iškasė. Liga kartais ga
na pavojinga virsta ir viso ko 
padaro.

Reikia pas gerą medicinos dak
tarą eiti; jis žinos, kaip reikia 
tokią ligą gydyti. .

Nereikia bėgti aptiekon, kad 
ten aptiekorius “patarimų“ duo
tų, kad patentuotų gyduolių 

prisipirkus, kad, pagaliau, save 
tais nuodais pilte pripylus.

Tiktai geras medicinos «dakta- 
as čia gali patarimus duoti ir 

gyduoles nuskirti. Tegu gydo li
gas tie, kurie mokėsi gydymo 
darbą dirbti, o ne tie, kurie gy
dymo darbe yra tikrais “šiau- 
čiais.“

Nereikia lįsti arti kitų, nes ga
lima ir juos apkrėsti, neikia mie 
goti vienam. Spiaudyti į tam ti
krą popieros krepšį ir paskui vi
sa tai sudeginti. Nereikia užpa
kaliu žiūrėti, kaip dauguma da
ro, į tyrę orą ir saulės spindu
lius, bet leisti visa tai į kambarį, 
kiek tik galima.

Yra gan pavojinga imti turki
šką maudynę, ką gana daug to
kių ligonių daro. 0 jeigu jau kas 
negali iškęsti ją neėmęs,,tai rei
kia po maudynės greitai neiti 
laukan, bet. geriausiai ten pat 
pernakvoti. Tokios maudyklos 
turi kambarius ir lovas, kur, iš- 
simaudžius, galima per visą die
ną ar naktį už tuos pačius pini
gus būti.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugę —• 
skaityk Naujienas-
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PATYRIMAI
NERVIŠKOS MOTERIES

Nusilpusi, nusiminusi, be vii 
ties — gavo pagelbą 
vartodama Lydia E.
Pinkham’s Gyduoles ,

Citcinnati, Ohio. — “Aš buvau ner
viška ir negalėjau miegoti, tankiai 

verkdavau ir bu
vau nusiminusi ir 
nepaisiau ar aš gy
vensiu ar mirsiu. 
Mano dešinysis Šo
nas labai skaudėjo 
ir turėjau nugaros 
skaudėjimą ir silp
numą. Aš skaičiau 
apie jusli gyduoles 
laikraščiuose ir ra
šiau dėl tolimesnių 
informacijų. Aš

vartojau Lydia E. Pinkliam s Vege- 
table Compound, Kraujo Gyduoles ir 
dėl Kepenų Pilės ir vartojau Lydia 
E. Pinkham’s Sanative Wash. Aš ga
vau geras pasekmes visuose atsitiki
muose ir aš dabar vėl galiu dirbti 
ir galiu valgyti viską kas tik papuo
la. Mano draugai pasakė man, kad 
aš dabar gerai iŠrodau”. — Mrs. F. 
K. Coriell, 129 Poete St., Cincinnali, 
Ohio. <

Noriai atsakys laiškus
Philadelphia, Pa. — “Aš vartojau 

jusli gyduoles nuo nervingumo ir nu
silpusio kūno ir abelno nusilpnėjimo. 
Po vartojimo Lydia E. Pinkham’s Ve- 
ąetable ('omptound ir vartojimo Ly
dia E. Pinkham’s Sanative Wash, aš 
pasijutau kaip kita moteris ir pa
sveikau visais atžvilgiais. Aš atsaky
siu laiškus klausiančius apie tas gy
duoles“. — Dora Holt, 2649 S. lltb 
St., Philadelphia, Pu.

t

Ar turit silpnas ^kis?
Skauda jums galvą?

Tai yra paprasti simptomai, dcl 
kurių matymas reikalauja pagel
ios. Gal būt, kad jums 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, H> ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare. Neilėlioj nuo 9 iki II ryto.

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 
trubeliu.i, gali stones, rupturą, ar
ba privatinę arba chronišką ligą.

Negaišinkite laiko su gyduolė
mis arba daktarais, kurie nesutei
kia pasekmių. Daugelis yra nusi
minusių ir mano, kad jau nėra pa
geltas. 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 Chica&oje, su privatiškais kam
bariais, ir visas modemines elektri
nes mašinas ir aparatus.

Jei jus norite greitų pasekmių 
atsineškite šį skelbimą su savim tr 
gaukite $10 X-RAY egzaminaciją 
ir kraujo spaudimo egzaminaciją. 
Viską už $1.00.

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
505 S. State St., kam. Congress St.

Privatis įėjimas, 7 E. Congress 
St„ prieš Leither krautuvę.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Phnedėly, seredoj ir subatoje 

nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dieną.

laužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus 
_______________________________________ _______________________________________ l

Padaužų Pastabos 
apie Kauną ir 

New Yorką
Ir New Yorkas 
•r Kaunas, 
Nors iš čia jų nematyt. 
Bet jei nori rast skirtumą, 
Nesunku bus apsakyt. 
Iš vienos pusės pažvelgus 
Skirtumo nesurasi — 
Ir New Yorke ir Kaune 
Vienodumų atrasi: 
Vienas miestas, 
Antras miestas— 
Atlase gali matyt 
Viens ir kits ten yr nupieštas, 
’leka Nemunas ties Kaunu 
(Tai upelė* labai slauni!) 
’leka New Yorke upelis, 
Gražus, lygus, lyg takelis... 
Upė čia ir upė ten, 
Koks vanduo—juk tai visvien. 
Ir per vieną ir per kitą 
Ir tiltų daug pristatyta — 
Vienas veda Aleksotan, 
Kitas Brooklynan—žemės plo- 

tan, 
čia jau skirtumo’ tikrai 
Neatrasit jus visai!
Kaune gatvės labai plačios, 
žalias kalnas gana stačias, 
Daug namų ten pristatyta 
Ir medelių prisaigstyta. 
Tą pat rasit ir New Yorke... 
Ir dar Leibų, Joškių, Sorkių, 
Abejuose gan apsčiai 
Apsidairęs pamatai.
Auto, ratų, gyvulių, 
žydų, lenkų, asilų, 
Vyrų, mergų, pusberniukų, 
Avių vištų ir teliukų, 
Nakty dirbančių paukštukų, 
Kaip Kaune taip ir New 

Yorke— *
Kiek cibulių smoKo Sorke,— 
Kiekvieną gali turėt— 
Taipgi gedi pastebėt!
Na, tai kur gi rast skirtumą 
Tarp tų didmiesčių dviejų? 
Ilgai galvą' aš krapščiau, 
Kol skirtumą suradau! 
Broliai, sesės paklausykit! 
Svetimtaučiams nesakykit: 
Kad gyventi Lietuvoj 
Reik turėt rankoj tuoj: 
Pasą, metrikus gimimo, 
Ir vedimo, ir mirimo,

Kam mokėti perdaug už 
jūsų dantų taisymo’ darbą

EKSPERTAI 
TRA

Jus gal būt mokate daugiau už jū
sų dantų taisymą negu mes ro- 
kuojame, bet tai ųėra darodymas, 
kad. jus gaunnate geresnį darbą. 
Gerumas musų darbo nepalygina
mas, o prie to dar mes turime 
švarų ir sanitarį ofisą. 15 knislų, 
7 specialistai.

Fleitos, $8 iki $25
S7 Tilteliai .................................. M

PEOPLES DENTISTS
322 S’o. State Street 

Tarpe Jackson ir Van Ruren 
Imkit elevatorių iki 3 augAto 

Moterų patarnavimas
24 metai tame pačiame name 

8:30 ryto iki 8:30 vai. vakare 
Neimlioj nuo 9 ryto iki J2 vai.’ dieną.

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT 1ŠS1GYDĘ NUO 

UŽSISENfiJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo liąų 

Kraujo ir šlapumo egzaminacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
čėpus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu budu.
Gydome kraujo ligas, inkstus, pū
slę, nenatūralius nubėgimus, silp
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

visas chroniškas ligas.
Kalbame lietuviškai

National Health Clinic
1657 W. Madison St.
Kampas Paulina St.

Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare I 
Nedėlioj 10 iki 1 I

Li u < 1 y mą ištiki m y bes, 
Iš policijos, žvalgybos, 
Kur tarnauji, ką darni, 
Kokį biznį ten varai, 
Kiek, padotku sumokėjai, 
Niekam blogo neplepėjai, 
Kokios partijos esi, 
Kokią žmoną tu vesi, 
Seserų kiek ir broliukų, 
Kiek pasenusių tėvukų... 
O Amerikoj visoj: 
Centų yr—viskas tvarkoj! 
Auto čia du milionai, 
O pas mus tik penki tonai! 
Čia namai tai dangų rėžia, 
Tris aukštus pas mus išrėžia, 
O kur keturius pamatysi, 
Tai ir kojas nu kratysi! 
Nigeriu čionai kiek nori 
Apsidairęs pamatai: 
Jie čia dirba, čia kariauja, 
Maudos, vaikšto, smaguriau

ja.
Lietuvoje gi nei vieno 
Užsimušk, bet nerasi, 
Ten greičiau tu paukščio pie

no,
Negu negrų surasi! 
Patogumų jus New Yorke 
Turite daugiau, neg reikia, 
Bet senajam Kaune 
Tie dalykai dar neveikia. 
Kaltinti, kad taip yra 
Visai reikalo nėra: 
čia pasaulio kapitalas, 
Ten tik nuotrupos nuo stalo. 
Bet jei Lietuvoje butų 
Kapitalo tiek kiek čia 
Jus garbė visai pražūtų 
Ir užtemptų kaip nakčia. 
Čia trumpai aš pasakysiu, 

. Ko galėtų jie pasiekt,
Kapitalą panaudoję, 
Patogumų sau patiekt. 

+ + +
Jei panelė nori vyrą
Šiais sunkiais laikais sau 

gaut,
Turi triūso daug padėti 
Durnių tokį kad pagaut. 
Bet panytės jus drąsiau! 
Ateity bus daug lengviau. 
Edisono ainiai šaunus 
Sugalvos mašinas slaunias, 
Viskas klosis daug puikiau! 
Mitrų berną pamatei,’ 
Mašinėlę pasukai— 
Jis tave tuoj apkabins, 
Prie altoriaus pavadins, 
Pamyluos ir pabučiuos, 
Pinigėlių daug tau duos, 
Ir lig- tol jis nepames, 
Kol mašina nepages!..

♦ ♦ ♦
Kas prieš tuos laikus yr vedęs, 
Tie gyvena gan sunkiai, 
Nesutinka, nuolat pešas 
Ir divorsus im’ dažnai. 
Moters, vyrai pakentėkit 
Laukti reiks nebeilgai , 
Sugalvota bus mašina, 
Ji vargus atims mitriai! 
Jei žmonnelės liežuvėlis 
Nebsuvaldomai im’ plaukti 
Tu mašiną panaudok, 
Ji rami bus kaip naktį! 
Jeigu vyras pasigėręs ‘ 
Nori mušt tave pradėt, 
Tu labai neišsigąski— 
Nėra reikalo drebėt — 
Tu privesk jį prie mašinos 
Duok išgerti gesolino, 
Jis truputį apsiverks 
Ir daugiau jau nebegers!

+ ♦ ♦
Jaunai porai apsivedus 
Vargo tenka daug pakęst, 
Kol jie garnį išmaldauja 
Kūdikėlį jiems atnešt. 
Vyras nori, ji nenori ,( 
'Tenka peštis ir kariaut... 
Bet kalbėt tai nepadoru, 
Gal liežuvį kas nupiaut! 
Aš mašiną sugalvojau 
Kaip tą reikalą atlikt , 
Al>ejoju tik ar vyrams 
Mano planas gal patikt: 
Reik paimti karštą dogą 
šilton duonon jį įepraust, 
Užsinešt ant augšto stogo 
Ir mašinon smarkiai spaust...

♦ ♦
Vagis, kurs mašiną turi,

Pats jus burdan nebelįs;
Kur gyvenat jis nežiūri, 
Apsidairo, apsižiūri, 
Rankeną mainos spaudžia 
Ir tuo tarpu, kai jais snau

džiat,
Jus. daikteliai kaip pasėlį 
Lekia vagio prakaltėlėn. 
Jokio balso, jokio triukšmo;1 
Tik nubudęs pamatai, 
Kad In apvogtas lapai!

.Jei kas nori čia gyventi, 
Turi dirbti labai daug, 
N.es kai ims jau kūnas senti 
Iš dirbtuvių išvys lauk. 
Darbo žmonės Čia nebijo, 
Dirba kožnas kiek tik gal, 
Tiktai viena bėda yra: 
Poilsio netur ik vai’. 
Darba baigęs nor ilsėtis, 
Pasimaugdyt, paplepet, 
Bet daug laiko reik padėt, 
Kad pilvuk.štj papenėti 
čia yra geros valgyklos 
“Automat” vadinas jos , 
Tiktai laiko sutaupyti 
Nepagelbsti niekados . 
Reikia ton vMlgyklon eiti, 
Nikelius skylutėn grust, 
Pasiimt, prie stalo prieiti 
Ir tada tik1 pilvan pust. 
Reikia jums išrast mašiną, 
Kuri alkį numarina 
Daug greičiau ir daug pigiau. 
Duodu projektą aš gerą 
Tai mašinai padaryt: 
Veikti tur jinai be garo, 
Veikliai alkį numarint. 
Nikelį kur nors1 idėjai, 
Burną prie skylės pridėjai, 
Porą-tris kartus pauostei, 
Prakaitėli nusišluostei , 
Pilną pilvą privarei 
Ir į pikčius nuėjai!

—Padauža V.

Geografijos fondo 
' reikalu

Tautiečiai 
šiaip geros širdie 
daužo 
vardu 
kartą 
syk i te

North America Afcbrdlon Mfg. Co.
Vieta fterų 

Ir lengvlą 
armonikų 
Jungt. Vnl- 
hUJohc.
nevartojome 

Importuotu ar
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munų I 
mental 
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nal, 1 
goj. 
darban 
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komiu I 

Sena* armonika*) mainom 
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11 <• I k ai ai t k it e musų kala-
sukrau

tai išauš

A-morikos geografiją studijuoti. 
I Nuvažiuoja po to Lakštas geo
grafiją guldyti Kauno universi
tetan, Jo klausiama, kaip da
lykai stovi su Amerikos geo
grafija, o jis atsuko, jog visa 
Amerikos geografija pasilikusi 
Amerikoje! Ir vien tik todėl, 
kad Amerikos lietuviai buvo 
tiek šykštus, kad nedavė jam 
forduko, kur jis galėtų 
ti geografiją...

Kad neatsitiktų tokio 
(dalyko, Padaužų gildą
na visus lietuvius kuogreieiau- 
sia steigti * fondą;. Kai i fondą 
suplauks tautiški ir katalikiški 
'centai, tai Pakštui bus galima 
nupirkti palapinę, forduką, 

l“army outfit” ir išsiųsti ji 
[Amerikos geografijos studijuo 
ti. O jis sukrovęs j fordukų 
Amerikos geografiją parveš į

■ Lietuvos universitetą, ir tą geo
grafiją guldys Lietuvos tsuden- 
tams...

" Visi tad iš visų pusių rpirki- 
te tą prakilnų busimo profeso
riaus sumanymą forduko pa
galba studijuoti Amerikos geo-

Padaužų dvasiškas vadas.

IŠKILMINGAI PASITIN
KA VYRĄ

Emanuelis. *— Rapolai! Ką 
tau sako žmona, kada vėlai grįž
ti? |

Rapolas, šypsodamasis priver
stina šypsena. — žinotum, ma
no mielasai, ji gėlėmis pasitin-

Emanueliu pertraukdamas 
kalbą. — Ką tu sakai?! Nagi 
iš kur čia dabar tavo kaktoj tiek 
tarsi užgesusių vulkano krate
rių? /

Rapolas. — Matai, neužbai
giau; ji mane ypatingai, tarsi 
didelį poną gerbdama, mota gė
les kartu su puodais ir lėkštė
mis.

tautiecukės
žmonės!
aus mokslogildą 

skelbiu vajų. Dalykas šį 
nepaprasta;. Visi klau-

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

važiuoja Lie- 
■•i geografijos 
Bet jprieš už- 

katedros

matote^ labai 
ta ekskursija 

tai balsiai nu
lini versitetas: 
profesoriauti

tu vos un i versi 1(4 
mokslą guldyti, 
ėm i m ą pro fesoriš k os 
jis nori, pasibalnojęs forduką
ar kitokį automobiliuką, pasi
važinėti po Ameriką ir pats, 
taip sakant, natų ra lės geografi
jos pasimokyti.

Dalykas, kaip 
svaibus. Jeigu 
nebus surengta, 
kentės Lietuvos 
nuvažiuos ten
žmogus, kuris nebus dar pilnai 
užbaigęs geografiją studijuoti.

štai kodėl Padaužų gildą 
kremtasi ir ragina sukurti ata
tinkamą fondą Suorganizavimui 
geografiškos ekskursijos busi-, 
mam geografijos profesoriui.

Padaužoms rupi dar ir kitas 
dalykas. Mat, dalykas šit ka
me:

Kartą vienas amerikietis, va
žiavo į Paryžių mokslo pasi
semti. Paryžius miestas dide
lis ir įdomus. Amerikietis lan
kė lekcijas, klausėsi, jų turinį 
užrašinėjo i sąsiuvinius, bet mo
kytis nesimokino. Nebuvo lai
ko. Praėjo dvejetas
Grįžta musų amerikietis namo.

Pasitinka jį linksmai tėvas ir 
klausia:

—Sveikas, drūtas, sūnau! 
gera per tuos dvejus metus 
mokai Paryžiuje?

O sūnūs tik verkšlena:
Tėvel, nelaimė mane pati

ko! Visas profesorių lekcijas 
buvau surašęs į sąsiuvi
nius, o •sąsiuvinius sudė
jęs į skrynuias. Bevažiuojant 
vandeniu, kilo baisi audra. Aš 
vargais negalais 
bet skrynia žuvo,
skrynia žuvo ir mano 
mas!..

Ar tai nebaisus atsitikimas? 
O dabar prie dalyko.
Prileiskime, kad Pakštui ne

pasiseka padaryti išvyką (eks
kursiją), kurios tikslas yra

metų.

Ko 
iš-

išsigelbėjau.
Gi kartu su 

žino j i-

ODINĖS LIGOS

tankiai nepakianČiamas; 
būti pergalėti vartojant

ESKO
AntiseptiSkas mostis.

Sutaisytas prašalinimui 

niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

Kaina 50 centai.

Pirmiausią! kreipkis į aptieką.

I _______ _

innt.ru- 
yra 

I člo- 
Chica- 
VIkhm 
atlic- 
ran- 

ii IŠ
riatiHio materlolo. 
| nnujuM. Musų 
hibtoH "> nu-iumt. 
ingo šiandien.
North America Accordion Mfg. Co. 
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Jys galite hut išgydytas 
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pasisekimo 

kenčianti nuo chroniškų, labai 
sunkių ir ailpninan- 
ėlų ligų, jiHtdnau- 
dokltę šia proga. 
Gydymas ir išgydy
mas chroniškų 
ritis, kraujo, 
ir skilvio ligų, 
mano gyveninio 

AA geriau 
apsaugoti švei

sim šaJ les
vietoj butl

llMlulrrt Ht.. (’^irniro. III.

VUi

nėu- 
od<m 
yra 

dar- 
no-ba».

r.u 
kntų 

’šmonii), 
jų valdytoju. Aš ti
nau, 
MUteikti

ka<l ui. galiu 
jums ge

riausi gydymų, kok* 
moksle, •

: Reumatizmas sausgėlė
M Nesikankyklte «avęs skaun- 
w mais, Reumatizmu, Sausgėla,
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu

— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir

■ dažnai ant patalo paguldo.
" CAPS1CO COMFOUND mo-
■ stis lengvai prašalina viršml- 
® nėtas ligas; mums šiandie dau- 
* gybė žmonių siunčia padėka- 
E vones pasveikę. Kaina 50c per 
" paštą 55c arba dvi už $1.05.
■ Knyga: “ŠALTINIS SVET- 

KATOS”. augalais gydyties,
w kainu 50 centų.

s Jusliu Kulis
8259 South Halsted Street,

■ CHICAGO.TLL.
?■■■■■■■■■G9■■■■M■!

A. F. CZESN A
-MAUDYNES 

turkiškos, sulfurinės 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 25 skirtingus treatmentus.

Namas naujai ištaisyta ir padi
dinta. Yra vietos dėl 150 ypatų. 
Iš toliau atvažiavę gali būti sa
vaitę laiko arba taip ilgai kiek rei
kalinga.

Moterų skyrius atdaras Utarnin
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Atdara dienomis ir naktimis.

1657 W. 45th St.,
kampa* So. Paulina St.

Phone Boulevard 4552

Kraujo Suirimai
Slaptos Užkrečiamos

LigosLigos
Gydomos geriausiu ir 

siu metodu
Nauji* Arsphenamine ii

pasekiningiau*

ir Luescide gy
dymai yra ge
riausi ir tikriau- 

iėgydymas 
nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai didelio skai
čiaus atsilanky
mo ligonių pas 
Dr. Ross gydymo 
tų ligų, jis galėjo 

M. Ross atpiginti kainas
35 S. Dearbom St nuo
Dr. B.

SIS

yra žinoma* me-dicinon

606 914
TIKRĄ PAGELBĄ

(čirAkimai teiniai j gyMlae 
HUirimo. pirAkimni tiesiai | gy Jas pa
darė tikiu rovoliucija medicinb.i pluk- 
tikoje ; Uk'm iki 
uydcmiomhų dabai* uiilimn Hltuo n»u- 
kaliniu laidu iAgydyti. AS vartoju aavo 
praktikoje vixua i 
j>UH, antitokainuH, 
Ryduolen. vėliuu>dni 
niuH irenuimus <lel 
kių Ji«ų. PriHi.lekit 
liaiiH užganėdintų 
kurie kasdien ateina j i........ 
kambariu*. Ateikite šiandien dėl iAegza- 
minavimų dykai.
$10 X-Ray egzeminacija $1 

Chicagoo gyventojas suteikia 
savo patarimą

"Chicago TU.
"Gerbiama* Dr. Mabee,

*‘AA noriu juma tarti duug nykių 
aviu _ už geri} pydym< ir išgydymų, 
kurj aA uavau nuo junų. Kaip jun 
utnimenat, aA visuomet kentėjau nuo 
neurltia, ir beveik iAlcidau visų uavo 
turtų Hurailimui palengvinimo, 
nuo vieno daktaro pri«* kito, 
liait utaicIuHau annatorijoj, 
Creek, Michigun. Ir tai dar 
vau pag<-llM>H.

"AA praktiškai buvau vieni 
gia, kuomet, skaičiau 
mi) lujkraAtyje ir tuojau 
pas jus. i-aliai buvau 
gan už pareiškimą, kad jus po egza
minavimo galėsite 
AA tuojau pradėjau vartoti jūsų gy
dymų ir gavau 
jūsų puikaus gydymo. 
\ įsai sveikas ir 
gus.

"Mano i 
ju jūsų i 
gantiems 
matyti su

dėl kraujo 
}?y Jai

mioI pripažintom 
gnliuiH nu

AA vartoju 
včliftiiniuH neminu čie- 

Hpeeialen (čirškimui 
EAra.tun ir Kūriau-

Kreito išgydymo sun« 
♦* prie didelio skalt- 
ir išgydytų žmdnių, 
.a j mano gydymo

Ėjau 
naga* 
Batt le 
nega-

liejė- 
jūsų apskelbt

ai važiavau 
jums dėkin-

niane išgydyti.

greitų pagelbą nuo 
AA dabar emt 

kaip naujas žmo-

žodž.iu rekomenduo- 
bile kokiems ser-

ir patariu pasi- 
Su pagarba,

4338 Bo<worth.”

Kokios rųšies žmogus I 
jus esate? I

Ar jus esate stiprus’, aveikas. ener- I 
gingas, pripildytas "pep" ir vikrumų? Į 
Ar jus esate silpnas plonas, nervin- I 
gas, turite, chroniškų ir sunkių ligų ar- I 
ba silpnumų per jūsų neapsižiūrėjimų?

Nežiūrint kokia sveikatos padėtis jū
sų yra arba kokia priežastis, jus pri
valote sužinoti, kaip jus galite atgauti 
savo sveikatų, stiprumų ir energijų. Aš 
pagelbėjau tūkstančiams. AA galiu pa- I 
gelbėti jums ištobulinti vyriAkumų. j 
Jus mokėsite tiktai už .pasekmes. Va
landos nuo 9 ryto iki 5:30 vai. vakare. 
Utarninke, Seredoj Ir Subatoj rtuo 9 ry-*| 
to iki 8
O to iki 1 l>o pietų.

DR. J. R. MABEE
337 W. Madison St., Chicago, 111.

garbta
gydymą 
žmonoms 

i jumi,.
"FRĘP WAGMAN

vakare. Nedėlioj nuo 9

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

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

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

Taip kaip 
t 

žiuretumės į pa

75c

naudojant 
ju. Runios 
/aistininkas
arba

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Neleiskite 
Pleiska-
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumų

Atsargiai prižiūrinti nagai, 
sveika veido išžiūra ar nąu- 
itusios mados aprždalai ne- 

>us patčmyti, jeigu plaukai 
bus ‘pilni pleiskanų. Neda* 
leiakite, kad tie jkyrųs balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žumu. Naudokite 

RaffJes 
kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojau® išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Rutilas 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonką 
tiesiog iš laboratorijos.

F. AI). RICHTER & CO 
Berry & South 5th Stu.

$12.50 iki $5.00 
Delei pasekmingų rezultatų ir labai 
žemų kainų, atsilanko labai daug 
žmonių. Tūkstančiai jau yra pasveikę 
ir yra‘laimingi.
Dešimtis gydymo kambarių yri. pa
skirta dėl sergančių.

SPECIALIU --------------
už PUSI 

Gydymas nuo u; 
Pūsles, šlapump 
Viena geriausiai / įrengtų institucijų 
dėl gydymo tų ligų.
Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau
ti gerinusį gydymą nuo tų ligų.

Pastebėkite labai žemas kainas 
tiktai trumpam laikui 

Specialis Intervenous Gydymas, $5 
iki $10 Laboratorijos ir X-Ray Egza- 
minacija už tą pačią kainą. Lymph 
Serum Gydymas dėl Silpnų Vyrų, $5. 
Kaulų Raumenų ir Nervų Gydymna $2 iki $5 
Gydytnaa Odos Hkų — Artine KayK, $3. 
Kio-Chemic Kraujo Serum Gydymas, $10. 
Pasitarimas ir Egzaminacija Dykai 
Reikalaukite knygelės dėl Specialių 

Ligų. Duodamos veltui.
Vyrų priėmimo kambarys, 506—Mo
terų priėmimo kambarys, 508 -Kal
bame visokias kalbas.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearbom St., kamp. Monroe, į 

Chicago.
Penktas 'aukštas, Crilly Namas

25 metai tame Name
VALANDOS:

Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vakaro.
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų. 

Pauedėly, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 vakare.

GYDYMAS 
KAINOS 
uodijinio Kraujo, 
r Chroniškų Ligų

THE HOUSE OF HEALTH
(Federation Bldg.)

164 W. VVashington Str.
v Chicago, III.

Užprašome visus atsilankyti, 
suteiksime dykai patarimus, (ly
dome visas chroniškas ligas, 
kaip tai nervų ligas, odos ligas, 
kraujo ligas, kaip vyrų taip ir 
moterų, reumatizmų, rug.štumus 
kraiąuje. plaučių ligas, širdies, 
kepenų, skilvio ir inkstų. Viso
kias formas persišaldymo, ast
mų, egzymų, skaudulius, odos ii; 
gas ir kitokias ligas, kurių kiti 
daktarai negalėjo išgydyti.

Musų tikras išegzaminavimas 
ir laboratorija parodys tikrą 
stovį jusi] sveikatos/ stovį taip 
kaip knygą. Liga tikrai pripa
žinta taip kaip pusė išgydyta. 
Egzaminuojame su X-Bay ir su 
mikroskopu ir su opthalmic gy
dome užkietėjimų arterijų. Iš
tiriame spaudimų kraujo, taip
gi vartojame visą mokslinį ži
nojimų dėl gydymo ligų.
Mūru nužemintos kainos tikram 

išegzaminavimui $3.00
Valandos kasdien nuo 9 vai. 

ryto iki 5:30 vai. vakare, ket
verge, seredoj ir subatoj nuo 9 
ryto iki 8 vai. vakare, nedėlioj 
nuo 9 ryto iki 1 vai. dieną.

Ateikite ir prisidėkite prie 
jūsų kaimynų ir kitų gerų pa
cientų, kurie atėjo į inusų ofi
są ir liko išgydyti.

Skaitykit ir ptatinkiP 
NAUJIENAS


