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Franci] os valdžios 
krizis tęsias

v

Japonų minios protestuo
ja Amerikai

Sovietai paskelbė karo padėtį 
Kazaniuj

Valdžios krizis Francijoj 
tebesitęsia

Prezidentas Millerand’as nusita
ręs laikytis, nebojant didžiu
mos reikalavimo rezignuoti.

PARYŽIUS, birž. 6. — Prezi
dentui Millerandui pasiryžus ne
nusileisti kairiųjų partijų reika
lavimams, kad jis rezignuotų, 
politinė padėtis Francijoj pasi
darė labai įveržta.

Šiandie Millerand’as turėjo 
pasikalbėjimų su devyniais ar 
dešimčia senatorių ir parlamen
to atstovų, ir visiems jis pasa
kė, kad jis laikąs savo konstitu
cine priederme pasilikti prezi
dento suole iki jo septynerių 
metų terminas pasibaigsiąs.
Kalbama apie pakeitimą konsti

tucijoj.
Nežiūrint tokio Millerand’o 

nusistatymo, aplama nuomonė 
yra tokia, kad jis bus priverstas 
pasitraukti ir turės pasitraukti, 
gal būt <po dienos, po antros.

Kai kurie kairieji parlamen
to nariai žada pasiūlyk, kad bu
tų padaryta pakeitimų respubli
kos konstitucijoj. Jie sako, kac 
esamoji konstitucija pilna mo
narchinių tendencijų. Jų many
mu, Francijos prezidento termi
nas turįs būt sutrumpintas, a- 
žuot septynerių metų apribotas 
ketvertais metais, taip kaip 
Jungtinėse Valstijose.
Parlamento posėdžiai atidedami 

iki antradieniui.
PARYŽIUS, birž. 6. — Radi

kalų vadas Herriot, kurs vakai 
atsisakė imtis sudaryti naują 
ministeriją kol p. Millerand’as 
pasiliks prezidentu, šiandie tu
rėjo konferenciją su Painleve, 
Briand’u, Boncour’u, Varren- 
ne’u ir kitais frakcijų lyderiais.

Kairiųjų planas dabar — lau
kti, ką p. Millerand’as pradės. 
Atstovų gi rūmai, atlikę šiandie 
formalę mandatų patvirtinimo 
procedūrą, paseks senato pavyz
džiu : atidėg posėdžius iki atei
nančio antradienio. Per tą laiką 
kabinetas, kurį p. Millerand’as 
nori sudaryti, turėtų būt pasi
ruošęs prisistatyt parlamentui.

Milžiniškas Japonų prote
stas prieš Amerika

Smerkia Jungtines Valstijas 
kaipo pasaulio taikos priešą.

TOKIO, Japonija, birž. 6. — 
Vakar įvyko čia milžiniškas pro
testas prieš Jungtines Valstijas 
dėl išskyrimo japonų imigraci
jos.

Didelių dideliausia imtynių 
salė buvo kimštinai prisikimšusi 
žmonių, kurių galėjo būt gal 
daugiau kaip 30 tūkstančių. Da
lyvavo daugelis įvairių vald.N 
ninku, suvažiavusių iš beveik vi 
sos Japonijos, čiajau buvo įžy
mus parlamento nariai ir spau 
dos atstovai.

Nežiūrint tokios minios, su
sirinkimas buvo ramius ir tvar
kingas. Kiek susijaudinimo bu- 
vo ypač perskaičius rezoliuciją, 
kad butų su didžiausiomis iškil
mėmis palaidotas tasai japonas, 
kur andais ties Amerikos am
basada pasidarė hara-kiri (nu
sižudė persiskrosdamas sau pil
vą) protestui prieš Ameriką dėl 
uždarymo durių japonų imigra
cijai.

Mitingo oratoriai aštriai sme
rkė Jungtines Valstijas, išva
dindami jas pasaulio taikos 
priešu.

Sovietai paskelbė karo 
padėtį Kazaniuj

Kaimiečiai kelia maištą dėl val
džios persekiojimo degtinda
rių.

RYGA, birž. 6.- —— Maskvos 
Tzviestija” praneša, kad Kaza- 

niaus srity tapęs paskelbtas ka
ro stovis. Kaimiečiai pakėlę 
maištą dėl to, kad “čekos” žmo
nės pradėję aštrią kovą su slap
tais degtindariais. Buvę suim
ta apie 6000 slaptų degtinės da
rymo įstaigėlių, sunaikinta dau
gybė naminės degtinės ir su- 
konfiskuota atliekamoji dalis 
ūkininkų javų, kuriuos jie, a- 
žuot pardavę, skubinas pavers
ti degtine.

Rusijos pakraščių srityse 
maištai ir sukilimai ne tik nesi
liauja, bet visur didėja. Tuo 
tarpu valdžios geležinkeliai ne
pajėgia greitai pergabenti ka
riuomenės iš vienos vietos į ki
tą, kur ji labiausiai butų reika
linga. Raudonoji armija, ve
danti dabar kovą su sukilėliais 
Turkestane, nieko negal padary
ti gerai apsiginklavusioms vie
tos gentims, tuo taipu sukilimai 
Amūro, Jakutsko ir k. srityse 
nuolatos didėja.

Per pastarąsias šešias savai
tes daugiau kaip penki šimtai 
sovietų valdininkų buvę maišti
ninkų nužudyta, žymiausias 
tarp jų tai Krimo komisaras El- 
jasevič, užmuštas netoli Sevas
topolio dabar, kai jis grįžo iš 
komunistų partijos kongreso 
Maskvoj.
Mirties bausmė tariamiems len

kų šnipams.
ODESA, birž. 6, — Sovietų 

teismas pasmerkė mirties bau
smėj Dr. Mariją Naidionovą ir 
keturis kitus asmenis dėl taria
mo jų šnipavimo Lenkams. Nai- 
dionova buvo kaltinama, kad 
aike savo darbavimos ligoninėj 

ji buvus sudarius šnipų organi
zaciją, į kurią buvus pritrau
kus keletą armijos oficierų ir 
sovietų tarnautojų.

BILIUS TEIKIĄS 21 METŲ 
MOTERIMS BALSAVIMO

TEISŲ
LONDONAS, birž. 4.— Par- 

amento komisija priėmė bilių, 
kuriuo moterims sulaukusioms 
21 metų amžiaus, teikiama bal
savimo teisės.

Gal bus išgelbėta 
25,000 asm. nuo 

deportavimo
Atstovų Rūmai priėmė kong- 

resmano Sabatho rezoliuciją
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'Mano įnešta rezoliucija, kad 
butų leista Amerikoj pasilikti 
žmonoms ir vaikams piliečių, 
deklarantų j tų, kierie turi pir
mąsias Amerikos pilietybės po- 
pieras] ir dvasininkų, ir ki
tiems virš kvotos įleistiems, 
<uriė buvo apleidę uostus prieš 
gegužės dvidešimt šeštą die
ną, šiandie tapo Atstovų Rūmų 
priimta.

Dėsiu visų pastangų, kad ji 
jutų ir senato priimta.

Kongresmanas (pasirašo)
SABATH

Kai kurių Jungtinių Valsti
jų Apskričių Teismų nuspren
dimu, kad piliečių ir dvasinin
kų žmonos ir vaikai gali būt 
įleisti Amerikon neatsižvel
giant į kvotą, buvo jų įleista 
gana didelis skaičius. Andais 
betgi Aukščiausias Teisinas že
mesniųjų teismų sprendimą at
mainė, sakydamas, kad toks 
įleidimas yra priešingas įsta
tymui ir kad todėl jie negali 
būt įleisti, jeigu jų kvota yra 
išsibaigus.

Ino budu Amerikos piliečių 
žmonos ir vaikai, kurių pasta
ruoju laiku buvo įleista virš 
kvotos tarp 22 ir 25 tūkstan
čių, turėjo, būt vėl surinkti ir 
deportuoti iš Amerikos!

Naujuoju imigracijos (Įstaty
mu, kurs įeis galioti nuo lie
pos 1 d., Amerikos piliečių ir 
bot kurio tikėjimo dvasininkų 
žmonos ir vaikai yra išskiria
mi iš kvotos. Todėl gi, atsi
žvelgiant į to naujo įstatymo 
dėsnį, leidžiantį tokių asmenų 
įvažiavimą virš kvotos, butų 
dabar visai nežmoniška depor
tuoti juos, kad jie palaukę ke- 
lioliką dienų galėtų vėl grįsti 
Amerikon.

Del to tai kongresmanas A. 
J. Sabath, chicagietis, praeitą 
trečiadienį įnešė Atstovų Bu
muose bendrą rezoliuciją, kad 
em/igrantams, kurie išplaukė 
Amerikon prieš š. m. gegužės 
26, nors jie atvyko virš kvo
tos, butų leista Amerikoj pa
silikti.

Jei dabar kongresmano įneš
tą ir Atstovų Bumų priimtą 
rezoliuciją priims ir senatas, 
tuomet likimas tų kelių dešim
čių tūkstančių ateivių, mote
rų ir vaikų, bus išgelbėtas.

Graikai ruošiasi įsiveržti 
Albanijon

Laukia tik Jugoslavijos žygio, 
kurs duotų jai tam preteksto

LONDONAS, birž. 6. — Daily 
Express žiniomis, Anglijos mi- 
nisteris Atėnuose pranešęs savo 
valdžiai Londone, kad Graikija 
nutarus pasiųsti kariuomenę 
Albanijon savo interesams gin
ti, jeigu tik Serbija bandysianti 
užimti kai kurias Albanijos .sri
tis.
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Klaipėdos Gubernatorius

Kancleris Man pirmą 
bandymą laimėjo

n.* V

Jo pasiūlytas Dawes’o raportas 
didžiuma parlamento balsų 
priimta.

BERLINAS, birž. 6.—Reich- 
tagas 247 balsais prieš 183 šian
die priėmė kanclerio Marxo pa
siūlytą priimti Dawes’o eksper
tų raportą.

Nacionalistų įnešta nepasiti
kėjimo valdžia rezoliucija buvo 
reichstago 239T balsais prieš 
194 atmesta.

Nacionalistai pasisakė, kad 
jie nusistatę prieš Dawes’o ra
portą. Priimti jį jie galėtų* tik 
ta sąlyga, jei butų duota garan
tijų, kad Ruhras bus evakuotas, 
ištremtieji vokiečiai sugrąžinti 
į savo vietas ir aliantų rankose 
esantieji vokiečių kaliniai palei
sti.

Kanclerių Marx’ą parėmė so
cialdemokratai ir buržuazinės 
valdžios partijos.

Smarki audra Illinois 
valstijoj

Keletas žmonių žuvo.

Praeitą ketvirtadieių Illinois 
valstijos viduriu siautė didelė 
audra, dėl kurios keletas žmo
nių žuvo.

Arti Tower Hill audra sugrio
vė trobelę, kurioj buvęs Virgil 
Page tapo užmuštas.

Danvillėj perkūnas užmušė 
moteriškę Amelią Welsh, 31 me
tų.

Milmine, arti Monticello, vie
nas žmogus užmušta.

Springfielde perkūnas nutren
kė Harry Mainscottą ir sunkini 
užgavo jo sūnų. Užmuštas taip
jau vienas arklys.

Del smarkaus lietaus paga
dinto kelio, arti Vermonto susi
kūlė C., B. and Q. prekių trauki
nys. Mašinistas ir jo padėjėjas 
buvo užmušti.

PINIGUKŪRSAS
Vakar, birž. 6 d., užsienio lini

jų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma' Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ........ $4.30 
Belgijos, 100 frankų .........  $4.40
Danijos, 100 kronų ............... $16.85
Italijos, 100 lirų ......................
Francijos, 100 frankų ...........
Lietuvos, 100 litų ...............
Norvegijos, 100 kronų .......
Olandijos, 100 florinų...........
Suomijos, 100 markių .........

$4.95
$10.30
$13.56
$37.43 ,. .
.. $2.52tines

Naujienų Ekskursija 
Klaipėdoj pasitikta 

su muzika
Ripkevičius praneša, kad kelio- 

nž buvus puikiausia.

Vakar 11:05 vai. iš' ryto Nau
jienos gavo telegramą nuo Nau
jienų ekskursijos palydovo A. 
Ripkevičiaus iš Klaipėdos su 
pranešimu, kad Naujienų eks
kursija jau pribuvo Klaipėdon 
kad kelionė buvusi smagi ir kad 
Klaipėdoje ekskursiją pasitikę 
pats Klaipėdos gubernatorius 
su muzika. “Viskas puikiau 
šia”, džiaugsiu ingai priduria 
Ripkevičius, r baigdamas savo 
trumpą telegramą.

A. Ripkevičiaus telegrama iš 
Klaipėdos tapo išsiųsta birželio 
6 d. išryto ir skamba sekamai:

“Memel, June 6, 1924. 
“Naujienos, Chicago.

“Pribuvome Klaipėdon. Ke
lionė buvo smagi. Klaipėdoje 
Naujienų ekskursiją pasitiko 
gubernatorius su muzika. Vi
skas puikiausia.

Ripkeviče.”
Naujienų ekskursija išplaukė 

iš New Yorko laivu Leviathan 
gegužes 24 dieną. Naujienų ek
skursijoj išviso važiavo 120 
žmonių. Iš Londono ekskursija 
toliaus plaukė laivu Baltara į 
Klaipėdą ir Klaipėdon pribuvo, 
kaip matyt iš Ripkevičiaus tele
gramos, birželio 5 dieną, kaip ir 
buvo nužymėta be jokių sutru- 
kimų. Yra smagu, kad pats 
Klaipėdos gubernatorius taip 
gražiai pasitiko atvykstančius 
Lietuvon amerikiečius po Nau
jienų vėliava.

Paštininką algy kilius 
kongreso priimtas

Paštininkai gaus $300 daugiau 
algos metams.

WASHINGTON, birž. 6. — 
Kongreso konferencijos komisi
jos raportas dėl padidinimo pa
što tarnautojams algų biliaus 
tapo šiandie atstovų buto pa
tvirtintas ir pasiųstas preziden
tui pasirašyti. Tuo biliu pašti
ninkams pridedama 300 dolerių 
daugiau prie jų dabartinės me- 

algos.

Rusai nori reformuot 
kalendorių

Savaitė turėtų būt iš penkių die
nų, su keturiom darbo die
nom.

MASKVA, birž. 6. — Nepa
vykus panaikint sekmadienį ir 
įvesti pirmadienį kaipo pasilsio 
dieną, profesinių darbininkų są
jungos taryba daro projektą re
formuoti kalendorių iš pat pa
matų.

Su lyg reformos projektu, kur 
dabar paduotas specialiai komi
sarų tarybos komisijai peržiūrė
ti, metai susidėtų iš 360 dienų, 
paskaidytų į 12 mėnesių, po 30 
dienų į kiekvieną mėnesį. Kiek- 
Vienas mėnuo susidėtų iš 6 sa
vaičių, o kiekviena savaitė iš 5 
dienų, kurių tik keturios butų 
dirbamos, o penktoji — šventė, 
pasilsio diena. Viena diena turė
tų 25 valandas, o valanda — 57 
minutes.

RUSIJA RUSIJOJ — “SSCR”.
O UŽSIENY —< “USSR”

PARYŽIUS, birž 6. — Fra1? 
cijog pašto vyriausybė išleido 
pastabą, kurioj sakoma, kad 
Rusų pašto vyriausybe davus 
žinoti, jog Rusijos oficialia var
das dabar esąs “Union dės So
cialistas Soviet Republiąųes”. 
sutrumpintas į “Uss;: ’.

^Rusiškai tas ofic’alis Rusi
jos vardas rašoma • SSSR” — 
Sojuz Socialističeskich Sov’*et- 
skich Respublik.]

Greito Telegramų 
Išmokėjimo Pavyzdžiai

Sulig naujos Naujienų systemos siunčiamos 
per Naujienas telegramos yra išmokamos Lie
tuvoje į 3 ar 4 dienas po išsiuntimo.

NE SYKĮ VIENOK TELEGRAMOS ESTI 
IŠMOKAMOS Į 1 AR 2 DIENAS.

Štai dvejetas paskutinių pavyzdžių: 
Piniginės telegramos

Viktorijai Janušienei,
Želvių kaimo,

Užvenčio valsčiaus, ir 
Franciškai Nekrošienei,

Pašaltunų kaimo, 
Raseinių valsčiaus.

v Šitos telegramos tapo iš Naujienų išsiųstos 
birželio 4 dieną 8 valandą vakare; o birželio 6 d. 
7:35 vai. iš ryto Naujienos gavo iš Lietuvos ban
ko telegrafinį pranešimą, kad šios telegramos 
jau tapo išpildytos. Reiškia pinigai tapo išmo
kėti ir telegramos suvaikščiojo į Kauną ir atgal 
į 35 valandas ir 35 minutes. Tai žinoma yra 
greičiausias reikalo atlikimas ir tuo tarpu ne 
visos telegramos taip greit gali būti išmokėtos, 
yra užtikrintas betgi visų be skirtumo telegra
mų išmokėjimas Lietuvoje į 3 ar 4 dienas po jų 
išsiuntimo iš Naujienų.

Iš Naujienų dabar telegramos išeina kas
dien apie 4 vai. po piet. Telegramų orderiai 
gauti po 4 vai. yra paliekami išsiuntimui ant 
rytojaus.

Greitą telegramų išpildymą Lietuvoje Nau
jienoms atlieka Lietuvos Koperacijos Bankas, 
su kuriuo Naujienos nesenai pradėjo vesti rei
kalus.

Naujienų systemos piniginės telegramos 
kainuoja tik 50 centų, nežiūrint kokio ilgumo 
yra adresas. Tai negirdėtas stebėtinas pigu
mas, bet jis tapo atsiektas naudai visų kas 
tik siunčia pinigus Lietuvon.

Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon 
telegramų per Naujienas. Kamgi jie turi laukti 
visą mėnesį ar ilgiau, kada jie gali gauti pinigus 
į 3 ar 4 dienas, o jums tas nekaštuoja brangiau.

NAUJIENOS.

Vilniaus krašto lietuvių 
mokytojų suvažiavimas

KAUNAS. — Birželio 9 ir 10 
dienomis Vilniuje turės įvykti 
visuotinas Vilniaus krašto lie
tuvių mokytojų suvažiavimas. 
Kadangi laikas suvažiavimui 
parinkta toks, kai jau sodžių 
mokyklose darbas bus baigtas, 
tai suvažiavimo organizuotbjai 
tikisi, kad mokytojai ir mokyto
jos dalyvaus jame skaitlingai.

SPROGO KATILAS; UŽMUŠĖ
ŽMOGŲ

MATHJSTON, Miss., birž. 5. 
— Staples lentpjūvėj sprogo 
garinis katilas, užmušdamas 
lentpjūvės savininką Starnesą 
ir vieną darbininką, Johnsoną. 
pavojingai sužeisdamas.

ŽMOGŽUDYBĖ.
CHICAGO. — Kaž-kokie dų 

vyrai vakar nušovė Joseph’ą 
Robertą, 25 metų, gyv. 1305 
F^gmont Place, patykoję jį neto
li namų. Užmušikai pabėgo. 
Manoma, kad tai juodrankių 
kerštas.

Chicago ir apielinkė. — šian
die niaukstosi; po pietų ar va
karop veikiausia bus lietaus; 
maža atmainos temperatūroj; 
vidutinis mainąsis vėjas.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:23
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Negirdėta Pramoga

PIKNIKAS
• «

— Rerigia —

Susivienijimas Lietuvių Dr-jy ant Bridgeport
Naudai Chicagos Lietuvių Auditorium

Nedėlioj, Birželio-June 15-tą d., 1924 m.
BLINSTRUPO DARŽE, JUSTICE PARK

ŠIANDIEN ir mažiausios abejonės nėra kad AUDITORIUM 
SVETAINĖ be tolimesnes pertraukos ar vilkinimo bus pastatyta gry
nai lietuvių pastangomis ii* pinigais. Nirinti persitikrinti atvažiuo
kite piknikan kuris atsibus virš minėtoje dienoje.

Bus dalinamos dovanos ir visi atsilankiusiejio turės progų daly- 
vauti dovanų laimėjime. Bus žaismės, šokiai, dainos, vaišės ir tt. 
Irgi bus kalbos nes pakviesta yra žymiausi veikėjai kalbėtojai.

Rengiasi visos Chicagos ir apielinkes lietuviai su šeimynoms tos 
iškilmingos pramogos pamatyti, kokios dar Chicagiečiai neturėjo ir 
nebuvo matę. Bus apvainikavimas Chicagos Susiveinijimo Lietuvių 
Draugijų darbuotės. Bus plačiai ir nuodugniai išaiškinta kaip Chi
cagiečiai lietuviai nugalėjo sunkiausias kliūtis ir Auditorium' Svetainę 
greitu laiku pabaigs statyti. Tai yra milžiniškas darbas ir sunkioji 
pusė jau pergalėta, šiandien jau niekas neabejoja kad Auditorium 
bus investuoti pinigai didelis pelnas. Jau šiandien Pirmo Mortgage 
Goki Bonus gvarantuojama 6 ir nuošimčių. Visi lietuviai atva
žiuokite piknikan ir praleisim laiką linksmai ant tyro oro.

KVIEČIA KOMITETAS.
Chicagos Lietuviu Auditorium Corp. Generališkas Ofisas: 

840 West 33rd St. Tel. Yards 2790.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

4

“lietuviškai”. Su

m*

Iškilmingas Piknikas
Rengiamas

DRAUGYSTĖS D. L. K. KEISTUČIO
Atsibus

Nedėlioję, Birželio 8, 1924
NATIONAL DARŽE

Riverside, III.
Pradžia 10 vai. ryto, ir tesis iki vėlumai.

Griež PHILLIPS muzika.
širdingai kviečiame visuomenę atsilankyti į musų rengiamą pik

niką ii- užtikrinam iš kalno, kad busite pilnai užganėdinti.
KOMITETAS’.

VIS TIK “LIETUVIŠKAI IR 
LIETUVIŠKAI”.

Jau, rodos, bus gana senas 
priežodis, jeigu kas ką padaro 
labai liurbiškai, tai sakoma kab
leliuose
Kaunu tas pats. Šiaip viskas 
lyg apleista, padrikai. Kaip 
kas nors pasirengia atvykti, 
kaip tik kokia nors iškilmėlė 
rengiama, tuoj suskanta taisy
ti, šalygatvių duobes lopyti, 
duris, langus ir tvoras teplioti 
varsomis ir tt. Taip buvo ir šie
met, prieš pat gegužio 15 d. 
iškilmių dieną ai’ tai su įsaky
mu, ar be įsakymo, visas mies
tas sukruto sujudo taisytis, lo- 
pytis, valytis, švarytis, taip 
kad tai dienai nepaspėjo nė nu- 
maliavotos sienos, durys, langai 
nudžiūti ir daug kur buvo pri
sagstyta lentelių, popierėlių 
“Atsargiai; dažyta”.

Čia man prisimena apitingi-' 
nės kaimo moteriškės būdas. 
Kambarys, lovos, stalai, asla — 
viskas nešvaru, netvarkiai, iš
mėtyta, prišmeižta. Kaip tik įė
jo į kambarį svetimas žmogus, 
tuoj šeimininkė lyg pabudus — 
šluojasi, valosi, viską tvarko, 
lyg tarytum; tik tam svečiui 
reikalinga švara ir tvarka. O 
tuom svečiui tik ūpą sugadina ir 
dulkėmis pavaišina.. —Pr.br.

Viešas Pareiškimas

SS3

Didelis Metinis Nedėlnienio Mokyklos Piknikas
RENGIA LIETUVIŲ LIUTERONŲ PARAPIJA

Nedėlioj, June 8 d., 1924 m.
Stickney Grove2 Lydos, I1L, Harlem Avė.

Pradžia 10 vai. ryte. \ ,,z-y “■ įžanga 35c. ypatai.
Visus kviečiame atsilankyti, senus ir jaunus į iškilmingą pikniką, bus 

daug laimėjimų ir linksmų žaislių. Visus kviečia KOMITETAS.

ŠIUOMI pranešu visiems Bri- 
ghton Parko* lietuviams kad ati
dariau Real Estate ofisą po nu
meriu 4403 So. Mozart St. Chi
cago, III., kur perku ir parduo
du namus ir lotus Insurinu na
mus, rakandus, automobilius, 
krautuves ir langus: Taipgi esu 
Notary Public ir statau bei tai
sau namus pigiai, gerai ir grei
tai.

Valandos nuo 5 P. M. iki 9 P. 
M. nedėlioj nuo 10 A. M. iki 
P. M.
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(“1ULBRANSEN
VJt The Ttegistering Piano

JOSEPH C. ENCHERIS 
Real Estate and Builder

4403 South Mozart Str.
Tel. Lafayette 8662 

Chicago, III. 
(Apskelbimas)

TEMYKITE VISI!
Pirmos klesos naujai 

įrengtas Restaurantas, 
ant West Sides. Gamina
me naminius valgius už 
labai prieinamą kainą. 
Atsilankykite ir persitik
rinkite.

Kviečia savininkas

A. WULGAUSKAS
2159 W. 22nd St.

Didelis Atidarymas
Subatoje, Birželio-Jene 7tcį d., 1924

Mes persikraustėme į musų naują vietą gražiausią visoj anielinkėj. Kad tin
kamai paminėjus šį nuotikj, mes įsigijome daugybę visomų stailų Siutų, Vir
šutinių ir Apatinių Marškinių ir kitokių augštos rųšies* Vyriškų Drapanų.

NORĖDAMI]I PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- F I NYTI VISADOS KREIPKITĖS į I PAS MUS. TAS JUMS BUSc, 
| ANT NAUDOS. | 

S. L FABIONAS CO.

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. Bolevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes, d

Siutai Padaromi
PAGAL JUSU ORDERI 

padaromi už

$29.50
ir augščiau

Mes vartojame vien tik 
augštos rųšies materijolą 
ir garantuojame gerą fiti- 
nimą, arba grąžiname Jums 
pinigus. Musų darbas ge
riausias

ŠIAUDINĖS SKRY
BĖLĖS

Išsirinkite Jūsų Skrybėlę 
čia. Vėliausios stailos. šiau
dinės ir Panamos

$1.95
ir augščiau

Marškiniai
Pas mus randasi vėliausių 
stailų su kalnieriais iš to 

paties audimo ir kitokių

$1.95
ir augščiau

VYRIŠKI APATINIAI 
MARŠKINIAI

Geriausio materijolo

$1.00, $1.65, $1.50
VYRAMS PANČIAKOS

Paprastos ir šilkinės po

25c. 50c.
ir augščiau

MES ATLIEKAME PIRMOS KLESOS VALYMO, PROSINIMO IR TAI- 
SYMO DARBĄ PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

UŽDYKĄ! UŽDYKĄ!
Su kiekvienu pirkiniu $1.00 ar daugiau 
vertės, duodame drabužių valymui Bru- 
šių. Geros rųšies vertės $1.00. Visai do
vanai. '. s

NEPAMIRŠKITE musų naujo adreso: 
3462 So. Halsted Street, — 2-ros durys 
į žiemius nuo'35-toą gatvės. Mes pir
miau buvome 3512. Už 35-tos gatvės.

Tel. Boulevard 5741 H. J. ARENSLOUIS POLNEY

L&F. Tailors&Men’s Furnishers
THE MBN’SSTORE

,3462 South Halsted Street, M Chicago, Illinois
Duodamę molinas C. D. M. štampas. Krautuvė atvira kiekvieną vakarą.

'V

DEL TEISINGO IR GERO PATARNAVIMO DEL JŪSŲ PLUMBINGO IR 
NAMŲ APŠILDYMO REIKMENŲ MATYKITE

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisui
127 N. Dearborn St., Room 111-11 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6 
Gyvenimo vietai

8328 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1810

Valandos: aue 6 iki S v. ▼. kiek
vieną vakarą, iiskyrua ketvertą. 

Nedilionda nuo 9 iki 12 ryte.

>— ....... . ■

JOHN KUCHINSKAS
LIETUTIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd SU arti Laaritt St.
Telephonaa Canal 2552

Valandos i 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir. Pėtnyčioj nuo 9 t- iki A y. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas Ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiass 

lengvomis iftlygomis.
s

S. W. BANES, Advokatas 
Val.i 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building 
71 Weet Monroe Street, Chicago. 

Telephone Randolph 2900 
Rėz. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 0 vaL

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietavya Advokatu 

Dienomis Room 614-516 
127 N. Dearborn SL, 

Telephone Randolph 6584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

Tel. Dearborn 9057
•D ' A, A. SUKIS

ADVOKATAS

Ofisas vMumleatjji
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashintton St.

Cor. Waihington & Clark

Karai Tel.i Eyde Park 81596

Gulbransen registruoti pianai yra geriausi pianai pasauly-
■ jc kaipo muzikališki instrumentai.

Jie yra vienatiniai pianai iš artistinio atžvilgio ir jie išduo-
■ da labai lengvai balsų. Jie yra grojami muzikos roleliais ir 

pėdais, kaip ir kiti instrumentai tokios pat rųšies.

J Gulbransen registruotų pianų kiekviena nota yra tikra. Ant
■ jo galima groti su visu jausmu, gyvenimu, delikatnumu ko- 
H kią tiktai pianų muziką jus 'kada nors girdėjote.
■ Tie yra faktai ir mes norime, kad jus nesumaišytumėt Gul

bransen su kitos panašios rųšies instrumentais. Mes pašiū
ra lome apžiūrėjimą jų, kaip yra lengva groti ant registruoto

piano, nes registruoja kiekvieną dasilytėjimą, registruoja
■ jūsų laiką, registruoja jūsų patyrimą.

Keturi Modeliai — Nacionaliai Apkainuoti

$420 ■ $495 ■ $575 ■ $650
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VITAK-ELSNIG COMPANY
VISKAS MUZIKOJE 

4639 South Ashland Avenue,

Garsinkities

z

H Br

l I

M. Levy & Company
JOHN 1. BAGDZIONAS

ADVOKATAS
Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir Įgaliojimui, 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1638 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 x.
Vakarais: 2151 West 22 Street 

. Telcfoaas Canal 1667.

-Cl EAN OUT-

f

Kuomet jus pirksite virtuvės sin
kų, vaną, klosetą, arba boilerį, jei 
nebusite užganėdintas, mes arba 
apmainysime jums arba pinigus 

^grąžinsime. Jei jus norite, kad 
jums butų patarnauta teisingai, 
nepraleiskite progos nepasimatę

- su mumis, kol jus pirksite kur
nors kitur. Jums labai apsimokės Į 
pirkti savo tavorą pas mus.

“OB»30

A. E. STASULANI h
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. VVashinjton St.
Tel. Central 6200

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 l

Bridgeport kitais vakarais
3236 Halsted St. T.Boul. 6737 ”
—n—imsi l iiii nu u, »

X-RAY EGZAMINACIJA $1.00
Vyrai ir 
moterys ne 
žiūrint kaip 
ilgai j ų s 
kenčiate ir 
ką kiti dak 
tarai paša 
kč jum s, 
ateikite i r 
tegul X - 
Ray pasa
ko tiesą. 

Moksliškas egzaminavimas su moder
nišku X-Ray prašalina klaidas — su
teikia geras informacijas, nes yra ma
tomi sergantys organai. Egzamina
vimas nekenksmingas, neskaudus ir 
nereikia nusiimti rūbų.

Ar turite skaudamą skilvį, krutinę, 
nugarą, galvos skaudėjimą, galvosūkį, 
užkietėjimą vidurių, prastą apetitą, 
reumatizmą, asthma,' odos ligas, rup- 
turą, inkstų arba skilvio ligas, ner
vingumą, chroniškas arba privatiškas 
ligas? Jei norite gerų pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi vėliausi čiepai 
ir serum yra suteikiama, įskaitant 
“606 arba 914” nuo kraujo užnuodiji- 
mo.

•‘Kraujas yra gyvonin-as”. Intro- 
Venous įčirškimas (į kraują), sutei
kia gerą pagelbą tūkstančiams ser
gančių. Puikus gydymas bile nuo ko
kios ligos kur tik dasiekia kraują. Ne
žiūrint kiek jus išleidote ir nieko ne
gelbėjo, ateikite ir gaukite tiesą išgy
dyme. Atsineškite ši skelbimą su sa
vim ir gausite dykai Kraujo spaudimą 
išbandymą su X-Ray egzaminacija.

ClilCAGO MEDICAL CLINIC 
Dr. R. G. McCąrthy, Specialistas 

508 S. State St. kampas Congress, 2 
augštas, Chicago ,111.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. Pa- 
nedėly, seredoj ir subatoj nuo 9 ryto 
iki 8 v. nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dien.
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Chicago, III. J

“Naujienose”

MOVKUTy

M. LEVY ®„ COMPANY
Kampas State ir 22nd St. Telefonas Calumet 0645-1692'J

Atdara kiekvieną vakarą iki 7 valandą vakare. Nedėlioj iki 1 valandą ■

Mes kalbame lietuviškai . ■
Atsineškite su savini šį apskelbimą kuomet ateisite čionai pirkti (

MOTERYS IR MERGINOS
Bukit neprigulmingos, mes mokiname pilną kursą Beauty Culture 
tiktai už

$45.00
Mes mokiname mąrcelling, apskrito sugarbiniavimo, vandeninio su- 
garbiniavimo,' plaukų dažymo, veido dailinimo, nagų dailinimo, plau
kų mazogijimo ir t. t.

Dieninės ir kakarinės klesos.
Mokėkite kol mokinatės

Mes suteikiame puikų diplomą ir suteikiame pagelbą atidaryti šapą. 
Geriausi lietuviai instruktoriai

La Chartier School of Beauty Culture
145 N. Clark St., Room 306, Tol. Dearborn 3742

. i- ’

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

SAPOMENTOL
ir nelaukite kol liga paguldys jumis 
į lovą Eikit tuojau į bile aptieką ir 
gauk SAPOMENTOL. Jus apsaugo- 
sit savo sveikatą ir sutaupysit pini
gų. Kaina $1.50 už dideli ir 75c, už 
mažą slojikelį.

POLO CHEMICAL CO.
2824 W. Chicago Avė.. Chicago.

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 58t 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted StM CMcai* 
Tel. Y arda 4681

— y

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

A. A. OLIS
ADVOKATAS’

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-5 

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

6-8 v. v. apart Panedėlio ir 
PėtnyČios.

Plumingo ir Apšildymb įrengimai 
Olselio kainomis visiems.

Pigiausi dabar raditatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio, 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai , 
pirkdami nuo musų.

PEOPLfcS PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.
490 Mi!waukee Avė. and 

461 N Halsted St.
flaymarket 1018, Haymarket 4221
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Kur apsiprausti
Persergėjimas[VIRTAS

Peoples w Bank

Garsinkitės Naujienose

Chicago, III

Gerai 
tuvių 
rumu

Daug žmonių ateina į musų 
banką su įvairiais stakais ir bo- 
nais nupirktais pas kitus agen
tus.

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

Labai tankiai, mums išegza- 
minavus, randame, kad kai ku
rie to stako ir bonų yra be ver
tes.

Taip rašo Mrs. Trombley iš 
Sharon, Vt, kas link 

Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Com- 

pound.

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St, 

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak. 
Tel. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAPIDS, I0WA

AR ESATE MĖGINĘ TEPALAS

Severa’s Esko
NUO NffiŠTANČIU IŠBĖRIMU?

Kaina SO centai
PARSIDUODA VISOSE APTIEKOSE.

turėkite

[AIR UOLA
Dauguma žmonių nemėgsta 

eiti į maudynę apsiprausti ir 
apsivalyti prieš valgant. Vai
kas, kuris ignoruoja savo pur
vinas rankas kol prievarta tu
ri eiti ir apsiprausti dažnai ste
na ir hėdoja; kiek tai daug bė
dos! O vyrai, jei jiems nebus 
kur tinkamos vietos prie vir
tuvės apsiprausti, prineš visus 
kambarius purvų.

Lietuviams daugiau jau nėra reikalo rūpintis Į dienok virtuvės sinkoj visai 
į kurį Banką geriausiai savo pinigus padėti. | netinkama vieta praustis. Ne

malonus dalykas praustis ten, 
kur vaisiai, daržovės ir indai 
plaunami. Paprastai norintieji 
apsiprausti maišosi po kojoms 
šeimininkei, o vyrai turi pap
rotį nusišluostyti rankas j in
dų abrusą.

Kokia nors vieta prausimai 
Kaipo Valstybinis Bankas po Illinois Valstijos I turi būti parūpinama kurioj 

ir Chicagos Clearing House Association užžiura. nors kitoj virtuvės vietoj, tik 
ne sinkoj.

Banko kapitalas ir Ūkių šeimininkės Virginijoj 
perviršis išrišo šių problemų įvairiais bu

dais. Viena padėjo paprastų 
bliudą, kibirą ir muilo ant suo
lo, viršum jo pakabino šėpukę 
su veidrodžiu, kurioje buvo še
petukas, šukos ir kiti reikme- 

Įnya.
Kita padėjo tokį pat suolelį 

kambarėly, kuris rados prie 
virtuvės. Kitoje vietoje buvo 
prikalta lentyna vaikams praus
tis. Ten pat kabojo abrusas. 
Kita lentyna buvo žemiau ant 

’ ts jie pasidėdavo čevery- 
kus, o ant sienos vieta pasika
binti kepurei ir švarkui. Tokiu 
budu ir netvarkiausį vaiką ga
lima išmokinti tvarkos papro
čių, jei tokia vieta jam specia
liai užlaikoma. [FLIS1

Didžiausias Lietuvių Bankas
UNIVERSAL STATE BANKAS 

Visados buvo, yra ir bus 
SAUGIAUSIAS ir TVIRČIAUSIAS

PIRMIAU darant investmen- 
tą į stakus ir bonus ateikite į 
musų banką ir mes patirsime dėl 
jūsų apie staką dykai. Tai yra 
dalis musų patarnavimo dykai 
dėl žmonių.

Pagelbėjo jai 
visuokiuose atsitikimuose

T«l. Blvd. 8188
M. Woitkewtd 

BANIS 
AKUttERKA 

Turiu patyrimu 
Pasekmingai pa
tarnauju mote* 
rims prie gimdy
mo kiekvienam* 
atsitikime. Teikti 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soith 
Halsted St.

$290,000.00
Visas turtas apie

$3,000,000.00
Todėl gali būt tik vienas patarimas

Dėkite pinigus tiktai į
UNIVERSAL STATE BANKĄ

į savo grynai Lietuvišką Banką. Čion visados ir su
ma ir procentus galima gauti ant pirmo pareika- Į kurio; 
lavimo.

Saugumas ir Patarnavimas — musų augimo 
pamatas.

Gaukite šiandie šio Banko knygelę ir ne laiky
kite savo pinigus visur išmėtytus.

PINIGUS LIETUVON
Geriausiai siųskit per šį Banką

Universal State Bank
3252 So. Halsted St.,

FORuO BIOELE DIRBTUVE IR DAUG 
Kily DIDELIU DIRBTUVIŲ SUIRAU 

KIA TUKSIANČIUS DARBINIU
KĮJ I CALUMET CITY

5,000 namų yra stoka Calumet City — pa
čiame vidury Calumet distrikto. Tai yra 
priežastis kodėl lotai cianai yra taip greit 
parduodami Ford Calumet Center Subdi- 
vision, randasi prie dviejų didelių kelių. 
Ankstybi investuotojai padarys pinigų.
Mums reikia managerio, ne paprasto sales- 
man, bet vyro su geru biznio patyrimu, su 
gera reputacija ir daug gerų pažystamų. 
Šita vieta verta $6,000 į metus.
Mes turime mokyklą dėl laikinai dirbančių 
žmonių kiekvieną utarninką ir ketvergą 
vakarais 8 vai. vakare. Daug laikinai dir
bančių darbininkų uždirba daugiau pinigų 
negu dabartinė jų vieta.

BANKERS REALTY SYNDIGATE
332 So. Michigan A ve., Chicago. 

Phone Wabash 4696

Garsinkitės “Naujienose

DIDELIS BANKAS
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė.
CHICAGO

Sharon, Vermont. — “Aš buvau 
begalo silpna, ir jaučiausi visada nu

vargusi ir turėjau 
skausmus. Pama
čiau apskelbimą 
laikraščiuose afne 
Lydia E. Pink
ham’s Vegetable 
Compound ir pra
dėjau juos vartoti. 
Jos tuojau sulaikė 
mano didelius 
skausmas ir kitus 
nemalonumus ir 
pagelbėjo man vi

sokiuose atsitikimuose. Aš turiu la
bai daug pasitikėjimo j Vegetable 
Compound, taip kad aš jas turiu pas 
save namie visada ir rekomenduoju 
jas kuomet tik turiu progos.” — Mrs. 
Lewis Trom’bley, Sharon, Vermont.

Malonu pagelbėti kitiems.
“Aš turėjau skausmus nugaroje ir 

šonuose per daug mėnesių ir mano 
darbas butų nepadirbtas iki dabar. 
Mano sesuo pasakė man kokj gerą 
daro jai Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compound, aš irgi pabandžiau 
ir nuo trečio butelio aš pasveikau ir 
kiekvienas pasako man, kad išrodau 
geriau. Aš maloniai pagelbėsiu ir ki
tiems atgauti sveikatą ir jus galite 
vartoti mano pajiudijimą”. — Mrs. 
Mabel Hartmann, 1824 Greene Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Jus galite pasitikėti, kad gyduolės 
kurios ^pagelbėjo kitoms moterims, 
pagelbės ir jums. Jus turite pa
bandyti.

<j^DR. HERZMAH^M 
—IS RUSIJOS— 
Gerai lietuviams žinomas per Ii 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaikų pagal naw- 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorljai 1021 W. 
18th St., netoli Morgan St

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarais.

t [ Dienomis: Canal

Tetefoi»!l 7 ^eV<mO
( Boulevard 4188

8418 So. Halsted St.
Val.i 9—-10 A. M. ir po 8 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

. 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 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

iviesų ir pajlegų suvedame j senui: ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC C(k Ine.

į , A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago.

im
Your Savings

Earning 3% Interestim!

TAUPYKIT DEL KO NORS

Pasirinkite kokį nors dalyką ir
tikslą taupymams” tiesioginiai tam tikslui.

Toks yra pasekmingas ir paprastas būdas
taupymo — labai popuharis todėl, kad jis pa
daro taupymą lengviu ir praktišku.

Mažas sumas padėdami reguliariai ir siste
ma tiška i, greitai užaugs į didelį balansą. Jus
nusistebėsite, kaip greitai jus galite sutaupyti
užtektinai didelę sumą, kad atsakytų jūsų rėi
kalingiems dalykams.

Daleiskite jūsų turintiems tikslą taupy
mams dasiekti jūsų užbrėžto plano, ar jus no
rite dasiekti mokslo, įsigyti namą, į saugius 
investmentus arba kelionei į tižrubežį. Kodėl
neduoti tikslą savo taupymams dabar?

Su pagarba jūsų

Cashier.

Vest Side Trust
AND SAVINCS BANK

■—-----—— ezin «A<urnorizeQ iruBt Cornpenų 11 gaBWi
HALSTED STREET ATROOSEVELTROAP

STŠTMAYER• Chairman of fhe Board
I1.H.HEYMANN. President

RESOURCES OVER 
$14,500,000.00

CLEARING HOUSE BANKAS
Parankiausios bankos valandos — utaminke ir subatoje nuo 9 ryto iki1 8 valandai vakare. Kitomis dienomis nuo 9 ryto iki 3 valandai pietų.

Telephone Yards 0994

DB. MAURICE KAHN
4681 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 1Q iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va- 

. kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dienų,

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligų 

1724 S. L00mis, kampas 18 ir Blae 
įsi and. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

T.l. Boulerard 1687

DR. MARYA
DOWIAT-  SASS

, 17C7 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo 6
Iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8

iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų jr visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 81 st Street
Valandos 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kadžio Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phoae 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:88 vakare. Del specialia 
sutarčių telfomuokit Prospect 0611

Phone Boulevard 8088
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
8327 So. Halsted St

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valandai 
ir nuo 9 vakare iki 10 
Phone Boulevard 0696

Francuziškas • Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisag 1800 S. Ashland Are^ rit 
viršaus Ashland State Bank?

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:30 Ėd 4;80 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 11d 8 

Telefonas Lafayette 8878 

Dr. J. W. Beaudette
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jau ir šitų klausimų yra iš- 
sprendę. Jeigu jie atideng
tų šitų paslaptį prieš 10 d. 
birželio, tai konvencijai ne
būtų palikta nieko įdomaus. 
Platforma, kurių republiko- 
nai priims Clevelande, ži
noma, niekas nesiinteresuo- 
ja.

Entered aa Sacond Clasa Mat o- 
• March 17th, 1914, at the Post Offiu 

of Chicago, III., undar the act of 
March 2nd, 1879. «

Naujienos eina kasdien, litkiimn 
takmadienius. Leidžia Naujienų 
drovi, 1789 So. Halsted St, Chicągf 
□1. — Telefonas i Roosevalt 85n2

Ussimosejimo kalnai
Chlcagoje — paltui

Metams .......—------------------|80l
Pusei metų ............. ..........-....... 4.00
Trims mėnesiams 2 00
Dviem mlneaiam   ...........1-W
Vienam mlneaiui .75

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje 
paltui

Metams.................
Pusei metų .... ...
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam minesiui

Lietuvon Ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams -......... $8.00
Pusei metų ___   4.00
Trims mėnesiams ______   2.0C
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu. ’

$7 0(
8 51 

. 1.7f 

. 1.21 
„ .78

Vakar “Naujienose” tilpo 
vieno L. Šeimenio straipsne
lis apie Lietuvos Universite
to Studentų Socialistų Drau
gijų. Jisai yra šiek-tiek vien
pusiškas. Parodoma tiktai 
šviesioji draugijos pusė (da
gi pusėtinai persudant), kuo
met iš tiesų jai daug ko trū
ksta. Studentai, susimetu- 
sieji į tų draugijų, greičiaus 
madas gaudo, vadindami sa
ve “socialistais”, negu yra 
tikri socialistai. Iš Lietuvos 
socialistinių organizacijų 
girdėt nusiskundimų, kad 

studentai iš tos draugijos 
nepadeda joms darbuotis.

Yra faktas, kad tikrų so
cialistų L. U. St. Soc. Drau
gijoje randasi tiktai vienas- 
kitas. Yra ir keletas komu
nistų. Bet dauguma, tai — 
taip sau į radikalizmą palin
kę jaunikaičiai, kurie šian
dien neva-socializmui prita
ria, o ryto kažin ką gar
bins.

Paskutiniu laiku ta drau
gija ėmė reklamuotis tuo, 
kad kai kurie jos nariai yra 
patekę į kalėjimą. Bet jie pa
teko ne už savo veikimą 
Universitete ir ne už dalyva
vimą socialistiniam judėji
me. Juos įpainiojo komunis
tai. Taigi komunistai turėtų 
jais ir rūpintis.

H
Pranešama, kad Lietuvos} 

ministerių pirmininkas, Gal
vanauskas, kuris yra kartu 
ir užsienio reikalų ministė- 
ris, pradėjęs rūpintis atgau
ti Vilnių. Jisai turįs pasiti
kėjimo, kad naujoji Angli
jos valdžia ir busimoji Fran- 
cijos valdžia paremsiančios 
Lietuvos reikalavimų. Tose 
šalyse, mat, laimėjo sociali
stai.

Kuomet Angliju valdė li
beralai su konservatoriais, o 
Franci jų valdė klerikalai su, 
nacionalistais, tos vilties Lie
tuvai nebuvo.

Už trejeto dienų Clevelan- 
de prasidės republikonų 
partijos konvencija. Savo 
kandidatu į prezidentus ji 
nominuos p. Coolidge’ą. Tų 
visi žino iš kalno. Tik apie 
kandidatų į vice-preziden- 
tus dar spėliojama. Bet re; 
publikonų bosai veikiausia

Po to, kai La Follette’as 
išpėrė kailį komunistams, 
jų popieriai ėmė labai smuk
ti. Į juos pradėjo šnairoms 
žiūrėti net ir Minnesotos 
Farmer-Labor partijos va
dai, nuo kurių daugiausia 
priklauso St. Paul suvažia
vimo likimas. Įtakingiau
sias toje partijoje laikraštis, 
“The Minnesota Union Ad- 
vocate”, šiomis dienomis sa
vo editoriale ve kų parašė:

“Dėlto, kad partijos vi
duje randasi organizuota 
revoliucinė grupė, kuri 
nuolatos stengiasi kontro- 
liuot ir vadovaut, tai dau
gelis klausia, ar išmintin
ga yra kęsti tokį veiki
mų/’

Toliaus tame pačiame edi
toriale sakoma:

“Mes esame linkę ma
nyt, kad komunistų nusi
statymas ir veikimas gali, 
kad kokios, padaryt jų da
lyvavimų, kaipo organiza
cijos, nepakenčiamu ir iš
šaukti antagonizmų.”
Išrodo, kad Minnesotos 

Farmer-Labor partija ren
giasi duoti komunistams 
“kikų”. Reikėtų jiems pa- 

kad, važiuodami j St. 
Paul, jie bent apsiautų sto
roms kelnėms.

Apžvalga
DŽIAUGIASI “VIENYBES” 

ŠMEIŽTAIS

“Laisvė” džiaugiasi, kad “bro- 
iai socialistai gavo per nosį”. 

Socialistai, girdi, rėmė tautinin
kus kovoje prieš komunistų pa
stangas užgrobti SLA., o tauti
ninkai atsilygino socialistams 
tuo, kad apšaukė juos Susivie- 
nymo ardytojais ir net prikišo 
; iems norų prisitaikyti prie 
SLA. iždo.

Su dideliu pasitenkinimu 
‘Laisvė” sako:

“Matote, ta pati Maskva ir 
tas pats iždas metamas į dan
tis socialistams, kurie taip iš
tikimai tai visa prikišdavo ko
munistams. Gavote, broliai 
socialistai, ko norėjote ir dė
lei ko dirbote”. .

j Nėra ko slėpti. Mes pripažį
stame, kad šiame atsitikime 
“Laisvė” turi pamato džiaugtis. 
Bet ji, žinoma, persudo, saky
dama, kad socialistai “gavo, 
ko norėjo ir delei ko dirbo”. So
cialistai, be abejonės, nenorėjo, 
kad tautininkai iš “Vienybės” 
pastogės juos apšmeižtų; ir jie, 
be abejonės, dirbo ne tam, kad 
tautininkai jiems šitaip atsimos 
ketų.

Ne visai tiesa yra pasakyta 
ir kitoje “Laisvės” straipsnio 
vietoje, būtent, kad —

“....Dabar pasirodo, kad 
širvydijada baisiai apgavo ir 
suvylė juos. Išnaudojo, kaip I 
melžiama karvutę, ir išmetė 
už tvoros”.
Kad Sirvydo kompanija no

rėjo ir nori išnaudoti socialis
tus, tai mes pilnai sutinkame; 
bet ar jiems bus daug pelno iš 
to, tai dar klausimas. Dar yra 
peranksti kalbėti apiel socialis
tų “išmetimų už tvoros”.

Piktai džiaugdamasi iš šlykš
čios širvydinių atakos ant so
cialistų, “Laisvė”, matoma, įsi-1 

vaizduoja, kad socialistai tapo 
visai iš netyčių užklupti. Tai 
yra klaida. Socialistai gerai nu
jautė, kad tautininkai taip ir pa
sielgs, — ir tai dėl tos papras
tos priežasties, kad jie juos se
nai pažįsta, kaipo menkos poli
tinės doros elementus.

Kad parodžius, kuo tas paži
nimas remiasi, nėra reikalo ei
ti į tolimų praeitį, kuomet dar 
Balutis putė biaurių “konkolau- 
skijadą” prieš socialistus arba 
kuomet šliupas, Lopeta ir kiti 
tautinir^kų šulai denuncijacijo
mis kovojo prieš socialistų ko
mitetų aukoms rinkti Lietuvių 
Dienoje. Pakanka prisiminti 
tiktai keletu paskesnio laiko in
cidentų.

štai, pav. visi gerai atsime
na, kaip “Naujienos” užtarė 
nuo klerikalų užsipuldinėjimų 
Lietuvos liaudininkų atstovus, 
Natkevičių ir žygelį, kuomet 
jie lanlkėsi, kaipo sandar.iečių 
svečiai, Amerikoje. O kuo mums 
atsilygino už tai sandariečiai? 
Nu-gi ve kuot kai pasklido ži
nia, kad Amerikon atvažiuos 
socialdemokratų veikėjas K. 
Bielinis, tai oficialis tautininkų 
organas, “Sandara”, įdėjo strai
psnį, kuriame buvo pasakyta, 
kad tokius agitatorius, kaip 
Lietuvos socialdemokratų at
stovai, reikia “vyti lauk iš lie
tuvių kolonijų!”

Kitas atsitikimas. Kun. Gar
mus apskundė “Sandarų”. Mi- 
nėdamos ta skundų, “Naujie
nos” išreiškė nuomonę, priešin
gų skundikui ir palankių “San
darai” (nežiūrint to, kad ji tuo 
laiku varė nepadorių demagogiš
kų kampanijų prieš musų drau
gus keleiviečius).. Vienok mes , ' Kiia giciciau suiiKii ir p
už taix "®. tlktai “eBUSitaukėma Wnti tekančiu Pirmosios

(ir 
ne

gero žodžio iš sandariečių, bet 
kitas jų laliikraštis, “Vienybė”, 
mus dar išplūdo, kad mes buk 
norį “pasinaudoti” Sandaros bė
da.

Matę šituos atsitikimus 
dar visa eilę kitų, kurių čia 

| apsimoka ne minėti), soči;
tai galėjo pilnai tikėtis, kad ir 
SLA. reikaluose tautininkai už
mokės jiems piktu už blogų. 
Tuo labinus jie galėjo to tikė
tis, kad tautininkai nelabai ne 
slėpė savo tikruosius sentimen- - 
tus šitame klausime. Dar vos 
tik buvo prasidėjusios spaudo
je diskusijos delei nominacijų 
kandidatų į Susivienijimo vir
šininkus, o jau sandariečiai vie
noje, kitoje kolonijoje padarė 
konferencijas ir išnešė rezoliu
cijas statyti kandidatais ii; rem
ti vien savo partijos žmones. 1 
Tokioje dvasioje buvo varoma . 
agitacija ir jų laikraščiuose; 
buvo net rašoma, kad socialis
tai esą taip pat nepageidauja
mi Susivienijime, kaip ir komu
nistai ! •

Todėl tame, kad “Vienybė” 
dabar (po referendumo rezulta
tų paaiškėjimo) pasidarė dar 
drąsesnė ir prie savo pirmesnių 
“komplimentų” socialistams pri
dėjo dar ir “Maskvos žvaigždę” 
ir “SLA. iždų”, — nieko neti
kėto ir nuostabaus nėra.

! Socialistai šituo atžvilgiu nė
ra nusivylę. Jeigu galima kal
bėt apie jų nusivylimų, tai ne 
dėlto, kad jie butų tikėjęsi žmo
niškesnio elgimosi iš atžagarei- 
vipkųjų tautininkų pusės, bet 
gal tiktai dėlto, kad tautininkų 
eilėse visiškai tapo nustelbti ir 
nutildyti pažangesnieji elemen
tai. Ar šie paliks nebyliais ir 
Susivienij imo seime, parodys 
laikas.

i Šioje’ valandoje tečiaus gali 
būt įdomus klausimas, kodėl so
cialistai visgi padėjo tautinin
kams kovoti prieš komunistus, 
jeigu buvo galima, laukti, kad 
tautininkai atsimokės už tai 
šmeižtais ir niekinimais. Well 
— čia yra sena problema pasi
rinkimo iš dviejų blogybių.

Kuomet komunistai parodė 
norų ant žut-but įsiskverbti į 
SLA, valdybų ir ėmė išsijuosę 
darbuotis šituo tikslu, tai susi
darė padėtis, kurioje kiekvie
nam tos organizacijos likimu 
susirūpinusiam žmogui teko 
spręsti, kas bus mažiaus kenks
minga jos'ateičiai — ar komu
nistų įsigalėjimas, ar tautinin
ku

Socialistai mano, kad Susi-

*■■11 RUIGIUI >iwnuii iiiirm............ ... .......... ir—*—

vienymas neprivalo būt jokios 
partijos išnaudojamas. Todėl 
jie yra griežtai priešingi Sirvy
do kompanijos užmačioms. 
Prieš jas jie kovojo ir kovos. 
Bet jie yra įsitikinę, kad Susi- 
vienymui butų ne tiktai žala, o 
ir stačiai pragaištis, jeigu jį 
“pasigautų” komunistai. Nes 
komunistai, kontroliuodami Su- 
sivienymą, paverstų jį grynai 
savo propagandos įrankiu, o pa
virtęs juo, Susivienymas nebe
galėtų gyvuot. Leisti komunis
tams paimti SLA. į savo na
gus, reikštų tiek pat, kaip pa
lydėti jį į kapines.

Štai delko’socialistai ir nusi
statė eiti išvien su tais, kurie 
kovoja prieš komunistus. Jeigu 
gi tautininkai, dalyvavusieji ši
toje bendroje kovoje, nori jos 
vaisius susižerti j^savo partijos 
krepšį, tai jie diskredituoja sa
ve, o ne socialistus.

Tuo jie kartu, deja, stiprina 
ir komunistų pozicijų. Savo par
tiniu egoizmu Ąautlininkai gali 
ne vienų bešališkų SLA. narį 
pastūmėti į komunistinių de
magogų pusę. Dėlto “Laisvė” ir 
džiaugiasi.

Antanas iš Padvos.

Pirmoji Gegužės Lietuvos 
sodžiuje

pa

kui’

Pasaulis dar miegojo 
skendęs saldžiame miege, 
linkui jautėsi naktis, tik 
ne kur rytai balo — aušra ar
tinosi visai.’Per’begalinę jurų 
virš miegančio pasaulio plau- 
kė-skriejo margapluksniai de
besėliai, skubėdami viens už 
kitų greičiau sutikti ir pasvei- 

» Gc-
gūžes Saulę.

Amži našai dainininkas vie
versėlis rūpestingai pašokęs iš 
miegamosios lovelės vytiriuo- 
damas savo rytmetinę, kilo vis 
aukštyn, aukštyn, tarsi norė- 
danias pralenkti 
debesis ir pasiekti aukščiausį 

akorda.
Der kaukolių kalnus ir iš 

darbininkų kraujo juros gel
mių kilsta ugninga Pirmosios 
Gegužės Saulė.

< Ji teka... Jos veidas ugnin
gas, žėri meiles, tiesos, liuosy- 
be.s bei lygybės spinduliais. Ji 
kviečia kiekvienų .darbininkų 
sutrupinti, sutraukyti geleži
nius pančius, slopinančius jo 
laisvę ii’ ateiti pas jų. Ji mis
tišku balsu šaukia iš aprūku
sių fabrikų, dirbtuvių ir sama
notų bakužių visus sueiti prie 
bendro aukuro ir Internacio
nalo himnais bei saliutais kil
mingai švęsti Pirmosios Ge
gužės šventę.

Fabrikai kaukę 
sunkus geležiniai 
sukosi, tik iš jų 
siliejo tūkstančiai puslėtomiis 
rankomis darbininkų. Ir po 
šauniai plasdenama raudona 
vėliava, orkestrui trimituojant 
socializmo himnus, buvo kil
mingai apvaikščiojama sava 
šventė.

Ten, kur tų triumfų nebuvo, 
darbininkai darė paskaitas, su
sirinkimus, pasikalbėjimus ir 
panašiai. Vienu žodžiu, darbi
ninkai tą dieną alsavo laisva 
revoliucinga dvasia.

Kas kita Lietuvos sodžiuje.
Tuo metu, kai miesto darbi

ninkai pakilusia dvasia žinks- 
niavo po šaunia raudona vėlia- 
v , kai iš jų krūtinių veržėsi 
Internacionalas, kai krutinėję 
plakė meilės, solidarumo ir 
taikingumo pulsas — Lietu
vos sodžiaus darbininkai sun
kiai dirbo prie plūgo ardami 
plačias 
sunkių darbų.
džiaus

nurimo jų 
(ratai nebe- 
(fabrikų) iš-

dirvas, tai prie kitų 
Lietuvos so- 

darbininkai neišdrįso 
pakelti kovos prieš savo darb- 
dayį-ukininkų ar dvarininkų; 
sodžiaus darbininkai nepadavė 
draugiškų rankų miesto darbi
ninkui, nepalaikė jo toje šven- 
ties dienoje.

Nesakau, kad nepadarė visi 
sodžiaus darbininkai/ bet ma
ža* ir labai maža dalelė tešven- 
tė tų savo šventę; . maža so
džiaus darbininkų dalelė te
pu ošė savo krutinės raudona 
rože.

darbininkų eilių

ar liau- 
sodžiaus 

ba
kelių

Iš sodžiaus 
atsirado ir tokių, kurie taip 
brangių Pirmų Gegužės šven
tės dienų pardavė darbdaviui 
už mėsos gabalų, kaip bibliška- 
sai Izaoko sūnus Ezavas savo 
pirmgimistės teises pardavė 
broliui Jokūbai už bliudelį rie
bios sriubos.

Tiek krikščioniška 
dininkiška (Lietuvos 
buržuazija įvairiausiais 
dais stengėsi pastoti 
švęsti Pirmajai Gegužės.
'Sodžiaus buržuazija bijo, 

kad jos nukamuoti darbininkai 
susiėję nesusitartų reikalauti 
didfesnlio Užinokesnjo, žmogiš
kesnio) pragyvcnĮimo.- Kad jie 
nepasijustų esu taip pat žmo
nėmis, kaip ir darbdaviai.

Žinau, daugelis Lietuvos so
džiaus buržuazijos vieton Pir
mosios Gegužės prižadėję “tin
giniam” (jie vadina Pirmosios 
Gegužės šventę — tinginių 
švente) duoti kitų, nors ir dar
bo dienų liuosų. Buržuazijos 
bijo darbininkų šventės, kai 
“velnias švęsto vandens.”

Miesto darbininkai, mes ži
nome iš prityrimo, yra dau
giau nulaižyti kultūros ir ci
vilizacijos liežuvio už sodžiaus 
darbininkus. Dėlto jie ir yra pa
kilę arčiau darbininkų kovos 
obalsių už sodžiaus darbinin
kus.

Miesto darbininkai greičiau 
pakelia kovos ginklus prieš 
darbo bei tikybos išnaudojimų. 
“Ačiū” tokiai kapitalistinei’ 
rėdai ir šiandien musų sodžių 
gelmėse tebekaukia viduram
žių tamsos vilkas.

Darbininkų nesupratimų or
ganizacijos, mokslo ir vieny
bės plotmėje, svarbiausiu fak
torium aš laikau tamsybę. Jo
kių priemonių apšviesti suau
gusius darbininkus musų kle
rikalinei buržuazinės valdžios 
nėra daroma, ne tik nedaroma, 
bet kas buvo, yra be atodai
ros naikinama (Atstovas; va- 

kariniai kursai suaugusiems 
prie prad. mokyklos). Buržu
azijai ir kunigijai tai gera, jie 
geriausiai žino iš 'Rusijos ex- 
caro Mikalojaus aukso laikų 
(buržuazijai), kad tamsus dar
bininkai — geriausi, paklus
niausi buržuazijos valdiniai.

Taigi, be tautos, tikybos, ly
ties ir geografinęs ar profesi
nės padėties skirtumo mes dar
bininkai paduokime viens ki
tam draugiškų rankų ir vienu 
galingu, harmoningu balsu tar
kime buržuaziniam pasauliui į 
akis karčios teisybės žodį: “Mes 
turime švęsti Pirmųjų Gegu
žės! Jums iš virš trijų šimtų 
darbo dienų gaila tos vienos 
dienelės! Jums dar neužtenka 
duokles 13 milijonų 'musų jau
nų brolių gyvybių, kurios ne- 
persenai didžiajam kare išpjo
vėte kaip mėsininkas jaučius! 
Mes šiandien prieš jūsų gink
luotų rankų — kūdikiai, bet ry
toj — milžinai!..

mums suprasti, kad 
yra darbinin- 

veidrodis, ku- 
viši musų nu- 
ir ateities dar

Laikas
Gegužės Pirma 
kų švente. Tai 
rianiie atspindi 
dirbtieji darbai
bų planai; musų organizacinis 
ir klasinis subrendimas, vieny
bė, laimėti ir pralaimėti* dar
bai. Tai darbininkų paroda, ku
rioje aiškiausiai matome dar
bininkų, kaipo žymiausį žmo
nijos progresavimo ^bei ekzis- 
tavimo faktorių (veikėjų), gy
venimo kūrėjų; ( darbdavius, 
buržuazijų, kaipo darbininkų 
eksploatatorius, darbo visuo
menės vagį.

Ir pagaliau, mes darbininkai 
jokiu burtu negalime buržua
zijai parduoti savo teises už 
sriubos bliudelį, o vėliau bran
giai kainuos nupirkti!...

Tegu banguoja iš- musų krū
tinių harmoningai balsai. Lai 
gyvuoja Pirma Gegužės! Lai 
gyvuoja mokslas samanotoje 
darbininkų bakūžėje! Lai gy
vuoja darbininkų vienybė ir 
draugiškumas! Lai gyvuoja So
cializmas! Šalin visokie darbi
ninkų išnaudotojai ir išdavi
kai!

Žem. Kalvarija,
1924 m. geg. 2 d.

Įvairenybės
LIPA į EVERESTO KALNĄ.

Šis kalnas yra Azijoje, Gi- 
inalajų kalnyne, ir yra aukš
čiausias pasauly kalnas. Jo 
aukštis yra 29,0(12 pėdos (apie 

*9 kilometr.) Po karo daug 
kartų buvo bandyta pasiekti 
kalno viršūnę,' bet vis nesėk
mingai.

Viena tokia ekspedicija bu
vo pasiekusi 8 kilometrų aukš
tumos, bet aukščiau kopti ne
pajėgė, nes tokioje aukštumo
je truko žmonėms oro kvėpuo
ti, o dar trukdė tolimesnę ke
lionę šaltis ir pusnys. 1922 m. 
vienai ekspedicijai lipant nu
sirito nuo kalno didelis sniego 
kamuolys, kuris palaidojo gy
vus 7 žmones. Dabartinė eks
pedicija yra pasiėmusi atatin
kama kiekį deguonio, kuris 
bus naudojamas žmonėms kvė
puoti, z kai bus pasiekta aukš
tumose skysti oro sluoigsniai.

SMULKIAUSIEJI 
ŠRIUBELIAI

Šriubeliai, vartojami kišeni
niams laikrodėliams, yra tiek 
tnaži, jog 10,000 jų sutelpa vie
name pirštuke. Jie gaminami iŠ 
pieninės vielos,, kurios storis 
(diametras) siekia 1/4000 colio. 
Kuomet panašus šriubeliai juos 
dirbant biia iš mašinėlės, jie vi
sai panašus į skustuvu kapoja
mo plauko gabalėlius. Po vieno 
mašinėlės trečiojo judesio veržia
si’ jie lauk, beveik jau užbaigti. 
Pažvelgus į juos akimi, nieko ne
pastebi, tik įsižiūrėjus per mi
kroskopų (įtaisas didinimui) ga
lima pastebėti užkarpas, kurių 
kiekvienam coliui tenka 260. Vie
na mašinėlė panašių Sriubelių 
per mėnesi pagamina apie mili
joną. Užbaigiami jie bei poliruo

jami ne atskirai, po vieną, bet 
po 10,000 iš karto.

KAIP JŪSŲ AKYS7
Jei akių silpnumas ar galvos skaudė
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, II.' 

Valandos nuo 8 iki 5 ir nuo 6 iki b
NedėlionJn nuo 10 iki 1 

Te. Boulevard 7679

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka

ANIELE KAUSHILLAS
Gydau be vais
tų ir be opera
cijų, visokias li- 
tfas vyrų, mo
terų ir vaikų. 
Kurie sergate 
kreipkitės o ra
si t e pagelbą. 
Patarimas do
vanai. Valandos 
1 iki 9 vakare. 
7’el., Yards 4951

3250 So. Halsted St.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

šeštadienis, Birž. 7, 1924

Mrs. MICHNIEVICZ - VIOIKIENE
AKUŠERKA

8111 So. Halsted StM kampas 31 gat.

Tel. Yarda 1119

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pėnnsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Jei abejoji akimis, pasiteirank 
Dr. A. R. BLUSfENTHAL

Optometr'let 
T«l. Boul«v»r4 
404C S. A»hl*nd At« 
Kampa* 47-te» t*t 

t-rM

Pranklin’o DOTAN1CAL KERBS Gy
duolės nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 

reguliatoriui. Vienaa doleris at
nešu mėnesius gydymo. Atsiųskite I 

FRANKLIN’S LABORATORY.
S262 Wallace St.. 

Chicago, U. S. A.

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 So. Asland Avė. 

arti 47 gatvės
Gydo užsisenėjusias ligas plaučių, 
Širdies, moterų ligas. Specialistas 

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

5:30 iki 8:30 valandai vakare. 
Nedėlioj nuo 11 iki 12 vai.

Are you selficonscious 
about th^ impression 

)you make on Teofile?
PERSONAL appearancc has =» lot 

to do with the way you feel.
Uothes count, of coune. Būt štili 
there is one thinę so many people 
overlook—aomethmg that at once 
brands them ai either fastidious or 
careless—the teeik. *.
‘ Notice today how you, yourself, 
watch another pcrson’s teeth when 
he or she is talking. If the teeth are 
not well kept they at once become a 
liability.

TeafA Pattt cfeSai tertk a tuv 
■Miy. A t tart nr ebemMt bave ditcvvertd a 
f*lhb4*t that r»alb eUam witb-
o«r scmtcMaf tbe saaaMi—e difatlt prvblt» 
finaUj lototd.

A large tube of Listerine Tooth 
Pašte is only 25 cents; at your drug- 
gist’s.—LambertPharrnacal Co.,Saint

ū. U. S. A.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefoną* Boulevard J.939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:80 iki 9:30 vakare »

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

A. L. BAVIDONIS, M, D.
4643 So. Michigan A vė. 

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

ano 5i80 Iki 7i88 vakare.

Dr. A. J. KARALIUS ]
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.
h'l Į! I I' " Ii I Į m i i

A T" I

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146



šeštadienis. Bjrž 7, 1924  NAUJIENOS, Chieago, flt.~ 6

Atvažiokit Nedėlioję į
IVarquetteParkTerrace
Tai yra jūsų paskutinė proga šitame augštos kle- 
sos lietuvių distrikte puikiausią žemę mieste Chi- 
cagoj nusipirkti.

Taip žemai Tiktai Lotai už
$1k?.00 S'75.00 $590.00
į mėnesį cash ir augščiau

Pasirinkimas Rezidencijy ir Biznio Loty
Skersai kelio nuo gražaus Marąuette Parko, plau
kiojimas laiveliais, maudynes, gimnastika, bolių 
laukas, piknikų daržas ir daug kitų ant lauko pasi
linksminimų, netoli ŠV. KAZIMIERO KLIOŠTO- 
RIAUS IR MOKYKLŲ.

Nauja kary linija tiesiasi į 
Marąuette Terrace

Kas reiškia greitą augimą to augštos klesos distrik- 
to ir pelną tiems žmonėms kurie tuojau pirks.

Atvažiuokite nedėlioj — sekite kitus burius
Iki kąmpo Marshfield Blvd. ir California Avė. (N. 
E. kampas Parko). Musų atstovai su mėlinąis raiš
teliais pasitiks jumis dėl jūsų parankumo, musų au- 
tomobilai bus ant kampo Western Avė. ir Marąuette 
Rd. visą dieną nedėlioj.

Pirkite ten kur kiti lietuviai jau 
padarė pinigu

Sveikatos Dalykai
VASAROS PAVOJAI MAŽAM 

VAIKUI

NELAIKYKITE SAVO PINIGUS NAMUOSE, KAO 
JUOS KAS NORS PAVOGTI)

Bet padėkite juos j šią seniausia ir stipriausią Lietu-’ 
viu Valstijinę Banką Amerikoje.

Už visus padėtus pinigus j šią Banką iki Birželio 10, 
d. š. m., gausite 3% (nuošimtį) j metus už vieną mėnesį 
aąt Liepos 1, 1924.

Skolinant pinigus ant Pirma Morgičio ir suteikiame 
patarimus veltui dėl padėjimą savo pinigus ant 6% 
(nuošimčio).

Kapitalas ir Perviršis 

§275,000.00 
Banko Turtas Virš 

$3,000,000.00

MeiropolitanStaieBank
Po X aidžios ir Clearing House Priežiūra

2201 W. ZŽndfSST.
CHICAGO.

BANKOS VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 1:00 vai vak. 
UTARNINKAIS IR SUKATOMIS iki 8:30 vai. vakare.

Garsinkitčs “Naujienose”

K^ palailkius sveikatą ir 
gyvastį mažo vaiko vasaros lai
ku reikalinga daug prižiūrėji
mo, kantrybes, sumanumo ir 
ypatingai žinojimo visų pavo
jų, kurių reikia vengti vasaros 
laiku. Be abejo vienas iš svar
biausių šių pavojų, tai paprasto
ji mušė, dėl kurios miršta daug 
mažų vaikų. Kur tik ji eina, 
visur užkrečia ligos perais. Ži
noma, kiekvienas namas turi tu
rėti tinkamus sietus, bet ten kur 
randasi mažas vaikas, reikia 
žiūrėti, kad sietai labai atsar
giai butų sudėti. Jo kambarys 
turi būti apsergėtas nuo musių. 
Muses patraukia valgis. Atsar
gios šeimininkės, kurios užlaiko 
savo namus švariai ir tvarkiai, 
turi mažiausia bėdos su musė
mis. Musės neša ligos perus 
savo plaukuotomis kojomis ir 
limpančiais snukučiai ir taip už
krečia nevieną mažą vaiką. Jos 
užlekia ant pieno, kurį prirengi 
mažyčiui ir ten palieka tuos pe
rus. Apsaugok savo mažytį nuo 
jų. Apsaugok ir save. |

Kitas sveikatai grasinimas 
vasaros laiku, tai temperatūra. 
Labai šiltas oras kenkia ma
žiems vaikams, ir jie negali ap
siprasti su juo. Reikia steng
tis kiek galima, kad apsergėjus 
juos nuo karščio. Reikia labai 
lengvai aprengti. Kasdien praus 
ti po kelis sykius ar daugiau, 
tuomi atvėsinant jo kūnelį. Va
saros laike reikia jam duoti 
daug daugiau vandęps gerti ne
gu kitais metų laikais. Jeigu 
galima, reikia jį laikyti tyrame 
ore, nors pora valandų kasdien. 
Vienok, nereikia leisti saulės 
spinduliams kaitinti tiesiog 
ant jo. :

Kitas pavojus, kurio labiau
siai reikia bijoti, tai tas, kuris 
paeina nuo maisto. Jei vaikas 
yra maitinamas. bonkute, yra 
persivalgymo pavojus pačiuose] 
karščio laikuose. Tuomet rei
kia sumažinti valgį bent ant 
pusės ir duoti daugiau van
dens. I

Reikia atminti kad netik no
ras valgyti sumažėja, bet ir 
vaiko virškinimo jėga sumažėja. 
Ta atmaina kartais yra maisto 
surugimo priežastimi. SustaU- 
do veikimą viduriuose taip kad 
ligų perai, kurie įsigauna su 
maistu pradeda daugintis ir 
plėtotis. Patartina, įduoti gerti 
apelsinos skystimo, gerai jį per
sunkus. Jei tinkamas maistas! 
bus duodamas, tai 
skystimas greitai 
vidurius. Pradėk
šaukštuku vieno mėnesio senu
mo vaikui, ir kaskartą daugink 
kol pasiekęs šeštą mėnesį, galės 
išgerti apelsinos skystimą. Rei
kia saugoti, kad vaikas vasaros 
laiku nemažėtų svarume, ne
žiūrint to, kad tuo laiku jo au
gimas bent kiek susistabdo.

[PLIS]

apelsinos 
sureguliuos 
su vienu

*

Tegul Mr. Czaikauskas Pagelbsti Jums 
Jūsų Bankiniuose Reikaluose

Mr. Czaikauskas yra manageris stiprios bankos užrubežinio de- 
partmento. Mes maloniai pagelbėsime jums atidryti taupymų 
.sąskaitą, nusiuntime pinigų į seną tėvynę, nusipirkti saugius auk
sinius bonus, nusirenduoti apsaugos skrynutes arba bile kokio pa
tarnavimo jus reikalausite, kurį bankas gali suteikti.

Ateikite ir pasimatykite su Mr. Czaikausku pas

Didelis Išpardavimas Vyrų ir Vaikinų Phone Boulevard 7589

\ :|TD A|MflNUFACTURINB 
v I s I II f. L DIS T R' G1

1112West35th Street
VALSTIJINIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

Resursų virš devynių milijonų dolerių
.... ...  . ' -..........' ' ■ j " . ......... ................. .

SIUTO IR 
VIRŠUTINI V KOTU

Geriausios vertes šioje gentkartėje
$40 vertes 2 kelnių siutai...........  $25.00
$45 vertes 2 kelnių siutai...........  $27.50
$55 vertes, su francuziįšku užpakaliu......  $37.50
v.: . ) ■ r ■ , . . • . , _ . . ; • ..

Ateikite ir pažiūrėkite patys
t T A 4.T* A.1

Želi Clothing Co.
1366 So. Halsted St. (Kampas 14 St.)

Atdara utarninko, ketverge ir subatos. vakarais ir nedėlioj visą dieną

MII . m iii.ii iii——- iii šį ■■ • - ' I II II 1.1

Dr. William Blanchard
1545 W. 47th St.,

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmo ir nervų ne

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

/— ...........................
Phone Boulevard 6369 

FOTOGRAFAS
P. CONRAD

3130 So. Halsted St.
Patyrimas mano įgytas per 15 me

tų. Visus darbus atlieku kuo- , 
geriausiai.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS
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HICAGOS 
ŽINIOS

girta, kad neatsimena ar ji nu- ninkas parodys ar Sarpalius ri- 
šovė Law, ar jis pats nusišovė. *sis su Zbyška. 
Tik jis suklupęs automobilio sė- *

Jauni milionieriai žmog 
žodžiai apkaltinti

Vakar grand jury, kaip buvo 
tikėtasi, išnešė du apkaltinimus 
prieš jaunus milionierius žmog
žudžius, Nathan Leopold ir Ri- 
chard Loeb, kurie jau kiek pir
miau prisipažino užmušę savo 
kaimino milionieriaus sūnų Ro- 
bert Franka, tikslu pasirodyti 
smarkiais ir dar gauti pinigų. 
Prieš juos išnešta du apkaltini
mus; vienas jų kaltina juos iš
vogime ir reikalavime pinigų, o 
antras — kaltina juos žmogžu
dystėje. Del abiejų prasikalti
mų jie gali būti baudžiami mir
timi. Išnešus apkaltinimų, tapo 
viešai paskelbtas ir jų prisipa
žinimas prie žmogžudystės.

Pirmadieny jie bus pristaty
ti teisman paduoti savo pareiš
kimą kaltumo ar nekaltumo ir 
bus nuskirta diena jų bylos na
grinėjimui.

dynėje, o ji parbėgusi namo. 
Nesant ganėtinų įrodymų prieš 
ją, jos advokatai nė liudytojų 
nestatė, nė nelaikė gynamosios 
kalbos. Nežiūrint to, po aštun
to balsavimo jury ją išteisino ir 
paliuosavo ją nuo visokios atsa
komybės.

Teisingai niekurie sako, kad 
gražios moteries Chicagoje nu
teisti negalima. Dar tik kelios 
moterys liko nuteistos už žmog
žudystę, bet jos visos buvo ne
gražios ir senos. Jaunos ir gra
žios moterys žmogžudės visos 
liko išteisintos.

MOTERIS PATRAUKĖ TEISI 
MAN JAUNUS MILIONIE- 

RIUS ŽMOGŽUDŽIUS

Kaltina, kad jie užpuolė ant jos, 
Reikalauja $100,000.

* ♦
Kamarauskas atvažiuoja.

šiomis dienomis atvyksta Chi- 
cagon pagarsėjęs rytuose.— 
New Yorke lietuvis ristikas — 
Juozas Kamarauskas. Jisai turi 
gerą rekordą sau įgijęs. Jis yra 
paguldęs net Vladą Zbyško Sta
sio brolį. Greitai jis irgi pasi
rodys Chicagos lietuviams.

>|c $ >Jc

Kur Sarpalius išmoko taip gerai 
ristis?

Kas nori apie tai žinoti, lai 
temija Naujienas. Veikiai bus 
apie tai rašoma. Bus pasakyta 
kur ir kada jis pradėjo ir kas iš 
Sarpaliaus gal išeiti. Jo moky
tojas pasakė rašančiams šiuos 
žodžius, kad Sarpalius trumpoj 
ateity bus pasaulyje žinomas 
ristikas, ir jis visai nesistebės, 
kada Sarpalius bus pasaulio 
čampionas.

10 iki 16 m. amžiaus, o jie bū
dami dar 13 m. ir nieko nemokė
dami pasijuto perdideli draugi
jėlėj. Randasi dar ir tokių, ku
rie prisirašė prie šio choro, o 
mokyties važiuoja į West Side 
prie Mrs. Zacat choro. Mat jie 
laukia kada Brighton Park drau 
gijelė bankrutys ar bus likvi
duota.

Laukę kada bankrutys, bet to 
nesulaukiant, pradedama kalbė
ti apie bendrą frontą. Kita pusė 
pradeda būti suka-lbamesnė.

Tikimąsi ateinantį pi.r’madic- 
nį turėti daug naujų narių, nes 
draugijėlė rengia išvažiavimą 
automobiliais. Taipjau einama 
prie susitaikimo ir vienybės.

— x. w. o.

Iš Keistučio Kliubo susirinkimo

Town of Lake PILNA RŪPESČIO

Dar viena žmogžudė 
išteisinta

Vakar jaunus mill'ionierius 
žmogžudžius Nathan Leopold ir 
Richard Loeb patraukė teisman 
Mrs. Louise Hohley, 3340 She- 
ffield Avė. Ji reikalauja iš jų 
$100,000 atlyginimo.

Ji kaltina, k«d gegužės 8 d. 
tie du jauni mjlionieriai pasi- 
tvėrė ją gatvėje, išsivežė ją au
tomobiliu j laukus, ten ją už
puolė ir atlikę savo nedorą dar
bą pametė ją. Ji pažinusi juos 
iš jų fotografijų laikraščiuose. 
Mrs. Hohley yra 45 m. amžiaus, 
vedusi, motina trijų vaikų.

Lietuvių Rateliuose
Roseland

Porą savaičių atgal teismas 
išteisino gražią ir jauną Beulah 
Aiman, kuri nesenai nušovė sa
vo meilužį ir paskui grajino gra
mofoną iki neparėjo iš darbo jos 
vyrai, kuris ir pašaukė policiją.

Užvakar teismas išteisino ki
tą moterį žmogžudę, Belva Ga- 
ertner, kuri gegužės 12 d. savo 
automobily, budamla girta, nušo
vė savo meilužį Walter Law, au
tomobilių pardavinėtoją, kuris 
ir tą automobilių buvo jai par
davęs ir tuo budu susipažino su 
ja.

Belva Gaertner yra 38 m. am
žiaus, bet atrodo daug jaunesnė, 
nors nėra tiek graži kaip An- 
nan, bet gražiau pasirėdžiusį ir 
grakštesnė už ją. Ji yra persi
skyrusi su dviem vyrais ir da
bar gyvena iš alimonijos, vylio- 
damosi meilužius, su kuriais pa
skui trankosi po kabaretus ir 
girtauja.

žmogžudystės niekas nematė, 
o ji pati sakosi, kad ji buvo tiek

Užvakar automobiliai užmušė 
du vaikus ir vieną gal mirtinai 
sužeidė, šiemet automobiliai už
mušė jau virš 250 žmonių. Atė
jus šiltesniam orui kada dau
giau važinėjama automobiliais, 
vidutiniškai daužau kaip du 
žmonės yra užmušami į dieną.

tapo

Amerikos žydai yra pasiryžę 
surinkti $1,000,000 šelpimui žy
dų kitose šalyse. Chicagos žy
dai turi surinkti $150,000.

$55,000, t. y. daugiau 
trečdalis reikiamos sumos
surinktas j dešimtį minučių lai
ko užvakar žydų teologinės ko
legijos bankiete, surengtame 
pagerbimui rabinų delegacijos. 
Bankiete dalyvavo daugiau kaip 
500 rabinų iš įvairių šalių, jų 
tarpe ir vyriausias Lietuvos ra
binas Šapiro.

Du broliai anglai prieš 
lietuvius.

EDWAKI) BARTKUS’
Persiskyrė su šiuo pasaulio 
birželio 5, 1924, 8:30 P. M., po 
ilgos ligos. A. A. Edvardas 
Bartkus, ginve lapkričio 9 d., 
1921, Chicagoj.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Sophią, tėvą Izidorių, 
seserį Olesę 4 metų ir brolį Jo
ną 9 metų.

Laidotuvės atsibus panedėly 
birželio 9 dieną, 1:30 P. M. iš 
namų 3628 So. Union Avė. į 
Tautiškas Kapines.

Širdingai užprašome dalyvau
ti laidotuvėse.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Yards 1741.

Paliko dideliame nuliudime 
Motina, Tėvas, Sesuo ir Brolis

JIEVA GUDZEVIČIENĖ 
mirė birželio 6 d., 1924 m., 1 
vai. po piet, 32 metų amžiaus. 
Kilo iš Kauno apskričio, čekiš- 
kio parapijos, čekiškio valsč. 
Išgyveno Amerikoj 14 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Vincentą ir 4 vaikučius: 
Juozą, Antosę, Genovaitę ir 
Vincentą, pusseserę E. Meilu- 
nienę, pusbrolį A. Sabaitį; gro- 
lį, seseris ii- daugiau giminių 
Lietuvoj.

Kūnas pašarvotas 1318 So. 
49th Court, Cicero. Laidotuvės 
įvyks panedėly, birželio 9 d., 
1924, 2 vai. po pietų, iš namų 
į Tautiškas Kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse. Laidotu
vėms patarnauja grab. I. J. 
Zolp„ Tel. Blvd. 5203.

Nuliūdę
Vyras Vincentas ir Vaikučiai.

Chas Cutleris supyko nejuo
kais ant Sarpaliaus, jis dar pa
sikvietė, kad lietuvius ristikus 
“užmušus”, dar ir savo brolį 
įtarty Cutler.

Jiems nelabai patinka 'lietu
viai ir jie nori sustabdyti-sunai- 
kinti lietuvius, kad tie 
negalėtu niekur daugiau pasiro
dyti.

Karolis Sarpalius juokiasi iš 
to, jis sako, kad jis dirbs ant 
Cutlerio ir visą naktį, kad tik iš
sigelbėjus nuo tokio nuožmaus 
ristiko. Bancevičius ir gi sako, 
kad jis gerai ir dar net dzūkiš
kai pakedens Marty Cutler 
(brolis Charlio) — sako patrin- 
siu aš jam gerai su barzda.

Kaip viena taip ir kita pusė 
užsispyrė iki didžiausio laipsnio. 
Reiškia tai bus didžiausios ir 
žingeidžiausios ristynes, kokių 
Chicaga retai temato.

Reiškia, kad ristynės įvyksta 
ateinantį ųtaminką p. Meldažio 
svetainėje. Tikietai jau gatavi 
ir parsiduoda Naujienose, jų 
skyriuje ant Bridgeporto ir pas 
p. Meldažį.

Ant kiek girdėt, tai bilietų 
kaina yra nupiginta.

♦ * ♦

Zbyško su Sarpalium?
Ant kiek teko girdėti, kad jau 

pirma Zbyškos (lenkų meški
nas) kando dantį ant Požėlos — 
šaukė Požėlą ristis. Norėjo lie
tuviams koją pakišti, ir vėl da
bar jis tą patį daro Sarpaliui, 
bet Sarpalius sako, kad jis pir
ma turi apsidirbti su Cutleriu, 
ir jeigu Sarpalius laimi nuo Cut
lerio, 
jam
durti su Zbyška. Reiškia, utar-,

Birželio 2 d., K. Strumilo sve
tainėje, įvyko Lietuvių Darbi
ninkų Namo Bendrovės šėrinin- 
kų mėnesinis susirinkimas. Ja
me buvo šerininkų neperdau- 
giausia, gal bus todėl, kad jau 
kai kurie šėrininkai pradeda pa
miršti bendrovės susirinkimus. 
Priėmus protokolą praeito susi
rinkimo, sekė raportai. Iš jų te
ko sužinoti, kad pereitas šėri- 
ninkų susirinkimas neįvyko iš 
priežasties Pullmano streikų.

Planų komisija dar negavusi 
namo planą. Mananti gauti ne
užilgo, tai sekančiam šėrinin- 
kų susirinkimui priduos.

Nutarė surengti išvažiavimą 
15 d. birželio į Washington 
Heights mišką. Tam darbui iš
rinkta komisija, kuri rūpinsis 
jo rengimu. Nutarė surengti se
kantį sezoną vakarą bendrovės 
naudai; valdybai pavesta paim
ti svetainę. Nutarė sekantį šė- 
rininkų susirinkimą sušaukti 
atvirutėmis, pasirodžius esant 
daug svarbiu dalykų, kuriuos 
turės visi šėrininkai apsvarsty
ti. Jau bendrovė įsigijo saugią
ją šėpą dėl susidėjimo svarbes- 
nėm popierom. A. L. D. L. D. 
79 kp. nupirko bendrovės šėrų 
už visus savo pinigus ir dar ji 
nutarė surengti vakarą, o su 
uždirbtais pinigais dar nupirkti 
bendrovės šėrų. Jos pavyzdį tu
rėtų pasekti ir kitos draugijos, 
tuokart bendrovė greitu laiku į- 
sigytų nuosavą namą Roselan- 
de.

Keletas šimtininkai užsimo
kėjo kurie buvo pasižadėję pir
kti bendrovės šėrų už šimtą do- 
erių. Dabar pinigai pusėtinai 
plaukia į bendrovės iždą.

Susirinkimas nors neskaitlin
gas buvo, bet iškeltus klausimus 
svarstė rimtai ir apie daugelis 
dalykų kalbėta. Patarčiau šėri- 
ninkams skaitlingiau lankyti 
bendrovės susirinkimus, nes jie 
dabar yra labai svarbus. Jau 
bendrovė eina prie galutino tik
slo, tai nepamirškite sekantį 
bendrovės susirinkimą, kuris 
yra šaukiamas atvirutėmis; ku
rie negausite atvirutės, tai tė- 
mykite pranešimus laikraščiuo
se.

Direktorių susirinkimas įvyks 
birželio 13 d. Aušros kamba
riuose; visi direktoriai atsilan
kykite nes yra labai daug svar
bių reikalų apsvarstyti.

—LDN. Bendrovės Koresp.

Birž. 1 d. įvyko Keistučio 
Pašelp. Kliubo susirinkimas. 
Iš raportų pasirodė, kad nete
kome vieno nario, mirė Juozas 
Jucius. Bet šiame susirinkime 
Kliubui prisirašė trys nauji na
riai.

Komitetas iš Kondroškos, Du
ndulienės ir šalmos dar nesura
do aukų, kurios buvo surinktos 
pastatyti žemaitė)! paminklą. 
Žadėjo toliau ieškoti.

Skaityta trys protokolai ir vi
si priimti be pataisymų.

Rugp. 17 d. bus Kliubo pik
nikas National Grove. Išrinkta 
spaudos komisija garsinti tą 
pikniką.

Peržiūrėjimui finansų sekre
toriaus knygų išrinkta revizijos 
komisiją. Atskaita už pusmetį 
rodo, kad liko Kliubui $1,655.50.

Susirinkimas buvo neskaitlin
gas. Nebuvo ir ligonių lankyto
jų. Ar nepriseis jiems baudos 
užsimokėti ? Saugokitės, kad 
korespondentas pavardžių nepa
skelbtų—bus sarmata.

—Koresp. W. Strygas.

Susi deni j iino Lic tuviškų
Oigani.iaeiių ant Town of Lake 
istoriška vakarienė įvyko ba
landžio 6 d. Vakarienė buvo tik
rai šauni. Vakarienės laiku Dr. 
Rutkauskas pasiūlė pasiųsti į 
VVashingtoną rezoliuciją, reika
laujančią daugiau lietuvių imi
grantų įleisti į Ameriką, negu 
kad kongresas projektavo. Jo 
pasiūlymas visų tapo priimtas 
ir ant vietos surinkta aukų pa
ruošimui tokios rezoliucijos 
jos pasiuntimui

Aukojo:
Dr. Rutkauskas $20.00.
P-nia Letukienė $3.00.
P. Lukošius ir J. J. Ezerskis 

po $2.00.
M. Z. Raudis, Wm. J. Karieva, 

p-nia Stuckienė, p-nia Venkevi- 
čienė, C. Rdkštis, V. Stankus, 
Dr. Strikol, Jos. Gestautas, Ka
reiva, J. Parkauskas, Geo. Bra- 
zauskis, J. Jurgutis, 
kevice, M. Norvish ir 
$1.00.

Smulkių aukų

ir

S. Mots-
Lutz po

$2.65

$44.65
Širdingai ačiū aukotojams

—Susivie. Komitetas.

Viso surinkta

tada jau ištikrųjų 
reikalas yra susi-

Bridgeport
Iškūlė langą, pradėjo šaudyti, 

tapo areštuotas.

Brighton Park
Ateities žiedo dr-Iės pastogėj.

“Ateities žiedo” draugijėlė 
neturėjo mokytojo, bet dabar 
vėl gavo mokytoją, taip kad dai
nų pamokos tęsis per visą birže
lio mjėnesį. Dabar mokinamąsi 
labai smagios dainelės, taipjau 
ruošiamąsi prie išvažiavimo 
programo. '

Musų didesnieji vaikai pada
rė klaidą manydami, kad jie jau 
dideli esą, atsiskirdami nuo ma
žųjų. Jie turbut užmiršo, kad 
draugi j on gali priklausyti nuo

_________________________________________________________________________

Gerbiamoji šeimininke, at
siminkite, kad darbas yra 
sveikata, — tai ne darbas 
kuris užmuša mumis, tai rū
pestis. Rūpestis tai yra ru
dis ant geležies. Jis sulaiko 
normalį muskulų veikimą 
skilvio ir žarnų, paraližuoja 
virškinimą, prirengia sukier 
tiejimą arterijų. Vartokite 
Trinerio Kartųjį Vyną! Ta 
gyduolė, stimuliodama žar
nas, pastato jas į normalį 
veikimą ir pagelbsti virški
nimui ir tas viskas prašali
na jūsų didelį rūpestį. Jus 
jausitės vis geriau ir geriau 
kasdien, jūsų protas pasil
sės, ant veido apsireikš juo
kas ir jus užmiršite savo rū
pestį! Štai ko mums reikia, 
visi mes, — linksmaus atsi- 
nešimo linkui musų darbo. 
Jei jus įgausite tą reikalin
gą linksmumą į jūsų mintis 
ir vartosite Trinerio Kartų
jį Vyną, rūpesčio dienos bus 
prašalintos. Užeikite pas sa
vo aptiekorių arba pardavi
nėtoją gyduolių šiandien ir 
parsineškite jas namo.

(Apskelbimas)

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuviu Aldu Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuutu- 
mo skaudamą akių karšti atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su . elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone BciAevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 Weet 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Garsinkites Naujienose

Tie Gražus Stiklai
DUODAMA

DYKAI

Tel. Latayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

už vieną tuziną 
Icbeliu nuo

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo ii- 
SU-

fcerstens Bohemian Blend

Trisdešimt
Priėmimo
Priėmimo
Valandos:

MRAZEK’S GROCERY 
1915 Blue Island Avė.

Canal 1101
JONAS SHULTSAS 

3238 S. Halsted St.
Blv. 3595

Peerless Malt Extract Co.
6652 S. Halsted St. 

Wentworth 6899
A. VESEACKIS 

3465 Auburn Avenue

Prie 524 W. 37 St. įvyko ma
žas susikirtimas tarp saliuninin- 
ko Tony Yucus- ir policisto Mar
tin Sexton ir, kaip išrodo, peš
tynes prakišo Yucus.

Visas dalykas prasidėjo tuo, 
kad nežinia kas paleido dvi ply
tas ir iškūlė Yuciaus langą. Ne
galėdamas surasti kas metė ply
tas, Yucus pastvėrė revolverį 
ir pradėjo šaudyti į visas puses. 
Policistas Sexton stovėjo sker
sai gatvės ir labai nusigando, 
kada apie jį pradėjo švilpti kul
kos. Jis nuėjo pas Yu- •> sustab-1 
dyti tą kononadą.

“Aha”, sušukęs Yucus, “tai 
tu metei plytas per langą” — 
na ir prasidėjo batalija. Bet at
vyko daugiau policijos ir viską 
sustabdė, o Yucus tapo areš
tuotas.

Pilniausias Užganė 
(tinimas

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

JOHN LEGEIKO
3352 S. Halsted St. 

Blvd. 4372
ALBERT LURIE & CO. 

1816 Blue Island Avė.
Canal 2762

J. GAUBAS 
3613 S. Halsted St. 

Blvd. 7258
JULIUS MASON 
4600 S. Wells St. 

Yards 2184

PEECIOUS Gifb 
f* l)he &A

DIDELIS PASIRINKIMAS
Vėliausios mados laikrodėlių, žiedų, deimantų, per
lų tinkamų dėl dovanų. Registruojančių Player 
Pianų, Phonografų ir Rekordų.

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted St Chicago, III.

privatiškų lydymui kambarį*
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką k T7U3iope- 
jišką blią gydy
mo. skai
čius žinoti* J<y- 
domų kasdien. per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai} 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.
Dr. B. M. Ross,

35 So. Dearbom Street, 
kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
metų toje pačioje vietoje, 

kambarys 506 dėl vyrų, 
kambarys 508 dėl moter*. 
Kasdien nuo 10 ryto iki 6 
vai. vakare. Nedalioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai •***- 
ną. Panedėlyj, seredcAt ii 
aubatoje nuo 10 vaL rytų 
iki 8 vai. vakare.

DYKAI KLINIKAS
Ar Jus Sergate?

Ar jus kenčiate 
nuo:

Reumatizmo
Didelio kraujo 

spaudimo
Goiterio, asth- 

ma, acne, diabe
te s. anemijos, 
skilvio ir inkstų 

- nemalonumų ar
ba kitų chroniškų 
ligų.

ŽINOKITE TEISYBĘ
Jei jus turite prastą sveikatą atei

kite ir pasimatykite su musų specia
listais. Išegzaminuokit save gerai. 
Nekainuos jums nieko. Pasitarimas 
privatiškas. Vienas kraujo serum su
teikia pagelbą. Ligoniai moka už se
rum ir gyduoles tiktai. Ateikit ir pa
sikalbėkit su mano užganėdintais li
goniais.
KRAUJO IR ŠLAPUMO IŠEGZAMI- 

NAVIMAS $1.00 
Mes kalbame lietuviškai

Čia atkirpkite
DYKAI PATARIMŲ KUPONAS 

Užlaikomas slaptai
Malonėkite išegzaminuoti turintį šį 

kuponą be mokesčio ir jokios atsako
mybės.
Vardas .................................. ...................
Adresas ..................:................................

Tas kuponas daleidžia jums dėl pri- 
vačio pasikalbėjimo. Ateikite į musų 
ofisą ir musų specialistas išegzami- 
nuos jumis. Be mokesčio daktarui.

ILLINOIS BLOOD SERUM 
LABORATORIES

Suite 1113 159 N. State Street
Capitol Building (Pirmiau vadinosi 

Masonic Temple)
Valandos nuo 10 ryto iki 7 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po piet.
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Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

* kada rengia, veikia 
ar kviečia.

SOCIAUSiy PIKNIKAS
RIVERVIEW PARKE
Nedėlioj, birželio 15/1924. 

Bus surengtas puikus lietu
vių skyriaus programas. 
Kalbės Naujienų Redakto
rius d. Grigaitis; dainuos 
choras ir t. t. Bus gardus 
užkandžiai ir nesvaiginami 
gėrimai. Dar kalbės D. W. 
Hoan, Socialistas Majoras 
miesto Mihvaukee, Wis. G. 
R. Kirkpatrick ir kiti.

Pradžia 10 valandų -ryto. 
Tikietas 30c.

Kviečia visus
Komitetas.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
^rie Naujienų Spulkos, ir prisiračvli 
tuojau .jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, n® 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

Knygų Rinkėjams. Draugai, kurie 
renkate knygas dėl Lietuvos žmonių, 
malonėkite priduoti kaip galima grei
čiau, nes neužilgo turime išsiųsti. 
Visi, kurie norite aukot knygų Social
demokratų steigiamiems Knygynams 
knygų, ar, kurie turit surinkę, pa
duokit L. S. S. knygiui, A. Kemėžai, 
1739 So. Halsted St.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visį norinti gauti “Naujienas’ 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namais, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulęvard 9663.

Tautiška Draugystė Lietuvos Dūk
toj ų rengia šeimynišką vakarą suba- 
toj, birželio 7 dieną, 7 vai. vakare, 
Felloxvship svetainėj. Malonėkite vi
sos drauges atsilankyti. Svečiai bus 
įleidžiami už dyką.

Kviečia, Komitetas*
Birutės Choras rengia šeimynišką 

išvažiavimą nedėlioj, birželio 8 d. i 
Palos Park. Nedėlioj nariai-es bei 
svečiai yra kviečiami susirinkti 9 yal. 
iš ryto prie 33 ir Halsted gatvių. Šia
me išvažiavime bus lošiamas golf ii 
visokių kitokių pramogų bus. Todėl 
visi, kurie norite imti dalyvumą iš
važiavime, prašomi yra atvikti ket
verge į choro painokas Mark Vyhite 
Parko svet. ir užsiregistruoti. Komi
sijos nariai užtikrina, kad .visi nariai 
rėmėjai ir svečiai išvažiavime bus pil
nai patenkinti Todėl visi važiuoja
me. — Z. K.

Bridgeportas. — Draugystė Teisy
bės Mylėtojų laikys savo priešpusme- 
tinj susirinkimą, nedėlioj birželio 8 d. 
L vai. po pietų Mark White Sųuare 
svet., prie 29tos ir So. Halsted gat. 
Visi nariai-rės malonėkite laiku su
sirinkti, nes yra daug svarbių reika
lų aptarti. — Raštininkas.

Lietuvių Kriaučių Kliubo susirinki
mas įvyks šeštadieny, birželio 7, 7:30 
v. v. Liuosybės salėj, 1822 Wabansia 
Avė. — Nut. Raštininkas. •

Dr-stės Šv. Kaziui. Karalaičio ant 
Town of Lake nariams, kurie draugų 
prisidėjote po $1 prie šeiminiško 
basket pikniko, pranešame, kad išva
žiavimas įvyks birželio 8 d., Į Beverly 
H i 11. Važiuoti reikia Ashland — 87 
gatvekariais iki galo linijos, tada eiti 
į vakarus iki miško. Visi bukite.

— K. Wolkowskas.

. Svarbus mitingas. L. Šv. Marijos 
parapijos įvyks nedėlioję, bažnytinėje 
svetainėje, 35 ir Union Avė. kaip 
12:30 P. M. Malonėkite atsilankyti 
visi parapijonai ir atjaučiantieji, kad 
ir neparapijonai. Turėsime keletą 
labai svarbių dalykų dėl apsvarstymo; 
taipgi bus renkama parapijos valdy
ba ir priimami nauji nariai.

Kviečia klebonas kun. S. Linkus.

LSS. 81 kuopos susirinkimas įvyks 
šeštadieny, birželio 7 dieną kai 8 vai. 
vakaro, Liuosybės salėj, 1822 Waban- 
sia Avė. Visi nariai kviečiami atsi
lankyti, nes turime aptarti Socialistų 
Partijos preso pikniką ir išrinkti de
legatus į Sąjungos suvažiavimą.

— Raštininkas.

Roseland. — Sąryšis Draugijų pa
laikančių Aušros Knygyną rengia iš
važiavimą birželio 8 d. Į Washington 
Heigts miškus, 10? St. Pradžia 12 
vai. ryte. •

Roselandiečiai visi pribukite Į šitą 
išvažiavimą, praleisime linksmai lai 
ką prie geros lietuviškos muzikos ir 
žaidimo. — Komitetas.

" ..... ——B—

LIETUVON— 
užrašykite gavo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

PRANEŠIMAI
Liet. Moksl. Susi v. Am. 2 kuopos 

mėnesinis susirinkimas įvyksta birž. 
7 d. 7:30 vai. vak. Raymond Chapely, 
816 W. 31 St.

Nariai būtinai turite susirinkti lai 
ku, nes yra svarbių reikalų apsvarsty
mui. — Komitetas.

LSS. VIII Rajono Centralinio Ko
miteto susirinkimas įvyks pirmadie
ny, birželio 9 d., Naujienų name, 1739 
So. Halsted St. Pradžia 8 vai. vak. 
Visi Komiteto nariai dalyvauki! šia
me susirinkimo. Turim daug svar
bių reikalų aptarti.

— LSS. VIII Rajono sekr. A. Vilis.

Draugyste Palaimintos Lietuvos lai
kys priešpusmetinį susirinkimų nedė
lioj, birželio 8 d. Malinauskio salėj, 
1843 So. Halsted gt. Pradžia 1 vai. 
no pietų. Šis susirinkimas bus svar
bus tuomi, kad bus renkama komisi
ja dėl peržiūrėjimo pusės metų Drau
gystės knygų. Taipgi bus renkamas 
Komitetas surengimui pikniko ir 
daug kitų svarbių dalykų. Todėl visi 
įrangai yra meldžiami atsilankyti.

— Ig. Žilinskas, Rašt.
I)r-stė Lietuvos Vėliava Am. No. 1 

laikys savo mėnesinį susirinkimą, ne
dėlioj, birželio 8 d., 1 vai. po i pietų, 
Davis Sųuare Parke svetainėj, prie 45 
ir So. Paulina gatvių. Nariai malo
nėkite visi laiku pribūti, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarimui.

— Rašt. F. Motuzas.
Ind. Ilarbor, Ind. — Susiv. Liet. 

Am. 185 kuopa laikys pusmetinį su
sirinkimą, sekmadieny, birželio 8 d., 
10 vai. iš ryto, Katherine House 
svet., 138 ir Deodor St. Prašome vi
sus narius susirinkti laiku.

— Valdyba.

Draugystė Vyskupo Valančiaus lai
kys pusmetinį susirinkimą birželio 8 
d., 1 vai. p pietų, Urbono svet., 3338 
Aubum Avė. Visi nariai malonėkit 
būti susirinkime.

— Sekr. J. Šidlauskas.

Town of Lake Amerikos Piliečių 
ir Namų Savininkų Kliubas laikys' 
susirinkimą pirmadienį, birž. 9, 8 
vai. vak. šv. Kryžiaus parap. salėj.

Svarbus susirinkimas, visi Kliu
bo nariai kviečįami dalvauti.

—(Sekretorius.

Susivienijimas Lietuvių Dr-jų ant 
Bridgeporto rengia pikniką naudai 
Ticagos Lietuvių Auditorium ne

dėliojo, birželio 15 d., A. Blinstru- 
po darže, Justice park, III. Kvie
čiame visus Chicagos ir apielinkės 
lietuvius dalyvauti. Bus dalinamos 
lovanos ir visi atsilankiusieji turės 
orogos dalyvauti dovanų laimėji- 
ne. Visi atvažiuokite piknikan ir 
>ralcisime laiką linksmai ant tyro 
oro. Kviečia Komitetas.

D-jos Lietuvių Dukterų susirin
kimas įvyks sekmadienį, birž. 8 d., 
1 vai. po pietų, Mark VVhite Sųuare 
svet.

Bus skaitoma konstitucija ir kiti 
;varbųs reikalai.

Rašt. Juozaitienė.

Teatrališko Kliubo “Lietuva” šei- 
nyniškas išvažiavimas į Wellow 
Springs miškus įvyks nedėlioj, birž. 
1 d.. 10 vai. iš ryto nuo 45 ir So. 
kaulina gat. ir nuo p. Makaso na- 
no, 2514 W. 45 St. 10:15 iš ryto.

.Visas nares ir narius kviečiame 
lalyvauti išvažiavime.

Rengimo Komisija.

Roseland. — Lietuvių Amerikos 
Piliečių Politiško Kliubo pusmeti
nis susirinkimas įvyks pirmadieny, 
biri. 9 d., 7:30 vakare, K. Strumi
los svetainėj. Visi nariai malonėki- 
’c atsilankyti, nes turime daug 
ivarbių reikalų apsvarstyti.

Valdyba.

Roseland. — SLA 139 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks subatoj, 7 
I. birželio, 7:30 v. v.. Aušros kam

bariuose, 10900 S. Michigan Avė., 
miros lubos. Visi nariai ir norin
goji prisirašyti atsilankykite laiku.

Valdyba.
North Sides Vaikų Draugijėlės “Bi

jūnėlio” susirinkimas įvyks piriwadie- 
nį, birželio 9, 7:30 v. vak. Liuosybės 
svet. 1822 Wabansia Avė. Visi na
riai atvykite laiku. — Sekretorius.

ASMENŲ JIESKOJIMAi
PAJIEŠKAU savo brolio Bronislo

vo Piliponio (Broon Philips). Gyve
no pirmiau Detroite. Paeina iš lae- 
tuvos iš Likėnų kaimo, Truskaivos 
parapijos, Panevėžio apskričio. Mi
rus broliui Aleksandrui, mes negalim 
paimti apdraudos be Bronislovo; to
lei malonėkite atsiliepti pats ar jį pa 
Žįstam! pranešti. Jo adresu mums:

ELZBIETA KLIMAITIENĖ 
626 W. 18th Št.

Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Petro Pundi- 
no,_ paeina iš kaimo Lengių, Skaud
vilės valsč., Tauragės apskr. 5 me
tai atgal gyveno ant 228 Reed St., 
Mihvaukee, Wis. Svarbus reikalai 
dėl musų gyvenimo Lietuvoj'. Mel
džiu atsišaukti pačiam, arba kas 
kitas jei praneš, suteiksiu atlygi
nimą.

Joana Tundinailė-Jankauskieno 
22 E. HOth PI., Roseland, III.

PAJIEŠKAU savo švogerio, Kara
liaus. Januškos. Paeina iš Traupės 
valsčiaus, Lietuvoje. 4 metai atgal 
buvo Chicagoje; girdėjau, kad atpsi- 
stojo Michigan ar Wisconsin valsti
joj- Meldžiame tuojau atsišaukti, ar 
kas žinote, praneškite, nes yra jam 
svarbi ir naudinga žinia. Juozapas 
Švilpa, 3441 Auburn Av., Chicago, III.

------------------—--------------__i___
PAIEŠKAU draugo Louis’o Pop- 

lauskio, gyvenančio Chicagoj. Mel
džiu jo paties ar draugai Keno- 
shiečiai žinanti kur jis gyvena ma
lonėsit man pranešti.

Boleslovas Senkus 
1645 West 47th St. 

2nd floor.

APSIVEDIMAI.
IEŠKAU gyvenimui draugės mer

ginos ar našles nuo 25 iki 35 me
tų amžiaus. Aš esu našlys 29 me
tų, be jokių klinčių. Mergina ar 
moteris, kuri myli dorą šeimyniš
ką gyvenimą, tai meldžiu atsišauk
ti žemiau paduotu andresu. Vyrai 
prašomi nerašyti. A. K. S.

4441 So. Honore St., Chicago

JIEŠKAU apsivertimui mergi
nos arba našlės katra myli ūkės 
gyvenimą. Aš esu 30 metų, ne
vartoju jokių gėrimų, nerūkau.

J. TOMKUS, 
Berwyn, III.

ĮIEŠKO PARTNERIįF
REIKALINGAS partneris į 

bučernes ir grosernės biznį su 
mažai pinigų. Biznis senas tarp 
visokių tautų. Kreipkitės į

Naujienų Skyrių, Box 117 
3210 S Halsted Str.

ĮVAIRUS SKELBImF
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na- 
.ną — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

STOGDENGYSTĖ
h’Jjf stogų prakiurimas užstaisomas 
Ir ii rantuojamas už $4. Automobilių 
Lrokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Jr.ktj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
diliusia ir geriausia stogų dengimo 
>jdga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunrie 
Koofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

“ ISRENŪAVOJIMUI
ANT RENDOS storas ir 5 

ruimai ant pirmų lubų. Kotelis 
ant 2 lubų. Labai gera vieta ant 
Bridgeporto. Pas savininkę 

5252 S. Artesian' St.
Tel. Prospect 3590

GA BADŽIUS rendai vienai 
mašinai. Mūrinis ęgaradžius ir 
gera vieta. .

Kreipkitės
3227 Augurn Avė.

RENDAI 6 kambarių flatas 2 
lubos, sun parlor sleeping porch 
elektra, šiltu vandeniu šildomas, 
netoli Marųuette Park, arba ga
liu parduoti namą.

7034 So. Fairfield Avenue

ANT rendos 6 ruimų flatas, 
elektros šviesa, vanos ir paran- 
kumai. Pečium šildomas, kreip
kitės pas savininką.

5700 So. Morgan St.

ANT RENDOS vasariniai ne- 
mai (summer resort) prie Long 
lake, galima rendavoti ant die
nos, savaitės, arba sezoną, taip
gi botai ir valgimas prie vietos, 
prieinamos kainos.

SZEMET’S RESORT 
(at Long Lake) 

Campbellsport, Wis. R. 4 B. 56

JIEŠKŪ KAMBARIĮI
JIEŠKAU kambario Plptinej mies

to dalyje. Del vieno vaikino, nuo 63 
ir Halsted gatvių j pietus. Butų pa
geidaujama, kad butii ir garadžius 
dėl automobiliaus.

Atsišaukit laišku
D. KONDROŠKA, 

2842 W. 40 PI.

KAS TURIT ruimą rendai 
dėl vieno švaraus vaikino, ant 
Halsted St. tarpe 35 ir 31 gat. 
Pranešk i t į Naujienų Skyrių.

3210 S. Halsted St. No. 120

SIŪLYMAI KAWliy
LIETUVIŠKAS HOTELIS ge

riausia vieta dėl darbininkų ap
sigyventi, vyrams arba mote
rims; su valgiu arba be valgio 
$8.00 į savaitę su valgiu. Peter 
Gadeiko, 1606 So. Halsted St.

RENDON labai gražus kambarys 
švariai ypatai, šiltu vandeniu šil
domas, su visais parankamai, prie
šais parko, gera transportacija.

5533 S. Claremont Avė.
Tel. ‘Republic 9059

1 blokas į rytus nuo Wcstcrn avc.

NAUJIENOS, Chicago, m.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PAHANDAVOJINfUr puikus kam

barys su visais patogumais. Tinka 
dviem ar vienam vaikinui, su val
giu ar be valgio. Maža šeimyna, 
vaikų nėra. Gera transportacija, 
gatvekariai arti; 4 blokai nuo So. 
Halsted St. ir V/2 bl. nuo 59. Kreip
kitės vakare ir nedėlios ryte.

5751 S. Carpenter St., 1 lubos

z\NT rendos kambarys vienam 
vaikinui prie mažos šeimynos. 
Kambarys yra apšildomas su fur- 
nace heat, v.ana, elektra ir kiti pa
rankamai. Renda nebrangi. ' j

3423 W. 61 st St.
Tel. Republic 8927

RUIMAS rendai vienam vy
rui prie mažos šeimynos. Gali
ma ir virtuvė vartoti. Kreipki- 
tėš 2 lubos užpakalis

819 W. 34 Place

REIKIA DARBININKįĮ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYHAI IR MOTERYS
Ką jus darote jūsų liuosame lai

ke? Kodėl neuždirbti pinigų? Ke
lios valandos malonaus darbo kas
dien bus užtektinai. Patyrimo ne
reikia. Komišino nemokama ma
žiau kaip $30, gali pakilti iki $300. 
Dalykas, kurį jus parduosite už
dirbs pinigų pirkėjui. Kiekvienas 
yra geras kostumeris. Dąleiskite iš
aiškinti šį dalyką pilnai. Adresuo
kite, Naujienos, 1739 So. Halsted 
St., Box 496.

fflIA DARBININKy
- *-ĮLn_ro~Krt.rwi

MOTERŲ

REIKALINGA moteris arba seny
va pora prie namų darbo arba mote
ris ar mergina kuri tiktų apsivesti. 
Dirbu už dženitorių, uždirbu apie 
$300.00 į mėnesį.

PETRAS KRUš'AITIS, 
5612 Prairie Avė., 3rd fl.

Tel. Englewood 0687

REIKIA 10 merginų, amžiaus nuo 
18 iki 20 metų dėl suviniojimo rankš- 
šluošeių. Mokama 36 centai į valan
dą, sveikos apistdvos. Atsišaukite pa- 
nedėly birželio *9^4! valandą po pietų.

SOUTH PARK LAUNDRY 
58 St. & Cottage Grove Avė’.

HIsIKALINGA veiterka į res- 
tauraną, mokanti savo* darbą, 
gera ino.keętįs, darbas ant vi
sados; m Ri)bry<;Lunch Ropm,

1564 N. Robey, kampas 
Mihvaukee Avė.

___________________ ;1„-_____ __________________

REIKALINGA* Imergina už veiter- 
ką į restoraną<)|ipri susikalba ang
liškai ir turi patyrimą prie to dar
bo. C-' C

Kreipkitės i
4650 W. Madison Street

“M*DARBININKy-
V-- ----- ---

__________
PARDAVINĖTOJŲ

REIKIA

Reikia lietuvių kurie kalba angliš
kai . Patyrimas nereikalingas. Pa
geidaujama tokių kurie yra žinomi 
savo apielinkėje, gali uždirbti nuo 
$100 iki $200 j svaitę pardavinėjant! 
žemę musų augštos klesos lietuvių 
distrikte, kuris siekia Marųuette 
Park, kur baigiasi nauja karų Ii-' 
nija.

Ateikite šiandien po pietų ir nedė
lioj atsišaukite ant vietos, 

71 St. ir California Avė.
Klauskite Mr. Knapp

i

TUOJAU reikalingas vyras, 
gerai patyręs virėjas cook, ge
ros darbo išlygos, atsišaukit 
ypatiškai.

1306 S. 48 Avė., Cicero, III.

JAUNAS vyras, kuris turi $350 
gali būti priimtas į gerai įrengtą 
mail order biznį. Gali uždibti daug 
pinigų absoliučiai gvarantuojama; 
dėl susitarimo telefonuokitezCravv- 
ford 0791 vakarais. Adresas: 

1(536 So. Lawndale Avė.

REIKIA patyrusių shearme- 
nų į geležies atkarpų jardą.

Apax Iron and Metai Co.
3300 S. Racine Avc.

Tol. Boulevard 3345
--------A... . ....____ ____ .

^AUTOlBILIAI-
PARDAVIMUI 5 pasažierų auto

mobilius, “Nash 4”,-1921 metų. Pui
kiausiam stovyj, nebrangiai. Atsi
šaukit pas savininką:

, J. JUREVIČIUS,
3842 So. Union Avė., Chicago. 

Telefonai: (dienomis Yards 1234
vakarais Yards 5773

PARDAVIMUI automobilius, 
Appersone 1922, 7 sėdynių. Vi
sas geras.

Kreipkitės
3318 So. Morgan St.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA pigiai $500 

Cadillac 7 sėdynių sedan auto
mobilius puikiai atrodo, mašine
rija gerai dirba, tai yra barge- 
nas kam reikalingas geras ka
ras. 3130 S. Halsted Str.

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
kitos mašinos Fordo troką 21/? tonų 
su “stiek baru”. Tinkantis bile ko
kiam bizniui, prie tam yra visi rei
kalingi įrankiai perkraustymui ir an
glių vežimui. Parduosiu pigiai. Prie
žastį pardavimo, patirsite ant vietbs.

Atsišaukite:
Subatoj po pietų ir Nedėlioj 

2666 So. 39th PI.

$295 už Fordą, 1924 m„ 5 sėdy
nių, vasarinis automobilius. Prie 
to eina daug extra; tires, haslers, 
shock abserves, star vvheel, lock 
ir t. p. Parduodu todėl, kad esu 
broke.

4607 S. California Avė.

PARSIDUODA Nelson Limun tro- 
kas kaip naujas, pirmos klesos sto
vy, nereikia taisyt, viskas up to 
date ir galima tuoj važiuot. Yra 
tinkamas bile kokiam bizniui, ga
lima nupirkti mažą dalį įmokant, 
likusi suma ant lengvų išmokes- 
čių, arba mainysiu ant lotų ir jei
gu bus reikalinga pridėsiu pinigų.

2638 W. 40th St., antros lubos

PARDAVIMUI automobilius 
Monroe ir Chandler, abudu ge
ri kaip nauji, arba mainysiu ant 
loto, ar kokio ,štoro. Kreipkitės 

3207 So. Halsted Str.

PARSIDUODA Ford Cupe 
1922 modelio labai gerame sto
vyje, nauji tajerai su vienu ek- 
sra. Visi reikalingi įrankiai ir 
pridėčkai*. Parduosiu už $250.

733 West 14 Place

RAKANDAI
NAUJI augštos vertes rakandai 

pardavimuif 2 šmotų mohair parloro 
setas, $350, 3 šmotų riešuto medžio 
miegamo kambario setas, vertes $350. 
Jie yra pusė kainos pigesni negu pa
prasti kainuoja. Virtuves setas, mat- 
rasai, springsai, lovos, krėslai, supa
ma kėdė, vertes $25.

MISS DAUGWILL, 
Tel. Oakland 3178

i‘ ‘ t : . < ’ ■ r*—---- -- - ■■ ■ ■ . ■■ • ■■ ; i ■
PARSIDUODA 5 kambarių ra

kandai, 3 šmotų Velvet frontais se
tas, viktrolas, siuvama Singer ma
šina, rašoma komoda, karpetai, ko
modos; visi geri daiktai kaip nau
ji. Parduosiu pigiai, kas reikalin
gas, tai nepraleiskit progos.

' 822 W. 37 PI., 2 lubos

APLEIDŽIU miestą, parduosiu 
pigiai savo puikius rakandus var
totus 2 mėnesiu, mohair parloro 
setas, rankomis iškarbuoti frėtnai, 
apverčiamos paduškaitės, bufetas 
ir 2 miegamo kambario setai, val
gomo kambario setas, kaurai, con- 
sole fonografas, reed sunparlor 
setas, paveikslai, veidrodžiai, dres- 
sing setas ir kiti dalykai. Veikite 
greit.

6909 Dorchester Avc., 1 apt.

RAKANDAI turi būt parduoti tuo- 
jaus; Mohaire seklyčios setas, sku- 
ros seklyčios setas riešuto, pietų ir 
2 miegruimio setai, lempos, kaurai, 
fonografas ir t. t. Visi ar po vieną.

815 So. Ashland Blvd. Dep. 1

PARDAVIMUI namų rakan
dai, gerame stovyje. Parduosi
me pigiai ir greitai. Kam reika
lingi, geri forničiai kreipkitės.

3338 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI ‘
PARDAVIMUI grosernė lietuvių 

apgyventoj kolonijoj. Biznis išdirb
tas per daug mėtų. Parduosiu labai 
pigiai, nes šią savaitę turiu apleisti 
tą vietą.

3500 So. Emerald Avė.
Phone Boulevard 6481

GROJIKLIS pianas, paprastai $700 
pirmos klesos padėjime, benčius, ka
binetas ir 75 muzikos rolelįų, parduo
siu už $100 ir $31 storage išlaidų. 
Neturiu darbo, reikia pinigų, krautu
vė,* 1389 Milvvaukee Avė., klauskite 
Jankowski Player Piano.

PARDAVIMUI groserne, saldai
nių ice creamo, cigarų, tabako, ciga
retėj ir mokyklos daiktų krautuvė. 
Gera vieta. Parduosiu pigiai. Nau
dokitės greitai Šia proga. Priežas
tis pardavimo patirsit ant vietos.

Kreipkitės
1734 So. Union Avė.

PARSIDUODA groserukas ir 
kendžių storas, ar kas nori gali 
pirkti su rakandais ir be rakan
dų, 4 ruimai pagyvenimui.

2118 W. 23 St.

DIDELIS bargenas parsiduo
da bučernė ir grosernė. Turiu 
greitai parduoti. Nupirksite pi
giai. Kreipkitės į Naujienų Sky 
rių. 3210 S. Halsted St. Bx. 118

PARDAVIMUI
PAK DAVIMUI ice creum parlor, 

taipgi sykiu grosernė, cigarai, ci- 
garetai ir H. Galiu parduoti sykiu 
ir namų arba be namo. Vieta Brigh- 
ton Parke. Noriu parduoti greitai 
— važiuoju iš Chicagos.

Kreipkitės
3990 Archer Avc

Phone Lafayette 6121

PARDAVIMUI grosernė, rūkytos 
mėsos, saldainių, ice creamo, ciga
rų, cigaretų, tabako, delikytesen 
krautuvė. Gera viela. Parduosiu pi
giai; naudokitės greitai šia proga. 
Pardavimo priežastis patirsite ant 
vietos. Kreipkitės

Mr. Thomas, 524 W. 33rd St.

ANT PARDAVIMO pusė biznio, 
bučernė ir grosernė, biznis išdirb
tas per 15 metų, lietuvių vokiečių 
ir kitų tautų apgyventa, leasas 

ant 2 ir pusės metų, parduosiu už 
geriausią pasiūlymą. Turi būt par
duota trumpu laiku.

Kreipkitės
2057 W. 22nd Place

Telef. Canal 2881

PARSIDUODA restoranas. Apie- 
linkė apgyventa visokių tautų žmo
nėmis. Biznis geras; parduosiu pi
giai, nes turiu greit parduoti. Par
davimo priežastį patirsit ant vie
tos.

148 W. 69 St.

DIDELIS BARGENAS A
Pardavimui Ice Cream Parldr, 

kendžių štoras ir mokyklų daiktai, 
prie didelios mokyklos. Lysas il
gam laikui. Randa pigi, 4 kamba
riai gyvenimui. Parduosiu pigiai. 
Priežastį patirsite ant vietos.

2700 So. Wallace St.

PARDAVIMUI malūnas, 30 my
lios nuo Chicagos, prie 3 geležin
kelių, ir prie 2 didelių kelių, kurie 
eina įmiestą; malūnas varomas 4 
elektros motorais, turiu parduoti, 
kad užbaigus reikalus ir turiu ki
tą biznį, atsakykit angliškai arba 
vokiškai.

Dyer Flour Mills, Dyer, Ind.

PARDAVIMUI maža grosernė, vi
sokio stako pilna. Sena vieta, iš
dirbtas biznis, 4 ruimai gyvenimui. 
Rendos $20 į mėnesį; turiu parduot 
greitai iš priežasties ligos. J

Kreipkitės
.3530 Parnell Avė.

PARSIDUODA groserne gvė
ras biznis. Priežastis pardavi
mo einu į didesnį biznį. Par
duosiu pigiai Jei pirksi šią sa
vaitę, 917 W. 20 St.,- Tol. Canal 
2019.

PARSIDUODA krautuvė 
smulkių <daiktų: cigarų, taba
kus, kendžių, ice cream ir ki
tokių smulkių daiktų. Geroj 
vietoj.

530 W. 26th St.

PARDUOSIU ar mainysiu 
restoraną ant namo.

Kreipkitės
5001 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI saldainių krau
tuve; taipgi tabako, cigarų, ci
gare tų, mokyklos daiktų ir 
smulkio taforo. Parduosiu pi
giai.

2329 So. Robey St..
įt

RESTAURANTAS parsiduo
da, geroj vietoj, išdirbtas biz
nis, arba mainysiu ant mažo 
namo, automobilio ar loto.

Kreipkitės
1803 North Avė.

TURIU parduot savo gražų 
$275 vertes vietrolą, kaip tik 
nauja, su daug rekordų, su dei
mantine adata už $65. Atsi
šaukite ant antro augšto.

2502 W. Division St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, labai geroj vietoj, lietuviais ap
gyventa vieta. Užpakalyje 4 kam
bariai dėl gyvenimo, renkos 40 dol. su 
rakandais ar be.

Atsišaukite
4420 W. 63rd St.

PAPRASTAS Pianas, keisai 
ir balsai labai gerame padėjime. 
Parduosiu už storage užlaikymą, 
$33.50. Sullivan & Falvey Ware- 
house, 3324 N. Marshfield Avė.

PARSIDUODA Valgyklų, biznis, 
geras, senas, išdirbtas Turiu par
duoti, nes esu vienas ir negaliu pa
kankamai prižiūrėti biznio .

Atsišaukite
2748 W. Chicago Avė.

SPECIALIS BARGENAS
Šią savaitę turi būt parduota bučer- 
nę ir grosernė, svetimtaučių apielin- 
kėj; Biznis cash, pigi renda, 4 kam
bariai gyvenimui. Yra trokas ir ga
radžius, nemokanti išmokinsiu biznio. 
Kas pirmesnis tas laimes, atsišaukit 
tuoj. 65 W. 103 St., Roseland, 111. '

 PARDAVIMUI_ _
PARDAVIMUI minkštų gėri

mų užeiga, biznis išdirbtas ir ei
na gerai. Tirštai apgyventa vie
ta, renda pigi, priežastį patirsit 
ant vietos, 10503 Edbrooke Avc.

PARDAVIMUI grosernė, prie ka
rų linijos, prie mokyklos ir prie
šais gražaus ir didelio Shennan 
parko. Daromas geras biznis žie
mą ir vasarą, nepraleiskit to ge
ro biznio, graži vieta, pardavimo 
priežastis labai svarbi, parduosiu 
greitai ir pigiai.

Kreipkitės
51>59 So. Racine Avė.

PARSIDUODA grosernė, rūkytos 
mėsos, tabako ir kitų smulkmenų 
krautuve. Vieta gera; netoli fabri
kų.

Kreipkitės
2300 W. 48th Place
Tel. Lafayette 8360

TURIU parduoti dėl geros prie
žasties mano $800 vertės grojiklį 
pianų už $150, roleliai ir benčius. 
Atsišaukite šiandien iki 9 vai. va
kare arba rytoj iki 4 vai. po pietų, 

1600 W. Van Buren St., kampas
Ashland Blvd., 1 floras

$100 GRYNO PELNO I SAVAITĘ
Bučernė, groserne, pieno stotis ir 

sūrio išdirbystė. Sūrio parduodame 
“vvholesalc” kainomis į krautuves. 
Biznis atneša $100 gryno pelno j sa
vaitę.

Prieš pirkimą duosiu išbandyt ir 
persitikrint.

Parduosiu pigiai, nes gręit turiu iš
važiuoti j Lietuvą;

Savininkas randasi
3317 Aubum Avė., 

JTel. Yards 6060

PARDAVIMUI naujos mados 
baby buggy “Lloyd”. Visą labai 
gera. Nupirksite pigiai.

Kreipkitės:
A. ROSSELL 

3533 So. Wallace St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, geras pelnas lietuviui arba len
kui biznieriui. Savininkas eina 
lauk iš biznio. 3139 W. 38 St.

SALDAINIŲ krautuvė pardavi
mui su lysu ir 4 kambariai gyve
nimui, 1013 W. 18 St., stakas ir 
fixtures verti $1600, greitam par
davimui, bus specialė kaina jei 
pirksite šių savaitę, savininkas

S. J. ZrUs’t, 1811 S.. May St.

PARDAVIMUI groserne ir deli- 
katesen, kambariai gyvenimui su 
lysu, remia $35, tik už pinigus Čia 
parduodama, ateikite jei norite pa
daryti biznį, $1,250 pinigais, atda
ra nedėlioj.

4430 W. 60 St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė su namu. Keturi kambariai pa
gyvenimui; cash biznis, kitos bu- 
černės nėra aplinkui per 4 blokus. 
Priežastis — einu į kitą biznį.

6059 So. KiĮdare Avė.

EXTRA PARGENĄS
Kriaučių Shopa parsiduoda, dir

bu naujus vyriškus ir moteriškus 
drabužius. Kliniju, prosinu ir tai
sau senus; gera vieta patyrusiam 
kriaučiui. Turiu parduoti j trum
pą laiką. Pardavimo priežastį ir 
kitas informacijas patirsite ant 
vietos.
837 Irving Park Blvd. ir Broadvvay 

Tel. Welington 8303
J. A. Klecks

PARDAVIMUI pigiai restaura- 
nas, arti didelių dirbtuvių, renda 
pigi, biznis išdirbtas, atsišaukit 
tuoj; priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos.

11955 S. Halsted St.
f ~ '

ANT pardavimo groserne ir 
bučernė geroj vietoj. Parduos-d 
pigiai. Atsišaukite tuojaus.

Engei and Evanuk Co.
4358 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 0797

Geroje apielinkėje savaitinis 
laikraštis pardavimui pigiai, yra 
proga padaryti pinigų su mažu 
įnešimu pinigų, reikia $1,000 
cash. Mr. Dougherty, 728 W. 
65-ith Street.

PARSIDU0DA Pool room 5 
stalai ir elektros pianai už tei
singų pasiūlymų. *

Atsišaukite:
10737 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI krutamu pa
veikslų teatras, 300 sėdynių, bi
znis geras

Atsišaukite:
5123 Wentworth Avt.

PARDAVIMUI pirmos klesos 
groserne, lietuvių kolonijoj, pi
gi renda, gyvenimui kambariai 
5 metų lysas, nereikia agentų.

2862 West 38 Str.

I'
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NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA 2 flatų mūrinis 

namas, po 5 kambarius su miega
mais porčiais; namas yra labai dai
liai ištaisytas ir gerai pastatytas, 
tik 5 mėnesiai senumo. Kaina tik 
$16,500. Atsišaukit prie savininko 
J. Mockus, 6134 So. Rockvvell St.
Tel. Republic 7784

UNIVERSAL STATE BANK LOTŲ BARGENAI
Real Estate Department

Tikras Pirkinys 2 Fialą 
6 ir 6 kambarių, garu ir 
karštu vandeniu šildomas, 
viskas moderniškas, netoli 
Marąuette Parko, $15,500 ir 
aukščiau, atdara nedėlioj.

A. N. Masulis and Co.
6641 So. Western Avė. 

Tel. Republic 5550

5 flatai mūrinis namas, kožnas sau 
šilumą duoda, 2 po 6 ir 2 po 5, 1 3 
kambarių ir trijų karų garadžius. Ge
riausioj vietoj ant South Side ant 
bulvaro. Parduosiu pigiai, kas grei
tesnis tas laimingesnis. Tas barge
nas nelauks. Rendos neša $230 j mė
nesį. Kaina tik $25,000, įmokėt tik 
$10,(100, o likusios ant lenvų išmokė
jimų.

MARgUETTE MANOR
Pamatykit sekančius 3 dide

lius bargenus šitie 3 namai turi 
hut parduoti šioj sanvaitėj už 
$2000.00 piginus, arba teisingas 
pasiūlymas nebus atmestas.

2 aukščio mūrinis naujas na
mas sun parlor 6 ir 6 kambariai 
karštu vandeniu apšildomi auk
štas stogas, Ice Boxes, Gas Rar< 
ges.

2 aukščio mūrinis namas nau
jas, sun parlot Bungalow sto 
gas 6 ir 6 kambariai, karštu va
ndeniu apšildomas, Ice Boxes 
Gas Rangės, prie Marųuetti 
Boulevard.

2 augščio naujas muro narnai 
6 ir 6 kambariai vėliausios ma
dos intaisymai, puikioje vietoje 
Preke tik $11500. Pamatyk ši 
tuos stebėtinus bargenus, klau j 
skite Chas Zekas.

UNITED LAND and 
INVESTMENT CO.,

1454 So. VVestern Avenue, 
Kampas 45-th Str.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
namas, elektra, gasas, toiletai, 
vana, 3^ tono perkraustymui 
trokas, garadžius iš užpakalio, 
parduosiu už $5,500.
2411 W. 46P1. Tel. Laf. 1893

IŠSIMAINO
2 flatų naujas kampinis muro 

namas, po 6 ir 6 kambarius. Ta: 
yra labai puikus 
žius užpakaly namo dėl 
Parduosiu pigiai arba 
ant mažesnio namo arba loto, 
mas turbūt parduotas į trumpą 
ką. Kreipkitės pas

FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Avė.

Tel. I.afayette 5107

mūrinis garad-
2 mašinų 
mainysiu

1-

HALSTED STREET
Biznio ir beveik naujas mūrinis na 

mas, Storas ir du flatai po 6 kamba 
rius, maudynės, elektra ir kiti ve 
liausios mados įtaisymai. Kaiųa til 
$23,000, įmokėti $12,000, likusius sa 
vininkas padarys paskolą pagal pir 
kėjo sutartis. Namas randasi didžia
jam* biznio centre ant Halsted St 
prie 35 St. štors tuščias, galima 
pradėti biznį. Savininkas

T. JOZAPAVIČIA, 
3524 So. Halsted St. 
Tel. Republic 9649.

PARDAVIMUI 2 lotai ant 63rd 
St. arti teatras ir 2 ant \Vesterr 
Avė. Parankiausi vieta visokiem' 
bizniams ir labai pigiai.

Savininkas
6535 So. Campbell Avė.

Tel. Republic 4170

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo 
da mūrinis namas dviejų pagyve 
nimų, Brighton Parke, 2 po 4 kam 
su visais įtaisymais; elektra, va 
nos, visi parankumai; kaina $5,500 
Atsišaukit pas savininką.

6951 S. Union Avė.
Tel. Englesvood 8137

PARSIDUODA naujas namas, 2 
pagyvenimų, 5—4 kambarių, lotas 
31 pėdų, 2 karų garadžius, kelias 
iš fronto, kaina $4,700.

M. P.
6414 Archer Avė.

TIKRAS BARGENAS
Marųuette Manor
Troy St. naujas 2 
(i kambarius, 
trimingai

in
6023 So. 

namas, po 
aržuoliniai 
mą. 3 karų garadžius užpakaly ir 
mažas flatas viršuj; pastatytas dėl 
manęs, bet turiu parduoti tuojau, 
dėl informacijų telefonuokite sa
vininkui po 6 vai. vakare.

Prospect 1581

flatų 
mūras ir 

per visą na-

BARGENAS, 4 pagyvenimai 
mūrinis 
mėnesį, 
$4000.

namas, rendos $160 į 
kaina $15000, įmokėti 

Tel. Prospect 9315.
1902 W. 63 St.

SPECIALIS BARGENAS
Nauja 6 kambarių cottage, gali

ma padaryti 2 flatus. įmokėti rei
kia $2,000. kaina $6,500. Geriausias 
pirkinys South Side, turi būt par
duotas, matykit savininką nedėlioj.

5923 So. Robev St.
Tel. Diversey 1971

LABAI greitam pardavimui, 
mūrinis bungalow, 5 dideli kam
bariai, miegojimui porčiai, fur
nace šildomas.

5617 So. Sawyer Avenue

BARGENAIL. J. JACOBSON 
3002 W. 59th St.

—-o —•
PARDAVIMUI 4—4 kamba

rius flatai, renta $1,200 me
lams, kaina $7,800.

M. J. KIRAS R. E. IMPR. CO. j 
šiuomi garsina sekančius namus: I 

PARDAVIMUI 2 lubų augščio ■ 
medžio namas, 2 po 4 kamb. pagy
venimai, ant Emerald Avė. tarpe 
35 ir 36 gat. Rendos neša $40 per 
mėnesį; prekė tik $3500, įmokėt 
$1500.

3 lubų augščio muro namas, 3 
po 4 kamb. pagyvenimai, taipgi di
delis storas. Rendos neša $108 per 
mčn. Prekė $11,500, $4000 įmokėt, 
likusius kaip rendą.

2 lubų mūrinis 
kamb. gyveniniai, 
elektros šviesa ir 
mai. Rendos neša 
tus. Prekė $12,000. 
Emerald Avė. tarp

3 LUBŲ augščio 
po 7 kambarius pagyvenimai. Ren
dos neša $255 per mėnesį. Kaina 
$20,500. Randasi South Side ant 
Emerald Avė. tarpe 68 ir 69 gat.

NAUJAS namas MariĮiiette Ma-
> Į nor prie 63 gat. ir Kedzie Avė., 2 

lubų augščio, 2 po 6 kambarius 
pagyvenimai. Stiklinei porčiai, sun 
parlorai ir kili vėlialusios mados 
įtaisymai. Prekė tik $17,500, $5000 
įmokėti, likusius paskola be ko- 
mišino pagal sutikimą.

M. J. KIRAS R. E. IMPR. CO. 
3335 S. Halsted St.

Tel. Yards 6894
šildomi, kaina po Į '
. . FARMOS! i FARMOS!

2 l'J/ATŲ mūrinis namas, 6—6 40 akerų molise žemė, geri maži bu-
1 arduos arba | kambarių, karšiu^ vandeniu šildo- Į dinkai. Kaina $1,000.

40 akerų sodną farma. Neša gry
ną pelną kas metą $2,300. Geri bu- 
dinkai, gera žemė, gyvuliai, ir maši
nos. Viskas $6,000,

80 akerų, geri budinkaiJ gera že
mė, upe bėga, kaina $2,600. 80 akerų 
molės ir juodžemė, geri budinkai, kai
na $7,500.

1G0 akerų, geri budinkai, gera že
mė, užsėta gyvulių jėva, mašinos.

30 pedy netoli Marąuette 
Parko ir šv. Kazimiero Vie
nuolyno, $500 ir daugiau. 
Atdara nedėlioj.

A. N. Masulis and Co.
6641 So. Western Avė. 

Tel. Republic 5550

----------- PROGA NORINTIEMS PIGIAI
6 flatų po 6 kambarius mūrinis na- PIRKTI

mas. Randasi ana South Sides. Par
siduoda labai pigiai arba mainys ant 
2 flatų namo, loto, 
kuogreičiausiai, ba 
reikalingi pinigai. 
Kaina $28000, jmokėt tik .$10,000.

3 FLATŲ mūrinis namas po 7 
tai pasiskubink kambarius, 2 karų garadžius ir lo- 
savininkui labai tas, prieinama kaina $17,000, įmo- 

.Ke.’?(,0JL J**15’00’ kt"’i $5,000, Rendos $200 į mėnesį.
. . • 4 MEDINIAI namai po 2 flatus,

---- po 6—6 kambarius. Kaina kiekvie-
2 augštų medinis nanvas 2 po 6 j I,()1> P“ P° $5000.^

kambarius, elektrikos šviesa ir vanos, 
2 karų garadžius. Rendos į mėnesį 
$75.00. Kaina tik $4800, įmokėt nuo 
$1500 ir daugiau, o likusius kaip jus 
norėsit, taip mokėsit.

2 FLATŲ medinis namas, 
kambariai, furnace šildomas, 
na $9900, imokėt $3000.

2 l’LATŲ medinis namas, 5—6 
kambarių, furnace šildomas, 2 ka
ili garadžius, kaina $8500, įmokėt 

.$4000.
Bizniavas namas 2 štorai ir 2 flatai 2 MŪRINIAI namai po 6 kamba- 

po 4 kambarius, 3 karų garadžius, at- rjUS| furnace šildomi, 
neša randos į mėnesį $130, groserne | $8300, įmokėti po $3000, 
ir bučernė ir sūrių factoris padaro 
biznio į savaitę $1000. F 
mainys ant mažo namo-.

UNIVERSAL STATE BANK K
Real Estate Department

814 West 33rd Street
Tel. Boul. 0700

GERA PROGA DEL PIEKORIAUS 
Parsiduoda 2 aukštų namas ir 

doras su visais piekarnės įrankiais 
r pečiais, didelėj lietuviu koloni

joj, biznis išdirbtas per daug me- 
ų. Kas įdomauja apie tokius na- 
nus, tai čia yra proga tapti tur
ingu, skubėk greit, kad nesigai- 
ėtum.

5—6 KAMB. muro namas, kieto 
nedžio trimingai, elektra, vanos, 4 
tarų muro garadžius, pusė bloko 
uio karų ir bulvaro, kaina $8000, 
mokėt $2500, kitus kaip rendą.

6 KAMB. medžio cottage, gim
doj naujoj alielinkėj, puikiai ištai- 
;yta, elektra, vanos, 2 blokai nuo 
karo, kaina $4700, įmokėt $2300, 
kitus po $35 Į mėnesį mokėt j 
Juilding Loan; < _ . .
iroga pigiai įsigyti ir rainiai gy
venti ant tyro oro. Skubinkis lai- 
nėli šią progą.

6 KAMB. muro "otlage, skiepas, 
risi įtaisymai įdėti ir apmokėti. 
Kaina $4000, įmokėt $1000, liku- 
>ius kaip rendą. Atsišaukit.

J. N. ZEVVERT & CO.
4377 Archer Avė.

•iouth-Avcst cor. Archer & Kedzie

kai-

mas, kaina $15.000, įmokėti $5000.
4 KAMBARIŲ medinis namas ir 
as 30x125. Kaina lik $4000, įmo- 

ėti $2000.
2 KAMPINIAI lotai ant Talman 

Avė. $1600.
1 KAMPINIS lotas ant Rockwell 

$1'050.
KAMPINIS lotas ant Fairfield 
$950.

namas, 4 po 4 
aukštas skiepas, 
kiti geri įtaisy- 
$1200 per me- 

Randasi ant 
31 ir 32 gatvių, 
nuiro namas, 3

NAUJAS 2 flatų budinkas 
5—5 kambariai, viskas vėliau
sios mados. Kaina $13,060.

—. o —--
PENKIŲ kambarių bunga- 

low ant didelio loto, 60x125 
pėdos, elektros šviesa, gara
džius, kaina $3,900.

—. o —
BUNGALOW 5 kambarių, 

Marąuette apimli tikėję, vėliau
sios mados. $2,000 įmokėti.

— o —•
PARDAVIMUI 5 kambarių 

tuščia bungalovv, gazinis pe
čius, šaldytuvas, porcelinu įren
gtas kabinetas. $1,000 cash, 
balansu rcndoins.

— o —■
Kiti dideli bargenai parduo

dami per
L. J. JACOBSON 

3002 W. 59 Str.

j MARQUETTE PARK ..........
Naujas muro namas, 2 po 6 kam

barius, gaiu apšildomas, naujusios 
mados įrengimai, lotas 40 pėdų plo
čio ,tuščias flatas perkančiam’, kaina 
$17,000, cash $6,000, randasi, 6628 S. 
Richmcnd St.

DOUGLAS PARK
Muro namas, akmenų frontu, 2 po 

7 ir 1—6 kambarių, visi įrengimai, 
platus lotas, 
$5,000.

visi įrengimai, 
kaina $11,000, cash

3404 So. Morgan St.

st.
i

Avė.•) TAT*! 1 T*. • r- 1 1 * • nn 1 ,Ilv> ftV'uni} jv»«, «»«~$185() an l * H ,(> ( ^V° 11 $0,090. Ant lengvų išmokėjimų.
5 LOTAI ant Maplevvood Avė. BROKER’S REAL ESTATE 

Kalną 82250. j Pentwatcr, Mich.
2 KAMPINIAI lotai ant 71 St 

58x125. kaina $2700.
6837 So. Washtenaw Avė. PARDAVIMUI bizniavas 3 aukš

tų mūrinis namas, 2 fialai po 6 
kambarius, Storas ir 3 ruimai; mau
dynės. elektra. Beismentas cemen
tuotas ir aukštas. Nupirksit visai 
Pigiai. į

2241 W. 21st St., 1 lubos

KAS TURIT $15,000 CASH?
Tai neprivalot šapoj dirbt, galit j 
šitą bildingą sudėję puikiai 
gyvent, 
siduoda 
namas, 
saidėj, 
mai yra sulig 
dos neša apie $10,000 į metus, kai
na tik $65,000. Jeigu kas turit ma
žą namą ar lotus, savininkas pri
ims į mainus už teisingą kainą. Ma
tykit

tik išrokuokit
arba išsimaino 

kampinis bildingas 
puikioj vietoj,

šios gadynės.

J. NAMON

pra- 
gerai; par- 

12 flatų 
South 

visi įtaisy- 
Ren-

2418 W. Marųuette Rd. arba 67 
Blvd. 
Prospect 8678. Ofisas atdaras 
dėliomis iki 4 vai. po piet.

arti AVestorn Avė. Phone 
ne

BRIGHTON PARK
2 augštų medinis namas cementi

niu pamatu, gasas, elektra, toiletai. 
Didelis bar-
genas * PARSIDUODA kampinis, muri-

2 augštų madinis namas, cementi- nis su soft drink bizniu, 4 užpaka- 
nis pamatas, 2-5 kambarių fintai, vis- hy kambariai gyvenimui, 6 viršui, 
kas moderniška, garu apšildoma; ketmedžio trimin-
Ekstra bargenas M* ® fe W gas Parduodu labai pigiai.

2 augštų mūrinis namas?, su augštu 1634 W. 69th St.
čia yra' nepaprasta I skiepu, 2-4 kambarių flatai. viskas | -------- T------------ i-----------------

moderniška.
Bargenas

2 augštu mūrinis namas 5 ir 6 
kambarių flatai. viskas moderniška, 
garu šildomas, lotas 33 pėdu, reikia. __ . . . ...
tiktai $5000 cash. CIEKrtn Mūrinis namas,,,pietvakarinis 
Ekstra kaina * I OOUU P?? .ir. .Myjfr

6 kambarių cottage, furnn',e šilan- ! 
ma, viskas moderniška. ■
Specialė kaina ™ I VVV | J

Musų ofisas atdaras
10 ryto iki 4 po pieaų.

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47-th St.

ILLICH & FRANEK
Žemos namų kainos* dėl trisde- 

;imts žmonių.
(i KAMBARIŲ, cementiniu pa- 

natu, vieta dėl 5 kambarių iš vir
inus, prie 75 St., viskas įrengta, 
larandžius ir šmulė, 
<3,800, apie $1,500 
d-okai iki karo.

6 KAMBARIŲ 
ilok.su. 
100x205, 
rijų šalių. Namai 
ne, turi didelį 12 
ienas už $4,200, 
blokai iki karų.

TURI būt parduotas pigiau negu
5 kambarių moderniškas 

tik 2 metu senumo, 33 
su visais įrengimais, 

mažais 
karų.

viskas
bargenas už 
reikalauja, 3

ant cementinių 
suros, vanduo yra, lotas 
cementiniai šalygatviai iš 

gerame padėji- 
pėdų attic, bar- 
išmokėjimais, 3

kainavo
)ungalow,
nėdų lotas,
’urnace šildomas už $6,300, 
šmokėjimais, 1 blokas iki 

iilich & Frąpek 
7248 Ogdcn Avė.

Vienas blokas į vakarus 
Harlem, Riverside, III.

4 kambarių, naujas 
namas, netoli 59 St. ir 
> 6 kambarių, aržuolo 
vai, kaina $15,800

Paulson & Hansen 
2911 W. 59 St.

Tel. Republic 5600

BARGENAS

nuo

2 flatų 
Kedzie, 
trimin-

MŪRINIS 
sun parlor, 

bufetas, ar- 
puikios de- 

hot water

PUIKUS 2 FLATŲ 
Visi dideli kambariai, 
ngnavietė, knygynas ir 
atolo trimingai visur, 
koracijos ir įrengimai,
heat. paipos ir boileriai apdengti, 
oleisteruotas skiepas ir lubos, plie
no konstrukcijos, 2 karų gara- 
Ižius, lotas 30x125. kaina $16,000, 
•ash $8,000, ideališka vieta, savi
ninkas 1 apt.

6154 So. Maplewoo Avė.

BRIGHTON PARK
Parsiduoda puikus 2 pagyvenimų 

mūrinis namas po 4 kambarius, 
aukštas stogas, zbeismentas, elekt
ra, vanos, naudos mados įtaisymai, 
taipgi didelis mūrinis garadžius dėl 
5 karų, įvažiuojamas tiesiog iš gat
vės, tinkamas dėl Repair Shop. Par
siduoda visai pigiai ir su mažu 
įmokėjimu. Kreipkitės pas savinin
ko. Antros lubos.

2638 W. 40th St.

. PARDAVIMUI kampinis medinis 
namas, t2 pagyvenimų po 6 kamba
rius. visi įrengimai naujos mados, 
2 blokai iki Marųuette Parko; prie
žastis pardavimo — partnerių ne
sutikimas.

7001 S, Talman Avė.

8 flatų naujas namas, sun- 
parlorai, 4 ir 5 kambarių, Ke- 
wanee boileris, labai geros kon
strukcijos, kaina nebrangi, N. 
E. kampas 64 St. ir S. Whipple 
St. Savininkas Republic 3177

$8800
DIDELIS BARGENAS

PARDAVIMUI mažas namas au
gančioj South Side apielinėj. La
bai gera dėl mažos šeimynos, $2,600, 
cash $1,000, kitus lengvais išmokėji
mais, savininkas.

R. W. STOTT,
713J So. MaplėvVood Avė.

South Sidėj medinis namas, 6 
kambarių, elektra, vanos, gasas, 
gerame stovyje, prie 69 ir Aber- 
(leen St. Jmokėt $1,500, likusius 
kaip rendą po $25 į mėnesį,.kaina 
$3,750. Kas .pirmesnis, tas geresnis. 
Klauskit

Edvvard \V. Bakszewicz 
3301 So. Halsted St. 

Tel. Blvd. 6775

kam- 
, apsodintas me

džiais ir kvietkoms, žaliuoja kaip par
kuose. Namas aut tiijų lubų, štoras 
ir trys rūmai pagyvenimai ir du fla- 

nedėlioį nuo |tu po šešis kamlnpius j garadžius dėl 
I dviejų karų. Gražiausioj miesto da

ly, nėra jokių dirbtuvių arti. Viso
kių tautų apgyventa. ( štore yra gro- 
sernė ir bučernė . Biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Parsidtioda kaip 
kas nori: vieną nimą ar vieną biznį, 
ar abu namu ir bizni. Namas rendos 
neša $2,280 j metus. Kaina $18,000. 
Priežastis pardavimo — liga.

Atsišaukit pas savininką
5700 So. Morgan St.

PARDUODU 4 flatų namą, 2-6 
ir 2-4 kam'. South Sidėj geroj 
vietoj- parduosiu už $9,500 arba 
mainysiu ant biznio, neša raudos 
mėnesyj $98. J.'Balchunas, 3200 
Lowe Av. Tel. Blv^ 9265.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 4 
šeimynų pragyvenimui ir štoras, 
elektros šviesa ir beismatnas. Par
duosiu už pigią kalną arba mainysiu 
ant biznio ar mažesnio namo, sovi- 
ninkas duoda nuo savęs morgičius, 
norintis nirkti kreipkitės prie savi
ninko*. S. Pocius, 4602 S. Rockwell 
St. Tel. Lafayettę 8189

PARDAVIMUI mūrinis namas, 6 
pagyvenimai, 4 po 5 kambarius ir 
2 po 6 kambarius. Garu apšildoma. 

NEPRALEISKITE ŠIO I 8?,ri J;'cks°n . 1427-29 E. 66 PI. Rendos | metus 
BARGENO $6000. Kaina $3,500. Arba mainy-

Didžiausis bargenas South sidėj. siu ant mažesnio namo, arba pri- 
6—7 kambarių muro namas, 3 imsiu morgečių pirmą ar antrą, 
kamb. besmente, vjeno karo ga- Šaukit Boulevard 9811 
radžius, pirmas flatas furnasu ap- -------------
šildomas, antras pečium. Rendos__________________
pirmas fl. $50, antras $45, besmen-
tas $20, garadžius $8. Randasi la- PARDAVIMUI arba mainymui 40 
bai geroj vietoj prie gatvekariij, akerų ūkė, kaina tiktai $1,000, Wis- 
bulvaro ir parko, namas moderniš- consino valstijoj. Del platesnių žinių 
kas ir labai šviesus. Kaina tiktai kreipkitės MR. METKE, 669 W. 63rd 
$12,000, puse pinigais. PI., 3 lubos.

Matykit J. PAKALNĮ Parsiduoda Victrola “Console” už
3320 W. 63rd St. $60.00, gerame stovyje su rekordais.

Tel. Prospect 9288 ............................................. ....... ........

KAM RŪPINTIS
Laikas gaišinti kur kitur kadangi 

mes jums galime išmainyti arba par
duoti į savaitę laiko nanrus, lotus fai? 
mas taipogi visokius biznius mainom 
ant namų, mažesnius namus ir- lotus 
nedaro skirtumo kokioje apielinkeje 
jus turėtumėt išmainom ant didesnių 
namų visose dalyse Chicagos. Kas 
turit pirmus arba antrus m.’orgičius 
taipogi išmainom ant namų.

Kreipkitės ypatiškai, laišku 
telefonuokit

J. NAMON 
2418 W. Marųuette Rd. arba 67 

arti Western Avė., Chicago, 
Phone Prospect 8678

Ofisas atdaras kožną dieną iki 9 v. v.

BARGENAS Brighton Parke, mu
ro namas, 2 po 5 kamb., karštu 
vandeniu šildomas, vėliausios ma
dos ir nubaigimo. Garadžius 
vieno karo; platus lotas.

Atsišaukit
4506 So. Sawyer Avė.

dėl

arba

Blvd.
III.

MARŲUETTE PARK
Parsiduoda tik užbaigtas būdavot 

8 pagyvenimų namas, 6 po 4 kam
barius, 2 po 5 kambarius; visi fla
tai išrandavoti rendos neša į mė
nesį $550. Tą namą galima nupirk
ti su $12500 įmokant, o likusius 
rendos išmokės.

2 PAGYVENIMŲ naujas mūrinis 
namas, 5 ir 6 kambariai, visi įtai
symai naujos madois. Tas namas 
labai pigiai parsiduoda su įmokCji- 
mu $4000. o likusius rendos išmo
kės. Klausk W. Biskupaitis.

United Land & Investment Co. 
4454 S. Western Avė. 

kampas 45th St.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas, 5 kambarių, furnace šildo
mas, kaina $5,500, cash $2,100. 
Savininkas 5829 So. Claremont 
Avė., puse bloko nuo Western 
Avė. į rytus ir 59th St. Tel. 
Prospect 5685.

PARDAVIMUI bizniavus namas 
krautuvės da yra vieta dėl dviejų 
sykiu su groserio krautuve. Apart 
gyvenimų. Parduosiu už prieinamą 
kainą. Kas pirmas atsikreips, tas 
laimės.

5752 So. Nacine Avė
Phone Normai 8430

LOTAS parsiduoda prie Mar- 
(liiette Boulevard ir vienuolyno. 
Priežastis — reikia pinigų. Kaina 
$1100, taipgi 1 lotas už $450.

2502 W. 69th St.
Tel. Republic 5705

PIEKARNĖ su namu ir visu biz
niu, Cihcago Heights, parsiduoda 
beveik už dykai. Kaina $4000, cash 
$1500. Priimsiu lotą kaipo pirmą 
įmokėjimą.

2502 W. 69th St.
Republic 5705

PARSIDUODA kampinis namas su 
bizniu, bučernė, groserne ir lunch 
rumis, 2 ruimai dėl gyvenimo, lotas 
50 pėdų per 125 garadžius ant 2 ka
rų, kaina su visais bizniais $15,000, 
mortgečius $8000. Aš mainysiu ant 
mažos grosernos, aš nemoku buče- 
riaus darbo. Pocevičius, 2325 West 
69 Street.

PARDAVIMUI biznio namas, ran
dasi 3551-3553 W. 38th St. Taipgi 
biznio namas 3138 W. 38 St. Del 
limesnių informacijų kreipkitės 

6314 So. Artesian Avė.
Tel. Prospect 4243

to-

PARDAVIMUI 11 kambarių rezi
dencija. yra elektra, garadžius, viš- 
lininkas, 6 lotai, $4,800. Krautuvė, 
kambariai, elektra, garadžius, 6 lo
tai, $2,000. Imkit Archer Cicero ka
rą iki Joliet Justice Park karo, ei
kit atgal vieną bloką, pasisukit j, 
kairę, 3-čias namas iš kairės, J. 
Karvasek, Justice Park.

5 KAMBARIŲ medinis namas 
parsiduoda. Elektra, gasas, fur- 
nasu šildomas, didelis ir aukš
tas.

6825 S. Artesian Avek

PARSIDUODA labai gera 
biznio propertis, dabar varto
jama dėl pataisymų šapos, 2 
augštų, storas apačioj, kamba
riai dėl gyvenimo ant antro 
augšto. 714 W. 22nd St.

BARGENAS, 6 pagyvenimai 
mūrinis .namas, rendos neša 
$400 j mėnesį, kaina $30,000, 
įmokėti tiktai $10,000.

1902 W. 63 St. Prospec 9315

6 kambarių gungalow, 5952 
Richmond St., pastatytas 6 mė
nesiai atgal, 2 karų garadžius, 
nebus atmestas geras pasiuly-PARSIDUODA biznio namas, o 

taipgi grosernėir bučernė, arba,
mainysiu į 2 pagyvenimų muro na- mas, savininkas ant pareikala- ..... ......i. ai.i nnn 1mą, cash $4,000.

Kreipkitės
2701 W. 43rd St.

vimo.

TIKRAS bargenas, 5739 S. Na- 
toiųa Avė.. $3.400 mažas depozi
tas ir mokėsite kaip rendą, 4 kam
bariai, augštas, elektra, aržuolo 
trimingai, Bartlett Highlands, 60 

i į pietus nuo
sime už pirmą teisingą pasiūlymą., Wentworth 3114, savininkas namie 

2441 VV. 45th Place nuo 2 iki 4,

PARDAVIMUI 2 augštų, 6—5 
kambarių medinis namas, su bes- 
mentu, vienas kamb. viškose ,elekt- ..........  w........
ros šviesa, vanos, dviejų karų ga- įė’dų"7otas, 2 blokai 
rudžius, tuščias lotas šule. Parduo- Archer Avė.

GARFIELD PARK
Muro namas, 3 po 6 ir 4 kambarių 

muro namas užpakalyj. Augšti beiz- 
mentai, su visais įrengimais, kaina 
$12,500, cash $6,000.

HUMBOLDT PARK
Medžio namas, 2 po 5 kambarius, 

beizmantas ir garadžius ,visi įrengi
mai, kaina $7,000, cash $3,000.

WICKER PARK
Muro namas, 2 po 6 ir 1-4 kamba

rių, su visais įrengimais, kaina $9,700. 
PORTAGE PARK

Naujas muro bungalovv, 5 kamba
rių, furnacu šildomas, gardžius 1 ma
šinai. Pirkėjas gali kraustytis tuo
jau.

Šie yra geriausi bargenai šįmet; 
nepraleiskite progos, kreipkitės pas

švelnis ir Mankus
REAL ESTATE

1443 N. Paulina St.
Tel. Armitage 6411

Tel. Yards 1571
Kur taip tamsta skubini? O pas 

Valaitį. Jis daugiausiai turi namų 
parduoti, mainyti. Maino namus ant 
bučernių, farmų, o bučernes, groser- 
nes, farm-as mainau ant namų.

2 flatų ir štoras medinis, kaina 
$4,000, pinigais $500, 6 kambarių na
mas, lotas 50x125, kaina $4,500, pini
gais $1,000. 5 kambarių cottage, lo
tas 60x125, kaina $3,000, cash $1,300. 
2 flatų po 6 kambarius, mūrinis, lo
tas 51x125, kaina $12,500, cash $4,500. 
8 flatų muro namas, pigus, kaina 
$15,000, cash $5,000. 
kambarius.
mūrinis, 
$4,000.

pigus,
2 flatų no 6 

2 flatų po 6 kambarius, 
kaina $12,800, pinigais 

6 flatų mūrinis namas, 
mašinai garadžius, kaina 
cash $3,000. 3 flatų muro
Mainau ant bučernės ar ant 
nes. 2 flatų muro namas, 
ant farmų.

i 
$10,500, 
namas, 
groser- 
mainau

Tikras Apsaugojimas 
tavo pinigų jeigu pirksi sekamus na
mus.

PARDAVIMUI bizniavas namas 
ant Archer Avė., pačiam centre 
Brighton Parko; yra štoras ir 3 f lėtai 
po 4 didelius kambarius; vieta yra 
;inkama bile kokiam bizniui; kaina 
$18,000 yra tikrai vertas $25,000; ne
reikia visų pinigų; savininkas mainys 
ant dviflečio; pamatykite Šitą retai 
atsitinkanti bargena, o nesigailėsite.

PARDAVIMUI dviejų augštų mu
ro namas 2 fletai po 6 puikius kam
barius; visas išbaigimas kieto medžio; 
karštu vandenių šildomas su 2 boile
riais; su aisbaksiais ir geziniais pe
čiais; 6 metai kaip statytas, neša ge
ras rendas; vieta lietuviais apgy
venta; savininkas eina i biznį todėl 
parduos pigiai; kaina $12,000 vertas 
$16,000 pagal šių laikų .

PARDAVIMUI naujai statoma 5 
kambarių vėliausios mados bungalovv; 
furnasu šildoma ir aržuolinio me
džio išbaigimas; randasi Brighton 
Parke netoli nuo Archer Avė., kaina 
$6,800, pusę pinigais kitus ant le. g- 
vų išlygų.

Norėdami pamatyti viršminėtus na
mus atsilankykite diena ar vakarais 
pas,

BRIGHTON RE A LT Y COMPANY 
J. Yushkcvvitz, vedėjas

4034 Archer Av., prie California Av.

Pardavimui Lotas
tik 3 blokai nuo Jefferson’o miškų; 
lotas yra 30x125 pėdų; vieta labai 
smagi; savininkas parduos už $600.00 
pinigais ar išm-okėjimais, pasimaty’ i- 
te su savininkū sekančiu antrašu:

Joseph Yushkewitz,
4034 Archer Av., Chicago, 1.1.

BARGENAS, 4 ruimų medi
nis namas ir 2 lotai po 30 p> 
dų ir 125; kaina $1650, įmokėt 
$300. Te.l. Prospect 9315 

1902 W. 63 St.

ant 
bil- 
fla- 
di-

AR IEŠKOT BARGENĄ APIE 
JACKSON PARK ?

Parsiduoda arba išsimaino 
mažesnio namo ar loto 6 flatų 
dingas, 8 metų senumo, visi 
tai po 4 kambarius, beismontas
delis, pečiu Šildoma, viskas sulig 
šios mados, kaina tik $25,500. Jeigu 
turite bile kokioj apielinkėj mažą 
namą arba lotą, tai aš tamstom 
galiu tuoj išmainyti; savininkui pi
nigai labai reikalingi. Pamislykit 
oatys, kad dabar už 4 flatus mo
ka daugiau; jeigu cash pirksit, tai 
reikia turėti $7000 įnešti. Matykit

J. NAMON
Marąuette Rd. arba 67 
Western Avė. Ofisas at- 

9 vakare, nedaliomis ligi 
pietų.

2418 W.
Blvd., arti 
tiaras ligi
1 vai. po

TIKRI BARGENAI
$7,100......... 2 augštų medinis na

mas cementiniu pamatu, didele ėlo, 
kampinis lotas, 2-4 kambarių, netoh 
51 St. ir Westem Avė.

$9,200 ......  8 kambarių mūrinė re
zidencija, moderniška, karštu vande
niu šildomas, 2 karų garadžius, Brigh
ton Parke, labai gera vieta gyveni
mui.

TUPONICH & SIMAN 
1344 W. 18 St.

PIRKITE ŠITUOS BARGENUS
Parsiduoda bizniavas muro namas 

5 flatai ir štors Kaina $12000.00 art’ 
išmokėjimo.

2 flatų naujas muro namas ant par
davimo arba išmainymo.

6 flatų muro namas, parduosiu ar
ba mainysiu ant mažesnio namo ar 
biznio. Su reikalais kreipkitės pas 

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St.
Telefonas Blvd. 4899

BARGENAS, 
mūrinis naujas 
$7200 į metus, 
į mokėt $15000.

1902 W. 63 St.
Tel. Prospect 9315

8 pagyvenimų 
namas. Renda 

kaina $52000,

Pardavimui bungaloxv 6 kamba
rių, garu apšildoma, ant 
Garadžius 5 mašinoms, 
Boulevaro,

MURO namas, 2 po 6 kambarius, 
ant 21otų. Garadžius 2 mašinoms. 
Kaina $11,500. Namas vertas $14000, 
ant

2 lotų, 
ant 55 

arti Kedzie Avė., $8000.

57 St. ir Elizabeth St.
G. Waslovas

4138 S. Western Avė. 
Pirmos lubos.

PARSIDUODA 2 flatų ir sto
ras, muro namas, kampinis ir 
groserne. Prekė $12,500. $4,500 
morgečių. Įnešti $4,000.00

Kreipkitės:
2858 W. Taylor St.

MDRTGECIAI-PASKOLOS
MES padarome ir perkame antrus 

morgičius siekiančius $200 iki $5000, 
lengvais išmokėjimais už 6% palūka
nų ir mažą kom-išiną. Taipgi perka
me kontraktų dokumentus.

LOUIS STERN & CO., 
Suite 1029 — Burnhona Bldg.

1G0 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai išmokite barberystės, moka
ma getą alga. Mes mokiname die
ną ir vakarais. Trumpas kursas. 
Darbai laukia Musų katalogas pa
sako kaip uždirbti laike mokinitnosi 
kaip padaryt daugiau pinigų. Klau
skite arba reikalaukite jo. Moler 
Barber College, 105 S. Wells St., 
Chicago.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų; Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir raiybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampa* 33-čios gat., 2-ros luhoa)

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 kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 Madison St.

ilok.su
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Rašo Dr. A. J. Karalius

Pastabelė
Pirmu kartu lietuvių kalboje 

man tenka kiek platėliau rašyti 
mitybos klausimais. Ir dalinai 
dėlto mano uždavinys gana sun
kus. Stengiuosi kiek galėdamas 
aiškiau rašyti, noriu pasakyti 
viską, kas reikia žinoti apie mai
stą kiekvienam žmogui. Medžia
gą šitam rašiniui ėmiau iš žy
miausių autoritetų dietetikos 
srity. Būtent iš šių:

Dietotherapy — Fitch’o
Food and dietetics — Hutchin-

sono
Health thru rational diet — 

Lorando
Nutrition — Mendelo
Infant feeding — Hesso 
Practical dietetics — Blumo 
Biology in America — Youngo 
ir daugelio kitų mažesnių vei
kalų.
Vietomis paėmiau iš šių vei

kalų ištisus paragrafus, vieto
mis juos sutrumpinau, vietomis 
stačiai išverčiau. Man rūpėjo su
rinkti tikriausios paskutinių die
nų mokslo žinios mitybos klau
simais. Apie originalumą aš nė 
nesvajojau. Man rūpėjo rašyti 
taip, kad žmonės suprastų.

{vadelis
Du instinktu, sako Dr. Lo- 

rand, laiko žmogų geležinėse re
plėse ir suteikia jėgų blogiems 
arba geriems darbams atlikti.. 
Tai alkis ir lyties impulsas. Be 
šitiedviejų instinktų nė gyvū
nas, nė žmogus negalėtų išlikti, 
t. y. negalėtų pasilaikyti.

Maisto klausimas buvo, yra ir 
bus vienu svarbiausiu klausimu 
visiems žmonėms visuose am
žiuose. Komos imperijoj dėl 
maisto sukelta didelės riaušės; 
musų laikuose alkani žmonės 
dar didesnių riaušių sukelia. 
Ypatingose sąlygose galima ap
sieiti be namų, be drabužiu ir 
be kitokių patogumų, bet be 
duonos — be maisto — jokis gy
vas daiktas apsieiti negali. Be 
maisto nyksta kūnas ir miršta 
dvasia. Badas didžiausia nelaimė 
— baisesnė už mirtį.

Lengva pasakyti “ne vien: 
duona žmogus gyvas“, lengva pa
sakyti “dvasios reikalai svarbes
ni už kūno reikalus”, lengva 
svajoti apie kiltesnius nei pilvas 
dalykus; pagirtinas daiktas bū
ti idealistu, filozofu, altruistu — 
bet pirmiausia reikia pavalgyti. 
Badas filozofą žmogėdra paver
čia.

Senovės didžiasai galvočius 
Sokratas yra pasakęs: “Blogieji

Maišto evoliucija
žmogaus evoliucijoj maistas, 

nėra abejonės, sulošė didelę ro
lę. Maistas buvo ir yra žymiu 
akstinu, vertusių ir verčiančiu 
žmogų tobulintis ir užkariauti 
gamtos jėgas. Maistas, galima 
sakyti, privertė žmogų medžioti, 
auginti gyvulius, žemę dirbti, 
miestus kurti ir kelius daryti. 
Maisto problemos privertę žmo
gų protauti ir įrankius pasiga
minti. Vienok žmogaus maistas 
keitėsi sykiu su žmogum.

Pirmutiniai žmonės maitinosi 
augalais, paukščių kiaušiniais, 
sliekais ir vabždžiais. Musų pro
tėviai buvo silpni, visų gyvūnų 
lengvai nugalimi sutvėrimai. Vie
nok augalų maistas negalėjo pa
tenkinti pirmųjų žmonių — jie 
greitai pradėjo ieškoti maistin- 
gesniij daiktų, ypatingai dari dėl 
to, kad nemokėjo augalus tinka
mai prirengti. Užtat netrukus 
pirmieji žmonės pradėjo med
žioti, užmušinėti silpnesnius už 
save gyvūnus ir juos valgyti. Tą 
patį daro musų laikų beždžio
nės. Tyrinėjimai įrodė, kad visi 
pirmieji žmonės maitinosi auga
lais ir gyvūnais. Jie medžiojo 
ir žuvis gaudė.

Augalų šaknis, žieves ir vai
sius jie džiovindavo, trindavo ir 
į žemę kasdavo. .Džiovindavo ir 
mėsą, kartais sumaišydavo su 
augalų lapais ir žemėn įkasdavo. 
Pirmieji žmonės matė gyvūnus 
taip darant ir jie jų pavyzdį sek
davo, kad bado išvengus.

Paskui atsirado ugnis. Valgo
mi daiktai pradėta kepti, spir
ginti ir virti. Virti augalai virš- 
kesni ir maistingesni. Ugnis su
teikė progos daugiau augalų val
gyti, nes daug nemaistingų au
galų ugnis padaro maistingais t. 
y. virškiais (suvirškinamais). 
Vienok tada jau žmogus buvo 
gudresnis medėjas, turėjo geres
nių įrankių: jau jisai ir mėsos 
galėjo turėti beveik kiek tik no
rėdamas. Vėliaus žmonės pradė
jo žemę dirbti ir gyvulius augin
ti. Padirbta įvairių indų — mai
sto gaminimas pradėjo sparčiai 
tobulintis.

Virimas labai daug gero su
teikė. Vienok sveikatos žvilgsniu 
perdaug pasidžiaugti negalima. 
Pirmutinių žmonių maistas bu
vo toksai, kad jiems reikėdavo 
daug kramtyti. Dantys ir seilės 
suskaldydavo augalų krakmolą, 
kuris viduriuose greitai ištirpda
vo. Musų protėviai turėjo stip-

PIRMAS SKYRIUS

Maisto įtaka į 
žmogų

žmogaus išvaizda ir ūgis.

Maistas kontroliuoja žmogaus 
kūno dydį ir išvaizdą. Tie žmo
nės, kurie valgo užtektinai mė
sos, svieste, riebalų etc., papra
stai didesni ir stipresni. Pv. am 
glai didesni ir stipresni už chi- 
nus.

Puslaukiniai žmonės papras
tai daugiau augmenų valgo — 
galbūt už tai jie ir silpnesni, ma
žesni. Vienok ir Afrikoje sura
sta vatusi vadinama tautelė sti
prių, didelių žmonių — šitie žmo
nės augina gyvulius ir mėsos už
tektinai valgo. Vienok viena mė
sa nesuteikia stiprumo: eskimai, 
kurie daugiausia mėsa maitina
si, gana maži žmonės. Afrikoje, 
apart didelių vatusi, surasta 
nykštukai batva ir vambuti, ku
rie maitinasi išimtinai mėsa. 
Reiškia klimatas čia neturi reik
šmės. Stipriausi žmonės yra tie, 
kurie valgo užtektinai mėsos ir 
augmeninių valgių. Matomai 
maistas daro įtakos į kūno au
gimą kontroliuojančius organus
— tokiais organais yra tiroidinė 
liauka, lyties liaukos ir pituita- 
rinė liauka (hypophysis). Mato
mai perdaug mėsos krikdo šituos 
organus; stoka mėsos tą patį pa
daro. Tinkamai maitinami vai
kai paprastai didesni ir stipres
ni. Turtingesni žmonės papras
tai valgo daugiau mėsos ir tur
būt dėl to jie, aplamai imant, 
didesni. '

Tą patį randame ir gyvūnuo
se. Anglijos avižomis šeriami ar
kliai nesulyginamai didbsni ir 
gražesni už šiaudais maitina
mus žemaičių “kuinius“ — ar
kliukus. Tą patį matome ir kl
ijuose gyvuliuose.
* Pusbadžiai vaikai paprastai 
greičiau auga, jei jiems prade
dama duoti tinkamas maistas. 
Dažnai tinkamas maistas tokius 
vaikus tęste ištesia — išaugina 
į stiprius žmones. Duodant ti
roidinės ir lyties liaukų ekstrak
tų ir-gi galima panašių rezulta
tų atsiekti. Vienok tinkamas 
maistas kur kas geresni vaistai 
augantiems vaikams.

Panašių reiškinių galime ra
sti ir augalijoj. Jei augalai gau
na užtektinai azoto su trąšomis
— išauga daug didesni ir gra
žesni. Ytin geros įtakos turi fos
foras trąšose.

Maitinamos išimtinai mėsa

vištos kiaušinių nededa. Bet to
kių vištų ir plunksnos pasikei
čia. Amazono apielinkėse yra ža
lių papūgų, kurios maitinamos 
žuvių riebalais užaugina raudo
nas ir geltonas plunksnas. Mala
jų archipelage ryžiais-maitina
mos papūgos paprastai negra
žios, bet pridėjus prie jų maisto 
užtektinai mėsos jų plunksnos 
stebėtinu greitumu palieka gra
žios.

Geriausias žiųogui maistas yra 
maišytas maistus, t. y. tokis, ku
riame yra užtektinai baltymų ir 
kt. sudėtinių; žmogus geriausia 
padarys valgydamas mėsą, pie-. 
aą, kiaušinius, vaisius, daržo
vėj, uogas ir tt. Jei trūksta bal
tymų, tai žmogus nukenčia. įlin
dai, chinai, malajiečiai ploni, iš- 
ižiuvę — jie daugiausia ryžiais 
maitinasi. Tyrinėjimai aiškiai 
iredė, kad ryžiais maitinamos 
žiurkės visuomet mažesnės ir 
silpnesnės.

Daržovėmis mintanti negrai 
’.rgi maži. Amerikoje, kur neg
rai valgo įnėsoš, matome dide
lių negrų. Valganti daug mėsos, 
daug kitų daiktų, ypatingai sal
dumynų žmonės paprastai užsi
augina didelius Dilytis, ypatin
gai jei jie dar daug alaus ge
ria.

Maistas kontroliuoja ir odos 
išvaizdą. Netikęs maistas daž
nai pagamina visokių spuogu, 
pučkų. Dažnai netikę valgiai pa
gamina didelių išbėrimų. O svei
ko žmogaus odą visuomet graži 
— sveikas žmogus paprastai 
sveiką maistą vartoja.
Maisto įtaka į nervų sistemą, 

charakterį, būdą ir ūpą
Laukiniai žvėrys labai greitai 

nulėsta kai mėsos negauna. Dar
žovėmis maitinami maži tigrai 
palieka kai katinukai. Žvėrių 
jaukintojai tai gerai žino.

Beveik panašiai pasielgia ir 
žmogus: be mėsos ir jisai nulė- 
sta. Ryžiais maitinami chinai ir 
hindai paprastai lėti ir ramus. 
Gyvūnuose tai dar aiškiau ma- 
tome: avis maitinama šienu, šuo 
mėsa — žinote koks skirtumas 
tiedviejų gyvūnų pamėgimuo
se. .. • 

. . I* f'

Daržoves ir vaisius valgančios 
tautos paprastai nekaringos; jos 
veda ramų gyvenimą) jose sun
ku kokią nors iniciativa rasti. 
Galbūt dėlto sau jale mėsą val
gančių britų valdo milionus ry
žius valgančių hindų. • v

Augalais mintančiose tautose 
rapdame vieną gerą ypatybę, bū
tent jų prisirišimą prie darbo. 
Augalais mintanti purvergiai 
gali daug toliaus nubėgti ir daug 
ilgesnes valandas dirbti. Dar 
vienas dalykas: augalais mintan
ti žmonės paprastai nėra ner- 
vuoti. Perdaug mėsos valgyda-

Palikę dantų plyšeliuose mė
sos šmoteliai greitai pūva ir pa
gamina gero maisto bakterijom. 
Užtat visuomet reikia dantis 
tinkamai išvalyti.

Seilės puikiai dantis nuvalo. 
Toki valgomi daiktai, kuriuos 
reikia ilgai kramtyti, tuo žvilg
sniu yra naudingi. Patartina1 vi
siems daugiau valgyti jucdbs 
duonos arba šiaap kokiu nors 
kietų daiktų ir pusėtinai pa
kramtyti. Prie progos čia rei
kia pasakyti, kad kramtyti rei
kia tiktai daržoves arba javai, 
mėsą užtenka susmulkinti arba 
galima kad ir visai nekramty
ti.

.Vaikam,s reikia duoti tokiu

valgių, kurtuose yra kalkių (pie
nas pv.), o augusiems patartina 
gerti kalkių vanduo. Pastebėta, 
kad tų kraštų gyventojai, kur 
vandeny yra kalkių, paprastai 
turi gerus dantis.

Suris turi reputaciją balso 
pataisyme. Alus gadina balsą. 
Tabakas Ikenkia dainininkams,. 
Kenkia lir alkoholiui. Vitpiok' 
saldus alkoholiniai gėralai kar
tais pataiso balsą.

Saldainiai (kendės), ypatin
gai geresnės rūšies nekenkia 
gerklei; kartais pataiso 
Taip pat visokį rukštųs 
Avietės ir žemuogės 
naudingos.

(Bus daugiau)

MARGUMYNAI
KAS IŠRADO VYNĄ?

Persai nurodo į legendinį ca
rą Džemidą, viešpatavusi 12 me
tų anksčiau išminčiaus Salemo- 
no (1020 — 980 m. prieš Krist. 
Gim.) kaipo į pirmą suradusį 
vyno gaminimo būdą.

lyties liau-1 .
liauka kon- 
fosforo me-

mi žmonės neretai pakrikdo sa
vo nervus.

Stoka azoto maiste nualina 
kraują, o nualintas kraujas silp
nina nervus ir smagenis. Papra
stai tinkamai pavalgęs žmogus 
gali daugiau dirbti protiškai. Ba
das daug genijų sunaikino. So
tus amerikonai ir britai pasižy
mėjo iniciativa visame kame. Ja
ponai pradeda daugiau i mėsos 
valgyti — užtat jie jau baigią 
pasivyti britus.

Nervams ir smegenims reikia 
fosforo ir lecitino, kurie randa
ma mėsoje, kiaušiniuose, žuvy, 
etc. Ryžiuose šitų elementų labai 
mažai, dažnai visai nėra. O be 
fosforo ir lecitino nė nervai, nė 
smagenys negali tinkamai dirb
ti.

Kalkės ir fosforas' reikalinga 
ir kaulams ir nervams. Fosfo
ras musų kūne atlieka didelį 
darbą: tose ligose, kurtose fos
foras išmetama laukan (Base- 
dovo liga, akromegalija, osteo- 
malacija, etc.) nukenčia ir kū
nas ir protas. Proto ligos.e pa
prastai pašalinama perdaug fos
foro ir kalkių.

Tiroidinė liauka, 
kos ir pitu i tarinė 
troliuoja kalkių ir
tabolizmą (apykaitą). Tai gan 
aiškiai įrodė rimti tyrinėtojai. 
Apart to, šiitų liaukų pakri'ki- 
mas žmogų be laiko nusendina. 
Vienok apie tai pakalbėsime vė
laus. Čia užtenka pasakyti, kad 

kalkes ir fosforas musų maiste 
būtinai reikalingi daiktai.

Maistas taipgi daro įtakos į 
miegą. Po valgio paprastai ima 
miegas bet tiktai trumpam lai
kui. Miegant visas kūnas mie
ga, bet skrandis ir žarnos dir
ia; užtat sunkiai virškinami 
daiktai paprastai neduoda mie
goti. Tą patį padaro nereikalin
gos dujos žarnose ir perviršis 
rukšties.

/■ 1
Augmenims maistas, aplamai 

imant, silpnina lyties instinktą; 
mėsa, kiaušiniai, pienas, rieba- 
ai didina. Tai senas žmonių pa
tyrimas taip sako.

Mėsą valganti europiečiai ar
ia amerikiečiai paprastai karš
tesni, drąsesni, linkę jfoštis. 
Daržovių bei vaisių garbintoj ai 
ėti, visiems nusileidžia, vengia 
peštynių. Vienok badaujanti 
žmonės dažnai greičiau suser
ga džiova ir kitomis ligomis. Al
kanas žmogus visuomet piktas. 
Kitą vertus, karšto budo mėsėd
žiai visą civilizaciją kontroliuo
ja, pažangos laively sėdėdami 

jie turi jėgų irkluoti.
Dantys, gerklė

Rukščios seilės gadina
tis. Cukrus prisideda prie pa
gaminimo rukščių seilėse, taip
gi mėsa. Rukščlios seilės gadi
na smegenis ir pagamina pairtų 
puliavimus. (Prirengia dirvą 
įvairiom bakterijom).

dan-

Kadangi mėgiamos Persijoj 
caro kvepiančios vynuogės gali
ma buvo užlaikyti tik nekurtą 
dalį metų, carui atėjo laiminga 
mintis, kurią jis tuojau ir į vyk
dė7: jis įsakė išspausti iš vynuo
gių skystimą ir saugoti jį akme
niniuose induose vėsiame ore. 
Nuo to laiko jam kasdien atneš
davo šito skystimo paragauti, 
kol jis nepasidarė kartus. Tuo
met caras palaikė jį už nuodin
gą ir davė įsakymą uždaryti ir 
užantspauduoti.

Taip indai ir stovėjo, kol vie
ną kartą mylima Džemido žmo
na apsirgo neapsakomu galvos 
sopėjimu, kuris nedavė jai ra
mybės ne? dieną nei naktį ir ga
lop jos ūpas tiek nupuolė, kad 
ji nutarė užbaigti savo gyveni
mą. Paslėpti dėl visa ko nauji 
caro nuodai turėjo suteikti jai 
norimą mirtį.

Bet vos tik žavėtina perse iš
gėrė šiek tiek nuodingo gėralo, 
tuoj pajuto save lyg naujai už
gimusia. Ūpas tapo gyvas ir 
smagus; net Iiegalinis galvos so
pėjimas, kuris ją taip vargino, 
pradėjo silpnėti, ir po to kaip 
carienė išgėrė dar pusėtiną kie
kį paslaptingo gėralp, ji užmi
go. Pramiegojus be pertraukos 
visą dieną ir visą kitą naktį, ji 
pabudo smagi ir sveika.

Sužinojęs apie, tokį netikėtą 
savo žmonos pasikėsinimą nusi
žudyti, caras Džemidas iš džiau
gsmo padarė stebuklingą skysti
mą savo karališko dvaro gėrimu 
ir nuo to laiko kiekvieną dieną 
neaplenkdamas atiduodavo jam 
pagarbą.

NESUDEGAMIEJI ŽMONĖS

gerklę. 
vaisiai, 
gerklei

ka vis tik pastebėdavo, kad ties 
Lionetto pasikeldavo kamuoliai 
durnų. z

Nežiūrint į tokius pasiūly
mus Lionetto jokiu budu nesu
tikdavo kam nors patikėti savo 
paslapties. Bet jo pavyzdys ne 
vienatinis. Profesorius Sementi- 
ai Neapolyje padarė su tokiu pat 
pasisekimu panašius bandymus, 
lis patyrė, kad mišinys vandens 
su sieros rūgščia daro odą ne
jausmingą prie įkaitinto meta- 
’o. Po to Sęmentini išrado, kad 
ivesta į nejausmingumą ugniai 
kūno dalis, dabosi dar labiau ne
jausminga, jeigu ją ištrinti šmo
tu kieto muilo.

Po to Sementini galėjo vedžio
ti per savo kūną įkaitintą iki 
raudonumo geležį, nejausdamas 
nė mažiausio sopėjimo. Jis pa
kartojo tą bandymą su liežuviu 
ir lupomis — ir gavo tokį pat 
rezultatą.

Stebėtini tie apsireiškimai aiš
kinama silpnu minėtų mišinų 
degimu, išgaravimu jų nuo pri
silietimo prie jų karštos geležies 
arba verdančių riebalų. Pama
tas gi to yra įstatymas, kad 
kiekvienas kietas kūnas, perei
damas į garo pavidalą, sunaudo
ja dideliausią karščio kiekį.

PIENAS K^IPO DAŽAI

— Karvės pienas, anot “Scien- 
tific Amerikan“ galima vartoti 
kaipo medžiaga priruošimui tvir
tų ir pigių dažų tinkamų na
mams dažyti. Nudažymas šiais 
dažais kainuoja šiek tiek bran
giau, negu baltymas. Gaminti 
šių dažų reikalinga tiek, kad 
kiekvieną dieną butų visi suvar
tojami. Keturiems su puse litro 
pieno imama 2% svaro (1100 
grm) portlandiško cemento ir 
pridedamas toks kiekis venecio- 
niškų raudonų dažų milteliais, 
kad gautųsi graži spalva. Gali
ma tani pat tikslui naudotis ir 
kitokiais, miltelių pavidale, da
žais.

gyveno, kad galėtų valgyti ir 
gerti, gerieji valgo ir geria, kad 
galėtų gyventi“. Mes neprivalo
me garbinti pilvą, bet lygiai ne
galime užmiršti, kad be tinkamo 
maisto nėra proto-dvasios. Duo
na, mėsa, daržovės ir* kiti valgo
mi daiktai suteikia mums ne tik
tai energijos, ne tiktai palaiko 
gyvybę, bet, meldžiu neužmiršti, 
mes iš tų valgomų daiktų gauna
me ir savąjį protą bei išmintį. 
Nes, anot vokiečių galvočiaus, 
žmogus yra tuomi, ką* jisai val
go. , ’ '

Sveikatos žvilgsniu maistas 
lošia neapsakomai didelį vaidme
nį. Netikęs maistas pagamina 
daugybę pavojingiausių ligų ar
ba prirengia dirvą apkrečiamom 
ligom. Nuo ligų apsisaugojime 
maistas vėl atlieka didelį darbą. 
Ligų gydyme maistas ir-gi ne 
paskutinę vietą užima.

žodžiu sakant, visais žvilgs
niais maisto klausimas yra labai

rius ir sveikus dantis. Virškini
mo pakrikimai juos ir-gi nekan
kindavo. Mes pripratome ne
kramtyti: krakmolas nuslenka į 
musų vidurius be tinkamo pri- 
rengimo ir sukelia visokių suiri
mų. Musų virėjai sutaiso mai
stą taip, kad mums kramtyti nė
ra reikalo; musų dantys negau
na reikiamo darbo — užtat jie 
ir genda. Laboratorijos priga
mina visokių prieskonių — mes 
valgome tai, kas sl^anu. Nepai
som ar sveika, ar ne.

Maisto prirengime vargiai to
liau begalima eiti. Butų nebloga 
truputį atgal sugrįžus. Vienok 
mes negalime svajoti apie grįži
mą atgal — apie grįžimą atgal į 
miškus. Negalime svajoti apie 
valgymą nevirtų daiktų, apie 
valgymą vien daržovių, vaisių ir 
uogų. Vėliaus pamatysime, kad 
tūli daiktai žali visai negalima 
valgyti. Lyginai ir be mėsos jau

DŪMAIS UŽDENGĖ MIESTĄ

Aviatorius Įeit. Devereaux Myerš parodė New Yorko gyventojams kaip aeroplanas gali palei
sti tokius tirštus durnus ore, kad jais užslepiama miestą nuo priešo akių. Jam pasisekė durnais veik

' Nežiūrint į visokias pastan
gas apsaugoti nuo ugnies, gais
rai su žmonių aukomis — apsi
reiškimas ne retas. Tai sudega 
teatras vaidinimo metu, tai vi
sas viešbutis, dirbtuvė, laivas, o 
su jais žūva žmonių gyvybės, 
šioms nelaimėms išvengti buVo 
daroma įvairių bandymų, bet 
niekas nepamanė, kaip padaryti 
nesudegamą patį save.

Jau senai žinoma, kad įleidus 
pirštą į efirą, galima po to be 
skausmo įkišti į ištirpintą šviną 
arba verdantį vandenį ir nejau
sti skausmo, bet atbulai — jau
čiama šaltis. Tas pat būna įki
šus ranką į sieros rūgšties ir na- 
šatyriaus druskos mišinį. Gali
ma po to be jokios rizikos pri
siliesti prie įkaitinto metalo.

1819 m. tūlas žmogus, vardu 
Lionetto, plačiai pragarsėjo sa
vo nejausmingumu prie ugnies. 
Jis darydavo visokius šposus su 
įkaitinta iki raudonumo geležies 
lazdele, kurią tarp kitko padėda
vo net sau ant plaukų nė tru-

Pienas neduoda dažams nusi
stoti į dugną, o cementas sun
kus ir puola į dugną; todėl bū
tinai reikalinga padarytą mišinį 
nuolatos maišyti, kad jis įgautų 
zienodą spalvą. Po šešių valan- 
Ių, nudažyta šiais dažais siena, 
rodosi dažyta aliejiniais dažais, 
kuriems jie neužsileidžia savo 
tvirtumu.

Namuose, nudažytuose šiais 
dažais, per dvidešimts metų 
medžiai puikiausiai užsilaikė. Vi
sų geriausia vartoti šiems da
žams gaminti šviežias pienas, 
kadangi jis turi savyje daugidu 
riebalų — jie tai ir suriša tvir
tai cementą. Jeigu vietoj pieno 
vartoti vandenį, tai gaunasi la
bai silpni dažai — jie lengvai 
nusitrina.

[“L. U.“]M

Keliavedys Indijoje: 
Šitoji pustynė — tai paties Die
vo šalelė.

Keleivis: Iš tikro, ma
tomai jis gerai pasirūpino pala-

svarbus klausimas visiems. negalėsime apsieiti. visai uždengti dalį Manhattan priemieščio, taip kad jo veik visai buvo nebematyt. pūčio nenudegdamas. Bet publi- vykus prašalinti iš' čionai.



P. čiučelis.

ŽVEJO PASAKA
Keistas buvo senis žvėjis, o 

dar keistesnės jo pasakos. Daug 
jis jų mokėjo ir nors netokias, 
kaip mažiems, kad pasakodavo 
ilgais ir nuobodžiais rudens va
karais seneliai, vienok su įdo
mumu klausydavomės vienodų 
monotoningų senio pasakojimų. 
Tartum šiandien atsimenu vie
ną šaltą ir jau gana vėlų žie
mos vakarą. Visa apylinkė, kiek 
tik galėjo pasiekti musų akys 
kažin ką durnojo karsta tylioj 
pasinėrus. Niekur viliojančio 
šviesos žiburėlio nė balso, o tik 
giliai tamsaus miško tankumy- 
nėj pasislėpus pelėda raudančiai 
klykė tarsi norėdama pažadin
ti tą nejaukią tylą, kokią tik 
viena mirusi žiemos prigimti^ 
moka sutverti. Lyg balti šmė
klų kapai sunkiai drybsojo il
gas ir platus ežeras užburtoj 
slėpinio tyloj.

Buvo taip ramu, kad girdė
jus, kaip išlėto plasta vargais 
suspaustos širdys darbo krūti
nėj, kaip kartais tėkšteri į le
dą šaltas vandens liežuvis ir kur 
tai pamišky negarsiai supa nuo
gas beržų šaltas numiręs šiau
rys. Ilga ^irdtinė žvejų taytum 
juodi siluetai Movi prie peike- 
nomis iškapotų ekerčių ir dabo
ja tinklų paviršius valdydami į 
kaulus sušalusia^ virves, šalta, 
ko tai ilgu ir liūdna, žiauri nak
tis rodos amžinu miegu viską 
užmligdė. Ne vienas iš darbinin
kų, gal nenorėdamas,iar gal gal
vodamas apie savo kampelį, ku
rį tūtas paguosti sunkiu dienos 
uždarbiu, nieko nekalba, tik*ma- 
no kaimynas senis žvėjis imd 
mostaguoti rankas į pečius dau
žydamas. Jis pradeda šokinėt* 
tartum beprotis kokį tai lauki
nį šokį, kėtojas, o gargožėn su
šalę sermėgos skvernai brazda 
kinų muzikos motivus, kol ne- 
paslysta naginė ir senis vos ne
įpuola. ekertin. Vikrus senis, re- 
pečkomis pašoksta kriokdamas 
ir keikdamas iš pykčio Vr vė 
šokinėja rankomis mostaguoda
mas. Jis aukštas, kiek sulinkęs 
kokių keturiosdešimt šešių me
tų, pageltusiu raukšlėtu veidu, 
kuri puošia stora ir knerpta pie
tų nosis ir didelės juodos akys. 
Visi žino jo drąsą, sumanumą 
ir užsispyrėlio būdą, kurį gavo 
gal delta, kad visą savo amžių 
praleido žvejyboj. Jaunystę .sa
vo senis praleidęs kovoj su Bal
ti j oš bangomis. Dažnai nušvin
ta jo veidas, tai vėl apsiniaukia 
tartum į krūvą surinkęs visas 
vargais žymėtas veido raukšles, 
kai prisimjina Palangos žvejus 
ir ruščias audringas marių ban
gas. Jis pirmutinis pasako kur 
ir kaip užtraukti tinklą, kame 
koki žuvis mėgsta apsistoti ir 
nė karto neapsirinka. Del ’td 
darbo seniui netrūksta. Metęs 
Palangos draugus jis apsigyve
no kur gimė ir augo ir dabar 
darbuojas žydams, kurie Lietu
vos ežerų žvejybą turi savo ran
kose. Per žiemą susitaupo kiek 
pinigų, o vasarą pats vienas me
škerioja arba palaidiniais gau
do žuvį ir parduoda tai vietos, 
kunigams, tai žydams. Dažnai 
karštomis vasaros dienomis per 
pogulį, kai mes visi dvaro ber
nai eidavom į vėsų ežerą pasi-< 
maudyti ir atgaivinti saulės su-/ 
kepintus sąnarius po sunkaus, 
darbo, senį jau rasdavom be
slankiojanti paažerėj. Išsimau
dę sugulam minkštoj pakraščio) 
žolėj, kai kuris užtraukia dai
nelę ir žiūrėk ateina senis šyp
sodamas. Jis tuojau ima plepė
ti butus ir nebūtus daiktus, O; 
kartajs ir apie žuvis prisime
na.

“Ot vieta vaikai a, puiki la
bai puiki. Tokie žvirgždynėliai,, 
tyras vanduo, o jei dar yra vik-

— prašo kumiečio Kauklio sū
nūs.

“O ką tokį?”, r— klausia ęe- 
pis godžiai rydamas pilkus du
rnus.

“Bile ką, juk žinai daug viso
kių, atsitikimų”, — priduria Kau- 
kliukas.

“Na jei jau turit akvatą su- 
mesiu pasakėlę”.

“Tik su raganiais, vaidelais 
dėde”.

“Kam?” — pertraukė šypso
damas žvėjis.

“Raganių ir dabar pilna, ne
nuėjo jie sausais medžiais, jų 
ir bažnyčioj net yra, o vaidalai 
mes patys. Pekla, inkvizicija da
bar pasaulis kruvinomis miglo
mis ir skurdo ašaromis aptrauk
tas, žmonės cha, cha, cha šmėk
los žmones savęs kryžavėtojai, 
kurių gyvenimas tai pasaka, pa
saka šlykšti murzina pasaka, 
nėra jai dar galo ir jos niekas 
gerai nepasakys, kad žmonės iš- 

Imoktų savo gyvenimo pasaką. 
Cha, cha, cha, puiki pasaka”, — 
nusikvatojo idioto juoku senis, 
paskui užsikosėjo ir griausmin
gai žvilgančiai atsikrankštęs iš 
gilumos krutinės pradėjo lėtai 
kalbėti žiūrėdamas tolyn į tam
sų ir nuogą mišką:

“Toli, toli, tenai kur saulė nu
sileidžia už aukštų ir nuogų uo
lų kalnų, už girių tamsių, kaip 
rudenio naktis ir amžinai nenu
rimstančių rūsčių marių yra ma
ža, bet labai graži ir turtinga 
šmėklų šalis. Toj šaly auga ste
buklingi medžiai, kurie kalbėti 
moka, o vėsios greitos upių vil
nys puikiai supranta žmonių 
mintis. Gražu vėlyvais vakarais, 
kai didelių ir trąšių lapų globoj 

I šauniai pragysta balsingos lak
štingalos. Šakos jų tuomet ošia 
siūbuoja tokiu jautriu balsu, 
kad visa šmėklų šalis užminga-. 
Tarp neaukštų kalvų ir senpilių 
kalnelių, tarp traškančių šilų ir 
ąžuolynų, dunkso išmėtyta dau
gybė gražių bažnyčių į dangų 
pasistiepusiais bokštais, o jų vi
duje visuomet godus parizėjai 
pardavinėja maldas, nuodėmių 
atleidimą ir amžiną laimę, ku
riai jie netiki. Šmėklų šalies pa
rizėjai aiškina apie jų dievų rū
stybę, skaniai ir daug valgo, ge
ria patį brangiausi vyną ir dėl
to jie riebus, kaip nupenėti kiau- 
liai skerdimui, o tik žmonės 
šmėklų šalies baisiai suvargę, 
tamsus, nuskriausti pusbadžiai 
ir nudriskę. Vaizdingumo delei 
parizėjai savo avelėms pridirba 
daugybę visokių dievų, iš med
žio, gipso, geležies ir aukso, vi
sų vyriausį dažniau nupiešia 
žiaurų gauruota barzda senį, ku
ris sulig parizėjų mokslo kūre
na kur tai požemiuose karštą 
ugnį, verda dervą ir joje kanki- 

pasirodo ir na.tuos žmones, kurie kaip nors

svų pasizulinti tai ešerio ir su 
pagaliu neišvarysi. Nekokia, ži
noma,/ žuvis, kvaila, mėsa tar
tum pūzrai senų medžių, ot kas 
kita lynai, šapalai, karosos arba 
lydžiai. Gudrus laidokai, ypač 
karosos, norėdamas ją sugauti 
tai jau gerai dumblyną pamin
kyk. Cha cha cha, tačiau pa
kliūva ir kaip da”, — nesijuo
kia jis prasišiepęs, rodydamas 
juodus šukėmis ištrupėjusius 
dantis.

Kartais imdavo kas nors ir 
prakalbdavo į kitą, senis paste
bės tai numoja ranka ir kelias. 
“Neįdomu, na tai likit sau svei
ki, aure juda vanduo, jau ma
tyt prarijo kvailys kablį”.

Ir tyliai sunkiais žingsniais 
nueina jia pakraščiu į kuprą su
simetęs. Taip praleidžia senis 
visą gražės ir džiaugsmo vasa
rą, žiemai gi išanksto numato 
pas kurį žvejį tarnaus. Šiemet 
paėmė senį į darbą žydas Soren- 
son, kuris tik žiemos sezonui iš
nuomavo iš ponų dviejų apskri
čių ežerus. Vasarą ir blogiau, 
ypač žydui, kuris be policijos 
pagalbos bijo žvejoti, nes ponas 
išnuomuoja ežerą kaimiečių lau
kuose, kurie keikia už pievų ir 
javų braidymą, dažnai apmuša, 
tinklus supiausto, o prie gero 
pykčio visas kaimas ateina su 
dalbomis ir tuomet spruk kur 
kas žinai.

Šiandien pritruko vieno dar
bininko senio kompanijai ir jis 
užėjęs vardu žydo nusamdė ma
ne prižadėjęs vakare tris litus ir 
penkis kilogramus srmilkios žu
vies. Visą dieną darbavomies 
šonais. Mums reikėjo dvylika 
:kerčių daboti ir dar padėti trau
kėjams suimti tinklą. Sunkus 
tai darbas, o ypač žiemą, rankų 
ir kojų nebejauti, drabužiai su
šlampa ir inla lūžti nuo šalčio, 
tačiau dirbam ir pietų neatsi
mindami. Puiku kai ištrauki ko
kį centnerį įvairiausios žuvies. 
Jos žvilgesys ir linksmas šoki
nėjimas net pasijuokti sudaro. 
Taip dirbi, dirbi ir šit nejučio
mis ateina vakaras. Nesenai, bet 
pii mutiniai mes paskutinį vilki
mą ištraukėm. Sutvarkėm vir
ves, tinklą gražiai suvertėm į 
roges ir ėmėm nekantriai lauk
ti draugų, kurie dar rėkavo ki
toj pusėj ežero, kad paskui ben
drai eiti užvėjon prie miško pa
sišildyti, užkąsti ir traukti na- 
mo. Be darbo per keliolika minu- 
tų šaltis suima gnaibyti kūną. 
Senis tą žino puikiai ir delta lyg 
beprotis šokinėdamas vos eker- 
tin neįdribo. “Uhu velniai pa
trauktų. Maisto žuvims a, bet 
gi tie lyg Daratos apie grandį 
čiupinėjas, čiupinėjas ir vis dar 
vietoj. Tpfu bobos, mirties lei
sti, tai bent nusibosti] begyven
ti”, — koliojas senis.

Greit ir draugai 
visi stumdami roges užverstas I nusidėjo vargų žemėj parizėjų 
virvėmis, tinklais ir žuvimis sku- supelėjusioms tradicijoms. Visą 
barn pamiškėn kur jau gražiai tą šalį išimtinai valdo parizėjai: 
šeri sukurta ugnelė. Čia kas, jje aukštaisiais valdininkais, iš 
kaip išmanydamas sutumpam jų sektos ir karalius šmėklų, jie' 
apie ugnį kišdami į liepsną rau- net ir šnipų pareigas atlieka baž- 
donas rankas. Senis neilgai šil- nyčiose. Kaip visur, taip ir šmė- 
dos, jis pasirausęs užanty išsi- klų šaly yra daugybė fabrikų, 
traukia sušalusios duonos gurvo- kurie pražioję juodas kaminų 
lį, užmauna ant ilgos alksnio gerkles žiauriai rija šimtus tuk- 
vyties diktoką lydį ir įgrūdęs į stančių gyvybių iščiulpdami iš 
žarijas čirškina garsiuodamas, jų protą, jausmus, sveikatą ir 
kad skaniai pavalgis vakarienę, gyvybę. Tenai dieną ir naktį krio- 
Atšiio duona, iškepė lydys ir val-J kia velnišku bildesiu mąšinos, 
go senis garsiai čepsėdamas su poška sunkus kūjai, žvaga ir 
takiu skanumu, kad ir žydas žviegia geležis, o visą tą valdy- 
iš murzino virzlelio išsiriša bal- darni ligotai išblyškę žmonės, ku
tas duonos kumpelį, pusę silkės ria beprotiškai neteisingą gyver 
ir didelę geltoną svogūno galvą. | nimą parinktiesiems šmėklų ša- 
Suvalgęs žvejis dar arčiau prie 
ugniakuro prisitraukia taisyda
mas juodą ištrupėjusią liniką.
• “Pasakyk ką nors, dede, kol 
visi užkasime, nenobodu bus”,

lies piliečiams. Tiems šimtams 
tūkstančių darbo gyvulių parizė- 
jų dievai paskyrė dirbti čia vi
sus biauruosius ir sunkiausius 
darbus ir nieko daugiau nerei-

kalauti. Ir nemato jie saulės gy
vųjų spindulių, sudžiūvę, įtrauk
tos jų krutinės neragauna tyro 
ir sveiko oro, jų ausys negirdi 
laisvūnų paukštelių dainos, nes 
vėlai vakarais, kai jau atsisako 
valdyti mašinas ištampytos jų 
gyslos, niūrūs vos gyvi eina ką 
tik pavilkdami kojas įksavo drė
gnus ir šaltus urvus ir tenai gu
la prastan skarmalų patalan ne- 
visuomet sočiai pavalgę.

Anksti rytais dar prieš sau
lės tekėjimą jie vėl išeina į dar
bą ir taip bėga baisios pusiau 
alkanos jų dienos. Skurdas viso
kiomis nuodėmėmis subiauroto- 
mis rankomis glamonėja jų šir
dis ir stuma be pasigailėjimo į 
žmogaus vardo netekimo vietas. 
Ir gyvbna tuomet užmušimai, 
vagystės, prostitucija, girtuokly- 
bė? suktybes ir kiti murzini gra
žaus gyvenimo sopuliai. Turtin
gi šmėklų šalies miestai perpil
dyti namais kantrybės, su viso
mis dvasios ir kūno užkrečiamo
mis ligomis. Merdi tie baisus 
skurdo dukterų kapai skausme 
ir žmogaus biaurojimo višumoj. 
Pro jų liūdnus langus kiauras 
naktis lyg ko ieškodama veržias 
mirksėdama drebanti, raudona 
šviesa. Kartais suskamba žiurbi 
ilgesio pražudytų, motinos akių 
dainelė, bet stiklai, dvikojo gy
vulio juokas ir žvagėsys prakeik
to išmislo, kuri kultūringi žmo
nės vadina pinigas nurimdo tą j 
viską. Puikus namai, dailus mie-j 
štai, sotus parizėjai ir'saujelė pa
rinktųjų bejėgiais dievais trium
fuoja nežinodami, kaip laikas 
praleisti. Miestų aukšti ir dai
lus murai gražiausiais ornamen
tais papuošti, karžygiškais pari
zėjų, lozungais nubiauroti ir gė-l 
lese paskendusiais balkonais iš
dabinti. Platus šalygatviai tar
tum žydri ryto rasa reipsta die
nomis saulutės spinduliuose, o 
vakarais juroj elektros. Gied
riais vasaros vidurdieniais išei
na į balkonus pasigėrėti visiems 
priklausančiąja saule parinktųjų 
piliečių patelės, išblyškę, pusnuo
ges brangiais metalais ir akme
nimis apsikarstė. Nuo jų dvel
kia surūgęs gyvenimas, pudros 
ir beprasmio tik patelės gyveni
mo gaižus žiovulys. • |

Dažnai jos apleidę savo šiltus Į 
kambarius išeina gafvėn pažiu-Į 
rėti į erdvus namų langus pro 
kuriuos matos grakščios kvepen- 
čios gėlės ką tik pražydę, nau
jausių madų drabužiai, įvairus 
žaislai, brangus valgiai ir kiti 
gyvenimo dalykai. Jų gyveni
mas paprastas ir vienodas. Il
gai miega, gerai valgo, brangiai 
dėvi ir dažnai serga visokių nuo- 
tikių ligomis, kurias sukelia sa
lonų literatūra. Jos ją paskaito 
iš nuobodžio ir ilgesio. O šmė
klų šąlies dailininkai, rašytojai 
ir poetai veik visi garbina pari
zėjų burtus ir prostitutinį Salo
nų gyvenimą, garbina žmogaus Į 
pavergimą, kruviną karo dievą, 
tik nerodo ir nekelia viešumon 
nuogo ir baisaus likimo lauken- 
čio to dumblyno. Biedni vergai, 
jų dvasia pavergta, akys apte
mę. Lankstos prieš barzdotas 
dvasias, prieš laisvės ir suvargu
sio žmogaus priešus. Gėdos kny- 
gon įrašys jų vardus laisvo žmo
gaus pasaulis, kuris visą ateitį 
salyje turi tokią švarią ir gra
žią. Tokia ten šalis, šauni pilna 
naujovių su demokratizmo ir su
puvusių amžių dainomis. Už pi
nigą viską šmėklų šaly padary
si, meilė ir teisybė tenai senai 
prikalta prie paniekos baslio. 
Karalius vienas su savo giminė
mis viską daro. Jį matyti gali 
kiekvienas, ne$ dienomis kai iš
simiegojęs pavalgo ir savo ūk
smingu sodu eina bažnyčion daž
nai prakalba į žmones. Parizė
jai aiškina, kad karalius paeina 
iš jų dievų, labai išmintingas 
ir dėlto ragina klausyti jo ir 
melstis. Piliečiai dažnai mato,

kai vyriausis parizejus neša auk
sinį dievuką karaliui bučiuoti 
kasdien iš ryto. Girdi šaunias 
giesmes, mato laiminimus ir su
sigriaudinę tuomet puola ant ke
lių melstis. Netoli karaliaus pi
lies yra ir vyriausio parizėjo na«- 
mas su trim šimtais kambarių 
išpuoštų inkvizicijos įrankiais, 
visokiomis barzdotomis fantazi
jos šmėklomis ir laukinių am
žių pasakų frazėmis. Nei die
nomis, nei vakarais, nei nakti
mis nesibaigia judesys ir trenk- 
smingas gyvenimas šmėklų šaly
je. Skamba laukuose varge nu
pintos dainos belaimiu sesučių, 
dainuoja braukdamas rupius 
prakaito lašus nuo kaktos prie 
sunkaus žambrio vargo bernužė
lis, o miestuose ūžia ir kriokia 
staugdamos fabrikų mašinos. 
Plyšta akmenys nuo sunkaus 
darbininko kūjo. Statos namai 
nauji kuir kas vis gražesni, ka
sas kanalai, kyla ant upių til
tai ir lyg šaltos plieno gyvatės 
daugyn raizgos gelžkeliai žalio
mis pievomis, javais siūbuojan
čiais laukais ir pasakingomis to 

i krašto giriomis.
Ar gniaužia kvėpavimų bešir

dis šaltis, skaudus lietus kapo
ja-' pusnuogį darbininko kūną, 
ar kepina saulė karšta jie dir
ba kasdami, skaldydami ir ne
šiodami prakiurusiais pečiais di
džias sunkenybes. Tik vėlai be 
saulės vakarais sugrįžta į savo 
skurdo landynes. Tenai suvalgo 
juodą duonos žiauberį, neluptą 
bulvę, išgeria šalto vandens la
šą ir gula, kad pailsėtų sopanti 
sąnariai iki ryto. Ryto vėl eina

į darbą. Nelaimingos darbo gy-1 
vulių dukterys vakarais išeina 
gatvėn už duoną pardavinėti 
savo meilę. Tuomet perka jas, 
kaip daiktus arba gyvulius už 
pigią kainą. Perka jų meilę iš-1 
kalbingi juristai, daktarai, kari
ninkai, nususęs valdininkai, va
gys, valkatos nešvarus, kreivi, 
nebiliai išsigimėliai, dideli mora
lybės šalininkai pedagogai, tvar
kos dabotojai ir kitokį šmėklos 
nelaimingosios žemės. Išeidamos 
gatvėn jos ilgai meldžias kurčio- 
sioms esybėms, meldžias karšta
ntis ašaromis apsipildamos, vė
lai sugrįžę vėl meldžias. Grįžta 
pačiame nakties bludume, kai 
jau nurimsta apsvaigusi gauja 
parazitų, o tik perbliukę valka
tos ima slankioti baisiais silu
etais išlindę iš užkrečiamų mėš
lynų ir. tykodami ką nors api
plėšti. Už parduotą moteries 
šventenybę už tą aukštą iš aukš
čiausių pasauly dalykų žmogaus 
kūrybos jos perka duonos, kad 
numalšinus alkaną laukinį cypi-1 
mą dažnai ligotų savo tėvų, iš-1 
klaipytomis kojomis išvirtusiais 
viduriais didelėmis nenuvaldan- 
čiomis galvomis ir nuobodžiomis 
akimis savo mažų broliukų su 
sesutėmis. Tas atsitinka daž
niau tam tikrais metų laikotar-1 
piais, kai šmėklų šalies valdovai Į 
susirūpina iškilmingai švęsti ko
kias nors sukaktuves. Begriaud- 
žiant trenksmingai muzikai, kai 
skamba duslus bažnyčių varpai, 
laksto sausas giesmių aidas,' te- 

Inai giliai drėgnuose namų rūšy
se girdis alkanas verkimas. O 
tuomet baisu ir šalta esti Sme

lkiu šalyje, ne visos akys gali tą 
matyti ir klausytis, nes sumišus 
laimė, garbė ir godumas su bai
siu skurdu kovoja lyg du alka
nu žvėrių ir nieko tuomet tose 
miglose nepamatysi, šit čionai 
byra gėlės/ skamba melagingi 
nuvalkioti savo naudai lozun
gai, o badas išsižiojęs baisiais 
nasrais, kalena dantimis tykoda
mas aukų. Ten tarška stiklai, 
muzika, šokiai su pusnuogėmis i 
valdovėmis estetikos ir ateities, 
o čionai mirtinai išbalusius skur
do motinos veidus plauna alka
nos prakeiktos ašaros. Paradai, 
garbė ir kartu žaizdotos suskre- • I

tę elgetų rankos tartum šalti 
plieno durtuvai atsikiša į minią 
nuo• pravirų bažnyčių durų., Jie 
žviegia, cypia visokias giesmes 
išklaipytomis išsigimėlių lupo
mis. Ten vaikai renka iš mėšly
nų trupinius, ir kitokias maisto 
atmatas. O tuomet. ^Tuomet gra
žu, baisu ir šalta, nes kaujas 
vargas ir laimė kai kurių. At
eina ir vakaras svajonėms apsi
klostęs, nurimsta skurdas, o tik 
gauja kuriems viskas, su ku
riais dangus ir pekla giminystėj

užia ir maudos glėbiuose nuogų 
rankų ir juroj šampano. Ūžia 
žinodami gal, kad ateis baisus 
laikau nuslinko aukšti kalnai 
ir raudona ryto saulė pasieks 
šmėklų šalį. Tuomet mirs iš gė
dos ir baimės visi, kurie mindė 
žmogų ir jo švenčiausią pareigą 
gyventi”.

Nutilo senis ir nieko nesaky
damas atsistojo kepurę pataisęs. 
Atsistojo ir visi tylėdami, greit 
susitvarkė ir traukė namo per 
pusnynus.

Vargo poetą

Žiburiai
Nakties erdvingame tvane 
Sužibo širdys užliepsnoję — 
Skaidriais, ugningais žiburiais, — 
šešėliai jų klausyt sustojo:

i. J. Tai ne numirusiųjų vėlės,
Bet gyvos — jaunos dvasios buvo, —
Iš jų tamsoje gaisras kėlės, 
Ir jau tamsybių sienos griuvo.... t

' Lt. “Jaun.”

Vikriai Pasigavo 
Jaunikį....

[Feljetonas]

Keturis kartus buvo atsilan
kęs N ministerijos X departa
mento direktorius ponas Tuščia
pilvaitis zRiestanosių namuose, 
ir jis vis dar neprisirengė pasi
sakyti, kad Riestanosių Rutytę 
mylįs ir ims ją sau žmona. Po
nia Riestąnosienė kartaiš įpuo
la į abejonių pagundą, kad, gink 
Dievuli, gali Tuščiapilvaitis at
simesti nuo Rutytės, tada vėl 
nežinia kiek laiko teks Rutytei 
žaliuoti ir, taip sakant, progos 

I laukti prisivylioti kitą kokį jau
nikį.

| Tačiau, nėra ko ir laukti. Ru
tytė suaugusi, prinokusi nors 
šiandien imk ir skink. Mergelė, 
tai ne koks kitas daiktas. Nespė
jo užaugti, tuoj ima senti. O, 
ačiū Sutvertojui, Rutytė jau ne- 
pernykštė. Jai Sekminėse sueina 
trisdešimt dveji metai.

| Rutytę taip pat tamsios min
tys kankino. Ji, nabagėlė, per 
šias keturias dienas net išblyško 
begalvodama, kad tik Tuščiapil
vaitis neatsimestų. Ji žino, kad 
šiandien' jis žadėjo ateiti. Bet 
kas iš to ? Vįskas dar ore ant 
siūlo kabo. Reikia mamos pasi
klausti. Gal ji ką patars.

| — Mamyte! šiandien ateis 
Tuščiapilvaitis. Tik aš abejoju, 
kad jis ir šiandien ką nors aiš
kesnio apie vestuves pasakytų. 

>Gal kaip nors galima butų į jį 
iš šalies .paveikti, kad jis šian
dien būtinai prisipažintų, jog 
mane myli ir nori vesti sau per 
žmoną. Patark mamyte kas čia 
padarius,/— tu praktingesnė.

— Gerai, mano 'dukryte, kad 
tik jis šiandien ateitų. Bus jis 
tavuoju. Tik žiūrėk, kuomet jis 
ateis, tu iš šios kėdės nesikelk. 
Pafnatysi, kaip mes jį pagau
sim. I

Nors Rūtelė nerimąstavo ir 
nuolat teiravosi, kaip visa tat 
motina atliks, bet ši apie savo 
sumanymą ne žodžio neprasita
rė. Pamatysi, įįįrdi, ir tiek.

Artinosi vakaras. Riestano- 
sienė su dukterimi kas valandą 
labiau nerimavo ir nežinia kokio 
laipsnio jų nerimastis butų pa
siekusi, jei tarnaitė taip greit 
nebūtų išgelbėjusi vargšės iš 
sunkių abejonių, pranešdama, 
kad ponas Tuščiapilvaitis jau 
čia. Rutytė motinos pastūmėta, 
dvilinka krito į kėdę, o pati Rie- 
stanosienė užpakaly dukters pa
sislėpė, prisidengdama durų už
dangomis.

Tarnaitė, įleidusi Tuščiapil- 
vaitį į Rutytės kambarį, ir, kaip

... K'i j

buvo šeimininkės pamokinta, jau 
laukė ųž galo kilimo paėmusi, 
kol Tuščiapilvaitis x>rieis Ruty- 
tei rankos bučiuoti. Kai Tuščia
pilvaitis pasilenkė Rutytei ran
kos bučiuoti, tarnaitė smarkiai 
patraukė kilimą ir Tuščiapilvai
tis suklupo į kojas sėdinčios Ru- 
tytps, galvą atlošdamas užpaka
lin ir atstatydamas veidą į vir
šų, lyg Rutytės bučkiui paren
gęs. ši nekvaila buvusi, ėmė ir 
pabučiavo Tuščiapilvaičiui į no
sies galą. Motina tuo tarpu ma
tydama, kad jos sumanymas 
kaip iš pypkės išrūko, išėjo iš už 
durų uždangos, ištiesė rankas 
virš jaunųjų ir iškilmingai pra
bilo. '

— Laiminu aš jumis, mano 
vaikeliai, į moterystės stoną. 
Lai laimina jus ir Aukščiausia. 
Gyvenkite, mylėkitės, dauginki
tės....

— Amen! .pabaigė tarnaitė, 
prieškambary kvatodama. Ob.

[“Trimitas”]

Žiežirbos
Aš viską noriu žinoti apie sa

vo naujuosius draugus ir #nič 
nieko apie senuosius;

Meilė yra liga, kuri pagydo
ma ženatve; ženatvė yra liga, ku
ri pagydoma išsiskyrimu, ir iš
siskyrimas yra liga, kuri pagy
doma mirtimi.

* ♦
*

Mylėti, — bet ką? Mylėti am- v • •
žinai
nai — neužsimoka.

* *

negalima ^mylėti laiki-

Daktaro reputacija pareina 
ne nuo to, kiek jis ligonių išgy
do, o nuo 
gydo.

to, kiek jis jų neiš-

*
♦ <

yra spąstai: beveikženatvė
visi nori *į juos įsigauti, bet įsi- 
gavę stengiasi iš tų spąstų pa
sprukti.

* ♦
♦

vodevilį, nežiūrėk 
dvigubai daugiau

Nuvykęs į 
į programą: 
smagumo, kai nežinai, kaip blo
gas yra sekamas numeris.

* *
*

Daug reikia, kad žmogus ga
lėtų įrodyti savo išmintį, bet 
pakanka vieno dalyko įrodymui 
to, jog žmogus yra ignoran- 
tas.

į
_________
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ETILENAS
(Sekta Paul H. De Kruif’u)

Sakoma, kad Kolumbas buvo 
pasiryžęs surasti kuotrumpiau- 
sį kelią į Indiją, bet vietoje to, 
savo nusistebėjimui, jis atrado 
Ameriką. Profesorius Luchardit, 
ęhieagos universiteto fiziologas, 
sumanė įrodyti, jog etileno du
jos yra nuodai, bet vietoje to 
jis surado, jog etilenas yra ne>- 
paprastai geras alpintojas (ane- 
stetinis vaistas), kuris labai 
greit užmigdo žmogų. Etilenas 
veikia tiek gerai, jog žmogus 
ir juste nepajunta kaip jis nuo
vokos netenka. Tankiai pasitai
ko, kad po operacijos ligonis 
klausia, kada jam, bus operaci
ja daroma. Mat, jis nė nejuto, 
kaip etileno pagalba tapo už
migdytas. •

Prof. Luchardt pradėjo eti
leną tirti prieš penkioliką metų. 
Tyrimai buvo pradėta tuo tik
slu, kad pagelbėjus VVisconsino 
Valstijos gvaizdikų auginto
jams. Tie žmonės siuntė Chica- 
gos gėlininkams nemažai gvaiz
dikų. Bet kaip tik gvaizdikai 
pasiekdavo Chicagos gėlių san
dėlius, jie, taip sakant, “užmig
davo” — suglausdavo lapelius*’ 
ir tokiame stovyje pasilikdavo. 
Aišku, kad gvaizdikų auginto
jams tatai nešdavo didelių nuo
stolių.

Gvaizdikų augintojai kreik
si į Dr. Crockerį, Chicagos uni
versiteto botaniką, kad gauti 
patarimo. Crocker nuvyko sė
lių sandelių apžiūrėti, ir sura- 
do, kad ten buvo šviečiamųjų 
dujų (gazo), kadangi dūdos ne- 
buvo tvarkoje. Jis paėmė kiek 
gvaizdikų į savo laboratoriją ir 
ėmė daryti eksperimentus. Pa
sirodė, kad labai mažas šviečia
mųjų dujų kieki* priverčia 
gvaizdikus suglausti savo lape
lius. Bet kas kenkdavo gvaizdi
kams? Yra gerai žinoma, kad 
šviečiamosios dujos susideda iš 
kelių junginių, kurių tarpe dau-. 
giausia randasi smalkių ir eti
leno. Crocker visų pirma pata
rė gvaizdikų augintojams pri
žiūrėti gėlių sandėlius, kad ten 
nebūtų šviečiamųjų dujų. Pas

ukui savo smalstumo patenkini
mui jis ėmė tą dalyką toliau tir
ti.

Jis įdėjo gvaizdikus į stik
linę bonką, kuri buvo pripildy
ta smalkių dujomis. Reikia ži
noti, kad smalkės yra labai pa
vojingos žmogaus gyvybei. Tie, 
kurie papildo saužudystę kvie
čiamosiomis dujomis, žūna, bū
tent, nuo smalkių. Vienok pasi
rodė, kad į gvaizdikus smalkės 
(carbon monoxid) nedaro jo
kios įtakos. Po to Crocker pa
darė tokį pat eksperimentą su 
etilenu. Ir savo nusistebėjimui, 
jis surado, kad mažiausis etile
no kiekis ore (viena etileno da
lis sumaišyta 
nam etileno 
gvaizdikus!

kaip žinia, yra labai entuzia
stingi. Jie turi daug įvairiausių 
planų, bet tik kelis tų planų — 
ir tai geriausiame atvejyje — 
jiems tepasiseka 'įvykinti.

Nuodingos dujos paprastai 
permaino kraujo spalva. Lu
chardt padarė etileno ir jo įta
kai išstatė kraują. Kraujo spal
va nė kiek nepersimainė. Po to 
begiu kelių metų su etilenu jis 
nebedarė jokių tyrimų.

Bet jo galvoje tankiai kilda
vo klausimas: ar etilenas yra 
pavojingas gyvybei? Karo me
tu, nežiūrint į tai, kad jis buvo 
apfeunkintas fiziologijos depar
tamento vedimo pareigomis, jis 
vėl sugrįžo prie etileno tyrimo. 
Jis pasiryžo pradėti nuo varlių. 
J stiklines bonkas, kur radosi 
varlės, buvo leidžiama etilenas. 
Etileno buvo tiek įleista, jog 
gvaizdikai butų tuoj žuvę. Bet 
varlės visai nieko nepaisė. Jos 
šokinėjo sau, lyg visai nieko ne
būtų atsitikę. Tąsyk Luchardt 
ėmė etileno kiekį didinti. Ant 
galo, bonkose etileno buvo 80 
nuošimčių. Varlės, nors jau ir 
neberodė didelio gyvumo, betgi 
vis dar šokinėjo. To prof. Lu
chardt visai nelaukė. Jeigu eti
lenas yra nuodas, tai kaip ga
lima. išaiškinti tą nepaprastą 
reiškinį ?

III

geriausių šioje salyje. Jis ran
dasi globoje prof. Carlsono, ku
rio vardas yra žinomas visam 
mokslo pasauliai. Tame depai*-, 
tamente darbas prasideda tuo 
laiku, kai. artistės rengiasi mie
goti, ir tęsiasi iki vėlumos,
/Ant galo, 1922 m. prof. Lu

chardt su savo asistentu J. L. 
Garter’u vėl pasiėmė etilenif tir
ti. Dabar* jis jau nebemanė, kad 
etilenas yra nuodingas gyvū
nams. Jiedu pradėjo daryti eks
perimentus su įvairiais gyvū
nais — pelėmis, kiškiais, katė
mis, etc. Rezultatas buvo tas 
pats: etilenas užmigdydavo juos 
ir su jais buvo galima daryt: 
kas tinkama. Bet kaip tik -tie 
gyvūnėliai atsidurdavo tyrame 
ore, — jie atsipeikėdavo ir jo 
kių blogų pasekmių nejausdavo. 
Jųdviejų tyrinėjimai parodė, 
jog etilenas iš visų alpinančių 
dujų yra geriausias. Etilenu jie
du po kdlis kartus dienoje al
pino gyvūnus, bet pastarieji vi
suomet atsipeikėdavo ir vėl i m-' 
davo po senovės bėginėti, lyg su 
jais visai nieko nebūtų atsiti- 
kę.

•Po to pradėta tyrimai dary
ti su šunimis. Luchardt paste
bėjo, jog etilenas sunaikina 
skausmą pirm negu gyvūnus 
užminga. Thomsonui prigelb- 
stant jis darė šuniui operaciją. 
Thomsonas* kontroliavo etileną, 
o jis operavo. Manydamas, kad 
šuo jau apalpo, Luchardt pra
pjovė pusėtinai didelę skylę. 
Staiga Thomsonas sušuko: “Jis 
dar neapalpo, palaukite”. Bet 
šuo nesijudino ir nerodė jokio 
ženklo, kad jis skausmą kenčia, 
nežiūrint į tai, kad jis dar bu
vo neapalpęs ir mirkčiojo aki
mis. VtSliiivi vienas šuo begiu

laukdamas nuėjo į laboratorijų 
ir paprašė, kad jam butų duo
ta etileno. Neatsilaikė ir jis: 
Etilenas užmerkė ir jam akis. 
Bet praėjo kelios minutės ir jis 
prabudo lyg nieko nebūtų atsi
tikę.

su dviem, milio
dalių) užmuša

Bet Luchardt nenusiminė. Jis 
pa. rodys, kad etilenas yra nuo
dai! Tai niekis, kad jis nieko 
nekenkia, variems. Varlėj yra 
šaltakraujai _ gyvūnai. žiurkės I trijų savaičių etidertu buvo už
tiki 41 nogclles etileno atmosfe- migdytas 15 kartui Kiekvieną 
roję gyventi. Ir prof. Luchardt, jjs atgaudavo nuovoką
asistentui padedant, pradėjo da- dviem minutėm, praėjus po ma
ryti tokius pat eksperimentus skos nuėmimo. Jis bėginėjo ir 
su žiurkėmis. žiurkės, mato- žaidė lyg visai nieko su juo ne- 
mai, irgi nieko nepaisė. Jos bė- buvo daroma. Bėgiu tų trijų sa
kinėjo sau stiklo bonjkose, ne- va>čių jo svoris padidėjo šešiais 
žiūrint į tai, kad ten buvo PU-TsvaraįSt 
sėtinai daug etileno. *

VBet mažiausis etileno kiekis ' >
ore užmuša gvaizdikas! Tai ne- Prisiartino svarbiausias mo- 
galimas daiktas, kad jis nekenk- mentas. Luchardt ir jo asisten
tų gyvūnams. Dar kartą Lu- tas Cartelr dabar gerai žinojo, 
chardt sudėjo žiurkes į bonką jog gyvuliams etilenas neken- 
ir įleido 80 nuoš. etileno. Ke- kia. Jis yra tik alpintojas. Bet 
lioms minutėms praėjus keistas kokią įtaką tas alpintojas daro 
dalykas atsitiko, žiurkės pasi- į žmones? To niekas nežinojo, 
darė lyg girtos, ėmė puldinėti Tas faktas, kad tai, kas vienam 
ir, ant galo, neteko nuovokos, yra mėsa kitam gali būti mio- 
Profesorius išėmė jas iš bonkos. dai — yra gerai žinoma. Be abe
jos kvėpavo, bet buvo sudribu- I jojimo, buvo tatai žinoma ir 
sibs, kaip mazgotė. Jis badė jas prof. Luchardt. .Sužinoti etilė- 
pirštu, žnaibė jų uodegas. Nie- no veikmę į žmogų galima tik 
ko neatsitiko, žiurkės nejautė eksperimentaliniu budu. Tą bu- 
skausmo. Bet praėjo vos kelios dą pasirinko ir prof. Luchardt. 
minutės, kaip žiurkės atsipeikė- Buvo sekmadienio rytas. Fi- 
jo, pravėrė įšpradžių vieną akį, ziologijos laboratorijoje nebuvo 
paskui kitą. Ant galo, jos at- nė vieno pašalinio žmogaus, iš
sikėlė ir pradėjo bėginėti, tary- gmus tyrinėtojus — prof. Lu- 
tum, nič nieko nebūtų atsitikę, chardtą ir Carterį. Kuriam jų- 
Visą dieną Luchardt stebėjo jas, I dviejų reikia pirmiau j save 
nanydamas, kad jos, taip sa- įtraukti etileną? Luchardt de
dant, visgi pastatys kojas. Jis sėtku metu senesnis už savo asi- 
vel jas etilenu užmigdė ir badė | stentą. Jis turi pačią, trejetą 

Ir jiedu susitarė, kad 
bus

VI
Prasidėjo eksperimentai ant 

plačios skalės. Etileno pagalba 
buvo užmigdyta desėtkai stu
dentų. Dabar reikėjo surasti, ar 
užmigdytieji jaučia skausmą. 
Pasakojama, kad į laboratoriją 
įėjusi jauna moteris tuo laiku, 
kai Carter užmigdytą Luchard- 
tą gnaibęs ir kitokiais budais 
kankinęs. Moteris pamaniusi, 
kad su tiemdviem mokslininkam 
kas nors negera pasidarė. Bet 
paskui paaiškėjo, jog tai tokiu 
budu buvo bandoma patirti, ar 
etileno įtakoje esantis žmogus 
jaučia skausmą. Pasirodė, kad 
jokio skausmo nejaučia.

Kai jau buvo pilnaj įsitikin
ta, jog etilenas yra geras alpin
tojas, tai prof. Luchardt suti
ko padaryti viešą demonstraci
ją. Susirinko į laboratoriją 
daug žymių Chicagos chirurgų 
ir anestetinių vaistų žinovų. 
Jiems matant tapo pats prof. 
Luchardt užmigdytas. Po to, 
žinoma, negalėjo būti'jokių abe
jojimų kai dėl to, jog etilenas 
yra geras alpintojas.

Chicagos Presbyterian ligoni
nėje buvo padaryta pirma ope
racija naudojant etileną. Kai li
gonis po operacijos atsipeikėjo, 
jis klausė, kada operacija pra
sidėsianti.'Taip jis, mat, gerai 
jautėsi, jog visai nemanė, kad 
jis jau buvo nuailpintas.

Tai įvyko praeitų metij ko
vo mėnesyje. Nuo tos dienos eti- 

leno pagalba tapo šimltai įvai
riausių operacijų padaryta. Ir 
visos gan gerai nusisekė. Vie
nas didžiausių etileno kaipo ab 
pintojo pliusas yra tas, kad jis 
nedaro blogų pasekmių į širdį, 
inkstus ųr kraujo sudynus. Tuo 
tarpu kiti alpintojai kai ku
riais atvejais visai negalima 
duoti ligonims, ypač tiems, ku
rie serga širdies arba inkstų li
gomis. Be to, tie alpintojai er
zina plaučius. Ne retai tad pa
sitaiko, kad po operacijos ligo
nis suserga plaučių uždegimu. 
Nieko panašaus neatsitinka, 
tuomet etilenas yra naudoja
mas. Štai kodėl tarp alpintojų 
tam teks užimti vieną žymiau
sių vietų. Tuo pačiu laiku prof. 
Luchardtą reikia priskaityti 

labda-prie 
rių.

didžiausių žmonijos

tas

ga saldumo. Iš jos daroma po
pietis, drabužiai, etc.

Celuloza yra mirkoma vande
nyje, ahime, gipse, muilo tirpi
nyje, etc. Paskui ji yra išlieja
ma ant lygaus paviršio ir spau
džiama bei lyginama volais. Tuo 
tai budu ir yra padaromas po
pietis. Reikia dar pridurti, kad 
popietis taipgi daroma iš įvai
riausių skurlių.

Sveikata ir Judru
mas

pasirodė

Sveikata nėra būtina sąlyga 
vaikų gyvumui ir judrumui. Prie 
tokios išvados priėjo paskilbęs 
an^lų mokslininkas Dr. Kari 
Pearson, kuris išstudijavo 2,000 
berniukų ir 2,000 mergaičių, 
lankančių Anglijos mokyklas. 
Gyvumas, judrumas ir proto mi
klumas nieko bendra neturi su 
gera sveikata.

Atletinė spėka paprastai yra 
surišta su gera sveikata ir drą
sumu. Bet nuo senovės užsiliku
si pažvalga, jog silpnos sveika
tos vaikai yra linkę į proto dar
bą, o fiziniai stiprus vaikai ne
mėgsta mokytis 
klaidinga esanti.

Briunetai pasirodė esą kiek 
sveikesni negu blondinai.

Dr. Pearsono rezultatai, sako
ma, uždavė nemažą smūgį seno
vės įsitikinimams. Tie tyrimai 
rodo, jog mokytojai negali mo
difikuoti aplamą mokinių proti
nį ir psichinį stovį; jog sveika
ta mažai tesimaino bėgiu moki- 
nimosi periodo, ir jog tempera
mentas niažai tepriklauso nuo 
sveikatos stovio. Charakteris ir
gi tik mažame laipsnyje nuo 

sveikatos tepriklauso. •
Vaikų-sveikata labiau priklau

so nuo paveldėjimo, negu nuo 
priežiūros, — sako prof. Pear
son. Nesveikumas tų vaikų, ku
rie buvo maitinami ne motinos 
pienu, tankiausia yra paveldi
mas nuo motinų, kurios dėl sa
vo silpnumo negalėjo savo pienu 
vaikų maitinti. Drabužiai yra 
svarbus faktorius sveikatos pa
laikymui, bet jie darosi mažiau 
svarbus vaikui augant.

Tėvų sveikata esą svarbiau
sias dalykas: nesveikų tėvų tan
kiausia yra ir nesveiki vaikai, ir 
priešingai.

Degtukai

II 1
Luchardt buvo 

draugai. Viename mokslo drau
gijos susirinkime Crocker papa
sakojo savo draugui apie jo vė
liausius eksperimentus su gvaiz
dikais. Tą vakarą, eidamas na
mo, Luchardt uždavė sau klau
simą:

“Jeigu etilenas yra nuodai 
augmenims, tai ar jis nėra tik 
nuodai ir gyvuliam^? Ar žmo
nės, kurie žudosi gazu, tikreny
bėje nežūsta tik nuo etileno, ku- 
rip, kaip Crockerio tyrimai pa
rode, yra labai nuodingas gvaiz
dikams?” -

• Iki tol dar niekas nebuvo ban
dęs tą klausimą išrišti.

Tuo laiku Luchardt buvo tik 
dvidešimts penkių metų am
žiaus. O jauni mokslininkai,

Crocker ir

ris nėra kenksmingas. Tokie 
degtukai ir dabar tebėra varto
jami.

Degtukų medukai paprastai 
yra mirkomi parafine, kad ge
riau degtų; o paskui alume ar
ba fosfato skiedinyje, kad užpū
tus greičiau užgęstų. Tokie deg
tukai yra geri ir gali kiekvieną 
patenkinti. Bet kadangi mes jo
kios kitos, ydos neišrandame, tai 
protestuojame prieš kainos auk
štumą.

Yra degtukų, kurie lengva už
žiebti į bile kokį daiktą. Gi “sau
gieji” degtukai galima užžiebti 
tik į degtukų dėžutes šoną. Jie 
padaroma iš sieros antimonijos, 
sumalto stiklo, klijų ir kalio 
chlorato.

Kaip matote, degtukai pradė
ta vartoti nelabai senai. Vienok 
jie dabar pasidarė paprasčiau
sias dalykas, ir mes nei negal
vojame apie tai, kiek daug nu
stotumėme, jeigu neturėtumėme 
degtukų.

vinė psichologija netvirtina, kad 
kriminalistas neatsako už savb 
darbus. Ji tik nurodo tą faktą, 
jog daugelis kriminalistų nėra 
protiniai sveiki. O tokie, žino
ma, turėtų būti gydomi, o ne 
baudžiami.

Alkoholis ir at 
ranka

Gėrimas, kuris verčia 
šokti •

šokikai, kurie nori jaustis ge
rai apie trečią valandą ryto, pra
leidę visą naktį'šokių salėje, — 
privalo šį tų patirti apie Afri
kos respublikoje (Kolombija) 
vartojamą gėrimą. To gėrimo 
ypatybes aprašo New Yorko 
Farmaceutų kolegijos profeso
rius, Dr. H. H. Rusby. Tas gė
rimas tenykščius gyventojus 
verčiąs peštis, bet baltodžiai re
aguoją truputį kitaip, •— 'įsigė
rę jie norį šokti.

Tokią įtAką gėrimas padaręs 
į p. Gordon MacCreaghą, kuris 
asmeniniai tą dalyką tyrinėjo. 
Gėrimas yra padaromas iš aug
mens Caapi išsunkų. Tenykščiai 
gyventojai geria tą gėrimą, kuo
met jie nori, prašalinti nuovargį 
ir nieko nesibijoti. Visų pirma 
nuo to gėrimo kraujas ima plū
sti į širdį ir vidujinius- organus, 
žmogus išblanksta ir ima nerim
ti. Kartais prasideda konvulsi
jos. Bet tai tęsiasi tik kelias mi
nutes. Po to žmogus visas pa
rausta ir yra labai sujudęs. Vi
sokį baimė pranyksta. Išsigeru- 
siam norisi smarkiai fiziniai 

►veikti, ir jis ieško progos savo 
galybę parodyti. Toks stovis ga
li tęstis kelioliką valandų. Po 
prasibhlivimo žmogus jiiučia. di
delį nuovargį ir nori miegoti.

Kol kas dar nepasiseke sura
sti pilną to gėrimo sudėtį. Vie
nok chemikams jau pavyko daug 
ką sužinoti apie tą stebėtiną gė
rimą. Reikia vilties, kad trum
poje ateityje bus padarytas ir 
pilyas cheminis analizas.

šioje vietoje jau teko kalbė
ti apie tai, jog alkoholis toli 
gražu nėra toks baisus dalykas, 
kaip blaivybes šalininkai kad 
mano. Gi vįsai nesenai Dr. Char
les R. Stockard, Cornell univer
siteto profesorius, paskelbė spau
doje, jog geriančios tautos yra 
tvirtesnės ir daugiau yra nu
veikusios, negu abstinentų tau
tos.

Tai parodoksiniai skamba. Iš
eitų, kad girtybė yra geras 
tlfiiktas. I? ir ne.

Dr. Stockard sako, kad alko
holis yra vienas geriausių at
rankos faktorių. Nuo alkoholio 
žūna tfisi silpnieji, o išlieka tvir
ti ir sveiki. Tie tvirtinimai nė: 
ra vėju phmušti, bet yra ilgo 
tyrimo daviniai.

Dr. Stockard eksperimentus 
darė su jūrių kiauliukėmis. Iš 
tų eksperimentų paaiškėjo, jog 
alkoholiu svaiginamos kiauliu
kes gimdo daug negyvų vaikų. 
Bet užtat gyvieji vaikai fiziniai 
yra stiprus ir gyvena ilgai. Tie 
eksperimentai buvo pakartoti 
daug kartų, ir visuomet rezulta
tai gauta vienodi.

Ką visa tai reiškia ?
Į tą klausimą Dr. Stockard 

atsako sekamai: alkpholią yra 
atrankos faktorius. Jis sunaiki
na silpnąsias sėklines ląsteles. 
Vadinasi, išlikusios ląstelės yra 
sveikos ir iš jų gali išsivystyti 
sveiki vaikai.

Bet kartais alkoholis gali pa
žeisti ir sveikas ląsteles? Dr. 
Stockard sako, kad to neatsitin
ka. žmogaus kraujas negali to- 
eruoti tokio alkoholio kiekio, 

kuris galėtų ir sveikąsias sėkli
nes ląsteles pažeisti. Reikia dar 
ir tai pažymėti, sako Dr. Stock
ard,. jog geriančios tautos, kai
po taisyklė, nepalyginamai aukš
čiau stovi civilizacijoje, negu 
tos tautos, kurios visai negeria 
svaiginamų gėrimų.

Dr. Stockard yra anatomijos 
profesorius Cornell universitete 
ir vienas žymiausių šios šalies 
embriologų.

NAUJOS DUJOS, KURIOS 
VISAI SUNAIKINA 

ŽMOGŲ
Iš Paryžiaus pranešama, kad 

franeuzų chemikams pasisekę su
rasti nepaprastas dujas.

Tos dujos, sako pranešimai, 
visiškaT sunaikinančios žmogų 
ir kitus daiktus. Dujomis ap
leisti daiktai subyrėją ir pavir
stą durnais. .

Mokslininkai dabar iešką bū
dų tų dujų vartojimui. Kadan
gi jos esančios nepaprastai pa
vojingos, tai daryti iš jų bom
bas nėra galimybės.

Tenka vienok paabejoti kai 
dėl tų pranešimų teisingumo. 
Pastaruoju laiku pradėta skelb
ti perdaug jau fantestingu ži
nių apie visokius “velnio spin
dulius” ir kitus stebuklingus da
lykus.

Mes turime įvairiausių rųšių 
degtukų. Vieni jų labai greit 
užsidega, o kiti kiek lėčiau. Tin
kamus naudojimui degtukui pa
darė anglas 1827 m. Šiandien 
mes turime daugybę fabrikų, kur 
degtukai dirbama.

Senovėje ugnis buvo gauna
ma trinimu dviejų sausųymedžio 
pagaliukų. Pirmąją ugnį gal pa
darė perkūnas, trenkęs į medį. 
Paskui pradėta vartoti titnagas 
ir plienas. Tie budai ugnies ga
vimui buvo labai neparankus, ir 
turbut todėl žmonės mažiau te
rūkydavo.

Apie 1825- m. vienaš~francu- 
zas padarė degtukų sekamu bu
du: į cukraus, gumos ir kalio 
chlorato skiedinį jis įmerkė me
džio šmotukų. Kuomet toks me
dis buvo įmerktas vėl į viotro- 
lį, tai jis užsidegė. Anglas dviem 
metam praslinkus padarė geres
nius degtukus iš sieros ir fos
foro. ' / ’ ' $ |

Nežiūrint į daikto gerumą, vi
suomet atsiranda žmonių, kurie 
tą daiktą nori dar labiau pa
gerinti. Žmones norėjo tokių 
degtukų, kurie greičiau užsideg
tų ir1 neturėtų nemalonaus sie
ros kvapsnio. Vietoje sieros pra
dėta naudoti kitos substancijos. 
Degtukų dirbėjai pradėjo pro
testuoti ir prieš fosforo vartoji
mą. Nuo fosforo jie apsirgdavo 
baisia žandų liga. Tąsyk pradė
ta vartoti fosforo junginys, ku-

• Kiekvienam pravartu šis 
žinoti apie popicrį, nes jis mu
sų gyvenime labai svarbią rolę 
ošia. Senovėje buvo rašoma ant 

akmenų. Tvįrtuoliai, labai gali
ma, vartojo kietus akmenis, kad 
parodyti savo galybę. Vietoje to, 
tad siųsti savo laiškus, jie juos 
mėtydavo. Jų meilės laiškai at
nešdavo geresnių rezultatų, ne
gu mūsiškiai kad atneša.

Popietis jau nuo senai yra 
žinomas. . Bet anglai pradėjo jį 
vartoti tik keturioliktame šimt
metyje. Širšės visuomet naudo- 
,o jį. Jos nukanda medžio šmo- 
čiuką ir kramto jį tol, kol pasta
rasis popierių išvirsta. Iš to po- 
pierio jos pasidaro sau lizdą. 
Jeigu žmones kramtytų medį 
vietoje tabako ir kramtomos gu- 
mos, tai gal laikraščiai atpigtų 
ir gatvės bujtų švaresnės.

Popietis yra padaromas iš ma
šinų sukramtyto medžio, kuris 
yra ištirpinamas cheminėse sei- 
ėse. Ištirpsta viskas, išėmus ce- 
ulozą. Cheminės seilės papras

tai susideda iš kalkinių šarmų.

adata, žiurkės nieko nejautė, vaikų" 
Bet l^aip tik jis išimdavo jas Iš Carter 
etileno atmosferos, — jos atsi- ju> 
peikėdavo ir po senovės bėginė- Tapo 
davo. dėta kaukė

Tuo budu pasirodė, jog Lu- dujos pro trubelį.'Carter laikė 
chardto teorija, kad etilenas iškėlęs vieną ranką aukštyn, 
yra nuodai, buvo klaidinga. Bet Praėjo kelios mjnutės ir jo ran- 
užt^t buvo nepaprastąs išradi-|ka nusviro. Tai buvo ženklas, 
mas padaryta. Buvo surasta kad Carter jau užmigo ir ne
naujas alpintojas (anestetinis bevaldo rankos. Bet nespėjo Lu- 
vaistas), kuris laikui bėgant ga- chardt nuimti kaukę, kaip CaKą 

i užimti etero vietą. O reikia ter atsikėlė ir paklausė, kodėl 
pasakyti, kad kai kuriuose at- jam nebuvo duota etileno. Mat, 
vėjuose migdyti ligonį eteru yra visa tai taip greit atsitiko, jog 
gan pavojinga. Tuo taypu eti- jis nė nepastebėjo. Bet kas svar- 
enas, kaip pamatysime žemiau, biausia, jis nejautė jokių blogų 

visai nėra pavojingas. pasekmių. Po to buvo užmigdy-
Apie tą laiką atsirado naujų tas prof. Luchardt. Nusisekė, 

kliūčių ir prof. Luchardt pri- Tuoj tapo pranešta fiziologijos 
verstas buvo keliems ’ metams departamento dekanui prof. 
nutraukti eksperimentus su eti-1 Carlson, kuris be kitko pasižy

mi didele -fizine spėka. Į tuos Celulozas yra visuose augmeny-

migdiomas pčrmuo-

lenu.
IV

Chicagos universiteto fiziolo
gijos departamentas yra vienas

ant Carterio veido už- 
ir paleista etileno

se, bet ne gyvūnuose. Celuloza 
yra, taip sakant, krakmolo se
suo ir cukraus pusseserė. Jai,

eksperimentus su etilenu prof. 
Carlson atsinešdavo kiek skep
tiškai. Bet šį kartą ir jis užsi
krėtė entuziazmu. Jis nieko ne- kai ir daugeliui giminių, — stin

Psichologija ir at
sakomybe

Dr. W. Brown žurnale P s y- 
c h e nagrinėja klausimą, suri
šta su naujovinčs psichologijos 
atsinešimu į asmens atsakomy
bę. Jis sako, kad kai kurie žmo
nės bando prasižengimus nau- 
jovine psichologija pateisinti. 
Esą prasižengėliai negalį už sa
vo darbus atsakyti. Bet, sako 
Dr. Brown, toks tvirtinimas yra 
klaidingas. Tiesa, tankiai reikė
tų bausti ne prasižengėlį, ale 
tuos .žmones, kurie tą prasižen
gėlį auklėjo ir užaugino. Naujo-

VAIKAS — DIDVAIKIS
Pabaigoj balandžio š. m. at

vyko iš Vladivostoko į Maskvą 
moteris su savo 4 metų ir 10 
mėnesių sunum didvaikiu. Jis 
gimę paprastu vaiku, bet iš pir
mųjų savo gyvenimo metų labai 
smarkiai augo ir išaugo į papra
stą. vyrą, \ jam užaugo ūsai ir 
barzda, sustorėjo balsas ir atsi
rado suaugusio žmogaus jiegos; 
proto tas didvaikis tiek teturįs, 
kiek paprastai tų metų vaikas. 
Jo judėjimai taip pat vaikiški. 
Ypač jo lyties organai išaugę 
kaip didelio vyro. Spėjama, kad 
tai nepaprastas gamtos apsirei
škimas, kuomet kokia nors žmo
gaus kūno dalis auga daugiau už 
kitas. Gydytojams tas didvaikis 
sudarė daug žingeidumo ir jį pa
talpino į vieną Maskvos ligonbu- 
tį mediciniškam tyrinėjimui. Jo 
tėvai — normalus žmonės. Iš 
kur vaikas toks 
si rado, kol kas 
išaiškinti, čia, 
jam s daug bus 
mams daryti.

nepaprastas at- 
niekas nebegali 
matyt, gydyto- 
darbo tyrinėji-
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SATYRA IR JUOKAI
PASTABOS

“Didieji” revoliucionieriai” 
komunistai padėję kėlimą revo
liucijų į šalį, buvo pradėję po
terius kalbėt, ir prašyt “tėvo”, 
kuris esąs Rusijoj, kad “jis” 
jiems “duotų” sveiiko proto 
šiandien (pasakyta vietoje; bet 
“tėvas” vargiai pagelbės....) ir 
“atleistų” visas jų kvailybes, ir 
“nevestų” į “patriotines kil
pas”.... (komunistų “tėvas”, ma
tomai, juos veda į.... “patrioti
nes kilpas”).

Kad komunistams sveiko pro
to reikia šiandien, — tai to nie
kas neginčys, bet komunistų 
“tėvas”, kuris “gyvena” Rusijoj 
jiems jo neduos.

SURAMINO
------ •__

— Net skaudu darosi, kai pa
manai, jog jau prisiartina trys 
dešimts metų.

— Nusiraminkite, poniute, jus 
greit kas dieną tolinsitčs nuo

drapanėlės 
buvai van-

aš buvau,

JU
DVI NELAIMI

NAUJIENOS, Chicago, 111)
■ —R   HIMIIBII Hll> Į III! WWI     —

“Kaip tai? Tai kam tas šau
tuvas ir šuo?”

“Aš vedžiau šunį prie upės, 
kad nušovus jį ten”, atsakė neg
ras ir nudūlino savo keliais.

PRIGAVO

“Buržuaziškas išmistas” (da
lyvavimas rinkimuose) komuni
stams jau liko geras, nežiūrint 
to, kad anais metais jie sakė, 
kad “susipratę darbininkai” to
kiu darbu užsiimt negali. Bet 
tas nestebėtina: visi žino, kad 
jų kalbos tiek reiškia, kiek vė
jas.

Na, tai jau ir oficialės SLA. 
Pild. Tarybos rinkimų pasek
mės paskelbta. Matomai, SLA. 
balsavimuose narių dalyvauja 
tik apie vienas trečdalis, bet ko
munistus smarkiai supliekia, 
reikia tik pasakyti: oi, oi, oi!

Aišku, kodėl komunistai nesi
leidžia į balsavimus' (rinkimus) 
ir Rusijoj, nes tada jie viską 
pralaimėtų. Su diktatūra jie tik 
ir gali pasilaikyt. Bėda, kad j 
SLA. savo “diktatūros” jie ne
pajėgia įvest.

Vieną lietuvišką daktarą nuo 
tūlo laiko kankina “periodiški 
sapnai”. Sako, kaip tie “sapnai” 
jam užeina, tai jis blaškosi į vi
sas puses, ir sapnuoja net ne
miegodamas....

— Kalvis.
ATSIMOKĖJO

Du advokatai — vienas dide
lio, o kitas mažo ūgio — su di
džiausiu užsidegimu stengiasi 
laimėti savo klijentų bylas ir pe
šasi tarp savęs.

— Aš jus į kišenę galiu įsi
dėti, — įpykęs šaukia didelio 
ugip advokatas savo priešui.

— Tąsyk, — atsako jo prie
šas, — jūsų kišenėje bus dau
giau proto, negu jūsų galvoje.

NUOBODU

Baliuje vienas svečias tik-tik 
begali nuo žiovavimo susilaiky
ti. . ' ,

— Ar jums nuobodu? — klau
sia jo kaimynas.

— Taip, o jums?
— Man irgi nuobodu, —1 žio

vaudamas atsakė kaimynas.
— Tąsyk eikiva kur nors.
— Negaliu, aš esu namų 

mininkas.
šei-

NIEKO NEGAUS

— Na, paimkime tokį pavyz
dį: jūsų brolis siūdinasi drabu
žių eilę. Medžiaga kainuoja 12 
dol., o darbas 14 dol. Kiek viso 
siuvėjas gaus iš jūsų brolio?

— Nė cento. Savo brolį aš‘jau 
gerai žinau.

AMERIKONIŠKAI

Bažnytinėje mokykloje 
gas klausia Jonuko:

— Kodėl Dievas Adomą ir Je- 
vą iš rojaus išvijo?

— Turbut nemokėjo nuomos, 
— atsakė Jonukas.

kuni-

PAŠTAS KALTAS

— Musų paštas tiesiog nepa
kenčiamas.

— Kodėl?
— Matai, parašiau dėdei du 

laišku su prašymu atsiųsti pini
gų, ir tris laiškus su reikalavi
mu, — o atsakymo jokio dar ne
gavau.

šeštadienis,' Birželio ’7 d., 1924v

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

------------- X

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

I Senas negras ėjo keliu ir ve
dėsi šunį. Ant jo pečių buvo šau

tuvas. Staiga pasirodė automo 
’bilius. Negras spėjo pasitraukti 
iš kelio, bet jo šuo tapo užmuš
tas.

Automobilistas sustojo ir iš
lipęs iš automobiliaus prisiarti
no prie negro.

“Ar tai jūsų šuo”, — paklau
sė jis.

“Taip. Tai tikrai mano šuo”.
“Ar jis buvo naudingas šuo?” 
“Taip, jis daug man naudos 

atnešė”.
“Ar pasitenkisite penkiais do

leriais?”
“Taip”.
“Gerai, štai penki doleriai. Tik 

man nesmagu, kad aš sugadi
nau jums medžioklę”.

“Aš visai nemaniau medžioti”, 
atsakė negras dėdamas į kišenę 
penkinę.

CUNARD
Į LIETUVĄ

trumpiausiu laiku,*'kas Seredą, tre
jais ekspreso laivais
BERENGARIA ( AQUITANĮA 

MAURETANIA
(per Cherbourgą ar Southamptoną)

—-O—
Iš Lietuvos į Ameriką

JEI manote parsitraukti gimines 
iš Lietuvos, vietas užsakykit da
bar. Musų ofisas Lietuvoje suteiks 
jiems pagelbą ir rodą. Visi trečios 
klesos keleiviai turi atskirus kam
barius, kuogeriausias švarumas ir 
maistas. Smulk- 
menų klauskis vie f " | 
tos agento arba

V Trindamas su Ruffles L 

I) Ištrins! Pleiskanas Lauk. q| 
| • Niežti, niežti visą dieną — jus net /j

stebitės iš kur tų pleiskanų tiek 
| imasi! Juo daugiau jus kasote, juo fg 
IĮ daugiau pleiskanų išpuola iš jūsų gal- x 
I vos, suteršia jūsų drabužius, daro ne- M 

malonumo kiekvienam arti jus esan- A 
čiam, ir vis neapsakomai niežti I \l

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius taš

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar ‘
Ar
Ar
Ar

tis nenuskęstų. Bet vieną dieną 
ji Vincuką nužiūrėjo.

-L Vincuk, tavo 
šlapios. Bene tik vėl 
denyje?

— Taip, mamyte,
kad išgelbėjus Minkų Kaziuką.

— A, mano gerasai sūneli! tai 
tu šokai paskui jį j vandenį?

— Ne, mamyte. Aš įšokau pir
ma jo, kad jau bučiau vandeny
je pirma negu jis pradės skę
sti.... . t

pačiąs: Aš gimiau tą 
kai Pasteuris numirė.

Nejaugi! Viena diena... 
tokios dvi didelės nelaimės atsi 
tiko.

J i 
dieną,

NIEKO PANAŠAUS

— Kokia tu nelaiminga, 
ma!

— Kodėl?
— Gi man Petrienė pasakojo, 

kad stisipykus su vyru, išsiba
rus.

— Nieko panašaus. Jau pusė
metų kaip su juo nebekalbu.

SKANDALAS

ku- 
\

— O ką, martele, vakar bu
vai koncerte, gerai padainavo?

— Gerai, tai gerai, nėr kas 
sakyti, tik pasidarė skandalas.

— Na, na!
— Padainavo, tai padainavo, 

bet, tur būt, negerai padainavo: 
tris kartus publika privertė pa
kartoti, — net gėda pasidarė.

— Aš Tamstai, vadinasi, sa
kiau, kartą, kad Tamsta nesi- 
kreiptumei su taip kvailais rei
kalais prie manęs. Juos išsprę
sti gana vieno kvailio, — 
prie kito lendi?

TAIP, BET NEVISAI

kam

— Sveikas, Jonai, kaip gyvuo
ji?

— Nelabai.... žinai vedžiau....
— Tai maloni žinia!
— Nevisai, labai piktą pačią 

gavau.
— Tikra nelaimė!
— Nelaimės nėr, nes žmona 

didelį kraitį atsinešė.
— Bent tas suraminimas....
— Taip, bet nevisai? Už jos 

pinigus pripirkau avių, o tos 
ėmė ir išdvėsė.

— Koks nemalonumas!
— Nemalonumas nėra didelis, 

nes aš už avių kailius gražius 
pinigus paėmiau....

— Vadinasi, tu padengei nuo
stolius!? į

— Taip, bet nevisai, namas, 
kurį aš už/tuos pinigus pirkau, 
aną dieną sudegė.

— Baisi nelaimė!
— Nelaimė nėra taip baisi, 

nes kartu su namu sudegė ir 
mano žmona.

TRAUKINYJE

Sėdi vagone išsiskėtęs ponas, 
o apie jj daugybė suversta įvai
rių rišulių. Įėjo kitas. Nori gau
ti šalia jo vietą.

— Tamsta malonėk 
nuo suolo daiktus.

— Nenoriu.
— Kaip tai nenori ?
— O taip, nenoriu.
— Pašauksiu konduktorių.
— Kodėl ne?
Bematant atsiveda tas kon

duktorių.
Konduktorius: — Pasiimk, 

Tamsta, daiktus!
—‘Nenoriu.
Tas ilgai nelaukęs, ateina su 

kontrolierium.
Kontrolierius: — Pasiimk, 

Tamsta daiktus, sudėk ant len
tynos.

— Nenoriu.
— Kodėl, Tamsta, nenori?
— Ne mano daiktai, — at

sakė tas šaltai.

pasiimti

APSUKRUS VINCUKAS

Vincukui buvo saVo motinos 
griežtai įsakyta neiti maudytie- 
si ežeran. Ir ji žiurėjo, kad jis 
klausytų, nes bijojo, kad vaiku-

KODĖL JONUKAS N’ĖJO 
BAŽNYČION

Jonukas nedėlios dieną neat
ėjo bažnyčion ir kapelionas ėmė 
jį mokykloje klausinėti, kodėl?

— Aš rengiausi žuvauti, bet 
tėvas neleidė.

— A, toks tėvas tai tėvas, at
siliepė kapelionas. Ar jis ir-gi pa
sakė, kodėl jis neleidė.

— Taip, pasakė. Mat, namie 
tik viena meškerė t’esti, 
abiem neužtenka.

ONYTĖS MALDA

tai

Onytei iškrito du pryšakiniu 
dančiu ir, kad ją numaldžius bu-; 
v(r pasakyta, kad Dievas duos. 
jai naujus. Ji nedelioj nuėjo baž-, 
nyčion ir meldėsi, bet nors ji la
bai dantukų laukė, nauji dantų-’ 
kai nesirodė. . •

Vieną vidurnaktį motina išgir
do Onytę šnekant ir tykiai at
ėjo jos kambarin pažiūrėtų. Ony
tė klūpėjo palei savo lovelę.

“O, Dievulėliau”, ji kalbėjo, 
“jeigu dar neapdirbai man nau
jų dantukų, tai bent grąžink man 
iš dangaus mano senuosius iki 
kitam nedėldieniui”.

NĖRA MUITO ANT ŠITO

jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
yra balta dėmė ant vokų? 
turit kataraktą?
turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trecio augšto virš Platto ap
tiekęs * am Dariai 14, 15, 16 ir 17.

tai prašalins. Rufflea yra tonikų (( 
Kalvos odai ir plaukams. Rufflea yra X 
pleiskanų naikintojas su puikiomis 
pasekmėmis. ab

Ir tame nėra jokios paslapties. X 
Rufflea yra sudarytas gabių ir paty- (I 
rusių kemikų, kurie išdirbo formulą A 
specialiai paskirtų sunaikinimui pleis- U 
kanų perų — ir Rufflea atlieka savo /. 
darbų. y

Pamėginkit lx>nkų ! JtHnkit truputi (1 
Rufflea i savo galvos odų kasdien y 
apie per saivaite laiko. O kuomet l| 
pleiskanos jau išnyks, tuomet naudo- Y 
kitę karts nuo karto ir pleiskanos jus- yl 
daugiau niekuomet nekankins! Tik /g 
65c. už bonkų. Galima gauti aptiekose.

F. AD. RICHTER & CO. (1
104-114 So. 4iii St., Brooklyn, N. Y. »Valandnc j uo 9 ryto iki 9 vakare, 8 

Nedelioj nepriimami ligonių

AUGIMAS
ibb

CUNARD LINE
140 N. Dearborn St., Chicago, III.

LITTLE - 
SPINOGRAPHS

Jei jus gyvensite link
smai, gyvenkite be 
valdytojo.
Kuomet liga valdo 

jumis jus negalite bū
ti Unksmių.

Ligos dėl Chiroprac- 
tic yra nemalonumas 
kai kuriose dalyse kū
no kurios veikia dėl 
nervų susikeitimų ku
rie randasi nugarkau- 
lyj.

Chiropractor pataiso 
nugarkaulį — sveikata 
pasitaiso.

Tol. Boulevard 7006
DR. J. M. FINSLOW, 

Chiropractor
1645 W. 47 St., Chicago, III.

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedelioj nuo 10 iki 12 dieną

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMFOUND me
stis lengvai prašalina yiršmi- 
nėtas ligas; mumis 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 Halsted Streefc 

CHICAGO, TLL. Augimas lietuvių biznio yra 
mums malonus.

Del Sergančių ir silpnų 
vyrų

Aš noriu pakalbėti su kiekvienu 
kenčiančiu nuo Chroniškų, Nervų, 
Kraujo, odos, šlapumo, Išėjimo žar
nos ir Privačių Llkų.

Mano 35 metų 
pasekmingo prak 
tikavimo aš pa
švenčiau gydy
mui ir atbudavo- 
jimui, nusiminu
sių, ligotų vyrų.

Mano ofisas 
yra pilnai pri
rengtas su X- 
Ray mašina 
ir visais geriau
siais ir naujo? 
mados elektros 
įtaisymais. Ne
trukdykite laiko 
ir pinigų rinki
mui daktarų; a- 
teikite ir sužino
kite tiesą apie 
jūsų nesveikatą. 
Mes suteikiame 
X-Ray ir mikros
kopiškus egza
minavimus, krau
jo, šlapumo ana- 
lyzą ir t. t. kuo
met reikia ištai
syti diagnozą n 
būti tikram, kaip 
gydyti.

Apsisaugokite klinikų ir Institutų 
su jų pavojingu nepatyrusių studen
tų egzaminavimu.

Dabokite savo sveikatą. Aš užtik
rinu jums patyrus}, teisingą gydymą 
už mažą kainą.

Kalbu visokiomis kalbomis. A 
Pasitarimas ir egzaminavimas dy

kai.
Valandos nuo 9 ryto iki 5:30 po 

pietų, kasdien. Utaminke, Seredoj ii 
Subatoj vakaris iki 8 valandai.

Nedelioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet.

Dr. W. R. Register, 
109 N. Dearborn St., Chicago, III. 

(Imkite elevatorį iki 12 augšto >

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Į Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
, uoli, KJCl (■>**.!

1 pasinaudoti ta hužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą, kainą. Gydymas 
ligų yra specialunvas mano viso gy
venimo. žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu bildu kokis yra žino
mas medicinoje.

IŲ».. - -

Daktaras dėl vyrų 
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip ?
DR. M. G. MARTIN 
337 \V. Madison St..

Chicago, III.
i Suteikiame Europiškas Gyduoles 

SUŽINOK TIESĄ. Was«rmano > ban 
| dytnai just; kraujo, ar mikroskopinis egzami 
; navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esat* 

Kuosas nuo ligos, ar ne. Pendtikrinkit 1 Gyvas.
I tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujai" 
gyduolių sutaišynins, perkeičia praktikų medi, 
cinoje ligos ligSiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles it 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užsi-

i stenėjusių I negalių. Stok prię būrio dėkingų už-

Muitinės v a 1 d i n i n- ( sisenėjusių ligų atba negalėjimų,j gali 
kas: Ar daug vargo ir netur
to matei Vokietijoje?

F r i c a s: Taip, bet nema
žai jo aš ir Lietuvon vežuosiu.

Telefonas Boulevard 8674

)

Mes manome, kad mes pakankamai darodeme musų lietu
viams kostumeriams stiprumą ir saugumą musų bankos. Musų 
patarnavimas darode jiems, kad tas bankas yra drugiškas ir 
kaip namuose daryti bizni.

Jūsų taupymas bus čionai labai maloniai priimtas ir jei jus 
ateisite į banką, jūsų parankumui, Panelė Kudulis, musų lietu
vaitė bankos darbininke, langelio No. 4, maloniai išaiškins, kaip 
galima jums patarnauti.

The Stock YardSsAviSNGsBank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago. 

CLEARING HOUSE BANKAS.

J. L. GRUŠO 
©rcįestra

3147 So. Halsted Street 
Chicago. IU.

I

REUMATIZMAS SKAUSMAI SANA- 
RUJOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosi! 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamu muskulų, susty
rėsiu sujungimu, išnirimų, skaudO- 
Jimo nugarkaulio ir persišaldymo, 
ei turite simptomus reumatizmo 

ar šalčio, eikite aptiekon ir prašy
kite SAPOMENTOL, persitikrinsit. 
kad yra geras. Kaina 75c.

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

I ganėdintų pacijantų, kurią plaukte plaukia j 
; mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X—-RAY EGZAMINACIJA $1
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingą 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmit 
yra tokios. koVių norite.

Valandos: 9 ryte' lig 5:80 po p
Seredomis ir subatonrvis: 9 ryte lig

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Market) 
ChirHjrn. III.

Tel. Boulevard 0696

LIETUVIŲ APTIEKA 
New City Pharmacy 

3327 So. Halsted St.

Turiu garbės pranešti Lietu
viams ir visuomenei apskritai, kad 
metai tam atgal aš atidariau ap- 
tieką vardu NEW CITY PHAR- 
MACY prie So. Halsted gatvės 
num. 3327 ir kviečiu visą visuo
menę ir Lietuvius atsilankyti ir 
pasimatyti su manim, jei butų 
reikalas namuose, kadangi aš esu 
ištikimas visais žvilgsniais;

Aš turiu pakankamai prityrimo 
vaistus sutaisyti ir patarti visuo-x 
se pasaulio kraštuose.

Mano kainos yra žemesnės ne
gu kitur kur.

Su pagarba,
JONAS MALACHAUSKAS.

Dr. W. R. 
Register,

109 N. Dearborn 
Street.

Kiekvieno ser
gančio žmogaus 
draugas. Mano 
geriausias paty
rimas. “Nei vie
no dolerio nerei
kia mokėti, kol 
nebus pasekmių”

Giduolčs išski
riamos.

THE GLOBĖ MUTUAL LIFE INSURANCE 
COMPANY OF CHICAGO ILLINOIS 

431 So. Dearborn St.

Pelno už 1923 metus iki pat paskutinės savaitės, 
subatoje, spalio 27, 1923, už 43 savaites

Pelnas už apdraudą in force .
Pelnas už assets.....................
Pelnas už nuošimčius..............
Pelnas už įplaukas..................
Abelnai pelno

Reikalavimai išmokami per Radio, telegra
fu, special delivery.

T. F. BARRY, Prezidentas
Generalis manageris ir įsteigėjas

78!/2 nuošimčių
33 V2 nuošimčių
27 nuočimčiai
22 nuošimčiai

T,.. 41 nuošimtis

Į

■

&

iii

. f < 
t*.

žiedai tikrai auksi
niai .........................

, Moteriš’ i branzalietai su 
laikrodėliais...*.............t

NEPAPRASTAS IŠPARDAVIMAS 
AUKSINIŲ DAIKTŲ

$4.85
ir augšči?u

$2.85
ir augščiau

$9.50VynsKi laikrodėliai 15 akmenų, 
gražiai išrodo...............................
Turime dideliame pasirinkime Europinių armonikų 
ir daug kitų dalykų labai pigiai. Ateikite persitik
rinti, kad niekur kitur Chcagoj nenupirksite taip 

__ pigiai, kaip čia .
MARJANA I. ASTA, 4618-S. Ashland Avė., Chicago

Mildos Aptieka
Moderniška pirmos rųšies Mildos aptieka ant Brid- 
geporto atidaryta, šveriaūsia, tyriausia, paran
kiausia aptieka ir jos geriausias patarnavimas. Vi
sokį vaistai ir žmogaus sveikatai reikalingi, dalykai, 
randasi Mildos Aptiekoje. Visi ir sąžiningi patari
mai duodami veltui.

Su visokiais reikalais, visuomet kreipkitės 
Mildos Aptiekon

3138 So. Halsted Str., (Mildos Teatro Name)
K. JONAITIS IR A. VALONIS 

^aviniukai.
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SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangų*.

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
8) — VAKARAS.

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius išvalo;
8) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
639 W. 18th St., Chicago, Illinois.

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA




