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140 užmuštų katedroje 
sprogusios bombos

Trockis busiąs sovietą 
švietimo ministeris

Vokiečių komunistų vadai 
atsižada Maskvos

Sovietai daug kalinių paleidę 
iš kalėjimų

Sofijos katedroj sprogu 
sios bombos užmušta 

140 žmonių
Apie 200 sužeistų. V isame kraš

te paskelbta karo padėtis

Pareiškia, kad Maskvos dikta
vimas Vokietijos darbininkų 
klasei nešąs ne naudos, 
žalos.

bet

už-

šimtai 
paleistųjų

teeinu ne
tik kontr-:

SOFIJA, Bulgarija, bal. 17.- 
Del įvykusio vakar bombos 
sprogimo Sofijos katedroj, kur 
buvo laikomos šermenų pamal
dos teroristų nužudytam gene
rolui Georgiėvui, užmušta 140 
žmonių, tarp jų dvidešimt mo
terų ir dešimt vaikų. Tarp .už
muštų yra šeši generolai ir trys- 
dešimt žemesnio rango karinin-

Jau 
kadanksčiau buvo pranešta, 

kai kurie Vokietijos komunistų 
vadai, miestų ir valstybių ad
ministracijų nariai, demonstra- 
tingai apleido komunistų par
tiją. Dabar ateina žinių, kurios 
parodo, kad tasai Iraukimasis 
iš komunistų partijos priėmė 
masinį pbudj.

Hallėj, į Merseburge, C.hem-
Po tokio baisaus teroristinionitze, Leipcip?, Frankfurte-ties- 
:*□ šiandie visa Bulgarijos* Mainu ir ištisoj eilėj kitų mies- 

is komunistų veikėjai 
ir partijos atstovai valdžios įs
taigose pask(‘H>ė savo pasit* 
raukimą iš komunistų parti
jos. Savo pranešime, kurį vie
los laikraščiai išspaudino, ko
munistų 
kad jie esą priversti pasitrauk
ti iš partijos dėl to, kad ko
munistų partijos nusistatymas 
ir veikimo būdas neša Vokieti
jos darbininką klasei ne nau
dos, bet žalos.

Pasitraukiantieji komunistų 
vadai ypač aštriai protestuoja, 

buvo|kad Vokietijos komunistų par- 
kalė- 
betgi 
jokių

akto šiandie 
sostinės sujudus. 1 
te tapo paskelbta- karo padėtis. 
Išleista įsakymas, kad nuo 7:30 
vai. vakaro* gatvės butų tuščios 
ir visi gyventojai butų namie.

200 sužeistu
Bomba, matyt, buvo nustaty

ta laikrodžio mechanizmu ir pa
slėpta pastogėj pietinėj kated
ros daly, nes ties ta vieta dau
giausia buvo užmuštų. Be 140 
užmuštų yra dar apie 200 su
žeistą. Katedros priešokis ir 
vidus visas išdraskytas.

Šiandie po pietų gatvėj 
dar nužudytas centralinio 
jimo viršininkas. Šiaip 
nė Sofijoj, nė provincijoj 
neramumų nepasireiškia.

Visi pasažieriniai traukiniai 
stropiai dabojami ir krečiami 
Tvarkai išlaikyti organizuojami 
piliečių sargybos būriai.

Kaip ir kas tą pragarišką ma
šiną buvo pakišęs katedros pa 
stoge i, nežinoma.

Visame kra.š-j tų įžymy 
burn nodotiv I ... ....

veikėjai pareiškia.

Italai neužėmė Jarabubo

pranešimas
Odesos gu- 

apie 120 
Tuksiančiai

BANDYTAS NUŽUDYT BULGARU VALDOVAS Tarptautinė prekybos 
konferencija Romoj

ROMA, Italija, bal. 17.—šian
die čia prasidėjo pirma tarptau
tinė prekybos konferencija. Da
lyvauja 266 delegatų, atstovau
jančių trisdešimt šešioms vals
tybėms. Konferencijos atidą- 
(rynio ceremonijose dalyvavo, be 
premjero Mussolinio, dar ir ka
ralius Victoras Emanuelis.

I Mussolini pareiškė, kad kon
ferencijos tikslas esąs suvieno
dinti Įstatymus, kuriais regu
liuojama ekonominis valstybių 

I vystymus, duoti tarptautinei 
i prekybai visur tolygias garanti
jas, įsteigti ekonominių įvairių 
kraštų jėgų bendradarbiavimą 
ir tarptautinėmis sutartimis su
daryti ekonominę organizacija, 
pagristą solidarumo Įstatymu.

Didelis gaisras Lenkijoj
Beveik visas miestelis nudegė*, 

3,200 liko be pastogės

VARŠUVA, bal. 17. — Kilęs 
piaeitų naktį gaisras beveik 
visą Ryki miestelį, netoli Liub
lino, nušlavė. , Sudegė du šim
tai sankrovų ir daugiau kaip 
pustrečio šimto šiaip namų; ne
sudegusių liko vos šešiasdešimt 

’triobų. Daugiau kaip 3,200 
žmonių liko be pastoges.

Beveik panaši nelaimė buvo 
atlankius tų miestelį 1922 me
tais: tuomet sudegė 137 na
mai. < '

ŽMOGUS UŽMUŠTA.
KINIUI SUDAUŽIUS

TR AP
AUTĄ

• — 1 lig 
nuo čia 

kryžkelėj

Bulgarijos karalius Borisas, kurį praeitą antradienį teroristai 
bandė nužudyti. Važiuojant jam automobiliu į jį buvo paleis-i 
ta keletas šūvių. Karalius išliko nekliudytas — jis neteko lik’ 
vieno ūso, kurį kulipka nuskynė, bet už tai žuvo du kitu ■ 
su juo važiavusiu asmeniu, kurių vienas buvo jaunas gam
tininkas Ilčev, nacionalio muz'jaus direktorius.

PABIS, III., bal. U 
Four traukinis netoli 
sudaužė gelžkelio 
automobilį, kuriuo važiavo vie
nos kompanijos loremanas, 
Bali, 37 metų. Bali buvo už
muštas ir jo kūnas nusviestas 
200 pėdų.

N. Y. PAŠALINO Iš STATUTŲ 
“NETEISĖTĄ” KŪDIKĮ

•ALBANY,’ nTVT, bal. 17. — 
Valstijos gubernatorius Smith 
vakar pasirašė bilių, kuriuo vai 
kui, gimusiam iš nevedusių tė
vų, nuimama neteisėtumo dėmė. 
Visuose valstijos statutuose, vi
sokiuose teismu rekorduose, vi- 
šokiuose dokumentuose * asmens 
taip gimę turi būt vadinami 
“gimę iš nevedusiu tėvų” 
(“child born out of wedlock”), 
pavadinimas gi “neteisėtas” 
(“illegitimate”) uždrausta.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS FOR- 
MOSOS SALOJ

TOKIO, Japonija, ąai. 17. — 
Iš Formosos praneša, kad anks
ti šį rytą ten įvykęs stiprus že- 

imės drebėjimas, žaios pądary-

MATYT, GERA BUVO JO
• PATI, KAD. .

LOS' ANGELES; Cal., bal. 
17. ' Praeita mėnesi buvo
plėšikų nužudytas turtingas 
vietos aptiekininkas Voeckell. 
Dabar atidaryta jo testamen
tas. Visas jo turtas siekia (lan
giau kaip 350,000 dolerių. Iš 
to furip RS ‘‘žraš^ą-\a- 
vo drailgui, ’ James ’A attui, 
2110,000 dolerių, savo sūnui 
150,000 dolerių, o savo žmo
nai 5 dolerius.

Tai bent vardas

\VASIIlN(iT()NĄS. bal. 17.
San T'rancisco imigracijos 

vyriausybė kreipėsi į darbo 
depai tar lentą prašydama de
portuoti vieną siamietį, kurs 
esąs neteisėtu budu įsįgavęs į 
Jungtines Valstijas. To siamie- 
čio vardas toks ištarkit, kad 
geri: 1 Jeieussuieuszc sses
\Villihiminizzissteizzii Hurrizzi- 
ssteizzii.

Neįkandat, a?

Kurdu sukilimo vadas Francijos ministerių ka--^tuo.hnkusnp.
" nešime žemė* (Gebėjimas buvo

vietų pasiuntinybe * liurlinę ga
vo iš Maskvos patvirtinančių 
žinių, kad Trockis grįšiąs Mas
kvon apie gegužės mėnesio pa
baigą ir užimsiąs švietimo ko
misaro vietą.

Dabartinis švietimo komisa
ras iškeliavęs atostogoms i 
sienj.

Daug kalinių palei, ta iš 
kalėjimų

KĖBLINAS, bal. 17. 
Maskvos pranešama, kad 
jovė ir Ekaterinoslave paleistu 
iš kalėjimų daug kalinių. Sako,1 
kad iš Kijevo kalėjimų esą pa-j 
leista apie įtiksiantis, o’iš Ek.i- 
terinoslavo astuoni 
kalinių. Didžiuma 
esą politiniai.

Iš tų pranešimų 
aišku, ar paleista
revoliucininkai, ar taipjau ir 
socialistai.

120.000 vaikų badauja *
KĖBLINAS, bal. 17. Mask

vos laikraščiai vis daugiau ir j 
daugiau žinių spaudine apie( 
biulų, kurs dėl praeitų metų 
neužderėjimo siaučia kai ku
riose gubernijose. Ypač liūdnų 
pranešimų paduoda Maskvos 
laikraščiai apie nelaimingų vai
kų padėti. Vienas 
skelbia, kad, pav., 
lu rnijoj badau ja 
tūkstančių vaikų,
jų sunykę, ligotj. išpurtę nuo 
hado bastosi gatvėmis, maL 
daudami kąsnelio duonos. Dau
gelis jų valandų valandas sto
vi eilėj ties valdžios įstaigo
mis, tikėdamies gauti bent 
kiek maisto, ir pagaliau 
eiti šalin be nieko, Mat, 
valdžia nieko nebeturi.

Milžiniška bedarbių darbinin
kų demonstracija Odesoj
Aplamai padėtis Odesoj be

galo sunki. Siaučia didelis ne
darbas ir vargas, Rusų laikraš
čiai praneša apie ką tik įvyku
sias -milžiniškas bedarbių, de
monstracijas, kuriose dalyvavo 
apię penkiasdešimt tūkstančių 
darbo neturinčių darbininkų. 
Demonstrantai nešė didelius 
plakatus su parašais, reikalau
jančiais, kad valdžia pampintų 
kokio nors darbo ir duotų pa
ramos bedarbių šeimynoms. 
Kai kur demonstrantai išdaužė 
valdžios įstaigų langus. Pu 
liau milicija demonstrantus 
vaikė.

pasmerktas pakarti bilietas sudarytas jaučiamas ir Tokioj.

turi

KONSTANTINOPOLIS, Tm - 
kija, bal. 17. Sukilusių prieš 
turkų valdžią kurdų vadas, šei- 
kas Saidas, kurs praeitą trečia
dienį buvo turkų sugautas, šian
die tapo pasmerktas pakarti. 
Ekzekucijai jis, kartu su keliais 
kitais savo vyriausiais vadais, 
bus nugabentas i dabartinę Tur
kijos sostinę Angorą.

SUĖMĖ DAUG ALAUSPARYŽIUS, bal. 17. — Prem
jerui Painlevė galų gale pavy
ko sudaryti nauja' 
ministerių kabinėta-' 
dėtis yra tokia:

Tarybos pirmininkas ir karo 
ministeris, Paul Painlevė.

Užsienių reikalų ministeris, 
Aristide Briand.

Finansų, Joseph Caillaux.
Justicijos ir tarybos vice

pirmininkas, Julės Sic:g.
švietimo, Anatole de Monzie.
Vidaus, A. Schrameck.
Prekybos, Charles Chaumet. 
Laivyno, Emile Borel. 
Kolonijų, Andre ITesse.
žemės ūkio, Jeąn Durand. 
Viešų darbų, Pierre įgavai. 
Darbo, Antoine Durafour. 
Pensijų, Louis Anteriou.

Francijos 
kurio su-|

P1TTSBURGII, Pa., bal. 16.— 
(Prohibicijos agentai praeitą 
i naktį padarę kratų suėmė 15,- 
iOOO galonų gero stipraus alaus 
Areštuota keturi asmens.

Garsus portretistas mite

LONDONAS, bal. 15. — Pa
garsėjęs. dailininkas, portrietis- 
tas John Sargent, šį rytą mirė 
savo namuose, Chelsea. Mirė 
apopleksija.

Ii ja verčiama pildyti Maskvos 
įsakymus — daryti visa taip, 
kaip rusų bolševikai diktuoja. 
Negalimas, jie sako, daiktas, 
kad Maskva spręstų Vokieti
jos darbininkų reikalus.
Buvusių lyderių persekiojimas •

Nežiūrint vjsų protestų, 
maskviškis vykdomasis komi
tetas nepaliauja toliau perse
kiojęs buvusius vyriausius Vo
kietijos komunistų partijos va-

— Brandlerą, Kalheime- 
ir Radeką. Nieko nepadėjo 
tų trijų komunistinių šulų

pareiškimas, kad jie pasiduodą 
visiems maskviškio 
no” nutarimams ir 
novjevo

£0RR

• v
1S-

dus 
rų 
n g

Oficialis oro biuras šiai die
nai pranašauja:

Chicago ir apielinkė — Nenu
sistojęs oras; gali būt lietaus; 
maža atmainos temperatūroj; 
vidutinis, didžiumoj rytų vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 48° F.

šiandie saulė teka 5:06, lei
džiasi 6:33 valandą.

KAIRAS, Egiptas, bal. 17.— 
Italijos legaeija Kaire oliria- 
liai užgina pranešimus, kad 
buk italų kariuomenė užėmust 
Jarabubo oazę Kirenaikoj, va-, komunistą 
karinėj Egipto siėnoij.

“kominter

Vokietijos 
subolševi- 
jo sekėjai

Austrijoj 200,000 
bedarbiu

Kanclerius prašo Tautų Sąjun
gos pagalbos

KUBOS KONGR. PASKELBĖ 
NAUJĄ PREZIDENTĄ IR 

VICEPREZIDENTĄ

HAVANA, Kuba, bal. 17. — dėl 
Bendra Kubos senato ir atsto- mas 
vų buto sesi ja vakar oficialiai t esąs 
paskelbė Kubos respublikos pre
zidentu Gerardą Machadą, o vi
ceprezidentu Karlosą de la Bo
są. Savok pareigas jie pradės 
eiti nuo gegužės 20.

težins” 
partijai 

kinti. Zinovjevas'ir 
tvirtina, kad visi trys jie vis
labiau -ir labiau nutolsta nuo 
komunizmo ir persiima men- 
ševistinemis idėjomis. Be to 
jie visi trys rėmę Trockį, o to- 

dapartinis jų pareiški- 
nedaug ką sveriąs. Tai 
tik taktikos “triksas”,

akių muilinimas. J’e turį būt 
aštriai dabojami.

SMARKUS ŽEMĖS DREBĖJI
MAS ĮREGISTRUOTA

V1ENNA, Austrija, bal. 17. 
— Austrijos kanclierius Ramek 
pasiuntė Tautų Sąjungai • notą, 
prašydamas, kad ekspertų kon
ferencija ištirtų finansinę, pra
moninę ir prekybinę Austrijos 
padėtį. Austrijoj dabar yra 200 
tūkstančių bedarbių, dalinai val
džios šelpiamų. Kanclerius ta
tai prašo Tautų Sąjungos pa
galbos, kad galėtų tais bedar
biais rūpintis.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, baalndžio 17 <1., užsienio 
ingų ne mažiaus kaip už $25,000 
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų 
Danijos, 100 kronų .......
Francijos, 100 frankų ... 
Italijos, 100 lirų .........
Lenkijos, 100 zlotų .......
Norvegijos, 100 ‘kronų . 
Olandijos, 100 floHmj 
Suomijos, 100 markių ... 
švedijt s ItiO kronų ....
Šveicarijos, 100 frankų . 
Vokietijos, 100 markių .

Pasek retorinis yra: atva
duotųjų kraštų, J. Schimdt; ka
ro, Jean Ossola; prekybos laivy
no, Charles Danielou; oro, Ląu- 
rent-Eynac; dailiojo meno. 
Yvon Delbos.

pi
do-

$4.79
$5.08

.. $4.09

. $19.25
$16.00
$39.90

... $2.08

. $26.95

. $19.32
.. $23.81

Lietuvos Pinigu Kursas

IŠTRUKĘS BRITŲ DIRIŽAB
LIS SUGRĮŽO

PULKAM, Anglija, bal. 17.^- 
Ištrukęs vakar milžiniškas bri
tų dirižablis R-33, kurį smar
kus vėjas buvo nunešęs per jū
res į Holandiją,* šiandie su sa
vo 20 žmonių Įgula laimingai 
sugrįžo atgal.

IVĄSHINGTONAS, bal. 17. 
— Georgetowno Universiteto 
seismografas vakar po pietų 
įregistravo smarkų žemės dre
bėjimą, turėjusį įvykti kur 
nors apie 6,300 mylių tolumo 
nuo Wasbingtono. Smarkiau
sio laipsnio drebėjimas pasiekė 
3:54 po pietų.

136 MILIJONAI DOLERIŲ 
ILLINOIS VIEŠKELIAMS

SPRINGFIELD, III., bal. 17 
— Gubernatorius Small pasira
šė tris bilius, kuriais skiriama 
viso Jabo 136,000,000 dolerių 
kietųjų vieškelių konstrukcijai
Illinois Valstijoj.

Siunčiant pinigus Lietuvon per 
Naujienas Lietuvos litų kursas, skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 litų ...
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000 litų
Prie Šitos sumos reikia pridėti 

centai pašto išlaidų už kiekvienų 
siuntini. Norint pasiųsti telegramų 
—- dar 50 centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litą 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

. $5.50 

.. 10.50 
. 20.75 
. 31.0Ų

41.25
51.50 
61.75 
72.00 

. 82.25 

. 92.50 
,102.75

MAŽINA ALGAS BELGIJOS 
KASYKLŲ DARBININKAMS

BRIUSELIS, Belgija, bal. 17.
Belgijos kasyklų savininkai 

šiandie pranešė savo darbinin
kams, kad nuo gegužės 1 die
nos algos bus sumažinta 5%, 
o nuo birželio 1 dar kitu 5ęj.

Jau be to per pastaruosius 
dvyliką mėnesių Belgijos anglia
kasiams algos buvo nuskeltos 
25%.

Kasyklų darbininkai šaukia 
balandžio 25 dieną suvažiavimą/ 
kuriame turės būti apsvarstytas 
algų klausimas.

šiltinių epidemija Montevideo

BUENOS AIRES, Argentina, 
bal. 17.
Uraguajos sostinėj Montevideo 
siaučia šiltinių epidemija. VL 
sos miesto ligoninės perpildy
tos ligonių.

Pranešama, kad

Pinigai 
Rusijon

Dabar jau suradome budus ir kelius 
nusiųsti ir išmokėti pinigus žmonėms gyve
nantiems Sovietų Rusijoje. PREKYBOS 
ir PRAMONĖS bankas Maskvoje su gero
mis pasekmėmis išpildo pasiųstus orderius 
ir išmoka pinigus visose dalyse Rusijos, ar
ba kaip dabar ji vadinasi U. S. S. R. su pilna 
garantija ir trumpu laiku.

Jau nereikia laukti pusmečio, kad gau
ni žinią apie išmokėjimą pinigų; jau nerei
kia bijoti, kad pinigai neprapultų ar nebu- • 
tų konfiskuojami valdžios, dabar beveik 
normaliu laiku orderiai yra išpildomi arba 
pinigai gražinami siuntėjui.I \

Reikalui esant kiekvienas gali kreiptis 
į Naujienas ir čia ras gerų patarimų ir 
nuoširdų patarnavimą.

HMJJIEIMOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.
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Lietuvių 
Universitete

Kauno universitete yra apie 
du tūkstančiai studentų. Dide
lio įvairumo jų tarpe nematyti. 
Visi paeina iš kaimų arba men
kų krašto miestukų. Esama ir 
užsienio žmonių, tik labai, labai 
menkai. Daug mokinasi valdi
ninkų, karininkų ir 1.1. Padėtis 
kitų sunki. Neužimant tar
nystės, sunku kitokių lėšų gau
ti. Stipendijų mažai kas be
duoda. Pradžioj kūrimosi leng
viau buvo gaunamos stipendi
jos. Anais laikais dar nelabai 
kreipiama buvo domė į žmogaus 
nusistatymų. Dabar ir valdžios 
stipendijai gauti reikia turėti 
tam tikra nusistatymą, kurio 
valdančioji partija pageidauja j 
Daug bankų, kurie skirdavo ne
mažai paramos, atsake. Jų tar
pe minėtini Prekybos ir pra
monės ir Ūkio bankai. Be* to, 
dar savivaldybės skirdavo ir 
skiria, asmenys ir kt. Bet tai 
mažas nuošimtis. Kaune nesant 
pramonės ar kitokio centro, nė
ra studentams prieinamsenio 
uždarbio. Literatūroj (lakraŠ- 
čiai, knygos ir kt.) uždarbiauti 
ne kiekvienas gali, bet ir čia' 
nėra tinkamo pelno, nes tamsus 
ir nuskurdę žmonės mažai įdo
maujasi. Paprasto darbo stu
dentai negali dirbti, nes tam 
nėra laiko. Maskvos ar Petrapi
lio buvusieji studentai, sakosi, 
lengviau gyvenę. Dabar stu
dentai nudirba beveik visus 'in
teligentiškus Kaune darbus, ži
noma, pakenkiant sau.

Studentų organizacijų yra į- 
vairių. Stambiausios katalikų. 
Organizacijos turi savo unifor
mines kepures. Mokslo organi
zacijų paminėtina “Kultūros” 
būrelis, kurs nežymus sudėtim, 
l>et žymus darbais. Kitų moks
linių organizacijų, kurios tikslą 
turėtų mokslo sritims užsiimti, 
kaip ir nėra. Tai daugiausia 
partijų busiantieji veikėjai. Gal 
išskirus buitines žydų (jų yra 
ir mokshiių, kaip hebrajų kal
bai tirti) ir lietuvių tautininnu 
“neoLithuania”, kuri nariais 
priima įvairių pažiūrų. Iš susi- 
šelpimo organizacijų irgi pami
nėtina Savišalpos ir Susišelpi- 
mo. Savišalpos yra senesnė, joa 
atskala Susišelpimo. Pinuiaus 
buvo viena Savišalpos organi

zacija, bet pradėjus reikštis in
trigoms socialistiniai nusista- 
šiušieji atsiskyrė į Susišelpimo. 
Abi organizacijos turi valgyk
las, kur pietai tomis pat kaino
mis kap prjvątingose valgyklo
se. žinoma, duoda šiokių tokių 
palengvinimų, kaip, paskiau mo
kant pinigus už pietus, jei da
bar neturima, iš karto perkant 
palengvinama. Tos dvi organe 
zacijos duoda paskolų nariams, 
bet, žinoma, nedaug pinigų tu
ri.

Laikraščių studentai mažai 
gauna pasiskaityti, patys netu
ri mados pirkti, kitas niekas 
neduoda. Savišalpos organiza
cija turi universitete skaitykla, 
bet ten kitą kartų stovi pames
ta iki poros laikraščių... suse
nusių. Aš manau, jog nė viena 
redakcija neatsisakytų pasiųsti 
savo laikraštį, jei butų prašo
ma. Amerikos lietuvių laikraš
čių visai nematyti nė- vieno. 
Lietraturos ar šiaip žurna
lų taip pat nėra. Norint pla
čiau pažinti krašto veikimą prL 
seina Nemažai pinigo išmesti. 
Tuo atžvilgiu provincijos gim
nazijos yra laimingesnės. Ten 
labiau tuo domisi, žinoma, prie 
intrigų viskas užmirštama, ka
da žiūrima tik savo priešą per
galėti.

Kauno universitete sudaryta, 
palyginti, dvi atskiros “kara
lystės”. Tai teologijos fakulte
tas. Išskiriant teologiją, ten 
rengiami mokytojai ir jų veikė
jai. Jėgos tik susikirto. Jog to 
paties mokinama humanitari
niame fakultete. Aiški tenden
cija viską paremti Dievu, kad 
paskiau galėtų tarnauti kuni
gams ir kitiems šventiesiems* 
dirbant po plačią Lietuvą. Ge
rai partijoms, kada gali pa
naudoti valdžios (žmonių, lė
šas savo tarnų išauklėjimui. O 
to siekia dabar viešpataujantieji 
klerikalai visomis keturiomis.

Teologija norima paversti vi
sų idealogija. Tik dar ne vie
kas suimta j jų rankas. Dar 
gamtos mokslai palieka nesuka- 
talikinti, nes studijuojantieji 
juos nelabai nori užsiminti apie 
“aukštybes”, čia dar ta teorija 
su berzdžionėmis, jog net ir ge
rą kataliką gali suklaidinti. O 
pedagogija, sociologiją ar filo
sofiją jiems lengviau* paremti 
Akviniečių, šventųjų Turėsiu ai 
kitų mokslais, arba net kitų 
“nekaltai pradėtų”.

BIRUTE
Rengia

‘PO-PU-RI
Trukšmiiigas Muzikalia Spektaklis

“BIRUTĖS” CHORAS 
SYMFON1JOS ORKESTRAS Iš 25 MįjUZIKANTŲ 

Po vadovyste *
A. VANAGAIČIO

Nedėlioję Balandžio 26,1925
8 valandą vakare

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
Halsted ir 32nd Street

Kviečia “BIRUTĖ”

Neturtas VHo”■ aa
Trijų aktų labai juokinga komedija

Rengia LIET. SCENOS MYLĖTOJU ARTISTAI

Nedalioj, BaHžio-April 19 d., 1925

NAUJIENOS, ChlcAgO, UI

Čia mat nėra tokių aiškių 
išrodymų. Jei bažnyčia turėtų 
naudos iš medicinos, technikos 
ir kt. mokslų, tai greit juos į- 
vestų į teologijos fakultetą.

♦ ♦

♦

Pradėta steigti liaudies uni
versitetai, kurių keletas jau yra. 
Kaune du: Vinco Kudirkos dr- 
jos ir Pavasario, i Pavasario 
(katalikų) . universitetas žada 
IJetuvą jų tinklu užmegsti. 
Mano kiekviename didesniame 
centre įkurti skyrius. lekto
riais yra studentai-klerikalai. 
Matyt norima neatsilikti nuo 
progresyvių, kurie jau senai 
pradėjo tą mintį gyvendinti, 
kaip “Kultūros” b-vei. Dabar 
kas susikurs savo lizdus, pa
imant visus į savo tinklą tas ir 
ateity turės pasitikėjimo —atsi- 
spirimo su savo padirbtais tar
pais. Tai nujaučia klerikalai, 
kas matyt iš jų darbų.

Pradėjus kokiai nors organi
zacijai darbą, jo griebasi ir jos 
priešai. Bet klerikalai tuo ne
laimingi kad je vis griebiasi tik 
tada, kada progresyvieji pradė
ję yra. Pamėgdžiojimas laik
raščių formato, knygų (suly
ginti “Šiaulių Naujienas” ir 
“šiaulietį”, “Lietuvos Ūkinin
ką” ir

DRAUGAI AMERIKIPIČAI!

Lietuvoje visur siaučia reak
cijai o juodieji klerikalai visur 
suleidę savo nagus. Steigia vi
sokių organizacijų. Labinusia 
nesnaudžia kunigėliai.

Jie įvairiausiais pažadais į- 
kalbinėja rašytis krikščionių 
demokratų partijų v ir lt. Taip 
jie apžergę dideles minias tam 
šių žmonių tamsina, brukte bru 
ka savo literatūrą, šelpia įvai
riom pašalpom ir lt.

O mes socialdemokratai, bū
dami1 neturtingi, o labiausia 
Krakių apylinkėje, polonizmo 
dėka Mitamsčję, ne tik kad ne
gauname pašalpos, bet ir netu
rime kuo tą tamsumą prašalin
ti knygų. Mes Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos Kra
kių valsčiaus organizacija sto
ję kovon su klerikalais, šau
kiamės į jus, draugai a)ncri- 
kicėiai, o labiausiai Krakiškiai. 
Jus, draugai ateikit nuims j 
pagalbą, sušelpdami mus lite
ratūrą bei kit kuo.

Tieskit ranką į savo draugus 
krakiškius. L. S. D. P. Krakių 
valsčiaus organizacijos, įgalio
ti — švietimo vedimui: .

Kostas Liutkus,
A. Trumpickas.

Ūkininką”), Tik reikia 25-111-25 m. 
kokį konkursą paskelbti, išleisti j Krakėse, 
laikraštį, knygą ir jau to pa-1 ■ *■-
ties griebiasi klerikalai. Dabai ' 
Lietuvoje koperącija dvejopa, 
žemės ūkis dvejopas ir,„ viskas 
dvejopa. Vieni šventi kiti pia- pailgi dovani 
keikti. i

sumeti ir adreso ilgumo. 
Siųskit Naujienas 

j Lietuvon — tau bus

Daugiau kitų kartą.
—Šmtkjs.

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienos.

............................. i —a
Draugystė Gvardijos Lietuvos 
Karaliaus Mindaugio No. 1

Rengia

Iškilmingas Balius
Šeštadieny, Balandžio- April 18 d., 1925 m.
DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVET.

Prie. 18-tos ir Union Avenue
Pradžia 6-tą valandą vakare Tikietas 35c ypatai

Gerbiamosios ir Gerbiamieji! Nepamirškite, kad tas balius yra 
vienas kuopuikiuusiu, nesigailėsite atsilankę ir busite visi užganė
dinti, kaip jauni, taip ir seni. O apie muziką, tai nesaky
ti: grieš n. L. Krikščiūno orkestras iš Cicero. Galėsite šokti iki vė
lumo. Kviečia KOMITETAS s

■» C; j"-

- M. MELDA2I0 SVET., 2244 W. 23rd PI.
Durys atsidarys (i Valanda 'realias prasidės

Tikintų kainos: $1.00 ir 75c, j šokius 50c
Tai yra linksmiausia, gražiausia ir juokingiausia koiąedija. Lošime yra daug dai

nų, sceniškų šokių, muzikos. Artistai labai gerai išsimokinę. Kcžiseriuuju M. Dun
duliene. Ateikite visi j Meldažio Svetainę.

lygiai 7-tą valandų vakare

PIRMAS PO VELYKŲ

Balius su Perstatymu
Rengia

LIETUVIŲ PAš. KEISTUČIO KLIUBAS
Stato scenoje 2-jų aktų komediją

“Vargšas Tadas”
Subatoj, Balandžio-April 18 d., 1925 m.

CHIGAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3131 So. Halsted St.

Pradžia 7 vai. vak.

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites ant šio 
pirmo po Velykų Baliaus ir perstatymo, kur visi tu
rės progą linksmai praleisti vakarą, ir viens kitą 
pasitikti gražioj lietuvių AUDITORIJOJ. Keistu
čio Kliubas yra pasirengęs visada ,visuomenę paten
kinti. Kviečia KOMITETAS.

PUIKUS ROŽINIS BALIUS 
Rengia Draugystė Atgimties Lietuviu 

Tautos Vyry ir Motery

Subatoj, 18 d. Balandžio, 1925 m. ' 
TAUTIŠKOJ BAŽNYTINĖJ SVET., 

••I50I SO. UNION AVĖ. IR 35 STH.
Kviečiame visus lietuvius ir Lietuvaites, senus ir jaunus, nes bus 

visi užganėdinti. Bus puiki muzika, po vadovyste Bartkaus.
Pradžia 7 vai. vak. įžanga 40c. Rožes Dykai.

Kviečia KOMITETAS.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. 

Room 844 
Tel. State 3225 

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 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba i visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.

BALIUS PUIKUS BALIUS
Lietuviu Tautos Parapija ant «J5-los ir Union Avenue 

Parengė Iškilmingą Balių su Šokiais 
SAVO SVETAINĖJE . 
Balandžio 19 d., 1925 m.

Prasidės 6-tą valandą vakare
Kviečia visus be skirtumo kuone skaitlingiausiai atsilankyti, nes 

po gavėnios bus galima visiems puikiai pasišokti, taipgi su savo 
draugais ir pažįstamais linksmai atvelykio vakarą praleisti.

Kviečia KOMITETAS

i

' PAVASARINIS ROŽiy BALIUS
Rengia Draugystė Teisybės Mylėtojų

Nedėlioj, Balandžio-April 19 d., 1925
Chicago Lietuviy Auditorium

3133 South Halsted Street

Pradžia 6:30 valandą vakare

Tikietai bus pigus ir dar bus duodamos gražios rožės dykai. 
Kviečiame visus be skirtumo atsilankyti ir smagiai laiką praleisti 
prie geros muzikos. Ir su gerais draugais pasimatyti.

Kviečia ROM IT’ET A S

Pavasarinis šokis
Rengia

, Brighton Park Liet. A. ir B. Kliubas 
Subatoj, Balandžio 18,1925 

MELDAŽIO SVETAINĖJE
2244 West 23rd Pi. ' •

Prasidės 7:30 vai. vakare Įžanga 50c
Muzika J. F. Pociaus ' Kviečiame visus

* Šeštadienis, Bal. 18 d.; 1925

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-6 
NYTI VISADOS KREIPKITftS 7 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

SJLFĄBIONftSCli

809 W. 35th SI., Chicago į
Tel. Be levard 0611 ir 0774 J 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. J 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir į 
Parduodam Laivakortes. • f

K. GUGIS
. ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. JDearborn St„ Room 1111-112 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-A 
Gyvenimo vieta:

3323 So. Halsted St
Tel. Boulevard 1810 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto. •'

A. A. OLIS 
ADVOKATAS

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

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

6-8 ▼. v. apart Panedilio ir 
Pėtnyčios.

L.j-".. ——■ i /

J. P. WAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N, Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Randolph 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; Subatomis visą dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS -ant egzamina- 
vojimo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

..j..- ■"*

John Bagdziunas Borden
. LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVasbinąton St., .Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakartis: 2151 West 2U Street 
Telephone Koosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600 
V . ■» n ,

' V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 8. Halsted Stn Chicago 
Tel.. Yards 4681

r PUBLIšKA KLINIKA*'
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti 
AK JUS ESAT IŠSIGYDĖ NUO 

UŽSISENĖJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo ligų 

Kraujo ir šlapumo cgzaminacija 
. tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
/ ččpus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama ve-* 
liausios- mados instrumentai 

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

visus chroniškas - ligas.
Kalbame lietuviškai

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

Valandos nuo 10 iki B vai. vakare 
Nedelio) 10 iki I

___________ _ . —__ :__J

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room *11 
Tel. Central 6210

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 ▼. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼, 
8236 S. Halsted SU T. Boa L 6737

Tol. Dearborn 9067

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 17|26 

CU1CAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington Si 

Cor. Washington & Clark

Namą Tel. r Hyd* Pait 80
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** ffr • skandina.. Kitu apysakų net tų pačių “Inteligentų
lw 111 SI 1 L<jL1 3,,nku >r aprašyti smulkiau. žo- pakliūva ir pats

* plžiu, Vienuolio raštai labai pa- ravliovas ir tampa pasodintas

palatą” 
anstolis žu-

tortini visiems paskaityti. greta savo aukos Verutės... Ar- 
A. Vienuolis. Kaštai. II kny- gi reil0a <«**"«* tragedijos?

B-vės Knygynas. Chicago, ga. 1922 m. 195 puslapiai, “Avy- “Nemiego nakty” gauni pfu-

A. Vienuolio. Kultui. I kny
ga, 1920 m. 319 pusi. “Švytu
rio
III. 3805 So. Halsted St. Kaina tūrio“ B-vės Knygynais, 3305 siskaityti dvieju tikrų brolių Jusu Taksai
$1.20.

Tai labai didelė apysakų ir 
pasakojimų knyga. Telpa joje 
22 dalykai, būtent: “Amžinasis 
smuikininkus’’, “Prakeiktieji 
vienuoliai’’, “Grįžo”, “Alleliu- 
ja“, “Studiosus“, “Paskutinė 
vietelė“, “Provokacija”, “Užžė
lusiu taku“, “Pati”, “Pasken
duolė,” “Gyvenimo niekniekiai.” 
“Menka laimė”, “Ąžuolas”’, 
“Kilčių naktį”. “Auka“, “Karžy- 
gis”, “Karo ligoninėje“, “Kalė
jimo įspūdžiai”, “Krymo įspū
džiai”: Jalta, Belaklava ir Kok- 
tebelis.

Pirmosios dvi apysakos paim
tos iš Kaukazo gyvenimo, o 
paskutiniai trys dalykai— iš 
gražiojo K rimo.

Kas yra A. Vienuolis? O. apie 
jį reikėtų parašyti visas tomas, 
'lai nepaprastai talentingas ra
šytojas beletristas, gyvai su
prantąs, ir matąs gyvenimą ir 
jis nieko nesibijo kam nors pa
sakyti karčios teisybės vieną ki
tą žodį stačiai į akis, net ir ku
nigams, kaip antai veikale “Pa
skutinė Vietelė“:

...Senas kunigas Urbonas, 
prigyvenęs su Domininką 
dukrelę Uršytę. Jis ją augi
no, tačiau ji įsimyli į vargo
nininką ir pavogusi klebonA 
Urbono pinigus pabėga su 
savo meilužiu vargonininku i

'So. Halsted St., Chicago, III. 
Kaina 80c.

Turinys: Inteligentų palata”, 
“Nemiegu naktys”, “Rudens gė
lės“, “Idealistas“ “Beždžionės“, 
“Redaktoriaus laimė”, “Kinta 
laikai, nepastovi ir žmogaus 
laimė”. Toliau seka: “Iš karo 
korespondento užrašomosios 
knygutės: Partizanai, Karžy
giai, Zarasų krašto įspūdžiai. 
Atleisk jiems Viešpatie, Ber
montininkai, šnipas, Uždavinys, 
Raudonas ir baltas“. |

štai ir antras musų talentin
go rašytojo raštų tomas. Vie
nuolis didelis žmonių sielų žino
vas. Kas jo papasakota — tai 
yra neginčijama tiesa, gili psi
chologija, gali studija ir per
skaitęs žmogus imi ir giliai su
simąstai. Tiek teisybės, tiek 
prakilnių minčių ir podraug 
baisaus ir žiauraus gyvenimo 
pasekmių, štai kad ir apysa
koje “Inteligentų Palatoje“ pa
sakojama apie didįjį karą, kii-z 
ris pasiekė ir Lietuvą. Lietuvė 
Dargunaitė buvo gražuolė, tar
navo viename Vilniaus viešbu
tyje, ateinant vokiečiams į Vil
nių, ji sykiu su kitais pabėgo 
į sodžių ,nes Vilniuj jau buvo 
prasidėjęs badas. Apsigyveno 
pas vieną vokietį leitenantą. Ap
sirgo. Leitenantui nebuvo leis
ta vežti ją gydyti Vokietijon,

pasikalbėjimą. Vienas brolis 
tautininkas, antras komunistas 
džiovininkas. Tautininkas klau
sia komunisto, ką yra davusi 
proletarų diktatūra:

i
...“žadėjote duonos — da

vėte badą, skelbėte taiką, de
šimtį karų pradėjote. Apiplė
šėte vienus, apdovanojote ki
tus“ ir 1.1.
Graudu, kad tai tikri broliai, 

bet teisybė... Daug tokių faktų...
Kita vėl didele lietuvio tra

gedija apysakoje “Idealistas“. 
Vienas lietuvis įsimyli gražia 
rusę ir nors kaži kas kuždėjo 
jam širdyje, kad daro klaidą, 
visdetlo veda ją, manydamas, 
kad kai jiedu atvažiuos į Lie
tuvą, tai ji, jo pati, mylėdama 
savo vyrą, pamylės ir jo tėvy
nę... Bet kur tau... Ji visa nie
kina, kas lietuviška... Vaiką kri
kštija pravoslavų popas. Namuo
se pravoslavija, kai vaikas su
sirgo, nelaimingas “Idealistas“ 
prie vaiko lapšio taip į jį kala:

“Ne Lietuvos raudomis iš
augins motutė, ne senovės 
kalba ji žadins tavo jauną 
sielą, nežavės tavęs sesutė 
gelsvakasė su dainomis... Gy
vensi tvankiame mieste, au- 
gštuose mūruose, kaip rusyse, 
svetimas rusams ir svetimas 
lietuviams“...

Gali būti užmokėti mūsų banko- 
je. Kam' važinėti j 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 didžiausiu noru yra patar
nauti musų kostumeriams grei
tai ir mandagiai ir tas padare šį 
banką didžiadsiu šioje apielinkė- 
je, kaip pinigais taip ir skait- 
liumi depozitorių.

PASTABA. — Permainos Bankinių Valan
dų. — Kad' susilyginus biskj arčiau su 
bankinėmis valandomis abelnai. Bankines 
valandos šios hankos bus permainytos 0a- 
nedėly, birželio 1 dieną ir jos bus sekamos:

Kasdien ■ nuo 9 ryto iki 3:30 po pietų. 
Subatoj, nuo 9 ryto dtci 8 vakare.

Bankas Ket vergo vakarais hus visai- už
darytas. ‘/

M į

Peoples s’"™'Bank

Marųuelte Pharmacy 
Vienatinė Lietuviška Aptieki 

Šioj.' Apielinkeje

F. A. RAKAS 
RcĮįlsfruDtas Aplicltorius 

ir Savininkas
2346 We«t 69th Street

• rti W««Iern Avė.
Phone Republic 587? - 58 3! 

CHICAGO. II.L.

Tel. Bhd. 8188
M. Woitkevrie»

BANLS
AKUiERKA

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

3113 South 
Halsted St.

<*-DA. HERZMAN-ra
LIETUVIŠKA APTIEKA 

WEST S1DE 
“PROGRESS DRUGS” 

Receptai yra pildomi teisingai ir 
atsargiai, 

visokiųMes užlaikome 
toileto dalykų 
čųjnai galima 

elektros bylas.
F. Balsis, Sav.

J. S. Žilinskas, R. Ph. 
2059 W. 22nd St.

Telephone Roosevelt 7587 ir 7588

užmokėti

gražių- 
(’ream. 
gaso ir

MIS. MiCHNIEVICZ - VITKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningal 
nauja,

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akuSeris.

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

OfisaH ir Lubarątorija: 1025 VV.
18th SI., netoli Morgan Si.

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drfe«el 0950

Boulevard 4136

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

Telefonais:

kolegiją;

Ameriką. Jos motina, vienuo
lė Domynka, gyveno Kroku
voje vienuolyne ir ten kuni
gėlis susipažino su gražia 
mergele, neva atsižadėjusia 
šio pasaulio gerybių, pamylė
jo viens kitą ir... galų gale 
susilaukė dukters Uršytės. Ji 
buvusi tokio graži, kaip ir 
jos jau mirusi motina, ir kai 
jau sulaukusi 15 metų, tai 
vieną dieną, kai ji pirmą kar
tą ėjusi išpažinties, atėjusi 
pas savo augintoj} kleboną 
(mat jis nesisakė, kad esąs 
jos tėvas) buvusi baltai pasi
rėdžiusį, tai ji • buvusi taip 
panaši į savo motiną vienuo
lę Domyniką, kad senis kle- 
l jonas puolęs ją glamonėti ii 
bučiuoti, kaip kad motiną bu
čiavęs... Priprato mat bučiuo
ti vienuolę ir kaži kaip dar

tat paliko ją, kaipo nereikalin
gą daiktą. Ką jai liko daryti ? 
Nei ko pavalgyti, nei kur prisi
glausti. Visas jos tragingas 
gyvenimas pasibaigė tuo, kad ji 
galų gale pakliuvo j beprotna
mį... Kad gi ji tik viena butų 
lietuvė. Yra ten ir daugiau pa
našių žmonių-. Jų tarpe yra mo
kytoja ^Tamošiuniutė buvo įtar
ta šnipinėjime, todėl ją vienas 
vokiečių leitenantas pasodino j 
kalėjimą ir taip vargšė išsėdėjo 
dvejus metus be jokio tėisrhd ir 
tardymo, kol galų gale išėjo iš , 
proto. Tokių atsitikimų karo 
metu Lietuvoje buvo daug... 
Kiek prikentėta nekaltai—nieks 
nesuskaitys... Trešioji tos apy
sakos auka, grafų tarnaitė Ve
rutė. Ją kėsinosi išgėdinti 
anstolis Žuravliovas, bet ilgai 
taikėsi ir reikia atsitikimo, kad

Ar reikia graudingesnės isto
rijos? O kiek tokių nelaimingų 
“Idealistų“ musų tarpe? Kas 
juos besuskaitys? Tai musų 
tautos gili tragedija....

Kitoje šios knygos dalyje 
telpa keletas tikrų atsitikimų iŠ 
Lietuvos karo musių su ber
montininkais, bolševikais ir len
kais. Kas tikrai nori susipa
žinti su musų pirmųjų kareivių 
ir partizanų darbais? būtinai 
privalo pasiąkaįtyti. Ne galybe 
musų kareiviai ir partizanai ko
vojo, bet savo didele drąsa įr 
pasišventimu... Kiek čia įdomių, 
kartais net ir juokingų, atsitiki
mų, nes ko kare neatsitinka? 
I>abai įdomu. Kitų dalykų ne
minėsiu. Pakaks ir tų, kad pa
rodžius A. Vienuolio raštų gra
žumą.—Tinko Tėtė.

Gerai 
tuvių 
rumu

DIDELIS BANKAS 
ant kampo 

47 St ir Ashland Avė. 
CHICAGO

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

MES NORIME GAUTI
Keletą inteligentiškų vyrų ir moterų kurie kal
ba angliškai. Jie gali uždirbti nuo $200 iki $500 
į mėnesį.

THE PROVIDERS LIFE ASSURANCE CO., 
1530 N. Robey St., Chicago, 2nd Fl. 
Pasimatik su agentūros užveizda, J. J. Dubourg 

nuo 2 ryto iki 4:30 po pietų.
I 4

butų buvę ir su jo dukrele, tapo vienoje bažnyčioje išplėš-
iM't klebonąlis vieną gražią 
dieną sugrįžęs iš Kauno po 
rekolekcijų, neberado savo 
dukters Uršytės nei vargoni
ninko... Jiedu pasiėmę klebo
nėlio pinigus išbėgo Ameri
kon...
Kitoj apysakoj “Užžėlusiu 

Taku”, A. Vienuolis duoda gra
žią apysaką, kitaip tariant, fo
tografiją vieno jauno kunigėlio 
Maldučio. Kai jis dar mokino
si Vilniuje pavyliojo gražią 
mergelę Katriutę ir vis dėlto, 
nužiūrint to, kad nebuvo čys- 
tas nuo moterybės grieko”, ta
no kunigu ir išsišventinęs ren
gėsi prie pirmbjo pamokslo. 
Rengėsi ilgai todėl, apie ką tik 
norėjo pasakyti žmonėms, kad 
taip nedarytų, jam išrodė nega
limu. fies ir jis pats visus tuos 
“gViekus” buvo padaręs, tat 
kaipgi mokinti kitus, jeigu pats 
taip darai? Mokinosi, mokino
si to garsaus savo “Primicijai” 
pamokslo ir išmoko... Vieną va
karą buvo balius. Buvo jis 
ir jo Katriutė ir taip susidėjo 
aplinkybės, kad einančią namo 
Katriutę pasivijo parugėje ir 
“išmylavo” ją iki pat rytui. 
Sekminių pirmą dieną, myląvi- 
mus atsiminęs, pats save patei
sindamas tarė “Ne aš pirmas, 
ne aš paskutinis“ ir išpiškino 
tokį pamokslą, kokio nieks dar 
nepasakė, o paskui paskelbė sa
vo Katriutės užsaikus su senu, 
nemylimu Grickum. Suvedžiojo, 
o paskui patarė tekėti už seno 
Driekaus...

“Paskenduole“ tai tikra gy
venimo fotografija. Dedasi 
Amerikoje. Vargšė mergina su
silaukia vaiko ir kankinama da
vatkų nerasdama niekur ramu
mo, net pas tėvą, ima ir nusi-

ta skardinė su pinigais, ir kaži 
kaip ant jos įtarimas. Įtarimai 
-nesunku buvo atsirasti, ji tu
rėjo priešų žuravliovą ir pačią 
grafaitę. Verutė' buvo labai 
graži, greŽesnė už grafaitę ir 
grafas Šusteris, kuris turėjo 
vesti grafaitę, ėmė meilintis 
Verutei ir gal butų net su' ja 
apsivedęs, bet nelaimei prapuo
la grafaitės apyrankei. Įtarimas 
puola ant Verutės, tatai grafai
tė šalinasi nuo Verutės ir ima 
nekęsti ir net keršyti už savo 
jaunikį, na, ir galų gale vagys
tė bažnyčioje... Visi įtarimai da
romi nelaimingai Verutei. • ši, 
matydama, kad ją nekaltą įta
ria, pabėga iš dvaro, bet ją pa
gauna anttolis žuravliovas į sa
vo nagus ir primušęs nagaika, 
išgabena savo auką į kalėjimą, 
bet Verutė didelio susikrimtimo 
apimta išeina iš proto ir paten
ka į bepročių ligoninę. Karo me
tu niekas ja nesirūpina. Tai 
neišpasakyta didelė tragedija... 
Toje “Inteligentų Palatoje“ yra 
dar keletas nelaimingų žmo
nių: senas rusų generolas ir pa
bėgęs iš vokiečių nelaisvės ru
sų karininkas. Po kiek laiko į

Player Pianas, naujas, su 
benčium ir 25 roles už $245 
^honografas su 25 rekor-’ 
dais vertė $125 už....... $48

. Jos. F. Sudrik
3343 So. Halsted St.

Garsinkitės Naujienose

Pinigai. Lietuvon Telegramų 5Oc.
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIĘNŲ .

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

Vardas ir pavardė...................................... ........... ....................................................
• * I

Kaimas ............................................. ?......Valsčius .. ..................................................

Paštas ......................................................Apskritis..................................................

Pinigų prisiunčiu $..................... turi gaut Lietuvoj litais ........................ (jei nori
A '

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas............................................... .............................................. ......... .

Adresas ...................................................  ~.......................
' * .' ' ' • ' ' \ -

t

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

Litų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.
Visuosp reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, ' . Chicago, Illinois

Pennsyl- 
ligon- 
Sąži- 

. patar-. 
visokio

se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi ak iii uždegimų, jeigu akya 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

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

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

LIETUVIAI DAKTARAI
-------------- -----

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5918

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:31 iki ,9:30 vakare

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

f DR. A. MONTVlD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Mihvaukee Avė., Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8633

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Kės., 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedfilioj 10 iki 12 d.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Aven 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

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

J

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax G353

---------------------------- ■

Tel. Boulevard 0537

DR.’ MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

dčlioinis iš šventadieniais 10—12 dian

Dr. A. A. Rotb
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 
Spocialistas Moteriškų, Vyriakų 
Vaikų ir visų chronišką ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St^ Chicago 
arti 8 Iš t Street

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

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chronll-

Gydo su pagalba naujausią metodj
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Ai 
viršaus Ashland State Bi 

Telefonas Canal D464

ant

Valandos 2:00 iki 4i80 ir 8 ftd II.
Nekėlioj nuo 2:81 iki 4:30 po piat;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Ava.

V. nuo 12 iki 1:80 ir nuo 6 Dd
Telefonas Lafayette 8878-7711

Dr. J. W. Beaudette
_______________________________—

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

ryto iki 2 vai. po piet
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Published Daily Eacept Sunday 
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Editor P. GRIGAITIS 
178# South Halsted Street 

Chicago, 111. 
Telephone Roosevelt 8500

žengimu. Bet Washingtono 
valdžia deda pastangų, kad 
Amerikos žmonės nesužinotų 

xapie despoto Horthy darbus. 
O lai liudija uždraudimas gra
fui Karoiyj kalbėti šioje* šaly
je.

$8.00
$7.00
$8.00

Subscription Kates: 
per year in Canada. 
per year outaide of Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy.

Entcred as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd 1879. -----  —*----- ■ ■  —■

Naujienos eina kasdien, iSskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
(11. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams............-.......—......u—... $8.00
Pusei metų...................................... 4.00
Trims mėnesiams ...................... 2.00
Dviem mėnesiams .—......—........ 1-50
Vienam mėnesiui---------------------.75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ...............—..... 3c
Savaitei    ............ 18c
Mėnesiui ...........   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ....................------------— $8.00
Pusei metų .......  — 4.00
Trims mėnesiams ..........  2.t0
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

KONGRESAS IR PAŠTO TAR
NAUTOJAI.

15 d. tapo 
pašto siiui- 

ir pinigų
pakeltas mokesnis 
tiniams, laiškams 
perlaidoms. Ypač pabrangina
ma laikraščių siuntinėjimas.

Kongresas savo slapiame 
posėdyje nutarė pakelti savo 
nariams alga $2,500 kiekvie
nam. Dabar kongresmanas 
gaus metams $10,000. Kongre
sas taipgi nutarė pakelti al
gas ir 250,000 pašto tarnauto
jų. Bet pašto tarnautojui pri
dedama ne $2,500,* o tik $300 
metams.

jus metus pašto tarnau- 
kovojo už algos pakeli.* 

ir sulaukė $390 pake- 
metams. Prie dabartinių 

sąlygų

ma, 
limo 
gyvenimo sąlygų tas pakėli
mas beveik neturi jokios reik
šmės. Prieš karą pašto tar
nautojas gaudavo $1,200, o 
dabar jis 1,500 — 1,8(M> d \- 
rių. Vienok, kaip prof. Ir- 
ving Fisher nurodo, dolerio 
perkamoji vertė žymiai nupuo
lė. Šiandie $1.800 perkamoji 
verte lyginasi lik $1,011 prieš
karinio laiko (1913 m.)

Dėlei tokio mizerno pridėč- 
ko pašlo tarnautojai negali 
būti kongresui perdaug dė
kingi, nes jų padėtis šiandie 
lak linai yra blogesnė, negu 
buvo prieš karą.

VENGRIJOJE SMAUGIAMI 
OPOZICIJOS LAIKRAŠ

ČIAI.

Socialistų Internacionalo 
biuras skelbia, jog Horthy val
džia be pasigailėjimo ėmė p< r- 
sekioti opozicijom laikraščius. 
Pastaruoju laiku tapo nubau
sta šeši laikraščiai. Redakto
riams paskirta bausmė nuo 4 
iki 1? mėnesių kalėjimo ir už
simokėti piniginės pabaudos 
nuo 10,009,000 iki (13,000.000 
kronų.

rių priklauso radikalams ir 
tik “Nepszava” yra Vengrų

narys. Teis- 
parlainento 

su* juo -buvo 
ir kiti ketu-

redaktorius, Joliann Vanczak 
yra parlamento 
mafci pareikalavo 
išduoti jį. Kartu 
atiduoti teismui
ri parlamento nariai, priklau
santys socialistams. Jie kal
tinami tuo, kad dalyvavo gra
fui Mičhael Karoiyj surengta
me? pokilyj ir išsireiškė už res
publikos įsteigimų Vengrijoj.

'Horthy valdomoje Vengri
joje net dalyvavimas respub
likono pokilyj skaitoma nusi-

ČEKO-SLOVARŲ VAIJJžIA 
NEPRIPAŽĮSTA KATA

LIKŲ ŠVENTOJO

Tarp Masaryko valdžios ir 
čeko-slovakų vyskupo kilo ne
susipratimas. Tas nesusiprati
mas įvyko todėl, kad valdžia 
išleido patvarkymų, kuriuo 
panaikinama šv. Nepomuko 
šventė.

Ta šventė išpuola gegužės 
16 d. ir yra labai popu Barė 
Čeko-slovakijoje. Šv. Nepomu
ko paveikslas randasi beveik 
kiekvieno čeko-slovako katali 
ko namuose.

Valdžia savo patvarkymą 
remia tuo, jog padavimai apie 
šv. Nepomuką yra melagingi.

Pasak legendos, vyskupas 
Nepomukas buvo Pragoję nu
mestas nuo tilto ir nuskandin
tas, už atsisakymų pasakyti, 
ką karaliaus Wenz<‘l<> žmona 
papasakojo jam laike išpažin
ties. •

Valdžia tvirtina, jog nė Ne
pomukas, nė kokis kitas- kuni
gas 1383 m. nebuvo įmestas 
į upę. Pąpa Benediktas 1729 
m. kanonizavo Nepomuką pa
siremdamas gryniausiu prasi
manymų apie jo nuskandini- 
mą upėje. Faktinai, Nepomu
kas buvęs nukautas religinia
me kare 1393 m.

KUN. ŽILINSKO BANKAS.
. ... —

“Keleivis” rašo:/
“Kelialas metų atgal Jo

nas šliupas važinėjosi po A- 
meriką pardavinėdamas lai
vyno B-vės Šerus. Na, o kur 
tas laivynas?

“Taip rašo So. Bostono 
‘Darbininke* tūlas klerika
las. Ir redakcija jam pri
taria, kad Šliupas yra iiie- 
kai žmogus.-' '

“ ‘Keleiviui' nėra reikalo 
D-ro Šliupo laivyną ginti, 
bet mes galime drąsiai pa
sakyti, kad surinktų tam 
laivynui pinigų šliupas ne
pražudė. Mes girdėjome, kad 
jo laivyno Bendrovė turi 
nupirkusi kelis laivus, kurie 
plaukioja Nemunu ir Balti
jos juros pakraščiais. Taigi 
šliupo surinkti pinigai buvo 
škinaudoti Lietuvos naudai.

“Bet kaip yra su kun. Jo
no Žilinsko banku?

“Kelintas metų atgal kun. 
.1. Žilinskas važinėjosi po A- 
merikų ir pardavinėjo žmo
nėms Lietuvos Žemės Ban
ko šėrus. Jisai surinko 
apie $159,000. šitą kun. J. 
Žilinsko bizni rėmė kun. 
Kemėšis ir kiti klerikalų 
vadai.

“Kur dabar yra tas ban
kas? Kur žmonių sudėti c 

tūkstančiai dolerių?
“ ‘Darbininko’ skaityto

jams šitie klausimai yra 
daug svarbesni, negu ‘be
dieviškas’ šliupo laivynas, 
nes tam laivynui jie pinigų 
nėra dėję, o kun. J. Žilinsko 
šventablyvam bankui jie klo 
jo šimtais ir tūkstančiais. 
Taigi tegul švento Juozapo 
brostves organas paaiškina, 
kaip yra su tuo banku?”

F. Avižonio liudyji- 
mas Puryckio biloje

1. Laprkičio 0 d. pr. m. p. 
Bart rušaičiui būnant Kaune aš 
gavau iš rusų pakvietimą (jo 
nuorašą N 1. pridedu) atsilan
kyti 7/XI jų vakarienei! ren
giamo!! dėl Spalių involiucijos 
keturmetinių sukaktuvių pami
nėjimo.'Staigu kilo nlaii minti^ 
pasinaudoti šia gera ‘proga, 
kad musų tėvynei iš to išeitų 
kuodaugiausiai naudos: Aš 
sumaniau kai pasibaigs mi
nimoji vakariene, ir svečiai at
sisveikindami su Cičcrinu,

skirstysis namo, tariant jam 
ačiū už vaišes, pasakyti jam, 
trumpai tėte a tėte, kad ILielu- 
voti Valdžia sveikina rusus 
pradėjusius platų taikingų 
Valstybes statymų ir aukauja 
badaujantiems vagonų miltų ir 
vagonų cukraus. Aš taip ir pa
dariau atsisveikindamas po 
vakarienes su čičerinu aš jam 
tėte a lėk- (šaly stovėjo tik 
Aralovus) ir pareiškiau tat.

čičerinas jausmingai dėko
damas, paprašė manęs pranešti 
tat raštu ir čia mudu persi
skyrė va.

Visai nemanydamas, kad Či- 
čerinas nori mano žodį' paskel
bti laikraščiuose, o kad raš
tas jam reikalingas tik užfik
savimui, aš ant rytojaus XI. 8 
d. 21 m. tų patį ir pranešiau 
jam raštu (jo nuorašą įside
du N 2), neprirašęs dargi žo
džio “doveritelno”; bet didžiai 
aš nustebau ir susirupinau, 
kai po kelių dienų išvydau, 
kad čičerinas, kaip komunis
tas, nesusilaikė ir čia nuo įlek
iamos ir paskelbė laikraščiuo
se ir mano pareiškimų N 2 ir 
savo atsakymų. Aš pareiškiau 
žodžiais Narkomindiele savo 
nusistebėjimą dėl tokios rek
lamos, bet jau buvo post fac- 
tum.

Aš 'padariau šį pasveikinimų, 
ne turėdamas įgaliojimų nei iš 
Užsienių Reikalų Ministerio, 
nei iš Mhusterių Kabineto; bet 
tuojaus pranešiau Ministeriui 
Puryckiui apie savo žingsnį 
prašydamas jo pasitarus šu 
Ministeriais aprobuoti; be to, 
savo pranešimuos ir laiškuos 
Ministeriui aš taipgi prašiau 
“tvirtint mano žingsnį jr jei 
kas netaip padaryta skaudžiai 
nebausti ,nes ėjau čia principu 
carpc dieni ir vadovaujantis 
vien Tėvynės reikalais” (pra
nešimas No 102 N 3 iš 10/NI- 
21 m.) Aš iš Ministerio Puryc
kio, tuomet Ministerių Kabine
to pirmininkavusio, gaudavau 
vien tik raminančius laiškus, 
kad jis mano pasveikinimui ru
sams visiškai pritaria, nes jų 
paramų dabartiniu momentu 
Lietuvai balai reikalinga; .tat 
man davė tvirtų pamatų nea
bejoti, kad Ministerio žodžiai 
yra ir kitų Ministerių įspūdis, 
kad Vyriausybės aš likau su
prastas ir mano . žingsnis jos 
tvirtintas, nors formaliu kryp
sniu ir galima butų jis kriti
kuoti (pridedu Puryckio laiš
kus iš 16/N1 N 4, 20/NI N 5, 
27/NI N 6); be to rašydamas 
man iš 1 1/XII-^1 N 7 Ministe- 
ris žodžiais — “aš Kabinetui 
viskų papasakojau, kaip vis
kas buvo ir rodos niekas neo
ponavo” —- aiškiai davė man 
suprasti, kad Ministerių Kabi
netas mano pažadus aprobavo; 
tų patį Vyriausybėj sutikimų 
išskaičiau aš vėliau ir iš žod
žių Ministerio-Pirmiuinko Dr. 
Griniaus, kuriais jis atsake į 
interpeliacijų dėl trijų vagonų 
sulaikytų Jonišky.

2. Aš padariau rusams paža
dus, 1) giliai apsvarstęs visą 
pro ir centrą, 2) minėdamas 
bėgamojo moimcnto Lietuvai 
svarbumų ir visų tų situacijų, 
kuri susidarė Europoje ir ku
rių mes už nepriklausomybę 
kovodami turime numatyti ir 
atatinkamai savo šalies reika
lams išnaudoti ir 3) nujausda
mas galimybės išspausti iš 
rusų kuodaugiausia naudos 
Lietuvai

Aš samprotavau:
A) Ne tiek Antante, kiek 

Irancuzai, visaip palaikydami 
Lenkiją, spaudžia mus priimti 
llymaiiso projektų; lenkai, ju- 
sdami už savęs jiaramų, sėdasi 
aut mus jau raitais, o Lietuvo
je visiems aišku, kad lenką į 
butų įsileisH prapultis, kad 
šis tautos nusistatymas eina iš 
amžių glūdumos ir kad niekas 
nepajėgs pertikrinti jų kitaip 
ir priimti Hymanso projektų. 
Priėjo mums' laikas tarti An
tantei paskutinį žodį; bet čia 
kilo klausimas — kasgi toliau 
bus? kas mus nors moraliai 
(virtai palaikys? Ot čia ir rei
kalinga buvo mums perspėti, 
išankstif parūpinti sau paramų 
iš rylų pusės. Ir tuu klausi-

>'• &
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SERGA. — Mary McCormick, 
buvusi Chicagos Operos daini
ninkė, kuri sunkiai serga Fran- 
cijoj, taip kad prisiėjo daryti 
jai pavojingą operaciją. Jąją 
globoja Mary Garden.

mti Užsienių Reikalų Ministe
rija buvo ytin susirūpinusi. 
Aš buvau tikras, kad tuo pa
čiu tatai tikslu dar 5/VIII- 
21 Ministerių Kabinetas nuta
rė duoti aukų badaujantiems 
Rusijoje ir pavedė Užsienių 
Reikalų Ministeriui ir Finansų 
Prekybos ir Pramones Minis
teriui susitarti dėl įvykdinimo. 

• B) Iš kitos puse^j — visas 
begiamasis musų Atstovybes 
Maskvoje darbas jau rodėsi be
tiksliu: optacijos sutartis pasi
rašyta tik 14/V1L bet praėjo 
dar du mėnesiu, kol susitarta 
kaip varyti senąsias optantų 
bylas, paduotas iki sutarties 
pasirašymo, o 1 VX jau baigė
si paskutinis rakas, laikos su
tartyje numatytas, optuoti 
Lietuvos pilietybę; Užsiminus 
Atstovybei apie reikalingumų 
pratęsti optacijų dar iki 14/- 
Nll-22 m. iš N. K. J. D-lo gau
tas sausas atsakymas, kad 
pratęsti nėra galimybes. Tuo 
budu optacija dar nepradėta 
buvo sustabdyta ir 7 tūkstan
čiai optantų likosi kaip ir su
vedžioti, — daug kas ateidavo 
Maskvoje • Atstovybėm Pet
rapily Konsulątan, bardavus ir 
reikalaudavo atgal savo doku
mentų; saratoviečiai (15000 
žmonių) nesulaukdami savo op 
taeijos, ėmę kraustytis Lietu
von arkliais ir žūti pakely iš 
vargo ir bado, o čia ir visai 
likosi be formulės teisūs įva
žiuoti Lietuvon; optantų tur
tas, kurs galima butų išvežti, 
didžiausios istorines svarbos 
turlas-metrikai, rodėsi, taip ir 
paliks rusams, o gi bėgamojo 
darbo smulkmenos visam 
tam atsiremti, išreikalauti iš 
Rusų reikalinga buvo, be lai
kos . sutarties straipsnių, ir 
moralinis pamatas, kurs gali
ma išgauti einant principų “do 
ut dės”, reikaliųgas ' gražus 
gestas, kurs, be abejo, turėtų 
didelę įtaka praktiniems At
stovybės darbuose vaisiams. 
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Rumšiškių miestelio 
tragedija

[l.Ži Musų korespondentas 
buvo atsilankęs į Kumšiškį vie
loje ištirti, kaip buvo suimti 
ieškomi plėšikui Stukas, 'Tamo
šiūnas ir Stanulis ir kaip žuvo 
Rumšiškių gaisro aukos.

Vietos nuovados pade jojas 
ir vietos šauliai vienoj iš smuk
lių palėmiju atsilankiusius pen
kias vyrus, kurie rodėsi labai 
įtariami. Matomai jįe turėjo 
ginklus ir iš skelbtų atvaizdų 
pradėta spėti, kad tai gali bū
ti ieškomieji plėšikai Stukas ir 
jo kompanija. Jie pastebėjo, 
kad žjmmiės pradeda t rinktis ir 
paskid)o trauktis iš miestelio, 
įmonės kas su ginklu, kas su 
paprastais kuolais pradėjo 
juos sekti. Prasidėjo''šaudymas 
iš tolo. Plėšikai alsišaudmėjo, 
išsiskirstę viens nuo kito. Bu
vo apsuptus SI ūkas ir kuomet 
nuovados padėjėjas artinos jį

suimti, 
pataikė 
dėjėjui. 
žmonės
ką ir jis buvo 
tarpu kiti du

Stukas dviem šūviais •
Ir/iinu ii 11/ h/u/Lvd 'j kojas nuovados pa- 

iš kilos pusės 
perbloškė Stu- 
suimtas. Tuo 
Tamošiūnas ir 

Slanulis jau artinos į miškų ir 
buvo manoma, kad jiedu jau 
išbėgs. Netikėtai jiems pryša- 
ky iš miško * pasirodė koksai 
tai mediničus su šautuvu. Jie
du pamanė, kad yra apsupti ir 
padavę viens kitam rankų, tar
si atsisveikindami, ant vietos 
abudu nusišovė.

z
Man teko matyti tuodu jau

nu vaikinų lavonu, atgabentu 
nuoavdon. Tai buvo ketvirta
dienį apie 3 vai. dienos. Apie 
nuovadą pilna žmonių, staiga 
iš minios išėjo jaunas vyrukas 
ir priėjęs prie nuovados virši
ninko, sakėsi, kad jis yra Slu- 
ko tikras brolis ir norįs suži
noti, kur yra jo brolis. Stukas 
jau buvo išvežtas Kauno kalė
jimam Vaikinas kokio 13 me
tų. Sakosi, kad jis atjojęs rai
tas iš Kauno sužinoti kur jo 
brolis, bet kuomet pradėtu jo 
klausinėti, kur jo arklys, tai 
negalėjo' parodyti, 
buvo suimtas.
lavonų, tas vaikinus pažino 
mošiunų ir Stanulį.

Šie plėšikai buvo suimti 
čiadienį vakare ir tą pat 
karą miestelyje užsidegė du 
klojimai. Spėjama, kad jie bu
vo padegti rasit ,tų dar dviejų 
plėšikų kompanijom), kuriems 
pasisekė išbėgti. Miestelyje bu
vo didžiausias sujudimas'. ‘Bu
vo baimės, kad ir kiti trobesiai 
gali būti padegti. 'Lodei išlikus 
gaisrui policija reikalavo iš 
Kauno pagalbos, skelbdama, 
kad degąs visas miestelis, kad 
plėšikai jį padegę.

’ Prie tokios padėties iš Kau
no miesto gaisrininkų koman
dos buvo vakare apie 9 vai. pa
siųsta du automobilhi su 11 
gaisrininkų. Kelias nuo Kau
no j Rumšiškį gana blogas ir

kuolais

Policijos jis
Privestas prie

Ta-

tre-
va-

P. čiučelia.

VIENA DIENA
(Tęsinys)

limai jis keikiasi, ilgai vartosi 
lovoj tartum ligos prislėgtas, 
kol sapno pirštai neužmerkia jo 
akių. Ateina naktis juoda ii 
tamsi, rytas ir vakaras ateina, o 
jį baisų suplėšytų ir kruviną ve
ža tenai, kur šaltos Baikalo vil
nys bepaliovos skaluoja kietas 
uolas. Vakaras, kraujus atsime
na jo žodž’ai ir keista srovė nu
bėga visu kųnu. Kraujas visur ir 
kad tvoti kraujo jūron tą gaują 
visa ji prilaktų. Taip daug jo. 
Tūkstančiai, milijonai mylėjusių 
širdžių šit įniršta ant aštraus 
durtuvo užvertų. Kraujas, bet 
šalin jus kruvinosios mintys. Šit 
darželis, gėlės, o kiek jų daug, 
kaip visos jaunos. Jos taip ir sa
ko, Kad gyvenk, gyvenk žmogau. 
Viskas tau. Tau dangus, žemė su 
visais jos turtais. Tra ta, ta, ta, 
ta. Uhuu, bum bum uhu. su
bliovė pekliškas bildesys kulko
svaidžių ir kanuolių. Jis tanši 
baisus žvėries kaukimas negreit 
užgeso kraujo miglomis apsiklo- 
šči ilsiame miške. Staiga pabudo tas, velniai, gali ucinaci jos apše
pai angės akacijose mieguistas ”
paukštelis, pašoko ant laibos ša- j 
kytės ir mieguistomis akimis ap
sidairęs nulėkė tolyn sparnelius 
išplėtęs. Kanuolės vis dar ( 
griaudžia, krauju kvėpuoja pa-; Gydytojas rimtai ir rūsčiai su
keiktos jų gerklės, o rakietos 
tartum norėdamos parodyti 
mirties laukus šniokščia iš už 
miško kildamos ir reipstančiai 
nušviesdamos plačias apylinkes. 
Triukšmingas perkūnų bildesys 
negreit pavargsta. Jam noris 
šviežios žmogienos ir karstu

nieko pasauly malonesnio nebe* 
liko c.el jų. Plovės jie tylėdami, 
tik primenėj ka žin kas kartojo:

“Greičiau, greičiau, kur gydy
tojas, ach, pasiutimas beprot/-

Tuo tarpu metus* praustis yie- 
na'sesutė pribėgo prie durų ir 
paklausė:

“Ar daug?”
“Daug, labai daug, dėt kur ne

beturim, kelios triobes pilnos, 
jie luip rėkia kad aš iš proto ei
nu, greičiau, greičia i dėl Die
vo, ’ — atsakė vidutinio ūgio a- 
pyseris sanitaras. Daktaras taip 
pat mete praustis ir sugriebęs 
įrankius išėjo pro duGi.

“Eisiva pons gydytojas,” — 
prabilo priemenėj stovėjusi se
sutė

“Eisiva,” — pakartojo gydy
tojas, “maniau, kad nors akys 
teks apiplauti, bet kur tau. Ne
begaliu aš, penkios paros nemie
gojau, veidas tiek laiko neplau-

do mane.” ' ’ »•
•i *» •’

“Eisiva, eisiva, mielasis, jie 
laukia,’’ — nervingai- kartojo iš- 

’ blyškusi (laibutė mergaitė.

• , rtikrauju girdo drebančią žemę.' į 
Negreit vėl sugrįsta karsto tyla. 
Ramu ore, užmigo sodas, net ir 
žiogeliai liovėsi Čirškę, tik virtu
vėj begirdžiu' lėkščių, šakučių ir 
peilių tarškėjimą. Kaistuvas.ka 
žin ko taip ypatingai sumykusiai

lik per dvi valandas tenuvyko'gnypgčia. Motina tarpdury gar- 
, kllOmet ajai i’r niShiai rnerinu •mašinos/ į Rumšiškį, 

jau baigė degli trobesiai. Apie 
antrą valandų nakties gaisri
ninkai ruošiasi keliauti atgak 
Buvo atvykęs iš savanorių gais
rininkų automobilis. Buvo nu
tarta, kad geriausią grįžti Kau
nan plentu per Alytų ir visos 
trys mašinos po antros valan
dos naktį išvyko iš Rumšiškių 
Alytaus link. Plentas geras; 
važiavo gana greitai, bet ke
lias gaisrininkams buvo neži
nomas. šeštame kilometre nuo 
Rumšiškių yra pakalnė' ir til
tas ir už to tilto labai staigus 
pasisukimas į šalį į kalnų. Pra
važiavo du automobiliu, bet 
gaisrininkai važiavę su dides
ne mašina matomai nebeatspė- 
jo tinkamai pasukti ir automo
bilis nuo aukšto plentu su vi
sa mašina nudardėjo ir apši

siai ir aiškiai ragina sesutę: 
“Kastut, nepamiršk dešrų, ne
sudžiovink, kad butų su krauju 
žiūrėk.”

traukęs antakius dar davinėjo 
kokius tai Įsukimus, ko! ši pui
ki, kaip pirmoji pavasario gėlė 
sesutė sugriebė už rankos karto
dama.’

“Viešpatie vis dar negana. Už 
ką, sakyk, mjelasis, už ką tas 

j baisus nelaimingųjų kraujas lie- 
• j alsi,”

Jis kaip tai mašinaliai apkabi
no jos drebančius pečius ir stip
riai paspaudęs ranką kalbėjo iš
lėto:

“Eisiva, jie laukia, daug jų 
sako labai daug.”

Paskui žvilgterėjo į mane ir 
užklausė:

“Medikas, a?”
“Taip,” — atsakiau jam.
“Fronte buvai?”
“N. pulko sanitarijos skyrių-

“Na, tai eiva, padėsi greičiau

“Su krauju” ka žin koks bai
sas atsiliepė manyje. Ilgai jis je 

'skambėjo mano ausyse “su krau-1 
Pavalgėm vakarienę, dar bus.”

Buvo jau. gana vėlus vakaras. 
Silpna mėnulio šviesa įkipai 
skverpdamos! pro- kerotas žilvi
čių šakas švietė mums taka ei
nant į pirmąją trobą, kurios vi
sas kiemas jau dvelkė karboliu, 
kitais vaistais ir duslus, griau- 
dųs dejavimai mišo su giliomis 
nakties mintimis. Priemenėj, 
pro kurią įėjom grįčion tartum 
trąši žolė šonais suversta žiau
rios dalgės gulėjo sužeistieji.

Jię retai kiuris gulėjo neštu
vuose, dauguma ant plikų grin
dų. Gulėjo nevien čia. bet klė
ty, l-.ieme, pas kitą ir pas trečią 
kaimyną. Gulėjo grieždami dan
timis, keikdami ir balsiai raudo
dami. Keikė jie vieni vyriausy
bę, vadus savo, keikė Dievų 
šaukdami dar ir dabar Jo pagal 
bos, šaukė motinas, brolius, savo 
mlylimas ka žin kur paliktas 
mergaites ir visą pasaulį keikė. 
O koks baisus, kruvinas ir šiur
pulingas tas dantų griežimas, 
cypimai ir keisti gyvulišk* krio
kimai. Tik kai kurie sunkiu 
vos girdžiamu požeminiu balsu 
prašė vandens, tabako, kunigo 
ar ko kito. Visai prie sieųos 
neštuvuose gulėdamas jaunas ar
tilerijos karininkas kliedančiai 
davinėjo savo baterijai įsaky
mus.. Jo vienos rankos visai 
nebebuvo, o tik išlindę kruvini 
mėsgaliai pro sudraikytą nion- 
(Hemus rankovę kažin kaip bai
siai šypsojo į visus žiūrėdamas. 
Iš rudraskytų* vidurių sunkės 
kraujas.

“čionai čionai meldžiu,” — 
suriko uesutč ir sugriebus mane 
už lankovės įtraukė operacinių 
kambarin. Gydytojas) jąu senai 
'nutvilkęs ploščių darbavos. Įgu-

Iju.
daug kalbėjomės iki atbėgo kai
myno Pranas ir pradėjo sakyti, 
kad į kaimą atplūsta gaujos va
žiuotų, pėsčių ir raitų.

“l^ega, dega Pagiriai, Vizgu- 
čiai ir Kurkliečiai,” — sumišu
siai rėkavo jis.

“Su krauju” vėl praskambėjo 
ausyse. Na, gerkit, gerkit iki 
apsvaigimo tą kraują ir valgy
kit dar šiltą garuojančių žmo
gieną. Kraujas pakartojau Pra
nui, kuris tęsė toliau savo pasa
kojimą ir dar neužbaigus jo iš
girdau dundant Jiausą kaimo že
mę, nuo trenksmingo pėsčiųjų 
ėjimo, nuo arklių kanopų ir ve
žimų ratų. Greit kieme pasiro
dė keli greičiau į bepročius pana

gus murzini, sudulkėję raiteliai, 
j Jie sunkiai nušoko nuo arklių, 
apžiurėjo seklyčią ir parašę ant

įlinkai pateko po mašina ir 
Irys iš jų, vyresnysis iš ko
mandos Sabaliauskas, ir du ki
ti Kovaliauskas ir Fcdozenas 
buvo sutriuškinti vietoj. .Šofe
riui Strazdui perlaužta ranka 
ir koja, šoferio pagelbininkui d‘ur;l k;.ai(la ’ūžimta 12 A. K. 
Juodgalviui 'sumušta krūtim" g g 
ir sunkiai sužeista galva. Abu
du nugabenti ligoninėn. Trys 

virto į šąlį ir laimingai išsigčl-* 
bėjo nuo mirties.

Vietos žmonės (kalba, I 
nuo laiko pastatymo tilto jau 
penktas automobilis krinta į 
tą griovį. Susidaužydavo au
tomobiliai, buvo sužeistųjų, 
tokios nelaimes dar nebuvo.

Neveizint, kad tokia pavo
jinga viela, ji visgi nesulauk'č 
iš plentų valdybos nors kokios 
tvirtesnės -užtvaros — tarsi ty
čia sutaisyta viola automobi
liams daužytis.

'Taigi Rumšišky iš 24 dienos 
į 25 dienų šio kovo jv^ko vi
sa daugybe baisių atsitikimų. 
Suimtas baisusis Stukas, suim
ti nusišovė du j kiti t plėšikai, 
peršautas nuovados viršininko 
padėjėjas, gaisras ir dąr visai 
netikėtai trys Kauno miesto lūs kaukazietis ir tekinas išbėgo granatų 
gaisrininkų komandos lavopai virtuvėn. Karininkai ir kai ku-.kuinu, 
ir du stipriai sužeistu gaisri-,rios sr...
ninku.
kimų.

— vėl išjojo tylus paniu
rę. Už keliolikos minutų įvažia
vo pora vežimų su karininkų ir 

kiti gaisrininkai laimingai nu- daktarų daiktais. Jų dar nebai
gus sunešti atėjo keli karininkai 
ir sunkiai sudribo į kėdes. Atė- 

____, Jos 
vikriai savo laibučiais pirštais 
nusiėmė baltas skarytes, mote
rišku įpratimu pataisė kiek su
sišiaušusius 1 plaukus prie veid
rodžio ir taip pat susėdo garsino 
damos, kad pavargo. . “Vikrus 
mano Charinas,” prakalbo aukš
tais laibutis kapitonas, — “butu 
sužeistiems užėmę, o tuo tar
pu ir mes iš proto išvaryti pail
sėsime. Kakauridzi rengk vaka
rienę, o užliet, užliet sielą atbu
kusią pastiprint, na, šimts vel
nių degtinės ar yra dar ko žiopf 
sai lyg mietą prarijęs.”

“Vra pons kapitone, šiandien' 
paėmiau siuntinį iš Daugpilio,” (dę sanitarai nešė ir dėjo ant pra- 
— atsakė išsitempęs juodas dai-^to medinio skobnio aičiojančius 

skeveldrų suplėšytus
Kiti' priemenėj rėkavo 

sužeistu gaisri-’rios sesutės viešai iki nuogumo ir ko tai šlykščiausiais žodžiais 
Tikra tragedija atsįli- ėmė rengtis ir taip godžiai plovė (keikės.
-A. B. save saitu vandeniu, kad rodos /Bus daugiau) .

j0 jr sesučių gailestingųjų.



į CHICAGOS 
ŽINIOS

Špešelninkas Bischoffas 
' nuteistas kalėjimai!

Gavo nuo 1 iki 10 mėty kalėji
mo. I‘aduos apeliacijąĮ ----

' V akar teisėjas Lindsay nutei
sė spešelninką Raymond J. Bi- 
schoff Jolieto kalėj iman nuo 1 
iki 10 metų. Ta bausmė buvo 
pramatoma kada jury rado jį 
esant kaltu prigaudinėjime žmo
nių.

Bet Bischoffas nebus tuoj aus 
išgabentas kalėjiman. Jo advo
katams prašant, bausmės vyki- 
nimas liko atidėtas 30 dienų, 
kad jis galėtų paduoti apeliaci
ją j aukštesnį teismą. O jo 
advokatai pareiškė, kad jie kels 
jo bylą į patį aukščiausį valsti
jos teismą.

Prieš Bischoffą yra įnešti dar 
du apkaltinimai, už kuriuos jis 
gali būti bile laiku teisiamas.

Bridgeporte vėl eina na
mu statyba

M. J. Kiras Real Estate im- 
provement Co. stato visą ei- 

i Ję mūrinių dviflečių.

kaip buvo išsikėlę kituil.
Bridgeportas išaugo lietuvių 

pastangomis. Lietuviai ir to
liuos jį augina. Iš skaičiaus 
lietuvių biznierių, prisidėjusių 
prie Bridgeporto auginimo, 
stiprios energijos rodo atsižy
mėję namų statytojai M. .1. Ki
ras K. E. Improvement Co.

Pastebėję nusiskundimo, 
• kad ant, Bi*i<l$fepork> truksiu 
vielos lietuviams gyventi, M. 
J. Kiras B., E. Improvement 
Co., sumanė pastatyti ant 
Bridgeporto vėl visą eilę gra
žių ir patogių lietuviams na
mų. Dešimts d v if Iečių jau 
dabar* kompanijas yra stato
ma, ir kaikurių mūras jau yra 
davarytas iki antro augšto.

Penketas puikių dviflečių, 
karštu vandeniu šildomų, tos 
kompanijos yra stątoma prie 
Auburn Avė., lies pat St. Jur
gio bažnyčia. Statomi namai 
bus tikru Auburn gatvės pa
puošalu. Nežiūrint į savo pui
kumą ir patogumą, namai bet
gi busią prieinami nusipirkti 
vidutiniai pasiturinčiam darbi 
ninkui. Mat Kiro Co. moka 
ne tik gražiai pastatyti namus, 
bet ir ekonomingai.

Penketas kitų namų Kiro 
Co. stato Union gatvėje ir ki
tose gatvėse. Tai yra taipjau 
dviflečiai, tik su mažesniu 
skau’iu kambarių, neapsMdo- 
mi ir pigesni, šitų namų pie
nas Kiro Co., yra išdirbtas 
taip, kad jie labiausia tiktų ir 
patiktų lietuviams, dideliais

miegamais kambariais ir kitais 
lietuvio darbininko mylimais 
patogumais. Piene betgi išven
gta daugelio nereikalingų ar
chitektūrinių vingių ir todėl 
namai busią visai pigiai išper
kami.

Už pasiryžimą pastatyti ant 
Bridgeporto visą eilę gerų na
mų, Bridgeporto biznieriai 
tikrai yra Kiro Co. dėkingi.

— Vietinis.

“Dzimdzi-Drimtizi
Gegužės mėnesį lankysis šiose 

kolonijose:

2 ir c Grand Rapids, Mich.
5 ir C Detroit, Mich.
8 ir Clevcland, Ohio.
10 Bochester, N. Y.
12 Amsterdam, N. Y.
13 Brooklyn, N. Y.
15 Neyark, N. Y.
16 Serą n ton, Pa.
17 VVilkes-Barre, Pa.
19 Pittston, Pa.
20 Shenandoah, Pa.
21 Philadelphia, Pa.
22 ir 23 Baltimore, Md.
25 VVashington, D. C.
26 ir 27 Pittsburgh, Pa.
Paskutinis Dzimdzi Drimdzi 

artistų ^atsisveikinimo vaidini
mas Chicagoje įvyksta gegužės 
1 dieną, penktadieny, Lietuvių 
Auditorijoje, Bridgeporte. Bus 
statoma “Pinigėliai”, S. Čiur
lionienės 3 veiksmų komedija.

—Reporteris.

NAUJIENOS, Chicago, HL

’ 13
18

k 28
27

Atsiimkit laiškus iš Pašto I
šio laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklšuso, tegu) 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klaust prie langelio kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobs j nuo Adams, jgat- 
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką dienų nuo 
skelbimo.

2 Bielski Wiadysiaw
8 Datkunas Antanas

—I ........... ... ........ —...„m,.......i-y............................... m ,|««||- IĮ

4

pa-

Ęlyosius ‘ Antanas 
Getchas Mr 
Grincas Johin 
Jareckas Karolis

32 Jankauskas C
33 Ratini Povilu
43 LAbakasinekas Kazimeras

Monstavicia Alex 
Nugaras . Mrs Anna 
Paplauckas A 
Petraitis Domenikas. 2

Rakunas Jonas
Siksinjei Juzapasi z 
Sluoksnaitis Joseph 
Sliazas J R 
Staskus Jonas ♦ 
Szymulis Fr • • »

90 Swedas Jonas 
Sitkauskis Julius 
Valdjbai Paselpos 
pania 
Vainauskysei V 
Wasil Eva 
Žekonis Jonas

95
96

97
99

108

Kuli-

52
56
59
61

79
80
81
84
88

LIETUVON-.
užrašykite savo giai- 
nfaąs Ir pažystamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vai žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
aižgsta.

SOUTH SIDE PAINTERS
AND

DEGORATORS
Muliavojome, popieruojame, kalso- 
mainuojame ir dekoruojame na
mus, taipgi apsiimame daibus 
statant naujus namus.
S. JOKUBAUSKAS ir 

J. MOZGERIS 
66(18 SO TALMAN AVĖ. 
Telefonas Hemlock 1292

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra aandingofl.

Važiuokite Lietuvon į Svečius

00 Kelione iš New Yorko 
"^Klaipėdon ir Atgal

nepaliks visados didžiausiu 
lietuvių centru Chicagoje? Gal 
tiesa,. kad iš Bridgdporto ne
mažai lietuvių išsikėlė gyvent 
į tolimesnes ir naujas koloni
jas. Bet Bridgeportas vis pa
lieka Bridgeportu, ir lietuvių 
skaičius čia ne tik nemažėja, 
bet auga, lužiurint, 
kurie išsikelia kitur.

Bridgeportan ui 
krausto m 
nuo l'oun

ragarsejustus
KIMBALL

Naujienų Eskursija
LIETUVON

tai nuo 
, lai nuo Burnąi- 

dės, tai nuo Allanlico, lai iš 
kitų mažesnių (’hieagos kolo
nijų; daugelis atvažiuoja ir iš 
kitų miestelių. Traukimas į 
Bridgeportą dar pasididino 
nuo to laiko, kaip tapo čia pa
statyta Lietuviu Auditorija.

Pijanus
IR AUGŠTOS RIJŠIES RADIO SETUS

Gulite įsigyti už žemesnę kai
ną ir prieinamesniais budais

Peoples Furniture Co. Krautuvėse

Gegužio 2-trą

DABOKIT SAVO
SKILVJ

Walter Johnson, herojus 
paskutinės pasaulinės Seri
jos base ’ bąli ir geriausis 
“piteher” musų laikų, rašo 
savo paskutiniame straip
snyje, kad daugelis “base- 
ball” lošėjų turi skilvio su
irimus, o todėl, kad jie val
go visuomet labai greitai

prižiūri savo skilvį labai at
sargiai, todėl jis visuomet 
yra geroje tvarkoje. Kiek
vienas turėtų turėti sau už 
obalsį: “Dabok savo skilvį!” 
ir dar turėtų atsiminti: 
“Daryk tai ir vartok Trine
rio Kartųjį Vyną!” šios gy
duolės sutaiso jūsų virškini
mą, gerai užlaiko .vidurius, 
pagelbsti virškinimui ir 
prašalina visus nereikalin-
gus dalykus iš jūsų žarnų.
-JO niekuomet neapvilia.

John Szivan rašo mums 
iš Lorain, Ohio, vasario 18: 
“Aš vartoju Trinerio Kar
tųjį Vyną nuo skilvio ligų, 
kuris buvo blogoje padėty
je, bet kaip tik pradėjau 
vartoti, aš jaučiu daug ge
riau”. Ar jus* bandėt Trine
rio Liniment nuo reumatiz
mo arba neuralgiškų skaus
mų, nuvargusių muskulų ar
ba sutinimų? Ar jus žinote, 
kad Trinerio Cough Sedą- 
tive suteikia greitą pagelbą 
nuo slogų? Jei jus negalite 
gauti savo kaimyniškoj ap- 
tiekoj arba pas gyduolių 
pardavinėtoją, rašykit pas 
Joseph Triner Company, 
Chicago, III.

U.S. LINIJOS LAIVU

Vienu iš didžiausių lai- f
vų pasaulyje ir pagirtu 
per Naujienų ekskursan- 
tus.

Manydami apie kokį nors muzikališką instrumentą 
tikrai atlankykite Peoples muzikos skyrius. Nes tik čia 
Kalėsite faktiškai persitikrinti apie instrumentus, kurio 
gali tikrai išreikšti ištobulintą muziką.

Su pagelba musų mandagių pardavėjų arba pats vie
nas galėsi grojyti daug skirtingų žinomų išdirbinių Pi
janti ir Radiolų ir atydžiai studijuoti jų ištobulintą ver
tę. Ir Lietuvių Bendrovės krautuvės yra vienintelės iš lie
tuvių tūnančios

PLATU RINKINI
Pritaikinam labai lengvus budus išmokėjimo

Krautuvės atdaros vakarais

) TWO LARGE?0"“

umauBt «* bettĖRHOMEC
avė. 1922-32 So. Halsted St.

J NAKROŠIS, VEDĖJAS

ru jl, jl. o. i rs.
Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.

THE BRJUDGEPORT ELECTRIC CO., J n c
A, Bartkus, Pres.

W. 47th Si.. Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET12th

T ei. Kedzle 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, 1LL

ERIE R. R. Pakeliui
Priežiūra

Ši ekskursija bus po tiesiogine Naujienų prie
žiūra, su gerai patyrusiu Naujienų palydovu. 
Tas duoda pilną garantiją saugumo, patogumo, 
priežiūros, aprūpinimo ir malonumo kelionėje.

Pigumas
Neveizint, kad laike ekskursijos yra duodama 
daugybė patogumų ir progų visiems keliaunin
kams, ir dar kaina yra didžiai nupiginta. Laiva
kortės dabar yra pabrangiausios. Perkant laiva
kortę atskirai kainuoja į abi puses $239.50 ir 
augščiau; gi su šia ekskursija laivakortė į abi 
puses kainuos tik $186.00, tokiu budu sutaupy
sit $53.50.

Pakeliui i Niagara Falls
Ekskursantai keliaujantis iš Chicagos 
Dearborn Stoties Erie gelžkeliu ar iš

iš 
ki; 

tų miestų pakeliui iki Buffalo, bus nugabenti į 
garsiausi vietą Amerikoje, Niagara Falls ir ten 
per keletą valandų apžiurinėti gražųjį ir įdo
miausiąją vandenpuolį. Apžiūrėję vandenpuolį 
vėl sės į tuos pačius vagonus ir keliaus New 
Yorkan.

į NIAGARA FALLS
Bandoma gauti speciali traukini

Erie R. R. gelžkelis prisižadėjo duoti speciali 
traukinį Naujienų ekskursantams iš Chicagos 
iki New Yorko ir pakeliui į Niagara Falls, jei 
susidarys ganėtinas keliauninkų būrys, būtent 
125 žmonės. Šių progą gali.pasinaudoti ir tie ke
leiviai, kurie pirks laivakortes iš kitų agentū
rų, jei iškalno apie tai praneš Naujienoms ir 
taipgi palydovai, kurie norėtų palydėt savo gi
mines iki New Yorko.

Visi agentai kviečiami prisidėti
Visi U. S. Linijos agentai, kurie turėsite kiek 
nors keliauninkų ant 2 gegužię, kviečiami pri
sidėti ir gauti savo keliauninkams kambarius 
ant laivo per Naujienų Bendrovę. Musų palydo
vas patarnaus lygiai visiems.

Skubinkite sutvarkyt popieras
Visi, kurie nėra šios šalies piliečiai turi skubiai 
pradėti rengtis: paduoti prašymą sugryžimui, 
pasportui ir aprūpinti taksas už 5 metus. Ku
rie dėl kokių nors priežasčių negali gaut leidi
mo sugryšti, turi pasirūpinti kitokius dokumęp- 
tus užtikrinančius sugryžimą.

Visais reikalais kreipkitės asmeniškai ar laišku:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois



NAUJIENOS, Chieago, UI. šeštadienis, Bal. 18 d,, 1925

Lieiuviii Rateliuose.
Atsisveikinimsa su Dzim

dzi Drimdzi • artistais
Pereitą ketvirtadienį bendras 

. chiragiečių komitetas buvo su
rengęs koncertą atsisveikinimui 
su Dzimdzi Drimdzi artistais; 
kurie šiomis dienomis išvyksta 
gastruoliuoti |x> rytines valst., o 
paskui išsiskirsto atosto
goms, o kiti jų gryš atgal į 
Lietuvą. Koncertas buvo gra
žiojoj Lietuvių Auditorijoj.

Pirmiausia artistas V. Dinei
ka perskaitė “programą” — a- 
pie visus žymesnius chicągie- 
čius, o Bikinis “skaitė prelekci- 
ją” — iš “anatomijos.” Pas
kui prasidėjo tikrasis progra
mas, kurį išpildė chicagiečiai 
artistai. Dainavo p-ia fcirvaitė- 
Gapšienė, p.p. Sabonis, Kudir
ka, p-ia Rakauskienė ir p. Sto
nis. Dainavo visi gerai. Tik 
butu dar goriau, kad musu dai
nininkai neliestu sunkiu “ari
ju." Su tomis arijomis iievi- 
siems pavyksta, o be to chica
giečiai prisiklauso visokių ari
jų. išpildomų geriausių pasau
lio dainininkų. Lietuviai yra 
labiau išsiilgę savų lietuviškų 
liaudies dainelių, taip lietuviui 
suprantamų ir artimų jo išr- 
džiai. Tuo žvilgsniu geriausia 
buvo p-ia Bukauskienė: ji dai
navo vien tik linksmas lietuvių 
daineles ir jeigu ji patobulintų 
ištarimą, tai ji butų populiarin- 
giausia lietuvių dainininkė. P-s 

^/Salmnis taipjau vien lietuvių 
dainas dainavo, bet jis į jas per 
mažai jausmo Įdeda; ypač be 
jausmo išėjo graži daina “Kad| 
karalius karan jojo.”

Pianu skambino p.p. M. Yo- 
zavitas ir A. Pocius. P-as Po
cius paskambino ir savo kom- 
pozicijos gana vykusį dalykėlį 
“Dzimdzi atvažiavimas i Ame
riką.” kaip jie važiavo į Ame 
riką, kaip šaltai juos priimta, 
pirmi jų nepeasisekimai, nusiirti 
nimas ir kaip, pagalios, juos 
švieti ligai priėmė chicagiečiai.

Pabaigai p. A. Vanagaitis pa
deklamavo, o visas Dzimdzi 
Drimdzi kvintetas padainavo 
keletą dainelių, jų tarpe jau vi
sų pamėgtąjį smagų valsą “Mu
zika, muzika.”

Paskui gi buvo smagus šokiai; 
Žmonių buvo daug ir visi labai 
smagiai praleido vakarą.

Tokis tai buvo pačių chicagie 
čių surengtas atsisveikinimas 
su populiariais Dzimdzi Drim
dzi.

Bet Dzimdzi Drimdzi dar ne
atsisveikina su chicagiečiais. 
Jie bus čia dar kelias dienas '• 
pavaišins chicagiečius “Potašu 
ir Perlamutru” ir “Pinigėliais.” 

Rytoj, Sčhool Hali, bus jų at
sisveikinimas su Town of Ira
kiečiais ir paskutinis vodevilius 
Chicagoje. .

Ateinantį trečiadienį, bal. 22 
d. jie duos “Potašą ir Perlamut
rą,“ tą gražiąją komediją, kuri 
taip visiems patiko statant ja 
pirmą kartą. Tai bus atsisvei
kinimas artistų Olšausko ir Di 
kinienės, kurie išvažiuoja į Lie
tuvą.

“Pinigėliai,” Čiurlionienės ko
medija, bus statoma gegužės 1 
dieną. Tai jau bus tikrasis ar
tistų atsisveikinimas su chica
giečiais, nes jie ant rytojaus 
bus jau Grand Rapids, Mich. Tą 
komediją niekurie chicagiečiai 
yra matę statant vietinių spė
kų ; tiems bus labai įdomu pa
matyti Dzimdzi Drimdzi ir ta
da palyginti su savo mėgėjų to 
paties veikalo pastatymu.

—Viešintiškis.

Paskutinis Dzimdzi 
Town of l ake

l ik paklausykite, ką aš no
riu “pasakyti”... Taip pradeda 
savo eiles Vanagaitis dekla
muodamas apie Cbicagą.

Tas pats ir čia. Ir aš noriu 
pasakyti visų kilų kolonijų lie
tuviams, kurie dar negirdėjo 
Dzim<|z>i4)ffiin(bli dainuojant 
ir koncertuojant, kad jie pasi
ruoštų atvykti i Town oi 1 .rū
ke Scliool Hali, 19 d., baland
žio I. y. rytoj. Programų pra
džia 7 vai. Tęsis maždaug apie 
2 vai., o vėliau šokiai.

Kas negirdėjo Dineikos skai
tomos programos, į kurią su
traukti visi veikėjai, tai galės 
išgirsti, daug “fonių” ir tie- 

| sos.
O “profesoriaus Mulko,” ar

ba tiesą pasakius, taip sakant 
Dikinio paskaita apie žmogaus 

I visus galus, pradedant galva 
I ir baigiant rankomis.

Olšauskas su Dikipiene žada 
padainuoti apie chicagiečių 
vaišes ir “munšaino preziden
tą”. Naujos dainos bus labai 
įdomios, nes dar niekur nedai- 
ni ictfos.

žodžiu, vodevilis savo pas
kutiniu pasirodymu, duos 
mums labai turtingą progra
mą. Eordukas, Muzika ir ki
tos dainos, sulig pareikalavimo 
publikos.

Mes, toąvnoflcikicčiai įspėja- 
I jame kitų kolonijų lietuvius ir 
dėl šokių.

šoksime visi ir turėsime gar
bės susipažinti ir atsisveikinti 
su musų mylimais artistais. 
Jų vodevilis los tiktai provinci
joj ir Cbieagoj daugiau vaka
rų nebus.

Vaidins dar porą karių, bet 
tai ne vodevilis, o teatras. Te
atrai pasirodys su “Potašu” 
22 d. balandžio, o “Pinigėliai”

1 <1. gegužės. Prie “Pinigė
lių” bus duodama ir koncerti
nė dalis. Taigi vodevilis pas
kutinį kartą Chicagoj.

Tarsime paskutinį “sudie”! 
ir lauksime sekančių metų.

Tai neužmirškite rytoj 7 v. 
To\vn of Lake. — D.

Iš North Šitie WEST SIDE
Munšaino auka.

Kas dalyvauja vaidinime 
“Neturtas ne Yda”

Iš Birutės

Didelis siurprizas
Netolimoje ateityje “Nau

jienos” patieks chicagiečiams 
didelį siurprizą. »

Tik didieji Amerikos laik
raščiai gali duoti tai, ką mes 
rengiamės parodyti.

Tėmykite “Naujienas”: arti
miausiuose įnumeriuose bus 
paskelbtos smulkmenos.

Birulės choras, vedamas
I komp. A. Vanagaičio,’ visu 
smarkumu rengiasi prie Po-
Pu-Bi, atsibusiančio balandžio 

126 d.. Lietuvių Auditorijoj, 
i Aš žingeidumo apimtas at
silankiau į Birutės choro dai
nų pamokas. Ištikro yra 
ką pasidžiaugti tokiu gabiu mo 

Įkytoju,; kokis yra A. Vanagai
tis. Chicagiečiai turėtų A. 
Vanagaitį iš Chicagos neišlei
sti ir jis turi mokinti musų 
Birutę. Tiktai prie tokių mo
kytojų choras gali pasiekti pil
no tobulumo. '•

Kaip tai yra malonu klausy
tis tikrų lietuviškų meliodijų. 
pavyzdžiui “Vėjužėlis pučia, 
Vėjužėlis kaukia". A. Vanagai
tis šiai dainelei yra įdėjęs gra
žią meliodijų ir daug jaus
mo ir kaip man rodos, Birutie- 

Ičiai šią dainą tikrai ir išpildys 
Dar pi i ? tekio didelio orkest
ro, tai ištikro birutiečiai 26 d. 
balandžio sužavės nevieną mu
sų lietuvišką sielą.

Lauksime “Birutės” Po-Pu- 
Bi. — Svečias.

S.L.A. 122 kuopos auka
Vilniaus našlaičiams

Visuotinam Vilniaus Vadavi
mo Komiteto posėdy, balandžio 
15 d., SLA, 122 kuopos atsto
vas, p. Tutlys, įteikė musų so
stinės reikalams žymią auką — 
48 dolerius. Narių nutarimu, 
buvo tuojau pagamintas padė
kos laiškas aukščiau paminėtai 
kuopai ir įduotas jos atstovui.. 
Pinigai bus greitai pasiųsti Vil
niun.

Taipogi buvo tarta padėka ir 
Moterų Apšvietos Draugijai, ku
rią atstovauja p. M. Zolpiefnė, 
už auką prisiųstą komitetui 
kiek laiko ankščiau. —G.

Liet. Scenos Mylėtojų artis
tai jau prisiruošę prie antro 
vaidinimo bal. 19 d. Man teko 
sužinoti vuidylų sąstatą todėl 
paskelbiu jj viešai.

štai Garde jaus Karpiu Tor- 
čcvas bus A. Daukšas, kuris 
jau daug Karlų pasižymėjo tė
viškose rolėse, ir šiame veika
le pilnai prisirengęs būti tėvu 
Liubuškos. Taipgi ir niekam 
nenusilenkianti. P-ė A. Auryliu- 
tė, vaidins Gardejaus žmonos 
rolę; ji labai tinka tai rolei. 
Liubušką gi vaidins p-lė J. 
Požėra u skaitė, gražuolė, ’ jau
nutė, linksmutė, subarta tėve
lio moka gailiai apsiverkti, bet 
ir nuolankiai priimanti tėve
lio paliepimus. Karšu novas, 
Maskvos turtuolis fabri
kantas, norintis paimli sau už 
pačią jauna Liubušką, bus J, 
Ascila, kuris labai tinka. tarsi 
Imlų ir gimęs lai rolei. Liubl
inas, ’ prasigėręs Gardejaus 
brolis, bus P. Daugėla, senas 
vaidyla ir pasižymėjęs scenos 
darbuotojas. Mitia, konlornin- 
kas — M. Kasparaitis; jam 
scena ne naujiena. Bazliuliaje- 
vas, turtingo pirklio sūnus, 
myli muziką, dainas, šokius, 
bet pertekliui gyvendamas, 
praleidžia savo visą laiką tuš
čiuose pasilinksminimuose, 
bus V. Rudis. .Jaša G-uslmas, 
bandurn inkus, kompozitorius 
ir dainininkas, Gordejaus brol
vaikis, išdidus bet geros šir
dies vaikinas, bus J. Auryla, 
kuris sceną papuošia savo 
aiškia ir skambia kalba ir 
tinkamais gestais; Anna Iva
novui!, šposininke dainų dai
nuotoja, žeismių sumanytoja, 
bus musų žvaigždutė p-lė K. 
Budriutė, kuri savo gabumus 
parodė rol&je “(Jražios Mege- 
iionos”, Jegoruškos, Gordejų 
augintinio, kiškutį išdykusio 
berniuko, kuris gražiai pašo
ka, taipgi nepraeina pro mer
ginas jų nepakibinęs, rolę vai
dins p-ia Z. Kemežienė, kuri 
jau daug kartų prijuokino pu
bliką komiškose rolėse. Maša, 
ir Liza, Liubuškos draugės, 
bus p-lė L. Vaitkiutė jr p-ia 
M. IndreJienų, Arina, Liubuš
kos auklė, bus M. Dundulienė. 
Senis meškininkas J. Badi- 
šauskas, taiso muziką, kad ge
rai skambėtų, ir muštravoja 
mešką, kad smagiai pašoktų, o 
kada Garde jus sušuks “lauk”, 
kad greitai pabėgtų. Tai štai 
kas vaidins balandžio 19 d. 
Meldažio svet., Pasakysiu jum 
dar ir tą, kad šis būrelis sce
nos mylėtojų, pasiėmė sau tik
slą lavintis ir lavintis, kad pa
likti ne vien tik scenos mylėto
jais; bet tikrais artistais. Šį 
būrelį režisierauja M. Dundu
lienė. Ji sako, kad lietuviams 
teikia teatro, reikia vaidylų- 
artistų, o mes jų neturime. 
Darbas jau pradėtas, tik rei
kia morališkos paramos, skait 
lingo atsilankymo publikos 
ant jų i engiamų perstatymų, 
kad juos dar daugiau paska
tinti prie šio prakilnaus darbo 
ir nedėlioję, bal. 19 d., kiūtin
siu aš dar ir savo pažystamus 
pavadinsiu, įrauksime visi j 
Meldažio svetainę; vis .tiek 
šalta ar šilta bus porą valandų 
galima pasėdėti, pažiūrėti 
pamatyti tą linksmą, gražią, 
pilną dainų šokių ir muzikos 
komediją “Neturtas ne Yda”.

—Kūmas,

Prie 2307 So. iLcnvitt St., 
gyveno Antanas , šaučiulis, 
apie 45 m. amžiaus. Geveno 
jis sau vienas beismente, kur 
turėjo vieną kambarį. Mčgo 
jis 'munšainą ir nemažai jo 
suvartodavo. Bet per Velykas 
jau perdaug- “linksminosi”, kad 
net ir gyvastį teko palaidoti. 
Jis kaip atsigulė pirmadieny, 
taip daugiau nebesikėlė. Sura
do jį tik trečiadienio vakare, 
ir (ai tik vaikų pagelba. Vaikai 
pirmieji užteinijo, kad jo kam
baryje dega lempa dienos lai
ku; apie tai jie pasakė vakare 
savo tėvams, kurie pranešė na
mų savininkui. Tasis negalė
damas- įeiti į Aaučiulio kamba
rį, pašaukė policiją, kuri išlau 
žūsi duris rado šaučiulį už
migusį jau amžinu miegu...

Velionis artimų giminių A- 
merikoje neturėjo; visi jo gi
minės yra Lietuvoje.

— Vietinis.

“D7AMDZI DRIMDZI” ARTIS
TŲ B. DIKlNIENfiS IR 

J. OLŠAUSKO ATSI
SVEIKINIMO VAIDI

NIMO BIIJETAI 
“NAUJIENOSE”

“Naujienoms” prisiųsti B. 
Dikinienės ir J. Olšausko atsi
sveikinimo bilietai, jų kaina 
$1.50 ir $1.00.

Tų pačių bilietų dar galima 
gauti “Aušros” knygyne, “Var
po" ir “Draugo” redakcijose.

—“Nauj.” Adm.

“POTASO IR PERLAMUTRO” 
DALYVIAMS.

Maloniai kviečiame gerbia
mus ‘'Potašo ir Perlamutro” 
komedijos dalyvius atsilankyti 
šio balandžio 20 d., pirmadie
ny, 8 vai. vak. į Baymond Cha-
Fel. —“Dz. — Dr.”

Lietuvių Tautiškų Kapinių vi
suotinas susirinkimas įvyks nedė
lioj, balandžio 19 d., 1 vai. po pie
tų, Chicagos Lietuvių Auditorium 
svetainėj, 3135 S. Halsted St. Visi 
lotų savininkai ir draugijų atsto
vai esate kviečiami dalyvauti su
sirinkime, nes bus daug reikalų 
apsvarstymui kas link Deeoration 
dienos May 30 apvaikščiojimo.

Lietuvių Tautiškų Kapinių
Valdyba.

Jaunuolių orkestro koncertas 
įvyks subatoj, balandžio (April) 
18 d., Mark White Sq. svet. 
prie 29 ir Halsted St. Duris at- 
sidaris 6 v. v. koncertas prasi
dės 7. v. Kurie neturit į^ingos 
tikėtų, gausite prie svet. durių. 
Visus kviečia

KOMITETAS.

Dar viena auka Vilniui
Keturių Draugijų Veikiantis 

Komitetas, So. Englewood, va
kar pasiuntė per Vilniaus Va
davimo Komitetą p. M. Biržiš
kai $28.30, kuriuos paskyrė mu
sų sostinės lietuvių našlaičiams.

Tasai K. D. Veikiantis Komi
tetas žada ateity irgi nesėdėti 
sudėjus rankas, bet kiek išgalė
damas veikt tam pačiam tikslui. 
Jis greitu laiku mano prisidėti 
prie V. V. K. ir išvien su juom 
darbuoties Vilniaus reikalams 
P-as Jonas Grigaliūnas jau įs
tojo ir pasižadėjo atlikti svar
bų darbą.

Rengia Vakarą.
( Keturių Draugijų Veikiantis 

Komitetas sekmadieny, balan
džio 19 d. rengia vakarą, ku
riam be šokių bus dar ir muzi- 
kalinė programa. Dalyvaus ir 
Ateities žiedo choras. Vakaras 
įvyks J. Klimaičio svet., 8430, 
Vincennes Avė. Pradžia 6 vai. 
vakaro. —J.

Town of Lake
“Dzimdzi Drimdzi” šoka!

“Dzimdzi Drimdzi” baland
žio 19 d., nedėlioję, School 
Hali svetainėje, po linksmos ir 
įdomios programos šoka! Va
karo pradžia 7 vai. vak. Šo
kiai prasidės 9:30 vai. vak. Bi
lieto kairia $1.00, o liktai šo
kiams 50c. “Dzimdzi Drimdzi” 
artistai šokdys “leidukes” ir 
atbulai. Paskutinis linksmas 
vakaras Dzimdziams dalyvau
jant. Ateikite. —šokėjas.

Pranešimai
NAUJIENŲ 
PIKNIKAS

CALUMET GROVE
Blue Island, III.

Nedėlioj, Gegužės 24, 
Pradžia 10 vai. ryto.

North Side koncertą ir balių ren
gia North Sides Draugijų sąryšys 
dėl naudos Viešo Knygyno, nedėlioj, 
balandžio 19 d., Liuosybės svet., 1K22 
Wabansia Avė. Pradžia 7 vai. va
kare.

Tai bus paskutinis šiame sezone 
toks gražus ir linksmas pasilinksmi
nto vakaras.

Atsilankykit kuoskaitlingiausia, o 
savo atsilankymu paremsit Viešąjį 
Knygyną. Komitetas.

Cicero, — Dr-stės Lietuvos Ka
reivių bertaininis susirinkimas at
sibus sekmadieny, bal. 19 <1., 1 v. 
po pietų, Lietuvių Liuosybės sve
tainėj, 14 St. ir 49 Ct. Nariai susi
rinkite visi ir laiku, nes yr;> svar
bių reikalų aptarti. Nepamirškit 
atsivesti naujų narių. —Sekr. K. 1).

--- . - -

$60,000.00
Publiskas Jewelry ant Aukcijono Išpardavimas

S. P. KAZLAWSKI
4632 So. Ashland Avė.

Didžiausia Jewelry Krautuvė South Side
Pasitraukiu visai iš biznio

Mano visas stakas deimantų, 
laikrodėlių, sidabrinių indų ir 
t. t. bus išparduotas ‘ant pu- 
bliško aukcijono daugiausiąi 
siūlantiems.
Nėra jokių aprubežiavimų. — 
Nieko nebus paliekama.
Išpardavimas kiekvieną vakarą nuo 7 iki 10:30 vak.

Išpardavimas jau eina. i
PASTABA: Kiekvienas pirkinys absoliučiai 

garantuotas kaip jis yra.
Dykai Dovanos. Maloniai kviečiame visus.

DYKAI
Butelių Atidarytojas 
Gaukite Jūsų Dabar!

Atneškite mums fij kuponą ir gaukite butelių atidarytoją DYKAI.

Wennerslen's Bohemian Blend

PRANEŠIMAI ■>
BUNCO PARTY |

Rengia Lietuvių Moterų Apšvie- t
tos draugija balandžio 19d., 7 valan
dą vakare, Mildos svetainėje ant \
antrų lubų, įžanga 50c. |

Nuoširdžiai kviečiami visi daly
vauti. J

Komisija. i

Aušros Spaudos Bendrovės me- .
finis susirinkimas įvyks nedėlios /
rytų, 10 vai. balandžio 19 <1., M. 
Meldažio svet., 2244 W. 23r<l PI. 
Visi dalininkai Imkit laiku susi
rinkime. —P. Miller, B-vės Sekr.

Svarbus susirinkimus Lietuvių 
Tautiškos parapijos nedėlioj, bal. 
19 d., 12:30 v. po pietų, bažnytinėj 
svetainėj (tautiškoj), 3501 South 
Cnion Avė. ir 35 St. Kviečiu vi
sus parapijoms ir visais tuos, ku
rie nori priklausyti prie parapi
jos. Yra daug svarbių reikalų.

Raštininkas
(Seka ant 7-tą pusi.)

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karštį, wii 
taiso kreivas akis, nuima katarak
tų, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan 
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai 
kuR. Akiniai n«o $4.00 ir autkėiau 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. »

1545 West 47th St
Phone Bnnlevard 75X9

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų b« skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyli kibiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. gileit< «avc
dantis, kad nekenktų jūsų •▼•IkataL

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Ava

Tek Lafayetto 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuska,
3228 W. 38tb St., Chkago, III.
■............  . ... yJ
pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
•pAI yra piuku jeigu gali taip

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

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

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

Didele tūba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptlckoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Af A
FRANCIŠKAUS ZABIELOS

Metinės mirties sukaktuvės ma
no mylinio vyro, kurs mirė ba
landžio 17, 1924.

Paminėdama metines sukaktuves 
labai širdingai dėkavoj\i giminėms 
ir pažystamiems už gražų dalyva
vimų velionio laidotuvėse.

Lieka nuliūdime
(}nu Zabelienė,

324 Kensington Avė., 
Kensington, III.

KAZIMIERA VASNAUSKIENĖ
Pasimirė balandžio 16 d., 

1925, 2 vai. ryto po sunkios 
ligos. Turėjo 22 metu am
žiaus, gimusi Amerikoje. Pa
liko dideliame nuliūdime vy
rų Kazimierų ir dukterį 4 va
landų seną, taipgi tėvelius 
Oną ir Juozapą Adomaičius 
ir 2 broliu ir 2 seseris.

Laidotuvės atsibus pane- 
dėlyje, balandžio 20 <!., 8.30 
vai. ryto iš namų 922 W. 
34 St. į šv. Jurgio bažnyčių 
ir šv. Kazimiero kapines.

Visi giminės ir pažįstami 
malonėkite dalyvauti •laidotu
vėse, atiduodami paskutinį 
patarnavimų velionei Kazi
mierai.

Liekame nuliūdę:
Vyras, tėvai, broliai, 
seserys ir dukterėlė..

Jei nori turėt 
nuolatin] draugą — 
skaityk Naujienas*

Pilniausias Užganė 
dinimas

Musų vienatinis procesas išdirbimo, 
apsaugotas su patentu, suteikia 
WENNERSTEN’S Bohemian Blend 
GERESNI SKONI ir golima jj LENG
VIAU PADARYTI už bile vieną kitų J įrengimų. Daugiausiai darbo dėl 
ūsų yra atlekama musų išdirbystėj.

Daugiau kaip 28 metus WENNERS- 
TEN’S teikia pilniausj užgančdinimą 
dėl daugelio jo vartotojų. Pabandy
kite j|.

Lith Unifed Grocery
315 Kensington Avė.

Zube Bros.
12022 So. Halsted St.
Petkus Bros.
10742 Michiffan Avė.

James Marcenkus
314 Kensington Avė.

P. Shunt
311 E. Il5th St.

S. Nemet 
9301 Evans Avė.

Felsen Bros. 
966 E. 93rd St.
T. Binkis

515 W. fllst St.
J anubi s Grocery 

8112 Vincennes Avė. 
John Bauhkus 

1300 So. 4dth Ct.

Town of 
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naują vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

•■■■•‘.•./i .. *.xi* ... ■‘^.1



šeštadienis, Bal. 18 d., 192•> NAUJIENOS, Chfcago, UI

fMSimi
(Seka uuo 6-io pusi.)

Liet. Teatr. Dr-stė dv.* Martino 
laikys berlaininį susirinkimų šeš
tadieny, balandžio 18 d., /.3t^ vai. 
vakare, šv. Jurgio parap. svet., 32 
pi. -įr Aubiirn Avė. Nariai priva
lo susirinkti laiku ir aptarti drau
gijos reikalus. -—I*. K., rašt.

North Side. .. A. L T. Sanda
ros 23 kuopa laikys menesiui su
sirinkimų septinUdicny, bal. 19, 
2:30 vai. po pietų, Liuosvbės sa
lėj, 1822 Wabansia Avė. Sis susi- 
rinkinAs yra labai svarbus, nes 
turime apkalbėti apie siuntimų at
stovo seiman ir kilus reikalus. Ma
lonėkite visi sandariečiai būti lai
ku. —K. J. Semaška, sek r.

JIESKO PARTNERIU
IEŠKO PARTNERIO

Del krautuves, kurioje užlaiko
me vyrų ir moterų aprčdalų. Arba 
parduosiu ar mainysiu ant namo, 
krautuvė randasi labai geroj 
toj. Lietuvių apgyventu.

Atsišaukite:
John Shaltis Toggery, 

4934 W. 14th Street 
Cicero, III.

vie-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS rendui dėl vieno arba 

dviejų vaikinų prie mažos šeimy
nas. Yra maudynė, elektra ir te
lefonas. 3159 S. Ilalsted St. Kum
pinis namus prie 32ri*os gatvės, 2 
lubos, duris įelanmos iš fronto.

P. JJrbaniu, midvvifo •

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

LSS 22 kuopos narių susirinki
mas įvyks sekmadieny, balandžio 
19 d., 11 vai ryto, Naujienų na
me, 1739 S. Halsted SI. Visi kuo
pos nariai kviečiami atsilankyti ir 
naujų narių atsivesti. —Valdyba.

ĮVAIRUS SKHBIMA1
STOGDENGYSTR

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamus už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę Unijos 
darbininkui samdopii. J. J. Dunne 
Roofing Co , 3411-13 Ogden Avė., 
Phone i.aw.lule dili. , ,

PASIRENDAVOJA vienas 
moderniškas kambarys. Kreip
kitės nuo 5 iki 8 vai. vakare 
šiuo antrašu:

7004 So. Talman Avė.
2-ros lubos priekyje

RENDAI kumbaris dėl švariu 
vaikinų; kambaris įrengtas pagal 
vėliausios mados, su visais paran
kamais. Savininkų galima matyli 
nuo 12 vai. dienų ir nedalioj. J. L.

3002 W. 43rd St. 2 lubos.
Tel. Lafayette 8716

LMSA 2 kuopa laikys mėnesinį 
susirinkimų bal. 18, 7:38 vai. va
karo. K. Semaškos bute, 1831 \Va- 
bansia \vc. Po mitingo bus skai
toma paskaita. Prelegentas — M. 
Šileikis. Ateikite visi nariai-studen- 
tai. —Kp. Raštininkas.

Tel. Yards 7282 '
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Maleyojam ir popieruojam. Ui 

laikom malevą,. popierą, 
stiklus ir t. t. i

3149 So Halflted St.
J. S. RAMANČION1S. Pres..

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

PETER GADEIKO, 
1006 So. Halsted SL , • .

REIKIA vyrų prie dirbtuvių 
darbų, 44c. ir 50c. į valandą.

Atsišaukite
30 S. Canal St.

2nd fl.

REIKALINGAS vedęs žmo
gus patyręs ūkę vesti, geras už
mokestis.

J. F. BADŽIUS.
" 668 W. 18th St.

. -MII1

AUTOMOBILIU
$25 iki $300 įmokėti

Kitus po $5 į savaitę. 50 gerų 
vartotų karų nuo $50 iki $1000.

Pirma įsteigta jau 8 metai. 
Klauskit bile banko Englewoode.

Lietuviu Pas. Keistučio Kliubas 
iš Brighton Park rengia balių su 
perstatymu dviejų aklų komedijos 
“Vargšas Tadas, (vyks subatoj, 18 
dienų balandžio, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3131 S. Ilalsted St. 
Pradžia 7 vai. vak. Bus gražus ba
lius ir juokingas perstatymas. X isi 
busit patenkinti. Kviečiame visus 
skaitlingai atsilankyti. —Komitetas

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING A COAL 

PIANO MOVING P.KPERTS 
* Long distabce handHhg. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 rąs.

RUIMAS rendai vienam vy
rui be valgio. Vieta gera dėl 
gyvenimo.

Atsišaukite
1 lubos

931 W. 33rd PI.

ENGLEVVOOD OVERLANI) 
5952 S. Ilalsted St.

' Tel. Wentwbrlh 8257
Į

Atdara nedėlioj 
ir vakarais. \ ’■

CO.

......... ——..............

Hudson au- 
arba 
loto.

Vyskupo Valančausko Pašelpinė 
Draugyste turės ekstra susirinki- 
mų nedalioj. balandžio 19 <L, 1 v. 
,>,» piety. < :i, »s I . i «■ I • 1 s-i 1 j Aii.li-
torijoj, 3131 S. Halsted St. Malo
nėkit visi draugai pribūti.

Ant, Budvetis, rast.

Birules Choro rengimo Po pu ri 26 
balandžio tikietus galima gauti pak 
“Birutės” narius, “Naujienose”, Auš; 
ros Knygyne ir "Varpo” redakcijoj.

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie plumbingą, ir nanių ap-
čildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SIJPPLY CO.

190 Milwauke A v. llaymarket 1018 
161 N. Halsted St, Haymarket 4221

KAMBARIS ant’rendoa. Di-, 
delis ir šviesus, dėl vieno vaiki
no, be valgioj su vana, netoli 
karų linijos. Kam reikalingas 
atsišaukit 2-164 W. 4ūth St., 2nd 
tint. Tel. Lafayette 6018.

: 1_____ ___ ^2

PARDAVIMUI 
tomobilius, uždarytas; 
mainysiu ant patinkamo 
Gausit bargeną. 2 lubos..

3300 S. Union Avė. i.

BARGENAI
Vartotų karų, pirmos klesos mc 

me. He»>, kediin 
Ikilck, .
roupc. 
stor

tuiie 11 te.

c<>U|>C. Port, r l-'ord, touring. Ford, road
V1NCENNES GARAGE, 
7241 Vincennes Avė. ■ 

. Stesvart 9037

Tel. Lafayette 5153-6438
Birutės Kalno Draugijos susirinki

mas atsibus balandžio 19, 1925 m., 
t vai. po pietų, Antano Urbęao svet. 
.3338 So. Aubutn Avė. Malonėkit .su
sirinkti visi, nes bus svarstoma apie 
naująją Auditorijų

Antanas Yaraminas, rašt.

Draugystės Lietuvos Gojaus mė
nesinis susirinkimas įvyks sekma
dieny. balandžio 19 d., 1:30 vai.
po pietų, Antano Bagdono svetai; 
nėj. 1750 S. Union Avė. Visi nariai 
priimkite laiko ir atsiveskite nau
jų narių. —Valdyba,

ROBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 

3804 So. Kcdzie Avenue 
CHICAGO.

KAMBARYS 
RENDAI , 
BE VALGIO. 
KREIPKITeS

3143 Lowe Avė’
1 lubos

Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašei- 
pini.s Kliubas laikas savo mėnesi- 
ftį''kusiilnkim.Į trr <1. butundtio. i 
vai. po pietų, paprastoj svetainėj 
Mali įlėkite visi draugai susirinkti, 
nes bus renkami darbininkai dėl 
baliaus. —Valdyba.

Lirilt'ANiAN Mercuntile Com- 
pany namas, 891 Markct st., De 
Kali), Illinois, yra parduotas. Kas 
turit šcrir, tai prašome prisiųsti 
dabartinį antrašų ir certificate, 
tai gausit pinigus. Siųskit pus: 

.John Karėta,
515 N. 71h St., De kali). III.

PASIRENDAVOJA 
dėl vieno vaikino su 
be valgio.

Atsišaukit,
3232 So. Union

3 lubojJ

kambaris 
valgiu

Avė.

ai

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa 
vilarpinės Pašeipos ya'thbos susi 
rinkimas įvyks pirmadieny, balan
džio 29 d., Liuosybčs svetainėje. 
1822’ Wabansia Avė. Visi valdybos 
nariai malonėkit susirinkti laiku.

X. Saikus, rašt.

T( Rll’ medžio medžiagos staty
mui G kambarių bungalovv; pur
inusiu už $390, nes man neleidžia 
latyti medinio namo.
Kreipkitės:

1819 S. Hanilin A ve.

RUIMAS rendai dėl vaikinų, 
$6.00 j mėnesį,, galima ir virtu
vę vartoti, arti 
rų. Kreipkitės, 

819 W. 
1 lubos

Halsted St.

34th Pi. 
užpakaly

ISRENDAVOJIMUI
Draugystės sv. Petronėlės susi

rinkimas įvyks balandžio 19 <!., 1 
vai. po pietų, šv. Jurgio parapi
jos svetainėj. Susirinkime bus nu
tarta, kaip atiduoti paskutinę pa; 
garbų mirusiai narei Kazimierai 
Basnauskienei. —P. Bytautienė.

PAREN DAVOJIM U1 pieni
ninkystės farma su visais gyvu
liais ir mašinomis. Ant labai 
lengvų išlygų. Atsišaukite Nau
jienos, 1739 So. Halsted Street,

RENDON kambarys dėl vai
kinų arba dėl merginų, dėl 2 ar
ba dėl 1; garu šildomas, elek
tros šviesa.

922 W. 57' St.
Tel. Wentworth 7458

ASMENįl JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Joė Kriščiūnas, pa

eina iš Lietuvos iš Kauno gub. Ko
kie 7 mėnesiai atgal gyveno Cicero, 
III., dirbdamas prie maliavojimo ka
rų, 1918 metais. Buvo Suv. Valsti
jų kariuomenėj. Prašau jo palies 
arba kas apie ii žino at. įšaukti. Y ra 
.svarbus reikalas. V. B., R. 2, Bos 
III, llart, Midi.

l’.MKSiKAf pusbroli.; Juozapo 
ir Jono Sauėiunų. Paeina iš Lietu
vos, Kauno rėd., Subačiaus valse., 
Ramonavos kaimo. Girdėjau se
niau gyveno Chicagoj. Mano ad
resas:

Mr. A. Bekcn.
M >rganlown, \V. Va.

H. 1’’. D. No. 7, Bos 54

Rendoii naujoj Brighton 
Park sekcijoj

Transferinis kampas, moder
niškas, 2 aukštų mūrinis namas, 
garu šildomas, krautuvė su deri- 
tisto ofisu ir 6 kambarių fin
tas ant antro aukšto. Labai ge
ra vieta dėl aptiekos. Duosime 
5 metams lysų ant viso namo 
urba krautuvės skyrium. Ne
brangi renda atsakantiems žmo
nėms. Veikite greitai.

J. N. Zewert & Co., 
4377 Archer Avė.

RENDAI 
merginom. 
Kambariai 
valgiu $7. be valgio $2 j savaitę. 
Mane galima matyti subatoj visų 
dieną ir nedėliok

703 W. 21 Place, Chicago 
Paskutinis floras iš fronto

kambarys vyram ar 
arba vedusiai porai, 
pigus — į savaite su

RENDAI gražus ir šviesus kam
barys, su visais parankamais, šva
riai ypalai, vyrui ar merginai; la 
bai gražioj ir ramioj vietoj, prie 
liarko. Atiduosiu pigiai.

5533 S. Chiremont Avė. 
Tel. Republic 9059

1 blokas į rytus iiųo YVestern Avė.
■e—

JIESKO DARBO

- 1

APSIVEDIMAI
RE.VDAf gružus 5 ruimų flatas, 

sun parlor. garu apšildoma, dide
li porčiai, moderniškas įrengimas, 
renda paprasta. Kreipkitės;

6123 S. Maplevvood Avė.
Tel. Republic 5512.

PAJIESKAU darbo ant far- 
mos, kaipo gaspadinė. Geistina, 
netoli Chicagos.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. 

Box 507

PARDAVIMUI 2 automobiliai, pil
nai geram stovy# Parduosiu už ga
na pigių kainų. Kreipkitės nuo ry
to 8 vai. iki vakaro 6 valandos 
šiuo antrašu.

TONY MACK, 
3353 S. Emerald Avė.

Phone Yards 3280

FORDAS I tono trokas 1923 m. 
geriausiam .stovy.}, garantuoju, par
duosiu arba mainysiu į posenger ka
rą. Geras <lel 
arba pekarnes; 
tai yra tikras 
175 dol.

3362
ant antrų lubų

.. - -------- ------ • •• ■ ■■ ■
Pardavimui Ford'karas, vasa

rinis, gerame padėjime, kaina 
$60. Taipgi kanarkų kletka ant 
fioro pastatoma, vaiko bogie ir 
lova. Parduosiu labai pigiai. 
4422 S. Artesian Avė. užpakaly

bučgrnes, grosernes 
nepraleiskite progos, 

bargenas, tiktai
Lo\ve Avė.

už

■ . . ... —---- -•*<
GERA proga reikalingam žmo

gui. Parsiduoda trokas labai pigiai, 
su bizniu arba be biznio, arba 
nyšiu ant loto.

’ M. Matuliauskas.
3356 S. Halsted St.

’l’el. Boulevard 2781

mat

PARSIDUODA 
liūs, 1923 m., 55 
už bile teisingų 
ma matyli 6:30 vai. vakarais ir he 
daliomis. ‘

. S. A. Allman, 
1551 S. VVestern Avė., Chicago

Haynes automobi 
modei. Pardųosii 
pasiūlymų. Gali

RAKANDAI
r", .Ad Ui 
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NORU' susipažinti su išmintin
gais ir protingais vaikinais, o la 
blausiai lokiais, kurie nevartoja 
degtinės nei labuko. Gali Imt nuo 
2.5 iki 30 milų. Butų gerai, kad 
turčių nors porų įtiksiančių pini 
gų. Aš turiu <iu namu ir grosernę. 
Be to esu siuvėja, veria viso labo 
9.IMM). Esu jauna ir linksmo budo. 
Butų pageidaujama ir linksmas dėl 
manęs draugas, jeigu nori linksmų 
ir laimingų gyvenimų, o man vie
nai visų biznį apžiūrėti yra per
sunkti. Siųsdami . laiškus prisiųski- 
te savo paveikslus. Aš taipjau sa
vo suteiksiu mu plačia informacija.

K. Gužakienė,
4501 S. 40 SI., So. Omaha, Nebr.

'""U .-l’JJt. 't11" .......... T- ."f-.I..I J" "I I.

RASTA-PAMESTA
BALANDŽIO II d. pamečiau apie 

8370 ant 19 ar 18 St. I'eoria ir 
Ilalsted St. Kas .sugrąžins. gaus 
gerų atlyginimų.

MBS SI RĖK,
1830 S. Peoria Si.

2nd» fl. front

Ilalsted 
menesį.

Aj ha

RENDOS storas, 3152 So. 
St. Prašom $12b rendos i
Atsišaukit pas

M. B. ROSENBERG
19 So/ La Šalie St.
Tel. Randolph 8500

lakantis pus
PE’I'RAS GELGAUDAS 

3311 So. Union Avė.,
Tel. Boulevard 8825

PASIRENDAVOJA krautuvė 
pagyvenimu. Gera vieta dėl 
sėmės ir bučernės. Maišytų 
apgyventa apielinkC.

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted SI.

su

tautų

2 l . 
-----

Y '
_ __  „ f» ir 4

šiltu vandeniu apšįldo-
RENDAI ruimai, 2 fialai 

kambariai, .•---- ---------- .... .T.
n»i. gražus ir šviesus, 1719 South 
Halsted St., kiunpas 18 gi. Savi
ninkas ant antrų lubų iš užpaka
lio-. Kam reikia lokių ruimų, alsi- 
’aiikj kitę.

REIKIA DARBININKĮ)
MOTERŲ

REIKIA merginų ąbelnam 
namų darbui, nuo $10 iki $18 
į savaitę. MJDWAY EMPLOY- 
MENT AGENCY, 736 E. 63rd 
St., Room No.- 7. Tel. Midway 
2711.

PARDAVIMUI valgomo kam
bario setas, supama kėdė, 1 bre 
iiinė lova, vietrola, rašymui sta
las, virtuves pečius, Morris krė
slas.

1351 N. Robey St. 11 fl.

REIKIA MOTERŲ 
INDŲ PLOVĖJŲ, 
NEREIKIA DIRBTI

, NEDĖLIOJĘ
4169 S. Ilalsted St.

PARSIDUODA rakandui, maža 
vartoti, parduosiu visus sykiu ar 
ba šmoi|ais; taipgi pafsiduotla siu 
varna mašina, gramafonas ir var 
gonas. Parduosiu greitai, turiu ap
leisti miestų.

2522 W. 39(h PI., Chicago 
Antros lubos

1 1 ■"1 ... 1 ■■■1 "j■ 1

* EKTBA bargenas; 
bučernė ir grosernė;

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI pirmos kle

sos grosernė ir bučernė, vaisių 
ir daržovių krautuvė. Daromas ( 
geras biznis, šaukite telefonu Į

Lafayette 0392 i
• .(

Pardavimui grosernė su namu 
ar atskirai, mūrinis namas. Biz
nio vieta gera, garadžius 2 maši- t 
noms, 6 kambariai gyvenimui, i 
Kaina prieinama. 1

3150 Emerald Avė. 1
___________________ • .

DIDELIS BARGENAS DEL i 
BUČERIŲ. Pilnas bučernės pri- 
rengimas turi būti iškraustytas; 
jį galite riupirkti jūsų pačių kai
na. ‘ Atsišaukite.

2113 Archer Avė. į

* PARSIDUODA 2 Storai Ice Cream . 
Parior, vienas randasi 657 W. 47 St, ' 
Antras 3990 Archer Avė., bizniai iš
dirbti gali pasirinkti katrą tik nor‘ 
rite. Nupirksit pigiai.

’ 3990 Archer, Avė.
Tel. Lafayette 2428
'■   ■' ■ —" 1 J

PARSIDUODA čcVerykų taisymo, 
šapa su elektra varomos mašinos, 
lietuvių apgyvento] apielinkėj. Vie
ta gerai išdirbta, neša gerą pelną. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. i

4565 Wentworth Avė.

Parsiduoda arba apsimaino duonos 
kepykla su namu arba be namo. Mai
nyčiau ant 2 augštų namo. Biznis 
gerai eina, nes yra išdirbtas per 20 
metų. ’ Nėra kredito, vien cash.

Valandos po pietų.
'Vėl. Pullnriun 5444

PARSIDUODA grosernė' ge
roj vietoj. Lietusių ir'lenkų ap
gy ventoj vietoj, 4 kambariai dėl 
pagyvenimo. ,Renda pigi. Prie
žastis pardavimo einu į kitą 
biznį. 4422 So. Honore St.

GERIAUSIS BARGENAS

Parduodu greitu laiku ice crea
mo ir cigarų Storų, geroje vietoje, 
visokių tautų apgyventa. Biznis 
gerai eina. Ruimai prie krautu
vės, renda pigi, lysas ant 2Va me
tų, alidutksiu už $600., Aš tariu ki
tų biznį. Atsišaukit šiuo adresu; • 

2241 N. Carver St.
tarpe ^.eavitt ir Westcrn Avė.

GREITAI ir pigiai turi but par
duotas Kimball pianas,' visai nau
jas; pardavimo priežastį patirsit 
ant .vietos.

Atsišaukite;
2231 So. Leavitt' SI., Chicago
Pirmas aukštas iš fronto. Savi

ninkų galit matyti nuo 7 vai. vak.

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių kitokių daiktų su gyvenimo rui
mais. Biznis ir vieta geriausia. No
rinčiam dirpti pelninga vieta.

Kreipkitės
950’/a W. 79th St.
Tel. SJeward 9310

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė arba mainysiu ant na'.no, 
loto, pusę biznio arba visą.

Kreipkitės
3428 Auburn Avė.

Pardavimui
Už $150 nupirksit© mano $600 

vertės grojiklį pianų, 170 rolių ir 
kabinot benčių. Priimsiu po $10 į 
mėnesį. Atsišaukite iki 9 vai. va
kare, o nedėlioj iki i vai. po pietų.

A B C STOBAGE IIOUSE 
1616 W. Madison St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė; mainau ant namo arba priimu 
partnerį, kuris supranta visų biz
ni. Biznis išdirbtus per daugelį 
metų. Visokių tautų apgyventa.

Kreipkitės į Naujienų Skyrių 
3210 S. Halsted St., No. 213

PARSIDUODA grosernė, kendžių, 
aiskrymo, cigarų krautuvė. Svetim
taučių apgyventa, 3 ruimai gyve
nimui, 3 metų lysas, renda $40. 
Parduosiu ir forničius, — išvažiuo
jam į California,

319 W. 115 St.
Tel. Pulhnan 7464 •

PARDAVIMUI saldainių, cigarų, 
cigaretų, ice jereamo, nesvaigina- 
inų gėrimų ir kitok’ių smillkmenų 
roi’autuvė. Parduosiu ingiai; prie
žastį patirsit anl vietos. Naujienos, 
1739 S. Ilalsted St., Box 508

PARSIDUODA 2 Cash Regis- 
1 tenai. Kaina $550 ir $150. 

856 W. 122nd St. .
Pullman 1852

PARDAVIMUI
m .. ............................ ..

EXTRA
Pardavimui Bučernė ir Grosernė 
iro j t-----— ____ _ __ _ (
rbtas per ilgus metus visokių tau- 

apgyventa, lystą duos ant kiek 
ts norės. Parduosiu pigiai dėl 
iežasties ligos.
Atsišaukit Greitai į

Naujienų Ofisą
1739 S.Halsted St., Box 505 

___________________ „ž______ _

PARDAVIMUI
M4

PARSIDUODA bučernė ir
IA, VI Ali VI J DULvIJIC Jj VllUovlllU, /v, n 1 1
vietoj ant kampo bussnes iš- k1 osente, maišytų tautų apgy-

• 1 . • i • . 1 _ A. *  • _ 1 • Iv* % • • • •Ventoj apielinkėj. Bi nis’senai 
išdirbtas.

3935 S. California Avė.

REIKIA patyiiiišių': mejųjįAų 
prie siuvimo burlap vatinių mai
šų. Gevus nuolat darbas. 'Atsi
šaukit subatoj iki 3 vai. po pie
tų arba panedėly. 329 AV. 24 
1’1. 3rd Floor

' PARDAVIMtt
PĄKSlDlIODA' K RA CtUYE

Ant Ilttlstęd St., biznis išdirbtus 
per 10 metų, negendančių* daiktų, 
gražus fixturiai, atakas naujau už-la
bai mažą kuiną. >

Kreipkitės

parsiduoda 
geru vicĮa 

ant kampo ir ktuii lipijos. Viskas 
geram stovy, biznis cash. Kas 
pirks, las laimės. Alsi.šaidtil pas: 

J. Augaitis, 
3992 Archer Avė.

Ą 7

1/39
Naujienas
So. Halsted St.

Box 512 j

PARDAVIMUI groseriĮč; užlai
koma saldainių, tabako, rūkytos 
mėsos, ice ereaino. Pardąvįmo prie
žastis — važiuoju i Lietuvą. Šių 
savaitę turi buli parduota.

Kreipkitės:
524 \v! 33pl St

>

"v r
IV.s

PAIiDAVIMUI groserio, cigarų, 
abako, ice creamo, neavaiginamų 
perimų krautuvė. Randasi tarpe 
ooming namų. Biznis cash, renda 
>igi, lysas ilgas.« Biznio garantuo- 
ama nuo $40 iki $65 į dieną. Ap> 
iurėkit, jeigu nepatiks, tai galit nw 
mti. Kas pirmas, tas laimės, 
a proga uždirbimui pinigų.

1407 W. Adams St. 
Tel. Monroe 4893

BARGENAS. VEIKIT GREIT
Saldainių, cigarų, tabako ir 

užkandžių krautuvė, pigi renda. 
?ardavimo priežastis liga.

3633 So. Halsted St..

Ge-

Parsiduoda grosemė ir vijo
tų smulkmenų krautuvė. Biznis 
eras, 3 metų lysas. Ruimai gy- 
enimui. Kaina $t400.

Kreipkitės
60Č9 So. May St.

PARSIDUODA, kriaučiškas biznis, 
dėlėj Lietuvių kolionijoj ant Town 

Lake, Daug seno ir naujo dar- 
i. Atsišaukit greitai, ba parduo- 
u pigiįd, arba priimsiu į partne- 
js. ® * .

L. GELEŽINIS, 
1748 W. 45th St. 

------------- -------------------------- -—

PABDAV1MUI bekerne, ran
dasi gerbj vietoj., lietuvių ir len
kų apgyvento) vietoj. Turi būti 
parduota trumpu laiku. Priežas
tis pardavimo, važiuoju ant 
ūkės. 4530 So. Hohore St. Tel 
Lafayette 8583.

SVARBU GRIAUČIAMS
Labiausiai nedirbantiems šapgse, 
šiais laikais yra didelė sunkenybė 
gauti darbą. O kam būti be darbo. 
Štai žiūrėk ir bandyk įsigyti kriaučių 
biznį; gera vieta, išdirpta per 15 me
tų; tamMa liksi užtikrintas^ savo 
pragyvenimu. O ka turi uždirbęs, 
liks čielybėj. Taipgi renda nebran
gi; reikalingam yra ir kambariai.

Parduosiu už teisingą pasiūlymą. 
Pardavimo įiriežastift, važiuoju į Lie
tuvą. 'Norinti pirkti, skubėkite 

Naujienų Skyrius,
. x 3210 So. Halsted St.

No. 214

PARDAVIMUI grosernę, sal
dainių, tabako ir kitokių daiktų. 
Vieta išdirbta. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės
505 W. 32 St.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katesen. ice cream, saldainių, no- 
tions. Biznis geras, turiu parduoti 
greitai ir pigiai, yra 2 pagyveni; 
nuli kambariai. Randasi netoli 
morgan St.

<)64 W. 37 Place

PARDAVIMUI grosernė, gera vie
ta, lietuvių apgyventa ir geras biz
nis. Yra geraus stako, fikčeriai geri 
ir ręnda pigi, $35 j mėnesį, su pa
gyvenimo 4 kambariais. Tai gera 
proga. Kas nori pirkti šitą biznį at
sišaukit. Priežastį patirsit aht vietos.

1412 So. 49th Avė., Cicero, III.

PARDUOSIU pieninę ir gro
sernę už cash arba mainysiu į 
namą ar lotą, šią savaitę turi 
but parduota dėl svarbaus da
lyko.

1413 So. 49th Ct., Cicero

AUKSO MAINOS ŽMOGUI 
NEBIJANČIAM DARBO

Buveinė, grosernė, pieno sto
tis ir sūrių isdirbystė. Biznis at
neša $75.00 pelno į savaitę. 
Prieš pirkimą . (luošiu pažiūrėt 
ir persitikrinti.

Svarbi priežastis pardaviiuo.
Atsišapkite tuojaus

3251 So. Halsted St. 
Yerds 1234

RESTAURANTAS
Geroje vietoje, lietuvių koloni

joj. Renda pigiK lysas ilgas. Par
siduoda geromis sąlygomis. Adre
sas “Naujienose”.

1739 S. Halsted Si. 
Box 511

PARSIDUODA vargonai, labai 
geri, kaip tik nauji. Buvau mokė
jęs $100. o dabar atiduosiu už $25. 
Išvažiuoju į kitą miestų.

P. Dapkus, 
703 W. 21 PI., Chicago '• 

Paskutinis floras iš fronto

RETA- PROGA 
Parsiduoda ice cream parloris.

Senas ir gerai išdirbtas biznis. Pri
versti esaftte parduoti, nes vyksta
me į kitų miestų. Kaina tik $350.

2700 S. Wallace St.

NAMAI-ŽEME
MŪRINIS bungalovv, karštu van

denili šildomas, sun padorus, grįs
tas augštas, jileistei'Hugas. skiepas, 
ugnavietč, knygynas, bufetas, 30 
pėdų lotas, .kaina $9500, įmokėti 
$3,000. • • •

NAUJAME distrikte parsiduoda 
2 flatų beveik naujas mūrinis na
mas. Npijos mados įtaisymai. Lo
tas <MV25 pėdų.' Parduosiu pigiai, 

<ncs greitu laiku apleidžiu Chicagą.
Mrs. E. Franz, 

3026 W. 53rd PI.
Tel. Republic 3023

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda naujas mūrinis 

bungalovv. Naujausios mados į- 
taisymai.

4910 S. Karlov Avė.
Republic 5997

*

PARDUOSIU arba mainysiu gro- 
sornv, cigarų, cigaretų ir visokių 
smulkmenų Storų . Mainyčiau ant 
loto, automobilio. Vieta visų žino
mu per 20 metų. Kreipkitės greit.

3423 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7668

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
.sernė Boselaml apielinkėj. Biznis 
geras, cash. ParsidiKuda visa ar 
pusė, arba mainau. Kas nori gero 
biznio, meldžiu atsišauki greitai. 
11356 Wcnlw4)rth Avė. Rosehmd, III 

Tel. Pulhnan 2270

PARDAVIMUI aukštos rūšies gro
sernė Jackson paiko apielinkėj, ki
to punušaųs biznio nėra per du 
blt)k|us; remiu pigi su kambariais 
dėl gyvenimo. Atsišaukit greit.

1413 E. 58 St.
Tęl. Fairfux 2619

PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė su 2jų pagyvenimų mūriniu na
mu arba be namo. Gulima pirkti ir 
vien namą. Biznis geria išdirbtas, 
Vienuolyno apielinkėj.. Savininką 
galima ryst visuomet štore, nedeldie- 
niais iki pietų.

(>747 So.. Węstern Avė.
Tel. Prpspect^lfip

TURIU parduoti savo $275 ver
tės console riešufo medžio victrolą 
su radio prijungimu. Yra daug re
kordų ir deimantinė adata, $65.

2502 W. Division St.
Antras augštas

Tųl. Armitage 1981

<

DIDELIS bargenas, 2 fialų mu
ro namas, 5—6 rūmai, karštu van- 
dJhiu apšildomas, 2 karų garažas; 
Slrytas ir ėlč išpilta ir išmokėtu, 
1 blokas nuo strytkarių ir 1 blo
kas nuo bulvaro. ’ Randasi South 
Sidėj. Savininkas apleidžia mies
tų, tik $13,000, cash $5,000, kilus 
ant lengvų išmokėjimų. Renda $145 
į mėnesį. Agentai neatsi.šaukit.

5619 S. Lincoln St.
Tel. Republic 3479

2 lubos.

PARDAVIMUI 2 pagyveni
mo medinis namas. Maudynės 
ir elektra. Namas visas geras. 
Kaina $3,000.00.

Kreipkitės:
506 W. 33id St.

PARDAVIMUI moderniški 5 kam
barių rakandai, bus parduoti už 
didelį bargeną. Visus sykiu arba 
dalimis.’ l'arlofo setas., valgomo 
kambario setas, miegamo kamba
rio setą.'., kurpetai ir fonografas ir 
giojiklis oianas. (

5601 8. Win'.hcstcr A ve.

PARDAVIMUI 2 aukštų nau
jas mūrinis namas, patils sa
vininko siatytas, stikliniai por- 
čiai, moderniškas įrengimas. 
Muro garažas dėl 2 mašinų. Nu
pirksi! prieinama kaina. Tu- 
roinlieji lotus ir norintieji sta
tyti namus atsišaukit

6719 S. RockMell St.

PARDAVIMUI 2 aukštų 
kambarius medinis namas 43 
Wallace St. Namas ' visas 
elektra, maudynes. Rcndos j 
$852.

Kreipkitės prie savisinko 
814 W. 51 St.

po 7
PI. il
ge ras, 
metus

IŠSIMAINO biznio muro namas, 
šloras ir 3 flahii ir garažas; mai
nysiu anl geros fanuos.

2 AUKš'l’V namas' po 5 kamba
rius, naujos mados; mainysiu ant 
grosernes. bučernės, reslauranto 
arba piekarnės.

Jasudes ir Abramaviče
4 2015 S. Robey St.

'l'IKRAS bargenas Brighton Par
ke. 2 unkštų muro namas, cemen 
('uolas beizmentas, 2 fialai po 6 
kambarius, naujos mados įtaisy
mui; parduosim už $12.000. į 

Jastųfes ir Abraniaviče
2015 S. Robey SI.

Naujus kimininis mimas 
t(l(lV12;i, 22 f hitu po 5 ir 

,brvius. lendos neša $21,18).

anl lobi 
•I kain- 

Pi’ekė 
*138 UUO. Mainysim ant ko nors.

i .sudės ir Abramovici:
2015 S. liobey St.
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NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME
. Bridgepnrfo

NAUJAS MŪRINIS NAMAS, 2 pft- 
gyvenimai po G kambarius, Sun l‘ar- 
lor, karštu vandeniu apšildoma, Ule 
maudynė ir priemenė, vėliausius vi- 
gados, i n mokėt i $8000.

3129 South Halsted Stn'et, mūri
nis bizniavas namas, krautuvė ir_ 6 
kambarių pagyvenimas, štymo apšil
domas, šalę naujos Lietuvių Audito
rijos, dėl tolesnių žinių kreipkitės 
pas mus.

. Reverly Kilis
MŪRINIS NAMAS. 2 lubų aukščio, 
2 pagyvenimai po 5 kambarius, šty- 
mo apšildoma, visas aržuolo medis, 
mūrinis garadžius dėl 2 karų, 
50x212' pėdu, randasi unl 119 
\Ve<tern gatvių, inmoketi $5000. 
na tiktai $1.3,500.

Brighton Parke
NAUJI MŪRINIAI NAMAI, dabar 
statomi, po 4, 5 ir 6 kambarius, 
inmokėti tiktai $3000, dėl platesnių 
žinių kreipkitės pas mus.

Pas mus gausite teisingą ir užga
nėdintą patarnavimą.

Speciali: Bargenas Eitra! Eatra! Namai!

žemė 
pri»* 
Kal-

6 pagyvenimų medinis namas 
netoli šv. Jurgio bažnyčios, j mo
kėt $1,500 kitus kaip rendą.

2 pagyvenimų namas po 4 
kambarius, įmokėt $500.00 ki. 
tus kaip rendą, kaina $4,500.

3 pagyvenimų mūrinis na
mas, su visais įtasiymais, kai
na $7,500, įmokei $1,000 kitus

• kaip remia.
2 pagyvenimų bizniavus na 

mus, kaina $7,500 įmokėt $1,000 
kitus kaip rendą.

. IŠSIMAINO 2-jų fialų puikus na
mas, su visais parankamais, savinin
kas mainys ant burernes arija ant ki
tokio biznio, namas rąndasi Brighton ! 11_

Mes pasiūlome sekamus 
namus specialiu bargenų. 
Apžiūrėkite juos gerai ir 
ateikite j musij ofisą visą 
dieną nedėlioj.

Parko.

muroIŠS1MAINO 5 kambarių 
bungalovv su & lotais,, savininkas, 
mainys ant 2 jų flatų namo, arba ant 
kokio biznio. nepaisant apielinkes, 
bungalovv randasi prie Knziinieiinių 
kapinių.

.šie visi namai gali būti mai
nomi ant mažesnių arba dides
nių namų, taipgi savininkai pri
ims biznius, lotus, arba farmas 
i mainus. Platesnių žinių kreip- 
kities pas:

ChasJ.Bagdziunas & Co. C. P. Suromskis & Go
736 West 35th Street

j rytus nuo Halsted St.
Ofisas atdaras kasdien iki 9 vai. 

vuk., seredomis iki G valandai vakare. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 2 vai. po 
pietų.

REAL ESTATE 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9611

Chicago, III.

PARMOS! FARMOS!
SPECIAL numažinki kaina *7<hi 

pigiau kaip kad buvo pirmiau, du 
namai p-i 5x’> kambarius, nauji j
ir naujausios mados įtaisymai, '»uiWater 
aukštų beizinuntu 
gu. Parsiduoda 
Pasiakubinkit, ba 
naš. •

Katrie manote pirktu farmą 
šiose apielinkėse: Hart, Peni ,

Ludington, Custor,
n, Irons ir Scottville. O

IŠSIMAINO 2Jų fialų naujus mū
rinis narna < po 1 ir 4 kambarius, 
namas randasi Brighton Parke, savi
ninkus mainys arba priims kas turite 
2rus morgičius pinigų vietoj.

IŠSIMAINO 2jų flatų naujas mū
rinis namas po 5 ir 6 kambarius, su 
2 boileriais, savininkas parduos pi
giai arba mainys ant farmos netoli 
Chicagoš, arba ant namo kitoj val
stijoj, minėti namai turi būt parduo
ti arba išmainyti į trumpą laiką, su 
virš minėtais reikalais kreipkitės

F. G. Lucas & Co.
4108 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107.

$500.00 Cash

pas

NAUJAS mūrinis namas 
j>o. puikiai ištaisytas, 5>< 
riai, su pečiais šildoma. I’arsu....
ta už $14,000.

4 PAGYVENIMU namas, po 4 
kambarius. Parsiduoda labai pi
giai arba mainysiu ant lotų.

NAUJAS mūrinis namas, 
su bcizmentu;kambarius, 

$9,600.

NAMAI-2EMENAMAI-ŽEME
Nauja Brighton Parke 

kolonija
12 naujų namų dabar yra pa

statyta. Galite tuojau apžiūrė
ti. 2 flatų mūriniai, 4—4 kam
barių; Moderniški visais atžvil
giais. Bungalovv stogai, kamba
riai ekstra dideli. Netoli mo
kyklų, bažnyčių ir krautuvių. 
1 blokas iki karų linijos. Kai
na $9,600, įmokėti $3,000, ki
tus po $50 į mėnesį. Tai yra 
labai, geri bargenai. Veikite 
greit.

.1. N. ZEVVERT & ( O. 
4377 Archer Avė.

' Tel. Lafayette 5313

NAMAI-ZEME
NAMAS ANT JŪSŲ LOTO

5 kambarių mūrinis bungalovv, 
moderniškai įrengtus, $5490, įmo
kėti $1000, kitus išmokėjimais. 2 
fintų namas, garu šildomus, $11000, 

l tik trumpam laikui. Atdara vaka
rais ir nedėlioj.

Lakęs Gonstriiction Works 
Kampas 58th & So. Robey Sis.

Tol. Republic 6200

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip- 
kitc« pas

4236-4238-4242 So. Tal
man Avė., trys nauj namai, 
2 flatų po 6 kambarius, vis
kas moderniška, ekstra pla
tus lotas.

5815-5817-5810 So. Shcra- 
inento Avė., trys naupi na
mai, 2 flatų, po 6 kamba
rius kiekvienas, karštu van
deniu šildomi abudu flatai, 
ugniavietės, knygoms šėpa, 
gasiniai pečiai, ice baksiai, 
prosinimui lentos sienose ir 
kiti visi modeminiai įrengi
mai.

3110-3121 W. 60th St., 
pietrytinis kampas 60th St. 
ir Troy St., 4 kambarių ap- 
artmentai, su uždaromomis 
lovomis kiekviename flate 
ekstra, garu šildomi, nauji 
namai, labai moderniški.

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

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

Mes parduodame minėtus 
namus lengvais išmokėji
mais, o likusius^pinigus kaip 
rendą. Ateikite į musų ofi- 

’są nedėlioj ir mes nuvešime 
jumis savo automobiliuje ir 
parodysime jums tuos na
mus. Visi tie namai yra ne
toli bažnyčių ir mokyklų 
gatvekarių linijų.

NAMAS ant pardavimo, gražioj 
apielinkėj, vienas blokas nuo West- 
em Avė., pusė bloko iki 63 St., na
mas 5 ir 6 kambarių ir garadžius, 
dėl 2 maftinų. Kaina $14,500, ran
das $1692 j metus.

Atąiėaukite pas savininką
D. BABILIUS, 

4554 So. Western Avė.
Ist fl., vakarais ir nedėlioj.

C. P. SUROMSKIS & CO. 
Real Estatp

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

Kas nori na
mų bargenų, 
pirkti, par
duoti arba 
mainyti. Na
mus ant far- 
mų, lotus, vi
sokius biznius 
mainyti ant 
namų. Visuo
met kreipki
tės pas

PARDAVIMUI G ruanų muro nau
jas bungalo 1 blokas nuo 63rd gatves 
arti mokyklos, bažnyčios ir Storų, 
garu šildoma, tuojau galit eiti gy
venti, reikia $2000 įmokėti, o kitus 
$60 į mėnesį, kaip renda mokėt 

3743 W. 62 Piace 
Savininkas 6338 S. Mozart St.Stebėtini bargenai

PARDAVIMUI 2 augštų muro 
nąmas, 2 flatai po 6 kambarius; 
kieto medžio išbaigimas; karštu 
vandeniu šildomas, su 2 boileriais; 
platus lotas; 7 melų senumo; vie
ta lietuviais apgyventa; savinin
kas eina j binį, todėl parduos pi
giai; kaina $12,500, pusė pinigais, 
kitus išmokėjimais; vertas *16,000.

PARDAVIMUI prie vienuolyno 2 
augštų muro namas, 2 fialai po 6 
kambarius; karšio vandenio šilu
ma; ąžuolo išbaigimas pagal, nau
jos mados; pintus lotas; Jik bai
giamas statyti; kaina $14,500,'apie 
$4.000 reikia, kitus' išmokėjimais.

PARSIDUODA Brighton Parke 
lietuvių apielinkėje 2 augštų mu
ro namas; kieto modžio išbaigi
mas; 7 metų senumo; kaina 
$10.500.

PARDAVIMUI Brighton Parke 
lietuvių apielinkėje 2 augštų mu
ro namas; 2 fialai po 4 didelius 
kambarius; namas statytas 1 me
tai: yra platus lotas; kaina $11,000, 
reikia pinigais apie $2,000, kitus 
išmokėjimais kaip rendą.

Atsilankykite dieną ar vakarais 
,)aS'BRIGHTON REALTY CO.

1034 Archer Avė.
prie Californla Avė.

BARGENŲ JEšKOTOJAl 
ŽIŪRĖKIT ŠITĄ

Transferinis kampas 69 St. ir 
Western Avė., lotas 91x125, 2 augš
tų, mūrinis, su krautuve namas ir 6 
kambarių flatas. Geriausis transfe
rinis kampas j pietus nuo 63 St. 
Vertas $125,000. Jei pirksite prieš 
gegužio 15, parduosiu už $95,000. 
Reikia biskj įmokėti, kitus išmokėji
mais per kelis metus.

ITLS CO.
Bus teisingas patarnavimas

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards J 571

DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda naujas muro 2 flatų 5 
ir 5 kambarių, beržo užbaigimai, ga
ru apšildomas. Taipgi turiu 6 kam
barių bungalovv, vandeniu apšildo
mas, beržo užbaigimai. Atlieku viso
kius kontraktoriaus darbus pigiai.

Nedėlioj ir Subatoj atsišaukite: 
5422 So. Savvyer Avė.

Kitu laiku
4829 So. California Avė.

2 flatų murini* namas prie Mar- 
ųuette bulvaro, 2 furnace, vienas į 
krfžną flatą. Yra langų užlaidos, 
rods, ice baksiai, pečiai, sandeliai, 
anglinyčios. Viskas modemiška vi
sais atžvilgiais. Turit pamatyt, kad 
Įvertinus. įmokėti, $4,000, kaina 
$14,500.

FLOORSCH
2344 West 69th‘ St., 
Tel. Prospect 0760

Parsiduoda 4 kam b. Cottag, 
50 pėdų lotas, kaina $3000 ant 
išmokėjimo.

2 f lutų 5 ir (i kamb. naujas 
muro namas, gražioj apielinkėj,

ir bungalovv sto- p . . 
dabar už $98(KI. Į h Ol,ntai 
\ra gerus baigė-‘ pirkdami farmą per W. Pilypą, 

stačiai nuo savininko, pigiai ir 
esame pirmieji 

apielinkėse. Kas .kaina *12,000, cash $4000. 
norite, rašykite

ant kam- teisingai. Mes 
» kamba- ... . .
Parsiduo-lietuviai siose 

■kokią farmą 
tuojau.

miltinis namas.
4 kambarių.pėdų, 4 ir 

šviesu, visi įtaisymui 
mados ir beizmenlas 
tas. Prekė $IO,3<H).

Viršminėti namai randasi 
ton Parke. Atsišaukite pas

jirekė

lotas 30 
maudynės, 

pagal naujos 
išnleislcriuo-

Brigh-

Pilypas, 
Box 83

2736 \V. 17 S 
l.afaycltc 6533

•PARDAVIMUI — lengvais išmo
kėjimais, naujas mūrinis 2 flatų 
namas, 51 Ct. ir 18 St. Yra sųn 
purioms, 5—5 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, žuoto užbaiaiinas, 
ištaisyti, vėliausio 
ros ir plumbingo 
langų užlaidos, sieteliai, viskas pri
rengta, 30 pėdų lotas, yra visi 
įrengimai ir apmokėti. Pasimaly- 
kit su musų atstovu prie namų.

CARI. A. CARI.SON CO. 
2136 S. 481h Avė. 

Phone Cicero 72 arba 
Lawndale 1510

tile stogas, ar* 
visi kambariui 
styliaus elrkt- 
fix turės. Yra

geriAusi bargenai

Wm.
R 2,

Scottville, Mieli.

Parsiduoda du namai. Pamatyki
te nedėlioję nuo 2 iki 4:30 vai. 
po pietų šiuos nepaprasto gražu
mo ir stiprumo mimus, 2 pagyve
nimų po 6 ruimus, karštu vande
niu apšildomi ir viskas pagal nau
jausios mados, 6722 ir 6726 South 
MapIcAvood Avė. Chicago.

Pardavėjas bus ant vietos nedė
lioję nuo 2 iki l;30 po pietų.

I 4 flatų muro namas, kaino 
$8000, cash $2500.

6 flatų muro namas, gražioje 
apielinkėj, kaina $30,000.

12 flatų gražus muro namas, 
priešais bulvarą, kaina $50,000, 
cash $10,000. Priimsim į mai
nus 
liūs, 
mo.

visokius biznius, automobi- 
lotus kaipo didį įmokėji-

A. GRIGAS, 
3114 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4899

ir

PARSIDUODA naujas namas, me; 
dinis, 4 kambarių, labai pigiai; vieni 
metai kaip statytas; maudynes, 
elektra, gezas; tiktai už $3,500 ant 
4709 So. Hamlin Avė. Savininkas 
randasi, 4035 So. Artesian Avė. Tel. 
I^afavette 2072. galima telefonuoti

1 po 6 vai. vak. Frank Stancellis.

MES norim mainyti savo na
mą ant namo su štoru; musų 
namds yra ant Street car lines, 
ant Western Avė. Tiktai per 
dvi dieni prašom pašaukti į mu
mis. Tel. Republic 5667.

MORTGECIAI -PASKOLOSPARDAVIMUI namas, mūrinis, 
naujas, 4 pagyvenimų po 5 kam
barius ir 4 automobilių garažas is 
šono Įvažiuojamas. Naujoj koloni
joj, netoli vienuolyno, ’/ą bloko nuo 
bulvaro ir parko. At.sišaukit prie 
savininko. P. Adomaitis, 

6630 S. Talman Avė.
Tel. Prospect 3938 4

GERIAUSIS PIRKIMAS 
CIIICAGOJE!

Pardavimui nuiro bizniayas na
mas su storu ir 4 kambariais; kar
što vandenio šiluma. Parduosiu 
stebėtina kaina ir lengvom išly
gom arba mainysiu nnt loto. Pasi- 
matvkite su savininku.

J. Yushkewitz, 9
1034 Archer Avė.

ANTRI MORGUI Al
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738.
RUBIN, BROS.

3804 So. Kedzic Avė
NAMAS SU BIZNIU 

Mūrinis namas* storas ir 4 
kambarių f lėtas prie Storo, bu- 

* 'ernė ir grosernė, geri pikčeriai, 
daug stako, biznis geraas. Par
duosiu namą su visu bizniu kaip 
stovi už $7700. arba mainisiu 
ant 2 flatų namo.

Mūrinis Bungalovv 6 kamba
riai, garadžius, vėliausios ma
dos įtaisymai, mainis ant 2 fla
tų namo medinio arba mūrinio, 
nėra skirtumo.

2 aukščių namas, štoraas ir 3 
ininkas pasyvumai po 4 kambarius, 

Vincennes elektriką, vonos, garadžius 2 
Į karams. Kaina $6000, įmokėti 
reikia tik $1500.

PARSIDUODA 3 aukštą, 3 flatų , 
mūrinis namas netoli Diaugo redak- j 
ei jos ant Oakley Avė. I" 
elektra, namas geras, arha i 
čia ant loto ar mažesnio namo, 
šit bargeną. 

A Kreipkitės 
3358 W. 38th St. 
2 lubos, užpakalis

MARQUETTE MANOR, naujas 2 
flatų mūrinis namas, 5-5 kambarių, 
sun parlor, aržuolo trimingai, ugna- 
vietė, knygų šėpa, bufetai, tile vana, 
plieno konstrukcija, garu Šildomas, 
miegojimui poiėiai. išmokėjimais. 
Pirmas augštas,

♦?017 S. Mozart St.

Lafayette 0153' ir 6438 
■ r 'OI

Jei norite telefonuokite nedėlios 
tą ir mes atsiųsime j'ums savo auto
mobilių, be jokių jums iškaščių.
----------------- --------------------------
AR JUS GALIT SUDĖTI ŠITĄ?

ry-

PARDAVIMUI puikus mūrinis na
mas ant 2 lubų, puikioj vietoj, netoli 
Vienuolyno, su mažu įnešimu. Grei
tu 'laiku turi but parduotas.

Atsišaukite
MIKE JONUŠAITĖS

7027 So. Maplewood Avė.
Tel. Republic 9275

PENKIV kambarių bungalow 
ant plačiu loto, netoli lietuvių baž
nyčios ir mokyklos ir ktautuvių. 
Aržuolo trimingai, furnace šildo
mas, įmūryta vana, yra bufetas 
lile grindys maidynėj. kaina $8750. 
.Turi turėti $3,000 cash. 6548 South 
Talman Avė. Tel. Republic 4781

BARGENAS; geresnio pirkimo ar
ba mainymo nerąsi, Kampinis mu
ro namas su aukštu skiepti, 3 lui
tai po 6 kambarius; yra maudynė, 
elektra ir kiti parankumai. Namas 
randasi 6600 S. Lowe Avė. Savi
ninkas yra priverstas parduoti ar
ba išmainyti ant mažesnio namo, 
su bizniu arba sint gero biznio, 
arba Joto. Rendos namass neša 
$1.500 j melus. Kaina $16,000. Ki’ri’ 
pkitės j savininku, 831 \V. 33 SI.

Tel, Boulevard 0137

liiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii
Pinigai 

paskolon 
ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus 
komiso

L A K 1 A V S U .

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. ' I

TIKRAS NAMAS. Graži, 6 kam
barių mūrinė cottage, karštu vande
niu šildoma, aržuolo grindys ir tri
mingai, tile vana, cementinis pleiste- 
riotas skiepas, šviesus visi kamba
riai, 2 karų garadžius, kaina 
pigi, 58l8 S. Pooria St., savin.......
ant pareikalavimo. T? 
0178.

PARDAVIMUI I aukštų mūrinis 
namas, aukštas ■ skiepas, krautuvė 
ir 5 flatai, garažas. Didelės įplau
kos, prie 22 St.. netoli Washtenaxv 
Avė., kaina $22,500, reikia pini
gais $6500.

DVIEJŲ augštų mūrinis namas, 
aukštas skiepas, krautuvė ir 4 fla
tai, elektra, gasas ir vanos. Dide
lės rendos, kaina tiktai $12,000.

TUPONICII & SIMAN, 
1344 Wcst 181h Street

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

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

Esu priverstas parduoti ūkę, 80 
akrų, 30 akrų dirbamos, 8 meldžia
mos karves, pulkai veršių, 2 arkliai, 
pulkai vištų, visokie padargai. Far- 
ma gerame stovyje, netoli nuo sto
ties, prie gero kelio. Parduosiu su 
visu stuku už $4,200, lengvais išmo
kėjimais. Priežastis pardavimo, nė
ra šeimynos. Platesnių žinių su
teiksiu laišku.

J. MIKĖNAS,
Box 34, Irons, Mich.

DIDELIS bargenas; 6 pagyveni
mų mūrinis namas po 6 kamba
rius, anšildąmas garu. Randas la
bai dailioj vietoj prie parko. Pre
kė tiktai *32000, imokėt reikia 
$10,000. Galima mainyti ant ma
žesnio. A. Visbaras.

3204 S. Halsted St.
Tol. Boulevard 6648

MOKYKLOS
storai ir 4 

i. 2 karų ga- 
kampas. Kai-

MŪRINIS 
flatai ))'» 6 
ražas. Gera 
na tik $32,000, cash reikia $14,000

MURO namas. 1 storas ir 6 fla
tai: geroj vietoj. 8 metų senumo: 
cash reikia $8,000.

NAUJAS mūrinis namas, f 
South Side; ant 2 lotų, 
826,500, cash reikia $10,(MH) 
šaukit pas savininką Tel. 
8918 arba Lafayette 4854.

mimas, J 
kambarius 
virta — I

kaina
Atsi-

Stewa rt

PUIKI COTTAGE

PARSIDUODA medinė cottage iš 
4 kambarių ir vienas akras žemės 
Kaina 
kitus

Ant

tik už $2200, įnešti $1000, o 
ant lengvų išmokėjimų.

Jonas Hryncevičius, 
Chicago Loan 

Leafy Grove, III. 
Archer Avė., vienas blokas 

West nuo Kean Avė. ,

Maudynes, Į 
mainy- , 

, gau-•

CHAS. ZEKAS, 
4454 So. Western Avė. Standard Land Association

EXTRA Pargenąs; kampinis nau- ’ _________ __________________ ______
jas mūrinis namas, 10 flatų po 5 pnrflnvimiii farma 160 akruir 6 kambarius, mlujos mados jtai- 1 ai davimui Tatma IbU aKių.
symai, garažas <tei 6 automobilių; arba mainysiu į Wisconsino val- 
rendos 81214. Iš priežasties kito 
biznio tuoj turi but parduotas. 
Prekė -$57500.

Jasudes ir Abramaviče,
2015 S. Robey St.

LIETUVIU SUBDIVIZIJA
2 flatų, 4-4 kambarių, muri- 

 1 nis namas, elektra, moderniškas 
PARDAVIMUI mūrinis na- plumbingas, 3 karų garadžius. 

mas tiktai baigtas 2 flatai po 6 netoli milijoninio teatro. TTK- 
ir 6 kambarius, aržuolo trimin
gai, karštu vandeniu šildomas, 
dviejų karų garadžius, labai gra 
ži vieta. Priimsiu lotus kaipo 
pirmą įmokojimą. Atsišaukite 
tuo j aus.

6631 So. Rockwell St.
1-mų lubų

RAS BARGENAS, kaina $4300, 
cash $1000 ir išmokėjimai$, pa
gal sutartį.

• 2031 W. 35th St.
Tel. Lafayette 0909

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

GERIAUSIAS PIRKINYS 
MARQUETTE MANOR

PARDAVIMUI naujau muro na
mas , Ciceroj,, 2 flatų po 5 ir 6 kam
barius bungalovv stogas, stikliniai 
porčiai, aržuolo visi trimingai, vande
niu šildomas, kaina $14,500.

SOUTH SIDE bargenas 3 flatų po 
6 kambarius, garu1 šildomas, ramios, 
$225 j mėnesį, kuiną $15,500.

stijoj, 1OO akrų išdirbtą farmą. 
Yra visi budinkai, mašinerija ir 
stakas, 
Winchester Avė., Chicago, III.

FARMOS
10 akrų, 10 karvių, 2 arkliai, ge

ros triobos, ir somilas prie plataus 
vandens ir visa mašinerija, tiktai 
$2500, ant lengvų išmokėjimų, savi
ninkas, viršutines lubos iš fronto.

A. BAS.
2000 So. Halsted St., Chicago, III.

BARGENAS ANT BRIDGEPORTO 
2 augštų niuro namas, garu šildo
mas, ant 1 fl. 7 kambariai ant antro 

po 4 kambarius, kaina $7,500.2

S. Czaplinski, 927 N.

BRIGHTON PARK, 8 muro namai, 
augštų po 5 kambarius, kaina 

$12,500, su bungalovv stogais.
JOS. AUGAITIS, 
3992 Archer Avė.

2 po

Parsiduoda 2 aukštų mūrinis na
mas, po 6 kambarius, dviejų 
senumo; nauji įtaisymai. 
McKinley Parko.

3547 S. Seeley Avė. 
Antras aukštas

metų
Prie

PARDUODU 6 kambarių mo
derniškų murinę bungalow, prieš 
Marųuette Parką, aržuolo tri- 
mingai, įmūrytas bufetas, stik
liniai ir su sieteliais porčiai, su 

automatiš
kas vandens šildytojas, 2 karu 
garadžius, kaina $10,500, cash 
$2500 arba $10,300, o cash 
$6500. 3422 W. Marųuette R. 
(67th St.) Prospėct 9362

PARDAVIMUI naujas, 5 kambarių 
mūrinis bungalovv, 2 karų medinis 
garadžius, dideli flatų kambariai, 
miegojimui porčiai, karštu vandeniu 
šildomas, netoli krautuvių ir kaių 
linijos, pilkit nuo savininko, leng
vais išmokėjimais,

5844 So. Maplevvood- Avė.

6113 Washtenaw, gražus 2 flatų 
namas, 5-6 kambarių, garu šildomas, 
sun parlor. stikliniai porčiai, įmury- 
;a vana, tile grindys, netoli mokyk
los ir bažnyčios. Kaina $15,500.00, 
$4,500.00 cash. Turiu parduoti greit.

6838 So. Westcrn Avė.
Tel. Republic 9094

z— .............  ■■■ ..........................
I

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Managar 
. ........ u 1 1/

PARSIDUODA 8 kambarių mūri-j 
nė bungalovv, 6 kambariai ant 11 
aukšto, o du ant antro aukšto. 2 
karu garažas. Bargenas, jeigu bus 
parduotas tuojaus.

6117 S. AJbany Avė.
\■ _ - -

PARSIDUODA 2 fialų mūrinis 
namas po 5 kambarius, šiltu van
deniu apšildoma. AtsiŠaukit prie 
savininko M. Alex, 4538 S. Mozart 
St. Matykite nuo 6 vakare ir ne
dalioj visą dieną.

FARMA parsiduoda 200 akerių 
delei nesutikimo tarp dviejų šei
mynų. mylios nuo miesto, 7 *- 
mė gera, juodžemis prie molio, vi
sa lygi, visos geros mašinos, 7 rui
mų namas, gera barne, namuryla, 
geru javams, 3 geri arkliai, 10 
vištų. 29 galvijai, 15 melžiamų 
karvių už pigia kainų — $10,500.

J. N.
Shennington. Wisconsin 

Box 62

JŪSŲ PAČIŲ KAINA

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

MOKSLO

Pilietybės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Ix)gikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:

PARDAVIMUI 2 po 6 kam- grindimis aukštas, 
barius, dideli kambariai, 2 metų 
seniimo, karštu vandeniu šildo
mas, frontiniai porčiai aržuolo tri- 
rno, jinuryta vana, yra augštas, 
geroje apielinkėje, pečiai, ice box, 
pleisterioutas skiepas, kaina tiktai 
$16.700. Savininkas, 1837 S. 50th 
Avė. Tel. Cicero 9198

PARSIDUODA muro namas, 2 po 
4 kambarius, platus lotas, dėl vieno 
karo garaitžius, visi įtaisymai šios 
'mados. Randasi Brighton Parke 
gražioj vietoj, arti gatvekarių ir 
mokyklos, rendos geros, pirksit pi
giai. Agentai neatsišaukit. Savi
ninkas ant 1 lubų. J. Leleika.

4439 So. Talman Avė.

BARGENAS. Pardavimui 
krautuvė ir 5 kambarių moder
niškas fintas, mūrinis namas, 
naujas, garu šildomas. Parda
vimo priežastis liga. Vėikit greit 
Savininkas, 2907 W. 63rd St.

PARSIDUODA dviejų pagyveni
mų namas, L 
ant krautuvės, 1 
arba bizniavo namo.

Krcipkitsė:
3644 S. Union Avė. 

Antros lubos.

geroj vietoj. Mainysiu Pardavimui, naujas, moderniš- 
auhhnobilio, loto kas 2 flatų taurinis namas, 5-5 

kambarių, miegojimui porčiai, 
sun parloras, knygynas, ugnia
vietės, bufetai, vanos, pleisterio-

Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9:30 vai. vakare.

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

ir moteris mokiname dykai.

moderniška 
šiL 
ka-

DIDELIS bargenas; geriausi vir
ta South Sidfj, 12 flaty namas po 
5 ir 4 kambarius, 18 mėnesių se
numo, stiprių plytų, lotas 72y125. 
Remia $12,540; prekė $65,000. Mai
nysiu arba parduosiu.

Jasudės ir Abramaviče, 
2015 S. Robey St.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis bungalovv, iš šono įėjimas, su 
sieteliais ir stikliniai porčiai, furnace 
šildomas, metų senumo, kaina $8500, 
biskį įmokėti, kitus po .*55 į mėnesi, 
su palūkanomis.

Atsišaukite
3605 W. 65 St. •

PARSIDUODA pigiai 7 kambarių 
medinis namas, 50 pėdų dideliais me
džiais apaugęs lotas, gražioj greit 
augančioj apielinkėj, netoli Beverly 
miško, prie pat gatvekarių linijos. 
$6,500 išmokėjimais.

Savininkas
8605 S. Marshfield Avė.

Phone Beverly 6389

PARDAVIMUI 
mūrinė rezidencija, furnase 
doma, geroje apielinkėje, 2 
rų garažas, kaina $8700.

.Savininkas, 
2507 pidgeway Avė.

PARSIDUODA 2 aukštų, 5—6 
kambarių medinis namas, cemen
to beiznientas, yra elektra, gasas, 
maudynės. Beizmente skalbynė ir 
pečius vandeniui šildyti. Rendos 
$960 i metus. Kaina $9000, pirmų 
morgičių $4000, įmokėti $2500, li
kusius rendom išmokėsi!. Namas 
randasi Brighton Parke.

A. Povilaitis, 
1339 S. 50th Avė., Cicero, III. 

Phone Cicero 8364

tos lubos skiepe, garu šildomas, 
skiepe dūdos dengtos azbestu, 
netoli šv. Rytos bažnyčios. At
siŠaukit nedėlioj,

6122 So. Mozart St.

4 KAMBARIŲ medinis namas 2 
lotai, parsiduoda, viskas geram sto
ryje. Parduosiu 
džiu Chicago.

Savininkus
5526 3. Kolen Avė .

pigiai, nes apjei- 
Kaina 3600 dol.

BARGENAI PRIE VIENUOLYNO
Parsiduoda ką tik užbaigti statyti 

du namai po 6 ir 6 kambarius karštu 
vandeniu apšildomi ir visi Įrengimai 
pagal vėliausios mados, randasi 

6736-88 So. Cumpbell Avė.
Savininkai

VILIMAS IR ZIZAS,

----------------- i—

BRIGHTON PARK. Parsiduo
da pigiai 2 augŠčių naujas mu- 

! rinis namas po 4 kambarius. 
Sun parlor, elektra, maudynė. 
Cash ir mortgage. Priimsiu lo
tą arba mažus mortgečius už 

! pirmą įmokėjimą. 2416 W. 45th 
Piace, 2nd floor..

VYRAI IŠMOKIT BARBERYSTES
Šis Amatas Gerai Apsimoka

Jus galite išmokti šj gerą amatą 
I’ trumpą laiką. Dienomis ar va- 

arais. 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 StM Chicago.

IŠMOKITE DfiTl PLYTAS 
Dienomis ir vakarais. Atdara nuo 9 
vai. ryto iki 9 vakaro, kasdien, leng
vais savaitiniais išmokėjimais, $5 ii 
augŠčiau.

Chicago Brlcklaying School 
2029 Indiana Avė., kampas 21 St., 
Wesf side Skyrius, 1444 W. Lake St., 

netoli Ashland Avė.
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Hjalmar Brantingas
ir talentingiausių žmonių Ru
sijoj.

Fiancuz.ų poetas Milašius- 
Liubos, šiandien Lietuvos at
stovus Paryžiuj, yra vienas iš 
įtekmingiausių žmonių tarp 
Erancijos menininkų. Dabar 
suglauskim tas visas pajėgas 
vienon galingon organizacijon 
ir mos turėsim gražiausią ka
limą, papuoštą brilijantais. Tu
rėsim gražiausi meno židinį ir 
mums pavydės seniausias ir ga
lingiausios tautos. O kiek dar 
toj pičioj Lietuvoj vr*. nesu- 
žvejoti talentų, ku» e ačiū bu 
kioms aplinkybėms dingo musų 
tautai... Sulig mokslininkų nuo
monės, Lietuvių tauta yra vie
na iš seniausių Europos tautų; 
yra sveiko kraujo tauta ir, tu
rint ta visa omenyje, mes ga
lim su linksma šypsena, opti
mistiškai žiūrėti į musų tautos 
ateiti. Mums reikia tik dau
giau vienybės, reikia nusikra
tyti nuo tos apatijos ir to su
stingimo, knis po karui apsiau
tė ir visas kitas vaisi ybesjr 
tautas, kurios dalyvavo Europos 
karo sūkury. Tas yra laikinas 
dalykas. Tas visas susmulkė
jimas iišgaruos, išdulkės ir vi
sas pasaulis stos į darbą ir kurs 
naują pasaulį, vadovaudamos 
demokratybės principais, nes iki 
Europos karui, plačiosios mi- 
nios-liaudis, negalėjo dalyvauti 
plačiame visuomenės gyvenime. 
Jos balsas buvo kaipir nustelb
tas, prislėgtas. Liaudis miego
jo tarsi letargišku miegu ir ma
žai galėjo pareikšti savo inicia
tyvos. šiandien nauja gadynė 
virto, žmonijos viršūnės, taip 
vadinama aristokratija, buvo 
sutrūnėjusi, supelėjusi ir ji iš- 
tyžo kaip grybas po lietaus ir 
tuo bildu į areną visuomenės 
gyvenimo įsiliejo sveikiausi t 
srovė —liaudis.

Gmimfl sakyti, ji šiandien 
dominuoja. Ji laiko savo ran
kose valdžias, duoda gyvenimo 
impulsą ir tam tikrą pakraipą 
naujam gyvenimui. Trupučiu
ką kitoniškose aplinkybėse ran
dasi Ameiikoj plačioji visuome- 
nė-liaidL. čionai, Amerikoj,, 
plačioji vi .-u n n-t-ač-kandis, ačiū 
nepaprastai išsivysčiusiai pra
monei, darbininkas yra vergas, 
prirakintas prie savo staklių, 
jam nėra laiko kada atsikvėpti, 
susimąstyti, susikaupti. Mes ži
nom labai gerai, kad fabriko 
staklių tarškėjimas nustelbia 
meną. Užmuša pasaulinį ritmą. 
Čionai neišgirsi, kad darbinin
kas kada nors ieškodamas poil
sio dainūotų sau. Jis yra nuo 
gamtos grožybių atitrauktas to
dėl po sunkaus darbo, jis ieško 
poilsio. Jis ieško tokios rųšies 
pasismaginimų, kurie neverstų 
jo mąstyti; jis ieško ko nors 
aštresnio, sūresnio, čia ir glu
di priežastis, kodėl Amerikos 
plačioji visuomenė užpildo ka
baretus, žemesnės rųšies kino ir 
įvairias žemesnės rųšies pasi
smaginimo vietas.

Bet tai yra laikinas apsireiš
kimas. Tokiu intensyviu tem
pu, kaip dabar Amerikoj eina 
gyvenimas, ilgai negalės tęstis. 
Emigracijos sustabdymas su
laikys nuo konkurencijos, nebe
bus tokio didelio konkuravimo: 
nebebus tokios aštrios kovos už 
būvį. Nereikės taip ilgas valan
das dirbti ir tas darbininkas 
vergavęs ilgus metus pasijus 
laisvesniu, susimąstys ir pra
dės ieškoti sau rinttesnio sielai 
meno. Daugiau bus laiko pa
siskaityti, pasisemti svetimų 
minčių ir suvirškinti jas ir tada 
gyvenimas, be abejo, įeis į nau
jas važias, tada prasidės sąmo
ningas ir kultūringas gyveni
mas. Tada, Žinoma, įvairios 
žemesnio pobūdžio pasismagini
mo vietos, būtent: kabaretai, 
vodeviliai ir “movies” sumažės, 
susilpnės ir pradės vystytis rim
tas teatras, kuris yra kaip ir 
sintezis-sątrauka visų kitų meno 
šakų. Per teatrą galima popu-

lerizuoti įvairias prakilnes idė
jas; galima sukelti tam tikrą 
ūpą; galima išjudinti iš to le
targiško miego, iš tos apatijos 
ir apsnūdimo. Pavyzdys mums 
yra Rusija, kur neatsižiurint į 
labai blogą materialią padėtį, 
liaudis turi sau vienintelę pa-, 
guodą teatrą. Kiek valgęs, 
kiek ilsėjęs, bet rusas privalo 
lankyti teatrą ir sekti visus me
no srityje įvykius. Padėkim 
Maskvoj prieš karą buvo šešio
lika tęatių; šiandien jau mato
me 47. Ir visi užpildyti. Del 
jų teatras yra kaipir nauja baž
nyčia. Reikia pasakyti tiesos 
žodis, kad paprastsa rusas, ne
aukšto išsilavinimo pramonėj, 
technikoj, sielos gyvenime sto
vi aukšiaču už Amerikos inteli
gentą. Todėl Rusija ir yra pa
sižymėjusi kaipo menininkų ša
lis. Aukščiausia ir tobuliausis 
dramos teatras pasauly buvo 
rusų ir tiktai prancūzų komedi
ja galėjo šiek tiek konkuruoti 
su rusu teatrais. Rusu baletas 
pripažintas viso pasaulio kaipo 
tobuliausias. Ir mos matome 
čionai, kad Pavlovą sudarė visą 
plęadą savo pasekėjų Amerikoj.

Rusų muzika, išskyrus Vag- 
nerį, taipgi buvo aukščiausi vi
sam pasauly. Paskutinieji rusų 
kompozitorių kuriniai buvo pa
sižymėję savo rečitativais. Vo- 
kalinėj daly, dainavime, rusai 
taipgi neatsiliko nuo italų. Nors 
gamtos aplinkybės netaip dė
kingos Rusijoj, kaip Italijoj, 
bet visgi žymiausi pasaulyje 
dainininką mes turime šaliapi- 
no asmenyje.

Menas teikia kiekvienam gy
venimo džiaugsmą. Jis sukelia 
žmogaus sieloje giliausius ir 
prakilniausius jausmus, žmo
gus pergyvendamas meno apsi
reiškimo momentus palieka 
kaip kūdikis nekaltas. Jis pa
lieka jautresnis, jo sieloje įsi
skiepija žmoniškumo jausmai, 
Koks tikslas žmogui gyventi, 
jeigu jis tiktai lošia rolę kokio 
tai aparato; juk žmogus 
yra aukščiausis, prakilniausis 
sutvėrimas; jis yra pavadintas 
“homo sapiens”. Jis turi gy
venti ne dėlto kad valgyti, bet 
valgyti tiktai turi dėlto, kad 
gyventi. Gyventi prakilniu, gra
žiu gyvenimu. Tokį gražų pra
kilnų gyvenimą pasaulį gali su
teikti jam tiktai menas. Mes 
turime ir iš istorijos gražiausių 
pavyzdžių; tos tautos, kurios 
buvo ir labai galingos ir pa
vergdavo visas kitas tautas, 
šiandien jos dingo, dulkėmis 
virto ir tas dulkes sukilusios 
audros išblaškė. O tos tautos, 
kurios ėjo mokslo ir meno ta
kais ir šiandien kaip gyvos mu
sų akyvaizdoj stovi. Būtent: 
graikų, romėnų. Ir šiandien jų 
literatūros kuriniai yra pagrin
das musų rašytojams, poetams. 
Ir šiandien jų architektūra, no 
vienam keleiviui išspaudžia iš 
akių džiaugsmo ašarą. Jsižiu- 
rėkim į žilos senovės Atėnus, 
kiek tas reginys teikia džiaugs
mo. Pamatyk i m senovės Fo- 
rum Romapum. Užtenka pažiū
rėti, kaip vienas poetas išsireiš
kė, ir numirti.

Brangus sankeleiviai, broliai 
lietuviai. Nepasiduokim tai su- 
trunėjimo, bangai. Sužadin- 
kim savo širdyse musų bočių, 
prabočių galingą valią, bukim 
didvyriais; ženl^im į naują pa
saulį ; remkim savo nusilpusius 
nuo sunkių aplinkybių savo 
tautos menininkus, juk jus su
dėjot daugybę aukų ant auku
ro Nepriklausomos Lietuvos, o 
užmiršot save, savo tautos rei
kalus Amerikoje. Sudarykim 
čionai gražų, prakilnų gyveni
mą; sukurkim savo nuolatinį 
meno židinį, nuolatini Amerikos 
lietuvių teatrą.

Tojiaus mes pasidalinsim to
mis mantirųis, kokiu budu mes 
galim pasiekti to aukšto tikslo. 
Pakol kas iki sekančio pasikal
bėjimo. —čiaudandn.

Ypatingaikrypti kiton pusėn, 
jo pagalba Lietuvai buvo dide
lė, kai Lenkija dėjo visas savo 
pajėgas ir dėjo visą savo įtaką, 
kad sutrukdytų konvencijos pa
sirašymą. Brantingas išvystė 
tuomet daug energijos, ir Len
kijos sumanymas nepavyko.

Jo simpatijų .Lietuvai mes 
negalim užmiršti. Brantingo 
vardas Lietuvos ir Švedijos san
tykių istorijoje turės garbin
giausią vietą. Jį mes turim 
gerbti ir atsiminti kaipo vieną 
savo didžiausių ir žymiausių 
draugų.

Iljalmaras Brantingas gimė 
Stockholnie 1860 m. lapkričio 
m. 23 rf. .turtingoj šeimynoj. Jo 
tėvas Laras Gabrielius Brantin
gas buvo pagarsėjęs anatomijos 
profesorius ir drauge direkto
rius centralinio gimnastikos in
stituto, kurį jis perėmė iš lango, 
Švedų .gimnastikos tėvo. G. 
Brantingas išvystė tą gimnasti
ką toliau ir davė jai mokslinį ir 
praktinį pamatą.,

Baigęs 1877 m. gimnaziją, 
drauge su dabartiniu Švedijos 
karalium Gustavu V. Brantin
gas įstojo Upsalos /universite
tan, fizikos matematikos fakul- 

Jau nuo 12 metų jis la- 
. Dar 

klausimas, kilęs ( būdamas gimnazistas, naktimis 
dėl I^enkijos imperialistinės po-(laisvo noro dirbo prie Stock-^j 
litikos, dar tinkamai nesąs iš 
spręstas. Musų spauda atsime- J nepaprastai didelius 
na jo balsą ir pernai vasarą, kai (dangaus observacijoms ir astro- 
jis savo pasikalbėjimu Ženevoje nomijos išskaitymams. Astro- 
reikalavo. kad Vilniaus klausi- nomai, kuriems jis asistuodavo 
mas butų svarstomas iš naujo, iapaj daug iš jo tikėjos. Kurį 
ir pabrėžė, kad Švedija nęgali laiką jis dirbo prie Pulkovo ir 
pripažinti ambasadorių konfe- j Dorpato observatorijų, kurios 
rencijos neteisėto sprendimo ir metu buvo-valdomos švedų 
jos teisę tą klausimą spręsti.

Jo simpatijos Lietuvai buvo 
aiškios ir gilios. Atsimenu savo

Del Hjnlmaro Brantingo mir
ties liūdi visa Švedija. Tas liū
desys gilus ir tikras. Brantin- 
gas buvo mylimas visų savo pai'- 
tijos žmonių, socialdemokratų, 
bet jį gerbė ir jo politiniai prie
šai. Nes jis buvo Švedijai dau
giau, negu žymus partijos va
das. Jis buvo didelį patriotas; 
jis buvo pirmas ir žymiausias 
šių dienų švedas.

Brantingo vardas buvo žino
mas visam pasauliui, kaipo karš
to valsybių susiartinimo ir tautų 
bendradarbiavimo šalininkas ir 
kovotojas dėl Tautų Sąjungos 
idėjos. Kai Tautų Sąjungos 
pakto dvasia pačių jos įsteigėjų 
buvo neigiama ir kraipoma, jis 
drąsiai ir viešai protestavo prieš 
tai. Jis nebijojo pakelti balso 
prieš Mussolinio Kortų salos už
ėmimą, jis lygiai smerkė visą 
laiką ir Lenkijos politiką Lietu
vos atžvilgiu. Niekas taip auto
ritetingai, kaip jis, savo veda
muose “Social-Demokrateno” 
straipsniuose nekėlė balso prieš 
Želigovskio inscenizuotą avan
tiūra. Kiekvieną kartą, grįžda
mas iš Tautų Sąjungos Tarybos 
posėdžių, kur jis atstovaudavo 
Švediją, nors Vilniaus klausimas 
ir nebūtų svarstomas, jis jo ne
užmiršdavo ir vis ] 
kad Vilniaus

s, jis jo ne- tetari. Jau nuo 12 metų 
pabrėždavo, t>ai domėjosi astronomija.

• 1 • 1 I w *

holmo observatorijos ir parodė 
gabumus

paskutinį pasikalbėjimą su juo jemgs reikalai, 
pernai lapkričio mėnesį. Jis vi- Į 
suomet plačiai domėjosi Lietuva 
ir per jokį musų pasikalbėjimą 
neužmiršdavo Vilniaus. Jis vis 
tikėjosi, kad ateis laikas, kada 
tas klausimas bus galima iš nau
jo persvarstyti ir jis teisingai 
Lietuvos naudai išspręsti. Mums 
persiskiriant paskutiniai jo žo
džiai buvo: “Kol gyvas busiu, 
Lietuvos neužmiršiu ir visuomet 
busiu jos draugas”. Deja, mir
tis per anksti nutraukė jo bran
gią gyvybę. Bet reikia tikėtis 
ir laukti, kad jo simpatijos Lie
tuvai bus Švedijoj gyvos ir kad 
jo viltis dėl Vilniaus pagaliau 
išsipildys, ir teisybė laimės.

Brantingo . parama Lietuvai 
dėl jos priešų didelio skaičiaus 
Tautų Sąjungos .Taryboje lig- 
šiol negalėjo duoti pozitivių re
zultatų, bet jo akcija svarstant 
Klaipėdos klausimą neliko be 
pasekmių. Jis turėjo svarbių 
pasikalbėjimų su Normanu Da- 
visu ir su Santarvės valstybių 
atstovais T. S. Taryboje. Jam 
teko veikti ir Klaipėdos komisi
jos narys švedas, kuris pradėjęs

astronomų.,
Jo jauną ieškantį žvilgsnį 

greitai atitraukė nuo dangaus 
___  ______ Jau studijuo

jant Upsaloje jį buvo pagavusi 
radikalizmo banga, kuri tuomet 
pasiekė ir Švediją. Radikaliai 

į nusistačiusių studentų grupė 
sudarė “Verdandi” draugiją, 
kuri leido savo mėnesinį lai k ras- 
ti ir daug įvairių raštų. Bran- 

. tingas buvo vienas iš veikliau
sių tos draugijos narių. i 

i Jaunas Brantingas, “iškrypęs 
iš daug žadančios karieros ke
lio”, visų save pašventė darbi
ninkų organizavimo ir švietimo 

, uždaviniui.
1883 m. pradėjo 

darbiauti 
dienraštyje 
to laikraščio 
redaktorium, 
ir literatūros 
Kadangi tas 
radikalingumo negalėjo pasigirti 
skaitytojais, tai Brantingui rei
kėjo ir ekonomiškai jis remti.

! Vos pradėjęs dirbti laikrašti- 
ninkystės darbą, Brantingas at
kreipė į save dėmesį publicisti
niais gabumais.
sklandus, 
•tačiau 
.socializmo agitacingai frazeolo
gijai, kuri ypatingai savo išsi
vystymo pradžioj tikrai buvo 
proletaringa. Jis veikė ne minios 
jausmus, bet protą ir ruošė ją 
rimtai socialei kovai.

Įsikūrus socialdemokratų laik
raščiui, greitąi susiorganizavo 
ir partija ,kurios vadu tapo 
Brantingas ir buvo juo ligšiol. 

J Jos veikimo pradžia buvo be ga
lo sunki. Jo pirmieji bandymai 

' įvesti socialdemokratų partiją 
dikcdagan neturėjo jokio pasise- 

jkimo. Ir vieną ir kitą kartą jo

jis bendra- 
radikalų “rideno“ 

Greitai jis tapo ir 
užsienio skyriaus 
riksdago referentu 
ir teatro kritiku, 
laikraštis dėl savo

Jo stilius buvo 
gyvas ir vaizdingas, 

kultivuotas ir svetimas

MONARCHISFŲ KANDIDA- paties statoma kandidatūra ne- 
TAS.Maršalas von Hinden- gajčjo pakankamai surinkti bal- 
burg, kaizerio “ištikimas tar- SŲ 'abejo, daug kliudė 
nas”, kurį monarchistai pastatė ir laikų Švedijos rinkimų sis- 
savo kandidatu į Vokietijos pre- tema Vos 1896 m. pateko jis į 
zidentus. . 'antruosius riksdago rumus. Ir

Į ištisus šešerius metus buvo jis 
vienui vienas riksdago socialde
mokratas. *1902 m. padidėjo jo 
partija dar vienu atstovu. Bet 
192(1 m. ji tapo rikstago didžiau
sia partija, o 1924 m. rudenį, tu
rėdama pirmuose riksdago 
muose iš 150 atstovų 62, pasiun
tė per rugsėjo m. rinkimus 104 

'atstovus į riksdago antruosius 
rumus, kurie turi iš viso 230 at
stovu.

Jau 1917 m. įgavo socialde
mokratų partija tokios pajėgos, 
kad liberalų partija turėjo su ja 
skaityti* ir buvo priveista, su
darydama valdžią 
socialdemokratais, 
tuomet įėjo Edeno 
finansų ministeriu.

blokuotis su
Branting 

kabinetan
1920 m. jis 
socialdemo-

Ikratų kabinetą, kuris 1923 m. / 
tapo liberalų nuverstas dėl savo 
bedarbių šelpimo politikos. Bet 
pernai rudenį po naujų rikstago 

{rinkimų dar labiau sustiprėjęs 
| grįžo Jis vėl prie šalies vairo. Bet 
| dabar iš jo įtakos ir pajėgos 
aukštumų nutraukė jį mirtis.

Brantingas buvo šių dienų • 
Švedijos geriausias oratorius. 
Tų savo gabumų dėka jis buvo 
žymus riksdage ir tuomet, kai 
dar vienui vienas atstovavo so
cialdemokratų partijai. Jo kal
bos buvo noromis klausomos, o 
įsileisti su juo į debatus drįsda
vo tik gerai išbandyti ir senesni 
rikstago atstovai. Debatuose jis 
buvo visuomet vikrus ir puikus 
taktikas ir mokėjo lengvai ir vik
riai, apsupti savo priešą. Jis 
taip pat veikė savo impozante iš
vaizdą, savo karšta ir aštria kri
tika, kuri niekad nenusileisdavo 
nuo- 1 
nevirsdavo deklamacija.

Aflksti jis buvo 
darbininku advokatu, 
savo partiją nuo laimėjimo prieiti į vieną 
laimėjirtio, kol ji pati 
didelė pajėga, su kuria visi tu- jo suprasti, kad tai lygiai nega
rėjo skaitytis.
genialus
nevartojo tos partijos 
kitur vartojamoms demonstraci-___________________________
joms, kifrios priešą baugina ir; •
verčia jį rūpintis ‘ geresne ap- QaH ChlCagoie Susikurti 
vartojo taip pat tik švarius gink- |r Išsilaikyti Nuolatinis Ame- 
lūs, pasmerkdamas šmeižta ir __ _
terorą. Todėl Brantingas 
gerbiamas ir* savo priešų.

Privačiam gyvenime 
Brantingas maloniausias 
ąus. Jo asmeninės ypatybės 
turėjo lemiančios reikšmes ne 
vien socialdemokratų partijos 
plėtimuisi ir jos krypsniui, bet 
ir visai Švedijos vidaus, o pasta
raisiais metais užsienio politikai.

Brantingas savo akmeniu sa
vo ypatybėmis ir savo gabumais 
per daug dominavo. Nieks iš jo 
žinomų bendradarbių negalėjo 
susilyginti su jo popidaringumu. 
Ir nieks iš jo įpėdinių per ilgą 
laiką negalės tokio popularingu- 
mo pasiekti. Patys socialdemo
kratai žiuri į Brantingo mirtį 
kaipo į didžiausią 1 nuostolį, ku
ris blogai galės atsiliepti ir į jų 
partijos dabar stiprią padėtį.

Brantingas buvo griežtai prie
šingas sindikalizmo ir komuniz
mo socialiems ekonominiems 
eksperimentams, lygiai kaip jis 
buvo priešingas ir socialės kovos 
ekscesams. Jis nebuvo revoliu
cijos šalininkas. Todėl jis buvo 
kaltinamas ekstremingo socia
lizmo vadu, kad nusižengia Mar
kso mokslui. Bet jis socialėje 
praktikoje numatė toliau, negu 
grynas teoretikas Marksas ir jis 
netikėjo, kad pasaulis virstų 
tikrai laimingas, jei mažai kul
tivuotų, ir neprityrusių darbi
ninkų masė per revoliuciją pasi- 
mtų jį valdyti. Brantingas giliai 
tikėjo evoliucija ir įvairių vi
suomenės sluoksnių susiartini

VENGRIJOS VIEŠNIA
terių, išeina i 
dama įleisti 
grijos premie 
nors kalbėti

—Grafienė Karolyi, lydima repor- 
valstybės departamento, kur ji lankėsi prašy- 
erikon jos vyrą, grafą Karolyi, buvusį Ven- 

Jos vyrą paskui įleido, bet jam uždraudė ka- 
politiką.

mu. Jo tikslas buvo visuome
nės lygsvara. 0 darbininkų kla
sė lęiigviausiaij jo nuomone, ga
li privesti prie ;to per savo ben
drą apsišvietimu ir stiprią orga
nizaciją ir per įtai plačiąm daly
vavime 
gyvenime.
per ekonominį |r socialį išsivys- 

-....... tvnl!l !v-vk!< Md>-as visuomenės
konkietingunio ir niekad šudemokJ’atčjimas.

kad tautos su 
pramintas j savo atskil omis kalbomis ir kul- 

Jis vedė tiaromis galės išnykti ir susilie- 
pasaulinę valstybę.

pasidarė Jis, Imdamas astronomas, galė-

visuomenės ir politikos
Jis! tikėjo taip pat

Jis netikėjo,

Tačiau būdamas limas daiktas, 
strategas, jis niekad gždžių susijungimas 

pajėgos Kosmose yra išvystyta

kaip keliu, žvai- 
i vienų, 

didelė

individualizacija, todėl tas kos
mosas gyvena ir yra įdomus. 
Jei visa susijungtų, kUs jame 
skiriasi, butų tik chaosas. Tas 
pat butu, jei ir visos pasaulio 
tautos ir valstybės susijungtų i 
vieną valstybę ir susilietų į vie
ną tautą.

Bianting^s buvo ateistas, bet 
jis neniekino tikinčių ir nekovo
jo prieš pačią tikybą. Tikyba 
nebuvo jam tamsių žmonių pra
simanymas. Jis tik reikalavo 
žmogui laisvės išpažinti Dievą 
taip, kaip kiekvienas pats tiki.— 
Pastaraisiais metais jis tikybos 
klausimų visai neliesdavo. O mi
ręs jis buvo palaidotas protesto- 
nų tikybos ceremonijomis ir ri
tualu. (Bus daugiau)

šmeižtą ir 
buvo ■

buvo 
žmo-

rikos Lietuvių Teatras?
di 

“Tauta, 
.neturi

amžių
Vin
kli r i 

ir atei-

Didžiausis vidurinių 
genijus, Leonardo 
ei, pasakė: 

• neturi ineno,
lies, Tania gi žygiuoja moks
lo ir meno takais, susilauks 
gražios ateities.” Dabar pasla- 
tykim mes sau klausimą: kas 
iš musų lietuvių nenorėtų gra
žios ateities lietuvių tautai?

Menas lietuvių tautos ; 
nime sulošė labai -svarbių 
lę, nes tais laikais, kada 
tauta buvo pavergta ir 
jai labai didelis pavojus 
įėjimui, į pa geibų kovai 
tautėjimu atėjo mums 
numylėtas menas.

Musų garbingų karžygių tri
mitu garsai; musų vaidilučių 
maldos amžinai ugniai; musų 
šilkakasių mergaičių pilnos il
gėsiu dainos rūtų darželiuose; 
musų tautos galinga daina 
skambėjo visam pasauliui ir 
reiškė lietuvių tautos gyvybę.

Musų tautos genijus Čiurlio
nis išgarsino Lietuvos vardą 
visam kultūringam pasaulini. 
Musų tautos žymiausis dainius 
Kipras Petrauskas populeriza- 
vo Lietuvos vardą rusuose. 
Am*inw at. C. Sasnauskas iš- 
garsino Lietuvos vardą po visą 
Europą, nes tais laikais jis bu
vo vienintelis dvasinės muzi
kos kūrėjas. Neveltui Austri
jos imperatorius Erancičkus 
Juozapas apdovanojo jį orde

oyve- 
ą rų- 
musų 
gręsė 
išta il
su iš
iri ūsų

nais. Popiežius 'Leonas XIII 
suteikė jam daugybę pagyri
mų ir maloniai nusišypsojo su
žinojęs, kad Sasnauskas yra 
lietuvis. 40 metų atgal Ev'> 
lina Sonkė, buvo skaitoma po 
garsiausios dainininkes Patti, 
ketvirtoji garsiausioji daininin
kė. Ji nesidrovėjo tada va
dinti save lietu vaite. Kiek be 
tų mes dar turime žymių me
no korifėjų, kurie kelia Lietu
vos vardų. Maskvos Dailės te
atro premjeras Kačalovas, ku
ris šiandie yra skaitomas did
žiausiu artistu,
lietuviu ir vienam Lietuvos ar
tistui užrašydamas atminčiai 
savo atvaizdų, parašė: ‘V.lietu
vis artistas lietuviui artis
tui, atminčiai.” Kiek dar mes 
turime pasaulyje tokių artistų, 
kurie nepripažįsta savęs lietu
viais, bet jie yra iš musų tau
tos kraujo. Deja, tai apgailė
tinas dalykas.

.lįufgis Baltrušaitis, 
visų rusų poetų, yra
ir šiandien atstovauja Rusijoj 
Lietuvos reikalus. Čia reikia 
pasakyti tiesos žodį, kad jo 
vieno vardas gal būti daugiau 
reiškia riisiiou^e, • negru kelios 
dešimtys tūkstančių lietuvių. 
Tankiai Sovietų valdžią nusi
lenkiu prieš jp talentą daugiau 
negu prieš Visų Lietuvą. Tai 
yra vienas iš populeriškiausiu

skaito save

viršūnė 
lietuvis
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[“L.”] Advokatas tvirtino nu
sikaltėlį esant pamigusį.
gi kitaip aiškinti tą 
sižengimą?

Vieną rytą Šatų 
nendrėse rado du
draugėn lavonu, moterį ir vyrą, 
du žinomu aukšto luomo ponu, 
turtingu, jau nebejaunu ir tik 
pernai vedusiu, moteriai likus 
našle vos prieš trejetą metų.

Jie neturėjo priešų, ir nieks 
negalėjo jiems keršyti. Atrodė, 
kad jie buvo mušami kažin ko
kiu aštriu gelžgaliu, o paskui į- 
mesti nuo stataus kranto upėn.

Tardymas nedavė jokių rezul
tatų. Jurininkai nieko nežino
jo. Jau norėta užmesti tą bylą, 
kai vienas jaunas artimo sti
liaus, vardu Jurgis-Liudvikas, 
pramintas Buržujų, pats pasida
vė policijai į rankas.

I visus klausinėjimus jis atsa
kinėjo tą patį:

—Aš pažinojau vyrą
metų, moterį tik pusmeti, 
dažnai duodavo man taisyti 
nobinius baldus., nes aš gerai 
simaniau tame darbe.

O kai jo klausia:
Kodėl tamsta juos nužudei?

Jis atkakliai kartojo:
Aš juos nužudžiau dėl to 

kad norėjau.
Iš jo nebuvo galima ištraukti 

nieko kita. I
Tasai vyrukas buvo, be abejo, 

uždraustos meilės kūdikis, ati
duotas auginti į sodžių, o pas
kui užmirštas ir pamestas. Jo 
vardas buvo Jurgis-Liudvikas, o 
pavardės jis neturėjo, bet, ka
dangi, paūgėjęs, jis tapo nepa
prastai protingas ir pasižymėjo 
tokiomis įgimtomis savybėmis ir 
lepumu, kokio neturėjo jo drau
gai, tai ji praminė “buržuju” ir 
toji pravardė liko jam visam 
amžiui. Jis pasirinko sau daili
des amatą ir buvo žinomas, kai
po labai gabus stalius. Jis net 
mėgino artistiškai drožinėti me
dį. žmonės tarė jį eSant labai 
egzaltuotą, karštą komunistinių 
ir nihilistinių idėjų šalininką, 
didelį mėgėją romanų kruvino
mis dramomis, įtakingą ir pui
kų kalliėtoją viešuose darbinin
kų ar ūkininkų susirinkimuose.

Advokatas tvirtino nusikaltėlį 
esant pamišusį.

prileisti, kad tasai amatninkaš 
nužudė savo geriausius klientus, 
turtingus ir duosnius (jis juos 
pažinojo), kurie per porą metų 
buvo davę į tris tūkstančius 
frankų uždarbio (tai rodė jo 
knygos). Liko vienintelis aiški
nimas: pamišimas “idėe fixe” 
proletaro, kuris, žudydamas du 
ponu, keršija. visiems buržu- 
jams. Advokatus gudriai primi
nė duotą šiam našlaičiui apylin
kėj “buržujaus”/pavardę, jis su
šuko:

—Ar tai nėra karti ironija, 
pasityčiojimas, galįs dar labiau 
sukiršinti tą nelaimingą vaikiną, 
kuris neturi nei tėvo nei moti
nos? Tai karštas respublikos 
šalininkas. Ką aš sakau? jis 

.net priklauso prie tos politinės 
partijos, kurią nesenai musų ša
lis šaudė ir trėmė, o kurią šian
dien ji priima išskėstomis ran
komis, tai partijai, kuriai gais
rus yra principu, o žudymas »— 
visai paprasta priemonė.

Tos liūdnos idėjos, skelbiamos 
dabar viešuose susirinkimuose, 
pražudėz šį ♦ žmogų. /' Jis ^girdėjo 
respublikonus, net moteris, taip, 
moteris! reikalaujant gumbėtos 
ir kitų kraujo. Jo 
pyotas to neišlaikė: 
geidė kraujo, buržujų kraujo! •

Ne jis reikia smerkti, gerbia- 
iideji, bet Konumą!

Is visų pusių buvo girdimi pn-

nebūtų

nfeaveikąs 
ir ji8 įsi-

tarimo žodžiai. Buvo aišku, kad 
advokatas laimės bylą. Valsty
bes gynėjas neėmė žodžio.

Tada pirmininkas pastatė 
kiūtinamajam paprastą klausi
mą : : i

—Kaltinamasai, ar tamsta ne
turi nieko daugiau pasakyti Sa
vo apgynimui ? ,. ‘ •

Vaikinas atsikėlė.
Tai buvo lieknas, < žemo ūgio 

vyrukas geltonplaukis, plikom 
akim, šviesionl ir nejudomom. 
Jo balsas buvo stiprus, malonus 
ir skardus. Jo ištartikeli žo
džiai bematant pakeitė susida
riusį dėl jo bendrą nusistatymą.

Jis kalbėjo išdidžiai, delkla- 
matffl iaus tonu, bet taip aiškiai, 
kad kiekvienas žodelis buvo gir
dimas toliausiame didelės salės 
kampe.

—Ponas pirmininke, kadangi 
aš nenoriu patekt į bepuočiųma- 
mus ir bevelinu mirti, tai pasa
kysiu jums yisą tiesą.

Aš užmušiau tą vyrą ir tą mo
terį dėl to, kad tai buvo mano 
tėvai.

O dabar išklausykit mane ir 
teiskit.

Viena ponia, pagimdžiusi sū
nų, atidavė jį auginti į sodžių. 
Ar ji bent žinojo, kur nugabeno 
jos kaltės dalininkas mažą ne
kaltą padarą, pasmerktą kęsti 
amžiną vargą, neteisėto gimimo 
gėdą ir dar daugiau: pasmerktą 
mirti, nes auklė, nebegaudama 
mėnesinio atlyginimo, galėjo 
kaip dažnai atsitinka, palikt, jį 
be priežiūros, leisti jam numir
ti iš bado ir skurdo!

Moteriškė, paėmusi mane, bu
vo dora, turėjo kilnesnę širdį, 
daugiau moteries ir mbtinos 
jausmo, negu mano motina. Ji 
mane užaugino. 'Ji kvailai pa
darė išpildžiusi savo pareigą. Ge-1 O vis dėlto dar prieš pat galą 
riau butų palikti pražūčiai tuos 
vargšus, išmestus į aplinkinius 
sodžius, kaip išmetamos lauk Są
šlavos.,

Aš augau ir manyje brendo 
neaiškus mano negarbės jaus
mas. Kiti vaikai vadino mane 
“benkartu”. Jie nežinojo, ką 
reiškia tasai žodis, vieno jų nu
girstas tėvų namuose. Aš ir to 
nežinojau, bet juste jutau.

Aš buvau, galiu drąsiai tai sa
kyti, vienas gabiausių mokslei
vių. Aš bučiau buvęs doras, gal 
net įžymus žmogus, ponas pir
mininke, jei mano tėvai nebūtų 
padarę tos nedorybės, 
manęs išsižadėję.

Jie padarė tą niekšybę, jie nu
sikalto prieš mano. Aš buvau 
auka, o jie —nusikaltėliai. Aš 
negalėjau gintis, o jie neturėjo 
pa»i era i Įėjimo. Jie -privalėjo my
lėti mane: jie manęs išsižadėjo.

Jie davė man gyvybę — bet 
ar gyvybė yra dovana? Man tai 
buvo nelaimė. Po to, kai jie 
taip nedorai mane pametė, aš li
kau jiems skolingas viena — 
kerštą. Jie nuskaudė mane ne- 
žmoniškiausiu, nedoriausių, 
bjauriausiu budu, kokiu tik gali 
skriausti žmogų.

įžeistas žmogus keršiju; ap
vogtus žmogus joga atima savo 
turtą. Apgautas, apkvailintas, 
iškaulintas žmogus žudo, sumuš
tas, išniekintas žmogus žudo. 
Aš buvau labiau apvogtas, ap
gautas, sukankintas, moraliai 
sumuštas ir išniekintas, negu vi
si tie, kurių pykti jus pateisi
nant.

Aš>ątkeišijąu,' aš nužudžiąju. 
Aš -turėjau4 teisės tai ' paclaryti. 
Aš paėmiau jų laimingą /gyvy
bę, kaipo atlyginimą už tą bįii- 
sų, vargo pilną gyvenimą, kuri 
jie man davė.

Tamstos kalbėsit apie tėvžu- 
ihbę! Anrgi tai buvo mąno tė
vai —tie žmonės, kuriems aš bu-

MIRĖ. SENAS DAINININKAS—Jean l)e' Reszke, vilias 
garsiausių pasaidio tenorų, šiomis dienomis pasimirė Franci- 
joj. Jis buvo 75 m. rgnžiaus ii’ jau operose nebedalyvavo. Jo 
brolis Edvardas, basas, mirė keeltą metų atgal.

Jis yra lenkas. Išpradžių jis dainavo baritonu, bet nuo 1879 
m. pradėjo dainuoti tenoru ir tiek pagarsėjo, kad jis buvo 
tuo laiku brangiausia dainininkas pasauly. Dainavo jis ir New 
Yorko operoj. Abu broliai dainavimu užsidirbę apie $5,00,000. 
Jis kartą atmetė $200,000 pasiūlymą už 40 koncertų Ameri
koj. Bet visas jų turtas buvo Lenkijoj ir jis žuvo karo laiku. 
Edvardas ir mirė skurde Lenkijoj. Jean gi pabėgo į Paryžių, 
kur užsiėmė mokinimu dainavJno.

vau nepakenčiama našta, siau-'kad vėliau butų sunaikintas, 
bas, gėdos dėmė; kuriems ma
no gimimas buvo nelaime, o m a- karą, mano tėvo lydima. Ji at- 
no gyvenimas grėsė gero vardo (rodė tada labai sujaudintą, ne- 
praradimu?.. Jie ieškojo egoisti- žiniau kodėl. Ruošdamosi eiti 
nio malonumo; jiems gimė ne- namo, ji man tarė: 
tikėtai kūdikis. Jie i 
<udikį. Atėjo mano eilė jiems Į abejo, manysi 
atsilyginti.

buvau pasiryžęs juos mylėtu už u.
Pnes porą metų, kaip as jau m() h. 1;oĮ;ia uj ne. 

sakiau, tasai vyras, mano tėvas, |)abal, pgu bc.
atėjo pas mane pirmą kartą. As „ ,.... ... , . .. M
nieko nežinojau. Jis užsakė bal
dų. Paskui aš sužinojau, kad 
jis teiravosi apie mane pas kle
boną, žinoma, giliausioj paslap- 
tyj.

Jis ateidavo dažnai. Jis duoda
vo man darbo ir gerai apmo
kėdavo. Kartais jis net apie ši 
tą su manim pasišnekėdavo. Aš 
jį pamilau. /

Šių metų pradžioje jis atsive
dė su savim savo žmoną, mano 
motiną. įėjusi dirbtuvei! ji taip 
drebėjo, jog aš tariau ją sergant 
nervų liga. Paskui ji atsisėdo ir 
paprašė vandens stiklinę. Ji nie
ko nekalbėjo; ji žiurėjo beprotės 
žvilgsniu j mano baldus ir be- 
prusmiai 11.tsa.ki11e.io, tik “taip” 
ir “ne” j visus vyro klausimus. 

Jai išėjus, aš nusprendžiau, kad 
tai poniutei trūksta vieno šulo.

Jį atėjo vėl kitą menesį. Ji 
buvo raini, valdė save. Jie šne
kučiavo tada gana ilgai ir užsa
kė daug baldų. Aš mačiau ją 
dar tris kartus, nieko neįspėda
mas; bot vieną sykį ji pati ėmė 
klausiufe-apie mano gyvenimą, 
mano vaikystę ir tėvus. Aš at
sakiau: “Mano tėvai, ponia, bu
vo niekšai,x jie mane pame
tė”. Tada ji prispaudė ranka šir
dį ir parpuolė ant grindų, apal
pusi. Aš tuoj pamaniau: “Tai 
mano motina!” Bet aš nieko ne
pasakiau. Aš norėjau, kad ji dar 
ateitų pas mane.

Aš iš savo, puses irgi pradėjau 
teirautis apie juos. vĄšt' sužino-
' « , / *’ * ?
liepbs menesį, pirmajam maiio 
motihos vyrui minis prieš tre-, 
j etą metų. Žmonės švagždėju
si, kad jie mylėjosi tebėsiant gy
vam vyrui, bet neturėjo įrody
mų. Aš buvau tąsai įrodymas, 
kuris is karto buvo paslėptas, I

Aš laukiau. ^Ti atėjo vieną va- 

,1____ “Aš tam-
pražudė štai linkiu laimės, nes tamsta be 

i kada nors apie 
savo šeimos sukūrimą, aš noriu 
padėti tamstai laisvai išsirinkti 
tinkamą sau žmoną. Aš pati

J. J. STASULANIS
(EAGLE MUSIC CO.)

SALE!!! PIANO SALE!!!
vaikė, laisva ir galiu daryti su 
savo turtu ką tinkama. Štai 
tamstos dalis”.

Ji padavė man didelį uždarytą 
voką.

Aš domiai i ją pažvelgiau ir 
tariau: “Tamsta esi mano moti
na.”

Ji pasitraukė kelis žingsnius 
atgal ir uždengė runka akis, lyg

MRS. WM. BŪTIS 
BUVO LABAI SERGANTI

ti i duoda pilnę kreditu Ly- 
dia E. Pinkham’s Vcgetable 
Coinpound už Aferą pasitai
symą.

Well; ton, Ohio. — “Aš vartojau 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com- 
Į Į pound) kad pasida-

ryčiau stipresne. 
Aš turėjau trube- 
lio su savo nugara 

$ ir šonais, jie taip 
man skaudėdavo, 
kad aš negalėjau 
nieko dirbti, o kuo
met aš jguudavaii 
slogas, tai man vi
sai blogu i Imdavo.

w Nuo to laiko, kaip 
r j ’* 1 vartoju Vegetable
Conipountl, neturiu jokios bėdos su 
nugara ir šonai:; ir aš galiu atlikti sa
vo namų darbus ir prižiūrėti savo 
mažus kūdikius, o pirmiau aš neturė
jau noro dirbti jokio darbo. Po gi
mimo mano pirmutinio kūdikio apie 
keturi metai atgal, aš pamačiau ap
skelbimų laikraščiuose apie Vegetab
le Compound. Aš žinojau, kad jos 
pagelbės man, bet aš bijojau vartoti, 
nes žmonės sake, ,ka<L jos pagelbės 
jsi-ryti daugiau vaikų, o ir.bęto.aš'Jii 
turėjau nemažai. • Bet jei jos1 man, 
pagelbės, (ai kad ir pjliią, stubą ture-, 
siu vaikig bet jei jie 'visLIms. sveiki,' 
lai bns geini. Aš pasidariau stipres
nė Jau vartodama ir mano vyras su
ko, kad aš pasidariau gyva moteris, 
vietoje pusgyves. Kuomet ateis pa
vasaris aš vartosiu jūsų Krauja Gy^ 
duple , nes aš esu labai plona. Ąs 
at akysiu laišku: bile nmterei kurj 
nori su ž inoti apie. ,iu$v gyduoles’’. 
Mr's. VVilliain Buttsf Wellston, Ohlo,

beto.aš'Jd
jos* man

uenorėdanias j mane žiūrėti. O 
jis, vyras, mano tėvas, prilaikė 
ją ir sušuko: “Ar tamsta išėjai 
iš proto,!” ,

Aš atsakiau “Nieku gyvu. Aš 
?erai žinau, kad jus esat mano 
tėvai. Jums nepavyks prigauti 
mane tokiu budu. Prisipažink 
ir aš laikysiu tai paslaptyj; aš 
nepyksiu ant jus ir pasiliksiu 
tuo, kuo esu—stalium”.

Jis traukėsi prie durų, vis pri- 
laikydamas savo žmoną, kurį 
pravirko balsu. ? Aš, pribėgęs, 
užrakinau duris, įdėjau raktą į 
kišenę ir tariau: “Pažiūrėk, 
tarpsta, į ją ir dar bandyk neig- 
J, kad tai mano motina”.

Tada jis perpyko ir baisiai nu- 
jalo, išsigandęs, kad staiga gal 
dlti skandalas kurio iki šiol pa
pyko išvengti; kad jų padėtis, 
jų geras vardas ir garbė gali 
daiga žūti; jis tarė virpančiu 
jalsu: “Tamsta esi niekšas, tam
sta nori ištraukti iš mus pinigų. 
Fe, kad norėjai, daryk gera liau- 
Ižiai, tiems neišmanėliams, pa
lėk jiems, šelpk juos!”

Mano motina kartojo, neteko- 
n proto: “Einam, einam!” t

Tada, kadangi durys tebebu
vo užrakintos, jis sušuko: “Jei 
:amsta tuč tuojau mus neišleisi, 
aš patupdysiu į kalėjimą už ap
gaulę ir smurtą!”

Aš susivaldžaiu, atrakinau du
ris ir mačiau, kai jie pražuvo va
karo tamsoje.

Tada aš staiga pasijutau vtsų 
apleistas, našlaitis, išstumtas, 
išbrauktas iš gyveninio. Mane 
apėmė baisus liūdesys, sumaišy
tas su pykčiu, neapykanta ir pa- 
sibiaurėjimu; visa mano esybė 
protestavo prieš tą niekšybę; tai 
buvo kilnus, teisumo, gar
bės ir atmestos meilės 
protestas.
Senos krantu, norėdamas juot\ 

Aš pasileidau bėgti darytume su tuo tevžudžiu?
Vertė Danguolė.

3236 So. llalstcd SI.,

čia yra geriausi Player Pianai: Stein- 
nicyer, Franklin, Baldwin, Charlton, 
Harding ir Symphony Grand.
Taipgi vartotų Player Pianų turime,
kainos $200 ir aukščiaus. Mes duodame ant 
lengvų išmokėjimų. Taipgi senus išmainome 

ant naujų. Pas mus 150 dolerių pigiaus negu ki
tose krautuvėse. Ir Lietuviškų Rolių, Dainų, šokių 
didžiausis pasirinkimas. Irgi Victor Lietuviški 
Rekordai tuksiančiais naujų numerių kas įavaitę.

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

Kam jum mokėti augštas kainas, kad galite pirkti daug pi 
tiesiog nuo išdirbSjų. Ateikite1 pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų 
ničių. Mes galime užganėdinti teisingų patarnavimų. Darbą ir 
terijolą garantuojame, musų kostumedai tą patvirtins. Musų 
melų patyrimas geriausias, užtikrintas.

Globė Upholstering Furniture Go.
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworlh 68911

P. CONRAD'
Jiisų Senas Draugas

*. ' v /• ? i ' A 4 \? .
'■ Patyręs savofdaibč, visada gaily, kaip žinote, padaryt 

daubą pirmos kįeuos.'Vestuvių, grupų arba pavienius di- 
dėlius paveikslui’ artįstiskai imt, drobės išmalavoju. J JŠ 
Lletmio^tėvų,giminių ir jūsų paveikslus sudedu ant v i e-. 
iiO- 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. Tel. Blvd. 6369

pavyti; įj ienas reikėjo eiti tuo 
keliu į Šatų stotį.

Aš greit juos prisivijau. Visai 
sutemo’ Aš tylomis šliaužiau 
žolėje, kad jie neišgirstų ■ manęs 
einant. Mano motina vis dar 
verkė. Tėvas kalbėjo: uTai 
tavo kaltė. Kodėl tu būtinai už
sispyrei eiti pas jį! Tai bepro
tystė musų padėtyje. Galima 
buvo šelpti jį iš tolo, nesirodant 
patiems. Juk mes negalime 
pripažinti jį savo sūnum, tai ku- 
riapi galui buvo reikalingi; tie 
pavojingi vizitai?” ' j

Tada, aš .pripuoliau prie jų, 
maldaudamas. Aš sukuždėjau: 
“Matot, jus tikrai esate mano 
tėvai. Jus jau išsižadėjot ma
nęs vieną kartą, nejaugi jus ir 
dabar mane atstumsit?”

Tada, ponas pirmininke, jis 
pakėlė prieš mane ranka, aš 
jums prisiekiu savo garbę, įsta
tymais, musų laisvaja Respubli
ka. Jis man sudavė, o kai aš 
nutvėriau jį už apikaklės, jis 
išsitraukė iš kišenės revolverį.

Mano protas aptemo, ar neži
nojau, ką darąs; aš turėjau ki
šenėje savo instrumentų, aš jį 
mušiau, mušiau, kol galėjau.

Tada ji ėmė šaukti balsu, įsi
kabinusi man į barzdą: “Gelbė
kit! laikykit žudiką!” Rodos, 
kad aš ir ją užmušiau. Argi aš 
žinojau ką darąs tuo momentu?

Paskui, kai aš pamačiau juos 
abu gulinčiu žemėje, aš neilgai 
galvojęs, įmečiau juos Senon.

štai. — Dabar teiskite mane.
♦* *

Kaltinamasai atsisėdo į savo 
vietą. Jo kalba pakeitė visą by
los eigą, ji tapo atidėta kitam 
posėdžiui. Ji neužilgo bus na
grinėjama. Jei mes butume 
prisiekusiųjų vietoje, ką mes pa

Chicago, Illinois
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RUBy EKONOMIJA
Rūbai laikosi ilgiau ir visuo
met išrodo kaip nauji, jeigu 
užlaikomi švariai ir prosina- 
mi; prašalina riebumus ir ne
švarumus, panaikina kandis ir 
ligų perus, pagrąžina spalvą ir 
sugrąžina šviežumą audeklo. 
Duokite’savo rubus išvalyti ir 

?riudazyti musų patiltų moksli
niu budu.
Mes paimam ir dastatom dykai.

Michigan Cleaiiers 
3511 S. Halsted St. 
Tel. Yards 0021 — 0136

< įsteigta 1898. 
Mes neturime skyrių

IR JįlS SERGATE?
Ar norite būti išgydytais už 
ketvirtą 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 pat budu Jr 
tokiomis pat gyduolėmis, kaip 
jus mokėtumėt pilnų kainų. Tas 
specialis pasiūlymas yra pada
rytas supažindinimui sergančių 
žmonių su labai geru ir pasek- 
misgu ' gydymu BOL’SE of 
B E ALTU.

Tų nužemintų kainų galėsite 
mokėti kuomet jus jausitės ge
riau ir kuomet busite užganėdin
ti, bet už gyduoles ir už senini 
jus užmokėsite tada, kada jas 
gausite.

Taip kaip jus 
žiūrėt u mes į pa 

veikslą.

(Fcderation Bldg.) 
164 W. Washington Str.

Chicago, III. •
Užprašome visus atsilankyti, 

suteiksime dykai patarimus.. Gy
dome visus chroniškas ligas, 
kaip tai nervų ligas, odos ligas, 
kraujo ligas, kaip vyrų taip ir 
moterų, reumatizmų, rugštumns 
krauju ic. plaučių ligas, širdies, 
kepenų, skilvio ir inkstų. Viso
kius forinus persišaldymo, ast
mų, egzymų, skaudulius, odos li
gas ir kitokias ligas, kurių kip. 
daktarai negalėjo išgydyti.

Musų tikrus išegzaminuvinnis 
ir laboratorija parodys tikrų 
stovį jūsų sveikatos stovį taip 
kaip knygą. Liga tikrai pripa
žinta taip kaip pusi: išgydytu. 
Egzaminuojame su X-Ray ir su 
mikroskopu ir su opthalmic gy
dome užkii'lijinu} arterijų. Iš
kiliame spaudimų kraujo, taip
gi vartojame visų mokslinį ži-, 
no.jimų dėl gydymo ligų.
Musų nužemintoH kainon tikram 

išegzaminavitnui $3.00
Valandos kasdien nuo 9 vai. 

ryto iki 5:30 vai. vakare, ket
verge, srredoj ir suimtoj nuo 9 
ryto iki K vai. vakare, nvdėlioj 
nuo 9 ryto iki 1 vai. dieną.

Ateikite ir prisidėkitą prie 
jūsų kaimynų ir kitu gerų v- 
ck i1’;,1, kurii atėjo i inusų <di 
sų ir liko išgydyti.
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Užsisenėjęs nosies glei 
vinės plėvės įdegimas

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

(Arba įsisenėjęs nosies kataras, 
įsisenėjusi sloga, arba įsisenė
jas “šaltis galvoje”)

gą sykiu gauna, -— juk tai yra 
niekas daugiau, kaip tik šitų li
gų j nosį susimetę symptomai. 
Pagaliau, gali dar nosyje tokių 
bėdų, kaip senos slogos, ir de 
širdies, inkstų, jaknų arba ir 
plaučių suirimo atsirasti.

Dabar, turint galvoj mokslin 
gydymą, suprantamas daiktas, 
jog pirmiausiai reikia ligos prie
žastį prašalinti. Taigi, jeigu 
chroniškojo nosies plėvės įdegi1. Ką reiškia įsisenėjęs nosies 

gleivinės plėves įdegimas?
Ųžaisenėjusi liga gana dažnai 

dar ir chroniška (latyniškai 
chronicus, graikiškai chronikos 
reiškia sulyg laiko, mat, chronos 
reiškia laiką) vadinama. Neblo
gas pavadinimas, nes žodis chro
niškas kaip tik ir reiškia ką 
nors, ypač ligą, ilgai patekusį 
užspenėj usį.

Medicinos mokslo knygose 
kartais tenka užeiti šitą ligą da 
kitokiu vardu pavadinant, bū
tent, ozena (latyniškai ozaena, 
graikiškai, ozaina, iš ozein, kas 
reiškia uostyti, kvūpenti). Biskj 
toliau pamatysime, kodėl šitokia 

' pavadinimas turi savo vietą.
O chroniškasai nosies kataras 

reiškia jau užsisenėjusį, ilgai pa
tekusį nosies gleivinės plėvės į- 
degimą. čia būna kartais net ir 
visai stambių permainų. Ligonis 
jaučia, kad jo nosies skylės, ta
rytum, visai užsikimšę. Skystos 
medžiagos iš nosies daugiau nei 
paprastai teka. IJgonis turi var
go ir su uosle ir su klausa (gir
dėjimu).
2. Kas chronišką nosies katarą 

” padaro?
Tos visos priežastys,

staigųjį katarą pagamina, čia ir 
gi reikia galvoj turėti. Mat, chęo 
niškasai chataras dažniausiai 
paeina iš staigiojo kataro, taigi 
ir priežastys yra kuone išimtinai 
tos pačios; skirtumėlis nebent 
tik tame gludi, kad ve šitos prie
žastys turi ilgai pasilaikyti. Im
kime keletą pavyzdžių. Dalciski- 
ine, kad žmogus į savo sveikatą 
tik per pirštus žiuri, o tai reiš
kia, jog jis dažnai persišaldo, no-t 
sies plėvę erzinančių dulkių, ga
rų ir dujų nesisaugoja. Jis ir da
žnai staigųjį nosies plėvės įdegi- 

gauna. Tokiems įdegimams 
pasi kai toj ant, žiūrėk, kad
žmogus ir chronišką įdegi

mą turi. O paskui dar ir tą dide
lį paleistuvauti mėgstančiųjų 
(gali betgi kartais ir padorus 
žmonės jį gauti) ne-draugą sy- 
lilj reikia į chroniškos slogos 
priežasčių eilę pastatyti. Tik kad 
va šitokius symptomus gaminąs 
syfilis dažniausiai yra paveldė
tas syfilis, tai, matote, vaikai už 
tėvų “griekus pakutavoja.”

3. Kas gi su nosies plėve 
atsitinka?

kurios

mą 
vis 
jau

Plėvės permainos ne visados 
būna lygios, ne visados to pačio 
galo. Kartais nosies plėvė store
snė pasidaro, tamsiai raudonos 
lų-ba ir pilkos spalvos pasigauna, 
o paviršutinės jos venos išsitem
pia bei išsiske&a. Ji dabar būna 
gana grubluota bei nelygi. Kar
tais betgi, kaip tik priešingai, 
šita plėvė pradeda nykti ir plo
nėti. Mat, ji ima skauduliuoti 
bei puoliuoti. Iš jos tekantis sky
sčius dabar būna tirštas, tąsus, 
lyg ir biskį žalias, ir dažniau
siai baisiai smirdąs. Užtat va ir 
ozena vadinama. Ant kniauklių 
ir nosies dalomosios sienelės su
sikrauna krūvos gleivių, tenais 
džiute sudžiūsta ir šiaip taip lai
kosi. Tik kai ligonis, nosį be- 
krapštydaipas arba ir lx‘šnypš- 
damas, šitas sudžiovusias glei
ves atlupa, tai gana dažnai ir 
kraujas iš nosies tekėti pradeda.

Visa tai, ką čia išdėstėme, ro
dos sakyte mums sako, kad tu- 
rini chronišką slogą, nosies plė
vė ne juokais sugadinta. Ir kad 
tai dar butų viskas, bet pasitai
ko da/ blogiau. Plėvei beskaudu-

kaular. kurie jei na į nosies rėmų 
bulai>yini|, pradeda gesti. Taęla 
ligoniui da blogiau einasi. O jau 
dvokimas... dvokimas iš nosies, 
— baisu ir pamislyti!

4. Kaip ligonis daluir jaučiasi?
Nosies užsikimšimas ir sykiu 

įkirus tekėjimas ligoni baisiai 
vargina Blogiausia Račiaus. kad

ka iš nosies tiesiog į ryklę, O tai 
padaro pripuolamąjį kriaukšėji- 
mą. IJgonis bando atsikrankš- 
ti,Juo. labiau vos tik atsikėlus iŠ 
ryto, ir tą brudą , kuris ryklėn|mo priežastimj yra syfilis arba 
pateko, isspiauti. Ne visos uoslės tuperkuliozas, arba škrofula, ar- 
ir girdėjimo prietaisos dabar Į^ jnksįų sugedimas, arba šir- 
kaip reikia dirba, taigi ligonis ir di(* sugedimas, arba jaknų ar 
su girdėjimu ir su uostymu bė-L^ piau£įų sugedimas, tai vi
dų turi. O balsas pasigauna vl~|sų pinniausiai reikia šitas ligas 
sai nepriimnią nosinę intonaciją. gydyti sugedusius organus 
Nosiai kuone visai užsikimšus, Įatitaisyti. O jeigu tik šitas dar- 
žinomas daiktas, ligonis noroms[^as nudirbti pasiseks, tai nosies 
nenoromn turi per burną kvė- būdos savairnei išnyks. 
puoti. Skundžiasi žmogelis, kad 
priekinę galvos dalį dažnai skau- ^tai kodėl ne 
da. Ir galva būna jam gana sun-|^auS“ tikėtis iš 
ki (nors paprastai proto joje ir|sies specialistų,

visada galima 
kraštutinių no- 

labiausiai tų, 
neperdaugiausiai yra.) Gana daž I kurie perdaug griežtai į nosies 
nai pasitaiko, jog ašaros per|£erklės, ausų ir paprastai akių 
veidus kamuoliais rjtasi, nors sritis susimetę, kuone visai pa- 
žmogus ir neverkia. I miršta kitas žmogaus kūno sri-

Itis. Jie tada gydo dažniausiai 
Kaip matome, tai jau kad pra-Ljję ygOS symptomus, tikrosios 

štai, tai prastai jaustis, tenka. I ligų priežasties visai nedasilytė- 
O kai temperatūra staigiai per-l darni. Jų gydymas maža'kiek 
simaino, tai ligoniui čia aršiau Iiaudos dtlo<ia. 0 tai įrodo, kad 
luina. \ isi symptomai paaštrėja, I kraštutinybės niekur ’ ant gero 
padidėja, nelyginant norėdami Ineišeina. Specialistas yra labai 
žmogų ligi pskutiniųjų nu^a"|geras daiktas, bet jis neturi būti 
mu°ti« [fanatikas, vdinasi, tiktai viena-

5. Ar galima šitą biaurią ligą Įme medicinos mokslo kampelyje 
išgydyti? [griežtai užsidaręs. Vienoj ar ki-

| toj medicinos mokslo srityj daug 
( .ydymui šita liga baisiai sun-1 dirbti yra labai gera, bet dėl1 to 

kiai pasiduoda. Bet tai ne dėl to, [nereikia jr nuo kitu'sričių atšalti 
kad medicinos mokslas nežinotų, k. į jas tik pro pirštus žiur6ti. 
kaip reikia tokią ligą sunaikinti, 
o dažniausiai dėl to, kad ligonis ----------------------------------------
neištenka kantrybės ilgai gydy- Nėra kito šaltinio, 
tis. Kartais jau tik biskio rei-liŠ kurio plauktų 
kia, kad ligą galutinai iš ligonio tiek naudingų žinių, 
prašalinus, bet štai jis ima ir | kaip Naujienos, 
daugiau daktaro nebelanko. Ligą 
ir vėl pradeda atsigauti, ligonį 
iš naujo kamuoti, o jis ir vėl 
pradeda daktarą lankyti. Kaip 
jau pasidaro progos ligą visai pa 
laidoti, žiūrėk, ligonis jau ir vėl 
tavęs nebelanko. Taip žmogus ir 
skursta ]x?r visą savo gyvenimą.
Blogiausia, kad baisios smarvės, 
kokia gana dažnai iš tokio ligo
nio nosies eina, jis pats visai 
neužuodžia. O kai kiti jam pasa
ko, bile taf tikės. Vienok išmin
tingas žmogus, kurs daktaro 
klauso, dažniausiai pasveiksta.

Pravartu čia pastebėti, kad 
užsisenėjęs nosies plėvės įdegi
mas gali ir nebūti visai savaran
kia liga, o tiktai kitų ligų synip- 
toinu. Taip būna nevisai retai, 
štai, kaip paveldėtą arba ir vė
liau gyvenime gautą syfilį ligo
nis turi, o jeigu dar prie to ir 
užsisenėjęs nosies kataras išsi
vysto, tai jis čia yra syfilio tik
tai symptomu. Arba štai, saky
kime, žmogus tuberkuliozu arba 
škrofula serga, na, ir seną slo-

r\"D McCOVVAN M
H.inorbunlu. I>c Peiliu J

l>« Skausmo Nei.JyJy, N<|pukek. m
6301 Su. Park Avė. *

M

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SVEIKATA — TIKRIAUSIAS 
TURTAS

MOKSLAS —TIKRIAUSIA VILTIS

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

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

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

“Gydytojas” talpina gražių paveiks
lų.
UŽSIRAŠYK VISIEMS METAMS

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

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

xixnxx»xxxiixxxirxmxra

Mokėk Pusę— 
Ne Daugiau!

ETNOLOGIJA (šerno), apdaryta $4, dabar tik $2.
GEOGRAFIJA (šerno), apdaryta $4, dabar tik $2.
GAMTOS ISTORIJA, apdaryta $1.50, dabar tik 75c.
GAMTOS PAJIEGOS, apdaryta $1.50, dabar tik 75c.
GYVULIŲ PROTAS, apdaryta $2, dabar tik $1. 
KAIP GYVENA AUGMENYS, apdaryta $1.50, dabar tik 75c. 
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS IR ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS, apdaryta $1.25, dabar tik 60c.
18 ANGLŲ KALBOS LEKCIJŲ $5, dabar tik $2.50.
23 . ““ ' “ ...................ARITMETIKOS LEKCIJOS (nuo žemiausios ligi aukščiau

siai), $8, dabar tik $1.50.
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKOS IR SINTAKSĖS
LEKCIJŲ $3, dabar tik $1.50. -

13

TEISIŲ VADOVAS IR PATARĖJAS, apdarytu $2, dabar tik $1. 
LYTIES MOKSLAS, apdarytu $7, dabar tik $3.50. .
NEMATOMI PRIEŠAI IR DRAUGAI ŽMONIŲ, apdaryta $1.20, 

dabar tik 60c.
SVEIKATA, apdaryta $2, dabar tik $1. 1
ANTRAS KRIKŠTAS, apdaryta $1, dabar tik bOc. 
BEN-HUR, apdaryta $2, dabar tik $1. 
MEILĖ IR DAILĖ, apdalyta $2, dabar tik $1.
PORTUGALŲ MINYSKOS MEILIŠKI LAIŠKAI, apdaryta $1.50 

dabar tik 75c.
RAISTAS, apdaryta $2.25, dabar tik $1.10, 
TIKRI JUOKAI, apdaryta $2, dabar tik $1. 
VELNIO BAŽNYČIA, apdaryta $1.50, dabar tik 75c. '
VIENUOLYNO SLAPTYBĖS’, atdaryta $2, dabar tik $1. 
CHINIJA, apdaryta $1, dabar tik 50c.
Iš MANO ATSIMINIMŲ, apdarytu $2, dabar tik $1.
MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠSIPLĖTOJIMAS, apdaryta 75c, 

dabar tik 35c.
Pinigus siųskite: money order arba? dolerius i yegįajpiota'ni 
laiške. Kas.norit kitokių kdykų, reikalaukit katalogo. 
Adresuoki!

Margerio Knygynas
2023 St. Paul Avenue

nuiney order ąrba,uki|c|rius i ppgjstruotani 
kitokių kdyku, reikalaukit katalogo.

ShieagB, lUmeis

XXXXXYXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXX

Istoriškas Knygų Nupiginimas
S Aušros Knygynas daro pirmą tokią gigantiškai didelį knygų išpardavimą ir nupiginimą. šitas milžiniškas 
m knygų nupiginimas — išpardavimas suinteresuos visus Amerikos lietuvius. Proga kuri būt pelninga pir- 
M kėjams retai pasitaiko. Per tai nauduokitės šitą progą visi — pirkite šitas knygas sau, raginkite ir drau- 
3 gus, gimines, pažystamus, kad ir jie nepraleistų šitos progos. Taipgi nepamirškite nei savo draugų bei gi- 
3 minių Lietuvoje, nes tie vargo broliai Tėvynėje gerų naudingų knygų savęs lavinimui mažai teturi. Jie pra- 
3 šo Jūsų, jie maldauja Jūsų knygų iš Amerikos, per tai nebūkite skųpųs ir jiems. Dar sykį sakome nauduo- 
3 kitės proga, kito šitokio knygų nupiginimo vargiai kada susilauksite. Aušros Knygynas daro didžiausį pa- 
3 siaukavimą šitame knygų išpardavime, per tai įvertinę tai nelaukdami nieko užsisakykite tuoj, šitas nupi- 
3 ginimas tęsis iki Birželio-June 1 d., Š. m. Visos žemiau surašytos knygos yra nupigintos taip kaip kad yra 
3 pasakyta prie kiekvienos knygos. Užsisakykite tuoj, nelaukite paskutinių dienų.
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Iš TAMSIOS PRAEITIES Į ŠVIESIA 
ATEITĮ. Svarbus mokslinis veikalas 
su daug paveikslų. Naujai spauzdintas. 
Pusi. 220.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.00.
KANDIDAS. Garsaus filozofo Voltero 
veikalas. Svarbiausi vaidylos šitame vei
kale; filozofas Panglosa, grafo duktė 
Kunigunda ir. Martinas. Pusi. 175.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 75 centai.
FILQZOFIJOS STRAIPSNIAI. Juk 
svarbu kiekvienam žinoti filozofiją ar 
bent pažinti to’ žodžio definiciją jei ne
daugiau. Pusi. 223.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 60 centų. 
KAS SLEPIASI Už ŽMONIŲ PASA
KŲ. Šioje knygoje aprašoma: Visuoti
nas tvanas, Išgriovimas miesto Jericho, 
Sūdomo ir Gomoros išnaikinimas, Mai- 
žiaus stebuklingumas ir tt. Pusi. 148. 
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 50 centų. 
SEPTYNI PASAULIO STEBUKLAI. 
Ar Tamsta žinai kas yra pasaulio sep
tyni stebuklai, gal nežinai — jei taip, 
tai skaityk šitą knygą, tuoj sužinosi. 
Pusi. 200.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d, tik 60 centų.
MOKSLINČIUS TVARDAUSKAS 
Kaip Tvardau^ką velniai buvo apsėdę, 
kaip jį kankinė ir ką jis tiems bėsams 
padarė — rasi šitoje knygoje. Skaityk. 
Pusi. 174.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 40 centų. 
ISTORIJA SEPTYNIŲ MOKYTOJŲ. 
Ar žinai kas tie 7 mokytojai, jei dar 
nėžinai būtinai sužinok — įsigykite ši
tą knygą. Pusi. 158.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 35 centai.
LYTIES MOKSLAS. Kam žingeidu ži
noti apie lytį ir jos veikmę, tam verta

• įsigyti šitą svarbią knygą. Su daug pa- • 
veikslų. Apdarytas. Pusi. 400.
Kaina $7.00 iki birželio 1 d. tik $3.00. 
Iš GYVENIMO VĖLIŲ BEI VELNIŲ.z 
Kas nori žinpti apie Lietuvos velnius, 
dusias, čyčšių, peklą ir kitką, tiems pri
valo įsigyti šitą knygą. Pusi. 470.
Kaina $1.75 iki birželio 1 d. tik $1.00.
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Daug gra
žių užimančių pasakų, kurie myli pasa
kas, tiems verta įsigyti šitą knygą. 
Kaina $1.50 iki birž. 1 d. tik 75 centai. 
GRAMATIKA PILNA. Rygiškio Jono 
yra tai geriausia Gramatika, joje yra 
ir Sintaksė. Kas nori lietuvių kalbą iš
mokti gramatiškai, tam būtinai reikia 
šitą knygą įsigyti. Pusi. 280.
Kaina $1.25 iki birž. 1 d. tik 75 centai. 
LENKIUKAI, LIETUVIŠKAI, RUSIŠ- 
Ras žodynas. Kas nori minėtas 
kalbas pažinti, tiems būtinai reikia ši
to žodyno, šitą žodyną parašė bei su

paisė Ambrazėjus. Pusi. 552. Apdarytas.
Kaina $5.00 iki birželio 1 d. tik $2.50.
LENKŲ LIETUVIŲ KALBOS ŽODY
NAS. šitą žodynų surengė A. Labs au
torius anglų lietuvių žodyno. Pusi. 331. 
Apdarytas.
Kaina $4.50 iki birželio 1 d. tik $2.50.
MUSŲ KAIMYNAI DAUSOSE. Nau
jas mokslinis veikalas. Aprašoma dan
giškos įvairenybės į kurias musų akys 
žiuri, bet protas mažiausia nusimano. 
Pusi, 400.
Kaina $1.50 iki birželio 1 d. tik $1.00.
MAHOMETO KELIONĖ į DANGŲ. 
Kas buvo Mahometas, jo tikyba, nuo
pelnai ir mirtis ir tt. Pusi. 125.
Kaina 50c iki birželio 1 d. tik 25 centai.
KUPRELIS. Puiki Ig. šeiniaus apysa
ka. Skaityk ir gęrėkis. Pusi. 258.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 55 centai.
BŪGOS AISTISKI STUDIJAI. Būga, 
garsus lietuvių kalbos žinovas jau mi
rė, bet j o raštai gyvena su mumis. Ver
ta šitą veikalą įsigyti, verta su juo ap- 
sipažinti. Pusi. 216.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.50.
120 LAIŠKŲ. (Nedrukuotų) ir 120 
konvortų 5-kiose skrynelėse po 2 tuzi
nu laiškų ir konvertų kiekvienoje skry
nelėje. Parsiduoda 5 skrynelės isykiu. 
Kaina $4.25 iki birželio 1 d. tik $1.75.
BIBLIJA ARBA ŠVENTAS RAŠTAS, 
šita Biblija yra naujausiom laidos. At- 
spauzdinta Berlyne, 1922 m. Didelio 
formato. Pirma knyga Seno Įstatymo. 
Pusi. 848, o antroji knyga Naujo Įsta- 
tyriio. Pusi. 27?. Abi knygos vienoje. 
Pusi. 1,127. Drūtais apdarais.
Kaina $5.00 iki birželio 1 d. tik $2.50.

- knygas musų nupigintontis kainomis

I ŽINYNAS, šita knyga tai namų enci
klopedija, reikalinga kiekvienam, šito
je knygoje randasi žinių iš įvairių Ša
kų mokslų, taipgi ir apie įvairiu? nami
nius reikalus kas kiekvienam būtinai 
reikalinga. Pusi. 392.
Kaina $2.50 iki birželio 1 d. tik $1.00.
SPALVOTAS LIETUVOS ŽEMLAPIS.
Pilnas naujau visos Lietuvos žemlapis. 
Verta kiekvienam įsigyti papuošimui sa
vo namų bei raštinių sienų žiniai tavo 
dhtugų ir tau pačiam, kaip nūnai sto
vi Lietuvos siena ir tt.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.00.
ORAKULAS PILNAS IR NAUJAS.
Knyga iš kurios semia įvairias paslap
tis viso pasaulio burtininkai. Pusi. 414. 
Kaina $3.00 iki birželio 1 d. tik $1.40.
PILNAS LIETUVIŲ ANGLŲ IR ANG
LŲ LIETUVIŲ ŽODYNAS, šitas Žo
dynas yra būtinai reikalingu svečiu 
kiekvieno lietuvio namuose. Puslapių 
net 1,274, drūtais apdarais.
Kaina $10 iki birž. 1 dienai, tik $6.00.
TIESŲ VADOVAS IR PATARĖJAS.
Šitą knygą turėdami kai kuriuos daly
kus žinosite kaip ir advokatas. Pusi. 142. 
Kaina $1 iki birželio 1 d. tik 50 centų
SEKRETAI M0NIN1M0. Jei nori ži
noti kaip žmones galima monyti, įsigy
kite šita knygą. Pusi. 174. Apd.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. t>k $1.00
LIETUVOS ĮSTATYMAI. Jei Lietuvos 
tvarką nori pažinti Lietuvos Įstatymai 
būtinai reikalingi žinoti. Pusi. 1,031.
Kaina $4.00 iki birželio 1 d. tik $2.00
ŽODYNAS VOKIEČIŲ, RUSŲ IR LIE
TUVIŲ KALBOS. Jei nori vokiečių ir 
rusų kalbas pažinti — šitas žodynas 
Tamstai reikalingas. Pusi. 303. Apd. 
Kaina $3.00 iki birželio 1 d. tik $1.50 
SVARBUS RAŠTAI. Būgos, Baranau
sko, Biržiškos, Griniaus, žiogo, Saba
liausko ir kitų. Apd.
Kama $5.00 iki birželio 1 d. tik $2.00
GEOGRAFIJA. Vienintele ir didžiau
sia lietuvių kalboje. Su daug paveikslų 
ir paveikslėlių. Pusi. 469.
Kama $3.00 iki birželio 1 d. tik $1.40
SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ GYVI SU
TVĖRIMAI. Kuriem žingeidus šitas 
mokslo veikalas verta įsigyti. Su daug 
paveikslų. Pusi. 370.
Kaina $1.75 iki birželio 1 d. tik $1.00.
ETHNOLOGIJA. Istorija apie tautas 
ir jų įvairybes. Pusi. 667. Su daug’ pa
veikslų žmonių ir jų šalių.
Kaina $3.00 iki birželio 1 d. tik $1.50

, ISTORIJzV SUVIENYTŲ VALSTIJŲ
— AMERIKOS. Pilna Amerikos isto
rija nuo jos atradimo iki šiam laikui. 
Pusi. 364.
Kaina $1.50'iki birželio 1 d. tik 80 centų.
TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA. Tai 
yra seniausia svieto istorija, nuo daug, 
daug metų prieš Kristuje gyvenant. Su 
paveikslais ir žemlapiais. Pusi. 305. 
Kaina $1.75 iki birželio 1 d. tik $1.00.
ISTORIJA ABfeLNA. Knyga kuriuoje 
rašoma apie visą pasaulio kraštus ir 
įvykius. Pusi. 498.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.00.
LIETUVIŲ PRATĖVIAI. žingeidi 
knyga apie lietuvių praeitį. Pusi. 283.. 
Kaina $1.50 iki birž. 1 d. tik 75 centai.
RANKVEDIS ANGLŲ KALBOS. Vie
na iš praktiškiausių knygų išmokti an
glų kalbą. Pusi. 310.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.00.
ŽODYNAS ANGLŲ LIETUVIŲ KAL
BŲ. žodynas didelis net 835 puslapiai. 
Drūtais apdarais.
Kaina $6.50 iki -birželio 1 d. tik $4.00.
LIETUVIŲ TAUTA, šitą knyga para
šė dr. Jonas šliupas. Istoriška knyga. 
Pusi. 564.
Kaina $2.25 iki birželio 1 d. tik $1.00.
LOGIKA. Ar prisilaikai logikos kalbė
damas, rašydamas arba prakalbas sa
kydamas. Logikos pažinimas daug pa
gelbsti tinkamam minties reiškimui ir 
minčių sutvarkymui. Pusi. 262. Apd. 
Kaina $1.50 iki birželio 1 d. tik $1.00.
GAMTOS REIŠKINIAI. Mokslo pa
slaptys kurios mažai kam dar žinomos, 
su paveikslais, dviejose dalyse (nauja 

, knyga). Pusi. 151.
Kaina 80c iki birželio l d. tik 50,centų. 
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Gerbiamieji: Nauduodamiesproga — užsisakydami knygas musų nupigintomis kainomis — pinigus rei
kia siiįsti ‘-"čekiais” aįbba “moitey orderiais”, bet jei siųstuifiėt grynais pinigais geriausia laišką regis
truokite. Laiškus adresuokite šiuo antrašu :

AUŠROS KNYGYNAS
3216 South. Halsted Street CHICAGO# IL.L-

LOTYNŲ KALBOS VADOVĖLIS IR 
SINTAKSĖ. Kas nori gilinties j loty
nų kalbą, tiems verta įsigyti šitą Jo- 
kanto-Durio vadovėlį. Pusi. 430. Apd. 
Kaina $4.50 iki birželio 1 d. tik $2.00.
VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ PRI
ŽIŪRĖJIMAS. Gaspadinėms šita kny
ga tai brangus turtas. Joms ji verta 
įsigyti. Pusi. 162.
Kaina $1.25 iki birželio 1 d. 75 centai. 
TŪKSTANTIS IR VIENA NAKTIS. 
Daug įdomių pasakų serija su gražiais 
paveikslais. Visai nauji laida. Pusi. 300. 
Apdarytas.
Kaina $2.25 iki birželio 1 d. tik $1.00.
BUSILO ARITMETIKA — 3 DALįS. 
Geriausia lietuvių kalboje aritmetika. 
Pusi. 360.
Kaina $2.25 iki birželio 1 d. tik $1.00.
KRAUJO LAŠO KELIONĖ. Kaip gy
vena ir minta žmogaus kūnas, su daug 
paveikslų. Pusi. 79.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 50 centų.
AŠAROS IR DŽIAUGSMAS. Rinkinys 
gražių dainų. Pusi. 107. •
Kaina 50c iki birželio 1 d. tik 30 centų. 
MUSŲ ISTORIJOS PRADŽIĄMOKS- 
LIS. Vienas iš geriausių vadovėlių 
Lietuvos istorijos lavinitn’osį. Lietuvos 
mokyklos pripažinusius tinkamiausiu. 
Su paveikslais ir- 2 žemląpiais. Apdary
ta. Pusi. 166. ’ '
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 75 centai.
STEBUKLAI IR PASLAPTYS. Labai 
žingeidus aprašymas apie stebuklus ir 
kitus nesuprantamus gamtos reiškinius! 
žmogaus gyvenime. Su daug paveikslų. 
Pusi. 240.
Kaina $1.50 iki birželio 1 d. tik $1.00.
GAMTOS PASAKOS, žvaigždės vai
kas ir daug kitų įdomių gamtiškų pa
sakų su paveikslais. Pusi. 126.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 50 centų.
EKONOMINIAI BRUOŽAI. Naudin
gos žinios apie sutvarkymą visuomenės 
ūkio. Pusi. 84.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 40 centų.
RAŠTAS IR JO MOKYMAS. Raštas ir 
jo mokymo naujieji keliai. Verta įsigy
ti šitą knygą, kurie nori tinkamai mo
kytis rašto. Pusi. 81. t
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 75 centai.
TIKĖJIMŲ ISTORIJA. Šito svarbaus 
veikalo beturime tiktai 30 egz. Kurie 

/ pasiskubins dar galės gauti, suvėlavu
siems‘neteks. Vargiai kas šito veikalo 
naują laidą besirūpins, nes tokio dide
lio veikalo išleidimas kainuotų kelioliką 
tūkstančių dolerių. Knygos didis 1,100 

' puslapių su daugybes paveikslų ir pa
veikslėlių — dievų, bažnyčių ir tt. Da
bartine kaina šitos knygos $10.00. No
rinti įsigyti šitą svarbią knygų pasisku
binkite.
Kaina $10.00 iki birž. 1 d. tik $8.00
PAŽVELGUS ATGAL. Tai garsus ro
manas. šią knygą parašė Bellamy. Skai
tydamas šitą romaną matysi busianti 
žmonijos surėdymą. Knygoje randasi 
skaičiausių minčių Šaltenis ir sielos 
troškimo tenkinimas. Pusi. 356.
Kaina $1.25 iki birž. 1 d. tik 75 centai.
ATT! LOS SIAUBIMAS LI ETŲ V OS 
KRAŠTAIS. Kas buvo Attila, kas bu
vo unai, kas buvo sų jais ir kas prieš 
juos. Skaityk šią knygą, tą viską su ra
iši. Pusi. 208.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 50 centų.
MAGIŠKOS KAZYROS. Su lietuvišku 

- laimės bei nelaimės išguldymu.
Kaina $1.50 iki birželio 1 d. tik $1.00.
PASLAPTYS MAGIJOS BEI BURTŲ, 
šitoje knygoje nurodoma kaip galima 
padaryti visokias,, štukas' bei monus. 
Pusi. 262, su paveikslais.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 60 centų.
ŠVENTRAŠČIO PASLAPTYS, šitą 
garsią knygą\narašė kunigas L. Ado- 
mauskas, Lietuvoje. Jisr dabar už šitos 
knygos parašymą ir joą platinimą sė
di Kauno kalėjime. Kun. Adomauskas 
kunigavo Lietuvoje per 17 metų ir me
te kunigystę tiktai 1920 metais. Pus
lapių 198.
Kaina 80c iki birželio 1 d. tik 50 centų.
MAGARYČIOS, šitoje knygoje daug 
juokų, sveiku juokų. Ligoniai ją skai
tydami nuo juoko išgijo, o sv.ejki guu- 
na apetitą. Pusi. 114.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 50 centų.
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North America Accordion Mfff. Co.
Vieta 

Jr 
armonikų 
Jungt Vai 
h tM«a 
nevariajame 

Importuotų ar
monikų; vHJ 
musų instru
mentai yra 
padaryti die
nai. Chlcn- 
Ifnj. V isaa 
darbas ntlia- 
karnas rali* 
komis U ga*

riminio matūrinio. Senas armonika* mainom 
j naujas. Musų naujos nrmouikoa narnu- 
luotus 5 metams. Reikalaukite musų kutą- 
luito liandien.
Nori h America Accordion Mfg. Co.

»2< So. Hnlated 8t.. Chicaro. III

NAUJIENOS, Chiwg<Į, JJl.
—   111 ■ —1 R 'Vi » "  
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Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

Biednas jisai ir Kana atsiduso, du kartu sukanda vir
šutinę lupą, du kartu seiles pra

AKIŲ 
EXPERTAS 
Kreivos aki* Ištaiso- 
mttt daugeliui tik 

§ vieną sykį atsilan- 
__ g kius. Be kloto for

mos, 1,000 išgydytų ant rekordo. 
Ateikite ir gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuria specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme

Velka kojas H:<Jsst ryčio u ly
čių padžiūvęs žmogelis. Jam ei
nant vėjas draiko pundą 
raščių ir jojo plonus pla tikus, 

pasi- 
užsi- 
porą 
jisai

Akių. Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas

Silpnos .... akjs 
Skaudamos akis 
Raudonos akis 
Kreivos .... akįs
Skaudamu nosis
Varvanti
Kreiva .... nosis
Nesveika

nosis

nosis

Kurčios .... ausis 
Varvančios ausjs 
Ūžiančios .. ausjs 
Nesveikos ausjs
Skaudanti

Su kataru 
Pasididin.

gerklė 
geiklė 
gerklė 
gerklė

PATARIMAI DYKAI
frankiJn o. cartf.r, m.

27 metai prie State gatvės 
177 N. State St., Chicago, UI.

Tel. Canal 0836

D.

: Reumatizmas sausgete
■ Nesilankykite *avęs skaus-
■ noais, Reumatizmu, Sausgėla,
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
■ — raumenų sukimu; nes skau-
■ dėjimai naikina kūno gyvybę ir
* dažnai ant patalo paguldo.
■ CAPSICO COMFOUND mo-
* stis lengvai prašalina yiršmi-
■ nėtaa ligas; mums šiandie dau-
* gybė žmonių siunčia padėka-
* vones pasveikę. Kaina 50c per
■ paštą 55c arba dvi už $1.05.
■ Knyga: “ŠALTINIS SVEI- 
“ KATOS”. augalai* gydytiea, 
" kaina 50 centų.

: Justin Kulis
* 8250 South Halsted Street,
■ CHICAGO, 1LL.

GYDOME VYRUS
$50 & $10

iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius vyrus tokia maža 
kaina kaip $10.

Dr. W. R.
Register, 

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

Ateikite šian
dien, ncatidfi- 
liokite, nes tai 

pavojin- 
Ar ser- 

esate 
g a -

ga
gate ir 
n e u ž 
nėdinti ? 
norite 
veikti ? 
kitę prie ma 
nes 
no 
rijoj išegza- 
minavimo.

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl spielio- 
jamų gydyto
jų, ateikite ir 
d a s i ž i n ti
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
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu- 
siems dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gero 
ir teisingo gydymo.

pas- 
Atei-

del pil- 
k laborato-

“606’ 91.4"

iiųa nuo saidvoko kepurę, 
deda, pasitraukia kelines 
colių aukštyn, porą kartų 
susiveržia diržą ir nusiperka po
rą bananų greko krautuvėje ant 
kampo.

Porą kartų jam vaikas pasiu
to Naujienas pirkti, porą kartų 
jisai šnairiai j vaiką pasižiūri, 
porą kartų atsikanda bananos, 
porą kartų jisai prarija ir pro 
dvi lietuviškas valgyklas praei
damas jisai porą kartų seiles 
prarija.

J skambalnyčią parėjęs, jisai 
išsigeria porą stiklų vandens, 
atsidusta porą kartų ir nutaria 
straipsni rašyti. Porą puslapių 
jisai parašo ir porą kartų sumi
ni jam netinkamo asmens var
dą. Pataiso savo rankraštį poni 
kartų, randa porą klaidų ir vėl 
porą kartų atsidusta.

Jisai kituoniet tiktai daržo
ves valgė... Bet jo kituomet 
smarkesnio vyro butą. Jisai du 
kartu anarchistavo ir du kartu 
aidoblistavo. Du kartu redakto- 
riavo — dabar jau treti kartą 
redaktoriau j a. Pirmiaus jisai 
nieko neturėjo, o dabar du kar
tu tiek jau turi.

Tai buvo rytojus po koncer
to, kuriame dalyvavo du šimtu 
publikos...

Jo ausyse dar skambėjo Va
nagaičio melodija: “Dar vieną 
syk, tik vieną -syk....” Bet čio
nais įkišo galva jo bosas ir du 
kartu sukeikęs vėl pranyko. Pa
skui atėjo du korespondentu, 
kuriedu jam du kartu jau bu
vo gelbėję du asmeniu apšmeiž
ti. Jo dvasia du kartu jaunes
nė paliko, bet jiemdviem išėjus 
jisai dar du kartu atsiduso ...

Du kartu jisai sumirksėjo ir 
užsnūdo. Sapnavo jisai gilų sap
ną. Krapotkinas, Bakuninas, 
Rečius, Stirneris ir kiti jam pir
štais kai pradės grūmoti, o Gold
man kirto jam per žandą. Atsi
budo jisai ir vėl du kartu atsi
duso.

Du kartu jisai jau buvo pri
siekęs būti tikru ir teisingu tau
tininku. Du kartu jau jisai kal
bėjo apie tautinį judėjimą, bet 
kiti tautininkai, plyniai žino ko
dėl, vis dar į jį šnairiai žiuri ir 
gana. Mat jų jau tokia valia. O 
jisai jau dabar nusitarė ir ap
sisprendė būti geru ir uoliu tau
tininku. Prisižadėjo šmeižti tuos 
žmones, kurie kitų nješmeižia ir 
tuos, kurie Skambalą negarbina 
arba kitaip į gyvenimą žiuri.

Du kartu sulojo Graičuno se
nas šuo, žiūrėdamas 
kusj langą.

Iš jo akių iškrito 
ir nusirito žemyn.... 
kartu palingavo savo
galvą ir dviem pirštais nosį pa
judino.

“čionais tikros tikrybės tos 
musų visos šmeižtybės ir peš- 
tybės — aš viską darysiu dėl 
duonos kasnybės ir dėl savosios 
kokybės”. Šiuos žodžius ištaręs, 
ištiesė abi koji 
kom nurinko nuo
anarchistų paveikslus, 
du kartu per 
bą.

Ir čionais 
nutarimą: 
Skambalas 
reikia Įdėti 
Reikia kas savaitė du kartu ap
šmeižti du veikėju. Būtinai du, 
o kartais ir dauginus, bet du — 
tai jau tikrai ir du kartu. Taip, 
viskas nutarta.

Musų karžygį s vėl du kartu

ką įkando ir greitai pasigrięllė 
pigios popieros du lakštu. Ir 
kaip bematant parašė stitiipsnį 
ir, savo nutarimą pildydamas, 
apšmeižė du asmeniu, du. kartu 
kelines aukštyn pasitempęs vėl 
išėjo du bananu pirkti.

Vaikas vis dar pardavinėjo 
Naujienas. Graičuno šuo dar vis 
žiurėjo pro tą patį apdulkėjusį 
langą, tiktai dviejose lietuviško
se valgyklose jau kopūstų be
veik nebuvo, ir musų karžygiui 
jau seilės ryti nereikėjo.

Ilalstryčiu nušvilpė pora au
tomobilių. Musų karžygis pasu
ko į dešinę, kur už poros blo
kų jisai gyvena. Namie jisai iš
traukė iš kelinių abidvi koji, po
rą kartų atsiduso ir už poros 
minučių užmigo.

— P. Pirmas.

— Bomba?
—Bomba.
šveicaras priėjo prie telefono 

ir paskambino aukštyn.
Dežiuruojantis? čion įsi

veržė
Ne, žmoniškas... Portfelis? Pri
kimštas, Planai? Užantyj... Ge
rai, įleisiu.

Po kelių minučių jau sėdėjo 
specialisto, ,kur nulindęs žindo 
papirosą, kabinete ir monoto
niškai aiškino.-

Mano bomba tinka visiems Į 
gyvenimo atsitikimams... Jei ją į 
paleist iš orlaivio, ji krenta že
myn...

—Tai aš suprantu —nutrau
kė jį specialistas 
jas meti žemyn, 
kia... Kalbėkite 
ji gali padaryti?

—Visų pirma 
visi pradeda čiaudėti.

—Visi be išimties?
Be išimties. Ir raitija, ir 

pėstija. Artilerija taip pat čiau-

Jaunas žmogus grįžo narį 
nusiėmė Švarką, nusisegė lieri 
,nę, išėmė bloknotą ir pari 
i raštelį:
i - Mirštu dėl nesuprato 
žmonės sužvėrėjo ir nenori n 
kinti vieni kitų. Didžiausias n 
kinimo išradimas eina įdeki 
Likite sveiki. Bombą galite p 
dirbti į siuvamąją mašiną, o ]

I
Ar turit silpnas akis?
Skauda jums galvą? r. CZESNA

TIEKA PAGELBA
{Čirškimai tiesiai į gyslas laike 

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

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:30 vakare. Utaminke, seredoj ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Nedė- 
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DR. W. R. REGISTER
109 N. Dearborn St.,

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

U------- ------------------------- -------—/

ai

per apru-

dvi aŠari 
Jisai du 

apsenusią

ir abiem ran- 
sienos visus 

ir juos 
piešęs sukišo į gur-

pat padalė griežtą 
kas savaitė, kol 
jam duonos duos, 
du geru šmeižtu.

žė kažkoks su bomba. įleisti? kl!sias kolnes parduokite ir
tuos pinigus nusipirkite t 
n iii.

Paskum
brauningą

lį ž 
ai-

Tai yra paprnsti simptomai, dėl 
kurių nintymas reikalauja pagel- 
bos. Gal Imt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. •• Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių ktikh).

Nedėlioj nuo 9 iki U.

MAUDYNES
irkiškos, sulfurinės va- 
s ir elektrinis gydymas

Sandariečiai ir tau
tiškas krutėjimas

Kadangi šioj 
ir pravardės ne- 
vien tik darbais 
aš čia pavardes

—bombos, kai 
aukštyn nele- 
trumpiau: ką

nuo jos dujų

prikišo prie š( 
ir nusišovė.
* *

*
'lai buvo 1932 metais, po 

kai Ženevoje buvo pasirašyta 
siginklavimo sutartis, ir nė > 

! na -valstybė nemanė apie ki 
iBet kol jaunas žmogus te 
vaikšto po ministerijas ir iš 
kiti noromis pirkinėją boml 
kad greičiau išžudytų savo 1 
mynus — aš dar netikiu, 1 
kas rimtai galvotų apie pas 
linę taiką. O jus ar tikite?

Ark. Buchova>

Tavorščiaus Stali 
paskaita

to
nu-

•a,

jo

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.

Dabar naujai išradome mlnera- 
nesl sferines vanas, kurios yra gė
ris nuo visokių Ilgų: reumatizmo, 
irkuliacijos, kraujo ir t. t.
Masažinis braukymas, elektriniu 

r švedišku budu. Su musų pilnu 
etu instrumentų mes galime su
likti 25 skirtingus trentmentus.

Narnas naujai ištaisyta ir padi- 
inta. Yra vietos <lel 150 ypatų, 
s toliau atvažiavę, gali būti Ka
tutę laiko arba taip ilgai kiek rei-

Moterų skyrius atdaras Utarnin- 
lis nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Atdara dienomis ir naktimis.

1657 W. 45th St.,
kampas So. Paulina St.

Phone Boulevard 4552

Padaužai besi bastant po 
šaulį teko toks anekdotas gii

pa
dė

PEOPLES 
Dentists

upes.

žuvimis.
kalbi ne

gyvąsias.

Užkaukazio respublikų at 
vams tavorščius Stalinas I 
paskaitą iš ekonominės sri 
Užbaigęs paskaitą, jis pakh 
klausytojų:

—Supratote, draugai ?
—Nieko nesupratome.
—Niekas nesuprato?
Tąsyk pasikelia šaptaladz 

išdidžiai pareiškia:
—Aš viską supratau.
—Ką-gi tu supratai?
—Žemė musų — duona j 

Vanduo musų—žuvys jūsų.
—Padauža. 1

ir

nu SPECIALISTAI DEL 
TRAUKIMO DANTŲ 
kurie ištraukia juoa

BE SKAUSMO
23 METAI TAME PAČIAME 

NAME
Pleity Specialistai 

kurie padaro 

Fleitas kurios pritinka

$20 Piritus $8

Pastebėkite labai žemus kainas iki ba-
landžiu 15 dienos

$5 ' 22K Auksinės Kepuraitės $4
Auksinis Tiltelis ................. $4
Al ve spalvos Tilteliai 83.50
Nuturalės Plombos . 50c iki $1
Naturalės Kepuraitės ......... ...... $4

Kiekvieną pavasari mca nuteikiame 
tas žein&i kainas per 15 dienų dėl *u- 
pažlndinimo musų dentiaterijos . Atsi
minkite. kad mes čionai) tame nųme 
esame 23 motus, ’l’ai reiškia ką mes 

I garsiname, tai yra tikra. Jųa nurausite 
I augąčiau minėtas pigias kainus po ba

landžio’ 15
AtsinėAkite Aį skelbimą su savim 

X-Ray paveikslai dėl sunkesnių ligų

DEL VYRŲ TIKTAI
Vi.«ą mėnes| gydysiu Tisus .pa
imtus, kurie tik ateis, numažinta 
tina už kiekvieną skirtingą ligą.
Visi kenčianti nuo chroniškų ir ui- 
senėjusių .ligų arba negalėjimų, gali 
įsinaudoti ta nužeminta gydymo 
tina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
it{ prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
itumėt paprastą kainą. Gydymai 
<ij yra specialumas mano viso gy- 
tnimo. Žinau, kad galiu jumis gy- 
zti geriausiu budu kokis yra žino- 
ae medicinoje.

Tautiškų reikalų Ministeris 
gali man pasakyti, pamatęs šį 
antgalvį, jog aš kišu nosį ne į 
savo reikalus. Tas gal būt ir 
tiesa. Bet aš čia,matote, noriu, 
taip sakant, paduoti skubotą in
terpeliaciją kai dėl pastatytų 
Sandaros kandidatų Į preziden
tus. Matote, rinkimai ankščiau 
ar vėliau turės įvykti, tai aš no
riu, kad sandariečiai, o ypač 
chicagiečiai ir kitų apylinkių, 
balsuotų ir paremtų-paspirtų tą 
kandidatą, kurį aš čia turiu gar
bės pristatyti, 
gadynėj vardai 
daug reiškia, o 
remiamės, tad
tų kandidatų neminėsiu, o tik 
jų darbus.

štai jums ir jis. Tai ex-den- 
tistas, arba kaip čia Amerikoj 
mes pripratę vadinti, daktaras. 
Jis, kaip musų “Skambalas” sa
ko, politikoj" per ilgus amžius 
nedalyvavo. Bodos, ar nę*11110 
tų laikų, kai jis irgi preziden
tavo “amžinit atsilsį” nabašnin- 
kei “Letuvai”, kuriai kaip pik
ti liežuviai kalba, jis turėjo 
garbės patarnauti prie palaido
jimo.

Antras jo nuppelnas, tai ren
gimas Lietuvos nepriklausomy
bės švenčių drauge su “Skam
balo” “publicistu”, ir rinkimas 
ten aukų vilniečiams, tik ne
laimė, “užmrišta” jas pasiųsti, 
“kur reikia”. Be to, jam nei ai-' 
gos nereikės mokėti, nes visus 
tautiškus darbus dirba už “ko- 
mišin”. Tas reiškia, kad San
daros iždas netik padidės, bet ir 
skolas išsimokės. Taigi, mato
te, kiek čia gero padaryta tau
tos labui to asmens. Tad aš ir 
prašąu visus ištikimus ir gerus 
sandariečius, atėjus rinkimams, 
diučiai paspirti jį.

Kas dėl kito sandariečių kan^ 
didato, tad netenka daug kalbė
ti, nes jis “garsiais” darbais ne
atsižymėjęs.—Aš Padauža.

Paskutinis
Militaristas

| Feljetonas]

Tai buvo 1932 metais. Vieno
je Europos sostinėje prie .'karo 
ministerijos p>rieangio priėjo 
gražiai apsirengęs jaunas žmo
gus ir paklausė šveicarą, ar jis 
galėsiąs būti priimtas.

—Tamsta, taip sakant, ku
riuo reikalu? — žiovaudamas 
paklausė šveicaras •— skraido
mojo šarvuočio, plaukiojamojo 
orlaivio ar liemenės 
kulkosvaidžio!

—Ne, aš kitos specialybės irei- 
kalu.

kišeninio

To maža. Piaudantis prie
šas tai, žinoma, ganu linksmas 
ri'ginys, bet kad laimėtum,' to 
maža.

—Jus neleidžiat man baigti. 
Be to, mano bomba sukelia aša
ras.

—Jums ?
—Priešams. Priešas, jos pa

veiktas, ima verkti.
—Ir ilgai verkia?
—Labai. Ypač atsarga. To

liau — mano sugalvotoji bom
ba turi galią nuodyti

—Ežerus taip pat?
—Taip pat. Net su
—Tamsta, tu r būt, 

apie konservuotas.
—Ne, vien tik apie

Toliau mano bomba niekad ne
rūdija ir nesensta, o jei ją įki- 
šit žemėn, ji gali sprogti net po 
dvejų metu.

—O jei iki to laiko bus pada
ryta laika su priešu?

—-O jus nedarykite jos iki 
to laiko —skubintis niekad ne
verta.

—Tiesa. O pasakyk, gerbia
masis, ar jūsų bomba negali bū
ti vienu metu ir batų šepečiu, 
ir kišeniniu veidrodžiu, ir plau
stoj amą ja pūsle?- '

—Jus, rodos, juokaujate? ,
—Atvirkščiai, kalbu daugiau, 

nei rimtai. Tai butų daug nau-' 
dingesnis daiktas.

Kas gi man daryti su savo 
bomba? I

—Įvyniokite ją į skarmalą ir 
padėkite pušyne po aukštų me
džių geromis šakomis....

—O kam čia reikia medžio?
—'Ant jo jus patys galėsite' 

pasikarti. Sudiev!
Jaunas žmogus išėjo iš mini

sterijos paniurus ir piktas.
— Ir tai kultūringi žmonės! 

Turi rankose būdą visoms 
upėms užnuodyti ir dar juokia- 
si.... Laukiniai! Atsisako nuo 
budo sproginti trobesius po 
dvejų metų!... Tamsybė!

Nuėjo į antrą ministeriją.
—Apie bombas galima pasi

kalbėti ?
—Apie bombas? O jus, atsi

prašau, esate teroristas ar su- 
pirkinėjate bombas?

—Esu išradėjas.
—Gaila, gailą, toks simpatiš

kas žmogus ir rūbai jūsų visai 
dori, o tokiu darbu verčiatčs.... 
Negerai vyruti... Tėvai tebegy
vena?

—Mirė.
—Kur gi tau.'Nuo tokio šu

nelio ne tiktai tėvas motina, bet 
ir arklys mirtų. Keliaukite, ke- i 
liaukite, brangusis, nedelskit.

Nuėjo j trečią ministeriją.
—Bomboms tamstos 

tės?
—Patys matote?
—Aš išradėjas.
—Šit kas. Ir senai jus iš 

mišėlių namų?
—Ar aš?
—Nagi jus. O gal tenai jūsų 

visa kompanija sėdėjo? Keliau
kite sveiki iš kur atėję, nekliu
dykite darbą.

■ ,< J-

Lietuvos darbininkų s 
vairinis laikraštis

SOCIALDEMOKRATE
Gaunamas “Naujien

Ofise ir skyriuose.
Kaina 5c.

KOSULYS
• y ?yra vien simptomas ir 

užeiti bent kokiame laike, 
kiame. atvejyje

k

Severa’s
Cougli 
Balsam

suteiks greitą palengvinimą 
Tatai yra lengvas būdas apsi
saugojimui nuo daugelio pa 
vojingą ligų.
• v ' . -Kainos: 25 et. ir 50 et.

Gaunamas pas jūsų aptiekorių.

’ (w. F. SEVERĄ CO.
WA

Neleiskite 
Pleišką 
noms

1 T c/1

Jūsų .4/ ■ 
Gražumų

99

PEOPLES 
DENTISTS

10 metų garantija 
Egzaminacija DYKAI 
322 S‘o. State Street 

Tnrpe .lac'kson ir Van Buren 
Imkit ekvatorių iki 3 augAto 

Moterų patarnavimas 
8:30 ryto iki 8:30 va), vakaro 
ilioj nuo 9 ryto iki 12 vai. die.ia.

Slaptos 
Ligos

Suirimai
Užkrečiamos 
Ligos

Daktaras dėl ryrw 
Praktikuoja 25 mo
tus — tai yra ge
riausias darodyrtas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar na 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison St^ 

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. W*3*rm»no ban* 
mai jūsų kraujo, ar mikroskopini! erzami* 
ivimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esą ta 
losaz nuo licoa, ar ne. Persilikrinkit 1 Gyvas* 
i yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
'duolių sutainymas, perkeičia praktiku medi* 
noje ligos liKŽIol nHaitomos neįveikiamomis, 
ngvai pasiduoda kitam muksliikam gydymo 
eUxlui. Ai naudoju mano praktikoj vistu 
■liauaius serumus, čiepus , antitoksinu*, bale
rinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
‘liausiu* ir geriausius budus gydymui utsl- 
nčjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų ui- 
snėdintų pacijantu, kurie plaukte plaukia i 
ano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo- 
iU dėl dyka aptiurčjhno ir slapto *glamina
mo.

X—FtAY EGZAMINACIJA $1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

ei perdaug svieto mano ofise nega- 
iturjct pasikalbėti su manim. Tal
inga 8 gydymas. Nėra apgaringų 
p vyli nių ar prižadėjimų. Pasekmia 
ra tokios, kokių norite.
Valandos: 9 ryte lig 5:80 po 
Seredomis ir su batonas: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.
DR. H. G. MARTIN 
337 W. Madison St

(Kampan Madison Ir So. Markat) 
C.htearo. 11L

domi-1

Aturglai prižiūrimi nagai, 
sveika veido išžiūra ar nau- 
tauaios mados aprčdalai ne* 
-u* patčmyti, jeigu plaukai 

bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiakite, kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų juaų gra
žume. Naudokite

kas vakaras per deiimt dienų 
ir pleiskanos tuojaua išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Ruffles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonkų arba 75c 
tiesiog iš laboratorijos.

k AD. RICHTER & CO
, Berry & South 5th Stg,

. Brooklyn, N. Y,

Gydomos geriausiu ir pasekiningiau- 
siu metodu

ir Luescide gy
dymai yra ge
riausi ir tikriau- 

isgydymas 
nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai didelio skai
čiaus atsilanky
mo ligonių pas 
Dr. Ross gydyme 
tų ligų, jis galėjo 
atpiginti kainas

Nauji

35 S. Dearborn nuo

$12.50 iki $5.00
Delei pasekmingų rezultatų ir labai 
žemų kainų, atsilanko labai daug 
žmonių. Tūkstančiai jau yra pasve.kę 
ir yra laimingi. '
Dešimtis gydymo kambarių yra 
skirta dėl sergančių.

' SPECIALIS GYDYMAS
už PUSĘ KAINOS

Gydymas nuo užnuodijimo Kraujo, 
Pūsles, šlapumo ir Chroniškų Ligų 
Viena geriausiai įrengtų institucijų 
<lel gydymo tų ligų.
TrisdcSimtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite g.’u- 
ti gerihusį gydymą nuo tų ligų.
Pastebėkite labai žemas kainas

pa-

tiktai trumpam laikui
SpecialiH Intervenous Gydymas, $5 iki $10 
LaboriihirijoH ir X-Kny E»rznminaciju už 
tą pačią kainą. Lymph Seilini Gydymą* 
Silnh Vyrų, $5.
Kaulų Ri.umenų ir Nervų Gydymas $2 iki $5 
Gydymai* Odoa licų — Artine Rays, $3.

• Rio-Chemic Kraujo Serum Gydymas, $10.

Pasitarimas ir Egzaminacija Dykai 
Reikalaukite knygelės dei Specialių 

Ligų—be jokios atsakomybės
Vyrų priėmimo kambarys, 50G- Mo
terų priėmimo kambarys, 508—Kal
bame visokias kalbas.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St., kamp. Monroe, 

( lucago.
Penktas aukštas, Crilly Namas 

25 metai tame Name
VALANDOS:

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

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

J
Vyrai ir moterys kenčianti. Žino

kite tiesą. Tikra pilna egzaminu 
cija musų specialistų dasiekia pa
čius pagrindus jūsų trubelio ir 
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 
prastų apetitą, užkietėjimą vidu
rių, skilvio skausmus, krutinės arba 
nugaros skaudėjimus, galvos skau
dėjimą, svaigulį, nervingumą, asth- 
ma, odos ligas, skilvio ir pūslės 
trubelius, gali stones, rupturą, ar
ba privatinę arba chronišką li«ą.

Negaišinkite laiko su gyduolė
mis arba daktarais, kurie nesutei
kia pasekmių. Daugelis yra nusi
minusių ir mano, kad jau nėra pa
gelbės. 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 šj skelbimą su savim t” 
gaukite $10 X-RAY egzaminaciją 
ir kraujo spaudimo egzaminaciją. 
Viską už $1.00.

CniCAGO MEDICAL CLINIC 
505 S. State St., kam. Congress St.

I’rivatis įėjimas, 7 E. Congress 
St„ prieš Leither krautuvę.

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

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


