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Sukilimas Baltgudijoj
60,000 balt gūdžių armija kovo

janti su raudonąja armija

DANCIGAS, gcg. 18. Balt* 
gildijoj prasidėjo rimtas suki
limas prieš sovięlų valdžių. Su
kilėlių armija, skaitanti 60,000 
žmonių, ir generolo Bozovskio 
vadovaujama, esanti užėmus 
jau didelę Minsko gubernijos 
dalį.

Sovietų raudonajai armijai, 
kovojančiai su sukilėliais, va
dovaująs generolas Budenni.

Konstitucijos garantijos
Ispanijoj atsieina

Buvęs gubernatorius, kaltinamas dėl ėmimo kyšių. — To- 
pekoj. Kas., dnban eina byla buvusio Kaušas valstijos gu
bernatoriaus Jonatlųmo M. Davis’o (kairėj), kaltinamo, kad 
būdamas gubernatorium jis už pinigus paleisdavęs iš kalėji
mo kalinius. Paveikslėly, dešinėj, Davis’o advokatas llar- 

.vey. \

Baltgudija sukilus 
prieš sovietus

Diktatūros viešpatavimas 
Ispanijoj panaikintas

> ■» ■II I I ' -

Anglija proponuoja reikalauti 
sovietų divorso su kominternu

Karaliaus dekretu, diktatūros 
įvesta N apsiausties padėtis 
krašte pa naikint a’**“**

MADRIDAS, Ispanija, geg. 18. 
— Karaliaus Alfonso paskelb
tu vakar dekretu, apsiausties 
padėtis Ispanijoj panaikinama 
ir kraštui grąžinama visos 
konstitucinės teisės. Karo teis
mai, kurie iki šiol sprendė ir 
visokias civiles bylas, panai
kinami ir a įsteigiama papras
tieji civiliai teismai. •

Į Karo diktatūros viešpatavi
mas Ispanijoj prasidėjo 1923 
melų rugsėjo 15 dieną. Jį įs
teigė generolas Primo de Ri- 
vera, kurs, susimokęs su kitais 
karininkais, tuomet privertė 
minislerių kabinetų rezignuoti, 
išvaikė parlamentą ir . patsai 
patapo Ispanijos diktatorium, 
paskelbęs visame krašte ap
siausties padėtį.]

Proponuoja reikalauti 
soviety išsiskyrimo su 

III Internacionalu
LONIMŽN'AS, geg. 18.

Laikraščio Daily Herald Bėdi
no korespondentas sukos suži
nojęs iš autoritetingų šaltinių, 
kad Anglija davus propoziciją 
santarvės valstybėms pasiųsti 
sovietų valdžiai bendrą notų 
su reikalavimu, kad ji visiškai 
išsiskirtų su komunistų inter
nacionalu ir išvytų iš Maskvos 
nacionalu ir išvytų iš Maskvos 
to internacionalo centrą.

Komentuodamas tų praneši
mą Daily Herald sako, kad 
tokia propozicija, jei ji duotų 
vaisių, atneštų nelaimę visam 
pasauliui, kadangi ji lengvai 
galėtų sukurti vėl karo gaisrų. 
Toks reikalavimas, tai, pasak 
laikraščio, nelemtas kišimos į 
kitos valstybės autonomijų ir 
apskaičiuotas neprietelingumo 
aktas.

NEW YORKAS, geg. 18. 
— Ties Nerw Dorp, Staten Is- 
land, vakar nukrito į vanderg 
nacionąlės gvardijos aeropla
nas. Skridęs juo Įeit. Jordan 
užsimušė.

Biblija, Mokslas, Bryan’as 
ir Darrow'as

Kas moka pinigus mokytojui, 
tas turi ir spręsti, kas moky
kloj turi būt mokoma, sako 
Bryan. — Bryan’as. durnius, 
sako Darrow.

NEW YORKAS, gcg. 18. — 
Kalbėdamas šiandie presbite
rių kunigų mitinge, Brookly
ne, žinomas evoliucijos mokslo 
priešas, VVilliam Jennings 
Bryan, aitriui gynė Tennessee 
valstijos naujų j į įstatymų, ku
riuo uždrausta dėstyti mokyk
lose evoliucijos mokslas, pa
reikšdamas, kad “ranka, kuri 
rašo mokytojui algos čeki, turi
ir nuspręsti, ko mokykloj turi 
blit mokoma.” “Kol musų do
lery yra žodžiai ‘In God \ve 
trust’, ar mes galime kam nors 
leisti Mavo mokyklose skelbti, 
kad Dievo nėra?4’ posmavo 
Bryan’as. “Kol musų prezi
dentai, užimdami savo vieta, 
prisiekia biblijos, ar mes gali
me leisti kam nors skelbti mu
sų vaikams, kad biblija me
luoja?’

Bryan’as pareiškė, kad jis 
padėsiąs vesti bylų prieš Day- 
lono, Tenn., mokytoji Scopes, 
kad jis butų pasmerktas už dė
stymų evoliucijos mokslo mo
kykloje.
Bryan’as kai Nerona^, sako 

•Darron.
Garsus Chicagos advokatas 

ir mokslo vvras, (’larence 
Dtirro\v, kalbėdamas Ne\v Yor- 
ke, palygino Bryan’ų su Nero- 
nu.

“Neronas”, sakė Darnnv, 
“bandė krikščionybę nužudyti 
persekiojimais ir jsta tymais. 
Bryanųs irgi nori įstatymais 
užkirsti kelią šviesai. Nerimui 
nepavyko, nepavyks nė Bry- 
anui. Tennessee valstijoj šian
die daugiau žmonių studijuoja 
evoliucijos mokslų, ne kad pir
miau, kol draudžiamas įstaty
mas nebuvo išleistas, ' lygiai 
taip, kaip kad Nerono perse
kiojimai tik dhugino krikščio
nių skaičių.

“Žmogus gali būt labiausiai 
įsitikinęs savo idėjomis, bet 
jei jis yra išmintingas, jis ži
no, kad yra vietos dar abejoji
mams ir debatams. Bryanas 
betgi to nepripažįsta. Jam sto
ka inteligencijos. Jei pono 
Bryano idėja* apie tai, kų žmo
gus turi daryti su laisvąja 
mintim, butų gyvenus visų iš
tisą istoriją, tai mes dar šian
die tebedegintume ir tebekar
tume raganas ir tebebaustume 
asmenis, kurie skelbė, kad že
me apvali.”

Dąrrow pareiškė, kad * jis, 
kartu su New Yorko advokatu 
Dudley Eield Malone, be jokio 
atlyginimo stosią Duytopo, 
Tenu., teisme ginti mokytoją 
Scopes, kaltinamų dėl dėstymo 
mokykloj evoliucijos mokslo.

Soviety vadai mato pavojų 
komunizmui

• ' 4 •Raginu komunirtus taikytis su 
socialistais, kad bendrai ko
vojus prieš stiprėjančią re
akciją.

BEHLINAS, geg. 18.. Ru
sijon komunistų partijos kon
grese Maskvoj sovietų valdžios 
atstovas savo kalboj įspėjo ko
munistus,’kad jie turį eiti ran
ka už. rankos su socialistais, 
nes kitaip, girdi, pavojus orė
siąs visam komunistų judėji- * 
mui. *

Maskviškis atstovas kritika
vo Vokietijos komunistus dėl 
to, kad jie netiesioginiu būdu 
prisidėję prie išrinkimo feld
maršalo Hindenburgo Vokieti
jos prezidentu. Išrinkimas 
Hindenburgo prezidentu ir su
mažėjimas komunistų balsų 
skaičiaus, sakė maskviškis 
atstovas, , tai esąs' įspėjimas 
komunistams, kad jie turį sa
vo atkaklaus užsispyrimo tak
tiką, kurios jie iki'šiol laikėsi, 
mesti, o vietoj to stengtis susi
artinti su socialistais, kad ben
drai su jais kovojus prieš įsi
galinčią reakcijų.

Tas pats klausimas buvų 
svarstomas Rusijos komunistų 
partijos suvažiavime Maskvoj. 
Premjeras Rikovas tame su
važiavime taipjau įspėjo, kad
dėl stipraus komunizmo pres- s
tižo nupuolimo užsieniuose ko
munistų judėjimui gresiąs pa- 
v< jus. Rikovas pareiškė, kad 
Rusijos kaimynė vai* lybės 
pastaruoju laiku ėmusios Vis 
labiau ir labiau ginkluotis. 
l3in^enbi»/i go išrinkimas ta 
ginklavimus judėjimą dar la
biau sustiprinsiąs, ir nors šiuo 
tarpu karo pavojaus dar nesu, 
bet tai vis tik esąs blogas žen
klas, ir Rusija turinti taipjau 
savo kariuomenę didinti.

• Toks ?«. buvo nusistatymas 
rusų komunistų partijos suva
žiavime Maskvoj, ir po to Vo
kietijon buvo pasiųstas specia
li^ delegatas išaiškinti padėtį 
vokiečių komunistams.

f'

Lenkijos ginklavimos
Lenkija aplamai pradėjo 

stropiai ginkluotis. Tai matyt 
iš atstovo Zaluckio pranešimo 
Lenkijos seime. Zaluckis parei
škė, kad per pastaruosius dve
jus metus (Lenkija padvigubi
nus savo pajėgumų šautuvams 
fabrikuoti ir kitokioms karo 
medžiagoms gaminti. Karo mi- 
nisteris ' Sikorskis pranešė, 
kad per praeitus metus Lenki
ja pakista tydiii^is keturiasde
šimt naujų fabrikų karo me
džiagoms gaminti, ir reikalavo 
padidinti karo biudžetų.

Iš debatų paaiškėjo, kad 
tiek 'Lenkija tiek Rusija stip
riai susirūpinusios dėl Hinden
burgo išrinkimo.

Sovietų koncesijos užsienių 
kapitalistams.* •

Tame pačiame kongrese Mas
kvoj premje.ras Rikovas davė 
pranėšimų apie koncesijas, ku
rių sovietų valdžia davė Ang
lijos ir Amerikos kapitalis
tams, būtent, Lenos aukso ka
syklų, metalo kasyklų (hale, 
Altajuj ir tt. Jis pareiškė, kad 
tai esąs geras ženklas Rusijai, 
nes tatai galų gale privesių 
prie to, kad Jungtinės Valsti
jos turėsiančios pripažinti so
vietų Rusiją.

MAN AGI’A, Nikaragva, geg. 
18. -h- Nikųragųos ministerių 
Jungtinėms Valstijoms paskiri 
ta buvęs prezidentus Martines. 
Jis išvyks į \Vasliingtonų bir
želio mėnesį. y

Vokietija vykdysianti 
Oawes'o. planą

BERLYNAS, geg. .18. Už
sienių reikalų minisleris Slre- 
semanas šiandie pareiškė rei
chstage (parlamente), kad Vo
kietijos valdžia vykdysianti ir 
toliau Dawes’o planų, kaip ji 
iki šiol kad darius. Parlamen
to didžiumos ir kabinetai galį 
pasikeisti, bet jis nematąs, kad 
kuri nors administracija gale- 
tų apsilenkti su programų ir 
politika, kurie jau buvę pri
imti.

Oficialis oro biuras šiai die- 
nai pranašauja:

Chicago ir apielinkė Ap
lamai gražus oras; šiltėja; vi
dutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 18 E. >

šiandie sauk" teka 5:26, lei
džiasi 8:06 valandą.
----------- -r- s ■ w ■

PINIGU KURSAS
Vakar, gegužės 18, užsienio pini- 

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.8,4
Belgijos, 100 frankų .... *5.08
Danijos, 100 kronų ...........$18.34.
Franci jos, 100 frankų .......... $5.22
Italijos, 100 lirų ...........  $4.09
Lenkijos, 100 zlotų .... $19.20
Norvegijos, 100 kronų .. $16.851 
Olandijos, 100 florinų ...440.20 
Suomijos, 100 markių ........... $2.54
Švedijos, 100 kronų ..... $26.80
Šveicarijos, ICO frankų ....... $19.37
Vokietijos, 100 markių ........ $23.81

Lietuvos Pinigą Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:
'50 litų ...................................... $5.50
100 litų ............   10.50
200 litų ...................................... 20.75
300 litų ...................................... 31.00
400 litų ......... ............... *............ 41.25
500 litų ................................ 51.50
600 litų ...... '......  :......... 61.75
700 litų ..................................... 72.00
800 litų ................................ 82.25
900 litų ..................................... 92.50

1000 litų ........<•........................ 102.75
Frie šitos sumos reikia pridėti 2>>

— dar 50 centų daugiau.

Bulgarijoj suimta daug 
ginklu ir amunicijos

A,__ ____ _>• ■,
BERILIN'AS, geg. 18. Te

legrama iš Sofijos praneša, kad 
Bulgarijos policija susekus 
slaptų organizaciją, operuo
jančių Kostenece ir kitose apy
gardos vietose. Darant kratas 
suimta nemaža dinamito, 260 
revolverių, amunicijos ir sąmo
kslininkų fondas su 130 tūks
tančių levų.

Plevnoj užtikta sandėlys 
amunicijos, kuriame buvo ne
maža rankinių granatų, du 
kulkosvydžiai ir apsčiai dina
mito. /

43 darbininkai žuvo 
Dorstfeldo kasyklose

IX) 1’ISrrbAKI Jil >AS,‘ Vok ieti ja, 
geg. 18. Kiek dabar žino
ma, dėl įvykusios D5rsįleido 
kasyklos t ekspliozijos praeitą 
šeštadieni 13 darbininkai yra 
užmušti ir 27 sužeisti. Visi ki
ti darbininkai,'kurie buvo už- * ** ’ berti urvuose, •skaičiuje apie 
du šimtu, tapo išgelbėti svei
ki. . 

---------------r

SUIMTA 470 SVARŲ MOTINA, 
300 SVARŲ DUKTĖ IR 
6,000 GALONŲ VYNO

LOS ANiGEIKS, CaL, geg. 
18. Prohibicijos agentai, 
darydami kratas ir ieškodami 
svaigalų, suėmė dvi nepapras
tai nutukusias moteris, Oną 
Rbach, motinų, sveriančią 470 
svarų, ir jos dukterį Lucę, sve
riančią 300 svarų. Jųdviejų na
muose rasta 6,000 galonų vyno.

PROHIBICI.IA AUSTRALIJOS 
PROVINCIJOJ SUMUŠTA 

I

BRISBANE, Australija, geg.
18. Praeitų šeštadieiiį 
Ųueenjdando provincijoj įvyko 
balsavimas dpi įvedimo prohi
bicijos. Sumanymais buvo 
milžiniška balsų didžiuma at
mestas.

17 žmonių krito muštynė
se per klaidi)

M EKSIROS MI :• .STAS, geg. 
18. Jalisco valstijoj įvyko 
kruvina kova tarp būrio ka
riuomenės ir ginkluotų vals
tiečių būrio, ir toj kovoj hhvo 
užmušti trys kareiviai ir ketu
riolika valstiečių.

Kautynės įvyko visai jnt 
klaidų. Valstiečiai ginėsi pas
kui bandų plėšikų, kurių gau
dyti buvo pasiųstas ir kareivių 
būrys. Kadangi buvo naktis, 
tai vieni antrų nepažindami, 
vaisi iečiai t su 1‘nreKiafs ėmė 
Šatu lytis.

15 METŲ VAIKAS PA
SMERKTAS MIRTI.

POTTSVILLE^ Pa., geg. 18.
\Viliiam Cavalier, 15 metų 

vaikas, kurs bandydamas apvo
gti savo močiutę jų užmušė, 
šiandi: buvo teismo pasmerk
tas mirti elektrinėj kėdėj.

Sovietai sutinka daryti su Pa
baltijo Valstybėmis saugu
mo sutartį.

TALINAS, LA]. — Sovietų 
atstovas Taline, Petrovais, 
spaudos atstovams pareiškė, 
kad Sovietų Busija noriai su
tiktų sušaukti Pabaltijo vals
tybių ir Sovietų Besijos konfe
renciją, kurioj butų susitarta 
sudaryti apsigynimo sutartį.

Munšaino aukos.

•GRKkT F.UjLS; Monl., geg. 
IK Pakvaišęs nuo munšai- 
no gėrimo, 'l'yre Scott, ‘15 me
tų, praeitų naktį nušovė savo 
žmonų, .suvarydamas į ja ketu
rias revolverio kulipkas, o pas
kui pats sau galų pasidarė.

Kodėl Per. Naujienas
Tukstančįai žmonių kas mėnuo pasiunčia de- 

sėtkus tūkstančių dolerių savo giminėms Lietu
von ir į kitas dalis svieto ir pataria kitiems nau
dotis Naujienų patarnavimu dėlto, kad:

Naujienos siunčia pinigus telegrafu, pašto 
perlaidomis ir draftais. Telegrafinės Naujienų 
perlaidos yra išmokamos visuose Lietuvos Paštcž 
skyriuose, per Lietuvos Koperacijos Bankų, jier 
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.

Naujienas duoda pilnų garantijų už visus 
pinigus kad bus išmokėti pilnoj sumoj nurodytai 
y patai varba grąžinti siuntėjui. Nesuradęs adre- 
santo Koperacijos Bankas tuojau duoda mums u
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- 
hiais 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.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si., Chicago, III.

Katalikiy nemalonus “kri
kščionims*’ pranaša

vimas
Jos pranašauja, kad sekančius 

Lietuvos Seimo rinkimus 
klerikalai pralaimėsią

KAUNAS LA]. “Katali
kių moterų” suvažiavime, ku
ris prasidėjo atvelykio sekma
dienį ir pirmadienį pasibaigė, 
jautė* i didelis nu: įminimas. 
Moterys alsivežusios iš kaimų 
ir miesteliu nuomone, kad se
kančiuosius Seimo rinkimus 
“krikščionys” pralaimės. Kai
me toks esąs daugumos žmonių 
ūpas.

’l urėdamos tai omehy ir no 
pnfitikėdamos jau žinomomis 
“krikščionių” firmomis, mote
rys tarėsi sudaryti atskirus 
savo sąrašus, į kuriuos neno- 
rimą priimti net ir kunigų, 
n: s jie esą išduosiu jų party- 
vumų ir tuomi alshimsią pa
žangiąsias moteris.

Dalyvavę kaip visada, suva
žiavime kunigai įkalbinėję ne
sikarščiuoti ir klausyti centro, 
kuris g< riau žinąs, kas daryti.

KVivažiavime kilę net tokių 
nuomonių: girdi, “krikščionys” 
pavaldė Lietuvą, lai dabar pat
valdys kairieji ir parodys, 
kaip jie moka tvarkyti šalį.

Nors tokios nuomonės skam
ba gana naiviai, bet ganėtinai 
sveikai »ir, svarbiausia, parodo 
“krikščioniškai” nusSstačiusio 
kaimiečio psichologinį ]>er»i- 
laužima. Toks kaimiečiu mote
rų nusistatymas labai suerzi
nęs “krikščionišką.siąs” ffado- 
ves ir vadovus.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus 
brangi dovana.



Loto Kliubus uždarius

Klausimas

CLEVl'LAND

RUSIJOS

Krutamuose Paveiksluose

ĮSPŪDINGIAUSIA J. P. VVAITCHES

PARODA
Valdžios Perviršio Stako

Kviečia visus lietuvius(ės)

Šešis Mėnesius Dėvėji 
mas Užtikrintas Porai

3514-16 Rooserelt Rd. 
Arti SI. l/juis Art. 

CHICAGO, ILK

Black. 
orTan

Prenumerata metams 
Lietuvon metams ....;.

Iteina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 
formato, visuorhenės laikraštis.

Kodėl jus mano
te, kad Turkiški 
Cigaretai yra ge
riausios vertės už 
jūsų pinigus?

Augštos rųšies avalynė, skurmiai 
goodyear welt, dvigubi padai, ap 
saugoti nuo vandenio, su pamuša 
hi, geri ėjimui toli, dėl kiatnpini 
mo, darlio ir kasdieniniam dėvėji 
mui.

Platus arba Vidutiniai 
Mieros 6 iki 12

',fWhile theyhst

Tikri Armijos Ceverykai

Šviesą ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Canh arba ant iimoktjimų.

Pasirodė, automobiliu Važiavo 
Klaipėdos skyriaus Ūkio Banko 
direktoriaus Končiaus žmona.

P. Končienė ir šoferis abudu 
nušauti.

UNITED STATES SHOECO
PO.Boxl616 Indūtnąpolis, Ind.

statytu sustiprinta sargyba. 12 
vai. nakties tarp Palangos ir 
Karklininkų plęntu pasiro4$ au
tomobilis, kurį sargyba paskai
tė už kontrohandiiiinkų. Duota 
signalas 
stoja, šauta į viršų

DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS j 
LIETUVĄ ii* PARTRAUKIA GIMINES

. I AMERIKĄ

■ “DIRVA”

John Kuchinskas 
LA)VYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Ix)avitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 rytę iki 8:30 vakaro. 
Seredoj ir Pelnyčio j nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 10 Iryto iki 1 v. p. p

Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearbor^ 609G
SPECIALISTAS egzaminavoji 

me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

Rūkytojo paprastų 
ei garėtų LIETUVOS POLICIJA NUfiO 

VE ŪKIO BANKO DIHEKTO 
IUAUH tMONĄ

10 dienu išbandymui arba pinigai 
grąžinami jeigu neužganėdina

stoja. Tada šauta j automobi

automobilis nesu 
irgi nesu

bų nebesant jie busiu daug lai
mingesni, Kiti ui tų uždarymų 
keikia valdžių, nes, girdi, dęl 
tų kliubų Uždarymo jiem# Ten
ka pakelti dideli nuostuolųii, 
kad stačiai likę elgetoms, ūsų 
jei tie Loto Kliubai tebebūtų 
kaip buvę, tai visgi mes gal bū
tume kada nors ir atsilošę, o 
dabar kas gi mums belieka da
ryti ir t. p. '

Kaip žmonės ten nespręstų, 
bėt reik pripažinti, kad valdžia 
uždarydama tuos Loto Kliubus 
visgi atliko naudingų visuome
nei ir vaUtyiiei darbų, 'kuris la
bai reikėjo jau senai padaryti.

— Lietuvos darbininkas.

Advokatas
Tel. Pulhnan 6377 Roseland, 111

10717 Indiana Avė.,

809 W. 35th SI., Chicago 
Tel. Bojevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO KAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

Atsakymas—
Rūkytoju Helmar 

x cigare! ų

Aš žinau, kad aš tu
riu mokėti daugiau 
už gerumų negu už 
daugumų. Helmarai 
yra geri eiga retai už 
kurion aA moku .at
sakančių kaina.

h arba ant iimokėjimų.
rmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
f BRLDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
Į A. BARTKUS, Praa

1K19 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

A. E STASULAN1 
ADVOKATAS

77 W. Wąshington St. Room 911 
. Tel. Central 621(1
Cicero Ketvergo vakar* 

4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Suoatoj nuo 1-7 ▼. 
S236 S. Halsted St. T. Boal. 6737

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn SU Room 1111-1U 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted 8t 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek
vieną. vakar,, išskyrus ketvergę. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Reikalaukit Naujo 1925 metu 
‘Dirvos” Knygų ir Muzikos Katalogo.

“DIRVA”
MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 

SAVAITRAŠTIS

A. A. OLIS
>VYM ADVOKATAS P/ >

11 S. La Šalie St., Room RQ01
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Ratnyčios.

NORĖDAMI, 
PIRKTI, PARDUOTI AR MALĖ 
NYTI VISADOS KREIPKITRS» 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. į 

I. L FABION AS C&

KLAUTIM. Balapdiiu 17, 
naktj. tarp Palangos ir Karkli
niukų turėjo vietos šis liūdnas 
įvykis. Pasienio policijai buvc 
praneštu, kad naktj nuo Latvi-

PARODOS SKYRIAI:
11. Bolševizmas kitose šalyse
12. Politisės karikatūros *
13. Rusijos ekonominis skyrius
14. Diagramų skyrius
15. Finansinis skyrius
16. Literatūros ir dokumentų skyrius
17. Anarchizmas *
18. Krutomieji paveikslai )
19. Dabartinė Rusija
20. Specialia skyrius

Helmarai turi savyje gryną Turkišką tabaką, kuris 
yra lengvas, malonus ir nuolat užganėdinantis.

Ba kitas 10 arbn 20

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 Z4

1. Senoji Rusija*
2. Rusija ir pasaulinis karas
3. Užpuolamoji revoliucija
4. Revoliucija iš fronto
5. Bolševizmas
(i. Anti-Bolševizmas
7. Kazokų gyvenimas
8. Baltoji armija
9. Rusijos badas

10. Gyvenimas Rusų emigrantų

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 St. 

Vakarais nao- 6 iki 8 vai. 
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — "Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgižiamt.

Seredoj ir Ketverge, Gegužės 20. ir 21 d
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKA RE, O TAIPGI SYKIU IR

Tel. Dearborn 9067

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

Ofiso vįdunjpįestyji
Room 17C6 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washi|ifton St 

Cer. Washiųfton & Gark

Nepamirškite paminėti savo kojos mierą ir platumą. Siuskite orde
rius tuojau, su pinigais, čekiu arba money orderiu.
Specialia pasiūlymas pardavinėtojams Hj Ae\erykij tiktai. 'Tikros ar
mijos pančiakos. Baltos. Pjlk<w, visokių mitru 10c. porui, $1 tuzinui

Kaunas. — ‘ Naujienose” jau 
buvo rašyta, kad Kaunu gana 
pasekmingai veikė lošimui iš pi
nigų dvi įstaigos, - vadinamos 
Loto Kliubais. Minėtieji kliu
bai, viso teišgyvavo tik apie po- 
|ų metų, kurie nuo praėjusių 
Velykų, valdžiom parėdymu bu
vo uždaryti. Tačiau ir per tokį 
neilgą savo gyvavimo laika tie 
kliubai kauniškiai visuomenei 
yra padarę didelės žalos. Tuo
se Loto Kliubtiose šimtai bietl- 
nų darbininkų ir valstybės įstai
gų tarnautojai sukišo savo visų 
sunkiai įgyta uždarbį ir per tai 
įpuolė į didelį skurdų, iš kurio 
jiems sunku ir beišsiktįsti. Ko- 
lig tie kliubai dar tebegyvavo, 
tie pralojusieji piliečiai yis dar 
tikėjosi kada nors atsilošti. (Ii 
dabar juos uždarius, toji viltis 
užgeso. Dabar tie nelaimingi 
žmones vieni džiaugiasi, kad už
darius kliubus prie kurių jie’ 
turėjo tokį didelį patraukimų, 
nebebus kur kišti savo sunkiai įjos rubeaiaus turinti būti veža 
sugaudomų litų, irtų Loto,Kliu- ma kontrabanda. Buvusi pa 

/

-,■■^,77—.. , >w>Uwr.77~-t7-T^-|i 1 ’

John Bagdziuuas Borden 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 VY. Washington Si. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600 
y——■ 

l~v. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 533 
Tel. Central 6890

Vak. 3223 S. Halsted SU Chicago 
Tel. Yards 4681

5000 originalių
paveikslų, fotografijų, plakatų

nuo Gegužės 13 iki 22 dienos
Kasdien nuo 10 ryto iki 10 vakare /

HULL HOUSE
’ B0WEN HALL

800 So. Halsted St.
(įėjimas iš Polk St.)
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Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas
Eina du kortu j mėnesį

? ............. J. . 1 J.. ' ■»■>■■■ j . ■■■"

REDAKTORIUS: w
M. J. ŠILElKISf 1739 South Halsted St., Chicago, III. 

CENTRO VALDYBA:
B. SIMOKAITIS, Pirm., .5610 S. Sawyer Avė., Chicag

F. ŠEŠTOKAS, Vice-pirm., 3259 S. Halsted St., Chicago.

J. LAPAITIS,'Raštininkas, 1739 S. Halsted St., Chicago.

J. LAZDAUSKIS, Iždininkas, 6044 S. Peoria St., Chicago.

Ark. Averčenko

Literatūros Pamoka
(Feljetonėlis)

Naujas mokytojas įėjęs į 
klasę ir mandagiai nusilenkęs 
mokiniams pasakė:

-Sveiki gyvi, vaikai!
Sveikas gyvas, draugas 

mokytojau!
—Ar visi susirinkote?

Ar velnias žino?
-Tai yra, kaip tai taip?!

— O taip. Ar mes už uodegų 
gaudysime kiekvieną, kurs ne
atėjo?

Bet visgi
—Na, ve, pavyzdžiui, Evdo* 

kimovo Andriejaus nėra, Pcre- 
pl i tikino Egoro...

Gasgi jiems.’ susirgo?
Evkįokimovas nuėjo ant 

šieno tėvų kaklaraiščių ir man- 
žėtų lamdyti, o Perepliukinas 
dabar pačiuojasi.

—.Kaip, pačiuojasi? Jus juo
kaujate!

Vienas toks juokavo, 
taip jį už vyrą ir paėmė.

Bet visgi! Vaikelis keturio
likos metų ir tokiuose metuose 
susirišti ‘ save visam gyveni
mui...

Nustokite, drauge, išgąs- 
lauti. Kuriems velniams ant 
viso gyvenimo! Jisai, draugas 
mokytojau, ne be intereso pa
čiuojasi. Pagal išrokavimo: 
jaunavedė turi pusę svaro lau
kų ir dvi l>onkas rauginto pie
no. Atims, išplėš ir išsiskirs.

Naujasis mokytojas galvą 
nuleidęs atsiduso ir pasakė:

Tuojau imsimės už dar
bo...

Slapta išraiška priėjo prie 
mokytojaus Stepas Diatlovas 

e ir pašnibždomis pasakė:
—Yra kombinacija!
-Koki?
-----Atleiskite mune tuojau 

nuo pamokos — aš jums duo
siu sykį pauostyti...

— Iš proto tu išėjai! Ką tai 
reiškia “pauostyti”?

—Kokainėlio...
—Eik į vietą, blogas vaikė

ze. Jeigu yra svarbus reika
las, — aš tave ir taip paleisiu. 
Bet papirkti mane laja biau- 
ryl>e! I...

—Taip, man yra reikalas: 
vienas pasimatymas. Tai yra 
tokia mergelė, draugas moky
tojau, — ugnis! Patraukiantis 
sutvėrimas. Norite, vėliau su
pažindinsiu?

—Eik sau į vietą!
Na, paskutinis žodis: tris 

pa uos tymus norite? Kitas dan
timis įsikąstų...

—Sėskis! Taip, tuojaus im
simės Gogolio...

4iogol-mogpll Nejaugi pa
ruošite? Tas tai draugiškai!

Visų išvaizda troškiai suži
bėjo, liežuviai aplaižė lupas 
ir visi pasitraukė arčiau.

Gogol, — tai toks rašy-

1 naši, maistingą klausimą. Na, 
kepkit toliau.

"J s vėl tyčios varius vedy
binio miesto N įvažiavo pili
ai brikelė...”

Komisarai,—pasakė Diat
lovas.

Ne, ne komisarai, nusi
šypsojo mokytojas. Tai bu
vo gyventojas čičikovas.

—Antantes agentas, pasa
kė kaž-kas iš klasės.

“Išlaukinė svetlyčios išvai
zda kalbėjo už savo vidų”...

Suprantama. Gubčeka ap
sigyveno !

-Kam čia Gubčeka? — ne
kantriai suraukė kaktą moky
tojas. “Po čičikovo sunešė jo 
daiktus: pirmiausia baltos odos 
čemodaną (“apie dešimt mili
jonų kairfuoja!” atsiduso 
kaž-kas iš klasės). Tuoj po 
čemodano buvo įnešta raudono 
medžio skrynutė, batų kurpa
liai (“Žinome mes kam tie 
kurpaliai! Paprašius pirštus 
suveržia...”) ir suvyniota mė
lynam popiery kepta višta.

Visi sujudo.
—Kaip! Kaip?... Paskaityki

te tą vietą dar kartą...
“Suvyniota mėlynam po

piery kepta višta...”
Prakeiktas buržujus! 
Rekvizuoti!

- Kad butų galima nors vie
ną ko jutę išpešti!

Mokytojas nuėjo į kitą kam
barį ir visi nurimo. Nu
sileidusius ir nuliudusios gal
vos pasikėlė tik prie šių ma
giškų žodžių: “čičikovas papra
šė paduoti pietus”.

- Kaip, pietus!! Kokius pie
tus? Jis juk turėjo keptą viš
tą?!

“Po to jam padavinėjo 
įvairius paprastus valgius, 
kaip tai: kopūstų zupę su len
gvais pyragaičius, smegenis su 
žirniais, dešrutes . su kopus
iais. keptą gumulėli, sūdytą 
agurku ir labai paprastų stiklų 

pyragaiti...”
Nejaugi jis neplyšo?!

—Melagystė!...
Sustok, draugas!. Pa skai

tykime kiek tokie pietus kai
nuoja. Už kopūstų zupę siv 
pyragaičiu skaitykime penkis 
šimtus tūkstančių, uiž sniege-' 
uis — aštuonis šimtus tuks-i 
(ančių...

— Tai .gal tavo smegenis!i 
Kur tu keptus smegenis su žir
niais ir duona už aštuonis šim
tus tūkstančių gausi? Čia 
bus daugiau ne šeši milijonai!..

Mokytojas nusijuokė.
Visa lai, ką čičikovas val

gė valgykloj — niekai! Pa
klausykite kuo jį vaišino Koro- 
bočka. “Nuolankiai prašau už
kąsti, — pasakė šeimininkė, 
čičikovas apsižiūrėjo ir pama
tė, kad ant stalo jau buvo gry
bai, pyragaičiai, suktiniai, bly
nai, pyragaičiai su visokiais 
priekepsniais: priekepsnis su 
lankeliu, priekepsnis su aguo
nom' priekepsnis su varške ir

Melagystė!...
'rt’d tu/piktoji, dvasia! — 

nusispiovė kaž-kąs. O kur 
dar jis pietavo?

. Reikalas ne lame. Aš ge
riau jums paskaitysiu geniališ- 
ką aprašymą čičikovo ir jo tar
nų karakterj.

Ne, po velnių! To nereikia^ 
■N( reikia!
Na, o Sobakevičo aprašy

mu norite? Žymiai išgaubtas. 
Tartum kaltu iškaltas genia- 
liško skulj)...

Ar pas jį pietavo?
—Pietavo.

Gerai. Na ką pietavo?
- “Kopūstai, mano duselė, 

šiandie labai geri, - pasakė 
Sobąjcevičas, griebęs j kopūs
tus ir išėmęs iš bliudo didelį 
gabalą maisto. Bliudas jam ži
nomas, kurs pasiduoda su ko
pūstais, susidedančiai# iš avies 
pilvo, kviečių košės, smegenų 
ir kųjučių.

“Imkite avį! —- pasakė So- 
bakevičas, atsikreipęs į čičiko- 
vą: — tai avies šonas su koše. 
Kada pas mane kiauliena, tai 
visą kiaulę duokit ant stalo; 
aviena, — tempk visą avį; žą
sis, — visą žąsį.” Po avies šo
no jie valgė pyragaičius, kurių 
kiekvienos rušfes Inivo daugiai! 
lėkštės; paskui veršio dydžio 
kalakutą, prikimštą visokiom 
gerybėm: kiaušiniais, ryžiais, 
pečionkom ir dar kuž-kuo!”

Melagystė! pasigirdo iš 
klasės nusilpęs balsas.

—'Melagystė? nusistebėjo
mokytojas. - Ne, gerbiamieji, 

iGogolis nemeluoja. Paklausy- 
, kitę kaip teisingai jis aprašo 
Pliuškino karakterj...

—Ar pas ji pietavo?
Na, žinote, pas Pliuškino 

nepapietausi...
Po velnių tat su Pliuškiui!!
Pas ką jis dar pietavo?

—Pas Manilovo, pas Pietu- 
, cho pietavo, pusryčiavo pas po
licijos viršininką. Paklausyki
te kaip puikiai aprašoma poli
cijos viršininko tipas...

—Po velnių su tipu! Ką jis 
tenai pusryčiavo??

—“Ant stalo pasirodė arškė- 
i tai, žuviena, vašilas, slėgti ik
rai, šviežiai sūdyti ikrai, sil
kes, žvaigždėti arškėtai, suris, 
rūkyti liežuviai ir žuvų uode
gos, visa tai buvo iš žuvų 
šalies rinkos. Po to pasirodė 
šeimininkės virtuvės darbas: 
pyragas su galvinemis, kur 
įnejo devynių pūdų arškėčio 
kremzlės ir skruostai; kitas py
ragas su grūzdais, sviestiniai ir 
virtiniai.”

•Melagystė!! pareiškė Še
rnas Kusi i kovas, suglaudęs au
sis ir purtindamas galvą. — To 
negalėjo būti! •

Susimąstęs ir susijaudinęs 
mokytojas apžiurėjo savo klasę 
ir atsiduso:

—Taip, tas buvo.
—Bet kodėl dabar nėra? Na,

North America Accordion M f g. Co.

pasakykite! Na, kodėl?
Dabar jiera lodei, kad šian

dieninis komunistų parėdymas, 
sugriovęs ir išardęs šalies eko
nominį ‘gyvenimą, paniekinę^ 
šventą šovininkyslcs teisę, už
mušė žmonių norą link triūso 
Ir...

S'lepas Diatlovas urnai 
ko ir greitai sušuko:

—Kuri valanda?
Mokytojas išsitraukė laikro-

pašo-

Marquette Pharmacy
Vienatinė Lietuviška Aptieka 

t šioje Apielinkėje

F. A. RAKAS 
Registruotas /Iplie/foriiis 

ir Savininkai

2346 Weit 69th Street 
arti Ava.

Phone Republlc 5877 - 583! 
CHICAGO. 1LL

|\’i sukins 
lūs kunigaikščius ir pasižymė
jusius rtmones. Apie visuomeni
nę (vaiką lais laikais buvo ma
žinu kalbėta, 'negu šiandie. £ 
šiandie atskiri lituluoti žino- O 
nės' nedaro gera visuomenei, 
jeigu jų darbai neliečia visuo- S 
menės reikalų. Profesionalas, $ 
reikia žinot k ka(l dirba višnu-,2 
menei reikalingą darbą.

Ak, koks gražus! Galima 
paniūrėti?

Stepas Diatlovas priėjo prie 
mokytojo, pasilenkė prieš jį 
lyg norėdamas apžiūrėti laik
rodėlį ir pašnibždėjo jam:

Apie tai, ką jus tik prasi
tarei, dadesite vėliau. Cibi- 
kovui ir Vacetui esant negali
ma.

—Viešpatie! Kodėl?
Jie yra išdavikai, ė 

tarnauja. Geriau patylėti...
Mokytojas vėl apvedė akimis 

išblyškusius veidus 
čiomis akimis, ] 
atsiduso, nė žodžio nesakęs pa
ėmė savo Gogolį ir išėjo.

Vertė J. Lapas.

už 
v • 
Zl-

Mergaitė išteka už vyro 
ji gauna moteriškes titulą.

Bet molinos titulas yra 
vis brangesnis. Jisai buvo
nonuis nuo pat žmogaus? pra
džios, jisai bus žinomas Ir vi
sados. Molina, yra visų pradžių 
molina. Motinos \ardo negali 
suteikti ne bažnyčia, ne val
džia. Žodis motina yra liek 
svarbus, kiek kiekvieno žmo
gaus asmeninė gyvybė. Moti-

čekai. nos titulo negalima nė pakeis-

Gegužčs It d. yra Amerikoj
su degan- švenčiama motinų šventė. Kiek- 

paskutinį kartą1 vienas sunūs ir duktė nors tą- 
i._.. diena atiduoda savo molinai

tinkama pagarbą.
—Jauna Studentė.

TITULAI

dalykų, kurie atgyvena
LMSA. CENTRO VALDYBOS 

SUSIRINKIMAS.

Mrs. MIOHNIEVICZ - VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tek Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos 
bučiuos*. Sąži
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

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

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

ligon-

) patar-
▼isokio-

prieš
laike

ir po

Seimo reikalu.

susi-Buvo šaukta 2 kuopos 
pereitą šeštadięny,

savo laiką ir baigta. Bet yra ir 
tokių, kurie nuo priešistorinės 
gadynes iki musų dienų, ir gal 
visados vis egzistuos. Aš trum- rinkimas 
pai paimsiu vieną tų dalykų, bet dėl kokių priežasčių (lur-
bulrfft titulai. Titulai buvo ži-!but, kad nebuvo nariai kviesta 
nomi faraonų laikuose, juos ir j atvirutėmis), atsilankė lik šeši 
šiandie žmonės vartoja. I nariai. Vietoje kuopos susi- 

Senovės didžiūnai tiluluoda- rinkimo, buvo laikyta centro 
vo save įrafais, lordais, knia- valdybos susirinkimas.
ziais, kunigaikščiais ir kito-' Tarp kitiį reikalų buvo tvar
kiais titulais. Katalikų bažny-’ šlyta seimo klausimas. 2 kp. 
čia taipjau teikia titulus savo(sekretorius pranešė, jog kuo- 
dvasiškiams sulig užsitarnavi-( pa pageidauja, kad seimai bu
mo. Karališki sostai irgi skiria(tų šaukiamas rugpjūčio mėne- 

i centro 
Tą patį daro ir nepri-j valdyba norėjo. Tatai liko nu

tarta, kad Seimas butų ' laiko- 
tit-ulas yra gau-’mas rugpiučio mėnesy.

’ i klausimas ar 
vakarėlį, 

fesija reikalaiya išeiti tam tik- Prie galutino sprendimo nepri- 
rus mokslo kursus, ftad įsi-gi- eita, bei palikta pačiom kilo
jus daktaro, inžinieriaus ar ki-j)om reikalą iipsvarstyti ir duo- 
tokios profesijos titulą.

Senovėje istorikai daug rašė mus bei pienus, 
apie atskiras y])atas. Jie rašė! RepoHeris M.

eibes visokių titulų savo val-(sy, o ne birželio, kaip 
džiai.
klausomos respublikos.

Svarbesnis I 
namas mokslo įstaigose (uni-^ pdvo pakelta 
versi tehiose). Titulas sulig pro- rcntgi priešseiminį 
fesija reikalaiya. išeiti tam tik- Pr‘ —» 
rus mokslo kursus, ihid įsigi- eita, bet palikta pačiom

ti centro valdybai savo patari-

Tel Blvd. 3138 
M. Woi!kiewici- 

BAN1S 
AKUAERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
dvkui moterims 

merginoms. 
8113 South 
Halsted St.

^DR. HERZMAN^
Gerąi lietuviams žinomos 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 i prietaisus.

OfisaH ir Labaratorija: 1025 W 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
„ . , . J • 3110. Nakt;
Telefonais: •< Drexel 0950

Į Boulevard 4136

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

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 Ishos 

'Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3* vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedaliomis nuo 10'iki 1.
3333 So. Halsted St.

Atydai
Lietuvių

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir 6ia« 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakar*.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Tel. Boulevard 0537

tojas.
Visų įtempimas susmuko ir 

rankas tingiai nusileido.
Pamislykite, — svarbus val

gis, tik paduok!
- Taip, Gogolio: “Mirusios 

dūšios.”
—Puiku! Kasgi jas nugala

bino?
Nieks. Tai įnirusieji krik

ščionys...
Taip. Išsprendėm, vadi

nebesuskaitysi ko tenai buvo..” 
“Imkite šviežio pyrago su 
kiaušiniais” — pasakė šeimi
ninkė. čičikovas pasisuko link 
švietimo pyrago' su kiaušiniais 
ir, suvalgęs apie pusę, jį pagy
rė. — “O blynų?” — pasakė 
šeimininkė. čičikovas paėmė 
kartu tris blynus, pamirkė j 
tarpintą sviestą, sukimšo į 
burną, o lupas ir rankas nusi
šluostė į stalskcpetę... ”

Vieta geru. 
Ir lengvM 
armonikų' 
Jungt. Vai- 
atljoee. Mes 
nevarto Jame 

Importuotų ar
monikų ; visi 
minų Instru
mentai yra 

1 «io- 
Chica- 
Visaa 
atlie- 
ran- 

ii ge

nai,
Koj.

riausio materiolo. Senas armonikas mainom 
į naujas. Muaų naujos nrtnonlkoa garan
tuoto* 5 metama. Reikalaukite muaų kata
logo ilandion.
North America Accordion Mfg. Co.

•2« Bo. Halated St., Chicago, III,

Jus Taipgi Galit Uždirbti 
Didelius Pinigus

Ar jus esate ambitingas, inteligentiškas ir kal
bate angliškai ? Ar jus galite matyti tikrą pro
ga? 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 anĮ žingeidžių 
visos serijos lekcijų apie salesmanship. Jos yra 
atdaros dėl visų. Jums nereikia registruotis 
arba likti musų salesmanu, kad lankius lekcijas. 
Ateikite ir leiskite pasakyti jums apie didžiau- 
sj pinigų uždirbimų — 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 Jturie 
supranta jūsų reikalus, išmokins kaip pardavi
nėti žemę JŪSŲ PAČIŲ ĮMONĖMS. \Jums 
bus nurodytas trumpiausias kelitis prie finan
sinio pasisekimo. Jums bus suteikta neapri- 
buota koperacija.
Jums apsimokės apie tai patirti. Atsiminkite, 
kad mokykla yra DYKAI ir jums nereikės tu
rėti jokios atsakomybės.
Mokyklos lankymo valandos galima pritaikinti 
dėl jūsų parankumo. Pasimatykit su Mr. Otto 
Frankfort.

KRENN&DATO SCHOOL OF SALESMANSHIP
Atdara vakarais.

WEST SIDE SKYRIUS 
3244 West Roosevelt Road 

Phone Van Buren 7074
KRENN & DATO, INC.

Vienatiniai agentai dėl Mrs. RoclJefeller 
McCormick Savasčių.

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tb St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nu*
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietą.

LIETUVIAI DAKTARAI
■■■ 1

Namų telefonai Yards 1699 
Ofiso Tel. Boelevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted SL 

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

■■—————————— 
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso Valandos i 

9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:36 iki 9:30 vakar*

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

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas Ir Chirargas 
Specialistas Moterišką, Vyrilką 
Vaiką ir visų chroniiką Ilgą.

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

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. >•- 
diliomis iš šventadieniais 10—11 dien

Jei abejoji akimis, paeitelraek

Dr. A. R. BLUMENTHAL
O pt ome t riet 

T*l. Boulevard 6487 
<649 S. Ashland Ava. 
Kampas 47-tos ant 

2 lubą

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakar*.

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 4983

Namų telefonas Spaulding 8638

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Wes|ern Avė.
Tel. Lafayett* 4146

DR. M. T. STR1KOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1986. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 1M 12 d.

Dr. Denedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 315D W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

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
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Naujienos eina Kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8580.

Užsimokėjimo kainai 
Chicago je — paštui

Metams____ -_______________ $8.00
Pusei metų______________—___ 4.00
Trims mėnesiams    .. 2.00 
Dviem mėnesiams   _ 1.50 
Vienam mėnesiui -- --------- ------ .75

Chicago je per nešiotojus i
Viena kopija _____ _____ ___ — 3c
Savaitei ...........„....... 18c
Mėnesiui .... . 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams —____________ $7.00
Pusei metų........... ...................... 3.50
Trims mėnesiam* 1.75
Dviem mėnesiam.......... .............. 1.25
Vienam mėnesiui ------ '■■■.... ........ .75

Lietuvon ir kitur ušsianiuose: 
(Atpiginta)

Metams ............... ...........——- $8.00
Pusei metų ..................................... 4.00
Trims mėnesiams____________ 2.10
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

zidento rinkimuose demo
kratinio bloko kandidatas. 
Marxas, paėmė viršų ant 
Hindenburgo. Tos skaitlinės 
yra tokios: už Marxų paduo
ta 8,984,030 balsų; už Hin- 
denburgų 8,827,155 b.; už 
Thaelmanną 1,231,451 b., 
be vertės balsų 11,866.

Prūsuose yra labai galin
gi junkeriai (bajorai-dvari 
ninkai) ir yra daug.konser 
vatyvių. ūkininkų. O betgi 
Hindenburgas, nežiūrint sa
vo didelio populerumo, tapo 
čia sumuštas.

Vokietijos sostinėje, Ber- 
line, daugiaus kaip du treč
daliu balsų buvo paduota 
prieš Hindenburgų.

Dabar aišku, kodėl Vokie
tijos reakcininkai, nors ir 
pravedę savo kandidatų į 
prezidentus, nedrįsta kalbė
ti apie monarchijos atsteigi- 
mą. * * ,

vo partiją ir pastatė jį atsa- 
komingon vieton. Jų centra- 
linis prganas, “Daily Work- 
er”, atsisakė aukščiaUs nu
rodytuosius faktus paskelb-

North Dakotoje, .vadina
si, komunistai parsidavė ka
pitalistų partijai. O Law- 
rence’e, Mass., jie tiesiog 
parsidavė kapitalistinei 
kompanijai.

Ir komunistų spauda visa 
tatai slepia nuo darbininkų!

Nesunku tuomet suprasti, 
kodėl kompnistai taip pik
tai atakuoja socialistus: 
dėlto, kad komunistams už 
tai užmokama!

Apžvalga
_ ,,'A 1

ŽINO, KAM RAŠO

PRUSEIK/t TEISINASI

MARXO LAIMĖJIMAS 
PRŪSUOSE

Prieš pusantro mėnesio 
“Naujienose” buvo nurody
ta, kad North Dakotos val
stijoje komunistinė “Darbi
ninkų Partija” rėmė repub- 
likonų kandidatų į legislatu- 
rą, p. Miller’į. Įdomu, kad 
šitų faktą lietuviškų komu
nistų spauda dar iki šiol ne
drįso nei užginčyti, nei pri:

BENDRAS FRONTAS”
SU KAPITALISTAIS .

Brooklyno lietuviai rub- 
\ siuviai pareikalavo, kad 

Amalgameity unijos Gene- 
ralė Taryba pašalintų iš 
“Darbo” redaktoriaus vie
tos komunistų Pruseikų, ka
dangi jisai yra vadas tų gai
valų, kurie ardo uniją. Tas 
vyras dabar mėgina savo 
“Laisvėje” pasiteisinti ir ra
šo straipsnį, kurį sakosi iš
verkiąs anglų kalbon ir pa
rodysiąs “tiems žmonėms, 
kurių kontrolėje aš dirbu”.

Pruseika dirba Amalga- 
meitų unijos Genęralės Ta
rybos kontrolėje. Bet ar gi 
jisai gali užginčyti, kad ji
sai ir jo vienminčiai yr? 
pikčiausi Generalės Tarybos 
priešai ir šmeižikai? Visai 
nesenai jų “Laisvė” juk re
dakciniam straipsnyje išva
dino unijos prezidentų Hill- 
manų “razbaininkiškų” at
žagareivių vadu ir veidmai
niu!

dedasi Maskvoje, Berline, 
Londone, Kaune ir kitur; 
bet ji apsimeta nieko negir
dėjusi apie tai, kad čia pat, 
Amerikoje, komunistų par
tija parsiduoda kapitalistų 
politikieriams.

redaktorių Įsitikinimų tvirčiau
sias yra tas, kad jų skaitytojai 
yra kvailesni už juos. Visus 
kitus savo įsitikinimus tie “dar
bininkų švietėjai” keičia kas 
sezonas, arba dažniau. Jie bu
vo socialistai, paskui pavirto 
komunistais; ‘jie buvo priešin
gi legaliam vęikiinui ir parla
mentams, iiaskiii jie ėmė lega
lias partijas organizuoti ir. agi
tuoti už dalyvavimų rinkimuo
se; jie pešėsi tarp savęs dėl 
“kairumo” ir “dešuuimo”, pa
skui pasidalino “džiahais” 
sandvičiais) ir susigerino

(ir 
ir

Asmeninė Higiena
Rašo Dr. A. J. Karalius

(Tęginya)

Šitų tonikų vartok kai plei
skanos drčgntis arba atsiran
da spuogų bei šašų. Jei skal
pas labai išdžiūsta, neužmiršk 
alyvų aliejaus.

Jei plaukai slenka,
vartoti sekamas tonikas, 
pradžių kas dienų, paskui 
čia u:

Kesorein, 2 gin.
Ųuinin. 3 gm.
Tr. Nueis Vomic. 4 c. c
Alcohol. 30 c.
Bay riim 45 c
Acįuiic <1«. s. ad 240 e.
Jei atsiranda spuogų, 

geriausia nevilkinant

c.
. c.

galima 
iš 

re

c.

r 
nukenčia. Jus matote išblyšku
sių vaikų, kurie per burnų al
suoja ir labai dažnai serga: Jų 
nosis užkimštos adenoidais.^ 
Adenoidai tai apaugos, kurios 
užkemša, nosį iš vidaus. Vaikas 
negali būti sveikas, jei Jo no
sis užkimšta. Atsiradus Ade- 
noidams, reikia juos išpiautl; 
šiaip joki vaistai nieką nebe
gelbės. Adenoidus turinti ^val
kai visada prasižioję, prastai 
miega, knarkia, prastai moki
nasi ir mažai valgo. Suaugu
siems žmonėms neretai nosis 
užsikemša: nosies pertvara su- 
starėja arba užauga įvairių po
lipais vadinamų navikų, nosies 
viduje. Tada, žinoma, irgi rei
kia išpiauti. Operacija maža, 
bet palengvinimas didelis. Vi
siems reikia kvėpuoti per nosį, 
ne per burnų. Tie, kurie kvė
puoja per burnų paprastai ken
čia visokius katarus, greitai 
šaltį pagauna, greičiau plaučių 
uždegimu suserga ir linkę pide 
džiovos.

Sveika neužsikimšusi nosis 
nėra reikalo plauti. * Užsikim
šusių nosį plovimas nepageriris. 
Susirgus kataru, galima bori- 
jies rūgšties skiediniu išsiplau
ti. Vienok labai peiktinas įpro
tis nosį pirštais krapštyti, nęs

RengkitOs
Rengkites

VISI Į NAUJIENŲ

PIKNIKĄ

IŠGELBĖJO DRAUGĘ 
NUO LIGONBUCIO

Mrs. Heckman nutarė pa
bandyti Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound — Pa
stebėkite pasekmes. —

Gegužio 24 d., 
CALUMET GROVE 

' Blue Island, III.

Bet yra dar ir aršesnių 
<omunfstinės korupcijos pa
vyzdžių. štai vienas. New 
Yorko laikraštyje, “The 
New Leader”, Naujosios 
Anglijos distrikto Socialis
tų Partijos sekretorius, 
Warren Edward Fitzgerald, 
paskelbė sekančių žinią apie 
tomunistą Fred E. Beal, 
LavvTence’o Audėjų “Bend
ro Fronto” Komiteto pirmi-

Bet (o “principo”, kati ko
munistinių laikraščių skaityto
jai esu didžiausi pasaulyje mul
kiai, — jie laikosi tvirtai.

Išeidama iš jo, “Laisve” da
bar lašo, katP Vokietijos socia
listai tai geri monarchistų prie- 
teliai. Ji duoda ir “argumentų” 
šitam savo niulkiįkam melui 
paremti. Sako:-

žino, jogei “susipratu- 
jo skaitytojui protauja 

Jeigu monarchistas už-

Štai kokiu budu į). Pru
seika mėgina išsiteisinti, 

’ kad jis neturįs nieko bend
ra su Fosterio unijų ardy
mo lyga (vadinamųjų “Dar
bo Unijų Švietimo Lyga”), 
nežiūrint to, kad jisai daly
vauja tos organizacijos su
eigose, kur yra daromi pla
nai unijos “užkariavimui”. 
Jisai rašo:

“Pamatęs ‘Laisvėje’, 
kad bus šaukiamas Lygos 

> susirinkimas, į kurį buvo 
kviečiami ir pašaliečiai, 
aš irgi atėjau tan susirin
kimam”
Matote: jei ne pranesi- 

‘ mas “Laisvėje”, tai Prusei
ka nebūtų nė žinojęs, kad 
tokia Lyga gyvdoja ir daro 
mitinjnis! Taip žmogui ten
ka veidmainiauti ir meluoti. 

Sęad išgelbėjus saVb šiltų 
viHdr,

“Prieš keletu mėnesių 
tasai pats Beal redagavo 
Essex County News and 
Workers’ Advocate, sa
vaitraštį, leidžiamų neva 
Lawrence’oi darbininkų 
reikalams ginti. Sausio 
mėnesyje jisai, kalbėda
mas su manim mano ofL 
se, prisipažino gavęs pini-' 
gų iš Amerikos Woolen 
Company už vienų redak
cinį stnaipsnj, kurį jisai 
išspausdino savo laikraš
tyje gruodžio 13^8., 1924 
m. Tame straipsnyje Beal 
per ištisą špaltą aiškina 
darbininkams, kaip turin
ti būt saugojama pramo
nė ir kodėl darbininkai 
privalų būt paklusnus 
vergai.

“Darbininkų
viršininkams buvo ne pa
slaptis, kad Beal gavo pi
nigų iš American Woolen 
Company už tų Lawren- 
ce’o audimo darbininkų 
išdavimų ir kad jam bu
vo prižadėta daugiau pi
nigų ateityje už tokios pat 
rųšies Bet jie pri
ėmė Beal j savo organiza
cijų ir pastatė jj Audėjų 
Bendrojo Fronto Komite
to priešakyje”.
Ne gana to, kad komunis

tai ta Judošėlį priėmė į sa-

Partijos

Oficialės skaitlinės rodo, 
kad didžiausioje Vokietijon 
valstybėje — Prusnose, pre-

tai 
su gy

dytoju pasitarti. Dar sykį Uo
rių pasakyti, kad nėra vaistų 
ant pliko pakaušio plaukams 
užauginti. Ir nuplikus ne lai
kas plaukais besirūpinti. Žilus, 
baltus plaukus galima nudažy
ti, bet tiktai trumpam laikui, 
o tie dažai plaukams dar kar
tais ir kenkia. Geriausia žilus 
plaukus palikti ramybėje, nes, 
anot Schopenhauer’o, žili plau
kai reikia guodoti ir branginti, 
o ne dažyti. i

Nereikalingi plaukai.'Dažnai, 
ypatingai moterims, atsiranda 
plaukų ant rankų ir ant veido. 
Tai nereikalingi plaukai. Elck- 
Iros adata šituos plaukus gali-'šįtuo budu galima daug ^albs 
ma ant visados pašalinti. Gali
ma vartoti cheminis’ tirpalas, 
kadir šitoks: • Į

Nlrii su įpilki. 30 gm. 
Aųuae dest. 240 c. c.
Įtaikyk butelį 

šių ir tamsoje- 
knotas vietas ir 
nučitį nutrink, 
šluostys.

Plaukus dažyti 
tarti, vienok 
duodame g

padaryti. Ypatingai vaikus rei
kia atgrasinti nuo nosies' krasps- 
tymo nešvariais pirštais. Jei 
nosis kokių nors kietų šašų tu
ri, tai geriausia įdėti truputį 
vazalinos arba įleisti Alyvų

tvirtai užkim- 
Aptepk plau- 
už poroą, mi- 
Plaukai inisi-

negalime pa- 
norintiems pa- 
ujų Leonardo

Bismutli. citrat. 30 gms.
Atiuae rosae..60 e. e.

Ebertų, socialdemokratas 
(iroesinski jau paskirtas Ber
ibio policijos galva.”
Brooklyno šlamštelis, be abe

jonės, 
šieji 
taip:
ima prezidento vietų, tai jisai 
turi mažių-mažiausia bent iš- 
kolioti “svoločjum” socialde
mokratų, buvusį toje vietoje
pirm jo, — nes kur nėra ko- 
liojamasi “svoločiais”, tenai
nėra “klesų kovos”! Todėl tas 
šlamštelis ir skubinasi pain
formuoti savo “tavorščius”, jo- 
gei Hindenburgas per savo 
inauguracijų pasielgė priešin
gai: ne liktai ^nesvoloeiavo” 
nabašninko Eberto, bet net/pa- 
sakė kilčių mandagių žodžių 
jo adresu. Aiškiausias Įrody
mas, kad monarchislai ir social
demokratai tai prieleliai!

“Laisvė”, be to, žino, „ kad 
“susipratusioji” josios skaity
tojai neturi mažiausios nuovo
kos apie tvarkų Vokietijoje. Jie 
numano tiktai liek, kad Vokie
tijos prezidentas yra “galinges
nis” už Berlino policijos virši
ninkų. Jeigu prezidentas gyve
na Berline, ir Berlino policijos 
viršininku yra paskiriamas so
cialdemokratas, tai jiems yru 
“aišku”, kad tų socialdemokra
tų paskyrė Hindenburgas! Tai
gi čia yra dar vienas “įrody
mas”, kad monarchislai ir so
cialdemokratai eina išvien.

Tų gi faktų, kad policijos 
viršininkus Berline, kaip ir ki
tuose Prūsijos miestuose, ski
ria Prūsų vidaus reikalų minis- 
teris, kurio vielų dabar užima 
socialdemokratas Severing ir 
kuris neturi nieko bendra nei'ko dulkes

sekamu mišiniu ap-

hyposulphit. 45 c. c. 
dest. 120 c. c.

Alcohol. 15 c. c.
Aųuae ammon. gils. 3

• •

Apmazgoti plaukus rytmetį 
šepetuku. Reikia stengtis ap
tepti plaukus, skalpo neliečiant. 
Šitas milinys plaukus nudažo. 
Prie to dar patariama vakarais 
plaukus 
tepti:

Natrii
Aųuoe 

f

šitie dažai ant tiek rekomen
duotini, kad nekenkia sveika
tai. >

Nagų priežiūra. Labai mažai 
reikia apie na^us pasakyti. Pir
miausia, reikia išsivalyti pana
ges kokiu nors neaštriu daiktu 
ir nors porų kartų per savaitę 
atstumti atgal augančių ant na
gų odų. Antra, reikia nagus 
laikyti apvaliai apkarpytus. Ir 
neužmiršti švarumo. Čia ir vėl 
reikia pasakyti, kad su nagų 
gražumu irišasi viso kūno svei
kata. Nagams nuvalyti varto
jama mišinys acctinės rakšties 
(uksuso) ir rožių vandens, ro
žių vandenų dedant šešis įkartus 
daugiau.

Kojų pagos reikia dažnai nu
valyti ir apipiaustyti, ypatingai 
kojų nykščių nagus; nes dažnai 
kojų nykščių nagai įauga į mė- 

ir tada pasidaro didėlis 
skausmas, ir reikia išplauti. 
Maži batai nagus suvaro į mė
sas, tad, žinoma, tokių batų ne
reikia dėvėti. 

<

Nosis. Visi žinome, kad uos
lė yra nosies funkcija, bet mu
sų nosis atlieka svarbesnių as- 

’mens sveikatai darbų. No- 
’sis sušildo orų, sulai- 

ir sunaikina ligų
perus arba bakterijas. Sveika

bai daugt g 
mes 
bet 
čiai

su centratinc valstybės valdžia, 
tų laktų galima užtylėti. 

Karu gi ir gyvuotų komunistų 
spauda, kad ne mulkių mulki
nimui?

Bepigu biznieriams, kurie ge
rai pažįsta savo koslumrrius!

nosis šituo žvilgsniu mums la
geri) padaro. Jei 

alsuojame ne per nosį, 
l>e r burnų, tai plau- 

gauna šaltų orų, dulkes ir 
ligų perus, ir tada, žinoma, mu
sų sveikata turi nukentėti ir

■ ri_' >

Dažnai nosyje užauga ilgokų

kalo nosyje auga: jie sulaiko 
dulkes. Jei perilgi ' užauga, tai 
galima iškirpti, bet niekados 
nereikia išpešti.

Daug žmonių kankinasi no
sies kataru. 'Nosies chroninio 
uždegimo (kataro) priežasčių 
yra labai daug: stoka tyro oro, 
dulkės, nuodingos dujo^ (ga- 
zai), drėgnumas darbe arba 
kambariuose, krapštymas no
sies pirštais, kokios nors ap
augos nosyje, silpnumus plau
čių, mažakraujystę, alsavimas 
per burnų, miegojimus kamba
riuose, kuriuose oras nejuda, 
langai neatidaryti ir tt. Kata
ro priežasčių labai daugk rei
kia pirmiausia surasti kas tpa- 
gamina katarų, pašalinti prie
žastys, o liga greitai išnyks- 
Kitdj vietoj mes kalbėsime apie 
nosies ligas.

Ausys, Klausos arba girdėji
mo aparatas labai sudėtinas ir 
begalo jautrus. Jautriausia ši
to aparato dalis randasi giliai, 
labai gerai apsaugota.

Niekados nereikia leisti šal
tam vandeniui įeiti į ausį, sai
tas vanduo pagamina ne Irk 
ausų sopėjimų, bet neretai atl
eis visai sugadina. Jei reikia 
ausis plauti, tai vanduo turi 
būti drungnas (nė šaltas, nė 
karštas), šaltam vandeny mau
dantis patartina ausis vata už
sikimšti. Karlais šlapi plaukai 
apie ausis padaro bledies 
sims.

(Bus daujiau)

au-

DABAR Ir-
bandykit

Bohęmian 
Hop-Flavored

PlIRiDM
Malt

Teikia geras 
pasekmes

Parinktas materiolas

Prašykit groaerninku

> / a

Susitaisykit 
Savo rubus, suknias, 
Čeverykus ir kepuraites, 
Kad žaidimai 
Ir šokiai 
Ir lenktynės, 
Bėgimai, 
Dainavimai, , 
Imtynės 
Ir visi kitokie 
Sportiški dalykėliai 
Ir pasižymėjimai 
Geriau ir tinkamiau 
Atlikti pasisektų 
Ir, kad gražioji moneta. 
Dešimkė o ne vienata 
Iš paskirtosios šimtinės 
Už pasižymėjimų tektų.

Chicagos draugai 
Ir draugystės, 
Kliubai, 
Kuopos 
Ir rateliai, 
Visi susitarę bendrai, 
Į poras susidėję - 
Ar po vienų, 
Kaip kam geriau 
Ir patogiau, 
Visi važiuokite 
Į Piknikų Naujienų.

Council Bluffs, lowa. — “Aš turė
jau nugaros ir šonų skaudėjimus, 

1 " taipgi galvos .skau-
a dėjimą, aš negalė

jau dirbti savo dar
bo. Kaip kada aš 
turėjau sirgti visą 
savaitę. Draugė pa
sakė man, kad Ly
dia E. Pinkham’s 
Vegetable Com
pound išgelbėjo ją 
nuo ligonbučio, aš 
nusprendžiau taip
gi ja’s pabandyti, 

nes aš buvau bandžiusi kelis sykius 
ir kitas gyduoles. Dabar aš jaučiu 
kaip skirtingas asmuo ir aš pasakau 
savo draugams apie Vegetable Com
pound, kad man jos pagelbėjo, tikiu, 
kad jos pagelbės ir joms”. — Mrs. 
Ethel Heckman, Box 21, R. F. D. No. 
1, Council Bluffs, Iowa.

Išgelbėta nuo operacijos
* MonęsSen, Pa. — “Aš vartojau Ly
dia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound keliose svarbiose atsitikimuose 
moterų ligų. Aš turėjau labai didelį 
skausmą dešiniame Šone ir nugaros 
ir suputimas mano šono, aš negalė
jau nei vaikščioti vieną sykį. Man 
buvo įsakyta važiuoti į ligonbutį, bet 
štai aš esu be operacijos. Aš pama
čiau jūsų skelbimą ir vartojau Vege
table Compound su geromis pasek
mėmis”. — Mrs. J. Nelson, 842 Don- 
ner Avė., Monessen, Pa.

Ir jus apielinkių kaimynai, 
Tolimesnieji draugai 
Aplinkui Chicago begyvenu 
Pasimatykit su mumis! 
Iš Harvey jus atvažiuokit, 
Iš Chicago Heights gąrsios, 
Iš Gary, iš Hammond 
Ir iš East Chicago, 
Iš Indiana Harbor, Kanka

le,
Joliet, Aurora, Waukegan, 

Kenosha
Ir iš dar didesnių tolybių, 
Kam tik aplinkybės leidžia, 
Pasimatykit su mumis!

...........i----------
Vietos Piknike Naujienų 
Del žmonių ir dėl mašinų 
Netruks, ir kaip švečiai, 
Ir kaip draugai • 
Iš artimųjų ir tolimųjų 
Vietų priimami 
Ir prižiūrimi bus.

Čia visi kaip broliai,
Kaip giminės, kaip draugai, 
Susėdę pavėsy medelių, 
Ant kranto upės plačios 
Pasitarsim, pasikalbėsim 
Apie reikalus visokius 
Ir programų išgirsim šiokį- 

tokį
Ir žaismių,
Ir šokių,
Ir fonių įvairiausių, ’ , 
Prisiloduosim, , 
Prisikrausim
Savo pustuščius bagažus 
Ir po pikniko šio, 
Naujos gyvybės įsigiję 
Gyvensim kaip gyvenę 
Ir lauksim. ..

Atsiminkite tąipgi, 
Kad yra paskirta 
Už talentų šiokį-tokį, 
Už pasižymėjimų geresnį, 
Už fones ir lenktynes, 
Šokius, bėgimus, imtynes, 
Kaip žinote'lygiai

Niekta neali būti palyginama, kaip 
t litrynimaa au geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio, 
tuojau# naudokit, ši garsų namini 

, f'agelbininką, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų. .
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykit, kad 
butų Inkaro vaisbaienklis ant pake
lio.

f7ad7richter * CO.
4fti Berry & South 5th Sts.
■fch. Brooklyn, N. Y.

■■ i l n 11 nr------------------- -  

Tek Lafayette 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvi*, lietuviam* viiados 

patarnauju kuogeriauriai.

M. Y tiška,
8228 W. 38th SU Chicago, Dl.

Kraujo Suirimai
Slaptos 
Ligos

Gydomos geriausiu 
siu

Nauji

. B.

pusekmingiau-

ir Luescide gy
dymai yra ge
riausi ir tikriau- 
sis išgydymas 
nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai didelio skai
čiaus atsilanky- 
md ligonių pas 
Dr. Ross gydymo 

______ tų ligų, jis galėjo 
M. Ross atpiginti kuinas

S. Dearborn St nuo

$12.50 iki $5.00 
Delei pasekmingų rezultatų ir labai 
žemy kainų, atsilanko labui daug 
žmonių. Tūkstančiai jau yra pasveikę 
ir yra laimingi.
Dešimtis gydymo kambarių yr;. pa
skirta dėl sergančių.

SFECIALIS GYDYMAS 
už PUSE KAINOS 

Gydymas nuo užnuodijimo Kraujo, 
Pūslės, šlapumo ir Chroniškų Ligų 
Viena geriausiai įrengtų institucijų 
dėl gydymo tų ligų.
Trisdešimtis metų nuolatines prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau
ti geriausį gydymą nuo tų ligų.

Pastebėkite labai žemas kainas 
tiktai trupipam laikui 

Speciulis Intervenous Gydymas, $5 
iki $10 Laboratorijos ir X-Ray Egza- 
minurija už tą pačią kainą. Lymph 
Seium Gydymas dėl Silpnų Vyrų, $5. 
KmuIų Raumenų Ir Nervu Cydymas $2 iki $3 
Gydymu?, Odos linu — Acdne Ruys, |3. 
Kiu-Chemic Kraujo Scruni Gydymas. SIU. 
Pasitarimas ir Egzaminacija Dykai 
Reikalaukite knygelės dėl Specialių 

Ligų. Duodamos veltui.
Vyrų priėmimo kambarys, 50G—Mo
terų priemimrt kambarys, 508-t-Kal- 
bame visokias kalbas.

DR. B. M. ROSS
3u S. Dearborn St., kam p. Monroe, 

Chicago.
Penktas aukštas, Crilly Namas

25 metai tame Name
VALANDOS:

Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vakare.
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų. 

Pauedėly, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 vakare.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Paaiškinimas automobilistams 
, apie skersgatvių šviesas Lietuvių Rateliuose

VALYSIĄS CICERO.

Berwyn kunigas 11. C. 
over paskelbė, kad jis bandys 
apvalyti Cicero.' Jis sako, kad 
Chicagos kriminalistai dabar 
susispietė Cicero, o- miestelio 

nedaro 
“Cicero 
vakari- 

sakO

adminislraci ja nieko

Ho-

Policijos viršininkas Morgan 
A. Collins, bendrai su parkų 
komisionieriais išleido sekamų 
paaiškinimų apie besimainan
čias šviesas, vartojamas bul
varų ir didžiųjų galvių kryž
kelėse, kurios nežinantiems jų 
pilno pritaikimo automobilis
tams darydavo nesmagumo.

Žalia šviesa 
Automobiliai

Ant. Staniulis mirė

reiškia važiuoti.

lai

yra gėda Chieagai ir 
niams priemiesčiams,” 
kunigas. Ir pirmųjį savo žygi 
jis jau padarė. Jis su savo ša
lininkais padare puolimų ant 
'‘Scarface Al” Capone, 4818 
VV. 22 St., gembleriaviino įs
taigos ir po dviejų valandų iš-

iki nepasirodo 
reiškia, kad 

kol dega

reiškia sus-

riavimui. Capone tapo areštuo
tus ir yra tarp kitko kaltina
mas baudime papirkti viildinin-

šerifas. Iloffnian irgi padarė 
puolimus ant trijų karkiamų 
Cicero, kur rado nemažai inun- 
šaino.

NUOŽMUS ‘‘TĖVAI’.

Anlhony Neher. 33 m. ir ’jo 
pati Margarčt, .‘M) m., 7921 Wą- 
bash Avė., turėjo auklėtinę 
Margaret Neher, 6 metų. Daug 
sykių kaiminai girdėdavo jos 
verkimų, liet' kada ji pradėjo 
verkti niekam namie nesant, 
tai jie pašaukė policijų. Atvy
kusi policija rado mergaitę 
pašelmene, iškr.MŽitfvotų tarp

žalia šviesa, 
jie neturi važiuoti 
geltona šviesa.

Raudona šviesa
loti. Visi automobiliai turi su
stoti prie kryžkelės, kada dega 
raudona šviesa.

Gęltona šviesa reiškia, kad 
važiuojantys automobiliai turi 
kuogreičiampa sustoti, — bet 
atsižvelgiant į saugumą dėl 
pankui važiuojančių automobi
lių. Ir tada turi stovėti kol de
ga rųudojia ir, paskui, geltona 
šviesos, ir nepradėti važiuoti 
iki neužsidegs žalia šviesa. 
Bandymas greičiau lėkti, kad 
pervažiuoti kryžkelę kol neuž
sidegė raudonoji šviesa, yra 
priešingas šiems patvarky
mams ir labai pavojingas.

Automobilistai yra prašomi 
prisitaikinti ir laikytis šių pa
aiškinimų /dėl savo ir kitų sau
gumo.

Įspėjimas biznieriams.

to palvi krutinę -ię po smakru 
buvo pratiesti dratai, kad mer
gaitė tiesiai stovėtų. Netoli 
vaiko stovėjo puodas su van
deniu. Pati mergaitė buvo pe- 
ralkusi ir neužaugusi.

. Teismo įsakymu, abu nuož
mus auklėtojai tapo areštuoti.

Policijos viršininkas (’ollins 
išleido įspėjimų biznieriams, 
kad tūli asmenys lankosi pas 
Irznierius neva rinkdami ap
garsinimus programui polici
jos rungtinių, kurios bus 
Grumi Park Stadiume. Tie as
menys yra paprasti prigavikai 
ir jeigu jie kur pasirodytų, 
prašoma juos sulaikyti ir ati
duoti policijai. Tie gi, kuriuos 
jie jau spėjo prigauti, prašo-

Pasitiki Calumet distrikto 
augimu.

Henry Sonnenschein, 
pavieto tarybos 
J. Cermak 
pirko penkis lotus
Ilighlands daly, 
trikte.

' pirkini su Krenn

Pelnas tų rungtynių eina na
rėms 'T'r našlaičiams žuvusių 
einant savd pareigas policistų. 
Jokia asmuo negauna nė cento 
pelno, tod<N nėra ir jokių a- 

‘gentų, nes viską atlieka patys 
policiniai.

Smulkios Žinios

Žiaurioji mirtis dideliu grei
tumu apsiulė savo juodu skve
rnu chieagiečiams gerai žino
mų ir mylimų asmenį, Antanų 
Staniulį. Savo rūpestingų am
žių Staniulis praleido gražiai 
auklėdamas savo 
ir mnuistanėiai
įvairiose lietuvių draugystėse.

muoja artistas Vaičkus, kalba 
konsulas P. žadeikis, dainuoja 
p-ni Rakauskienė, p-ni Beržie
nė, Vorobjovo dainininkų tru
pė, Sadovskaja ir “Birutės” 
choras. Prie viso to dar šoka
ma scenoje. i

Esant tokiam dideliam daly
vių skaičiui, sunku skyrium 
ąpii1 juos rašyti. Bet tai, ma
nau, ir nereikalinga daryti/ 
Kai kurie tų dalyvių liek ge-

rai žinomi chicagięčiams, jog 
nėra reikalo apie juos plačiai 
rašyti. Geriau pakalbėsiu apie 
tuos, kurie pripuolamai kon
certe dalyvavo.

Pirmiausia apie Vorobjovo 
operos dainininkų trupę. Žmo
noms ji, matyti, labai patiko. 
Grausmingais plojimais publi-

t.iąiu ant u-to pusi.)

tris dukteris 
darbuodavosi

per keliolikų metų teko* gėrė
tis maloniu Staniuliučių dai
navimu. Ypač Salomijos ir 
Stelos, l’ž tai reikia padėkavo- 
ti jų motinai ir jų lik ką miru
siam tėveliui.

Lietuvių draugystėse, 
kurių jis tik pirgulėjo, ! 
lis vienbalsiai vis metas 
tui būdavo išrenkamas 
toriam. SLA. 36 kp. 
rods, ištarnavo kokius 
metus. Delei' jo nuoširdaus 
darbštumo, visapusiško prota
vimo ir teisingumo 
norėdavo, kad 
jų draugystės 
viename iš tų draugysčių susi
rinkime laikytame praeitoj ne- 
dėlioj šis uolus darbininkas 
staiga krito ant mirties patalo. 
Po šešių valandų kovos su mir
timi musų tykus, protingas, 
geras Staniulis užbaigė savo 
darbus ant visados. Paliko di-^ 
deliame liudėsv savo žmonų,! t ų
tris dukteris ir du broliu A- 
merikoje ir seserį Lietuvoj.

—Reporteris.

ANTANAS STANIULIS

> prie 
S tani rt- 
po mc- 
sekre- 

jis bu

visi nariai 
Staniulis butų 
raštininku. Ir

Vilniaus Vadavimo Komi 
tolo Koncertas

(’.ook 
prezidento A. 

sekretorius, nusi- 
Cahimet

Calumet dis- 
Kalbėdamas hpie tų 

and Dato 
West Side skyriaus, 3211 W.
Roosevelt Rd., manažeriu Otto 
Erankfort, jis pareiškė įsitiki
nimų, kad Calumet distriklų 
laukia didelė ateitis, lai busiąs 
didžiausias industrinis distrik- 
las pasaulyje. Jau dabar yra 
daug plieno liejyklų, Fordo 
dirbtuvės, o dar daugiau ren
giasi atsikelti i ten. Didelis 
namų trukumas jau dabar jau
čiamas. Calumet Ilighlands 
yra pačiame 
k to, turi gerų 
visa apirlinkr 
busiąs puikus

Pereitų sekmadienį einant 
skersai gatvę liko automobilio 
užmušta Grace (iostlis, 14 m., 
500 \V. 81 St.

centro distri- 
susisiekinuy su 
ir Chicago ir 
rezidencijų 
ir verčia

noriai pirkti ten lotus 
votis namus.

visus
ir būda-

puolimųPolicijai padarius 
ant pulruimio prie 
Clark SI., ten susirinkę žmo
nės padarė puolimų ant poljci- 
jos, taip kad tai teko pavarto-

Sinai sinagogos rabinas J)r. 
L. L. Manu, kalbėdamas 2JMM) 
žmonių susirinkime aštrihi pa
smerkė tuos, kurie stengiasi 
pravesti įstatymus prieš dėsti- 
mų evoliucijos mokslo mokyk
lose. Ypač jis aštriai smerkė 
Win. .lennings Bryan, kuris 
labiausia nusistatęs prieš evo
liucijų ir toliau biblijos nieko 
nemato. Tokius jis išvadino 
veidmainiais, šitie įstatymais 
parodų nedorų bažnyčios įtakų 
į valstybę. Jie turį ir kitokį po- 
litikieriškų tikslų: atitraukti 
žmonių domę nuo kitų valstijos'

Pastaruoju laiku buvo girdė- 
nusiskundinių, jog Chicagos 

įblikai jau pradėjo atgristi 
įvairiausi parengimai. Ir tiesa, 
publikos j parengimus sueida
vo nedaugiuusia. ■

Tad nemanė ir patys rengė
jai, jog į rengiamų Vilniaus 
našlaičiams koncertų atvyks 
perdaug, žmonių. Bet įvyko tai, 
ko nebuvo tikėtųsi. Senai Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje be
buvo buvę tiek publikos, kaip 
pereitų sekmadienį Vilniaus 
Vadavimo Komiteto surengtam 
koncerte. Tiesa, koncerto tiks
las imponavo žmonėms: koi> 
certo pelnas skiriama Vilniaus 
našlaičiams.

Taigi žmonių susirinko pil
nutėlė auditorija. Kadangi sė-

ti

sai nebėjo j koncertų, grįžo 
namo. Vadinasi, ^medžiaginių 
žvilgsniu koncertas pasisekė 
puikiai ir Vilniaus našlaičiai 
bus kuo sušelpti. Dabar eikime, 
prie koncerto programos.

Bendrai 
buvo gyva
x Trumpai

To tikslą,
Vadavimo
kas, pavedė tvarkų vesti p. St. 
Valančiui. Kadangi programų

kalbant, programa 
ir įvairi.
paaįškinęs koncer- 

p. ’Kodis, Vilniaus 
Komiteto pirminin-

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

SUDEIKIAI
Pagraby Vedėjai

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Y artis 1741 ir 4040
SKYRIUS

4447 So. Faiifieid Avė.
Tel. LufayeUe 0727

SKYRIUS .
4904 W. 14th Str., Cicero.

Tel. Cicero 8094

DR. VAITUSH, O. D.
UKTUVIR AKIŲ 8PEC1ALIR11H

Palengvina akių įtempimų, kuria 
esti priažastiml galvos skaudėjUdo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
įumo, skaudama aklų kariti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
ta, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi- 
Sas daromas su elektra, parodan- 

a mažiausias klaidas. Speciali 
it yda atkreipiama t mokyklos val

us. Akiniai nao 14.00 ir auziėiaa- 
fal: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki f p. »

1545 WMt 47th 8t
Phone Boulevard 7MI >

Musų mylimas vyras ir tėvas persiskyrė su 
šiuo pasauliu sulaukęs 52 metų amžiaus, Gegu
žės mėn. 17 d., 10:45 vai. vakare. Amerikoje 
išgyveno 35 metus. . o

Paliko dideliame nuliudime moterį Oną, 
dukteris Saliomijų čerienę, Bronę ir Stelų, bro-. 
liūs ir žentą. Kūnas pašarvotas randasi 3418 
Lowc Avė. Laidotuvės jvyks Gegužės 20 d., 1 
vai. po piet iš namų 3418 lx)we Avė. j Tautiškas 
kapines.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuo
širdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskutinį patarnavimą.

Nuliūdę ir pilnį gilios sielvartos liekame,
MOTERIS ONA STANIULIENĖ, DUK
TERYS, SALOMIJA ČERIENĖ, BRONĖ 
IR STELLA STANIULIUTĖS, BROLIAI, 
JONAS IR SIMONAS STANIULIAI IR 
ŽENTAS DR. K. ČERYS.
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

įKlS&įn 
nortOcrman 
f-LLOYD”t 

TEN IR ATGAL LAIVAKOR
TES NUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS 
I LIETUVA 

per Bremeną .
Trečioje klesoje yra miegami 

kambariai į

patar
naus geriau.

Traukimas dantų be ekauamo. 
Bridgg geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kieėiauaią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergikitą sava 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 Wes| 47th Street
Netoli Ashland Ars.

Svetimšaliai grįždami į 12 
mėnesių neturi jokių kliūčių

100 N. LaSalle St., Chicago, III.' 
arba prie vietinių agentų

Pagelba Del Serganęiy ........M..... e 
DYKAI GYDYMAS

Paaukoju per i| mėnesi, tiktai su 
išėmimu gyduolių. Nesenai įsteigta gy- 
dynyčia, Linebln Medical Institute, po 
priežiūra v'vno žinomo it gabaus spe
cialisto, daktaro lioąeh kuria turi Eu
ropini -ir Amerikos ir labai di
delę praktiką ligoninėse.

Serganti^ žmonės 
Prisiartino vmąntia, kuomet kiekvie

nas iš. Jumu 'tfh.fi lengvai atsikratyti • 
. ----------—— --1 eavd silpnumo, nes

*to instituto uiduo- 
timi yra: išgydyt) 

/SVKukA visokiu* rųšics )i- 
< W kad tuo būdu

\ užlaikyti visuomenę
į į. geriausioje sveikata

•**' Gera sveikata 
i / leniia gerą ateiti
// M d I Dabartiniu laiku to
' Im tikslo galima dasic-

, Itl Jr kti be didelip nūn-
z kenybių jeigu tiktai
. sergantis randasi

globoje sąžiningo, 
atsakančio ir gero 

tyrinėjimas per- 
ligos, su labai 

visai išgydyti 
naujo medikalio 

yra leidžiamos

M r. Frank Uugovic, 5426 $&£ 
24th St., rašo: “Aš kentėjau 'pčr 
šešis mėnesius nuo skilvio ir žar
nų ligų ir negavau pagelbos nuo 
kitų daktarų. Aš atsilankiau j 
Chicago Medical Clinic ir gydžiau
si per du mėnesiu kur pilniausiai 
pasvęikau. •

Aš rekomenduoju gydymą Chi
cago Medical Clinic dėl visų žmo
nių kurie kenčia ir nori pasveik
ti, čia gaus tikrą gydymą.

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, ruptu- 
rą, žodžių 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 kilrie atsilan
ko į musų gydymo kambarius kas
dien.

Musų pilnas išegzaminavimas 
laboratorijoj, atskleis jūsų sveika
tos stovį, kaip knygą.

Musų pi aktika didelė, musų kai
nos Žemos. Jei norite greitų pa
sekmių, atsinešk ši skelbimą ir 
tuomet gausi X-Ruy egząminaciją 
vertą $10 už $1.

CBICĄGO MEDICAb CLI1RC 
505 S. štate St., kam. Conęress St.

Privatis jojimas, 7 E. Conjfress 
St„ prieš Leither krautuvę.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Panedėly, sęredoj ir aųbatoj# 

nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dieną.

... ................... —...H I- I .—J

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo prane
šimų iš Lietuvoj Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savo 
kvito ir gavėjo vardu.

Pinigus gavo:
11342—Marcelei Blažauskienei 
20672—Mortai Meronienei 
20677—Motiejui Beinarui 

, 3853—Petrui Domauskiui 
3854—Antaninai Piepalienei 
3862—Alenai Šukienei 

11844—Onai Zeigienei 
11341—Antoni J. Grave® 
3856—Jonui Baršketis

22077—Andriui Marcinkevičiui 
55138—^Elzbietai Vaičulaitei 
55139—Antosel Bagočiunienei 
22219—Vincentui Lukoševičiui 

3889—Juozapui Juškai
11350—Marcelei .Blažauskienei 
20683—Jeronimui Liorantui 
20682—Jonui Barzdaičių!

3904—Baltramiejui Svidrui 
22217—Vincui Podžiunui 
20679—Antanui Kvaracejui 
20689—Povilui Rudžiui 
24120—Fridai Vendel 
3935—Julie Boehm 
3940—Vincui. Banoniui
3943— Ma r i j ona i Di k te i
3944— Jonui Podinui 
3952—Antanui Dikšui 
3949—Antanui Užai

22085
2 2090—Anastazijai Stankevični-

55144 —Emilijai Puškienei 
3973—Aleksui Ba'trušaičiui

24119—Mari u t e i Marmoky tei 
3932—Monikai Stravinskienei 

11363—Jonui Brandišauskui 
20688—Antaninai Mengelaitei 
11367—Anelei Zirenckienei 
11365—Jonui 'Janulioniui 
11372—Onai Partokienei
3956—Elzbietai Skukauskienei 
3762—Onai Dičmonienei' 
3801—Anastazijai Kevišienei

11314—Povilui Dūdai
3812—Kliarai Lukšienei 

22198—Antanui Auškalniui
3741—Zofijai Lenkauskaitei 

11298—Juozui Bardauskui
*i 11310—Marijonai Sinkevičienei 

3785—Juozapui Torauskiui 
24113—Juozui Puzauskiui 
3758—Stasiui Kaveckiui 
3798—Paulinai Julevičienei 
3787—Jievai Jakavičfenei

11326—Zofijai Lukoševičienei
1 11317—Jurgiui Minihlgai
! 3842—Agotai Savickaitei
j 3839—Juozapui Mockui
22085—Bonipatui šuluvieviui

forBILIOUSN

reikalų. Pats rabinas pasisakė nebuvo atspausdinta, tai p. Va- —Stasiui Jankauskai
tikįs i evoliucijų ir į žmogaus lančiui teko kiekvienų dalyvį ;>5109—Agnieškai Karandzevi-

gyvunųx pristatyti publikai. O tų daly-! čiukeičiukei
vių buvo tikrai daug, štai 55110—Jurgiui Mažiniui

Ii r< volverius ir buožes. Kelio-' turime pasišvęsti neužbaigtam1 skambina pianu jaunas pianis- 22069—Juozui šikšniui
lika žmonių sumušta, o 50 ( darbui, kurį mokslininkas J tas M. Yozavitas, dainuoja so- 22074—Manei Gedgovdaitei
areštuota. Huxley taip kiliai pradėjo.” ‘ Jo p-pi Krasauskiene, dėklą- 55120-i-Liudui Bagočiui

paėjimą iš žemesnių
Jis tarp kitko pareiškė: “Mes

5—Martinui Jareckui

Varląkit 
25c. ir 60c. bakselis 

l'ii-Aįt nuo aptie^oriaus,
NETURI CĄLOMEL 

išvalymo žarnų. Išvglo odą. 
kimo Kalvos skaudėjimo ir 
Nuo užkietėjimo, nublan-

BEECHAMS PILĖS j

EECHAM’S
PI LLS

daktaro. Daugelio metų 
tikrino, kad visokios 
mažu išėmimu, galima 
su pagelba atsakančio 
iiradimo kur gyduolės 
tiekiai i kraują. Tas gydymas suteikia 
pastebėtinas pasekmes, ilgos yra gydo
mos be skausmo ir be trugdyino laiko, 
jeigu tiktai gydytojas žino kaip jas rei
klu vartoti.

Visi tie budai gydymo, o taii>gi ii- 
nomo vokiečių profesoriaus

Erhlicho 606 ir 914
visuomet randasi musų institute, o 
vyriausias daktaras Howes, iinomas yi* 

patsšamo pasaulyje tarpe gydytojų 
prižiūri gyduoles ir ligonius.

Šioje naujoje gydykloje visos__  ■ _ ____ u ligos 
yra ištiriamos 'atsakančiai, nes pas mus 
Žmogus yra kaip atdara knyga. Taipgi 
turime nuosavą laboratoriją kurioje eg
zaminuojame kraują, Slapumą it tas iS- 
bandymas yra. tikras per nesenai atvy
kusi iš Europos specialistą.

Musų X-Ray mašinos permatys ju
mis kiaurai, o musų instrumentąa dėl
patikrinimo spaudimo kraujo niekuomet 
jumia neapvils, '

Tas egzaminavimas yra be skausmo ir 
su visais patarimais yra v|s»i dykai.

Gydome labai pasekmingai visokias 
užsLcnėjupus ligą ųžnuodijimą krau- 

, jo. skilvio ligas. be;rnlk:mą ir skaudė
jimą galvos, slinkimą plaukų, prukuita- 
v'mą ir nemalonų kvapsni kuuo, nusil
pusius inkstus, pūslę, reumatizmą 
skausmus krutinėję, pečių, šonu, nube- 
gimus kraujo, išeinamąją žarną ir ki
tas privatines ir slaptas I ga , tai yra 
musų specialumus per daugelį metų.

Todėl serganti daugiau nekentėkite 
bercikalo, tiktai ateikite j musų gydyk
lą. be tolimesnių atidėliojimų, su pilnu 
jsitikinmu, tikrai gausite pagelbą la
bui greitai. Musų įstaiga yra aprūpin
ta naujausiais ir geriausiais instru
mentais ir gydymo' bintais.

Kalbame lenkiukai ir kitomis slavų 
kalbomis. Ofiso valandos yra sekamos: 
Panedėly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 
V vai. ryto iki S :3O vakare. Kelvirgt. 
Į.crisloj ir nuo l> ’rylo iki 8
vakare. Niilėlioj ir šventomis di«uotnis 
nuo 10 ryto iki 12 dieny,

Lincoln Medical Institute 
Dr. Specialistus

8 So. Clark St.
Kampas Madison St.

Ant viršaus Triangle restaurgno, prie* 
Morrison vienbutį.

50 centų už pinigines 
telegramas be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo
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Sutaisytas prašalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritadjas.

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai krelpkia į ap<ieką.

ODINĖS LIGOS

yra tankiai nepakiančiamas; 
gali būti pergalėti vartojant

SEV

ESKO
Antineptiikas montlt.

W F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS. IOWA

LIETUVON

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, pūgai luivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grjžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, LAPLAND, P1T1S- 
BURGU siūlo greitą kelionę j Cher- 
lx>ug, Southampton, Antwerp^ Ųaug 
laivų išplaukia kas savaitė. "*

Visi musų 8-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

VVHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State SU CbicaKV. UI.

GYDOME VYRDS
$50 Kr $10

Iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius vyrus tokia maža

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yra pavojin
ga. Ar ser
gate ir esate 
n e u ž g a - 
nėdinti? Ar 
norite pas
veikti ? Atei
kite prie ma
nės dėl pil
no laborato
rijoj išegza- 
minavimo.

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl ^spielio- 
jamų gydyto
jų, ateikite Ir 
<1 a s i i i n o- 
kite tikrą tie
są apie savo 
ligą. Egzami
nuojame su 
pagelba X-Ray 
ir MikroskoS

po. Jeigu yra reikalas dėl galu
tino ištyrimo ligos ir dėl užtikri- 
rinimo gero gydymo, egzaminuo
jame taipgi kraują, šlapumą ir 1.1.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu- 
siems dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gero 
ir teisingo gydymo.

kaina kaip $10.

Dr. W. R.
Register, 

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

606 "914
TIKRA PAGELBA

(čirškimai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas ({čirškimas gyduolių į 
gyslas) surevoliucijonizavo visą 
medikalę praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi speciales interve
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoju naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:30 vakare. 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)

b I ■ » l— I ."N. I

Ar jus žinote, kad
Klaipėdoje rinkimai atsibus gegu

žės arba birželio mėnesiuose, o rinki
mai j Lietuvos Seimą atsibus atei
nantį rudenį. Ar jus žinote, kad 
Hel marai visuomet yra Šviežus, todėl, 
kad jie yra supakuoti į popierinius 
bakelius kur jie yra apsaugoti nuo 
sulūžimo, užlaiko skonį kvapsnį ir 
šviežumą 100% Gryno Turkiško ta
bako.

, JtAŪJTENM, Chicago, III,
-i ............................- * '■ r“—

Lietuvių Rateliuose. Cicero PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo f» puM.)

nė nuo scenos nuleisti. Trupė
je viso buvo 11 žmonių (turė
jo 'būti 16, bei penki neatvy
ko jų tarpo ir p.p. Kudirka 
bei Stogis). Trupė dainuoja 
gan Suderintai ir harmoningai. 
Dainos parinkta gyvos ir me
lodingos, tad žmonėms jos la
bai patinka. Dainininkai nebu
vo šykštus: padainavo gan ne
mažai dainų. Vienoje dainoje 
("Chutoročok“) solo dainavo 
p-lė Jakavičiulė, kuri dabar 
sykiu (lainuoja su trupe? įvai- žado neišpildo, 
riuose teatruose. j susirinkime

Kiek teko girdėti, p. Vorob- šorų kiek kuris galėdamas, kad 
jovus buvo sutvarkęs progra-( tik svetaine butų atnaujinta 
iną visai kitaip. Bet kadangi j išJiekcriiota. Nuo to laiko pra- 
neatvyko p.p. Stogis su Kudir
ka, tai prisiėjo nustatytų tvar
kų atmainyti. Nors ir nesinori 
tikėti, bet kai kurie kužda, jog 
pp. Stogis ir Kudirka nenorėjo 
dalyvauti koncerte be atlygini
mo.. . Turint galvoje tų faktą, 
jog visa Vorobjovo trupe (ku
ri susideda daugiausia iš l>alt- 
gudžių ir rusų) sutiko be at
lyginimo dalyvauti, toks p.p. 
Stogio ir Kudirkos pasielgimas 
atrodo gan keistas... Beje, čia 
jau tenka pasakyti, jog ir vi
si kiti koncerto dalyviai atly
ginimo nereikalavo.

Dainavo solo Vorobjovo tru
pės narė, Sadovskaja, kuri se
nais gerais laikais dainuodavo 
eartu su šaliapinu Petrapilčs 
operoje. Jos balsas gal jau nebe 
ra tas, koks buvo tais “senais 
gerais“ laikais, bet dar ir da- 
>ar skamba galingai ir pūste
liama gera mokykla.

Dar porą žodžių apie p-nią 
lakauskienę. Jų publika mėgs

ta. Savo lengvomis ir gan vy
kusiai išpildomomis dainelėmis 
ji tikrai padaro “hit.“

Koncertą užbaigė “Birutė“, 
kuri sudainavo keletu dainų. 
Dainavo neblogai.

Po koncerto buvo šokiai.
—N.

L. S. S. VIII Rajcno Centralinio sis tas apie L. L. N. Bendrovę Komiteto susirinkimas jvyks ketvir-
  . tadienyj, gegužės 21 d., kaip B vai. va- 

lS. '. ... ~7___ , . , 'kare, Naujienų name, 1739 S. Halsted
Paskutiniame Liet. Liuosybės st. Visi komiteto nariai malonėkite 

--._i— r> ji—----- , būtinai atsilankyti, nes turime daug
svarbių dalyki} aptarti. Prisirengti 
prie sekančio pikniko Riverview Par
ke, ir ruoštis prie išvažiavimo.

M. .1. Mauricas, VIII Raj. sekr.

Nariio B-vės direktorių susirin
kime svarstyta kelis svarbius 
reikalus, kurių vieną-kilą pa
žymėsiu. Pirmas — tni dekora
vimas svetainės.
jau 
ma
mo
vra
reikalinga yra didelė krūva pi
nigų, o ant rankų pinigų kaip 
ir nėra, šėrininkai *gi savo pri-

Jie metihiame 
prisižadėjo pirkti

Tas reikalas 
senai svarstomas ir eina- 
prie užbaigimo: pnsirašy- 
kontrakto. Tik direktoriai 

tuo susirūpinę, kad , čia

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU brolio Andrejaus Veti- 

riuno, kuris išvažiavo iš C.hieiigos 
j Milwnnkee, Wis.. sept. 6, 1024, ir 
nuo to laiko jokios žinios negau
nu. Dabar rengiuosi išvažiuoti j 
Lietuvą; labai svarbu Imli; pasi
matyti pirm išvažiavimb. Išvažiuo
ju gegužės 23. Ar jis pats ar 
žinanti, meldžiu duoti žinią.

J. Venciunas, 
111 St. ir Cicero Avė. 

Mi Grcenwood, III.

kili

Roselaod
Gegužio 12 d.. Aušros 

bariuose, įvyko Draugijų Są
ryšio delegatų susirinkimas. 
Priėmus protokolų, sekė rapor-

knm-

kčjo, kad Sąryšis stovi gerai 
finansiais. Jo keli šimtai do
lerių padėti banke -valdybos 
vardu. Knygiai pranešė, kad 
nupirkę įvairių rūšių knygų 
apie 40 egz.; jų verte $31.33. 
Komisija, kuri rūpinasi su
rengti išvažiavimų* su serijo
mis pranešė, kad atspausdin
tos serijos. Komisija, kuri bu
vo įgaliota surasti svetainę dėl 
sekančio sezono parengimų, 
pranešė, kad negalėjo suderėti 
su K. of P. svetainės gaspado- 
riumi. Jis reikalaująs už sve
tainę sekmadieniais po $35 be 
darymo biznio parengime. Prie 
to jis reikalaująs, kad Sąry
šis užsistatytų kauciją apie du( 
šimtu dolerių. Jeigu kartais 
draugijos į 
kad jie galėtų atsiimti iš Sąry
šio kaucijos. Apkalbėjus šį 
klausimą patarta neimti K. of 
P. svetainės 'dėl parengimo, o 
rūpintis surasti kur kitur pri- 
cinamiau, ir jeigu ją suras pri
einamai, paimti prieš adventą 
ar prieš užgavėnes. Delegatas 
Griškėnas pranešė, kad M. 
Rutkauskas, jo mirusio bro
lio, paaukojo Aušros knygynui 
gramafonų su 22 rekordais. Au
ka priimta su pagirimu. Nu
tarta paimti dar vieną nedėl- 
dieni dėl išvažiavimo, šiemet 
Sąryšis buvo nutaręs rengti 
keturis išvažiavimus; šiame su
sirinkime dar nutarė •
vienų išvažiavimų. Dabar jis 
tur penkius išvažiavimus šiais 
metais į miškus. Jo pirmas iš
važiavimas įvyks gegužės 3! d. 
į Washington Heights miškus. 
Tam darbui išrinkta gaspado- 
riai ir darbininkai. /

Susirinkimas buvo ramus; 
iškeltus klausimus svarstė rim
tai ir ilgai be jokių užsivari- 
nėjimų. —D. S. Sekretorius.

REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI
MOTERŲ

Antradienis, Geg. 19, 1925
— ...... .Ai

NAMAI-2EME
REIKIA moteries dėl apvaly 

mo denti.<to ofiso iš ryto.
Atsišaukite

DR. C. A. KIRKWOOD, 
1562 Milwaukee Avė.

— . ..... ...........  ■ , . . ---- -X. . ■ -

UKSTAURANAS parsiduoda | 
arba mainysiu ant loto, auto
mobilio ar mažo namo.

Atsišaukite:
35 N. Halsted Str.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARDAVIMUI
BUčERNfi IR GROSEflNf 
ATSIŠAUKIT:
3001 So. Wallące St.

Phone Boulevard 6574

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
muinylj namui, 
farmas, lotus, 
taipgi ir Viao- 
kilis biznius, vi
suomet kreip

kite* pas

RElKALINGAS barberis — 
nuolatŲiis darbas ir geni vieta.

Kreipkitės
3346 So. Halsted Str.
Phone Boulevard 5972

PARSIDUODA kendžių ir gro 
šerio krautuvė. Priežastį parda
vimo patirsite ant vietos-

Atsišaukite: •
4601 Hermitage Aave.

C. P. SUROMŠKIS A CO.
Real Ėstate

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

JEšKAU Dr. Sprainio, kurįs 
gyvena New Yorke. Malonės 
jis pats ar kas kitas pranešti, 
busiu dėkingas.

ED. MTSIUS,
2024 S. Peoria St., Chicago, III.

REIKALINGAS vaikinas į 
Lunchruimį, geistina, kad butų 
Lunchruimį dirbęs.

Atsišaukite
2113 S9. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Turiu dvi 
noriu paduoti, 
ku dvi laikyti.

Kreipkitės 
3259 So.

buČernes, todėl vieną 
Vienam yra per stin

Union Avenue

lygiai

kurie 
sekasi

ėjo jau penki mėnesiai, bet 
kuris šėrininkų išpildė savo 
prižadą? šėrininkai tad nelauk
dami nė rytojaus turi hiojaus 
kreiptis prie sekretoriaus. Juk 
sava imi yra aišku, kad sveti
mieji mums nepagelbės, turi
me palys rūpintis ir tai visi, 
nes tai yra visų reikalas, 
svarbus visiems.

Visiems biznieriams, 
buvo Liuosybės name
gerai ir visi jie prasigyveno, 
biznius praplėtė: ir vieta daro
si permaža. Pirmiausia I*ilkis 
savo valgykla pardavė. Dabar 
gi L. Narbutas ir P. Rimdžius 
pasiėmė didesnę sankrovą ir 
keliasi naujon vieton. Kas/jų 
vietų užims, dar nežinia. O 
kampas gi yra geriausias; tad 
kas pirmesnis, tas laimės.

Bendrovei teko pergyventi 
visokių nesmagumų iš kontrak- 
toriaus pusės. Tą jau visi ži
no ir apie tai kalbėti nebeuž- 
simoka. Dabartiniu laiku Bend
rovė vra liutksa nuo visokių 
audrų. Butų' gerai, kad taip 
butų visados. Suprantama, tai 
priklauso nuo šėrininkų, o 
ypač nu(į B-vės vedėjų — di
rektorių ir valdybos.

Kurtų teko pastebėti “Drau
ge” nusiskundimų, arba teisin
giau, papeikimų namo savinin
kams, kam jie leidžia svetainėj' 
kalbėti biblistams; esu tai ge
da \lietuviams. Direktorių gi 
nusistatymas yra, kad nepai
syti kas randuoja, bile užsimo
ka ir patina iš valdžios leidi
mą, tas gali gauti ir svetainę. 
Kas supranta biznį, tas tokių 
niekų nekalbės, tad nėra ko to
kių peikimų ir paisyti. Reikia 
tik visiems sutartinai darbuo
tis ir laikytis obalsio; “Savas' 
pas sava.“

—Koresp. K. P. J).

Pranešimai
NAUJIENŲ 
PIKNIKAS 

CALUMET GROVE 
Blue Island, UI. 

Nedėlioj, Gegužės 24, 
Pradžia 10 vabryto.

S. L. A. 36 KP. finansų sek
retorius mirė. Del mirties d. 
A. STANIULIO yra šaukiamas 

padarytų kuoP4>s susirinkimas,
utarninke, gegužio 19, 8 vai. va
kare, Chicagos Lietuvių Audito
rijoj. Visi nariai kviečiami at
silankyti, nes yra būtinas rei
kalas. VALDYBA.

*
North Side Pirmyn Choro daininin

kų atydai. Draugės ir draugai daini
ninkai, kaip žinote, kad Choras vrą 
apsiėmęs dainuoti Naujienų piknike, 
gegužės 24 d., ant Tautiškų kapų ge
gužės 30 d. Taigi kaip matote, laikas 
gana trurhpas, kad tinkamai prisiren
gti, neatbūtinai lankykitės ant repe- 
ticij laiku. Repeticijos atsibuna kiek
vieną utarninką, viešo knygyno svet. 
1822 Wabansia Avė. 8 vai. vak. Nauji 
nariai kviečiami prisidėti.

—Pirmininkas J. Ascilla,

North Sideto ir apielinkės Lietu
viams žinotina, kurie norite važiuoti 

rengti troku į Tautiškas kapines (Decorat- 
ion) dienoje, geg. 30 d. kartu su Pir
myn choro dainininkais, kreipkitės dėl 
sužinojimo sanlygų ir u&drašymo pas 
X. Saikus ir J. Ascilla.

Am. Liet. Teatro Kūrėjų Sąjungos 
Rengimo Komisijos perstatymo va
karo “Pakrikėliai” 
vedimui galutinų vakaro sąskaitų 
įvyks trečiadieny, gegužės 20 d., 8:30 
vai. vak., p. J. Vaičkaus bute. ,

Ypatingai yra kviečiami atsilanky
ti, Grušas, Krištepaitis, širvis, Balčiū
nas ir Uktveris dėl galutino atsiskai
tymo.

J. J. Auryla, Reng. Kom. Pirm.

susirinkimas su*

APSIVEDIMAI
REIKIA patyrusio darbinin

ko į Wisconsin valstijos farmą.
Atsišaukite greitai

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė senas ir išdirbtas pleisas. Pigi 
renda, 7 kambariai pragyvenimui. 
Priežastį pardavimo patirsit ant vie
tos.

Atsišaukite
3651 So. VVallace St.

Bus

Kas nori na
mų bargenų, 
Sirkti, par-

uoti arba 
mainyti. Na
mus ant far- 
mų, lotus, vi
sokius biznius 
mainyti ant 
namų. Visuo
met kreipki
tės pas

CO.
•patarnavimas 

Morgan St. 
Tel. Yards 1571

PA J IEŠKAU apsivedimui mergi
nos arba našlės, kad ir su vienu vai
ku, senumo nuo 25 iki 35 metų. Be 
skirtumo tikėjimo. Aš esu 35 metų se 
namo, našlys, turiu vieną 
metų; meldžiu atsišaukit 
laišku, savo paveikslą 
Atsakymą duosiu kožnai.

F. J. P, 
416 Hąrt Str. 
Chicago, III.

6955 So. Talman Avė.

mergaitę o 
su pirmu 

prisiųskite.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojarj. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS. Prex..

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling.

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING A 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke M. Haymarket 1018
461 N. Halsted ,Si. Haymarket 4221

Te!. Lafayette 5153*6438

RUBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

STOGDENGYSTe
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lawdaie 0114.

SIŪLYMAI KAMBARIU
ANT RĘNDOS kambarys dėl 

vieno vyro, be valgio,* 1 lubos iš 
fronto.

. Atsišaukite
931 W. 33 PI.

RENDAI
KAMBARIAI

VAIKINAMS.
Atsišaukite

2113 So. Halsted St. .

PARENDAVOJTMUI 
šviesus, iš fronto, elektra, 
kiti parankumai. Vienam 
kinam.

* 722 W. 18th St.
2nd fl. fronc

1 « t ■ .

kambarys 
vanos ir 

ar 2 vai-

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų 
skudurų sortuotojų.

Atsišaukite
AMERICAN SALVAGE CO.

2314 W. Lake St.

REIKALINGA moteris 
daboti mažą vaiką,

1745 S. Halsted St.
Restauranas

pri-

Reikalingas patyręs farmos darbi
ninkas, mokantis milžti karves.

Kreipkitės
/Naujienos,

1739 So. Halsted St.
Box 542 /

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, pirmos klesos, baltui ištaisyta, su 
visomis mašinomis, renda pigi, ant 
bizniavos gatvės; arba ješkau apsu
kraus partnerio; negaliu apsidirbti.

Atsišaukit,
10713 S. Michigan Avė.

Tel. Pullman 7059

63 ST. BARGENAS

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI pirmos klesos 

Paige automobilius 5 pasnŽierių su 
kontinentai motoru. Viaui mažai 
vartotas, atrodo kaip naujas, ką 
tik iš Štoro. Parduosiu pigei ir 
greitai už teisingą pasiūlymą. Kam 
yra reikalinga tokia mašina, 
nepraleiskite progos. Ateikite 
žiūrėti.

PARDAVIMUI arba mainy
mui groserne į automobilių. 
Greitai atsišaukit, nes pigiai 
parduosiu.

280() So. Emerald Avė.

Našlė turi parduoti 2 uugštų biznio 
namą, prie 63 St, geriausiame • biznio t 
distrikte, krautuvė, flatai ant vir
šaus ir iš užpakalio, karštu vandeniu 
šildomi, 3 karų gaYadžius, taipgi ap
šildomus, kaina $25,000. Pirmas mor- 
gičius, $13,000, Apie $6,000 įmokėti, 
kitus išmokėjimais, be nuošimčių. At
sišaukite tiesiai prie savininko, kad 
gavus šį hargeną.

1750 WeM 63 St.

tai 
pa*

MIGLUS 
Wentworth Avė. 
____ i—...........................

1925 MOON Dcmonstratoriiis
'fui didelis išpardavimas. Užtlary 

ti ir atdari modeliai. Nauji karai* 
garantuoti. Pinigais, išmokėjimmš 
arba mainais. Daug kitų vartotų 
karų. Bargenai. Atdara 
ir nedėliomis.

MOON DEALERS
5215 W. 22-nd Str.

4

PARSIDUODA bučernė ir 
grosemė, geroj vietoj, visokių 
.tautų apgyventa: pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos.

2119 So. Halsted Str.

LIETUVIU SUBD1VIZ1JA
5 kambarių coltagc, elektra ir 

moderniškas plunibingas, netoli 
Mc Kinley Parko, kaina $3,800, 
cash, 81,000, kitus kaip patinka.

20111 W. 35 Str.
Tel. Lafayette 0909

5113

vakarais

PARSIDUODA bučeJnė ir groser- 
nė, maišytų tautų apgyventa, apie- 
linkė. Biznis išdirbtas per keletą 
metų ir eina gerai užpakalyje štoro 
didelis kambarys sudėjimui ir 4 kam
bariai pagyvenimui.

4235 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI muro bizniavus 
namas geriausi* kampas ant Brid- 
ge|5orto So. Halsted ir 32 gat. tu
riu parduoti greitu laiku, nes esu 
pasirengęs išvažiuoti į Lietuvą.

Savininkas John P. Rashlnski 
6338 So. Mozart St.

RAKANDAI
PARSIDUODA 4 . kambarių 

furnišiai. Forništai yra gerame 
stovyje. Gali ir butą persam- 
dyti.

1440 N. Paulina St.

KRUTAMU Paveikslų Teatras, 
kuris yra veikmėje, dėl svarbios prie
žasties yra parduodamas. Randasi 
prie smarkaus biznio gatvės kam-

Tel Vun Buren 2137 
arba Rockvvell 2912

PARDAVIMUI kriaučių biz
nis ir kostantinka. Kam kas 
reikalinga klauskit per telefo
ną.

PARDAVIMUI
Yąrds 6036

PARSIDUODA PIGIAI 
Bizniavas kampinis namas, 

bizniai (candy store ir 
Geras namas, geram

du 
shop). 
riui.

Yra 
barber 
biznie-

Naujienos, 
Box 541 

1739 So. Halsted St.

z DELIKATESEN, daug stako, 
geras biznis, ideališka vieta, pi
giai.

5625 Wentworth Avė.

PABDAVIMUI Candy store 
ir Ice Cream Parlor. 
tis pardavimo — liga.

. 634 W. 18th St.

Priežas-

PARSIDUODA krautuvė; 
cigarų, cigaėrtų, ice cream, ir 
groserne.

Atsišaukite
1609 So. Halsted Str.

PARDUOSIU bekemią, vieta 
išdirbta per 12 metų. Parduo
du pigiai.

Atsišaukit
3253 So. Normai Avė.

Phone Yards 6070

DIDELIS BARGENAS parsiduoda 
Restaurantas ir visokių kiksų kepy
kla; didelis biznis ir pelninga vieta 
arba mainysiu j mažą namą ar kitą 
biznj, aš negaliu apdirbti, atsišaukite 
greitai

1521 Milvvaukee Avė.

PARDAVIMUI dalikatesen ir 
grosernę, turiu parduoti pigiai.

Atsišaukite tuojauš:
658 E. 95 Str. .

Tel. Chesterfield 3159

PARSIDUODA geras jaunas 
registruotas “Areadale” šuniu
kas 6 mėn. senumo. Galima ma
tyt dieną ir vak. Drillings Auta 
Training Co. 701 West 31 Str.

PARSIDUODA
BUCERNfi ir grosernė, Visokių 

tautu apgyvento.! vietoj, ant kam
po ir karų linijos, biznis cash. 
Renda nebrangi, lysas trims me
tams. Viskas geriausiame padėji
me. Atsišaukite greitai

1 E. 103-rd St., Chicago, 111.
Tel. Pullman 9522

NAMAI-2EME

PARDAVIMUI namas .medinis, 2 
augštų, po 4 kambarius flatai .taipgi 
ir lotą, parduosiu pigiai. Yra gara- 
džius.

Agentų nereikia.
2027 Canalport Avė.

2 fl. rear
t——T H J - . i .į

MDRTGECIAl -PASKOLOS
NAMAI — ŽEME:

Chicago Title and Trust 
Company Tmstees, parduo
da labai pigiai 6 kambarių 
medinį namą, North Shore 
Highlands ant Buckley 
Road prie pat Green Bay 
Road, netoli Michigan eže
ro. Vieta labai graži ir biz
niavo. Geistina, kad žmo
gus butų nusimanantis nors 
šiek tiek apie biznį. 100 pė
dų pločio ir 252,45 ilgio; la
bai gražus sodnas; daug 
obuolių ir grašių, reikia 
įmokėti tik $1,600 ir po kiek 
nori ant mėnesio. Duoda
me per 5 metus. Viso $8000; 
už cash $400 pigiau.

Pasiskubinkit
ADAM MARKŪNAS 

General Mngr.
849 First National Bank 

Bldg.
68 W. Monroe St. 

Chicago, III. 
Telefonas Randolph 7400

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičlus 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738.
....... .T——

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

' MAX COHEN
Room 351, 140 S. Dearborn St.

Tel. Central 1191

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dreste- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, M ana gar

VYRAI IŠMOKITE moderniškos 
barberystės. Dabar pakilusios algos 
padaro barberystę geru amatu, o dar 

i.. Tas švarus vi-VEIKITE GREIT. Nelaukit ilgai. komišinas ir tipsai,. Tas švarus vi- 
Naujas J^unnis . bungalow, $8,009, Juj (|arbas išmokinamas greitai, die- 
Ci.taunvVH .*1600, 5-6 kambarių, nomjs ar]3a vakarais. Musij katalio-Sutaupykit $1,090, 5-6 kambarių, nonijs arba vakarais. Musij katalio-
moderniškas sunparlor, stikliniai gai igaiSkina kaip užbaigę gauna dar- 
porčiai, karstu vandeniu šildomas, |(a arba kaip uždirbsite kol
prie 88 St., netoli mokinatės, kaip palengvinsime jūsų
Me,?lb\ri,n«SV°r S,H * r n- r on n<1’as b gyvenimą. Atsišaukite, rašykit ar- 
Matyklt statytoją, 605 E. 90 PI. įį telefonuokite.

THE MOLER SYSTEM OF
COLLEGES105 S. VVells St. Tel.’ Franklin 4230

3 GRAŽIOS krautuvės, $18,000. 
Veikite greit, nes išvažiuoju į Eu* 
ropą. Neapšildomos, rendų$2,300 j 
ir augščiau, morginčių, $10,600, | 
cash $4,000, geri morgičių doku
mentai, 26-28-30 W. 75 St. Savinin-, 
khs cigarų krautuvėj.

NEGIRDĖTA PROGA. Tiems, ■ 
kurie turit lotu# ir norit mainyti ant 
automobilio sedan; išrodo kaip naujas 
ir ^eram padėjime, mainysiu ant vie
no ar dviejų lotų, Brighton Parke ar 
South Side. Atsišaukite.

J. VILIMAS
4105 So. Faifaield Avė.

IŠMOKITE DĖTI PLYTAS

Dienomis ir vakarais. Atdara nuo 9 
vai. ryto iki 9 vakaro, kasdien. $65 j 
mėnėsj, lengvais išmokėjimais.

CHICAČO BRICKLAYING 
SCHOOLS 

3 didelės mokyklos:
2029 Indiana Avė. kampas 21 Pt. 

West Side skyrius 1414 W. Lake St.
netoli Ashland Avė.

105 St. So. Chicago skyrius


