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No. RO

Sovietai grūmoja Maištas Piety Afrikoj ŽVAIGŽDĖ IR JOS SKUNDIKAS

Lenkams
Sukilusieji afrikiečiai reikalauja 

nepriklausomybės

Brauti, socialdemokratas, 
naujas Prūso premjeras Lietuvos žinios

Valdžia prakišo aliejaus 
šmugelio bylą

Tarptautinis Darbo Biuras 
smerkia vaikų darbą 

Amerikoje

CAPETOWN, Pietų Afrika, 
bal. 3. — Buvusioj Vokietijos 
pietvakarių Afrikos kolonijoj, 
kuriai mandatą dabar turi Pie
tų Afrikos valdžia, kilo čiagimių 
maištas.

Sukilusios giminės reikalauja 
nepriklausomybės.

Neramumai tęsės jau per ke
letą mėnesių, tečiau iki šiol jie 
nebuvo taip drąsus, 
lykų padėt# pasidaro 
kilėliai apsiginklavę.

Administratorius
išvyko i sukilimo apimtas 
tas su kariuomene, taipjau pa

bal. 3. Otto

Dabar da- 
rimta. Su-

BERL1NAS,
Braun, kuris praeito sekmadie
nio rinkiniais buvo socialdemo
kratų kandidatas Vokietijos res- 

į publikos prezidento vietai, šian
die tapo landtago išrinktas rtau- 

Iju Prūsijos ministeriu pirminin
ku.

Iš 432 visų balsų Brau n gavo 
220, taigi keturis balsus daugiau 
negu reikia išrinkti.

MIKAS PETRAUSKAS KURIA
LIAUDIES OPERĄ 

ŠIAULIUOSE

KAUNAS [LŽj. Teko su
žinoti, kad Šiaulių mieste sleU 
giasi nuolatinė. Liaudies ope
ra, kurią ves komp. Mikas Pet
rauskas, o rems ją “Kultūros” 
bendrovė. .

Hofmeyer 
vie-

Sovietai pasiuntė Lenkams, Tarptautinio Darbo Biuro 
aštrią notą i konferencija

Jean de Reszke, garsus 
dainininkas, mirė

šiauliai gyvas, augantis, 
pažangus miestas, lai ir šis ge
ras "sumanymas, reikia likutis, 
lurės pasisekimo.

konferencija

4'
"■ >. įį *• ■■

■ . .V. ■> '< ' I

Del Tacna-Arica plebiscito
Reikalauja, kad komunistų 

deikos butų atatinkamai 
bausti

žu-
nu-

MASKVA, bal. 3. — Sovietų 
užsienių reikalų ministeris, Či- 
čerinas, šiandie pasiuntė aštrią 
notą Lenkijos valdžiai dėl nužu
dymo dviejų lenkų teroristų, 
Baginskio ir Vječorkievičo, ga
benant juos politinių kalinių ap- 
simainymo punktan.

Savo notoj čičerinas pareiš
kia, kad šita žmogžudybė atpa- 
laidojanti sovietų valdžiai ran
kas elgtis su Lenkų valdiniais 
Rusijoj taip, kaip ji matysianti 
reikalo. Jis reikalauja, kad 
Lenkų valdžia pakartotų tinka
mų priemonių tos žmogžudybės 
kaltininkams nubausti.

Protesto demonstracijos vis 
dar tebekeliamos įvairiose Rusi
jos vietose. Bolševikų laikraš
čiai spaudina piktų straipsnių 
prieš lenkus.
Policininkas Muraška busiąs tei

siamas dėl žmogžudybės.
VARŠUVA, bal. 3. — l^nkų 

vidaus deikalų ministeris šian
die pareiškė, kad policijos ser
žantas Muraška, kurs nušovė du 
komunifytu-teroristu. gabenda
mas juos į pasienį apsimainyti 
su sovietais politiniais kaliniais, 
busiąs teisiamas rel žmogžudy; 
bės.

Vyriausybė Įsakė Lenkų kon
sului Minske išduoti sovietų vy
riausybei lenkų kunigą Ussaką, 
kurs buvo konsulate pasislėpęs, 
ir kurio išdavimo bolševikai rei
kalavo

Valdžia prakišo bylą dėl 
aliejaus šmugelio

Teismas atmetė kaltinimus prieš 
buvusi vidaus sekret. FaJFą ir 

. .aliejaus magnatus

Europos darbininkų vadai smer
kia vaikų darbo naudojimą 
Jungtinėse Valstijose

Peruvija prašo, kad .Jungtinės 
Valstijos atsiustu savo ka
riuomenę plebiscitui prižiūrėti

P lė

ŽENEVĄ, Šveicarija, bal. 3. 
— Vakar čia prasidėjo Tarptau
tinio Darbo Biuro prie Tautų 
Sąjungos konferencija, kuri tę
sis tris dienas.

Olandijos J)arbo Federacijos 
pirmininkas Jan Oudegeest ir 
Francijos Generalės Darbo Fe
deracijos pirmin. Leon Jauhaux 
ragina, kad biuras skelbtų visas 
žinias apie ‘darbo sąlygas Ame
rikoj, ypač apie vaikų darbą, 
idant tuo bud u pasaulio visuo
menės opinija priverstų Ameri
ką vaikų darbo sąlygas page
rinti.

Pagerbė Brantingo atminimą
Konferencija priėmė rezoliu

ciją pagerbti atminimą mirusio 
nesenai Hjalmaro Brantingo, 
Švedijos socialistų vado ir At
stovo Tautų Sąjungos Taryboj, 
kaipo žmogaus, kurs savo dar
bais darbininkų Jbuviui pagerin
ti yra nusipelnęs nemirštamos 
garbės.

WASHINGTONAS, bal. 3. — 
Valstybės departamentas gavo 
iš Peru vijos valdžios oficialį 
laišką dėl proponuojamo plebis
cito Tacna-Arica srity. Laiš
ke Peru vi jos valdžia prašo pre
zidentą Coolidge’ą, kad plebisci
tui prižiūrėti, iefant balsuoto
jams ntebutų daroma prievartos, 
butų atsiųsta Jungtinių Valsti-1 
jų kariuomenė.

Peruvijos valdžia nesutinka, 
kad plebiscito laiku tame krašte 
pairoliuotų Čilės policija, ries ji 
nebūtų bešališka ir darytų gy
ventojams spaudimo su nuo
skauda Peruvijos interesams.'

Praeitą k »tvi
Yorke pasiba gė sensacinga by
la, tęsusis ištisą savaitę. Filmų 
Inspiration Pictures kompani
jos galvą, Charles M. Duell, 
skundė garsią krutamu jų pa
veikslų artistę, p-lę Lillianą 
Gish, norėdama^ teismo keliu 
priversti ją, kad ji išimtinai tik 
jo kompanijos gaminamiems 
kiutamiems paveikslams^vaidin-

New

Belgijos kabinetas ruošias 
atsistatydinti

Laivynų “mažinimas” I

BlRIUSEUS, Belgiją, bal. 3.
Pranešama,.kad Belgijos mi-. 

'nisterių kabinetas nusitaręs af- 
Isistatydinti ateinantį seskma- 
jdienį, nežiūrint, koki butų da
bartinių rinkimų resultatai.

Clementel, Francijos fin. 
ministeris rezignavo

PARYŽIUS, bal. 3. Franci- 
jos finansų ministeris Etienne 
Clementel, vakar vakare rezig
navo. Jo reezignacija buvo pri
imta. Nauju finansų ministe- 
riu paskirta senatorius Anatole 
de Monzie.

Atstovų butas šiandie 530 bal
sų prieš 26 pareiškė premjerui 
Herriotui pasitikėjimo.

TOKIO, Japonija, bal. 3.
Japonijos laivyno departamen
tas šiandie paskelbė naujų karo 
laivų statymo programą. Pla
nuojama pastatyti dvidešimt du 
karo laivu, tarp jų aštuonis pir
mos klasės kreiserius, tris ant
ros klasės kreiserius, dešimt ar
domųjų laivų ir vienas aeropla
nų laivą.

Karo ministerija siunčia sep
tynis ekspertus Į Franci ją, pen
kis j Ameriką, tris j Angliją ii 
tris i Vokietiją naujų ginki ų iš
tobulinimo tirinėti.

Rumanija pakelia muitą

BUCHARESTAS, Rumanija, 
bal. 3. Finansų ministeris Vakar 
paskelbė, kad nuo rytojaus, ba
landžio 4, muitas visoms pre
kėms pakeliamas 33 huoš.

O R F1 S,

16 darbininku užmušta 
kaminui sugriuvus

BERLINAS, bal, 3. — Leipci
ge vakar sugriuvo Boehlemo 
fabriko kaminas, užmušdamas 
šešiolika r- .’ -ninku. 

Ik 4

WASHINGTONAS, bal. 3. — 
Bylą dėl paskilbusio aliejaus 
skandalo valdžia, kuri buvo pa,- 
traukus atsakomybėn buvusį vi
daus reikalų sekretorių Albertą 
B. Fall’ą ir aliejaus magnatus— 
Harry F. Sinclairą ir Edwardą 
L. Doheny — pralaimėjo. Val
džios paduotus prieš juos kalti
nimus Aukščiausias Columbijos 'die mirė plaučių uždegimu _ pa- 
Distrikto Teismas šiandie at-' 
mete, motyvuodamas tuo, kad., 
girdi, nė vienas jų nebuvęs lega 
liai inkriminuotas.

MIRĖ DE PASQUALI OPEROS 
DAINININKĖ

OMAHA,, Nebr., bal. 3. - Vie
tos Lord Listef ligoninėj šian-

MacMurray — ministeris
Kinams

gausėjus Ameerikos operos dai
nininkė Mme Bernice de Pas- 
quali. Ji buvo viena vyriausių 
New Yorko Metropolitan Operos 
coloratura sopranų. Pastaruo
ju laiku ji važinėjo, duodama 
koncertus.

VVASHINGTONAS, bal. 3. — ‘ VELTHEIM. Vokietija, bal. 2. 
John Van A. MacMurray, vals- — Iš žuvusių praeitą antradienį 
tybės sekretoriaus asistentas, Vezero upėj, tiltui suluŽus, sep* 
prezidento Coolidge’o skiriamas tyniasdešimt devynių vokiečių 
ministeriu Kinams, vietoj buvu- kareivių iki šiol tik du lavonai

tesurasta ir išgriebta iš vandens, ir Australiją.šio Jacobo Gouldo Schurmano.

n

N1CA1, Franci j a, bal. 3. —
šiandie čia mirė garsus operos 

į dainininkas, tenoras, Jean de 
s Reszke Į brolis prieš kelis m, mi
nusio lygiai garsaus operos dai
nininko, basso, Edouardo de Re

tų. Tardant bylą jis betgi kvo- szkės. Kitą kart juodu buvo vy- 
čiamas taip melavo, klastavo į- riausi New Ymko Metropolitan 
rodymus ir kreivai liudijo, jo- Operos dainuotojai; dainuodavo 
gei teisėjas pagaliau ne tik jo ir Chicagoj. Juodu buvo lenkai, 
skundą prieš artistę Lillianą kilę iŠ Varšuvos]. Jean de 
Gish’iutę atmetė, bet įsakė jį pa-(Reszke buvo gimęs 1850 melais, 
tį areštuoti ir atiduoti grand --------- t
jury’ei už kreivą liudymą (įper- INJUNCTION f RIES PARBA- 
jury), pastatydamas jį po 10,- 
000 dolerių kaucijos.

Neramumai Albanijoj
Skutare maištininkai išsprogdi

no muitinę, bandydami pasi
grobti miestą

“KRIVŪLĖ” EIS* BU KARTU 
MĖNESY

KAUNAS. “Krivūlė” pra
deda eiti du kartu per mėnesį. 
Bus spausdinamas originalus 
i omanas Vaidilutes “Tėviškė”.

Iš Okupuotos Lietuvos
Lietuviu spaudos bylos

VILNIUS. Nesenai taikos 
teismas nagrinėjo “Liet. By
lų” redaktorės J. šohlinskaites 
bylą ir nubaudė ją 70 auksinų 
piniginės pabaudos ir 7 auks. 
teismo išlaidų; pinigų nesumo
kėjus, uždedamas areštas dviem 
savaitėm.

t Byla iškelta už sraipsuį “Za 
\Vasza i Nasza Wolnosc,” 
spausdintą 
randama netikrų ir 
č i ų ž i n ių . sjk I <*i < 
paduos agitaciją.

Mokinių “Mildos” 
cho leidėjas šiomis 
dar karta buvo ištardvtas. Pa- 

, kad inkriminuojami 
raštai prieš patekdami į alma
nachą buvo atspausdinti lietu
vių laikraščiuose, kurie tada 
nebuvo patraukti atsakomy- 

Jo kairė ranka parai i- ’ bėn, teismo valdžia ketina da-

VIMĄ LAIVŲ DOLLAR 
INTERESAMS

V-IENNA,, Austrija, bal. 3. ■ 
Albanijoj vėl kilo neramumų. 
Praeitą naktį maištininkai ban- doieriu 
dė pasigriebti Skutaro miestą, 
bet jiems pavyko tik išsprogdin
ti muitinė. Keletas žmonių bu- LjoJeHų 
vo užmušta. Milicija suėmė ke-! 
lėtą Įtariamų maištininkų. Du jų 
karo teismas pripažino kaltais 
jie tuojau buvo pakarti.

Italijos kare'ministeris 
pasitraukė

ii

ROMA, Italija, bal. 3. — At
stovų butas šiandie priėmė ka-

Oficialis oro biuras šiai die- ro ministerijos biudžetą, 
’nai pranašauja:

NEPAPRASTAS ŽEMĖS DUBI- maį gražu; maža atmainos tein- 
MAS MISSISSIPPI VALSTIJOJ

BROOKHAVEN, Miss., bal. 2. 
— Union Church kaimo apielin- 
kėj pasireiškia nepaprastas že
mės dubimas. žemė skyla ir 1 
smenga žemyn plote ketvirtada
lį mylios ilgumo ir apie keturias-1 
dešimt pėdų platumo. Kai kur PINIGŲ KURSAS 
plyšiai pasidarė kaip bedugnės,1 .
Vietoms vėl žemės įdubimas šie-' Vakar, balandžio 3 d., užsienio i 
kia nuo vienos iki penkiolikos nigų ne mažiaus kaip už $25,00© <lo- 
-j tr • lerių bankų buvo skaitoma Amerikospėdų gilumo. Kasdien vis apie - 4 - 4 -

pėdą giliau nusmenga. ' j
Kol kas to apsireiškimo prie

žastis neištirta. Kai kas spėja,1 
kad šimtus metų atgal gyvenę 
čia indijonai buvę iškasę, apsi 
gynimo tikslams, gilius požemi-1 
nius urvus, kurių įėjimai vėliau 
buvę užversti, ir dabar žemė 
ėmus į tuos urvus dubti. ' 
apielinkėj rasta daug strėlų aš
menų ir molio indų šukių. j o. x. x . . ...f ' Į Siunčiant pinigus Lietuvon per

—— ....... ■——  Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais 
mas šitaip: 

50 litu ..
100 litų .. 
200 litų ... 
300 litų ... 
400 litų ...

600 litų 
i 700 litų ...

800 litų ... 

j ooo litų *.*;

’nai pranašauja: Karo ministris., gen. Di Gior-
| Chicago ir apielinkė: — Apla- gj0> neatvyko parlamentan, 

svarstant biudžetą. Tatai kaip
peraturoj; vidutinis, 
šiaurėrvčių vėjas.

Vakar temperatūra 
siekė 48° F.

šiandie saulė teka 
džiasi 6:17 valandą.

I O V cvl O v<A 11 v UlUU/jUlą. I ClLtll lYCVl p 

didžiumoj 'jr patvirtina pranešimą, kad jis
iš karo ministerio vietos rezig- 

vidutiniai navo, kadangi karininkai ir 
pats Mussolini pareiškė neprita- 

5:29, lei- rimo jo kariuomenės reformos 
sumanymui.

NORVEGIJA SKOLINKIS ŠIM
TĄ MILIJONŲ KRONERŲ

pi-
OSLO, Norvegija, bal. 3. — 

Stortingas (Norvegijos parla- 
.mentas) autorizavo valdžią su- 

$18.32 Į160 milijonų kronerų (apie 
Francijos, 100 frankų .... $5.19 25 milijonus dolerių) paskolos 

mn ii,.,. $4 15 ! , ' . .$19.25 valstybės iždui sustiprinti. Val- 
$15.76 džia taipjau autorizuota imti pa- 
$82*53 skolų, kurios butų suvartojamos 
$26.95 senoms skoloms pakeisti.

. $19.29. .

pinigais šitaip:
Angliios, J sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų . 
Danijos, 100 kronų .........r .
Italijos, 100 lirų ............
Lenkijos, 100 zlotų ...... .
Norvegijos, 100 kronų ... 
Olandijos, 100 florinų ... 
Suomijos, 100 markių .... 
Švedijos 100 kronų .....
Šveicarijos, 100 frankų

$4.79

.J Lietuvos Pinigų Kursas

SUSISIEKIMAS ORU TARP 
ANGLIJOS IR AUSTRALIJOS

LONDONAS, bal. 3. — Mil- auu mų 
žiniškas britų orlaivis JL33 at-1 500 litų 
skrido vakar iš Cardingtono į, *nn 1U" 
Pulhamą, Norfolke. čia juo bus 
daroma įvairus mėginimai ^7' ^X2 
šy su dabar statomais naujais

AVIATORIUS UŽSIMUŠĖ

PENSACOLA, Fla., bal. 3. —
yra skaito-1 Aeroplanui nukritus žemėn, už- 

^o’sinaušė skridęs juo. Jungt. Vals- 
10 50 tijų laivyno leitenantas Guy B.

~ 20.75 Hali.
....... 31.00
......  41.25
4....... M^0
......... ftl.75
....... 72.00

1D2.7&
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

orlaiviais, kurie lakios į Indiją centai pašto išlaidų už kiekvieną 
siuntinį. Norint pasiųsti telegramų 

• — dar 50 centų daugiau.

—MMBVr........ .............. -....-'

IMPERFECT IN ORIGINAL

Vch 
pasenusių

Trys nutroško gazu
... ■ ■1 ......-

NEW YORKAS, bal. 2. 
kiečių ^sangelikų
prieglaudai namuose Brooklyjie 
ŠĮ rytą rado tris senius gazu nu* 
troškusius.

WASH1NGTONAS, bal. 3, — 
Pacific Mail kompanijai prašant 

'Aukščiausias Columbijos Dis- 
trikto Teismas išleido injunetio- 
ną (drausmę), kuriuo sulaikoma 
valdžios laivų komisijos (shipn- 
ing bijo'd) nuosprendis 'GaliDjr- 
nia-Orient linijos laivyną vi- 
so penkis laivus parduoti Doliar 
laivų kompanijai už 5,625,000 

w. Pati Pacific Mail kom
paniją, kuri iki šiol tais laivais 
operavo, siūlo už juos 61750,000 aiškėjus,

WASH.INGTONAS, bal. 3. — 
Karo sekretorius J. W. Weeks 
susirgo, 
zuota.

iš- 
kur38, numery, 

kurstan- 
(rynejas

aimaną-*
dienomis

Pinigai Lietuvon 
ant Velykų

Velykos jau arti. Balandžio 12-tą dieną 
mes ir visas krikščioniškas pasaulys ap
vaikščios pavasarines šventes — Velykas ir 
linksminsis pergyvenę žiemą ir sulaukę pa
vasario.

Jus be abejonės norite, kad kartu su 
jumis linksmintųsi ir jūsų giminės Lietu
voje ir, kaip paprastai siųsit jiems pinigų 
ant Velykų. Naujienų pinigų siuntimo sky
rius mielai pagelbės jums. Jei pasiųsit iki 
Balandžio 4 d., pinigai bus išmokėti prięš 
Velykas.

Naujienų telegrafinė pinigų siuntimo 
sistema yra geriausia, saugiausia, greičiau
sia ir pigiausia. Pinigai išsiunčiami iš Chi- 
cagos prie normalių aplinkybių. Lietuvoje 
yra išmokami į G iki 10 dienų, o kainuoja 
tiktai 50 centu. *• »

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

M
1739 So. Halsted St Chicago, III.
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KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis, S. L Fft8iriW; S Ctt

Pasimirė jauna dainininkė

8301

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

PINIGUS LIETUVOJ. PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA

Valsčius

Siuntėjo parašasAdresas

w-

Telegrąmu
Bosi. 6787

Cliicago, Illinois

-______________________

200
300
400
500

P. RAZMUS.
F. RAZMUS
A. STITILIS.

GGP litų
700 litų
300 litų
900 litų

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Luuls Avė.

CHICAGO, ILL.

Batelio 
trumpą

82.50
92.75

103.00
514.00

Paštu 
$62.00

Viršutiniai kautai 
(top couts) nuo 
Siuitai nuo

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

Norintieji užsisakyt kreip 
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Rooscvelt 8500

velionės kūnas 
miesto kapines. 
90 automoibilių.

, kad jomis 
utomobilius. 

pamaldos.

PIJANŲ SKYRIAI: 
4177-79-81-83 Archer Avė., 

1922-21-26-28-30-32 So. Halsted St

GROJIKUS PIJANAS 
TamistŲ Namuose Per Velykas

Atydai 
Lietuvių

Namus, Farma$ h; Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Moterims ekstra platus. Merginoms 
vaikams vėliausios mados.

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

Litu kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Telegramų 
...... $62J>0 
....... 72.75 
....... 33.00 
....... 93.25 
...... 103,50 
...... 514.50

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.
ii; '1 i. • - ■ • ■

VisuosA reikaluose adresuokite:

SCHU/tOH.
r muzikos
n (įuižm irsime

Advokatas
29 So. La SalU SU Room 530 

Tel. Central 6300
Vafc 3223 S. HaUted St, Chicago 

Tel. Yards 46&1 >.

Sovietų karo laivų atsilankymas 
Kiel’e

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 i-ylo iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v- 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus,

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn S t., Room 1111-112 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 Su. Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomfa nuo 9 iki 12 ryto.

Nedėlioj, Balandžio 5,1925 ,
MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2244 West 23rd Place

...I -..J. .1

Paštu
....  $5.75 ..
..... .10.75 .,
.... 21.00 ..
.... 31.25 ..
.... 41.50 ..
.... 51.75 ..

BERL1NAS, bal. 2. — Prane
šimas iš Kiel’o sako, kad, sąmy
šy su sovietų laivyno manevrais, 
ateinantį menesį laukiama atsi
lankant į Kiei’a aštuoųių Rusi
jos karo laivų.

musų myli 
žemelėje, 
iš musų

F. RAZMUS AND CO.
10939 So. Michigan Avė.

ROSELAND—CHICAGO

SEREOOJ ATSIDARO
AUDITORIUM BOWLING ALLEY 

AND BILLIARDS
Atsakanti vieta smagiai ląiką praleisti

3135 So. Halsted St., 
Savininkas

W. J. THOMAS

MIESTO OFISAS: 
127 N, Dearborn Street, 

Ęambąriai 514 ir 516 
Telefonai Randolpb 5584 ir 5585
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų. . . .

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomiy visą dieną; Šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzaminą- 
vojimo abstraktų ir padarymo 
kęntraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius gudus.

J. P. WAITGHES
Advokatas

K. JURGELIONIS 
advokatas 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St.

Room 1211 
Tel. Dearborn 1013 

Valandos nuo 9:30 iki 1 vai. 
Bridgeporto Ofisas

3335 So. Halsted St.
Po piet ir vakarais iki 8 vai.
Yards 0141 ir Yards 6894 ‘

Bylos visuose teismuose. Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiėiama

ADVOKATAS 
77 VVashington Si. Room 911 

Tel. Central 62«0
Cicero Ketverge vakare 

4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgepofto fieredoj tuo 
6-8 v. y. Subatoj 
3236 & Halsted

Nepamirškit, kad Over-Globc čeverykai yra 
parduodami tik pas mus. Kviečiame apielin- 
kes lietuvius; busit užganėdini/.

rvRNnURt F°R BĖfflRHOME

J. Martin 
(Marcinktlvičitis).

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

63 W. Washington SIM Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: £151 West Zk Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

SLĄ. 212 
• ir buvo 

jame vienu iš geriausių daini
ninkių. Ji dainavo netik chore, 
bet ir kauni solistė savo gra
žiu balsu žavėdavo publikų. 
Taįpjau skambindavo aid kitu 
muzikalių instrumentų ir pri
klausė prie to palies Kalelio 
kanklininkų orkestro. Visi )<e- 
noshicciai laibai y£ mylėjo už 
lai, kad ji visados juos links
mindavo savo gražiomis daino
mis. Bet nclu'boji mirtis pakib
to purioj jaunystėj, sulaukus 
vos 25 m. amžiaus. Mirė ji vi
sai netikėtai, nuo plaučių už
degimo. • ■

Kadangi velionė Zofija ipri- 
klaimė, ir daug darbavosi 8LA 
212 kp. Dailės Rately, lai lo 
Ratelio nariai-ės prisidėjo prie 
laidotuvių. Iš Dailės Ratelio 
iždo liko paskiria $25 ir nu
pirkta gyvų gėlių vainiką, ku
rį sudėta ant jos karsto. Taip
jau Ratelio nariai nešė karstą, 
o mergaitės nešė gėles. Laido
tuvės įvyko kovo 25 d. Pašar
vota buvo pas savo tėvelius/ 
nes to norėjo jos motina. Nors 
Zofija buvo laisvų pažiūrų ir 
vedusi civiliai, tečiaus tėvams 
reikalaujant buvo laidojama su 
bažnytinėmis apeigomis, lik ne 
lietuvių bažnyčioje, bet slavų, 
šv. Antano. Mat lietuvių kle
bonas atsisakė jos kūną priim
ti bažnyčion, ką mielai padarė, 
slavų kun. Prybl. Iš namų į 
bažnyčių lydėjo didžiausia mi
nia žmonių. Po pamaldų baž
nyčioje kun. Prybl pasakė gra
žų pamokslą. Po to p-ia Cong- 
don, vargonams pritariant, už
giedojo giesmę “Ncarer M> 
God To Thee.” 
sirodė ašaros.

Po pamaldų 
liko išlydėtas į 
(Uydėjo jų apie 
Gėlių gi buvo tiek 
prik kaita tris a
Kapinėse vėl buvo 
Po pamaldų p-ia ( 
pagiedojo “.lesus Love oi my 
SouT’. Mat velionė'lanke p-ios 
Congdon muzikos mokyklą ir 
p-ia Congdim nors savo puikiu 
balsu atidavė paskutini patar
navimų savo gabiausiai moki
nei. Po to nuimtas laidotuvių 
paveikslas, o Dailės 
pirmininkas pasakė

Kovo 21 d. čia pasimirė Zo
fija Kelpšienė, po tėvais Bru- 
žykė. Norėčiau nors trumpai 
pi is įmint i apie velionės Zofi- 
jos darbuotę, nes ji savo dtu^- 
b uote paliko pas mumis neiš
dildomų ųimintį.

Velionė Zofija su savo 
V. Kelpšų pirmiau gyveno 
eageje, bet virš metų laiko at
gal jiem; apsigyveno K'einoshoj, 
nusipliko savo namų, o vėliau 
muipiiko ir mėsinycių. Zofija 
Inejaus prisirašė prie I 
k m po-s 1 lai les Ratelio

nepaprastai' graži it* žingeidi. 4 aktų Melo-Drama, pilna gyvumo, žingeidumo ir tikros mei 
pirmas lošimas šios Liet. Scenos Mylėtojų grupes susidedančios iš gabiausių Meno Mylėtojų

Kviečia LIET. SCENOS MYLĖTOJŲ ARTISTAI
» »

Krautuves atdaroj vakarais.

Tai yra vienintelės lietuvių autorizuotos krautuves 
parduoti Kimball Pijanus.

$23iki $35 
$22.50iki $60 

vėliausios mados (up-to-date)

Nors aš pats nenorėčiau mir
ti, bet kuomet matai draugus 
taip gražiai laidojant, lai, ro
dos, viską užmiršti, rodos, ne
būtų baisu ir mirti tokiam 
prijaučiančių draugų būryje.

Zofija paliko dideliame nu
liūdime mylimų vyra Vadovų, 
ves keturių melų sūnų, taipgi 
moliną, palyvį, du brolius, Jo
ną ir Kazį ir dvi

Mes gi, dailės 
mylėtojai, u<gi 
vilionės Zofijos.

Ilsėkis amžinai 
ma drauge, šaltoj 
luip jauna išrauta 
tarpo!

D. R. Koresp.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

KDi> PIRKTI VELYKOMS DRABUŽIAI 
IR •ČEVERYKAI?

Kimball Grojiklių Pijanų kaina yra: 
STYLE* STYLE STYLE STYLE

38—$450 43—$650 45—.$750 46—$850
KIMBALL PIJANAS Tamstų namuose per Velykas pradžiugins ir 
užžavės visą Tamstos šeimyną ir atsilankiusius svečius pas Tamstą. 
KIMBALL PIJANAS paskambins jums tas prigimtas dainas kurias 
jus girdėjote nuo kūdikystės dienų, taipgi ir visas tas lietuviškas 
dainas ir šokius, kuriii yra virš 250 ant volelių padalyta.
KIMBALL PIJANAS, taipgi išreikš augščiausias muzikų “parašytą 
per pasaulio garsiausius muzikos kompozitorius-, ko kitoks pijanas 
negalėtų tikrai išgrąjyti.
KIMBALL PIJANA galite pirkti iš THE PEOPLES FURNITURE 
KOMPANIJOS už dirbtuves kainą ant labai lengvų išmokėjimų.
KIMBALL PU ANO saugus subudavojimas teiks patarnavimą per de- 
sėtkus metų be reikalingų išlaidų pataisimams. •
Kodėl Tamstos namai turi pasilikti be KIMBALL per šias Velykas? 
Ateikite tiftijaus į Lietuvių Bendroves Krautuves ir pasiskirkite 
KIMBALL. **

NORĖDAMI.
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-fi 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS * 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

GLICKMAN’S PALADE THEATER 
Blue Island ir Roosevelt 

A. DRUIKIN, Prexen(.uają

RUSI OPEROS PERSTATYMUS
Tiktai 5 penstatymai

Petnyčios vakare, yubatoj dieną ir vakare, nedėlioj dieną ir vakare

3, 4 ir 5 balandžio, šiy mettį
' ' Vi' ‘ *1. Sivilijos Barzdaskutys, 1 aktas, muzika Rossini

2. Boris (rodunow, scena prie fontano, muzika Musscrskio
3. TiąvįątA, 8į.‘ aktas, muzika Verdi

Operuose dalyvauja žinomas Rusų Baletas 
po vadovyste A, Jarockio

..........  21.50

.:......... *31.75

.... . 42 60

...J..... 52.25

A. A. OLIS ’ 
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room f2O91
1. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
fe. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

6-8 ▼. v. apart PanediliG ir 
Petnyčios.

< t r cr < t r ittt vKxrxxxrxTrixrixxiixxxrrixr.ixxiTrxZXm

REIKŠTU =

). JMBAL-L

Tai. Dearborn 9057

<1 A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofiflaa yidurmjestyj:
Room 17126

CHICAGO TEMPLE BLDG
77 W. Washington Si

Cor. VVashinęton A Clark

PADAROM PIRKIMO IR PAR- j 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir I 
Parduodam Laivakortes. % \

• “Graži Magelioris"
“Petras Kareivis



šeštadienis, Baland. 4, 1925

M

Užmokėk savo 
nuosavybes taksus a

METROPOLITAN STATE BANKOJE kurią Cook 
County Iždininkas Patrick J. Carr paskyrė kaipo 
stotimi dėl rinkimo visų valdiškų taksų už nejudina
mąjį turtą namus, lotus ir taip toliau. Šie taksai 
bus priimami nuo Balandžio Urnos d-, 1925, iki Ge
gužio 1-rtios d. 1925.

KORESPONDENCIJOSl 0
Binghamton, N. Y.

Gryžo iš Lietuvos LDLD pir
mininkas d. P. B. Balčikonis

-------------— _

NAUJIENOS, Chicago, III

Jusu Taksai
MarqueHe Pharmacy
Vienatinė Lietuviška Aptieka 

šioję Apielinkčje

F. A. RAKAS 
Registruotas Aptiekorius 

ir Savininkus
2346 West 69th Street 

arti We«tern Avė.
Phone. Republic 5877 - 5831 

CHICAGO. 1LL.

.3

Tel. Blvd. 8188 
M. Woitkewie» 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai p» 
arnauju mot* 
ims prie gimdy- 
n o, patarimai 
tykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Siųskite pinigus Lietuvon Tamistos gimitiems ir 
draugams per šių DIDŽIAUSIĄ BEI STIPRIAU
SIĄ LIETUVIŲ VALSTIJINŲ BANKĄ AMERI
KOJE.

Metropolitan State Bank
Po Valdžios ir (’learing House Priežiūra

Z201 W. 22nd K ST.
CHICAGO.

*1

Rankos Valandos: Kasdien nuo 9:30 vai. rylo iki 4:00 vai. vakare* 
Utarninkais ir S'ubatomis iki 8:30 vai. vakare.

$6.13 DYKAI
Bile kam kuris prisidės 

prie

“GETTING ON CLUB”

Laike Balandžio
Mėnesio

Ateikite ir daleiskite

.šiomis dienomis (binghamto- 
niečiai susilaukė, savo seno ir 
veiklaus darbuotojo drg. P. B. 
Balčikonio, kuris taipjau yra 
HDLD centro pirmininkas. P. 
B. Balčikonis pereitų vasara 
buvo išvykęs Lietuvon ir tenai 
viešėjo devyni us mėnesius. Per 
tų laikų jis gerai susipažino su 
Lietuves žmonių upu ir nusis- 
lutymii, politika, partijomis ir 
Lietuvos kultūrinėmis organi
zacijomis. Iš jo bus galima su
žinoti daugelį įdomių dalykų 
apie dabartinę padėtį Lietuvo
je. .Jis parvežė džiuginančių ži
nių, kad progresyvi* elementas, 
ypač Lietuvos Socialdemokra
tų partija stiprėja visoje* Lie
tuvoje, kasdie užkariaudama 
vis naujas pozicijas. Tik dar 
amerikiečiai neužtektinai jų 
paremia. Amerikos lietuviui tu
rėtų sukrusti, kad kiek galima 
labiau parimus Lietuvos. So
cialdemokratų partijų, nes pi
niginė parama (Lietuvos drau
gams, yra labai reikalinga. Tai 
galima padaryti per Lietuvos 
Socialdemokratų partijos Be- 
mimo Fondų. Drg. P. B. Bal-

1 čikonis yra specialiai Lietuvos 
Socialdemokratų partijos įga
liotas organizuoti Amerikoje

I visokeriopų pagelbų tai parti- 
; jai. Drg. Balčikonis turi įga- 
. liejimus ir nuo rimčiausios Lie- 
i tuves knygų leidimo bendro- 
' vės “Kultūra”, kuri randasi 
Šiauliuose. Amerikiečiams ši 
bendrovė jau .nors dalinai yra 
žinoma iš jos leidžiamų moks
linių knygų ir taipjau moksli
nio žurnalo “Kultūra”. Pernai 
LDLD davė savo nariams* tos 
bendrovės išleistų knygų “Iš 
tamsios praeities į šviesia atei
ti”, o šiemet duoda irgi tos pa
čios bendroves išleistų knyga

į

Gali būti užmokėti musų batiko
je. Kam važinėti į miestą ir 
sugaišti labai daug jūsų bran
gaus lako ir gal būt dar stovėti 
eilėje per ilgą laiką, kuomet jus 

\ galite užsimokėti savo taksus 
musų bankoje.

Musų didžiuliu noru yra patar
nauti musų kostumeriams grei
tai ir mandagiai ir tas padare šj 
banką didžiausiu šioje apielinkė- 
>e, kaip pinigais taip ir skait
liam! depozitorių.-

PASTABA, -f- Permainos Bankinių Valan
dų. — Kad susilyginus biskj arčiau su 
bankinėmis valandomis abelnai. Bankines 
valandos šios banko.s bus permainytos pa- 
nedėly, birželio I dieną ir jos bus sekamos:

Kasdien nuo 9 ryto iki 3:30 po pietų, 
Subatoj, nuo 9 ryto »1li 8 vakare.

Bankas Kei vergo vakarais bus visai už
darytas. '

Peoples

4 7 
,*.ų,

jums pasakyti apie šį 
pasiūlymą ir taipgi kaip 
jus galite gauti $1,000 4

MARQUETTE MANOS GYVENTOJAMS
Aš atidariau pirmos klesos delikatesen ir 

žuvų markefą prie

2552 W. 63 SI.

Kiek pailsėjęs d. Balčikonis 
ketina imtis smarkaus darbo 
organizuoti pagelbų toms or
ganizacijoms, kurių įgaliojimus 
jis turi. Jo nuomone, ta& orga
nizacijas turi remti kiekvienas 
progresyvia lietuvis, nes išplė
tojus tų organizacijų darbuotę 
Lietuvoje, šiandieninis klerika
lizmas liktų parblokštas ir Lie
tuvoje įsigalėtų tikroji laisve 
ir demokratybė, kurios dabar, 
ILietuvų klerikalams valdant, 
nėra.

Kartu su d. BalČikoniu at
važiavo iš Lietuvos j Bingham- 
tonų Jonas Cinikas. Jaunuolis 
Cinikas yra gimęs Amerikoje, 
bet išvežtas Lietuvon 3 metų 
amžiaus. Lietuvoje jis ir užau
go ir dabar anglų kalbos ne
moka. Jaunuolis yra 
amžiaus ir pirmiausia 
mokintis anglų kalbos,
yra gražus vaikinąs ir žada bū
ti musų draugu. Amerika jam 
patinkanti. —Gudelietis.

17 m. 
ketina

Tai

Pardavinėju visokios rųšies rūkytas dešras, mė
są ir lietuviškas namie darytas dešras, klanuose 
maistą, šviežią žuvį ir viską gero dėl valgio.

Užlaikome irgi Importuotų iš Europos gardu
mynų.

Pastatome paimtus orderius per telefoną

STANLEY BARVITZ
Phone Prospect 9695

PRANEŠIMAS
Šiuo pranešu Maywoodo ir Melrose Parko lietuviams, kad aš atida
riau naują krautuvę Hardware prie St. Charles Road ir 15 gatves. 
Kaipo lietuvis, malonėčiau, kad apielinkės lietuviai atsilankytų ir 
apžiūrėtų mano prekes. Aš užlaikau Hardware, geriausios malevos, 
alyvo, elktrikos reikmenų, plumberių ir stiklų dėl langų, taipgi dėl 
šeimininkių puodų ir šiaip visokių reikmenų dėl virtuvės.

K. JAKUBKA,
1501 SI. Charles Road, kampas 15 Avė., Maywood, III. 

Tel. Maywood 3152.

PAIEŠKOMA.

1) Janušis, Jonas, Amerikon 
atvyko 1914 metais ir apsigy
veno Brooklyn, N. Y.

2) Karpavičius, Juozas, prieš 
dvyliką metų iškeliavo Argen
tinon.

3) šepetys, .Jonas, Amerikon 
atvyko 1909 metais ir tūlų lai
kų gyveno Dės Moines, iowa.

4) Giniotis arba Ginistis, 
Aleksandras, atvyko Amerikon 
19f3 metais ir tūlų laikų gy
venęs Bridgeport, Conn.

5) Vasiliauskai, Jonas ir 
Kotryna, 1914 metais gyvenę 
Philadielphia, Pa.

Apie juos žinantieji arba pa
tys ieškomieji prašomi atsilie
pti šiuo antrašu:

Lithuanian Consulate,
36 Park Row,
New York City, N. Y.

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. . Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzmaa per
sikėlė nuo 3410 So. Halsted St. |

323S S. Halsted St.

t -DR. HERZMAN-s*
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
v$rrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
I8th St„ netoli Morgan St.

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

t Dienomis: Canal 
8110. Nokti 
Drexel 0950 

Boulevar.d 4186

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Special: Nedaliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
Šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Telefonai i

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Gerai 
tuvių 
rumu

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

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė
CHICAGO

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedeliomis nuo 10 iki 1.
3333*So. Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
<729 So. Ashland Are., 2 labos \ 

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 8:36 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 valan

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

Z

Brunswick - Radiola
No. 60 be dratii radio ir.Phonografas

šitą naują muzikališką instumentą 
pamatyk pas

JOS. F. BUDRIK
3343 S. Halsted St

Europinis Gydytojas ir 
Chirurgas

Res. l’h. Rockwell 0268, Canal 0084 
DR. I. TREIGER 

2028 So. Halsted St.
Vai. G-8 v. Nedėk 10-12 ir pag. sut.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Health Service Institute
Specialistai —

Venerinių ligų. Vartojame Eu
ropinį gydymo būdų. Taipgi gy
dome ligas inkstų, skilvio, plaučių 
ir širdies.

Egzaminavimas ir patarimas • 
dykai

1553 W. Division St.
Ofiso valandos: 10-12, 2-5, 6-9.

Tel. Brunsvvick 1717

LIETUVIAI DAKTARAI

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 

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

Netoli 46th St. Chicago, 111.

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milvvaukee Avė., Room 209 

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronswick 4983 

Namų telefonas Spaulding 8633

Or. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. L)rexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis

8 iki 2 vai. pp pietų.

nuo 
nuo

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Rotb
Rasas Gydytojas ir Chinirras
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

>fisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 81st Street

•Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Be- 
lėliomis iš šventadieniais 10—12 dien

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

Optometrisi
Tel. Boulevard 6487 
<649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant 

2 lubų

Dr. Renedict Aron
Jfisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayettę 0075. . Valandos 2—6 vak, 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
’ iki 8:30 vakare.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš-

Gydo su pagalba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 180(1 So. Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal D464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 Iki 18.
Nedalioj nuo 2:31 ild 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7rt0

Telefonas Lafayette 8878-7716

Dr. J. W. BeaudetteGarsinkitės Naujienose Garsinkitės Naujienose Naujienų Spaustuve 
yra Unijinė Spaustuvė

Jei ieškai bargeną 
skaityk Naujienų skelbimus.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.
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Panašiai dedasi ir Ameri
kos komunistų partijoje. 
Kiekvienas atsimena skan
dalą “draugo” Frainos, ku
ris suorganizavo Amerikos 
komunistus; taip pat yra ži
noma, kad šnipas išdavė 

slaptą komunistų suvažiavi
mą Michigano valstijos miš
kuose.

žodžiu, kur tiktai randa
si komunistų organizacija, 
tenai yra ir šnipų, — anot 
tos rusų patarlės: kur yra 
pelkė, tenai atsiranda'ir vel
nių. Komunistai sako, jogei 

Chicagoje - paštu; 'šnipai limpą prie jų dėlto,
Pusei^met...................................*4 00 J'e es^ “pavojingi kapi-
Trims mėnesiams ...... .............. 2.00 talistinėms valdžioms”. Bęt

♦ v’e™mmmnėnesZs ZZZZL js V™ tuš«ia Pasaka. Koks 
Chicagoje per nešiotojus: \ f'a #ali but Pavojus vald-

viena kopija ....................  3c žjai, jeigtf ji per savo agen-
Sa\ aitei ..................... ... ............ 18c . ♦ • • . .. ..
Mėnesiui........................................ 7&c tus įsiskverbia ų komunistų

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, Organizacijas ir Seka kiek- 
< Metami":.............................. $7.oolvien? fa žinksnj?

Pusei metų.......................  3.50 '
Trims mėnesiams .......... .........
Dviem mėnesiam' ..................
Vienam mėnesiui l............. ....t...„

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta) 

Metams .........................   $8.00
Pusei metų ....................  ' <
Trims mėnesiams .....................  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

(vieną jų žinksnį?
j. Ne dėl komunistų “pavo- 

1 jingumo” šnipai plakasi prie 
ijų, bet dėlto, kad komunis
tai yra konspiratoriai ir są- 

4,oo mokslininkai. Jie savo pla
nus slepia nuo publikos, to
dėl valdžioj agentams'yra 

“ intereso sekioti juos ir — 
1 kas dar svarbiau — yra ge
ra proga tiems agentams da
ryti visokias, “štukas” jųį 
vardu. ■ T • , ,.

Valdžia, sakysime, nori 
pravesti kokį nors atžaga- 
reivišką įstatymą suvaržy
mui darbininkų judėjimo. To 
ji negali pasiekti, jeigtt nė
ra pritarimo visuomenėje. 
Reikia, vadinasi, sutverti 
tam tikras ūpas žmonėse; 
na, ir sugalvoja valdžios 
agentai planą parodyti, kad 
tam tikri “pavojingi” ele
mentai rengiąsi prie “kru- 

ar kokio 
kito baisaus dalyko. Kaip tą 
įvykinti? Nu-gi labai papra
stu budu. Pora agentų, pri
sirašiusių prie komunistų 
kuopos, pasako “draugams” 
karštus spyčius ir prikalbi
na juos kokią nors durną 
proklamaciją išleisti arba 
šiaip kokią kvailystę pada
ryti; o paskui juodu patys 
apie tą komunistų nutarimą 
praneša policijai. Prasideda 
areštai, riksmas kapitalisti
nėje spaudoje — ir publika 
nugąsdinta. Tuomet valdžia 
ir praveda kongrese kas jai 
reikia.

Kaip svietas stovi, kon
spiratoriai visuomet būdavo 
panaudojami reakcijos tiks
lams. Todėl joks sveikai 
protaująs darbininkas ne
privalo dėtis prie organiza
cijos, kuri užsiiminėja slap
tų sąmokslų darymu. Sėk
mingai vesti savo kovą už 
geresnę ateitį darbininkai 
gali tiktai sutartinai veikda
mi didelėmis masėmis. O 
masių veikimą paslėpti jo
kiame požemyje negalima. 
Masėms turi but aiškiai ži
nomas tikslas, prie kurio jos 
eina, ir vadai, kurie joms 
vadovauja. Kas nori, pasi
slėpęs, už masių nugaros dai
ryti “revoliucinius” planus, 
tas yra arba humbugierius, 
arba neišmanėlis.

Maskvos pastumdėlius. Vie-I Mes čia kalbame, žinoma, 
nam viešam susirinkime ji- apie tokias, šalis, kuriose gy- 
sai padarė platų pranešimą vuoja politinė laisvė. Kur 
apie savo santykius su ko- laisvės nėra, tenai noroms- 
munistų vadais ČechovSlo- nenoroms žmonėms tenka 
vakijoje ir tarp kitko paša- slaptai organizuotis. Bet ir 
kė, kad tarpe komunistų tenai organizacija privalo 
partijos organizatorių yra tarnaut ne sąmokslų fabri- 
9 policijos agentai, kurie kavimui, o tiktai tokiems 
gauna algas iš policijos de- tikslams, kurie yra žinomi 
parlamento. įilačiajai visuomenei.

Šnipai ir 
sąmokslininkai

Nuo senai yra pastebėta, 
kad į organizacijas, kurios 
užsiima slaptų sąmokslų da
rymu, įsiskverbia šnipai ir 
paverčia jas provokacijos 
įrankiais. Taip kitąsyk bu
vo su Bakunino pasekėjų 
organizacijomis, atskilusio
mis nuo Pirmojo Internacio
nalo. Taip paskui buvo su 
Rusijos soeial-revoliucionie- 
rių partijos teroro skyrium 
(atsiminkite. Azefą!). Taip 
šiandie yra su įvairiomis vinos revoliucijos” 
Komintcrno sekcijomis.

Minske nesenai buvo na
grinėjama žymaus lenkų ko
munisto Dombrovskio byla. 
Paaiškėjo, kad tai buvo len
kų valdžios šnipas ir išdavi- 
nėdavo jai' sovietų Rusijos 
karo paslaptis. Lenkijos ko
munistų partija taip pasiti
kėjo Dombrovskiu, kad ne
siuntė jį į Maskvą speciali
zuotis vienoje augštesniųjų 
partijos mokyklų. Pabaigęs 
ją, jisai buvo skiriamas į at- 
sakomingas vietas raudono
joje armijoje ir “komsomo- 
le” (komunistinės jaunuo
menės sąjungoje). Tarnau
damas tenai, jisai turėjo 
progą rinkti žinias apie so
vietų kariuomenę ir siunti
nėti jas lenkų generaliam 
štabui.

Dombrovskis teisme prisi
pažino, kad jisai esąs lenkų 
valdžios šnipas, ir teismas 
nuteisė jį “augšeiausiu bau
smės laipsniu” (t. y. sušau-

Šnipų yra apsėsta, matyt, 
ir Čecho-Slovakų komunistų 
partija. “Naujienose” nese
nai buvo rašyta apie seimo 
atstovų Bubniką, kuris pa
kėlė maištų prieš komunistų 
partijos centrų Cechuose. 
Bubnikąs tapo išmestas iš 
partijos, bet jisai pareiškė 
nesiliausiąs kovoti prieš

Pasirašius bilių tiesti tiltą per Wabash upę ties Vincennes, Ind. — Iš kairės į dešinę sto
vi: Prezidento sekretorius Everett'Sanders, T. H. Adams iš Vincennes, senatorius James 
Watson iš Indiana, kongresmanas A. H. Greenwood iš Indiana, Prezidentas Coolidge, W. W. 
Arnold, senatorius W. B. McKinley iš Illinois ir J. W. Aliphąnt iš Vincennes.
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Apžvalga
JAPONIJOS 

TAL-
BOLŠEVIKAI

IMPERIALIZMO 
KININKAL

Liet

musų 
savo

Tolimuose

komunistes 
laikraštyje

Moterų PrOgresyvio 
Susivienijimo .organas,’ < “Dar
bininkų Balsas”,' nori, kad 1 tą 
organizaciją, žmonės vadintų 
regresyviu susivienijimu. Nes 
yra tikras regresas, kad to su
sivienijimo leidžiamas laikraš
tis pritaria dabartinei sovietų 
Rusijos politikai 
Rytuose.

Pirmi aus 
mo lerėiės
kalbėdavo apie pavergtųjų Azi
jos tautų liuosavimą. Ret 
šiandie Rusijos valdžia yra 
padariusi sutarti ne su paverg
tomis tautomis, bet, su vienu 
aršiausiųjų imperializmo šulų 
pasaulyje — su Japonijos val
džia. Vienok “Darbininkių 
Balsas” net nepa ūbojoj a apie 
tos sutarties gerumą. Atvirkš
čiai, jisai peikia tuos, kurie 

bolševikų
su Mikados!.

Aiškiaiis nė pasakyti negali
ma: bolševikų sutartis' su 'Ja
ponija padvigubino Japonijos 
miljtarizmo spėkas! Padvigu
bino dėlto, kad 
duoda Japonijai 
anglies, aliejaus 
gamtos turtų koncesijas Rusi
jos teritorijoje. <
.Ar gi'šitokiu dalyku gali . ,, ,. , . - -e1X. ?. v - , - /j- - ; dama 'to, pTu rengiasi stipnritidžiaugtis zipones, kurie vadtna . ' < .

save “komumstais” ir skelbia1 Į" 
s i esą mi Pi tariamo i r rmperi ali 
zmo priešai? .

Prc(grefl(fsčių 
čiaus tuo, matyt, 
Ir ne tiktai tuo. Jisai 
dar štai “kokį “gerumą 
Rusijos ir Japonijos sutarty
je: . 1 .

Pacifiko ir eina plačiausia 
kampanija už stiprinimą mi
litaristinių karo jėgų.”

Maftote, kokių dar “puikių” 
i dalykų gema iš tos sutarties:1 

, . .. Amerikos Jungtinėms Vatsti- 
jr 1 Q U joms atsirandą pavojus, kad 

Japonija gali išvyti jas iš Fi
lipinų salų, ,įr Amerika, bijo- -■

1 IIlv/Jv-

privalo, kaipo netobuli dari- &1Q po saVo kontrole, reikšda- 
niai, nusilenkti prieš bažnyčią mi didelės 
ir pripažinti jos autoritetą — 
Rymo popiežius, kaipo P* " 
vietininkas žemėje,
būti aukščiausiu autoritetu vi- jau buvo seniau sakyta. Kon» 
siems kitiems valdovams, ku- krečia! kalbant, jie nori paver- 
rie yra tik u.t»kii-ų valstybių ne «ti mūrų «alį Kernos popiežių 
tobulos tvarkos dabotojai. Ba-^ provincija, kadangi jie patys 
žnyčia negali būti atskiria nuo( yra vien tik ištikimi jo tarnai, 
valstybės, bet negali būti taip-'Jų idealas galinga Rymo 
pat ir jos priklausomybėje,’bažnyčia, kur (Lietuva, vien tik 
kaip tik atbulai: bažnyčia sto- katalikų internacionalo nariu 
vi virš valstybės, kurios tobu- bebūdama, ištikimai pildo Kri- 
iedamos gali siekti tik vieno i- 
dealo — paties Dievo įsteigtos 
Rymo katalikų bažnyčios. Toj 
idealėj valstybėje sutaps baž
nyčia su valstybe, abi turėda
mos vieną viršininką, vieną 
galvą: Dievo vietininką žemė
je --- popiežių.

Toks tai yra nuoširdus kle- 
rikalijos “credo”, kuriuo jie 
vadovaujasi ' taip įvairiam, 
taip triukšmingame politiniam 
gyvenime. Nuo šitų savo pa
matinių dėsnių jie niekur ne
gali nukrypti, kas jie ten ne
būtų 
joje,

neapykantos me
- sulig jų nurodyto šablono gal- 

Dievo vejantiems asmenims. Prie ko 
privalo jie eina, ko jie siekia, apie tai

ta sutartis 
milžiniškas

savo karines pajėgas!’

ar' tai socialistai Austri- 
ar monarebistai Bavari

joje, ar tai demokratai Prūsi
joj ir Lietuvoj. Nes*visa tai 
yra vien priemonės, kurias pa
teisina viršminėtas tikslas.

Štai kame gludi Igno Loyo- 
los dvasia!

iMus norima įtikinti, kad šią 
ideailįą; “Dievo Vietininko že-

• • • • I I

’’ despotiją jokiu būdu

siaus vietininko žemėje, ne
klaidingo Rymo popiežiaus no
rus.

Ar lai gali lietuvių tautos 
naudai išeiti? Mes sakom, kad 
ne, nes mes turim praeityje 
katalikų dvasiškuos valdymo 
pavyzdžius, todėl mes drąsiai 
sakome: tas gali musų tautai 
vrn tik begalinės bledies at
nešti. Kad ši musų nuomonė 
nėra klaidinga, tą parodo kilų 
ištikimų katalikiškų šalių isto
rija. Ypač vaizdžiai tą parodo 
grynai teokratinės jėzuitų val
stybes Paragua jaus istorija. Per 
pusantro , šimto metų nąudojo 

, jėzuitai tą nelaimingą šalį sa
viems eksperimentams. Septy
nioliktam ir aštuonioliktam 
šimtmetyje klerikalijai Paragu- 
ajus buvo tuom pat, kuom šių 
(dienų komunistams Rusija. 
Bet žmonija per tai įgijo tik

be dvasinės ir politinės laisvės 
negalima prilyginti visoms k i-( progreso, nustoja savo gaiva- 
toms despotijoms, nes ten, gir<- l'nės pajėgos, nelyginant žu

vis bu vandenio. Bet apie tą 
“Dievo karalystę žemėje” mes, 
gal but, turėsime progos kitą 
kart pakalbėti.

Moderninės gi civilizacijos 
vystymąsis, pradėjęs bujoti re
formacijai sudaužius klerika- 
liniai-teokra,tiniius pančius, tei
na nepaliaujamai viršminetos 
pelitines ir dvasinės laisvės 
kryptimi. Gamybos suvisuome- 
nčjimas žengia su ja koja į 
koją ir jis bus, musų nuomo
ne, tuo vainiku, kurs papuoš 
musų laimingą rytojų.

Ir rpažas kadik.is gali 8upra- di> ,ik įiesa'/ n’leiĮ6 lev^pa.
si i, kad japonai Ameriką geru
mu iš Filipinų salų hęiŠĮirasys. 
“Išrpašymas$’ čia reiškia karą. 
Ir prie to karo rengiasi Japo
nija, kurios militarižmą dvi
gubai sustiprino sutartis su 
bolševikais, ir rengiasi Jungti

nės Valstijos, matydamos, kad 
japonai pasidarė joms pavo
jingi.

O “progrt syviškos” moterė
les žiuri į tai ir kalules ploja 
Maskvai, kad jos politika niša 

da- šitokius vaisius! Nejaugi jos 
i -j visai apako, bega^bindamos 

pavojų nuo Rusijos diktatorius?

organas te-
džiaugiasi.

randa
’ toje

“Kuo Japonija tvirtesnė, 
tuo Jungtinėms Valstijoms 
didesnis pavojus. Tuomi ne 
tik kelias užkertama Į Aziją, 
bet ir iš Filipinų Salų gali 
Ameriką išprašyt. Jau 
bartiniu laiku daugiausia ir j 
kalbama apie

įgiję

Teokratija ir klerikalizmas;
daug žinių

(Tęsinys) ’

taus. Vienok kasdienine, prak 
tika mums duoda progos šiuo 
žvilgsniu labai nusivilti 
politinę valdžią, popiežiai pasi
rodydavo labai tankiai liek 
pat godus, tiek pat tuščios gar 
bes trokštanti, tiek pat ištyrę 
ir neteisingi, kaip ir visi kiti 
paprasčiausio plauko despotai. 
Senoji ir naujoji i.storija duo
da tam begales pavyzdžių.

Aiškus dalykas, jog savo i- 
dealo ‘ siekdami klerikalai pri
versti yra nenuilstamai kovoti 
su moderniniu mokslu ir su 

•modernine kultūrine ir šocia- 
1c pažanga. Nes nei vienas, nei 
kitas nenori pripažinti kleri- 
kalijos peršamų amžinų tiesų 
ir eina savais empirinio tyri
mo keliais, nes, kaip vienas 
taip ir kitas stato savo uždavi
nių akyvaizdoje ne kokią nors 
abslrakcinę fikciją, bet har
moningą ir aukštai kvalifi
kuotą žmogaus individumą.

.Santykiuose su pasauliniu 
mokslu, klerikalizmas pareiš
kia paskutiniais laikais nepa
prasto lankstumo: matydamas, 
kad kuri nors mokslo discip
lina įgija nesugriaujamos lo
gines struktūros, jie stengiasi 
ją skubiai sutaikinti su smais 
principais, kas, pagelba gud
riausias1 sofistikos, bemažko 
nuolatos jiems sekasi ir, galų 
gale, su tėvišku nusišypsojimu 
pareiškia savo tikintiems: 
“kad gi čia nėra niėko naujo, 
ana bažnyčios tėvai prieš pus
antro tuksiančio metų tą patį 
sakė ir rašė“. Užmirštame, be- 
abejo, kad prieš porą metų jie 
tas pačias idėjas apšaukę bu
vo “bedieviškais ištvirkėlių 
prasimanymais“ ir tam pana
šiais gražiais vardais.

Pas mus, JLietuvoje, mes tu
rime dabar puikiausios ' progos 
sekti ir patvirtinti viso to, 'kas 
buvo pasakyta, tikrumą. Prie 
Lietuvos valdžios vairo esan-j 
tieji klerikalai reiškia kaip tik 

/begalo daug teokratiniai 
jezujiliško pobūdžio tendenci
jų.- Kasdieniniame gyvenime 
tai apsireiškia: jų -iieapykanla 
prie pasaulinio mokslo, jeigu 
jis netarnauja jų tikslams, jų 
i’anatingumu ir negerbimu 
svetimų .įsitikinimų. Politinia
me gyvepime tas žymu jų nuo
latinėse pastangose užstetbti 
žmonių asmeninę iniciatyvą, 
alpratyti juos nuo savystovaus 
galvojimo ir savislovaus veiki
mo.

šiandie, kaip ir prieš tuks
iantį melų, jie skelbiasi Dh'vo 
tarpininkais, jo valios reiškė
jais, šiandie Lietuvoje, kaip 
kitą kurt viduramžyje, jie pa-

iMtm

ĮSIGIK PIJAMA ANT
VELYKŲ

Atlankyk tuojaus Pe- 
□ples pijany krautu
ves ir matyk šiuos 

bargenus

yra duota, kad jis geriau ga
lėtų paslėpti savo mintis. Ly
giai tą pat galima pasakyti ir 
apie klerikalinių partijų pro
gramas.

Kad pamačius tikrą klerika
lizmo veidą, reikia skaityti ne 
jų partijų programas, ne \ jų 
agitacines brošiūrėles, reikia 
skaityti jų dvasinių vadovų pa 

| rašytus, storus foliantus, skir
tus tik-naudojimui savųjų tar
pe, reikia skaityti buvusių ir 
tebesančių garsiųjų jėzuitų ra
štus. Ir tuomet, tą tikrąjį kle
rikalizmo veidą mes galėsime 
maždaug apibudinti šiais vie
no jėzuito žodžiais:

“Bažnyčia negali būti atskir
ta nuo valstybės, tuo labiau 
negali ji būti tos valstybės pri- 
gulmybėje, nes pati bažnyčia, 
jos tvarka ir parėdymai yra
amžiui, gi valstybių tvarka
mainosi ir priklauso nuo jų
piliečių sąmoningumo. Bažny- 

pamėgdžlojanti j čia apima visą žmoniją, vals-
Darbo Federacija. Nes vieni ir j lybės gi tik atskiras jos dalis, 
.............. > jiems bažnyčia yra beptarpiai palies 

už kuli- Dievo įsteigta, valstybes kure 
te.i nėra reikalo tas roles ir tobulino griešni žmones su- 

ten galima nuoširdžiai btf savo išiilanyhio ir sulig są- 
kryžioms vo laisvės palinkimų; popie- 

[>. žius, absoliutus bažnyčios vieš’

Todėl, nieko stebėtino, kad 
pas mus klerikalai politiniam 
demagogingume konku ruo j a
su Rusijos komunistais; Ba
varijoje jie skelbiasi atvirais 
monarchistais, gi Austrijoje, 
esant ten stipriai socialistų 
įtakai, jie pasivadino krikš
čioniškais socialistais/ Kaip su 
prasti tokius griežčiausus prie
šingumus? >

“Omnia ad majorem Dei glo- 
riam” — atsakys į tai visi tie, 
rodos, visai priešingų, .klerika
linių partijų vadovai. Viskas 
tik tam, kad laikyti savo įta
koje nesusipratusią daugumą, 
kadangi dabar nuo jos balso 
viskas priklauso, ® viskas ‘ik 
tam, kad politine šalių vado
vybe butų nuolatinėj klerika
linio internacionalo įtakoj.

(Lietuvos seime puikiausiai 
sugyvena tarp savęs milionie- 
riaus kun. Vailokaičio vado-

Vi. . vaujama Ūkininkų Sąjunga ir dzia teikėsi viešai pranešti apie lj>oj6evikll|Sl . 
tą sutartį, yra aišku, kad Mas- i 
kvos .susiartinime m. Japonija ki|i ild(). (jk Vatįkaue 
yra labai pav^m dalykų.I kiHas l.()|ra Gj ,en u 
račiam D. Baise rašoma ve ( . 2ĮieU... Kas: 1 įjMi

“Akyvaizdoj to fakto, kad atsidūsti ir rankas
Japonija su Rusija pasirašė Girdėjus ir akis aukštyn y užver- 
sutartj, Jungtinių 
kurios dar nėra 
Sovietų valdžios, 
daug pablogėjo 
siuose Rytuose. Japonija jau' lernac(ionalas politiniame gy-! 
ir pirmiau buvo priskaito- venime, ar jis turi, bendrai i- 
ma prie tvirtųjų mililarisli- mani, kokius nors politinius ir žiu, bažnyčia yra viršgamtine 
nių valstybių; gi dabar, pa-, ekonominius idealus? | ir tobula, valstybė gi yra siau-
darius sutartį su Rusija, ji-P Sunku į Jai atsakyti; ręniįąn rai natūralus ir netobulas da
nai įsigyja' anglies, aliejaus tis vien t'ik'klerikiUiriių/pąriĮ- rinys” (O; Gierkc,- JohaĮnnes 
ir kitokios žaliosios medžią-! jų programomis, nes, kaip\j$įr-Althusius u die Eut^vičUlįings 

moderninis sakiau, jos daugiausiai sudaro der naturrechtUclKm staabste- 
galiihas. vien tik fikciją, sudaro tik orien Breslau 1880). •

savo milL, dekoracijas savo tikriems sic-' Tuo budu, seku .toliau, ne 
padvigubi-: kiams, maskjruoti. Pi'ancuzų bažnyčia turi taikintis prieĮ t ......... , * i

patarlė sako: kaltia žmogui valstybės, liet šios pastarosios siryžę pastatyti darbą ii mok

rfudaroma militari- 
tarpe Rusijos ir 
“Progresisčių” or- 
plotu užginčija tas

drįsta kritikuoti 
susidraugavimą 
valdžia. *

Spaudoje buvo 
apie tai, kad Maskvos ir To
kio sutartyje esą slaptų punk
tų, kuriais 
nė sąjunga 
Japonijos, 
ganas akių
žinias ir sako, kad tai esąs iš 
misiąs. Jisai tečiaus nepaaiški
ni, kodėl bolševikai neskelbia 
teksto tos sutarties, kurią jie 
yra padarę su japonais. Bolše
vikai juk visuomet didžiuoda-1 
vosi Ino, kad jie nepripažįstą 
slaptos diplomatijos. Savo lai
ku jie padarė daug triukšmo 
visame pasaulyje, paskelbdami 
surastus Rusijos užsienių rei
kalų ministerijos archivuose 
slaptus susirašinėjimus tarpe 
caro ministerių ir kitų šalių 
diplomatų.

Jeigu bolševikai skelbia sve
timus diplomatinius sekretus, 
tai kodėl gi jie slepia savo su
tartį su Japonijos valdžia?

Bet ir iš to, ką sovietų va F

gos, be kurios 
militarizmas nėra
Tokiu bud u jinai 
tarMines spėkas 
no”

Gulbraneen Trade Mark

GULBRANSEN Grojiklis Vijū
nas 1 mėnesį vartotas C 
kaip naujas '
KIMBA t,L Grojikliai Pijanai 
biski vartoti musų krautuvėse 
dėl išgrojijimo \oleliu, pil-

$350tuotl
GULBRANSEN (Suburbau mo
deli. Pasirinkimas skirtingų 
baigimų. Riešuto, Raudonme- 
džio arba . 545Q
arzuolo

Su virš minėtais pi Janais 
duodame Suolelį, Uolius, Liam- 
pa arba Šėpelę dėl rolių dykai. 
Krautuves atdaros Vakarais

PEOPLES FURNITURE 
COMPANY

PIJANU SKYRIAI:
1022-32 S. Halsted St.
4177-83 Archer Avė.

pats, yra Dievo vietininku * že
ma jorem Dei'mėje, atsftyrų gi vatstybii>val- 

i dovai įgijo savo galią tik su- 
’ lig laikino

Valstijų,! tus, pratarti: 
pripažinę 

dalykai glom-m...”
Tolimuo-i Bet ko siekia klerikalinis in-’lig laikino savo piliečių nusis- 
—- :„..l ----- ..... I ta tyma, tik apribotose. srityse
priskaito- venime, ar jis turi, bendrai i- ir apribotam laikui, vienu, žod- 

•• . ..... 1 ’ ----- ,I*: *:*i, bažnyčia yra vrršgamtine
| ir tobula, valstybe gi yra siau- 

Rusija, ji-i* Sunku i lai atsakyti; ręmiun rai natūralūs ir netobulas da- 
j, aliejaus tis vien tik klerikiiliriių/parlj- rinys’’ (O, Gierkc,- Joliųpnes 

nes, kaip \ją,u Althusius u die Eutyvičklįings

“Omnia ad

Tel. Ij»fayette 4223

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriauniai.

M. Yuška,
3228 W. agtb St.. CIrteago, UI.

4
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South East Side

Mi FVV
Jn

Went-
• New

musų keturių šimtų kostumerių kur mes įde 
jome apšildymo reikmenis pereitą metą.

liuo-
mana-

• t >

penkios

T. Rifą, 38Q4 Butternut St., Inu. Harbor, Ind
J. Ošiką, 9131 Blackstone Avė.,
S. J. Kwolek, 1202 E. 148 St., E. Chicago, Ind
J. Jakubalski, 1910 Lincoln St. Whiting, Ind
F. Gumbowsky, 235 W. 155th St.,

Chas Most, 2235 Wesley Avė., Berwyn, III 
J. Toumens, 1224 S. 50th Ct., Cicero, III.
Joseph Janik, 2908 W. 40th St.,
Dan Sanjackp, 2842 W. 40th PI.

Calumet City, Ind.
M. Baburska, 3027 }W. 15 St

Goštautas neatleidžia Požė
los: jis sako, kad Požėla turi su 
juo ristis už deimanto diržą a- 
merikoniškai. Girdi, aš ritausi 
su juo gireko-romąnų stiliumi, 
sako Geštautas, gerai žinoda
mas, jog jis yra to stiliaus vie
nas geriausių pasaulio ristikų. 
Jeigu aš rizikavau,, tai kodėl Po
žėla1 negali rizikuoti savo diržą? 
Aš tol neduosiu jam ramybės, 
kol jis su manim nepersiimš.

•Taip tai kalba Geštautas.—N.

GEŠTAUTAS REIKALAUJA 
KAD POŽĖLA SU JUO RISTU 

SI Už DEIMANTO DIRŽĄ

South West Side
Martin Kutas, 4347' So. Sacramento, 
Mike Bertnatowicz, 6239 Mossasoit Avė

NETEKO MERGINOS 
NIGŲ.

North West Side
Pefter Wojas, 1115 Christiana Avė.
Chas. Wozniak, 6010 W. Grand Avė., 
Louis Seowatka, 2742 Thomas Ęt., 
Mike Schoura, 2958 N. Avers Avė., 
M. Kropski, 2738 W. Thomas St., 
Thos. F. Narkiewitz, 2212 Sedgewick St

Ir apšildymo reikmenis kurių jums reikia dėl įdėjimo j'ysavo na
mus. Mes turime didelį pasirinkimą plumbingo jgn apšildymo 
materiolo labai pigiomis kanomis. MES NEPARDUODAME 
KITOKIO MATERIOLO KAIP TIK GARANTUOTĄ. Sinkas, 
vanas, kloseto įrengimus, f boilerius, radiatorius, bile ką pirksite 
pas musų, plumbingą arba apšildymo reikmenis, MES GARAN
TUOJAME JUOS DEL 5 METŲ.

KIEKVIENĄ ŠMOTĄ enameliotą kurį pirksite pas mus su 
musų 5 METŲ/GARANTIJA, reiškia, kad dėvėsit VISUOMET 
nes jeigu enamel laiko 5 metus, tai jis laikys visados.

Jei sinka, vana, lavatory arba kitas/šmotas plumbing arba 
apšildymo materiolo, kurį pirksite nuo musų, sulūžtų arba suplei- 
šėtų, tuomet tiktai pašaukite! mus telefonu arba ateikite į musų 
ofisą, mes atmainysime jums be jokio klausimo ir be užmokesnio.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Gražus, su paduškaitėmis setas iš velour, 
gerai apsiūtas, labai parankus. Nepirkite nie
kur kitur kol jus neištirsite musų parodymų ir 
pamatysite kiek jus galite sutaupyti.

Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
vakarais.

BARSK1S FURNITURE HOUSE
“The Home of Fine Furniture”

1748-50 W. 47th Street' Phone Yards 5069

Mes nusprendėme, kad musų kostumeriai gali 
mokėti už apšildymo reikmenis savaitiniais 
arba mėnesiniais išmokėjimais. Atekite į mu
sų ofisą ir mes išaiškinsime musų planą 
smulkmeniškai; •'kaip jus galite nusipirkti 
apšildymo reikmenis ir nekliudyti kitų savo 
išlaidų. • , *

•

Jei jums reikia apšildymo reikmenų, pa
šaukite mumis per telefoną arba atvažiuokite 
į musų ofisą, ir mes atsiųsime savo inžinierių, 
i jūsų namus.1 Jis išaiškns jums kaip jus ga
lite nusipirkti sau steamefitter’į. Mes pasko
linsime jums visus įrankius dykai. Mes taipgi 
galime jums juos įdėti, jei norite.

Kad parodžius jums, jogei mes sakome 
tiesą, mes paminėsimt jums keletą vardų iš

viename dalyke, 
pagerinta motorinio

VISUS NUBAUDĖ.■'•'t ■. ■ <
275 vyrai, kurie dalyvavo 

Order of Owls surengtame pe
reitą trečiadienį teatre prie 
637 W. Madison S t, “smoker 
stag” ir žiurėjo kaip penkios 
nuogos merginos šoka,, prisipa
žino prie kaltės ir kiekvienas 
jų užsimokėjo po $5 pabaudos. 
Teatrą užklupo policija ir vi- 
sus jame buvusius žmones stb 
ėmė. Visi jie turėjo nakvoti 
šaltojoj ir ant rytojaus stoti 
prieš teisėją Immenhausen. 
Visi žmonės teisman netilpo ir

Mes Dastatome į visas dalis miesto ir priemiesčius dykai. t
Gerai žurėkite tikros vietos — ir, tikro musų vardo.

Musų vieta yra1 blokas ilgumo, vieno augšto medinis namas GELTONAI malevotas su didele iškaba ant viršaus

užpildė visus (koridorius. Kad 
palengvinus procedūrą, visi 
prisipažino prie kaltės, kad 
žiurėjo nepadoraus teatro' ir 
užsimokėję bausmę, išėj 
si. Bet to parengimo 
žerius Emii Paul 
šokikės pareikalavo jury by
los/ nagrinėjimo ir jų byla tapo 
atidėta vėlesniam laikui.

Duokite mums (pabandyti, mes parodysi
me jums, kad mes taip ir padarysime, kaip 
sakome. [ . •

Mes nesame kainų ardytojai, kaip jus 
manote kituose laikraščiuose, ikurie skelbia, 
kad jie duoda dykai materiolą. Kuomet jus 
pirksite delorio vertes nuojmusų, jus gausite 
šimtą centų už jūsų dolerį.

Mes išauginome savo biznį ant tų pa
grindų ir šiandien mes esame didžiausia 
plumbingo ir apšildymo reikmenų «krautuvė 
Chicagos mieste. ’ 1

Mes atkreipiame specialę atydą į'musų 
apšildymo reikmenų departmentą, ir sutei
kiame labai lengvomis •išmokėjimų kainomis.

Tony Wocd, 2902 
worth Avė., už $5 } 
Yorko npsivėdimų kliubą susi
pažino su p-le Bose Tierefe iš 
Indianapolis. .H atvyko į Chi- 
eago ir jiedu sutarė apsivesti. 
Jiedu pradėjo rengtis • prie 
vestuvių,, o ji skolintis nuo jo 
pinigus reikalingų drabužių 
supirkimui. Taip jie pasiskoli 
no nuo jo $900, visus pinigus 
kiek jis turėjo ir tada dingo. 
Netekęs pinigų ir merginos, 
Weed atsikreipė prie policijos, 
kuri surado jo dingusią su pi
nigais merginą Indianapolis 
mieste, iš kur ją atgabens į 
Chicago ir atiduos teismui.

Didžiausia Proga 
Sutaupymui

3 šmotų svečių kambario setas, AAA 
velour, tiktai už .......

Playėr Pianas, naujas, su 
benčium ir< 25 roles už* $245 

\ * f.

Upright Pianas vartotas, 
už ............................. $48.00

Jos.' F. Budrik 
3343 So. Halsted St.

Corner 22od State Street
z Telefonas į visus departmentus Calumet 0645—1692 7

Imkit 22 St., karą ir išlipkite ant State gatves. Imkit State St. karą ir išlipkite ant 22 gatves.
MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Valandos kasdien iki 8 vai. vakare. Nedėlioj iki 1 valandai po pietų.
J . r A. : ’ l Į 'j < į ’ ,3 ‘ ’

Musų South Chicago Skyrius: 9300 Commercial Avenue
Netoli N. Y. Central geležinkelio. Telefonas į visus departmentus Saginaw 4847

P. S. Laikikite šį skelbimą. Jei jums nereikia jokio materiolo dabar* jus žinosite kur atsilankyti, kuomet jums reikės.

$2350
Pastatymas ir taksai ekstra

> Per 24 metus Auburn visuomet siekę augščiaus, ypač 
būtent asmeningume, ^savotiškoj išvaizdoje labiausia 
karo.

Naujas Auburn 8-88 yra labiausia originalus, ir gerai įrengtas karas. 
Tiesa, jis tokiu buvo per metų metus. Jis yra neįkainuojamas, patraukian
tis išvaizdoje, grožėj ir vertybėje.

Iš kitos pusės Auburn yra nepaprastai Originalus ir savingas. Mes,tiktai 
prašome jūsų ateiti ir pamatyt šį karą, jo vertę, jo?grožę ir išmėginti, — pa
lyginti jiarba*klausk bile gero mekaniko ar autoriteto, kad jums peržiūrė
tų., Mes viską pavedame jums. Jei šis karas neparsiduos jums dėl savo 
nepaprasto gerumo, ir išvaizdos, mes neprašysime,. kad jus pirktute jį.

šešių cylincĮęrių kąrąi nuo $1395 ir daugiau čia taipgti išstatyti.
Pasakyk kada mes galėsim .parodyt Jums. Musų pardavimo kambarys 

yra atdaras kasdien, iki 10 vakare įskaitant /sekmadienius.
Musų atstovas Mr. JOS. BAGDONAS suteiks Jums geriausį patar

navimą.. . . .

UNIVERSAL AUTO SALES CO.
5001 So. Western Blvd. Prospect 0654 arba 0649

IJJĮfJtr švarios, šviesios, Svei-
* kos, Gražios Akys 

Vai yra puikiausias turtas
• burine yra išvalantis, sumink^ 

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

’!■ W l X Jums patiks jisai
Km! Knygute “Eye Care” arba “Eye

MuriMCo.,Dpt.H.S.,9B.OhioSt.,ChiMCo Beauty”. Dykai pareikalavus.
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Sukatoje atdara nuo 8:30 rytoriki 6 vakare

VELYKOMS PARODYMAS

DRESip IR WRAPS
Labai gražus modeliai Llresių ir 
wraps, tikra naujanybė — mu 

sų že-inos kainos tikrai nustebi 
ns jumis už tokios rųšies dreses 
DRESES Moterims ir Mergi
noms tokie styliai , kuriais 
visuomet gėresites. Crepe de' 
Chine, ftatin, Fiat Crepe Jctonia, 
Canton Crepe, Pentuoto šilko 
ir Kasa. Lanvin, Žalios, raudo
nos, mėlynos, cocca, pilkos, rust, 
flame ir juodos, su karoliais ir 
leisais, visų mierų.
KAUTAI Napji ir gražus pa
vasariniai kautai dėl moterų ir 
merginų. Padaryti iš Sevjoto, 
Charmeuse, Klanelio ir kitų iš
dirbinių. Dailus ir trimuoti 
modeliai. Spalvų Gipsi raudo
nos. ginger snap, tamsiai mė
lynos, rust, sa<l<lle, amber, 
creale ir rosewpod.
Paprast ir Ekstra 1 A .95 
mieros

VELYKOMS SKRYBĖLĖS
Skrybėles moterims ir merginoms, faille, taffeta, 
plunksnomis trimuotos, skrybėles ir kombinacijos 
Iš beige, copen, henna, vvood, raudonos ir juo
dos Mes turime didelių mierų. Kai kurios su 
gražiais ribinais skrybėles, roll rims, 
poke >ir augštos

Mergajčiv Skrybėles
Mergaičių ir Juniors Skrybėles, pokes, 
of-the-face efekto, šiaudines kombinuo
tos, georgette ir šiaudines, minkštos 

braids ir šilkines $1.98
tiktai •

Velykoms išpardavimas
2 kelnių

KEN1LVV0RTH SIUTAI
Klein Bros, išdirbimo — lebeliai ga
rantuoti geros rųšies, pasiuvimą ir 
darbo — geri styliai, materiolas ir 
spalvos. ,

Visi naujausi worsteds, seržai, ševjo- 

tai ir kitų materiolų. Nauji kon- 

servatįve arba , Angliški modeliai. 

Mieros 33 iki 46 $35
tiktai

VAIKŲ 2 KELNIŲ SIUTAI
Vaikų vilnoniai mėlini siutai iš šeržo, su 
2 kelnaitėmis, mieros CQ d7
8 iki 17, , 3>O-W I
VAIKŲ SIUTAI SU VESTEMIS 4 ŠMOTAI 
Mieros 8 iki 17, 2 su pamušalais kelnes, 
powder mėlini, pilki, rudi, tan, 
lavender, specialiai po

x VAIKŲ KELIW()RTH SIUTAI

2 kelnių siutai pasiūti speciali dėl Klein 
Bros. Augštos rųšies siutai iš šeržo ir 
kitų gerų materiolų, nauji $12.50 
styliai, mieros 7 iki 14

MERGAIČIŲ DRESES
Gražiai pasiūtos iš crepe de chine su karbuotais 
trimingais, kitos trimuotos su sashes arba tuck, 
spalvų flame, copenhagen, žalios, henna, baltos 
tan; mieros 7 iki 14.

$5.75 ir $10.75
MERGAIČIŲ KAUTAI

Vilnoniai, naujų spalvų ir stylių, $9.95 
mieros 7 iki 14

Lietuvių Rateliuose
K. Norkus Chicagoje

(Jucagon atvyko paviešėti ir 
atlikt? kai kuriuos savo biznio 
reikalus p. Kastantas Norkus, 
V. S. Unes atstovas Kaune. 
Jam atvykus i Amerika, kas

• * t ' *

žin kokie piktos valios žmonės 
buvo apskundė jį Amerikos 
itnig'fteiįos vyriausybei, ir de
ltai tn ji buvo sulaikę New 
Yorko uoste. Bet tyrinėjimas 
parodė, kati skundas neturi pa
mato. • .

P-ui Norkui buvo padaryta 
didelis nemalonumas jau ir iš
važiuojant iš Lietuvos. Pasire
miant kokiu tai skundu, Lie
tuvos policija padarė pas jį 
kratą Virbalyje, ieškodama 
“brilįantų”; bet nieko nesura
do. Kartu su p. Norkum buvo 
iškrėstas ir p. Vinikas, 'Lietu
vos užsienių reikalų ministeri
jos valdininkas. Tos kratos ir 
skundai tai veikiausia tam 
tikrų klerikalinių politikierių 
darbas, kurie nori pakenkti p. 
Norkaus vardui, kad galėjus į 
jo vietų įstatyti kokį nors sa-

Atlikęs savo reikalus Chica 
goję, svečias ketina tiesiog va 
žinoti New Yorkan ir grįžt 
Lietuvon.

cF
N 
h

Šviesą ir pajiegą suvedame i ąpnus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., J u c, 

A- BARTKUS, Pro®.
it>19 W. 47th bu, Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

gelbėjo ebieagiečiams, tad ir 
chicagiečiai pasiryžo pagelbė
ti. savo .pamėgtiesiems artis
tams ir tinkamai su jais atsi
sveikinti. ' -

Bal. 1 d., be didelio kvieti- 
| mo, Mark Wbitc Sq. svetai
nėn susirinko nemažas būrelis 
vietos darbuotojų, skaičiuje 
apie 40 žmonių pasitarti kaip 
geriausia bus tinkamai išleisti 
ciiicagjec\;ų pamėgtuosius ar
tistus. ' Pq apsvarstymo tapo 
sutarta sutverti komitetą ir 
rengti tiems artistams išleis
tuvių koncertą. Tas komitetas 
vadinsis Bendras Komitetas 
Bengti Dzimdzi-Drimdzi Išloi- 

i stuvių Koncertą. Komiteto

pirmininku liko išrinktas A. 
Misevičius, raštininke p-lė L. 
Gaižaitė, iždininku A. Puišis. 
Jų pagelbininkais išrinkta p-ia 
M. Mickevičienė ir p-lė J. Use- 
liule. Spaudos komisijon išrin
kta p-ia A. Nausiedienė, A. K. 
Menas, Gasiunas, p-lė J. Use- 
liutė ir P. Rakštis.

Komitetas jau darbuojas vi
su stropumu ir skelbia, kad 
I >z i indZi-Drimelz'i iš|l!eiistuv i ų
koncertas bus balandžio 16 d., 
gražibji Lietusių Audįtorijoj. 
Koncerte dalyvaus nelik Dzim- 
dzi-Drimdzi artistai, kurie pas
kutinį karta mus palinksmins 
savo nepaprastai gražiomis

PIRM-PERSERGĖJIMO 
PIRM-APSIGINK- 

L AVIMO

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Visuomenes Domei!

Au-
Og- 

ir

Koncertas politini!] kaliniu 
naudai

, ------ J-------
Šį vakarų Douglas Park 

ditorium/3, prie Kedzie ir 
don Avė., įvyks koncertas
balius, kurį rengia iRaudona- 
is .Kryžius Rusijos Politinių 

Kr/inių naudai. Įžanga 50 
centų.

Lietuviai darbininkai yra 
kviečiami jatrilanikyiti tame 
koncerte ir prisidėti prie gero 
darbo. Rusijoje šiandie tūks
tančiai socialistų ir šiaip susi- 
pi alusių darbininkų yra kan
kinami kalėjimuose, katorgoje 
ir įvairiose ištrėmimo vietose, 
kuriose žmogui tektų badu 
numirti, jieigu jo niekas nesu
šelptų. Bolševikų valdžia per
sekioja socialistus 1 aršiaus, 
negu carizmas. Beveik visi jie 
yra nubausti ne už kokius 
ners priešingus sovietų įstaty
mams darbus, bet tiktai už 
tai, kad jie priklauso socialis
tinėms partijoms arba yra į- 
tarti priklaušime toms parti
joms. Daugelis politinių kali
nių Rusijoje yra pasmerkti il
giems metams į kalėjimų arba 
į ištrėmimų visai .be jokio tei
smo, \i13n tiktai politines žval
gybos nuosprendžiu.

Paren kime tas bolševikiškc 
teroro aukas ir parodykime 
tuo, kad mes nepritariame to
kiai politikai, kuri atima pilie
čiams jų teises ir laisvę!

Dzimdzi Drimdzi išleistu
vių koncertas

Rengia jj chicagiečiai išleisda
mi savo favoritus. Koncertas 
bus balandžio 16 d.

Dzimdzi-Drimdzi artistai su 
pabaiga šio menesio rengiasi 
apleisti Chicago ir leistis vėl į 
plačiųjų Ameriką. Neilgai Chi
cagoje jie viešėjo, bet į tą 
trumpų laikų, jie savo daino
mis ir gražiais juokais-vodevi
liais užkariavo visus chicagie- 
čius ir paliks pas juos apie sa
ve neišdildomų atmintį. Be vo
devilių jie dar davė mums lin
ksmų pasaulinę komedijų “Po- 
tašas ir Perlamutras” ir dar 
rengiasi duoti gražių Moljero 
komedijų “Sugėdintas vyras”.

Būdami Chicagoje Dzimdzi-? 
Drimdzi artistai tarnavo vi
siems. Visur jie ėjo, kas tik 
juos kvietė ir pastaruoju laiku 
retas geresnis vakaras be jų 
apsiėjo;

Užgirdę, kad Dzimdzi-Drim
dzi rengiasi juos1 apleisti^ chi
cagiečiai sujudo. Jie viskame.

. Turiu garbes pranešti gerb. visuomenei, 
kad aš Balandžio (April) 4-tą dieną, 1925 m. 
atidarau naują /pirmos ryšies Elektrikos ir 
Radio Krautuvę ant kampo 34th Place ir 
Halsted gatvės, kurioje Raikau

THOR ir ROTAREX skalbimui mašinas, 
teiposgi divony valy to jus (Vacuum, sweep-» 
ers) prosus, radio ir visokip elektros daiktu.

Teipgi įdedu elektros vielas, į namus ir 
taisau visokius elektrinius daiktus.

Mano kainos ir išlygos labai prieinamos. 
Negalintiems užsimokėti pilnos kainos ant 
syk, leidžiu išsimokėti dalinais lengvais 
išmokėjimais.

Prašau visus apsilankyti pas manę šią 
subatą, April 4, ir apsipažinti su mano kaino
mis ir sąlygomis. Esu tikras, kad jos kiek
vienam patiks ir man bus malonu kiekvie
nam patarnauti. f

Mano krautuvė yra atdara vakarais.
Su tikra pagarba

A. J. BACHUNAS
3428 So. Halsted St., ^Chicago, III.

INFLUENZA
Nejuokauk su slogomis. Apsileidimas 
gali privesti prie Influenzos ir pneumo
nijos. Prie pirmo pasirodymo slogų 
vartokite

c

Dabar yra metų laikas, 
kuomet “flu” apsireiškia 
mažiau ar daugiau stipres
nėje formoje. Bet jos simp
tomus labai lengva pažinti 
nuo labai ‘ žymių apsireiški
mų : nuolatinių skausmų, de
gimo akių, augštos tempe
ratūros ir didelio nusilpimo. 
Kuomet tokie simptomai ap
sireiškia, apleiskite darbą ir 
gulkite į lovą. Bet pirmuti
nis dalykas: paliuosuokite 
savo vidurius! Ir darykite 
tai su Trinerio Karčioju Vy
nu, nes šios gyduolės išvalo 
vidurius be jokio vargo. Kas 
tiktai vartoja šias gyduoles 
nuo skilvio suirimų, kaip tai 
nuo prasto apetito, užkietie- 
jimo, našų viduriose, galvos 
skaudėjimą, kepenų ligų, 
inkstų’ neveikimo, sumažėji
mo energijos ir jautimą 
abelno silpnumo, yra užga
nėdinti iš jo veikimo. Mr. 
Andrew Vanshura parašė 
mums iš White Haven, Pa., 
vasario 17: “Aš jaučiosi 
daug geriau nuo to laiko 
kaip vartoju Trinerio Kar
tųjį Vyną”. Pavasario mė- 
nesiose neužmirškite laikyti 
savo namuose Trinerio 
Cough Sedative ir Trinerio 
Liniment, tikra pagelba nuo 
reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų! Jei jūsų kaimy
nas aptiekorius arba parda
vinėtojas gyduolių negali 
jums patarnauti, rašykite 
pas Joseph Triner Company, 
Chicago, III.

Ačiū visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse.

Patrynus, gerai greitai prašalina niežė-
Įį jimą ir skausmus. Nusipirkite butelį |g
§ arčiausioje aptiekoje ir bukit prisirengęs §
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Kadangi žiaurioji mirtis ap
lanke mano namus ir išplėšė gy
venimo drauge su kuria buvau 
padaręs sutartį gyventi visą am
žių. Kovo 29-ta, kaip 9:35 va
kare atsiskyrė su šiuo pasauliu, 
o balandžio 1-nia tapo palaido
ta Tautiškose kapinėse, kaip li
tą valanda iš ryto.

Kadangi buvau kritiškam pa
dėjime, liūdesio valandoj, tai ne
turėjau progos tinkamai atsi
sveikinti ir paačioti visiems da
lyvavusiems vielionės Teklės 
šliažienės laidotuvėse, širdingai 
ačiuoju visiems palydovams.

Draugiškai,,
Aleksandras šliažas.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦v

Muziką Velykų Rytmečiui

DYKAI
Uždangalas

Roleliai
Poduškaitė

Suolelis

šepukas dėl 

rolių

DYKAI
Uždangalas

Roleliai 
Poduškaitę

Suolelis 

šepukas dėl 

rolių

PIRKITE P. C. WEAVER GROJIKŲ PIANį DABAR
įmokėkite $10 ir mes VnlvVnmc 
dastatysime jums jj ▼ CiynviHS

P. C. Weaver Grojikiiai Pianai yra gražiausi kokie kada nors buvo isdirbinejami. Dabar gavome Jų visą 
vagoną >— jei parduosime jj j dešimtį dienų, fabrikantai daleidžia mums duoti' visai DYKAI uždangalą, 
Rolelius, $35 vertes suoleli, poduškaitę ir $35 vertes šėpukę dėl Rolelių.

Mažai vartotas Grojiklis Pianas, $375. Ateikite ir apžiūrėkite juos

REICHARDT PIANO CO., 1311 Milwaukee Avė

JUOZAS PUČKORIUS
Musų mylimas brolis persi

skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
39 metų amžiaus, balandžio 1 
dieną, 9 vai. vakare. Paėjo iš 
Tūzų kaimo, Salantų valsčiaus. 
Amerikoje išgyveno 11 metų.

Paliko dideliame nubudime 
Amerikoje seserį Petronėlę 
Tumpienę ir • Švogerį Juozą 
Tumpj, o Lietuvoj moterį Sąlo- 
meną, tėvus ir du broliu: Kazi
mierą ir Simoną. Kūnas pa
šarvotas randasi 1941 Canal- 
port Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
balandžio 6 d., 10 vai. iš ryto į 
Tautiškas kapines.

Visus gimines, draugus ir par 
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiam jam 'paskutinį patar
navimą.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame*

Sesuo ir švogeris Tumpiai.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7532.

Norintiems Važiuoti
Lietuvon,

Naujienų Metine ekskur
sija jau artinasi, ir kurie no
ri važiuoti Lietuvon geriau
sia padarys keliavę su kitais 
naujieniečiais, kurių šiais 
metais žada būt didelis bū
rys.

Su Naujienų Ekskursija 
gali keliauti nevien chica
giečiai, bet taip jau ir iš ki
tų miestų.

Neturintiems pilietybės 
popierų reikia tuojaus kreip
tis dėl leidimų sugryšti ir 
dėl užsienio paso. Kas ne
turi gimimo metrikų, ar ki
tokių lietuviškų dokumentų, 
tuojaus turi rhšyt Lietuvon 
ir gauti juos.

Šios šalies piliečiai turi 
gaut Amerikos užsienio pa
są ir Lietuvos konsulo vizą.

Kiekvienam patartina pri
sirengti išanksto ir, geriau 
potam palaukti.

Naujienų Ekskursija šiais 
metais bus dar ir tuo įdomi, 
kad duos progos keliaunin
kams aplankyt garsųjį van- 
denpuolį, Niagara Falls. Vi
si keliauninkai keliaujantis 
iš Chicago ar iš kitų mieste
lių į vakarus nuo Buffalo ir 
netoli Erie gelžkelio turės 
teisią aplankyti tą garsiąją 
vietą pakeliui į New Yorką 
be jokio ekstra mokesnio.

Taigi visi bukit prisiren
gę iki balandžio 29-tos.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAI

Palengvina akių įtempimą, Kuru 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyde atkreipiama | mokyklos vai
kus, Akiniai nao $4.00 ir augičiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St
Phone Rmilevard 758>

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Askdand Avė.

IETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujiena* labiausia 
mėgsta.
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Lietuvių Rateliuose. ŠIANDIE JO KONCERTAS

(Tąsa nuo 6-to pusi.)
dainomis, bet ir visi kiti vieti
niai artistai. Tas užtikrina,' 
kad koncertas bus nepaprastas.

riausios muzikos... įžanga va
karan irgi yra nepaprastai že
ma - $1 ir 1.50, kad kiekvie
nas galėlų ateiti ir tinkamai 
si: artistais atsisveikinti.

1 rle koncerto jau pilnai yra 
pi Įsirengta. » Dabar 
dmbuulis, kad Uu

IŠRENŪAVOJIMUI REIKIA DARBININKŲ
olisai, VYRU

geru v . .

ASMENĮ) JIESKOJIMAI RAKANDAI

■

PAIEŠKAI! Siuiano Nųmgaudžio 
arba jo giminių, kurie gyvena Cln- 
eagoje; jo 
kits žinote 
šaukti.

pussesere
ai si-

H. Kazlauskienė,
3159 S. Union Avė., (’hieago 

Tel. Yards 1699

A U savo draugo Antano 
girdėjau pirmiau gyveno 

Lietuvos, 
, Stačiu- 

kaimo. Turiu

ANT RENDOS 2 šviestis > 
karštu vandeniu apšildomi, 
viela, Brighton Parke.

413.8 - Archer Avė.
l’ASIRENDAVOJA didelis 

rus taipgi ant Arc.her Avė. 
bile kokiam bizniui.

4110 Archer Avė.
JAKANTAS BROS, 

1138 ARCHER AVĖ. 
Tel. Lafayette 7G71

Tinka
REIKIA shei'rnenų ir 

nanx darbui darbininko į 
žios atkarpų jardą.

5833 So. Throop S L

a bel

PARDAVIMUI moderniški 5 kam
barių rakandai-, bus* parduoti už 
didelį bargėną. Visus sykiu arba 
dalimis. Parlol-o setas, valdomo 
kambario setus, miegamo kambario 
setas, karpetai ir fonogl'afas ir gro- 
jiklis pianas.

5601 So. Winchester Avė.

PARSIDUODA grosernės ra- 
kundai-Furniture, Ice Box, len- 
tiuos, Shovv Cases ir kitokių da
lykų. Gausite bargęną. Kreip
kitės, 3245 So. Parnell Avė.

Ulinsko; girdėjau pirmiau 
Detroit, Mieli. Paeina iš 
Kauno red.,' Šiaulių apskr., 
nv 
svarbų reikatlj ir meldžiu atsišauk
ti arba žina.iti praneškil. Kas pir
mas praneš, skiriu $5 atlyginimo, 

l’elis Balniu
3030 W. Itlth St., Chicago.

(•1CERO DVI KRAUTUVĖS, rendai. 
Adiesas 1146 S. -19 CL, Viela tin-i 
kaina dėl vaistiuyčios, grosęrne; 
arba ice creamuiės. Renda priei 
narna. Kreipkitės mis savininką.

Valerija Vaišvilienė 
837 \V. 33rd Place

Rea! Estate salesmenu
REIKIA 3 gerų lietuvių sąlesme- 

iių (pągęiiluujiuna su karu), par
davinėti biznio ir rezidencijų lo
tus, naujoj Brighton Parko sekci
joj, ArcJųjr ir Kedzie Avc. Gali už

dirbti /$2(M)‘ir daugiau į savaitę. 
Turi turėti paliudymų, daug * “Įiep” 

’ ir laikytis’ darbų kuomet pradėsite. 
Geras kmnišinas, daug apskelbimu 
ir knperaciia su tais, kurie turi 
patyrimą. Veikite greitai. Klaus
kite Managerio. Nfio 10 ryto iki 
po

belieka 
koncertas 

materialiai, 
žmonių j; 

jau darbas' 
bet visų i

visiems1 
ir lybiai: 
Į.inksmi- 
Dzimdzi-Į 
per visą: 
juos pa-' 
skaitliu-1

butų seKraingas ir 
kad k uot įaugi ausiu 
ji atsilankytų, lai 
ne vien komiteto,
musų, nes tie artistai 
mums lygiai tarnavo 
visus mus linksmino. ( 
no mus, ciiicagiečius, 
Drimdzi artistai veik 
žiemą; dabar ir mes 
linksminkim 
gų atsilankymu i jų išleistuvių: 
koncertą. _ —U.

Onos Endrijmiskienčs- 
Paeina iš 'Triškių 
apskričio'. Gyvena 

labai svarbu rei- 
greitai atsišaukti 

praneškite.
Julė šilkinailė,

6052 S. Lafayctle Avc. Chicago 
Tel. Normai 6746

Vasiliauskaite, 
miesto, Šiaulių 
(,'bicagoj. Turiu 
kalą ir meldžiu 
arba kas žinote

ANT RENDOS 6 kambariai 
ant 3-iu lubų. Su elektra švie- 
sus, kampinis namas.

Tel. Wentworth 6476 
5700 So. Morvan St.

4

savo

par- 
mayo- 
‘nusa-

(’.ook pavieto Socialistų 
t i ja išėjo griežtai prieš 
ro IX*ver siūlomą pieną 
vinti” ir “operuoti“ £ 
rius elevatorius ir šaukia į de
batus kiekvieną to pasiūlymo

Tas Dicver pasiūlymas bus 
balsuojamas ateinantį antra
dieni. Svarbu tad kiekvienam 

nes tas 
miesto

su juo sušipgžinti, 
pasiūlymas ptfljęčią 
transporlaciją ir uždės ant mie 
>to pečių šešis šimtus milionų
doleriu našta. NesenAi čia' r 4,
kalbėjo pats mayoras Dever, 
ragindamas už jo pasiūlymą 
balsuoti. Dabar ateikite fri 
užgirskite ką turi pasakyti | 
apie tą pasiūlymą opozicija 
priešininkai. Opozicijos

K. J. Kriaučiūnas
šiandie vakare M* Meidažįo svetainėj bus paskutinis šio jauno, 
dainininko iš New Yorko koncertas. Jis vyksta Italijon to
liau lavinti savo gražų balsą. Be paties p. K. J. Kriaučiūno kon
certe dalyvaus Dzinidzi-D^ihiidzi, kurie dainuos “iš nesamų ir 
busimų operų“ ir pianistas p. M. Yozavitas.

ką komisija pasakys. Juk tai 
begalo svarbu kuomet lokiam 
žmogui, kaip J. Aleksandravi
čius, norima primosi i kokis 
ten grobimas ar pasisavinimas 
Kliubui priklausančių pinigų; 
geriau sakant, buvo pasiryži-

9 mas padaryti Kliubo veteranų 
vardo Socialistų partijos pra- kokiu tai vagišių, kad paskui

Bridgeport. — Illinois Lietuvių 
Pašalpos Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks šeštadieni, balandžio 
I d., 8 vai. vakare, Chicagos Lie
tuvių Auditorium svet., 3135 So. 
Halsted St. Visi kliubieeiai esate 
kviečiami dalyvauti susirinkime-

A. J, Laauskas, sek r.

Jau atėjo Kultūros Nr. 3. Įdo
mus i “ ’ / ‘ ‘
Kaina 35 reniai. Galima 
j i enose.

ir puikiai išleistas numeris, 
gauti Nau-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ pietų.

kalbos api? Dever pasiūlymą 
bus šiandie bal. 1 d. vakare,

Alichigan Avė. Svarbiausiu 
kalbėtoju bus paskilbęs kalbė
tojas Walter Thomas 
kurio roseland iečiai, 
dar ngra girdėję. Visi 
mi atsilankvti.

Mills, 
rodos, 

kviečia- 
—B.

Brighton Park
Keistučio Kliubo susirinkimas.

Lietuvių Keistučio pašelpi- 
nio Kliubo susirinkimas įvyko 
kovo pirmą, McKinlcy parko 
svetainėje. Pirmininkui susi- 

»iius, buvo pri- 
nariai; prisirašė 

keturios mo- 
vvrai. Tai jau t

šių metų susirin- 
prisirašo prie 
moterų, negu 
s Įrodymas, 

gyvenan- 
nema- 

įvertinti

imami nauji 
viso septyni, 
lervs ir trys v
antras
kimus,

toks 
kuriame 
daugiau 

vyru. Tai aišk
kad šioj apielinkėj 
čios lietuvės moterys 
žiau už vyrus moka 
organizacijos naudingunią ir 
rašosi prie šio kliubo. Tai la
bai gera. Su dabar prisirašiu
siais, kliubo narių yra viso 
157. l ai gražus burėlis; bet to 
dar nepakanka, reikalinga kad 
jeigu ne visi, tai kad nors di
džiuma šioj apielinkėj 
nančių mūsiškių lapių 
kliubo t nariais. Toliau 
skaitytas protokolas, <> 
kaip dėl priėmimo lai 
pasiginčytu, 
prolokalas
bei vis dėlto 
pa laivynui. P' 
sakė įvairią komisijų rapor-

galėjus pirštais' badyti. Bei 
tyrinėjimo komisija atkartoti- 
hai raportavo, kad minėtas 
kom'išinas, Ikokis ptfklauso 
gauti kliubui, randasi Lietuvių 
Auditorijos Bendrovės rašti
nėj ir B-vės Valdyba ’pra.šė ko
misijos paklausti kliubo ką jie 
turi daryti su tais pinigais; o 
gal kliubas pirks dar daugiau 
Šerų, tai, girdi, mos atsilygin
sime. Be (o dar J. Aleksand
ravičius pridavė laišką, rašy
ta B-včs sekretoriaus Evaldo, 
kuriame sako, kad kliubui pri
klausantis komišinas nėra iš
mokėtas J. Aleksandravičiui,! 
ar kam kitam ir prašoma, kad 
kliubas nutartų ką daryli, o 
jie- t«ii titliks. 'Visi tie Italtini- 
mai pasirodo ne pamatuoti ir, 
J. Aleksandravičius pasiliko: 
teisus, 'lik jis pareiškė, kati 
reikalausiąs trečiųjų teismo 
prieš Inos, kurie ji kaltino.

Užsibaigus komisijų rapor
tams, pirmininkas .1. I hollma- 
nas pridavė rezignaciją. Rezig
nacija priimta; jo vieton iš
rinkta pirmininku J. Aleksa n- 
dravičių. Iždininkas, kuris ne- 
atsjlaukė per tris susirinkimus, 
tapo pašalintas, o jo vieton iš
rinkta M. Dundulienė.

Išrinkta komisija vakarui, 
kuris bus balandžio 18 d., Lie
tuvių Auditorijoj.

Sekantis mėnesinis kliubo 
susirinkimas bus rytoj, 1 vai. 
po pietų, McKinley parko sve
tainėj. —Ant. J ūsas.

Amerikos Liet. Te^t, 
j anglis 
mus 
vai. 
kaus 
kos. 
kyli.

kūrėjų są- 
susirinki- 
5, apie 2 

ivet., Viiič-

valdybos < 
]vyks nedėlip.į 
po pietų' 1 MII 
studijoje. Įėjimas šalę aptie- 

Prašome visų būtinai atsilan- 
—M. Balčiūnas, rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje 
(iškas KĮiuhas laik.ss 
susi rinki imi sekmadienį 
5 d., 1 vai. po pietų 
t ai nėję, 31-12 S. Halsted St. 
nariai malonėkite laiku pribūti, 
nes randas daug svarbių dalykų 
aptarti. —S. Kunevičia, rašt.

Tau- 
bertaininį 
balandžio 

Mildos sve- 
Visi

Lietuvių Socialistų Sąjungos VIII 
Rajono konferencija Įvyks sekmadie
ny, Gegužes 3 dienoj, Naujiena na
me, 1739 So. Halsted St. Viso VIII 
Rajono kuopos malonėsite išrinkti de
legatus Į sekančią konferenciją.

N. J. Mauricaą, Sek r.

Brighton Park
1 učio

Lietuvių/Koiš-
Kliubas turės susirinkimą

>j. bulmiclžio o <1., 1 vw*
McKinlcy Park svet.

—J. Gasiunas,

Roseland. — balandžio (i d., 
viii, vakare K. Strumilų svet., 
Ii. 107 gi., kampas Indiana 
įvyks Lietuvių Darbininkų 
Bendrovės ’ 
Šėri įlinkai 
k it r. —J.

sek.

7:30 
158 

avc.
,i Namo 

šėrininkų susirinkimas, 
ir šėrininkės atsilanky- 
ruuiašaiiskas, sekr.

Chicagos Liet. Auditorium Ben
drovės direktorių ir draugijų at
stovų mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, balandžio 0 d., 8 vai. 
vakare, C,e. Liet. And. B-vė.s name, 
3135 S. Halsted St. Visi direkto
riai ir draugijų atstovai malonėki- 
le laiku pribūti, nes turim labai 
daug svarbių reikalų dėl •aptari
mo bendrovfis labui.

K. J. Demereckis, rašt.

Lietuvių Laisvės Kliubas laikys 
mėnesinį susirinkimą subatoj, ba
landžio I d., 7.30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorium B-vės 
svet.. 3135 S. Halstcd St., ant pir
mų lubų. —K. J. Denicrcckis, rasi.

PAIEŠKAI! Veronikos ir Marijo
nos Vaičiulyčių. Jastiniku kaimo, 
Tioškunu parapijos. Petro ir Vik
toro Vcžioku. Rmlrenų kaimo, Ra
guvėlės parapijos.

1093!) S. Michiga’rf Avė., Ghicago

RUIMAS rendai dėl vieno arba 
dviejų vaikinų, prie mažos šeimy
nos. Yra i)H>iidynė ir elektra. Ga
lima matyti vakarais po 6 vakare.

3130 W. 42nd SI.
4 rti Kedzie Avc., 2nd fl.

J. N. Zeweit & Company
4377 Archer Avė.

gyvė
sio 

buvo 
kaip

I rupuli
nes pasirodė, kad 

nepilnai užrašytas, 
lapo prumtas be Pranešimai

Korcspond: ido nuomone, ta 
komisija buvo svarbiausia šia
me susirinkime, kuri buvo iš
rinkta sužinoti ar J. Ah'ksand- 

komišiną“ iš
Auditorium Bendro- 

už tuos serus ir goki bo- 
kuriuns puls kliubas pir- 
Mal kai kurie kliubo ua- 

lUM’ėjo apkaltini! J. Alek-

Kas, k<Į, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

leuDo Kūrėjų Sąjun- 
> susirinkimas įvyks

- >' Vaič
kaus studijoj. Mildos svet. Prašų- 
nio atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarimui.

—M. Balčiūnas, rašt.

Am. Liet. ' 
gos mėnesinis •...................
panedėly, kai 7:30 v. vąk.,

ravičius gavo 
Lietuviu 
vės ■ 
nūs,

Rusijos Politiškiems Rainiams, su- 
bątoj, Balandžio 4 d., Raudonasis 
Kryžius rengia Douglas Park Audi
torium, prie Kedzie ir Ogden Avc. 
Koncertą ir Balių/ 'Pradžia lygiai 8 
vai. vak., įžanga 50 centų. Kviečia 
visus užjaučiančius 'skaitlingai atsi
lankyti. — Komitetas.

LSS Pildomojo Komiteto posėdis 
iyyks panedėly, balandžio 6, Nau
jienų bailio, 8 vai. vakare. Visi 
P. K. nariai bukite šiame posėdy.

—{Sekretoriatas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

riaj 
sandravičių užtai, buk ji. 
sigrobęs“ kliubui 
komišiną. Tai čia ir buvo susi-

Livt. Mot.. D r-jos Apšviela mė- 
■ nesinis susirinkimas įvyks nede- 
i loj, balandžio 5 (t., 2 vai. po pie- 

priklausautį tų, Mark White Sųųarc parko knyį 
į gynė. Narės malonėkit skaitlingai 
atsilankyti. —Sekretorė.

IEŠKAU brolio Vincento (lus- 
čatis. Paeina iš Lietuvos, , 
PO1 - , 
gyvena hnt ’l’mvn of Laki . < Turiu

Joniškio
Prociunų kaimo. .Girdėjau 

—* r.^-Tiiriu 
svarbų reikalą, meldžiu atsišauki 
arba,, kasųjį žino naddžiu pranešt, 
už'• ką : busiu dėkingas.

S J. 'Gusčius, ;• ;
1347 S. 48 'Ct’, Cicero, 111.

PAJIEšKAU savo nusseserės Ame
lijos Mergelikės, dabar do vyru ne
žinau kaip vadinasi. Girdėjau, .kad 
gyvena aut Western AVe? Meldžiu 
atsiųsti savo ‘adresų.

Petras Razma.
P. O. Box 73 
Westville, UI. ,

IŠS1NOMUOJ A šviesus, geras 
kambarys vienam vaikinui inteli
gentiškoj šeimynoj. Yra elektra, te
lefonas ir amudynė.

Kreipkitės: *
3159 Lovve Avė.

Tel. Boulevard 6537

REIKALAUJU kriaučiaus į part
nerius. Daug naujo ir sen i dar
bo. Atsišaukite greitai, nes tai yra 
gera prpga.

L. Geležinis,
1748 W. 45 St.

APSIVEDIMAI
PAJ IEŠKAU apsiveditnui vaikino 

arba našlio, kuris nevartoja svaigi
nančių gorimų ir tabako. Ka.d butų 
laisvas, atmetęs visus .tamsybes prie
tarus ir pasiturįs, nesejiesnis nuo 37 
iki 45 metų senumo. Aš esu 38 metų 
senumo. Gyvanašliai neątsišfiukit.

Kreipkitės į
Naujienų Skyrius N o. 2Ū9 

3210 So. Halsted St.. > 4 į-1 f ! ; J----- U.. ■ /___ y
PAIEŠKAI’ apsivedimui mergi

nos arba našlės nuo 20 iki 30 me
lų senumo. Aš esu vaikinas 30 mo
lų .senumo, nerūkau, nevartoju 
svaigalų, esu ūkininkas, turiu ap
mokėtą didelę ūkę, tiktai šeiminin
kės trūksta. Delio ir atvažiavau į 
C.hicagą surasi sau .draugę lietu
vaitę, tai meldžiu merginų, kurios 
manote apsivesti t ir turėtumėt 
vatą gyventi aiit įmes ir norėte 
laimingos, rašykite man laišką, pa- 
žymėdamos dieną kokiu laiku i 
Dėčiau su tamstoms pasimatyti, 
tuomet apie viskifcu galėsime 
kalbėti. Praueškit lllhi 
nų skvrių, 3219 mi'

uk- 
lAit

ga- 
. o 

paši
au j įe- 

Ųalsted St.

RADAU vyriškoj ^lockelbook su 
pinigais ant 33-čio PI. balandžio 
2 d. Kam priguli prašau atsikreip
ti Mrs. E. Daniels,. 810 \V. 33 pi, 
1 11 front.

— ■ĮT—r.f

ĮVAIRUSSKELBIMAI
STOGDENGYSTĘ

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trekų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. Įstaiga 24 metų senumo. Di
džiausia ir cfGiiau^ia stoKU dcnjrimo

OK j. Trik patyru vmijos
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Kooling Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvdalo 0114.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.
mi« I M.........  ............................I.....................   ,

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUP^LY CO. 

490 Milwajike Av, Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Mąlevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So, Kedzie Avenue 

CHICAGO.
‘ .■ ■ ................................... ... 1

Didžiausias ir geriausiai 
siuvėjas West Sideje

Turime didelį pasirinkimą pava-. 
sarijiių matelijonu (įel vyriškų siu-' 
tų ir plosčių. IŠĮ>ildomc orderius 
greitai ir gerai. •

J. Milkevicz,
.1)70 W. 18 Slrėet, Chicago

Tel. Ganai 0334

RENDAI kambarys, vyrui ar
ba vedusiai porai, šviesus ir pa
togus gyvenimui. 2 lubos

4454 So. Talman Avė.
Tel. Laffayette 2844

■LIETUVIŠKAS KOTELIS . naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsigy
venti, vyrams aYba moterims; su val
giu arba be valgio, $3 ir $4, $8 j 
savaitę su valgiu.

PETER GADEIKO,
1606 So. Halsted St.

RENDAI kambarys vienam vai
kinui, be valgio, bet su visais ki
tais parankamais, kaip lai;, tele
fonas; maudyne ir t. L Atsišauki
te' subatos vakare po 5 vai. Taip
gi nedėlioj po pietų.

3,2p4 Lowe Avė.

RUIMAS rendai 
dviejų vaikinų prie 
uos. Yra maudynė, v.vnnu „ 
lelonas. 3159 S. Halstcd St. Kam- 
.plius parnasu prie*. 32-ros gatvės; 2 
lubos, duris įeinamos iš fronto.

P. Urbenis, midvvifc

dėl vieno arba 
mažos šeimy- 
eleklra ir te-i

ANT BENIUOS geras, šviesus 
kambarys garų šildomas ir vie
ta dėl automobiliams.

6515 So. Rockwell St.
Republic 9723

RENDAI kambaris, Brighton 
Parke, dėl dviejų vaikinų ar dęl 
vieno. Kambarei moderniškai 
įrengti, 2 lubos.

3002 W. 43rd St.

REIKIA DARBININKŲ
VYKŲ ir MOTERŲ

REIKIA šeimynų darbui burokų 
auginimui, NVisconsiiio valstijoj, ge
ros algos. Važiuokite iš surukusio 
miesto j lyrą orą. Dykai remtu 
daržas ii' nuvežimas, atsišaukil iki 
bal. 15. Steve Šijak, su p.

1101 W. Superior St 
702 W. 120111 SI.

$75 | SAVAITĘ
Gali uždirbti atsakanti vyrai ir 

moterys liuosame laike prie 
uos ir atsakančios finuos, 
šaukit 10-12 dieną arba 7—8 
kare. M r, Biisli, 

Room 500 a 
720 N. Miehigan Avė.

Atsi
va

REIKIA patyrusių trukerių 
darbui į geležies atkarpų šapą.

1017 So. Fairfield Avė.

REIKADINGĄS patyręs savo 
amatą buce ris, mokantis ‘ lietu
vių, lenkų ię anglų kalbas.

. • 2602 W. 23rd St.

PARSIDUODA 3 kambarių ra
kandai, gėram stovy ir labai pi
giai, tik $90. Kambarius galima pa- 
rendavoli ir labai pigiai. Lovos su 
visais priedais, paduškom kaldrom 
ir kitkuo.

1643 Lincoln St.
2nd floor rear

PARDAVIMUI 
pirkti 
nika, 
šokių 
geną, 
gi, 2

rakanuiii, galima 
atskirai. Yra komodė, armo- 
gasu šildomas pečius ir vi- 
smųikių daiktų. Gausit bar- 
nes ipan daugiau nereikalin- 
lubos frantas.

3355 So. Morgan St.

PARSIDUODA rakandai-Fur- 
niture. Pečius ir kitoki daikati. 
Kreipkitės :

3026 So. Union Avė. 
2-ros lubos

REIKIA stiprių vyrų darbui į 
geležies .šapą. Suteikit amžių ir 
patyrimą. Reikės Įnešti kiek pini
gų į kompaniją ir turit suprasti 
angliškai. Suteikit adresų ir kiek 
galėsit įvestuoti. Naujienos, 1739 
So. Halsted St. Box 501.

PARDAVIMUI

.REIKIA automobilių mechanikų, 
7jk'. į vai. Vaikinų j dirbtuvę, $18 
j savaitę. Inžinierių, $40 j savaitę. 
Virėjų $30 į savaitę. Vyrų į- ga-| 
lažą, $25 į savaitę. Mašinistų, 75c. 
į valandą. Buferių ir pališiotojų, 
90c. į vai. Porteriu $60 j mėnesį, 
valgis ir guolis. Pokerių, 45ę. j 
vai. Pečkurių, 75c. j vai.

Taipgi turime daug kitokių ivetų.
South

PARSIDUODA grosernė ir 
delicattesėn krautuvė, ' maišytų 
tautų apgyventoj vįdbj* Išdirb
tas cash biznis,- nešantis gerą 
pelną. Paitluosiu pigiai.

H 14(16 So. Peoria St.

Park Emplo.ynient Ageucy 
4191 S. Halstcd St.

2nd floor

REIKALINGA peijilerių: dąybas 
pastojus gelmėms ■ I
nuėstų rašykit laišku kur ir kiek 
dirbote. Mes duosim ant žednodirbote. Mes duosim ant žedno 
klausimo atsakymus. ' 

Bridgeport Painiing Cų.
7 3149^8. Hftkted St., Chicago

Tel. Yards 7'282

REIKALINGAS kriauius prie 
vyriško ir moteriško darbo prie 
prosavojimo. Nuolatinis darbas.

2537 W. 63 St.

REIKALINGAS patyręs virė
jas. Turi mokėti kalbėti lenkiš
kai. Darbas pirmos klesos 
tauracijoj.

1521 Milwaukee Avė.
- Ilumboldt 2242

res-

REIKALINGAS karpenderys 
prie darbo Dantisterijoje.

Atsišaukit:
King Dantiste, 
1545 W. 47 St.

AUTOMOBILIAI
CiliRIAUSI proga padaryti pini

gų ir pradėti gerinusį biznį. Par
siduoda E'ųnd Irokas su tabakus 

Biznis 
Pai'da- 
vietos.

siduoda Foad 
bizniu ir su koslumeriais. 
išdirbtas. Parduosiu pigiai, 
vimo priežastį palirsit ant

John P. Legeika, 
3351 S. 1 laistei! St.

PARSIDUODA restauracija 
lietuvių, lenkų apgyventoj apie
linkėj, arba didelių dirbtuvių. 
Sergu, turiu greit parduoti.

3711 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA Restoranas ii 
Lunch room. Gera vieta, netoli 
naujos rinkos,

920 ^l'4th ST. '
....................................................................  ■ f ■ ■ ■ •

PARSIDUODA grosernė, taipgi lan
ko ir visokių kitų reikmenų. Yra 4 
kambariai dėl pagyvenimo. Garažas 
priguli prie groąernės. Parduosiu pi
giai. Turi būti parduota šią savaitę. 
Pardavimo priežastis — einu j kitą 
bizni. .

4422 S. Honore St.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda restauracija su room- 

ing hou.se ir namu, arba be namo. Ge
ras kampas dėl biznio. Parduosi” 
pigiai.

Atsišaukite
2462 Blue ląjand Avė.

' PARDAVIMUI saldainių, ice
šokių s:uulkmenų kraiui

2857 S. Union Avc.

PARDAVIMUI bučernė la
bai pigiai, randasi lietuvių ap
gyvento.] apielinkėj. Savinin
kas turi parduoti iš jnicias- 
ties ligos.

57<M) W. 63 St., ( .learinu, III.

PARSIDUODA cash bučernė, 
maišytų tautų apgyvetdoj upic- 
linkėj. Mainyčiau ant namo 
arba

Mainyčiau 
loto.

106 S. 5th Avė.
May\vood, III.

-------------- --------------------------- ;----------------------------------------

PARS11>UODA storas, kendžių 
ice crcamo, sodos, cigarų ir ciga- 
retų. Vieta gerai išdirbta per daug 
metų, netoli lietuviu bažnyčios, 
lietuvių apgyventoj vietoj.

1137 So. 49 Ct., 
CICERO, 1LL.

PARDAVIMUI automobilius Hud- 
son ir Marųior, abidvi mašinos ge- 

norit.ros, galit pasirinkti katrą 
Gausit bargeną.

; -' . 330() £o> Union Avc.
REIKIA patyrusių operator- ' 2 lubos frontas

kų prie spėka varomų siuvamų

MOTERŲ

mašinų
Englander Spiūng Bed. Co.

3961 So. Lowc Avė.*
—~

hORDAS 1 tono trojkas, 1923 
metų, parduosiu pigiai arba
mainiusiu į pasažierinį karą.

3362 lx>we Avė.
Ant antrų lubų

MO’rElU! virėjų. $30 į savaitę. 
Imlų plovėjų, $17 į savaitę. Į krau
tuves, $15 į savaitę. Janitorkų die
nomis ir naktimis, 40c. į vai. Mer- ■ 
ginų į dirbl.uves $18 į savaitę. Lo-i' 
vų taisytojų, $16 į savaitę. Maši- 
terkų, $20 į savaitę. femluoh. Daiktai

(icijisil lies viiia i ii
South Park l'jnplo.vmenl Ageucy šalį. Kreipkitės i Naujienų Skyrių 

4191 So. Halsted SI. 
2nd flo.oj'.

RAKANDAI

PARSIDUODA Hurdware ir peiu- 
ti> krautuvė; galiu jiriimti namą į 
mainus; primokėsiu jei reikės. Biz
nis išdirbtas, nėra konkurencijos. 
Pardavini) priežastį palirsit ant 
vielos. Kreipkitės:

6037 S. Stale SI.

PAJĮ31DUĮJDa\ 4 kambarių fa
nų (ąMTiilorkų, $20 j savaite. Vei- Lindai-lurniturcs; galima sykiu ir 

• ......... . ‘n-*ktai visi geri,
apleiilžiu šią 

r. i. - ... (

3210 S. llalsled SlJ
Nr.- 210

PARSIDUODA rukandai-fur- 
niture 3 kąmbairių, nupirksite 

REIKALINGA moteris arba pigiai. Pardąviino priežastis — 
mergina prie namų darbo.

4051 Archer Avė.

vyro mirtis.
3338 So.Auburn Avė 

'.......... ,2 lubos

PARDAVIMUI grosfernė, įs
teigta 22 metai, savininkas eina 
iš biznio, yra geras stakas ir į- 
rengimas, 6 dideli kambariai už
pakaly, geroj vietoj. M. Keane, 
522 W. 43 St

PARSJDUGDA 
PULBOOM, 
GEROJ VIETOJ. 
PIGIAI *'

. 1613 So. Halsted St.
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PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME N AMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMI-2EME
GERA proga gauti darbą pieno iš- 

va z lojimo biznyje. Parsiduoda ark
tis, vežimas ir su kostumeriais; dar
bas užtikrintas, arba kas norėtų ant 
komišino dirbti, prašau atsišaukti.

A. DAUGĖLA,
315] So. Emerald Avė., Chicago, III. 

Telefonas Boulevayd 11727

PARSIDUODA Ice Cream 
parlor. Vieta išdirbta. Gani 
apšildoma, 5 mimai gyvenimui. 
Renda pigi..

Kreipkitės
724 W. 31 St.

PARDAVIMTyt didžiausia Imčer- 
nė, cash ir calry. Pilnai prireng
ta darymiii didelio biznio, Ran
dasi pačiame viduryje So. Chica- 
gos biznio dislriklo. Parduosiu už 
geriausi cash pasiūlymą, arba už 
mažą jmokėjimą, kitus mėnesiniais 
išmokėjimais, bus atdara nedėlioj, 
balandžio 5. nuo 1 iki 5 po pietų 
dėl apžiūrėjimo,

9210 C.oimnercial Avė.

NBMAI-tEMĖ 
BRIGHTON PARK

PARDAVIMUI minkštu gėri-

P A R I) A V I M it r Mes pasiūlome sekamus 18 GATVeS APYGARDOJ 
-----------  namus specialiu bargenu.l Nesigailėkite kada sve- 

2 flatu naujas namas 6 ir 6 Apžiūrėkite juos gerai ir timtaučiai išpirks įusų na- 
kambarių, karštu vandeniu ap- ateikite j musų ofisą visų mus ir pabudavos dideles 
šildomas ant 1 floro. 2 floras dienų nedėlioj. J
pečium ir lotas sale tuščias. Kai- 4525-4529 So. California dien ateina kaip audra. Tai- 
na tik $15000.00. Randas Brigh- Avė., du nauji namai, 2 fia- 
ton Parke. tų, po 6 kambarius kiekvie-

Pardavimui 4 metu senumo na«- Gražus namai, karštu 
namas, įtaisytas pagal naujau-1vandeniu šildomi pirmas
sios mados 5 ir 5 kambariai. UUgštas, platus lotas.
Aukštas beismentas. Kaina tik 
$11000,00. )

Pardavimui nauja 5 kambarių 2 flatų po 
Bungalow, graži vietą. Kaina kas moderniška, ekstra pla- 
tik $7500.00.

Pardavimui 4 ir 4 kambarių 
naujas namas, beistmantas. Bun- mento Avė., trys naupi na- 
galow, stogas. Kaina $11000.00. mai, 2 flatų, po 6 kamba- 

Pardavimui 7 kambarių Cot- rius kiekvienas, karštu van- 
tage, beismantas aukštas ir visi deniu šildomi abudu flatai, 

■ Parduosiu pigiai, ugniavietės, knygoms šėpa, 
pasiniai pečiai, ice baksiai, 
prosinimui lentos sienose ir 
kiti visi moderniniai įrengi
mai.

šildonias ant 1 floro. :
I

pečium ir lotas sale tuščias. Kai-
dirbtuves, kur jau ir šian-

ton Parke,
gi dar turiu du namu ku
riuos galima pigiai nupirkti 
ir su mažai pinigų.

S. MARKŪNAS, 
726 W. 18 St.

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, • 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės jias

Puses akerio lotas, 50 minu
čių iš didmiesčio, Mundeline, ar
ti Mundelino kapinių, 5 metai 
išmokėjimui įskaitant visus į- 
rengimus.- Stebėtinas pirkinys 
dėl katalikų.

. Sahey,
2111 E. 67th St.

Phone Dorchester 2679C. P. SUROMSKIS & CO. 
Rea| Estate

Visuomet busit užganėdinti
• 3352 S. Halsted St.

Tel. Baulevard 9641

PA R DAVIMUI 2 pagyveni
mo medinis namas. Maudynės 
ir elektra. Namas visas geras. 
Kaina $3„000.00.

Kreipkitės :
506 W. 33rd St.

4236-4238-4242 So. Tal- 
inan Avė., trys nauj namai, 

6 kambarius, vis-
NAMAI., Mt. ureemvond. Kai 

na $3,500 ir atigščiau. G kam
barių, strcco, $5,500. Gera 
transportacija. Uni vcrsal

Phone Bevcrly 1675

Parsiduoda arba mainosi nau
jas kampinis mūrinis namas ant 
dviejų pagyveenimų po 6 kam
barius. Naujos mados įtaisymai.

Savininkas
4458 S. Sawyėr Avė.

Niuiji mūriniai namai, 2 pagyve
nimai 4 katnbarius, unkštus ce- 

i. amudynės, elek
tra, skalbyklos, tile maudynės ir 
prieminei, ąžuolinės padlagos, įmo- 
kėt $3000. Kaina tiktai $10,200.

BRIDGEPORTO
Bizniavus nuwinis namas 

Halsted gt., krautuvė ir 7 kamba
riai, elektra, amu'dvnės. Kaina tik
tai $850t>.

MŪRINIS namas ir extra lotas, 
2 pogyveniinai 5 ir 6 kambariai, 
maudynės, elektra ir aukštas 
pas, $8500.

CIIAS. J. BAGDZIUNAS & 
736 VVes 35th St.

Ofisas atdaras nedaliomis 
vai. po pietų, vakarais iki 9 vai. 
vakaro, seredomis iki 6 vai. vak.

i __  • • i • • iiini<ii ix> ‘t iltiniu
♦ laikoma ir visokių montuotas skiepus

» • 1 • • ••• • 1H.11smulkmenų. Nupirksi! pigiai.
Kreipkitės:

3343 S. Morgan St.

tus lotas.
5815-5817-5819 So. Sacra-

ant
BARGENAS

Parsiduoda groserne, priešais 
dirbtuves, visokių tautų apgy
venta. Priežasatj patirsite 
vietos.

2300 W. 48th PI.
Cor. Oakley Avė.

an skle-

CO.

iki 2

PARSIDUODA grosemė ir bučer- 
nė geroj vietoj. Biznis išdirbtas pėr 
15 metų ir neša gerą pelną. Par
duosiu pigiai tik už $1500; $50( 
įnešti, o kitus ant išmokėjimo. Prie
žastis pardavimo, važiuoju ant Tarnui.

704 W. 120 St.

niDfit.lS BARGENAS, DAUG
• ĮPLAUKŲ

parankamai. 1
randasi Marųuette Manor.

Taipgi turim ir daugiau bar- 
genų, nes mes dabar norim iš
parduoti greitai ir budavoti 
naujus namus. Mes npainysim 
ant mažesnių ar didesniu namu 
arba lotų.

JOKANTAS BROS.,
' 4138 Archer Avė.

Lafayette 7674 .

NAMAS ANT JŪSŲ l.OJ’O
5 kambarių mūrinis bųngalow, 

moderniškai Įrengtas, $4950, įinq- 
kėti $1000, kitus išmokėjimais. 2 
flatų namas, garu šildomas, $11000, 
tik trumpam laikui. Atdara vaka
rais ir nedėlioj.

Lakęs Construction Works 
Kampas 58th A So. Robey Sis.

Tel. Republic 6200

DIDELIS BARGENAS. 2 fla
tų mūrinė cottage, 4 kambariai 
iš fronto ir iš užpakalio, 2 ka
rų garažas, tiktai $5,800.

2946 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gfoser- 
nė sena išdirbta vieta. Ruimas gy
venimui. Priežastis pardavimo pa
tirsi! ant vietos, arba mainysiu ant 
namo.

Kreipkitės
3428 Auburn Avė.

Liga priverčia savininką par
duoti puikų 2 aukštų modernišką 
mūriny krautuvę ir fintus, 2 karų 
garažas, prie Halsted ir 54 St. Kai-j 
na $15,500, įmokėti $4,000.

Atsišaukit
CHARLES DETRICK, 

5056 South f Halsted St.

BRIGHTON PARK

PARSIDUODA poolroom su gy
venimui kambariais. Pigi renda. 
'Puri būt parduotas j trumpo laiką, 
nes einu į didesni biznį.

Kreipkitės:
4211 S. Maplewood Avė.

DIDELIS BARGENAS

PARS1DUODA 2 aukštų medinis 
namas. Viršuj 8 kambariai, apa
čioj krautuvė ir 5 kiunbariai; fur
nace šildomas, beizmentas ir 2 ka
rų garažas. Kaina $12,000, $3000 
įmokėti, kili ant lengvų išmokėji
mų.

5306 S. Upion Avė.

bu- 
tau- 
ga- 

die-

PARDAVIMUI grikseimė ir 
černė; biznis cash ir visokių 
tų apgyventoje vietoje. Biznio 
Įima padaryti šimtą dolerių į 
ną. Parsiduoda labai pigiai iš prie
žasties liogs. Taipgi parsiduoda ir 
namas, ant namo yra labai geras 
pirkinis. Kas pirks šį namą, gaus 
už įdūtus pinigus dešimtą nuošim
tį; namas yra ant kampo ir sale 
dar tuščias lotas. Pirk šiandie, o 
ryt gal jau bus parduotas. Kas 
pirmas, tas laimės.

5700 So. Morgan St.

$4900 AU RAVIMO KAINA
5 kambarių cottage, cementinis 

skiepas, kieto medžio grindys, fur
nace šildomas, vana, stogas ap
saugotas nuo ugnies. dideli 
čiai, geri elektros fistures, 
vais išmokėjimais.,

10913 S. Trov St.
Mt. Greenvvood, III.

por-

augštų medinis kampinis namas, 
kambariu flatai, 28 pėdų lotas. demiŠka.

“d:*is bar- $4800
2 augštų mūrinis namas, 2-4 kam

barių flatai, moderniški, 2 karų ga- 
radžius. Specialis • CCl'Tflfi 
bargenar ■ VU

2 bugštu mūrinis namas, 2-5 kam
barių flatai, aržuolo trimingai, nau
jas 4 karų garadžius. fl* 4 
Specialis bargenas

2 flatų, kampinis mūrinis namas, 
4-4 kambarių flatai, furnace šildo
mas, geroje vietoje. fl* 4 OEftfl 
Didelis bargenas ■ OUUU

5 flatų, kampinis naujas mūrinis 
namas, 3 karų mūrinis garadžius, 
rendos atneša į mėnesj $325, cash 
reikia $10,000. Dide- COOEftA 
lisj bargenas U>OfcUUU

2 
2-4

3119-^121 W. ()Oth St., 
I pietrytinis kampas 60th St. 
ir Troy St., 4 kambarių ap- 

’artmentai, su uždaromomis 
! lovomis kiekviename flate 
ekstra, garu šildomi, nauji 
namai,1 labai moderniški.

j 3531 So. Francisco Avė., 
,7 kambarių medinė cottage, 
furnace šildoma, labai mo-

PARDAVIMUI per savinin
kų, parduosiu savo naują mū
rinį, 6 ir 6 kambarių, 2 flatų 
namą, 
tus

MŪRTGECHI -PASKOLOS
...............

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morg’čius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738.

aržuolo trimingai, 
lotas. 3147 W. 63rd 
Phone Prospect 0622

pla-
PARSIDUODA medinis namus, 

storas ir 4 kambariai pagyvenimui, 
netoli kazimierinių kapinių, namas 
naujas, ką tik pastatytas. Galima 
uždėti saliuną; 111 St. and Sawyer 
avė. Vienas blokas \Vest nuo Kedzie 

A. S.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'

PARDAVIMUI grosemė ir bu- 
černė, lietuvių apgyventoje vieto
je. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Priežastis pardavimo gana 
svarbi — liga. Parduosiu už gana 
prieinamą kainą — pigini. Norįs 
galės sykiu pirkti ir automobilių, 
<la naujas — 1923 metų.

St. Masonas, 
915 W. 32 St., 

Tel. Boulevard 2651

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda 2 aukščių namas, 4 
flatai po 4 kambarius. Namas, 
yra pusė muro ir per pusę me
dinis. Kaina tik $4000.00.

• 909 VV.19 PI.

PARSIDUODA
RESTAURACIJA

4648 S. Wcstern A<ve.

________ ■ —.......... I-----  
PIGIAI, PIGIAI

Parsiduoda mažas groseris su ar 
be forničių iš priežasties ligos. 
3 kambariai pagyvenimui. Ren
da $15 į menesį.

4432 So. Honore St.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda namas su groserne 

arba parduosiu tiktai grosernę, yra 
> ruimai, užpakaly biznio, taipgi 
:r garažas. Pardavimo priežastį pa
liesit ant vietos. Atsišaukit

2245 W. 22nd St.
Tol. Roosevelt 8606

..................... . .................—
PARDUODU medini namą, 5y6 

kambarių, su visais įtaisymais, ga
ražas 2 karam; namas randasi 62 
4. ir Homan Avė., prie pat 63rd 
St. Gražiausioj apielinkėj. Parsi
duoda labai pigiai, nes reikia pi- 
ni^ų. Bile dieną galima eiti gyven- 
i Į pirma flelą Savininkas gyvena 
dore 3459 W. 65 St.

Tel. Republic 8528

Publiškas garadžius, 100 pėdų iš 
fronto per 125 Labai geroje apielin- 
kėje, atneša rendų j mėnesį apie 
$800. Parduosiu arba mainysiu j 
2 flatų namą.

DIDELIS BARGENAS
Bučernė ir giosernė, labai geras 

biznis, parduosiu labai pigiai.
Atdara nedėliomis.

B. R. PIETKIEVVICZ & CO
2612 W. 47 St.

PARDAVIMUI medinis narnas su 
groserne arba atskirai, 4 pagyveni
mai po 4 kambarius ir krautuvę. 
Rendos neša mėnesyje $90.00,. par
duosiu už labai prieinamą kainą. At
sišaukite

4637 So. Paulina St.
Savininkas randasi krautuvėj, 

matyti galima visada.

2115-19 W. 22nd St., nau
ji namai, yra keturios 1 aug- 
što krautuvės, su privati
niais garadžiais iš užpaka- 
lio, namai neša gerų pelnų.

4048 Brighton Place, 2 
augs tų mūrinis namas, 2 
flatai po 4 kambarius, su 
ekstra lotu.

Mes parduodame minėtus 
namus lengvais išmokėji
mais, o likusias pinigus kaip 
rendų. Atrisite į musų ofi
sų nedėlioj ir mes nuvežime 
jumis savo Automobiliu j e ir 
parodysime ” jums tuos na
mus, 
toli bažnyčių rr‘ mokyklų 
gatvekarių Hhijų.

RUBIN BROS.
3804 So. Kedzie Avė.

Lafayelt<J *5153 ir 6438 
Jei norite telefonuokite nedėlios 

tą ir mes atsiųsime jums savo auto
mobiliu, be jokių jums iškaščių.

—i-----------------------------------------*
AR JUS GALIT SUDĖTI ŠITĄ?

■ _ •. .. \ ■
PARSIDUODA 1 kambarių medi

nė cottage. 
vieno karo garažas. Parduosiu la
bai pigiai, nes greitu laiku aplei
džiu miestą.

Savininkas, 
4630 S. Francisco Avė.

Yra guzas, elektra ir

BARGENAS Už $1000 CASH.
5 gražus nauji kambariai mūri

nė bungalovv, tilo vana, aržuolo 
grindys, furnace šildoma, cemento 
gatvė, netoli mokyklos ir bažny- 
ios, kitus po $50 į mėn., įskaitant 
6% pabikanus, tuojau galite gy
venti, 2916 N. Marmora Avė.

Bąirgenas. Pardavimui lotas 
25x125, tirštai apgyvento] kolo
nijoj, prie 45 place, tarpe Wes- 
tern ir Rockwell St. Atsišaukti 
iki 8-9 v. v. Klauskite Gus The- 
odore, 4355 Emerald Avė. Phone 
Yards 1836.

Visi tie namai yra ne- 
ir

$500;00
įmokėjus, o kitus kaip rendą, nupirk- 
site pigiai, mano 5 kambarių medinę 
cottage, 510 W. 43 PI., yra gasas, 
elektra, vanos, furnace šildoma, gera 
barnė, iki 9 ryto arba po 6 vakare.

IIARRY MILLER, savininkas, 
1145 Tndependence Blvd.
Phone Van Buren 5815

ry-

PIRK larmą ar stok į partne
rius prie pavienio vaikino, nereik 
daug pinigų, tik jei farmos gyve
nimas patinka. Farma puiki, su 
trobom, gyvuliais ir mašinom, prie 
upės ir vasarnamių. Arba mainy
siu į mažesnę farmą. Savininkas 
randas ant viršutiniu lubų iš fron
to. A. Bas, 2000 S. Halsted St.

BARGENAS. 2. 6—6 kamb. fla
tai, mūrinis namas, 1635 S. 50 Avė, 
Cicero. Aržuolo trimingai ir grin
dys. 2 boileriai, porčiai, rendos 
$1'30 i mėnesį. Statytojas ant pa
reikalavimo ir nedėlioj iki 2 vai. 
po pietų.

1635 S. 50 Avė., Cicero

PARSIDUODA keturių flatu biz
niavus medinis namas už $7500. 
vra maudynės, tik reikia e’ektra 
įvesti. Pirmo morgičiaus $3400 ant 
dviejų metu. Rendos ne^a JM65 i 
mėnesi, inešt reikia $2500. Namas 
randasi 8856 Lowe Avė.

Savininkas A. Kaires.
3313 S. Halsted St., 21ubos

PARSIDUODA ice cream par- 
lor, cigarų ir tabako krautuvė. 
Užlaikome ir grosernią. Biznis 
išdirbtas per keletą metų. Apie- 
linkė gera. Tunu parduoti grei
tai, nes turiu du bizniu.

3990 Archer Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių mū
rinis bungalovc, 67 St, skersai ke- 
io Marųuette Parko, aržuolo tri

mingai, furnace šildomas, karštas 
vdnciuo, tile vana, stikliniai užpa
kaliniai porčiai, 2 karų garažas, 
?ash *2500. Phone Prospect 9362 j

PARSIDUODA 2 flatų naujas mū
rinis namas po 6 kambarius. Vė
liausios mados įtaisymai. Karštu 
vandeniu šildomas; 2 karų gara
žas. Gražiausioj apielinkėj Mar- 
quctte Manor. Parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant lotų.

Savininkas
6631 S. Rockvvell St., Ist fl.

! Aukščiau pažymėtos raidės, 
kuomet gerai' sudėtos, sudaro 
vardą žymaus miesto Lietuvoje. 
Kiekvienas atsiuntęs teisingą 
sudėjimą gaus puikų lotą, mie- 
ros 25x125 pėdų Dykai ir išva
lytas nuo. visokių krūmų, vasa
rinėj resortų sekcijoj Wisconsin 
valstijoj.

PARDUODU naują mūrinį namą, Standard Land Assoclation 
2 flatų po 6—6 kambarius. Karš
tu vandeniu šildomas, aržuolo tri- 
mingas ir visi įrengimai pagal vė
liausios mados. Savininkas gyve
na ant pirmų lubų.

3332 S. Union Avė.

NORTH WEST SIDE namas, bar- 
genas, 4 kambarių bungalovv, 13 vai
sinių medžių, didelis vištininkas, 
prie valstijinio kelio, netoli geležin
kelio, 15 mylų iki miesto, kaina $3200, 
mažais išmokėjimais. Grand 
karas* iki 6844 Fullerton Avė.

Atsišaukite
CHAS. REUSS & CO., 

6844 Fullerton Avė., 
Columbus 9328

PARSIDUODA vieno tikro lotas 
su mediniu namu iš 4 kambarių 
su elektra, barne vištinyčia, tvar
tu, vištomis, antimi*, ir Fordas sė
dimas. Viską parduosiu už $3000.

E. Klecka.
106 gatve ir llamlin Avė.

, Mt. Greenwood

Ave.

IKARAI pigiai parsiduoda mūri
nis namas iš 2 flatų po 5 kam
barius, 1 aukštas, vandeniu šildo
mas, antra anglimis; garažas vie
nam karui.

4722 W 13 St.. 2nd fl. 
CICERO, ILL.

BIZNIO namas pardavimui — 3-jų 
Storų mūrinis namas. 5 ir 6 ruimai 
gyvenimui, užpakalyje garadžius. 
Patogioje vietoje. Kaina tik $21,750 
— vieta 3454 So. Italsted St. Kreip
kitės pas savininką.

BENJEMIN B. KANNE, 
3347 So. Halsted St.

DELE1 ligos savininkas yra pri
verstas parduoti savo dviejų fla
tu mūrinį namą prie vienuolyno 
Marųuette Parke. Parduosiu pigiai 
ar mainysiu ant namo ar loto. 
Geistina kad butų \Vest Sidės apie- 
linkė't. Kreipkitės

2359 S. Leavit St.. 2 lubos
Tel. Roosevelt 3398

STEBĖTINA proga; pardavimui 
pigiai restauranas, ant bizniavus 
gatvės, arti mokyklos, biznis iš
dirbtas per 10 metų; proga mote
rims ir vyrams, apsipažinusiems 
su valgių gaminimu. Priežastis — 
važiuoju į Lietuvą.

10822 S. Michigan Avė., Roseland

ČEVERYKŲ taisymo mašinos 
parsiduoda labai pigiai; trys ka- 
valkai finišeris, džekis ir motori
kas. Mašinos nedidelės, parduosiu 
labai pigiai. Pasiskubinki!, bo ne
turiu kur laikyti. Savininkas 
suomei namie.

\Vm. Sabalauskas, 
2345 S. Leavitt St., Chicago

vi-

PA BDAVIMUI anglių ir eks
preso biznis, įsteigtas 20 metų.

Pigiai, nes savininkas pasi
traukia iš biznio.

Wm. Kunkel,
1614 S. Halsted St.

Pardavimui 2 aukščių, 4 fla
tų mūrinis namas. Elektra, ga
las. Visas namas geras. Kaina 
prieinama. Kreipkitės 2 lubos 
užpakaly.

3Š14 So. Union Avė.

NUPIGINTAS BARGENAS

NAŠI .Ė MOTERIS iš priežasties 
vyro mirties yra priversta parduo
ti savo namą, 3 flatų, mūrinį už 
pusę kainos, 1 flataš 7 kambarių. 
2 flatas 8 kambarių, 3 flatas 8 
kambarių ir vienam karui gara
žas. Rendos per metus neša $1680. 
šį mėnesį parduoda tik už $10500, 
pušį įmokėti, o kitus t’Čndos iš
mokės. Per šešis metus ir tris mė
nesius rendų gausį $10500. 
randasi pietvakarinėj daly 
Pasiskubinkit pamatyti. Mes 
ir daugiau bargenų.

Klausk >
J. ZACKER, 

•A650 S. Western Avė.

Namas 
miesto, 
turime

NAUJAME DISTRIKTE

105 W. Monroe St. Suite 1305 
Chicago, Illinois.

MINKŠTŲ gėrimų biznis 
namu parsiduoda pigiai.

Klauskite
Tel. Roosevelt 2939

SU

GARADŽIUS ant pardavimo 
40 karų, gera biznis, West Side. 
Parduosiu pigiai. Partnerių 
sutikimas.

Ghas Bagdon, 
Phone Euclid 381,.

PARSIDUODA 2 aukščių me
dinis namas su basementu ant- 
aukščiu. Elektriką ir gasas. Ar
ti parko.

Pamatyk savininką 
2018 May St.

PARSIDUODA 5 kambarių mūri
nė cottage. Karštu vandeniu šildo
ma. Cementuotas beizmentas. aukš
tas viršus šu grindimis. Porčiai 
miegojimui, vra elektra, vanduo, 
maudynė. 40yl25 lotas. Kaina 
$6500. Savininkas, 5341 S. Norman- 
dy Avė. Vienas blokas j šiaurę 
nuo Archer

ne-

PARDAVIMUI 8 kambarių medi- ------------------ - -------------------------
nis namas, su 3 lotais, cementiniu1 ANT pardavimo stucco namas, 
pamatu, flatai po 4 kambarius, fur- 4y4 kambarių, intikus skiepas, ga- 
nace šildomas, elektra, vana, 2 vis- sas, elektra ir 
tiniųkai, garažas ir barnės; 
$5500, cash $1500. 

J. Hauenschild, 
12146 S. Ashland Avė.

elektra ir amudynės ir visi 
kaina reikalingi įrenginiai. Randasi pui- 

I kioj vieloj, lietuvių apylinkė, arti 
Į vienuolyno ant kerčios bizniavos 
’ gatvės, 69 ir Artesian Avė. Atsi- 

------  šaukit: 2-134 W. 69th St.

2 ĄPT. po 5 kambarius, sun par- 
loras, miegojimui porčiai, 2 karų 
garažas, su 4 ilgšiu, karštu vande
niu šildomas, aržuolo trimingai, 
alyvos bume ris, gerame padėjime, 
kabia $18,000, įplaukų $2,190.

, Savininkas,
6210 S. Talman Avė.

Tel. Prospect 3356

PARDAVIMUI puiki farma, 1’8 
akerių su gyvuliais ir mašinomis. 
Parduosiu nįgiai arba mainysiu 
ant namo Chicagoj. Atsišaukit grei
tai, nes panedėly vaižuosiu ant 
fannos, bo yra resortų pleisas.

Joe Kairiu
5926 S. Elizabeth St.

Parsiduoda North Side mūri
nis namas, 2 pagyvenimų 4 ir 4 
kambariai ir du kamb. po stogu. 1Ja1rnasj.eJe^^a\^all<JU0, 
Elektra, gasas. Tarp Milwaukee 
ir North Avė. Savininkas gyve
na'ant 2 lb. 1528 Eik Grow Av. Į

PARDAVIMUI 4 kambarių

šalytakiai, kaina $1600, išmokė
jimais.

4734 W. 54 St.

PROGA TAM, kas turi lotus ar 
farmą taipgi naują ar mažai var
tota 7 sėdynių automobilių kaipo 
dali Įmokėti; mainysiu namą, ge
ram stovy, medinis, yra 2 pagy
venimai po 4 rūmus, elektra, ga
sas, maudvnės, toiletai ir boilerius. 
Randasi Brighton Parke, biznio 
vietoj prie karų linijos. Rašyk ar 
ateik vakarais po 6 va!^ nedėlioj 
iki 12. Agentų nereikia. •

J* G.
656 W. 18 St., 3 fl. rcar

FARMA Wisconsin valstijoje par
siduoda ar išsimaino į namą arha 
narendavoju. Iš tų trijų kas norite 
kreipkitės prie savininko greitu 
laiku, nes neužilgo apleidžiu mies- 
’ ' 840 AV. 33 Place.

Pirmas flatas

Netoli 55 St. ir Kedzie Avė. nuo Archer .|200 kiekvienas uz 
mes turime bun«alows, 2 flatų k\tus pua'

i kurie tiks jūsų kišeniui. Ateiki- «« «utartį“oblle arba 
PARDAVIMUI groserne ir vi- te ir pažiūrėkite patys. tle etonu ^uc k oo.

Astuoni lotai, 80x125, prie 58
ir Merrimec Avė. trys brokai kaina $5500. Randasi netoli mo

kyklos, parko ir bulvaro. Matykit 
savininką.

6819 S. RockSvcll St. 
Tel. Republic 8744

Telefonu Euclid 2085.

MŪRINIS l)ungalow, karštu van- 
derthi šildomas, sun parloras, grįs
tas augšlas. pleisteriuotas skiepas, 
ugnavietė, knygynas, bufetas, 30 
pėdų lotas, kaina $9500, įmokėti 
$3000.

6337 S. Francisco Avė.

BARGENAS!
6 fialų ir štoras. mūrinis namas, 

geroj apielinkėj, 10 metų senumo, 
su a.ugštu stogu ir beizmentu. 
,Cash užtenka $7,000 ar $8,000. Sa
vininkas gvvena 4229 S. California 
Avė. Tel. Lafayette 4894

PARSIDUODA 6 ruimų medinio 
bungalovv rrateri.iolas. Kadangi 
man nepavelina šioj vietoj medi
nio namo statyti. nupirksit visą 
materijolą už $300.

Kreipkitės:
4819 S. Hamlin Avė.

šokių smukmenų krautuvė. Par
siduoda už gana prieinamą kai
ną. Norinti įsigyti pelningą biz- 
nelį pasiskubinkite. Kreipkitės:

837 W. 33rd Place j

Klauskite Mr. Sawicki. •
John L Sheridan Co. 
5415 S. Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 3630

4944 S. UNION AVĖ.

2 flatų mūrinis, 5—5 kambarių, 
karštu vandeniu šildomas, yra 
elektra, kieto medžio trimingai, ga
ražas“, $10,500, pusę pinigais.

PARSIDUODA 3 IX)TAT 
IR KRAUTUVĖ, 
SU 4 PAGYVENIMUI 
KAMBARIAIS.

1624 Blue Tsland Avė.

PARSIDUODA 2 aukštų naujos 
mados mūrinis namas, 5 ir 6 kam
bariai; 30 pėdų lotas. Kaina $15,- 
500; jeigu kas įneštų $9000 cash, 
atiduosiu už $15,200.

Savininkas,
6032 S. Artesian Avė,

PARSIDUODA labai už prieinama 
kainą medinis namas, 2 fl. po 5 
kambarius ir užpakaly cottage 5 
kambarių, ant Rockweli, netoli 
Archer avė. Arba mainysiu ant lo
to arba nedidelio biznio. Savinin
kas gyvena 3353 W. 38 St., 2 lu
bos iš užpakalio.

Pinigai 
paskolon 
ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus 
komiso

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3301 So. Halsted St.—Boulevard 6775
Rezidencija Lowndale 7960

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knyg\edystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašymo 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

MOKSLO

Pilietybės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

nuo 7 iki 9:30 Vai. vakare.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 So. Halsted St., Chicago, III. 
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai. x

Vyrai visokių amatų mokinkites

MURININKYSTES
Nauju Budu

Lengva išmokti. Greit galima už
dirbti. Nėra kitos tokios mokyklos 
kaip musų. Visą laiką trys instruk
toriai. Blue Prints skaitymas ir ap- 
skaitliavimas mokinamas ekspertų ir 
architektų inžinierių. Dykai prie 
kurso. Visi įrankiai duodami dykai. 
Chicagos didžiausia mokykla.

Pilnas kursas $65, lengvais savai
tiniais išmokėjimais.

Chicago Bricklaying School
2029 Indiana Avė., kamp. 21 st St.

West Side Branch
1441 W. Lake St., netoli Ashland

VYRAI IŠMOKIT BARBERYSTES
Šis Amatas Gerai Apsimoka

Jus galite išmokti šį gerą amatą 
į trumpą laiką. Dienomis ar va
karais. Moler baigę yra ekspertai 
kurie uždirba daugiau, nes jie iš
moksta daugiau. Praktiškas Moler 
mokinimas barbemei. uždirbsite 
kol mokinatės! Prašykit katalogo.

MOLER BARBER COLLEGE
105 S. Wells St., Chicago.

bARBININKŲ
Ar senai jau jus esate be darbo?
Mūrininkai niekuomet nėra be dar

bo. jie uždirba nuo $12 iki $16 į dieną.
Nedaro skirtumo kokį kitą jus mo

kate amatą, murininkystė visuomet 
pasiliks tikra, nuolatinė ir gerai ap
mokama vieta. Jums nereikės rū
pintis apie darbą jei jus mokėsite mu- 
rininkystės.

Mokinkites Murininkystės.
Nuo instruktorių kurie turi 30 me

tų patyrimą, geriausiai įrengtose mo
kyklose Chicagoj. įrankiai dykai. 
Blue print skaitymas ir apskaitliavi- 
mas mokinamas dykai su kursu, ar- 
chitektorių - inžinierių. Lengvais sa
vaitiniais išmokėjimais.

[Mokinkites dienomis arba vakarais.
AMERICAN BUILDJNG 

TRADES SCHOOLS 
4341 W. Harrison St., Kedzie 8688
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Atmintis ir Josios Lavinimas
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(Tęsinys)

Priežastys, dėl kuriu nu
puola atminties galia
Ne rotai pasitaiko žmonių su 

silpna atmintimi, kuri tankiai 
nėra kuomi daugiau kaip laikinu 
apsilpimu, kas pasireiškia visiš
ku netinkamumu ką nors atmin
ti arba greitu užmiršimu to, 
kas buvo išmokta, ar pergyven
ta.

Visiškas atminties nustojimas 
reiškinys gana retas. Užmirši
mu. mes vadiname blogą atmin
tį tuo atsitikimu, jei galva mu
sų, kaip tankiai mes žinių 
nekištame, tuo pačiu visuomet 
tuštėja. Užmiršimo priežastys 
įvairioj, priguli aišku nuo am- 
žiausį, dėlei kokių nors ligų ar 
trukumų tūlų organų išvysty
mo, tačiau tankiai turi čia savo 
reikšmę ir nenormalus atmin
ties vystymas, per jauname am
žiuje pradėjimas ir bendrai nuo 
kitų fizinių trukumų santykiuo
jančių su smagenimis. Pirmame 
nuotikyje užmiršimas paeina 
nuo blogos atminties, antrame 
nuo jos nusilpimo.

Atminties silpnumo žymės 
pas senus žmones pasitaiko ga
na dažnai, šito priežastimi yra 
dalinai nupuolimas pačių gyvy
binių jėgų, dalinai neatsižvel
giame į tinkamą jos naudojimą, 
o dalinai ir kitos įvairios prie
žastys, pasireiškiančios pas kiek
vieną individą tam tikrais pažy
miais ir turinčios dažnai savo 
specifinių žymių.

žinomas visiems mokslinin
kas Linėjus, dar "gi ~prieŠ"su- 
laukdamas senų amžiaus dienų 
būdamas fiziniai pakankamai 
sveiku, taip nustojo atminties 
jėgos, kad norėdamas parašyt’ 
laišką savo žmonos tėvui, priva
lėjo vardą klausti savo žmonos, 
čia nustojimas atminties jėgos 
galima daiktas prigulėjo ir nuo 
per dideliai įtempto jos naudo
jimo.

Bendrai, senose amžiaus die
nose^ kartu su kitais kūno iširi
mais bei nusilpimais, aišku, kad 
ir atmintis, būdama aukštame 
sąryšyje su visu fiziniu žmo
gaus kunu, negali palikti tvir
ta, ji privalo atatinkamai iš
irti, kaip ir viso bendro orga
nizmo dalys.

Dažnai atminties nustojime- 
priežastimi yra romanų skaity
mas, nes gi jie skaitomi be jokio 
noro juos atsiminti, kas be abe
jo veda prie to, kad tokiuose, 
skaitymuose nepakankamai sa
vo mintis įtempiame, dažnai 
skaitydami leidžiame jas klai

džioti po visas šalis, nes gi at
minti tas ar kitas romanas, bu
tų apsunkinimas atminties pa
čiu neprorluktingiausiu budu, 
kam gi gali atnešti kokios nors 
naudos, prisiminimas svetimų 
kliedėjimų; kas gi skaito roma
nus su kitu tikslu, apart to, kad 
sutrumpinus laiką, nuvarius 
nuoboduli, kada gero noro ir 
blaivios galvos rimtesniam dar
bui dirbti nėra. Apart to, nuo 
dažnų romanų skaitymo, kada 
nėra visai minties apie jo atsi
minimą, musų protas įgauna pa
linkimą'visai negalvoti., musu 
atminti' regresuoją. Toksai nuo- 
tikis buvo su vienu žymiu fran- 
euzii rašytoju įlydo.-

Dažnas ronianų skaitymas 
kenkia skaitančiam dar ir tuo 
žvilgsniu, kad didesnė romanų 
dalis savo turiniu, dažniausiai 
skaitančiame sukelia įvairias 
svajones ir norus kokių tai ne
žemiškų dalykų, arba įkvepia 
liguista sujaudinamą, paskui ku
rio seka dažnai -nervų iširimas.

Romanai užinigdina musų 
sveiką protavimą ir atmintį, tad 
šiuo žvilgsniu jie netik kad ne
naudingi, bet dargi kenksn^ingi

Tat asmenys norį ne tik pa
laikyti savo naturalę atmintį, 
bet dar ją patobulinti ir sustip
rinti, niekuomet neprivalo skai
tyti kitaip, kaip su dideliu min
čių ir proto įtempimu ir su noru 
visą tai, kas perskaityta atsi
minti ant visados. Ir skaityto
jas elgsis labai protingai, jei 
laikas nuo laiko paklaus savęs: 
ką perskaičiau aš?

Ir perskaitys dar kartą, jęi 
pastebės, kad perskaitytas daly 
kas nėra pakankamai aiškiu.

Niekas į atmintį neveikia blo
giau, kaip prabanga, ištvirki
mas visa kokios rūšies tat ne
būtų.

Čia pirmą vietą užiryia lytinis 
:štvirkimas pasireiškiąs onaniz- 
me, kuriuo užsiima abiejų lyčių 
asmens.

Tokiais dalykais užsiimant, 
visu pirmu silpsta samprotavi
mo galia, o pagaliau ir pati at
mintis.

Blogai veikia nuolatinis gir
tuokliavimas, kame atmintis ir 
bendrai protiniai gabumai silp 
nė j a ir silpnėja, iki pagaliau vi
sai nustoja savo galios, čia at
minties galios geismas yra re
zultatu bendro organizmo suar
dyme, o ypatingai pakenkime 
v i ršk i n am ų j ų o r ga n u.

žalingumas pasigėrime vi- 
puyf ‘ouiu'i ria mu.ud ns 
musų centralinė nervų si
stema yra užmigdoma,

kitaip tariant ji nustoja atatin
kamo normalaus jautrumo. Tas 
įvyksta ir lengvame- pasigėrime 
ir čia mums tuo pačiu išsiaiški
na tariamasai “nejautimas” mu
šantis girtiems žmonėęnn, kada 
matosi besipilęs iš pradaužtos 
galvos kraujas, o asmuo sako, 
kad jam “neskaudu”. Atatin
kamas alaus kiekis taip pat yra 
kenksmingas ir kuriuo nepriva
lo naudoti kam rupi jo paties 
ir vaikų kaip fizinė taip ir psi
chinė sveikata.

Arbata, kada ji yra tvirta, 
yra lygiai kenksminga, kaip ir 
dažnai vartojama kava. Geriau
siu iš gėrimų yra tyras vanduo.

Žmonės kurie labai daug sa->
vo atminti kreipia į žodžius daž
nai yra. negabus visai skaičių 
prisiminimui ir panašiai. Iš prie
žasčių, silpninančių visąpusį at
minties išdirbimą galima pri- 
skaityti vienapusis jos naudoji
mas, kas neretai pasitaiko pas 
mokytus žmones, kada visos jų 
mintys yra nukreiptos tik | vie
ną jiems svarbų dalyką, kad li- 
kusis pasaulis jiems regis ir ne 
egzistuoja ir išlaukinis pasaulis 
jiems rodosi ant tiek yra, kiek 
tai susiduria su dalyku, kurių 
nukreiptos visos jo mintys.

Tokiame nuotykyje, aišku, 
kad jo atmintis bus išdirbta 
vienapusiai ir kas žinoma blo
gai atsiliepia dažniausia į pačia 
atmintį.

Neretai atmintis apsilpsta ai 
visai ji nustoja savo galės nuo 
jaimės pernešimų, kas visai su
prantama, nes tuo laiku visas 
dvasinis gyvenimus nukreiptas 
ir sukoncentruotas į vieną taš
ką; panašiai veikia išgąstis ir 
meilė.

Pasitaiko, kad tūlai ligai sir
gimo metu išardžiusiai atmin
ties veikimą praėjus ji vėl lie
kasi normali, kartais dalinai pa
kinta ar ir visai pranyksta.

Didelis galvos sutrenkimas 
,ar kokia liga, gali musų atmintį 
visai pagadinti, kurią daug sun
kiau pataisyti, kaip kokį nors 
fizini trukumą.

Būna atsitikimu, kada tūli 
žmonės pamiršta visus tikruo
sius daiktavardžius kas buvo ii 
su musų a. a. prof. K. Būga. 
Nemingąs štai ką apie atmin
ties nupuolimą sako: “Atmin- 
;ies nusilpimas yra surištas su 
smegenų dalelių galės nupuoli
mu pagauti tuos ar kitus paj au
ginimus ant tiek gyvai ir grei
tai, kad tie visi pa jaudinimai, 
vaidiniai ir sąvokos prie tam 
tikru sąlygų galėtu vėl atsirasti 
musų sąmonėje 1

Ir visą minėtą patvirtina tuo

puošė biuožuose apie susituoki
mą, gimdymą ir auklėjimą pa
kalbėsime.

Silpnų,, liguistų, psichiniai bei 
fiziniai nesveikų tėvų, aišku, 
gims ir panašus vaikas, tai to
kių asmenų butų geriausia prie 
vedybų nedaleisti, kad savo pasi
elgimu nedauginti ta nelaimin
goji visuomenės dalis, kokia 
virš minėti yra, be ko kita šia
me dalyko reikėtų iš musų vi
suomenės laukti ddugiau klausi
mu susidomėjimo, kad šiią da
lyką giliau apsĮvarseius ir išlei
dus atatinkamas vedybų refor
mas, ir kad apsaugojus kartą 
nuo išsigimimo. Tai dar atei
ties klausimus, kuriuo vis tik 
teks susirūpinti ir padaryti ata
tinkamus žygidk,

Pasitaiko, kad iš turtingų psi
chiniai ir fiziniai tėvų išauga 
nesveiki vaikai. Tas pasitaiko 
dažnokai ir, žinoma, rftia kaltos 
tos aplinkybės, kuriose, šis kūdi
kis buvo pradėtas ir bendras to- 
imesnis jo dguymas.

•""Bendrai tariant lytinis aktas 
yra svarbus ir rimtas gyvenimo 
reiškinys, kuriuo aišku negali
ma žaisti, jei nenorima savo ir 
busimo vaisiaus pakenkti svei
katai.

Dvasinis tuo metu budrumas 
ir jausmų tyrumas — tai du 
svarbiu faktorių, nuo kurių 
daug kas busimojo vasiaus pri
guli. Ir tik tokiu metu pradėta 
gyvybė gali būti kaip psichiniai 
taip ir fiziniai sveika.

Reikalinga, kad asmenys tuo 
metu šiam darbui atsiduotų ku
nu ir dvasia ir bloga tam kūdi
kiui, į kurį tėvas jį pradėdamas 
žiurėjo kaip į atlikimą tam tik
rų pareigų,. kuris vietoj gerėji-

, --vk^
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WLST rlU.sKAiRf, ILL.,^GRIUVĖSIAI.— vvest Ifrankfort, IH., miestelis, viešnios pa- 
/eist.;j i ki uvą griuvėsių. Jis yra Vienas, labiau.-:.a nukčntėjusių laike nesenai siautusios viešu
os, miestelių.
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dienų pradėsime ir atkreipsime 
atatinkamą domę.

1 Jisai pamažu ir veik nepaste
bimu budu reikia pereiti nuo 
lengvo prie sukesnio, nuo trum
pesnio laiko prie ilgesnio, nuo 
paprasčiausio prie sudėtinesnio, 
jei mums, rupi išauklėti gera 
vaiko atmintis.

Jau trečius metus kūdikiui 
einant, galime duoti vartyti 
knygas su piešiniais, rengtis, 
l<,ad vaikas atmintų piešinių var
dus, vienapusio atminties lavini
mo reikia vengti. Pirmiau, no 
vaikas sulaukia 5 metų, atmin
ties sistematinis lavinimas blo
gai Į jį atsiliepia, kaip fiziniai 
taip ir psichiniai.

Kaip užlaikyti sveika at
mintį ir ja sustiprinti
Paviršutiniai išrodo, kad čia I

esama dviejų dalykų, tikrumoje 
vienas ir tas pats.

i Mes skiriame atminties kultū
ros dvi rusi: 1) naturalę'atmin
ties kultūrą ir 2) dirbtiną at
minties kultūrą.

Gera, naturalę atmintis pasi
taiko pas žmones nesančius di
delio1 išsilavinimo, nė didelio iš
auklėjimo ir pati tokių žmonių 
atmintis turtinga yra tuo, kad 
visa tai kas matyta, girdėta ar
ba pergyventa, užsiliekta taip 
tvirtai, kad tiesiog visą tai ma
tant darosi nuostabu.

Dirbtina, gera atmintis, gau
nasi, kad mes nuolat plėtojamo 
prigimtąją jos galią, nuolat pa
pildydami naujomis žiniomis, 
suteikdami patogesnes tam ap
linkybes.

Tokį atminties lavinimą mes 
vadiname dirbtina atminties 
kultūra; jei tokių stengimosi 

žinoma, privalome atsižvelgti į 
paties valgio rųšį ir laiko tar
nus, kokiame vartojame valgį.

Kas link gėrimo čia aprube- 
žiavimai nustatyti sunku ii ben
drai nestatoma, žinoma priimant 
domėn tai, kas buvo aukščiau 
apie gėrimus kalbėta.

Miegas
Yra nemaža žmonių, kurie 

laikosi nuomonės, buk tankiu ir 
ilgu miegu įgauname proto 
jautrumą, tada, kaip kiti sako, 
kad miegas visai veik nereika
lingas ir yra laiko, gaišinimu, 
todėl jie ii stengiasi kuo trum
piausiai miegoti. Netiesą kalba 
kaip vieni, taip ir kitj.

Ilgesni# 8 vai. miegas netvir
tina musų dvasios bei kūno, o 
tik silpnina jį; ir niekuomet 
žmogus miegojęs 7—8 vai. ne
sijaučia blogiau už persimiego- 
jusį. Žmogus miegąs 5 vai. ir 
bendrai mažiau 7 vai. nejaučia 
nei to jaunumo, kas jaučiama 
normaliai miegant.

Kad tūlas miegodamas tik 5- 
6 vai. atviromis akimis ir pa
bus ilgiau negu tas, kuris mie
ga 7—8 vai., tačiau klausimas, 
ar jis tuo laiku daugiau produk 
tingo darbo padarys negu anas. 
Jo budrumas yra tik snaudulys 
ir jokio gyvumo bei linksmumo 
jis nejaučia, kas eina ne gero- 
jon pusėn. l

Kad miegas atneštų mums 
pakankamai naudos, reikia, kad 
jis butų ramus, pašalinių jėgų 
netrukdomas, nes gi miegas su 
įvairiais trukdymais bei sap
nais ne tik neatstato išaikvotą 
dienos metu energiją, bet dar 
nusilpnina patį organizmą.

Kad miegas butų ramus ne-

reikia perdaug vėlai prieš gul
siant valgyti, o ypatingai blo
gai virškinamų valgių. Gera 
prieš gulsiant plautis šaltu van
deniu.

Oras
Oras kaip mes žinomo susi

deda iš dviejų žymių'dailų, esan
čių mišijnyje, būtent iš O (de
guonies ir N (azoto), pirmojo 
apitikriai 20%, antrojo 80%.

Nakties metu miegojimas 
kambaryje, kame yra augalų 
negera, nes kaip žmonės, taip ir 
augalai nakties metu įtraukia 
deguoni išleisdami CO2 (ang
lies dvideginį), kame jau sude
gusi anglis aišku negali toliau 
būti organizmo naudojama ir 
bendrai CO2 yra organizmui 
kenksmingas.

Judėjimai tyrame ore
Mums nepakanka geru ir ty

ru oru kvėpuoti dienos ir nak
ties metu, dar reikia daryti į- 
vairius tyrame ore judėjimus.

Tokie judėjimai ne tik gera, 
kad padeda gerai sveikatai išsi
dirbti, bet ir tuo žvilgsniu, kad 
padeda ir musų atminčiai.

Geriausiu judėjimas metu yra 
prieš pietus, arba 3 4 vai. pra
slinkus po valgio.

Laikas, kurį mes užsiimame 
priguli nuo amžinus, judėjimų 
rūšies ir metu laiko.

Manydamas, kad pakanka 
mums pasivaikščioti kambaryje 
yra klaidingas, nes mes vaikš
čiodami lauke įgyjame naujų 
dalykų, musų psichinis gyveni
mas praturtėja.

(Bus daugiau)

•RK11\CAS” ZERiDECHENO,
kuris pasivadino Kurdistano 
entiru, federalinio teismo įsa
kymu tapo deportuotas iš Ame
rikos. Bet atvykus Anglijon jis 
tapo areštuotas ir veikiausia 
bus atiduotas teismui už įvai
rias prigavystes.

BEN GETTELMAN JAMES BARKER
NEBOJA PROHIBICIJOS. — Du VVisconsino valstijos sena

toriai, kurie viešai pareiškė, kad jie nepaiso prohibicijos ir da
ro sau alų ir vyną namie. Jie sako, kad valdžia jiems nieko ne
gali padaryt, nes jie darosi svaiginančius gėrimus namie sau, o 
ne pardavimui.

aktu, kad žmogaus atmintyje 
geriausiai ir tiksliausiai pasilie
ja tie pergyvenimai, kurie įvy- 
<o jaunystės metu, kada musų 
nervinės sistemos jautrumas yra 
didžiausias.

Šituo pačiu mums išsiaiškina 
ir tas, kad prie nuolatiniai ei
nančio atminties silpimo, kas 
normaliai būva senose amžiaus 
dienose, arba prie tūlų ligų, pa
skiausieji pragyvenimai užmirš
ta pirmiausia, tuo pačiu jaunų 
dienų pergyvenimai, įvykę prieš 
telias dešimtis metų pasilieka 
vaizdais ir nustojimas prisimi
nimų sergant atatinkama liga, 
pagijus tenka tik sirgimo laiko
tarpiu.

Atminties lavinimas 
pas vaikus

Jau tik gimusį kūdikį, gimdy
tojai privalo- atatinkamai užlai
kyti, suteikdami sąlygas fizi
niam ir psichiniam vaiko išsi
vystymui užlaikyti, suteikdami 
sąlygas fiziniam ir psichiniam 
vaiko išsivystymui. Bet kuris 
tėvų to netrokšta ir prie to nei
na? Tačiau mes čia nors trtim- 

mosi savo žmonos krūtimis, per
gyvenimu tyrosios meilės, manė 
apie tolimesnius komercinius iš
skaičiavimus arba mokslinius 
klausimus.

Tad štai kodėl, vaikai gana 
mokytų ir išsilavinusių tėvų bū
va tankiai ne daugiau, kaip dva
sios ubagais; kodėl tokiame lai
ke pradėtas kūdikis, skiriasi nuo 
kitų savo protu ir grožiu, ir ko
dėl dažnai pirmiausiai tokių bū
va geriausiai apdovanotas kaip 
fiziniai taip ir psichiniai, neš gi 
laike jo gyvybės pradėjimo vei
ksmas buvo nauju, nenusibodu- 
siu ir su tam tikru patraukimu

Ir štai kodėl pirmagimio teisė 
nėra kokia nors chimera ar ty
čia sugalvotas ir klaidingas per- 
sistatymas.

Išpildę sąlygas, reikalingas 
prie sveiko kūdikio gimimo, 
gimdytojai taip gi privalo rūpin
tis ir tolimesniu jo likimu. Čia 
kartu su psichiniu auklėjimu 
privalo būti auklėjama ir fizi
niai, nes tik sveikame kūne gali 
išaugti ir sveika dvasia.

Mes išauginsimi vaikus ir ge
ra atmintimi, jei nuo pat jaunų 

nėra, o visas triūsas yra gerame 
ir protingame gyvenimo bude, 
tai mes toki atminties buvimą• * v 
vadiname naturalę prigimties 
kultūra.

Geriausių vaisių sulauksime 
tada, jei mes vartosime abu bu 
dus, žinoma tada, kada iš vienos 
pusės fizinė ir protinė pusė bus 
nuolat tvirtinama sveiku ir ra
cionaliu gyvenimu, o iš kitos pu
sės sutvirtinta smagenų veiklu
mas.

Mes čia kiek pakalbėsime apie 
natūralų atminties gerinimą ar
ba kaip mes privalome gyventi, 
kad musų atminties galia nuo
latos augtų ir stiprėtų.

Tat čia ir tenka susidurti su 
higienišku gyvenimo budu, kaip 
ir kokių vartoti valgius, daryti 
fizinius kūno mankštinimus, 
naudotis poilsiu ir t.t.

Tokia dieta turi neabejotinos 
reikšmės į visą žmogaus orga
nizmą, bendrąjį stovį, taip pat 
ir smagenines funkcijas, o kar
tu ir į pačią atmintį.

Mes apie valgį galime pasaky
ti tai, kad jo neprivalomo varto-

PASKANDINTAS ŠMUGELNINKŲ LAIVAS. — Degtinės 
šmugelninkų laivas, buvęs submarinų medžiotojas SB—117, ku
rį ties Long, Island- paskandino po mūšio pajūrio sargybos patro- 
lės laivas. Kartu į dugnąį nuėjo ir 1,800 dėžės degtinės. 16 šmu
gelninkų liko suimta; du pajūrio sargybos nariai’ liko sužeisti

ti nei labai daug, nei per maža, persišaudime.
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Komurasaki
Keymont Vertė V. S.

(Gaili pasaka apie sudužu 
šią porcelinę japonų širdį).

Baisi tat buvo naktis— Pary
žiaus rudens naktis...

Lietus lijo, lijo, lijo..
Bulvarai buvo tušti, slidus ir 

pajuodavę, o begalinės nuogų 
medžių eilės virpėjo sušalę ir ai
manavo tyliai ir skausmingai, 
nes lietus merkė juos ligi šak
nų, nes šaltas vėjas juos kiau
rai putė, nes ore kabantieji elek
tros žiburiai apakinančiai švietė 
ir slėgė dienos ilgesys...

O toji šalta naktis vilkosi taip 
palengva, laip palengva...

O toji laukiama diena buvo 
taip toli.

Och, vargšai sušalę medžiai.
Och, vargšai išvyti Suneš, ku

rie slapstydamies’ bėgo išilgai 
šaltų sienų slankiojo apšviesto
se gatvių kertėse, staiga susto
davo, dairydavosi kruvinu, su
vargusiu žvilgsniu ir alkani, bai
mės pagauti, bėgo toliau ir ieš
kojo ko tai be galo...

Och, neišmatuotas, neapsaky
tas rudens naktį saulės pasiilgi
mas.

Och, sielvartos šauksmai, va
kar merdėjusio žmogaus.

Och, nesuprasti, dar gludinti 
nakties bedugnėse. rytojausxše- 
šėiiai. ’’ 1 .

Ir tyluma!.. Tykojančios bai
mes tyluma, tamsių žaibų, ieš-f 
kančių grobių erdvėse tyluma...

O paskui neatspėjamai balsai 
staiga pakilusio vėjo, kurs išsi-■ 
veržė iš nakties gūolio ir puolė, 
miestan, draskė medžius, ritinė-; 
jasi minkštose, supuvusiose; 
tamsybėse ir įnirtęs draskė sa
vo šaltą minkštą kūną į didžiu
lę, blogai apšviestą vitryną.

Ten, užu tos stiklo sienos sto
vėjo Komurasaki ir bailiomis’ 
akimis Žiurėjo...

O smulkus lietus nuolat lijo ir 
skambios jo ašaros tekėjo per 
stiklą; jei vėjas siautė, viliojan
čiai giedojo, ar laukiniu balsu 
grasindamos rėkė, ar pagrobda
vo už medžių viršūnių ir grūmo
jo jomis Komurasaki, ar vėl ty
liai ir gailiai verkė, laižė lango 
stiklą ir maldavo įsileisti; o už 
jo žiurėjo savo drėgnomis aki
mis žalsva, baisi naktis ir jos 
ašaros pilkos, šaltos tekėjo pa
lengva ir nuolat ir nesustabdo
mai... O jos gilumoj, len už 
šaukiančių, šąlančių medžių ma
tė Komurasaki baisias šmėklas: 
—milžiniški gyvuliai slankiojo 
tarp šešėlių, ugnies akys tyliai 
leptinojo... ar kaž kokios juo
dos blizgančios baidyklės ritos 
pro šalį taip sunkiai, kad vir
pėjo vitryna, ir neaiškioje, mels
voje elektros šviesoje neramiai 
judėjo visa ta /dievų ir žmonių 
minia —sugrusti marmurai, va
ris ir pocelana.

Bet už tai valandos vėl nutil
davo viskas, užmigdavo ir pra
nykdavo.

Vien tik Komtuasaki budėjo.
Parodos vidury, iškilioje vie

toje, tarytum kančių soste, pa
dengtame geltonai raudonu raš
tu kynų medžiaga, stovėjo Ko- 
mumsaki — žydėjo sutemoje, 
lyg žavėtina ir sKausmingu or
laidėj a — o greta jos, iš deši
nes, kėlėsi laibas ir tiesus, kaip 
Narcyaas, Antinojus ir šviesus 
vario išlietas, o iš kairės lenkė
si nuoga dievingai begėdė Vė
lius Callipygę, tokia balta, kad 
net auksiniai rausva, lyg Iš sau
lės spindulių ir raudonų rožių 
kvapo išausta —o gilumoj, už 
jų mirgėjo daugybė kimų, ceza
ry ir prokonsulų, kietų, plėšriu 
saugepimy... -V W y

Kamarasaki 'budėjo—baimės, ; 
nerimasčių vienumos kančios i 
degė joje amžinai gyva Ir grau
žiančia liepsna. Ji bijojo ly niu- : 
riy reginių slankiojančių prieš .

išbalusio veido ir jo de-

i ją

bai- 
bai-

langą, bijojo tą begalinių ligų 
ir šaltų mtktų, bijojo visos tos 
minios, kuri už jos stovėjo, bi
jojo to
gančių akių, kurios kas vakarą
anapus stiklo ilgai, ilgai 
žiurėjo.

.Ją gąsdino nežinomų ir 
šių dalykų chaosas, o toji
si, pikta ją apsupanti tikreny
bė Įgijo kankinančio sapno jė
gos, sapno, kurs nuolat tęsėsi; 
šapo, iš kurio ji atbusti neturėjo 
jėgų.

Ir jautėsi ji tokia viena, tokia 
svetima, tokia liūdna ir tokia 
našlaitė, kad ir nebaisus jai pa
liko didžiaųsi'ąš’ bengalų tigras, 
kurs netoli ’ 1 jos, įreižęs savo 
margą nugarą, žiurėją į ją kru
vinu, alkanu žvilgsniu, kaišyda
mas aštrius dantis ir tykojo... 
šlaiužė į ją... vis arčiau, arčiau...

O Komurasaki, neišpasakyto 
ilgesio, baimės kančių Ir sieTvar- 
tos kupina, siuntė savo- mintis 
į tolimą, tolimii tėvynę...

Ir giliai verkė ilgesio daina... 
...O! žeme mano saulėta!..
Vyšnių sodai žydi rausvi, kve

pianti, spinduliai tęyška iš ža
lių lapų ir saulė žaidžia jais, o 
įvairiaspalvių plaštakių vaivo
rykštė, tarytum ametistų, opa
lų, rubynų spalvynas, juos ap
supa, sukasi, mirkčioja... o lai- 

lis tyliai plaukia, skrieja sal
di, kaip medus, daina, o šaltinė
liai čiurlena,, skamba auksinia
me smėlyje...

...O! žeme mano saulėtai
Matau tave. Jaučiu tave. Esu 

su tavimi...
Štai vėjelis atlėkė nuo 

nųjų kalnų, štai vyšnių 
nes purto ir plaštakių 
rykštę išsklaido! Kaip
nuo medžių rausvi lapeliai, kaip 
sukasi... kaip linguoja Jie žolė
je, kaip krinta į šaltinį ir plau
kia!... Plaukia, kaip ašaros ma
no, kaip nenuilstančio ilgesio 
ašaros.

šešėlis krito ant pušies. Nuti
lo paukščiai. / Susimąsčiusios 
klauso gėlės, tyliai čiurlena upe
liai, o nulinkę bambusai dairosi 
į gelmes, j snaudžiančias dug
ne raudonas žuveles...

...tat gėla mano plaukia su 
tuo šešėliu, gėla, mano gėla...

...ir ilgesys mano ir gėla.

...O! žeme mano saulėta!
O! gimtine mano!... O! gėle

lės, sesutės mano, o paukšte
liai, brolužėliai mano, o žeme 
motina mano! Siela ihano yra 
jūsų ilgėjimos šešėlis.

Mirštu!
Ir kaip gedulos prisiglausiu 

prie auksinių namų mano sie
nų, ...nevarykite jo šalin!

h kaip birt ta chrizantema pra
žydės! namų mano palangėje*— 
...neskinkite jus!

Prąžydėsiu žemoje mano, pas 
jumhTnuvysiu ir tegu rudens 
dieną nuneša mane į jus ir tegu 
mane ašaros jūsų sudegina.

—ir ilgesys...

mėly- 
viršu- 
vaivo- 

lekia

Taip verkė Komuraski ilgėsi 
savo...

O naktis užu lango aimanavo, 
tik jau tyliau, nes aušo, o ve
jas, kovoj nusilpęs, merdėjo. 
Kartins tik minkštu, bejėgiu 
sfarmi daužės į langą, kartais 
tik sudejuodavo ir bandydavo 
medžius draskyt, ir tildavo, 
naktį įveikiančios aušros nuga
lėtas,

Komurasaki nutilo, nes elek
tros šviesa užgeso, pilka, šalta 
aušra žadino laukinę parodos 
minią, o ji, apsisiautus savo ri
li javu auksinėmis > chrizantemo
mis nusagstytų drabužiu?'aukši- 
niais.. saijdulaiš,,slėpė ,už‘lengvo 
Vėdyklių ' stebukjvngų* >jubdiy 
akių ašaros ir baimė, tų visų pa
rodoj susigrudusių būtybių.

D i ena K žengė pa lepgva, bet 
žalsvoje, drėgnoje brėkštoje vis 
aiškiau ir aiškiau. Buvo regi-

mos galvos, galingi pečiai, žiau- dar labiau kentėjo ji savo vie
rios ir plėšrios romėnų akys, 
viliojanti bakchančių žvilgsniai, 
staigus laukiniai gladiatorių ju- 
dėsiai arba keistos, įsižiuirčju-
sios į gelmes somnambulistinės 
Aigipto dievybės.

Baisi jai atrodė visa toji mi
nia-. jaute, kaip ji nekentė jos 
ir pati visa savo žydinčios sielos 
stiprybe niekino ją. Ji biaurč- 
josi kietais jų veidais, lauki
niais judesiais, žiauriais žvilgs
niais, begėdingais žodžiais, ne
pakenčiamu juoku visa ta bab 
tie gyvulių giminė.

O jie visi nekentė to žavėtino 
japonų žiedo; romėnai, graikai, 
barbarai ir Cezarai, dievai ir 
žmonės, rausvos Liudoviko XV 
laikų markryzos —visi, visi jie 
neapkentė Komurasaki, pavydė
jo jai jos viešpatavimo, išnie
kindavo jos grožį, visą jos gimir 
nę. ‘ . •

Vienas tik Antinojus nedaly
vavo jų sąmoksle; jis stovėjo 
greta, ilgesio kupinas, kaistas 
palenkęs galvfį, tarytun^ pražy
dęs ir susimąstęs žiedas; jo die
vinas kūnas išlietas iš gelsvo, 
kaip gintaras vario, kerėjo, al
savo, dvelkė ramybe ir žavėjo 
linijos skaistybe/ Valandomis 
pažvelgdavo į ją savo keistomis 
maloniomis ir drauge neramio
mis akimis, kaip žiuri vandenų 
ir gėlių akys.

O tuomet alpo porcelaninė 
Komurasaki širdele ir svajonės, 
lyg įvairiaspalvės plaštakės, at
lėkdavo į jos suvargusią sielą; 
nutildavo Igėsys, išnykdavo bai
mė ir šviesi, jos smulkių lupe
lių šypsena, kaip pavasario ryt
mečio spindulys, nušviesdavo 
jos meilų veidelį ir saulės švie
soje pražystančių gėlių džiaugs
mas gaivino jos auksinė kūną...

Retkarčiais tik jis pažvelgda
vo į ją, nes dažnai žiūrėjosi Ve
nerą Callipygę, kuri, nepažinusi 
gėdoš jausmo, dievingai stovėjo 
šalimais, nuoga ir tokia graži, 
tokia savo nuogume galinga, to- ( 
kia viliojanti, kad net niūriose 
cezarų akyse geismo aistra lie
psnojo. <

Ir tuomet tylus skausmas ir 
gėda slėgė Komurasaki širdj ir

<^AK1Ų
EXPERTAS
Kreivos akįs ištaiso- 
mos daugeliui tik 
v*ena sykį atsilan- 
kius. Be klorofor- 

mos, l,Ovo išgydytų ant rekordo. 
Ateikite ir gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuris specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerkles ligas

Silpnos akįs 
Skaudamos akįs 
Raudonos akis 
Kreivos .... akįs
Skaudama nosis
Varvanti nosis 
Kreiva .... Ausis 
Nesveika nosis

Kurčios .. 
Varvančio: 
Ūžiančios 
Nesveikos
Skaudanti 
Silpna .... 
Su kataru 
Pasididin.

numoję.
O venera 

žiurėjo, ji j 

porcelaninės japones,

i niekuomet j ją ne- 
nemate tos smulkios 

nematė

neapykanta, ritosi įnirtę ir į- 
temti;

—Diskobolai mete diskus taip 
smarkiai, kad lekiantieji skri
tuliai švilpė ore;

jos žavėtino veido subtelingiau- 
$ių bruožų, nei jos kareivių ir 
saldžių kaip pavasario spinduliai 
akių, kurios žiurėjo taip tyliai 
ir bailiai, kaip miško pieveles 
gėlelė.-, nei jos aušrinių lupų, 
nei jos karališkai puikių rūbų, 
nei jos žemčiūgais nusagstytų 
juodų plaukų—ne, Venera matė 
tik savo ir An finoj aus nuogumą.

Ir tas jos paniekinimas be žo
džių, skaudžiausia kankino Ko- 
murašaki.

žinojo tat tik senas, biaurus 
kynietis, kursai sėdėjo kiek au
kščiau parodoš gilumoje, žiurėjo 
ironingai primerkęs akis, nuo
lat galvą lingavo ir pašiepiamai 
šypsojosi.

O kai diena atėjo, kai saulės 
spinduliai prašliaužė pro nupgų 
šakų tankumynus ir apšvietė 
parodą**— atgijo murmurai, va
ris ir porcelana.

f • .*
Gyvybė ištryško iš visų kūnų, 

žvilgsnių, judesių ir balsų ban
gos ptaukė-. veržėsi į šviesą.

--^Gracijos glaudėsi saulės 
himno ekstazės pagautos;

Gladiatoriai kovojo smarkiau 
ir jų sulankstyti kūnai dvelkė

—Marmuro vežimai,’ aikliųjų 
žirgų nešami, lėkė saulės spin
dulio keliu;
l' —Satyras iš Laterano šoko 

taip apsvaigęs, kad jo kūnas 
mirgėjo ir žėrėjo saulėj, tary
tum vanduo;

šokėjos iš Chioso, supynusios 
rankas, svaigo 
šokyje;

—Merkuras 
taku;

—Zeušas,

kaktą, dabojo Prozarpynos, Pa
nų ir Faunų tarpe;

—Markyzos saldžiai šypsojo
si puošniems, grakščia'] prieš jos 
susilenkusiems, jaunikiams;

(Bus daugiau)

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašom* mašinėlę.

bakchanališkame

plaukė saulėtu

■suraukęs rūsčiai

imnimiiiiipmnmi
SVEIKATA — TIKRIAUSIAS 

TURTAS
MOKSLAS —TIKRIAUSIA VILTIS

'GYDYTOJAS1'
Didžiausias; sveikatos ir mokslo žur
nalas lietuvių kalboje.

“Gydytoj}}” leidžia{ Amerikos Lie
tuvių' Daktarų. Draugija. Redaguoja 
Di’a;A. J, Karalius' if^Dr. S. Biežis.

“Gydytojas”,, juokina kaip apsisau
goti nuo ligų, 'duoda tinkamų patari
mų sveikatos dalykuose ir suteikia 
tinkamai prirengtų mokslinių straips
niu. \

“Gydytojas” talpina gražių paveiks
lų.
UŽSIRAŠYK VISIEMS METAMS

Amerikoje ir Į Lietuvą kaina du 
doleriai metams. Pavienis numeris 20 
centų.

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

Kaina $60
Tuorn! padarysi didėt} amagumą 
pats sau, savo gintinim* ir drau
gams su kuriais o astralinėj i ir 
greičiau galėsi parašyti laiiką ar 
k* kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausts 
raaiinžli su lietuviškomis raidimis 
pasaulyj*. Galima Ir angliškai rą
žyti.

Gaunamas

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str^
* Chicago, Iii,

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS,

KOSULYS
yra vien\ simptomas ir 
užeiti bent kokiame laike, 
kiame atvejyje

Severa’s
Cough
Balsam

gali

suteiks greitą palengvinimą, 
Tatai yra lengvas būdas apsi
saugojimui nuo daugelio pa
vojingų ligų.

Pinigai
iš'

Bridgeporto

T\p McCOWAN
■L* Gy(Jo Hcmorhoidua be Peilio 

eS keu.mo. Nei.tfydy. Netnolek.
6301 So. Purk Avė. •

DEL VYRŲ TIKTAI
Aj mSziesj gydysiu visus pa

cientus, kurie tik ateis, ~ numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir ui- 
sisenejusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta ^nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patj prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra specialumas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

aicjįs 
ausis 

. ausįs 
ausis

gerkle 
gerklė 
gerkle 
gerkle

PATARIMAI DYKAI
FRANKLIN O. BARTER, M. D. 

i 
27 metai prie State gatves

177 N. State St., Chicago, III. 
Tel. Canal 0836'

-....r-11"-- ...........................

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS ’ 
3210 So. Halsted St

J. J. STASULANIS
(EAGLE MUSIC CO.)

SALE!!! PIANO S ALE::!

.3230 So. llalsltil St

čia yra geriausi Playcr Pianai: 
meyer, Franklin, Bakhvin, 
Harding ir Symphony Grahd.

Taipgi vartotų Player Pianų turime, 
kiliuos $20(1 iv aukščiaus. Mės> duodaine aut
len^vij išniokėjiiHų.7 Tii’ipgi-' ssrilus išBiaUjohicį 

ant naujų. , Pas iHiiaAįbO' doleiįą ^pigiaųsyncgu ki- 
toše 'krautume. Ir LictiiYitkų ,KW’ų, lJuiiįų,5AA>lŪų7. 
didziausis pasirink i mus. Irgi Victor Lietuviški
Rekordai tūkstančiais naujų numerių kas savaite.

Chicago, Illinois.

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, 
pleiskanos ir naikinimo darbas 
ranka rankon.

Ryffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.

Prižiurėkit -gerai savo plaukus ir gal
vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 75c 
tiesiog per paštą iš labocatorijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

bet 
eina

Daktaras dėl vyrą 
Praktikuoja 25 mo- 

p? tus — ta’ yra 8®:
t riauaias darodymas,

kad turiu pasisf ki- 
tną ir kad galima 
pasitikėti. Ar na 
taipS i •

^kDR. M. G. MARTIN
W. Madison SU 
Chicago, III.

Suteikiame Europifikas Gyduoles *
SUŽINOK TIESĄ, Wasarmano ban

dymai jugų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ur jus esate 
liuobas nuo ’iiros. ar ne. P/trsilikrlnklt! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Nauja* 
gyduolių eutniaymas, perkeičia praktiką medi* 
clnoje ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduodu filiam mokslifikam gydymo 
metodui. Ai naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
torinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vfilimuiuj ir geriausiu** budus gydymui niri- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų uifc. 
gnnėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia į 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apšiurėjitno ir slapto egzamina
vimo.

X—RAY EGZĄMINACIJA $1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl pardaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tai 
singas gydymas. N^ra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasėtomis 
yia tokios, kokių norite.

Valandos; 9 ryte lig 6:80 po p 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte Ug 

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.
»R. H. G. MARTIN
387 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Martret) 
Chicaro. f H.

L. &F. TA1LORS 
MEN’S FURNISHERS

“THE MEN’S STORE”
3462 So. Halsted St., 2 duris nuo 35 gatves

SIUTAI IR PA
VASARINIAI VIR
ŠUTINIAI PLOS
ČIAI PADAROMI
PAGAL JUSįl
MIERfi NUO

ir aukščiau

Gatavai pasiūti pavasariniai plosčiai nuo
ir aukščiau

Pasiūti iš geriausios materijos, darbas ir pritaiky
mas pilnai garantuotas.
Užsės aky k i te
ilrapanas.

Atdara kat?

ir \vasaros tinkamas
' ■ ■ 'r : ' • ■

nedėlioję iki 12tos dienos

Mes užlaikome aukščiausios rūšies vyrišky apveda 
ly, marškinių, skrybėlių ir čeveryky. Kada orde 
viliosite, tai pasakykite kur matei garsinimų.

AR jys SERGATE?
Ar norite būti išgydytais už 

. ketvirtų dalį paprastos kainos?
Per visų šį mėnesį gydysime 

visus sergančius, kurie tiktai 
atsilieps pas mus už ketvirtą da
lį paprasto mokesčio. Mes gydy
sime jumis tokiu kat budu ir 
tokiomis pat gyduolėmis, kaip 
jus ipokėtumėt pilną kainą. Tas 
spccialis pasiūlymas yra pada
rytas supažindinimui sergančių 
žmonių su labai geru ir pasek- 
misgu gydymu I1OUSE of 
HEALTH.

Tų nužemintą kainą galėsite 
mokėti kuomet jus jausitės gė
riau ir kuomet busite užganėdin
ti, bet už gyduoles ir už seruiji 
jus užmokėsite tada, kada jas 
gausite.

Taip kaip jus 

žiurėtumės į pa

veikslą.

THE HOUSE OF HEALTH
(Federation Bldg.)

164 W. Washinį(ton Str.
Chicago, III.

Užprašome visus atsilankyti, 
sutelksime dykdi patarimus. Gy
dome visus chroniškas ligas, 
kaip tai nervų ligas, odos ligas, 
kraujo ligas, kaip vyrų taip ir 
moterų, reumatizmą, rugštumus 
kraujuje. plaučių ligas, širdies, 
kepenų, skilvio ir inkstų. Viso
kias formas persi salti vmo, ast
mų, ągpymą, skaudulius, odos li
gas ir kitokias ligas, kurių kiti 
daktarai negalėjo išgydyti.

Musų tikras iŠegzaminnvinias 
ir laboratorija parodys tikrą 
Stovį jūsų sveikatos stovį taip 
Indi* knygą. Liga tikrai pripa- 
žiiira taip kaip pusė Išgydyta. 
Egzaminuojame su X-Ray ir su 
imkroskopy ir su opthahnic gy
dome užkietėjimą arterijų. Iš
tiriame spaudimą kraujo, taip
gi vartojame visą mokslinį ži
nojimą dcl gydymo ligų.
Musų nužemintoH kainos tikram 

išcgzaniinavimui $3.00-
Vakindos kasdien nuo 9 vai. 

ryto iki.5:3i) vai. vakare, s ket
verge, šeri <loj •>' subaloj nuo 9 

'ryto iki <8 -vai., vakare, nvdčlioj 
nuo ryl»p;.iki I vai. dieną.

Ateikite ir* .prisidekite prie, 
jūsų kaimynų ir kitų gerų pa
cientų, kurie atėjo į musų ofi
są ir liko išgydyti.

Skaitykit ir pla I i n lul 
NAUJIENAS
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tinti

Staigusis Nosies Glei
vinės Plėvės Įdegimas

-------------------  Rašo Dr. Margelis.--------------------—

(ką

(Arba staigusis nosies kataras, 
arba “šaltis galvoje”)

1. Ką reiškia staigusis nosies 
gleivinės plėvės įdegimas?

Tai reiškia aštresnį ar lėtesnį 
įdegimą tos plėvės, kuria išklo
tos nosies landos, žmogus jau
čiasi gana prastai: galva sunki, 
kartais tik biskį, o kartais ir 
daug skauda, iš nosies teka iš
syk kaip h* vanduo, paskui glei
vėtas, o da toliau ir pūliuotas 
skystymas. ,
2. Kas šitokį įdegimą padaro?

Tam visokių “darbininkų” ne 
stoka. Ir sudėjime čia jų kuo- 
daugiausiai, kad va žmonės ma
tytų, ko reikia saugotis.

(A) Tiesioginiais šitos ligos 
gamintojais,- suprantamas daik
tas, yra bakterijos; vadinasi, 
tam tikri gyvūnėliai, kurie į no
sies plėvę susimetę ir stipraus 
pasipriešinimo neradę, smagiai 
ten įsigyvena ir, smarkiai nuo
dus gamindami, visokių nesma
gumų žmogui padaro. *Tai žmo
gaus sveikatai pragaištingas ši
tų nelabųjų gyvūnėlių darbatj, 
Todėl ir sužinokime, kAš..^er vie
ni tie gyvūnėliai, kurie tokį 
biaurų darbą dirba.

(a) Kataro miKioKokas
žodis kataras reiškia, jau pir
miau išdėstėme, o žodis mikro- 
kokas paeina iš graikų kalbos ir 
reiškia mažą bei apskritą daik
telį, pavyzdžiui, graikiškai 
m ik ros reiškia mažas, o kokkos 
.— grūdas, sėkla, vuoga) yra la
bai mažas ir apskritus gyvūnė
lis. Kai žmogus nosies įdegimą 
turi, tai iš jo nosies išeinančioje 
medžiagoje (glitėj, arba snarg
liuose) paprastai šitų mikrokokų 
nemažai randama. O skrepliuose, 
tai jų būna ir kitokiomis ligomis 
žmogui sergant, kaip antai: 
kvėpuojamųjų vamzdžių įdegi
mas, plaučių Įdegimas, kokliu-* 
šas, etc.

(b) Streptokokas (graikiškai 
streptos reiškia kreivas, Susirai
tęs, lankus, etc.) yra labai mažas 
bei apskritus gyvūnėlis. Strep
tokokai dažniausiai į vieną eilę 
arba glitą susimetę laikosi. Glitą 
nėra visai tiesi , bet dažniausiai 
išsikraipius, išsivingiavus; taigi, 
ir pavadinimas strepto... šitie 
kokai yra labai atkaklus ir bai
liai pavojingi žmogaus sveikatai 
ir net gyvybei. Jie dažnai paga
mina biaurų paodžio audinių įde
gimą, širdies plėvių Įdegimą, 
plaučių įdegimą, etc., etc. Be to, 
jie gana dažnai pagamina , labai 
pavojingą kraujo užteršimą (se
psis ; graikiškai sepsis reiškia pu 
vimą). Daug žmonių šitie kokai 
j grabą nuvaro.

į paodj, idant mirtinai jo kraują 
užteršus. Bet pakol sveikata, 
ypač kvėpavimo prietaisų, yra 
gera, patol šitie kokai nelengvai 
gali žmogų įgriebti. Tik kai 
žmogaus sveikata, juo labiau 
kvėpavimo prietaisų, suįra, tada 
pneumokokai dažniausiai plau
čių uždegimą pagamina. Jie gali 
betgi ir kitokių iškadų žmogui 
pridirbti. Ir pridirba.

(B) O jau netiesioginių prieža
sčių, tai visą krūvą turime. Šitos 
priežastys, iš teisybės, nėra tik
romis priežastimis. Vargiai jos 
kada nors ima ir staigų nosies 
plėvės įdegimą (“šaltį”) paga
mina. Veikiausiai jos tik pade
da tiems kokams, kuriuos nese
nai aprašėme. Jos, tarytum, tik 
prirengia kokams atatinkamą 
dirvą, kur jie galėtų bujoti ir 
nuodus gaminti. O tai reiškia, 
kad jos nusilpnina ar tai tam 
tikrą kūne vietą, — šitame atvė- 
jyj nosies plėvę, — arba ir visą 
kūną. Da geriau sakant, netie
sioginės priežastis tiktai suma
žina kūno atsparos jėgas prieš 
bile kokią ligą atsilaikyti^

0 vis dėlto jos (netiesioginės 
priežastys) yra labai svarbios. 
Ir visai .neabejotina, kad jeigu 
ne jos, tai vargiai kad ir stipres
ni kokai galėtų nosyje kas tik 
jiems patinka daryti. Todėl čia 
jas kuone visai smulkmeniškai 
išdėstysime. Tik gerai šitas ne
tiesiogines priežastis galvon su
sidėk! te, kad žinotumėt, kas jos 
iper vienos yra,' taigi ir matytu
mėt, ko reikia akyvai saugotis.

(a) Visų pirmiausiai reikia 
pačios nosies iškrypimai domėn 
imti, šitie iškrypimai dažniau
siai pasidaro dėl netikusios nosį 
perdalomosios sienelės. Mat, no
sies landa yra lyg ir pertvara ar
ba perdalyta tam tikra kaulo ir 
kremzlės sienele. Kol šita siene
lė yra tiesi ir lygi, tol ir nosis 
paprastai yra gera. • Bet gana 
dažnai ima ir šita sienelė vienoj 
nosies pusėj įdumba, o kitoj išsi
gaubia. Dabar, gaubtasai siene
lės šonas kuone visai užpildo vie
ną nosies landą. Neigi tada čia 
gali kaip reikiant oras įeiti, neigi 
mažiau ar daugiau užkimšta no
sies pusė gali gerai išsivalyti. 
Kokams, kokius nesenai išdėstė
me, čia yra stačiai auksinė vie
ta apsigyventi ir bujoti. Bet da 
blogiau, kad ve nosies daloma- 
jai sienelei iškrypus, gaubtoji 
jos pusė dažniausiai lyg ir gulte 
užgula žemutinę kniauklę. Da
bar jiedvi susisiekia, zulinusi, 
užsigauna, pavargsta, na, o tada 
kokai visu urmu čia puola. Bet 
gali šitame atvėjyj įdegimas ir 
be kokų pasidaryti. Užtęnka

[tas lengviau ir “šaltį” gauna. 
Tai aišku.

(c.) Perdaug šiltas apsiredy- 
mas taip žmogų įšildo ir įkaiti
na, kad jis bereikalingai prakai
tuoja ir ligi gyvam kaului nu
sikamuoja. Visame jo kūne, tai
gi ir nosyj, prieš ligas atsispyri
mo jėga sumažta; o bakterijoms 
tik to ir tereikia. Jos visu urmu 
jį puola.

(d) Bet ir persišaldymas į 
sveikatą neina. Ir jis atsparą 
nusilpnina ir vartus į žmogaus 
kūną bakterijoms atidaro. Kas 
ant savo sveikatos tik nusispiau- 
ja, tas jau gerai žino, kad jis 
peršalęs ne tik “šaltį” gavo, bet. 
ir plaučių uždegimą.

(e) Staigi temperatūros per
maina nemažai visą kūną, juo 
labiau kvėpavimo Įtaisas, sukre
čia, na, ir prieš ligas atsilaikymo 
jėgą sumažina. O tiek daug yra 
neatsargių žmonių, kurie iš šil
tos vietos staigiai į saitą puola.

(f) Sėdėjimas, o jlu itin mie

gojimas, stačiai ant oro sriovės 
yra nemenkas “šalčio” draugas. 
O ir gi nemažai yra tokių neiš
manėlių, kurie taip atsidaro lan
gus, kad liuosa oro sriovė tiesiog 
per juos eitų.

(g) ViemifeJyk perdidelis kaklo 
apvyniojimas, o kitusyk paliki
mas bemaž pliko, jau ne vienam 
neišmanėliui padėjo “šaltį” gau
ti, ir paskui dejuoti: “šaltį tu
riu; vaje, vaje, kaip blogai jau
čiuosi.” 1

(i) Sušlapintas, ypač kojų, ir 
gi su “šalčiu” ranka rankon ei
na.

(j) Perdaug įtemptas ir ilgas 
dainavimas ir kalbėjimas smar
kiai nukamuoja ne tik kitas kvė
pavimo įtaisų 'dalis; bet ir tą 
dalį, ką paprastai nosimi vadina
me. Dabar “šaltį” gauti nesun
ku.

(k) Mažesnis ar didesnis no
sies plėvės sužeidimas duoda la
bai gražią dirvą kokams įsigy
venti. Nosies plėve kaip bema
tai įsidega.

(l) Dulkės, garai, dujos ir vi
sokie nuodingi milteliai nosies 
plėvę erzina, vargina ir taip nu
kamuoja, kad joje nėra pakakti
nai jėgų, prieš kokus atsispirti.

(m) Cukrinė liga, reumatiz
mas, syfilis, etc., ėste -ėda žmo
gaus kūno (prieš ligas atsispyri
mo jėgą. Nosies plėvės įdegimas 
čia gali lengvai atsitikti.

(n) Limpamosios šiltinės, kaip 
tai influenza, tymai, rožė, etc., 
gali nosies plėvės įdegimą paga
minti. i

(o) Kartais nei iš šio nei iš to

ji ubą nuvaro. -* | nuolatinio sienelės . ir kniauklės
(c) Staphylokokas (graikiškai Ulinei kad gleivėtą plėvelę 

stafule reiškia vynuogių kekę)! gaudžiai užgavus ir tenai gyvą
yra labai mažas ir apskritus gy
vūnėlis. šitie kokai paprastai į 
krūvas, lyg ir vynuogių kekes, 
susimetę gyvena; taigi, ir var
das staphylo... Jie nėra taip bai
siai atkaklus ir pavojingi žmo
gaus sveikatai ir gyvybei, kaip 
tai stereptakokai. Vis dėlto jie 
gana dažnai žmogų užpuola ir 
visokių eibių jam pridirbą. Apie 
80 nuošimčių visokių puliavimų 
jstaphylokokai pagamina.

(d) Pnėumokokai (graikiškai 
pneumones reiškia plaučiai; 
įmetimą — kvapas) ir gi yra la
bai mažas, biskį lyg ir pailgas, 
viename gale smailas, kaip ir jo
tis, į mankšteles įsinėtęs kokas, 
šitie kokai dažniausiai poromis 
gyvena, užtat juos dar ir drplo- 
kokais (graikiškai ■ dipltos reiškia 
dvigubas) kartais vadiname, 
žmogaus burnoje jų visados pil
na. Vienas bakteriologas pasa
kęs yra, jog užtenka kad ir visai 
sveiko žmogaus seilių įtirkšti

įdegimą padarius.
įdomu čia pastebėti, jog labai 

retai tenka pamatyti nosį su vi
sai tiesia sienele. Tiesa, ligi sep
tynių metų amžiaus vaikai turi 
tiesią nosies dalomąją sienelę, 
bet paskui ji pradeda iškrypti, 
žinoma, tai nereiškia, kad būti
nai visuose taip pasidaro, bet, 
neapsiriksime pasakę, jog suvir
tum 50 nuošimčių žmonių turi 
gana aiškų šitos sienelės iškry
pimu. Dažniausiai ji būna iš
krypus j kairiąją pusę. O kai dėl 
vietos, tai ji dažniausiai iškryps
ta kaip tik ten, kur žagrikaulis 
su stačiąja rėtikaulio lentele su
sieina.
•*. .t * .4

. X (b) Jėga kraujo indams duo
dančios nervų1* sistemos suiri
mas gana dažnai nosies pievelę 
nusilpnina ir j kokų rankas pa
duoda. O šitos nervų sistemos 
nukamavimo dažniausiai yra ne
tyras oras. Kas gyvena ir mie
ga neišvėdintuose. kambariuose,

“šalčiu” labai lengvai apsikre- 
čiama. Tada nepaprastai daug 
žmonių juomi serga. Tai yra lyg 
ir epidemiškas “šaltis.”

3. Kas si/įdegusia nosies plė
ve pasidaro?

Daugiau nei paprastai kraujo 
subėga; taigi plėve parausta, pa
tinsta ir jos paviršis bemaž 
sai sausas pasidaro. Tai pirmh- 
sai Įdegimo stovis. Neilgai tru
kus čia didelių permainų įvyks
ta. Dabai* plėvė yra gana drėg
na ir išduoda daugiau skysčiaus 
nei paprastai. Tik šitas skysčius 
jau nebėr toks, kaip visada, bet 
jis atrodo lyg ir vanduo, ir jis 
teka iš nosies gana apsčiai. Tai 
antrasai įdegimo stovis. Netru
kus ir šitas skysčius persimaino. 
Jis pasidaro tirštesnis, tęsesnis, 
lipnesnis, turintis gana daug su
gedusių dengiamųjų ląstelių. 
Taigi jis ir atit)do, kaip gleivėti 
pūliai. Ir plėvės ištinimas da
bar biskutĮ lyg ir atslūgsta. Tai 
trečiasai Įdegimo stovis.

4. Kaip ligonis jaučiasi, ir ką 
gydytojas mato?

Padalinkime šitos ligos symp- 
tomus į tris stovius. Taigi,

Pirmame stovyj ligonis jaučia 
lyg sausumą ir niežėjimą nosies 
skylėse. JisJ skundžiasi, kad nu
vargęs, pailsęs esąs, kad ir galvą 
šiek tiek skauda. Toliau, buk ir 
strėnose šaltį jaučiąs. Jis dažnai 
čiaudi. Kartais niežėjimas ir no-

sinyj akies kampe pasireiškia. 
Ligonis skundžiasi, kad ir kvė
puoti per nosį lengvai nebegalįs.

Jo nosį išvidės gerai apžiurė
jus, pasirodo, kad plėvė yra rau
dona, patinus, o jos paviršis vi- 
ai sausutėlis. Ir tiek dar pama

tyti tenka, kad uodžiamoji no
sies dalis nėra taip smarkiai pa
liesta, kaip kad kvėpuojamoji.

Ligonio temperatūra pakyla 
ligi šimto laipsnių, bet kartais ir 
ligi šimfto trijų laipsnių.

Šis stovis dažniausiai pasilai
ko “vos tik kėlės valandas, retai 
kada pasitaiko, kad jis užsitęsia 
nuo vienos iki trijų dienų.

Antrasai stovis atsižymi nuo 
pirmojo tuomi, kad dabar gau
siai iš nosies teka skystutėlė me
džiaga, biėkutį sūri. Ligonis ge
rai nosį išsišnypštęs, lyg ir biskį 
geriau jaučiasi, tik neilgam. 
Ašaros pradeda per veidus rie
dėti, mat, kanalėlis, kurs iš aša
rų maišelio j nosį nueina, dabar 
jau dalinai arba ir visai užakęs.

Nekuriu ligoniai dabar jaučia
si geriau, o nekurie blogiau. 
Vieni sako, kad jiems dabar gal
vą jau netaip labai skauda ir 
kad “veržimas tarp akių” ne 
toks įkirus. Bet kiti sako kaip 
tik priešingai.

šitas stovis paprastai patenka 
nuo dviejų iki septynių dienų.

Trečiame stovyj gleivėti pūliai 
iš nosies teka. Balsas yra nosi
nis ir duslus.

(Bus daugiau)

(Tel. Yards 0024

PIRM PIRKIMO NAUJŲ RŪBŲ 
JUMS APSIMOKĖS

Apžiūrėti musų rūbų valymo patarnavimą. Pereitų 
metų siutai gali būti tinkami vartojimui ir šiems 
metams su pagelba musų atsargio ir tikrai gero va
lymo budo. Kaina už šitą patarnavimą labai maža 
sulyginus su kaina naujo siuto. Mes galime padary
ti seną jūsų siutą kaip naują. Telefonuokite mums 
YARDS 0024 ir persitikrinkit.

MICHIGAN
CLEANERS and DYERS

NĖRA KRAUTUVĖS SKYRIŲ
3511 South Halsted Street

įsteigta 1898 Phonc: Yards 0024
Pavaras paimamus ir pristatomas. Phonc: Yards 0436

Tas Rupi Kiekvienam
Visi gyvenime .turi tą pačią progą dasie- 

' kimo pasisisekimo. Tie kurie padarys
pirmus žingsnius ton linkmėn, dasieks 

fej tikslo.
Atidėjimas tam tikros sumos reguliariai 

iiš kiekvienos algos yra pirmutiniu žings- 
niu. Paskiau reikia išsirinkti atsakanti 
banką toki kaip Home Bank & Trust Co., 
dėl pasidėjimo savo taupymu. ,

ĮĮoms Bank^TRUst (S
, / ' i • X ■ /' ’ I’* ’j A ■'H ' '

iVlihvauke ir Ashland Avenues
Kapitalai: Milijonui jĮol^rių _ Perviršis: $5(jo,00®|4)0
DIREKCIJA SUSIDERA Iš ŽINOMŲ IR ATSAKOM1NOŲ Ž^ONtlŲ

Nariai Federales Sistemos Bankinių Rezervų ir Chicagos Cfearing Assoeiation

A sjS.TATE -

-.jf 
r? > "

Mokėk Pusę— ?
Ne Daugiau!

ETNOLOGIJA (šerno), apdaryta $4, dabar tik $2. / 
GEOGRAFIJA (šerno), apdaryta $4, dabar tik $2. 
GAMTOS ISTORIJA, apdaryta $1.50, dabar tik 75c. 
GAMTOS PAJIEGOŠ, apdaryta $1.50, dabar tik 75c. 
GYVULIŲ PROTAS, apdaryta $2, dabar tik $1. . 
KAIP GYVENA AUGMENYS, apdaryta $1.50, dabar tik 75c. 
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS' IR ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS '

ŽODYNĖLIS, apdaryta $1.25, dabar tik 60c.
18 ANGLŲ KALBOS LEKCIJŲ $5, dabar tik $2.50. ( Z
23 ARITMETIKOS LEKCIJOS (nuo žemiausios ligi aukščiau

siai), $3, dabar tik $1.50.
13 LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKOS IR SINTAKSĖS’ 

LEKCIJŲ $3, .dabar tik $1.50.
TELŠIŲ VADOVAS IR PATARĖJAS, apdaryta $2, dabar tik $1. 
LYTIES MOKSLAS, apdaryta $7, dabar tik $8.50.
NEMATOMI PRIEŠAI IR DRAUGAI ŽMONIŲ, apdaryta $1.20, 

dabai* tik 60c.
SVEIKATA, apdaryta $2, dabar tik $1. 1
ANTRAS KRIKŠTAS, apdaryta $1, dabar tik 50a. 
BEN-HUR, apdaryta $2, dabar tik $1.
MEILĖ IR DAILĖ, apdaryta $2, dabar tik $1.
ItIRTUGALŲ MINYŠKOS MEILIŠKI LAIŠKAI, apdaryta $1.50 

dabar tik 75c.
RAISTAS, apdaryta $2.25, dabar tik $1.10.
TIKRI JUOKAI, ap<laryta $2, dabar tik $1.
VELNIO BAŽNYČIA, apdaryta $1.50,. dabar tik 75c. 
VIENUOLYNO SLAPTYBĖS’, apdaryta $2, dabar tik $1. 
CHIN1JA, apdaryta $1, dabar tik 50c.
Iš MANO ATSIMINIMŲ, apdaryta $2, dabar tik $1.
MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠSIPLĖTOJIMAS,* apdaryta 75c, 

dabar tik 35c.
Pinigus siųskite: money order arba dolerius- ‘registruotam 
laiške. Kas norit kitokių knygų, reikalaukit katalogo. 
Adresuoki!

Margerio Knygynas
2023 St. Paul Avenue - Chicago, Illinois

Hegistering Piano
Palyginkit Gulbransen Muziką Su Bile 

Kokia Kita Muzika Kokią Girdite
Štai kur yra ideališkas instrumentas dėl namų.
Jis suteikia geriausią piano muziką kokią jus 

tiktai norite. Jis taipgi suteikia visokius muzikos 
‘ typus. Ir jus galite groti ant jo su visu savo išreiš
kimu ir jausmu.

Gulbransen Registruojantis Pianas yra pasto
vus investmentas į gerą piano muziką ir labai leng
va groti. Jis niekuomet neišeina iš styliaus. Nerei
kia jokio patyrimo dėl jo užlaikymo ir grojimo. Tik 
uždėkite rolelį ir' grokite.

Gulbransen nekainuoja daug; nedaugiau kaip 
kiti muzikališki in 4 “umentai dėl namų palinksmi
nimo. Jis su jungia visus namiškius į daiktą. Sutei
kia kiekvienam tą, ko kitas jokijs instrumentas ne
gali suteikti — linksmumą, malonumą ir tikrą iš
reiškimą muzikos. Jis nėra brangus. Užmokėti už 
ji pinigai yra kaip ir investmentas, kuris kasdien 
apsimoka savo palinksminimu.

Gulbranšen galima nupirkti lengvais išmokėji
mais.

Jūsų senas bebalsis pianas turi piniginę vertę 
kuomet yra išmainomas į modernišką grand arba 
Gulbransen Registruojantį Pianą.

Daleiskite jums viską smulkmeniškai išaiškinti.

2 metai išmokėjimams

Keturi modeliai nacionalini ;ųikainuoti 
$450 — $530 — $615 — $700 

Grandz$785, Registruojantis Grand $1275

JOS. F. SUDRIK
•S' . , J?-/ J i t 'it- i’_ * c ’ *jr. . .1 A ’• J t

3343 South ilaJsted'Slrccl 
J . 3327 South Halsted Stre et

Garsinkities aNaujienose”
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North America Accordinn Mfg. Co.
Vieta geru 

Ir lenjtvių 
armonikų 
Jnngt. Vai- 
atAjo**. Mm 
nevartotame 

importuotų ar
monikų ; vhl 
muaų 
mentai 
padaryti 
nni. 
«oj. 
darban 
karnas 
komis

in«tru» 
yra 

1 Aio 
Ohlcn- 

ViajM 
atlle- 
ran- 

Re- 
riausio matūrinio. Senas armonika* mainom 
| naujas. Musų naujos armonikos garan
tuotos 5 metams. Reikalaukite musų kata
logo liandien.
North America Accordion Mfg. Co.

928 So. HaUted St . Chienro. III

Kraujo Suirimai
Slaptos 
Ligos

Užkrečiamos
Ligos

Gydomos geriausiu ir pasekmingiau- 
siu metodu

Nauji Arsphenamine ir Luesejde gy
dymai yra ge
riausi ir tikriau
sia išgydymas 
nuo kraujo suiri
mų ir Sifili?. Del 
labai didelio skai
čiaus atsilanky
mo ligonių pas. 
Dr. Ross gydymo 
tų Ilgų, jis galėjo 

kainasDr. B. M. Row atpiginti
35 S. Dearborn St nuo

SATYRA IR JUOKAI
Padaužų Pastabos apie 

Gerus ir Blogus Daiktus
Tautinio krutėjimo 

biuras

Vilak-Elsnic Company
Muzikos krautu*? ku
rioje jus galite gauti 
patarnavimą.

“Viskas Muzikoje”
Taisome muzikališkus 
instrumentus pigiai.
Nepamirškite musų 

adreso.

Tel. Yards 1546 
Res. J1061 So.

Irvįng Avė.
Tel. Beverly 2300 
W. J. Stankūnas 

FOTOGRAFAS
3315 So. Halsted 
St. prieš 33 PI.

Chieago, III.

policija nebaisi, buržujų įstaty- | 
mų jisfii nepaisė. Jisai buvd j 
žmogus susipratęs, tikras kovo- I 
tujas su storkakliais ūkininkais j 
ir buožėmis. i

Ir tavo gįslose, mielas drauge, I 
teka tavo tėvo kraujas ir tu dar | 
tiktai vakar agitavai už buržu- i 
jų sušaudymą ir už lietuviškų j 
menševikų nužudymą, dar tavo i 
bedruimy kabo Lenino fotogra- | 
f i ja. Susiprask, drauge, stok į Į 
atvirą kovą su lietuviškais bu r- i 
žujais, o pasaulio proletariatas ' 
tau didelį paminklą pastatys, i 
Paduok savo darbininkišką ran- 1 
ką draugams IjolšoVikams ir sy
kiu su jais ardyk susirinkimus, 
šmeižk, koliok lietuviškus bur
žujus, nušluok juos nuo šios že
mės—tavyje dar teka akiplėšiš
kas kraujas, tavyje dar verda
lietuviško chamo dvasia, tu esi; 
paveldėjęs chamišką pašaukimą. 
Tik paklausk savo tikrojo pa
šaukimo, o musų judėjime atlik
si milžiniškus darbus”.

Padaužų kvintetas užtikrina, 
kad šitokia prakalba atves prie 
dvasios šventos kiekvieną šąlan
tį bolševiką. Padaužos prašo vi
sų bolševikų gazietu šitą traips- 
nelj

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite “avęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Ge.Jin.«ų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikinu kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPS1CO COMFOUN1) me
stis lengvai prašalina viršrai- 
netas ligas; murr.-s šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 5fic arba dvi už $1.05.

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

Jusliu Kulis
.3254 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

Tuos zau-
Sandaros or-

‘“mokytas”padušką apkabinus apie laimę 
svajoti. Ot, kad apkabintų drau
gūs ranką...

Tai ko belauki, —zenykis, 
Baltrau.

—Bot jeigu gražuolė savo 
kvailumu man gyvenimą suar
dys,-J-kas tada?

—Brolau, maftip patarimas— 
nesiženyk.

O jeigu aš apsiženysiu ir 
busiu tėvas, — koki tai 'laimė! 
Apie tai aš dabar tik svajoju.

Kurių paibelių tad lauki: 
zenykis.

—Lengva pasakyti *— ženy- 
kis... O kas reiks daryti, jei 
vaikų bus perdaug? Tąsyk nusi
kamuosiu, kaip žydo arklys.

—Baltrau, aš maliau, kad 
tau bus geriau nesivesti.

—Klausyk dvasiškas vade, o 
jeigu paaugėję vaikai ims dirb
ti ir maitinti trume senatvėje.

—Tai galimas daiktas,— tid 
apsivesk.

-Bet štai dar galvosūkis: 
prileskime, kad pati numirs,— 
kas man daryti? Stačiog gulk 
kartu su ja į kapus.

- Geriau, Baltrau, visai 
si vesk.

Tai kas gi man daryti, dva
siškas tėve, Tu man nieko tik
ro 
tu 
aš

me randasi įvairių įvairiausių, 
navatnų navatniausių prietikių, 
šit kad ir musų broliai tautinin- 
kia įsismagino ginčytis ir, bra- 
cia, net protestuoti vieni prieš 
kitus dėl kvailumo.
nūs atvožė ALT. 
gano, maždaug,
“spraviedly.vai” sakant, 99 kle
vas ir dar devynias dešimtas 
Rlesas baigęs, Nuduotas redak
torius, A. A. Tulys.

Tie dėl musų tautos gerovės 
kvailumo ergeliai prasidėjo šit 
kaip:

Tūlas “čėsas” atgal iš “San
daros”, maždaug, redaktorius 
A. A. Tūlio išmintybės stalyčos 
išplaukė begėdiškas pareiškimas 
būtent, kad DzimdzLDrimdzi 
artistai darą pragyvenimą par
davinėdami savo kvailumą. Nu

duoto iredaktoriaus purvų sauja 
'drėbta ant Dzimdzi-Drimdzi ar
tistų išvedė iš kantrybės sama
nom apaugusius Chicagos san- 
dariečius. Jie išnešė protesto 
rezoliuciją prieš Mr. Tūlį griež
tai reikalaudami, kad jis atsi
prašytų apšmeižtųjų. “Gudru
sis” redaktorius nebūtų jokis 
gudruolis, jeigu neparodytų sa
vo “gudrumo”. Tad jis atsipra
šydamas Dzimdzi-Drimdzi ar
tistų sako, kad jis turėjęs savo 
makaulėj nuduotą kvailumą, 
tiktai parašęs apie kitokį kvailu
mą.

Padaužų prieteliai ir neprie
teliai visai nesistebėkite, kad 
“Sandaros” redaktorius yra 
kvailumo specialistas, juk jo vc- 
damema laikraštyje kvailysčių 
netrūksta. Matomai., jis yra 
baigęs kokį nors kvailumo fa
kultetą.

šitam klausimui, kaip mato
te, aš galutino nuosprendžio ne
padariau, tad, maždaug, duodu 
“ukazą” Vidaus Reikalų ir Lie
tuvių Tautos Reikalų Ministe- 
riams, kad jie, smulkmeniškai 
ištyrę visus tautos reikalus, iš
neštų verdiktą.

Padaužų Gei't.ra’js Prokuro
ras labai kremtasi, kad musų 
broliai tautininkai, kurįų širdys 
plaka tautiškai, krutinėję licps- 
nojasi tautiškos meilės (liepsna 
ir gyslose teka tyras patriotiš
kas kraujas, akyveizdoj tokio 
svarbaus momento musų tautai, 
išbruko savo kvailumą priekin 
visos tautos. j

—Gemeralis Prokuroras.

Padaužos visuomet mielu no
ru skelbia kiekvieną gerą daik
tą. Pereitą kartą, atsimenate, 
aš nurodžiau kas Lietuvoje pa
gamina tautinį krutėjimą. Ame
rikoje musų tautinis krutėji
mas apmiręs,, nes nėra blusų ir 
kitų gyvūnų, kurie musų bro
lius Lietuvoje taip sėkmingai 
krutina. Vienok ir Amerikoje 
yra visokių krutėjinąų, kuriuos 
mes galime tinkamai sunaudo
ti.

Paskutiniu laiku, kaip žinote, 
Amerikoje įsivyravo “jazz” va
dinami šokiai. Kiek tuose šo
ki uose k Tutėj i mų i r j u d ė j i m u ? 
Ot, sakau, kruta žmonės, vyrai 

i ir moterys: prie šito krutėjimo 
(mes moteris be jokio vargo ga
lime pritraukti. Trumpai sa
kant, Padauža I rekomenduoja 
visiems lietuviams mokintis 
“jazzo 
rai ir moterys, krutėsime ir ju
dėsime kiek galėdami, šituos 
krutėjimus paskui galėsime pri
taikinti savo tautos reikalams.

$12.50 iki $5.00
Delei pasekmingų rezultatų ir labai 
žemų kainų, atsilanko labai daug 
žmonių. Tūkstančiai jau yra pasveikę 
ir yra laimingi. 
Dešimtis gydymo kambarių yra 
skirta dėl sergančiu.

SPECIALIS GYDYMAS 
už RUSE KAINOS 

Gydymas nuo užnuodijinio Kraujo, 
Pūslės, ! 
Viena geriausiai j 
dėl gydymo tų ligų. 
Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau- ^imės jazza šokti, krutėkime ir 
ti geriausį gydymą nuo tų ligų.
Pastebėkite labai žemas kainas

tiktai trumpam laikui
Specialis Intervenous Gydymas. $5 iki ;
$10. Laboratorijos ir X-Ray Egzami- ■
nacija už tą pačią kainą. Lymph Se- pozicija.— Padauža I.
rum Gydymas Silnų Vyrų, $5. Kaulų.____________
Raumenų ir Nervij Gydymas, 
$5. Gydymas Odos Ligų — 
Rays, $3. Rio-Chemic Kraujo 
Gydymas, $40.
Pasitarimas ir Egsaminacija 
Reikalaukite

lietuviams
-ot krutėsinie visi vy-

pa-

ne-
šlapumo ir chroniškų Ligų Kelsime tautos vairią ir jos šlo- 

i įrengtų institucijų cjvilizuotų tautų metodėmis.
Tai, vyrai ir moterys, moki n

judėkime. Aš neabejoju, kad 
mes galėsime krutėti truputi 
kitaip: mes jazzą šiek tiek vap- 

. lietuviškinsime. Tai mano

nepasakai. Tad aš savo pro- 
gyvensiu: šalin abejonėj, — 
ženysiuosi...

pro-

$2 iki 
A etine 
Seru m

Dvkai 
knvgelčs dėl Snecialių 

Ligų—be jokios atsakomybės
Vyrų priėmimo kambarys, 506—Mo
terų priėmimo kambarys, 508—Kal
bame visokias kalbas.

DR. M. B. ROSS
35 S. Dearborn St., kamp. Monroe, 

Chieago.
Penktas aukštas, Crillv Namas 

25 mutai tume Name
VALANDOS:

Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 rvto iki 1 no pietų.

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

Padaužų dvasiško vado 
maždaug sakykla
Pasikalbėjimas su senu 

kavalierium.

pa-

X-Ray .. $1.00

Teko girdėti, kad Baltrus jau 
nupirko deimanto žiedą savej 
paukštukui ir neužilgo rengiasi 
apsivesti.

Dvasiškas vadas nuo savęs 
gali tik tiek pridurti, jog pava
saris yra pavojingas metų lai
kas, o kuomet žilis pradeda ro
dytis galvoje, tai velnias tan
kiai įsimeta uodegon...

—Padauža II.

Jurgio-konsulato maž
daug paaiškinimai

KENTĖJO PO 
GIMDYMO KŪDIKIO

perspausdinti.—Padauža I

Kieno profesija 
seniausi?

Trubelis pasireiškė todėl, 
kad ji pergreitai pradėjo, 
vaikščioti. Pagelbėjo varto-1 
jant Lydia E. Pinkham’s. 
Vegetable Compound. i

Talcville, New York.Tulcville, New York. — “Aš manau,1 
kad jums žingeidu bus sužinoti, kad

PEOPLES
Dentists

Vyrai ir moterys kenčianti. Žino
kite tiesą. Tikra pilna egzaminu 
cija musų specialistų dasiekia pa
čius pagrindus jūsų trubelio ii 
prašalina juos. Nėra spėliojimu, 
tikras ir teisingas egzaminavimas 
musų specialistų siekia pačius pa
grindus jūsų ligos ir juos prašalina 
Nėra spėliojimų, dalykas daromas 
tikras ir akuratiškas. Ar jus turite 
prastą apetitą, užkietėjimą vidu
rių, skilvio skausmus, krutinės arba" 
nugaros skaudėjimus, galvos skau
dėjimą, svaiguli, nervingumą, asth- 
ma, odos ligas, skilvio ir pūslės 
trubelius, gali stones, rupturą, ar
ba privatinę arba chronišką ligą.

Negaišinkite laiko su gyduolė
mis arba daktarais, kurie nesutei
kia pasekmių. Daugelis yra nusi
minusiu ir mano, kad jau nėra pa- 
gelbos. Nenusiminkite Gaukite jū
sų eksperto patarimą ir nuomonę, 
šimtai jau dabar yra sveikais ir 
linksmais. Prisidėkite prie dauge
lio užganėdintų ir išgydytų žmo
nių, kurie atsilanko j musų priva
čius kambarius dėl gydymo kas
dien. \

Mes turime vieną didžiausių ofi
sų Chicagoje, su privatiškais kam
bariais, ir visas modernines elektri
nes mašinas ir aparatus.

Jei jus norite greitų pasekmių 
atsineškite šį skelbimą su savim i* 
gaukite $10 X-RAY egzaminaciją 
ir kraujo spaudimo egzaminaciją. 
Viską už $1.00.

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

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

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

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

atvyko j mane Baltras, 
mudviejų, kaip vienoje 

susimezgė toks maž-

Padaužų gildai ir visam 
šauliui turiu pranešti, kad į lini
ne šiomis nerimaus pavasario 
dienomis buvo atvykęs nebejau
nas kavalierius rodos gauti. Jo 

'vardas... bet juk šventame rašte 
sakoma, kad vardas dalykas vi
sai nesvarbus. Tačiau dėl pato
gumo aš tą kavalierių vadinsiu 
Baltru.

Taigi 
ir tarp 
dienoje
daug pasikalbėjimas: i

Padaužų gildos dvasiškas 
vade, atvykau į tave rodos gau
ti. Pats žinai, laikas dabar ne
ramus—(pavasaris... Visi gyvū
nai pradeda atgyti, nerimti. Aš 
žiuriu į veidrodį: žilų plaukų 
daug. Bet širdis jauna, krau
jas kunkuliuoja. Ilgu, neramu 
vienam. Tad įstrigo man į gal
vą mintis, kad gal butų nepro- 
šalį apsivesti. Ką į tai pasa
kysi, dvasiškas vade?

—Baltrau, — sakau aš —lai
minu tave. Apsivesk. Laikas 
jau. Pats žinai, kad “cnatose” 
mirusiam po-smerčio reikia 
kas po peklą varinėti.

Į —Taip tai taip. Bet jeigu 
natvėję aš vien tik nelaimę 
siu. Pati, kaip rusai sako,
gitara — paskambinęs ant sie
nos nepakabinsi.

: —Baltrau, —sakau aš jam—- 
jeigu vilko bijais, tai ir į miš
ką neužsimoka eiti. Geriau nesi
ženyk.

—Nėra ko griekas slėpti, — 
man ji labai patinka: toki ma
loni, graži, nekalta, naivi kaip 
kūdikis; na, trumpai 
tikras angelas...

—Baltrau, tokiame
neagišink laiko — kuogreičiau- 
šiai apsivesk...

1 Bet dvasškas tėve, kas rei
kės daryti, jeigu koks šalaput- 

’ris ims ir nuo manęs pavers 
jauną pačią. Visą amžių tąsyk 
reikės kamuotis.

—Reikalas iš tikrųjų blogas. 
Na, Baltrau, geriau nesiženyk.

— Visa tai puiku... Bet, žinai, 
sunku vienam gyventi ir šalti}

Gerbiamas pone Jurgi-konsu- 
late: į

Turiu prie tamistos mažą rei
kaliuką. Dalykas štai kame: Aš 
lankau mokyklą ir už poros mė
nesių tikiuosi kunigu palikti. 
Man reikės geros parapijos, gas- 
padinės, keleto šimtų parapijo- 
nų ir kitokių mažmožių. Norė
čiau apsigyventi Lietuvoje, bet 
geisčiau čionais Amerikųje įsi" 
gyti šiokią tokia praktiką. Lau
kiu jūsų prielankaus atsakymo.

1 I —Petras UI...

Kaip sugrąžinti klys
tanti avelė?

gauna 
Visi 

avelių

oz-

že-
ra-
ne

sakant,

atvėjyj

Atsakymas Petrui UI...
Tamista nepatropijai atsikrei

pti į tą Ministerijos departa
mentą, į kurį sulig taisyklių tu
rėjai kreiptis, t. y. į Dvasišką 
Vadą. Bet delei mandagumo ir 
aš galiu Tamstai patarnauti; 
bandau klausimą atsakyti. Ta
mista, matyt, esi gan gudrus. 
Dar kleriku būdamas jau žinai 
ko Tamstai reikės būnant kuni
gu. Tai geras ženklas pasiseki
mo kunigystėj. Viena gera pa
rapija ir geras šansas T'amistai 
yra Lietuvoje, tai kun. Purickio 
parapija. Jis senai jau apleido 
savo stoną ir praktikuojasi bol
ševikų rojaus saldinime. Ta pa
rapija senai laukia gero, darbš
taus kunigėlio. Be to, patarčiau 
kreiptis į musų pralotą Chica- 
goj, arba j vyskupą, rodos, špic- 
burge. Atsiminiau dar vieną 
asmenį, kuris tikrai Tomistai 
pagelbės, būtent, Dr. Graičuną, 
kuris jau senai ieško gero vaiki
no į kunigus, Jis turi parapijų 
ne vieną, bet čielą tuziną. Ta
mista galėsi pasirinkti. Su tam 
tikra pagarba.,

—Jurgis-konsulatas.

Padaužų kvintetas 
daug laiškų iš bolševikų, 
skundžiasi, kad daug 
klysta ir eina kitur, sykiu klau
sias kas daryti. Kadangi, taip 
sakant, visiems norime sykiu pa
sakyti ir duoti patarimų, tai ot 
kas reikia daryti:

Jei kuris draugas purtosi nuo 
kominterno ir bėga iš kuopos, 
aukų neduoda arba su menševi
kais vienoj restauracijoj ko
pūstus srebia — žodžiu sakant, 
išdavikiškų darbą dirba, —tai to- 
kis draugas reikia atgal į revo
liuciją įtraukti, pasakant jam 
atatinkamą prakalbą.^ štai ot 
šitokią:

“Mielas drauge, man labai gai
la, kad draugas pradedi svyruę- 
ti. Atmink, mielas drauge, kad 
tavo tėvas Lietuvoje buvo geras 
peštukas ir monopolkų daužyto
jas
šventimo žmogus.
sus buvo žmonių prietarai, jam

Padaužai kur tai ir kada 
teko toks dalykas girdėtis

Kartą susirinko nedidelė kom
panija — daktaras, inžinierius, 
advokatas ir komunistas — ir 
pradėjo svarbius klausimus riš
ti.

Pavilgė jie biskutį gerkles ir 
ėmė ginčytis delei to, kieno pro
fesija yra seniausi.

—Musų profesija yra seniau
si, — pareiškė advokatas,—kai 
nelabasis Kainas Avelį nužudė, 
juk tąsyk iškilo kriminalinė by
la. Ir aš jums drąsiai galiu pa
sakyti, jog buvo teismas, tardy
mas ir nuosprendis. Nuo to lai
ko ir atsirado advokatai.

—Palaukite; palaukite, ta
rė daktaras. — Kada Dievas 
Adomui iš jo šonkaulio žmoną 
tvėrė, jog reikėjo jį užmigdyti 
ir operaciją padaryti. O tam 
dalykui reikėjo daktaras turėti.

—E, — tarė inžinierius, — 
jus niekus plepate. Mano profe
sija tikrai tris kartus senesnė. 
Kada Dievas iš chaoso pasaulį 
tvėrė, tai jam tikrai inžinieriai 
padėjo. Jie padarė planus dan
gaus skliautams ir žvaigždėms 
ir rojaus sienoms.

—Pakanka jums girtis, —su
murmėjo bolševikas. — Aš Bib
lijos paslaptis pakankamai pa
žįstu: skaitau, galvoju ir darau 
atatinkamą išvadą, kad mano 
profesija yra seniausi. Kad su
tverti ką nors, reikia turėt me- • 
džiagos. Dievas, kaip žinote, 
pasaulį iš chaoso sutvėrė. Pui- ( 
ku. O dabar kyla klausimas, — 
kas gi chaosą sutvėrė? Tad nūn 
jums bus aišku ir suprantama, 
jog chaosą (didžiausią betvar-| 
kę) tik bolševikai sutverti tega
lėjo] —Padauža II.

aš gavau didelę 
pa^elbn -vartojant 
jūsų gyduoles. Po 
ginidyix><r mano tre
čio kydikio, aš per-, 
greitai pradėjau! 
vaikščioti. Prieš: 
pat gimimą mano 
penkto kūdikio, aš 
įgavau uždegimą1 
pūsles ir kitą ligą.! 
Pamačiau jūsų ap-l 
skelbimą Liverpool 

(Anglijoj), aš pradėjau vartoti Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound ir 
tai buvo geriausia mano gimdymas ko- 
kj aš kada turėjau. Kuomet aš tik
tai jaučiuosi blogai, aš visuomet var
toju Vegetable Compound' kaipo toni
ką. Mes nesenai atsikraustėm iš 
Brockville (Canada) aš buvau labai 
užganėdinta, kad viena krautuvė už
sakė man tų gyduolių ir aš jas ga
vau šiandien. Aš nebusiu be tų gy-' 
duolių nei1 už jokius pinigus ir aš re
komenduoju jas visoms moterims 
apielinkėje, nes aš žinau, kad jos pa
gelbės bile kokiai moteriai, kuri var
tos jas”. — Mrs. Agnės Wlngall, 
Talcville, New York.

Moterys gali pasitikėti Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound, jos 
pagelbsti nuo visokių moteriškų ligų. 
Parduodamos pas antiekorius visur.

tai

NO
m

DELDU SPECIALISTAI 
TRAUKIMO DANTŲ 
kurie intraukia juos

BE SKAUSMO
Darome visokias platejcokias norit 

23 metai tame‘name
Ateikite į musų vietą. Trys metai 

atgal kiti čia šalę atsikraustė
Sanitaris Tiltinis 

Darbas 
pavfikelai dėl 

‘ *1 
ligonius 

Visas darbas 
Porcelinės

$4
Runkesnių ligų 
ir daugiau 

išgydome tą 
atliekamas 

ir auksinės

$7
X-Ray

Naluralės plombos $1 
Iš priemiesčių 
pačią dieną, 
laboratorijoj, 
kepuraitės.

Darbas tiltinis ir 
sidabrinės plombos 
nuo $1 iki $4

10 metų garantija
Egzaminacija DYKAI

JAUNAVEDŽŲ FILOSOFIJA.

t. y. didelčs drąsos ir pasi
jam nebai-

Jaunamartė savo vyrui. — 
Prx!Š vestuves žadėjai rojų pa
darysiąs, o dabar nė suknelės 
nenuperki. Ehe! Visi jus, vy
rai, vieno lizdo paukščiai!

Vy/as. — Mano angelėli! 
Kasdien tu vis nesąmonę pra
simanai. Kur gi tu. girdėjai, 
kad rojuj sukneles, dar ir šil
kines dėvėtų..

Tautininku ginčai ir 
protestai dėl kvailumo

322 So. Staae Street
v Tarpe Jackaon ir Van Buren 

Imkit elevatorių iki 3 augėto
Moterų patarnavimas

8130 ryto iki 8 vai. vakare
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po jjietų.

z “l

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekus
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare. Nedėlioj nuo 9. iki 11 ryto.

Dr. w. R.
Kegister, 

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

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagol- 
bos. Gal bųt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J
SMETANA

A. F. CZESNA
MAUDYNES

Lietuvių tautininkų krutėji-

1657 W. 45th St., 
kampas So. Paulina St.

Phone Boulevard 4552

P. CONRAD
Jūsų Senas Draugas

Patyręs savo darbe, visada galiu, kaip žinote, padaryt 
darbą pirmos klesos. Vestuvių, grupų arba pavienius di
delius paveikslus artistiškai ant drobės išmalavoju. Iš 
Lietuvos tėvų, giminių ir jūsų paveikslus sudedu ant vie
no ir: atrodo, kad jie sykiu su jumis nusiėmę. Turiu pa
tyrimą kaip mažus kūdikius nustatyt, kad paveikslas gy
vai ir puikiai atrodytų.

3130 So. Halsted St.

Turkiškos, sulfurinės va
nos ir elektrinis gydymas

Dabar naujai išradome mlnera- 
linesl sierines vanas, kurios yra ge- 
ros-nuo visokių ligų: reumatizmo, 
cirkuliacijos, kraujo ir t. t.

Masažinis braukymas, elektriniu 
ir švedišku budu. Su musų pilnu 
setu instrumentų mes galime su
teikti 25 skirtingus treatmentus.

Namas naujai ištaisyta ir padi
dinta. Yra vietos dėl 150 ypatų. 
Iš toliau atvažiavę gali būti sa
vaitę laiko arba taip ilgai kiek rei
kalinga.

Moterųyskyrius atdaras Utarnin- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Atdara dienomis ir naktimis.

Tel. Blvd. 6369

Garsinkitūs Naujienose

GYDOME VYRUS
$50 & $10

Iki toIimeRnio pranešimo gydy
siu sergančiiiR vyrus tokia maža 
kaina kaip $10.

Ateikite šian
dien, neatidė- 
liokite, nes tai 
yra 
ga. 
gate ir 
n c ,u ž 
nėdinti ? 
norite 
veikti ?
kitę prie ma
nės
no 
rijoj 
minavimo.

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

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

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

Europines 
Gyduoles

TIKRA PAGELBA
Įčirškimai tiesiai į gyslas laike 

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

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:30 vakare. Utarninke, seredoj ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Neda
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DR. W. R. REGISTER
109 N. Dearborn St.,

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

pavojin- 
ser- 

esate 
g a - 

Ar 
pas- 

Atei-

dėl pil- 
laborato- 

išegza-

606 914


