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Klerikalu smurtas Lietuvoje
Gegužinės apeigos buvo užginta
St. Kairys, Seimo narys, ir kiti s.-d. 
areštuota; Markelis, irgi seimo narys, 
Lietuvos šaulių sumuštas tie sąmones

KAUNAS, geg. 2, [Specialė Naujienų koresp.]. — 
Vakar šventėme gegužės 1 dienos šventę. Lietuvos 
Socialdemokratų Partija, kur tik galėjo, organizavo tos 
dienos apvaikščiojimą. Skuode įvyko didelis mitingas ir 
manifestacija, kurios nesulaikė griežtas policijos nusista
tymas neleisti jos. Mažeikiuose įvyko paskaita, dalyvau
jant tūkstantinei miniai. Vakare Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos Mažeikių organizacijos suruoštasai vaidi
nimas pritraukė tūkstančius žmonių.

Šiauliuose, Radvilišky, Kuršėnuose, Kybartuose, 
Alytuj, Prienuose, Panevėžy, Rokišky, Biržuose ir dau
gely kitų vietų įvyko mitingai, prakalbos; manifestacijom 
uždraustos. Visose įvardytose vietose žmonių pritarimas 
didelis. Pirmoji gegužės virto minių šventė.

RIAUŠĖS DAMASKE. SIRIJOJ LAIKE BALFOURO VIZITO

Anglijos lordo Balfouro atsilankymo metu Damaske, Sirijoj, įvyko didelių arabų riaušių prieš 
žydus,- kuriose penkiasdešimt žmonių buvo užmušta. Arabai nekenčia lordo Balfouro, kam 
jis proteguoju žydų interesus Palestinoj.

6,500 žmoniy žuvę žemės 
Drebėjime Kinuose

Didelė Maskvos-Rygos 
traukinio nelaime

Kur tik aktyviau dalyvauto 
Gegužės šventėje, visur buvo 
sutraukta būriai ginkluotos po
licijos, ginkluotų šaulių, kurie 
virto aklais Lietuvos reakcijos 
ramščiais. ų

Šiauliuose apio—12 vai. naknj 
ties. Pirmosios Gegužės, damai 
baigiantis, du persi rodžiusiu 
chuliganu iš pasalų puolė Seimo 
narį, socialdemokratą Joną Mar
kelį. Revolverio kotu d. Mar
keliui, pramušė galvą, jis nusto
jo sąmonės, šis “didvyriškas” 
darbas atliktas vietos fašistų 
arba Šaulių Sąjungos narių,.

Kaune represijos pasiekė apo
gėjaus. Seimo narys St. Kai
rys ir Plečkaitis suimta užtai, 
kad paskaitą uždarius išėjo gat
vėn su raudonais ženkleliais. 
St Kairio paskaitą Rotušės sa
lėje policija nutraukė už pasa
kymą: “Lietuva dabar virto ku
nige Vailokaičio parapija.” Šan
čiuose paskaita visai neleista.

Daugelis musų draugų buvo 
suimta/būtent: Savickas, Savic
kienė, Miečinskas, Mikulskis. 
Suimta visi prisisegusieji rau
donus ženkliukus.

Abeliuose, Švėkšnoje areštuo
ta Socialdemokratų partijos 
žmonės ir atimta Gegužės pir
mosios dienos atsišaukimai.

Pastarųjų dviejų savaičių 
tarpe laikraštis “Socialdemokra«- 
tas” nubaustas policijos 700 li
tų pabaudos.

Seiman klerikalai įnešė Vals
tybės apsaugos įstatymą, kurs

duoda valdžiai teisių uždaryti 
politines organizacijas, sąjun
gas, sustabdyti laikraščius ir tt. 
žodžiu, reakcija šėlsta ir puo
la.
t Kunigai viduramžių priemo
nėmis valdo kraštą. Laukiame 
dar didesnių puolimų. Klerika
lai savo bankrotų politika veda 
kraštą hrię žiauraus pilietinio 
karo.

Trys žmonės užsimušė 
aeroplanui nukritus

TRENTON, Nebr., geg. 15.— 
Iš 2,500 pėdų aukštumos nu
krito, netoli nuo Trentono, aero
planas, kuriuo skrido aviatorius 
Hefling su dviem pasažieriais. 
Mrs. Gibson ir Floyd Aekins. 
Visi trys jie užsimušė, be to jų 
kūnai buvo labai apdeginti nu- 
kritusiam aeroplanui užsidegus.

MIŠKU GAISRAI 
U_

TUSCON, Ariz., geg. 15. — 
Du dideli miškų gaisrai siau
čia Chiricahua kalnuose, taip
jau Coronado National giria 
dega. Apie 300 akrų miško iš
degė.

Miškai dega taipjau šiaurinėj 
Monnesotos daly, Beaver Bay 
ir Fox Farms apygardose, ir 
Ontarijoj, Fort William apie- 
linkėj.

Krutomi Paveikslai
IŠ RUSIJOS REVOLIUCIJOS ĮVYKIU

Subaloje ir nerišlioje, Gegužes 16 ir 17
HULL HOUSE, B0WEN HALL

800 So. Halsted St.,
({ėjimas iš Polk St.)

7:30 vai. vakare
Ateikite .visi pamatysit stebėtinų pa

veikslų; sykiu pamatysite ir paveikslų 
parodą.
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Europos-Azijos blokas 
prieš Angliją-Ameriką

čičerinas proponuoja Rusijos- 
'Lenkijo>-Franci jo*-Japonijos* 
sąjungą įnleš Angliją ir J.

< Valstijas •

MASKVA, geg. 15. — Sovie
tų užsienių reikalų komisaras, 
čičerinas, kalbėdamas laikoma
me dabar Maskvoj visos Rusi
jos sovietų kangresę, pareiškė, 
kad vienintelis būdas apsiginti 
nuo Anglijos ir Amerikos, ku
rios savo politika siekias kont
roliuoti visą pasaulį, tai suda
rant Europos-Azijos bloką i- 
kuriant Kurijos, Lenkijos, Ja
ponijos sąjungą. Kai dėl Vo
kietijos, ji galinti dėtis su Ang
lija. Bendro pasaulio fronto 
prieš sovietus prieky stovinčios 
Anglija ii- Amerika. Jungtines 
Valstijos vis labiau įsigaliu 

čios dėl savo pozicijos kaipo Eu
ropos arbitru toriaus. Būdama 
stipriai suinteresuota Davveso 
planu, Amerika jau dabar per 
savo ambasadorius daranti' di
delio spaudimo. Anglijai te- 
čiau, kaipo stipriausiai Rusijos 
oponentei, sovietai turį kreipti 
daugiausiai domės.
Kongresas planuoja naujas so

vietų respublikas
RYGA, Latvija, geg. 15. ♦

Sovietų kongresas Maskvoj 
svarsto klausimą dėl • įsteigimo 
dviejų naujų soviętų respublikų 
centrai i nė j Azijoj. Tikslas y- 
ra — parodyti rytų tautoms, 
kad Rusija teikia joms au
tonomiją, ir tuo bųdu lengviau 
pritraukti į sovietų sąjungą Ki
nų Turkestaną ir dalį Afganis
tano. Mongolija jau dabar be
veik yra įtraukta į sovietų są
junga.

BELLE FL0WER, Cal.,' geg 
15. - - Tramvajui sudaužius 
automobilį buvo užmušta Hele
na VVilling ir jos 9 metų sūnūs. 
Jos vyras ir antras mažesnis 
vaikas pavojingai sužeisti.

Visi bukite rytoj va
kare Lietuviu Auditori
joj, didžiajame Vilniaus 
našlaičių koncerte.

Japonija grąžino rusams “Pamokslininkas" Bryan
Siauriu Sachaliną studentų nušvilpiąs ,

PEKINAS, Kinai, geg. 15.— 
Dėlei bado nukenlėjuslems šel
pti koimui.ja Pekine, kavo 
pranešimą, kad įvvkusiamv ko- 

vo 16 dieną žemės drebėjime 
Talife, J įmano provincijoj, bu- 
vo užmušta 6.500 žmonių. Še
šių apskričių plote iš kiekvieno 
aštuoneto žmonių vienas buvo 
užmuštas.

žemės drebėjimas tęsės visą 
valandą, sugriaudamas beveik 
visus namus mieste. Kilęs griu
vėsiuose gaisras pabaigė viską 
naikinti. Apie 100. tuksiančių 
žmonių, netekę nieko, atsidūrė 
didžiausiame varge.

10 užmūriji ,Filipinuose
MANILA, Filipinai, geg. 15. 

— Iš Oriental Negros provinci
jos gauti pranešimai skelbia, 
kad įvykusiame ten žemės dre
bėjime dešimt žmonių buvo už
mušta ir daugelis sužeista. 

.Daug betono triobesių, kurie 
nebuvo plienu sustiprinti su
griuvo; kai kurie mediniai na
mai taipjau stipr y! gadi di.

14 žmonių užmušta ir 30 sužeis
ta ekspresiniam traukiniui 
KIlHikllllIS

MASKVA, geg. 15. Ketu
riolika žmonių buvo užmušta ir 
trisdešimt sužeista ei’.spresi- 
traukiniui susikūlus netoli Ru- 
niam Maskvos-Rygos linijos 
mlancovo, apie šešiasdešir.t 
mylių nuo Maskvos.

Antros ir trečios klasės vago
nai buvo sudaužyti, — pirmom 
klasės vogonų traukiny nebuvo.

Traukiny buvo keletas svar
bių sovietų valdininkų, keliavu
sių į Vokietijos rezortus, dėl to 
spėjama, kad Raukinio sukūli
mas gal buvę? bolševikų priešų 
padarytas.

TOKIO, Japonija, geg. 15. —- 
Japonija galutinai grąžino šiau
rių Sachaliną^ Rusijcs sovietų 
valdžiai, ir šiandie tapo pasira
šytas protokolas. Aleksanrovs- 
ke atidarytas rusų konsulatas.

Marx—pilgrimas į Romą
BERL1NAS, geg. 14. — Su

muštas respublikininkų kandi
datas į Vokietijos prezidentus, 
buvęs kanclerius Mantas iške
liauja su kitais šventkeleiviais i 
Romą, kame jis bus papoš pri
imtas.

Oficialia oro biuras šiai die-

Kalbėdamas universiteto stu
dentams evoliucininkus pava
dino “beždžionių vaikais”

' PROV1DENOE, R. L, g. 15. 
— “Runijęs” kelis kartus i 
Jungtinių Valstijų prezidentus 
demokratų tikietu ir kurį lai
ką buvęs Valstybės Sekretorium 
Wilsono kabinete, Willlam Jen- 
nings Bryan dabar virto uoliu 
“biblistu” ir kovotoju su evo
liucijos mokslu. Vakar vakarą 
jis laikė kalbą Brown universi
teto studentams, kur jis aukšti
no bibliją ir smerkė evoliucijos 
mokslą. Studentai iš karto 
klausės ramiai, bet paskui vie
nas kitas jų ėmė duoti oratorių: 
klausimų, Bryanas pradėjo 
karščiuotis ir, atsikreipęs j vie
ną studentą, paklausė, ar jis ti

REFERENDUM DEL PROHI- 
BIUIJOS NORVEGIJOJ

OSLO, geg. 15. — Norvegijos 
(Valdžia i^utatė ateinančiais me
tais įnešti parlamentan sumn- 

Inymą pavesti visuotinam Žmo
nių balsavimui klausimą, ar da
bartinis prohibicijos įstatymas 
laikyti, ar jį panaikinti.

LENKŲ OPEROS DAINININ
KĖ IŠVYTA Iš VIENNOS

OPEROS

VIENNA, Austrija, geg. 15. 
— Operos dainininkė Olsze\vs- 
ka, lenkė, tapo išvyta lauk iš 
Viennos Operos. Vakar, vaiiu- 

inant \yagnerio operą “Die \Val- 
|kuerie,” Olszevvska, susiginči
jus su gastroliuojančia New 
Yoily) Metropolitan Operos dai
nininkę, Jeritza, kuri yra čekė, 
spjovė į ją. Operos Vaidyba, 
pašalindama Olszewską, pareiš
kė, kad niekados daugiau jai ne
bebus leista pasirodyti jokioj 
Viennos operoj. Lenkų daini
ninkė tuojau apleido Austrijos 
sostinę ir išdūmė į Londoną.

nai pranašauja: kįs į bibliją. “Ne,” atsakė stu-
Chicago ir apielinkė—:Niauk- (lentas. Užsigavęs Bryan ėmė 

stosi; galima laukti lietaus die- guostis, kad jis tokį ilgą kelią 
ną ar į pavakarį; maža aiman keliavęs savo lėšomis, nofėda- 
nos temperatūroj; vidutinis ry- mas universiteto studentams 
tų Vėjas. i skelbti tikėjimo evangeliją, bet

Vakar temperatūra vidutiniai dabar matąs, kad jo geri norai 
siekė 57° F. _ neįvertinami. Jis betgi dėl to

Šiandie saulė teka 5:29, lei- nesikremtąs, jis nepaliausiąs 
džiasi 8:03 valandą. visomis savo jėgomis kovoti

PINIGŲ KURSAS
Vakar.

nigų i i - t)erių bankų buvo skaitoma
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų
Belgijos, 100 frankų .
Danijos, 100 kronų ..
Erancijos, 100 frankų ....
Italijos, 100 lirų ........
Lenkijos, 100 zlotų ..
Norvegijos, 100 kronų
Olandijos, 100 florinų
Suomijos, 100 markių ....
Švedijos, 100 kronų .....
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.37
Vokietijos, 100 riiarkių

.!<•, gegužės 15, užsienio pini- 
ne mažiau kaip už .$25,000 <lo- 

A menkos

prieš evoliucijos mokslą.
| Čia Bryanas pasigyrė, kad ne 
vienas universitetas esąs šutei-
kęs jam įvairių mokslo laipsnių, 
ir jei, girdi, evoliucininkai nesi
liausią vadinti jį ignorantu., tai 
jis atsispuudi tįsias kortelių$4.84

•M# * -j$1«.81,pažymėdamas jose visus savo
$5.22 mokslinius titulus, ir tada pa-

$19.20
$16.89
$40.20
$2.54

prašysiąs bet kurį tų “bezdžion- 
vaikų” pasilyginli su juo titu
lais.

$26.80 Pavadinus evoliuclninkus 
$23.81 “bezdžionvaikiAis,” universiteto 
—’— studentai, nebepakentę, suruošė 

Lietuvos Pinigu Kursas kačių muziką, ir Brynn’as, švil
piamas ir pajuokiamas, skubo- 

pe.r taiSiunčiant pinigus Lietuvon r*“ 
Naujienas Lietuyos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitai

50 litų
100 litų
200 litų
300 litų 
400 litų
500 litų 
000 " 
700 
800 
900 .

iooo litų

pasišalino.

$5.50 
10.50 
20.75 
31.00 
4L25 
51.50 
61.75 
72.00 
82.25 ' 
92J10

______ _ ___________ 10255
’ Prie šitos sumos reikia pridėti .
centai pašto išlaidų už kiekvieną ,wa5 j08 papročius, Ir Bepaste- 
siuntinj. Norint pasiųsti telegramų ,_. _ L. . ,. ,L dar 50 centų daugiau. ,h*l° atbėgančio traukinio.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
GAMTININKĄ

litų
litų 
litų 
litų .....

centai pašto išlaidu už kiekvien 
siuntinj. Norint pasiųsti telegram

LONDONAS, g. 15. — Tmu 
kinio buvo užmuštais profeso
rius Tbomas VVąddington, gam* 
tinmkas. Jis gtlžkelio bėgiais 
sekė paskui straigę, tlrinėda-

Kodėl Per Naujienas
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 siunčią pinigus telegrafu, pašto 
perlaidomis ir draftais. Telegrafinės Naujienų 
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 tuojau duoda mums 
žinią ir mes atmokame siuntėjui be laukimo ir 
ieškojimo.

, / 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.

15 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 APTIEK A, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So, Halsted St., Chicago, III.
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DAINUOS VII-NIAUS NAŠLAIČIŲ KONCERTEPasaka iš pasakųDidelis šokis

amžinai

busiančių žmonų

*ĘNNERSTEH$

Šokiai

M14* 16 RooaereK Rd 
Arti St. Louia Art. 

CHICAGO, ILL.

Iriausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienom 
Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

už vieną tuziną 
lebeliy nuo

DIDELIS 
PAVASARINIS

prikimba 
kabi-

Dalyvauja
E. Rakauskiene ii 
(rusu ir baltį

' kuriame dalyvauja V. Slogia, J. Kudirka, M?;Vocnbiev
• l • «. F C < ’

—šimtakojis 
IV-17.

Rusiškos ir Turkiškos v Vanos 
12th STREET

Tai. Kedzto 8K» |

Ištieskite pagelbos rankų Vilniaus našlaičiams, — ateikite i ši koncertų. Tebūnie šis puikus 
koncertas visų Chicagos lietuvių didžiųjų švente!

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St 
Telephon# Canal 2652

Valandos:,9 ryto iki 9 vakarą. Su
rėdo j ir PėtnyČioj nuo 9 r. Iki 6 v. 
Vada | visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkaht arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

77 W. Washington Št. Room >11 
Tel. Central 62X1 

Cicero Ketvergo vakaro 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Soredoj nuo 
6-8 v. v. Su’
3236 S. Halsted Št. T. Bosi. 6787

ftaujienų Spaustuvė 
yra Vnijjjjč Span^tuvė. 
Jei Idlkd Dw genų 
skaityk okelbluiuiL

šios, ą^bn be paso. ^Nesant jo 
pąvąduoja .į| kabliai pačių žmo 
irių įkabinti visų balsais. Qi da
bar prie tų kablių 
kabliukai, >rw kabliukų 
linukai ir 1.1, iki susidaro taip 
ivadiąątnąs aparątas, kurio... 
duųgdĮis fa^tos. f

- žmonos-adatos nuolat siuva ir 
siuva organizuotai, čia pusber
nių žmonų draugija, čia laikraš
tininkų xžmonų, čia karininkų ir 
nevedusių

MIŠA KOLTUNOFF, tenoras, dainavęs didžiosiose Rusijos o 
porose, dainuos solo labai gvą-žią dawa ir su visu rusų opa 
riniu choru rytdienos koncerte Vilniaus pašlaičių naudai, *Liet 
uvių Auditorijoj..

sumeti ir adreso ilgumo 

Siųskit
Lietuvon 4* tau bus 
brangi dut&na.

Advokatas
29 So. La Seile Stn Room 533 

Tel. Central 6390 x
Vak. 8223 B. Halsted St, CMcago

Tel. Yards 4681

Didysis lietųvhj-rusų operinis choras*, kuris dalyvaus šiame koncerte

j ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn Stn Room 1111-112 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4

Gyvenimo vieta: 
8823 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

l>ar užmiršau apie patriotiz
mu. Mat, tiri yra tešla, kuri vi
siems tinkas Per jų lengviau 
'prisiartinti prie maišelio.

Na, tiek to. Tačiau šiek tiek 
musų kraštų aptvarkė. Dabar 
visi mano taip, kaip to nori kab
liai, įfcabyti karalių vietoj. Kab
liais vadinami žmonės, nuo ku
rių įsikabinimo priklauso ir vi
sų kitų laikymasis. Tiesa sakė 
dėdė Samtis, jog be karaliaus 
negalima gyventi, kaip be du-

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washiagton St., Room 1319 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 West 3K Street 
Telephone Koosevelt 9090

Namu Telefonas Republic 9600

Daug yra pasakų sudarytu iš 
kitų pasakų. Kaip paprastai pa
sukose kalbama apie daug galin
čius karalius, devyngalvius, 
vienakius, dvigubus hutus, gud- 
drius kvailius ir tt. Noriu jums 
pasekti pasakų, kur nėra nė liū
tų, ne tigrų, nė baidyklių, kad 
jūsų šiurpas taip skaudžiai ne- 
nukrėstų. Seksiu apie kirvius, 
kurie įsikirtų į medį nesiduoda 
ištraukti, apie aštrias adatas, 
kuriomis viskas susiuvama ir 
apie įdomius kablius.

Geri kirviai kertasi. Geri kir 
tėjai—gerai juos valdo. Geri 
ponai s.m»ulo gerus kirtėjus. Ge
ri valdovai kidžią viešpatauti 
goriais ponams, kurie gerus 
kirtėjus samdų. Nuo vieno gero

visa gerai. O jei blogas val
dovas? Jio samdomi kirtikai pra
deda ue medžius kirsti, bet šo
nus... mums. O jau musų išsi
šokusias šukas arba kitaip — 
musų norus ir manymus) tai su 
visais lapais nubloškia. Mat, jei
gu jus esat gudrus, o valdovas 
kvailus, tai visa valstybė priva
lo bųti kvaila. Jei valdovas no
ri'šokti,-- jus irgi privalote, 
atsižvelgiant į baudžiamuosius 
statutus!., kurių musų krašto 
kiekvienus klebonas išleidžia po 
keletu.

Jų (valdančių) žmonos arbų 
aštriosios adatos, kurios susiu
va visus j vieną plepalų kamuo
lį. yra pirmosios rankos, prie 
rankų kuriuos greit nustumia 
kitus,nuo valdžios vairo arba lo
giškai tariant nuo pinigų maiše
lio, kur žmonės suneša mokes
niais. .Jeigu aš daleiskim, bu
čiau ministeris, tai mano boba 
butų viršministeriu.

Advokatas
Tel. Pullman 6'377 Košdami, III

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1 -120

Telefonas Dearborn 60'36
I -K . ’ ' ’

SPECIALISTAS-^ egzaminavoji 
me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

tik jos dar nežino, į kurias ra
šytis, nežino už ko ištekės. Įsi
mylėjusios laimingesnės.

Bet dabar visi laukia liūto, 
ne dvigalvio ar šimtakojo, o 
taip sakant tokio, kokį išrinks 
j kitą Seiliną. Kartais gali pa
kliūti h... avinas, liet dabar ne
sitikima, nes avinai, nors ir be 
ragų, mario badyti. Tai ateity 
galės iš visų buvusių pasakų pa
sekti tikresnę. Mat tuomet ne
bereikės slėpti ką kuriš valdy
damas “sugadino”. Tuomet 
esantieji valdovai griebsis bota- 
go tiems, kurie jau gerokai at
šipk eko.

809 W. 351h St., Cbicago 
Tel. BcJevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

ROSEI.AND, IU. .
Linksma naujiena RoseUnd 
ir tos apielinkės lietuviams.

PRAKALBOS
temoje: — Penkta abelna 
karalystė, kuri greit užims 
savo vieta

Nedėlioj, 17 d. Gegužio,
Pradžia lygiai nuo 3 v. p. p.

11145 So. Michigan Avė.
Kalbės S. J. Beneckas

iš Chicagos, III.
įžanga liuosa, nėra kolektų

Bengia ir kviečia
T. B. S. S.

Nedėlioj, 17-tą d. Gegužės-May, 1925 
J. ZALANDAUSKO SVET.

1501 So. Hęrniitage Avė.
džia 6-tą valandą vakare. Tikietas 35 centai 

Visi draugai ir draugės malonėkite atsilankyti 
KOMITETAS.

Pilniausias Užganė 
dinimas

Musų vienatinis procesas išdirbinio, 
apsaugotas su patentu, suteikia 
WENNEKSTEN’S Bohemian Blend 
GERESNI SKONI ir galima ji LENG
VIAU PADARYTI už bile vieną kitų 
prrengimų. Daugiausiai darbo dėl 
jūsų yra attekama musų isdirbystej.
Daugiau kaip 28 metus WENNERS- 
TEN’S teikia pilniausį užganėdinnną 
dėl daugelio jo vartotojų. Pabandy
kite jį.

Eschner’s Variety 
3223 W. 63rd St.

Joseph Dreuinskas 
4001 So CampbeJI Avė.

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

Alpha Malt Ext. Co.
2428 W. 47th Street

Bridgeport Grocery 
3352 Šo. Halsted Street

A« A. OLIS
‘ 1 '’ADVOKATAS

kalio SU Room 2601
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

7—9 v. y. apart Papedūlio ir 
Tėtnyčios.

Rengia
Chicagos Lietuvių Auditorium Bendrovė 

Subatoj, Gegužio 16 d., 1925 
SAVO SVETAINĖJ, 

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

Kviečiame visus atsilankyti ir paremti Bendro
vę ir turėti gerus laikus prie geros muzikos galėsi
me gerai pasišokti iki sočiai.

Kviečia KOMITETAS.

Tai. Daarborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunaieityji
Room 17P6

CH1CAGO TEMPLE BLDG.
77 W. WaahjnCton St.

Cor. Washin*ton A Clark

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted SL 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
Nedalioms nuo 10 ryto iki 12

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgičlams

Marąuette Malt Co
625.0 So. Campbell Avė.

Weiss Bros.
' 2955 W. G3rd Street
' A. Tegtmier

1718 So. Halsted St. N

H. Saenger
2713 W 43rd St.

Bavarsko Malt Co.
3238 Su. Halsted St.

Balių su Dovanomis
Rašomos plunksnos vertes $4.00

Tie Gražus Stiklai
DUODAMA

DYKAI

11 Metinis Piknikas
Rengia

Lietuvių Raudonos Rožės Pašelpinis 
K Ii u ha s iš Cicero

Nedėlioj, gegužės 24, 1925
STICKNEY PARK DARŽE

STK’KNEY. ILL. <
Pradžia 12 vai.'dieną. .Muziku J, JOCIAUS

Bus lenktynės ir visokį žaidimai . Daug brangių ilovany bus nu
teikta laimėjusiems. Inžanga 5b centų... t.

Vilniaus Našlaičių Naudai 
Rengia VILNIAUS VADAVIMO KOMITETAS 

Nedėlioj, Geg'užės-May 17, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 

“BIRUTĖS” CHORAS, J. Vaičkus, 

O. Biežiene, S* Krasauckienė, M. Yozavitas, 
kiti. Taipjau pirma karta pas lietuvius dalyvaus

NORĖDAMI;
PIRKTI, PARDUOTI AR'MALfc 
NYTI VISADOS KREIPKlTft8( 
PA8 MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. k

S. L FABIONASCft

Vennerstens Bohemian Blend
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NAUJIENOS, Chicago, UI

TAUPYMAS

Telefonais

u navos žemlapis
Jos. F. BudrikVisiems Veltui

Chicago, III3343. So. Halsted Street,

Tel. Boulevard 0537

LIETUVIAI DAKTARAIDIDELIS BANKAS

CHICAGO

Francuziškas Daktaras

AntelopeValleyOrchards

$450.00
$190.00
$595.00
$290.00
$775.00

$1275.00

patar- 
visokio-

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

Churchill Player .. 
Gulbransen Grand 
Rcgistering Grand

Gerai 
tuvių 
rumu

žinomas bankas tarpe lie- 
visoje Amerikoje savo stip- 
ir geru patarnavimu.

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

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

ryto iki 2 vai. po piet

Keliaukite
BANKAS 
ginusių Laivųų ir ] 
dėl išvažiavimo ir 
perkėlimo pinigu i

Jei abejoji akimis, paaitelraak 
Dr. A

Vienuolyno arba MarąueV 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
rąguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avc.

Tel. Roosevelt 8500

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Tel. Kenwood 3107
Valandoa: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

Namų telefonai Vardą 1699 
Ofiso Tel. Boelevard 5918

DR'. A. J. BERTASH
3464 So. 81.

Ofiso valandos nuo 1 iki S H 
pietų ir 6 Ori 8 vakare

gyvuoju
“šventuoju žmogum”.

lino

S. P. Johnson, Straube, turi labai gražią 
išvaizdą ir gražų balsą

Gulbransen Registering Pianas
Howard Upright.................v..

‘L Atsiminkite
YKAI ir jurtis nereikės tu-

Room 647, First National Bank Bldg 
Chicago, III. Tel. Randolph 0701

Mes Vedame Obuolių 
Auginimą

Jus Taipgi Galit Uždirbti 
Didelius Pinigus

Jus galite gauti musų Banke 
Lietuvos žemlapj neatsižvel
giant j tai, ar Tamista esi musų 
kostumeris kr ne. Jei negali at
vykti asmeniškai, tai prašome 
mums parašyti, o mes Jums pri
siusime.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:39 iki 9:30 vakare

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

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų -ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Atydai 
Lietuvių

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Ave„ 
Tel. Prospect 1939. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 Iki 12 d.

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. VVestem Avė.
Tel. Lafayette 4140

bate angliškai? Ar jus galite matyti tikrą pro
gą? Ar jus galite sekti instrukcijas kad turė
jus pasisekimą ir uždirbus didelius pinigus? 
Kiti tą daro. Jus taipgi galite.

DYKAI LEKCIJOS
Mes kviečiame jumis atsilankyti ant žingeidžių 
visos serijos lekcijų apie salesmanship. Jos yra 
atdaros dėl visų. Jums neveikia registruotis 
arba likti musų salesmanu, kad lankius lekcijas. 
Ateikite ir leiskite pasakyti jums apie didžiau- 
sį pinigų uždirbimą — apie salesmanship biznį.

Dykai Mokykla Apie Salesmanship 
Vyrams ir Moterims

Del jūsų yra įsteigta dykai mokykla apie Sales
manship musų West Side Skyriuje, 3244 West 
Roosevelt Road, kur mes išmokinsime biznio 
real estate ir kaip jį pardavinėti. Patyrimo ne
reikia. Mes parodysime kaip. Vyrai kurie 
supranta jūsų reikalus, išmokins kaip pardavi
nėti žemę’ JŪSŲ PAČIŲ ŽMONĖMS. Jums 
bus nurodytas trumpiausias kelias prie finan- 

ums bus suteikta neapri-

Vienatiniai agentai dėl Mrs. Rockefeller 
McCormick Savasčių.

akuše 
kolegiją 
praktika 
Pennsyl- 

iigon

BLUMENTHAL
Optometrirt 

^Tal. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 

’ Kampas 47-toa aat
2 lubų

1707 W. 47tb St.
• f ■

Valandos nuo 8 Iki 12 dienų, nue
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

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

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

Namų telefonas Spauldinję 8638

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

Ofisas: 3103 So. Halsted Su, Chieafe 
arti 81st Street

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. 
dšliomis iš šventadieniais 10—11 dian

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland 2 labo* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Muterigkų, Vyriškų ir
• Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:39 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

ant kampo

47 St ir Ashland Avė.

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

MarqueHe Pharmacy 
Vienatinė Lietuviška Aptieka 

šioje Apielinkėje

F. A. RAKAS 
Registruotas Aptiekorlus 

ir Savininkas
2346 West 69th Street 

arti W««tern Ava.
Phone Republlc 5877 - 5831 

CHICAGO. ILL

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE UHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

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

Dr. J. W. Beaudette

j LIETUVĄ. METROPOLITAN STATE 
utvarkys Jūsų kelionę ant geriausių ir pato- 

parupins visus reikalingus dokumentus 
■ sugrįžimo, ir geriausiai patarnaus dėl 
i Lietuva ir iš Lietuvos.

<^DR. HERZMAN"®*
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų 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.

Ofisas >r Labaratorija: 1025 W 
18th St4 netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drėxel 0950

Boulevard 4136

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

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

yra tai pamatas žmogaus pasisekimo, pamatas ant kurio 
yra, huduvojami dideli darbai . Todėl tuojau* pradėk tau
pyti reguliariškai saugiame METROPOLITAN STATE 
BANKE. Išsiimk šio banko knygelę, padėdamas nors 
$1.(M). Mokame 3% j metus ant* visų padėtų pinigų.

PASTABA. — Permainos Bankinių Valan
dų. — Kad1 susilyginus hiskį arčiau su 
bankinėmis valandomis abelnai. Bankines 
valandos šios banko's bus permainytos pa- 
nedėly, birželio 1 dieną ir jos bus sekamos;

Tel. Yards 1119 
Baigusi 
rijos 
ilgai 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymą, ’aike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

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

LABAI PAVOJINGAS 
ASMUO

Vienas Amerikos rašyto
jas nesenai rašė: “Kitu sy
kiu kuomet jus- išgirsite 
žmogų sakant ‘Tai negali
ma padaryti’, nekvėpuok 
tuomi oru kuriuo jis kvėpuo
ja, pasitrauk toliau. Jis yra 
užkrečiama liga”. Tikrai sa
kant, ambitingi žmonės ne
priduoda jokios reikšmės 
tam žodžiui “negalimybė”, 
nes tai yra tiktai kaipo pasi
aiškinimas dėl labai nesvar
bių dalykų. Jei jus kenčiate 
nuo prasto apetito, užkietie- 
jimo vidurių, nevirškinimo 
ir nervingumo; jei jus ma
tote, kad jūsų sveikata nyk
sta ir jeigu jūsų draugai už
tikrina, kad jus lengvai ga
lite pasveikti vartodami Tri- 
nerio Kartųjį Vyną, nesa
kykit, kad tai negalima pa
daryti ! Pabandykit šias gy
duoles! Nusipirkite butelį 
pas savo aptiekorių arba 
pardavinėtoją gyduolių ir 
pastebėkite pasekmes! Jus 
greitai busite tokios nuomo
nes kaip ir pavyzdžiui Mr. 
Jose H. Martinez, kuris pa
rašė mums iš Weldona, 
Colo., ispanų kalboj laišką, 
balandžio 24: “Pasekmes iš 
Trinerio Karčiojo Vyno yra 
tiesiog stebėtinos”. Paban
dykit taipgi Trinerio Lini- 
ment nuo išnirimų ir sutini
mų, Trinerio Galvos skaudė
jimo Pauderis, Trinerio 
Dantų skaudėjimo Lašai, — 
reikalaukite pilno surašo 
Trinerio gyduolių pas Jo- 
seph Triner Company, Chi
cago, III.

.fino daro 
aristokratinėms 

kurios lošia nemažą 
Jos sferose.

Grojikliai Pianai
Dideles vertes, sugėdysite $200 pirkdami pas 

mus ant lengvų išmokėjimų.

Valet THE. SAFETY RAZOR KURIS 
AiiRTtStmn patsai galanda savo blades ur Pilnas autfįtąa $1.00 ir $5.00 RftZOr Pardavimui visose krautuvėse kuriose 

—Sharpens Itself parįuodBm, Raznrs ir Blades

Be anglių, l»e aliejaus, be gaso, be dūmų, bet su gamtos jėga. 
Už kiekvieną dolerį investuotą dabar, pirklianamis dastatys 
dolerių vertes obuolių kasmet. Pelnaa dauginasi kasmet gent- 
karčių gentkartemis. Vietiniai reikalavimai viršija pirkliana- 
mio apštj. Beveik nuolatiniai saulės spinduliai, didelis irigaci- 
jos pylimas ir 30 sėjimų, labai turtinga ir lygi žemė, mylia 
aug-itumo, apsupta kalnais, kita mylia auffAtumo, padaro šią. 
vietą puikiausiu 50 mylių keturkampių Amerikoje. Jums ne
reikia rūpintis važiuoti j vidurmiestj — tiktai parašykite laiškų 
lietuvių kalboj į ofisą ir musų specialia atstovas greitai pas jus 
atsilankys ir išaiškins jums šį žingeidų pasiūlymą .

Dr, Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Pbone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

Japonų Rasputinas.
Laikraščiai daug rašo apie 

šių dienu Rnsputiną. Japonų 
Rasputinas turi daugybę vardų. 
Vieni jį va i.» ?• “Onde'jų dievu’ 
(dievas, .gyvenantis vienam 

(Tokio miesto rajone), kili va
dina jį “gyvuoju dievu”, tre- 
ti-stačiog 

*.lo žemiškas vardas -L 
Kicisaburo, jam 59 metai

Japonų visuomenė jau nuo 
senai gerai žino jo darbuotę. 
Jino kur kas inteligentiškesnis 
už bemokslį Rusijos Basputiną. 
Kaip ir Basputinas 
didelės įtakos 
damoms, 1 
rolę valdž

I Laike rusų-japonų karo Jino 
išpranašavo, kad Japonija karą 
laimės. Kai karas pasibaigė, 
Jino gavo kaipo dovaną už savo 
pranašavimą puikų namą mies
te Tokio ir daug koncesijų šiau
rinėje Japonijos dalyje. Nuo 
to laiko .lino garbė nuolat ėmė 
didėti ir didėti.

1 Dabar Jino turi daugybę pa
žįstamų tarp aristokratijos. Iš 
žymiųjų darnu laikraščiai mini 
Itako Ši m odu ; šituodu yra aris
tokratinės mokyklos ve lt j a.

I Jino namai turi 30 kambarių. 
Lankytojai tankiai paklysta ta 
me labirinte. Laikraštis “Nici- 
Nici” tuos namus vadina tikru 
haremu. Jino turi tris automo
bilius. Vien tik mokesnio už 

j tuos automobil us valdžiai su 
moka 600 i.?nu mėnesiui I>aik 

j naščių spėjimais, .lino savo 
draugų vaišėmis išleidžia po 
5,000 ienų mėnesiui. Jino savo 
žmogus Asakusa geišų ir kituo
se linksmuose kvartaluose mies 
te Tokio.

1910 m. visuomeninei opini
jai reikalai! jai t, policija bando 
patraukti lino atsakomybėn, 
bet nieko iš to neišėjo. Pase
kėjai, o ypač pasekėjos, išgel
bėjo jį. Nesenai vienas pirk
lys patraukė .lino te sman Jis 
sumokėjo 3,000 ienų. Užtai 
jam buvo žadėta labai pelninga 
vieta—pristatinėti armijai vi
sokius produktus. Bet Jino ne 
tik savo prižada neišpildė, bet 
dar 'beveik nugalabija pirklį 
Prieš naujus metus Jino šaika 
išvogė pirklį ir ‘pusgyvį bepa- 
leido. Policija pareikaLvo, 
kad Jino pribūtų pa-ut.iškinli, 
bet pastarasis atsisakė tai pa
daryti, sakydamas, jog jis esąs 
nesveikas.

Kasdien nuo 9 ryto iki .3:30 po pietų 
Subatoj, nuo 9 ryto /{ki 8 vakare.
Bankas Ket vergo vakarais hus visai už
darytas. 4

J

sinio pasisekimo 
buota koperacija.
Jums apsimokės apie tai patirti 
kad mokykla yra D" * 
rėti jokios atsakomybės’.
Mokyklos lankymo valandos galima pritaikinti 
dėl jūsų parankumo. Pasimątykit su Mr. Otto 
Frankfort.

KRENN&DATO SCHOOL OF SALESMANSHIP
< Atdara vakarais.

WEST SIDE SKYRIUS
3244 West Roosevelt Road

Phone Van Buren 7074

Metropolitan State Bank 
Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra 

2201 W. 22nd fE ST. 
CHICAGO.

Tel Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BAN1S 
akuaerka 

Pasekmingai pa- 
.arnau ja mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
dykai moterims 
r merginoms.

I .3113 South 
Halsted St.



Kaso Dr. A. J. Karalius

(Tęsinys)

Drėgname

Vatikano

Inkų

lietuviu katali

Juoduos#

it>19 W. 47th Si., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

LA

darbininkai 
savo klasės 
tuomet rin- 
“buržuazinė

guli ant 
papiliu 

randame 
kuriais

galima 
slinka: 
reikia

gali būti
slinkimo.

odos li

ję igu 
vauli 
nėra

mažiau
Baltuose

Taigi sakome: reikia ko 
voti ir prieš tuos, kurie kė 
sinasi 'pasmaugti laisvę Lie 
tuvoje.

Pittsburgh’e lietuvių drau
gijos pakėlė •• protestą prieš 
konkordatą 
Lenkija. • Savo rezoliucijoje 
jos reikalauja, kad Lietuvos 
valdžia nutrauktų visus dip
lomatinius ryšius su popie
žium ir išvarytų popiežiaus 
atstovą Zecchini.

Įdomu, kad tame proteste 
dalyvavo 
kų šv. Jurgio parapija

bet kai viena bajorų Šei- 
su mieštų buržuazijos 

nugalėjo bajorų luo-

kad ir pro 
jisai su

Svies* ir pajiegą suvedame i Fenus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjfrnų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRLDGEPORT ELECTRIC CO., I u u

Vienok katalikams darbi
ninkams reikią priminti, 
kad jų pareiga yra kovot 
ne tiktai dėl Vilniaus, bet 
ir dėl laisvės pačioje Lietu-

Asmenine Higiena

imant, 
Vyrai greičiau nu

kauk i nių ir 
i žmonių 

pasilaikyti plaukai geresni už civilizuotų 
sau

jie savo auko- 
palaiko Ro/ną. O komu

nistų judėjimas pas mus, 
kaip ir kitur, šiandie gy
vuoja tiktai Maskvos dėka. 
Jeigu komunistų spauda ne
gautų nuolatinių subsidijų 
iš Maskvos; jeigu komunis
tų agitatoriai nesimaitintų 
tais fondais, kuriuos jie su
renka neva Rusijos pagal
bai, — tai visos Kominter- 
no sekcijos berhątąpt užda
rytų savo kromelius.

Todėl katalikai gali pro- 
testuot prieš negerus savo 
pupos darbus, o komunistai

voje.i Rašant šias pastabas, 
gavome iš Kauno pluoštą ži
nių apie įvykius Gegužinės 
šventės dienoje (dedame 
jas į 1 pusi.). Žiūrėkite, kas 
tenai dėjosi!

Visoje eilėje miestų vald
žia uždraudė viešas mani
festacijas. Kitur buvo areš
tuojami be jųkio pamato 
seimo nariai. Vienoje vieto
je seimo atstovui, soc.-dem. 
Jonui Markeliui, chuliganai 
net galvą pramušė!

Šitokiomis priemonėmis 
dabartinė Lietuvos valdžia 
ir jos pakalikai stengiasi nu
slopinti Pirmosios Gegužės 
šventimą, nepaisant net to 
fakto, kad ta darbininkų 
šventė yra patvirtinta Lie
tuvos įstatymais. Prie ko ši
toks valdžios smurtas veda, 
jeigu ne prie pilietinio ka-

reikšmės darbi

nepajėgia suimti Į 
paprasto dalyko, 

jeigu piliečiai balsuoja

Jeigu darbininkų balsavimas 
už savo 1 
buržuazinė 
p. Sabas 
aiškiai 
mai

ore geriausi dra

Drabužiai privalo 
sugerti prakaitų, nes prakaitas 
suima šilumą ir sukelia peršali
mą, kas visuomet kenksminga. 
Prakaitas turi greitai išeiti ir 
greitai susigerti drabužiuose. 
Drėgname ore vilnoniai drabu
žiai geriausi. Vilnos greitai su
geria prakaitą ir neperleidžia 
drėgnumą iš lauko. Prie to vil
nos dar šildo. Tuo budu vilno- 
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niai lietaus apsiautai yra geriau
si, nesulyginamai geresni už vi
sokius guminius apsiautalus.

WURL1TZER Elcktrikinis vartotas
Pijanas

SEEBURG vartota 
tinkamas dcl bfznio

KIMBALL grojiklis vartotas musų krautuvėse 
dcl isgrojimo rolių, pilnai gvara’fttuolas

Paveikslas C. P. Johnson Grojiklio
* • •

KERZHE1M Vartotas Grojiklis Pijanas 
parsiduoda už ,

GULBRANSĖN, mažai vai totas' Pijanas, 
, atrodo ir groja kaip naujas

MĘLDORF mažąi vartotas grojiklis

tokiam žmogui 
nėra jokids bėdos su 

Galvos oda gauna

klasės atstovus nėra 
s politika, lai kodėl 
nepasako sinčiai ir 

i, kad flo visokie rinkf^ 
yra buržuazinė politika?

jisai 
galvą tokio 
kad 
už buržuazijos atstovus, tai čia 
yra buržuazinė politika, o jei
gu jie balsuoja už darbininkų 
klasės atstovus, tai čia yra dar
bininkiška politika?

Ar gi jisai nesupranta, kad 
patys rinkimai, kaipo tokie, 
nėra nė “buržuaziški”, 
letąriški”, kaip nėra 
aziška” arba “prolelariška” pa 
ti savaime valdžia arba valsty
bė? Įlinkimų “buržuaziškumas’ 
arba “darbininkumas” priklau 
so nuo to, už ką yra atiduoda 
mas balsas. .

Tek Lafayette 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvi*, lietuviam* visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
8228 W. 38th Chicago. TU.

ditis pėr mėtutj;
auga, ( vašara

Vidutiniuose klima-

Parapijonys šiandie yra 
laisvesni žmonės, negu ko
munistai. Pastarieji prieš 
savo Vatikaną (Maskvoje) 
protestuoti nedrįstų.

Kai anąmet visas 
lis buvo sujudęs dėl 
stu-revoliucionieriu V C

Maskvoje, mūsiškiai Komin- 
terno klapčiukai ne tiktai 
nekėlė balso prieš bolševi
kišką “teisingumą”, bet net 
stengėsi jį apginti.

Jeigu vieną gražią dieną 
Maskvos raudonoji arm’ja 
įsilaužtų Lietuvon ir imtų ją 
terioti, tai lietuviai komuni
stai džiaugtųsi ir sveikintų 
užpuolikus!

jorija viešpatavo, tai ji nl^- 
I am neduodavo balsavimo tei
ses, kaip tikini savo luomo na
riams. Kuomet įsigalėjo buržu
azija, lai luomų skirtumai ta- 
■po panaikinti, bei tapo {vestas 
naujas balsavimo teisės a pri
buvimas: sulig turto arba mok
slo. Šituo apribavimu nuo da
lyvavimo rinkimuose tapo pa

balinti beturčiai ir bemoksliai 
darbininkai. Darbininką klase 
turėjo per visą 19 šimtmetį ir 
pet pirmuosius 20 metų dabar
tiniam šimtmetyje kovoti už 
Jai, kad šilą apribavimu panai
kinus. Darbininkų klasės tiks
las, vadinasi, yra įvesi i visuo
tiną balsavimą.

Šiandie. tas tikslas jau yra 
beveik atsiektas, ir darbininkų 
klasė eina prlė to, kad jį pil
nai įvykinus, o ne kad jo atsi
žadėjus!

Darbininkų judėjimas yra

ekonomines 
ninkai tiesiai 
rinkiniu pas

pirmas 
dėjimas, kuris kovoja ne tik
tai už savo klasės teises, betjr 
už visos visuomenės teises, 
štai kuo skiriasi proletariato 
politika nuo kitų visuomenės 
klasių politikos. Kas to nesup
ranta, tas nieko neišmano apie 
šių dienų socializmą.

Komunistai, skelbiantys dik- 
tafur 
rytos 
tu balsavimu, 
rialo judėjimo 
atgyvenus, los praeities garbin
tojai. jie nori, kad ,darbininkų 
klasė savo pasiliuosavimui nau
dotųsi tomis pačiomis politikos 
priemonėmis, kurias variojo 
savo viešpatavimui išnaudotojų 
klasės!

Parašęs nesąmonę, kad rin
kiniai tai “buržuazinė politi
ka“, extra-kairiųjų organo re
daktorius toliau* visai susimai
šo. Jisai tęsia:

“.Sakėme, kad valdiški rin
kimai yra lai visos buržujų 
klesos reikalu, lodei darbi
ninkams tie rinkimai nieko 
gero negali duoti, lai tiesa, 

taip, tai jiems ir daly- 
rinkimuose, balsuoti 

jokio reikalo, čia lai 
visuomet, ne 

ra1 liesa, kad 
geroves darbi- 
iš buržuazinių 
kmių negaus 
‘r nago juodi

mą. Bet kariais darbininkų 
klesos politika gali nurodyt, 
kad verta tokiuose rinkimuo
se dalyvauti. Ne visada* bet 
tik tada, kada bus numato
ma, kad iš to bus kokia nors 
musų klesos nauda, reiš
kia politinė nauda, .ne tuo 
laiku, bet gal toliau. Bet da
lyvauti, lai reiškia: balsuoti 
už savo klesos partijos* at
stovus, o ne už kokius nors 
kapitalistų partijos kandida
tus. Taigi darbininkams rei
kia turėt savo klesos parti-

arba kūną alina kokios nors 
ligos, ypatingai mažakraujys
tė, sifilis, ir tt.; kieta maža 
skrybėlė arba kepurė, perina- 
ža apykaklė sumažina kraujo 
apilaką skalpe (makaulėje). 
Ir šiaip koki nors nenormalu
mai gyvenime (saužagystė, pa
leistuvavimas etc.) 

^priežastys plaukų 
i Ant gulo pleiskanos 
1 gos.

Užtat, skaitytojau, jei tavo 
t ir slenka, tai 

isokių t<>- 
nykinio 

Steng- 
i turėsi 

Atmink, kad 
dirva, kurioje 
geroj, sveikoj 
geri plaukai, 
lengva turėti 
patarimų čia

Štai:
(Bus daugiau)

• pirmiausia
kad sveikam plaukai nyksta ir 

kuris tinkamai maiii- nesiskubink pirkt 
švariai užsilaiko ir plau- nikų. Pirmiau surask 

ir slinkimo priežastis 
kis gyventi sveikai, t: 
gražius plaukus 
tavo kūnas yra

šviesus plaukai pap- 
sni. Raudonuose 

randama sieros, ge
ra udoi lojo 
plaukuose, 
ir sieros, 
vandeniliu 
iiuuhimn

šis skirtumas tarpe tikin
čiųjų katalikų ir Maskvos 
davatkų pareina ne tiktai 
nuo to, kad pastarieji yra 
baisiai sudemoralizuoti vi
sokių Bimbų, Vabalų ir Mi- 
zarų, Jų ir materiale padė
tis yra visai kitokia.

Katalikai negauna jokių 
pašalpų iš savo popiežiaus; 
atvirkščiai 
mis

U z puse jų vercios 
Ant LcngVŲ ^Išmokėjimų

Todėl jie, nežiūrint visų sa
vo “revoliucinių” frazių, yra 
atžagareiviai ir faktiniu reak
cijos talkininkai.

Labai svarbu turėti sausas 
yra aišku, kad ir pro- kojas. Sniego vanduo kenks- 

kuomel jisai su- mingesnis už lietaus vandenį, 
kad jisai ima siek- Niekados nereikia sėdėti šlapin

ti prie valdžios, lai ir jum pa- mis kojomis.* Kojoms sušlapus, 
sidaro neapseinamps dalykas reikia greitai persiauti sausas 
balsavimo teise. Juo toliau, tuo kojines (pančiakas), geidausią 

už ta teisę kovoja smar- vilnones. Kaliošai (roberiaD 
ir smarkiau. Subrendo-stabdo kojų ventiliaciją: nieką* 
stiprios darbininkų kla- dos nereikia ilgą laiką kaliošus 
valdžia 'tegali bul tiktai dėvėti. Blogas paplotis vai- 

jkams duoti kaliošus, nes jie 
juos paprastai nenori nusimaus 
ti nuo ryto iki vakaro.

Pagalinus nereikia varžyti 
kaklą, juosmenį, kojas. Varžy
mas kūno visuomet kokiu nors 

i suteikia. Neretai 
.d imta. bul- maža apikaklė pagamina galvos 

teisė ir kur nei darbi- sopėjimą ir net akis gadina, 
neturi teisės nė slaptai Blogai daro tie, kurie perdaug 

balsą, nė organizuotis drabužių apsivelka. Labai daž
nai toki žmonės skundžiasi vi
sokiais “šalčiais”. Geriau ma
žiau drabužių turėti ir prie šal
čio priprasti, negu visuomet bū
ti peršiltai apsirengusiu.

Mes nematome/ reikalo daug 
kalbėti apie gorsetų kenksmin
gumą. Gorsetai atsirado senai 
ii’, lur bul, dar moterims
bus reikalingi. Moterims gali
me tiktai patarti perdaug nesi
varžyti.

Plaukai, žmogaus*plaukai pa
rodo kokiai rasei jis priklauso. 
Dr. Pruner-Bey 1863 m. paskel
bė savo tyrinėjimo rezultatus, 
kuriais norėjo įrodyti, kad yra 
maž-daug trejopų . plaukų, bū
tent: a) trumpi, vilnuoti plau
kai, paprasti juodi, juodveidžių 
plaukai, b) tiesus, ilgi ir šiurkš
tus plaukai geltonveidžių chinų, 
mongalų ir Amerikos indų ir 

, nes asirai tę
europiečių, 

geltoni, juodi, 
balzgani, jbal-

Pijano

$195.00
$290.00
$335.00 
$350.00 
$398.00 
$400.00

MELUOKI’ Reproducer Vijutiuu gj O O

11. C. BAY Rrproducer Grand’Pijanas vertas C*7Qk A H 
$1200, kaipo demonstrątorius už I wv«UU

Ir daugybės kitokių genj bargenų.
Taipgi turime pilną ailią Naujų KIMBALL, C. P. JOHNSON ir 

BRADFORD PIJANV- Norintieji įsigyti gerą pijaną per mus galite 
visuomet gauti prieinamesne kaina, ir įneš esame vienintelės Lietu
vių Krautuves Chicagoje užlaikančios šiuos augštos rųšies instru
mentus.

KIMBALL PIJANAI yra pagarsėję savo malonumu ir saldu
mu balso. *

C. P. JOHNSON ir BRADFORD Pijanai turinti labai dailią ir 
.stambią išlaukinę iftveizdą, taipgi ir gera baisa.

i'arduddame ant lengvų išmokėjimų.
Krautuves Atdaros vakarais iki !)val.

istorijoje klasinis ju-'coliai (imant moterų ir vyrų 
plaukus).

išnykus natūraliniams pig
mentams (dažams) papillesc, 
plaukų spalva pakitėja, plau
kai išbąlą. Spėjama, kad hal 
tieji kraujo rutulėliai išnešio
ja plaukų dažus. Vienok dar 
tikrai nežinome kode, mes prn- 
Žilame, kodėl musų plaukai nu 
bala.

Plaukų kultūra 
reikia pasakyti, 
žmogui 
basi 
kus kas dien išvalo, iššukuoj 
ir išvėdina 
paprastai 
plaukais.
maisto iš kraujo; jei kūnas pra plaukai Auga: 
deda gesli, tai pirmiausia pa-j dirvoj užaugs 
sirodo ženklų odoje, naguose, sveikam žmogui 
plaukuose*. Delio plaukų slin- gori plaukai, 
kimo priežasties pirmiausia daug nereikia 
reikia kūne paieškoti. Dažnai I 
rasi, kad reikia geresnio mai-1 
sto, daugiau tyro, oro, kad kū
ną nuodija alkoholius, dirbtu
vės nuodai ir dulkės, sunkus 
darbas, dideli rūpesčiai; kad 
:oda nešvariai užlaikoma, ne-’ 
)švari lova, nešvarus kambarys;

Vadinasi, nors rinkimai yra 
“l»iių Iclosost roilcalMs”. Ix-t 
ii* darbininkai turi kai kada 
juose dalyvauti: darbininkai tu
ri užsiimti buržujų klesos rei
kalu '

Bet taip darydami, jie vis 
tiek turį balsuoti, už savo kla
sės atstovus. Kai 
tečiaus baisuos už 
atstovus, tai arrir 
kimai

vietoje valdžios, suda- 
visuotinu, lygiu ir slap 

yra ne pfoleta* 
ideologai, be1

renkama valdžift!
“Aido” redaktorius, kaip ir 

visi komunistai, šito aiškaus 
dalyko nesupranta dėlto, kad 
juos klaidina bolševikiškos Ru
sijos pavyzdys. Jie mato te
nai tekią “tvarką”, kur daugu- nesmagumu 
mai gyvintoji! visai a 
savimo 
ninkai 
paduoti 
i nepriklausomas nuo» valdžios, 
sąjungas, nė. laisvai vesti rin
kimų agitaciją; bet komunistai 
įtikėjo, kaip davatka į kuni
go šventumą, kad ta bolševi
kiška despotizmo tvarka tai 
proletariato valdžios įsikuniji-

Ir dėlto jie jsivaizduoja, 
viso pasaulio įhirbininku i 

prie tokios pat tvarkos.
gi tarpu J'olševikų dikta- 
Rusijojc yra niekas dau-

anglies ii 
{.liauk <iow«_- 
jos sulfato ir baltojo aliejaus.

Vaikų plaukai paprastai pa
našus tėvų plaukams. Karlais 
užgema vaikų visai kitokiais 
negu tėvų plaukais, bet gana 
retai. Tyrinėjimai įrodo, kad 
ant vidujinio žmogaus galvos 
auga nuo 75,00*0 iki loOJMlO 
plaukų. Aplamai imant, vadi
nami “nervinki” žmonės turi 
daugiau plaukų, negu be jokių 
rūpesčių gyveną.

Plaukas gana tvirtas. Vidu
tinis plaukas atlaiko apie ke
turias uncijas svorio. Egipto 
mumijų plaukai išliko tiikslAn- 
čius metų. Vandeny pladkai 
netirpsla. Kartais žhibgui nti- 
mTrus plaukai dar auga. Vokie
čių rašytojas Wiiifcrtis' pasako
ja, kad atidarius kelučiosde- 
šimts mėtų atgal Mirusios mo
teries karstą rasta visas jos 
kūnas ilgais plaukais apaugęs. 
Aplamai iiiiant( plaukai užau
ga apk- šešis 
žiemą lėčiau 
greičiau 
tuose randame geriausių plau 
kų. Plaukai (ant galvos) iš 
gyvena apie penkis metus; pas 
kui iškrinta, geriu u sakant vie 
ni krinta, kiti jų vietoj dygs
ta. Vidutinis plaukų ilgis R

jisai žmonių pluaktis; kaimiečiai tu
kli-/i geresnius kalupus už miesto 

jisai gyventojus. Aplamai imant, ci
vilizacija naikina plaukus: civi-

Yra tečiaus netiesa, kad pro- gesni 
letarialas, pats haudodamasis 
rinkįnių teise, turės atimti ją 
kitų visuomenės klasių na
riams.

Visai priešinga 
tas skiriasi nuo kitų klasių ne 
tuo. 
rrnkirųų teisę tiktai 
skiriasi tuo, kad tas teises 
rlų jisai sau reikalauja, 
pripažįsta ir kitiems,

To negalima pasakyti apie lizuotam žmogui plaukai nelabai 
bajoriją: kuomet kitąsyk ba-'ir reikalingi, jei bent estetikos

Naujienos eina Kasdien, išskiriant 
•ekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 17$0 So. Halsted 8t., Chicago, 
(11. — Telefonas: Roosevelt 8580.

Užsimokėjimo kainai 
Chicagoje — paltui .

Metams................... $8.00
Pusei metų................... 4.00
Trims mėnesiams----------- :___ 2.00
Dviem mėnesiams----------------- 1.50
Vienam mėnesiui _ ________  .75

Chicagoje per neliotojusi
Viena kopija  -—...» —8c 
Savaitei .... ...........   18c
Mėnesiui ............. ......... ...».........  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu: *

Metams _ _________  $7.00
Pusei metų..... ....... . 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiam -----  1.25
Vienam mėnesiui .......................   .70

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

I Matams___________________ $8.00
. Pusei dietų ............   4.00

Trims mėnesiams —.... .................. 2.80
Pinigus reikia siųsti palto Modey

Orderiu kartu su užsakymu.

k ad 
einą 
Tuo 
turą 
giau, kaip tiktai Rusijos darbi- 
bininkų klasės silpnumo rezul
tatas. Stipri energinga darbi
ninkų klasė nė vieną dieną ne
pakęstų tokios uzurpatorių sai
kus ant savo sprando!

Proletariatas negali pareikš
ti savo klasės valią kitokiu bu
du, kaip tiktai natidodanuisis 
rinkimais. Kaip rinkimų keliu 
yra sudaroma darbininkų uni
jų ir darbininkų partijos vy-'c) susiraitę arba 
Gausybė, taip rinkinių keliu Švelnus plaukai 
turės bul sudaryta ir valstybės juosvi, gelsvi,, 
vyriausybė, kuomet proletaria-/rausvi, raudoni, 

ti etc.
Juo tiesesni plaukai, juo il- 

Geltonveidžių ir juodvei
džių vyrų plaukai nekiek trum
pesni už moterų plaukus. Musų 
vyrų plaukai, aplamai 
prastesnį 
plinka ir nužila 
laUkuosy* gyvenančių

kodėl vi- 
nori vAl-

rinkimais.'
Klasė susideda iš daugelio žmo
nių: kaip gi jie galėtų be rin
kimų pasidalinti valdižos ga
lią tarp savęs? Tiktai kuomet 
klase yra dar silpna arba jau 
nusmukusi, lai ji gali loleruo-Į 
Ii, kad galią pasiimtų koks 
nors monarchas arba diktato
rius.

Todėl 
lėta rialas

žvilgsniu. O vienok plikiu nė 
pienas nenorėtų palikti. Labai 
daug žmonių nuplinka bereika
lingai. Ant pliko pakaušio plau 
kų neužauginsi, bet 
apraugoti plaukus nuo 
mo. Tiktai apie juos 
daugiau žinoti, t

Plaukai padalyti iš 
pat medžiagos kaip nagai, ki
taip sakant plaukai pasidaro iš 
odos celių, jie yra odos 'nuo- 
auga. Plaukai ne kiauri. Plau
kai išdygsta iš mažulėlių duo- 
belyčių, kurias lengvai galima 
matyli. Jų šaknys 
mažyčio kauburėlio 
vadinamo. Papiltoj 
kraujų sudynėlius, 
kraujas maistą atneša, sale 
plaukų šaknų guli mažų liau
kų riebalų ir prakaito liau
kos. Riebalų liaukos plaukams 
riebalų suteikia, o prakaito 
liaukos apvalo odą nuo nerei
kalingu medžiagų. Jek šitos 
liaukos atlieka savo darbą 
kaip reikia, tai plaukai gauna 
užtektinai riebalų ir apsivalo 
nuo prakaitu; jei papilki gauna 
užtektinai sveiko kraujo, tai 
plaukų šaknys tini gero mais
to. Tada, žinoma, plaukai ge
rai auga.

Iš papilius plaukai gauna da
žų, užtat turime juodų, geltonų 
ir kt. plaukų, šviesiuose plau
kuose yra daugiau deguonies 
(oksigend) ir sieros, labai ma
žai vandenilio (hidrogeno) ir 
anglies 
rastai plono 
plaukuose

NAUJIENOS
The Lithuaniiu pAily Naw* 

Fubliahed Daily Except Sunday 
by the Lithuanian New* Pub. Co. Ine.

. Editor P GRIGAITIS
1789 South Halsted Strikt 

Chicago, UI.
Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ra tesi 
$8.00 pei year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.80 per year in Chicago.

8c. per copjo____________
Entered as Second Clasa Matter 

ttarch 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
tfarch 2nd 1879.

Be to, iš kur p. Sabas paė
mė, kad rinkinių rezultatai ne
gali turėt jokios įtakos į eko
nominę darbininkų padėtį? Ar 
gi parlamentai ir jų leidžiamie
ji įstatymai nepaliečia ekono
minių darbininkų reikalų? Sa
kysime, parlamentas išleidžia 
įstatymą, kuriuo uždraudžiama 
vaikų dariais fabrikuose, — ar 
tatai neturi 
ninkams 
. “Aido” redaktorius, pasako
damas tokias nosąmoiK s «avo 
skaitytojams, kartoja nu dėvė
tas anarchistų kvailystes. Anar
chizmas gi yra išsigemančios 
smulkiosios buržuazijos, o ne 
darbininkų mokslas!

*
Slrnipsnyji* “Buržuazija ir 

Rinkimai” mes parodėme, kad 
rinkimai tam tikram išsivysty
mo laipsnyje yra neapseinamas 
daiktas kiekvienai visuomenės 
klasei. Kada ateina taą laips
nis? Tada, kada dalyvauti val
džioje (arba paimti , visą val
džią į %savo rankas) stengiasi 
visa klasė. Kol valdžią turėjo 
ęstVo rankose bajorų luomas, 
tol bajorų valdžia buvo renka
ma 
myna, 
pagalba 
mą, tai rinkimai tapo panaikin 
ti. Kova už..rinkimų teisę pra 
sidėjo po to ir vėl, .•kuometjbužiai bus toki, kurie apsaugo 
miestų buržuazija tiek sustip-ba nuo lietaus ir nestabdo pra 
rėjo, kad užsimanė paveržti kaitavimą 
galią monarchijai ir įsteigti 
savo klasės valdžią.

Ir yra visai aišku, 
suomenės klasė,z kuri 

turi naudotis 
> susideda 
kaip gi j

Į Apžvalga]
DARBININKŲ KLASfi IR 

RINKIMAI

BHl IKII0MI
4177-83 Archct- AVC., • 1922-32 So. Halsted St
M.'KEZES, Vedėjas J. NAKROfelS, Vedėjas.

IŠPARDAVIMAS
NaujŲ, Vartotu ir pertaisytų

PI J ANŲ



Šeštadienis, Ceg. 1’6, 1925
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Sutaupykite Pinigų 
ant Dentisterijos H

*

M 
M

H 
M

M 
M

M Dr. George E. Kruger, Mgr. 
Užbaigęs Nerthwc«tern 

Universiteto Pentai 
College, 1901 

2t MĖTŲ PATYRIMAS

50%
ATPIGINIMAS

Ant Pleitų, Kepuraičių 
Ir Tiltelių Darbo

—■““■■R“

Dienu 
Tiktai

Tuos specialės kainos tiktai iki ge
gužės 80. Neatidėliokite savo dantų 
taisymų ilgiau.

-

M 
M
M

h

Musų pasisekimas) Chicagoje priguli nuo šimtų besijuokiančių ir už
ganėdintų pacientų kurios mes isgydėm. Kiekvienas jų dabar yra gar
sintojas STATE-CONGRESS DENTISTŲ. Mes norime, kad ir jus 
pasidarytumet musij garsintojų. s
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M
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M 
M 
M 
M 
M 
M

M
M 
N
H

><

N 
H

M 
H 
b

H

H

Dykai Egzaminacija
Mes leidžiame X-Ray spindulius ant abejotinų dantų, Gasas ir oxy- 
genas vartojamas dėl he skausmo ištraukimo; su musų sistemai ner
vų užblakavinio mes galime TIKRAI GARANTUOTI he skausmo 
dentisteriją.

Our New
MBTHOD

-NO-
■oor

Trubite Dantys

•12“
Kiti ima $35

Sulaužytos Pleitos pa
taisomos į 3 Valandas

Musu Tikslas
kiekvienus pneičn- 
prižii’rimaa,

be skausmo gydymų ir kad 
hutu prižiūrėta kas link

Prižiūrėti, kad
Um hutų gerai gantų 

viskas

H

. \

TILTELIŲ DARBAS
Standard Rūšies 

KEPURAITĖS 
22-!it. Puikios

M

M

VISOKIOS RŲŠIES pritaikinamų 
ir išimamų tiltelių darbas — por- 
cebno su matomu ir nematomu 
auksu — apie už pusę kainos už 
tokj darbą.

štai musų garantija 
Apsauga <lel jūsų per 15 me
tų. Mes turime jvcstavę čionai 
(ukstančius dolerių — jus turit 
būt užganėdinti. Jei koks dar
bas nėra gerai atliktas, mes esa
me čionai, kad padarius jj ge
idi. Mėsų nuolat* žemos kainos, 
i>a .itarkit su mumis tuojau.

M

CHICAGOS
ŽINIOS

Lietuvė moteris užmušta
Lietuvių vaikas .užmuštas 

automobilio
\    —-—

Prie 72 ir State gatvių ras
ta be sąmonės lietuvė našlė Ma
rė Sklavunas, 124 W. 72 St. 
Už kelių valandų ji pasimirė li
goninėj. Spėjama, kari ją už
gavo automobilius.

I Nicholas Troletsky, 7 metų, 
' 1301 W. 14 PI., liko užmuštas 
prie 14 PI. ir Throop gatvių. 
Jis vežimuke vežė savo sesutę 
Oną ir du Butrimų, 1257 West 
14 PI.,, vaikus. Visi trys vaikai 
liko gana sunkiai sužeisti. Tre
kas, kuris Troietskį užmušę, pa
bėgo nesustojęs.

 MICHAIL V0R0BIEV,

_ . kuris suorganizavo ir veda la-
Sportą S bai puikų ir didelį rusų, baltgu- 

----- džių ir lietuvių operos daininin- 
PANEDĖLYJ POŽĖLA RISIS |<ų chorą. Visas jo didelis cho- 

• ras, su savo brangiomis deko
racijomis ir kostiumais, daly- 

Ph- vaus Vilniaus našlaičių naudai 
laskio svetainėje (1709—15 S. rengiiunam koncerte rytoj, Li&- 
Ashland Avė.) Karolis Požėla tuvių Auditorijoj, ir išpildys la

bai gražų ir įvairų programą.

PULASRIO SVETAINĖJE

Panedėlyj, geg. 18 d

risis amerikonų padengime. 
Histynes rengia Flanders Post 
Nr. 734, kuris priklauso Ame
rikos legionui.

Tose ristyftese dar dalyvaus 
kitas žymus ristikas J. Kala- 
dis, kuris risis su lenku J. Za- 
wackiu. Kiti rislikai bus Vie- 
tor Soldat, JaCk Bo'bcds ir 
Chas. Pcterson.

Be i’istynių bus dar ir kum
štynės.

Tad parengimas ytin bus įdo- 
aka- 

i ir
mus. Juoba, kad tą pati v 
ra bus kartu C •
kumštynės. —N

ir ristvnės

GOLFAS

Atdara nuo 9 ry
to iki 8 vakare 
Nedelioj nuo 10 
iki 1 no pietų

STATE

Savaitiniai Išmo
kėjimai Gali Būt 

Pritaikinti
CONORESS

H

Čhicąįo'sMi^est 'Deniai offices

e. FLOORStf 505S.STATB
E. Kampas State ir Coftgress St. Prieš Leiter Krautuvę.

- 
►

lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxtxx

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarulis

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva tr kiekvienam 
suprflntama kalba pradeda savo raštą:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žeme žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtm'ėtinėmts 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu medutį darė.

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ja skaitai ir gerėsi — tai yru turtas, ku
ris turėtų rastis pas kiekvienų žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus, 
Vilnius musų buvo, musų bus!

Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.(J0. — Parduoda

- NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, III.

Geg. 13 d. Golfo Kliube įvy
ko lietuvių golfininkų susirin
kimas. Pirmoje vietoje kliubo 
prezidentas Dr. A. J. Karalius 
paaiškino, jog susirinkimo vy
riausias tikslas — lai kliubo 
įstatų priėmimas.

Įstatų komisija - Al. Mise- 
vičia, A. (Menas ir J. J. Čepo
nis — patiekė įstatų projektą. 
Projektas, apŠVatsčius kiekvie
ną punktą atskirai, tapo su kai 
kuriais pataisymais ir priedais 
priimtas. Iš priedų tenka pa
žymėti sukūrimą Buto Komi
teto. Tasai komitetas prižiūrės, 
kad kliube butų tvarka, padės 
surengti turnamenlus ir kito
kias pramogas. Komitctan iš
rinkta pirmininku Al. Misievi- 
čia ir nariais A. Visbaras bei 
Jukhis.

Po įstatymų projekto priė
mimo buvo nutarta surengti 
A. Menui šuriiin-burum, -kad 
pridavus jam energijos lošti 
()i\ventsia kliube, kur suva
žiuoja geriausi golfininkai. Ten 
bus laikoma kvalifikavimo kon- 
testas. laimėtojai bus siunčia
ma į visos Amerikos golfinin- 
kų jturnamentą. Parengimu rū
pinsis Buto‘Komitetas.

'—Golfininkas.

Atsiimkit laiškus iš Pašto

Garsinkities Naujienose’

šie laiškai yra atėję iš Eu* 
ropos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina J vyriausi j j paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klaust prie langelio kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
doW” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką dienų nuo 
skelbimo.

501 Apkevk-h Ižal/eli
503 -Balsevicc Pauly 

Borkauskls Antonos 
Lirtvill C Iras J 
Butkiedtcus Jonas 
Endriuliui Vaclovui 
Jukauskis Anton 
Karpis Mr

508
510
511
517
524
525

pa-

5E

RUSŲ OPERINIO CHORO 
VEDĖJAS

52G

.ir aukščiau

M

560
561

563
561
565

$ 100,000 Aukavimo 
IŠPARDAVIMAS

Ossey Bros. Dept. Store
1325 S. Halsted St. Kaitip. Halsted ir Maxwell

Moterų š i 1- 
kinės Dreses
$^<99

ir augščiau

Moterų 
Žiurstai

ir augščiau

DR. VAITUSH, O. D.
LUCTUVIH AKIU ECIAU3TAS

Palengvint akių (tempimų, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudama akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tų, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos val
kus. Akiniai nao $4.00 ir augičiaa. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St 
Phone Bnutevard 7Mf

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau. *

Traukimas dantų be skausmo, 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stų. Garantuojame visų savo darbų, ir 
žemas musų kainas. Sergikite savų 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street ■
Netoli Askland Avk.

RUPTURA
IŠGYDOMA

534
536
539
540
544
546
547
548
549

Kasuli Juozpui 
Litninar Antonas 
Maliska Luvis 
Mi kalaitėm Elzbeta 
Namovvicz Zygmant 
Nejus Janas 
Petrauskas Boleslauvas 
Petrokas Mrs Mary 
Pociene M 
Rumpus Auna 
Sakutis Juozapas 
Sierawski Bronislavv 
Slasaitis Stanislovas 
Telėskis Auna 
Tojnasievvicz Stanislavv 
Urlingis M Mary 
Vaitekaitis’ Rev P 
Vitauskis Antanas

Vaikų 2 kelnių siutai

ir aukščiau

Siutai

G u R B. Naujienų skai
tytojos h skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais I 
eiti į tas sankrovas kurios L 
skelbiasi Naujienose. I Nesivėluokit, ateikit anksti, gausite tikrus bargenus 

Atdara nedelioj nuo 8:30 ryto iki 6 valandą vakare

Be 0Qn Be 
PeilioVU 6 Skausmo

Kad ir gerai besilaikanti ruptu- 
ra su diržu, pamažu atsiliuosuoja, 
pradeda skaudėti ir pasidaro rim
ta liga. Daugelis gerų žmonių yra 
įnirę nuo rupturos. Kodėl rizi
kuoti? Ateikite ir išsigydykitp., kur 
kiti šimtai žmonių jau -yra išii- 
gydę, dabar yra apsaugoti, sveiki ir 
ramus. Aš nevlirt'o*ju peilio, neda
rau skausmo, išgydymas ant visa
dos.' Ncžudysil laiko nuo darbo. 
Turini šimtus liudymų failese.

Skaitykit k;j sako M. Enrich.
Aš esu 61 metų amžiaus, turė

jau rupturų per I f metų, maniau, 
kad negalėsiu išsigydyti, įminiau, 
kad peilis, lai vienatinė gyduolė. 
Draugus patarė atsilankyti pas Dr. 
Flint, jis išgydė Inaho rupturų 
be peilio, be sirgimo, .lis išgydė 
mane labai gerai, taip kaip ąš no
rėjau. Aš prlpažystu Dr. Flint 
kaipo rupturų specialistų.

Louiš Enrich, 2623 Bice Str.
VERICOSE GYSLOS $25

AS taipgi Rydau pasididinusias ko- • 
jų gyslas savo metodu.

PATARIMAS DYKAI.
Dr. E. N. Flint

322 >S. State St. 5 aukštas,* Chkago 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 

pietų, panųdčli&is Ir ketvergals fld 
t?RO p. n., nėdėllorhla. uždaryta. •

Pagelba Del Sergančiu
• *

Pirkit čionais
ir Sutaupykite Skirtumą

Mes žinome, kad galime sutaupyti jums pinigų ant

Plumbingo, Apšildimo Reikmenų
Ateikite ir daleiskite ju-

£5^——— -----mis aPie tai pertikrinti. M
Dabartiniu laiku, musų -----.

jffgjžjgg vartotų tavorų Depart-
liuM' menti*, mes galime su- H j

teikti pilną pasirinkimą I 
vanų, sinkų ir lavatories, '

labai nužemintomis kainomis. <% 
Musų materiolas yra garantuotas.
Mes dastatome į visas dalis miesto ir priemiesčius. Mu
sų kainos yra prieinamos.
Mes esame pilnai prisirengę suteikti greitą patarnavi- 
inądėl visų už miesto orderių.
Musų pardavinėtojai kalba Jietuviškai.

.11

AM*

SoS Ois&SonsįM

2112-22 South State St. vakarinėj pusės gatvės
Telefonai: Victory 2454-43.56 •t • ■ • • * *

Dabokite šitiĮ laikraštį dėl atidarymo nittsų Cicero Skyriaus 4600 W. 22 Str.
Atdara nedėliomis iki 1 v. po pietų Paprastomis dienomis iki 7:30 v. v.

M r. Frank Dugovic, 5426 We.st 
24(h St., rašo: “Aš kentėjau per 
šešis mėnesius nuo skilvio ir žar
nų ligų ir negavau pagelbės nuo 
kitų daktarų. Aš atsilankiau j 
Chicago Medical Clinic ir gydžiau
si per du .mėnesiu kur pilniausiai 
pasveikau.

Aš rekomenduoju gydymų Chi
cago MedicAl Clinic <lcl visų žmo
nių kurie kenčia ir nori pasveik
ti, čia gaus tikrų, gydymų.

Nėra skirtumo kokia liga jus 
sergate ir kiti negalėjo išgydyti 
mes kviečiame jumis atsilankyti 
ir sužinoti tikrą tiesą .apie ligą. 
Mes gydome visas chroniškas li
gas visame žmogaus kūne. Nervų, 
kraujo, odos ir socialės ligaS vy
rų ir moterų. Skilvio, širdies, ke
penų, inkstų, pūslės trubelius. 
Reumatizmą, asthma, pilės, ruptiT- 
rą, žodžiu sakant visas sunkias li
gas.

Vyrai ir moterys, negaišinkite 
laiko besigydydami be pasekmių. 
Lai X-Ray pasako teisybę ir prie
žastį.' Prisidėkite prie būrio už
ganėdintų pacientų kurio atsilan
ko j nnisų gydymo kambarius kas- 

| ,dien. %
Musų pilnas išegzaniinavinias 

laboratorijoj, atskleis jūsų sveika
tos stovį, kaip knygą.

Musų praktika didelė, musų kai- 
noš žemos. Jei norite greitų pa- 
sekniiii, atsinešk šį skelbimą ir 
tuomet gausi X-Ray egzaminacijų 
vert^ $10 už $1.

CHICAGO MRDICAL CLINIC 
505 S. State S t., kam. Congress St.

Privatis įėjimas, 7 E. Congress 
St„ prieš Leither krautuvę.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Panedėly, seredoj ir subatoje 

nuo 9 ryto iki 8 vakare.
NedSlioj nuo 9 ryto iki 12 dienų.

50 centą už į ^Upini s 
Iclc; . fv- • ‘ -j,



Lietuviu Rateliuose.
Rytoj Jas didysis Vilniaus 

našlaičiu koncertas
Visi bukite jame užgirsti pui

kiausi ir paskutinį šį pavasa
rį koncertą

Rytoj vakare (pradedant 7 
vai.), bus didelė Chicagos lie
tuviu šventė. Ta diena bus 
naujoj Chicagos Lietuvių Audi- 

i torijoj didelis koncertas Vil
niaus našlaičių naudai. Tai bus 
ir paskutinis koncertas šį sezo
ną, nes daugiau didesnių kon
certų šį pavasarį nebebus.

Kas dalyvauja ‘
O šis koncertas bus labai di

delis, kokio dar nebuvo. Tai 
bus tinkamas apvainikavimas 
besibaigiančio dainų, muzikos ii 
teatrų sezono. Didumą ir gra
žumą koncerto parodo sąrašas 
dalyvių:

“Birutės” Choras,
Artistas .J. Vaičkus, 
Ona Biežienė,
S. Krasauskienė,

• K. Kakauskienė,
M. Yoząvitas, K
V. Bigeliutė.
Be to pirmą kartą pas lietu

vius dalyvaus nepaprastas lietu- 
vių-rusų-baltgudžių operų dai
nininkų choras. Jis atvyks su 
savo puikiomis dekoracijomis ir 
netik dainuos, bet duos gražių 
rusiškų šokių. Kad tai nepa
prastas choras, rodo tai, kad 
jame dalyvauja tokie operų dai
nininkai. kaip M. Koltunoff, M. 
Vorobiev, E. Serebrianikov, Ve
ra Sodovskaja ir daug kitų, o ir 
musų žymiausi dainininkai — 
P. Stogis ir J. Kudirka.

Bet kad pilnai supratus šio 
koncerto gerumą, reikia pačiam 
būti jame. Tokio gražumo ir 
Įvairumo programo aprašyti ai 
įsivaizduoti negalima.

Reikia dar atsiminti, kad po 
koncerto bus dar šokiai prie ge
ros P. Sarpaliaus muzikos, šo 
kiams gi laiko bus užtektinai. 
O kad dar daugiau jo butų., tai 
nesivėluokite ateiti, — greičiau 
galėsime koncertą pradėti ir, ži
noma, greičiau baigti.

Ateikite į šį nepaprastą kon
certą visi Chicagos lietuviai. 
Užpildikime Auditoriją ir sušel
pkime Vilniaus našlaičius, pa
tys gi paskutinį kartą šį pava
sarį gražiai pasilinksmindami 
gražiausiame šio sezono koncer
te. O pasiklausę- ir pasilinks
minę dar ilgai, ilgai jį minėsi
me. džiaugsimės gražumu šios 
Chicagos lietuvių šventės.

Tad eikime rytęj visi į Lie
tuvių Auditoriją! —K. Vrs.

M. Yozavito mokiniu 
koncertas

Dailės sezonas, kuris baigia
si, labai atkreipė Chicagos lie
tuvių domę į musų muziką ir 
musų dramą — teatrą. Niekad 
nebuvo tokio entuziazmo pub
likoje musų parengimuose, kiek 
sukėlė dzimdzininkai savo ‘To
nomis” ir Laikomis. Niekad ne
buvo tokios didelės minios Bi
rutės vakaruose, kaip ta, kuri 
žiurėjo ir klausė “Koncertų 
Koncerto”. Ne vienam sezone 
m buvo tiek pasidarbuota dra
moje, kiek pereitam sezone 
Vaičkaus teatras pasidarbavo. 
Ir galima sakyti, kad ir visos 
kitos organizacijos buvo ne
paprastai aktyvios.

Tas ūpas, kuris mumis vedė 
prie lietuviškos dailės, atsilie
pė ir į musų jaunimą. Mums 
gerai žinomas pianistas ir pe
dagogas M. Yozavitas turėjo di
deles pasekmes tarp savo jau
nų mokinių. Pas juos • atsira
do daug energijos dirbti ir mo
kintis ir dabar jų mokytojas 
M Yozavitas duos jiems progą 
pasirodyti scenoje, idant chi- 
cagiečiai pamatytų, kiek jie 
progreso padarė per šį ypatin
gą sezoną, kuris dabar baigia
si. Pianą skambins net <30 stu
dentų, nuo mažiausio iki di
džiausio. Koncertas bus dar

VERA SODOVSKAJA, 
Imperatoriškosios Petrogrado 
operos dainininkė, kuri dainuos 
solo ir pu dideliu rusą operiniu 
dlioru rytoj vakare, IJet. Audi
torijoj, Vilniaus našlaičių nau
dai rengiamam koncerte.

daugiau papuoštas dalyvavimu 
vietinių artistų — P. Stogis, 
O. Biežis ir S. Staniuliulė.

Koncertas įvyks pėtnyčios 
vakare, geg. 22 d., ('hieagos 
Lietuvių Auditorijoj, .3131 So. 
Halsted St. Pėtnyčios vakaras 
paskirtas dėlto, kad jis pato
gus mokinių tėvams, tlaugu- 
mas kurių yra biznieriai ir pro
fesionalai, i»' kurie yra labai 
susidomėję šiuo koncertu. Bi
lietų kainos bus tik 50 centų, 
kad visi mokinių draugai, ne
paisant kaip jie jauni, galėtų 
įsigyti reikalingus įėjimo iš
kaičius. —A. ir A.

Polus Tendžiulytės padė
kos žodis

Kadangi nė vienas iš pasku
tiniųjų parengimų |Liet. Audi
torijoj, — nė Dzimdzi Drim- 
dzi, nė Birulė, nė įvairios iš
leistuvės nesutraukė tokios 
skaitlingos publikos, kaip ma
no jubiliejinis vaidinimas, įvy
kęs geg. 10 d., tai aš tame ap
sireiškime pamačiau lieYivių 
publikoje gilios užuojautos 
man. 1'odel pavelyki! tarti pa
dėkos žodį visiems tiems, ku
rie kuo nors prisidėjo prie su
rengimo man benefiso. Būtent: 
plačiąja i Chicagos lietuvių vi
suomenei, lietuvių spaudos at
stovams; artistams: pp. Dun
dulienei, Gulbinienei, Kaspa- 
raičiui netiktai už vaidinimą, 
bet ir už sunkiausi darbo atli
kimą scenos tvarkyme, Aury- 
lai ir ypatingai J. J. Zolpiui, 
kurs e.vtra suvaidino kunigaikš
čio rolę, ues pirmas kandida
tas rolei apvylė, gal būt tuo 
n< rčdamas net nutraukti spek
taklį, Vaičkaus Dramos Teat
ro artistams ir jo studijos mo
kiniams. P. Uktveriui, kurs pa
darė pirmuosius žygius mano 
benefiso surengimui. Ponams 
Micžieniams (Mason), kurie 
taip gražiai pravedė vakaro 
tvarką; tvarkos dalytojams p. 
Jonaičiams, A. Jonaičiukei, An
taninai ir Monikai Žemaičiu- 
kėms, M. Ivanauskaitei, Šukie
nei, S. štrkui, J. Ascitai, B. 
Navickiui ir kitiems, kurių pa
vardžių nepavyko sužinoti. Už’ 
platinimą tikietų: Amer. Liet. 
Savitarpinės Pašalpos- Dr-jos 
nariams, p. Mason, Pivariunie- 
nei, Čepulienei, Vileišiui, Gru
šui, Šimkui (iš Roselando), Ro- 
šienei ir Sirusienei. Bridgeport 
Furniture Co. už paskolinimą 
reikalingų scenai rakandų; Te
veik iu i už gėles; musų prof. ir 
biznieriams, kurie savo komp
limentais ir skelbimais prog- 
rame parėmė mane materialei. 
Savo mokytojui, teatro direk
toriui J. Vaičkui, kurs man 
atidengė takus, kuriais priva-

NAUJIENOS, ChicaP, DL _____ ^ šeštadienis, Geg. 16, 1925
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kad pasiekti to P. STOGIS IRGI BUS N ASLAI-' M
aukšto tikslo - meno tobuly
bės. Visoms loms organizaci
joms ir pavieniams asmenims, 
kurie apdovanojo mane gėlė
mis, kaipo meno simboliu; nors 
rožės greit nuvys, bet atmin
tis apie tų vakarą mano širdy
je niekados ne išdils. Ačiū ir 
visiems tiems-, kurių užuojau
tos ir dalyvavimo mano bene
fise gal bul per klaidą nepaste
bėjau.

Reikšdama gilios pagarbos ir 
dėkingumo, Jūsų

Polu Tendžiulytė, 
Vaičkaus Dr. Teatro premjerė.
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Rengia puikią vakarienę
('.hieagos Komitetas Lietuvos

ČIŲ KONCERTE
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DIDELIS
ISPARDAVmM H

Kadangi šis komiti tas 
šelpimu Vilniaus ir 

našlaičių ir kadangi 
atvažiavo p. .1. Ma- 
kuris 5 ra. iždininkus 
Moterų Globos Ko- r

vakarienę. Minėtas komitetas 
jau nuo kelių metų musų vi
suomenei yra gerai žinomas, 
kaipo rūpestingai ir sąžinin
gai tarnaująs šelpimui Lietu
vos našlaičių, nes per jį visuo
menės aukos pasiekė savo tiks
lą, už kurias komitetas pilnai 
atsako, 
t upinasi 
Kauno 
(’.hiea.L'i.n 
kauskas, 
Lietuvių
milelo Kauno, tai kad supažin
dinti visus Lietuvos našlai
čiams
Makausku, 
rengia .p. -L 
himui gražų 
ny, gegužės 
Hbuse, 831 W. 33 rd PI., 8 vai. 
vakare, į kurį tikimąsi ir pa
geidaujama kiiodaugiausia sve
čių, nes tai visiems vienintelė 
proga netik su p. J. Makausku 
susipažinti, bet ir iš jo išgirsti 
kiek šio komiteto ir dalies jam 
pritariančios Misuomcnės dar
bas ir aukos suteikė medegiš-

visus
prijaučiančius su p. J. 

komiteto valdyba 
Makausko pager- 
vakarėlį šesladie-

16 d., Fellovvship

kos ir moralės pagalbos Lietu
vos

Rakandu, Pi Janu, Pečiu, Kauru ir visu 
kitu Namams Reikalingu Daiktu

Už Pusę Kainos ir Žemiau
Ant Lengvu Išmokėjimu

Abejose THE PEOPLES FU RNITURE CO. Krautuvėse
Halsted St. ir 19th Place Archer Avė. ir Richmond St.

Krautuvės atdaros Vakarais
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POVILAS SI 
visli musų basų viršyki. Jis ir
gi dalyvaus rytdienos koncerte 
Lietuvių Audittirijoj, kartu su 
rusų operiniu choru, 'lame cho
re dalyvauja ir kitas lietuvis 
dainininkas — Justas Kudirka, 
kuris irgi dalyvinis šiame kon-

1/

KROEHI.ER 
MADE

Visokių rusiu ir madų, padirbti per 
pagai'RSjuRius išdirbėjus, kurių matp- 
rijolas ir darbas yra pilnai atsakan
tis. Sučėdysit daug pirkdami dabar. 
.*► šmotai apdengti su 
augštos rųšies velour M*"**" ■
3 šmotai setas, ap- C1 AQ 
dengtas su Mohair I w

SPECIALUS KAINOS 
ANT L1NOLEUM 

9x12 Arinstrong’s arini Bird's Ne
paisei (Felt, Base) atpjovimas. 
Dailias C7 7C
spalvos ....... ............... 4> ■ ■ ■ W
9x12 Wultona (Felt Base) IJno-

‘rZ.......... $12.70
9x12 Armstrong’s tikra Linoleum, 

duuZ'iniu $14.95IGNACAS PAUGA
Musų mylimas vyras ir tėvas 

persiskyrė su šiuo pasauliu su
laukęs 61 metų amžiaus gegu
žės 15 d.. 1925. Paėjo iš Kau
no rėd., Šiaulių apskr., Žagarės 
valsčiaus.

Amerikoj išgyveno apie 18 
metų. Paliko dideliame nubu
dime moterį Moniką ir dukterį 
Marijoną 18 metų, Rozaliją 6 
metu,

Kūnas randasi pašarvotas po 
num. 4556 S, Marshfield Avė.

Laidotuves '■įvyks gegužės 18 
d., 9:30 iš namų j Šv. Kryžiaus 
bažnyčią, o po tam j Šv. Kazi
miero kapines.

Visus gimines ir draugus šir
dingai meldžiame dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti mirusiam 
paskutinį patarnavimą.

Nubudę ir pilni gilios sielvar
tos liekamo,

Moteris Monika ir dukterys 
Marijona, Razalija.

Kainos labai nu
mažinta maįrasų 
$12.50 vatiniai 
matrosai. Visokio 

rpo$8.49 
$18.(K) felt mat
rasai su dai bu m 
ir labai tvirtum 
viršum. Visokio 
didžio po

$11.75,

MIEGAMO KAMBARIO RAKANDAI

M

nes

M

M 
M3-J U ŠMOTŲ 

PILNAS LO
VOS ĮREN

GIMASDidelė vertybė, šis setas padarytas tvirtai ir dailiai'iš palinkto rie- 
šuto medžio. Didelė komodė, su Francško stiklo veidrodžiu, lova pil- 
nos mieros su apvalainiais galais ir šeforeta. šiame išpardavime

I

veik už pusę kainos. Visi 3 šmotai $98.00
tik už

aBa

furniture forH

H
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4177-83 Archer Avenue
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 South Halsted Street
J. NAKROŠIS, Vedėjas

vi- 
ir 

ga- 
spring- 

geros rų- 
matrasas. 

už visą šį 
įrengimą

H 
M

vargstantiems našlaičiams, 
t skanios vakarienės bus 

žaismės. Rengėjos nuoširdžiai 
kviečia visus dalyvauti vi-ršmi- 
nėloj vakarienėj, tad reikia ti
kėtis, kad jų pakvietimas didu
mos bus priimtas.

Našlaičių rėmėja.

Laiškai kurie randasi < 
Naujienose

Prašome ateiti atsiimti, 
jie bus. sugrąžinti Krason.

Andruška, J. (4) 
Brėžinis, Wm. 
Bukaučiutė, Antosė 
Danalowich, Stanley 
Degutis, J. 
Freitek, Tony 
Geštautienė, Anelė 
Katkauskas, Frank (2) 
Kersulis, J. 
Kazlauskas, S. 
Lukauskis, Jurgis 
Oden, Alex 
Plonis, M. 
Puceta, j. 
Pužauskas, Bill 
Sawaile, Gep. 
Sirbike, Povilas 
Shacunas, G. 
Skomantaitė, Petronėlė 
Sokolovski, Stanley 
Jarvidavičius, William 
Walantis, Anthony 
Withall, A.

VINCENTAS GEDRAITIS•
Musų mylimas vyras ir tėvas 

persiskyrė su šiuo pasauliu su
laukęs 55 metų amžiaus, gegu
žio 14 d., 5:30 vai. ryte. Paėjo 
iš Miškinių kaimo, šidl&vos val
sčiaus. Amerikoje išgyveno 28 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Stanislavą, dukterį Apo- 
liną, sūnų Vincentą.

Kūnas pašarvotas randasi 
1184 S. Canal St. Laidotuvės 
įvyks gegužio 18 d., 1 vai. po 
pietų iš namų j Tautiškas ka
pines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiamjam paskutinį patar
navimą.

Nubudę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame,

Moteris Stanislave, 
Duktė Apolionija ir 
Sūnūs Vincentas.

Laidotuvėąe patarnauja But
kus.

MOTIEJUS KAPŠAS

Pasirinkimas 
šokio didžio 
baigimo lova, 
rantuoti 
sai ir 
sies 
Dabar 
lovos 
tiktai

$18.75

Metinės Sukaktuvės
Velionis persiskyrė su šiuo 

pasauliu gegužės 16 d., 1924 m. 
Turėjo 33 metus amžiaus. Pa
ėjo iš Mediškių kaimo, Pavan- 
denis parapijos. Paliko Lietuvoj 
3 seseris, brolį Antaną ir Ame
rikoj seserį Marijoną Žimkie- 
nę.

Pamaldos atsibus subatoj, ge
gužio 16 d., Visų šventų Baž
nyčioj. Prašau visų giminių, 
draugų ir pažystamų dalyvauti 
pamaldose.

Nuliūdę Marijona žiin- 
kienė ir vaikai.

JONAS PABEDINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužes 15 d., 1925 m. šv. Ber
nardo ligonbutyje, bpie 7 vai, 
ryte. Paliko didžiam nuliūdi
me moterį Oną Pabedinskienę ir 
tris sūnūs, Alfonsą 10 metų, 
Stanislovą 8 metų, Vladislovą 
3 metų. Taip pat paliko tris 
seseiis Pauliną Balčiūnienę, Mo
nika Vešotienę, Palonia Kripie- 
nę Amerikoje ir seną motinėlę 
Lietuvoje. Velionis turėjo am
žiaus apie 42 metus. Pragyve
nęs Amerikoje apie 16 metų. 
Priklausė prie Jaunų Lietuvių 
Amerikos Tautiško Kliubo ir 
Lietuviu politikos Pašelpinio 
Kliubo .

Paėjo iš Lietuvos, Kauno ra
dybos, Panevėžio apskr., Nau
jamiesčio parapijos, Gustonių 
kaimo. Laidotuvės įvyks ge
gužio 18 d. j Lietuvių Tautiškas 
kapines, 9 vai. iš namų 836 W. 
34 St.

Užkviečiam visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse,

Nubudus
Moteris, sunai ir seserys.

Laidotuvėse patarnaus gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Žemiausios kainos 
(’hieagoje ledainių
2- jų durių ledaunė 
padaryta , iš kiet- 
medžio ir pilnai at
sakanti už ledo eko
nomiškumą. Kaina 
negirdė- ČQ
tai žema
3- jų durių ledaunės, 
šeimyniškos mieros, 
kurios yra vertos 
$30.00, šiame išpar
davė CIO QC 
me po * ■

VALGOMO KAMBARIO SETAI
Už žemesnę kainą negu padirbti kaštuoja, šis setas susidedan
tis iš) 7 šmotų; pilnos mieros stalas, 5 krėslai ir 1 krėslas su 

rąnkoms apdengtas sėdynes, su dąiliu tapestry, turinCi Fran- 

ciško walnut baigimu. Tas setas yra vertas du sykiu tiek. 

Dabar parsiduoda $66.75
7 šmotai uz

METALINIS 
VIEDRAS

Yra naudingas daik
tas pavasario laike. 
Specijališka kaina 
Panedėlyje Q 
už............... ©V
Vienas kostumeriui 

už šią kainą

ALCAZAR 
PEČIAI 

Amerikoje, 
labai nuže-

CR()WN IR 
GASINIAI 

Yra geriausi 
Parsiduoda už 
mintą kainą. 
Pilnos mieros Alcazar cabi- 
net gasinis pečius, su bal
tum priekiu ir visais page- 

[irr............$29.70
Pilnos mieros Crovvn. Visas 
baltai parceluotas pečius ir 
pilnai garan- CCQ O E 
tuotas už .<.... M>Ow.OU

KŪDIKIAMS VEŽIMĖLIAI Už NEGIR- ’ 
DftTAI ŽEMĄ KAINĄ

Pilnos mieros vežimėlis padarytas per
IJoyds, pasirinkimas $13 75 
visokių spalvų, po .......
i

ŠLUOTOS 
Musų didelė pirkimo ir par
davimo jėga daleidžia mums 
parduoti pigiaus. Ar esi gir
dėjęs, kad kas butų parda
vęs šluotas po 17c? Ateik 
.subatoje į musų krautuves 
ir neškis šią pilnos mieros 

‘■r*.....................i7c
Viena dėl kostumerio 

tik subatoje

Paminkite vardą ir krautuvių adresus
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Pranešimai APSIVEDIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ REIKIA DARBININKŲ AŪTOMOBiLIAI
r^ruT’inr---iTi-~T-r

PARDAVIMUI PARDAVIMUI
I — I ■ 11 ■ ■ - -•

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
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PRANEŠIMŲ TAISYKLĖS
Meldžiama visų darbuotojų, drau

gijų komitetų, raštininkų ir visų 
tu, kurie duodate Naujienoms pra
nešimus įsitėmyti šias taisykles.

1. Nuo' lapkričio 15 d. š. in. pra
nešimai dalinusi į dvi dalis: vie
na — pranešimai talpinami dykai, 
antra — pranešimai apmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant sualrinkimus.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 tikėįimiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėliu ir bažnytiniu ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

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

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

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

de-

PAJ IEŠKAI MERGINOS YUSI- 
VEDIMl i nuo 20 iki 25 melų se
numo. Meldžiu su laišku urisiųsti 
paveikslą. Aš vaikinas 36 melų; 
turiu savo prapertę ir moku ge
rą ir pastovų darbą.

Laišku Naujienos, 1739 So. Hids- 
led Str. Rox 540

kiliu
MOTERŲ

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
r

RENDON du pavieniai 
bariai, delei gerų vaikinus arba 
merginų; kambariai yra su visais 
parankumais. I'aipgi kurie mylite 
linksmi} vietų ir muzikų, meldžia
me atsiliepti.’

LOU1SA STENIS
5017 So. Paulina Slr.
Tel. Republic 3405

Naujienų administracija.
6. Visi pranešimai n< 

pudi į sekamos dienos laidą 
būt priduoti ne vėliau kaip iki 
vinlos vai. vakaro.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

CALUMET GROVE 
Blue Island, III.

Nedėlioj, Gegužės 24
Pradžia 10 vai. ryto.

CERTV1 gcg. 17 <1.. Liet. Auditori
joj, likietufi galima gauti:

Naujienose, V
Aušros> Knygyne, 3210 S. Ilals-

Hal-švvturio Knygyne, 3;9J5 So.
.sted'Kt.

pas V. M. Stulpiną, 3311 
Halsted St.

Parkauską, 1837 \V. 19 Str.
A. Kaivivą. 1539 So. \Vood 
ir pas Vilniaus Vadavimo Komi

teto' narius.

st.

Liet. Moksleivių Susiv.. Am.. 2 
kuopos susirinkimas įvyks gegužės 
16 d., 7:311 vai. vak., naujoj M. Ši- 
b iki > Studijoj. ;1569 Gollage Grove 
Avė, (kamp. 36 gal.), Romu 6 (ei
kite Lesiai pro varius nuo gabi

Ateikite visi nariai.' — Rąšt.

Amerikos Lietuvių Pik Kliuhasj 
Brigbton 1‘ark. laikys mėnesinį su
sirinkimą septintadieny. geg. 17, 
3925 So. Kcdz'ė Avė. Liberty Hali. 
I vai. po nietų. Ateikite visi na
riai ir atsiveskite naujų narįų. 
Kas neturi pilietiškų popienj —1 
mu įminsime. —Aleksandravičius, 
Pi rin i įlinkas.

Lietuvos l kininko susi- 
įvyks sekmadieni, gegu- 
Meldažio svcl. 2242 \V. 
Lygiai 1 vai. po pietų.

Visi nariai kviečiami atsilankyti 
nes yra labai svarbių reikalų ap
svarstymui. — Valdyba.

rinkimas 
žės 17 <1.

Lietuvos Ka- 
susirihki-

Cicero 
rciviii laikvs mėnesini 
mą sckmadiiuj. geguži 
vai. po pietų Lietuviu 
name. H St. ir 19 Ct.

Draugai susirinkite 
k u taipgi atsivesk ile ir naujų 
rių — Sekretorius K. P. D.

I ,iuos\ bes
lai

na-

Draugystės jv\ks 
rinkimas nedėlioį. 
vai. po pietų 1925 
tuvių Auditui i joj

Valancausko pašalp. 
mėnesinis susi- 
17 d. Gegužės 1 
m. Chicago Lic- 
vcl. 3131 So. 
Budvrtis, Rast.

Chicago* Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašelpo.s valdybos su
sirinkimas įvyks pirmadieny, ge
gužės 18 d., I.iuosybės svetainėje, 
1822 Wabansia Avė. lygiai 7 
vakaro. Visi valdybos nariai 
rinkite laiku. —X. šaikus.

vai. 
susi-

si įsi 
gcgu

LSS. Pildomojo Komiteto 
rinkimas įvyks uirmadieny, 
ž»o 18 d., 1925 Naujienų namuose, 
prądžia 8 vai. vakaro. Visi šio ko
miteto nariai prašomi susirinkti, 
nes yra svarbių atitarti.

—Sekrero r i uh.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
draugo Kazi-

ilgal gy-
PAJ IEŠKAU savo 

inirro Kebelio. 18 metų 
viuio Glasgovv Seotland. 
ar kitas atsišaukite šiuo adresu: 

Antanus Judickas, 
3122 Euclid Avė., 

Bervyn, III.

PAIEŠKAI' Kalie Ežerskienes; 
girdėjau gyvenanti Dctroit, Mich. 
Turėjau, bet pamečiau jos adresą? 
Turiu svarbų reikalą, prašau atsi
šaukti.

. Mary Linkienė,
1518 S, Mvzarl SI., Cbitago, III.

.IIEŠKAU brolio Andrejaus 
<iiino, kuris išvažiavo iš Cliicagos 
į Milvvmikee, Wis., sepl. 6, 1924, ir 
iiikk to laiko jokios žinios negau
nu. Dabar rengiuosi išvažiuoti į 
Lietuvą; labai svarbu butų |>asi- 

Išvažiuo- 
kiti

matyli pirm išvažiavime, 
iu gegužės 23. Ar jis pats ur 
žinanti, inehlžiu duoti žinia 

I. Veuęiunas, 
| SI. ii1 Cicero A\i. 
Mt Greenwood, Ui.Y.

Tel. Yards 7282
BR1DGEPORT PAINTFNG 

& HDW. CO.
Malė vėjam ir popieruojar;. 

laikom mahevą, popierą, 
stiklu.h ir t. t.

3149 So Halsted St.
J. S. RAMHNOION1S. Pm.

U4-

PASIRENDUO.lA šviesus, pa 
"ogus kambarys 
Yra elektra guzas, 
telefonas. 3429 S. Leavitt Str.
2 lubos. Tel. lUatayette 9107

1 vaikinui, 
maudyne

MOTERŲ
Reikia moterų į kafeteriją, $16 j sa

vaitę. Veiterkų, $20 į savaitę. Indų 
plovėjų, dienomis, $18 j savaitę. 
Merginų i dirbtuvę, 35<c. j vai. i Na
mu darbui, $15 savaitę, kambarys ir 
valgis. Janitorkų, darbas dienomis, 
$18 j savaitę. Antrų virėjų ji labda
ringą įstaigą, $50 j mėnesį, kamba
rys ir valgis. Lovų taisytojų, $17 į 
savaite.Taipgi turime daug kitokių viso
kių darbų.

SOtTTh TARK EMPLOYMENT 
AGl’lNCY, 

4191 So. Halsted St., 2 fl.

PARDAVIMUI
r ■„ ■ ■"
kontinentui

PARDAVIMUI pirmos klesos 
Daige automobilius 5 pasažierių su 
kontinentai motoru. Visai mažai 
vartotas, atrodo kaip naujas, ką 
tik iŠ Storų. Parduosiu pigei ir 
greitai už teisingą pasiūlymą, kam 
yra reikalinga tokia mašina, tai 
nepraleiskite progos. Ateikite pa
žiurai.

F. MIGLUS 
5413 Wcnlworth Avė.

BAGDONAS BROS, 
MOVING. EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING KXPERTS 
I.ong distauęe handling.

Turime daug nųetų patyrimą. 
3406 So. Hateled St.

Phones: Yds 8408 — Blvd 1909 res.

DIDEUS, su gražiais rakan
dais/ kambarys rendon, vie
nam arba 2 vyrams. 3014 Eme- 
rald Avė. 1 lubos. Tel. Boule- 
vard J0192

KEIKIA patyrusių moterų į
skudurų šapų taipgi ir 2 vyrų.

Atsišaukite:
H. DRAY

1447 Blue Island Avė.

PARDAVjIMUI arba mainy
mui Bomer automobilius. Mai
nysiu ant namo. Savininkas ant 
2 htbų iš užpakalio.

1521 So. Wood St.

SALDAINIU KRAUTUVĖ, ice 
creamo parlorus ir tt. Attgščiuusios 
rųšies, puikiausiai viskas įrengta, 
nerasit kitos tokios Chicagoj. Smar 
kiame biznio bloke, netoli teatrų, 
viešbučių, mažų kukninių aparl- 
mentų, North Side. Labai reta 
proga uždirbimui daug pinigo. 
Tinkama vieta dėl dviejų moterų, 
nereikia jokio patyrimo, visi gra
žus fikčeriai ir jie vieni kainuoja 
$5,000. Greitam pirkėjui parduosiu 
už $2,750, dalimds išmokėjimais, 
iei reikia. Pamatykite patys krau
tuve, taipgi nedėlioję, 

6754 Sherldan Romi.
Netoli Pratt Blvd., 2 blokui į 

Šiaurę nuo LayoJa elevatorių sto
ties. ‘

DIDEL1S bargenas. Parsiduo
da grojikais Baldwin pianas su 
benčium ir 25 voleliai lietuviškų 
ir angliškų gaidų, tik už $95.00. 
Kreipkitės j krautuvę.
11241 S. Michigan A v., Roseland

MMAI-ZEME

,1

Mes parduodame olselio kainomis 
visięms. Pasižinokite pas mus 
apie jūsų ulumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & '■ 
HEATING SUPPLY CO.

490 M>lwauke Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

PAHENDA V( IJIMUI muble- 
votas kambarys. Gražioj vietoj 
su valgiu ar be valgio, 2 trr 
vienam. Tel. Stevvart t 122. 
8022 So. Barine Avė, 2 lubos

REIKALINGA lietuvaitė 
nografė. Darbas pastovus.

Atsišaukit \
Z. S. MickeviČe, 
2423 W. 63 St.

ste-

1925 MO.ON Vci.ųonsteatu.',iixs
’l.ai didelis išpardavimas. Uždary 

Ii ir atdari modeliai. Nauji karai, 
garantuoti. Pinigais, išmid.ėjin.ms 
ąibu mainais. Daug kitų vartotų 
karų, Bargei'U', Atdara vakarais 
ir nedėliomis. '

MOON DEALEBS
5245 W. 22-nd Str.

..... ..a—. ........................... ... .............

PARDAVIMUI bektnie, ge
roje vietoje, lietuvių ir lenkų 
apielinkėj, pigi renda, su gyve
nimui kambariais.

3289 W. 51st Street

VEIKITE (IHEIT. Nelaukit ilgai. 
Naujas mūrinis bungulow, 88,000. 
Sutaupyki! $1,000, 5-6 kambarių,
moderniškas, sunparlor, stikliniai 
porčiai, karšiu vandeniu šildomas, 
prie 88 Si., netoli Cottage Grove 
(■oru transportiK-iju, $1,500 <-asli. 
Matykit statytoją, 605 E. 90 PI.

■T T?

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARSIDUODA automobilius la
bai geras atrodo kaip naujas buvo 
mokėta 5800 dolerių, parduosiu už 
teisingą pasiūlymą, kaili reikia 
geros mašinos gąusite labai pigiai. 
Atsišaukite ąnt .2 lubų

6342 So. Saęramento Avė. ' 
Chicago, III. : , ? (

PARDAVIMUI
BUČERNE IR GROSEKNf 
ATSIŠAUKIT:
3001 So. Wallace St.

Phone Boųlevard 6574

3 GRAŽIOS krautuvės, $18,000. 
Veikite greit, nes išvažiuoju j Eu
ropą. Neapšildomos, rendų$2,3OO 
ir augščiau, morginČių, $10,600, 
eash $4,000, geri morgičių doku
mentai, 26-28-30 W. 75 St. Savinin
kas cigarų krautuvėj.

Tel. La f ay eHe 5153-6438

ROBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

stogdengystk
Ju. ų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
t rokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
{staiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Loofing (’6., 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lavvdale 0114.

KiNAS RAGAZ1NSKAS
Taisau senus mūrinius ir meili

nius namus, pledu šahgalvius, 
‘nuriju pamalus, pakeliu namus. 
Darbą atlieku gerai, teisingai ir 
pigiai.

918 W. 35-th Place,
1 lubos priekis

KONT'<AKTO1UUS

mu
ilin

Budavo.iu vi.io’ciią namus, 
r nius. medinius; dide':us ir 
žus. Darba atlieku kimgeriausiai 

John G. Mežkūškis, 
7026 So. Artęsian Avė,, 

Tel. Republic 1537

IŠRENDAVOJIMUI
RENIMIN 6 šviesus kamba

riui, garu šildomi, šalo Lietu
vių Auditorijos. z

ANT REND1KS kampinis stonus, 
pr.oj vietoj, lietuvių apgyventoj. Gc- 
r i viela dėl visokio biznio. Ruadu^si

1 l<‘> W. <19 Ct., Cicero, III AUj^auki-

šiuo adresu;
$37 AVest 33 l’luęe

JIESKO KAMBARIU
PAJ1EŠKAU didelio, švie

saus ir apšildyto kambario pie
tų miesto dalyje. Norėčiau, kad 
butų kur nors švarioj apielinkėj.

Naujienos
Box 538, 1739 S. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIU
GANA TINKAMAS ruimas dėl 

vieno vaikino, kuris randasi 7037 
So. Artesian Avė. Ruimas su vi
sais pabžgumais; elektros šviesa, 
garu apšildomas, nųimlynės. Tran- 
spoilačija taipgi paranki— orus 
vienas is l\riaušių. Krci|>kilės:

3026 So. ICmerald Avė.
3 lubos. Laikus atsilankymo 

nuo 6 v»d. vakaro.

PASIRENDAVO.IA šviesus, pato
gus kambarys vienam vaikinui su 
valgiu arki be valgio. Yra guzas, 
elektra ir maudynė.

Kreipkitės:
1341 N. Ashland Avė.

BR1G1ITON PARK ruimas ant 
rendos, šviesus, švarus dėl vieno 
arba dvieju vaikinų; jeigu dviem, 
tai su valgiu vienam be valgio, 2 
lubos

Atsišauk i le

LIETUVIŠKAS MOTELIS naujai 
įtaisytas, nu elektros šviesoms, ge
riausia* vieta dėl darbininkų apsigy
venti, vyrams arba moterims; su val
giu arbg be valgių, '83 ir $4, $8 i 
savaitę su valgiu.

PETER GADEIKO, 
1606 So. Halsted St.

HENIDĄI -
KAMBARIAI DEL

Atsišaukite |
2113 So. .Halsted Stn

REIKALINGAS žmogus su pini
gais dėl prisidėjimo prie naujos iš- 
dirbystės automobilių srytyje. Turiu 
išradęs naują patentą prie pagerini
mo automobilių. Modelį galit matyti 
ir platesnių žinių suteiks Aušros 
Knygyne. 3210 S. Halsted Slr.

u. i L 4 '

RAKANDAI

PARDAVIMUI grosemė ir 
bučernė,, su namu ir 2 lotais ant 
kampo.
.... 5159 S. Lincoln St...........

■ Tel. BepUblic 8048

EKSTRA Bargenas, 2 augštų, 
mūrinis namas, akmeniniu frontu, 
krautuvė Ir 4-6 kambarių fintai, 
ant 59 St. peteli Racine Avė. Tik
rai geras mrkinys, kaina $8500, 
vertas $11,0(10 arba $12,000. Reikia 
įnešti eash $3500.00.

Atsišaukite C. E. /
5923 So. Bacinc/Ave. 

Wentworth 1137

BENLMIN kambarys dėl 1 ar * ■ « 
ba dviejų, kurie nori 
arba be valgio. Yra 
ir garažas 1 karui.

3259 W. 65 SI.,

> « 

su valgiu 
telefonas

and

RENDON kambarys, šviesus 
su visais parankumais, prie jau
nos poros; merginom arba 
dusioms.

6337 S. Artesian Avė.
Tel. Republic 10590

ve

BENDAI ruimas dėl vaikino, 
$0 00 į mėnesį, gali ir virtuvę 
vartoti. Arli Halsted karų ant 
pi viro flioro iš užpakalio.

. . 819 W. 34 PL
-------------- - -- --------- r t r; —

ANT RENDOS šviesus 4 rui
mai. Renda

3322 S.

pigi.

Kupšas, *
Morgan St.

Ant rendos ruimas dėl vieno 
arba dviejų vaikinų ar mergi
nų. su valgiu arba be valgio. 
Prie įvažos laisvos šeisąyąos.

4517 S. Hockvvell St.
. Phone Lafayette 6848

ANT RENDOS šviesus 4 rui
mai, su elektra. Atsišąukit ku
lte neturit vaikų ant 1 iš užpa
kalio.

938 W. 31 Pi.

PAS1RENDAVOJA apšildo
mai kambaris vienam vaikinui 
arba dviem merginoms, prie 
laisvos šeimynos. Yra ir garage 
dėl vienos mašinos. 628 W. Gar- 
field Blvd. Phone Blvd. 10176.

MO DARBO
J IEŠKAU darbo už janito- 

riaus pageibininką arba kokį ki
tą darbą. Tūrių patirimo.

918 Wz 34 St.
III dubos

REIKIA DABBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA sludcĮitų, vyrų ir 
merginų, kurie nori išmokti 
barberyslės, $35 už vi.su kursų. 
Mokėkite kol mykinsilės. Pas
kui garaiytiiojame darbų.

216 S. Halsted St.
v

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲPAUYHUSIV OPEBA'rO'BKŲ MOTERŲ . M:?' ;

Prie pavienių spėka varomų, 
mašinų, automobilių dirbtuvė
je, nuolat darbas ir gera

KUO MANUFACTUjUNil
2240 Og’den Avė.

IV
L.

pra-

U i

VYRŲ; ' -
Karpenterių, 80c. į valandą. Prie 

lentų, $40 į savaitę^ DarbiMnkų, 
50c. į valandą. Pečkurių, $140 į mė
nesį. Anglių pylėjų, 55c. j vai. Ma
šinistų, 75c. vai. Prie elevatorių, 
$100 j mėnesį. .Janitorių, $25 j sa
vaitę. Pąsiuntjnėjimui vyrų, 60c. į 
vąlandą.

Taipgi turime daug kitokių visokių 
darbu. ,

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY,

4191 So. Halsted St., 2 fl.
___________ _____________________________ ZL

REIKALINGI pardavėjai. Ga
li uždirbti nuo $100.00 iki 
$150.00 j savaitę. Atsišaukite 
IMIS
' . M1LLER BROS.

11241 S. Michigan Av., Roseland

PARDAVIMUI Tremtinis setas 
naujausias ąiados, tų’ba parduosiu 
ir visus forničius. Parduodu pi
giai, nes išvažiuoju r kitą .miestą, 
2 lubos iš frontų ‘ i '

Atsišaukite. • r.i •< r .
4402 Sm Campbell Avėnue ,. i i

,PARDAVIl^fL’1 saldainių, ice 
treamo, cigarų, cigaretu ir kito-

PARDAVIMUI

kių mažu (liųjįtų krautuvė. Biznis 
senas ir geroj vietoj, renda ne
brangi,, .yra kambariai gyvenimui.

, Atsišaukite.
11437 So. 49 Ct.

BEZIDRNCIJA, 1 ir pusė augšto, 
4-5 kambarių, garu šildomas, yra 
elektra, karšto vandens apšlldyto- 
jas, mūrinis pamatas, kaina $5,- 
000, eash $2,000.

5104 Lowe Avė. Boul. 6945 
Mary Fair.

PARSIDUODA RAKANDAI 6 
kambariams viskas, gerame stovy- . v 
je. Turiu parduoti greitai, nes ap-r. . 
Iciilžiu ('.hieagą ir todėl parduosiu 8ial« 
pigiai. Galima matyti vakarais nuo 
6 vai. subatomis ir nedėliomis vi
są dieną.

2856 \V. 39 Place 2 lubos .
Tel. Uifayelte 1778 <-

DEL1KATESEN, daug stako, 
geras biznis, ideališka vieta, pi

li

PAMATYKITE šitą bungalow. 
Tąi, tikras namas, - 6 kambarių 
Inurinis bungalow, 7637 So.. Adą 
Str., netoli ,šv. Sabinos rbažnyčios 
ir mokyklos. Apžiūrėkite Savinin
kes, Saukite Vincennės 0178

5625 Wentworth Avė.

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

PARPAV1MUI 
RESTAURANAS — 
VALGYKLA. • 
4648 S. Westerri Avė

MAINYSIU cnumą 10-tics flatų ir 
krautuvę^Ar ant biznio, arba kito na
mo* ac farmos. Namas randasi North 
Si.fej.
I i'iAtsišaukitc. (lera proga.

Tel. Ventworth 1744 ♦

PASEKMINGAS Coilorudos Si
dabro ir Aukso kasyklų savininkas, 
norėtu susiĮiažinti su jtekmingii 
lietuviu, kuris norėtu ai važiuot i j 
(kili rado savo kušlais ir apžiuręs 
prisidėtų prie sidabro ir aukso ka
syklų, kuri yra jau Išdirbta ir 
randasi ž,in,:»ivamc i.cadville Dislri
kte. Kurie priguli prie ReaLEsta- 
l,e arba Romi Kompanijų, greitai 
gali gauti ta progą. Rašvkile:

I H. F. DICKINSON
II 14 Slieridan Rd., Chicago, III.

PARSIDUODA 5 kambarių ra
kandai, gerame slpvyjc, turiu par
duoti greitai ir\ lodei parduosiu 
pigiai. . Kas norės galės gyventi 
ten pat. ,i|iMutyli galime i»Mo <. 7 
vai. i,k i !) vakaro.

3233 Auburn Avemic

PARDAVIMUI moderniški 5 kiuų 
burių rakandai, bus paduoti už 
dideli bargeną. Visus sykiu arba 
dalimis. Parloro setas,' valgomo 
kambario setas, miegamo kamba
rio setas, kurpeliu ir fonografas ir 
grojiklis oi anas. •

1611 W. Garfield Blvd.

Luncb ruimį, geistinu, kad 
tų ii.uchriiimy dirbęs.

Kreipkitės 4
2113 So. Halsti’d Str.

REIKIA patyrusių 
darbas prie elektrinio 
skudurų šapo].

P? Goldman, 
1017 So. Fąirfield

btl- FAROAVIMUI

boilerių,
preso,

Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Locomobile, 

To\vn C.ar, labai pigiai, arba 
mainysiu ant lok), .namo ar 
mažesnio automobilio; a įsišau
kiu 701 W. 35 Slr.

PlABDAVIMUI Ford vieno 
tono trokas, tinkamas prie bu- 
černės ir gro$ernės. Self staY- 
ting. Gerame padėjime. Pi
giai. S. Zabinski

2256 W. 47 Place

PARDAVIMUI automobilius 
Fordas 1923 m., visai mažai 
vartotas, yra gerame padėjime, 
parduosiu už pirmų pasiūlytą.

4357 So. Washtenaw Avė. 
ant 2 augšto

PARDAVIMUI trakas Nclson Le 
Moon 31/> tonų geras visokiam 
bizniui. vertas $800. Parduosiu už 
$100. Atsišaukite nuo 8 ryto iki 9 
vakaro.

4318 Sp. VVestcrn Avė.
Tel. LafayeMte 1790

PARS1DUODA 5 pasažierių 
“Grand” automobilius geriau- 
sianhe padėjime, Modulis 1922 
nietų. Parduosiu už $Ž00.

4410 S. Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI
3 AUTOMOBILIAI 
LABAI PIGIAI.

3601 So. Lowe Avė.

4

lUUKu.

PARDAVIMUI /Candy store 
ir Ice Cream Parlor. Priežas
tis pardavimo - liga.

631 W/18th St.

1 >A<B DA VLM t11 grosernė i r 
.flldainių'krti’tilttvėų labai '/ilgiai 

gerai išdirbtus bizųis.
A įsišaukite:

83,7 ’ Wesl 33 Place

GREITAS BAKGEN’AS! Bu- 
6?rnė, ir grasernė už kibai pi
gių kainų arba mainysiu. SAvi- 
ninkas gyvena: 2033 Canalpoi't 
Avė. t >4ata.s.

PARSI DUODA
Fotografo Studio, įrengta moder

niškai, pagal velijusios mados, vieta 
graži renda pigi, dąrbo daug, kaina 
7«emu, pardavimo priežastis svarbi. 
Randas mieste Karine, WĮs. Rašy
kite pas

,1. H. PHILIP,
3.10 Mai,n St. Rtu’iue, Wi,s.

PAR81^)U0DA krautuvė, groserio, 
tabako, eigai etų, s iltkiinių ir visokių 
smulkių (jaikUĮ. Vieta išdirbta per 
20 metų. Furll,uoiiu už teisingą pa
siūlymą arba priimsiu automobilių ar 
ba lotą i mainus.

342.”» So. Halsted Str.
Tel. UouJcvutd 7668

PARDUOSIU čevcrykii 
tuvy, arba mainysiu ant 
namo arba inažOa fanuos 
miesly. •

Atsišaukit,*
4245 So. Ked/Je Avė.

krau
li) to, 
prie*

PĄgSIVUOpA IhIku pigiai veik 
uuu.ja lova, aisbaksi.s, du staleliui ir 

vųkįn.ė mašipą; sykiu, arba 
atskirai. •

3391 So. Halsted ąat. 
antros lubos, įėjima^ nuo Halsted, 

pirmos durys nuo kampo

PARDAVIMUI grosernė iy kendžių 
cigaretu ir ice cream krautuvė, g(f- 
riausia šioj apielinkėj, nes biznis 
tarp trijų mokyklų ir teatras sker
sai kelią. Pragyvenimui 3 ruimai ir 
iysas ant 3< metų.

Atsišaukite'
625 West 31 Str. • *

GBOSEBNft J B PLAYEte 
PIANAS 1

Parsiduoda už pirmų pasiūly
mų arba išmainysiu ant namo, lo
tų, arba automobiliu.

Atsišaukite
524 W. :W-rd Str.

PARSIDUODA
BUGERNĖ ir grąserne, Visokių 

tanių apgyvenloj vi.etei, mit kam
po ir karų linijos, biznis eash. 
Renda nebrangi, Iysas trims me
tams. Viskas geriausiame padėji
mo. Atsišaukite greitai

1 E. 103-rd St., Chicago, III.
Tel. I’ullman 9522

PARDAVIMUI auksinių daiktu 
krautuvė, biznis išdirbtus per 12 
melų. Geroj vietoj — tarpe mai
šytų tautų. Pardavimo priežastis— 
nesveikata, < dėl kurios turiu ap
leisti Chteago.

(Jųirles K. Kinder
1641 South Ashland Avė.

Tel. Boųlevard 3386

PARSIDUODA gasinis r,,čius ir 
kilų gerų furničių. Pardut -.’u la
bai pigiai. Parandja.voįu įrgi, ki.m- 
bari su visokiais pąi.ankųmais.

41(42 Ko. Arlcsum /\ve.
2 lubos. Tel. UfayeUc 8148

PARDAVIMUI štoras grosernė, 
saldainių ir mokyklos reikmenų. 
Biznis eina, vietoj geroj randasi, 
tarp trijų mokyklų- Parduosiu pi
giai arba mainysiu 1 mažą namą.

Atsišaukite:.
4614 So. Wood Str.

PARDAVIMUI krautuvė, cigarų, 
ice cream, kendžių n.otion pigiai 
su 4 kambariais pagyvenimui. 
Remtu 35 ik>L j mėn. Arba npŲLny- 
siu ant autoinohiliio. Priežastis par 

davimo turiu du biznius.
3855 Wentworth Avė.

PAIRSI DUODA krautuvė;
cigarų, cigitertų, ice. cream, ir 
grosernė.

Atsišuuliitc
104M) So. Halsted Slr.

PARDAV1M.UI kendžių, Ice 
ęream štoras ffera vietą, nes 
dvi mokyklos iž- šono. Visokių 
tautų apgyventa.- Puniuosiu pi
giai. (

53|0W.26St.

PAKDUO'S1,U ' bSkeriiiij, vieta 
Parduo-

l’Alil)AVJMUt groserAC;. ir'ciga
rų, saldainių, aiskrh.no . ir kitokių1.v ,. .. _ .daiktų krautuvė, lieuda $35 | nl.^,'išdirbta pei 12 metų.

: “ '.... ‘ i ir garadžius. pigiai.nesj, 6 kambariai i 
Priežastis pardavii.uo turiu du biz
niu, negaliu apsidirbti.

3132 So. ‘Morgan SI.
Boųlevard 5774

Atsišaukit
3353 So. Normai Avė.

Phone Y'ards 6070
r

TIK PAGALVOKITE. $500 įmo
kėjus nupliksite moderniškus bun- 
galovvs, 4-5-6 kambarių ir 2 flatų 
mūrinius namus, 11 mylių, 22 min. 1 
forus nuo vidurmiesėįo. Chicagos 
geriausioj apielinkėj, netoli mokyklų 
ų- bažnyčių.
THE BLOGU REAI. ĖST ATE CO. 

1200 So. 17 Avė., Maywood, III.
Prieš Aurora ir Elgiu stotį

PABDAVLVfl’l 2 fialų mūrinis 
naams, vienų metų senumo, pirmas 
mokyklos. Pnrduodii 1,000 dol. pi- 
giaus kaip kiti namai yra parduo
dama. 4229 So. Hockw<ll St. Sa
vininkas F. Simkcwic, 
3238 So. Halsted St., Blvd 9820

D1DELLS BAHGENAS, parsiduo
da namas su groserne arba vieną 
b:znj. Gera vieta yra a kamba- 
rii užpakaly, biznis ir 4 kambariui 
beisiuontc yra vanos ir elektra ulei 
dviejų karų garadžius- Parduosiu 
arba mainysiu ant kito namo.

Parduodu automobili geram sto
vyje. Parduosiu labai ingiai.

‘ Atsišiiukilc pas savininką 
2215 \V. 22 Slr. Chicago, III.

Tel. Roosevclt 8606

NAUJAS NAMAS, P usu'u ><la 2 
fialų po 6 lamnariu'. įnyinis na
mas garu šihtemUfS. Nauio'. imufos 
paisymai. Puyduosūme. ”:gia'< Na
mas randasi nni 5301 So. 1 aiman 
Avė, Paginu,skilo:

2512 W. 51 Str.
I lubos

TUMI BI’TI parduotas kampi
nis 6 apt. mūrinis u.mpis. lotas 
18x125. Yra 5 fialai, I krautuvė 
tlnkajmi <,h’l uvoscrnė.s ariia bu- 
ėernės. *12 00.0 pirmas morgiėjus, 
paslhaigs j 5 melus, pigi rėnda, 
nėra lysų.

1IAHMON BROS.
5123 So. paistei! Slr.

PAHDAVLMUI 2 fialų, 5-6 kam
barių kampinis munas, 30 pėdų lo- 
ta,s, ęoloniaj porčiai iš fronto, 
miegojimui porčiai iŠ užpakalio, 5 
metų senumo, kaina $11,500

L. Kachinsky,
4728 W. 12 PI., Cicero, III.

ANT PARDAVIMO prie švento 
Kazimieru kapinių 4 kambarių na
mus ant cementiniu postu, lotas 33 
ir 142, kaina $3,000, reikia įmokėti 
$500, o kitus kaip rendg; arba 
mainysiu ant mažo groserhikik P.

\Vilkus.
10746 So. Kedzie Avė.

Moderniškas 6 kambarių mū
rinis bungatow, prieš Marquette 
Parkų, firmas šildomas, kaina, 
$9,000., įmokėti, $5,000.

Tel. Prospect 9362 
3422 W. Marųuette Rd.

PARDAVIMUI bizniavus kam
pas, 47x125., North West kam- 

ipas 112 St. ir Kedzie. Telefo- 
nuokit savininkui vakarais. Mt. 
Greenvvocid, Ull.

•Wentworth 2458

PARDAVIMUI medinis 8 rui
mų cottage ir. garadžlus 2 karų 
Parduosiu pigiai.

- 1 3352 S. Emerald Avė.

i* i *•

vi.su
aiskrh.no
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NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEfc NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEME
Britlgeporto

MŪRINIS NAMAS, 3 pagyveni
mai po 6 kambarius, elektri
kas maudynės ir garadžius, 
kaina tiktai .... ... $13,500. 
MŪRINIS NAMAiSk ant stulpų, 
1 pagyvenimas. 8
elektra, maudynės, namas ge
rai užlaikytas, įmokėti $1500. 
Kaina ......  $3800

kambariai

Piety Dalyje
nimai po 5 kambarius, su vi
som vigadom, mūrinis garad
žius dėl 4 automobilių, įmokė
ti ............................. $10,000.

PO, 4 pagyvenimai po 5 ir 4 
kambarius-, 2 furnacinai, mūri
nis garadžius. dėl 2 k arų, kaina 
tiktai ......................... 823,000.

Garadžiu
2 Dideli ghradžiai pietų 
lyje ir 2 dideli garadžiai 
karinėj dalyje, parsiduoda
lengvų išmokėjimų, dėl plates
nių žinių kreipkite* pas mus.

(la
va- 
ant

Brighton Parke
Turime naujų namų parsiduo
da su mažu įnešimu ir ant 
lengvų išmokėjimų, taipgi pri
ima maži namai dėl dalies 
mokesčio.
Mes turime daug?! kitų naihų 
visose dalyse Chicagos ir gali
me pritaikyti kokį tiktai narni) 
norite, kreipkitės pas mus ir 
gausite teisingą patarnavimą.

Chas J.Bagdziunas & Co.
736 Wesf 35-th Str. i rytus 

nuo Halsted Str. Ofisas* atdaras 
Sutartomis iki 9 vai. vak. Ne- 
dėliomis iki 2 vai. po pietų.

K1EČ1AME ATEITI l.\ MUSŲ
’ ........ ‘ZlŲ Koloniįą dėl

kambarių medinis 
bungalow lotas 30x125. garažus ar- 

Kaina $3700.
4 kambarius mūri

nis namas 2 lotai, didelis garažus 
Kaina $9500.
5 kambarių medinis bungidow 

karštu vandeniu apšildomas Kai
na $4800.

7 kambarių mūrinis namas mo
derniškai ištaisytas arti naujos mo 
kyklos didelis lotas. 

Kaina $6200.
Naujos Bungaiow po 5 ir 6 kam

barius moderniškai įtaisytos, parsi
duoda labai pigiai. 

Taipgi turime visokių lqlų ant 
pardavimo prie Naujos Mokyklos

Musų ofisas yra atidarytas visą 
dieną nedčlloj. •

Archer A ve 
! fialai ]M>

zkvcnue5126 Archer 
Kampas Kildare Avė.

PIiorc I*afayette 7546

DIDELIS PIGUMAS
Išmainysime ant ger<xs farmos 

su staku: 6 pagyvenimų mūrinis 
namas; |x> 5 ir 4 kambarius, na
mas gerame stovyje.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų 
prie Marnuette Parko 2 latų mū
rinis namas |M) 6 kambarius, karš
tu vandeniu apšildomas. aržuolo 
visas užbaigimas elektra ir vanos, 
moderniškai viskas yra įrengta. 
Kaina $14,500.

arba pardavimo 24 pagyvenimų 
mūrinis po 4 kambarius namas. 
Elektra vanos ir visi kiti moder
niški įrengimai, garu apšildomas, 
remtos neša j metus $13,500. 
na $75000.00.

pas M.
2015 So.

Mainysime ant gerų Broad 
mes.

Atsišaukite.
ABRAMOVIčE

Robey Str.

Tik $1,500 cash!

Kai

lio-

Kitus lengvais išmokėjimais 
čia yra milžiniška proga įsigyti pi
giai gražų namą gražioje apielinkėje. 
netoli šv. Kazimiero Vienuolyno ir 
gražių Parkių. 6 kambarių mūrinė 
bungalow. Namas kaip naujas ir yra 
visi Vėliausio** mados ir pirmos klesos 
įrengimai. Klauskite savininko

KAKTANO APT1EKOJ, 
2957 W. 63rd St., 

Prospect 8977

SPECIAL
PUIKUS naujas 2 flatų mūrinis 

namas. 6-6 kambarių, su moderniš 
kais įtaisymais, du apšildymui pe
čiai, Fotas 30x125, geriausiai vietoj, 
Ciceroį? kaina greitam pardavimui, 
$14,450, nereikia agentų, savinin
kas

Atsišaukite:
1247 So. 48 Avenue 

CICERO, ILL.

PARDAVIMUI 5 kambąriy bun- 
galow, karštu vandeniu apšildo
mas, gezas, eiekt ra. vasarinė vir
tuve. Galima laikyti vištų ir kar
vę. Mažas įmtokėjiinas, kiti kaip 
renda. .

5816 West 64 Strv 
Privažiuoti 63 Austin karais iki 
Menard,

TIKRAS. TEISINGAS BARGE- 
NAS NUO RUB1N BROS. Bargenas Brighton Parke
I52.»-4531 S. California Avė. 2 fialų, G-6 kambarių, lotas 

du po 6 kambarius aparhnen- 50x125. kaina, $5,800, lengvais 
lai, 
ant pirmo tuigšto, naujas na nėms.
mas. 3 flatų 4-4*4 kambarių na-

5815-5817 S. Sacramento Av. mas, kaina. $8500, įmokėti, 
naujas namas, du po 6 kamba- $3000.
rius apartmentai, karštu van- 2 flatų, 5-5 kambarių namas, 
deniu šildomi abudu Halui, karštu vandeniu šildomas, 2 
mc.derniški, ‘ugnavielė, knygy- karų miltinis garadžius, kaina, 
nas, bufetas, prosiniinui lenta, $21,500, įmokėti, $3000, kitus 
pusiniai pečiai, ice baksiai, jmu- morgičiais.
ryla vana, lietaus lašai ir lt. Vieno akro vištų farma, gra- 

3119-21 \V. 60 St., naujas na- žus 5 kambarių namas, netoli 
1-4 kambarių apartmen-Sv. Kazimiero kapinių, prie ku

tai, uždaromos lovos dėl kiek- rų linijos, kaina $5500, įmokėti 
mod rniš- $500, arba mainysiu | miesto 

lotus, kitus išmokėjimais.
1 N. ZEWERT & Čo„

4377 Archer Avė.

karšiu vandeniu šildomi, iftmokėjimais atsakantiems žmo

mus.

vieno finto ekstra, 
kas visais atžvilgiais.

4352 So. Wood S t 
medinis

t fialų’ 
gerame 
jmoke-

namas, labai 
padėjime, kaina $6800, 

romiomis jus

Greitam Pardavimui arba 
Mainymui

IŠSIMAINO 2-jų fintų muro mumis 
po 5 ir 6 knmbnrius, karštu van
deniu šildomus, su dviem boile
riais, ir kili purnnkumftl sulig šios 
gadynės. Saviniųkas parduos arba 
mainys ant mnžesniio namo, farmos 
siunmcr resort, arba ant geros Bu- 
černės. namas randasi South Sidčj. 
IŠSIMAINO 2-jų fialų puikus na
mas, po I ii- 5 kambarius, namas 
ištaisytas sulig šia gadvnc, savi
ninkas parduos pigini arba mainys 
aid nedidelio darnu, hučernės, loto, 
arba ant kitokio biznio, namas 
randasi Rrigblon Parke.
KAS NORITE tyram ore ir pigiai 
pragyventi, štai yra proga, išsi
maino 5 kambariu bungalovv su 7 
lotais, netoli Kazimierihių kapinių 
graži apiolinkč, gera tranšportaci- 
ja, savininkus parduos pigiai arba 
mainys ant dule.siuo namo, bufler- 
nės, dry goods 
automobiliaus.

Minėti namai 
arba Išmainyti i 
sišaiikite pas.

storo, arba ant
parduotituri būt 

tr.iiirpiĮ laiką, at-

Brighton Parko Bargenai!
PARDAVIMUI 

muro mimus 2 lietai po I kamba 
rius; aukštas sklephs ir antstogč; 
platus lotas; kainu lik $11,009 rei
kia pinigais lil^ $2,000 kilus ren
dos išmokės.

PARDAVIMUI 6 kanduirių mū
rinė Rungal'jivv aržuolo išbaigimas 
pagal naujos mados; pernai būda- . 
volą; yni garažas vienai mašinai; 
Savininkas išvažiuoja į kitą miestą |t 
parduoda pigiai; kaina $7,600 pusę 
pinigais, kilus ant morgicio, 

PARDAVIMUI beveik naujas • 
muro namas 2 fletai po 6 kamba- i 

išbaigimas; 
gasiniai pc-; 
šildoma su . 
lotas; viela : 
kaina $12,-

aukštas skiepas ir
2 augšlų minias

rilis; kieto medžio 
jbudiįvoli tushakslui ir 
čiai; karštu vandeniu 
2 boilerinis; pintus 
IfVtuviuis npgyvenln;
500; puse pinigais kilus rendos iš
mokės.

Viršminėli namai yra tikri bar
genai ir yra daug daugiau verti 
negu yra parduodama, pasiskubin
kite pamatyti jum, ofisas atidaias 
dieną ir vakarais

BRIGHTON REALTY CO.
3617'Archer Avė., prie Oakley Av.

NAMAI-ZEME
4 Astai už $10,000

Kampinis mūrinis namas su 
randasi prie 65 

lotus, gatvės ir Halsted St. įmokėti

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, dideliu lotu, 
fnrmn.% 
taipgi ir viso- reikia tik $2>>00. 
kiu, bizniu., Vi. ■ . SINKUS & Co.

809 West 69th St. suomet kreip
kitės pas

C. P. SUROMSKIS & CO. 
Real Entale

Visuomet busjt užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Baidevard 9641

MORTGECIAl -PASKOLOS

(i $1,006, kitus 
gausite iš namo.

1723 SO. KARLOW Avė., 
IM'nkių kambarių shtec > colla-l 
ge, augštas skiepas, labai gina
me padėjime, labai moderniš
kus, kaina. $5,000, įmokėti 
$1,000, kitus kaip renda.

1231 So. Talnum Avė., 
kambarių medinė cottage 
pėdų lutas, geram? padėjime 
bus parduota pigiai $1,000 į- 
ynokėjus, kitus su jūsų renda.

fornia Avė., 4 namai po 2 fla- 
tUs iv kiekvienas fialas po 5 
kambarius, naujus namai, laba 
moderniški.

3116 W. 41 PI., 2-1 kamba
rių apartamentai, mūrinis na
mas, platus lotas.

Apžiūrėkite tuos namus ir 
paskiau atsišaukite į musų 
ofisą ir mes išaiškinsime rųu- 
sų lengvins 'išmokėjimus ir pa
sakysime jums labai žemas 
kainas.

RUBIN BROS, 
NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kcdzie Avė.
I*.alave!te 5153 and

BRIGHTON PARK
6438

2 augštų medinis namas, 2-4 kam
barių flatai, platus lotas, labai geroje 
apielinkėje. Didelis CEAAft 
bargenas 3>OUUU

2 augštų mūrinis namas, 2-4 kam
barių flatai, viskas moderniška, pla
tus lotas, 2 karų garadžius, geroje 
vietoje. Spccialis 
bargenas

2 augštų naujas mūrinis namas, 2-4 
cambarių flatai .taipgi 2-5 kambarių 
flatui ir 2-6 kambarių flatai, labai ge
roje apielinkėje, žemiausios kainos už 
tokias galima pastatyti. Ateikite 
pažiūrėti musų naujų namų.

Bučernė ir grosernė, prie 
Fordo trekas. Labai geras 
tykčeriai kaip nauji, ateikite 
žiūrėkite patys, geriausioje^

to dar 
biznis, 

ir pasi- 
vietoje 

Brighton Parke. Didelis 
bargenas

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

PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis 
namas 726 W. 21 St., akmenų prie 
šakis, 3 fintai po 4 kambarius, ele- 
<tros šviesos, baltos maudynės ir 
(iii visi geri įrengimai, antras 
užpakalyje medinis namas 2 pagy
venimai |x> 3 kambarius elektra, 
maudynės viskas gerame stovyje, 
<aina $8800 įmokėti reikia $2500. 
ikusius paskola aprūpins savinin- 
tas be komišeno. Atsišaukite pas

M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI
Mes turime pardavimui 

daug namų švento Antano 
parapijoj, 15 St. ir 50 Aye., 
Cicero, III. Mes sutiksime 
ant jūsų pinigų maišelio di
dumo. /

F. M. S. REALTY, 
4947 W. 13 St., Cicero, III.

Tel. Cicero 791

PARDAVIMUI bekernė, 
su namu arba be namo, 
tiems kurie kalba lietuviš
kai arba lenkiškai. Labai ge
ros sąlygos, 1400 S. 48 Ct., 
Cicero.

F. M. REALTY, 
4947 W. 13 St., Cicero, III.
BARGENAS 2 lotai S. E. cor 

69 ir Rock.well St. 58x125, 
riauki vieta dėl aptiekos ar 
tokio biznio. Alex Rozgus, 

6052 So. State Str.

ge-
ki-

F, G. LUCAS & CO.
1108 Archer Avenue 

Phone l.afayetly 5107

BARGENAS MYLINČIAM GYVENT 
ANT TYRO ORO,

BARGENAI
Pardavimui mūrinis namas 

2-jų pagyvenimų, 6 i<* 6 kam
barių su didele anlsloge, karš 
tu vandeniu apšildoma, viskas 
vėliausios’ mados. Kaina $15600 j 
įmokėti tik $4500. o kitus kaip 
renda.

Pardavimui milinis* namas 
ant 2.jų pagyvenimų 5 ir 6 
kambarių elektriką, vana ir vi
si parankumai. Kaina $7300.

Pardavimui mediinfc namas 
ant 3-jų pagyvenimų 5-5 ir 6; 
pagyvenimų elektra, vana ir 
yisi parankumai. Kaina $7500. 
Įmokėti $2500.00, o likusius pa
gal eutartį.

Pardavimui • medinis bunga- 
low 5 kambarių, viskas gra 
žiai įrengta. Kaina $550,0.00.

I.EO SHVElrZDA
Grant VVorks Real Estate 
4917 W. 14 St, Cicero, III. 
Phone Cicero 8223 
Phone C.icero 6272

AR JUS GALIT SIIDST ŠITĄ?

Aukščiau pažymėto* raidės 
kuomet gerai sudėtos, sudaro 
vardų žyniaus mizsto Lietuvoj. 
Kiekvienas 0‘tšlunlęj teisingu 
sudėjimą gaus puikų lotą, mic- 
r/>s 25x125 pydų Dykai ir išva
lytas nuo visokių krūmų, vasa
rinėj resortų sekcijoj VViscon- 
sin valstijoj.

Standard Land Association- ą
105 \V. Monroe St. Suitb 1305 

Chicago, įlįs.

TĖMYKIT LIETUVIAI 
ir neužmirškit ,kad musų apielinkėj.............. v minvj

i y i-a gerų faimų ir netoli nuo didelii
l miestų. 1’aigi' kas manote pirkt 
farmą. •

Už 2,500 DOLt-hiVi
Parsiduoda 4 kamb. cottage sn 

visais įrengimais gražioj apielin
kėj, 2 1’ląl.ų moderniškas muro 
namas po 6 ir 7 kambarius, garu) 
apšildomąs, 2 kary gnražius. kaina 
tik $12000. 2 flatų muro namas po

“ '’.Li ištaisytu
parankamais, 
cash. 6 flatų 

apielinkėj, 
arba 
biznį

su aukštu 
visais 

$3000 
gražioj 

mažesnio namo 
morgičius, Lotą,

74 AKRAI, ant Calamazų upes 
kranto, 10 kambarių namus fornasu 
apšildomas, ir visi kiti budinkai ge
ram stovyje, pora arklių, (f karves, 
100 vištų, su visais padargais; la
bai tinkama vieta “somer resortui”, 
galima gauti visokių vaisių. Parduo- 

mąiųąu ant Chicagossiu ras h arba 
p ra pert es.

ląbai gera žemė prie 
padaryta kas reikia 
akrai gero miško, la-

G7 AKRAI 
upes. Viskas 
šiame laike, 3 
bai geros ganiklos. Namas 8 kamba
rių ir visi kiti budinkai geram sto
vyje, 2 arkliai, 7 karves, buris vištų, 
labai geras bargenas, $5800 — $2900 
cash.

F. LOČAITIŠ,
R. 8, Box 50, Allegan, Mieli.

6 ir 6 kamb. 
beismcnlu ir 
kaina $7,000. 
muro namas 
mainysiu ant 
priimsiu 
kaipo didį įmokėjimo.

Naudokitės proga kuomet guli 
gauti. Parduosiu ’ arba muinysifi 9 
lotus ant yVestern Avė. tinkama 
vieta dėl gesolino stoties arba 
coai vardo arba norintis prisidėti kės, arba lotus, norėtų mainyti 
ant pusės. Su reikalu I.... 1
pas A. GRIGAS 
3111 S. Halsted St. Tel. Bvd. 489!)

Svarbus Pranešimas
Kas turi Lietuvoj namus, u-

PARSIDUODA 2 flatų nau
jas mūrinis namas, karštu van 
deniu šildomas, abudu flatai 
po 5 kambarius. Namas 
dasi Brighton Parke.

kreipkitės ant £|flcagOS propertės, taipgi 
perkam ir už cash pinigus, mel
džiu pranešti:

C. P. SUROMSKIS &1C0.
3352 S. Haalsted St.
Tek Boulęvard 9641

ran-

4538 So. Motart Str.
Vakarais 
lioj visą dieną.

nuo 5 vai., o nede-

PARSIDUODA 60 akrų farma, 13 
mylių nuo Chicagos ant 95 St. 
«'eri blidinkai gyvuliai, mašinos, 
aukai užsėti, kaina $18000. arbri 

mainysiu ant mūrinio namo 3-ji.i ar 
keturių pagyvenimų.

SAVICKAS
Phone Yards 4378

4 RUIMŲ namas didelis barnis ir 
Chicke barni netoli nuo Grand rivės 
skersai gatvę ir summer resort prie 
chnentuoto kelio ir pusė fruit, o kita 
ir miškas. Nori labai parduoti, o 

i senukė moteris ir dar našlė, kas pirks 
gerai nupirks nuo jos. Kaina $4900.

Cash reikia $1500.00
2 STORY medinis namas 4 flatai. 

neša rednos $£<0 j mėn. Parsiduoda 
$7200. Gatvės, saidokai, elektra ir 
gasas. Viskas išmokėta yra; barge- 
nas, reik {mokėt $2000, likusius kaip 
ręnda.

J. A. ZILEVICZ and CO.
11956 So. 1 laistai. Str. Chicago, III.

BARGENAS priėjo įnikus. Išmai
nysiu arba parduosiu. 3 aukštų 
naujas muro namas šviesių, degtų 
plytų 18 f lutų, naujausios mados 
įtaisymais. Rendos $18,000 ant 
metų, prekė $125,000. Išmainysiu 
ant mažesnio namo arba ant loto. 
Namas randas prie Sheridan Rd.

B. JASUDES
201 p So. Robey Str.

HUMBOLDT Park 12 fintų muro 
namas no 4 ir 5 kafnbarius, nau
jos mados, rendos $11,000 ant me
tų. Prekė $60,000. Išmainysiu ant 
mažesnės prapertės, nedaro skir- 
l‘urno, kus randas .

B. J ASUI) J< S
2015 So. Robey Str.*

2 FLATV 4—5 kambarių lotas, 
30x12 125, 2 karu garadžius. Hon
dos neša $61. Kaina $4850 cash 
tiktai įnešti $1.500, o kitus mėne
siniais išmokėjimais.

4231 So. Talmrtn Avė.

PARSIDVODA modcjrnišikas 
3 augščių mūrinis namas ir 
lotas. Garu šildomas. Parduo
siu. pigiai! 615 W. G/irfiald

Blvd. arti Union Avė.

arti šv. Kazimiero kapiniu, 2 akeriai 
žemės, 5 kamb. namas, elektra ir van
duo. žemė aptverta ir apsodinta, 2 
barnes ir jūsiška pirtis, 1 karve, 80 
vištų su viščiukais 2 šunys, vis
kas sykiu $2000 cash. likusius sa
vininkas pats duos morgečių arba 
mainys ant gero namo. *

JOHN J. ZOLP,
1601 So. Marsbfirld Avė..

Yards 0145 Klausk A. M. Barčus.

BARGENAS, Parsiduoda 5 
kambarių bungalovv. Naujos 
mados įtaisymai. Garadžius dėl 
dviejų kimi. Savininkas,

5150 So. Kildare Avė.

4 KAMBARIŲ mūrinė Cotta 
ge pardavimui, yra grasas, elek 
tra, kaina $3200.

2855 Cullerton St.

PARSIDUODA medinis namas 5-6 
kambarių, namas yra geriausiame 
padėjime, netoli Vienuolyno ir 69 
St. (urnas šildomas, turi būti par
duotas į' trumpų laikų, nesutikimas 
partnerių. A. Z.

Atsišaukite
7001 So. Tai m a n t Avė. •

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis bungalovv, statytas savininko, 
viskas naiijos mados, baronas už 
$10,500, netoli kiltai linijos, savi
ninkas.

5037 So. Kildare Avė., netoli z 
Archer, l.afayettė 2018

; PARSIDUODA 2 pagyvenimų 
medinis kampinis namas. Krau
tuvė ir 2 fialų po 3 kambarius 
viršui. Garas, elektra ir viskas kas 
reikalinga namams.

Parduosiu pigiai.
103b _ w. 20-lh Placc

PARDAVIMUI namas, gera
me stovyje, geros įplaukos, bai- 
genas. Matykit savininką.

2907, S. Emerald Avė.

GERIAUSIAS bargenas prie 
Mar<|uette Manor, tik pažiūrėkite 
ir persitikrinkit. 4 flatų, kampinis, 
namas 2605-7 W. 60 St., 4 kamba
riai su 8x12, sun parlor, visur 
kieto medžio, ugnavietės knygynas, 
Kevvanee boileris, dideli kamba
riai, kaina $27,500, cash $7,000, sa
vininkas 1 1’1. Tel. Republie 9501.

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas, krautuvė ir 4 fintai, gara
džius, rendos $1020, randasi ant 
Halsted, netoli 18 St. kaina $12,000 
jaimsiu groserny ir pinigais.

Atsišaukite.
Tuponich and Siman, 

,1344. West 18 Str.

(GYVENKIT gamtiškai — tyrame 
roe. Naujas <4-2 karų garadžius ir 
18x20 .šiorei i.s. dėl pardavimo, min
kštų gėrimų ir užkandžių. Randasi 
prie Forest Preserve netoli Cbčr- 
mmsko daržo, čia privažiuoja tuk
siančiai žmonių vasaros laike ir ga 
Įima daryli gerą biznį. Kaina tik- 
$5J<00. imu niorgičių $2,200, pri- 
iuTsiu už cash lotų. Savininkas

S. ZENKUS, 3 lubos 
1347 So. 48 Ct. Cicero.

--------------- Į. . - .

I’ARMA parduosiu labai pigiai 
arba mainysiu į namą. 65 akrai že
mės, 60 dirbamos, 5 ak. miško ir 
ganyklos, prie gero kelio, 2 mylios 
nuo miesto, upė bėga pro šalį, 6 
(anibariu stuba, gera barnė ir ki
ti budinkai, sodnas, gyvuliai ir 
mašinos, skolos nėra, senatvė. J. 
Žalis, 804 W. 31 St.. Chicago. Ar
ui rašyk: J. Žalis, Hart, Mich.,

R. 4

LIETUVIŲ SUPDIVJZIJA
5 kambarių cottage, elektra 

moderniškas plumbingas, i : 
Mc Kinley P ' . * 
cash, $1,000, kitus kaip patinka.

2031 W. 35 Str.
Tel. ĮMayette 0909

i,fc v ■ .......... - ............... ...
PARSIDUODA 2 aukštų mūrinis 

namas po 6 kambarius, vandeniu 
šildomas. Naujos mados įtaisymai. 
Namas randasi ant 6927 S. \Vashte- 
naw Avė.

SAVININKAS.
1701 \V. 14 Place

i ir
, netoli

Parko, kaina $3,800,

'TIKRAS BARGENAS '
N. W. kampas, 64 St. ir Whipple, 

naujas nąmas, 8 flatų, geriausioj 
konstrukcijoj. Kewanee boileriai, 
vertas $52,000., parduosiu greitai 
už $44,500. cash,(>$ 11,000. Savinin
kas.

6549 Laflin Str.
Tel. Republie 3177

ANT PARDAVIMO 2 flatų mūri
nis namas no 5 ir 6 kambarius ir 

,2 flatų medinis namiis po 4 kamb. j 
elektra ir vanos parduosiu už, 
$1.000 cash. Likusius kąip renda' 
arba mainvs’u ant biznio, loto ar
ba automobiliaus.

Atsišaukite:
J. Lepo, 722 \V. 35 Str. . .Archer-Čtcero knrą.

Tel. Boul. 3249 brau Rep’lie 10363 Lafayette 2018

PAR SI DUODA namas su ico 
•ream parloriu. Parduodu cigarus,| 

reikmenis ir šiaip 
Biznis išdirbtas ir 

Parduodu, mes turiu

c 
mokykloms 
smulkmėmis, 
gerai eina, 
du bizniu.

942 W. 29 St.

PARDAVIMUI 4 kiįmbarių stu-
i- yraroo namas Mr keli kiti namai, >,< 

daug medžių ir t akras žemės, ne 
toli karų linijos, 18 mylių i voką

Kas nori na
mų bargenų, į 
pirkti, -f par-' 
duoti ąjrba . 
mainyti. Na- > 
mus ant' far- 
mų, lotufc, vi
sokius biznius . 
mainyti ant’ 
namų. Visuo
met kreipki
tės pas 

K. VALAITIS CO. į 
Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

ANTRI MORGIčIAI
Suteikiami ant (i% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie AveM 

Lafayette 6738.

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

MAX COHEN
Room 351, 140 S. Dearborn St.

Tel. Central 1191

IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Lietuviai]
ŠIUOMJ YRA PASKU- j

PENE PROGA

pastatysime jums inurinjMes 
bungalo\v arba 2 flatų namą, prie 
pat trečio didžiausio ir gražiau
sio paiko Chicagoj. G»ju trans- 
portacija. Yra krautuves, mokyk
los, l'ž. $175 Kalite pradėti stsHytl 

sau namą. Naujienos, 1739 So. 
Halsted SI. Box 539

Bungalow už $5000
Baigiama budavoti 4 kamba

rių mūrinė bungalow. Izitas 
30x125. Randasi 3 blokai nuo 
Marųuette Parko, $1000 įmokė 
ti.

J. SINKUS & Co 
809 W. 69 St.

PARDAVIMUI pigiai nauja 
marinė rezidencija ant vieno 
angšto, yra skiepas ir 2 karų 
garažas. Svarbi priežastis par
davimo. 1611 S. Rockwėll St.

paskolon 
ant antrų 
tnorgičių

patogaus 
komiso

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3241 S. Halsted St. Ii lub. Yards 0062 
Vai. ryto 9—10 vai. 7—9 v.'v.

apart Panedėlio’ ir Pėtnyčios.
Re»;denelTa Lawndale 7960

"“ŠERAI-BONAI
Noriu pirkti pilnai apmokėtų 

Cooperative Society of America. 
Moku $10 už Šerą. Phone EngFe- 
wood 0187 po 6 v. vak. Mather, 
6807 Union Avė.

MOKYKLOS
i— ■■ ■

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Draftlnf, D»- 
aigning, Tailoring ir Dressmak- 
Ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTF1LZ, Managor

PARSIDUODA marinis namas 2'VYRAI IŠMOKITE moderniškos 
aųgštų po 4 kambarius, Brighton barbei'ystės. Dabar pakilusios algos 
Parko apielinkėj, namas tik ką I padaro barberystę gei'u amatu,'o dar 
baigiamus, 1 blokas iki karų ir komišinas ir tipsai.. Tas švarus vi- 
pusanti'o bloko iki lietuviškos mo- dui darbas išmokinamas greitai, die- 
kyklos ir bažnyčios. Namas randa nomis arba vakarais. P* 
si 4542 So. I''airfirld Aye. Alsišau- gai išaiškina kaip užbaigę gauna dar-

Ave. j)ą arba šapą,

kyklos ir bažnyčios. Namas randa nomis arba vakarais. Musų katalio-

kile: So’. Washtenaw
1 lubos

1 '

PARDAVIMUI muro bizniavus 
namas geriausis kampas ant Brid- 
geporto So. Halsted ir 32 gat. tu
riu parduoti greitu laiku, nes esu 
pasirengęs išvažiuoti į Lietuvą.

Savininkas John P. Rashinski 
6338 So. Moznrt St.

kaip uždirbsite kol 
mokinatės, kaip palengvinsime jūsų 
gyvenimą. Atsišaukite, rašykit ar
ba telefonuokite.

THE MOLER SYSTEM OF 
COLLEGES

105 S. Wells St. Te). Franklin 4230

PARDAVIMUI naujas muro na
mas, 2 augštų po 6 kambarius, 
aungalow stogas, karštu vandeniu 
šildomas, lotas 30x260; minysiul 
ant loto arba co4tage; ateikite pa
matyt šį bargenų.

3992 Archer Avenue
'l'et. Lafayette 9305

PARDAVIMUI puikus namas 
Brighton Parke, 5-6-6 kambariu, 
sun parlorai, karštu vandeniu šil
domas, visi moderniški įrengimai. 
Botus 30x130, kaina $15,500.’

4523 So, Turncr Avė. netoli 
Archer Avenue

PARSIDUODA arba mainysiu 
ant farmos. Penkių ruimų bunga-;

šinu garadžius, farma turi būti ne 
mažiaus 100 ne daugiau 150 akrų: 
turi būti farma gerame stovyje.' 
Meldžiu atsikreipti sub^tom po 
pietų ar nedėlioj visą dieną. Im
kite W, Grand karą ligi 6300 N. 
Mobile Avė.

A. Pocevicz 
2730 N. Mobile Avė.

I ■ ■■ .11 R I "'N ■■■■ II. ■ W —-

EXTRA BARGENAS Brid- 
geporte nuo paties savininko, 
su mažai pinigų arba mainyti 
2 flatų 6-6 ir 2- karų garage. 
2033 Canalport Avė. 1 fialas

PARSIDUODA 2 augštų, medinis 
namas du flatai po 7 kambarius, 
elektros šviesa, gesas, vanos ir visi 
parankumai, turi būt parduotas su 
paaukavimu. — Savininkas apleidžia 
miestą.

253 \V. 47 St.

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 j devy
nis mėnesius; augštesnj į dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tuksiančiai 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
ge! 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 I*eveskio Mokykloje klesose ir 
per JaiSkus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

. LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3901 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

PARSIDUODA muro namas, 2 sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
po 4 kambarius, platus lolds, dėl jus išmoksite j kelias savaites, kaip 
vieno karo garažas, visi įtaisymais atlikti didelius darbus. Darbas kol 
šios mados. Randasi Brighton jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 

’ - dar geresnis.
Dienomis ir vakarais klesos.

. - ’ , , ' " r,,us luinuusi nrignionrus nuo Chicagos, kaina $3800, sn- Park gražioj vietoj, arti galvoku 
vininkas. 514*. Archer Avė., imkit rių ir mokyklos, rendos geros, pir!

ksite pigiai. Agentai ncatsišaukile. ’ FEDERAL AUTO ENGINEERING
4427 So. Campbell Avė. 1507 W. Madinon St.
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Naujas Vaisias Tu 
berkuliozui Gydyti
Prieš kiek laiko laikraščiuose lėlį. Smarkus užmuštų tuberku- 

buvo pranešta, kad vienas danų liozo bacilų susibūrimai gyvulio 
profesorius išrado naują vaistą organizme tuberkuliozo tyrinė- 
tuberkuliozui gydyti. Apie tą is-j tojams yra jau žinoma priežas- 
radimą laikraštyj “L“ štai kas 
rašoma: 

1924 m. 
“Medicinos 
žemės ūkio 
hagoje profesorius Holger Moll
gaardas padarė pranešimą apie 
naują “sonocrysino” išradimą: 
dviem dienom vėliau miesto li
goninės gydytojas med. dr. R. 
Secher papildė šį pranešimą da
viniais apie žmonių gydymą sa» 
nocrysinu įvairiose danų ligoni
nėse. Pranešimai iškėlė gydyto
jų ir mokslininkų tarpe didžiau
sio susidomėjimo. Kadangi nau
jas tuberkuliozo gydymo būdas, 
be abejojimo, veikiai bus varto
jamas ir kituose kraštuose, tai 
ne pro šalį bus susipažinus su 
kompetentingų įstaigų šiuo 
klausimu padarytais praneši
mais.

spalių 28 dienos 
Draugijos’’. posėdy 
akademijos Kopen-

Profesoriaus Mollgaard’o ban
dymai su gyvuliais

Profesorius Mollgaard, kuris 
ilgus metus ypatingai tyrinėjo 
gyvulių tuberkuliozą, per pasku
tinius ,5 metus bandė surasti ke
lią prieš tuberkuliozo bacilą pa
vartoti aukso junginį. Jau ke
liolika metų įvairių gydytojų 
visame pasaulyje bandyta tu
berkulioziniai ligoniai gydyti va
dinamąją aukso druska. Iš gar
siųjų vokiečių d/m Robert Ko- 
cho bandymų Xnome, kad auk
sas gali užmušti pavojingą ba
cilą; tačiau nei Kochas, nei ki
ti ligšiol nepasiekė pakankamai 
tikrų davinių. Tuberkuliozo ba- 
cilo ypatingos savybės, ir tuber
kuliozo tinklo savotiškumas — 
mažas kraujo indelių kiekis su
darydavo vis naujų sunkumų. 
Todėl Mollgaardas sukoncentra
vo savo eksperimentus į sura
dimą priemonės, kuri galėtų ne 
tik užmušti bakteriją, bet galė
tų prasiveržti kraujo indelių 
keleliais prie mažakraujinių tu
berkuliozinių tinklelių ir ypatin
gai prakirsti tą vaškinę plėvelę, 
kuri apsaugo tuberkuliozo baci
lą ir ligi šiol trukdė, bet kurias 
inžekcijas (įleidimus). Jis buvo 
nusistatęs, kad auksas yra tik
rai reikalinga medžiaga, jei tik 
jam butų parinktas tikras che
minis junginys; išbandęs dau
gybę įvairiausių junginių, Moll- 
gaard’as gailaus tai rado tam 
tikroje anorganinėje aukso 
kombinacijoje natrijaus ir kitų 
medžiagų priemonę, kuri, rodos, 
atidaro naujų perspektyvų. 
Auksas įjungtas į cheminę gru
pę, kuri organizme susijungia 
su tuberkuliozo bakterijomis, ir 
tuo budu duoda jiems aukso nai
kinamąją galią. Geriausia įleisti 
medžiaga į vienas, bet ji gali bū
ti įleidžiama ir į raumenis.

Sanocrysinas lėtai išsiskirsto, 
įleistas jis pasilieka organizme 
4 — 6 dienas ir gali dar penk
tą ar šeštą dieną veikti bakte
rijas. Įleisdamas šį tirpinį svei
kiems teliukams ir ožkoms, jis 
patyrė jo’neitralumą širdžiai ir 
kitiems tauriesiems organams. 
Ta priemonė neišardė ir kraujo 
indelių ir kraujo kūnelių, nevar
žė kraujo spaudimo arba duso- 
jimo ir varžė inkstus tik varto
jant staiga labai dideles dožas. 
Darydamas vėliau bandymų su 
smarkiai užkrėstais tuberkulio
zu gyvuliais, profesorius Moll
gaardas patyrė eilę labai smar
kių reakcijų, kurios kaip tik pa
tvirtino nepaprastą priemoka 
sąvybę; užmušant bakterijas, 
prasiveržti į tuberkuliozinį tink-

tis šių reakcijų, kurios visada 
rialo smarkaus ir pavojingo nu- 
sinuodijimo simptomus: smarkų 
temperatūros pakilimą, išbėri
mą, vėmimą, nenorą valgyti vi
duriavimą ir t. t.

Toliau reikėjo surasti būdas 
šiems užnuodijimo padariniams 
panaikinti. Mollgaardas paga
mino tinkamą serumą su tais 
priešnuodais, kurie buvo reika
lingi pavojingoms gydymo reak
cijoms neitrąlizuoti. Vartojant 
vienu laiku aukso druską ir se
rumą, nunuodijimo simptomai 
labai veikiai nykdavo, ir pavyk
davo išgydyti net gyvuliai, 
smarkiai susirgę tuberkuliozu 
ir paprastai mirštą maždaug 
per tris savaites. Išgydyti gyvu
liai buvo užmušami, kad butų 
galima sulyginti jų organai su 
atatinkamais gyvulių, kurie pa
dvėsė tuberkuliozu negydomi. 
Bandymai buvo padaryti ir su 
gyvuliais, kuriems tuberkulio- 
zas nebuvo įskiepytas, o kurie 
natūraliai susirgo; pav., su Ko
penhagos zoologinio sodo bež
džionėmis. Dvi iš jų, kurių išgy
dymas atrodė be vilties žemės | 
Ūkio Akademijoje, buvo visiš
kai išgydytos?.

Daugyboje ilgai trukusių ban
dymų profesorius Mollgaardas 
turėjo daugybę ne tik techniš
kų, bet ir stačiai pripuolamų 
sunkumų; vieną kartą atsitiko, 
kad netikėtos epideminės ligos 
visiškai buvo sunaikintas visas 
jo bandymo sąstatas, taip kad 
jis turėjo pradėti visai iš nau
jo.

šeštadienis, Gegužio-May 16 d., 1925 m.
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PADANGIŲ ŽVALGAI. —šios ‘didelės Iriubos yra vartojamos susekimui priešo aeropla- 
Jie pagauna garsą, kokį d iro skrendantis aeroplanas ir sulig to paskui sprendžiamanų.

kaip augštai yra aeroplanas ir nustatoma i jį tam tikras kanuoles.

pažvelgė j jų ir netruktelėję 
pasileido prie klebonijos var
tų... kurie buvo užrakinti 
rožančium perrišti.

■k

li v ta klebonas 
ar neiti pamokslo 
jei butų miegojęs

eiti

“delegalų nuo visų legatų” ir 
prisėjo kiaurą naktį persėdėti 
prie bulelių “mišiauno;” 

■Eisiu, nutarė.
Kada svyruodamas ėjo per 

bažnyčia ne viena pikta akis 
nusišypsojo. Galop pradėjo:

Parapijcnys! Gėriau, pasi- 
ir girtas esu. O kuo aš 

griekais jusų... 
iek susigraudino, 
nešti klcbonijon 

daugiau žąsų, 
kiaušinių ir

gėriau 
pasigėriau ?

Davatkos 
jog skubino
nuski įaustąjam 
mėsos, kumpių, 
kilų atsipirkimo daiktų. Kiek
vieną klebonas laimino. Balto
sios vaiduoklių dūšios gal lik 
šaipėsi lai malvdamos.

Tikx jau nedovanoti! Bei

y tis!
vyneriaiiskienė 
vų zitiecių

Jchini. Rinkime atsto- 
rėkavo Dovy n rių I)e- 

nckaltu asabli- 
susirinkime, kur

storas klebonas primerkdamas 
aki nuolat į ją žiurėjo ir lyg 
rodos pasitenkino.‘ 

Išrinktoji komisija 
Kaunan.

vvko
Bet čia dar keisčiau: 
ją priėmė lik per už-

las. Ir vietines davatkėles ar 
tinosi trukšmingai jas išlali/

Del Dievo, ir čia nėra už
tarimo! i diįvobaim ingai, 
bet bailiai ištarė Devvneriu 
Devyneriauskienė.

\tvykusi klebono patepimu, 
pasileido komisija erškėčių la
kais atgal, nieko nenuveikusi.

—Nėra užtarimo, nėra!...
—šimtakojis.

Kaunas

Audencija pas Daną

žmonių gydymas
Jau prieš metus profesorius 

Mollgaardas buvo nužengęs taip 
toli, kad jis galėjo išdrįsti pra
šyti ligoniniu tuberkuliozo sky
rių gydytojus pabandyti gydyti 
žmones sanocrysinu ir serumu. 
Gydymas buvo išbandytas vy
riausių gydytojų keturiose di
džiausiose Kopenhagos ligoni
nėse ir dviejose didžiausiose 
Danijos tuberkuliozo sanatori
jose. Per vienerių metų įvairiau
sių stadijų 300 ligoninių gydy
mą įgyta daug patyrimų. Apie 
šiuos bandymus pereitų melų 
spalių 30 d. med. d-ro Sechero 
medicinos draugijai buvo pada
rytas pranešimas. Jis atpasako
jo didelius sunkumus, su ku
riais iš pradžių buvo surištas 
gydymas, nes pasirodė, kad sa- 
nocrysinas ir serumas turi bū
ti be galo atsargiai pritaikyti 
gydomam ligoniui.

Tik po visos eilės atsargiau
sių bandymų pavyko patirti, 
kokios dozos ir kokie kiti tech
niškieji dalykai reikalingi įvai
riose ligos stadijose.

Anot d-ro Sechero, dabar jau 
galima iš anksto spręsti, kad pa
cientas galės pernešti gana ne
malonų gydymą; galima nusta
tyti atatinkamos dozos ir nu
matyti reakcijos. D-ras Seche- 
ras tarp kitkį pareiškė štai ką:

“Pasirodė, kad sanocrysinu 
mes sudarome labai aukštos 
vertės priemonę. Galima per 
trumpą laiką išgydyti lengvo 
pobūdžio plaučiu tuberkuliozą. 
Pasenusiais Chroniniais ligos at
vejais, kūne šiaip nepasiduoda
vo gydymui, galima taip pat la
bai daug padaryti, jai tik pasi
liko pakankamai veikiamo tink
lo ir ligonis ligos dar ne per
daug nusilpnintas, taip kad įvai
riuose organuose gal jau įvyko 
pakaitų, maišymosi infekcijų

plaučiuose ir panašiai. Sunkios 
aštrios urnos džiovos formose, 
kurios paprastai visada baigia
si mirtim, kad kuriais atsitiki
mais procesas buvo sulaikytas, 
ir ligonis išgydytas. .Tas pats 
liečia ir “Miliar tuberkuliozą”, 
— aštrus tuberkulų išbarsty
mas kūne. Ir ši tuberkuliozo 
forma dažniausia priveda prie 
mirties. Ir šiais atsitikimais gy
dymas visada yja labai pavojin
gas; ligoniui jis dažniausiai yra 
paskutinis šansas, galįs nepa
vykti; dėl to gydant ligonis ga
li dar veikiau numirti, nekaip 
tai šiaip butų atsitikę (kaip pa
čiose kritiškiausiose operacijo
se). Del to ankstybas diagno- 
zas čia labai svarbu.

Labai patogu gydyti krutinės 
pei klodo uždegimas. Buvo da
roma bandymu ne tik su aš
trios formos liga, bet ir su pa
cientais, kiek mėnesių, turėju
siais karštį ir negalėjusiais pa
sveikti. Bandymai buvo padary
ti ir su vaikais, gydant juos nuo 
gilių ir plaučių tuberkuliozo; ap- 
siekta geriausių rezultatų, jei 
tik ligoniai ateidavo laiku. 
Šiems mažiesiems pacientams 
tuberkuliozas ypač pavojingas1 nUG|al 
ir labai greit plečiasi, taip kad 1 kiniais 
ligoniai dažnai 
per vėlu. Esant chirurginiam ne
sveikų sąnarių tuberkuliozui, I 
vietinis gydymas davė gerų vai
sių.

Vadinasi jau dabar, skelbiant 
pranešimą, galima pasidžiaug
ti visa eile pasiektų gerų vai
sių, ir jau yra tvirtas pamatas, 
užtikrinąs tolesnį sėkmingą vy
stymąsi. Tačiau teks išspręsti 
dar daugybė problemų, ligi bus 
pilnai išaiškinta sahocrysino gy
dymo reikšmė”.

Sanocrysino gaminimas
Jau pereitais metais, kai li

goninėse buvo daromi tik ban
dymai, profesorių i Mollgaardui 
prižiūrint, turėjo būti įtaisytos 
speciąlės laboratorijos sanocry- 
sinui gaminti. Dabar sanocrysi
no ir serump vartojimui labai 
išsiplėtus, prof. Mollgaardas 
perdavė teisę sanocrysinui ga
minti “Dansk chemotherapeu-

tisk Selškabo” bendrovei, įsi
steigusiai 'Kopenhagoje gamy
klų ir laboratorijų.

Profesoriui Mollgaardui pri
žiūrint, šis institutas sutvarky
tas 'tiksliausiais higienos prin
cipais, taip kad gydymas sano
crysinu, pradedant aukso ištir- 
pinimu rakštyje ir baigiant pro
dukto pagaminimo miltelių pa
vidalu ir įtirpinimo mažuose her
metiniuose stikleliuose visur da
romas budais, kurie sterilišku- 
mo atžvilgiu pilnai atatinka 
naujoviškos operacijų salės rei
kalavimams. Prof. Mollgaardas 
pats kontroliuoja gamybą.

Pirmaisiais metais, kiek tai 
bus reikalinga, kad svetimų 
kraštų gydytojai galėtų pilnai

apsiprasti su gydymo metodais, 
preparatai bus atleidžiami tik 
ligoninėms ir senatorijoms, o 
taip pat ir didesnėms tųberku- 
liozo klinikoms. Vadinasi, tuo 
tarpu visuotinei receptūrai jie 
nėra prieinami.

Kontrolei turėti, kad prepa
ratai gaunami tiktai ligoninių, 
kas nustatoma prof. Mollgaar- 
do, ir šių preparatų pabrangi
mui išvengti sanocrysinas ir se
rumas tuo tarpu, kiek galima, 
nebus parduodamas vaistinėse, 
o bus atleidžiamos ligoninėms 
tiesiog arba tarpininkaujant in
stitutams, kurie atatinkamų 
kraštų vyriausybių yra tam rei
kalui įgalioti.

Aš visados tą žinojau, kad aš 
nieko nežinau. Bet kada man 
primesdavo kvailio pavadinimą, 
pradėdavau nerimti, norėdamas 
pasirodyti savo gudrumu, šuo 
kiek jau kvailas, bet nenori at
silikti nuo mokytų astronomų ii 
loja žiūrėdamas į mėnuli, lygiai 
kaip atstronomai tiria jį per 
teleskopus. Užtai šunį geriau 
laiko damos, negu mane... kol 
joms perkanda blauzdą. Tuo
met jau šuniui galas už neman
dagų įžeidimą. Su manim at
virkščiai: aš tol jų nekenčia- 
inas, kol įsimyliu. Įsimylėjęs 
gaunu iš jų visas vyro teises, o 
už tai joms reikia.7?*deimontų, 
karolių, barškalų gausis ir taip 
toliau iki toliausio taško. Dar 
kartais pareikalauja didžiausio- 
maximum nusižeminimo; jei ji 
duoda per vieną ausį, tai vietoj 
to, kad atstačius kitą, aš pats 
sau privalau duotis per antrąją. 
Jeigu ji.sako, jog aš kvailas, 
tai aš jai ta turiu išrodyt! fak
tais, kitaip — galas visam.

Ką tu su damom einam to
liau. Po lietaus Kauno arba 
šventosios Liet... miestų gatvė
mis tiek purvo, jog ir įsimylė
jęs nebegali paeiti. Arba išdžiū
vus—tiek pat dulkių laksto gat
vėmis, lyg debesys.

Bet ką aš pamačiau: visa bu
vo nutėkšta purvo taškučiais, 
kurių vienas, didesnis, ant no
sies, kaip išradusi naują madą, 
taškuotą.

—Pabučiuok, negaliu ir gat
vėj pasirodyti...

Na, dabar jau mano naguose: 
Aš imsiu visas tavo moteriškas 
ypatybes, o tu mano... ir klaup
si prieš mane.

Na prižadėk, o jei ne —ne
bučiuosiu. Prižadėk su manim 
rimčiau skaitvtis, negu su sa
vo mopsia...

Prižadu tik greičiau...
Ir aš lyžtelėjau: pasijutau 

lyg visą Kauno Laisvės Alėjos 
purvyną nurijęs. Bet... nauda 
kaipjš šunio uodegos vilnų: pri
žadus atsiėmė ir vėl išvarė liep
dama dar atsiklaupti.

Dabar aš supratau delko nie
kas nesirūpina purvynų nuryti 
ir visu dulkiu susemti, nes už 
tai tik laikinas arba vienos Tni- 
nutės atlyginimas: bučkis su... 
priedais,
sijuokiu nė 
neatlikusios 
nė iš gerų 
sumanymus 
nė iš vieno,
tau, jog bedarbiai kišasi ne į 
savo reikalus prašydami gatvių 
valyti ir taip toliau ir taip to
liau iki pat kulnų.

Matot, jog su šimtu kojų man 
sunkiau gyventi, negu jums su 
viena pora. Jog einant su šim
tu kojų daugiau ištaškai ir 
daugiau aptaškai, negu su vie-

Ir nuo šio laiko nebe
is vienos valdybos, 

apvalymo darbų, 
sumanytojų, kurie 
deda i archyvus... 

Dabar tik supra-

-- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avinai iš Dievo Avidės
Nuėjau. Bet dama šiandien 

nė šiokiam, nė tokiam stovy. 
Mat, norėtų pulti prieš mane, 
bet išdidumas neleidžia.

(Feljetonėlis)

avidėsHand) Avinai iš dievo 
Policija, policija!...

klebonas bėgdamas rinkoj nuo 
bačkos ir vejamas jo mitingo 
klausyto j ii, kurie kas žingsnis 

‘ * mėtė supuvusiais kiau- 
į klebono nugarą, tani- 

ateina, kai jau 1 priai šutomi aptemptą, kur 
malėsi sproginėjanti kiaušinių 
tryniai ir jų paliktos žymės.

Del dievo, prabaštėlis kur 
teisybė, o žmonės... policija!... 

visa burna paleido Devyne- 
rių Devyneriauskienė ir pasi-

Policija, policija!... vos 
kvapo beatgaudamas taikė kle
bonas j tą pusę, kur stovėję 
nuovado.. Neatsitikdama Devy- 
nerių Devyneriauskienė grie
bėsi už kaklo nusiimti kabantį 
rožančių, bet pirštai kliuvo, o 
rožančius rodos stipriau raitė
si ant kaklo.

—Policija, policija! O
kone! 'aimanavo klebonas ir 
bėgdamas pro bažnyčių pasuko 
tiesiog į klebonijų. Prieš jį iš
sipylė prie vartų visa 
pradedant davatka

rati

svita
ir baigiant

f) viešpatie! 
kur jūsų tikėjimas 
kur jūsų išmintis?

Bedieviai, 
j Dievų, 

— purtėsi

klebonas šluostydamas prakai
tą nuo kaktos.

—Policija ja ja!
klegėjo urmu visas

su- 
dava t k u

Dabar policijos 
Jums netiko musų 
savivaldybės, rėikėjo jums an
trų rinkimų! šonkaulius tau 
išlaužti! Į bažnyčią mišių lai
kyti! O ką darai?... stumdy- 
damies ir vydami mitinguojan
tieji rėkavo artindamies prie 
bažnyčios vartų.

•Dąvynerhj Devyneriauskienė 
staiga priėjusi pabučiavo kle
bonui į ranką:

—Aš apginsiu, dvasiškas tė
ve, nuo bedievių! karžygiš
kai ištarė ir išsitraukusi ro
žančių pasileido priešais atbė
gančius žmones. Klebonas pa
siskubino pranykti' iš akių. 
Jam pradingus sustojo dairy- 
damies mitinguojantieji, o 
prieš juos išsitempė visu da
vatkišku ilgumu storalūpe De- 
vynerių Devyneriauskienė:

Ką jus darot! Kur 
tikėjimas ir išmintis?

prireikė! 
išrinktos

—šimtuk, sako, pabučiuok 
mane, kad galėtum purvą nuo 
nosies nuimti. Ėjo ministeris ina. Vengdamas visados aš nei- 
šalia ir užtėškė, o su mazgote nu šalia damų, bet talkšnoju 
nesmagu ir nejauku nubrauk-!viduriu gatvės, kartu su ’veži- 
ti

nu šalia danių, bet talkšnoju

mais.

jūsų
- ir 

prieš juos ištraukė ilgą ro
žančių su dideliu kryžium.

Mes verkiam Kristaus kun 
čias prisiminę, o jus budeliai 
kankinai jo vietininkus...

Mitinguojantieji viena akia
Garsusis botanikas Luther Rurbank ir (’alifornijos jauna 

tennis žvaigždė Helen Jacobs.
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S, LITERATŪRAS
Arkadijus Averčenko
________ .___________ ._________ ___________________ A____________________ ________________________ ‘ >

“Penkiolika 
gimsiant aš dar 
ką veikiu, šią 
darau tik todėl,
lenkti visų kitų garsiųjų žmo
nių biografijas, kurios nuobo
džiu parpatimu būtinai praside
da nuo gimimo momento”, šiais 
žodžiais pradėjo savo autobio
grafiją garsus rusų jumoristas 
Arkadijus Averčenko žinia, apie 
kurio įnirtį nesenai mus pasie
kė.

Arkadijus Averčenko į viską 
gyvenime žiurėjo jumoristo aki
mis. Tačiau jo skonis ir dide
lis literatinis talentas išgelbė
davo jį nuo šlykštaus, paviišu- 
tinio viso ko pajuokimo, .lis vi
sur ir visados pasilikdavo links
mas, saikus ir kartu giliai suge
bantis gyvenimą atvaizduoti ra
šytojas. šiuo žvilgsniu Arkadi
jaus Averčenkos kūryba gali 
būti daugeliui rašytojų pavyz
džiu.

Pietų Busi jos vieno miesto 
(rodos, Odesos) Gradonačalnin- 
kas, kaip pats rašytojas anoje 
savo pagarsėjusioje autografijo
je nusako, pirmas pastebėjęs jo 
talentą ir pradedantį rašytoją 
pasiskubinęs išsiųsti iš to mies
to, tikėdamas, kad jo talentui 
tai busią į sveikatą. Mat buvo 
audringi 1904-5 metai, kada A. 
Averčenko pradėjo savo litera- 
tinę karietą. Jis dar provincijo
je būdamas mėgino leisti jumo
ristinius laikraštėlius, kuriuos 
pats prirašydavo ir kuriems 
net kankalu ras pats parūpinda
vo. Kada jis pagaliau atvyko 
į Petrogradą ten jį nepaprastai 
iškinlmingai sutikę. Buvus gat
vių iliuminacija pasipuošusios 
minios, linksmai vaikščioję gat
vėmis, buvę leidžiamos raketos. 
“Pikti liežuviai tvirtina, skun
džias rašytojas, kad mano at
vykimas supuolęs su naujais 
metais...“ Ir viskas jo ir visų 
žmonių gyvenime jam buvo nu
šviesta jumoristine šviesa. ,

Pagaliau įvyko paskutinis ■ ju 
gyvenimo nuotikis jau nebe juo
kingas. Ir jis pats jau nebeifu- 
sišypsojo, kaip būdavo visam 
kam šypsos.

Petrograde jis prisidėjo prie 
vieno jumoristinio nežyrųAus 
laikraštuko.’ Tas laikraštukas 
tur būt butų ir pabaigęs savo 
amžių niekelio nepastebėtas, jei 
jame nebūtų pradėjęs dirbti A. 
Averčenko. Jis sutelkė visą ei
lę gabių karikatūristų —daili
ninkų, poetų literatų ir pakei
tęs to laikraštuko vardą į gar
sųjį “Satirik<\ią”, padarė iš jo 
ne tik Rusijoje, bet ir ivsoje 
Europoje žymų leidinį. Anksty
vesni jumoristikos leidiniai Ru
suose veik nieko bendro neturė
jo su literatūra. “Satirikonas“ 
gi jų tarpo griežtai išsisky
rė. Tai buvo vienas populeres-

minučių prieš nių literatūros savaitraščių. Po- 
nenumaniau’zicija, kurią “Satirikonas” už- 

niažą pastabą'ėmė prieš caro valdžią, suteikė 
kad noriu pra- jam plačiosios rusų visuomenės 

širdingiausių simpatijų. Saty-
. vinis nušvietimas rusų buities 
'apysakose paties Averčenkos ir 
'jo draugų, įvairių bėgamųjų 
nuotykių savotiškas jkainavi-. 
inas prisidėjo prie rusų visuo
menės sudemokratiėj i mo.

“Satirikonas“ tiek pakilo švie
suomenės akyse, kad apie jį im-* 
ta rimtai kalbėti. Rimtuos laik
raščių straipsnius, tribūnoje 
tribūnoje viskas, kas verta pa
juokti, vadino “Satirikonui“ te
momis. “Satirikone” dirbo be 
daugelio kitų talentingų rusų 
rašytojų ir toki pirmaeiliai ra
šytojai, kaip Leonidas Andreje
vas ir A. Kūprinąs. Visų pra
dedančių rašytojų svajonė buvo 
patekti į “Satirikoną“. Ne be 
reikalo taip daug “Satirikonas“ 
savo skiltyse duodavo atsaky
mų nevykusioms jumoristams, 
skaudžiausiai pašiepdamas jų 
netalentingas pastanga*.

“Satirikono” istorija tai ta 
pati A. Averčenkos darbų isto
rija.

Ir musų inteligentija, kuriai 
teko arčiau su rusų gyvenimu 
susidurti, gerai žino, kokids di
delės reikšmės turėjo talentin
gas žurnalas tuometiniam gy
venimui.

“Satirikono“ redagavimas yra 
viena pusė A. Averčenkos dar
buotės. Greta to jis dirbo kai
po beletristas ir dramaturgas. 
Jo apsakymėliai visi mažučiai, 
nedaugiau 5, 10 puslapių. Juose 
tačiau tilpo medžiagos ir didžiu
lėm apysakom. Tik toks A. 
Averčenkos, kaipo rašytojo, bu
vo būdas, kad jis sudėtiniausį 
charakterį, kurį nors tipingą 
psichologinį bruožą stengės ke
letą žodžių apibrėžti. ir,tai jąm 
pavykdavo. Nieks taip griežtai 
ir negailestingai nepasmerkė 
žmoniųų veidmainiavimo, iš vir
tines doros, tuščio išdidumo ir 
tiaferetinių nusistatymų ir 
nuomonių laikymosi kaip A. 
Averčenko. Tačiau jo kuriniai 
kuo toliausia buvo nuo bet ku
rios menui svetimos tendenci
jos, nuo pedagogikos, į kurią 
daugelis buities vaizduotojų nu
krypsta. Lengva kalba, stilius 
prastas, labai mažai turįs figū
rų — pagražinimų imponavo 
skaitytojui. Jo apsakymėliai 
buvo kondensuotai, trumpai pa
rašyti. Arkadijaus Averčenkos 
kūryba pasižymėjo raštų gau
sumu. Jau prieš karą jis buvo 
išleidęs lig 10 apystorių kny
gų. Ir vis mažų apsakymėlių, 
kurių daugumą kitas rašytojas 
galėtų keleriopai išplėšti.

Ark. Averčenkos knygos la
bai greit sulaukė visuomenės 
dėmesio. Jų dešimtimis tūkstan

čių skaitomos laidos nepapras-j 
tai greit buvo išperkamos/ Vi4 
si Ark. Averčenkos leidiniai p<4 
kelius ir dažnai po keliolika 
kartų buvo pakartoti. Visuo
menė mėgo šį rašytoją daugiau, 
gal, negu kitus, apie kuriuos 
kritika labai palankiai atsiliep
davo, kurių kurinius nuodug
niai nagrinėjo, apie kuriuos visi 
tomai buvo prirašyti.

O kokie gi santykiai A. Aver
čenkos ir rusų kritikos? Labai 
keisti ir rašytojui skaudus.

A. Averčenkos knygos buvo 
dešimtimis tūkstančių išperka
mos, jį skaitančioji visuomenė 
nięgo,ysekė kiekvieną jo naują 
leidinį. Apie jį visi kalbėjo, 
juo domėjos.

O rusų kritika jo nemato. Ru
sų kritika prieš karą buvo už
imtą Verbickų ir Arcibaševų ly
ties problemas rišančių kurinių 
nagrinėjimu. Didžiųjų, ripitųjų 
(taip ir norisi šį žodį į kabutes 
paimti) žurnalų kritikai laikė 
savęs pažeminimu nusileisti lig 
vadinamos “bulvaro“, “gatvės“, 
literatūros, prie kurios tarpe 
kitų buvo lengva širdžia ir A. 
Averčenko priskirtas. Jo kurk 
niuose mažai buvo luo metu ma
dini idėjų, jis nesprendė tų klau
simų, kuriuos berišdami visi 
pulkai styobų turėjo progos sa
vo liežuvio miklumą parodyti.

Pirmą knygą A. Averčenkai 
išleidus kaž koks kritikas me
tęs tarp kitko sakinį: “šis jau
nas vyrukas žada“. TatsS^šy- 
lojas vienoje vietoje prisipažį
sta, kad tafrazė ilgus metus bu
vus jo kūrybos vienatiniu įver
tinimo ženklu. — Ir nėr žinios 
ar aš ištesėjau pažadus? — šyp
sojos jis.

Tik didžiajam karui prasidė
jus rusų'literatūros žiniai ma
tydami, kad publika neklausė jų 
nurodymų ir pati, jiems nema
tant, pasirinko sau mėgiamuo
sius rašytojus, ėmė kartais ir 
apie jumoristus užsiminti. Jų 
tarpe, žinoma, pirmasai buvo A. 
Averčenko. Pavėluotas pripaži
nimas tada nei A. Averčenkai, 
nei kitiems jau nieko nebereiš- 
kė.

Bet ir tuos pavėhiotuos straip
sniuos kritikai vis dar tebebuvo 
atsargus. Neteko girdėti,' kad 
kuris nors rusų kritikų butų 
taip A. Averčenko įvertinęs, 
kaip pavyzdžiui mūsiškis kriti
kas J. Tumas — Vaižgantas. Šis 
paskutinis vienoje paskaitoje 
(L. Mokslo Dr. suvažiavime), su 
charakteringa jam ekspansija 
stačiai pasakė: “Aš jį laikau ne 
tik dideliu talentu, bet tiesiog 
genijum“. Ir A. Averčenkai sa
vo tėvynėje pranašu, matyt, sun
kiau buvo likti, negu svetur.

Bet už kritikos tokį gan šal
tą sutikimą skaitančioji visuo-

• ■ tzl

CHK'AGO VENUS. — P-16 Betty (Jurk, kuri sveikatos 
parodoj Chlcagoj buvo pripažinta kaipo sveikiausia ir fiziniai 

• tobuliausia moteris, — “Chicago Vilius.” Palyginkite su 
skulptūra, šalę kurios ji stovi, lai yra garsioji Graikijos skul
ptūra fiziniai tobuliausios moteries — Venos de Milo. 
________ ______________ a---- ----------------------------------------
mene šiam tikrai meilės vertam 
literatui, atmokėjo karščiausiu 
prisirišimu, kokiuo naudojos tik 
didžiausi meno srities veikėjai.

Žymesnės A. Averčenkos kny
gos bus šios: “Krugi po vode”, 
“Sinee s zoiom“, “O malenkich 
dlia bolšich“, “Zaičiki na stene” 
ir kil.

Be to A. Averčenko lygiai 
garsus kaipo dramaturgas. Jis 
išleido keletą ne mažų rinkinių, 
daugumoje vienaveiksmių, vei
kalų, trumpų komedijėlių. Kele
tas jo komedijų turėjo tokio pa
sisekimo publikos tarpe, kad pa
vyzdžiui Petrograde išlaikydavo 
paeiliui lig 500 vaidinimų. Ypač 
pagarsėjo gal nedaugiau 10 mi
nučių užimanti komcdilele: 
“Odesitai“, ji vaizduoja du ne
laimingas Odesos žydus, kurių 
vienas parduoda aukso laikrodį, 
kitas už du šimtu rublių jį per
ka ir jokiu bildu jie negali to 
laikrodžio nupirkti.... nes nei 
vienas negali kitam patikėti sa

vo turto, kol į rankas negavo, 
svetimojo. I

Įsikūrus sovietų valdžiai A.' 
Averčenko emigravo į Vak. Eu
ropą. Čia jis dar keletą knygų 
išleido, važinėjo po miestus (bu
vo ir Kaune) su savo spektak
liais, kur net pats savo veika
luos vaidindavo, ši jo darbuotė 
mažai bepridėjo prie to*, ką jis 
ankščiau kaipo literatas ir dra
maturgas buvo nuveikęs. Su
prantami iš 'jo lupų dažnai iš
spruksianti kartus žodeliai bol
ševikams, kurie jį, taip karštai 
savo kraštą mylintį, privertė 
tarp svetimųjų bastytis. Tačiau 
ir čia jis nepasidavė rusų vadi
namų “baltųjų” bendram upui.

Dar pilr.as jėgų talentingas 
rašytojas jis mirė, žinia nelauk
ta ir skaudi ne tik rusams, bet 
ir visiems, mėgiairtjems litera
tūrą. Jau nebebus ko laukia iš 
to nuolat įdomaus, gyvo, nuo
širdaus ir taip išmintingo rašy
tojo. J. I’-as.

Atsilikėliams
Ihyid—Atsilikėliams
--Kur rytus, skundas, saulėraudos?—
Palikęs vienas šaukė jis.

Draugai, praeiviai iškeliavo
O man pan’udusi naktis...

Kur aš keliausiu vėlu, -.vėlu...
Aplinkui daugelis kelių.

Palikęs baimėj galą gausiu. ,
Paklydau iš kovos eilių! 

štai, tuo keliu kalnai aukščiausiai:
Anuo—bedugnė amžina... i

Vienur jura, kitur budeliai,
O žemė vėsulų pilna—

—čia ėjo minios sveikint saulės.
Rytoj ji rožėmis žydės
Jus’ daug paliko—nematysit! '
Kits kerštą skelbs ,kits pavydės!—

Senelis silpnas sau keliaudama y
į likusius kelius draugus
Karštai prabilo—nužingsniavo...
Nors jo jėgoms ir galas bus.

Jaunuliai, 1921-VH-23.
P. Gaidamavičius.

) (,ai i kuliamųjų pavei . Jų aktorė Alma Bemiett ilsisi Californijos pajūry.

Ant. Jonauska,.; ' s
Pasislėpęs gėlių puokšte

t žiul'iu, žiuriu j tave, 
kaip juraitė, kaip upuokšnė— x 
laukiu skrendu ir sapne,

, Ir plieuiniais ir ugniniais 
r meilės,' aš sparnais— 

meilės aš spanuĮis -^ 
lėksiu, skrisiu deimantiniais 
arais, sakalais...

žemaičių Kalvarija,
1924 m. gruodžio 25 d. P. Gaidamavičius

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”
t r f .

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportas banko stovio peržiūrint Lizoj Balandžio 6, 1925, kaip yra pa
darytas AaditoriaUB l’ubliškų Apskaitliavimy Illinois Valstijos,

RESURSAI
Paskola discbuntai ..........................................
Ovcrdraitai .........................................................
j, V. Valdžios Investmentąi ...........................
Muniripatiai ir Korporacijų Bonai ..............
Batikos namas, rakandai ir įrengimai ......
Piųigai ant rankų ir icikią gauti iš bankų 
Kiti turto šaltiniai ........................... :..............

Viso turto .........................

ATSAKOMYBĖ

$2,759,527.53
.............. 914.19
....... 123,411.35
....... 824,661.42
....... 178,182.35
....... 733,257.32
...........  3,595.75

$4,623,549.91

Capital stakas .....
Surplus ....................
Neišdalintas pelnas 
Rezervo acountai . 
Dividendų acountai 
Depozitų ...................
Rediscountų ...........
Kitų atsakomybių ..

$200,000.00 
. 150,000.00 
. 101,293.36 
... 44,135.37 
....... 550.50 
4,034,927.13 
... 70,000.00 
... 22,613.50

Viso atsakomybių .......................  $4,623,549.91

A STATE SAVINGS BANK Į 
įsteigta 1891 Inkoporuota 1918

6. Seni Pinigai
7. Brangios Dovanos '
8. Notos
9. Tax K vi tos

10. Jūsų Testamentas

Kur Jus Laikote Savo 
Brangenybes?

JEI jus užsitikite, kad žemiau sužymėti 
daiktai yra saugus padėti ’ skrynioje, 

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

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

Kiekvienas musų bankoje maloniai jums pa
rodys musų Apsaugos Skrynutes ir išaiš- 
kiris kaip jus galite jas pasirenduotl Pri
vatinės Apsaugos Skrynutės kainuoja ma
žiau negu vienas centas dienai. Čia jus tu^ 
rėsite tikrą apsaugojimą nuo Ugnies, Va
gių ir Pametimo jusu brangenybių.

DEPOSITORS 
SIATEBANK

Ashland Avenue prie 47th Street 
Nariai Federales Rezervo Systemos 
PASTEBĖKITE PERMAINĄ BANKINIŲ VA
LANDŲ — Pradedant nuo panedelio, birželio 1, 
1925, šios Lankos;valandos bus sekamos: Kas
dien nuo 9 ryto iki 3:30' vai. po pietų. — Suka
toj, nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nebus daroma biznio 
ketvergo vakare.

Peter Piisen Sako

Jie vadina j| l’JLSEN HAUJ’APER CLKANEIt. 
Pardavinčtoiai, 'arlotojai, Savininkai, reikalau
ja jo ir giria jį.

• Kuomet žmonės Merkn produktus melai iš m<*. 
tų, ta| hera alnjončs, kad jte rekonu ndfioja ta 
protliklų progresyvitinH žmonėms.
Savo utipruinu jis luri didelę repuiiiciję, nies 
kviečiame jumis nusipirkti šj puikų valytojų, 
1‘ILSEN ^ALLPAPER (LEANER valo Irng- 
v(ii, neturi sau lygailš dd Sienų Popiety, Calcl- 
nunc, Langų l'žlaidų, Plonų Kaurą ir kilų.

77i e Famous Paints

Dnfributed hy

CHAS NOVAKfc SON
Paihters Suppliefi



Chroniškas Bronchų
— Rašo Dr. Muyris —

(Arba chroniškas bronchų kata
ras, arba žiemos kosulys, arba 
antrasai bronchų įdegimui*, ar
ba isisenejęs “šaltis krūti
nėj”)

gauna ir

atsiranda ir

w' -1
Ne visados kosulys būna to 

paties aštrumo ir ne visados Ii-, 
genis iškošti skreplių, neigi vi
sada skrepliai būna tos pačios 
sudėties ir spalvos.

(1) Daug žmonių kas žiema 
turi bronchų Įdegimą. Jiems ir 
kosėti kas imA’a žiema nemažai 
t< nka. Toks V>3ii1ys gana daž
nai “žiemos kosuliu” vadinamas 
tėra. Kosulys būna, tarytum,1 
pripuolamo budo; čia, viskas ge
rai, čia, žiūrėk, jau smaugte 
žmogų smaugia. Pereina ir vėl 
gerai, kol iŠ naujo neužeina. Ko- ‘ 
•adys būna kibai aštrus, smar
kus. Po juo ligonis išspiauja 
gelsvų gleivių skreplių. Tai 
gleivinis kataras. >

1. Kas chronišką bronchų įdegi
mą padaro?

Chroniškas bronchų įdegimas 
gana dažnai paseka staigų jų 
bronchų įdegimą, žmogus, kurs 
dažnai turi staigųjį bronchų įde
gimą, kuone visada 
chroninį įdegimą.

Dažniausiai betgi 
bronchų įdegimas
giliai įsigyvena tuose ligoniuose,1 
kurie turi kokį nors įsisenėjusį 
plaučių sugedimą, inkstų suge-. 
dimą, širdies sugedimą, reumati
zmą, syfilį, etc.

Apsikrečianujsios
-kaip antai, dėmėtoji šiltinė, in 
fluenza, tymai, etc., gali įsisenė
jų šio kvėpuojamųjų vamzdžių Į 
įdegimo pViežastimi būti.

Jeigu dažnai pasitaiko 1— .... .. T. - - s ■
puoti OH!, kur yra nuodingų du-’"lausu" ko seniuose. Jis mažu Kosulys būna labui 
jų, dulkių, garų, etc., tai, laikui .' *'■> vienas is atkakliausių. 1 ai nepastovus, su kiekvienu laiko- 
bėgant, gaunama chroniškas »sausas*s a^aras* Į
bronchu įdegimas. ■ (-D Kartais toks biauius Rosu- na jis tai pasirodo,

■MOl.i.

PIENINGA KARVĖ. — Karvė “Millie”, pieningiausia karvė pasauly. Ji yra ant Fred Young
(2) Kartais ligonis taip daug. farmos, netoli Florence, S. C. Prie jos galvos sto vi prekybos sekretorius llerbert iloover. 

ir taip smarkiai kosti, kad net'__________________________________________________ _________ __________________
šiltinės,|k°ktu ir žiūrėti, o vis dėlto nie-.pe^įų neštų. Tokie ligoniai dAž-ičius niekais nepavėrtus. 

’jko neiškosti, arba jeigu ir iškos- niuUsiai pakrikusią širdį turi -* - X1 - ----- -
iti ką, tai mažus sutirštėjusių ba ir perdaug išsiplėtusias, išsi- 
gleivių, dengiamųjų ląstelių, įtempusias plaučių . puslelytes. 
etc., gumulėlius, šios rųšies įsi- y deito jie skausmais nesiskun- 

kvė- bronchų įdegimas daž- 0 jeigu skundžiami, tai
”1£Į maža kiek. Kosulys būna labai

' tarpiu ir su kiekviena oro atmai- 
_ ___ . _ , tai ir vėl

žinoma, supuvusios moralės pasitaiko, kad ligonis baisiai pranyksta. Vasaros metą šitie 
žmonės, kokiais papuoštai yra dai,g skrepliuoja, Tai ne juokai, ligoniai paprastai yra-nuo kotu- 
alkoholikai, visados greičiau' kad ligonis nuo 2 iki u kvortų lio liuosi, tik kai jau ateina zie- 
gauna chroninį bronchų

“rožių šaltį” arba šieno šiltinę. 
Tai padariau todėl, kad šita liga 
yra labai tampriai susirišusi su 
dusuliu, taigi reikia, apie ją ra
šant, sykiu ir apie dusulį rašyti, 
kas man pasirodė čia ne visai 
vietoj; o antra, tai šieno šiltinė

tarai”, kurie be galo daug laijk- 
raščiuoKc skelbiasi, žinomas dai
ktas, šitokiu ligonių sveikata 
sujra ligi dugnui, o jau paskui ir 
geram, i)’ sąžiningam, ir gana 
sumaniam medicinos daktarui 
yra baisiai sunku ligonį išgydy
ti. /

Jeigu įsisenėjęs bronchų įde
gintas nėra savaranki liga, bet 
kilus dėl kitų ligų, kaip tai pra
stų plaučių, širdies arlia ir inks
tų, tai reikia visokiais įmano
mais budais stengtis tos kitos 
ligos pa\iikinti. Sunkus tai dar
bas jas panaikinti, bet vis dėlto 
nereikia rankų nuleisti, nes jas 
gydant, galima ir labai daug li
goniui padėti. Tik kai jau visai 
gerai biwia4 plaučiai apipuvę, tai., 
naujais nepakeisi... neigi baisiai 
šlubuojančios širdies vieton nau
ją įdėsi... neigi, pagaliau, mun- 
šaino, — tai dvidešimto šimtme
čio nuodir/jų pamazgų! - kaip 
kirminų suėstus ir išlandytus 
inkstus pataisysi... Čia ligonio 
padėtis beviltė. Beveik visai nė
ra kas dėl jo daryti.

Pastaba. Kaip ir pats skaity
tojas galėjo matyti, išleidau

dažniausiai puola žmones pava
sary ir rudeny, taigi reikės bis-

3XXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXXJ
SVEIKATA — TIKRIAUSIAS 

TURTAS
MOKSLAS -TIKRIAUSIA VILTIS

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

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

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

“Gydytojas” talpina gražių paveiks
iu- .
UŽSIRAŠYK VISIEMS METAMS

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

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

| iaTei ■ ■■■■■■■ K i ■ ■ ■ ■į 

; Reumatizmas sausgėlė ■
Nesikankykite savęs skaus- ■ 

■ mals, Reumatizmu, Sausgėla, ■ 
M Kutaiti GSlinMi, arba Kf dftluvijtriu M 
B-— raumenų Bukimu; nes skau- JJJ 

dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■ 
■ dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND mo- H 
stis lengvai prašalina viršmi- ■ 

JJ nėtas ligas; mums šiandie dau- J 
gybš žmonių siunčia padžka- ■ 

■ vones pasveikę. Kaina 50c per ■ 
2 paštą 55c arba dvi už $1.05.
■ Knyga: “ŠALTINIS SVEI- 2 
■ RATUS”, augalais gydytles, ■ 
Jj kaina 50 centų.

s Justin Kulis s
3259 South Halsted Street,

■ CHICAGO, ILL.

Daug 
visokių plaučių sugedimų plau
čių uždegimą paseka; užtat rei
kia saugotis, kad plaučių uždegi
mo negavus. Kaip reikia daryti, 
tai jau straipsiiyj “Plaučių Už
degimas” parodėme. Plaučių 
tuberkuliozas kartais paseka 
plaučių įdegimą, kartais tik plau 
čių plėvės įdegimą, bet gana da
žnai jis puola nuvargusį, nusi
dirbusi, ^tepasiIšėjusį, bereika
lingai besirūpinantį, prasigėrusį, 
naktimis nusivalkiojusį, etc., 
žmojrų. Todėl reikia, šitokiu daly-

7. Gydymas.
Visais įmanomais moksliniais 

budais ligonį išegzaminavus ir 
tikrąją ligųS priežastį suradus, 
nepaisant, kas per priežastis ne
būtų, vis dėlto gana daug gero 
ligoniui padaryti galima. >

Jeigu liga yra visai savarankė, 
tai galima tiesiog ją gydyti, čia 
tam tikrais vaistais, paskui van
deniu, pagaliau, ir čiepais gali
ma šitą ligą ne tik smarkiai 
įkirsti, bet gana dažnai ir visai 
pribaigti, žinoma, čia daug reiš
kia išmintingas atsiliepimas j 
ligonio i>rotfį. Čia reikia ligonio 
protų gerinti, jo charakterį tai
syti. O tai reiškia, kad reikia jį 
išmokyti protingiau užsilaikyti. 
Protingą ligonį, kurs daktaro 
klauso, visados lengviau išgydy-

Pirmiausiai kreipkis į aptiekę.

SEVERA’S 
BALZOL

Kainos: 50 ir 86 centai

yra labai naudingas gydyme 
tų h'gų ir tom panašų nesma
gumų. Patartina vartoti se
niems ir nusilpnojusiems.

Nemažai i varių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo.

W. I StVlHA co. 
crbĄR RAPins, icvva

idcgi- ‘skreplių per 21 valandas iškošti, nm, tai kosulys juos užpuola ir 
j Skrepliai ne visad būna lygaus _ be jokios atodairos kamuoja.

.Ligonis dažnai skundžiasi, 

kad burnoj skonis prastas, kad 
neturįs noro valgyti, kad pilvelis 
gerai nedirbąs, kad tankiai prisi
einą labai neskaniai atsirūgti, ir 
tt. ir tt. O tai aišku, kad jis jau 
turi ir pilvelio (skilvio,, skrand
žio) katarą.

4. Ką daktaras mato?
Krūtinė dabar daugiau nei pa

prastai būna išsiplėtus, išsipil
tus. Tokie ligoniai gana dažnai 
didžiuojasi, kad jie “diktą ir tvi
rtą krutinę” turį. Klausant kru
tinę, girdisi ir tokių garsų, ko
kių sveikoj krutipėj visai nėra. 
Krūtinėj gana dažnai |enka su
rasti ne tik bronchų sugedimas, 
bet ir plaučių arba ir širdies pa
krikimai. Gana drenai šituose 
ligoniuose tenka daktarui sura
sti ir inkstų sugedimas, paga
liau, ir kitų galų visokie iškriki
mai. Kurs daktaras netingi į 
ligonį gerai pažiūrėti, vadinasi, 
atydžiai išegzaminuoti, tai jis 
paprastai tokiuose ligoniuose vi
so ko suranda.

Vaikuose gana 
bronchų sugedimo 
rui matyti žymiai 
tonsjlus ir (Ud'enoiidea t (graikiš
kai adenoeides reiškia liauninis, 
gilinis, aden liauka, gi eidos 
forma: taigi, kas nors į liauką 
panašus, iš liaukinių audinių pa
einąs). Dažniausiai šitokie vai
kai naktį kosti. Vaikas, negalė
damas per nosį kvėpuoti, nes no
sies užpakalinės šnervės, arba 
tos, ką į ryklę išeina, yra ade- 
noidėmis priaugę ir užsikimšę, 
per burną kvŽpuoja. Jo veido 
išreiška labai prastai atrodo. Jo
kio žvalumo, buklumo, sumanu
mo joje nesimato. Vaikas atro
do, kaip tikras kvailys.

5. Kaip reikia chroniško bronchų 
įdegimo saugotis?

Kas dažnai gauna aštrųjį 
(staigųjį) bronchų įdegimą,’tas 
anksčiau ar vėliau gauna ir lėtą
jį (chroniškąjį, įsisenėjusį) 
bronchų įdegimą. Todėl reikia 
kuolabiausiai saugotis staigiojo 
bronchų įdegimo. O kaip reikia 
saugotis, tai .jau jungiau išdėstė
me, ir čia:pakartbti visai nema
tome reikalo.

Ar šiaip aiy.taip sakant, visų 
dažniausiai lėtasis bronchų į- 

degimas paseka kokį'nors .plau
čių sugedimą; širdies suirimą,

j tirštumų ir spalvos, kartais jie 

būna visi skysti, kaip vanduo, o 
'kartais tiršti, gleivėti, pūliuoti, 

Permainos čia būna ne visados -mažų sukietėjusių gumuliukų 
lygiomis, ne visados duodančio- prisivėlę. O kartais gali būti ir 
mis vienokio galo padarinius. i visai tiršti ir vienoki, vadinasi, 
Gleivėtoji plėvė, kuria bronchos be jokių priemaišų. Šitoks kosu- 
yra perdėm išklotos, kartais ny-Jys dažniausiai pasitaiko seniuo- 
ksta, daly, visai plonutėle pa- se. bet jis ir jaunesniųjų neaplei- 
virsta. Tampriųjų audinių pluo- tižia. Tai bronchitis (bronchų 
štai,' kurie eina išilgai kvėpuo- įdegimas) su gausiu skrepliavi- 
jainųjų vamzdžių, dabar būna 
ant paviršiaus išsivertę, aikštėn bronchorrhea vadinama, 
iškilę. Taigi vidujinis 
paviršis nėra lygus, bet lyg ir 
griūvėtas. Patys vamzdžiai yra škia teketi).
išsiskėtę, tartum, tempte išsi- (4)0 kartais būna ir taip, 
teįppę. O jų raumenys ir liaukos 'kad skrepliai labai dvokia — tie- 
yra suvytę, sunykę, tartum, ‘siog smirda. Tai dvokiantis bron 
džiute išdžiuvę. Dengiamosios'ch i įdegimas. Jau kai ligonis 
ląstelės kuone visos nuvytę ir šitokį bronchų įdegimą turi, tai 
nukritę. ! jis sykiu ir daugiau ką nors biau-

Bet kartais bronchų permai-; raus savo krūtinėj globoja. Tai 
uos būna visai kitokios. čia'gali būti plaučių tuberkuliozas, 
bronchų plėvė nustoja paprastos ’ gangrena, puvėtra, etc. Ligonis 
spalvos; ji dabar būna lyg ir .skrepliuoja gana daug, skrepliai 
melsva, vietomis pilkais ar ru-1paprastai yra skysti, lyg ir pil
vinis šlaikais išmėtyta. Kraujo ir kos spalvos padėjus juos ir va- 
limfos indai būna išsiskėtę, ištį- landą kitą palaikius, persiskirta 

į du klodu, viršutinis sluoksnis 
būna skystas, lyg ir vanduo, ant 
jo paviršiaus putotų gleivių ran
das, o nusistojusi ant dugno 
medžiaga būna tiršta, kartais jo
je drumstai geltonų, žirnio didu
mo gumuliukų randama, čia li
goniui yra nemenko pavojaus, 
nes kartais iš šio viso ir galvos 
smagenose kur nors pūlių susi
renka.

'lai tiek apie įvairių atmainų 
kosulį. ,

Seniai, kurie gana dažnai ir 
kitokių ligų pilni, turėdami ant 
viršaus tų ligų da ir bronchų į- 

' degimų, jeigu tik biskj pasisku
bina, tai tuoj kvapo pritrūksta: 

tary
tum, kad jie visą žemę ant savo

2» Kokios bronchose permainos 
pasidaro.

niu (medicinos moksle paprastai* 
mat, 

bronchų graikiškai bronchos reiškia kvė
pavimo vamzdį, oroia, iš rein, rei

širdies liga. Tai
levų tamsybė, ku

rnėtas šimtus tu

sę. Gleivėta plėvė būna gana 
žymiai storesųe pasidalius. Da
bar didesnio ar mažesnio vamzd 
žio skylė būna susisiaurinus, su
simažinus — jau nebe ta, ką pir
miau buvo. Gana dažnai šita plė
vė mažesniais ar didesniais skau
duliais išsėta tampa, — tai 
bronchų plėves skguduliavimasj
3. Kaip ligonis dabar jaučiasi?

Kosulys ir skrejrtiavimas dau
giausiai nesmagumų ligoniui pri
daro. Kosulys gali užpulti ligonį 
bile kada, bet dažniausiai jis už
puola ji naktį ir iš ryto atsikė
lus. Kartais kosuly# ima ir din
gsta ir per gana ilgą laiką ligo
nio nevargina, paskui ir vėl pra-įtik pukščioja, tik stena, 
deda rodytis ir ligonį kainuoti.

dažnai prie 
tenka dakta- 
padidčjusius

Širdies ligas dažniausiai žmo
nės dar vaikais būdami gauna. 
Jų tonsilai pradeda gesti, taigi 
atsiranda burnoje bakterijų ir 
jų nuodų, tarytum, visas padri
kas. Tėvai j visa tai tik per pir
štus žiuri. Jeigu daro ką,< tai 
dažniausiai veda vaikus pas tokį 
“daktarą”, kurs gydo tonsilus 
“ir be peilio, ir be^ kraujo.” O 
daug veda,vaikus ir pas patus, 
kad vaikų dar nespėjusį kaip 
reikia suaugti stuburą iškraipy
tų. Tonsilai vis labiau pūva, vis 
daugiau nuodingo mėšlo vaiko 
burnoje darosi.., Pagaliau, vai
kas gauna staigųjį reumatizmą. 
Čia sykiu beveik kiekvienas gau
na ir 
prakeikta 
ri kas.
kstančių žmonių į kapus nuvaro!

Reikia todėl duoti savo vaikus 
geram medicinos daktarui išeg
zaminuoti. Nereikia vesti pas 
daktarą, kuris tonsilus vaistais, 
elektra ar kitokiais paibeliais 
gydo. Čia yra tiktai vienas mo
kslinis gydymas: peilis. Juo 
greičiau sugedusius tonsilus iš- 
imsi, tuo geriau bus.

Neišpuola Čia man šiais klau
simais daugiau kalbėti, nes ir 
apie širdį, ir apie tonsilus, ir 
apie staigųjį ir įsisenėjusį reu
matizmą, ir apie inkstus, ir, pa
galiau, apie viską, kas yra svar
bu ir naudinga sveikatos srity 
žmonėms žinoti, — visai atski
rus srtaipsnius parašysiu.
6. Ar jsisenėjęs bronchų įdegi

mas išgydoma liga?
Tai beveik išimtinai priklau

so nuo tų priežasčių, kurios tokį 
įdegimą paganyno.

Perinainymas klimato bene tai 
geriausiu yra dėl tokių ligonų 
daiktu..Tik lyg ir nesinori čia 
apie tai ir kalbėti, nes ar žmo
nės, kaip tai parasti darbinin
kai ir proesionalai, kurie tik iš 
savo rankų ar proto darbo gyve
na, gali gyventi ir ten, kur jų 
sveikatai butų geriau? Mes visi 
dažniausiai gyvename ten, kur 
duonos kąsnį lengviau gauname.

Sąžiningas ir sumanus medici
nos daktaras ir be klimato mai
nymo gali daug.gero dėl ligonio 
padaryti.

Bet... bet yra gana daug ligo
nių (rodos, tokių yra daugiau
siai), kurie net ir to menko pro
to, kokį jie paprastai turi, kuo
ne visai nevartoja. Taigi, jie 
dažniausiai visokiomis patentuo
tomis piliukėmis ir skystimais 
gydosi. O gana dažnai jiems 
'“daktarauja” aptitekoriai, patai 
ir tie labai žemos moralės “dak-

Puikus plaukai turStu būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, bet 
pleiskanos ir naikinimo darbas eina 
ranka rankon.

HaffleS
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.

Prižiurėkit gerai .savo plaukus ir .gal
vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odų nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonka Pu f f les už 65c pas 
savo vaistininkų šiandien, arba 75c 
tiesiog per paštų iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

ja pasazici iu *b<-t kad pa-aziecia'us nebūtų nuobodu, tai ir kru- 
taniuosius paveikslus rodo.

imą, 
I ir 

reikia saugotis, kad savo plau-

KENTĖJO DVEJUS
METUS

Paskiau gavo pagelbą var
todama Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound, taip 

sako Mrs. Anderson.

kas ir stiprius, jeigu jo liga, 
chroniškas bronchų įdegimas, 
yra visai savaranki liga, tai var
gais negalais galima jį pagydyti. 
O jeigu kartais ir negali ligos 
visai iš jo prašalinti, tai vis tiek 
galima labai daug jaųi padėt su 
tokia atkaklia liga aštrią kovą 
vesti, na, ir jai ragus aplaužyti.

t

Kas turi širdies Jjgą ąrba ink
stu ligą, arba:sugedusius plau
čius, ./.žinomas daiktas, čia ligo-

ir gydyti painesne. Jo gyvybe 
tokiuose atvejuose paprastai bū
na trumpesnė. Bet ir čia galima 
ligonio gyvenimą daug švieses
niu ir ilgesniu padaryti.

Rangelcy, Mąine. — “Lydia E, Pink
ham’s Vcgejable Compound labai 

..  ■ 1 J- ’l daug man pagelbfi- 
Jo h' prašalino 
skausmus šonų ir 

Uf..................................................... ’ galvos
® skaudėjimą ir nu-

I silpintų. A kcntS- 
.jau <lv<>,ius metus 
ir man išrodo, kad 

niekuomet no-
11 " ■ '' ' ..................

1 -i "i -- 
perskaitymo laiškų 

k kitų moterų kurios
vartojo Vegotuble Compound, aš nu
tariau pabandyti iu.s ir aš dabar ga 
Jju dirbti visokį darbą: šluoju, siuvu, 
skalbiu, prosiiiu. Aš gyvenu ant far- 
mų ir turiu penkis šeimynos, aš tu
riu visuomet darbo, Aš rekomenduo
ju Voe.etable Compound mano drau- 
gęms ir paročiau; kad mano laiškus 
ppMClhčtų dėl vartęjiino jūsų gyduo- 
įių”.>— Mrs. Wdltor E. Andbrson, 

370, Uangoley. Maine.
Virš 200,000 moterų yra atsakiu

sios i musų . klausimų: .“A,’r jus jra - 
vole puj'.elb;i vartodamos; l.ydiu E. 
1‘inkliain’s Yeųotablc Compounil?”

iš kieky nuo 100 atsakč )“V(>s”, 
ir todėl, kad Vegotąble Compound pa- 
aelbejo kitom.; inoh’iinis, 
bes ir jums. Pardavimui 
korius visur.

jos 1 par.nl- 
pas aplie

MokėL Pusę-- 
Ne Daugiau!

ETNOLOGIJA (šerno), apdaryta $4, dabar tik $2.
GEOGRAFIJA (šerno), apdaryta $4, dabar tik $2.

• GAMTOS ISTORIJA, apdaryta $1.50, dabar tik 75c.
GAMTOS PAJ1EGOS, apdaryta $1.50, dabar tik 75c.
GYVULIU PROTAS, apdaryta $2, dabar tik $1.
KAIP GYVENA AUGMENYS, apdaryta $1.50, dabar tik 75c.
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS’ IR ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS, apdaryta $1.25, dabar tik 60c.
18 ANGLU KALBOS LEKCIJŲ $5, dabar tik $2.50.

\ 23 ARITMETIKOS LEKCIJOS (nuo žemiausios ligi aukščiau
siai), $3, dabar tik $1.50.

13 LIETUVIU KALBOS GRAMATIKOS IR SINTAKSES 
LEKCIJŲ $3, dabar tik $1.50.

TEISIU VADOVAS IR PATARĖJAS, apdaryta $2, dabar tik $L
LYTIES MOKSLAS, apdaryta $7, dabar tik $3.50.
NEMATOMI PliiEŠAI IR DRAUGAI ŽMONIŲ, apdaryta $1.20, 

dubai- tik 60c.
SVEIKATA, apdaryta $2, dabar tik $1.
ANTRAS KRIKŠTAS, apdaryta $1, dabar tik 50c.
BEN-IIUR, apdaryta $2, dabar tik $1.
MEII.fi IR DAILE, atidarytu $2, dabar tik $1.
PORTUGALU MINYŠKOS MEILIŠKI LAIŠKAI, apdaryta $1.50 

dabar tik 75c.
RAISTAS, apdaryta $2.25, dabar tik $1.10.
TIKRI JUOKAI, ap.laryta $2, dabar tik $1.
VELNIO BAŽNYČIA, apdaryta $1.50, dabai’ tik 75c.
VIENUOLYNO SLAPTYBĖS’, apdaryta $2, daliai’ tik $1.
CHINIJA, apdaryta $1, dabar tik 50c.
IŠ MANO ATSIMINIMU, apdaryta $2, dabar tik $1.
MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠSIPLĖTOJIMAS, apdaryta 75c, 

dabar, tik 35c.
rinigUs siųskite: nionev order arba dolerius registruotum 
laiške. Kas norit kitokių knygų, reikalaukit katalogo.
Adrcsuokit (-)
' . ' ■ C

Margerio Knygynas
2023 SI. Paul Avenue - Chicago* Illinois

MEII.fi


NAUJIENOS, Chicago, III

SATYRA IR JUOKAI

1605.07

och!

A. F. CZESNA
MAUDYNES

Atdara dienomis ir naktimis.

jus

1925

valandos

TRYS DIENOS LAIKAI

SVEIKATA
prie

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Turkiškos, siilfurinės va
nos ir elektrinis gydymas

laborato 
išegza

paišiuką, 
patrynė 
kraujas 

plaukus.
kelines,

1657 W. 45th St., 
kampas So. Paulina St

Phone Boulevard 4652

i no* 
svei- 

h n J les 
būti 

AA ži- 
galiu 

ge- 
koks

gate ir 
n e u i 
nėdinti'! 
norite 
veikti 
kitę | 
nes i

JOS 
Pusva- 
Jurgis 

sutvar-

Užkrečiamos 
Ligos

i nuo 
savo 
P-jnu 

l»aga- 
Batlle 
nega

rumja i 
pasidarė

aišalu- 
vieros 

kompi-

j pietų, 
nuo 10

kad trumpoj
kompi'lių už 1 į veidrodį pa- 

laikrodėlis? Ieško 
ir ieško visur kur 

- verčia visą auzą, 
prakaituoja, bet lai-

Padaužų informacijos 
biuro pranešimai

seksis taip 
kuriai pa- 

suteikė... ex-

Taip kaip 
žiuretumes i 

veikslą.

Domei PadauŽŲ priete 
liy ir neprieteliu

pagyrimo 
reikalavi

mo 7/c ; prašymo 3%; užuo
jautos 3%; visokių kitokių, ku
rias nežinau nei kaip užvardy-

žinoma, nėra reikalo 
skeli)!i. Bet Padaužas

tautiniam krutėjimui

Meška dar nepagauta, o jos 
kailis jau bandoma parduoti ir 
pelnu pasidalinti.

Dalykas toks, Chicagoįe įvy
ko “slaptas” pasitarimas, <kur 
skambalninkai paskyrė Lietu
vai valdžią. Kai jų tavorščiai 
Lietuvoje laimės rinkimus, tai 
kiekvienas skambalui nkų gaus 
šiltų šilčiausią vietą.

Padaužų gildą pataria skam- 
balninkų frakcijos lyderiui iš
mokti tinkamai dėvėti fraką, ci- 
linderį ir baltas pirštinaites: ko 
gera, jam gal bus pasiūlyta su
daryti ministerių kabinetą .

h veikas, ener- 
” ir vikrumų? 
plonas, nervin- 
uuukią ligą ar- 
neapsižiurėjimą ? 

k a tos padėtia jų
jų* pri- 

galite atgauti 
r energijų. AA 

A A galiu pa- 
vyri&kumą.

už pasekmes. Va-

nuva- 
paims 

visi leisis į 
kitur. Jurgis 
Jono namus 

O Jur- 
ir rengėsi 

lai-gi ši pro- 
prie širdies

ie pasikni- 
antrą pan

ai) Iros 
pažadė
jau iru

ti Padaužą skyrių, kad nepira- 
žiopsotute tų taip svarbių isto
riškų dokumentų.

Visus, kurie užsisakėte rezo
liucijų, prašome turėti kantry
bės ir nebaderiuoti musų Mi- 
nistėrių, kurie užsiima visai 
kitokiais reikalais. Jūsų orde
rius išpildysime ir rezoliucijas 
Padaužų skyriui pakabinsime 
taip greit, kaip musų Sekreto- 
rius-rezoliucijų specialistas su
grįš iš Rusijos, kur jis yia iš-

kaip čia pasak i u 
sau, 
niain 
sius,

Tai yra paprasti simptemai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagcl- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedalioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

Dabar naujai išradome mlnera- 
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.

veidrodį
Pusva 

rado su

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

ser- 
esate 
g a -

Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

Jeigu ex-dentistas bus išrink
tas Sandaros prezidentu, tai jai 
baisiai seksis, — 
kaip a. a. “Lieiuv 

I skutinį patepimą 
' dentistas.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

telegrama 
Gegužio 15 d., 

Padaužų Gildai, 
Ton pačion Vieton. 
Po» to, kai atskalūnui 

šiam nuo bolševikiškos 
Trockini jdavuiau tris 
les ir po to, kai jis vėl paliko 
ištikimu ir karštu, dar karštes
nių bolševiku, negu jis pirma 
buvo, Rusijos komunistų dikta
toriai užsakė pilių už $555,000. 
Rankpinigių davė $235,000. Li
kusią dalį prižadėjo prisiųsti, 
kaip tik pirmą siuntirfį pilių 
gaus.

Kominterno pirmininkas Zi- 
novjevas užtikrino orderį ver
tės $3,333,333 trumpoj ateityj.

Rusijoj rpan viskas pavyko 
atlikti geriau ir greičiau, negu 
aš tikėjaus.

Rytoj išvažiuosiu į Lietuvą

Vienas pajotžarga siundo po 
nias ir paneles, kad josios pa 
daužoms pašones gnaibytų.

Dešinioji pašonė vieno padau 
žos jau nukentėjo.

Jurgis
apsivilko baltus 

marškinius, bet 
r kalnieriaus 
ir žemę ko- 

pversk. Už va-

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, )6 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.

turės 
I^eppos 

kopusius ir 
su ci-

Išsitraukč Jurgis iš kiŠenia^s 
mažą veidroduką ir vėl pasi
žiurėjo: viskas tvarkoje, tiktai 
jisai dar pasilsio reikalingas, 
o jau tuojaus bėgs prie Jono ir 
Katriutės.

Už pusvalandžio Jurgis at
sistojo, dar kartą pažiurėjo į 
veidrodi ir apsiaustą pagrie-i 
bęs bėgo laiptais žemyn, bet 
sumanė dar kartą pažiūrėti į 
veidrodį, kad Katriutei butų 
viskas kaip reikia. Jurgis vėl 
ištraukia 
kišeniaus

pilės 
reiškia šit ką: 
komunistų pilės 
veikia ant žmogaus. Jeigu ra
miausiam klerikalui įduoti vie
ną pilę, lai jis jiojau parausta, 
pradeda šauktis prie švento Le
nino ir prašo priimti jį į ko
munistų partiją. O jeigu dvi 
pilės įduoti, tai jis palieka rau
donas, kaip keptas vėžys, su
syk išmoksta bolševikiškus po
terius ir keikia viską, kas ne- 
bolševikiška. Nu, daleiskini 
sau, jeigu barberiui įduoti tris 
pilės, tai jis, bracia, pavirsta 
geriausiu kalbėtoju, bolševikiš
ko laikraščio redaktorium ir di
džiausiu kominterno tėžiy žino-Žemiausjo P. P. P. supos 

chemiko vyriausias pomočnin- 
kas praneša, jog maždaug taip 
sakant, beveik pasisekė padary
ti naujas pilės, kurioms var
das numatoma skambpilės. Tų 
pilių ypatybė esanti tokia: kai 
aidoblistui užduodama viena 
pilė, tai jis pradeda nerianti ir 
apie tėvynės meilę kalbėti; nu
rijęs antrą pilę, jis pasiryžta 
tėvynės labui dirbti ir rengti 
bankietus visokių “siratų” šel
pimui; surinktas gi aukas jis 
žada tuoj pasiųsti, kur reikia, 
bet siunčia tik tada, kai yra 
prispirtas tatai padalyti. Po 
trečios pilės toks žmogus pasi
daro ištikimiausias skambalnin- 

ir šau- 
prieš

Apie šitų pilių išradimą tuo
jau buvo pranešta Rusijos ko
munistiškiems diktatoriams, ko
minterno pirmininkui Zinovjo- 
vai ir Lietuvos klerikalinių 
partijų vyriausiam komendan
tui Vailokaičiui. Nuo jų visų 
gavome (porą savaičių atgal, 
tik iki šiol tylėjome) prielan
kius atsakymus su pasižadėji
mais duoti didelius orderius, 
jeigu mes užtikrinsime pilių ge
rumą ir padarysime tam tik
ras sutartis su jais.

Kaip matote visos rezoliuci 
jos užsakytos svarbiais klausi 
mais ir nėra abejonės, kad jos 
bus labai įdomios ir baisiai nau 
dingos
Visiems patariame atydžiai sek-Į tartis su-Vailokaičio pastum

dėliais.
Su padaužiškais linkėjimais. 

Sekretorius.
Kaip matote, Padaužų Poli

tinių Pilių korporacijai labai 
sekasi, tad visi prietemai ir ne
prieteliai, kurie tik norite pa
sipelnyti ir kartu atlikti komu- 
listams ir klerikalams naudin
gą darbą; pirkite minėtos kor
poracijos šėrus dabar, n®® gWt 
pabrangs.

—Skretoriaus Pamočninkas.

suranda 
užsideda ant 

pasi
jau tikrai

i pas 
? Atei 
prie rna-

Dr. W. R. 
Register,

109 N. Dearburn 
S t., 12 augštas 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia ♦ reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių. Delei to 

reikalingu įspėti skaistveides:
Bukite atsargios’ Nes kai Pa 

daužos ims ponioms ir pane 
lems pašones gnaibyti, tąsyk...

gy> lau «|«-| kraujo 
shii j gydąs pa. 

medicinos |>r«k- 
nripažintos neij-

Aituo mo- 
AA vartoju savo 

noru rna čie- 
» jėirtkimui 

ir geriau- 
sun

kas, keikia “Naujienas 
kia mitingus protestuoti 
Padaužas.

Nulipo Jurgis žemyn n 
sišliejęs prie sienos stovi 
prnvdžiuoja Jonas su Katriute 
- abu linksmai šnekučiuoja ir 
Jurgio nemato. L’žcimpino Jur
gis aukštyn, vėl j veidrodį pa
žiurėjo, numėtė apsiautą ir su
griuvo j savo suveltą lovą.

—Padauža 1.

ir neprietelių.
Apznai minus, kad Padaužų 

Gildos rezoliucijų rašymo spe- 
cialistas-ekspertas kepa įvai
raus turinio rezoliucijas ir pa
siryžęs yra patarnauti visiems 
norintiems protestuoti, pradėjo 
neapsakomu smarkumu plaukti 
užsakymai iš visų pasaulio 
kampų-kampeli ų, paarti j ų^parti- 
jėlių, draugijų-draugijėlių ir 
kliubų-kliubelių. Pagal užsaky
tojų gerus norus bei jų pagei
davimus, rezoliucijas padalinau 
maždaug^ sekamai: protesto 53 
%; papeikimo 17% 
6% ; paraginimo 9% 

prašymo 3%

THE HOUSE OF HEALTH
(Federation Bldg.) 

164 \V. Washington Str.
Chicago, III.

Užprašome visus atsilankyti, 
suteiksime dykai patarimus. Gy
dome visas chroniškas ligas, 
kaip tai nervą ligas, odos ligas, 
kraujo ligas, kaip vyrų taip ir 
moterų, reumatizmą, rugštumus 
kraujuje. plaučių" ligas, širdies, 
kepenų, skilvio ir inkstų. Viso
kias formas persišaldymo, ast
mą, egzyiną, skaudulius, odos li
gas ir kitokias ligas, kurių kiti 
daktarai negalėjo išgydyti.

Musų tikras išegzaininavimas 
ir laboratorija parodys tikrą 
stovį jūsų sveikatos stovį taip 
kaip knygą. Liga tikrai pripa
žinta taip kaip pusė išgydyta. 
Egzaminuojame su X-Ray ir su 
mikroskouu ir su opthalmic gy
dome užkietėjimą arterijų. Iš
tiriame spaudimą kraujo, taip
gi vartojame visą mokslinį ži
nojimą dėl gydymo ligų.
Musų 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 
jūsų kaimynų ir kitų gerų 
cientų, kurie alėjų į inusų 
są ir liko išgydyti.

» tatai 
paėmė 

pagunda nors kartą pasigarsin
ti, jog ir jie valgo vakarienę. 
Sakysime, skambalninkai kas 
antra diena garsina vakarienę, 
kur visuomet dalyvauja nesenai 
atvykęs iš Lietuvos svečias.

O gal jie tari >v»’,iui tik 
antra ar trečia diena “užfundi- 
ja” vakarienę ir(nori, kad vi
suomenė apie tai žinotų.
Padaužų gildos dvasiškas vadas.

Klerpilės, lai klerikalų politi
nės pilės. Jos veikia ant žmo
gaus taip pat, kaip kompilės, 
tiktai rezultatuk yra kitokį. Jei-

I

gu įduoti komunistui dvi pilės, 
tai jis pavirsta nuolankia kle- 
rikališka avele ir šventai piklc 
kunigų įsakymus. O jeigu ar
šiausiam kainunistų kalbėtojui 
įduoti tris pilės, tai jis tuojau 
pavirsta klerikalų kalbėtoju ir 
niekina viską, kas neklerikališ-

PUBLIKA KLINIKA
Del .sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT IŠSIGYDĖ NUO 

U2SISENEJUS1U EIGŲ 
Specialistai kraujo ligų 

Kraujo ir šlapumo egzaminacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
Čepus 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 
Nedėlioj 10 iki t

Skambalijoje neramu: kilo 
revoliucija. Karalystės bosams 
gręsia rimtas pavojus netekti 
armijos. Atsirado daugybė 
“miatežninkų”.

kemikas-genijus 
, nu, duokim 

pirmiausia išrado, politi- 
krutėjimui reikalingiau- 

dviejų rųšių politines pi- 
Būtent, k imi)lies ir kler- 

šitie moksliški žodžiai 
konipilėsr tai 

Jos baisia:

$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 y r;, pa
skirta dėl sergančių.

SPECIALIS GYDYMAS 
už PUSĘ KAINOS 

Gydymas nuo užnuodijimo Kraujo, 
Pūslės, šlapumo ir Chroniškų Ligų 
Viena geriausiai jrengtų institucijų 
dėl gydymo tų ligų.
Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau
ti geriausį 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 <lel Silpnų Vyrų, $5. 
Kaulų Raumenų ir Nervų Gydymą* $2 Iki $5 
Gydymas Odoa lirų — Aętine Raya, $3.
Rlo-Chemic Kraujo Serum Gydymas, $10. 
Pasitarimas ir Egzaminacija Dykai 
Reikalaukite knygelės dėl Specialių 

( Ligų. Duodamos veltui.
Vyrų priėmimo kambarys, 506—Mo
terį) priėmimo kambarys, 508—Kal
bame visokias kalbas.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St., kamp. Monroe, 

Chicago.
Penktas aukštas, Crilly Namas

25 metai tame Name
VALANDOS:

Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 

Pauedėly, Seredoj ir Subato, 
ryto iki 8 vakare.

Jurgis j veidrodį žiuri
(Gal bul feljetonėlis) 

Siibalos vakare Jurgis susi 
tarė su Jonu pasivažinėti. Jo 
nas turi aulomobiliiiką 
jiedu nedėlios ryte 
tuonios susitiks, pušku 
žinos į Brighlon Parką 
porą merginų 
laukus, miškus 
prižadėjo ateiti 
truputį prieš ištuonias 
gi§ mylėjo, Katriutę 
su ja apsivesti 
ga jam ypatingai 
lipo. Jisai ja n keletą kartų ją 
buvo sapnavęs. Katriilk'i jisai 
nelabai tiko savo nerangumu.

Atsikėlė Jurgis apie sep
tintą, užsimovė vieną autę 
(pančiaką) ir pažiurėjo j veid
rodį: plaukai pasišiaušę, barz
da neskusta, dantys pageltona
vę, apatiniai marškiniai juodį, 
kairės kojos nykščio nagas ne

trūksta.
I ž pusvalandžio 

Jurgis kepurę 
galvos, paskutinį kartą 
žiuri j veidrodį 
bėga žemyn.

Bei jom užėjo noras ir 
laikrodėlį pažiūrėti. Dievuliau 
tu mano: -.septinta valanda po 
pietų....

žino, km* tos nosinės 
Pusvalandį pasiknisęs 
surado peroykščią nosinę 
kišo į kelinių kišenių.

Jurgis pažiurėjo i 
kaklaraiščio truksiu, 
landį pasiknisęs jisai 
dėvėtą kaklaraištį.

O savo Katriutę reikia tin
kamai pasitikti. Jurgis vėl pa
žiurėjo j veidrodį ir atsiminė 
parfumą. Išvertęs visus skar
malus surado bonkulę padū
mos ir apsipylė sau ant marš
kinių.

Jurgis šiuo laiku ('jau buvo 
pusėtinai apilsęs, nes jau buvo 
pietų laikas: paprašė kavos ir 
keksų. Už pusvalandžio Jurgis 
jau gatavas.

Jurgis vi 
žiurėjo: kur 
Jurgis, ieško 
'tik prieina — 
skubinasi 
kredėlio nėra ir gana. Susivė-Į 
lė Jurgio plaukai, nukrypo kai-’ 
nierius ir išlindo kaklaraištisj 
o nuo kaktos dideli prakaito 
lašai žemyn riedėjo. Galų gale 
Jurgis atrado laikrodėlį ves- 
tkės kišeniuje įsidėjęs ir už
miršęs, o tas nevidonas guli 
sau ir tyli.

Prisisegė Jurgis laikrodėlį 
ir vėl į veidrodį pažiurėjo. Rei
kia plaukai šukuoti, kalniėrius 
taisyti, kaklaraištis perrišti, 
švarkas apsivalyti ir burną nu
siprausti. Jurgis dabar jau dir- 
,ba ne juokais

Padaužą respublika nutarė 
nutraukti diplomatiškus ryšius 
su Skambalija, bet karo ne
skelbs: lauks, kol pasibaigs 
S k am ba i j o j e re vol i u ei j a.

laimi 
ilpninan- 
pa«inau- 

proga. 
ir iftarydy- 

neu- 
<>doo 
yra

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aulta dangus.

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
3) — VAKARAS

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutare
negali būti
1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius išvalo;
8) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie 

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
639 W. 18th St., Chicago, Illinois.

Ąr jin esate 
Kingas, pripildytai 
Ar jus ejsate 
rmh, turite chron'.ikų ir 
ba nil|,n'.imų 

Nežiūrint 
sų yru 
valote Buiinoti, 
savo sveikatą, 
paaelbėjau 
Kolbėti jums 
Jus mokėsite 
landos nuo 
Utarninke, ______ _
to iki K vai. vakare, 
ryto iki 1 po pietų.

DR. J. R. MABEE
337 W. Madison St., Chicago, Ilk

Suprantama, Padaužų Gildą 
nutarė užmegsti pirklybinius 
ryšius su tomis'karalystėmis ir 
įgaliavo sekretorių vest tolimes
nį pasitarimą, (ii sekretorius 
nieko nelaukęs, prisikrovęs vie
ną “siutkeisj” kompilių, kitą— 
klerpilių ir orlaiviu iškiūtino į 
Rusiją, o iš ten skris j Lietuvą.

Užvakar gavome nuo sekre
toriaus telegramą, ir kaip mar 
tyt, jam gerai sekasi. Jis jau 
padaręs keletą sutarčių su Ru
sijos diktatoriais ir gavęs už
sakymą vertės $555,000. Gi 
kominterno pirmininkas Zinov- 
jevas užtikrinęs, 
ateityj užsakys 
$3,333,333.

šit sekretoriaus

Poryt vakare Padaužos 
iškilmingą vakarienę 
restorane 
kramtys “pork chopsą 
buliais.

Pusvalandį lovoj 
sęs, Jurgis I surado. 
čiaką, užsimovė ant 
kojos ir včįI į veidrodi 
jo. Tuo tarpu barzda 
pūtį ilgesnė pasidarė 
gis nutarė ją nuskusti

Nuskuto Jurgis ba 
veidrodžio, nusiprausė ir plau
kus apsišukavo. Vėl į veidrodį 
pažiurėjo ir pamatė, kad pan- 
čiakos smunka: reikia 
kuom nors prilaikyti, 
landį pasiknisęs surado 
garterius ir pančiakas 
kį. Pažiurėjo į veidrodį: plau
kai susitaršę ir iš barzdos 
varva raudonas skystimas tri- v
josei vietose.

Pusvalandį padirbėjęs Jur
gis susirado stiplinį 
jį tinkamai pašlapino, 
tas vietas, iš kurių 
varvėjo ir su

Užsimovė 
diržo neranda 
viršutinius 
trūksta sagučių 
nėra kad tu čia 
jom aukštyn 
landos Jurgis surado diržą, sa
gutes ir kajnierią. Bet plyniai 

dingo. 
Jurgis

yra ž.ihomn»

Didysis Ofisas:
S. Hermitage Avė, 

Yiirds 1741 ir 4040, 
SKYRIUS

So. Fairfield Avė.
I. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1901 W. 1 tth Str.. Cicero. 

Tol. ( icero 8094

Simpatiškus—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

puta rna vi man

EUDEIKIAI
Pagrabų Vedėjai

njoj 
minavimo.

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų <lel sptelio- 
jamų gydyto
jų, ateikite ir 
d a s i ž i n li
kite tikrą tie
są apie savo 
ligą. Egzami
nuojame su 
pagelba X-Ray 
ir Mikrosko

po. Jeigu yra reikalas dėl galu
tino ištyrimo ligos ir dėl užtikri- 
rinimo gero gydymo, egzaminuo
jame taipgi kraują, šlapumą ir t.t.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nų vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu- 
siems dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gero 
ir teisingo gydymo.

“606’ "914”
TIKRA PAGELBA

{čirškimai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (įčirškimas gyduolių j 
gyslas) surevoliucijonizavo visą 
medikalę praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi speciales interve
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoju naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekminga gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:30 vakare. Utarninke, seredoj ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Nedė
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DR. W. R. REGISTER
109 N. Dearborn St., 

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

? ■ <1»« rl.as
k&rnaa
komių

Snmu, armonika. I
naujos nrmonlkoa Raratv
Keikalaukil* miltų kata

rni) 
paa 
jfaa 
minavimo 
Ai tuojau pradėjau vartoti Jūsų py 
įlynių ir gitvau 
junų puikaus Kydymo 
viaai sveikas ir 
KIM.

"Mai.o Rnrlrėa 
ju Jūsų gydymą 
Kimtiene žmonėms ir 
matyti su jumis. Su

"FRED 
4888

M JĮIS SERGATE?
Ar norite būti išgydytais už 
ketvirtą dalį paprastoH kainos?

Per visą šį mėnesį gydysime 
visus sergančius, kurie tiktai 
atsilieps pas mus už ketvirtą da
lį paprasto mokesčio. Mes gydy
sime jumis tokiu pat budu ir 
tokiomis pat gyduolėmis, kai]) 
j ils mokčlumėt pilnų kainą. Tas 
specialis pasiūlymas yra pada
rytas supažindinimui sergančių 
žmonių su labai geru ir pasek- 
misgu gydymu HOUSE of 
HEALTH.

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

Dr. B. M. Rom atpiginti
35 S. Dearborn St nuo

rlau.lo mnterlolo. 
j nauja*. Muku 
luoto* 0 metam* 
logo Alandien.
North America Accordion Mfg. Co, 

Ha. Hal.t.d Ht.. Chleato. J

Jus galite but išgydytas
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pasisekimo

Viri

Ex-ilentistas, kuris 
Sandaros prezidentus, 
nepaprastai karingas.

Jis muša kumščiais 
žada opoziciją “pamokinti”.

O opozicija tik dantis rodo
Ji sako:
—čia ne sielska 

šysi.
Koks tai pabalda pasakė:
—Nors Aleksandras Makedo

nietis buvo ir didelis žmogus, 
bet tai dar nereiškia, ji>4 reikia 
staląi daužyti.

Mes visi žinome, jog ex-den- 
tistas yra šaunus vyras, liet juk 
tai dar neduoda jam teisės sta
lus daužyti.'

Juokdariai sako, jog jis yra 
smarkus nuo kulnų iki smakro, 
bet “not from the chin up”...

GYDOME VYRUS 
$50 ?XU $10

Iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius vyrus tokia maža 
kaina kaip $10.

North America Accordion Mfg. Co.
Vieta gerą 

ir lengvi-ų 
armonikų 
Jungt. Vai- 
etijime. Mee 
nevarto jame 

importuotų ar
monikų ; vtnl 
muaų inntru- 
nientai y r*
padaryti čio

Chlca- 
Vieae 

i atlie- 
ran-

H ge- 
mainoin

kenkianti nuo chroniniu) 
Hunkių ir ai 

R,. f ių ligų
i ,- įlokite

\ Gydymu* 
Vg maa chroniškų 
770- riliu, kraujo, 
Hki ir nkilvio ligų,
UK mano gyvenimo

bau. Aft geriau 
r riu upKaugoti 

katą Dok i 
žmonių, vietoj 

[■mKI jų valdytoj 
LB /Z 'J nau, kad 
Maber nuteikti juniH 

riaue] gydymą, 
me-dicinoi rnuk-de.

Europines * Q 4 Ą
Gyduolės □ I M-

TIKRĄ PAGELBĄ 
Jčirlkimaf Ūdrini j 

suirimo. |<'*irikimai tie 
darė tikrų revoliuciją 
fikoje; ligos Iki fiiol 
gydomomis, dabar gnlima 
kaliniu budu išgydyti 
praktikoje vimuh vėlinuKius 
pus, antitoksinus, apeciule 
gyduoles,/ vėliausiai išra«tu< 
sius Įrengimui dėl greito ižgydym 
kių ligų. Prisidėkite prie didelio skait
liai užganėdintų ir išgydytų žmonių, 
kurie kasdien ateina j mano gydymo 
kambarius. Ateikite šiandien dėl iftegza- 
minavimų diskai.
$10 X-Ray egzeminacija $1 

Chicagos gyventojas suteikia į 
savo patarimą 

“Chicago III.
“GerbiamaH Dr. Mubee,

“Ak noriu jums tarti daug sykių 
gerą gydymą ir ikgyslymą, 

gnvuu nuo jūsų. Kaip jus 
, aS visuomet kentėjau 
ir te-veik iAl.-idau vfo>ą 

palengvinimo, 
laktam prie kito, 

sanatorijoj, I 
.Ir tai dnr 

buvau visai 
jūsų 

* tuojau 
buvau jums

kad jus po esrža
mano

Slaptos 
Ligos

Gydomos geriausiu ir pasekmingiau- 
siu metodu

Nauji Arsphenamine ir Luescide gy- 
dymai yra ge- 

ą riausi ir tikriau-
A sis išgydymas

JįzJ 11110 kraujo suiri-
mų ir Sifilio. Del

V. -Č labai didelio skai-
Čiaus atsilanky- 
mo ligoni^ pas 
Dr. Ross gydymo 

Hk _ tų ligų, jis galėjo
kainas

ai iu už 
kurį aš 
atnimenat,
tintą suradimui 
nuo vieno 
liau atsidūriau 
Creek, Mftfhigati. 
vuu pagelbės.

prąkti&kui 
kuomet skaičiau 
lalkrnžtyje ir t 
jus. Luitai I 

už pureižkimą, 
galėsite

apskelbi- 
atvažiavau 
— > dekin-

iigydyti

greitą pageibą nuo 
Aš dabar esu 

kaip naujas žmo-

žodžiu rekomenduo 
bito kokiems ser 

patariu pasi 
pagarba, 
WAGMAN, 

I Bosvvorth.*

Kokios rųšies žmogus 
esate?

stiprus, 
y “peri 

silpnas

per jūsų
kokia avei 

arba kokia priežastis 
kaip jus 

stiprumą I 
tukHtnnėiams.

ištobulinti 
tiktai

H ryto iki 5:30 vul. vakare 
Seredoj ir Subatoj nuo 9 ry 
vai. vakare. Nedėlioj nuo S


