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Ekspliozija Kansas City 
teatre; žuvo žmonių

Gen. Pangalos - naujas 
Graikijos premjeras

Revoliucija įvyko be kraujo 
liejimo; revoliucininkei šau
lį 3 tik tuščiais patronais.

hajuj baigtas

MIRĘS SENATORIUS

Jugoslavija uždaro savo Perkūnija New Yorke 
sieng bulgarams Nutrenkė katedros bokšto kry

žių; trenkė kitą bažnyčią;

Lietuviu ekskursija 
į Švediją

Keršija už pragaišimą savo' penki žmonės užmušti 
piliečių po Sveti Kral kated- ------- :—
ros katastrofos

švedų- 
valdyba

Dar 14 Bulgarijos teroristų 
pasmerkta

Ekspliozija sudraskė te
atre Kansas Cityj

Kiny streikininkai puolė 
svetimšaliu sodybą

Suardyta taipjau daug krau
tuvių; kiek žmonių palaido
ta griuvėsiuos, dar nežinia.

Visuotinas streikas »pasibaigė, 
tečiau Japonų ir Britų fab
rikai tebestovi uždarytu

\’SAS CITY, Mo., birž. 
j Praeitą naktį vietos se- 

teatro triobesy įvy- 
ekspliozija, kuri 

daugiau kaip 
triobesy tilpu-

26.
no (iiilis 
ko smarki 
sudraskė ji ir
tuziną teatro 
šių krautuvių.

įvykus tuojau 
turis pribaigėkilo gaisras, 

viską naikinti.
Kiek yra toj 

šių žmonių, iki šiol dar ne
buvo galima sužinoti. Mano
ma, kad griuvėsiuose yra pa
laidota daugiau kaip trisde
šimt asmenų. Teatras buvo pi- 

ir mažai publikos 
tą dieną dviem

nelaimėj žuvu- 
iki šiol dar 
sužinoti.

gios rųšies 
lankomas, 
vaidinimam buvo parduota vi
so tik du šimtu bilietų, — ir 
ekspli(<zijos metu. kadangi 
buvo jau vėlus laikas, žmo
nių jame visai maža bebuvo.

Gaisrininkai ir 
ninkai kasa, dirl 
se, ieškodami žu
noma. kad sprogimas 
buvusioj teatro triobesy 
linėj.

aip darbi- 
griuvėsiuo- 
duiu. Ma-

vais

Karo teismai Bulgarijoj
Dar keturiolika asmenų pa

smerkta dėl išsprogdinime 
Sveti Kral katedros

SOFIJA, Bulgarija, nhž. 26. 
Ryšy su išsprogdinimu Sveti 
Kral katedros, karo teismas pa
smerkė ddr keturiolika asmenų. 
Septyniems pasmerktiems ski
nama mirties bausme, kitiems
— kalėjimas.

Skaičius smerkiamų mirties 
bausmei nuolatos auga, tečiau* 
manoma, kad kadangi karalius 
Borisas yra priešingas mirties 
bausmei, pasmerktiems ji bus 
pakeista kalėjimu.
Trisdešimt jaunų komunistų 

pasmerkta kalėjimui
SOFIJA Bulgarija, birž. 26

— Trisdešimt jaunų komunis
tų, tarp jų keletas mergaičių, 
suimtų laike pastarosios ko
munistų agitatorių medžioklės, 
pasmerkta įvairiems terminams 
kalėjimo, nuo vienų ikt pen
kiolikos metų. Juos pasmerkęs 
teismas pats prašė karaliaus 
sumažinti jiems bausmę. x

Septyni banditai užmušti
SOFIJA, Bulgarija, birž. 26.

— Netoli Suzamo kaimo milici 
ja užklupo kuopą banditų. 
Pastariems bandant nepasiduo
ti, septyni banditai, kartu ir jų 
vadas 
vienas 
gautas

ŠANHIAJUS, Kinai, birž. 26.
Kinų streikininkų būriai

tramvajus. Poli- 
juos atgal išvy-

streikas jau pa-
>s didesnės san-

sodybą darė didelio triukšmo, 
akmenimis bombarduodami ir 
sulaikydami 
cijai pavyko 
ti.

Visuotinas 
sibaigė. Vis
krovos atsidaro vėl, tečiau lai
vų judėjimas vis dar parali- 
zuotas, o Japonų ir Britų med
vilnės fabrikai teberiogso 
daryti. •

Kaltina svetimšalius

už-

KAUNAS, [LŽ].
Lietuvių Draugijos 
kreipėsi į Lietuvių-švedų Drau
gijos valdybą, kviesdamas ją

NEW YORKAS, birž. 26. — 
Stipriai audrai siaučiant perku- 
nas trenkė'katedrą, muzejų, li-, draugingų ryšių tarp abiejų ša- 
„ , — .-T—, ___ -f. Nuo lių praplėtimo delei, surengti

^0 šv. Patriko katedros bokšto vir-į šiemet birželio mėnesio vidury 
"L šunės perkūnas nutrenkė kry- lietuvių ekskursiją švedijon, gū

žių, tuo tarpu kai triobesy bu- ’sidedančią iš 15 žmonių: 3 Lie- 
. Jų neuž- tuvos didesnių laikraščių atsto

vų ir 12 žemės ūkio kultūros 
of veikiančių žmonių, žemdirbių 

ar jų organizacijų atstovų.
švedų-Lietuvių Draugijos vaL 

dyba tikisi, kad ta ekskursija 
galės būti įdomi ir naudinga, 
nes jos dalyviai gaus progos 
atlankyti Skandinavijos ir Bal
tijos valstybių prekių mugę ir 
arklių parodą Stokholme, apžiū
rėti Stokholmo ukio Ir techni
kos aukštąsias mokyklas, žy
mesnes fabrikas, Stokholmo a- 
pylinkės didesnių ir mažesnių 
pavyzdingus žemės ukius, o taip 
pat jos gražiausią ir turtingą 
žemės ukio ir pramonės pras
mėje, sritį Dalarna. Be to eks
kursijos dalyviai gaus progos 
per savo kelionę susipažinti su 
Švedų kultūra ir jos tauta.

Kviečiamosios ekskursijos da
lyviai bus švedų-Lietuvių Drau
gijos svečiais ir jiems apleidus 
laivą Stokholme jų visas lanky
masis Švedijoj, su jų kelionė
mis, nakvynėmis ir pragyveni
mas visai nieko nekainos.

SOFIJA, Bulgarija, birž. 26,
— Jugoslavijos valdžia, įsakė gOnjnę jr vieną bažnyčią, 
uždaryti sieną bulgarams. m ‘ 
priemonė liečia Bulgarijos vai- g 
dinius, bet nekliudo prekių r- 
transporto. Gyvenantieji Ju- V(f apie ąoo'žmonių’ 
goslavijoj bulgarai galės, norė- gaVo - 
darni, grįžti į- savo gimtąjį ^uo American Museum 
kraštą, bet nebegalės atgal su- Natūrai History bokšto nutren- 
grjžti į Jugoslaviją. Kg penkis tonus sveriantį gra

šis patvarkymas tai esąs njį-0 gaublį, kurs krisdamas 
Senatan jis keršto žingsnis. Mat nuo to pramušė stogą ir skliautus. 
Nonpartisan laiko, kaip buvo Sofijoj iŠsprog-; Union city’je, N. J., perku- 
ir ten pri- dinta Sveti Kral katedra, daug'nas trenk§ j Emanuelio Evan- 
pažangiųjų Jugoslavijos piliečių Bulgart-|ge]jkų bažnyčią ir į North Hud- 

ju- gon ligoninę, kurioj buvo pen- 
Visi buvo 

baisiai išgąsdinti. Bažnyčios gi,

ATĖNAI, Graikija, birž. 26.
Graikijos premjero vietą 

užėmė genertdas Pangalos, bu
vęs karo ministeris ir vakar 
įvykusios Graikijoj revoliuci
jos vadas. Jis tikisi dar šian
die sudaryti naują kabinetą.

Krašto seimo nusistatymas 
naująiai valdžiai iki šiol dar 
nepaaiškėjęs.

Revoliucija įvyko be jokio.-— — —, 
kraujo liejinio. Nors revoliu į Baltimore, 
cininkai, užėmę viešąsias įstai- buvo 
gas, telegrafo ofisus ir gele- J LeagiK:’os 
žinkelių stotis, truputį pašau- klausė i , . . _ , t
dė, bet tuščiais patronais. Poi senatorių grupei, kuriai, vado-kur pragaišo. ____ ____ ______
to valdžiai buvo pasiųstas ul-jvavo senatorius Robertas La goslayijai teiraujantis, Sofijos kiasdešimt ligonių.

EDWIN F. LADD
Jungtinių Valstijų senato

rius iš Nortli Dalčbtos, birže
lio 22 dieną miręs ligoninėj 

, Md. 
išrinktas 

i tikietu 
nedidelei

timatumas, kad ji tuojau 
zignuotų. Iš karto valdžia 
norėjo nusileisti, bet pama- metų amžiaus, 
čius, kad visos valstybės įstai-! 
gos yra revoliucininkų ranko
se, išskiriant parlamento ru-| 
mus, kurių jie nelietė, rezig
navo.

Judėjimo vadai yra stiprus 
respublikininkai ir norį demo- 
k ra tingesnio režimo.

re-
ne-

Amerikiečiai susiįdomavo 
Pabaltijo kraštais

spauda praneša, kad atvykę Ry- 
Įgon Amerikiečių ir Anglų kapi- 
jtalistų grupes atstovai turį su- 

-6. manymų finansuoti visų Pabal
tijo valstybių bankus ir įmo
nes. Ypač jie esą susidomėję 
Lietuva, Latvija ir Estija. Šiuo

— Kantono Krikščionių Kole
gijos senatas ir .studentų ko
mitetas išleido pranešimą dėl 
įvykusio nesenai šaudymo ki- tarpu jie tiria Latvijos ekono- 
niečių įproccsijon iš svetimša- minio gyvenimo aplinkybes, o 
lių sodybos, kur daug kinie- vėliau žadą pradėti oficialines 
čių buvo užmušta. Pranešime, derybas. Latvijai jie maną 
paremtame pamatingu to Įvy- paskolinti 5-10 milijonų dolerių 
kio tardymu, 
šaudymas buvęs 
svetimšalių koncesijos, 
kios provokacijos iš 
strantų pusės.

Kinai koncentruoją

KANTONAS, Kinai, birž. 26.
Daug kiniečių kariuome

nės renkasi į pozicijas kinie
čių miesto daly, prieš svetim
šalių koncesiją šaminą, kur 
praeitą antradienį įvyko šau
dymus tarp britų ir francuzų 

demon-
Kol 
bet

sakoma, kad 
pradėtas įš 

be jo- 
demon-

jėgas

kas
pa-

26.

laivyno kareivių ir 
struojančių kiniečių, 
susirėmimų neįvyko, 
dėtis labai įtempta.

Britų protestas

PEKINAS, Kinai, birž.
Britų ministeris šiandie 

įteikė Kinų užsienia ministe
rijai notą, formaliai protes
tuodamas prieš kiniečių akci
ją Kantone praeitą antradie
nį, būtent šaudymą į 
koncesiją ir sužeidimą 
piliečių.

Britų

DAR294 INDIJONŲ BIŪRO 
BININKŲ NETEKS DARBO.

iš 61/2 nuoš.z metams. Pasko
la, kuri bus realizuota Ameri
koj ir Anglijoj, duodama 30-40 
metų.

PAŠTININKU STREIKAS 
PARYŽIUJ

PARYŽIUS, birž. 26. — Pa
ryžiuj kilo paštininkų streikas. 
Reikalauja didesnės algos. Va
kar streikininkai puolė vyriau
sias miesto pašto įstaigas, išgu
jo iš jų streiklaužius ir užsiba
rikadavo viduj. Policija, ga
vus sustiprinimų, privertė strei
kininkus pašto triobesius aplei
sti.

Šiandie betgi, paštininkų fe
deracijos įsakyti, streikininką* 
grįžo dirbti.

NORVEGIJOS KARALIUS 
SVEIKINA AMERIKOS NOR

VEGŲ EKSKURSANTUS

OSLO,- Norvegija, birž. 23. — 
Garlaiviu Stavangerfjord vakar 
į Oslo atvyko Amerikos norve
gų ekskursija, viso labo 1,400 
žmonių. Minių minios Norve
gijos piliečių pasitiko ‘ekskur
santus didžiausiomis ovacijo
mis, o šiandie pats Norvegijos 
karalius Ilaakonas sveikino sve 
čius save prakalba Akershuse.

WASHINGTONAS, birž. 26
— Vyriausybei nutarus reorga
nizuoti Indijonų biurą, nuo lie
pos 1 dienos 294 to bibro darbi
ninkai bus paleisti iš savo vie
tų. VIENINTELIS MIESTAS, KUR

• AUTOMOBILIAI NEUŽMUŠĖ 
NĖ VIENO
, ------- ...

Pasak Science Service, New 
Bedford, Mass., yra vienintelis 

ST. JOHNS, Nevvfoundlan. Jungtinėse Valstijose miestai, 
birž. 25. — Suirus ir paskendu-’ turįs daugiau kaip 100,000 gy- 
garlaiviui Argos, keturi dirbu- ventojų, kur šiemet nuo sausio

Ganevas, buvo užmušti Įsieji jame žvejai prigėrė. Jų pirmos dienos iki šiol dar nė 
sužeistas ir vienas su-.kūnų nebesurasta, nė jų vat- vienas žmogus nebuvo automo- 
gyvas. Idai nežinomi. bilių suvažinėtas.

LAIVUI PASKENDUS KETI' 
RI ŽVEJAI PRIGĖRĖ

Follette, dabar jau irgi mi-i valdžia ar negali, ar nenori duo- •________ ______ ____ _____
ti jokių informacijų apie jų li-.bokšte išmušta didelė, keturių 
k^m^’ pėdų, skylė.

| Laike tos perkūnijos audros 
VOGTAS BUČKIS 6 CENTAI New Jersey buvo penkj žmones 

'užmušti ir keturiasdešimt trys 
sužeisti.

Senatorius Ladd buvo 66

75 maurai krito kovoj su 
francuzais Morokoj

Tiek jį vogęs kavalierius turi 
pamokėti merginai/ reikala
vusiai $10,000

TANŽIiRAS, Moroka, birž. 
26. — Morokicčių susirėmime 
su francuzų kariuomenės da-’ 
lim, vakariniame fronte, 75 
maurai jbuvę užmušti, — 
skelbia francuzų ^pranešimas.

Abd-el-Krimas atakuoja 
franeuzus.

NEW YORKAS, birž. 26. - 
(Kiek jus manot, yra vertas 
vogtas merginos bučkis?

TAIP, SAPNAS IŠSIPILDĖ, 
BET KAS Iš TO

PA'RYŽAUS. birž. 26.
LTnfcrmation. korespondentas 
praneša iš FezO, Francuzų Mo- 
rokos, kad rifiečių vadas Abd- 
el-Krimas pradėjęs aštrią ata
ką Ain Aicha apygardoj, ma
tyt, norėdamas pasiekti ir at
kirsti geležinkelį, einantį iš 
Tazos į Feząj.

SENATORIUS LA FOLLETTE 
PALIKO TIK $39,000 TURTO

MADISON, Wis., birž. 2G. - 
Miręs senatorius Robert M. La 
Follette paliko* visai nedideli 
turtą. Iš jo testamento pasiro
do, kad visas jo paliktas turtas 
siekia" nedaugiau kaip 39,000 
dolerių. \Visą tą turtą jis už
rašė savo žmonai.

NUBAUDĖ KOMPANIJĄ 
20,00Q DOLERIŲ

NEW YORKAS, birž. 26. — 
Jungt. Valstijų distrikto teis
mas nubaudė 20,000 dolerių 
Universal Gar Loading and Dis- 
tributing kompaniją. Kompa
nija prisipažino jli-igavus Michi- 
gan Central ir I^ehigh Valley 
gelžkelių kompanijas ant 75,000 
dolerių, klastingai žymėdama 
tais gelžkeliais siunčiamus savo 
siuntinius,

LAKUNAS IR KETURI PAŠA 
ŽIERIAI UŽSIMUŠĖ

PARYŽIUS., birž. 25. — Ne 
toli franci j os-Belgi jos įsieius 
šiandie nukrito olandų aeropla
nas. Jo pilotas Klunder ir trys 
pasažieriai užsimušė.

*ORFI

BROOKLYN, N. Y., birž. 26/ 
. į— Frenkis Marziganas, italas.

Brooklyno aukščiausiojo teis- gegužės 29 dieną pametė 750 
mo džiurė išsprendė, kad jis te
vertas 6 centus.

Viena Brooklyno aštuonioli
kos metų skaistuolė, Belia Wie- Mikas Spalona. 
neriutė, buvo apskundus new- mas prisipažino, kad taip, ras- 
yorkietį kavalierių, Jakobą Li- ti pinigus jis radęs, bet jų ne- 
shinskį, jteismui, kaltindama jį, betai į*: 
kad jis pavogęs iš jos bučkį. Ji 
buvus nuėjus į jo ofisą darbo 
prašyti, o jis, nevydonas, ėmęs 
ir pabučiavęs ją. Už tai ji 
reikalaujanti 10,000 dolerių at 
lyginimo.

Džiurė, išklausius bylos, svar- RADO TRIS ASMENIS SU SU- 
stė svarstė ir, pagaliau, nuta- TRIUŠKINTOMIS GALVOMIS 
rė, kad bučkis, nors n tokios 1--------- *-
skaistuolės kaip Belia Wleneriu- j ITAMILTON, Ont., birž. 26 
te, vis tik negalįs būt vertas — Vienuose James gatvėj na- 
tiek, kiek ji reikalaujanti ir muose, trečiame aukšte, rado 
priteisė jai iš Leshinskio viso trijų asmenų, Williamo Budos, 
labo 6 centus.

dolerių. Jo pačiai prisisapna
vo, kad pinigus radęs jų gimi
naitis, septynių metų vaikas

Mikas klausia-

jis juos atidavęs vie- 
nąi moteriškei, Dominikai di 
Bappistienei. Dabar Frenkis 
Marziganas traukia Bippistic- 
nę tieson, kaltindamas ją už 
pasisavinimą svetimų pinigų.

LATVIŲ DVARININKAI 
GUODŽIASI

TRYS BANKŲ BANDITAI .
NUŽUDYTA

Marės Lupatuk ir dar vieno ne
pažįstamo žmogaus, kunus. Vi
sų trijų galvos buvo sutriuški li

ftas. <

RYGA, birž. 3 [E]. — Latvi
jos vokiečiai Įteikė Tautų* Są
jungos tarybai peticiją, kuria 
prašo atsiklausti Haagos taq)- 
tautinio arbitražo teismo dėl 
Latvijos žemes reformos. Tarp 
kita ko prašoma išspręsti klau
simas, ar tautinės mažumos 
gali reikalauti atlyginimo už 
nusavintą žemę ir mišką.

Latvijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Meierovicas šiuo reika
lu pareiškė, kad ^vyriausybė dė
sianti visas pastangas, kad ta 
peticija Tautų Sąjungoj butų 
atmesta.

26. 
ka- 
ke-

EDDYVULLE, Ky., birž.
— Valstijos sunkiųjų darbų 
Įėjime šį rytą buvo elektros 
dėj nužudyti trys jauni bandi
tai, George Farrell, Richard 
Newhouse ir Elmer Hali, visi 
trys iš New porto. Mirties bau-

NAFTOS DARBININKŲ 
STREIKAS KAUKAZE

LEIS LIETUVIŲ-LATVIŲ
KALBŲ ŽODYNĄ

MASKVA, birž. 26. — Oficia
li sovietų agentūra Rosta pra
neša, kad darbininkai, dirban 
tieji privatinių firmų operuoja- 

smei jie buvo pasmerkti už už• 1 niuose Baku, Kaukazijoj, nat- 
mušimą Franko. Buchanano lai- t°s laukuose, sustreikavę, 

ku, kai jie bandė apiplėšti ban- .t„ —■ ...............
ką; I ............ t rr-. ===
KALIFORNIJOJ 112 LAIPS

NIŲ KARŠČIO

SAN FRANCI^CO, Cal., birž. 
26. — Kalifornijoj užėjo nepa
prastai dideli karščiai. Kai ku
riose vietose, kaip Sac ramento j, 
Fresnoj, Red Bluffe ir kitur 
karutis siekia 112 laipsnių Fah- 
renheito (daugiau* kaip 44° Cel- 
siaus).

MIRĖ SUSIJAUDINĘS BEIZ- 
' BOLO ŽAIDIMU

LOUISVILLE, Ky., birž. 26 
— žiūrėdamas beiz-bolo žaidi 
mo vietos beiz-bolininkų darže, 
pilietis Philip Lee, 53 metų, 
taip susijaudino, kad krito (ne
gyvas.

Chicagai ir apielinked fede- 
ralis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Aplamai gražu; nedidelė 
temperatūros atmaina; stipro
kas žiemių vėjas.

Vakar temperatūra viduti- Bankrotavo 
niškai siekė 730 F,

Šiandie saulė teka 5:16/ lei- dolerių depozitų, 
džiasi 8:29 valandą.

BANKAS BANKROTĄVO

ST. PAUL Minu., birž. 26.— 
naiiKroiavo State Bank of j 

|willow River, turėjęs 115,,000 
. Banko kapi

talas siekė 10,000 dolerių.

RYGA, birž. 3 [E]. — Lat
vių kultūros fondas suteikė di
doką pašalpą lietuvių-latvių žo
dynui išleisti. Žodyną parašė 
Latvių- Lietuvių Vienybės drau
gijos pirmininkas inž. Ryteris.

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

čiausia pasiekia Jūsų gimines ir yra išmo
kami visuose Lietuvos kampeliuose: per 
Lietuvos Koperacijos Banką, per Liaudies 
bankus ir per visas Lietuvos Pašto įstaigas.

Del didesnio greitumo siųskit telegra
fu per Naujienas; kainuoja tiktai 50 centų; 
išmokami į 6 iki 10 dienų.

Del paprasto greitumo ir pigumo siųs
kit per Naujienas paštu, išmokami į 20, iki 
R0 dienų.

\ Iš kitų, miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Tik tuomet bu r pilnai papuoštas Jūsų namas 
ir pripildytas kiekvienas kambaris pilnai iš

tobulintos muzikos kuomet įsigysite

KIMBALL
Grojilįli Pijana

KIMBALL GROJ1KLIO PIJANO priimnus garsas, ine- 
liodiškas ir saldus skambėjimas pavilioja ir užžavėja ne
tik muzikos artistus, bet ir kitokių pijanų išdirbėjus. Štai 
Amerikos pijanų išdirbėjų susivažiavime (konvencijoje), 
kuris įvyko D rūke viešbutyje 
vakarienę, kuri 
Kimball pijana
svečius pijanų išdirbėjus ir pijanų krautuvninkus, kuriam 
dalyvavo viiš dviejų tūkstančių.

KIMBALL pijano balsą myli ir klauso visi — mylėsite

Chicagoje, per iškilmingą 
atsibuvo lU-tą dieną Birželio šį metą 
buvo išrinktas linksminti suvažiavusius

ir Jus.

Ateik j musų krautuves ir pailgink Kimball pijano skam
bėjimu su kitais pijanais, kurių esti daugybes musų 
krautuvėse. *

Kaina ant KIMBALL Pijanų yra labai prieinama 
ir lengvais išmokėjimais.

Didžiausia Rinkinis Kitokių išdhbimų pijanų kaip naujų, taip ir 
vaitotų, dabar parsiduoda už nepalyginamai žemą kainą. Ateikite 
ir matykite tuojau^.

KIMBALL PIJAMUS'

) |W0 LARGE5T°«S

1177-83 Archer Avė.
M. K EZES Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
J. NAKKOŠIS Vedėjas.

HAUJIENUS, UHOJO, D!.
4

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Katalikiški Dusetų kle 
- bene darbai

Klebonui uždraudus kapinėse 
laidoti ^Tarybos narį Markelį, 
žmonių minia su orkestru pa
laidojo vienkiemy

Iš Dusetų rašo Lietuvos ži-

viršininką, iš kurio

j Šių metų gegužes 26 Dusetų 
(Valsčiaus valdybos narys ėjęs 
iždininko pareigas Antanas 

| Markelis, Eiverfių kaimo, mirė 
po sunkios ligos, palikęs žmona 
ir 3 mažus vaikučius. Atėjus 

(žmonai pas Dusetif kleboną 
kun. Strelčiuną pasitarti, kad 
tinkamai palaidotų, klebonas at

- sisakė laidoti, kadangi prieš 
mirsiant neatlikęs išpažinties ir 
uždraudė laidoti ne tik miesto 
kapinėse, bet ir savo sodžiaus. 
Tada moteriškė kreipėsi pas 
nuovados
sužinojo, kad laidoti ne kaput/ 
se irgi sulig įstatymu draudžia
ma. Nusiminus moteriškė par
keliavo namo. Galų gale susi
tarus nuovados viršininkui su 
klebonu leista palaidoti savo 
vienkiemy. Gegužės 28 iš pat 
ryto pradėjo į laidotuves rink
tis iš visų i kraštų žmonės at- 
jausdami nelaimingą žmonos 
padėtj ir atiduoti paskutinę pa
garbą už mirusio gerus nuopel
nus ir sąžiningumą valsčiaus 
taryboj N’ einant kasininko pa
reigas. Susirinko apie 300 
žmonių ir 17 vai. griežiant dū
dų orkestrui gedulingą maršą 
a. a. Markelį palaidojo. Minioj 

■ girdėti buvo balsų “Kur gi mu- 
Imis palaidos, kurie nelutrim sa
vo žemės.”

Tai pirmas atsitikimas musų 
apielinkėj, kokio niekas neat
mena.

PERKANTIEMS NAU 
JIENAS MIESTE

Šeštadienis, birželio 27, 1925

Rusiškos jr Turkiškos Vanos
12th STREET
Tai. Kedzie 8212

Visi, kurie pirkdavote Nau
jienas ant kampo Stato & 
Vau Bureii, Šiuo esate prašo
mi pirkti kitoj vietoj. Minė
tas kampas panaikintas dėl 
neatsiskaitymo. Galima rusti 
ant sekamų kampų:

Buren
Buren 
Buren 
Buren

Madison &
Madison & State

Naujienų Admięist racija.

un
& Wells
& Franklin
& Markei
Wells

>514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Vilnius
t 1323-1923

Iškilmingas Vakarinis Piknikas
• ‘ Rengia , 

LIETUVIŲ RAUDONOS ROŽES PAŠ. KLIUBAS CICERO

Subatoje, Birželio (Jone) 27, 1925
STICKNEY DARŽE, STICKNEY, ILL.

Pradžia 4 vai. vakare. . Muzika nario, John Pocius.
> , . Kviečia KOMITETAS.
pastaba: Jeigu butų lietaus, tai musų Piknikas atribute Liberty Hali, 14 St. ir 49th Ct.

■ ......... -----------------r, .... . -t-.----------------------------------------- I1 •

Lietuviu Vyty ir Motery Pašei pos Kliubas rengia '

PIKNIKĄ
Bergman Grove, Riverside, III.

Nedėldienyj, Liepos 5 d., 1925
Įžariga 35c, ypatai. • Pradžia 10 vai. ryto.
Užkviečiam visus gerus žmones atsilankyti musų piknikai), bus gerų užkandžių, skanių cigarų ir 

kitu gerų dalykų pasilinksminimui. Muzika bus K. POCIAUS, gerai žinomo visiems/lietuviams.
Kviečia KOMITETAS.

‘A.1.;,,"-:---------- ..‘j. n'.„'i:.1.. ,' ——-

Pinigai Lietuvon Telegramu 5 Oc

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAS 
TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

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

Vardas ir pavardė

Kaimas

Paštas

Pinigų prisiunčiu $

. _ Valsčius

Apskritis
i

/

turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

(jei nori

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

/ r ‘ \ v

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

1739 So. Halsted St.,

50 litų ...... .
Paštu 

.......... $5.75
Telegramų

................... $6.25 600 lįtų ...........
Paštu 

........... $62.00 . .....
Telegramų

............... $62.50
100 litų ...... ..... ......... 10.75 .............. 11.25 700 litų .......... ...........  72.25 ...... ................ 72.75
200 litu 21.00 ......................  21.50 800 litų .......... ...........4 82.50 ...... ................ 83.00
300 litų ............ ......... 81.25 .............. 81.75 900 litų .......... ............ 92.75 ...... ................ 93.25
400 litų .......... . ......... 41.50 .............  42.00 1000 litų ..................... 103.00 ....... ...... ........  103.50
500 litų ..... ...... .......... 51.75 ....................... 52.25 5000 litų ...................... 514.00 ....... ............... 514.50

y

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kofcaos dešimties dolerių.
Visuos reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

Chicago, Illinois

Istorijos apžvalgą parašė 
K. Binkis ir P. Tarulis

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
suprantama kalba pradeda savo raštą:

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

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

Vilnius yra dideli ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ris turėtų rautis pas kiekvieną žmogų.

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

įsigyk Vilnių ir susipažink. } 
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str. Chicago, III.

Mokslo kahkinys. — Dr. Wil- 
liam Curtis Farabee, Vienas iš 
Pennsylvanijos universiteto ku
ratorių, pasimirė šiomis dieno
mis nuo tropikų karštliges, ku
ria jis užsikrėtė trejetą metų 
atgal tyrinėdamas Pietinę Ame
riką. Sugryžęs iš ekspedicijos 
su suardyta sveikata keletą mė
nesių jis gyveno primityviu gy
venimu, bet vėliau atsigulė Wa- 
shington, Pa., ligoninėn. Pasta
raisiais metais jam 3.^ kartus 
leista kraują, bet tai nieko ne
gelbėjo ir jis mirė nuo tos biau- 
rios tropikų ligos.

Kaina $60
Tuomi padaryti didelį amagumą 
pats sau, savo ginadnima ir drau
gams su kuriais suslraiiniii Ir 
greičiau galiai parašyti laišką ar 
ką kitą, negu bu ranka. Galiau
sia, parankiausia Ir dalikatniausia 
maiintli su lietuviškomis raidinis 
pasaulyje. Galima Ir anęliikai ra
šyti.

Gaunamės

NAUJIENOS
1739 S Halsted Str., 

Chicaga, Ui.
. - -——----------------------------- ■

Town of 
Lake

Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

I

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1618 W. 47th Street

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už jpigių 
kainų, naudokitės 
Naujienų kablegramų 
sistemų. /

į 

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu norą mažu iŠ pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gali taip 

‘ padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Lieterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listcrinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugų — 
skaityk Naujienas.

NORfiDAMlj 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-! 
NYTI VISADOS KREIPKITftS | 
PAS MUS. TAS JUMS BUS.

ANT NAUDOS. J

S. L FABIONAS Cik

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

i 4 L !.UF

K. GUGI5
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St^ Kuom 1111-1JŽ 

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

S323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
?"'ją1 ,,r7.2.r.. ■■

K. JURGELIONIS'
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3835 So. Halsted St. 

Vakarais nuo ’6 iki 8 vai. 
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 

r ' Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Al>- 
Atraktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgttiams.

!------------------------------------------------

John Kuchinskas
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
f 2221 W. 22 St. 

arti I^eavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėliųj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room R001 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

7—9 v. v. apart ParedSUo ir 
Pėtnyčios.

V,—r.-* 
h,Mi ... — ' —C

J. P. VVAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dcarborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS cgzaminavojl- 

mc abstraktų ir nejudinamo tvir
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

h........ i— — — i .....

JOHNB.BORDEH
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephono Dearl>orn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

^Ty/w. RUTKAUSKAS ’ 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 536 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St^ Cklcago
Tel. Yards 4681

Tat. Dairborn 9047

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

OfliM vidurmieatyjj 
Roon 1706 \ 

CHICAGO TEMPLE RLDG.
77 W. Waskinfton St 

Cor. Waahington A Clark'

Mamą Tai.: Hyda Pa
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MUSŲ
VAKACIJŲ 

KLIUBAS

Gerai 
tuvių 
rumu

Pasikalbėjimas kaimy
no Bakano su Devyne- 
rių Devyneriais apie 
marguosius paukščius 

arba uniformas

ku-

Lincoln

Dabar yra atdaras dėl jūsų. 
Prisidėkite prie jo ir iki kitų va- 
kacijų sezono jus galėsite išva
žiuoti iš miesto ir džiaugtis, 
kaip daugelis kitų daro.

Bank
DIDELIS BANKAS

—Nu ir sakyk tu man, 
ma tarė Bakanas — kas do 
vai: Mes neturim pinigų, o 
leidžiam milijonus; neturim 
kiek geresnių linų, o devim šil
kais; neturim pakankamai juo 
dos duonos, o valgom pyragą; 
neturim laužų bakužių gy
venimui, o statom negyvena- 

uis bažnyčias ir dar kokias? 
Neturim išbrendamų kelių, o 
leidžiam j juos automobilius; 
neturim priešų kurie 
tokiais niekais, kaip 
ar "karu” su mumis, 
steigtam savo tarpe
krikštydami neprietelius. Mes 
darom, kaip pasakoje. Neturim 
valdžios, tai šiek tiek prasitri- 
ntisj sodinant j “karaliaus” 
vielą, iš kur mums daužo ant- 
rusins ir sodina j kalėjimą už 
tam tikrų minčių ar žodžių iš
tarimą. Vagystės — antros

vyro... Mat tie laisvamaniai no
ri visai svietą subiauroti, kad 
ir Kėdainiuose...

Ale kurna talpa? nieko ne
žinai krapšte Bakanas pyp
kę — ne laisvamaniai, ale kle
bonų gaspadinės...

—Je, Bakan, vis tu už mane 
gudresnis, vis viršų nori imti. 
O kas kad ne laisvamaniai 
šliubą naikina, moterystės sa
kramentą išniekina? A! Antai 
Petras šakalys ir ved;., ir pa
simeta, ir Vėl veda. Tu jau no-

Palauk, palink — užsiga
vi' Bakanas, tetful pypkė j Pi

iš teisin
gesnis

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė.

CHICAGO

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

Fordson

(’ars-Trucks-Tractors
FRA N K BRESKA

2501-03-05 South Kedzie Avente, Telefonas Lawndale 4113-11
Pasinaudok $5 planu 

Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 
Reikia lietuvių salesmenų.

’Oarsinkities ‘Naujienose’

užsiimtu 
ginčais 
tai jų

-Je, je perkirto Devyne- 
rių Devyneriauskiene —tai dar 
puse būdos. Ale yra dar blo
giau: vis, mat, dėl lo pieme
nes kvartuko. Kur bus buvus 
“valdžia“ įsakė visas pieme
nis vienodais kvartukais pri- 
juosti. O iš kur dabar imsi pi-
nigu...

—Kad kurna man vis neduo
di užbaigti, tai nors leisk pra
dėti. Mat tuose Kėdainiuose 
mergų brigadą norėjo įsteigti, 
be 'ginklų, o jas vis 
vesti pas akušerką, 
čiau gimdytų...

nežinai. O kaip jos

kasdien

susiėdė, 
gimdys be

T uKstančiai Žmoniii

TURTAS
$20,000,000

kurie taupo ir laiko savo pinigus šioj bankoje 
irgi pasinaudoja musų patarnavimu siųsdami 
pinigus Europon ir j kitas pasaulio dalįs, ka
dangi musų kainos ant forefen exchange yra 
visuomet žemiausios, užsakymai išpildomi j 
trumpiausj laiką ir už pilną jų vertę.

Musų Laivakorčių Skyrius
Turėdamas ryšius su visomis Laivų Kompani
jomis ir su kompetentiškais ir patyrimą turin
čiais vyrais gvarantuoja geriausį patarnavimą 
tiems, kurie keliauja svetur, rūpinasi jais ir jų 
bagažu nuo pradžios jų keliones iki pabaigai. 
Informacijas suteikiame veltui.

Kaspar American State Bank
1900 Blue Island Avė., kampas 19 gatves

CHICAGO, ILLINOIS

Kur Padėti Savo Pinigus nuo 1 d. Liepos
Geriausią Jums pasidėti j šią Pirmutinę ir 
Stipriausią Lietuvių Valstijinę Banką Amerikoje

Metropolitan State Bank
» » •

2201 W.'22nd Street
I

Kampas Leavitt Street

CHICAGO, ILLINOIS

• Kapitalas ir Perviršis $300,000.00 
Banko Turtas Virš Trijų Milijonų

čia Tamista galite pasidėti savo pinigus ant 3-$io nuošimčio arba gauti 6-tą 
nuošimtį.

Jeigu neturi musų Rankos knygutės, tai išimk ja tuojąus, o jei lAikai savo pinigus 
išskleistus keliose vietose, tai sutrauk juos vienon, vieton, kur žinosi kad busi visuomet 
užganėdintas. Del Tamistos parankumo mes patariame kad atneštumet savo banko 
knygutes, Dile kokios bankos, o mes perkelsim Tamistos pinigus su visais nuošimčiais 
į šią METROPOLITAN STATE BANK.

Siunčiame pinigus Kietuvon pigiai ir greitai, prirengiame j kelionę Lietuvon ir iš 
Lietuvos ant geriausių ir didžiausių jLaivų,

* Bankos Vai.: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vakare.
Utaminkais ir Subatomis* iki 8:30 vai. vakare.

— J u vis teisingesnis. Teisiu 
gesnis?!... - neužsileido ' De- 
vynerių Dcvyneriauskienė 
O kas mokesnius krauna, jei 
ne laisvamaniai su savo bus-

vėm. — Bumbėjo prie kiekviė-' 
no žodžio labiau išsišiepdama. 
—Vyrai vis nori būti gudres
niais. °Benc tu žinai ka! Žiu-* 
rėk ką iš mokesnių daru : uni
formas ir uniformas. Karel- 
viams maino kas pusmetis, ki
tiems tas pats, še, vakar Elze, 
ta mažoji terliūzas, vis prašo, 
parnešti skarelės, ale pagal 
uniformą. Piemuo ir tirs pra
šo uniformos., jam negražu...

— Mat, kurna, ko reikia, tai 
reikia... Žinoma, su tuo rei
kėjo palaukit. Pirmiaus reikia 
batus nuvalyti, o paskui nau
jus pirkti. Ir mokykloms pini
gų reikia, pkiams, • darbinin
kams...

Je, tu jiems pasakysi kur 
dūli pinigus. Kaip margieji 
paukščiai pučiasi ir pučiasi 
prieš... mus, pavargėlius. Vis 
tie laisvamaniai...

Nugirdo šimtakojis.
• —• - - - ——— ■' r —... i.

Mrs. MICHNIEVICZ ■ VIDIKIENE1
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat. į 
Tel. Yards 1119 \
Baigusi akuše- ,•
i i jos kolegi jų, JĮ
ilgai praktika- 
vusi 
vanijos 
bučiuose.
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, dar ir ki 
tokiuose reika 
luose moterim* 
ir merginoms 
kreipkitės o ra 
Rite pagelbą.

Valandos nu<
8 ryto iki 1 pi 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Pennsyl- 
ligon- 
SąŽi 

pat ar- 
visokio 

prieš 
laike 

ir pc

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Tel Blvd. 3138 
,)I. Woitkiewicz- 

BAN1S 
AKUŠEREA 

Pasekmingai pa- 
arnauja mote

rims prie gimdy- 
m o , paturimai 
tykai moterims 
r merginoms. 

3113 South 
Halsted St.

•MR. HERZMAN^
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojai, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

( Dienomis: Canal
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

Telefonais:

Bankas Išleido 
Auksinius 

Bonus
Jeigu pirksite musų Banke auk
so Boną arba pirmąjį morgečių, 
jus gausite vieną saugiausių įdė
jimų dėl jūsų kapitalo.
šitie bernai reprezentuoja pir
muosius morgečius ant pirmos 
klesos nuosovybės Pietinėj Mie
sto dalyje, šie morgečiai yra 
padalinti į visokius užvardiji- 
mus dėl žmonių kurie nori įdėti 

’ ne dideles sumas pinigų, Chica- 
gos Title ir Trust Kompanija 
tarnauja globėju ir prižiūrėtoju, 
kad tik tiek bonų butų išduoda
ma, kiek nurodoma morgečiuo- 
se. ' Nuosavybė yra dvigubai 
tiek verta, kiek yra nurodyta 
morgečiuose, taip, kad jūsų įdė
liai yra dvigubai apsaugoti.
Nei viena ypata, dėjusi savo pi
nigus į rekomenduotus per šią 
Banką įdėlius nėra pametusi nei 
vieno dolerio. Jūsų bonai yra 
taip geri, kaip pinigai ir jie Už
dirba jums nuo 6% iki 6^%.
Ateikit ir pakalbėkit su p. čai- 
kauskų musų Foreign Depart- 
mente. Bankas atdaras visą 
dieną Subatoje, nuo 9 ryto iki 8 
vakare; Seredomis nuo 9 ryto 
iki 3 po piet ir nuo 6 iki 8 vaka
re ir kasdien nuo 9 ryto iki 3 
po piet.

£*/ca<ąCENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK
♦ IH9’WB8T T H l RT Y-Fl FTH . STREET

. C H lC AG O

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių:
Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinke kožnai šeimi- 1 
ninkei, kuri perka

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

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

• ' •

.................................... . ■ .i... ' in , H A .........................■■■■

Turėk švarina, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai

4729 So. Ashland Avė., 1 lokes 
Chicago, Illinois 

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS!

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

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

Del labo lietuvių ligonių

DR. J ETOS, 
Specialistas

Akių, Ausų, Nosies, Gerkles 
ir Goitcrio

apžiūrės ligonius ir duos patarimus

' Dykai
WESTERN EYE INSTITUTE 

505 So. State St., 
kampas Congress gatves.

Valandos nuo 10 ryto iki 5. Trečia
dieniais ir šeštadieniais iki 8 v. v.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Are.

Ofise Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 iai 
12 dienų.

Atydai
Lietuvių

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353 

l-------------------- —---------------------- /

Vienuolyno arba Marąuet 
te Parko ir Brighton Parke 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamom 
reguliariai kasdien Idekvie 
nam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip 
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1691 

Ofiso Tel. Boelevsrd 5918
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare 
..................- 1 ■ ■ ■ ■—— — z

Telefonas Boulevard 1939 
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandosi 
9*lki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:81 iki 9:30 vakare

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.. ... . . - -. -

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Are., Koom 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. VVestern Avė.

Tel. Lafayette 4148

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Roulevard 
7820. Reun 6641 S. Albany Ave„ 
l’el. I'rospert l'.Ktt. Oriau valai)

*do. 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nūs
6 iki 8 vai. vak. Nediliomis nuo 

8 iki 2 vai. po plotą.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexq| 9191

Dr. A. A. Roth
Raaas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moterišką, Vyriiką 
Vaikų ir visų chroniškų Ilgą.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicaga 
arti 81»t Sti«et

diliomis ii Šventadieniais 15— II dirt
-4-------------------------------------------------------

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

Optometrlal
Boulevard 8487 
S. Aakland Ava.

47-toa aat
2 jubą

• ■ r*

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kcdzie Avė. ..Pkooa 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

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

Dr. J. W. Beaudette

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

ryto iki 2 vai. po piet 1
____________________
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Chicago, III.
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Subbcription Ratas i 
$e.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
I8.K) per year in Chicago.

Be. per copy.
Entered as Second Clau Matter 

Ha:vh 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Iii., uiider the act of 
Maith 2nd 1879. 
—■■■ ■ ................. .

Naujienos eina Kasdien, išskiriant 
tek madienius. laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
(11. — Telefonas: Roosevelt' 8610.

Užsimokėjimo kainai 
Jhicagoje — paštui
Metams.............. .................  $8.00
Pusei metų______________ 4.00
Trims mėnesiams .... .................. 2.00
Dviem mėnesiams ..................  1.60
Vienam mėnesiui.75

Jhicagoje per ne&iotojusi
Viena kopija..... ..... ....... ........ . 3c
Savaitei ........   18c
Mėnesiui ...............   _.... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicaguje, 
paštu:

Metams ...... ...... -..........  $7.00
Pusei metų.................  3.50
Trims mėnesiams —.... ............. 1.75
Dviem mėnesiam ...._________ 1.25
Vienam mėnesiui __________  .75

Lietuvon ir kitur eisteniunae;
(Atpiginta)

Matams ____ _________ ____  18.00
Pusei metų .................. .............. . 4.00
Trims mėnesiams ......-..... -..... 2.80
Pinigus reikta Mųnti pašto Moaey 

»rdariu kartu «u tn««kyma.

REIKIA PADĖTI LIETUVOS ŽMONĖMS.

BET NUSIDĖTI SU DIKTATŪROS GABINTOJAIS.
e e e • o e

KADA PAŽANGIOJI VISUOMENĖ 
IMS ORGANIZUOTIS?

Sveikatos Dalykai
k-—■■ .......................................................................—— .... ,■■■<

Neurosifilis.
Ila.šo l)r. A. Montvidas

(Tęsinys)

* Kadangi Lietuvos krikščionys pasiryžo prievarta ir 
smurtu kovoti prieš daugumą žmonių, tai amerikiečiai 
privalo paremti laisvės gynėjus Lietuvoje. Kitaip Lie
tuva pražus. Despotizmas yra pragaištis tautai. Pažiū
rėkite iš despotiškos Turkų valstybės, iš Ispanijos, iš ca
riškos Rusijos!

Lietuva yra maža" ir ekonominiai silpna šalis. Jeigu 
joje nebus laisvės, tai ji nė savo nepriklausomybės nepa
jėgs apginti.

Vienok, padėdami Lietuvos žmonėms kovot už laisvę, 
nesusidėkime su komunistais! Viena, jie yra visai prie
šingi Lietuvos nepriklausomybei; antra, jie laisvės ne
pripažįsta.

Maskvos jungas Lietuvai butų nė kiek ne geresnis, 
kaip klerikalizmo jungas. Gal butų dar blogesnis. Nes 
su savaisiais despotais žmonės vis tik gali turėt vilties 
ateityje apsidirbti, o plėšriam Maskvos meškinui jie nieko 
nepadarytų, jeigu jie patektų po jo letena.

IŠVAŽIUOJA TOLUMON ŠIAURĖN. Du laivai, Peary ir Bovvdoing (pastarąjį užstoja mi
nia) išplaukia j tolimą šiaurę. Ekspedicija vadovauja MacMillan, kuris jau devintą karti} plaukia 
tyrinėti tolimąją šiaurę ir jieškętį ten naujų žemių. Kadangi jis dabar vežasi ir aeroplanų, kuriuos 
davė laivyno ministerija, tai jis šį kartą bandys pasiekti aeroplanais ir šiaurinį polių, ypač kad 
tai padaryti nepasisekė Amundsenui.

PROLETARIATO VIENYBĖ 
IR KOMUNISTAI

narchistus, arba su demokratais atvirkščiai — tai yra logiška iš-
prieš fašistus, arbą su laisva-' vada iš to obalsio. Pats Marksas 
maniais prieš klerikalus. Reiš-1 juk t taip elgėsi. Kuomet Pir
kia, kiekvieną susidėjimą su pa-Imam j am Internacionale Bakuni- 
žangesne buržuazija prieš atža-jnas ėmė organizuot savo frak- 
gareivišką buržuaziją ji laike ciją, kad su jos pagalba “nu-

Patyrimas rodo, kad komnistai visuomet stengiasi 
išnaudot progą prisiplakt prie minių. Jie, be abejonės, 
ir dabar mėgins prikalbinti įvairias draugijas į “bendrą 
frontą’’/ rengimui protestų prieš Lietuvos valdžią. Pa
žangioji visuomenė turi tas komunistų užgaidas atmesti. 
Protestuoti prieš despotizmą išvien su tais, kurie patys 
despotizmą garbina, reikštų pastatyti save ant juoko.

Protestuot prieš klerikalinį despotizmą reikįa, bet 
tiktai su tais, kurie tiki į laisvę ir demokratybę!

Kokia bedugnė skiria pažangiuosius ir demokrati
nius elementus niui komunistų, aiškiai parodo sekantis 
pavyzdys:

Brooklyno raudonųjų davatkų organas sako, kad 
pas komunistus skaitosi “..orą” tas, kas jiems gerai, o 
“nedora” tas, kas jiems negerai. Apgavimas, melas, 
šmeižtas, vagystė, žmogžudystė pas komunistus, vadi
nasi, nėra nędori dalykai — jeigu juosius atlieka jie! 
Reiškia, komunistai gali ką tik nori daryti kitiems žmo
nėms, bile tik jie mato sau naudą.

Kuomet komunistai patys šitaip viešai kalba, tai koks 
padorus žmogus gali su jais susidėti?

Reikia tečiaus atsiminti, kad ne gana kelti protestus 
apries klerikalizmą. Reikia ir darbo. Lietuvos žmonės su
gebės apginti savo teises tiktai tuomet, kai jie bus gerai 
susiorganizavę ir turės stiprią spaudą. Reikia todėl 
remti jų organizacijas ir laikraščius pinigais. Mes kvie
čiame susipratusius darbininkus dėti aukas į Lietuvos 
Socialdemokratų Rėmėjų Fondą.

Laikas taip pat rimčiaus pagalvot ir apie geresnį 
pažangiosios visuomenės susiorganizavimą Amerikoje. 
Klerikalai ir komunistai naudojasi pažangiųjų žmonių 
pakrikimu. “Naujienos” daug kartų nurodinėjo šitą 
faktą, bet kita dalis musų spaudos dar vis neatkreipia 
pakankamai domės į tą svarbų dalyką.

Ką mano musų visuomenės veikėjai ir organizacijos?

Gintarai iš Lietuvos
Parduodama už nupigintą kainą.

BALTI 62 colių ilgi karieliai, kaina $24.00, dabar ........... $14.00
BALTI 36 coliu ilgi karieliai, kaina $23.00, dabar ..........  $13.00
GELTONI, PERMATOMI 62 colių ilgio, kaįna $28, dabar $16.00 
GELTONI, PERMATOMI 32 colių, kaina $15.00, dabar .... $8.'00 
SPILKUTES dėl moterų .....................................................  $1.00
GINTARINIAI KOTELIAI rašomoms plunksnoms ............ $3.00
SAGUTES prie laikrodėlių su vabaliukais viduje .............. $2.00
NEAPDIRBTI ŠMOTAI su vabaliukais viduje .................. $1.00

šis išpardavimas tęsis 2 savaites.
NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS <

Kreipkitės į

NAUJIENŲ OFISĄ
1739 So. Halpted St., Chicago, III.

Anądien mes citatomis iš 
Markso parodėme, kad dabarti
niai, bolševikiški komunistai 
yra visai no marksistai, kaip 
jie save skelbia. Nes Marksas 
“Komunistų Manifeste” ne tik
tai pripažino, kad darbininkai 
tam tikrose aplinkybėse gali ei
ti bendrai su pažangiąja buržu
azijos dalim prieš reakcinę bur
žuaziją, bet stačiai reikalavo to
kios taktikos. O tuo tarpu bol
ševikai sako, kad buržuazijoje 
nesą jokių skirtumų: respubli
kos šalininkai ir monareristai 
jiems yra lygus, tarpe buržua
zinės demokratijos ir tarpe fa
šizmo jie nemato skirtumo. Pa
žangiajai buržuazijai bolševikiš
ki komunistai yra dažnai net 
didesni priešai, negu atžagarei
viams.

Dabar į tą “Naujienų” nuro
dymą atsako “Laisvė” sekančiu 
budu:

‘Naujienos’ prisimena (!) 
dar ir apie ‘Komunistų Mani
festą’. Bet joms iš to naudos 
nebus. ‘Komunistų Manifes
tas’ iiabrėždamas skelbia pro
letarų vienybę prieš buržua
ziją. ‘Naujienos’ gi išsišiepu
sios stumia darbininkus į vie
nybę su buržuazija prieš re- 
voliucingiausius (?) proleta
rus, prieš" komunistus ir jų 
pritarėjus.”
Well — kur “Naujienos” “stu

mia”, mes pažvelgsime vėliaus. 
Dabar gi tenka pažymėti tą fak
tą, kad “Laisvė’’ neužginčija 
teisingumo tų ištraukų, kurias 
mes buvome padavę iš “Komu
nistų Manifesto”. Ji, vadinasi, 
dabar jau žino, kad Marksas (ir 
jo draugas, Engelsas) patarė 
politiniai organizuotiems darbi
ninkams tam tikrose aplinkybė
se veikti su buržuaziniais radi
kalais ir progresistais išvien.

Jeigu Marksas deve tokį pata
rimą, tai kyla klausimas: kodėl 
gi “Laisvė” per keletą metų 
smerkė ir keikė socialistus kiek
vieną kartą, kai jie padarydavo 
kokią nors sutartį su buržuazi
niais radikalais arba progresis- 
tais? Kuomet, pav. socialdemok
ratai Lietuvoje paremdavo liau
dininkus prieš klerikalus, tai 
“Laisvė” šaukdavo, jogei tai 
“išdavystė”; kuomet socialde
mokratai Vokietijoje eidavo* iš
vien su buržuaziniais respubli
konais prieš monarchistus, tai 
tatai ji irgi vadindavo “išdavys
te”, “juodošyste” ir t.*t.

Per visus šešis metus savo 
bolševikiško “kreiziojimo” Broo
klyno konįunistų organas nerado 
nė vieno atsitikimo, kur ji butų 
pripažinus, kad socialistai elgėsi 
teisingai, eidami išvien su radi
kalais prieš konservatorius ar
ba su respublikonais prieš mo

principialiai neleistinu dalyku.
Tuo gi tarpu Marksas tokio

vertus” Generalę Tarybą ir pa
sigrobus kontrolę į savo rankas,

“principo” visai nepripažįsta!
Reiškia, “Laisvė” po vardu 

“marksizmo” skelbė visai ką ki
ta — taigi, apgaudinėjo savo 
skaitytojus.

Dabar apie “proletarų vieny
bę”. Brooklyno laikraštis sako, 
kad Marksas “Komunistų Mani
feste” net pabrėždamas reika
lavo proletarų vienybes prieš 
buržuaziją. Tai yra tiesa, ir 
kiekvienas tatai žino. Nereikia 
nė “Komunistų Manifesto” skai
tyti, kad tai patyrus, nes prole
tarų vienybės obalsis, paimtas 
iš to veikalo, yra išreiklamuo- 
tas kuo plačiausiai. Bet yra, ne
padoru prasimanyti, kad tam 
obalsiui* ėdančios priešingos 
“Naujienos”. “Naujienos” ne 
tiktai niekuomet jam nesiprie
šino, bet visuomet jo laikėsi ir 
visuomet jį skelbė.

Jos priešinosi ir priešinasi ne 
proletarų vienybei, bet tos vie
nybes ardytojams. Aršiausi pro
letarų vienybės ardytojai šian
die yra bolševikiški komunistai. 
Per visą savo gyvavimą jie nie
ko kita nedarė, kaip tiktai skal
dė darbininkų organizacijas, 

[piudė vienus darbininkus prieš 
kitus ir varinėjo kerštus prieš 
atskirus' darbininkų judėjimo 
veikėjus. Todėl mes prieš ko- 
»munistus kovojome ir nesiliausi
me kovoję tol, kol jie nepaliaus 
savo pragaištingą darbą dirbę 
darbininkų eilėse!

Šitoks musų nusistatymas vi
sai nėra atmetimas Markso obal- 
sio apie proletarų vienybę, bet

tai Marksas ir jo šalininkai iš
metė jį ir jo pasekėjus iš Inter
nacionalo. Ir po to socialistai vi
suomet laikėsi tos nuomonės; 
kad su Bakunino rųšies elemen
tais jokio bendro darbo negali 
būt.

Kaip Marksas ir jo draugai 
žiurėjo į Bakuniną ir bakunis- 
tus, taip mes šiandie žiūrime į 
bolševikiškus komunistus, ir to
dėl atsisakome turėti su jais ką 
nors bendra. Komunistai, mu
sų įsitikinimu, yra ne “ręvoliu- 
cingiausi proletarai”, kaip sako 
“Laisvė”, bet didžiausi proleta
rų mulkintojai ir išnaudotojai.

Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 
,metų amžiaus.

Norint gauti vieną ar daugiau virfi 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotų blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai patašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago,,III.

\ Didelis arbūzas, — šis arbu- 
zasx(squash) buvo išstatytas 
ūkio parodoj Puyallup, Wash., 
ir laimėjo pirmą prizą, nes tai 
yra didžiausias arbūzas, kokio 
dar niekas nebuvo užauginęs. 
Jis yra 4 pėdų augščio.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No...............
Mieros .......................... ,pėr krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)I

(Miestas ir valst.)

Swift — Ellls metodą
(Ligoniui duodama į kraują 

0.6 gramos salvarsano arba 
0.9 gramos neosalvarsano. Už 
valandos laiko ištraukiama 
Ik k krau jo, kad iš jo galima 
butų nupilti bent 15 kubinių 
centimetrų skysčio arba seru
mo. Kada kraujas suklenka, 
jis padedamas prie ledo ir lai
komas per naktį, per kur) lai
kų skystis (serumas) išsiski
ria. Jis nupilamas į tinkamą 
indelį ir padedamas į suktu
vą, kuriame sukama per pu
sę valandos. Nugrimzdus už-, 
silikusiems kraujo kūneliams 
tyrasis skystimas nutraukia
mas tinkamu vamzdeliu ir su
pilamas į išmatuotą stiklinę 
indą. Jo turi būti 12 kubinių 
centimetrų. Tuomet įmaišoma 
18 kubinių* centimetrų drus
kos skiedinio (0.9 nuošimčių). 
Šitas mišinys laikomas per pu
sę valandos 56 laipsnių (C.)f 
šilumoj. Tuomet jis skaitomas, 
jau tinkamu įšvirkškimui. .

Ligonis paguldomas prie lo
vos krašto. Jis guli ant šono. 
Vieta, kur bus duriama, tin
kamai nuvaloma ir apmarina
ma. Tam tikslui tinkama ada
ta įėjus į stuburo kiaurinę lė
tai nutraukiama 30 kubinių 
centimetrų skysčio, kad‘pada
rius vietos vaistams. Paskui 
prie tos pačios adatos prijun
gus įšvirkštinę su vaistais jie 
įstumiami į stuburo kiaurinę. 
Tai daroma lėtai ir atsargiai, 
kad nepadarius ūmaus spau
dimo ant smegenų. Ligonis po 
to privalo gulėti lovoj per 24 
valandas. Gali įvykti šiokis-to- 
kis galvos skaudėjimas ir 
karščio pakįlimas. Patartina 
yra neturėti pagalvės ir pa
kelti lovos kojų galą apie 6 
colius augštyn.

McCaskey šitą metodą mo
difikavo tuomi, kad jis pata
ria po salvarsano injekcijos į 
kraują nelaukti visos valandos, 
o tik 20 minutų. Mat laukiant 
valąpdą geroką, dalis vaisto 
jau prasišalina iš kraujo. Kur 
kas daugiau jo yra tik už 20 
minutų. Prie šitos modifika
cijos dar yra prikergta ir ki
ta: kad nemaišyti serumo ar
ba kraujo skysčio su druskos 
skiediniu, o jį vieną švirkšti. 
Tuomet ir serumo tėra 12 ar 
15 kubinių centimetrų ir stu
buro skysčio tiek pat tereikia 
ištraukti. šita modifikuota 
Swift-Elliso metodą ir yra 
vartojama' didžiumos gydyto
jų.-

Tūliems gydytojams išrodė, 
kad butų parankiau švirkščiant 
patį salvarsoną tiesiai į stubu
rų, tai yra apsilenkiant su švirk
štimu į kraujų. Išimtinuose at
sitikimuose pasekmės geros, bet 
šitas būdas pasirodė esąs pavo
jingas, nes tankiai seka pūsles 
ir artimų budavonių paralyžius 
ir kiti ‘blogumai. Todėl ši meto
dą tapo visai atmesta ir vargiai 
ją kas bevartoja.

Ogilvie’o metodą skiriasi nuo 
Switt Rilis tuomi, kad jis ne- 
švh’kščia salvarsono į kraują, 
vienok kraujo serumą prirengia 
kaip ir Swift Ellis, o paskui su
maišo jį su maža doza salvar
sono. Pats Swift sako, kad šita 
metodą yra kuone geresnė, ne
gu jo paties, tik jis pataria į jo 
keliu prirengtą serumą įdėti la
bai mažą dožą salvarsano.

Byrhes skelbia, kad ne tiek 
salvarsanas, kiek gyvasis sidab
ras čia veikia, nes visi tie, ku
riems duodamas salvarsanas, 
gauna ir gyvojo sidabro, todėl

Kaip matote, esama skirtin
gų būdų salvarsaną duoti ir gy
dytojas parenka tokį, prie kurio 
jis pripratęs, kuris jam išrodo 
geriausias.

Da apie ncurosifililiky 
gydymą.

Kalbėdamas apie salvarsano, 
neosolvarsano ir gyvsidabrio in
jekcijas į stuburą, nurodžiau, 
kad prieš pradėsiant gydyti rei
kia egzaminuoti kraujas X’ stu
buro skystis, ir šitas egzamina
vimas turi būti pakartotas laiks 
nuo laiko. Viena, daroma tai li
gos tyrimui, antra, sekimui, ar 
gydymas duoda rezultatų.

Swift-Elliso metodu prireng
tas kraujo serumas švirkščia
mas ne tik į stuburą, o išimti
nuose atsitikimuose ir į galvos 
smegenis. Suprantama, smegenų 
badyti negalima, todėl yra pa
renkamos vietos, kad smegenų 
neužgavus paleisti vaistus tie
siai ant jų. Šitas būdas yra pa
vojingas ir vartojamas tik gene- 
ralio parizo atsitikimuose. Apie 
tai, kas yra parizas, priseis kal
bėti vėliau.

Apart salvarsano, neosalvar
gano ir gyvsidabrio sifitilikų gy
dyme žymią vietą užima iodo 
druskos. Nervų sifily j, ypač 
smegenų sifily j jos duodamos 
apsčiai. Per ilgus metus iodo 
druskos skaitėsi svarbiu vaistu 
sifilyj, vienok atydesni tyrinė
jimai parodė jų silpną velkina}. 
Tokie žymus sifilologai kaip 
Collins, Weisenburg ir Cotton 
visai pasmerkia jų vartojimą. 
Tečiaus Jelliffe ir tūli kiti žy
mus gydytojai vis da skelbia, 
kad iodo druskos turi vertės ne- 
urosifilio gydyme. Dalykas yra 
tame, kad iodas nors ir nežudo 
spirokatų, vienok jis naikina jų 
produktus ir apvalo kūną nuo tų 
liekanų, kurios atsiranda sol- 
varsaną ir gyvsidabrį vartojant, 
čia irgi sunkus klausimas, kurį 
tik ateities tyrinėjimai išris, 
lodo druskos pąprastai duoda
mos gerti su vandeniu arba pie
nu. Ilgas jų vartojimas ir dide
lės dozog išgadina skrandį, to
dėl gydytojas turi reguliuoti jų 
ėmimą.

Pastarųjų kelių metų bėgyje 
gydymas elektra lošia svarbią 
rolę daugelyje ligų. Ji vartoja
ma kartais ir nervų sifilyje. 
Diatermija ir galvaninė sriovė 
nors nėra specifiškas^sifilio gy
dymas, vienok gelbsti daug 
simptomų prašalinime \ sugadin
tų raumenų atgavimGf paraly
žiuj ir t. t. Saules šviesa, kvor- 
co lempos spinduliai, šaltos mau
dynės, maistingas valgis, tinka
mas pasilsis ir gimnastikos irgi 
daro daug gero.

Mainymas gydytojo nėra pa
tartinas, nes vienas- gydytojas 
laiko ligos rekordus visa laikų, 
tėmija jos eigą, išsidirba gydy
mo planą. Naujas gydytojas ne
žino ligonio stovio pradžioj li
gos, nežino kas jau tapo pada
ryta gydymo linkmėj. Liga tę
siasi kelis metus ir niekad ne
reikia kreiptis į apgavikus, ku
rie žada išgydyti į trumpą lai
ką. Jie patys, apžvejoję pinigus, 
kraustosi kitur į trumpą laiką.

Vaistų srity vartojamas yra 
bismutas pastaraisiais laikais, 
bet tik ateitis parodys, ar jis 
yra ko vertas. Vartojama ir 
daugiau įvairių vaistų, vienok 
jie neturi generalio pripažinimo 
ir jų vertė abejotina.

(Bus daugiau)
jų kraujuose plaukioja ir šis ~ 1 ■ ■=
vaistas. Jis todėl į Ogilvie’o me-! Siųskit Naujienas 
todu prirengtą serumą deda gy- j Lietuvon •— tau bus 
vojo sidabro. Sakoma, kad re- brangi dovana, 
zultatai neblogi. _____ ____________

*
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Kodėl Musų Draugijos Jau 
Nebe Tos Ką Seniau Buvo?

Maža naudos iš draugijų, ku
rios yra, tartum, aruodas 

doleriams pilti

Kaso Išminties Mylėtojas.

(Tęsinys)

Nors pasigailėtų tų gražių 
ir idealingų žodžių

nepriklauso,

musų draugijų
jrnŠyti žodžiai

pamato

labai galimas 
ir tiki, kad 
konstitucijose 
kuriais tiek

daug žadama dėl žmonių ap
švietos dirbti, tam ir atsako. 
Tik kai jis prie draugi jos pri
sirašo,
kiek daug ta draugija kas nu 
tas balių ir 
kiek dolerių padaro, o dėl ap
švietos labo nė piršto nepaju
dina. Tada miroms nenoroms 
jo galvoje dingstelėja mintis, 
kad tie gražus ir ideal i ugi žo-

št >k i ų surengia

buotojai”

pytam ir puvėtros suėstam vei- 
ngti. Tais žodžiais 
i šokio plauko “dar- 
ir jų vadovaujamos 
Po priedangą idea-

ringumo bandoma daugiau do
lerių gauti, na, ir dolerizmu 
persigėrusias draugijų lyderių 
ir nariu

Vyrai, 
kitę, tai 
gražių,

nors tiek gėdos turė- 
yra nevalkiokite tų 

gilių ir idealingų žo- 
Jėškite jiems garbės!

O tai reiškia, išbraukite juos 
iš konstitucijų ir įdekite tonais

sakytų jūsų mintims, norams 
ir siekiams. Atvirai pasisaky
kite, kad jums lik doleris rupi; 
kad jus tik dėl dolerio draugi
jose dirbate; kad jus tik dėl 
dolerio naujus narius prirašo
te; kad jeigu ant pragaro du
rų butų uždėta dolerio 
ma, tai jus ir pragarui 
narius prirašytumėt.
Kode! i susirinkimus 
parengimus žmonės 

lankosi?

ima

ir mokesčius iškolektuoti. 
net atlyginimo už lai ne- 

Ak, kokie dideli nasišven-

gražaus pasišventimo nėra. Jie 
tai daro ne dėl žmonių apšvie- 

del idealingumo, bet 
tiktai dėl to, kad jau iš prigi
mimo yra labai linkę visados 
pinigų krepšyn 'nagus įkišus 
tuos pinigus miniotai čiupinėti, 

is užsiėmimas, be abejo, 
didelio smagumo jiems lei-

Kad dabar draugijos turi bū
ti biskį bizniškesnės nei pir
miau, tai tiesa, vis <lelto anaip
tol nereiškia, kad tokis bizniš- 
kumo padidėjimas turėtų kuo
ne visiškai apšvietos darbą nu
stelbti. Jeigu auga biznišku- 
mns, lai tegu sykiu auga ir 
ideališkurnąs, vadinasi, apšvie
tus darbas lai būna musų drau
gijose platesne skale varomas.. 
Juk būti biski bizniškesniu ir. 
turtingesnių nei paprastai dar! 
nereiškia, kad jau reikia nuo 
idealingumo atsižegnoli ir auk
so stabus garbinti.

tiek rūpinasi savo nariais, kiek 
reikalinga išlaikyti draugijos 
ižde dėl jų po kelis šimtus do
lerių, — jos laiko juos vergais, 
ir tiek.

Ar Uli ne keista, kad, didelė 
didžiuma musų draugijų tik 
žmogaus kūno bėdomis ir silp
nybėmis rūpinasi, o jo silpnam 
ir visokių bėdų pavergtam pro
tui, tai nė mažiausios pagal
bos neduoda! O čia kaip tik, 
pirmiausiai reiklų silpnam lam- 

, (saus žmogau* protui j pagalbą 
u. įeiti.

Amerikos 
lietuviais

listuvius palaikys 
tiktai apfivieta

nusistačius šilam

itin
kia.

rimtus parengimus žnio- 
neina viena dėl to, kad jų 

surengia, taigi
nes 
labai retai kas 
žmonės jau lyg ir atpratę yra, 
o antra dar ir dėl to, kad drau
giją lyderiai stačiai nenori, 
kad žmonės skaitlingai rimtus 
parengimus lankytų. Juk kas 
gi da nebežino, kad kaip balius 
rengiama, tai visi draugijos ly
deriui tartum išsijuosę dirba: 
ir afišas padaro, ir laikraščiuo
se garsina, ir gyvu žodžiu vi
sur skelbia, ir, pagaliau, tikic- 
tus iš kalno pardavinėja. Bet 
kai prelekcijos rengiama, tai

Papraslai musų draugijų 
dorini įsitikinę, kad jjeigu 
draugijos iždo laikoma keli 
srtkai ar šimtai dolerių 
draugijos’ nario, na, lai

judina.

žmonės, kurie rinitą parengi
mą garsina ir aplamai dėl jo 
dirba, tai žmonių kupina sve
tainė prisidenka.

3. Kokiomis duisų drau
gijos turėtu būti.

Kaip jau esame iš šito raš
to matę, lai seniau musų drau
gijos buvo kur kas geresnės- ir

naujusį žmonėms naudingesnes negu 
šiandie. Vis dėlto, jeigu jos 

tai 
šių dienų gyvenimui
itsakytų. Mat, gyveni

mo aplinkumai nuolatos besi
keičiant, suprantamas daiktas, 
kad ir draugijos turi vienval

tas 
žmogus jau aprūpintas; didelė, 
matai, dėl 
supratimu,
ha yra visiškai niekis. Man ro
dos, kad įdėjus į žmogaus gal
vą sveikos žinuotės, tai gali
ma daug gero dėl jo padaryti, 

tūkstantį sykių daugiau nei 
laikant dėl jo draugijos ižde 
kelis desėtkus ar šimtus dole
rių. Juk tik apšviesk žmogų, 
o tuoj pamatysi, kad jis bus ir 
išmintingesnis ir laimingesnis; 
mat, goriau mokės save su gy
venimo aplinkumų suderinti. 
Jis mokės su gyvenimo audro
mis apsidirbti ir save aprūpin
ti. 'I’ačiaus laikymas dėl jo vie
nos air kitos draugijos ižde ko
jotos šimtų dolerių, iš tikrųjų, 
yra baisiai maža pagalba.

Mano

Griežtai 
kraštui prieš ateivystę, ‘rodos, 
kad kiekvieno visuomenės dar
buotojo svarbiausia problema 
turėtų būti savo žmonių švie
timas. Juk vienti'k doleriais lie
tuvių lietuviais nepalaikysi, čia 
reikia apšvietos. Tokio svar
baus darbo — apšvietus sklei
dimo — turėtų stvertis visos 
musų, draugijos. Juo labiau, 
kad su dalerinėmis draugijo
mis ir amerikonai gali mus
aprūpinti, bet su kultūrinėmis 
anaiptol ne. Taip vadinamos 
amerikonų draugijos ateiviams 
šviesti beveik išimtinai tik lam 
ir yra, kad ateivius ištautinuš, 
vadinasi, suameri'konizavus. 
Taigi tokios amerikonų “kultū
rinės” draugijos yra daugiau 
mums pavojingos nei naudin-

rimtusir 
mažiau

ir butų tokiomis pasilikę, 
v ištiek

Griežtai varydamos musų 
draugijos apšvietus darbą, be 
a'bejo, galėtų tamsius žmones j 
išlavinti, geresniam gyvenimui 
prirengti, vadinasi, nuo išnau
dojimo apsaugoti, 'lai butų pa
darymas žmonių ne lik apšvies
tais žmonėmis, bet kartu ir 
laisvais. Bet kai draugijos lik

Jeigu jau pirmiau, kada nau
ji ir geri lietuviai iš Lietuvos 
dažnai čia plauke, musų drau
gijos apšvietus darbą varė, tai 
šiandie, kada tų lietuvių labai 
mažai čia atvažiuoja, o čionyk
ščiai laipsniškai ištauti, — už
vis smarkiausiai 
gijos privalo 
pirmyn varyti.
niekad Amerikos lietuvių gy
venime nebuvo taip, reikalinga 
kaip šiandie.

s

Taigi

Musų draugijos turėtų būti 
kur tai kas daugiau idėjinio 
nei piniginio' pobūdžio. Teat
lieka pinigai savo, o idealiu gu
mas savo. Idealingumas- tegu 
ima viršų, tada musų 
jos niekados nepavirs 
rizmo aruodus.

Savitarpinė pagalba, 
gingumas, apšvieta, 
— tai toks turi būti 
draugijų obalsis, tikslas ir, pa
galiau, darbuotė, kad visa tai 
išpildžius.

Ne tos draugijos turi būti 
'garsios ir garbingos, kurių šer- 
nolės^yra baisiai nutukę, bet 
tos, kurių vyriausiu obalsiu, 
tikslu ir darbu yra apšvietos 
miniose skleidimas.

4. Kas reikia daryti?
Didicflis darbas nudirbti rei

kia, idant padarius musų drau 
gijas taip idėalingomis, kaip 
jos seniau buvo. Nebent tik se
ni darbuotojui galėtų tokį dar
bą atlikti. Iš naujųjų absoliu
čiai nieko gero tikėtis negali
ma. šitie žmonės yra taip 
baisiai Įpratę ergelius kelti ir 
dolerio akimis j draugijas žiū
rėti, kad iš jų negreitai bus 
galima atatinkamus musų 
draugijoms lyderius padaryti.

Kas lieka tada daryti? Seni 
darbuotojai turi darban grįžti. 
O tai reiškia, kad tie žmonės, 
kurie pirmiau draugijose dir
bo ir vadovavo, turi tonais ei
ti, i narių protą atsiliepti, ir 
musų draugijas iš pat pama
tų reabilituoti. Kitaip nieko 
gero iš musų draugijų neišeis.

Tiesa, tai yra skaudu. Nes 
beveik visi senieji darbuoto
jai yra gana privargę dėl vi
suomenės kibo bedirbdami. 
Nekurie iš jų ir šiandie tebe-

. Vieni mokslinius strai- 
net ir kny- 

l gas rašo, pagaliau ir gerų pre- 
| lekcijų duoda. Daugeliui iŠ 
šitų darbuotojų teko gana sun
kią gyvenimo paštą vilkti, kad

musų drau- 
apšvietus darbų |)snjus rašo, kiti

draiigi- 
į dole-

d ra u- 
inokslas, 

musų

gyvenimą užsidirbus ir ankš
tuosius mokslus išėjus. Norėtų 
žmonės pasilsėti ir suirusią 
sveikatą šiaip taip palaikyti. 
Norėtų ir dėl savęs šiek tiek 
padirbėti; juk negali žmogus 
visą gyvenimą tik dėl kitų dir
bti ir amžinai skurdo verpete 
merdėti. Ir klėalingam žmo
gui nors ant senatvės žmoniš
kiau pagyventi norisi.

Taip. Bet kaip dirstelėji į tą 
didelę ir garbingą naudą, ko

kią musų seni darbuotojai, 
draugijų vairą į savo rankas 
paėmę, padaryti galėtų, tai ro
dos, kad viską metus, reikia 
kuoveikiausiai prie senojo 
darbo grįžti^O tuo darbu yra: 
draugijose dirbti, joms vado
vauti, draugingumą ir apšvie
tę skleisti, pagaliau ir atatin
kamus žmonos draugijoms va
dovauti prirengti, kad ir vėl 
musų draugijos nepasidarytų 
tokiomis, kaip šiandie kad yra.

DYKAI
Butelių Atidarytojas 
Gaukite Jūsų Dabar!

Atneškite mrntts ftj kuponą ir gaukite butelių atidarytoją DYKAI.

Wennerslen's Bohemian Blend
Pilniausias Užganė 

dinimas
Musų vienatinis procesas iftdirbimo, 
apsaugotas su patentu, suteikia 
WENNERSTEN’S Bohemian Blend 
GERESNI SKONI ir galima jj LENG
VIAU PADARYTI už bile vieną kitų 
prrengimų. Daugiausiai darbo dėl 
jūsų yra attekama musų iftdirbystėj. 
Daugiau kaip 28 metus WENNERS- 
TEN’S teikia pilniaus) užganėdinimą 
dėl daugelio jo vartotojų, . Pabandy- * 
kitę ii.

J. Atkins,
5100 Archer Avė.

R. Balzekas,
4359 S. Campbell Avė.

W. Bartkus,
4202 S. Campbell Avė.

J. Eringis,
3846 S. Kedzie Avė.

P. Janevičiene,
2901 VV. 38th Place

sma- 
() tai 

kad ve nuolatos gauni

v ra

AR MES GYVENSIME 
150 METŲ?

Švietimosi

švietimosi 
ginusias <larl>as dirbti, 
todėl, 
naujais daiktais susipažinti, sa
vo žingeidumą patenkinti. To
kia jau žmogaus prigimtis: vis 
naujų dalykų ieškoti, o juos- su
radus, su jais gera 
t i ir juos pamylėti, 
darbo nemėgsta t ii
niekados nebandė jų pradėti, 
kurių protas niekados tikros 
šviesos nepamato. Ka» šitos 
šviesos paragauja, tą nuo jos 
jau nebesulaikysi.

h’ kai musų draugijos idea- 
lingomis buvo, kai jos apsvilk 
tos darbą dirbo, tada jose tar
tum žėrėto 
įdomybių, to 
dūmo, kuris 
save traukia, 
las, visados
žmogaus protui duodąs, visa
dos jo žinuotę didinąs.

Štai kas buvo tuo magnetu, 
kuris traukė žmones į susirin
kimus eiti: mokslas-apšvieta.

Bet šiandie to nebėra. Drau
gijų susirinkimuose ergeliai ar
ba begalinis monotingumas. 
Kiekvieną sykį vienas ir tas

žėrėjo ugnelė tų 
begalinio žingei- 

žinogų traukte į 
O tai yra frioks- 
ką nors naujo

ĮM’lno turi atlikti; ant kiek 
daugiau draugijos šernolė pa
didės; kokias premijas duoti 

kurie smarkiai dirba, 
sureng-

tiems,
kad pasekmingą 'balių 
gus; kaip naujų narių privi
liojus, kad daugiau dolerių at
neštų. l iek ir tiek per melų 
metus. Nieko Įdomesnio, nieko 
naujesnio.

Ar tai neturi vienas ir tas 
pats žmonėms nusibosti? ži
noma,, kad taip. Ir nusibodo, 
baisiai nusibodo. Todėl ir į su
sirinkimus neina.

Beveik didžiuma draugijų 
lyderiai reikalauja narių į su
sirinkimus ateiti tik <k‘l to, kad 
mokesčius užsimokėjus. Toks 
reikalas, suprantama, narių 
visai nevilioja, susirink iman 
netraukia. Jie sau sveiki na
mie sėdi. Kas pasidarė? Nugi, 
pradėjo atsirasti ukvatninkų, 
kurie ėmės po stubas vaikščio-

. Ar ateis kuomet nors lai
kas, kada normalio žmogaus 
amžius pasieks 150 metų? 
Sir Ronaldas Ross; kuris! 
pagarsėjo savo tirinėjimais 
malarijos ir miegamosios li- 
gos tvirtina, kad galėsime 
tą pasiekti, kuomet mes ži
nosime daugiaus apie ligų 
bakterijas. Daugelis gyvu
lių gyvena nuo 5 iki 8 sykiu 
daugiaus nėgu reikalinga 
kad pasiekus pilno išsivys
tymo. Žmogus pilnai išsi
vysto kuomet jam sukanka 
24 metai; todėl jisai turėtų 
gyventi nuo 120 iki 192 me
tų. Tuo tarpu, kad pasie
kus ilgiausių metų, reikia 
lajkyti pilvą ir vidurius kuo- 
švariausia. Kuomet musų 
viduriai švarus, musų kūnas 
lengvai apgali visus Medin
gas bakterijas, 
gimdo nuodus ardančius 
musų sveikatą.
Bitteris yra tie vaistai, ku
rie užlaiko musų vidurius, 
musų, inkstus ir musų kepe
nis normaliame stovyje. Ji
sai pagelbsti vidurių užkie
tėjimą prašalinti, priduoda 
apetito ir pataiso vidurių li
gas . Jisai niekuomet nesu
vilios. ““Trinerio Bitteris 
man visuomet pagelbėjo”, 
rašo mums p. Paul Dūdas iš 
Port Griffith, Pa. ne seniai 
atgal. Jūsų aptiekorius ar- 
va vaistininkas turi Trine
rio Bitterj savo krautuvėje, 
o jeigu neturi, tai parašyk 
Joseph Triner Company, 
Chicago, Illinois.

kurios pa-

Trinerio

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

J. Krivickas, 
2500 W. 69th St.
C. Mikshes, 
3953 S'. Rockwell
M. Nealek,

4119 S. Francisco
Peoples Furn. Co.,

4179 Archer Avė.
F. Piragienė,
1743 S. Halsted St.

SIVEZDINKITE savo šildymą plentą dabar, ir tuomi sutaupyikte sau pinigų ir rūpesčių. Nelauk pakol ateis 
šaltas ruduo. Ateikite ir paduokite savo užsakymus dabar, pakol mes dar turime pakankamą pasirinkimą 
boilerių ir radiatorių. Musų inžinieriai, kurie rūpinasi šiuo yra dabar mažiau užimti ir jie galės nuodugniau 

, išaiškinti jums dabar, negu rudeniui link. <

Mes ne esame kai
nų ardytojai, neigi 
duodame musų me
džiagą dykai, mes 
duodame šimtą 
nuošimčių vestes 
už jūsų dolerį.

Pašaukite mus per telefoną arba ateikite į musų ofisą ir mes parodysime jums, 
kaip jus galite sau sutaupyti pinigų, leisdami mums įvesti apšildimo plentą jūsų 
namuose.
Jeigu juš patįs norėsite įsivezdinti savo šildimo plentą, musų inžinieriai, nupieš 
jums piana, ir parodys jums kaip jus patjs galite tai padaryti. Mes irgi skolina
me visus reikalingus įrankius įvedimui tokio plento.
Jus galite užklausti apie mus pas savo kaimynus ir jus sužinosite, kad mes esame 
pasitikėjimo verti žmones su kuriais galima vesti biznį.
Musų būdas daryti biznį yra toks, kad jeigu mes negalime aprūpinti jus tinkama 
šiluma šalčiams užėjus, mes neimsime jūsų biznio.
Mes ne esame tokie, kaip kitos kompanijos, kurios pasiūlys jums šildimui plentą 
už vieną šimtą arba penkiasdešimts dolerių pigiau, kad tik gavus jūsų biznį, o 
paskui šalčiams atėjus jus šalsite. Jus nesutaupote pinigų darydami biznį su to
kiais žmonėmis.
Duokite mums progą ir mes pertikrinsime jus, kad viskas ką mes 
pasakome šiame laikraštyje yra tiesa.
Mes irgi užlaikome didelį staką pirmos rųšies gvarantuotų sinkų, maudynių, 
toiletų, virtuves boilerių, skalbyklos kubilų, prausimosi indų ir viskas kas reika
linga prie plumberystes.
Musų medžiaga yra gvarantuota penkiems metams. Jeigu kokia sinka, maudynė, 
arba kas kita sprogtų, susikultų laike penkių metų, mes su smagumu arba apmai
nysime arba sugrąžinsime jums jūsų pinigus.

y *
. A )

Bukite tikri, kad jieškotumei teisingą vardą ir vietą.
Musų įstaiga yra vieną bloką ilgumo užima vieno augščio medinius na
mus numaliavotus geltonai su didele iškaba viršui namų.

M. LEVY & C0
Kampas State ir 22os Gatvės

t
Telefonuok j visus depar t mentus Calumet 0645—1692

South Chicago Skyrius, 9300 Commercial Avė.
Telefonuok į visus departmentus Saginaw 4847

Mes irgi parduodame visokią me- Mes atidari vakarais iki 8 vai. 
džiagą lengvais jšmokėjiamiš. Nedėliomis iki 1 valandai po piet.

KALBAME LIETUVIŠKAI.

Pirm negu eisite kitur 
pirkti sau reikalingą 
medžiagą, ateikite pas 
mus, mes užtikriname, 
kad jeigu vieną syk 
pirksi te pas mus, jus 
pirksit pas mus visada.
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CHICAGOS'Lietuviu Rateliuose 
ŽINIOS A. Žymontas apsivedė

Drg. Antanas Žymontas, nau- 
’jienietiš, keletą dienų atgal iš- 
tvyko atostogoms ir sumanė du 
'zuikiu nušauti ant karto: tu
rėti atostogas ir kartu “honey 
moon,” nes pradėjęs atostogas 

Jackson apsivedė su savo sužieduotine, 
prasidėjo rubsiuvių strei- buvusia naujieniete, p-le Jennie 
Streiką paskelbė Amalga- Ynnkus ir tada išvažiavo į Mi
rų bsiuvių 
apie poras

Rubsiuviy streikas
International Tailoring 

dirbtuvėj,

unija. kur abu dabar sma
giai leidžia “medaus mėnesi.’’ 

['Pečiaus jiedu ton ilgai neuž- 
yra viena tų. truks, nes už kelių dienų drg. 
padariusi nau- žymontas gryšta Chicagon ir 
unija tikėda-ivėl pradės eiti savo senąsias 

konce- pareigas Naujienose — prie ap
garsinimų tvarkymo.

atvyko Visi linkime jaunavedžiams
siūlydami ilgo ir laimingo gyvenimo!

—Naujienietis

kas. 
meitų 
kuoja 
giau darbininkų.

'ta kompanija 
„kuri nebuvo dar 
jos sutarties su 
mosi koncesijų,
sijų ji nesulaukė.

Kilus streikui tuoj 
garment workeriai, 
kompanijai didelių koncesijų ir
savo pagelbą sulaužyme strei
ko, jei tik kompanija darytų 
sutartį ne su anlalgameitais, 
bet su jais — garment Marke
riais.

Rytoj Kemėžų išleistuvės

Elgin laikrodžiu dirb 
tuvėje

Netoli Chicagos, nedideliame 
bet gražiame Elgin, 111., 
lyje, stovi dirbtuvės.

mieste- 
kuriose 
laikro- 

žmonės

Rytoj dieną jvyks Beverly 
Hills miške išvažiavimas, kuris 
yra rengiamas atsisveikinimui 
su d. d. Andrium ir Prane Ke- 
mėžais, kurie neužilgo išvažiuo
ja Lietuvon ten visiškai apsigy
venti.

Per daugiau kaip dešimt me
tų jie veikė musų tarpe ir vei
kė uoliai, su didžiausiu atsida
vimu. Kada veik visi pasitrau-

leidžia tai išlaimėjimui, kuris 
įvyks už dviejų mėnesių atvyra- 
jne ore, prie gero programo ir 
muzikos. Jaunoji Birutė mano 
parduoti j porą šimtų serijų 
(jau arti šimto parduota); už 
tuos pinigus mano gana daug 

i ko pramokti ateinančiame se
zone.

Soc. Jaun. Lyga irgi eina pa
geltam Jaun. Birutei. Jaun. 
Birutės pirmininkui paprašius 
Soc. Jaun. Lygos lietuvių kalbos 
mokytojo, Lyga su mielu noru 
prižadėjo J. Birutei padėti. J, 
Birutė tuo kaiV tik ir džiaugia
si, nes ji mato, kad ji jau ran
da pritarimo žmonėse.

Planai yra platus ir dideli, tik 
reikia darbuotojų ir narių. 105 
narių neužtenka, reikia de
šimt ar daugiau syk tiek ir pas- 

t kui Jaun. Birutę užauginti į tik
rąjį visuomenės gyvybės ugdin- 
toją Dabar gi tik daugiau dar
bo, narių ir ’ tų narių palaiky
mo!

Visi tėvai turėtų ketvirtadie
niais savo vaikučius atvesti prie 

■J. Birutės. Padarykime J. Bi- 
irutę vieną didžiausių jaunimo 
nepartinę draugiją.

—Raganius.

gus-ges. Pribus ir musų sene
lė M. Meškevifcienė, su kuria 
mes pasimatysime paskutini 
kartą ir pasakysime jai sudiev. 
Išvažiavimo pradžia 11 vai. ry
to.

—Adelaida.

Pranešimai
TAUPYK IR TURĖK

Kas sąvaitę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk j 
Naujienų Spulką. čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų, Naujienų raštinėje.

Al A

S A L1OMIJ A A M BR A ZIE N Ė 
(|N» tėvais KavaliaUHkaitč) 
Musų myliniu moteris ir mo

tinu persiskyrė su šiuo pasau
liu suluukus 40 metų amžiaus, 
birželio 26 dieną, 12:15 vai. ry
te, 1925 m. Paėjo iš Padvar- 
piečių kiUmo, Triškavos parapif 
jos, Panevėžio apskr. Ameri
koje išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Vincentą ir 2 dukteris, 
Anelę 9 m., Oną 7, dvi seseris, 
Oną Daugvarienę, Agnieška 
Kačinskienę ir du švogeriu. 
Lietuvoj brolį Augustiną ir bro
lienę.

Kūnas pašarvotas randasi, 
4415 S. Donore St. Laidotuvės 
jvyks panedėlyj, birželio 29 d., 
8 vai. ryto iš namų j šv. Kry
žiaus bažnyčią, kurioj gedulin
gos pamaldos už vieliones sielą 
atsibus, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti mirusiamjam paskutinį pa
tarnavimą.

Nubudę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

Vyras, vaikai, seserys ir 
švogeriai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

(lėlius.
tiek daug kalba apie tuos lai k

IŠKELIAUJANT TOLIMON ŠIAURĖN. — Didelėmis cere
monijomis Įeit. Donald S. MacMillan tapo išlydėtas tyrinėti to-( 
Įima šiaurę. Jis čia kalba ant seno karinio laivo Constitution, bai
giant visas ceremonijas.

jungai bučeriai to nutarimo pri
silaiko. Nepriklausantys Su

žadėjo prisira-

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAI
Pagrabą Vedėjai

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė. 

lel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0727

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

Tel. Cicero 8094
---------- - ------------ -------------------

Ii .................... u ■ —------- ■■ ■

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo Hetuvif, lietuviam* visados 
patarnauju kuogeriausiaL

M. Yuška,
8228 W. 38th St„ Chieago, III.> —

Draugų Kemėžų išleistuvės
Liet. Soc. Dem. Rėmimo Fondas 

rengia sekmadienyj, birželio 28 d., 11 
vai. ryto Beverly Hills draugams Ke- 
mežiams išleistuves, kadangi jie vyk
sta Lietuvon. Išleistuves bus šau
nios, dalyvaus Pirmyn Mišrus Choras, 
kalbės organ. P. Grigaitis, K. Augu- 
stinavičius ir Dr. A. Montvidas. Visus 
draugus ir drauges prašome kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti .

Rengimo Komisija.

Iš Lietuvių Motery Ap 
švietės draugijos dar

buotės
Nuolatinis Lietuvių Dra
mos Teatras Ghicagoje L. M. A. I)r-ja yra seniausia 

progresiviška moterų pašelpine 
draugija. Ji netik teikia savo 
narėms pašelpą, bet ir paremia 
visuomenei naudingus darbus, 
kaip morališkai, taip ir materia
liškai. Kur tik nepažvelgsi, vi
sur Apšvietus narės darbuojasi. 
Lietuvos Našlaičiams šelpti Ko
mitetas! susideda iš -apšvietie- 
čių. Prie Vilniaus Vadavimo 
Komiteto Apšvieta taipjau yra 
prisidėjus. Budavojant Audi
toriją draugija nupirko už 500 
dolerių Šerų.

Narių randasi draugijoje vi- 
buot, kad ateityje galėtumėm 
tliuoti. Prieš porą metų buvo 
įsigalėję visokie kivirčiai, sui
rutės. Jau ta epidemija per
ėjo. Nemalonu buvo ne j susi- 

, rinkimus eiti. šiandie draugi
joje jau viešpatauja ramumas 
ir simpatija narių viena prie 
kitos sugryžo.

Gegužio 7 d. 
susirinkimas, 
žinti įstojimas; 
tik už vieną dolerį nuo 16 iki 
45 metų iki gruodžio mėnesio 
š. m. Susirinkimai laikomi kiek
vieną pirn^ą nedėldienį mėnesio, 
Mark White Sųuare knygyne, 
arba pas Apšvietos nares. Vi
sos narės į darbą, kad kiek
viena prirašytume! nors po pen
kias naujas nares. Tai nėra 
daug, tik biskutį reikia pasidar- 
sokių pažvalgų, sunku ir išskai- 
nuveikti daugiau visuomenei 
naudingų darbų.

šiandie mes turim narių virš 
šimtai Iki gruodžio mėnesio 

Radio, aeroplanai, dainos tu®, tik pasistengkite.

ir miniko vaikomo I viena iš seniausil* mus^ na II llIUZIhd VdlKdlIlu rių našlė Marijona Meškevičie-
. ----------- nė, liepos 5 d. įvažiuoja į Lic-

Dar pirma draugija vaikų, tuvą. Kaipo neturtingai se-
ttų, įsteigė ir palaiko Viekšnių kur* turi savyJe ^ek ^ar* nelei’ draugija nutarė išmokėti
mieste, Mažeikių apskrity, vie
šą knygyną, remia 4-klasę pro
gimnaziją, įsiunČia knygas ir 
laikraščius — Naujienas, Kelei
vį ir Draugą, užsakydami juos 
ant metų, 
gų jau esą 
Viekšniuose;
atsižymėję duosnumu ir darbš
tumu, labiausiai knygyną tve
riant. Kitų valsčių lietuviai tu 
pėtų pasekti viekšniečius, tuo- 
mi prisidėtų prie apšvfetos savo 
brolių Lietuvoje ir sykiu butų 
parama 
blikai. 
šią dar 
vasarą.

kė iš veikimo ir numojo ranka jungai bučeriai 
Į bet kokį visuomeninį darbą, syti.

•Buvo pakeltas klausimas dėl 
Duota su

manymas visas grosernių tavo- 
> tiesiai nuc 

farmų ir pardavinėti kuopigiau- 
siai. Galutinas• nutarimas tuo 

[klausimu bus padaryta birželio

rodžius. Bet dar įdomiau yra paj Kemėžai vistiek nepa-l 
pamatyti pačią dirbtuvę, ku- < liovė veikti. Darbuotojų skai-'biznio pagerinimo, 
rioj tie laikrodžiai yra dirbami. Jsumažėjus, ant likusių dar- i
Birželio 2o dieną man, kartu su i)Uotojų guli vis sunkesnė darbo ras pirkti karais 
kitu laikrodininku, teko tą ^D'lnašta, bet d.d. Kemėžai nesi-1 farmų ir pardavi
btuvę aplankyti. Išbuvome i 
dirbtuvėje viso septynias valan
das ir tai dar nespėjome visko j 
apžiūrėti. Mus po dirbtuvę ve
džiojo vadas ir apie viską pla
čiai aiškino. Laimė mudviejų, 
kad su tais dalykais jau esame 
susipažinę, nes mano draugas 
jau 15 metų yra laikrodininkys- 
tės biznyje, o aš jau ;
metai, tad mums viskas buvo 
daug lengviau suprasti ka va
da

skundė ir ėmėsi dar didesnio 
[darbo ir jį visados atlikdavo.
[Pažangioji Chicagos lietuvių vi-Į30 dieną, 8 vai. vak., P. Wood- 
suomene, o ypač socialistai labai mano svetainėje. —J. B.
pasiges d.d. Kemėžų, nes dar-___________
buotojų turime mažai ir ntdfekus • 
tokių darbščių 
ku ir tai labai

draugų bus sun- 
sunku užpildyti

apie 7
1 vi i v t r\ ’ tad rytoj visi į

Viekšniečių kliubo iš 
važiavimas

žiūrėti į ta visKa, į tas’me- Bus Prakalbų, nes kal
vinas mašinas, kurios automa- [ bC‘s musV žymiausi kalbėtojai- 
tiškai, nepaprastu greitumu E- Grigaitis, inž. K. Augusti- 
dirba tokius mažus dalykėlius, • navičius ir Dr. A. Mondvidas, 
kuriuos vos tik galima plika a-penuos Pirmyn choras; be to 
kimi Įžiūrėti. Kad viską dirb-'bus užkandžiai, žaismės ir kito- 
luvėje apžiurėjus, reikia pašvę- kių pasilinksminimų. Atsisvei- 

su d. d.Kemėžais išva- 
lietu- žiavimą rengia Lietuvos Social- 

| demokratų Partijos Rėmėjų 
Elgin 1 Fondas.
išeina1 Beverly Hills miškas yra prie 
akme- 87 ir Western gatvių. Gatveka- 

laikrodėlis išeina iš dirbtu- riais į jį važiuoti reikia Ashland 
negreičiau, kaip už 9 mene-'Avė., imant Ashland—87 ir va- 
nuo pradėjimo jį dirbti, o žinot
17, 19, 21 ar 23 akmenų gatvės. Iš ten 87 gatve reikia 

laikrodėlį padaryti ima vienus eiti pėstiems į vakarus, iki miš- 
metus laiko. ko. Automobiliais — Western

Atskiram kambary yra su-'Avė. iki 87 gatvės.
dėta apie 50 senoviškų laikro
dėlių, su nurodymais kaip yra 
senas ir kur dirbtas.

Pirmas laikrodėlis buvo pa- 
Jį pada- 

jaunas Nuerembergo 
sėdėdamas 
Pirmutiniai gelžies' 

laikrodėliai buvo taip dideli,j 
kaip geros lėkštaitės, ir per vie- Mėsininkų ir Groserninkų 
na diena visa valanda suvėluo
davo.

Laike pietų vadas nusivylė kų ir Groserninkų Sąjungos su
muš į hotelj, kur mus pavaišino sirinkimas P. VVoodniano sve- 
puikiais pietais. Apžiūrėję ttainėje. 
kiek spėjome,, paskui gryžoriie nių. 1 
Chicagon, besikalbėdami apie 
matytus nepaprastus dalykus 
toje Elgin dirbtuvėje.

—Juozas Lukas.

VVillovv 
Diena buvo gra- 

Pirihas būrys 
atvažiavo apie

sti apie dvi savaiti laiko. Dirb- kinimo 
tuvėje dirba nemažai ir 
vių.

Vadas aiškino, kad 
laikrodėlių j metus laiko 
apie vienas milionas.- 7 
nu

šių

darytas 1504 metais, 
re vienas 
šaltkalvis, 
kalėjime.

bausmę

Mergaite užmušė mergaitę
Caroline Stachel, 11 m., ku

ri yra tvirta, pasitiko gatvėj li
guistą Helen Backer 11 metų,l 
su kuria ji buvo susipikusi ir 
tiek ją sumušė, kad toji 
ilgo mirė.

iki pat galo linijos — 87

Susirinkime
Beverly Hills mišką ir tinkamai'
su d. d. Kemėžais atsisveikinki-1 1 raeitą nedėldienį, birželio 21 

'dieną, Viekšniečių kliubas turė
jo šaunų išvažiavimą 
Spring miške, 
ži, ypač iš ryto, 
iš 35-ių t rok u
10 vai. iš ryto, atveždamas už
kandžius, aiskrimą ir gėrimus; 
kiti suvažiavo automobiliais, 
kurių buvo apie 50. Pribuvus 
muzikantams prasidėjo šokiai 
ant pievos. Buvo gerai priren
gti užkandžiai, po užkandžių 
gerai chicagiečiams žinomas g
J. Vaičkus pasakė tinkamą pra
kalbą; baigdamas ragino viekš
niečius laikyties vienybės ir to
liau ir varyt užsibrėžtą apšvie
tos darbą. Po to nariai sudė
jo 11 dolerių, kad apmokėjus 
laimėjusiems lenktynėse; buvo

Automobi- vyrų, moterų ir vaikų lenkty- 
liams pasistatyti yra gera vieta n§8, virvės traukimas, maišuo- 
prie 87 gt., šiaurėj pusėj, dide- 'se šokimas, pajų valgimas ir tt.' 
liame darže. • | J. Vaičkus sako, kad netikė-

i’ukime Beverly Hills rytoj jęs, jog vieno* valsčiaus Lietu
vis!. —V-kis.

Bridgeportas
jungos darbuotė

Birželio 16 d. įvyko Mėsinii/

. Susirinko apie 50 žmo- 
Susirinkimą atidarė pir

mininkas Urba. Pirmoje vieto
je jis paiaškino, kad Sąjunga 
jau gyvuoja nuo 1914 metų. 
Praeityje ji labai gerai laikėsi. 
Bet karo metu ji žymiai susilp
nėjo, — susimažino narių skai
čius. Bet įvykusiame susirin
kime prisirašė 30 naujų mėsi
ninkų ir nutarė kviesti visus lie
tuvius prisidėti. Kitose koloni
jose organizuojasi italų mėsi
ninkai ir prirašinėja lietuvius. 
Bet Bridgeporto lietuviai mėsi
ninkai yra pasiryžę palaikyti 
savo Sąjungą ir neleisti , kad 
svetimi juos valdyttų.

užmušė i Komisija, kuri prižiūri, kad 
bS- paskirtu laiku visos bučem^s

neuž-

Vaičkaus dramos teatras iš
nuomavo, žiemos sezonui, liuli 
House teatrą (kampas S. Hals- 
ted ir Polk St.), savo vaidini
mams visus sekmadienius. Taip, 
kad lietuviai turės tenai kiek
vieną sekmadienį lietuviškus 
spektaklius-vąidinimus. Sezo
no pradžia •— rugpjūčio inen. 
30 d. (August). Repertuaras 
labai įdomus ir naujas chicagie- 
čiams.

Gerb. Vaičkus žada padaryti 
Chicagos publikai siurprizą, at. 
sikviesdamas iš Lietuvos geres
niuosius dramos artistus žiemos 
sezonui. Iš td matyti, kad Vaič
kaus dramos teatras žengia v\s 
pirmyn ir pirmyn. Todėl ir 
publikos simpatija vis labiau ir 
labiau linksta už Vaičkaus te
atrą, pasiryžusį savo rimtumu 
užkariauti chicagiečius lietu
vius. Nors nei vienas teatras 
pasauly negali išsilakiyti be 
tam tikrų subsidijų,, ar tai iš 
valdžios, ar tai iš* visuomenės, 
bet Vaičkus tikisi sukurti rim- 

. tą teatrą pasiremdamas ant tos 
lietuvių visuomenės, kuri pagei
dauja rimto teatro. Jeigu su
sipratusioj! visuomenė rems 
rimtą teatrą savo apsilanky
mais, lai teatras beąbejonės iš
sivystys ir mes galime laiminti 
jo žygius, 'laukdami šviesios; 
gražios ateities musų tautiškam 
teatrui. i —N.

vos žmonės butų taip pavyzdin
gai susiorganizavę. Ištiesų, ’ 

! viekšniečiai jau daug yra nuvei-1 
>kę. Nuo kliubo susitverimo, t. i 
y. nuo kovo 13 dienos, 1921 me-1

Didoką sumą pini- 
išleidę apšvietai 
keli esą gerokai

buvo mėnesinis
Nutarta numa-

galima įstoti

Draugyste Liet. Vėliava Amerikoje 
No. 1 rengiamas išvažiavimas arba 
besket piknikas Į Beverly Hills, bir
želio 28 d., yra kviečiami visi drau
gai atsilankyti, pakvėpuoti tyro oro.

• — Komitetas.
Lietuvių Amerikos Politikos Kliu*, 

bo ant North West Sides, rengia 
draugišką išvažiavimą birželio 28 
d., 1925 m. j Jefferson girias Egbruk 
2, ta vieta lietuviams gerai žinoma, 
pradžia 2 vai. po pietų. Kurie nori
te sykiu važiuoti su automobiliais 
kad ir ne kliubo nariai malonėkite 
būti ant 1 vai. prie svetainės, 1644 
Wabansia Avė., dėlto, kad šitas kliu- 
bas kožną metą su dideliu bunčium 
automobilių pasirodo Jeffersone, net 
ir bendras fruntas prakalbas biskj 
sutrumpina. Nepamirkite būti dėlto 
kad mažai yra tokių iššvažiavimų.

Lietuvių Moterų Apšvietus Drau
gija rengia šeimynišką išvažiavimą, 
birželio 28 d., 11 vai. ryto j Justic 
Park, prieš Lietuvių Tautiškas Ka
pines. Visos narės malonėsite susi
rinkti. Atsivcšk savo užkandžius, 
šeimynas ir draugus. Kad linksmai 
laiką praleidus. •

— Išv. Rengimo Komitetas.

Susivienijimo Lietuvių Draugijų 
ant Bridgeporto, mėnesinis susi
rinkimas įvyks antradieny, birže
lio 30 d., 8 valandą vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorium svetai
nėje, 3135 So. Ilalsted St. Visi de
legatai esate kviečiami dalyvauti 
susirinkime.

— A. J. Lazauskas, Bašt.

Pamokos Lietuvių kalbos dide
liems ir mažiems teikiatnos jutar- 
ninkais nuo 7 iki 9 v. v. ir pėt- 
nyčioins nuo 3 iki 5 po piet. Ei
na ir į namus. Lietuvių kalbos 
painokų reikale kreipkitės šiuo 
antrašu: J. L Briedis, 2846 South 
Enierald Avė., Tel. Victory 7327.

L. S. S. 22 kp. susirinkimas 
i vyks panedęiy, birželio 29 d., 
Naujienų name.. Yra svarbių rei
kalų, tad visi nariai prašomi su
sirinkti. — Valdyba.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu
bo Amerikoj susirinkimas bus lai
komas Nedėlioj, Birželio 28 die
ną, Fellowship svetainėj, 831 W. 
33rd PI., 12 valandą dieną. Visi 
nariai yra kviečiami ' laiku pri
būti. ________ _______________

The Guarantee Auto Electric, 
Jonas Davnis, taisome visokių iš- 
dirbimų generatorius, starterius, 
magnetos, piotorus, armatūros. 
Dalbas garantuojamas.

1840 S. VVahash Avė., 
Tel. Victory 7874

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio Jurgio Dau- 

ko. Paskutiniu laiku gyveno Chica- 
goj, III. Jau daugiau kaip du me
tai, kaip negaunu nuo jo jokios ži
nios. Iš Lietuvos paeina iš Meliunų 
kaimo, Šimonių valsčiaus. Turiu la
bai svarbių reikalų iš Lietuvos. Ei
na gandas, buk jisai ^ra miręs. 'lo
dei prašau atsišaukti, jo paties, jei
gu esi gyvas, arba kas žinote apie jį. 
Busiu didžiai dėkinga. Kas pirmas 
praneš skiriu tam $5.00 dovanų.

Atsišaukite
> BARBORA DAUKIUTE- 

VILNONIENE,
131 Joseph Avė., Rochester, N. Y.

PAJIEŠKAU savo • pažystamo 
Pranciškaus Mockaituko. Jis gy
veno St. Louis, Mo., o dabar ne
žinau kur. Iš Lietuvos paeiha iš 
Naumiesčio Apskr., Sudergų Parap. 
Ilktrakių kaimo. Meldžiu atsišauk
ti šiuo antrašu: Miss Anna Leka- 
vičiukč, 1442 So. Cicero Avenue, 
Cicero, III.

PAJIEŠKAU savo pažystamos 
Monikos čiupitės. Girdėjau, kad ji 
yra ženota, po vyro pravardės ne
žinau. Girdėjau, kad ji gyvena 
Bostone. Iš IJetuvos paeina iš 
Kalnini) kaimo. Atsišaukite po 
šiuo antrašu: Marcelė Lekavičiu- 
|<ė, o po vyru KrikŠčiokienė. 1112 
So. Cicero Avė., Cicero, III.

W. ADAMAWICZIA
Lietuvis Graborius ir Regi

struotas Balsamuotojas 
Seniausias ir pigiausias. Tikras 
rodos patarėjas nuliūdimo va
landoje. Be žmonių skriaudos— 
važiuoju j tąlimesnias vietas už 
tą pačią kainą. Atidarau ofisą 

4340 So. Califomia Avė.
Tel. Lafayette 5083, 

Chicago, III.V J

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed
710 West 18th Str., Chicago, III.

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. įleiskite mums 
pagelbėti jums znuliudimo valan
doje. • Tel. Canal 3161

b i i —.............. .1

PAJIEŠKAU pusbrolio Vitalis Ju
saitis. Paeina iš Barzdų kaimo, 
Griškabūdžio parapijos, 22 metai 
kaip gyveno St. Francisco. ‘ Jo pa
ties arba kitų meldžiu duoti žinią; tu
riu svarbų reikalą.

ELZBIETA PUKIENfi
(no tėvais Sinkevičiūtė)

11402 Throop St., Chicago, 111.

Aš Leokadija Sinkevičiūtė pa- 
jicškau savo mylimo tėvo Tamo
šiaus Sinkevičiaus, kuris mane ap
leido. Girdėjau gyvena Brooklyn, 
N. Y. Jis pats- apie save praneš
kite arba žinanti duokite man ži
nia. Busiu labai dėkinga. LEOKA
DIJA SINKEVIČIUT®, 1622 South 
47th Ct., Cicero, III.

bo. • posmertinę gyvai, kiek jai pri-
Ta draugija yra niekas kitas, gulėjo; gavo 200 dolerių. Iš 

kaip Jaunoji Birutė. Ji vaka- džiaugsmo senelė apsiverkė, nes 
ei jų ir nemano imti. niekados nesitikėjo, kad drau-

Ji kas ketvirtadienis mokinasi gija bus tiek mielaširdinga, 
dainų ir muzikos. Po pamokų kad atiduos jai pomirtinę. Bu- 
— lietuviškos žaismės. Chorą tų gerai, kad ir kitos draugijos 
ir orchestrą, mokina Petras Sar- pasek'tų ir išmokėtų jai pomir- 
paliuSj .tinę. Daugiau į šią šalį ji ne-

Pirmadienių vakarais lanko sugryš, nes'persena.
nariai (in corpore) aeroplanų | Birželio 28 d. yra rengiamas 
pamokas, kurias teikia p-as šeiminiškas išvažiavimas, Jus- 
Ilughes, superintendentas Mark tice Park, prieš Liet. Tautiškas 
White Square Paarko, per savo kapines. Visos narės malonė- 
instruktorių. i kitę susirinkti, atsivesti savo

užkandžiu®, šeimynas ir drau-
J IEŠKAU kaimynų FranciŠkaus 

Aktinė, Bridų kaimo, Sutkunų vals
čiaus. Šiaulių apskr. Taipgi Kazi- 
mierio' Mičpovile, Kužavinių kai
mo. Sutkunu vals., šiai dių apskr. 
Norėčiau su jumis sužinoti. Pra- 
Jr,n atsiliepti. Jonas Saulis, 3304 
Glaumour Avė., Pittsburgh, Pa., 
Corliss Sta.

instruktorių.
' Antradienių vakare — radio' 

įvairus rankdarbiai.
_ Pašalinis.'lanko berniukai ir 

Mokytojauja gabus 
p. Sylvėstras Zolp.

Visi skyriai yra

jaunai Lietuvos respu 
Sako viekšniečiai ture 
vieną išvažiavimą šią ir Čia 

mergaitės, 
mechanikas

Traukinys užmušė

C., B & Q gelž. traukinys ties
18 ir Westem Avė.,
ėjusį skersai geležinkelio ,
gius nepažystamą žmogų—dar- butų uždaromos, pranešė, jog atimdami iš šoferių netik pini- nos suteikė labai dailių 
bininką. i , . beveik visi priklausantys Są-lgus, bet ir automobilius. i

Moteris plėšikė skaitlingai 
-----------  .lankomi. Jaunoji Birutė dabai 

Moteris ir du vyrai užpereitą yra paaugusi jau iki 105 narių 
naktį apiplėšė du taksikabus a ( Visi ją remia. Tėvai-moU- 

j savo 
! rankdarbių ir Jaunoji Birutė

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame } senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba* ant išmokėjimą.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.

THE BRLDGEPORT ELECTRIC CO., I it c.
A. BARTKUS, Prw.

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

PAJIEšKAU Zosės PereviČiutės 
(po vyru Adomonienė). paeinan
čią iš Debeikių miestelio. Jeigu 
kas Žinote, tai prašau pranešti, 
arba pati Zosė atsišapkite, nes 
turiu nuo tavo įtartinos svarbų 
laišką iš Lietuvos. P. RADAUS
KAS, 10508 VVabash Avė., Chicago.
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APSIVEŪIMAI ISRENDAVOJIMUI
kų, 
nesnis

kšKAU susipažinti vaikino, 
būti ir našlys, tik be vai- 

nejaunesnis kaip 33 ir nese- 
kaip 36 metų. Esu našlė, 
200 svarų, esu 5 pėdų, 8 
aukštumo, 32 metų; turiu 

nemažus. Turiu išinokė- 
orččiau, kad 

turėtų biskį turto. Mel- 
pirmu laišku prisiųsti 

paveikslą. Kad neprisiųsi 
ą, atsakymą neduosiu.

1739' So. Halsted St. 
Chicago, III.

Box 5Q1

colių 
2 vaikus 
tą namą ir pinigų, 
vaikinas 
d/.iu st

PARENDAVOJIMUI 6 gra
žus ruimui viršum vaistinės. 
Tinkamos advokatui ar dakta
rui

REIKIA DARBININKįĮ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME

pa-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Lafayette 515S-6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3801 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

Mes parduodame olselio kainomis! 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap- 
Aihlymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING a 
HEATING SUPPLY CO.

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

STOGDENGYSTft
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 A ve. 
Phone Lawndale 0114.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojani. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Už-

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESS1NG & COAl 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling.

Turime daug metų patyrimą
3406 So. Halsted St.

Phones: Yda 3408 — Blvd. 1969 res

VYRU

WILLIAM SEVIC
ARCHITEKTAS

1829 Blue Island Avė 
Tel. Canal 4014

PRANEŠIMAS
Pirmos rųšies moterų 

siuvykla.
K. WITKl’S

2958 Emerald Avė.
arti 30-tos gatvės

rubute

GENERALIS KONTKAKTORILS
' Lietuvis

• Budavoju visokius naujus, 
rinius, medinius; didelius ir 
žus. Darbą atlieku kuogeriausiai.

Jobu G. Mežlaiškis, 
7026 So. Artesian Avė., 

Tel. Republic 4537

nui-

KAM
nors

reikalinga aptaisyti 
aliavoli, popieruoti 
medžio darbo atlik-

3409 So. Lowe Avė.
Phone Boulevard 4965

BRIGHTON PARK DECORATOR 
Už popieravimą 1 kambario $5.00, 
taipgi atlieku visokius malevoji- 
nio darbus. Dekoruoju pagal 
naujausią madą.

4105 So. Maplewood Avė.
Tel. Lafayette 7799

ISRENŪAY01IMUI
RENDO.J

k a ir gazas, šviesus, 
da.

Atsišaukite
3245 So. Pa r ne 11
Tel. Boulevard

4 ruimai, dektri-
ren-

6 ruimai rendai — karštu 
vandeniu apšildomi, geroje 
vietoje. Renda pigi. Randasi 
žemiau pažymėtu antrašu. 
Kreipkitės: 3120 So. Emerald 
Avenue. Tel. Yards 2812.

6 RUIMAI dėl rendos. Geroje 
vietoje, šviesus, renda nebrangi ir 
randasi 1114 W. 30 St. netoli Hal
sted St. Pažiūrėjimui ruimų kreip
kitės virš pažymėtu antrašu, o jei pa
tiks ruimai ,tal telefonuokite 

ANTANAS VAŲLIUS, 
Phone Dorchester 0401

RENDAI I kambarių flatas 
ant Bridgeporto, 3738 S. Hal
sted St. Elektros šviesa ir dai
lus kambariai. Pigi renda dėl 
Lietuvių. S. K. ADOMAITIS, 
Tel. Boulevard 7292.

gera transportacija.
Atsišaukite:
2158 W. 21st Place

IšRIiNDAVOJIMlH — pusė Ra
to dėl vedusių žmonių, kurie ga-. 
Ii turėti vieną vaiką ir 'rakandus. | 
M:* gyvenam dvejuose ir turimo 
gražų šešių kambarių ftatą. Geis
tina, kad moteris butų namie*. 
1116 So. Sawver Avė., Chicago, 
III. Tel. Lafavette 4787.

5 KAMBARIAI ant rendos 
jame name, garu- šildom^ 
rendos. Viskas įtaisyta pagal 
jausiąs 'mados.

M. KATAl’SKAS 
> So. VVhipplc 
Tel. Blvd. 6174

nau- 
$65.00 

nau-

RENDAI. 1 dideli kambariai. 
2 miegami kambariai dubaltavi; 
visi kambariai šviesus. Ant auk
što beizmeid.i. Renda $16.1)0 į mč-

820 W. 35th Place 
Klausk 2 Iribos užpakalyj.

Ant rendos bekernė, gera .vie
ta. Lietuvių ir lenkų apgyven
to! vietoj. Renda pigi. Atsi
šaukite tuojaus.

1530 So. Honore St.
Savininkas 4502 S. Honore St.

ĮIEŠKO KAMBARIU
.1 IEŠKAU kambario pas šva

rius žmones su valgiu, Bright
on Parke arba To\vn of Lake 

Geistina, kad bu- 
gatvekarių linijos. 
P. A., 4545 South

tų netoli

Fairfield Avenue.

SIŪLYMAI KAMBARIU

vyras arba 
grosernėje.

REIKALINGA 
moteris dirbti 
Darbas nesunkus, 
geras. Gali' gauti 
valgį. G. Č1ZANAUSKAS, 1458 
VVest 15th Street.

REIKIA ŪARBININKĮI
MOTERŲ

Reikia
Moterų korė dirbėjų. 

Darbar tik nuo štukų. Gera 
mokestis.

MASON—DAVIS & CO.
7740 So. Chicago Avė.

REIKALINGA moteris dcl apžiū
rėjimo namų ir pridabojimo 3-jų me
tų vaiko. Su mokesčiu susitaikysiin. 
Kambaris ir valgis dykai. Telefo- 
nuokite j>o 4 vai. po piet — 

Humboldt 8002 
2044 Carolina St.

REIKALINGOS lietuvės, pa
tyrusios pardavėjos į Depart- 
ininto krautuvę.

BUJNDER BROS. 
DEPT. STORE

1807 W. 47th St.

REIKALINGA 
merginų dirbti 

ant power mašinų prie 
vyriškų kaklairaiščių 

Berkson & Modjeska, 
312 W. Jąckson Blvd.

Reikalinga moteris ar mergi
na dabojimui 1 metų vaiku.PARENDAVOJIMUI kam-

ris vienam ar dviem vaiki-1 Kambaris, valgį? ir gera užmo-
Gera transportacija, tarp kestis, J. Strumskis, 1835 W.

ir Ogden Avė., netoli North Avė., Tel. Humb. 9355.
Parko. Savininkai be

1309 So. Fairfield

nains. 
12-tos 
Douglas 
šeimynos.
Avė. Tel. Rockwell 2513.

rendos dėl šva- 
mergjnų 4>rie 

Kambarys mo- 
galima kasdien 

valandą, arba Su-

KAMBARYS ant 
rių vaikinų arb;i 
mažos šeimynos, 
derniškas. Matyti 
vakarais po 6 
baloj ir Nedėlioj.

< C. A.
4519 So Turncr Avė

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PAS I REN I >A V() J A ru imas
dėl vieno arba 2-jų ypatų. Rui
mas labai gerame stovyje, 
naujame name su visais
kanfais įtaisais. 4117 So. Ar- 
lesian Avė., 2-ros lubos.

tin-

Bench ir floor inolderių. 
Darbas tik nuo štukų. Gęra 
mokestis.

Atsišaukite pas
MASON—DAVIS & CO.

7740 So. Chicago Avė.

LIETUVIŠKAS HOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia virta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams 
valgiu arba be 
<8 į savaitę su

1606 So.

arba moterims; su 
valgio, $3 ir $4, 
valgiu.
G ADEI KO 
Halsted St.

REIKALAUJAME 10 
•rių beef boners ir 5 vyrų 
ant farmos.

BENĮ JAI šviesus kambarys' 
dėl vaikinų arba merginų. Su 
valgiu arba be valgio.

Atsišaukite '
5542 So. Hermitage Avė.

Tel. Republic 3358

Turiu-parendavojimui ruimą 
dėl vieno arbai dviejų vaikinų, 

639 West 
2nd fl.

18th St. 
front

kambarysPasirendavoja 
vieno ar dėl dviejų vaikinų, 
valgių ar be valgio.

3232 So. Union’ Avė.
3 flatas

JIESKO DARRO

buče- 
dirbti

dc!
su

NORIU gauti darbą. Galiu 
dirbti bile kokioj krautuvei už 
pardavėją (clerk). Kam reika
lingas rašykite į NAUJIENAS, 

3210 So. Halsted St.
Box 235

PAJIEŠKAU darbu lietuvių įstai
gose ar grosernėje. Pažystu gerai 
lietuvių ir anglų kalbą.

Atsišaukite pas 
NAUJIENŲ BRIDGEPORTO 

SKYRIŲ
3210 So. Haksted St. 

Chicago, III.

J ieškau darbo 
prie hamų, 

turiu daug patirimo.
Helen Tooker, 

2137 West 21st Place' 
i n rear Basement

2029 Grenshaw St.
II fl.

REIKIA molderių floor ir 
prie benčiaus. Darbas nuo štu
kų, gera mokestis.

MASON & DAVIS 
FOUNDRY,

7700 South Chicago Avė.

AGENTAI. Ar jus galite parduo
ti • Insurance. Mes turime Protec- 
tion at Cost posmertinę policy ne 

Nėra 
$5.

aukštesnę kaip ant $1000. 
egzaminavimo, įstojimas tiktai 
Mes mokame jums 80%.

Rašykite Box 395 
Springfield, III.

Kiekvienas turėti perskaityti 
šį apskelbimą. Calumet Harbor 

'pagamino šimtus naujų darbų, 
su labai patraukiančiomis vieto
mis. Jeigu Tamsta norite už
dirbti nuo $50.00 iki $200.00 
savaitėje, Tamstai apsimokės 
pasiteirauti. Kiekvienam bus 
duota pilniausia atyda. Ateik 
nuo 9 ryto iki 6 vakare, Room 
1422. 160 No. LaSalle St. Ge
ri .darbai, šu nemažu atlygini
mu. Jeigu jieškai gerb darbo, 

'ne gaišink daugiau laiko. Ne 
prarask šią progą.
_  ’----- 1---- j— ------------ -—.—

REIKALINGI pardavėjai. Ga
li uždirbti nuo $100 iki $150 į 

' savaitę. Atsišaukite pas.
MILLER BROS. 

11241 S. Michigan Avė., 
Roseland

REIKALINGAS
PIRMOS

KLESOS
BARBERYS.

Atsišaukite greitai.
7 W. 22nd St.

REIKALINGAS
VIRĖJAS, 

PATYRĘS
SAVO

DARBE.
3206 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI

KAS KARĄ MANO PIRKTI

mainyti ant seno arba pirkti nau- 
tai mes visokių turime, nes mes 

turime naujų karų agentūrą. “Elcar” 
kuriuos išdirba 4, 6 ir 8 cilinderių 
“8 in line”. Meldžiu ateiti pamatyti 
mus, nes musų agentūra randasi di
džiausioj lietuvių kolionijoj ant Brid
geporto, greta naujos Lietuvių Audi
torijas. Kas ateis pas mus, bus pil
nai užganėdintas, nes mes patyrę 
esame šiame biznyje.

MILDA AUTO SALES’, 
3121 S. Halsted St.,
Tel. Boulevard 1685

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
/ Vedėjai.

ar 
ją>

Parsiduoda arba mainau du ka
ru Chevrolet ir Chalmer, mai
nysiu ant įoto. Abu geram pa
dėjime.

3233 So. Halsted St.

Del labai svarbios priežasties 
turi būti greitu laiku parduo
tas ‘Overland Coupe” automo
bilius.

J. J. Auryla,
724 W. 19 St.,, Tel. Canal 6558

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 kambarių 

rakandai, mažai vartoti, parduo
siu pigiai visus kartu arba at
skirai. Priežastis pardavimo va
žiuoju Lietuvon. P. A. N. D., 
4545 S. Fairfield Avė., 2 lubos.

PARSIDUODA 3 ruimų forničiai 
gerame stovyje. Parduosiu pigiai. 
Jeigu nori, gali pasisamtyti ir butą 
ant 2 augšto iš frontu. Galima ma
tyti nuo 2 po piet iki 10 vakare.

1915 Canalport Avė.
II fl. front

PARSIDUODA 5 kambarių mo
derniški nikandai susidedanti iš 
Phiyer Piano, Console fonografas, 
7 šmotų valgomo kambario setas. 
3-jų šmotų mohair frontinčs setas, 
2 miegamų kambarių rakandai, 
rūgs, lempos ir daug kitų daiktų.

1611 W. Garfield Blvd.

Parsiduoda 6 kambarių fornišiai 
už 300 dolerių. Priežastis, išvažiuo
ju Lietuvon su Naujienų Ekskursija. 
Fornišiai turi būt parduoti iki liepos 
29 dienos.

P. M. SMITH,
4509 S. Richmond St., antros lubos 

Tel. Lafayette 1019
PARDAVIMUI pigiai 5 kambarių 

rakandai, fronto setas, karpetas, 2 
lovos, 4 komodės, 2 siuvamos maši
nos, Singer ir White. Visi kaip nau
ji. Parduosim kartu arba atskirai.

Kreipkitės
822 W. 37 Place

2 fl.

DIDELIS bargenas, $150.00 par
lor setas, lempa, phonografas, 
9x12 karpetas, papėdė, stovyhi ir 
geras anglinis pečius tik už $175. 
Forničiai kaip nauji.

Atsišaukite
2653 W. Augusta St. 

1 lubos iš fronto
II II I t ...........................   I II . ...............    ... I !!!».■»..

PARDAVIMUI
• DIDELIS BARGENAS 
čeverykų taisymo šapa visos 
mašinos geram stovyje. Par
duosiu už pusę kainos. Pardavi 
mo priežastis — apleidžiu šią 
šalį. 722% W. 35th StJ i
---------..-2------------------------ -----------4---

PARSIDUODA grosernė. Senas 
išdirbtas biznis. $avininkas laikė 
krautuvę 4 metus. Rendos $45 su 
kambariais dėl pagyvenimo, 
biznis nėra susibankrutijęs. 
genas. 4 metų lysas.

Atsišaukite
2862 W. 38th St.

šis
Bar-

PARDAVIMUI grosernė ir ( 
delikatessen sankrova. Biznis 
išdirbtas’ per daugelį metų ir 
randasi'lietuvių ir kitų tautų 
apgyventoje vietoje. Priežastis 
pardpvimo — liga. K. MEŽO- 
N1S, 2462 W. 45th Placc.

PARDAVIMUI
1ČE cream,
SALDAINIŲ
IR NOTION 
ŠTOKAS.

3302 So. Union Avė.

PARSIDUODA soft drink par-
j % < I ) O Y TA T T t ATI A •> 1 •• 1 •« 1 x lO! IO I I k <11 —— 1 i OKI t O l)<ll<ISy1 ARSI DUODA 3 krėslų bai-. s|low (.||S(, Jangų parlitions. Ir-

bernė, Pardavimo priežastį pa- 'gi parduodu didelį anglinį pečių, 
tii'site ant vietoti.

Atsišaukite:
1711 So. Halsted St.

PETER LUKAS 
4531 So. Paulina St.

Yards 07!)!)

PARSIDUODA grosernė lie DIDELIS BARGENAS
...... . . .i Turiu parduot greitu laiku i.*tuvių ir lenkų apgyvento] apie-|hl|)lli pig’.,, |(e (:,KIiii ir kenti- 
linkėj. Biznis išdirbtas ir eina Mų storą. Biznis išdirbtas per d;ųu-

— - - - - Į ge!| melų; randasi pačiame lietu
vių centre.

1137 So. 4!)th Ct.
Cicero, III.

gerai. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos,

4416 So. Hermitage Avė. .

ANT ŲARDAVIMO restau
racija — valgykla, arba mai

Atsišaukite?
4648 So. Western Avė.

South West Side parsiduoda 
- nauia krautuve, 8 pagyvenimui 
.J kambariai užpakaly. Karštu van

deniu šildomi. Kieto medžio išbaig
ti. 1 karo garadžius. Gera vieta 
bile kokiam bizniui, randasi nau
joj apielinkėj, arti miljoninio tea
tro ant Jšedzie ir 59tos gatvės.

3341 W. 59th Street

DIDELIS BARGENAS
Parduodu bučernę ir grosernę la

bai geroje apielinkėje ir labai pigiai. 
Prašau agentų nesikreipti.

Atsišaukite
4201 So. Maplewood Avė., 

Chicago, III.

PARSIDUODA grosernė ir 
visokių smulkmenų krautuvė. 
Parduosiu pigiai, nes t___
greit parduoti.

Atsišaukite:
667 W. 18th Street

PIRKIT NAMĄ
Mes turime namų visose dalyse 

Chicagos, taipgi pritaikome mai
nas.

ANT BRIDGHPOKTO 
mūrinis' namas, 1 

kambariais, elck- 
garadžius, kaina

Liavc Avė., 
pagyvenimas su 8 
trika, maudynės, 
tiktai $3,1*00.

Mūrinis namas, 
po 4 kambarius, 
davimo, tiktai $5,500.

Taipgi) turime daugelį kitų na
mų šitoj aplelinkėj.

4 pagyvenimai 
dėl greito par-

BRIGHTON PARKE
•Mūrinis namas, 2 pagyvenimai 

po 5 kambarius, elektrikas, mau
dynės, skiepas, viškai, kaina tik
tai $10,500.

Taipgi ir naujų mūrinių ir ki
tų namu Brighton Parke.

Chas J.Bagdziunas & Co.
736 \Vest 351 h Street

i rvtus nuo Halsted Street

BRIGHTON PARK
2 ugšl i.i naujas

1 kambariai
mūrinis namas,

PARDAVIMUI bučerne ir gro- 
sernė su mimu ar be namo. 1125 

31 St. Antra bučerne randa- 
anl 4425 So. Wel!s St. Viena 
dviejų 

K.

W.
Kt

parduosiu. Kreipkitės: 
STANKIFAVICZ ’ 
So. Wells Street 
Yards 3906

11
J • Pardavimui grosernė ir bu- 

turiu černė už gana prieinamų kaina 
.arba ieškau partnerio į šitų biz- 
Inį, nes vienam sunku apsidirbti.

Stanley Kukas, 
___ 1 702 W. 35th St.

KAS PIRMAS TAS' LAIMES
Parsiduoda beveik dykai ice cream 

parlor ir saldainių krautuvė, su visais 
geriausiais įtaisymais, daroma daug 
biznio. Platesnių žinių kreipkitės pas 

C. P. SUROMSKIF & CO. • 
3352 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMUI Pool Roomis 
ir Soft Drink Parlor — už 
na prieinamų kainų.

2515 So., Halsted Stt.

ga-

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ
Cigarų, cigarėtų, kendžių, ice

PARDAVIMUI grosernė ir Malt 
Hops ir kitų smulkių daiktų sankro
va. Biznis yra nešantis gana gerą , 
pelną, nes yra išdirbtas per ilgą lai- cream ir grosernė. Biznis išdir- 
ką. T ’ 
venimui. 
pigiai.

3233 So. Halsted St.

Taipgi sykiu yra 5 ruimai gy- Arhn nuliui. Pasiskubinkite, o parduosiu .^as per llgUS metus. ATOa md 
nysiu ant namo. Atsišaukit

1609 So. Halsted St.
EXTRA BARGENAS

Pardavimui labai pigiai Itfnchrui- 
mis, saldainių ir minkštų

Parsiduoda kendžių ir kiti
1 A - Z". —. . • j * • , smulkmenų štoras. Biznis rankrautuve. , o GfiKapproga lietuviui da-i . * . ....
ryti biie‘WPB»Mj tarpe lietuvių, dais geroj vietoj ir neblogai is
Pardavimo priežastis svetimtautis.

251 E. U5th St.
dirbtas.

2222 S. Leavitt St. 
--f----------------------------  

ant| Parsiduoda grosernė ir viso 
rfl * kių notion štoras. Parduosiu

PARDUOSIU arba mainysiu di
delę grosernę ant loto arba i 
mažo namo. Biznis eina gerai. 
4 kambariai dėl pragyvenimo už-j 
pakuly. Atsišaukite kaip 6 valau- pig'iai arba mainysiu ant namo 
dą' vakare, o nedalioj visą dieną. 

4538 So. Mozart St.

PARSIDUODA grosernū 
dėlicattesen krautuve su 
mu. 2 karų garadžius.

Atsišaukite
5201 So. Honorc St.

ir 
na-

arba loto geroj vietoj. Atsišau- 
kit 4456 So. Hermitage Avė. 
Tik ne agentai.

NAMAI-ZEME

$10475 
namas 
augštis 
Viskas

4
ki. Reikia $3,000 
cash. Didelis bargain

2 augštų, naujas mūrinis 
6 ir 6 kambariai.4 Pirmas 
karštu vandeniu šildomas,
moderniška. Specia- d OOEft 
lis bargenas 1 UuOU

2 augštų medinis namas 5 ir 5 
kambariai, aržuolo trimingai. Fur- 
nace šildomas. Extra lotas, 2 ka
rų garadžitis, 3 metų senas. Bei- 
kia .$3,0(10 cash. $10900 
Extra bargenas

Parsiduoda bučerio ir gtoserio 
biznis su namu. Labai geras biz
nis. Daro (langiau kaip $1,000 biz
nio per savaite. Ledo mašina. 
Naujos mados Įtaisymai. 'Didelė 
krautuvė ir trįs keturių kamba
rių fialai. Didelis bargenas. Par
duosiu už specialę kainą. Veik 
greit.'

Mes turime visokios rųšies nuo
savybę mainymui. Atdara Sekma
dieniais. <

B. R, PIETK!EWICZ & CO
2612 W. 47 St.

SOUTH SIDE BARGENAI

Dti fintai po 6 kambarius, 
vanos 
rendos

Šeši fialai po 7 kambarius, ren
dos $525 į mėnesį 
pečiais apšildomo, 
si ant Ęilis' Avė. ir 65th St.

North Sidėj, du fialai 
jas 
$14,500.

yra 
ir elektra. Prekė $5,300, 
neša $70 į mėnesį.

Prie

3313

mainysiu ant 
Namas randa-

5-4, nau-
Portagc Parko, prekė

A. KAIRYS 
So. Halsted St.

Boulevard 4383

PARDAVIMUI naujas muro 5 rui
mų bungalovv arti Crano Co., garu 
šildoma ir visi įrenginiai kas prie 
namo reikalingi, kaina $8100, įmo
kėti $2000, likusius $50 j mėnesį už
baigtas bus July 1.

Savininkas •
6338 So. M ozai t St.

PARSIDUODA Hotelis iš 
110 kambarių. Įplaukų $2,- 
000.00. Renda $525.00. Lysas 
ant 13 metų. Geras partne
riams. $3,000.00 įmokėti, liku
sius ant išmokėjimų. R. M. 
BARSNES' & CO., 127 North 
Dcarborn St., Room 911. Pa
klauskite Mrs. Mossatt.

PARDUODU 2 flatų medinį namą 
su bučerne ir groserne, biznis daro
mas geras, kas nupirks nesigailės, ar
ba mainysiu ant bungalovv arba 2 
flatų namo.

Savininkas
3409 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas da naujas 5 ir 5 ruimų ir 2-jų karų ga
radžius ,garu apšildomas, 
siu už prieinamų kainą. 
—t pirmos lubos.

Kreipkitės
6107 So. Rockwell

ŽIŪRĖK KAS ČIA
Turi būt parduota j trumpą laiką už 
$3000 gryčia 4 ruimai .tvartas dėl 3 
karvių, vištininkas dėl 150 vištų su 2 
lotais, jeigu nori sau ir savo šeimy
nai sveikatos, tai eik į priemiestį gy
venti; visi miesto patogumai, gclžke- 
lio stotis 3 blokai, gatvekario stotis 
4 blokai. Klauskite 1 1402 Throop St. 
ar telefonu Beverly 5806, E. Pūkas 

a _ _____J-------- :-------

Parduo-
Savininkas

TURI BŪTI parduota duon- 
kepykla. Parduosiu pigiai, nes 
vykstu Eurppon. Didele vieta, 

arbagera flel krautuvės 
wholesale biznio.

832 No. Ashland Avė.

PARSIDUODA 2 ‘Datų medinis 
namas iš !), 4 ir 4 kambarių. Ga- 
zas, maudynės, elektra ir garad
žius, ant Union Avė., 37-tos 
gatvės. $5,000 lengvomis išlygo- 
tnis. 9 kambariai yra ideale vie
ta dėl burdingicrių.

GLEESON & O’CALLAGHAN 
654 W. 37th Street

Parsiduoda šešių mėnesių se
nas 2 aukščių buildingas su 
bungalow stogu. Karštu van
deniu šildomas.

5352 So. Campbell Avė.

PARSIDUODA kr&učiaus ša
pu, seno ir naujo darbo. La
bai geroj vietoj. Parduosiu vi
sai pigiai, nes turiu kitą biznį. 
Turi būt parduota šį menesį. 
Bus geras jūsų pasiūlymas.

3612 So. Halsted St.

Parsiduoda IV2 medinis bun- 
,galow, 4 metų senas. Lotas 50 
pėdų, maudynė, eonerete pama 
tas. Bargenas už $6500. Gatvė 
cementuota.

5381 Nonvood Park Avė.
Pardaviimui mūrinis namas, 2 

.pragyvenimų, 5 ir 6 kambariai, 
karštu vandeniu apšildomi. Par
duosiu pigiai, nes išvažiuoju į 
Lietuvą.

5610 S. Morgan St.

Parduosiu, ar mainysiu ant 
automobilio, lotų 30x125. Visi 
inpruvementai. Lotas randasi 
Portuge Park.

Tel. Buckingham 2765

PARSIDUODA barbernė 
Bridgeporto, geras biznis, 
ram žmogui.

Kreipkitės į
Naujienų Skyrių, 

3210 So. Halsted St., Box 238 
—į---- 1— ----------

PARDAVIMUI 
bučerne. 
nešantis 
Randasi 
įvairių tautų. Parduosiu gana 
pigiai. Priežastis pardavimo —■ 
turiu 2 bizniu. 2958 Lmvc Ąy.

PARSIDUODA 40 akrų f ar m ei.
ant Gera žemo, prie gero kelio, miško 2 
ge- akrai, sodno 10 akrų, 2 arkliai, 1 kar

vė, 40 vištų. Parduosiu pigiai, nes 
turiu greit parduoti.

Naujienos,
1739 So.« Halsted St., Chicago, III. 

Box 560

PARDAVIMUI medinis namas 
2 pragyvenimai ir štoras. Na
mas randasi Cicero, 111.

Atsišaukit:
A. Jonelionis 

Edgetvater 4853
GERA PROGĄ BIZNIERIUI

Parsiduoda naujas muro namas. 
, didelis beis-grosernė ir .Storas ir 4 kambariai, 

išdirbtas ir mentas. Geras dėl bučetnės ar aptie
gerą

Biznis 
gana 
apgyventoje vietoje' mai.

1 Y\ 1 •

. |kos arba bile kokio biznio. Savinin- 
pelną. jkas parduos labai greitai ir prieina-

FRANK SLASULTS 
4405 Fairfield Avė.

TURIME goriausią šiame mies
te vietą dėl daktaro rezidencijos 
su drug storiu ir ofisu beizmen- 
te. Mes pabudavosime pagal (užsa
kymo! Rašykite klausdami infor
macijų. ,

GEO. \V. O’NEIL 
6840 So. Maršhfield Avo. •

Pardavimui namas už “cash” 
arba mainysiu į mažesnį namą

Parsiduoda nation, 
ice cream ir

, kendžių krautuve.
4554 So. Paulina St.

KAMPINIS biznio lotas 25x
125 pėdų, vertas $2,000, mai- . . .
nysiu ant prapertės St. Charles'arba biznį. Kreipkitės skubiai —

Chi- kaina prieinama. 
2612'

ar kitame miestely, netoli 
cagos. A. J. GILL1ES, 
Orchard St., Chicago.

2-ros lubos’, iš užpakalio
826 W. 33 Place
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NAMAI-ŽEME_ _ |NAMAI-ŽEME j NAMAI-ZEME ) NAMAI-2EMĖ NAMAI-ŽEME i- NAMAI-ŽEMĖ , NAMAI-ŽEME_ _
AR JUS MATETE KA

NORS PANAŠAUS?
Pamatykit šiuos išrinktus 

bargenus!
Tas bus Jums ant naudos.
MARQUETTE MANOR.

jų fintų mur. namas po 
kamb., sun parlors, 

rž. baigtas, uždaryti
porciai is užpakalio, ap
šildymas kiekvieno at
skiras, renda $110, ne
reikia nei anglių nei ja- 
nitoriaus, o kaina tik
tai .... ...................  $12,500
jmokėjimas pagal su
tarties. Randasi arti 
Marq. Blvd. ir Rockwell.

NEPRALEISKIT ŠIOS 
PROGOS!

2. 2jų fintų naujas - sun 
parlor mur. namas, po 5 
kamb., viskas vėliausios 
mados, karštu vandeniu 
apšilti., 2jų karų gara- 
žius, uždaryti porčiai iš

........... $14,800 

...........  $5,000 
yra pabuda- 
s savininko, 

atsakančiai!

Kaina tik

Sis namas

3. 5 kamb. f raine bunga- 
low, concrete fundamen
tas, tuščias lotas, elek., 
vanos, cem. basementas,

na tik......................$4,600
Jnešti tik     $2,000 
Randasi arti 69th ir 
Western. Veikite grei-

SOUTH SIDE.
3 jų flatų kam p. m u r. na
mas, po 6 kamb. pečium 
apšil., vanos, elek., basę- 
mentas. Renda $120 
mėn. Kaina tik $10,000 
Cash ...................... $5,000
Randasi arti Halsted ir 
Marų. Blvd. Tikrai ge
ras investmentas.
Medinis namas, 2 flatai 
po 5 ir 1-7 kamb., renda 
$120 j mėnesį. Randasi 
apielinkėj 63rd 
mal Blvd. Kaina 
įnešimas pagal 
ties.

$8,500 
sutar-

namas

10. Mr. namas 2 fl. po 5 tikras, teisingas barge- 
kamb., karštu vandeniu NAS NUO ĘUBIN BROS. Čia yra geriausi tavo proga StatyHusipirk namą

11.

12.

Kenčia $150 į 
Kaina tik .......

menes/. į 25l0-12 W. 45 PI. 2 aukštų 
. $13,000 nuuinis namas ir skiepas, 2 fla- 
..... 3,700 įaj p0 4 kambarius.

Randasi arti Cicero.
BRIGHTON PARK.
Kantp. mur. namas, 2 
štorai, 3 fl. ir 2jų karų 
garažius, rendos $175 į . . .
mėnesį, hot water heat, (cn,u midumi abudu flatai, mo-

5815-5817 S. Sacramento Av. 
naujas namas, du po 6 kamba
rius apartmentiai, karštu van-

derniški, ugniavietė, knygynas, 
bufetas, prosiniiinui lenta, gasi-čiu rendoriu. Kaina . . . . . . . . .tik ooo nitu pečiai, ice baksiai, įmūryta

T i -7- r’non vana, lietaus lašai ir tt.Įmokėti .................. 5,000
Gražus mur. namas, 4 fl., 
po 4 kamb., uždaryt 
porčiai, garadžius, ren

vana, lietaus lašai ir tt.

{ 3119-21 \V. 60 St.t naujas na- 
_ jmas, 4-4 kambarių apartmen-

dos į mėnesį neša $126 tai, uždaromos lovos dėl kiek- 
kaina tik ............ $14,500 vieno flato ekstra, moderniškas
(’ash tiktai ..............5,000 visais atžvilgiais.

BRIDGEPORT.
3 fl. po 5 kamb.,' viškos1 
(attic) ir cem. basemen-1 , . 
tas ,elek. vanos. Kai-itų !P’ir,ni? 
na tik .................... $10,000 ra 2
Jmokėjimas pagal su-j 
tarties. Randasi arti 34 
ir Auburn Avė.

4212 S. Tabnan Avė. 2 aukš- 
namas su skiepu, y- 
po 6 kambarius.

Karlovv Avė., penkių4723 So. 
kambarių stucco cotage, aukš- 

Mur. namas 2 fl. po 6 tas skiepas, labai gerame padė- 
kamb., cem. basementas, jime, labai moderniškas, 
elek., vanos. Kaina tik- $5000, įmokėti $1000, 
tai ..........................  $9,500 kaip rendą.
Cash tiktai ............ 4,5001
Randasi arŲ Emerald ir i 
31mos.

kaina
kitu;

Marąuete Parke, 72 ir Tal- 
man Avė., gražiausiam lietuvių 

distrikte, pradėjau statyti 2 
turinius, 6 kambarių bunga-

NAMĮį BARGENAI

Mur. namas 3 fl. po 6 
kamb., pečiais apšil., 
cem. basementas, elek., 
vanos, garažius 2 maši
noms. Kaina tik $16,500 
Imokėjimas........... 5,000

4420:4428-4432-4434 S. 
fornia Avė., 4 namai po 2 
ir kiekvienas flatas po 5 
barius, nauji namai, labai mo
derniški.

flatu 
kam-

v t----  - j Apžiūrėkite tuos namus ir pa-
Randasi arti Lowe Avė. skUį atsišaukite į musų ofisą ir 

[mes išaiškinsime musų leng
vins išmokėjimus ir pasaKysimc 
jums

31 mos.*
Jeigu negalite išsirinkti 

vieną iš viršminėtų barge- 
nų, tai mes Jums pririnksim 
bile dalyje miesto, tinkamą 
namą, nes mes turim didelį 
pasirinkimą namų, kurių 
čionai visų negalime sutal-

S. L. FABIONAS CO

(ihicagojll.
809 W. 35th Street 

(arti Halsted, baltas namas)

TIKRAS BARGENAS NUO SAVI 
N1N K O K ON TR A K 1'0 RIA U S6. 6 fl. kamp. mur.

4 fl. po 6 ir 2-4 kamb. ir
5 kamb., medinė rezi
dencija atskirai, ant 2jų 
lotų, Kevvanee pečius. 
Renda apie $5,000 į me
tus. Kaina tik .... $29,000 
Cash tik .... '.......... 6,000
R&ndasi apielinkėj 75th 
ir Cottage G rovė Avė.

7. 3jų fl. mur. namas po 7
kamb., ir 2jų kanų gara
žius. Renda $256 į mė
nesį ,steam heat, elek. 
maudynes, cem. base
mentas. Kaina .. $17,500 
C ach ........................  7,000
Randasi arti 63rd ir 
Halsted Street.
Norėdamas gražiai gy
venti ir sučėdyti pini
gus, pirk šį namą.

8. Mur. nam.
kamb., aržuolu baigtas, benčiu.
visi vėliausios mados sius. Parduosiu už pusę kainos, 
įtaisymai, platus lotas > Atsišaukit po 
ir 2jų karų garažius, ap
šildymas kiekvieno fl. 
atskiras, nei anglių nei 
janitoriaus. Rendos ne
ša į metus $1,560. Kai
na tik....................$14,000
Cash.....................5,000
Randasi į Park Manor, 
arti 75th ir Cottage 
Grove Avė.

šis namas buvo statytas dėl sa
vęs, bet iš geros priežasties turiu 
parduoti beveik be uždarbio.

Tai yra gražiausis 2 pagyveni
mų (i kanibarių muro namas apie
linkėj Kedzie ir 55-tos gatvės. Sun 
parlor, Bungalosv stogas, aržuolo 
irimingai, tile florai, karštu van
deniu apšildomas, įmųrytos va
nos, apron sinkos, sho\vers, rank- 
šliuoščiam elosetai su veidrodi
nėm durim, prosinimmi lentos ir 
irę Bakšiai įdirbti, stikliniai por- 
'Nai, pleisteriuotas beizmentas, bu
fetai, knygynai ir ugniavietės. Vi
sas namas išdekoruotas. Mananti 
plikti nepraleiskite progos. Gali
ma matyti kasdien, ir nedėlioj iki

darnią po pietų. Kaina $15,-1 
cash daug nereikia. Priimsiu1 
mainais. Adresas

JOHN PAKEL 
3120 \V. 53rd PI.

Telefonas Hemlock 0367

700,

Tol.

labai žemas kainas.

Robin Bros.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
Lafayette 5153 and 6438

PARSIDUODA PIGIAI 
kampinis puikus mūrinis 
namas, 2 pagyvenimai, 6-7 
kambarių, 2 karų garadžius 
ir vištininkas; lotas 60x125, 
arba mainysiu ant bunga- 
low. Savininką galima ma
tyt sekmadieny visą dieną, 
o kitomis dienomis iki 
valandai ryto. •

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

1 flatas 
Tel. Prospect 6674

10

Extra
Rendauninkų Atidai

$2500 cash, o kitus taip kaip 
____________ ______ . | rendą, nupirksite vieno arba 

___ ■_________ dviejų aukštų murini namą, ne- 
Apleidžiu Chicagą, turiu grei- 8enai užbaigtą, 4-4 kambarių su 

tai parduoti $800 mokėtą gro ^tepu ir aukštu
2 fl. po 6 jiklį pianą su rolėms,, šėpa ir;m0^ern®ki

Vaitojau tik 5 mėne-

Namai yra 
visais atžvilgiais, 

gatvė cementuota ir apmokėta.

1932 So. Halsted St.
« Klauskite

M. K. Piano

Pamatykit juos šiandie. Ne
laukite žemų kainų, kokių mes 
reikalausime, jus tiesiog nusi
stebėsite. Namai randasi, 2437 
ir 2439 W. 45th PI.

Frank M. Sandora & Co.
Namų statytojai nuo 1911

2650 W. 51st St.

BARGENAS!!
Pardavimui 5 ir 6 kambarių 
mūrinis namas. Labai geroj vie- 

. toj 63 St. ir Laflin. Kaina $9000 
Cash $2000, o kitus kaip rendą.

9. Medinis namas, 1 fl. 5, 2755 W. 38 St. Lafayette 6585 
1-6 ir 1-7 kamb., ant 
cem. fundamento. Ren
da $85.00 į mėnesį. Kai- namas, štoras ir 4 kambariai, ir 
na tik ....................  $7,000 6 kambariai viršui. Kaina $4500
Cash .......................  3,000 cash $2000, 1000 W. 57th St.
Randasi arti 84th ir 2755 W. 38 St.
Halsted St. I Phone Lafayette 6585

Pardavimui 2 flatų medinis
PARSIDUODA 2 pagyvenimų 

namas, 
mas, 2 
randasi 

6404 
Netoli

k/rštu vandeniu npšildo- 
Karų garadžius. Namas 

ant
Sout(h Campbell Avė.
Kazimierio vienuolyno.

Chicago, III.

PARSIDUODA stebėtina kainn 3 
augštų nuiro namus; Mintytas tik 
pusantrų metų l . 
mados; visas išbaigimas aržuolo; . 
gurų šildomas; Bungalow stogas low. Parduosiu pigiai ir darbą

, | ..v *1 1 .4.. n i it i. i II •**.! 4 'padarysiu sulig pirkėjo reika-
ant kampo 3 lotų geriausio Bright- , ,

Parko lietuvių apgyvento yie- jlavimo, 
reikia pinigais 

savininkas 
vinusiais 
šita namą, 
kad lai 
proga.

« KAMBARIŲ BUNGALOVV, lotas 
25x125; guru šildomus; aržuolo tri- 
mingai, sun parlor, kaina $8300.00, 
įmokėti tik $3000 .

nori na- 
bargenų, 

par- 
a r b a Na- 

ant far-

on 
t<>; $6,000, o kitus g kambarių, mūrinė bunga- 

duos morgičius leng-1. ’I . . . . °
išmokėjimais. Pamatyk low, moderniškai jrengta ir tik 
, o tikrai persitikrysl, ką pastatyta, parduosiu pigiai, 
yni. retai pasitaikanti

2 FLATAI MŪRINIS NAMAS po 
6 kamb., garu Šildomas, 3 karų gaia- 
džius, vienas blokas nuo 63 ir West- 
ern, turime parduoti šią savaitę. Kai
na $13,000, pinigais reikia tik $5,000.

tikrai 
retai

PARDAVIMŲI 2 
namas: 2 flatai P<> 
kieto medžio išbaigimas; karšto 
vandenio šiluma su 2 boileriais; 
yra platus Mas; statytas 7 me
tai pagal dabartinios mados; ran
dasi MeKinley Park lietuvių ap
gyvento vleto; kaina stebėtinai pi
gi tik $12,500; vertas $15,000. Pa
matyk ir nusipirk šitą namą, o 
nesigailėsi.

Galima atsilankyti dienoms, 
karais ir nedėlioms pas

JOSEPH ,YUSIIKEWITZ 
3647 Archer Avenue
Prie Oakley Avenue

Turiu visokių rūšių senų na
mų, kuriuos gaunu mainyda- 

nngštų muro'mamas ant naujų, 'todėl par- 
6 kiunbnrius;>

2 FLATŲ MŪRINIS NAMAS po 5 
ir 6 kamb. lota 30x125, garu šildo
mas, sun parlor, 2 karų garadžius 
mūrinis, netoli 63 ir Western. Kai
na $15,400 su jmokėjimu tik $5,600.

va-

Extra Bargenai
Parsiduoda 5 kambarių medinis 

bungalovv karštu vandeniu šildo
mas. lotas 30x125. Parduosiu už 
teisingą pasiuly jimą.

7 kambarių mūrinis namas gra
žioj vietoj, arti mokyklos, lotas 
30x125. Kaina $6,200.

Taipogi turiu nepabaigtą niažą 
medinį namą. Parduosiu pigiai.

Parduosiu arba mainysimi ant di
desnio mūrinio Bungalovv, 5 kam
barių cementinių bloksų Bunga
lovv su karštu vandeniu šildomas. 
Lotas 40x125.

Turiu

Ofisas

lotų ant išmokeščių nuo 
augščiau.

visą dieną

L. L. FRANCELL
[> Archer ir Kildavę Avė.
Phone Lafayette 7546

Farmos. Kas Pirmas
Tas laimės $3.^00. Jeigu pirksi ši
ta 80 akru, 6 kambariu stubą, bar- 
nės ir kiti budinkai. Geri 10 akrų 
rugių. 12 akru avižų. 10 akrų kor
iu;, 15 akrų 5 akrų bulvių,
3 akrų ptipu. 8 • karvės, 2 arkliai, 
5 kiaulės, didelės, po 500 svarų 
200 vištų, 20 ančių ir mašinos, ko
kiu tiktai reikia. Viskas už $4500. 
Jųjų vertė $7,500.

80 akrų geros žemės, lyguose 
lankuose, geras sodnas, girės, upė 
bėga pro stuba,’ 12 kambariu stu
ba dar nebaigta vidaus pusė; ki
ti budingai geri. Kaina $2,500. 
Taipgi su jąvaąs galite pirkti.

Abi ant

geri, Kaina $2,;’ 
jąvajs galite pirkti, 
išmokėjimo.
I). ANDREKUS 

Pentvvater, Mich.

NAUJAS 6 kambarių mūrinis 
Bungalovv, karšiu vandeniu šildo
mas, įvestas phnnbing, aržuolo ir 
beržų išbaigta, ugniavietė, knygoms 
šėpos, išlaukinis ice box. Barge
nas, jeigu pirkėjas turi pakanka
mai įmokėti iki pirmam morge- 
čiui. 3341. W. 59th St. Arti 
lloman Avenue.

NEGIRDĖTI BARGENAI
PARSIDUODA arba išsimaino 

tumpinis muro namas, 10 flatų ir 4 
Storai, namo parankumai vėliausios 
mados, parduosiu už $37,500 arba 
mainysiu ant privatiško namo, arba 
ant geros farmos, namas randasi ge
roj biznio vietoj.

IŠSIMAINO 2-jų flatų puikus na
mas Brighton Parke, po 4 ir 5 kam
barius, parduosiu pigiai arba mainy
siu ant bizniavo namo, bučernes, 
Dry Goods store arba ant kitokio 
biznio, minėti namai tur būt parduo
ti arba išmainyti j trumpą laiką, su 
virš minėtais reikalais kreipties pas

F. G. LUCAS & GO.
4108 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

DIDELIS BARGENAS
4-rių flatų mūrinis namas po 4 

kambarius, elektra, vanos ir auk
štas beizmentas, viskas naujausios 
mados. Parduosiu už $8500; 
keti reikia tiktai $1,500, 
sius į mėnesį po $50.00.

o
įmo- 
liku-

duobiu pigiai, nes reikia pinigų.
Jeigu jums' reikalingas na

mas, tai matyk mane, užtikrinu 
pasisekimą jums.

S. T. Straukas,
General building contractor

Office:
5126 Archer Avė.,

Phone Laffayette 7546 
Rezidencija:

4942 S. Karlov,
• Phone Laffayette 6347

2 FLATŲ MŪRINIS namas po G 
kamb., lotas 30x125, garu šildomas, 
arti 63 ir Western. Kaina greitam 
pardavimui $15,500, pinigais reikia 
$5,000.

LOTŲ BARGENAI
MAPLEWOOD Avė. prie 69, 60x 

125, kaip tik vieta statyti 2 namu. 
Kaina tik $2,500.

TALMAN AVĖ. prie 39 vienas lo
tas 25x110, parsiduoda greitam par
davimui už $750.

5 LOTAI ANT WESTERN AVĖ., 
u arba 

parsi-

VOKIŠKOJ SUBDIVIZIJOJ
2 flatų mūrinis namas, 4-4 kamba

rių, elektra ir moderniškas plumbin- 
gas ir 
Kinley 
$l,()00.

2 karų garadžius, 
Park,

netoli Mo
kama $4,000, cash

West 35 St.,2031
Lafayette 0909

IŠSIMAINO
Išsimaino 6-ių kambarių 

naujas mūrinis bungalow prie 
vienuolyno. Mainysiu ant 2-jų 
flatų muro namo. Del infor
macijų pašauk Lafayette 5107

$1000,00 NUPIRKS naują, 
dviejų flatų mūrinį namą. Li
kusius pinigus mokėkite kaip 
rendą.

PETRZYLEK BROS. & CO. 
1647 W. 47th Street

BARGENAS. 2 flatų mūrinis na
mas 6-7 kambarių, garu Šildomas, 
2 karų medinis garadžius. Rendos 
neša i mėnesi $170. Kaina $14,- 
500, įmokėti cash $5,000, likusius 
ant morgičių. Pamatyk savininką 

6502 So. Laflin St.
•i »• lubos

Už $8.500 nupirksite namą, gro- 
sernę, bučernę, 2 lotu, garadžių, 
mėsos rūkymui stuba, pagyveni
mui kambariai prie krautuvės, ve
žimą ir arklį, randasi geroj vie
toj/ geras biznis.

MIKE KURONYA 
3657 W. 54th Street

PIGIAI pa/duodu mūrinį 
namą naujos mados, ant dvie
jų lubų, po 5 kambarius, Bun- 
galow stogas.

7027 So. MaplcAvood Avė.
Tel. Republic 9275

PARSIDUODA didelis 
niavas namas su didele 
ne ant pusantro loto 
$4,300.00.

Atsišaukite
3647 West 54th St.

biz-
bar-

už

PARDAVIMUI bizniavus na- 
mas, 4 pagyvenimų ir biznis, 
taipgi saliuno fikčeriai, visai 
nauji, garadžius dėl 3 karų. 
Viskas gerame stovyje. Prie
žastį pardavimo patirsite ant 
vietos. 4343 So. Wood St.

PARSIDUODA modemiška 
5 kambarių mūrinė cottage, 
karštu vandeniu šildomas, mau
dynė ir elektra, cementuotas 
beizmentas, 2 karų garadžius. 
Kaina $,6(MM). Pamatyk savi
ninką, 3125 Wallace St.

tinkama vieta statyti garadži 
bizniui, greitam pardavimui, 
duoda už $12,000.

TURIME TAIPGI KITŲ 
BARGENŲ PARDAVIMUI 
MAINYMUI.

GERŲ
ARBA

Rozenski-Lemont & Go.
6312 So. Western Avė.

Tel. Prospect 2102

Parduodam ir mainom
2 flatų naujas 'muro namas, gra

žioj apielinkėj, bargenas. 4 flatų 
mur j namas, su visais paranku- 
tnais, geroj apielinkėj.

Priimsim i mainus: cottage, biz
nį arba lotus. Su reikalu kreipki
tės pas

A. Grigas, 
3114 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4899

Ant Jūsų loto
Mes galime pastatyti 2-jų 

Štų muro namą su Bungalosv 
gu, cementuotu • beizmentu ir šu 
visais kitais naujos mados įrengi
mais 'už $8,500. Arba pastatysi
me 6 kambarių murinę Bungalovv 
ųž $5,950.

Mes sutaupysime jums nuo $1.- 
000 iki $3,000. Pinigų daug nerei
kia nes mes reikale parūpinant 
iroTgičius lengvais išmokėjimais. 
Patarimai suteikiami dovanai. Ąt-j 
silankykite pasikalbėjimui die
noms. vakarais ar nedėlioms pas 
BRIGHTON REALTY COMPANY 

Gerų Namų Statytojai
3647 Archer Avenue 
Prie Oaklcy Avenue „

aug- 
sto-

MAINYSIU nežiūrint apielinkės 2 
po 6 kambarius naujas mūrinis na
mas, Brigbton Parke, pirmas augš- 
tas vandeniu apšildomas. Priimsiu 
mažesni namą arba lota arba biznį. 
I t’js dienas turiu išmainyti.

Atsišaukite nas
LEON R. JARUSZ, 

4245 So. Kedzie Avė. 
Yards 4951

PARSIDUODA gazolino stotis, la
bai pigiai, ant 3984 W. Chicago Avė. 
pusė bloko į. rytus nuo Crowford Avė.

Atsišaukite pas
JOE. ŠAMET,

4904 W. 14th St., Cicero, III.
Tel. Cicero 8094

PARDAVIMUI — 7124 South 
Maplewood Avė., naujas, moder
niškas 4 kambarių mūrinis bunga; 
low. Didelis augštas, '.L 
2 kambariu, aržuolinės 
kieto medžio užbaigimas, 
vandeniu šildoma, didelis 
atdara dėl apžiūrėjimo 
ir kasdien, savininkas ant parei
kalavimo, kaina $6,600, išmokėji
mais.

vietos dėl 
grindys, 

karštu 
lotas* 

nedčlioj

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 4 pagyvenimai po 5 kambarius, 
4 automobiliams garadžius. Parduo
siu arba mainysiu ant kito. Labai 
gražioj vietoj. Pagal vienuolyno, 
naujoje Lietuvių apgyventoje kolio- 
nijoje.

mų 
pn kti,

I \ \į / ąįfe y \
I JMt I niusyBI ' /'•/ nių’ l°tus» vi*

• Irti J s°kius biznius 
ma,nyti ant 

/ namų. Visuo- 
i kreipki-

'' Pa8
K. VALAITIS CO.

Bus teisingas patarnavimas
3404 So. Morgan St.

Tel. Yards 1571
■ 1 ■■■ 1 ■■■ — I - ■ ■». ■ ■ I

$1,000 įmokėtas nuperka 2 
aukštų medinį namą, 5-5 kam
barių. Kuiną $4,500.

7228 So. Wood St.

$1,000 įmokėta nuperka mo
dernišką 5 kambarių bungalow.

7219 S. Honore St. 
Tel. Republic 9219

MARQUETTE MANOR Bargenas. 
Naujas muro namas, 2 flatų po 
5 kambarius, karštu vandeniu ap
šildomi, visais naujausios mados 
įrengimais ir 2 karų garadžius, iš 
priežasties parduosiu pigiai. Kreip
kitės prie savininko.

6515 So. Maplevvood Avė.

PARSIDUODA 8 flatų kampinis 
namas arti 
Avė., vienų 
niškas. Garu 
dos į metus 
Cash reikia 
vininfco.

Tel. Humboidt 7175

63 gatvės ir Kedzie 
melų senas, moder- 
šildomas. Nešąs ren- 
$6,300, kaina $42,500. 
$6,000. Pirk nuo sa-

Telefonuok ....................... Cicero
Visai naujas bungalovv parsiduo

da 1603—48th Ct., Cicero. Karštu 
vandeniu šildomas. Galima jafi 
įsikraustyti. Kaina $8,900, $2,000 
įmokėti.

JOHN O. SY.IO
Cicero 8154

MORTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
Ii* VafiFrukfiiq

INTERNATIONAL INVESTMENT 
CORPORATION 

3804 South Kedzie Are., 
Lafayette 6738.

ANTRI MORGIČIAI padaromi dėl 
namų, 2-jų flatų ir didesnių namų. 
Nebrangi .kaina. Greitas veikimas.

S. J. HACHTMAN, 
Room 1142

111 W. Washington St.
Telephone: Franklin 3524-3525
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ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus 
komiso

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3241 S. Halsted St. II lub. Yards 0062 
Vai. ryto 9—10 va). 7—9 y. v. 

apart Panedėlio ir Pėtnyčios.
Rezidencija Lawndale 7960

MOKYKLOS
SPECIALIS NU- 

PIGINIMAS
Kainų laike vasaros mėnesių dėl 
Drafting, Designing ir Dress- 
rrtaking. Atsišaukite prie musų ar
ba rašykite dėl tolimesnių infor
macijų. .
VALENTINE DRESSMAK1NG 

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

M. E. HUTFILZ, Manager

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

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

Atsišaukite pas savininką.
P. ADOMAITIS, 

6680 S. Talman Avė., 
Tel. Prospect 8988PARDAVIMUI 6 flatų mū

rinis namas, labai pigiai, turi 
būt parduotas J 30 dienų, įmo
kėti $3500. Atsmaukite 

1635 Sp. Jefferson St.
1 fl. year

PARDUOSIU ar mainysiu j 2 fl. 
namą ar lotą, nauja 5 ruimų Run- 
galow, randasi -Marųuette Park 
apielinkėj. 6918 So. ęampbell Avė.

Kreipkitės prie savininko 
CHAS. ŠAUKLY 

1712 So. Union Avė.
2 fl. front

kam- 
beiz-

Medinis namas 4 fl. po 
barius, cemento namatas 
mentas, garažas' dėl 2 automobi
lių, parsiduoda už $8200; įmokėti ‘ - --- --

ir

reikia $1,000, likusius po $50 
mėnesį.

P. KETCHIK
4511 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6271

PARSIDUODA 2-jų flatų medi
nis namas pa 4-4 kambarius, mau
dynė, concrete ir akmeninių pa
matu, skalbykla, pečius, elektra ir 
3 karų garadžius. Kaina $6,700.00; 
Įmokėti $2,000.00. /

61M So. Carpenter St. 
Tel. Wentworth 6131

JIEšKOT NAMO? Matykit ma
ne.. Aš pastatysiu ant jūsų loto, 2 
pagyvenimų mūrinį namą, po 4 di
delius kambarius, Bungalovv sto
gas, su visais vėliausiais įrengi
mais už $8.100. Arba 2 pagyveni
mų po 6 kambarius viž $14,500. 
Reikale statymo 
mane. Tamstos
$1.000 iki $3,000. Parūpinsiu mor- 
gečius. JOHN PAKEL, Gcneralis 
kontraktorius ir statytojas. 3120 
W. 53rd PI. Tel. Hemlock 0367.

visais vėliausiais įrengi-

_ j namų r matykite
Tamstos sutaupysite nuo

SAVININKAS apleidžia miestą 
r nori parduoti savo 3 flatų mū

rinį namą ant Garfield Boulevard 
arti Sherman Parko. Garu šildo- 
ipas. Sun RNirloriai. Miegojimui 
porčiai. Angliškas beizmentas. 2 
karų mūrinis garadžius. Namas 6 
mėnesių senas. Rendos neša į mė
nesį $350.00, Kaina $30,0Q0. Cash 
reikia $5.000.

5507 So. Racine Avė.
Englevvood 0704

Pardavimui ąkmeninis namas 
kampinis, 60 pėdų lotas, 7 kam
bariai. Parduosiu pigiai, nes tu
riu apleisti šią šalį. Atsišaukite 
5601 S. Neenah Avė. arti Ar
cher Avė. vakar, tarpe 6—8 v

NEGIRDĖTAS BARGENAS. Ne
toli bažnyčios Rrighton Park, kano
ninis 3 flatų naujas inuro namas, 
2 karų garadžius, Bungalovv sto
gas. • Pirmas floras vandeniu šil
domas. Savininkas parduos labai 
pigiai. Cash reikia $6.000. Kas 
norite laimėti skubėkit greitai.

J. VILIMAS 
4405 Soi. Fairfield Avė.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.
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Kelionės Įspūdžiai
(Liepojun ir atgal) 
—Ant. Jonauskas-

Kairiame uosto krante, aukš- liūs, kelių aukštų iš raudonų 
tas, aukštas, daug aukštesnis plytų pastatytus sandėlius, o jų 
už aplinkinius namus, iškėlęs vieton krovė naujas prekes ir 
savo mūrinį kūną tylėjo uosto kitus daiktus.
švyturys. I Nuo karo uosto ėjau vėl

Kiekvieną atplaukiantį gar- (miesto gilumą, centrą. Tą die- 
Zlaivį jis vienas tepastebėdavo iš.uą, labai daug krautuvių buvo 
\ųli ir linksmai pasveikindavo uždarytą, nes žydams buvo ko- 
viso miesto vardu. Ir iš plau- kia tai šventė. Nors ir šventa- 
kiantį taip pat toli toli savo aki- dienio pavakare ir parodos me
nus palydėdavo, kelionei palai- tas. bet žmonių judėjimas nedi- 
mindavo...

Nakties metu, kuomet visuose , . .
namuose užgesdavo paskutinė nuesto diilumą. Miestas daug 
šviesa — jame aukštai pro sky- didesnis už Kauną, krautuvių 
lę tartum šimtas vilkų akių žė- ff^usingiau, gatvės dailesnės ir 
rėsi šviesa bekraštės juros plo- Plytomis grįstos, o kas dar ne-

Juo to- tai elektro
su lietum siuto HJepojuje buvo apie dešimtį, ku-

dolis, mažesnis negu Kaune. Aš 
ėjau ir norėjau sužinoti viso

krautuvių

mažu miesto papuošalu yra — 
tramvajai, kurių

tin; tartum kuo paklydusio ju
ros laukuose ieškojo.
lyn, juo vėjais. l_ __________
smarkiai, tartum jėga norėda
mi mane grąžinti atgal.

A3 nepasidaviau i
vis tolyn, o vėjas slopino kva
pą, nedavė alsuoti; kepurę me
tė žemyn. Ėjau... ėjau, nes no- ( 
rėjau tokios dienos ir šelstan-( tramvajais dar 
čios juros vaizdų pažiūrėti.

O vaizdai, puikiausi!..
Ant tvirtovės stoviu ir žiūriu

beribin juros plotan. Juo toliau.' net daugiau užmokėti, 
tuo bangos buvo didesnės., dar I lr tramvajo 1------

NAUJIENOS
Chcago, III. šeštadienis, Birželio-June 27, 1925

SUSIDAUŽĘS AEROPLANAS. — Bebandant pašto aeroplaną ties Chicago, aeroplanas nu
krito iš 200 pėdų augštumos ir susidaužė. Aviatorius J. Ordvvay Webster liko sužeistas. Jis lavi
nosi skraidžioti naktį, nes dabar oro paštas pradės veikti naktimis, kad greičiau pristačius laiš
kus. Laiškas išsiųstas iš Chicagos vakare, ant rytojaus ryte jau bus įduotas adresatui. New 
Yorke, ko negalima buvo padaryti paštui veikiant dieną, nes naktį laiškų nenešiojama.

rie važinėjo įvairiomis miesto 
gatvėmis. Buvau priėjęs tram- 

t šiaurės miesto 
dalyje, o miestas dar toli, toli 
tęsiasi. Grįžti pėsčiam ir nuvar
gęs ir vakaras arti, o Liepojaus 

■ nebuvau važia
vęs. Įsėdau. Iš anksto išsi- 
j ėmiau pusantro lato, nes sulig 
kaimiškais tramvajais reikėtų sidažęs

| šviesos šaltinis — saulė 
konduktorius ir karštus spindulius^

toliau jura susilieja su miglotu ubu nustebova: Jis stebėjo- dengti namų stogai 
ir liuliuo-isi, kodėl aš tiek daug padavęs žibėjo.

į ir, ar neturįs smulkiais 10 san-|duo uoste, ratutėlis ir lygus, kai 
kad tiek stiklas, tylėjo.

Buvo pirmadienio rytas, ka
dangi mieste turgus turėjo būti, 
tai kaimiečiai su vežimėliais iš 
ryto jau rinkosi keliose dides
nėse aikštėse, kur turgus pa
prastai esti.

Bulvės ir rugiai Liepojaus 
turguje pigesni negu Lietuvoj.

Turgus labai anksti Liepojuj 
išsiskirsto. Tenai, kam reikia 
ko nusiperka, parduoda ir baig
tas kriukis grįžta namo. O pas 
mus suvažiavę, net iki vėlaus 
vakaro sėdi ant savo vežimėlių.

Būriai žmonių ir moksleivių 
ėjo į parodą.

Latvių moksleivių uniforma * sesnis pasirodė, 
daug puikesnė-padoresnė negu 
Lietuvos. Lietuvos moksleivių 
kepurės negalima net atskirti 
nuo latvių miestsargių-polici- 
ninkų kepurių. Aukštos befor
mės. žemaičiai jas vadina “ko- 
deliais”.

Užėjau pietauti į vieną švarų 
vokiečių restoraną, čia irgi ma
niau gerai nulups mane, nes pie-jmedės taurę sėdėdamos ant suo
lai buvo pavyzdingi, bet apsivy-' 
liau —užmokėjau tiktai 55 san-imos juros smėlio išpiltais 
timus, musų pinigais 1 Ut. 10 c. i kais...
Didelis kontrastas tarp vokie-Į Aplinkui visur viešpatavo 
Čių pietų ir gerume, ir kaina. , dį ir akį kerėjanti vaizdai,

Laikas bėgo daug greičiau ne-p’i® tartum kalbėti kalbėjo: 
gu vakar. Nepastebėjau, kaip silik, nevažiuok.
ir vakaras tiesė savo rankas.' Prieš mane raudojo karo 
Užėjau dar į bufetą, kurio savi-' Astras ir ilga kariuomenės eilė 
nininkas beesąs lietuvis iš šiau-' nužinksniavo koncertan, kurs 
lių apylinkės kilimo.

ir žengiau kclio

dangum ir siūbuoja 
ja...

Iš šiaurės į pietus Juros pa
viršium driekėsi, it nuo šien- 
piuvio rankos per lanką pradal
gės, ilgi ir gilus grioviai, ku
riuose pasislėpdavo nuo mano 
akies metams Vėjo žuvėdros, na
rai.

Toli, toli migloje ir putotoje 
juroje, vos jstebiamai didėjo 
mikroskopinis taškąs. Jis arti- apsilankęs Kaune, nerašys savo 
uosi ir didėjo. Galop, aiškiai vi
soje savo pilnumoje i 
plieninę krutinę plaukė vokie
čių garlaivis iš Hamburgo, rėž
damas gilią vandens vagą, o še- 
ląsios bangos dabar nusigandu- įčiį’o'jid tiek kantrybės butą,' 
sios, tarsi atsiprašydamos šlie
josi prie didžiulio garlaivio, 
glostė ir bučiavo jo šonus, kurs 
retkarčiais su baubdamas, ieš
kodamas vietos rengėsi sustoti.

Pajūrio >senelio kopos vėlėsi 
po mano kojomis, o vėjas blaš
kė ir lietus lijo.

Aš nuvargau ir dar permetęs 
akimis juros veidą ir tankiai at- 
sigręždaibas jūron grįžau mies
tan.

Netoli juros, prie tvirtovės 
dauboje, kur vėjas neužėjo, žy
dų “Makabi” su latvių futbolis- 
tų komanda žaidė futbolą. Ma
nęs tai irčmdomavo, akles ne

timų; aš stebėjaus, 
mažai, vos 10 sant. per tokį ilgą 
miestą pervažiuot tekainuoja 
musų pinigais 20 centų). O juk 
Kaune nuo stoties iki Nepri
klausomybės aikštės, nemažiau 

' užmokėsi, kur. kelio tolumas te
bus šešėlis prieš Liepojų. Tad 
kodėl ir anglų korespondentas

laikraščiuose apie brangumą, 
atstatęs Tramvajus buvo pilnas prikimš

tas žmonių, šalia manęs sėdėjo 
apysenė latvė, kurią per tokią 
kamšą kažkas pastūmėjo iš ne-

traukė, tik tankiai girdėjosi žiu- girtuoklių 
rinčios publikos garsus aplodis
mentai laimėtojams.

Hamburgo garlaivis jau buvo 
sustojęs ir vienus krovinius, 
suvargę apdulkėję uosto darbi
ninkai nešė iš garlaivio j dide-

kad tuoj koliotis pradėjo; jšvalz- 
das—kiek inteligentiška, bet 
kalba..

Temo. Tamsa skandino mies
tą. Elektra gatvėse senai degė, 
bet jos buvo tiek retai, kad gat
vės buvo apytamsios ir nejau
kios; viena, kas apšvietė gatves 
—tai žiburiai krautuvių languo
se, bet jie neilgai dega—tol kol 
krautuvės užsidaro. Nakties me
tu, ypač mažai miestą pažįstan
čiam žmogui labai lengva pa
klysti. Vakarais, tokiose nela
bai apšviestose Liepojaus gat
vėse tuoj daugiau pasipyla įvai- 

ir vulgarinių
žmonių, kurie užtinka praeivį, 
ypatingiausiai jiems įtariamą.

Pavargęs iš kelionės ir per 
dieną užsibaigęs, ėjau pailsio 
vieton—viešbutin. 

♦ *

ATOSTOGOMS

Pabudau ir atsikėliau anksti, 
nes norėjau išvysti miestą be
simaudantį rytmetinės saulės 
spinduliuose. Dangus buvo nu- 

mėlsvai, o šilimos ir 
leido 

Aliuminiju 
deimantu 

Puikiausi vaizdai. Vali

it mažas vaikas, džiaugėsi suti
kęs iš savo šalies lietuvį. Per 
ašaras pasakojo man, kad jo sū
nų nušovė bėgantį iš vagono. 
Buvę taip: jo sūnūs Bitautas 
tarnavęs kapitonu Lietuvos ka- 
riuomenė.įprlnisikaltęs ir buvęs 
pabėgęs Latvijon, ten suimtas 
ir vežama^ Lietuvon prieš Ma
žeikių stotį šokęs bėgti iš vago
no, bet kulipka greitesnė už jį, 
pavijusi ir pervėrusi kūną ir šis 
miręs.

Vagonuos daug daugiau žmo
nių negu atvažiuojant, todėl iki 
pirmosios po Liepojaus stoties 
reikėjo stačiam būti kas per 
dieną nusibasčiusiam kojoms 
nelabai simpatizavo, bet užtai 
aš vienas stovėjau prie atviro 
lango ir galėjau matyti miestą 
su žiburiuotomis akimis nak
ties metu. Vėjas putė iŠ šono 
todėl retkarčiais pro langelį j- 
puldavo durnų nuo garvežio. 
Miesto žiburiai tolinosi mirgėjo 
ir vėliau susiliejo į vieną ir dau
giau nebepasirodė,
kaukdamas, it išalkęs 
dundėjo toliau.

Vagone pasirodė esant tik vie
ni eskursantai-lietuviai. Prava
žiavus vieną stotį, sėdėjąs žmo
gus atsistojo ir mane prašė sės
tis. Padėkojęs atsisėdau, o kaip 
malonu buvo kojoms ir pačiam. 
Pasikeisdami su tuo ekskursan
tu parvažiavom iki namų. Vieni 
snaudė, kiti šnekučiavosi. Vė
liau iš kaž kieno lagamino pasi
rodė žmonijos “linksmintoja” —

Traukinys 
vilkas

skliautą

fabrikų
mėnu-

* *
*

Saulė riedėjo per miesto na
mų stogus ir paskendo puto* 
jančios juros, gelmėje, krauju 
aptaškydama dangaus 
ir juros viedą.

It jaučio ragas iš už 
kaminų išlindo drąsus
lis. Stebuklingų rankų uždegio- 
ti dangaus žiburėliai-žvaigždės 
it kieno baramos drebėjo.

Garvežių fabrikų ir automobi
li ių bei tranvajų baubimas ir gar

nį ieste» judėji
mas tirštesnis.

Tamsa savo galingais spar
nais plasnojo virš niuruojančio 
miesto ir tiesėsi skersai abiejų, 
prospektų ir aikščių. Būriai 
žmonių vaikščiojo gatvėmis, 
miesto sodnuose ir alsavo tyrą, 
nuo dulkių liuosą orą. Jaunos 

; širdys viena kitai atskleidžįa

1 lėlių, tai sutartinai žinksniuoda- 
ta-

šir- 
ku- 
pa-

or-

Prezidentas Coolidge, pavargęs nuo darbo ir su savo a iš
važiavo atostogoms į gražų dvarą prie Swampscott, Mass., netoli Bostono, kur praleis visą vasarą. is_ j... __ _>»__ ____ • , , > .... .Kartu tai bus ir “Baltasis Namas”, nes prezidentas ten atliks ir savo valstybines pareigas.

koncertan, kurs 
žmogelis, paprastai vieną kartą į savai- 
_______ !tę esti Liepoj ui. Orkestro rau

da mane pavergė ir traukte 
. traukė sekti ją...

Bet aušt aušrelė, tiek saulelė 
laiks yra jau man išvažiuoti...

Ta pati ruiminga ir padori 
stotis tebestuksojo ‘ apgaubta 
nakties rūbo. Viduje jau buvo 
susirinkę mano draugai, kurie 
bilietus jau senai turėjo nusi
pirkę, nes čia, ne kaip Lietuvos 
stotyse prieš pusę valandos ati
daroma bilietų kasa, bet prieš 
ilgesnį laiką. Skubėjau prie ka
sos, žmonių jau stovėjo ilga ei
lė. Iš anksto suskaičiau pinigus 
bilietui, pasirodo, kad man trū
ksta keliolikos santimu,, o musų 
litų kasoje neima. Reikėjo ieš
koti. Bet kur? Naktis, bankai 
uždaryti; vargas didžiausias. 
Galais negalais draugai 
rėjo 
nes 
parsivežti latviškų, nes 
kės, keisti bankuose 
archyvą dėl atminties keliolika 
santimų ir aš išsikeičiau ir rei
kalas su bilietu atliktas.

likusių latviškų 
visi stengės

dar tu- 
piigU. 

ne- 
ten rei- 

nebent j

degtinėlė. Kuone visi miegaliai 
pabudo “viešėti”.

Pamiegoję ir pataisę ūpą, su
manė uždainuoti. Dainavo ir 
lietuviškai, ir rusiškai, ir latviš
kai ; tur būt žydiškai tik nemo
kėjo, nes nedainavo. Čia pat ir 
Priekulė, o už jos ir Lietuvos 
žemė netoli.

Traukinys Priekulėje stovėjo 
apie 15 minučių mano linksmie
ji keliauninkai “uždainavo” ke
lias lietuviškas dainas, o vėliau: 
“Lietuva tėvynė musu...“ Už tai 
ir gavo papeikimą iš vienos lie
tuvaitės, kuri atbėgusi iš kito 
vagono sugėdino “choristus” už 
darkymą lietuvių tautos himno 
gaidos, bet “choristai” narsus, 
netylėjo, o perspėjo ją ir pasvei
kino vulgariniais balsais.

Viską pertraukė įėjęs latvių 
konduktorius pertikrinti bilietu; 
ir vizas.

Važiavome jau savam krašte, 
lietuvišku oru kvėpavom.

Stebėtis, kaip Latvijoj taip ii 
Lietuvoj, pro langus negalėjom, 
nes tamsa viską, šlepe nuo akių.

Danguose tas pačios žvaigž
dutės visiems lygiai mirksėjo, 
neskirdamas valstybių sienų, tas 
pats mėnulis šypsojos, tik buvo 
žymiai ne toj vietoj, kurioj Lie
poj ui jis pasirodė, ta pati migla 
visą pasaulį lygiai vyniojo juo
doje drobulėje.

Garvežys it pavargęs garsia' 
alsavo ir vagonų ratai žviegda
mi riedėjo tai per tiltą lėčiau 
sustodami, garsiai suvaitodami.

Iš tolo nakties tamsumoje 
vos įžiūrimai matėte ilgą žibu
rių juostą, — tai buvo elektros 
stoty, kur musų kelionė baigė
si. Jie vis didėjo ir didėjo, pa
galiau bendras miestelio vaiz
das naktyje gulėjo prieš musų 
akis. ,

Traukinys sustojo, mes nuo 
vagonų lentynų suum cuigue 
lipome peronan, paspaudę ran
kas išnykome tamsumoje kiek 
vienas savo keliu. O garvežys 
tartum džiaugdamos, kad leng
viau naštą vilkti paliko, ilgu, 
griausmingu baubimu palydėję 
mus ir vežinas būrį vagonų nu- 
baubė nudundėjo tolumon.

1924 met. (Pabaiga) .

šventą deiną visas įstaigas ir 
užeigas kiaurą deiną tur būti už
darytas. Įstatymo leidėjei paaiš
kina, kad visi ton deiną tur sė
dėti numei, o sumanytoje siūlą 
į bažninčę eiti.

Pondzeivs po šešiun deinun 
svietą sukūręs ir pamatęs, jog 
viskas būva didele geraa, sep- 
tintąję deiną atsidavė nuotai
kai.

Bet muna nuotaika išgaiša ir 
veids, lyg sena naginė, susirau
kė. Ir tariau sau išganytoj aus 
žodees: Pūkštė t.ur lizdus, žvė
rys tur sava urvus, tik sūnūs 
žmogaus netur kur galvos pri
glaustė....

Susimarkatnijęs diktė žval
giaus į nebylius namus, iš ku
rių nelaukiau priglaudimu nei 
šilimos. Pradėjau eiškoti kur ko
kį soulą, kur galėčio išsiteisti. 
Bet soulai visi būva užimti ... 
Kas gulėjo, kas sėdėjo. Klau
saus, kažkas kažkur duris louž. 
Kažkur durų varpelei čiršk. Po- 
licije vaikšeio ir nieko nedara.

— Ko naveizat ? sakau pribė
gęs veinam policijoriou: jug 
matot, kad vagys žmonis raba- 
vo!

— šiandien šventa — paaiš
kina tas.

Na, kad tau šventa, tad ir 
mon šventa, sakau: vo delko ne
išleido! įstatymą, kad ir vagims 
šventą deiną butų uždrausta 
vogti ?

Musų reikalas žiūrėti, kad 
įstatymai vykdomi, o kaip ir 
kokius juos leisti, prašau tam
sta ^kreiptis į liaudies tribūnus 
— atsakė policijoms.

— O kur toks yra? paklau
siau.

— Kur nors ant bačkos.
Na, Deivali, sakau, ka tik su

tiksiu tokį, kur tus įstatymus 
dirb, aš anam visą teisybę pa
sakysiu! Ir nuėjau ieškoti, be
ne pamatysiu kur bačką.

Petras Balvočhis.
[“L. U”.]

Pasaulinės literatūros 
žymiausių rašytojų, 
poetų ir filosofų min-. 

tys ir aforizmai

Kap Muni Pro Duris Mete
(žemaičio pasipasakojimas)

i$ventiu įstatyms ir įmini 
paliete

— Tokios nepripažįstu, sa
kau.

Dar valandėlę pasirodavojus, 
atsisveikinau su ponas.

Mašina jau būva parėjusi ir 
laukė, kol mas bengsim barnius, 

i Eiliota pirkti nebibuva laika.

Kap žadėjau tap ir padariau. 
Velykų subato į stotį, į trauki-, 
nį ir dui į sostinę. Pakelėj nie
ką tokio nenutika, jei nemina-, 
voti, kad turėjau keletą prie-’ Ų^phida daugybės žmonių. Visi 
puolus su visokes raudonkepu- 
res, žalkepures ir visą kelionę 
lyg žuvis pryš undinį nėriau. sįjn§j pasilikti. Bet aš veiną 
Dar pri kasos bary mojant ir be- ^ur pasiryžęs turu atlik

ti ir alkūnėms, alkūnėms pra
šliaužiau i n vagoną.

Sumokėjęs visokes nedoimr 
kas, stropais., bausmes, baudas ii 
pabaudas, galun gale kap pons 
atvažiavau in pat sostinę. Būva 
pats Velykų ryts.

Visas miests miegojo Jungus 
ir duris geležimis apsikalęs.. 
Viešbučiai ir miega. Klabenau, 
klabenau po valandą pri kožnų 
durų. Nusiboda. Nuėjau j dide
les gatves pasivaikščioti, su- 
skaiteu visus numus, visas iš
kabas. Gangreit bučio ir žydiš
ką išmokus skaityti. Bet ir tas 
nusiboda.

Užsigeideu pavalgyti, pasišil- 
iš kur, dyti. Bet visos duris sulyg įsta-

siveizant, kap tei piliečei mok^ 
ne tikta zokanus., bet ir tokį da
lyką, kap kasos lungelį, apeiti,! 
aš nebiškenteu ir veiną tokį pi
lietį papešęs už kutnaras, pasa- 
keu: “Kur lendi, a nematą ei
lės ?!

•aka, bėga iš sostines lauk. Sa
kų, nieks nenor par šventes so-

— Nu, kam tu muni rūšiuo
ji? Ai, ai, ai! Aš nueisi pi gelz- 
keli veršininki, pi bud i toj i, pi 
pati žundara, o tu mun neruši- 
nosi.... bliovė pilietis.

Mas ir įsišnekėjom, žodis po 
žodžio, žodis po žodžio. Roka- 
vovos tap dikte, kad visi turė
jo vodum* kiaušy teis. Paskiau 
atėjo zondais, imi praši vedu abu
du užeiti pas tou viršininką. Ten ’ 
išklausinėjo, išbuvo:
kas, kap, kur gimis, kur važiuo- tymų būva užrigclioutos. Pilie- 
ju. Tik nabipakkiusi, kur manau čiai įstatymų globojami miega 
numirti. . savo numušė. Tik kaž kokei še-

' šoulietei, apkakles pasistaten, 
. mėlinoms nosėms nešini šliaužo
mi e gatvėms ir skaitė baišgęston- 
tes lempas.

Pirms, šventas deinas nu 
bažninčės nustatytas švintink! 
atsimenu, tep mokina muni tė- 
vaa. Dabar jau kitap y r. Avin
čių įstatyme aiške parašyta, kad

— Važiuoju ing sostinę, sa
kau.

— Ing kokią sostinę? dar pa
klaust.

— Ing laikinąją, atsakeu: ar 
dar nežiną?

O aš tave pasiųsiu ing šal
tąją, «aka viršininks.

Ugnimi bando auksą, auksu 
moterį, moterimi vyriškį.

—Chilen.

Vyrų nekaltybė — jų garbė. 
Garbė moterų — jų nekaltybė.

—Marie Ebner-Eschenbach.
♦ + ♦

Nėra didesnė^ laisvės, kaip 
būti įstatymų vergu.

—Lotynų priežodis.

Atimti garbę galima tik tam, 
Kas jos neturi.

—Publilius Syrus.

Kvailas gudragalvis, kuris dar 
nebuvo pašieptas ir išjuoktas 
kvailių x —Z. E.

Ir protingam kartais pasitai
ko būti kvailiu, bet kvailiui nie
kados neprisieina būti protingu.

—Salletin.

Niekuo nesutepta širdis pati 
sau džiaugsmą teikia.

—Goetre.
♦ ♦ ♦

Fiziškas ūgis žmogaus ma
tuojąs atstumu jo galvos nuo 
žemės, o morališkas ūgis prie
šingai, atstumu jo galvos nuo 
dangaus. —Pierremont.

Tobulumas žmogaus yra ta
me, kad jis privalo sekti save, 
atydžiai švelninti savo netobu
lumus ir siekti prie tobulybės.

—Acad.

Geriausios musų dvasines pa
jėgos be įkvėpimo užsnūsta, 
jos laukia kibirkštėlės užsidegi
mo. —Herder.

♦ ♦ ♦
Stebuklas tai brangiausia ti

kybos vaikas. — Goethe.

---------- ----------------------- . ...
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Dedektivas
-------------------- Jean D’Olier Vertė K. S-kas .............. J

Tas nepaprastas atsitikimas 
Įvyko porą metų prieš pasaulinį 
karą.

žinoma visam linksmajam Pa
ryžiui žavėjanti balerina Dulier 
gyveno nedideliame name mies
to pakraštyj.

Kartą apie ketvirtą valandą 
po pietų apsukri tarnaitė Žerme- 
na pranešė savo šeimininkei, 
kad ją nori matyti policijos ko
misaras kokiu tai labai svarbiu 
reikalu.

Nors balerina rengėsi kur tai 
važiuoti, bet vis gi ji nutarė pa
simatyti su nelauktu svečiu. Ar
tistės svečių kambaryje ęėdėjo 
jaunas ir simpatingas juodbru
vas, apsirengęs naujute polici
ninko uniforma./. ...

—Matote, gerbiamoji,— kon- 
fidencialiniu tonu pradėjo jau
nas žmogus, — mane į jus at
siuntė ponas prefektas. Jis turi 
tikrų žinių, kad šiąnakt šaika 
pavojingiausių internacionalinių 
banditų rengiasi jus apiplėšti. 
P-as prefektas nori pagaut tuos 
banditus į spąstus. Telefonu 
kalbėti buvo neparanku, nes kal
bą įmtų galėję nugirsti, tad ma
no viršininkas įsakė man viską 
asmeniniai paaiškinti. Aš pre
fektūroj tarnauju detektivu. 
Kad galėčiau tinkamai veikti, 
aš norėčiau iškalno susipažinti 
su jūsų kambariais. Ar pavely
site man apžiūrėti kambarius?

Balerina noriai ėmė rodyti 
savo mažą valstiją.

—O tame šėpe, — paklausė 
detektivas, — tur būt, sudėta 
jūsų brangenybės?

—O, taip, čia randasi visos 
mano brangenybės, bet atrodo, 
jog įsilaužti į šėpą nelengva?

—Nelaimei, — tarė detekti
vas, — musų laikais atidaro ir 
sudėtiniausias spynas. Technika 
pas profesionalius vagis labai 
aukštai stovi.... Ir taip, būtent
šiame kambaryj už portjerų 
mes pasislėpsime ir visus juos 
sugausime.

—Ar jus šaudysite? — susi
rūpino Dulier. — O ką, jeigu jie 
pradės priešintis?

—Galimas daiktas, — sutiko 
detektivas, — kad mums prisi
eis ir ginklo stvertis. Musų 
praktikoje tatai gan dažnai pa
sitaiko.

—Aš bijaus! Kas man dary
ti? Aš numirsiu iš baimės, kai 
jus pradėsite šaudytis.

—Aš manau, — pagalvojęs 
atsakė detektivas, — kad ge
riausia butų jums šiąnakt ne- 
nakvoti n/mie. Sugrįžkite ne 
anksčiau šeštos valandos ryto. 
Iki to laiko, tikiuosi, viskas bus 
užbaigta.... O štai pažiūrėkite į
šią kortelę, kuri liudija, jog aš 
iš tikrųjų detektivas. Dabar juk 
tiek daug yra žulikų. Niekam

anksčiau šeštos valandos ryto.
Grafas, žinoma, sutiko išpil

dyti savo damos norą. Greit su
sidarė auksinės jaunuomenės 
ratelis, kuris atskirame kabine
te gėrė ir šoko iki šeštos valan
dos ryto.

O po to balerina įsakė grafui 
vežti ją namo.

—Užeikite pas mane, — tarė 
ji grafui, kuomet automobilius 
privažiavo prie jos namų.

—Kaip dalykai? — paklausė 
tarnaitės balerina, perduodama 
jai apsiaustą, — pasisekė pa
gauti? Ar plėšikai suimti? Šau
dėsi? Kiek užmuštų?

—Ne, ponia, — greit atsakė 
tarnaitė. — Nepasisekė nė vie
no suimti. Plėšikai neatėjo. Ma
tyti, suuodė, kad juos laukia. 
Tas detektivas, kuris su savo 
draugais trečią valandą apleido 
namus, išbudino mane ir liepė 
perduoti jums labas dienas, o 
plėšikus pagauti žadėjo kitą 
kartą.

Kada Dulier priėjo prie ne
degamo šėpo, kad padėjus savo 
brangenybes, kuriomis buvo pa
sipuošusi, ji pastebėjo, jog jos

CHICAGOS OPEROS DIREKTORIUS. — Giorgio Polacco, 
Chicagos didžiosios operos direktorius ir jo žmona, dainininkė 
Edith Mason, gimusi St. Louis. Jiedu dabar vieši Milane, Italijoj, 
kur jie šiomis dienomis susilaukė dukrelės.

deimantai ir žemčiūgai kelių 
milionų frankų vertės buvo pa
vogti.

Visos Paryžiaus policijos pas
tangos surasti pasivertusį de
tektivu vagį ir jo bendrus neda
vė jokių rezultatų.

tr——------- --------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Lietuvos Teatro S ulų 
Charakteristika

l________________________________________________ )
“Naujienų” Nr. 133 straips

nyje “Teatras ir artistai” buvo 
trumpai pasakyta, kaip kūrėsi 
ir vystėsi rusų teatras, kol pa
siekė dabartinio aukšto kultūros 
laipsnio, ir trumpai buvo palies
tas bendras teatro klausimas 
kai dėl dramos mokyklos. Da
bar, aš manau, musų skaityto
jui bus įdomu susipažinti su 
musų lietuvių teatro praeitimi, 
nes žinant praeitį ir dabartį, ga
lima atspėti ateitį.

Nors musų teatras gyvuoja 
dar vos tiktai dvidešimt penkis 
metus, bet jo istorija labai su
painiota ir smulkesniam supa
žindinimui skaitytojaus su mu
sų teatro istorija reikėtų para
šyti jau gana storą knygą. To
dėl aš pasistengsiu šiame straip
snyje paliesti musų jauno teat
ro stulpus ir pakalbėti apie tai, 
kaip susikorė Lietuvos valsty
binė drama, nes tas mums yra 
labai svarbu, kadangi ir mes, 
amerikiečiai, einam prįc sukūri
mo nuolatinio teatro. Senas prie
žodis sako: “žmogų pažinkit su
lig jo darbų ir nuopelnų.” Todėl 
ir mums, lietuviams, įdomu yra 
susipažinti su musų teatro ko
rifėjais ir objektyviai nušviesti 
jų darbuotę lietuvių teatro nau
dai.

Kiekvienas menininkas yra 
įkainuojamas iš dviejų pusių: 
viena jo pusė, tai jo talentas-

nos kąsnio, kad apmokėjus už
dėtus ant jo mokesnius, o tuo 
tarpu dramos direktorius, kaip 
parodė jo darbuotė, mažai skai
tosi su tuo, kad jis privalo va
dovautis principais sąžiningumo 
ir idejingumo. Teatre valstybės 
lėšomis išlaikoma keletas asme
nų, ypatingai iš jautrių sutvė
rimų, kurie išeina į sceną tiktai 
keletą sykių i metus ir pasako 
keletą žodžių, iškraipydami ir 
darkydami musų gražią kalbą. 
Ar tai ne prasižengimas, kad 
žmogus, gaunantis iš valdžios 
aprūpinimą, negali išmokti ke
letą žodžių gražiai lietuviškai 
pasakyti? Čia, žinoma, nėra nei 
kalbos apie kokius nors scenos 
gabumus arba talentus, žinoma, 
tas visas bereikalingas balastas 
teatre visai ir nemano menui 
tarnauti. Jie tarnauja savo ypa
tingam dievui, ponui Girai, čia 
neprošalį bus padaryti ištrauką 
iš laiško valst. dramos artisto, 
kurs nušviečia santykius direk
toriaus su “kvazi” artistėmis: t

“Jei primadona arba kuri nors 
fėja pasimeilins ir paprašys ko 
nors direktorėliaus, tai negali 
būti ir kalbos, nors pasikars, 
bet prašymą išpildys. Gražiajai 
lyčiai atsakyti neišdrįsta, žino
ma, jei gražioji lybis moka mei
li būti su direktorium.”

Kiekvienam aišku, kad tai la
bai didelis minusas musų jau-

draskė ir naikino visus tuos pla
katus, kurie ėjo prieš krikščio
nių demokratų bloką. Buvo pa
trauktas teisman už tai. Tiek to, 
užteks apie p. Girą; tiktai skau
du, kad menininko sieloj gludi 
tokie negražus dalykėliai.

Pasistengsim per filtrą pra
leisti antrą iš valst. dramos 
stulpų, vieną iš režisierių — 
Dauguvietį. Man rodos, kad 
lakoniškai jį galima butų cha
rakterizuoti taip: “Dauguvietis 
ir taškas.” Tas žmogus Lietuvai 
visai nebuvo žinomas; niekados 
nieko bendro su lietuviais netu
rėjo; visą laiką dirbo rusams, 
tik vasaros metu atvažiuodavo 
Lietuvos oru pakvėpuoti, jos 
gardumynais pasiganyti ir iš 
mužikų pasijuokti.

Užėjus Rusijos badui, grįžo 
Lietuvon į Biržų—Pasvalio ap
skritį, į savo ūkį. Toliaus gavo 
vietą Žemės Ūkio ir Valst. tur
tų ministerijoj, rodos, girinin
ku. Blogi liežuviai kalbėjo, kad 
jam neblogai sekėsi toj tarnys
tėj. Gyvendamas Biržuose reži
suodavo Biržų dramat. ratelio 
“Lyra” spektaklius. Apie jo ko
kį tai idejingumą, žinoma, ne
gali būti nei kalbos, nes išaugęs 
surusėjusioj šeimynoj (tėvas 
lietuvių kalbos nemokėjo), gal 
būt, net svajojo apie rusifikaci
ją Lietuvos, tuo tarpu kai tikri 
Lietuvos sūnus tais laikais bu
vo rusų valdžios persekiojami. 
Jeigu ne režisieriaus šilta viete
lė, tai, žinoma, jo tenai nebūtų, 
nes kol Lietuvos valdžia nebuvo 
asignavusi teatro išlaikymui lė
šų, jame nebuvo matyti nei Liu
do Giros, nei Dauguviečio. Tik
tai, gal būt, ironiškai nusišyp
sodavo, kai tuo motu Vaičkaus 
dramos teatras dirbo išsijuosęs, 
nors ir negaudamas iš valstybės 
jokios medžiaginės paspirties. 
Tada apie kokią nors teatrui 
subsidiją negalima buvo nei

kis yra baigęs Suvorino dramos 
mokyklą Petrapily. To paties 
Suvorino, kurs leido juodašim
tišką laikraštį “Novoje Vremia”. 
Baigęs mokyklą, dirbo Suvorino 
teatre antraeiliu artistu. Nors 
rusas, bet kadangi augęs Lietu
voj, tai neturėjo geros rusų 
tarmės ir tas labai blogai atsi
liepė į jo karjerą rusų scenoj. 
Suvorino teatro režisierius Ar- 
batovas Glinskį vadindavo žy
du. Pasibaigus karui, kada kiek
vienas stengėsi greičiau sugrįž
ti” iš rusų į Lietuvą, iš Petrapi
lio irgi susiorganizavo lietuvių 
grupė. Tame skaičiuj buvo ir 
Glinskis. Bet vienas iš lietuvių 
žymių veikėjų išreiškė nepagei-i 
davimą, kad Glinskis grįžta Lie
tuvon, matydamas, kad tas 
žmogus yra prieš Lietuvą nusi
kaltęs, neva tai rašęs kokį tai 
Lietuvos rusifikacijos projektą, 
nes jo tėvas dirbo prie kuni
gaikščio Vasilčikovo. Tuo tarpu 
viskas tuo ir pasibaigė. Lietu
voj, kada pradėjo.kurtis Lietu
vių Meno Kūrėjų D-ja, tai tos 
draugijos iniciatoriai nepakvie
tė p. Glinskio į steigiamąjį po
sėdį. Vaičkus, atvykęs į steig. 
posėdį, padare paklausimą, ko
dėl nepakviesta Glinskis. Esą 
tai yra menininko įžeidimas. Bu
vo gautas atsakymas, kad Glin
skis nepakviestas ne dėlto, kad 
jis nepripažįstama menininku, 
bet dėl kitos priežasties, būtent, 
kad jis neištikimas Lietuvai. Ta
da artistas Vaičkus pareikalavo, 
kad tas dalykas butų išaiškin
tas galutinai. Tie paskalai buvo 
paleisti kas link Glinskio neišti
kimybės barono Stasio šilingo.

misija, kad tą incidentą atatin
kamai likvidavus: Ta komisija 
pareikalavo iš Glinskio, kad jis 
patrauktų šilingą atsakomybėn 
už šmeižimą ir įžeidimą. Jeigu 
jis to nepadarys, tai tuo pačiu 
jis iškeltus prieš ji kaltinimus 
patvirtins. Bet kol kas p. Glins
kis nepatraukė barono šilingo 
atsakomybėn už įžeidimą jo gar
bės. Ir todėl p. Glinskis, kaipo 
žmogus, lietuviams vis dar ne
aiškus. —Neipo.

Užkietėjimo
Nemažai i varių ligų paiena 
tiesioginai nuo .užkietėjimo.

SEVERA’S 
BALZOL

yra labai naudingas gydyme 
tų ligų ir tom panašų nesma
gumų. Patartina vartoti se
niems ir nusilpnėjusiems.

Kainos: 50 ir 85 centai

Pirmiausiai kreipkis į uptieką.

VV F SFVFRA CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Pagelba Del Sergančiu

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

Aš rekomenduoju 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, žodžiu sakant visas sunkias li
gas.

Vyrai ir1 moterys, negaišinkite 
laiko besigydydami be pasekmių. 
Lai X-Ray pasako teisybę ir prie
žastį Prisidėkite prie burio už
ganėdintų pacientų kurie atsilan
ko j musų gydymo kambarius kas
dien.

Musų pilnas išegzaminayimas 
laboratorijoj, atskleis jūsų sveika
tos stovį, kaip knygą. / 3 ‘

-Musų praktika didele,, musų kai
nos žemos. Jei norite greitų pa
sekmių, atsinešk Šj skelbimą ir 
tuomet gausi X-Ray egzaminaciją 
verią $10 už $1.

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
505 S. State St., kam. Congreee St.

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

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

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

Ar Jūsų Oda Niežti 
Arba Dega

PUBLIšKA KLINIKA
Del sergančių Žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT ISSIGYDĘ NUO 

UtSISENEJUSIŲ LIGŲ 
Specialistui kraujo ligų 

Kraujo ir šlapumo egzaminacij* 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
Čepus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu budu.
Gydome kraujo ligas, inkstus, pū
slę, nenatūralius nubėgimus, silp
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

visas chroniškas ligas. 
Kalbame lietuviškai

National Health Clinic
1657 W. Madison St.
Kampas Paulina St.

Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare 
Nedalioj 10 iki 1

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Visos* ap t lakos*—35c Ir S5c puodukas ir 
dūdelė. Children’s Mustcrole (lengves

ni forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

Daug kentėjimų nuo visokių odos 
ligų galima prašalinti, laiku varto
jant Cadum Ointment. Jis prašalina 
niežėjimų ir degimų iš sykio ir yra 
labai minkštinantis ir gydantis kur 
tik yra oda sužeista ir paraudonavu
si. Cadum Ointment yra geras nuo 
išbėrimų, spuogų, šlakų, slogų išbė
rimų, karščio, pilės, pučkų, šašų, de
dervinių, niežėjimų, išbėrimų, žaizdų, 
jsidrSskimų, užgavimų, skaudulių, nu
degimų, vabalų jkandimų ir t. t.

KENTĖJO PO
GIMDYMO KŪDIKIO

' ė

Trubelis pasireiški todėl, 
kad ji pergreitai pradėjo 
vaikščioti. Pagelbėjo varto
jant Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound. •

LIETUVIU 
ATEITIS

negalima pasitikėti.
Jaunas žmogus padavė bale

rinai kortelę su savo fotografi
ja. Ant kortelės rašomoj a maši
nėle buvo užrašyta, kad Gusta
vas Renar, 26 metų amžiaus, 
tarnauja Paryžiaus prefektūroj. 
Ant kortelės buvo parašai ir 
antspauda.'

—Viso labo, gerbiamoji, — 
mandagiai pratarė detektivas, 
gavęs nuo šeimyninkės visas 
reikalingas žinias. — Ponas pre
fektas labai prašo jūsų niČ nie
kam apie tą istoriją nepasakoti, 
nes mažiausis neatsargumas 
gali visą dalyką sugadinti. Jus 
tik įsakykite tarnaitei, kad va
karop ji įleistų mane su pagelbi- 
ninkais.

Tą patį vakarą po spektaklio 
balerina pareiškė elegantiniam 
ir gražiam grafui de Nulier, kad 
jinai nutarė linksmintis visą 
naktj ir nusitarė namo grįžti ne

gabumas, o antroji, — tai jo 
idejingumas. Vadovaudamos tais 
argumentais, aš ir'eisiu prie 
kiekvieno jų darbuotės nušvie
timo. Kaip visas pasaulis, sulig 
tamsių rusų kaimiečių nuomo
nės, stovi ant trijų didžuvių 
(“na kitach”), taip šiandie Lie
tuvos valstybinė drama stovi 
ant trijų stulpų trumvirato: 
Glinskio, Liudo Giros ir Daugu
viečio. Tie trys asmenys šian
die laiko valstybinės dramos 
vairą savo rankose. Pradėsime 
nuo Direktoriaus, musų gerb. 
poeto Liudo Giros. Kiekvienam 
yra aišku,' kad valst. dr. direk
toriaus vieta yra labaL atsako- 
minga, nes teatrą‘ išlaiko visa 
tauta ir kiekvienas Lietuvos pi
lietis faktinai prisideda savo 
skatikėliu prie to teatro augimo 
ir auklėjimo. Tenai Lietuva, o 
ne Amerika. Lietuvos pilietis 
tankiai turi atsisakyt nuo duo-

nam ir toli gražu dar netobu
lam teatrui. Antras labai dide
lis minusas (tas minusas dar 
primena įvairius vaidinimus 
daržinėse), — tai nekuriu artis
tų nemokėjimas lietuvių kalbos. 
Rusijos badas išblaškė iš bala- 
ganinių scenų neva artistus ir 
dalis jų atkeliavo į Lietuvą, kai
po vaišingą kaimynę, žinoma, 
gerb. musų direktorius p. Gira 
niekados ir nesvajojo tapti vals
tijos dramos direktorium, bet 
kadangi jis, tos pačios partijos 
žmogus, kuri šiandie visą Lie
tuvą valdo, tai jam nesunku bu
vo to laipsnio atsiekti. To žmo
gaus gyvenimas labai margas/ 
Buvo žvalgybos viršininku; la
bai derinasi — žvalgybos virši
ninkas ir poetas. Buvo apskri
ties viršininku, laike rinkimų į 
Steigiamąjį Seimą ir sulig įsa
kymo buvusio tada vidaus rei
kalų ministerio d-ro Draugelio

manyti, nes valstybė pergyveno 
finansų krizį ir valdininkai ne
gaudavo po tris—ketinius mė
nesius algų, o teatrui neatsi
žvelgiant į tas visas aplinkybes 
reikėjo vilkti savo jungą ir gai
vinti nustipsiančią lietuvio šie- 
lą.

Dabar p. Glinskio eilė. Jo cha
rakteristika trumpa. Jis yra 
daug didesnis diplomatas, negu 
artistas. Jis visą laiką galvoja 
kokiu budu įsigyti draugų įtek
mingų žmonių tarpe. Bet bend
rai tas žmogus yra kiek daugiai! 
pasidarbavęs lietuvių teatro la
bui, nors be atlyginimo nei vie
no piršto nopaj udino. Prisirhe- 
nu dar jo darbuotę Petrdpily, 
kada kviesdavo jį ^lietuviai su
režisuoti kokį nors vaidinimą.

Jis visados statydavo griež
čiausius reikalavimus atlyginti 
jam. Vasaros metu surengdavo 
jurbarkiečianis spektaklį. Glins-

Talcvillo, New Yąrk. — “Aš manau, 
kad jums žingeidu bus sužinoti, kad 

aš gavau didelę 
pagelbą vartojant 
jūsų gyduoles. Po 
gimdymo mano tre
čio kūdikio, aš per
greitai pradėjau 
vaikščioti.' Prieš 
pat gimimui mano 
penkto kūdikio, aš 
jgavau uždegimą 
pūslės ir kitą ligą. 
Pamačiau jūsų ap
skelbimą Liverpool

(Anglijoj), aš pradėjau vartoti Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound ir j 
tai buvo geriausia mano gimdymas ko- Į 
kj aš kada turėjau. Kuomet aš tik
tai jaučiuosi blogai, aš visuomet var
toju Vegetable Compound kaipo toni
ką. Mes nesenai atsikraustėm iš 
Brockvillc (Canada) aš buvau labai
užganėdinta, kad viena krautuve už
sakė Ynan tų gyduolių ar aš jas ga
vau šiandien. Aš • nebusiu be tų gy
duolių nei už jokius pinigus ir aš .re
komenduoju jas ■ visoms moterims 
apielinkeje,'nes aš žinau,'kad jos pa 
gelbės bile kokiai moteriai, kuri var
tos jas”. Mrs. Agnės Wingall, 
Talcville, Npv York.

Moterys ® gali pasitikėti Lydia E. 
Pinkliam’:-. Vegetable Compound, jos 
pagelbsti nuo visokių moteriškų ligų. 
Parduodamos pas aptiekorius visur.

Lietuva atgavo savo politinę neprikPausomybę, 
bet į laisvą ir nepriklausomą Lietuvą amerikie
čiai nesiskubina grįžt, tik dėl to, kad ten nėra 
pinigų. Iš to aišku, kad tautos gerbūvis guli 
piniginėj galybėj. Piniginė tautos galybė ran
dasi ne kur kitur, kaip tik bankoje. Jeigu Lie
tuvos bankus turėtų daug pinigų, tai nesunku 
butų lietuviams tverti sau gerbūvį — jie turė
tų Kreditą.
Čikagiečiai nudarydami stambią dalį lietuvių 
išeivių, gali parodyti savo galybę perkeldami 
savo pinigus iš kitų, į savo bankas.
Geriausi proga perkelti savo pinigus į lietuvių 
banką, yra Liepos 1-ma. /
Atsineškite savo bankines knygutes ir męs per- 
vesime Jūsų taupinius į lietuvių banką, su pilnu 
procentu iki July 1-st, be jokio jums klapato. 
Dėkitės prie gerinimo lietuvių ateities, perkel
kite savo pinigus į lietuvių banką.

UNIVERSA1
STATE BANK

.3252 So. Halsted St., Chicago, Iii.
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Suvalkijos Senovė

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Reumatizmas sausgelė
Nesikankykite navęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAP8ICO COMFOUND mo- 
Btis lengvai prašalina virlmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”. augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

Jusliu Kulis
3259 South Hahted Street, 

CHICAGO. ILL.

mozūrų” 
: roplano”
Bronzinių

(Tęsinys)
Kaip ir kitur Lietuvoje, taip 

be abejonės, ir Suvalkijoje se
niausieji piliakalniai siekia ak
mens bei pradžios metalo kultū
ros gadynė, bet trūkstant tiks
lesnių tirinejimų tiksliau apibu
dinti jiems neturiu davinių. Ma
žai ką galima pasakyti ir apie 
pirmojo Lietuvių kultūros laiko
tarpio piliakalnius VI—VIII am. 
K. g., bet kai kurie iš piliakalnių 
“balno” pavidalo kaip antai Var- 
nupio, šakališkių, Pašlaviričio 
piliakalniai laikomi Radziukiuno 
nuo pamatų supiltais, yra se
nesnieji ir gali būti minimo lai
ko lietuvių kultūros, kaip tat 
panašiai pastebima kitos Lietu
vos vietose.

Didesnė Suvalkijos piliakal
nių dalis yra vėlesnių laikų ir 
siekia X-XIV amž., kada per Su
valkiją nuolat veržėsi toliau į 
Lietuvą pirmiau lenkų-mozurų, 
o vėliau vokiečių-kryžuočių gau
jos. Pajutę pavojų lietuviai 
stebėtinai gražiai sutvarkė savo 
krašto gyvenimo ir visus priešo 
žygiuotės kelius ir svarbiausius 
savo kulturinius centrus apsta
tė mažais ir dideliais piliakal
niais. Daug piliakalnių galima 
aptikti Nemuno pakraščiais nuo 
Jurbarko iki Merkinės, daug jų 
yra ir pietinėj Suvalkijoj: Vil
kaviškio, Mariampolės, Seinų ir 
Alytaus apskr. Gražiausių vaiz
dų rodo Punių apylinkė, kur Su
valkijos pusėje keliomis eilėmis 
eina piliakalniai ankštai vienas 
su kitu surišti.

XII—XIV amž. keičiasi pilia
kalnių įrengimas ir topografinė 
jų padėtis. Platus gynimo su
tvarkymas, reikalavęs daugelio 
piliakalnių įrengimo vertė tiks
liau naudoti vietos ypatybes ir 
parengti jas gynimui, to dėliai 
senesnieji piliakalniai “bolnai”, 
stovintieji skyrium ant lygių 
laukų, papildomi naujais, kurių 
įrengimas sunaudoti vietos ypa
tybėms nereikalavo daug darbo. 
Naujo pavidalo piliakalnius daž
niausiai įrengdavo ( ant siaurų 
aukštų krantų iškišulių, kurių 
dalį perkasdavo griovimi, supil
davo už jo pylimą ir nulyginda
vo šlaitus, darydami juos labai 
stačius, kad butų sunkiau įvei- 

»kiami apsišarvavusiems Asun- 
kiais geležiniais šarvais kryžiuo
čiams.

Atsiradimas XIV amž. šau
namojo ginklo pakeitė piliakal
nių įrengimą ir jų topograrinę 
padėtį. Kai pirmiau piliakalnius 
dažnai įrengdavo ir daug že
miau, šalia esančios aukštumos 
ir visą gynimą rėmė statomu 
šlaitu; dabar tokie piliakalniai 
nustojo reikšmės ,nes buvo leng
vai apšaudomi iš artimesniųjų 
aukštumų. Kad pritaikius pilia
kalnius prie naujo kariavimo są
lygų, juos pradėjo rengti ant 
komanduojančių aukštumų, ma
žai kreipdavo ' dėmesio j šlaitų 
statumą ,o gynimui darė aplin
kui pylimus, už kurių rasdavo 
priedangą ir nuo pirmųjų šautu
vų bei kanuolių. Gražiausiuoju 
vėlesniųjų laikų piliakalnio pa
vyzdžiu yra plačiai Suvalkijoje 
pagarsėjęs. Rudaminos pilia
kalnis, sudarytas iš kalno, kurio 
ties viršūne eina aplinkui pyli
mas. Naujasis piliakalnis ne 
kartą dar ir vėliau buvo naudo
tasi, kaip pavyzdžiui, švedų len
kų, lietuvių karuose, nuo kurio 
laiko ir daugumai 
musų liaudies
“Švedkalnių” pavadinimas ir i>a- 
sakojama, kad ant'jų gyvenę 
švedai. Pažymėdamas tik bend
rais ’ bruožais svarbesnes įvairių 
laikotarpių piliakalnių žemų), 
turiu pastebėti, kad ne retai tie 
patys piliakalniai buvo naudoja
mi ir per visą laiką ir, pasikei-

yta
piliakalnių

taikomas

tik tinkamai pritaikindavo.
tus kariavimo sąlygoms, juos 

Piliakalnių aukštis ir dydis 
labai įvairus pradedant nuo ke
lių metrų, kaikurie yra kelių 
dešimčių 10 ir daugiau mė
lių aukštumo ir kelių šimtų 
kv. moterių paviršiuje. Pilia
kalnių dydis parėjo nuo to, 
kokiems reikalams jie buvo 
skiriami taip didesnieji pilia
kalniai gynimui, mažesnie
ji sargyboms l>ei ryšiui. Su
pilti piliakalniai iš žemės kai 
kur yra perskiriami ir velėnų 
sluoksniai, kartais supiltus iš 
molio piliakalnius apdeginda
vo. Krūvos' akmenų aptinkami 
ant piliakalnių, kuriuos Radzi
kiunas manė buvus vartoja
mus piliakalnius statyti, ma
tyti yra surinkti gynimui bei 
likę nuo kitų pilies įrengimų 
— ugniaviečių, trobesių ir ki
to. Apie gyvenimą ant pilia
kalnių liudyją randami ant jų 
gyvulių kaulai, akmenys, mo
linių puodų šukės, anglys ir 
pelenai. Kartais žemes sluok
sniai su gyvenimo žmogaus 
pėdsakais yra perskiriami dar 
naujais žemės pylimais; tokiu 
budu rodydami piliakalnio pra
eitį. Priešui pilį paėmus ar 
patiems gynėjams ją apleid
žiant, ne kartą buvo degina
mi piliakalnio trobesiai; laikui 
praėjus, lietuviai vėl atstaty-

vėl statė trobesius ir vėl bu
vo deginami; taip kartojasi 
kelius kartus ir nuo to yra 
likę piliakalniuose sluoksniai 
pelenų bei anglių ir kitų gy
venimo žmogaus pėdsakų.

Dauguma Suvalkijos pilia
kalnių jau yra sugriuvę, ari
mais ir šiaip įvairiu bildu nai
kinami, bet kai kurie dar ir 
dabar išlikę yra labai gerai ir 
stebina kiekvieną savo grožiu 
ir išdidumu. Sužavėtas' Piplių 
piliakalnio grožiu Radzikiunas 
pastebi “Piplių piliakalnis yra 
tai tikra cicytc tartum nulie
ta arba iš marmuro nudažy
ta. šisai 40 porų moterių auk
štumo piliakalnis 
simetriją ir tokį 
šonų, kad, rodos, 
dabar tapo išimtas
Suvalkijos piliakalniai sužavė
jo ir musų garsiojo praeities

Tautos Tėvą J. Ba- 
kuris dar jaunas 

aplankęs LakiniŠkių

turi tokią 
švelnumą 

dar tiktai 
iš 'formos”.

tyrėją ir 
sanavičių, 
būdamas,

je. Panašias fibulas vokiečių 
archeologas N. Abergas (Ost- 
preussen ir der Volkervvande- 
rugszeit 1919 Bcrlin) laiko 

tipo, o fibulos “ae- 
“lietuvių” ] 
ir geležinių senobi- 
tarpe, Petroškų ka

pinyne buvo rasta ir sidabri
nių * dalių makščių apkaus
tyti peiliams. Visi surinkti 
kapinyne daiktai perduoti bu- 

| vo į E. iMajevskio muziejų 
Varšuvoje. Pats kapinyno ty
rinėtojas E. Krukovskis, apra
šydamas tyrinėjimą, nedaro 
jokių chronologinių pastabų 
dėl kapų kultūros laiko, ta
čiau reikia spėti, kad jie yra 
atsiradę ne anksčiau kaip X 
šimtmetyje Krislui gimus.

Ar tik ne panašios į Pet
roškų kultūros kapai yra ir 

i Vištyčio miške, kur anot vie
linio mokytojo pranešimo yra 

: “kažkokie akmeniniai pečiai”.
Kurganų laidojimo senkapis 

žinomas dar ir ties Vainatra- 
kio kaimu, Kauno apsk., kur 
kurganų pylimuose randama 
įvairių senovinių daiktų, bet 
tikslesnių 

Vai- .11108 nėra.
stebėti ir 
laidojimų 

□ pastebėjęs ^ra ^ana 
ties Daukšių! ^monlU kaulai aptinkami ant 

ir mitolo- kernos paviršiaus bei išariami 
laukuose. Tokie senkapiai ži- 

jjj nomi Aukštojoje Rudoje, Ry- 
muokose, Pašvcntupyje, Dauk
šiuose — vadinami “švedka- 

Geisti- Pkds”, senkapiai ties Kybar
tais ir Vilkaviškiu, vadinami 
“prancūzų” kapais.

įdomi medžiaga gludi Suval
kijos milžinkapiuose; vifenas 
tikslus platesnis jų pastebėji- 

1 mas, o kur nekur ir platesni ty- 
jr rinėjimai parodys daug vaizdų 

kiotžemyje senovės laidojimo mažai žinomos šio krašto pra- 
vietas, bet tat nereiškia, kad kur papildydami, o kur ir
jų nebūtų, nes prie kiekvie- Pakeisdami prof. K. Būgos išva
nos sėdybos senovėje buvo das apie etninį Lietuvos gyven- 
įrengiami ir kapinynai. Iš ži- tojų keitimąsi. (“Prof. K. Būga, 
novų literatūroje be aukščiau Aistrų praeitis vietų vardų švie- 
pažymėtų senkapių ankštybes- soje”).
nio kultūrinio laikotarpio, bu- įdomią Suvalkijos senovės pa- 
vo plačiau tyrinėtas kapiny- minklų grupę sudaro megalitai, 
nas tig.s Petraškų kaimų, Vei- t. y. akmenys kuriuo nors budu 
sėjų apylinkėje, vėlesniojo žmogaus pažymėti. Megalitinių 
kultūrinio laikotarpio. Kapi- paminklų Suvalkijoje irgi ne- 
nyno kasinėjimai buvo atlik- maža, bet trūksta kaip jų visų 
ti lenkų a. m. žurnalo “Svia- pažymėjimo, taip ir tikslesnių 
tovits” bendradarbio Krukov- aprašymų. Iš žinomų megalitų 
skio, kuris aprašė savo tyri- galima pastebėti akmenį — 
nėjimą minėtam žurnale t. XI. mengirą bei “stulpakmenį” ties 
1913 m. įdomus savo įrengi- LakiniŠkių piliakalniu. Panašus 
mu ir kultūra Petroškų kapi- akmens paminklai, sudaryti iš 
nynas vertas ir platesnio pa- akmens aptašytais šonais ir 
stebėjimo. Kapinynas yra ne-, pustyti stačiom, yra labai reti

Indijos gražuole Maha- 
ranne, žmona Takari Maharajah 
(vadovo), kuri yra skaitoma 
viena iš pačių gražiausių mote
rų visoj Indijoj.

Dievogaliai, Dievoliškiai, 
deločiui ir kiti bei daugelis 
mitologinių atminimų apie vie
tas, kaip tai yra 
d-ras Totoraitis I 
(Senovės liekanos 
gini atminimai Daukšių apy
linkėje “Lietuvių Tauta” 1— 
1), kur jos rodo daug vietų, 
kurios buvo pašvęstos tam ar 
kitam dievui garbinti, i 
na butų, kad vietiniai senovės 
mylėtojai, ilgesnį laiką sekda
mi alkvietes, surinktų plates
nių apie jas žinių.

Mažai pastabų randama li
teratūroje ir apie Suvalkijos 

s” kurganus L 
senovės laidojimo 
tat nereiškia, 1—

pastebėjimų apie
Trumpai yra pa- 

daugelis kietžemyje 
senkapių, nors jų 
daug, ir ne retai

kaimo per Plynių pelkę. Panašių 
senovinių kelių — “kūlgrindų” 
aptinkama ir kai kuriose Žemai
tijos vietose. “Kūlgrindai” labai 
įdomus musų senovės painink- 

pavidalo. Į lai, bet platesnių jų tyrinėjimų 
ir ieškojimų dar visai nebuvo 
daitima. Kai kurių musų seno
vės tyrinėtojų jie laikomi netu
rinčiais jokios kultui’inės reikš
mes, nors Krzivickio yra įverti
nami ir pažymimi kaipo įdo
miausi Lietuvos paminklai.

Baigdamas šią trumpą Suval
kijos senovės paminklų apžval
gą, kuri gal kiek padės neprity
rusiam senovės mylėtojui tvar
kyti savo darbą senovės pamink
lų pažinime ir paskatins juos 
geriau įvertinti, padaryti žino
mus mokslui ir imtis apsaugoji
mo priemonių, kad sulaikius nuo 
visiško išnykimo. Ndgaliu nepa
daryti ir dąr keletą pastabų.

įdomi Lietuvos dalis su tokia 
daugybe senovės paminklų, iš 
kur yra kilę tokie tautos milži
nai kaip neturi nors mažiausios 
draugijos pažinti ir saugoti gim
tojo krašto senovės pamink
lams. Kultūrinis Suvalkijos žL 
dinys — Mariampolė su savo 
daugybe mokyklų neturi jokio 
muziejaus, kuriam rinktų sau
goti nykstančią brangią kultū
rinę medžiagą. 1

Laikas butų vietinei visuome
nei užmiršti savo parginė neapy
kanta, barniai, susispiesti ar
čiau ir šalia Rygiškių Jono gim
nazijos sukurti antrą kultūrinę 
įstaigą “Suvalkijos muziejus”, 
pavadintas J. Basanavičiaus 
vardu. Geresnio paminklo, su
kurto visų pastangomis, atsily
ginti už padarytus J. Basanavi
čiaus nuopelnus Lietuvai nerei
kės. i

Kraštas, kuriame gimė ir pir
mą syk praskambėjo himno žo-

džiai “iš praeities Tavo sūnų 
sau stiprybę semia”, nūnai už
miršęs yra savo stiprybės šalti
nius, — užmiršęs ir praeitį ir 
jos gyvuosius vaizdus, įvairius 
senovės paminklus — klaidžioja 
kryžkelėmis.

Nenorėdamas ilgiau rodyti į 
vietinės visuomenės apleistą 
kultūrinio darbo sritį, baigsiu 
šauksmu: visi suvalkiečiai: dzū
kai, zanavykai, kapsai skubėki
te prie savo senovės, — ilgai
niui jos visai nustosite, ir bus 
jau vėlu, o nustoję senovės — 
ypatingai jos gyvų vaizdų — 
senovės paminklų tautos meilės 
ir tautinės stiprybės šaltiniu — 
nustosite ir stiprybės. [‘‘L.”]

P. Tarasenka.

Ar turit silpnas akis?
Skauda jums galvą?

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagal
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

Palengvini akių įtempimą, kuria 
esti priežaatimi galvos skaudėjimo, 
ivaigimo. akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudama akių karšti, ati- 
taiao kreivas akis, nuima katarak
tų, atitaiso trumparegyste ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai nao $4.00 ir ausiėiaa< 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. r-

1545 West 47th 8t , 
Phone Bovlevard 7M>

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštaa 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekus
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare. Nedėlioj nuo O iki 11 ryto.

piliakalnį ties Kalvarija, sako:(toli vysokių pol. ties Bedug-, Lietuvoje ir kilę akmens kul- 
“Niekad neužmiršiu tos va- nes ežeru; jis sudarytas iš ke-1 turings gadynės .Ar tįk ne meil
landos, kurioje ant šio pilia
kalnio rituodamas ir su nu
budusią širdimi senovės kruvi
nas Lietuvoje atsitikimus ap- 
d u modavau” ir vėliau pažinęs 
geriau piliakalnius supratęs jų 
reikšmę tautos gyvenimui pai 
stebi, kad tik musų prabočių 
narsumo ir piliakalnių dėka 
Lietuva iki šiai dienai gyva 
dar liko.

Abejodamas dėl Hadzikiuno 
nuomonės, kad kai kurie iš 
jų pastebimų piliakalnių yra 
buvusios maldos vietos seno
vės lietuvių alkvietes, turiu 
pastebėti, kad iš daugelio ma
no surinktų žinių apie Lietu
vos alkvietes, tik vienam at
sitikime pastebima, kad kal
nas buvo kiek pritaikintas, 
nukastas. Dauguma alkviečių 
buvo įrengiama natūraliose 
vietų ir ne tik aukštumose, bet 
ir žemumose, dažniausiai prie 
vandens. Alkvietės, be abejo
nės, buvo ir didesniuose pilia
kalniuose bei šalia jų rengia
mi ir žymimi buvimu 
kuro 
mis, 
savo 
daug 
rodo

čia au- 
alkakinenio, ugniavietė- 
įvAiriais padavimais ir 
pavadinimais. Alkviečių 
yra ir Suvalkijoje; tat 
ir vietų pavadinimas, 
Riogliškiai, Altoniškiai,

hų dešimčių kurganų, supiltų gįraį yra fjes Vištyčiu, kur, 
X 4 \*\T\ TZci t •• Ck 1 T Z\»W1 l<r « v •

anot vietos mokytojo praneši
mo, yra* akmenų- “buk tai žmo 
gaus ranka aptašytų.” Daugu
mą kitų megalitinių paminklų 
sudaro akmenys, kurie rodomi 
kaipo senoviniai aukurai, kaip 
pavyzdžiui “šv. Trejybės” ak
muo ties Vištyčiu, akmuo su iš
kalta “pėda” ties Gelgaudiškiu. 
Kai kurie akmens turi iškaltus 
įvairius ženklus, kaip pavyz
džiui akmuo su iškalta pasaga 
ties Varnupiais (Daukšių apy
linkėj), akmuo su daugeliu iš
kaitau ženklų buvęs ties Amal- 
viškių kaimu, vadinamas “pago- 
nų dievaičiu” ar tiesiog “dievai
čiu”. Ties Alksnėnų kaimu (Kal
varijos apylinkėje) Basanavi
čiaus aptiktas akmuo su iškal
tais raštženkliais, kuriuos Basa
navičius laikė Mažosios Azijos 
senovės raštženkliais, bet vėliau 
tuos savo spėliojimus gerbiamas 
musų senovės tyrinėtojas nėra 
patvirtinęs (J. Basanavičius. Iš 
priežasties atradimo Lietuvoje 
rašyto akmens”).

■ D-ro Totoraičio, atsidėjus su
žymėjusio visus senovės lieka
nas Daukšų apylinkėje, paste
bėtas dar vienas įdomus seno
vės paminklas — senovinis ke
lias, einąs nuo Varnupio pilia-

iš žemės ir akmens. Krukov- 
skio kasinėta per 20 kurganų 
ir pastebėtas toks kapų įren
gimas. Ant nuliginto žemės 
ploto buvo pilamas sluogsnis 
geltono smėlio, maišyto su 
moliu; ant smėlio ploto vieto
mis buvo pelenų plotai ir krū
velės medžio anglių, kur ant 
pelenų, o kur tiesiog ant smė
lio buvo sudėti krūvelėmis de
gintų lavonų likučiai ir seno
viniai daiktai. Laidojimai iš 
viršaus buvo užpilami smėliu 
ir kad padarius jį pastoves
nį, sutvirtinti akmenimis vi- 

pilimo ir išorėje. Pet- 
kurganai savo įrengi- 
kultura žymiai skyria- 
kitų Lietuvos kurganų.

poškų 
mu ir 
si nuo 
Tarp įvairių senovės padarų,
kaip antai bronzinių auskurų, 
žiedų, apyrankių ir geležinių 
iečių, peilių, sagų čia buvo 
atrastos įdomios savo išvaiz
da bronzinės fibulos (sagtys), 
kurios savo pavidalu skiriasi 
nuo ] 
“aert>plan!ų' 
na i aptinkamų senovės kapy- 
nese. Petroškų kapinyno fi
bulos sudarytos iš puslankio, 
kurio galai sujungti skersine, 
prie kurios vidurio pritvirtiu-

plačiaižinpmų 'Lietuvoje 
fibulų, gana driž-

Lietimų Dentistas patar
naus geriau. i

Traukimas dantį Bkauamo. ,
Bridge geriausio aukso. Su muse 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. SargiHU sava 
dantis, kad nekaukta jusa sveikatai.

1545 West 47th Street

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

Yra proga dėl kiekvieno sergan
čio vyro arba moteries, kad atga
vus savo sveikatą naujame Euro- 
piejiškame- Amerikoniškame svei
katos institute. Beveik visos ligos 

dabar yra išgy
domos vartojant 
naujausį Euro
pini gydymą ir 
įčirškiant gyduo
les tiesiog i 
krauju, sykiu su 
kitomis gyduo
lėmis dėl viduri
nių gydymų, 
visos yra 
kenksmingos 
turi stiprią 

dančiu jėga, daugumas jų yra 
portuotų iš Europos ir kitų šalių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
ke ir taipgi žinomas vokiškas 606 
ir 914. Musų institute tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bile kokiu 
nors budu net ir po išgydymo jū
sų. X-Ray egzaminacija dykai. 
Su analyza kraujo, šlapumo ir ki
tais serumais be jokių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių rūšių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trdoelius, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšies priva- 
tiškas ir, veneriškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligoninėse ir klkiikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jurfls pagelbėti, ateikite j mu
sų ofisą, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

Ofiso valandos: Panedėlyj, Ket
verge ir Pėtruyčioj nuo 9 ryto iki 
5:30 po pietif Utarninke, Sere- 
doj ir Suimtoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. Nedėliomis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną.

Lincoln Medical Institute
DK. BOWES, Specialistas ir 

Mtdikalis Direktorius

Mokėk Pusę 
Ne Daugiau!

ETNOLOGIJA (šerno), apdaryta $4, dabar tik $2. 
GEOGRAFIJA (šerno), apdaryta $4, dabar tik $2. 
GAMTOS ISTORIJA, apdaryta $1.50, dabar tik 75c. 
GAMTOS PAJIEGOS, apdaryta $1.50, dabar tik 75c. 
GYVULIŲ PROTAS, apdaryta $2, dabar tik $1. 
KAIP GYVENA AUGMENYS, apdaryta $1.50, dabar tik 75c.
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS’ IR ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS, apdaryta $1.25, dabar tik 60c.
18 ANGLŲ KALBOS LEKCIJŲ $5, dabar tik $2.50.
23 ARITMETIKOS LEKCIJOS (nuo žemiausios ligi aukščiau

siai), $3, dabar tik $1.50. ,
13 LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKOS IR SINTAKSĖS 

LlUllVlJ y <p<J, UUM0

TEISIŲ VADOVAS IR
LYTIES MOKSLAS, apdaryta $7, dabar tik $3.50.
NEMATOMI PRIEŠAI IR DRAUGAI ŽMONIŲ, apdaryta $1.20, 

dabar tik 60c. <
SVEIKATA, apdaryta $2, dabar tik $1. '
ANTRAS KRIKŠTAS, apdaryta $1, dabar tik 50c. 
BEN-HUR, apdaryta $2, dabar tik $1.
MEILĖ IR DAlhĖ, apdaryta $2, dabar tik $1.
PORTUGALŲ MINYŠKOS MEILIŠKI LAIŠKAI, apdaryta $1.50 

dabar tik 75c.
RAISTAS, apdaryta $2.25, dahgr tik $1.10.
TIKRI JUOKAI, apdaryta $2, dabar tik $1.
VELNIO BAŽNYČIA, apdaryta $1.50, dabar tik 75c. 
VIENUOLYNO SLAPTYBĖS’, nudaryta $2, dabar tik- $1. 
CH1NIJA, apdaryta $1, dabar tik 50c.
Iš MANO ATSIMINIMŲ, apdaryta $2, dabar tik $1.
MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠS1PLĖTOJ1MAS, apdaryta 75c, 

dabar tik 35c.
Pibigys siųskite: money order arba dolerius registruotam 
laiške. , Kas ' norit kitokių knygų, reikalaukit katalogo. 
Adresuokit * (-)

Margerio Knygynas
2023 S!. Paul Avelius - Ghicago, Illinois

LEKCIJŲ $3, dabar tik $£50.
SIU VADOVAS IR PATARĖJAS, apdaryta $2, dabar tik$l.

gyduo-

Jos 
ne- 

ir

Virsui Triangle Restaurano
Sekamo,' dury; nuo A lor Ir;
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Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjau

H. LEIBOWITZ
Persikėlė j naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien, o Nedėliomis nuo 10 ryto 

iki 2 vai. po piet.
3127 W. 12th Street

Kampas Troy Street 
CHICAGO, ILL. 

Valo, p rosi na vyrų ir moterų 
drabužius.

A. F. CZESNA 
-MAUDYNES

Turkiškos, sulfurinės va
nos ir elektrinis gydymas

Dabar naujai išradome minera- 
linesl sierines vanas, kurios yra ge
ros nuo visokių ligų: reumatizmo, 
cirkuliacijos, kraujo ir t. t.

Masažinis braukymas, elektriniu 
ir švedišku budu. Su musų pilnu 

instrument kj galime bvi-
teikti 25 skirtinius treatmentus.

Namas naujai ištaisyta ir padi
dinta. Yra vietos dėl 150 ypatų. 
Iš toliau atvažiavę gali būti sa
vaitę laiko arba taip ilgai kiek rei
kalinga.

Moterų skyrius atdaras Utarnin- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Atdara dienomis ir naktimis.

1657 W. 45th St., 
kampas So. Paulina St.

Phone Boulevard 4552

DEOE SAMAS SAKO:
“Chicago turi turėti van

dens myterius”

Jungtinių Valstijų valdžia 
atsakydama į Chicagos už
klausimą dalcidimo gavimo 
daugiau vandens iš Michigan 
Ežero, pastate nekurias sąly
gas, tarpe kurių yra reikala
vimas, kad miestas tuojau 
įvestų vandens myterius ir 
tuojau sulaikytų bereikalingą 
eikvojimą vandens, kuris kai
nuoja Chicagos žmonėms šim
tus tūkstančių dolerių kas
met.

Del paskatinimo to reika
lavimo, valdžia reikalauja, 
kad inžinieriai, miesto virši
ninkai, sveikatos prižiūrėtojai 
rekomenduotų daugiau negu 
dėl penkias dešimtis metų.

Apie pusę iš 815,000,000 ga
lionų išpumpuojamų galionų 
kasdien yra pražudoma per 
kiauras dūdas.

. Jus užmokate už 422,500,- 
000 galionus vandens, kurie 
yra pražudyti. Jei jus turite 
namą, jus mokate už vande
nį tiesiai, arba jus renduoja- 
te, jus turite mokėti daugiau 
už vandenį, kurį vartojate, ne
gu jus mokėfumet jeigu butų 
myteriai.

Prie to dar jūsų Sveikata 
yra pavojui, nes miestas nega
li išfiltruoti savo vandenįx ir 
jūsų sąvastis yra pavojuje to
dėl, kad miestas neturi užtek-1 
tinę vandens spaudimą, kad 
suteikus apsaugojimą visada.

Prie visuotinų myterių įve
dimo kiekvienas vandens var
totojas mokės nebrangią kai
ną už tiek vandens kiek jis iš
vartos. Eikvojimas ir bėgimas 
bus sustabdytas. Kiekvienas 
vandens vartotojas* turės jo 
kiek tik norės ir vandens spau
dimas bus nuolat didelis. Van
duo bus grynas. Bus filtruo
tas vanduo vietoj su chlorinu 
ir jis kainuos mažiau negu 
prie dabartinės systemos.

(Apskelbimas)

SATYRA IR JUOKAI
.....

Gerus ir Blogus Daiktus
Rezoliucija šešta

Užuojauta tavorščkai Šimo* 
liuniutei

Brangi musų tavorščka: duo
kim sau, jus gal sakytum, ne
norėsite nei vieryti, kad gavę 
žinią apie jūsų suareštavimą ir, 
maždaug kaltinimą pinigų dir
bime, mes ant tiek didžiai nu- 
liudome, kad visi Padaužų mi- 
nisteriai, net ir kietaširdis sky
lių ministeris, ašaromis apsipy
lė. O kemikas, kompilių išradė
jas, bracia, net nualpo iš to 
smutko.

Jus, būdama Pildomojo Ko
miteto narė L. Mama P. S. or
ganizacijoj, daug prisidėjote 
prie suglaudimo jos išskiestų ir 
neaiškių siekių sujungimo su 
A. D. Pa-pa ir A. L. Dur-Dur ir 
Padaužų gildos siekiais. Vienu 
žodžiu plepant, jus dirbote tik
rą revoliucinį darbą, taip sa
kant, su pasišveltimu, atsidavi
mu ir pasiaukavimu.

Nors mes visi kartu su jumis 
dirbome, dirbame ir dirbsime 

revoliucinį darbą tol, kol muši) 
kraujas neišvirs į baltą, bet ši
tokį revoliucinį buržuazijai pa
vojingą žygį, kokį jus padarėte, 
mes nei vienas, sakytum, nedrį- 
some padaryt. Juk pinigų daugi
nimas yra niekas kitas, kaip tik, 
daleiskim sau, 'ščyrai sakant, 
tiesioginis veikimas, arba revo
liucinis darbas. Todėl už šitą jū
sų drąsą ir pasiaukavimą jūsų 
šlovingas vardas bus įrašytas j 
istorijos lapus kaipo didžiausios 
revoliucionierkos komunistų 
abaze.

Komunistų teorija apie pini
gus, kurią paskelbė kominterno 
vadai ir kurią Rusijos bolševi
kai praktikavo, yra šit kokia: 
Kada pinigų daugiau, tada jų 
vertė mažesnė, o kada pinigų 
vertė mažesnė, tada tavorų už 
juos galima mažiau nupirkti, o 
kada tavorų mažiau galima nu
pirkti, tada palšos minios prade
da pinigų nekęsti, o kada palšo
sios minios pinigų pradeda ne
kęsti, tada revoliucija kyla, o 
kada revoliucija kyla, tada pini
gai pranyksta, o kada pinigai 
pranyksta, tada buržuazija ba
du išmiršta, o kada buržuazija 
išmiršta, tada komunizmas 
įvyksta, o kada komunizmas 

1 įvyksta, tada, bracia, dainuoja
me: komunizmas jau gyvuoja.

Mums labai linksma, kad jus 
netiktai teisingai supratote pi
nigų teoriją, bet ir stengėtės ją 
gyveniman įvykinti. Vadinasi, 
dirbote pinigus, kad tuo budu 
pagreitinus komunizmo įvykini- 
mą. Nėra abejonės, sakytum, 
jeigu daugiau tokių pasišventu
sių asabų, kaip jus, butų, tai j 
trejetą dienų komunizmas įvyk
tų. I

Maždaug labai gaila, kad jus 
patekote už grotų nespėję pri
dirbti bolševikams pinigų užsi
mokėjimui Padaužų gildai už 
kompiles.

Padaužų visa gildą, o ypač 
miųisteriai reiškia gilią užuo
jautą jums, musų brangi ta
vorščka, ir pasižada kartu su L. 
Ma-Ma ir A. D. Pa-Pa rinkti 
aukas į politinių kalinių fondą 
ir visas kitas pastangas dėti iš- 
liuosavimui jūsų iš buržuazijos 
nagų. Nenusimink, tavorščka, 
nes ir kalėjime būti reiškia dirb
ti revoliucinį darbą, nes mums 
suteiki amžiną šaltinį pinigų- 
aukų rinkimui.

Padaužų Sekretorius.

švento Jono naktis
Visi yra girdėję apie tai, 

kad šv. Jono naktį dar ne 
taip senai žmonės eidavo pa
parčio žiedo ieškoti. Kur tą

žiedą surasdavo, ten, pasak 
žmonių, gulėdavo padėtis 
pinigų skrynia aę kiti brangu- 
mynai. ' \ . •*

Kaime tai buvo daroma 
šiaip. Eidavo žmogus į miš
ką, sustodavo prie paparčio 
ir laukdavo, kada pastarasis 
pražydės.

Lauki? — mandagiai 
klausdavo velniukas, išlindęs 
iš už medžio.

— Laukiu, — maloniai at
sakydavo padėlio ieškotojas.

— Meldžiu, meldžiu, — 
svetingai rupinosi velniukas, 

sėdi miške vienui vienas, 
žinote, nuobodu pasidaro... 
Tik ir lauki, kad kas- nors at
eitų.,. !

— Ateik pas jus, — pradė
davo murmėti padėlio ieškoto
jas. — o pas jus didžiausi be
tvarkė, štai ką... Kad ir da
bar atėjau, o iki vidiirnakČio 
dar keturios valandos laukti... 
Eisiu gal vakarienės pavalgy
ti...

----- Siisitnildamas, kur
— susirūpinusiai maldaudavo 

velniukas, — neįsižeskite. Ku
riuo nors budu aš pasisteng
siu tamsą anksčiau padary
ti... Malonėkite atsisėsti...

Velniukas pradėdavo pluš
ti. Apie devintą valandą pasi
darydavo tamsu. Ant papar
čio pasirodydavo skubiai pri
kabintas popierinis žiedas ir 
laimės ieškotojas tingiai pra
dėdavo kasti žemę.

— Kuo turiu, tuo ir duriu,
— linksmai kalbėdavo velniu
kas, — imkite, ką tik rasi
te.

Padėlio ieškotojas užsimes- 
davo ant pečių maišą su bran
giais akmenimis ir net neat
sisveikinęs* su velniuku nukiū
tindavo savo keliais.

♦ ♦

*
Praeitame šimtmetyje pa

dėlių visai mažai bebuvo, daug 
Žmonių po miškus slankiojo 
ir velniai visais budais sten
gėsi neprileisti prie turtų. Jie 
arba suteikdavb klaidingus 
adresus arba atsisėsdavo ant 
besirengiančio žydėti paparčio, 
kad paslėpus jį.

— Ar ne čia tik turtai pa
slėpti, — paniurusiai klausda
vo padėlio ieškotojas.

— Nieko panašaus, — nuo 
medžio viršūnės atsiliepdavo 
velniukas, — prigavo tave. 
Šuo čia užkastas, štai kas.

— Jeigu jis didelis, tai ir 
atkasti galima. Iš šuns kailio 
pirštines daro.

— Kur tau didelis, — vi
sai nugibęs. štai tau keli ska
tikai ir eik į kitą vietą.

— Pats eik.
— Aš vietinis. Miške gyve

nu. Mums velniams nėra kur 
eiti.

— Et, su tavim ir kalbėti 
neužsimoka...

Prabūdavo ilgas kasimas 
ir tik už kokių penkių valan
dų lopeta atsidurdavo j kaž
kokią skrynią. Skrynioje su
sirasdavo testamentas. Padė
lio ieškotojas eidavo su testa
mentu į advokatą, praleisda
vo savo turtą bylą bevesda- 
mas ir už vienuolikos metų 
pagal testamentą gaudavo se
ną sudegusį namą ir nebylę 
tetą, kuriai turėjo duoti už
laikymą iki gyvos galvos... 

* ♦ i ,
♦

Dabar su padėliais reika
las dar blogesnis. Vienas lai
mės ieškotojas štai ką sako:

— Na, nuvykau aš j miš
ką. Pasiėmiau su savim sand
vičių ir lopetą. Ėjau, ėjau ir 
išnikau. Atsisėdau, suvalgiau 
sandvičius ir toliau nukiuti- 
nau. Beeidamas vėl išalkau.

4?
Atsisėdau, bet atsiminiau, kad 
vieną lopetą teturiu. O lopetą 
juk nevalgysi. Įsigilinęs į mi
šką, sustojau ir laukiu, kada 
papartis ims liepsnoti. Staiga
— velniukas.

— Lauki, kada pąpartis už
sidegs.

— įraukiu. O jus čia kas.
— Pats sau.i (Laisva profe

sija — galvas suku. Nesu
lauksi, kada užsidegs — ma
tai, miškas be jokių patogu
mų ir elektros nėra.

— Teisybe, — sakau*, — 
bet visgi ar leisite man čia 
kasti? <

— Turite perinitą? Turite? 
Na, kask sau sveikas.

Aš, žinote, stveriaus už lo
petos. Kasu, kasu, o gi žiū
riu — skrynia. Mano akyse 
net tamsu pasidarė. Visas dre
bu. Atidarau..*

Y“ Na, ir kas ten? — sku
bino klausytojai. — Ką ten I 
suradote?

— Ką? Jus norite žinote 
kas ten buvo? Gerąį* — be
vertis vekselis!

*
» *
Tokie tai dalykai su Šv. Jo

no naktimi. Nė padėlių da
bar begalima .rasti, nė ką. 
Pirma velniukui k liūdindavo 
laimės ieškotojus, o dabar 

net su jų pagalba nieko ne
peši. Visai blogi popieriai. Tad 
ir padaužos šįmet Šv. Jono 
naktį praleido ne miškuose, 
alc mieste. Jie ieškojo ne pa
parčio žiedo, bet Jonų. Ir, jei
gu tiesą pasakyti, vieną-kitą 
Joną bei Jonelį jiems pasise
kė pagauti. O paskui... patys 
galite dasiprotėti, kas atsiti
ko. Žinote, varduvės — nieko 
nepadarysi...
— Padaužų dvasiškas vadas.

Musų Aidas prikergia raidę 
V.— pasidaro Vaidas. Jisai sku
botai maino savo kailį dar sykį. 
Nusibodo jam Naujienų alga — 
jisai kelia vaidus, lermus ir šo
ka į akį redaktoriui. Redakto
rių^ užmiršo, kad Vaidas gam
tos įstatymų verčiamas rutulo- ( 
jasi į kairę. Vaidą paleido iš 
darbo.

Prasideda prie aplinkybių pri
sitaikymo darbas: Vaidas, kailį 
permainęs, permaino ir savo ra- 
zumelį. Surenka jisai tuziną sa
vo kamarotų ir suorganizuoja 
“bendrovę”. Vaidas tampa “re
daktorius”. Jisai Naujienas kad 
šmeižia, tai šmeižia, net jo ka- 
marotai dreba.

Bet gamta rusti ir žiauri. Mu
sų Vaidą jinai be atlaidos rutu- 
lubja į kairę. Aplinkybės suėda 
Vaido bendrovę, o jo gazietą vė
jai išnęšioja. Musų karžygis 
kairėja, kairėja ir visai sukai- 
reja. Skubinasi jisai, pasigrie
bia savo likusius kamarotus ir 
bėga su jais prie bolševikų, ku
rie jį priglaudžia. Apžiūri: už
tektinai raudonas ir ik valiai 
kairus. Vaidas jau bolševikas ir 
dar rašytojas. Dabar jisai Ge
nys — Padaužų žvalgas sako 
Genių Dėdė. Gerai, čia, draugai, 
kalta pati gamta, Ii* tos aplinky
bės, tos prakeiktos.....

Vakar bolševikus šmeižęs, 
šiandien Genys jiems aklai tar
nauja ir šmeižia tuos, kurie ne 
bolševikai, ypatingai savo buvu
sį darbdavį.

Tai taip, trumpai sakant, vie
nas žmogus gyvas daiktas labai 
greitu laiku rutulojasi. Iš poeto 
pasidarė peckelis, iš pcckelio 
šmeižikas, iš šmeižiko bolševi
kas. Padaužų gildos biologas sa
ko, kad šitas žmogelis jau pra
deda vėl rutulotisf tiktai šiuo 
tarpu atgal, t. y. į dešinę. Pra
našaujama, kad už šešių mėne
sių jisai išsivystys į gerą vytį.

—Padauža.

dideles gerkles ir kietas kumš- 
Čias. Dabar jie rėkauja jr peša
si.

GYDOME VYRUS 
$50 'Ž,i" $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.

Evoliucija
(Ar tik nebus feljetonas?)
Padaužos jums, broliai, sako, 

kad evoliucija tikras f tiktas, o 
ne kokia ten teorija. Ir tas fak
tas labai aiškus: žmogus gali 
greitu laiku perkeisti savo kailį, 
protelį, jausmus ir kit-ką. Na, 
kam čia poetiškai kalbėti — ge
riau bėgkim prie dalyko.

Anuo metu Chicagoje gyve
no vienas vaikėzas. Jisai kelines 
prosijo ir eiles rašė. Eiles pa- 
švęsdavo vis kokiai nors lietu
vaitei. Jisai, pasak Padaužų 
žvalgo, tuo metu turėdavo var
dą šit kokį: Aidas.

Tuo metu tasai vyrukas buvo 
palšas — truputį tautininkas, 
truputį socialistas, truputį 
kriaučius, dar mažiau poetas. 
Tas, žinoma, Padaužų feljeto
nistui nerupi. Ale vis-gi reikėtų 
pasakyti, jogei tuose laikuose 
musų Aidas kartais užkeikdavo 
ant tautiečių, bet visada antau
sius daužydavo anarchistams ir 
kitokio plauko gyvūnams. Jo 
razumėlis toje gadynėje buvo 
neprasčiausias ir jausmai ne 
šuniški.

Paskui atėjo kitoki gadynė. 
Dievas prisakė Chicagos lietu
viams sutverti Naujienas, žodis 
stojosi kunu. Tas pats vyrukas 
jau daugiau nebuvo Aidas — 
pats Aido suminėj imas iš jo 
krutinės porą svarų juokų iš
traukdavo. Jisai virto socialis
tu — buvo ne kairus, ne deši
nys: ot, taip sau žmogus ir ga
na. Permainė nabagas savo kai
lį. Musų tautietis gavo darbą 
Naujienose už pisorių arba, kaip 
jis pats sakydavo, peckelį. Jisai 
dirbo ir baltą duoną valgė.

Kiek vėliau iš Maskvos vienas 
lietuvis atsivežė sėklų. Pasėjo 
tų sėklų Chicagos lietuvių ap
gyventose vietose, ir kad pradės 
dygti visokių piktžolių....Tas
piktžoles dabar mes lietuviškai 
vadiname bolševikais. Mokslo 
kalboje tai yra vadinami komu
nistai arba kumelistai. Kaip 
ten nebūtų, patvoriais tų pikt
žolių priaugo kelios kapos. Da
vė Dievulis tiems sutvėrimams

Metkotis nuluža

Anon meta, vejns drukts 
pontf, su dideliu, kaap rekstiu 
pelvu, išvažiavo tolej, tolej, pas 
vejną tokį pat dideli poną bur
žujų. Anon unt stancejes nu
vežė ano patejs paklusnus slu- 
ga. Nomej pasileke poną pati- 
poni.

Dvem nedėlioms suvėjus, nu
važiavo tas pats sluga parsivež
ti poną. Pons anon patekės 
klaus:—Ar nenutika kas nors 
mona namuse?

—Ne, nieks nenutika, tiktaa 
nulaužėm metkoti pejli? tarė 
poną sluga.

—0 kon teep dirbot, kad nu- 
laužėt, vėl klaus pons?

-—Nugi arkli kaap lupom ir 
nuluža! atsakė sluga.

—Koki arkli, kelis nulupot, 
kokims arklems? klaus pons.

Nu, ar dar Tajnista nežinaa, 
kad stalninemą arklem nulupom 
skūra. Kaap vežėm daktara su 
konigu ponee; konegs su dėde
liu pilvu, drukčiausis, vos į ka
rėta itelpa, be to dar kokiu dvi- 
ju birkvu sunkumo; arklee sma- 
ge betraukdami, jeme ir patru
kai pabūva dar kėlės dejnas ir 
padvėsė. Anus belupdami ir 
pejli nulaužėm.

—Ar visi padvėsė, klaus 
pons?

—Teep, visi aštuoni, ni vejna 
nebleka gyva, atsakė sluga.

—Bene poni suserga, kad 
teep greetaa važiavot klaus 
pons?

Nesusergo, bet numere, atsa
ke sluga.

—O dcl ko ana mirė?
—Sudegė tamistos dvars, kar

tu ir pati poni; buvom parvežė 
konigą su daktaru, mislijom be
ne atsegaus, bet kad jau bova 
ir pelenaa anos kuna išnešioti 
vėjo, tad ni kunigs, ni daktaras 
su lekarstom neką nemačije, at
sakė paklusnus poną sluga. —• 
Gaila metkote, vo giars bova, 
užbaigė sluga.—P. su R.

Iki tolimeunio pranešimo gydy
siu sergančius vyrus tokia maža 
kaina kaip $10.

Ateikite šian
dien, neatidė- 
Ilokite, neH 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
ji!, ateikite ir 
d a s i ž i n o- 
kite tikrą tie
są apie savo 
ligą. Egzami
nuojame su 
pagelba X-Ray

, ir Mikrosko
po. Jeigu yra reikalas dėl galu
tino ištyrimo ligos ir dėl užtik ri- 
rinimo gero gydymo, egzaminuo
jame taipgi kraują, šlapumą ir t.t.

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

Europines "CM 4 J®” -■OMO Gyduoles ■ M-

TIKRA PAGELBA
{čirškimai tiesiai j gyslas laike 

užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (jčirŠkimas gyduolių į 
gyslas) surevoliuci jonizavo visą 
medikalę praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydy.muį. 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 dc 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto ik 
5:30 vakare. Utaminke, seredoj ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Neda
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DR. W. R. REGISTER
109 N. Dearbom St., 

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

Jys galite būt išgydytas
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pasisekimo

Visi kenčianti nuo chroniškų, labai I 
s unkių ir uilpninan- I 
čių ligų, paninau- I 
<lokite šia proga. Į 
Gydymas* ir išgydy- I 
mas chron.Akų neu- I 
riti*, kraujo, odo* Į 
ir akiivio ligų, yra Į 
mono gyvenimo dar- I 
bas. Ai geriau no- I 
r u apsaugoti nvei- I 
katą klos šaJie. Į 
žmonių. vietoj būti I 
jų valdytoju. Ai ži- Į 
nuu, kad aA galiu I

J. K. Mabee nuteikti jumi ge- I 
riaurtj gydymą, koke Į 

yra žinomas me-dicinoi mokrtle.

■'606" “914”
TIKRĄ PAGELBĄ

^čirškimai teisiai i gysla* dėl kraujo I 
suirimo. (čirškimai tiesiai | gyslas pa- Į 
darė tikrą revoliuciją medicinos prak- I 
tikoje; ligos iki Aiol pripažintos neit- I 
gydoniomirt, dabar galima su Aituo mo- | 
kaliniu budu iAgydyti. AA vartoju savo | 
praktikoje visus vdliausduo serums čie- | 
pus, antitoksinus, speciales jčirAkimui 
gyduoles, vėliausiai išrautus ir geriau- | 
sius įrengimus dėl greito iAgydymo sun
kių ligų. Prisidėkite prie didelio nkait- 
iiaus užganėdintų ir iAgydytų žmonių, 
kurie kasdien ateina | mano gydymo 
kambarius. Ateikite Aiandien dėl itegsa- 
minavimų dykai.
$10 X-Ray egzeminacija $1

Chicagos gyventojas suteikia 
savo patarimą

“Chicago III.
“Gerbiamas Dr. Mabee,

“AA noriu jums tarti daug sykių 
ačiū už gerą gydymą ir iAgydymą, 
kur| aA gavau nuo jūsų. Kaip jus 
atsimenat, aA visuomet kentėjau nuo 
nauritis/ ir l»eveik iileidau visą savo 
turtą suradimui palengvinimo. £jau 
nuo vieno daktaro prie kito, paga
linu atsidūriau sanatorijoj, Battle 
Creek, M'chigan. Ir tai dar nega
vau pageiboH.

“AA praktiškai buvau visai bejė
gis, kuomet skaičiau jūsų apskelbi
mą iaikraAtyje ir tuojau atvažiavau 
pas jus. Labai buvau jums dėkin
gas už pareiAkimą, kad jus po egza
minavimo galėsite mane iAgydyti. 
AA tuojau pradėjau vartoti jūsų gy
dymą ir gavau greitą pagelbą nuo 
jūsų puikaua gydymo. AA dabar esu 
visai, sveikas h- kaip naujas žmo
gus.

“Mano garbės žodžiu rekomenduo
ju jūsų gydymą bile kokiems ser
gantiems žmonėms ir patariu pasi-
mntyti tu jumh. Ru pftgnrl>a, 

vvagman. 
4338 Bosvvorth.”

Kokios rųšies žmogus 
jus esate?

Ar jus esate stipru*, sveikai*, ener- 
gingas, pripildytas "pep” ir vikrumų? 
Ar jus esate silpnas plonas, nervin
gas, turite chroniAką ir sunkią ligą ar
ba silpnumą per jūsų neapsižiūrėjimą?

Nežiūrint kokia sveikatos padėtis jū
sų yra arba kokia priežastis, jus pri
valote sužinoti, kaip jus galite atgauti 
savo sveikatą, stiprumą ir energiją. A4 
pagelbėjau tūkstančiams. AA galiu pt- 
gelbėti jums ištobulinti vyrižkumą. 
Jus mokėsite tiktai ui pasekmes. Va
landos nuo 9 ryto iki 5:30 vai. vakare. 
Utarninke, Seredoj ir Subatol nuo 9 ry
to Iki 8 vai. vakare. Nedalioj nuo 9 
ryto iki 1 po pietų. *

DR. J. R. MABEE
337 W. Madison S't., Chicago, 1)1.

' (-------- HOUSE OF HEALTH-------

Kraujo Suirimai
Slaptos I Užkrečiamos 
Ligos | Ligos

Gydomos geriausiu ir pasekmingiau- 
siu metodu

Nauji Arsphenftmine ir Luescide gy
dymai yra ge
riausi ir tikriau
sia išgydymas 
nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai didelio skai
čiaus atsilanky
mo ligonių pas 
Dr. Ross gydymo 

______ tų jis galėjo 
Dr. B. M. Rom atpiginti/'' kainas 
35 S. Dearborn St nuo f

KRAUJO 
BANDYMAS '

Suradimas ir ištyrimas 
tikro diagnozo

Mes darome X-Ray ir 
mikroskopiškus ' egza
minavimus. Kraujo 
bandymus, Opthalmos- 
cope, Kraujo spaudimą 
V I S A I S MOKSLI
NIAIS BUDAIS reika
lingais dėl teisingo iš
bandymo ir tikrų gy- 

. domų pasekmių. Musų 
NUŽEMINTOS KAI
NOS dėl PILNO egza
minavimo

Ligos teisingai suprastos yra pusiau 
iAgydytos. Jei jus kenčiate, atsižadėkite 
daugiau kentėti nuo pažadų ir “spėlio- 
jančių” daktarų. Ateikite J HOUSE OF 
HEALTH dėl pilno Fizinio ir Labora
torijos Egzaminavimo, čia atskleisime 
jūsų sveikatos stovi kaip knygą.

“Jaučiasi Kaip Naujas Žmogus**

$12.50 iki $5.00 
Delei pasekmingų rezultatų ir labai 
žemų kainų, atsilanko labai daug 
žiąonių. Tūkstančiai jau yra pasveikę 
ir yra laimingi.
Dešimtis gydymo kambarių yri. pa
skirta dėl sergančių.

SPECIALIS GYDYMAS 
už PUSĘ KAINOS 

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

Pastebėkite labai žemas kaina> 
tiktai trumpam laikui

Specialia Intervenous Gydymas, $5 
iki $10 Laboratorijos ir X-Ray Egza 
minacija už tą pačią kainą. Lymph 
Serum Gydymas dėl Silpnų Vyrų, $5 
Kaulų Raumenų ir Nervų Gydyme* $2 iki $6 
Gydymas Odos ligų — Actlne Rnyu, $3. 
Kio-Chemic Kraujo Serum Gydymą*, |10. 
Pasitarimas ir Egzaminacija Dykai 
Reikalaukite knygelės dėl Specialių 

Ligų. Duodamos veltui.
Vyrų priėmimo kambarys, 506—Mo
terų priėmimo kambarys, 508—Kal
bame visokias kalbas.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St., kamp. Monroe, 

Chicago.
Penktas aukštas, Crilly Namas

25 metai tame Name
VALANDOS:

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

Pauedžly, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 vakare.

John Stryczek, 1784 Penn Avė., Gary, 
Ind., sako: “Viri dviejų metų aA ken
tėjau nuo puikų ir kraujo trul>e!ių. Bu
vo iAsiplėtoju^i po visą mano kūną. AA 
buvau praradęs vilt j. Šešios savaitės at
gal aA atsilankiau pas jus. Šiandien aA 
jaučiuosi kaip naujas žmogus. Aš noriu, 
kad kiekvienas kenčiantis žinotų apie 
mano kentėjimą. Kiekvienas gali atsi
kreipti prie manęs.“

Ką Mes Darome Kitiems, Tą Mes 
Galime Padaryti ir Jums

Muk kviečiame jumis atailankyti <1e! pasitarimo dykai, nėra skirtumo kokia 
liga jūsų yra ir kn« negalėjo išgydyti* 
Mes gydome visos chroniškas ligas vi
rtame žmogaus kūne — Nervų, Kraujo 
Odos ir Speciales liga» Vyrų ir Mote
rų. Reumatizmą, Neuritis, Acidosis, Plau
čių, Kepenų, Skilvio, Širdies, Inkstų li
ga*. Visas formas kataro. Dusulio. Žo
džiu, gydome visns sunkins ligas, kurių 
kiti negalėjo iAgydyti.

Mueų štabas yra patyrę gydytojai, su
teiks jums didelę pagelbą pasitarime 
Hunkiose ligose. Ateikite šiandien. Aj>- 
Haugokit savo sveikatą. Valandos: Kas
dien nuo 9 ryto iki 5:30 vakare. Utar
ninke, Seredoje ir Suimtoje iki 8 va
kare. Nedėiioj nuo 9 iki 1 dieną.

Housę^Heaitbunuuma* icmDiMo

164 W. Washington St.
< ------------------------------------------------ f

Lietuvos darbininkų sa
vaitinių laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
Gaunamas “Naujienų” 

Ofise ir skyriuose. 
Kaina 5c.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS


