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Kinų valdžia vėl 
protestuoja

Susekta sąmokslas prieš 
Ispanų karalių

160 žmonių mirė nuo didelių 
kaitrų Amerikoje

Kiny valdžia vėl protes
tuoja valstybėms

Reikalauja paliauti šaudymus 
kinų studentų ir urnai paleis
ti visus suimtuosius

PEKINAS, Kinai, birž. 5. -- 
Pekino valdžia, gavus svetimu 
valstybių diplomatų bendrą at
sakymą į savo protesto notą dėt 
šaudymo ir. areštavimo kiniečiu 
studentų .per įvykusias gegužės 
31 dieną demonstracijas šanha- 
juj, vakar įteikė Italijos minis- 
teriui antrą notą, kuria Pekino 
valdžia aštriai protestuoja prieš 
atsikartojusius šaudymus šan- 
hajuj birželio 1 dieną, šia no
ta, lygiai kaip ir pirmąją, Ki
nų valdžia reikalauja, kad sau 
dymai urnai paisiliąutų ir kad 
visi areštuotieji kiniečiai butų 
paleisti.

Antroji nota sustatyta daug 
stipresniais žodžiais, ne kad bu
vo pirmoji.

Amerikiečiai priversti savo mo
kyklas uždaryti

Amerikiečių “misijų” laiko
mos aukštosios mokyklos ki
nai ns buvo priverstos savo du
ris uždaryti, kadangi visi jų 
studentai apleido jas ir prisidė
jo prie streiko. Uždaryta St. 
John’c universitetas Ir Shan- 
ghai College.

Laukiama kovos Kantone

<■- —*

“SVEIKAS PRIETELIAU!” — Amerikiečiai nuvykę i Kanadą linksminasi ir gurkšnoja Ka
nados alutį Onitario valstijoj (skersai upę nuo Detroito), kuri pirmiau buvo sausa, bet dabar leido 
daryti lengvą alų. Detroitiečiai todėl dabar būriai< eina Kanadon to alaus su “kiku” atsigerti.

160 žmoiiiy mirė nuo 
didelių kaitry

Priešinas pensiją įsta- Komunistinė progaganda
tymui Argentinoj Soviety meno parodoj

100,000 žmonių minios demon
stracija reikalauja, kad kon- 
gre i»s tą įstatymą atšauk
tu, 

t

BUENOS AIRES, Argcnli- 
na, birž. 5. Buenos Airėse 
įvyko milžiniška piotcsto de- 
monsipacija prieš (darbininkų 
senatvės pensijų Įstatymą. Mi
nioj, kini slįnko gatvėmis į 
kongresą reikalauti, kad tas 

ų atšauktas, (la
imias tūkstančių 

i samdytojų ir 
įsos biznio įstai-

uždarytos, idant da- 
s visiems darbinin- 

dalvvauti demonstiaci-

PARYŽIUS, birž. 5. — Deko* 
ratyvės parodoj sovietų pavil
jono atidarymo ceremonijose 
buvo pakviestas dalyvauti Fran- 
cijos švietimo ministeris Demon- 
zie. Atvykus jam į paviljoną, 
komunistai ėmė dainuoti “Inter
nacionalą” ir šaukti “šalin ka
rą! tegyvuoja Moroka!”

Ministeris Dcmonzie pareiš
kė, kad jis atėjęs j dekoratyvės 
dailės parodą, o ne į komunistų 
mitingą, ir po to apleido triobe- 
sį. Su juo išėjo ir keli parla
mento atstovai, kurie buvo at
vykę parodom

ŽMUGŽUDA PRYČERIH

Japonija įspėja Kinus.
LONDONAS, birž. 5.—Daily 

Express žiniomis Japonija pa
siuntus Pekinui stiprią notą, pa
reikšdama, kad jei Kinų vyriau
sybė nesugebanti išlaikyti tvar
kos Kinų miestuose ,tai Japoni
ja esanti pasirengus pasiųsti 
pakankamai laivyno ir kariuo
menės jėgų, idant neramiuosius 
elementus privertus nurimti.

KANTONAS, Kinai, birž.
— Civilė administracija, susi
metus už paruoštų fortifikaci
jų, laukia kas valanda rinito su
sikirtimo su kariškiais,. kurie tros, nuo kurių 
nori pagrobti valdžią į savo ran- Press žiniomis, per pastarąsias 
kas. Gyventojai bėga iiionkon- penkias dienas mirė nemažiau 
gą. Kas vakaras paskelbiama kaip 160 žmonių.
mieste karo padėtis. ! Chicagoj vakar iki pietų skai-

Piikliai, kurie jau nemaža y- čius mirusių nuo kaitros siekė 
ra nukentėję, reikalauja akcijos dešimt, kuomet temperatūra a 
prieš militarines įstaigas ir su- pie 3 valandą po pietų rodė 96 
darymo civilinės valdžios. Tor laipsnius. New Ybrko mieste 
kia valdžia galėtų susidėti 
Kuomintan partijos žmonių.

KuoTnintah partijos
šiandie pareiškė, kad kaltinimai, 
buk jų partija esanti komunis
tinė, neturį nė mažiausio pa
mato.
jos siekinys
demokratinė valstybė.

Bankai ir verslo įstaigos l^u- 
vo uždaryta, kadangi pinigai ir 
kiti brangesni daiktai išgaben
ta į svetimšalių koncesijas sau 
goti.

Viduriniuose vakaruose ir ry
tų valstijose siaučia didelės kai- 

nuo kurių Associated

neturį nė
Galutinis jų organizaci- 

esąs socialistinė.

Laukiama didelės kovos 
italu parlamente

Darbininką neramumai 
Čilės respublikoj

lyvavc apie 
žmonių, kai 
dai bininkų. 
gos buvo 
vus r-’ojš 
kame 
joj.

Darbininkai nėra 
senatvės pensijoms, 
kongreso priimtų 
randa netikslų 
kad tas reikalas 
sutvarkytas.

priešingi 
tik jie 
įstatymą, 

ir reikalauja,’

Nužudė savo žmoną ir jos la
voną įmetė j upę

Metinėse atstovo Matteotti nu
žudymo sukaktuvėse opozici 
ja rengia parlamento rūmuo
se atmintines \

Komunistų sukurstyti 
ralietros dirbyklas; du 
cininkad užmušti.

puolė! 
poli-(

! Hedžaz neleidžia švenl 
i keleiviy j Mekką

Sąmokslas nužudyti Js 
panijos karalių

To7 laipsnius.
iš mirė 7, N. Y. .valstijoj 5; Pitts 

Iburge 11, i
vadai Naujoj Anglijoj 15. Ir tt.

Didžiausios kaitros buvo Nau
joj Anglijoj, kur vietomis, kaip 
Springfield, Mass., termomet
ras siekė 106 laipsnius. Del ne
pakenčiamo kaiščio daugely vie
tų teko uždaryti mokyklos ii 
dirbtuvės.

Chicagoj praeitą naktį dau
gybė žmonių miegojo parkuose, 
arba šiaip kur lauke. Vietos 
oro biuras pranašauja, kad kar
štis veikiausia pasitęsiąs dar a 
pie dvejetą ar daugiau dienų.
Patarimai,

SANTIAGO, Čilė, birž.
Dideli darbininkų neramumai 
ji riaušės kilo salietros dirby- 
klų centre !quique.

Darbininkai, komunistų su
kai, lyti, puolė Coruna dirbtu
ves, užėmė kontorą ir mirti
nai sužeidė vieną kontoros dar- 

Administratoriui 
želio 10 dieną, ruošia parlamen- kitiems pavyko pabėgti, 
to romuose atmintines. i . .

Generalis fašistų partijos se-! tlH 
kretorius Farinacci, kurs yra policija du policininkai bu- 
diktatoriaus Mussolinio dešinio- vo 
ji ranka, išleido atsišaukimą vi-1 l_______
sienas fašistų atstovams, veika-1 kreisct as su 
laudamas, kad aventistanis kosvvdžiais. 
(streikuojantiems parlamentoj manifestą, ' 
atstovams) jokiu bildu nebūtų j jj pasiryžus

nors tam reikėtų ir aštriausių 
priemonių pavartoti.

Du komunistų laikraščiai 
Iquaqtie’j tapo uždaryti.

ROMA, Italija, birž. 5. 
parlamento narių, kurie 
atgal protestuodami dėl 
dynio socialistų ątstovo 
otti atsisakė dalyvauti
džiuose ir iki šiol streikuoti j a., 
metinė e jo žiaurios mirties iš

140 
metai 
nužu- 

Mattc- 
posė-

Philadelphljoj 7;’faS'stų rankos sukaktuvėse, bir- bininką.
VI* a zv * • w •

ir

Riaušės kilu ir dviejuose ki- 
fabi ikuc.se.- Susirėmime

užmušti.
Riaušėms gesinti 

kareiviais
Valdžia 

pareikšdama, kad
tvarką išlaikyti,

viešpataujančio krašteDel 
ramumo vyriausybė neatsa 
kanti už keleivių saugumą

ne-

KAIRAS, Egiptas, birž. 5
Hedžazo vyriausybė pranešė 
Egipto valdžiai, kad dėl viešpa
taujančios krašte tarp Jeddos ir 
Mekkos netvarkos, Hedžazo 
valdžia negalinti imtis- atsako
mybės dėl saugumo pilgrimų, 
keliaujančių į šventąjį Mekkos 
miestą. Hedžazo atstovas Kai
re įsakė neduoti pilgriimims vi-

•itvvkovZŲ’ k°l krašte nebus atsteigtas 
ir kul- 'amumas.
išleido 

NASHVILLE, Tenn., birž. 5. 
— Policija suėmė Cincinnaty 
pamokslininką, Williamą Davi- 
są, kaltinamą dėl nužudymo sa
vo žmonos Ados, kurios lavo
nas su perplauta gerkle buvo 
praeitą savaitę rastas Kumber- 
lando upėj.

Suimtas dabar pamokslinin
kas Davis prisipažino papildęs 
žmogžudybę ir, nusivedęs poli
cininkus į piktadarybės vietą, 
parodė, kaip jis tatai padaręs.

Po nužudymo savo žmonos 
pamokslininkas buvo ding'ęs. 
Kur jis buvo pasišalinęs, niekas 
nežinojo, bet pagaliau buvo pe
rimtas' jo laiškas, rašytas iš 
Cincinnaties vienai moteriškei. 
Adai ^heltonienei, su kuria jis, 
sako, turėjęs romansų.

Pryčeris Danis vesrsdavo žmo
nes prie 
mokslus

Dievo, sakydamas pa
gatvių kampuose.

SUĖMĖ
LA1S;

birž. 5.— 
diena vis 
darbinin- 
ir bankuG

Kiniečių streikas plečias

ŠANHAJUS, Kinai, 
Kiniečių streikas kas 
didėja. Visi kiniečiai 
kai visose pramonės
įstaigose streikuoja ir dėl to vi
soks veiklumas šanhajuj susto
jęs. Streikuojančiųjų darbinin
kų skaičius siekia per pusantro 
šimto tūkstančių.

švetimšalių voluntieriai ir poli
cija puolė Kinų universitetą
Svetimšalių voluntieriai su 

Jungtinių Valstijų laivyno ka
reiviais puolė Šanhajuj 
universitetą, išvijo 
dentus ir padarė 
kratą. Sako, kad 
daug propagandos 
tairp jos ir anglų
miglų kalba išleista bręšiura 
turi tokį antrašą: “Ponai sve
timšaliai yra riebus ir turtingi. 
Mes padarysime juos besius.”

Kinų 
visus stu- 

universitete 
buvę rasta 
literatūros, 

kalba. Viena

Agitacija prieš svetimšalius
Kinų studentai veda stiprią 

agitaciją prieš svetiniSanus — 
prieš svetimas valstylies, ku
rios turi Kinuose specialių tei
siu. Jie reikalauja, kad butų 
panaikintos visos specialės tei
sės svetimšaliams, kaip antai 
laikyti nuosavus teismus, nuo
savas pašto įstaigas, nuosaką 
policiją ir nuosavą kariuomenę 
Kinų žemėj. Jie reikalauja, 
kad Kinai priklausytų kinams, 
kad Kinai butų laisva ir sava
rankė valstybė.

• Chicagos
nierius Dr.
tokių patarimų,

kaip išsilaikyti kait
rų metu
sveikatos komisio 

Bundensen duoda ši- 
kaip laikytis

leista tatai daryti.
Del tos priežasties laukiama 1 

aštraus susirėmimo. Abidvi pu- • 
sės ruošiasi kovai, ir visa Itali
ja sujudus.

ISPANIJOS AKADEMIJA 
PERKA KOLUMnO 

DOKUMENTUS

LAIVĄ SU SVAIGA- 
DEŠIMT ASMENŲ 
AREŠTUOTA.

YO1KAS, birž. 5

Franeuzai atmuša rifka- v 
bily puolimą Morokoj

5.

Rasta milžiniška bomba gelžke
ly, kuriuo karalius su karalie- karščių metų:
ne turėjo grįžti j sostinę. • , Valgykit lengvai, tai ym ne- 

-----------  daug, bet gerą, maistingą mais- 
BARCELONA, Ispanija, birž. tą.
— Čia susekta sąmokslas nu

žudyti Ispanijos karalių Alfon
są ir karalienę, grįžtant jiems 
iš Barcelonos į Madridą . Gele
žinkely, kuriuo karalius turėjo 
važiuoti, buvo rasta paslėpta 
bomba, sverianti 175 svarų. Del 
tos priežasties grįžimas kara
liaus į sostinę atidėta.

Sako, kad būvį dar kitu du

Užėmė vėl kai kuriuos postus į 
šiaurę nuo Uergos upės, ku
riuos pirmiau buvo apleidę

MADRIDAS, birž. 5. — Ispa- 
■ nijos Karališkoji Istorijos Aka
demija veda su kunigaikščiu 

Caoiofoi OiimilOO Amori- Veragua derybas nupirkti iš jo 
■ aololdl OUIIIUOU HIIIUII Christoforo Kolumbo, Ameri 

kne VIPD-knnQllfa kos atradgi°» dokumentus už RUu iluu hUlluUlą 145,000 dolerių. Kn. Veragua 
yra tiesioginis Kolumbo ainis.

;)- Vienas amerikietis nesenai

NEW
Pakraščių sargyba vakar suėmė 
nedidelį garlaivį Baltimore, ga
benusi svaigalų kontrabandą. 
Suimta du tūkstančiai dėžių ir 
130 šulių svaiginamųjų gėrimų. 
Laivo kapitonas ir devyni įgu
los žmonės areštuoti.

ne

ir

Gerkit gausiai šalto, bet 
su ledais, vandens.

Valgykit daugiau f rūktų 
daržovių.

Nevalgykit daug mėsos.
Nevalgykit daug saldumynų. 
Gerkit pieną arba pasukas, 

vietoj kavos arba arbatos.
I Renkitės lengvais drabužiais. 

Naudokitės, kiek galėdami,
sąmokslu. Vienas, išsprogdin- paežerių ir ežero maudyklomis 
Ii salę, kur praeitą šeštadienį 
karalius Alfonsas pirmininkavo 
vienam mitingui; antras, už
mušti jį kelionėj j sostinę.

Prieš keletą dienų bombos 
sprogimo buvo skaudžiai apdrą-į 
skyti markizo de Kastelo rūmai 
Barcelonoj, kukiuos dieną anks- 
čiau buvo suruoštas karaliui j°s*' >• ,ta'liios pari«mėnte

Italija prieš Vokietijos 
Austrijos sąjungą

PARYŽIUS, birž. 5. Rif- 
kabilai padarę smarkiausi ir ge
riausiai organizuotą puolimą 
franeuzų, Morokoj, viduriniame 
fronte. Prancūzų oficialis pra
nešimas sako, kad Abd-el-Kri- 
mo jėgoms laikinai pavykę at
stumti franduzus ir keliose vie
tose pereiti Uergos upė, bet vė
liau priešas buvęs nuvytas at
gal.

Padarę keletą kontr-atakų, 
franeuzai užėmę vėl kai kuriuos 
postus i šiaurę nuo upės, ku
riuos jie praeitą savaitę buvo 
apleidę. »

WASHINGT()NAS, birž.
Jungtinių Valstijų ambasa- siūlęs Veraguai už tuos doku- 

dorius Romoj, 
nešė valstybės 
kad Amerikos 
Govven, buvęs 
lijoj, fašistų sumuštas “be jo-( 
kios matomos priežasties”. 
Ambasadorius sako, kad daly
kas buvęs pristatytas Italijos 
užsienių ministerijai ir prem
jeras Mussolini įsakęs padary
ti grieštą tardymą.

Fletcher, pra- mentus 300,000 dolerių, bet sa- 
departamentui, vininkas atsisakė svetimiems 
vice-konsulas, parduoti, ’ norėdamas išlaikyti

Leghorne, Ita* juos Ispanijai. *

BERLINAS, birž. 4. — Buvu
sio Vokietijos kaizerio Vilhel
mo privačiai kambariai Berlino 
rusopose, kurie nuo revoliucijos 
iki šiol buvo laikomi uždaryti,

• J 1

greitai vėl bus atidaryti publi
kai.

ROMA, birž. - Disk.usi-
) dėl

ir kitu taikos sufar-
Sąryšy su tais pasikūSymais tik dubai-, «<-««.•-
v ‘ .* .. 11. u. i, bu I riems metams, praslinkus nuo nužudyti karalių areštuota ke-1* _ x..__ i:f.

turiolika įtariamų asmenų, __ .
džiumoj studentų, bet suimtieji ■ku^ Pjeras Mussohni pa-

pasi rašymo,

KARO PAMINKLAS
GYVULIAMS

grieštai užsigina, kad jie nieko 
bendra su sąmokslais neturį.

• reiškė, kad klausiipo išspren
dimo dėl Vokietijos ir Austri
jos sąjungos negalį būt be Ita
lijos dalyvumo.

Buvęs premjeras Salandra
MELILLA, Moroxaz, birž. 3.

— Apatių karo aeroplanai šian
die vėl bombordavo , nedidelius ( pareiškė, kad jis remsiąs val- 
rifkabių būrelius ir padegė ką- džios nusistatymą priešintis 
tik sukrautas laukuose javų ’ kiekvienam Austrijos su Vo- 
stirtas. t I kietija bandymui susijungti.

Oficialis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

’ Chicago ir apiehnkė. — Apla
mai giedra ir šilta šeštadienį, ir 
veikiausia taip pat bus sekma
dienį; stiprokas vėjas, didžiu.- 
moj pietvakaris.
i Vakar temperatūra 6 vai. ry
to siekė 78 ’, 3 valandą po piot, 
96° F.

Šiandie saulė teka 5:15, lei
džiasi 8:12 valandą .

IX)NDONAS, birž. 5. — Ka
rališkoji Draugija žiaurumus 

I Gyvuliams sustabdyti nutarė 
! pastatyti įlydė Parke karo pa
minklą gyvuliams. Jau susi
tarta su skulptorių, kurs ąpsjj-. 
mė tą darbą padaryti, Pamin-j 
klo grupėj bus sužeistas arklys 
ir sužeistas šuo, stovį i»iit aukS- 
toko granito pamato,, kuriame 
vėl bus iškalti kare dalyvavusių 

• gyvulių figūros.

VIENUOLIKA KAIMO TRIO- 
BŲ SUDEGĖ.

MOUNT AIRY, Md„ birž. 5. 
— Praeitą naktį gaisras sunai- 
no čia vienuoliką triobesių, pa
darydamas daugiau kąip 200 
tūkstančių dolerių nuostolių.

,,--------- ■ ------ ■—
\

Jūsų Pinigai
Pasiųšti per Naujienas Lietuvon grei

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

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

Del paprasto greitumo ir pigumo siųs- 
.kit per Naujienas paštu, išmokami į ŽO, iki 
30 dienų.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apŲ-
o vioLiiiiįii tiesiog j musvj

raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
y * * ** f t

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIčIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 Wcst 47 St.

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

I



KRAUTUVE

FAUJTENDS, ChlCB^C, BĮ.
»•

šeštadienis, Birželio 6, 1925

Laiškas iš Brazilijos

Parduoda Grojiklius Pianus, Grand Pianus, Gul- 
bransen Kegistering Pianus, Brunswick-Radiolas, 
Radios De-Forcst, Workright, Phonografus ant len
gvų išmokėjimų, už teisingą kainą, didėlis pasirin
kimas.

Gulbransen Registruotas 
Grojiklis pianas, kaina 
$450 ir aukščiau. Smith- 
Scultz Grojiklis, kaina 
$275. H. C. Bay Grojik- 
iis, $350. Bay Reprodu- 
cing, su elektriką $550. C. 
P. Johnson Straube Arto- 
nia, Churshill už sumažin-

GulbranMO Trade Mark — v* e

Naujos Lietuviškos Rolės dėl Pianų
Dūdeles dudinau, Polka, Manapola, Polka. Dul 

Dul Dūdelė, Daina. Šėriau Žirgelį, daina. Kur Pali
ko ta jaunystė. Stasys, Daina. Kareivio Daina. 
Leiskit į Tėvynę. Tų mergelių dainavimas, daina. 
Dabar gavome rekordų 
iš Lietuvos Kipro Pet
rausko ir kitų.
26026. Dul Dul Dūdelė 

Bernužėli Nesvoliok. 
—Kipras Perauskas.

26029 Visur Tyla. In-

Oi Berneli Vienturti, 
indainavo Grigaitie
nė ir Sodeika. 4 

26030 Važiauvau Die
ną. Rur Bėga Šešupė.
Indainavo Šaulių Są
jungos choras.

16010 Aš Mergelė. Ne- 
sigraudink mergužė-

• le. Indain. Butėnas.
16009 Stasys. Oi Mer

gele.—Butėnas
16007 Svajonė. Tėvynės. Ind. Šidlauskas.

Šitas, kaip ant paveikslo 
Panešamas Phonografas 
galima nusivežti į laukus, 
groja labai garsiai, kaina 
nuo nuo $25.00 iki $45.00.

JOS. F. BUDRIK

Skaitydamas jūsų laikraštį, 
užtikau vieną, straipsnį apie 
Brazilijos gyvenimą. Straipsny
je tarp kitko sakoma, jog Bra
zilijoje už 2 mil. reisų galima 
ipisamdyti galvažudį. Tai ne 
visai tiesa: žudoikai čia inoka- 
rtia nuo 200 iki 500.

Brazilijoje yra didele liuosy- 
He su ginklais. Visi, jauni ir 
seni, yra apsiginklavę. Kas ne
pajėgia revolverį nusipiikti, tai 
tas nešioja peili lx?nt dvylikos 
colių ilgio. Bet tankiausia bva- 
zilicčiai turi ir peilį ir revolve
rį. Tiems ginklams jokio leidi
mo nereikih. Per tai čia ir at
sitinka daug žmogžudysčių. 
Brazilijoj daugiau įvyksta žmog 
žudysčių iš keršto, negu apiplė
šimo tikslais. Susipykusieji čia: 
labai greit stveriasi ginklo. Tie
sa, neretai įvyksta žmogžudys
čių ir laike apiplėšimo. Praeitą 
vasario mėnesį Rio de žaneiro 
Ramos stoty štai kas atsitiko. 
Vienas portugalas turėjo kavi
nę ir buvo ganvpasiturintis. Pi
nigus jis laikė namie. Tarnas 
nužiui’ėjo, kad jo šeimininkas 
pinigus laiko nemiegamoj šėpoj ir 
jos niekuomet neužrakina slap
tuoju raktu. Apie tai, kur rak
tas slepiama, tarnas žinojo. 
Tarnas susitarė su negru seka
mai: negras turėjo nužudyti šei
mininką, o tarnas pinigus paim
ti. Sutarė tai padaryti anksti 
rytą, kai Šeimininkas miega. Pa
skirtą dieną negras neatėjo. Esą 
jis jokiu budu negalįs žudyti. 
Tąsyk tarnas apsiėmė pats šei
mininką nužudyti, o negrui pa
liepė pinigus paimti. Tai ir tapo 
padaryta. Ant rytojaus tarnas 
kirviu nužudė miegantį šeimi
ninką, o pinigus su negru pasi
dalino. Viskas buvo gerai. Tar
nas po svetima pavarde išsiėmė 
ąsmens liudymą ir išdūmė į ma
žą miestuką gyventi. Brazilijoj 
pasų sistemos nėra, tai tokie da
lykai nesunku padaryti. Nelai
mei jis sustojo per daug maža
me miestuke, kur policijai pa- 

beveik vi- 
Policijos vir- 

skaitęs laik-
kavinės savinin-

Laikraštyj taip-

trys maskuoti vyrai ir pradėjo 
laužtis į namus. Apsiginklavu
si ūkininko šeima nušovė visus 
tris plėšikus. Ant rytojaus ūki
ninkas nuvyksta miestelin pra
nešti policijai apie užpuolimą. 
Niekur negali surasti nė polici
joj viršininko* nč jo sekreto
riais, nė bernavusio policijoje 
kareivio. Tąsyk ūkininkas pa
kvietė policiją iš kaimyninio 
miestelio. Nuėmus nuo nušau
tųjų kaukes, pasirodė, jog už
puolikai buvo policijos viršinin
kas, policijos raštininkas ir ka
reivis.

Isviso reikia pasakyti, jog 
ūkininkai gan tankiai plėšikų 
užpuolami. Bet 'kadangi jie yra 
gerai apsiginklavę, tai ne visuo
met plėšikams pasiseka.

♦ <s«

,kur 
moters ku- 
kol kas dar

♦

tankiai rašo-

PIKNIKAS
Rengia Vakarinės žvaigždės P. Kliubas

Nerišlioj Jm 7 dieną
Pradžia nuo 10 valandos ryto

BLINSTRUPO DARŽE,
JUSTICE VARK, ILL.
KETURAKIO PENAS

1 KOMITETAS.
Avc karais iki galo ir ten

Visus k\4očia — kaip jaunus taip ir senus 
PASTABA: Važiuokite Archer

Joliet karais jki daržo.

*«*■

i

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-J 
NYTI VISADOS KREIPKITfiSf 
PAS MUS. TAS JUMS BUS.

ANT NAUDOS. į

S. L FABIONAS Cft

809 W. 351h SI., Chicago į 
Tel. Bo/levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- J 
DAVIMO KAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir ► 
Parduodam Laivakortes. '*

Auksines Mainos
Didžiausia Amerikoniška Real Estate Firma

Krenn Dato

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Deasborn St., Room 1111-12 

TeL Central 4411. Vai. nuo d-4
Gyvenimo vieta: 

8323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nediliomi® nuo 9 iki 12 ryto.

Chicago, III.$ 3343 So. Halsted St

FordsonLincoln

Cars-Trucks-Tractors
FRANK BRESKA 

2501-03-05 South Kedrie Avenue, Telefonas Lawndaie 4113-14 
Pasinaudok $5 planu

Fordo trekai dėl kiekvieno biznio 
Reikia lietuvių salgsmenų.

s

Žjstajni buvo 
’si piliečiai, 
sininkas buvo 

’raštyj apie 
I ko nužudymą,
gi’bnv^ įdėtas tarno paveikslas. 
Pamatęs naują žmogų, policis- 
tas prisiminė matytą paveikslą. 
Jis sustabdė svečią nebuvėli ir 
ėmė jį kamantinėti. Pastarasis 
parodė asmens liudymą ir kitus 
dokumentus. Viskas, rodosi, ge
rai. Vienok policistas areštavo, 
sakydamas : “Važiuok tamsta į 
Ramo ir įrodyk ,kad nieko netu
ri bendra su kavinės savininko 
nužudymu’’. Tarnui nieko kita 
nebeliko’ daryti, kaip tik prisipa
žinti. Teismas tarną ir negrą 
nubaudė dviem dešimtim metų 
kalėjimo.

• Reikia pasakyti, kad Brazili
joje už žmogžudystę neskiria 

mirties bausmę. O turintieji pi
nigų tankiai visiškai*nuo baus
mės pasiliuosuoja...

$ >:> ,

*
Dar visai nesenai Rio de Ža

li e iro j tapo nužudyta sena mo
teris. Jos kūnas buvo supjau
stytas, sudėtas į pintinę ir pa
bustas į kitą miestą. Po kelių 
dienų stotyje pastebėjo, jog su 
siuntiniu ne viskas tvarkoje. 
Siuntinys tapo atidarytas 
rasta supiaustyta 
na s. žmogžudžio 
nepasisekė suimti.

. ■*
m

Jūsų laikraštyj
ma apie tai, jog Amerikoje gan 
prasiplatinusi prostitucija ir ve
nerinės ligos. Gal būt. Bet var
gu bau kur kitur prostitucija 
yra taip prasiplatinusi, kaip pie
tų. Amerikoj. Biednuomenėje 
prostitucija pasibaisėtinai plin
ta. Tik ir tematai tarnaites, 
skalbėjas ir prostitutes. Pro tam 
tikrus miesto disttriktus sta- 
čiog negalima* praeiti — tik ir 
girdisi “ven ca, ven ca!” (eik 
čia, eik čia). Girdisi visokiau
sių kalbų: anglu, rusų, vokie
čių, žydų, lenkų',' etc. “Baltom- 
siomę vergėms“ rinka čia baisiai 
didelė: jos suvežama iš viso pa-, 
šaulio kampų. Taip yra ne tik 
Brazilijoje , bet ir kitose pie
tų Amerikos valstybėse. Prie 
tokių aplinkybių venerinės li
gos, suprantamas daiktas, yra 
baisiai prasiplatinusios. Sifiliti- 
kų čia yra devynios galybės. O 
kas bjauriausia, kad valdžia į 
tai žiuri pro pirštus. Šiaip gerų 
daktarų mažai tėra.

Toki dalykų padėtis, žinoma, 
nieko gera nelemia. Valdžia 
turės tuo klausimu rimtai susi
rūpinti. Priešingam^ atvejyje 
išsigimimas neišvengiamas.

—Pranas.

duoda pirmiausia pasiulima — proga lietuviams 
įsigyti užpirmąją žemiausią kainą LOTUS; kaip 

.biznevus, taip ir rezidencijai.
z Didžiausiam Calumet Distrikte

CALUMET HIGHLANDS
Lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Visai netoli West Pullmano ir naujų Fordo išdirbis- . 
čių, taipgi netoli Calumet Harbor prieplaukos, kuria 
tuoj pradės statyti. ,
Tų lotų vertė į trumpą laiką pakils keliolika kartų. 
Tai ištikro, auksines mainos tam, kuris greičiausiai 
šiuos lotus nusipirks.
Musų automobiliai dykai Tamstą į vietą nuveš, o 
musų firmoje dirbantis p. S. VALANČIUS viską 
detaliai Tamstai išaiškins.
Turime vietos keliems lietuviams sclcsmanams. 
Atsišaukite į skyrių. •
Del platesnių informacijų apie šiuos ir kitus pros
pektus, kiekvienam labai naudingus, rašykite bile 
kokioj kalboje.

KRENN & DATO, Ine
West Side Branch 
3244 W. Roosevelt Kd.

Phone:
Van Buren 7074

v

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Vakarais nuo 6 iki 8 vaL 
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingailojimai. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgitiams.

*

Kam jum mokėti aUgštas kainas, kad galite pirkti daug pigiau 
tiesiog nuo išdirbojų. Ateikite pažiūrėti,“kaiie norite pirkti gerų fur- 
ničių. Mes galime užganėdinti teisingy patarnavimu. Darbą ir ma
teli jolą garantuojame, musų kostumeriai tą patvirtins. Musų ilgų 
meti) patyrimas geriausias, užtikrintas.

Globė Upholstoring furnitūra. Go>
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6890

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

J. P. VVAITGHES
t

Advokatas
Tel. Fullman 6377 Roseland, Ijl.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavojl- 

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

f*

Vienas ūkininkas pardavė už 
10,000 mil reisu ūkį. Pinigus 
turėjo pas save. Naktį atėjo

Vilnius
1323-1923

Chicago, III ’Garsinkities

*

Istorijos apžvalgą parašė 
K. Binkis ir P. Tarutis .

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

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilhius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankuhiynais, o tų girių pavėsy 

‘liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, Kernai, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu medutį darė. 3

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

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

įsigyk Vilnių ir susipažink.
- ParduodaKaina su prisiuntimu $4.00

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str

PIKNIKAS
rengiamas

D-tė Šv.\Jono Krikštyt. 
Meirose Park, III.

Neri., Gir. (June) 7,1925
P. Porshakino Farmoj

Pradžia 11 vai. ryto. 
Įžanga 35c. y pa ta i

Ant 5 Avė. nuo Lake st. 5 blokai 
i North paeiti.

Kviečia visus,
. Dr-stv šv. .hmo Krikštytojo.

1

ILGA KELIONĖ VALTIMI. — G. H. Smyth, buvęs Kanados 
kareivis-aviatorius, atliko ilgiausią kelionę valtimi. Jis paprasta 
15zpėdų kedrine aldija (canoe) išplaukė iš Sydney, Nova Scotia, 
o už 43 dienų buvo Ncw Yorke, perplaukęs 1,350 mylių. Iš New 
Yorko jis paėmė laivą į Angliją, o iš ten valtimi perplaukė Ang
lijos kanalą ir pasiekė Paryžiaus, Atlantiko ir Viduržemio jurų 
pakraščiais jis nusiirė iki Romos. Čia matome jį besiirint Tibro 
upimi, ties Rymu — baigiant savo kelionę. Visą tą nepaprastą ir 
sunkią kelionę valtimi jis atliko susikirtęs laižybomis.

JOHN B.BORDEN 
(John Bagdziunas' Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1316 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
l’elcphone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600
——

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

t šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la- 
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra smenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai seimi
ninkei, kuri perka 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie StH Room 534 
Tel. Oentral 6890

Vak. 3223 S. Halsted St, Chica<o 
Tol. Yards 4681

—n-r-——----- ■■••-r------ 1 ------ r--*

A. E. STASULANI
A I AT AR

77 w. VV-aabiiYgtoii St. Room tll 
Tel. Cehtral 62«0

Cicero Ketvorgo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 ». Subatoj nuo J-7 ». v. 
8286 S. HalMtrd St. T. Boal. W37

“Naujienose
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LEDAUNES Telefonais

UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ VISAM MIESTE

4631 So. Ashland Ava.

Ir daugybes kitokių madų, mierų ir baigimų už veik pusę kainos

1707 W. 47th 81DR. HUMPHREY5’

Greita pagelba nuo Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
LIETUVIAI DAKTARAI

TURĖKIT
TIKSLĄ Vardas ir pavardė

Dr. Benedict AronValsčiusKaimas

ApskritisPaštas

doleriais parašyk doleriais vieton litų
Francuziškas DaktarasSiuntėjo parašassaugioje bankoje

Adresas

DIDELIS BANKAS
litų

CHICAGO

Chicago, Illinois1739 So. Halsted St.

100
200 
800 
400 
500

600 litų
700 litų 
800 litų 
900 litų 

1000 litų 
5000 litų

•Paltu 
$62.00 

72.25 
. 82.50 
.. O2.7Q 
108.00
514.0*

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

žinomas bankas tarpe lie- 
▼isoje Amerikoje savo stip- 
ir geru patarnavime.

>o pietų, 6 iki 
ronswi<Jk 4983

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

metų ve- 
i migracija

Gerai 
tuvių 
rumu

daubas 
souri.

siau- 
Schurz 

Vokieti-

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

iiivo i,- 
gimusių

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 i^i 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomi* nuo 10 iki 
12 dieną.

4177-83 Archer AVenue
M. KEZES', Vedėjas

Tel. Boulevard 0587

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakar*.

DR. MARYA 
DOVVIAT—SASS

čių atvyko 
tais apie 
važiavd.

DR. A. MONTVID
Gydytojas ir chirurgas 
1579 Milvraukee Aven Koora 209 

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 
8 vakąre. Tel.

Namų telefonas Spaulding 8638
Telegramų 
......  $62.50 
....... 72.75 
........ 88.00 
....... 93.25 
......  103.50 

514.50

1922-32 South Halsted Street
J. NAKRO6IS, Vedėjas

advokatas 
irgi 

garsiausių

Namų telefonas Yard» 1699 
Ofiso Tel. Boalevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 So. Hal.tad 84.

Ofiso valandos nuo 1 Iki S M 
pietų Ir 6 iki 8 vakar*

DR. SERNER, D. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. VVestern Avė.

Tel. Lafayett* 4143

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosuli, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinitfs sto
vius.

TW0 LARGESTO"“

Vokiečiai Suvienytose 
Valstybėse

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res.. 6641 S. Albany Ave„ 
Tel. Prospect 193*. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. N e dilio j 10 iki 12 d.

Paštu
. $5.75
.' 10.75

21.00
31.25
41.50

. 51.75

ant viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10, 
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:30 po plet.

Dr. J. W. Beaudette

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktipis Tel. Fairfax 6353

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

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

8 iki 2 vai. po pietą.

Parsiduoda visur 
Tabletuoąe ir kaip skystimas

1920 cenzo
Vokietijoj 

šalyje 
skaitlinės 
Illinois,

Optometrist 
Tai. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tcs aat 

2 labą

Ne\vburg, labai gražų 
i ant Hudson upės.

svarbių rolę
pristatydami

Paminkite vardą ir krautuvių adresus

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN

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

< Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Aven 2 Isbee 

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 8:39 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 1(1 valan

dos ryte iki 12 vai. į)°
Telefonas Midway 2880

Kievienas žmogus taupydamas 
pinigus turi turėti tikslą. 
Pinigai sutaupyti geram tikslui 
suteikia kiekvienam smagumo. 
Artinasi vakacijos 
tikslui dabar kaip tik laikas 
pradėti taupyti pinigus musų 
stiprioje

Ofisas 3801 S. Kedzia Ava. ..Phona 
Lufayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phona 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

Resna Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaiką ir tisą chronišką ligą. 

Ofisas: 8103 So. Halsted St, Chlcaga 
arti 81 st Street

Valandos 1—8 po piet, 7—I vak. 
diliomis iš šventadieniais 10—11 dien

arba vokiškos 
Pennsylvanijos 
“Pennsylvani- 

taa vardas pa
vok iškas

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

Ofisas

1800 So. Ashland Avė

ant kampo

47 St ir Ashland Avė

M nt-lilenbcrg, 
s Atstovų Bu- 
kad pradžioje 

karo Ame- 
vok iečių

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakar*. 

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

— Permainos Bankinių Valan- 
susilyginus biskj arčiau su 
valandomis abeinai. Bankines

686,108 
žmonių šioj 
žiausios skaitlines yra N. w 
Yorke, Illinois, Wiseonsin.
Pennsylvanijoj, Ohio, Nc\v 
Jersey, Miehigan’e, Minnesotoj, 
Icnva. Californijoj, Missouri ir 
Nebraekoj.

<ę mažai vokie 
Bet 1923-24 nie 

67,607 vokiečiai at

17-tame šimtmetyj Ameriko
je buvo daug vokiečių. Bet 
pirma sistematiška 
imigracija prasidėjo 
Tų metų spalio 26 
nit’ai iš 
\Villiam 
keliavo

Vidaus’ Sekretorius preziden
taujant Hayes’ui.

daugelis vokiškų vardų, 
taip gerai žinomi Ame- 
kad žmones netiki, kad 

vokiški. Boekefdler paėjo iš 
Vokietijos 1733 metais. Astors 
irgi paėjo iš ten. Kili tipiškai 
amerikoniški vardai, bet ku
rie buvo vokiški, yra Wana- 
maker, Sclmvąb, Frick, Roeb- 
ling, Studeibaker, Oelricbs, 
Spreckles ir Steiki wav.

• ) [PLIS]

Pasalink Kosuli, Šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

MfL HERZMAN-^
—IŠ RUSIJOS—

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
. 3110. Nakt| 

Drexel 0950
Boulevard 4136

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

Vokiečiai užima svarbią ro
lę Amerikos politikoje. Jacob 
Leisler Ne.w York’o guberna
torius 1691 m: tais gimė Vo
kietijoj. Francis- Lieber, gar
sus tiirptaut iškas
Suvienytose Valstybėse 
vok ietys. Vienas 
vokiečių imigrantų buvo Kari 
Schurz, I.iincoln’o draugas ir

vokiečių 
1683 m.

Menno- 
('.retoki (Vokietijoje), 
Penn’o pakviesti, at- 

Ainerikon ir apsistojo 
n toli Philadelpbijos. Buvo jie 
(iermantown*o pirmieji gyven
tojai. Kiti juos sekė revoliuci
jos laiku, ir beveik trečia da
lis Pennsylvanijos gyventojų 
buvo vokiečiai 
kilmės. šiuos 
vokiečius vadino 
jos deičiai” — I 
eina nuo • ‘Deiitsch 
žodis dėl vokiečio.

dingą organizacija Suvienyto
se Valstybėse yra “Turnve- 
rein”. Vokiečių gimnastai lošė 
.svarbių rolę Suvienytų Valsty
bių istorijoj. Po naminio ka
ro, kur jie tarnavo, jie akty- 

stuinė gimnastiška mok-

VlaoM aptlekoM—3Sc ir *5c puodukas ir 
dudell. Children’s Mu»terolo (lengvca- 

n4 forpia) 35c.

Geresnis nei Mušt ar d Plaster.

Tel Blvd. 3138 
M. Wuitkiewicz- 

BANIS 
AKUftEKKA 

Pasekmingai pa- 
arnauja mote

rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
lykai moterims 
r merginoms. 

3113 South 
Halsted St.

Vokietijos itnigrantųi lošė 
svarbių rolę Naminėj Karėj. 
Nemaliaus, kaip <176,817 Vo
kietijoj gimusių tarnavo 
rinėse armijose. Kari 
ir Franz Sieged buvo 
jos imigrantų vedėjai 

i svarbiausias 
buvo išgelbėjimas Mis

MIS. MIGHNIEVIGZ - VIDIKIENE 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yarda 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi l’ennsyb 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, 'laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pate 
rimas, dnr ir ki 
tokiuose reika 
tuose moterim* 
ir merginom*, 
kreipkitės o ra j 
site pagelbą.

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos r 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:3* iki 9:30 vakar*

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

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip ju* sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“. f 

James Pearson,
Bos 192. Drummond, Wi«.

PE-RU-NA

PASTABA, 
dą. — Kad 
bankinėmis 
valandos šios bankos bus permainytos pa 
nedėly, birželio 1 dieną ir jos bus sekamos 
Kasdien nuo 9 ryto iki 3:30 po pietų 
Subatoj, nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Bankas Ketverge vakarais bus visai už
darytas.

VINĮ

slą Suvienytų -Valstybių mok y 
klose. “Tuiners” vis laiko la 
vinimo mokyklų gintnastiko 
mokytojams Indianapolis, Ind.

Telegramų 
......  $6.25 
........ 11.25 
.......  21.50 
....... 81.75 
....... 42.00 
....... 52.25

Šios ledaunes padarytos iš aržuolo medžio, dailiai ir tvirtai. Del apsaugojimo šilumos ir išlaidų ant 
ledo kiekviena turi 7 sienas ir geriausią insoliaciją dėl užlaikimo salto oro viduje. ''Vidus yra senitariškai, 
baltai enemeluotas ir padarytas per pagarsėjusius le Jaunių išdirbėjus Amerikoj.

Reikalaujanti geros ledaunes atsilankykite j musų krautuves tuojaus ir pasinaudokite šia negirdėtai že
ma kaina. ' »

Imigraci jc.s 
tarpe 1820 
žiaus kai 
tai atvyk 
vokišk

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolcrią 
y • '* •' v ’ * x ‘

Visuose reikaluose adresuokite: . .

Vg k iečiai pradėjo pirma lr- 
gališkos pagelbos draugystę

šie imigrantai randasi įvai
riuose darbuose ir užsiėmi
muose. Beveįk pusė svetimai 
kalbančių ūkininkų Suvienyto
se Valstybėse yra vokiškai kal
bantieji imigrantai. Daugelis 
vokiečių yra pė-jai, mėsinin
kai, nmzikališkų . instrumentų 
išdirliėjai, ilitografai, metaliniai 
darbininkai ir namų statyto-

Apie 20 arba 
liaus, kita didelė 
prasidėjo iš Vokietijos, kuo
met Palatinate buvo karu iš
naikinta ir joti žmonės atvy
ko ir apsigyveno Suvienytost 
Valstybėse, šie keleiviai apgy
veno New York’o valstijų 
'Parpė kitų gražių vietų jie at
rado 
inies

Vokiečiai lošė 
revoliucijos kure 
daugelį pulkų kariauti už ne
priklausomybę. Daugumas Wa- 
shinglono sargų susidėjo iš 
vokiečių. (ienerolas Nicholas 
Herkimer, kuris žuvo Oriska- 
ny, ir kuris, sulig \Vashingto- 
iio, “permainė šiaurinės kovos 
tamsumų”, buvo vokietys. Ba- 
ron von Steuben militariškas 
vedėjas, kuris lavino Washing- 
t< n’o naujai prisirašusius bu
vo vokietvs ir atvvko Ameri
kon siūlyti savo tarnystę kolo
nistams. .Jis vėliaus tapo Ame
rikos armijos generolu. Tarp 
kitų gerai (žinomų žmonių re
voliucijos istorijoje ’ 
deriek Augusi 
piimas kalbėtoji 
te. Bokuojama, 
nepriklausomybė 
rikcųe buvo 250,000 
arba vokiškos kilmės.

19-tame šimtmetyj 
liaus, didelis skaitlius 
jos imigrantų atvyko į 
IĮ. Sulig Suvienytų 

Biuro 
• 1919

Ne»\v York’o, kuri buvo pir
miausiu l<‘'gaiiškos pagelbos 
draugystė šioje šaJyjc’

Didelis Išpardavimas
AUGŠTOS RŪŠIES

Vokieti- 
šitą ša- 

Valstybių 
skaitlinių, 
n. nema- 
imigran- 

čion. i as neįima 
kalbančius imigran- 
ų šalių. Nekurtuose 

metuose šimtai tūkstančių vo
kiečių atvyko. 1854 m. jų 
skaitlius dasiekė 215,009, ir 
1882 metais 250,630. Per pe-

Vokiečių laikraščiai yra se
niausi laikraščiai Suvienytose 
Valstybėse. 1 Pirmiausias laik- 
i ėstis buvo pradėtas (ierman- 
town’e, Pennsylvanijoj, 1739 
m. 1762 metais buvo penki vo
kiečių laikraščiai Pennsylvani
joj. Vienas iš seniausių laik
raščių šioje šalyje yra vokie
čių kalboje laikraštis, kuris 
"leidžiamas per 112 metų. Vo
kiečių laikraščiams geriausias 
.laikas buvo pabaigoje 19 šimt
mečio kuomet turėjo 800 laik
raščių. Dabartiniu laiku laik
raščių yra 219, iš kurių 22 
yra dienraščiai ir 1 13 savaiti
niai.

Vokiečių organizacijos Su-j 
vienytose Valstybėse nesiinai- 
n<> nuo kitų imigrantų organi
zacijų; jos yra pašelpinės ir 
'.ccialės organizacijos. Yra la-' 
bai daug vokiškų dainavimo1 
draugysčių Amerikoje. Pavyz-

INDIGESTIOI
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AMALGAMEITŲ UNIJA IR “DVIRANKIS” 
PRUSEIKA 

• ••••• e e e e • e

NAUJAS “LAISVĖS” ŠMEIŽTAS PRIEŠ HILLMANĄ.
• •••••

INDUSTRINĖS KOVOS BUDAI KEIČIASI

Paskutiniame “Darbo” numeryje aštriai smerkiama 
komunistai, kurie varo organizuotą chuliganizmo kanv 
paniją rubsiuvių Amalgameitų unijoje. Rubsiuvių unijos 
organo redaktorius, p. Pruseika-Vabalas, turėjo sulošti 1 
veidmainio rolę prieš unijos viršininkus ir tą straipsnį 
įdėjo į “Darbo” špaltas, kad nenustojus savo šiltos viete-' 
lės unijoje.

Bet dėdamas straipsnį apie komunistų ir jų spaudos 
chuliganizmą, jisai nepažymėjo, kad tokią pat biaurią , 
kampaniją prieš unijos viršininkus, kokią varo žydų 
“Freiheit” ir anglų “Daily Worker”, varo ir lietuvių ko-‘ 
munistų šlamštai — “Laisvė“ ir kiti. Įspėti lietuvius rub- 
siuvius nuo laisvintų ir vilninių šmeižtų > yra reikalin- 
giaus, negu nuo žydų arba anglų komunistų melų.

Mums betgi yra nesuprantamas Amalgameitų uni
jos viršininkų įlenuosakumas. Jie puikiai žino ir viešai 
pasako, kas yra komunistai, o betgi jie laiko “Darbo” re
daktoriaus vietoje‘vieną begėdiškiausiųjų komunistų agi
tatorių, ir dagi asmenį, ankštai susirišusi su “Laisve”, 
kuri nuolatos skleidžia demoralizaciją unijoje ir pila pa
mazgas ant galvų unijos viršininkams!

Visi lietuviai rubsiuviai žino, kad Pruseika yra stam
bus “Laisvės” kompanijos šulas, jos nuolatinis bendra
darbis ir redakcinių straipsnių rašytojas.

Kaip unija gali pakęsti tokį sutvėrimą, kuris viena 
ranka neva dirba unijai, o antra ranka diriguoja chuli
ganų gaujai, demoralizuojančiai unijos narius?

Brooklyno komunistų organas nepersenai savo re
dakciniame straipsnyje išdergė Amalgameitų unijos pre
zidentą “veidmainiu” ir “juodašimčių” bei “mušeikų” va
du. Dabar 131-am “Laisvės” numeryje vėl telpa šlykšti 
ataka prieš Hillmaną. Jame žinomasai A. Bimba rašo, 
kad unijos prezidentas vadinąs darbininkus, kurie strei
kuoja, “laukiniais”, šito rvo tvirtinimo parėmimui jisai 
cituoja dalį Hillmano Kalbos, pasakytos Amalgameitų 
konvencijoje, kur randame šitokius žodžius:

“Mes turime savas problemas, ir laimė, kad dau
gelio jų išrišimui nereikalinga griebtis streikų prie
monės. Mes savo industrijoj pergyvenome tas dienas, 
kada santykiuose su darbdaviais reikėdavo griebtis 
laukinio žmogaus priemonių; mes įėjome į tą gady
nę, kada tam tikslui užtenka civilizuoto . žmogaus 
priemonių.” .
Iš tų žodžių, girdi, matyt, kad tas “sarmatos netu

rintis biurokratas” Hillmanas vadinąs streikininkus lau
kiniais! '

Aukščiau paduotoji citata rodo, kad sarmatos trūks
ta ne Amalgameitų unijos prezidentui, bet jo šmeižikui, 
Bimbai.'

Hillmano žodžiuose visai nėra tokio pasakymo, kad 
streikuojantys darbininkai tai “laukiniai”. Iš jų negali
ma nė tokio iš vado padaryti. Unijos prezidentas išreiškė 
tiktai tą nuomonę, kad streikas nėra malonus darbinin
kams kovos įrankis ir darbininkai galį džiaugtis, kad 
šiandie jie sugeba daugelį savo problemų išrišti be strei
ko pagalbos. Tiems, gi, kurie garbina streikus ir nori var
toti juos kuo dažniausia, Hillmanas nurodo, kad gyveni
mo sąlygos keičiasi: tie industrinės kovos budai, kurie 
buvo neišvengiami praeityje, darosi bereikalingi vėliaus 
— kaip šiandie jau yra bereikalingos tos “laukinio žmo
gaus priemonės”, kurių pirma darbininkai būdavo pri
versti griebtis.

“Laukinio žmogaus priemonės” čia yra tiktai pavyz
dys to, kad darbininkų kovos budai laikui bėgant darosi 
kitokie.

Taigi Hillmanas visai nesakė, kad streikai yra “lau- 
. kinio žmogaus priemone”, ir aiškus dalykas, kad jisai 
negalėjo taip sakyti, kadangi visi žino, jogei laukiniai 
žmonės streikų nekelia, nes pas juos nėra industrijos.

. Bet ar “Laisvės” šulas Pruseika atitaisys tą falsifi
kaciją? Ar jisai “Darbe” apgins unijos prezidentą nuo 
tokių Bimbos šmeižtų?....

Ufcslmokčjimo kaina t 
'hiengoje — paltui
Metams..........................   $8.00
Pusei metų ......................„..............4.00
Trims mėnesiams —................ 2.00
Dviem mėnesiams ........... ..... „ 1.50
Vienam mėnesiui ____________ .75

>hicagoje per neiiotojusi >
Viena kopija .......   3c
Savaitei ....................................   18c
Mėnesiui .................-............ .. . 75c

Suvienytose Valstijose, no Chleagoje, 
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
l*usei metų ....................... ........ _ 4.00
Trims mėnesiams    ............ 2.W
Pinigu* reikia siųsti palto Munoy 

irderiu kariu •’> nl*akvmp.

Apžvalga
“RAUDONŲJŲ” NUSIMI

NIMAS VOKIETIJOJE

Po to. kai ačių “transporto 
darbininko“ Tharimann’o kan
didatūrai laimėjo rinkimus į 
prezidento vietą feldmaršalas 
llindenburgas, Vokietijos ko
munistai pasijuto labai pras
tai. Tatai aiškiai pasireiškė ko
munistu centro tarybos |>osė- 
dyje, įvykusiam viduryje ge
gužės mėnesio. Kaip Berlino 
“Bute Fahne” rašo, atstovai iš 
įvairių apskričių pripažino, jo
gei darbininkų masės komu
nistų taktika yra labai nepa
tenkintos. šiaur-vakarinės ap
skrities atstovas, pav. pasakė:

“Kad ir mes vartodavome 
geriausius argumentus mi
tinguose. mes. negalėdavome 
išaiškinti darbininkams,* ko
de! mes imvertėine* valdžių, 
susidėdami lyg tyčia su na- 
eioanlistais... Mes iki šiol 
davėme progą nacionalistams 
su musų pagalba nuversti 
nepatogią jiems valdžią. Mes 
klausėme musų draugų: ką 
mano darbininkai, ką mano 
partijos nariai (apie nauji; 
taktiką. “N.“ Red.), ir visur 
musų draugai pasakė mums, 
kad šita platforma mes ar
timiausiu laiku įgysime (lan
giaus minių, negu mes pa
staruoju laiku savo netiku
sia politika atstūmėme nuo 
savęs.v
Nauja taktika, kurią komu

nistai ketina vartot, kad pri
traukus minias, pasipiktinusias 
komunistų talkininkavimu Vo
kietijos nacionalistams, yra 
meilinimąsi prie socialdemok
ratų. • Komunistu centras pa
skelbė spaudoje “atdarą laiš-
ką”, kuriame kviečiama social
demokratų partija išvien su 
komunistais kovot prieš mo- 
narchistus. Minėtame cęnlrali- 
nės tarybos posėdyje buvo dis- 
kusuojitma ir šilas laiškas. At
stovas iš P talžo deltai jo pasa
kė:

“Tų musų žinksnį darbi-
ninkai suprato ne kitaip, kaip 
mėginimą prisiplakti prie 
Vokietijos Socialdemokratų 
Partijos. Atdaramjam laiške 
visiškai užmiršta kova prieš 
respublikinę buržuaziją... At
siekta tiktai to, kad darbi
ninkų eilėse įvyko sumiši
mas.“ •
Vadinasi, ir vienaip bloga ir 

kitaip negera. Kuomet komu
nistai be jokio atsižvelgimo 
kovoja prieš socialdemokratus 
ir respublikos salininkus, tai 
darbininkai smerkia juos už 
nacionalistų rėmimą. Kuomet 
gi jie siūlosi talkon socialde
mokratams, tai koręunistų pa
sekėjuose įvyksta sumišimas.

Komunistų vadai vienok da
bar nori vistick gerinus dary
ti “bendrojo fronto” maniev- 
rus į socialdemokratų pusę, 
negu klausyti minių priekaiš
tus, kad jie esą atžagareivių 
padėjėjai. \ Vokietijos Komiu- 
terno sekcijoje šiandie prasi
deda kova prieš kraštutinį 
sparną, kuris yra priešingas 
visokiems kompromisams su 
deniokratinėmis partijomis.

Bet socialdemokratai, žiūrė
dami tą kovą, sako, kad jie 
nenorį nieko bendra turėt ne 
su centristine komunistų sro
ve. Pasak Berlino “Vorwa- 
erts’o”, komunistiniai “bendro 
fronto” su socialdemokratais 
pasiūlymai yra neverti nt‘ tos 
popieros-, ant kurios jie yra 
rašomi! • • i

“DARBAS” SMERKIA KOMU
NISTINIUS TRIUKŠMA

DARIUS

Tai ko “draugas” Pruseika 
susilaukė, besiskveriidamas į 
šiltą vietelę Amalgameitų uni
jos ofise. Jam teko laikraštyje, 
kurį jisai, redaguoja, uždrožti 
storu rimbu per apikaklę savo 
draugams komunistams, savo

mylimajai Am*. Darbininkų Par-’ 
t i ja i, ir tos partijos spaudos 
organams. Ir dar kaip uždrož
ti! i

Straipsnyje “Netikusi Takti
ka“, kuris tilpo ‘‘Darbo’’ ll-aine 
numeryje, gegužės 22 d. š. m., 
sakoma, kad tam tikri gaiva
lai, kurstomi komunistų laik
raščių, daro chuliganiškus už
puolimus ant Amalgameitų uni
jos generalio ofiso; kad komu
nistų spauda sąmoningai mie
luoju, aprašinėdama tuos už
puolimus; kad komunistiniai 
triukšmadariai stengiasi sunai
kinti Amalgameitų uniją; kad 
jie tyčia stengiasi išprovokuo
ti kruvinus susirėmimus tarpe 
darbininkų ir policijos, idant 
paskui galėjus suversti už tai 
kaltę ant unijos viršininkų. Pa
galinus, tume straipsnyje sa
koma, kad tie patys suchuliga- 
nėję gaivalai “fyziškai užpuo
lė“ (t. y. kėsinosi sumušti) 
viėno Amalgameitų unijos or
gano redaktorių!

Juodžiaus nupieš! komunis
tus, aiškinus įrodyt jų suchuli- 
ganėjimą ir jų spaudos purvi- 
numą, negalima. Tas, kas pa
sakyta straipsnyje “Netikusi 
Taktika“, pastato tuos gaiva
lus visų organizuotų darbinin
kų akyse, kaipo juodrankius, 
su (kuriais joks padorus darbi- 
ninkas negali draugauti.

štai kai kurios to straipsnio 
ištraukos: ,

“Tūli nariai A. C, W. oi* 
A. New Yorke pradėjo var
toti pastaruoju laiku labai 
kristų taktiką unijos reika
luose. Beveik kiekvieną sa
vaitę tam tikras skaičius 
Amalgameitų narių daro 
‘reidus’ ant Unijos genera-
lės buveinės. Pirm kelių sa
vaičių tie patys žmonės su
rengė demonstraciją Union 
Skvere, ties namu, kuriame 
randasi kambariai Generalio
Ofiso. Tai demonstracijai ir 
tiems ‘riebiams* vadovavo bu
vę viršininkai • (komunistų! 
“N.” Red.) Lokalo 5. ‘Jewish 
Daily Freiheit’ .(komunistų 
dienraštis! “N.” Red.), ofi
cialia organas D. P. (Am. 
Darbininkų Partijos. “N.” 
Red.), išanksto garsino tą

PASIMIRĖ, — Buvęs field-
maršalas French, ‘.‘Ypres Gra
fas”, kuris komandavo Anglijos 
kareiviais pradžioje karo ir ku
ris laimėjo garsųjį Ypres mūšį. 
Šiomis dienomjs jis pasimirė 
Anglijoje, sulaukęs 72 m. am
žiaus. Jis pradėjo tarnybą kai
po jurininkas, paskui pasižymė
jo kaipo kavalerijos vadas. Jis 
pasiekė ęikuro komanduodamas 
visą Anglijos armiją kafe, ku
riame kavalerija ir pasirodyti 
nebegalėjo. Jis taipjau pasižy
mėjo kare su boerais Afrikoje, 
kur pralaimėjimą jis pavertė į 
Anglijos- laimėjimą.

demonstraci ją ir ablavas. 
šią taktiką ‘Freiheit* vadina 
‘eilinių narių tiesioginiu vei
kimu -prieš korupcija per
mirkusius Amalgameitų vir
šininkus.’ ’’
Tolinus straipsnyje pasako

jama apie kitą demonstraciją 
ties Amalgameitų unijos ofisu. 
Joje dalyvavę keletas šimtų 
žmonių. Kapitalistinės spaudos 
reporteriai šilą skaitlinę padi
dinę iki dviejų tuksiančių, o 
(’J ii uogos komunistų dienraštis, 
“Daily Worker” iš tos skaitli
nės “padarė jau 5,000.” Reiš
kia, centrinis komunistų orga
nas sukirto net ir kapitalisti
nės spaudos melagius, rašyda
mas apie Amalgameitų uniją!

Straipsnyje paskui kalbama 
apie veidmainingą komunistų 
dejavimą, kad policija neleido 
demonstrantams atsiekti savo 
tikslo. J komunistų nusiskundi
mus atsakoma:

“Be abejonės, policijos ap
sauga Unijos ofiso yra ne
geistinas-dalykas. Jo apsau
ga turi būt palys nariai. Bet 
ką gi darytų Darb. Partija 
(t. y. komunistai! į‘N.” Red.), 
jeigu tam tikras skaičius 
extra-kairiųjų pradėtų da
ryti užpuolimus ant parti
jos buveinės? Išrodo, kad 
lo^iškni kalbant, reikėtų su
šaukti kitą narių minią, 
idant apsaugojus ofisą. Tuo
met tarpe užpuolikų ir tarT 
pe tų narių, kurie sutiktų 
ginti ofisą, kiltų karas ir ka
ras tęstųsi tolei, kolei namo 
savininkas nepašauktų poli
cijos, kad apgynus savo nuo
savybę puo abiejų grupių!
šitas argumentas labai ge

rai tinka ir tiems begūdžiams, 
kurie per “Laisvės“ \ špaltas 
skalijo prieš lietuvių rubsiuvių 
lokalo viršininkus Brooklyne 
dėlto, kad to lokalo mitinge 
vasariir 19 d. komunistinių

Tamsi rudens naktis. Juodi 
debesys iš pat vakaro rūsčiai 
aptraukė visą dangų; o jų 
drėgnoj nejaukioj ūkanoj, tar
tum nepasiekti žmogaus troš
kimai l>e žymės dingo gražiai 
mirksėję tolimosios žvaigždes. 
Naktis juoda, sunki ir klaiki 
Nebematyti šauniaf liuobsian
čio mišku žvėrelio, nebesigir
di dainos sparnuočio, vien tik 
šaltas vaitojantis vėjas smai^ 
kinu supa nuo'gę, gauruotą 
mišką. Verkia ir miškas nu
lindęs. Jo nuogomis skurdžiai 
barzdančiomis šakomis, gau
siai varva šaltos rudens aša
ros. Gal ir miškui pagailo va
saros saulės, kuri vertė gam
tą gyventi, o gal savo žaliųjų 
lapų dabar vėjo draskomų ir 
sviedžiamų į pusgyves jau ap- 

Įstingusias samanas. Tylaus liū
desio apimti lapai pamažėl 
krinta nuo šakų gimtųjų, krin
ta atsargiai lyg bijodami per
traukti giliąsias mintis juodas 
tamsybės, kuri visu tamsos 
sunkumu slegia mišką, laukus 
ir kaimus. Juoda slegianti tam 
sa neapleidžia ir kareivių, ku
rie pilkose apdriskusiose rudi- 
nesc susigaužę, nemirksčdam'i 
žiuri priešo pusėn iš po nusvi
rusių senos eglės šakų. Jie 
žino, kad tik iš tos pusės tu
rės ateiti priešo žvalgai iš te
nai šviesus prožektoris reips- 
tančia šviesa apipils mišką ir 
greitos švino kulkos ims skin
ti, genėti šakas.

Antanas ir Petras senai ne
kantraudami laukia priešo. Se
nai jie išplėstomis akimis gau
do apgaunančius medžių silue
tus, pamiršę kvėpavimą klau
sos bene pasigirs atsargus žle- 
ksanli permirkusiomis miško 
samanomis priešo žingsniai, 
bet veltui. Nieko daugiau, kaip 
lik karsto baisus tamsumas ir 
keliantis sielos gilumoj kas žin 
kokį ilgesį, baimę, vėjo švilpi
mas.

šaltas šiaurys atklydęs iš 
pusiau mirusių laukų ima 
grumtis su senomis braškan
čiomis eglėmis, kur tai toli gi
lumoj miško tartum bejėgis 
vaikas klykia pelėda ir jos al
kanas ko tai išsigandęs bal
sas, kareiviams brikeliu vaka
rykštį pusiau užmirštą mūšį, 
kurio metu ištroškę žmogie
nos kšnuolės pasiutusiai blio
vė judindamos dangų ir že
mę, o jauni vyrai gražieji rai- 
tydamiesi kraujo su purvais 
sumišusiose valkoje keikė žiau
riuosius išmishis. Tos mintys 
tartum šaltos vandens srovės 
skaudžiai nupurto murzinus 
Antano ir Petro . kimus. Jie 
lyg norėdami greičiau jų atsi
kratyti sparnuotais šuoliais le
kia į savo gimtuosius kaimus. 
Antanus truputį atmeta suvar
gusią galvą, užmerkia akis ir 
svajoja 'svajoja, šit jo kaimas 
senelis. Va vi^ų sodai gėlių dar
želiai, draugai su kuriais var
go ir dainas dainavo. Vidury 
kaimo taip gerai pažįstama 
gričta, pro kurios aprūkusį lan 
gą pirmą kartą pamatė sau
lės šviesą ir tą žiaurų neteisy
bėmis permirkusį pasaulį*. 
Nors ir tenai Antanas apart 
sunkaus padienio darbo ir 
juodos žiauberis duonos, ge
resnio nieko m matė, tačiau 
taip norėtų jis dalia r jame 
gyventi, darbuotis. Tenai jis 
perlytas nuskaręs ganė sveti
mųjų bandas, paskui per ber
ną tarnavo ir išmokintas tam
siųjų Lietuvos miškų dainuoti 
dažnai skundėsi vargo sunku
mu dainoje. Tartum nerandam 
čios ramybės marių vilnys iš- 
krykusiai bėga visoki atsimi
nimai pro jo pusgyves namie
go išvargintas akis. Mulo jis ir 
niotįną diiug labiau pasenusią 
giliau įdirbusiu veidu, kuri sė
dėdama ant neaukšto medinio 
slenksčio grįtelės, •neatitrauk
dama akių ž|uri į tą šalį, ku
rion miuždama karo vėsula 
nusinešė jos paskutinę laimę— 
mylimą ^unų. šypuliais rodos

triukšmadarių malšinti buvo 
atėję svetainės užvaizdą ir spe
cialia svetaines policistas. Prieš 
triukšmadarius, vartojančius 
smurtą, be policijos pagalbos 
apsieiti negalima! Ve ką sako 
“Darbas” rubsiuviams.

Po to seka šitokie išvedžioji
mai :

“Nuo 1917 metų ant Union 
Skvero nepavelijama rengti 
demonstracijas, jeigu nėra 
permito nuo policijos. De
monstracijos rengėjai pui
kiai žinojo tą faktą, kad be 
policijos leidimo negalima 
bus surengti demonstraciją. 
Jų advokatas mėgino gauti 
leidimą, bet negavo. O visgi, 
nežiūrint to, kad ir žinojo, 
jogei delei to gali kilti su
sikirtimas su policija, de
monstraciją jie neatšaukė. 
Kodėl? Todėl, kad jie tikė
josi, kad bus gal areštų, gal 
bus tūli žmonės sužeisti, ir 
tuomet visą atsakomybę bus 
galima suversti ant Unijos 
vyriausybės.”
Žodžiu, “Darbo“ straipsnio 

autorius aiškiai sako, kad ko
munistų vadai yra pasiryžę neV 
iššaukti darbininkų kraujo pra
liejimą, kad tik ' gavus “mc- 
džirfgos” unijos viršininkams 
šmeižti!

Ir visą šilą begaileslingą ko
munistinio chulizanizmo pa
smerkimą turėjo įdėti i “Dar
bo“ špaltas pats lietuviškų ko
munistinių chuliganų vadas — 
Pruseika.

I Jeigu jisai butų neįdčjęs jo, 
tai jisai butų netekęs “džiabo”. 
Už dolerį tasai gaivalas jau ne 
pirmą kartą > atsižada savo 
“principų“.

Tol. Lafayette 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai. /

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

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

P. čiučelis.

Kryžius.
sulaužyti prakeiktas ginklas ir 
vėjo sparnais lėkti j tą šalį, 
kurioj liko tiek daug pasaulio 
turtais nepamainomo. Kame 
pirmą kartą ištarė “motin”, 
kaine gimė pirmosios meilės 
dainelė liūdnesne už girios 
ošimą, kai jis visu jaunuolio 
sielos karštumu pamylėjo var
go mergelę. Abu jie tuomet 
tarnavo svetimiems, abu vie
nodai sunkiai už menka atlv- 
ginimų .dirbo, tariau ne minu
tei neapleido šviečiantis geres
nės dienos žiburėlis. Baigias 
sunki vasaros darbo diena, i>‘ 
lindęs iš užmiško • pilnas sidab
ro mėnuo ima dairytis užmi
gusiais sodais, o Antanas pa
miršęs vargą skubinas prie Ju
lės šeimininko sodo, kur po 
nusvirusiomis liepos šakomis 
jie dažnai iki aušros prasišne- 
ka. Jautriai prisiglaudžia Jule 
prie bernužėlio krutinės ir 
klausiančiai žiūrėdama į jo 
akis laukia, kada šis pasakys 
stebuklingą ž<xlį “myliu”. An
tanas tartum suprasdamas, kad 
tik meilė viena begali nutildy
ti vargais ir skurdu užnuody
tą jo krutinę daug kartų kar
toja tą žodį ir jie abu supaib 
čiais meilės sparnais lekia į 
gražų svajonių pasaulį. Viskas 
tuomet rodos nutyla, rodos ir 
m'eganti prigimtis jaučia ga
lybę meilės, kuri viena valdo 
ir tvarko švariuosius troški
mus. Dingo vienok tas, kaip 
jauki svajonė, kaip sapnas. 
Antanas tarsi pabudęs iš min
čių miego vėl pajunta, kaip 
baisiai slegia iš visų pusių ak
loji tamsa. Klausydamasis kaip 
vienodu žiurbiu šlamėjimu var
va per nuogas šakas smulkus 
lietus, jis pasijunta vienas vi
sų apleistas, paskirtas mirti 
nežinia už ką toli globoje tam
saus miško. i

Staiga, perskrosdama juodą 
nakties tamsą sušniokščia vir
šuj miško šviesi rak it ta. An
tanas krūpteri ir sulaikydamas 
alsavimą laukia, kada pasiro
dys priešas. Ilgai jis jo ieško 
akimis, ilgai klausos, tačiau 
nieko nesigirdi. Kapų žiurbi ir 
tamsi vienodumą dvelkia iš 
visų pusių. Miškas ošia tą pa
čią nesuprantamą dainą ir kur 
tai toli toli gal nebetekęs pa
stogės ima girdžiai staugti kai 
mo šuo. Liūdnas ilgesys api
ma Antano sielą.- Jis jaučia, 
kaip širdis tartum išsiveržti 
norėdama iš krutinės nenu
rimstančiai plasta, kaip visu 
kimu kokios lai karštos, ųe- 
jaukios srovės bėga skaudžiai 
jį gnybdamos ir tuomet patai
sęs jis ant akių užsmukusią 
kepurę pradeda pamažėl sa
kyti savo draugui:

“Andai Matulis sakė, kad 
gyvenimas žmogui duotas dėl 
džiluigsmo, dėl laimės. Jis kal
bėjo, kad žmogus tai viskas, 
reiškia visko valdovas, kuris 
sutvėrė žemę, o mes, Petrai, 
a, kas mes dabar? Sunku at
sakyti rkas mes esam ir delko 
gyvenifm ir kiek daug tokių, 
kurie klauso saujelės savo 
ekriaudikų,“ — tęsė jis ranko
je spausdydamas šaltą grana
tos metalą. “Sėdim va, senai 
sėdim, o ko čia sėdim? (Sėdim 
kad žmogų užmušti, kuris nie- 
no pikto mums nepadarė, kurį 
gal visa širdimi pam.vletumėm 
pažinę. Džiaugtis, gėrėtis žmo
gumi turėjo mus išmokinti 
bažnyčia, o dčibar ji palaimino 
mus ir liepė žmogžudžiais/falti. 
Atcisj mes jį nušausime ir kiek 
mums iš to naudos, nieko, nič 
nieko, tik paliks sąžinė ir ran
kos kruvinos. Gal būt, kad ir 
tas, kurį mes norim užmušti 
yra taip pat vargšas darbinin
kas, prievarta atplėštas nuo 
darbo ir savo šeimynos. Gal 
ir jo žmona, vaikai našlaičiai 
kasdien ašarose plusta, taip 
visi mos nelaimingi įrankiai 
plėšikų,” sako Antanas. Jo 
balse girdis skurdus nusimi
nimas ir skausmas.

(Bus daugiau)
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Devyni žmonės mirė 
nuo karščio

idte į Naujienų Ofisą, o mes 
su mielu noru suteiksime visas 
reikalingas informacijas tame 
reikale ir pagelbėsime Jums 
prirengti visus reikalihgus do
kumentus ir tada 
ramus ir smagus 
kelionės.

Naujienų ofisas
8 vai. ryto iki 8

galėsite būti
laike visos

atdaras nuo 
vai. vakaro, 

1739 S. Halsted St.

irKarštis vis dar tebesitęsia 
kasdie vis daugiau aukų pasi
ima. Užvakaj dar devyni žmo
nės mirė nuo karščio. Vakar 
karštis buvo nė kiek noinnžes- 

' nki ir daug žmonių mirė,. bei 
tikru skaitlinių dar neturima.

Karštis siaučia visoje šalyje 
ir kaip apskaitoma, jau 140 
žmonių mirė nuo dabartinių 
karščių.

Kaip aiškina oro biuras, da
bartiniai karščiai pasidalė dėl 
“oro blokados” Atlantiko 
denyne, kuri neleidžia orui 
sai cirkuliuoti. Todėl oras 
dien darosi vis karštesnis, 
karščiui dar galo nematyt,
galės tęstis dar keletą dienų. 
Jei kur ir bus lietaus, jis ne
daug tepagelbės.

Vakarinės gi valstijos vis dar 
i šalty gyvena. Montana Valsti
joj buvo net keturi coliai snie
go, kuris betgi greitai nutirpo. 
Ji J® buvęs naudingas javams.

Lietuvių Rateliuose.
Cicero

Vietos žinių žiupsnelis

TURTINGIAUSIAS AMERIKIETIS. — Fotografija turtin- - 
ginusio amerikiečio, senio John D. Rockefeller, perduota iš New j 
Yorko Chicagon telegrafu.

C ’V

No. 2127. Vasarinė suknia su ap- arba krasos ženkleliais kartu su 
temptu Staniku ir plačiu sejonu. Vie
na’naujausios mados suknių.

Paveikslas parodo kaip lengvai ir 
paprastai ši suknele pasiuvama.

Jeigu pirksi materiją, tai pirk to
kią, kuri turi dideles gėles, nes tokia 
materija yra paskiausios mados žo
dis.

Sukirptos mieros JG metų, 3G, 38 ir 
40 colių per krutinę. .36 mierai rei
kia 8 H yardo 36 colių materijos ir 
% yardo skirtingos materijos juos
telei ir apikaklei.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę! 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina j 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus1

van- 
liuo- 
kas

Ir
Jis

Pereitą sekmadienį iškilmin
gai švęsta 10 metų sukaktuvės 
vietos klebono II. J. Vaičuno 
kunigavimo. Dalyvavo daug 
svetimų kunigų, o vakare buvo 
vakarienė. Kadangi 
buvo du doleriai, tai 
parapijonys dalyvauti 
ir dalyvavę tik, taip 
pati smetona.

įžangos 
paprasti 
negalėjo 
sakant.

atstovai vieni negali tiek daug 
ištesėti, čia reikia juos padrą
sinti, ir galutina apvalyti SLA. 
2-rą apskritį nuo komunistų 
diktatūros. ' '

Tikri SLA. nariai ir patriotai 
šios organizacijos, o ne apsiipė- 
teliai, kaip bolševikiukai. priva
lo kreipti domėsį į gręsiantį 
pavojų visai musų organizaci
jai. Kaip girdėjau, musų kuo
pos atstovai padarė girtiną žin- 
ksnį, apleisdami komunistų ap
skritį ir įkurdami laikinąją 2- 
ro apskričio komisiją, prie ku
rios prisidėjo dar keletas kitų 
kuopų.

Kiuri turėjo kitą daryti su 
tokiais -nactialais7 Jeigu musų 
atstovai negavo nū žodžio kai- 
l>eti apie kuopos įnešimą, ir pir
mininkas apskričio tai pareiškė, 
tai jau gėda butų kitų kuopų 
atstovams tylėti ir leisti per 
pirštus taip lengvai.

Nereiks gal mums northsidie- 
čiams daug girties, bet primin

siu, kad maskvinius draugučius 
apvalėme iš unijos, Ch. Sav. 
Pašelpos Draugijos ir Viešojo 
Knygyno, o dabar ncxt valy
mas, draugučiai, iš SLA. 2-ro 
apskričio. Turbut visas guštas 
tavorščiai išstmufino ir susime
tė Bridgeporto kolionljon. Ta- 
varščiai, užtikrinu ir čia nepa
sislėpsite.

Visų narių lankymąsis susi- 
rinkiman yra svarbiausias rei
kalas gerovei musų organizaci
jos. x

Eilinis narys.

Sis tas iš North Sidės
Kalbėjaus su rengėjais North- 

sidės Liaįuvių Draugijų Sąry
šio išvažiavimo, kuris įvyks ne
kėlioje, birželio 7 d., Jeffenso- 
no giriose. Pasakojo, kad iš
važiavimo programa busianti la
bai gera. “Naujienų” redakto
rius P. Grigaitis pasakysiąs vie

ną iš žingeiilžiausių prakalbų, 
kokios dar Jeffersono girios ne
sančios girdėjusios. Daktaras 
A. Montvidas -kaip ir visuomet 
kalbėsiąs trumpai, bet storai. 
Brolis Uktveips papasakdkiąs 
gana daug “fonių” apie fliso 
svieto galus. Pirmyn choras 
linksmins dainomis ir Bijūnėlis 
žaidimais ir dainelėmis. Nėra 
abejonės, kad šitas išvažiavimas 
bus vienas iš sėkmingiausių 
patenkinime susirinkusios pub
likos, Vienas iš rengėjų tūzų 
da pridūrė, kad tie, kurie neda- 
yvausią šitame išvažiavimo, 
gailėsis, o išgirdę apie šio išva
žiavimo programą nuo dalyva
vusiųjų jausis tarytum musę 
.perkandę..

Tad visi keliaukime rytoj j 
šį išvažiavimą.

Rašo Nemunas.

(Tąsa ant tt-to pusi.)

• Boise, Idaho, buvo didele 
na.

BUDAVOJA NAUJĄ 
MIESTELĮ

Netoli Kenoshos budavojamas 
gražus “paežerių miestedis.“

eis maudyklos.
aviacijos stotys.

Rodkef eller - McCormjck’ienės 
svajonės apie ideali “paežerlo 
miestelį,” jau yra įkūnijama. 

IJau pradėta budavoti miesteli į 
!pietus nuo Kcnosha. Miestelis 
busiąs idealis ir budavojamas y- 
ra po piežiura Krenn and Dalo.

Visu pusketvirtos mylios eže
ro pakraščiu 
prieplaukos,
Visas paežoris priklausys mies
tui ir todėl juo galės naudotis 
visi gyventojai. Toliau pakraš
čiu eis platus bulvaras, o dar 
toliau 150 akrų parkas. 25 ak
lai liko pavesti mokyklai, kuri 
turės didelę žaismavietę. Mies
telio pakrašty gi bus golfo lau
kas. Gatvės gi, išėmus bulva
rą, bus vingiuotos. Vi-sos gat
vės bus apsodintos medžiais, o 
žymesnieji namai bus pabuda- 
voti gabaus 
Edvvin Krenn, 
Dato firmos.

Susisiekimas
ras Chicago and Northwestern 
geležinkeliu, North Šilote Inter- 
urban elektriniu ir Sheridan ke
liu automobiliais.

arch Rektoriaus 
iš Krenn and

taipjau bus ge-

Ekskursantu atydai
manote atlankyt!
Lietuvoje, snia- 
laiką pas svetin- 

prisiminti savo

Jankau 4-Vietos biznierius p. 
kas atidalrė naują vaistinę prie 
15 ir 49 Ct., naujame name. 
Linkimo geriausio pasisekimo.

Jau bilvo rašyta, kad L. L. 
Name yra tuščia kampinė san
krova, 
pas v • ei a

Tai yra geriausias kam
ine Ciceroje. Pinnieu 

laiko sankrovą p.p. Narbu
te Ramdžius,' bet jiems biz- 
tik &erai ėjosi, kad jie tu- 

didesnę vieną, 
už paliuosuotąją 

didelės

nis 
rėjo keltis į 
Girdėti kad* 
vietą eina didelės varžytinės, 
nes kiekvienas nori ją gauti.
Butui>utų geistina, kad varžyti
nes laimėtų švarus biznierius.

Ateinantį sekmadienį bus di
delis SLA. vietinės kuopos su
sirinkimas. lai bus prisirengi
mas prie išvažiavimo, kuris j- 
vyks birželio 14 d., White 
Eagle G rovė., Lyons. Visi bus 
vežami basais. Ti kieta i jau 
platinami, lame susirinkime 
taipjau bus išduotas raportas 
iš 2-ro apskričio suvažiavimo. 
Gaip girdėtis, apskritis skilo, 
tad žingeidi! bus išgirsti pačių 
delegatų pranešimus. Nors jau 
jau laikriaščiuose apie tai bu
vo rašyta, bet niekurie laikraš
čiams netiki. Narių pareiga 
yra lankytis į susirinkimus ir 
reikalui priėjus, drąsiai tarti 
tiesos žodį. Antras apskritis 
jau per niekinį laiką yra gana 
privarginęs ir jeigu paskutinia
me susirinkime skilo, tai nie
ko stebėtino nėra; galima tik 
stebėtis, kad tai ankščiau neat
sitiko.

—Teisingas.

North Side
Svarbus susirinkimas

JAU PASTATYTI!
, • j i ’ ■ •
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šitie puikus dviflečiai taip išrodė pora mėnesių atgal, dabargi jie jau beveik visai išhangti, ir į kokią savai
tę laiko jau galima bus kraustytis į juos gyvenai. Jie randasi ant Auburn Avė. prie šv. Jurgio bažnyčios.

Dešimts M. J. Kiro naujai statomųjų namų jau kone visai išbaigti, ir yra dideliu 
pagražinimu Bridgeporto.
Penketas šitų namų yra brangesni kitas penketas pigesni, bet visai savo rušyj yra 
pigiausi sulig jų tikros vertes.
Penki dviflečiai prieš pat šv. Jurgio bažnyčios yra pavyzdys gražių modemiškų 
namų. Juose yra visi naujausi intaisymai ir patogumai: 0

Perdem vartota geriausia medžiaga
Du f lėtai po šešius kambarius kožname
Karštu vandeniu šildomi
Geriausi boileriai

1 Marmurinės grindis, toilete ir priešakyj
Koklinis stogas
Octigen plytų frontas

Ateikite, pamatykite, ir persitikrinkite patis, jog tai yra jums puikiausios rezi
dencijos.
Kaina šitų namų yra tik $16,500.
Įmoket galima tik $5000, o kas lieka išinokėsit kaip rendomis.
Už paskolų nereikia jokio komišino.
Sutaupykite banko ir agento komišinus, pirkdami tiesiog nuo savininko.
Kiti penki namai yra patogiausi darbininkų šeimynoms. Dviejų f lėtų po keturis 
kambarius, kambariai visi dideli, į miega mus pareina po tris lovas. Visų šitų 
namų f lėtai jau išrenduoti po $40.00 į menesį. Kaina kožno iš šitų namų yra 
$11,500. Įmoket galima tik $2500, o kitą kaip rendomis. Už paskolą nereikia 
mokėt komišino.
Namai randasi šitose vietose;

3432 So. Union Avenue
3129 So. Union Avenue f

. 3529 Ix)we Avenue 
3531 lx)we Avenue 
4004 So. Talman Avenue ’ *

Ateikite, pažiūrėkite, pasigrožėkite, ir pasirinkite sau vieną.
Pirkite tiesiai šuo savininko, tai sutaupysite agento ir banko komiši- 
ną — ne mažiau kaip po tūkstantį dolerių ant namo.

M. J. Kiras Real Estate Improvement Co.
3335 South Halsted Street .

Phonc: Yards 6894
Savininką galima sutikti prie namų ant Auburn Avenue ir 32-ra gatvė, nodelioj nuo 1-os vai. iki 5 vai. po 
piet, arba išryto ofise, taipgi! kas vakarą po 5 vai. vakare.

SLA. 226 kp.Jaikys savo mė
nesini susirinkimą nedėlioj, bir
želio 7 d., 9:30 vaL iš ryto. Na
riams yra būtinas reikalas šia
me susirinkime dalyvauti, nes 
kaip žinote, musų delegatai 2 
apskr. buvo komunistų ujami 
už kuopos įnešimą. Kadangi 
apskrity viešpatauja pilna dik
tatūra ir kuopų teisės yra trem
piamos, tai mes, eiliniai nariai, 
privalome rimčiau į Maskvos 
agentus žiūrėti. Rimtų kuopų

Visi, kurie 
savo gimines 
gini praleisti 
gus lietuvius, 
jaunas dienas praleistas gimti
nei šaly, rengkitės skubiai į ke
lionę, nes jau mažai laiko beli
ko iki Naujienų ekskursi- 

už" jos; laivas Olympic išplauks lie
pos (July‘ 9 dieną -vakare. Su 

Nauj'enų: Pattcm Dept., 1739 So..Naujiena ekskursija yra daug nlarA/l ( ninan’n II | •* v */ */ o
, J " ' ,J,   -  ,. togiau važiuoti, nes mes ture-

; darni patyrimą lame darbe, ge-
■ riausiai prirengtam pasažierius, 
: aprupinalm visuokuom reikalin- 
: gu kelionei, nurodom visokius 
. atsargumus reikalingus, sten- 
[vgiamės kaip galima pigiau ir

patogiau išrengti pasažieriti® Ir 
duodam palydovą, kuris kelio
nėj rūpinas už savo pasažierius, 
ir apgina jų reikalus. O prie to 
smagu ir važiuoti su Naujienų

■ ekskursija, nes susirenka gana 
didelis būrelis lietuvių ir laivų

; kompanijos stengiasi užganė
dinti savo pasažierius ir suren- 

I gia jieniis daug visokių pramo
gų, taip kad kelionė išrodo kaip 
balius su įvairios rūšies smagu
mais (taip mums rašo buvę eks
kursantai).

Taigi kurie manote važiuoti 
į Lietuvą su Naujienų ekskur
sija, nevilkindajni ilgai, bet

sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Halsted St., Chicago, III.

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

siųsti man pavyzdį No...............
Mieros ...........z............. per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame | senu* ir nauju* namu*, taipgi dirb

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, I n c.
A. BARTKUS, Prra.

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

LAIMĖJO PRIZĄ. — Edna 
Ferber, kuri laimėjo metinį Pu- 
litzer $1,000 prizą už geriausią 
pereitais metais Amerikoje iš
leistą apysaką. Jos prizą laime-

kaip galėdami greičau atslanky-jusi apysaka “So Big”.
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Bridgsportas
SLA. 36 kp. susirinkimas

Pereito 
Lietuvių 
mėnesinis 
rinkimas,
tlingas, kokių retai būna.

trečiadienio vakare. 
Auditorijoje. įvyko 
SLA. 36 kuopos susi- 
kuris buvo gana skai-

Mat

konferenciją turėjo išduoti savo 
raportą, o daugelis žinojo, kad 
ta konferencija skilo ir kad da
lis delegatų išėjo delei bolševi
kų arogantiškumo, todėl dabar 
kiekvienas ir ėjo susirink iman, 
kad išgirdus ką 'pasakys patys 
delegatai apie tą konferenciją. 
Kadangi buvo, didelis pasidalini
mas nuomonių, tai susirinkimas 
tarpais buvo išdalies- triukšmin-

bolševikų viešpatavimu, su bol
ševikų vertimu SLA. kuopų 
vien į savo partijos kuopas, tę
sis ir toliau, iki SLA. nebus ap
valytas nuo tų komunistinių 
guštų. Jie naudojasi visuotina 
apatija, narių nesilankymu į su
sirinkimus ir todėl jiems pasi
seka laimėti. Bet kada nariai 
pasijudins, kada patys pradės 
organizacijos reikalais rūpintis, 
o ne pavesti juos globai keliu 
neatsakomi ngų bolševikų, tai 
bematant ir 36 kp. ir pats 2-as 
apskritis pataps tikrai SLA. da
limi, o ne bolševikiškomis guš- 
tomis. Reikia tik, kad patys 
nariai rūpintųsi savo reikalais 
ir skaitlingiau lankytųsi į susi
rinkimus.

-•-Delegatas.

Apvogė cigarų dirbtuvę

31 <1. vagiliai apvo-

Ispradžių sekė įvarius rapor- 
i. Ypač buvo nemažai kalbė- 

apie raportą komisijos per- 
mi-

tai 
ta 
žiūrėjimui finansų knygų, 
rus finansų raštininkui A. Sta- 
niuliui. Knygos buvo vedamos 
gerai ir mėnesinės duolcs pilnai 
sutinka, bet nesutinkama 
delei įstojimo mokesnių, 
organizatorių yra apie $100 
žiau, negu knygos rodo.
vesta tai pačiai komisijai surast 
tuos pinigus.

Po kelių kitų komisijų rapor
tų prieinama ir prie raportų 2- 
ro apskričio delegatų. Veik vi
si delegatai pažymi, kad konfe
rencijoj nieko svarbesnio nenu
veikta, tik išklausyta raportų 
ir padaryta keli labai menki ta
rimai. Betgi konferencija bu
vo gana triukšminga ir dalis de
legatų ją apleido, negalėdami 
pakęsti bolševikų pasityčiojimų 
ir arogantiškumo. Daugelis 
kaltina bolševikus, kad jie ne
deramu elgesiu privertė delega
tus apleisti konferenciją ir tver
ti naują apskritį. O kada pa
čių lx)lše*vikų arogantiškumu iš
varyti delegatai ėjo lauk, tai 
bolševikai, kaip kokie piemie- 
nys, švilpė, plojo ir trypė kojo
mis iš džiaugsmo, kad jiems ne
pageidaujami delegatai aplei
džia konferenciją. Bolševikai 
delegatai bandė teisintis ir gin
ti savo draugus, bet ir jie nie
ko rimtesnio savo draugų ap
gynimui pasakyti negalėjo, ne
galėjo pasigirti ij‘ konferencijos 
nuveiktais darbais, nes jų ne-

gr lietuvio .1. 
ginų dirbtuvę 
Place. Išnešta 
daug tabako, 
nuostolių viso

prie 815 \V. 34 
16,000 cigarų ir 
Vagiliai pridarė 
už $1,200.

Brighton Park
Keistučio Kliubo susirinkimas

tik 
nes 
ma -•

Išklausius delegatų raportus, 
‘ duodama įnešimą visiškai at-

Lietuvių Keistučio Pušelpinio 
Kliubo susirinkimas įvyko ge
gužės 3 dieną, McKinley par
ko svetainėje. Pirmininkui J. 
Aleksandravičiui susirinkimą 
atidarius, buvo priiinami nauji 
nariai. Prisirašė du. Protokolas 
skaitytas ir priimtas su patai- 

Įsymu. Raportuose apie ligonius 
pasirodė, kad šiuo laiku ran
dasi apie vienuolika sergančių 
narių. Tai gana daug, bet iš 
ligonių lankytojų pranešimo 
paaiškėjo, kad didžiuma jų 
serga nepavojingom ligom ir, 
reikia tikėtik, greit pasveiks. 
Žmogus juk ne geležinis; kar
tais pasitaiko susirgti, o ypač 
tokioj didžiulėj organizacijoj, 
kaip šis kliubas. Kur daugiau 

| narių, ten daugiau ir susirgi
mų. Čia jau buvo sukelta daug 
(liskusijų ir.ginčų. Mat ligonių 
lankytojai pranešė susirinki
mui, kad jie nuvykę atlankyti 
ligonį neturi ant ko pasirašyti,! 
raštininkas J. Gasiuna& nepri- 
siunčla ligoniams tain tikrų 
Į lankų, ant kurių lankantys li
gonį* turi būtinai pasirašyti; o 
antras, tų pačių ligonių lanky
tojų pranešinuis, kad raštinin
kas Gasiunas, busdamas na
rinį paraginimą atlankyti ligo
nį, nepažymi kokiom dienom 
jis turi lankyti. Visi, kurie tik 
buvo skirti atlankyti vieną ar 
kitą ligonį, tai patvirtino. Dėl
to ir ginčytasi. Gasiunas aiški
no susirinkimui, girdi “dėlto, 
gerbiami draugai, aš negalėjau 
prisiųsti ligoniams blankų, kad 
man A. Jusas jų nepridavė.” 
Nors ir buvo ant vietos paste
bėta Gasiunui, kad A. Jusas 
netik kad teisės, bet ir nieko 
bendro su blankom neturi. Jos 
randasi kliubo knygų šėpoje; 
šėpą gi knygius per, kiekvieną 
susirinkimą laiko atvirą, o jei
gu ne knygius, tai kliubo pir
mininkas ją atrakina, nes
šiedu turi šėpos raktus. Ir ko
dėl Gasiunas negali kreiptis 
prie jų 'blankų, Bet kur tau, 
ne Gasiunui skaitytis su teisin- v

gom pastabom. Jis užsigeidė, 
savo apsileidimą primesti A. 
Jusui ir liek. Negana to, iš su
sirinkimo duodama klausimai, 
kodėl Gasiunas prisiųsdamas 
nariam paraginimą atlankyti 
sergantį nepažymi kokiom die
nom turėtų būti sergantis at
lankytas. Ir vėl Gasiunas aiš
kina ir sako: “Aš nė vienam 
nežymėjau kokiom diėnom jis 
turi lankyti sergantį ir nežy
mėsiu; katram kurioj dienoj 
geriaus patinka, tegul nueina 
ir atlanko. Ir taip, manau, bus 
labai geirai.” Bet pasiremiant 
kliubo konstitucija pasirodė, 
kad toks Gasiuno aiškinimas 
niekam tikęs. Konstitucijoj 
apie lai ve kas yra pasakyta. 
Skyrius 12, paragrafąs 7: “'Raš
tininkas ligoniui gi pasiunčia 
blanką dėl pasirašymo lanky
tojams. Laiškais gi pažymi ko
kiom dienom turi atlankyti, 
taip kad visi lankytojai nesu
eitų vienų dieną.”

Seka įvairių komisijų bei de
legatų raportai. 'l ietuvių Audi
torijos delegatų raporto nebu
vo, nes neatsilankė į susirinki
mų. Vakaro komisijos rapor
tas paliktas sekančiam susirin
kimui. Spulkos delegatų, Dra
mos Skyriaus komisijos, A. A. 
Žemaitės paminklui komisijos 
raportai priimti. Knygiaus ra
portas paliktas ant toliaus. 
Valdybos raportas, kaslink per
žiūrėjimo kliubo turto, priim
tas. Valdytos raportas, kaslink 
ištraukimo kliubo pinigų iš 
miesto banko ir padėjimo į ku
rį nors lietuvių bankų, palik
tus ant tolinus. Kontroles l<o- 
misijus raportas priimtas. Nau
jai išrinkto kasieriaus kaucija 
tapo priimta ir jis nuo dabar 
pradės eiti savo pareigas.

Gasiunas pridavė rezignaci
ją iš raštininko. Rezignaciją 
palikta priimti sekančiam su
sirinkimui.

J. Aleksandravičius pareika
lavo trečiųjų teismo prieš Jo
nų Kondrošką. Kaip kurie sten
gėsi kalbėti, kad dalykas esąs 
labai neaiškus, bet visgi galų 
gale,' paaiškėjo ir J. Aleksand- 
lavičiaus reikalavimas tapo 
išpildytas. J. Aleksandravičius 
pasiskyrė tris teisėjus ir Kon- 
droška tris, o šie šeši išsirinks 
dar vieną už pirmininką ir bus 
sudarytas trečiųjų teismas. 
Mat Aleksandravičius traukia 
Kondrošką teisman už tai, kam 
jis melagingu bud u primetė 
jam (Aleksandravičiui) pasi- 
grobimą kiiubui priklausančio 
komiso.

Po to eina įvairių bilų ap
mokėjimas. Visos reikalingos 
apmokėti bilos nutarta apmo
kėti, tik už konstitucijos pa
darymą komisijai nemokėta, 
nes pasirodė, kad konstituci
ja iš komisijos pusės ne per- 
geriausia padaryta, o antra, 
tai tarp komisijos narių įvyko 
neis us i pratimas. Veinas tos ko
misijos narys, A. Jusas, porų 
mėnesių atgal pridavė už ‘sa
vo darbą' susirinkimui bilų 3 
dolerius. Tai, rodos, .nedaug ir 
susirinkimas vienbalsiai nuta-

misijos nariai šiam susirinki
me pradėjo daugiau reikalauti, 
negu po 3 dolerius. Jonas Koil- 
droška pašokęs pradėjo “kal
bėti” taip: “Gerbiamieji, A. 
Juso buvo tikrai begėdiškas

tik

tą komunistinę 
apskričio konfe- 
tik vienos parti-

todėl neapsimoka 
bolševikų apskričio,

apskričio, bet bolševikai nelei
džia tą įnešimą tuoj svarstyti. 
Jie tęsia susirinkimą kiek galė
dami, duoda visokius Įnešimus, 
juos ilgai svarsto ir tik po 11 
vai. nakties, kada daugelis na
rių jau apleido susirinkimą, 
prileidžia svarstyti tą Įnešimą. 
Įnešėjai nurodo, kad 2-ras ap
skritis ištikrųją yra bolševikų 
apskritis, kuris panaudoja SLA. 
vardą vien vedimui komunisti
nės agitacijos; kuopoms siun
čiama tokius kalbėtojus, kurie 
kalba vien apie komunizmą, o 
SLA. kuopos 
savo iždų už 
propagandą;
rencijos būna
jos konferencijos ir jose neko- 
munistai delegatai net balso ne
gali gauti.
36 kuopai 
prie tokio
kuris vistiek nieko geresnio ne
nuveikia ir jokios naudos SIaA. 
kuopoms neneša. Komunistai ke 
lia triukšmą, nes, jie patys jau
čia, kad jiems teisintis nevyk
sta, nes neturi kuo pasiteisinti. 
Komunistai pradeda karščiuotis 
ir net siūlyti šimtines, bet grei
tai nutyla. TeČiaus, kadangi 
susirinkime buvo pasilikę veik 
vieni bolševikai, o kiti nariai 
jau. buvo išėję, nes jau buvo 
netoli 12 vai. nakties, tai bol
ševikams pasisekė įnešimą at- 
mestį.

Bolševikai baisiai apsidžiaugė 
aplaikę tą laimėjimą, mat 
“Trockio Šėrai pakilo,” kaip iš
sireiškė vienas narys. Bet ar 
ilgam? Prasidėjusi kova su

reikalavimas reikalauti tris do
lerius už konstitucijos darbą 
ir jeigu Jusui tiek daug užmo
kėta, tai mums turite daugiau 
užmokėti, jau nors po penkis 
dolerius.” Čia jo griausmingą 
kalba palydėjo Antanas Ožo- 
las ir Ignacas Sholtmanas. A. 
Jūsas permatydamas, kad tam 
jų užsispyrimui nubus- galo, 
pareiškė susirinkimui, kad jis 
sugražina tuos 3 dolerius kliu- 
bui atgal. Pinigai tapo priimti 
ir dalykas užbaigtas. Taigi 
daugiau nė vienam tos komi
sijos nariui nebTis mokama už

Kaip ten nebūtų, 1>et visgi 
šio susirinkimo eiga buvo daug 
rimtesne, negu kelių pastarų
jų^ O gal dėlto, kad orui at
šilus kiekvienas, kad ir labiau
sia pakrikusiais ar užkietėju
siais nervais tampa gamtos ap
galėtas ir priverstas susirinki
mą' greičiau baigti, kad galė
jus išeiti ant tyro oro.

Sekantis susirinkimas bus 
se p tinta di«em y, birželio 7 dienų, 
iM.’dKinley Parko svetainėje. 
Kaip nariai taip ir norintys 
prisirašyti prie šio kliubo, pra
šomi atsilankyti, 
prasideda lygiai 
dą po pietų.

Susirinkimas 
pirmų valart-

Ant. J ūsas.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausi j j paštų (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei-

kia klaust prie langelio kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat- 
vės, pasakant laiško N ŪME*

ANKSTYVOS VASAROS
TRUBELIAI

MĖTINES MIRTIES 
SUKAKTUVĖS 

STEPONAS STANKUS’
Musų mylimas tėvas persisky
rė su šiuo pasauliu sulaukęs 5<> 
metų amžiaus, birželio 7 dieną, 
1924 m., ^1 vai. dieną. Paėjo iš 
Vileišių kaimo, Kuršėnų vals
čiaus. Amerikoje išgyveno 14 
metų.

Paliko dideliame nuliūdima 
Amerikoj dukterį Juzefą Pet
rauskienę, žentą Franciškų Pe
trauską ir brolį Stanislovą 
Stankų, o IJetuvoje moterį, dvi 
dukteris ir vieną sūnų. Pamal
dos už viellonio sielą bus laiko
mos Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje panedėlyje, birželio 8 
d., 1925, 8 vai. iŠ ryto.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti pamaldose.

Nubudę ir pilni gilios šlei
va rtos liekame,

J. ir F. Petrauskiai ir 
Stanislovas Stankus.

Vasara prasideda birželio 
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa-. 21, 1925, 4:50 vai. vakare, 
žymėta. Laiškus paštas laike Centraliniu laiku arba 5:50 

pa- vakare Eastern laiku ir tę
sis 93 dienas, 14 valandų ir \ 
54 minutes. Atėjusi anksti 
vasara visuomet atgabena 
su savim skilvio ir žarnų li- 

’gas, suprantama, dėl netin
kamo maisto, dėl permainų 
iš karštų dienų j šaltas nak
tis, dėl permainos vandenio 
ir t. t. Vasaros Golden 
Rule” yra: Visuomet užlai
kyki! savo vidurius liuosais 
ir išvalytais! Su pagelba 
Trinerio Karčiojo Vyno la
bai lengva prašalinti visus 
nesmagumus. Trinerio Kar
tusis Vynas greitai prašali
na visus nereikalingus da
lykus iš skilvio, atbudavoja 
normalį virškinimą, pagelb
sti veikti kepenims ir inks
tams ir sustiprina visą kū
no sistemą. Nesenai M r. Zig. 
Siemianowski rašė mums iš 
Cahton, Ohio: “Juo ilgiau 
aš vartoju Trinerio Kartųjį 
Vyną, tuo labiau aš supran
tu, kaip daug jis pagelbsti 
ir aš norėčiau, kad kiekvie- 
nąme name jis rastųsi.” Pir
mutinės musys dabar atsi
randa. Dabar yra laikas jas 
užmušti. Trinerio Fli-Gass 
yra puikus prirengimas, jis 
nenudažo, beveik be kvaps
nio, nenuodingas ir užmuša 
musis ir uo 
jus negalite įgauti jokių Tri
nerio gyduolių arba priren- 
gimų jūsų kaimyniškoj ap- 
tiekoj arba pas pardavinė
tojus gyduolių, rašykit pas 
Joseph Triner Company, 
Chicago, III.

*

tik keturioliką dienų nuo 
skelbimo.
506 Barauskaite Tekle
509 Biega Julja
510 Brazdeikaite Kastancija
512 Butkui Krisastomui
514
515
516
517

Cobatazunas G.
Dapksini V. 
Doveika Auna K. 
Douran Stefanija C. 
Graviskis A.
Grimilieni Marijonai522

523 G u bis Lieons
531 Jogminas A.
532 Kardelis Antanas

Kuris Kati * \
Kutasewich John 
Lukis Peter 
Molis Adonas 
Matvilene Marijona 
Masulunene Ludvina 
Mažintas John 
Navecekis Antanas 
Petrauskini S 
Petkios Tekle 
Povilaitis Kazys 
Razonskas P 
Salvaitis Jonas 
Shimkus J 
Smagata Adam 
Stanulis Aątan 
gtrakian Kazimeras 
Sukaszcius Stasys 
Ūsas Adam 
Vaitiokaitis Frank 
VaiiKus John

538
539
541
543
547
548
550
552
553
554
556
559
562
565
566
567
570
572

576
577

583 Zienus Mrs E

UŽLAIKYK __ _ __ —

arba Įęas yra Negero Su
ATGAUK O

SAVO Jūsų Sveikata

UŽLAIKYK
ARBA 

ATGAUK 
SAVO

SVEIKATĄ
Kad

— Bukit sveiku žmogumi, taip
Kam kentėti sielvartas — sielvartas padaro nesevikatą — kuomet jus galite pasiduoti j 

s ir su dideliu įsitikinimu pats, KAD JUS 
sergančių silpnų ir nusiminusių žmonių,

Jei

SVEIKATĄ
Jei jus jaučiatės sergančiu jus neužtektinai pasinaujate gyvenimu ir tai YRA JŪSŲ PAČIŲ KALTĖ, 
sužinojus visą teisybę apie save ATGAUKIT SAVO SVEIKATA ATGAL 
kaip jums priguli, 
patyrusias rankas 
tūkstančiu ms 
•PASINAUDOTI.

PASITAISYSIT. Musų metodas pagelbėjo 
kurie atgavo savo sveikatą. JUS IRGI GALITE

UŽ LABAI PIGIĄ KAINĄ
atgautos ir iškovotos sveikatos, tai suradimas kas 

EGZAMINAVIMĄ, KRAUJO BANDYMĄ, 
Tie egzaminavimai palieka labai mažai vietos

MUSŲ METODAS APSAUGOJIMO, GREITAS IR GERAS VEIKIMAS PAGAUNA VISKĄ I
IR

VIS-

KĄ MES PADARYSIME JUMS
Mes išeggaminuosime jumis nų<> galvos iki kojų. Pusė
YRA kenksminga. Mes vartojame X-RAY MIKROSKOPU
ŠLAPUMĄ ir OPTHALMOSCOPE, dėl pilno egzaminavimo, 
dėl klaidų.
LAIKĄ, PAGELBA VISUOMET YRA UŽTIKRINTA. Musų prirengimai daleidžia pasakyti jūsų ligą 
SUTEIKTI GERŲ GYDUOLIŲ TIEMS KURIE SERGA, šis? metodas suteikia geriausias pasekmes. 
KAS UŽ MAŽĄ KAINĄ.-

B. and D. HEALTH SERVICE 
DENTISTAS ANT 

VIETOS 
24 Valandų 

Patarnavimas 
Telefonai: 
West 1365’ 
West 1366

CHJROPODISTAS 
ANT VIETOS 

24 Valandų 
Patarnavimas 

Telefonai: 
West 1365 
West 1366

2418 W. Madison St.
Telephone — West 1365-1366

Mes sutaupysime jums dolerių ir centų
Pilna egzaminacija kitur jums kainuotų:

X-Ray (................... :.... ...........................v. $10.00
Kraujo išmieravimas ..
šlapumo analyzas ........
Fizinis egzaminavimas
Musų egzaminacija, kaip augščiau pami

nėta, kainuotų jums apie ................. $21.00
Sutaupysite -A................................................ $3.00

$5.00
$5.00
$4.00

, MES GYDOME
Gydome chroniškas ligas žmogaus kūne. ŠIRDĮ, PLAUČIUS, NERVUS, SKILVĮ, 
MARA, DŽIOVĄ, JNKSTUS, REUMATIZMĄ, RUPTURA, IŠEINAMĄ ŽARNĄ 
taipgi VOTIS IR FUSLŲ.

PASISAGOKIT

APSISAUGOJIMAS NUO LIGŲ 
— MOKSLAS

C. L. Holding ir
E. R. Downing 

medicina, kuri pada- 
inpksle tikrą revoliu- 

gyvuoja keletą me
ilavo savastimi liktai

Dabar jau yra 
per 
vy-

Rašo Di 
Dr. E.

Prophetic 
rė sveikatos 
ciją, kuri jau 
tų, pirmiau 
turtingų žičonių. Dabar jau 
pasekmingai Nuteikiama jau 
keletu mėnesių dėl moterų ir 
rų labai pigiomis kainomis pas B. 
and I). Health Service, Cbicagoj.

Pirmiau daktarai liktai rupinda-' 
vosi, kaip galima išgydyti ligo
nius, naskiau atsirado konstrukty
via mokslas, kuris turtingus vyrus 
ir moteris apsaugodavo nuo sirgi
mo. Dabar profesija praplatina 
savo patarnavimą.

Dabar tuo gydymo budu gali 
pasinaudoti ir nelabai turtingi vy
rai ir moteris. Du gerai žinomi 
gydytojai pašventė labai daug lai
ko ir eenrgijo.s, kad užlaikius žmo
nes sveikais ir kad jie galėtų il
giau gyventi. 1'as yra padaryta 
tikroje praktikoje ir tą apsaugo
jimą galite gauti pas B. and I). 
Health Service.

čia žmonės moka biskj daugiau 
kaip $3.50 už pilną egzaminaci- 
ją. čia yra žinovai savo šakos ir 
egzaminuoja ligonius pilnai ir tik
rai.

(Apskelbimas)

t

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKTU SPECIALISTAS

UŽKIETĖJIMĄ, NUO- 
1R SOCIALES LIGAS,

Organiškos ligos pačios neapsireiŠkia kol jų kas nors nesuranda — ir tai kaip kada būna vėlu. Musų meto
das yra moderniškas metodas apsaugojimo ir pilno iš egzaminavimo. SULAIKOME JAS Iš PAT PRA
DŽIŲ. Pavyzdžiui, Vėžys ir Džiova, tos sunkios ligos 
ki|os augščiau minėtos ligos,

SULAIKOME JAS Iš PAT PRA- 
gali būt sulaikytos PAČIOJE PRADŽIOJE taipgi ir

PalangviDi akių įtempimą, kuru 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
■vaifinio. akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regyatę. Prirenka teisingai akintus. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai pao $4.00 ir augUiaa. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th 8t 
Phon* Ronl^vard 7MI

nams tą, ką tūkstančiai tik galėjo pasinaudoti 
pareity. Nei vienas kenčiantis neturi'• atidėti nei 
vienos minutės, kad pasinaudojus $ituo puikiu pa
siūlymu. Už gyduoles ir Serms jus užmokėsite 
kaip gausite ir tai labai nužemintomis kainomis. 
PASIKALBĖJIMAS DYKAI. Klauskite musų apie 
speciali patarnavimą, kuris pilnaų apsaugos jūsų 
šeimynos sveikatą, PIGIAU hegu 5c. į dieną. Del 
tolimesnių informacijų ATSIŠAUKITE — TELE- 
FONUOKITE ARBA IŠPILDYKITE PRIDĖTĄ 
KUPONĄ — VEIKITE DABAR.

JEI JUS TURITE SVEIKATOS 
PROBLEMĄ MES GREITAI

JĄ IŠRIŠIME
Šita institucija kviečia tuos visus kurie kenčia nuo 
ligų. Suteikia paeiantams motlemiškiausį gydymo 
būdą, su naujos mados laboratorija su dideliu su- 
taupynui ligoniams, tokiu sutaupymu, kad musų pa
tarnavimu gali pasinoudoti kiekvienas. Pasekmes 
jumis nustebins. B. ir D. Health Service, mes tiki
mi, yra pilniausiai prirengta kokia galėjo būti iki 
šiol sveikatos įstaigų.

MES GALIME JUMS 
PAGELBĖTI

Kiekviename depaitmente yra paskirtas su ląisniu 
praktikuojantis daktaras kurių pirmutinė užduotis 
via ištirti tikrai jūsų sveikatą su X-RAY MIKROS
KOPIŠKU EGZAMINAVIMU, KRAUJO IŠBAN
DYMU, ŠI^APUMO IŠBANDYMO ir OPTHALMOS
COPE EGZAMINAVIMU. SPECIALIS GYDY
MAS YRA REKOMENDUOJAMAS DEL JŪSŲ 
SUNKIOS LIGOS KOL JUS GALUTINAI NEPA- 
SVEIKSTATE. Tas viskas taip'žemomis kainomis, 
kad jus nusistebėsite. '

VEIKITE ŠIANDIEN
Mes norime, kad žmonija pasinaudotų musų patar
navimu. Musų ambicija yra, kad suteikus milio-

PETRAS BUDRIK
Išpildykit Kuponą Dabar

Jos. F. Fudrik.

tapo palaidotas gegužio 27 
dieną, 1925 metų.

Tariu širdingą ačių vi- \
niems dalyvavusiems laido-

tuvčse,

------ -

B. and D. Health Service 
2418 Madison St., 
Chicago, III.
GERBIAMIEJI:

Be jokios man atsakomybės malonėkite suteik
ti man tolimesnius nurodymus apie Sveikatos 
Planą.
Vardas

Adresas
Telefono
Apartmentas
Geriausias laikas pašaukimui

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų' 

patarnavimas

EUDEIKIAI
Pagrabų Vedėjai

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. YuHIh J741 ir 4040 •
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
4904 W. 14th Str., Cicero.

TeL Cic.ro 8094

Numeris

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimai d&ntą b« rktuimo, 
Bridge geriausio aukso. Su muff 
pleitom galima valgyti kiečiausią mel
stą. Garantuojama viią savo darbą, ir 
žemai musų kainas. .Sargi Iri ta savo 
dantis, kad nekenktą jutą stsikatal

1545 West 47th Street
Netoli Aahlaad Arą.
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Kas bus toliau?

Kada mane vadinat kvailu, 
tai leiskite ir sau tuos pačius 
vardus, aš tuomet nieko prieš 
neturėsiu. Bet dabar kada ma
ne vadinat kvailu, o save gud
riu, tai ir yra visas suirimas, 
dabartinės visuomenės. Ir kur
gi urbusi kvailu, kada nieko 
nežinai apie žinomiausius da
lykus.

Na, tiek to, nesiginčysiu. 
Na, duokit man puodą. tuščių. 
Aš jj suksiu ir žiūrėsiu į vi
durį. Na, jau jus ir sukvailėjo- 
te. Jus jau norite tuoj kon
kursą sktlbti sukimo ir žiūrė
jimo j puodą. Ar dabar jus jau 
kvailiai, o aš gudrus, nes se- 
kiojate mano darbus. Na tiek 
to.

Bet kas bus toliau. Prana
šauto pasaulio galo vargiai 
šiais metais besulauksime. Pri- 
seis jums mane nuolat pamėg
džioti, nors ir kažkaip gud
riais save vadintumėt. O jau 
lokį, kuris seka paskui mane 
visados vadinsiu kvailu, nors 
ištikro aš bučiau kvailys, o gu
drus sektu. Kas sekioja tas 
yra kvailu, •f

I ASMENŲ JIEŠKOJIMAI | ISRENDAVŪJIMUI
I PA.IIEŠKAU Barkauskų Jono ir 
1 Veronikos. Paeina Bamigolos Vals- 

čio, Panevėžio apskr. Iš Lietuvos 
1 atvažiavo 1923 metais. Važiavo 

pas šunų. Mis buvome susitikę 
Kaune. Meldžiu atsišaukti arba ži
nančius praneši i. nes turiu svarbų 
reikalų. GENOVAITE ZERUOLAĮ- 
’I'Ė, 4501 So. Ilermilage Avė., C.hi- 
eago, Illinois. '

PARENDAVOJIMUI 3 kambariai 
fialas aut 1-mo floro. 'Pinką bar-1 
bėrio arba kurpia bizniui. I“„‘ 
remia, geru vieta. 4100 S. Maple- 
\vood Avė. ' 
6 kurni), fiala parendavojimui. 
gi renda. 3757 So, __ ... ___
Savininkas 4100 S. Manlewood Avė

REIKIA DARBININKŲ i PARDAVIMUI
VIRŲ NEPAPRASTA PROGA 

Pigiai pirkti KRIAUČIŲ ŠAPĄ, 
, dury, 

____ _ _ ___ __  važiuoja Lietu-
i. Vie-

Pigi i nrii/iA 1 • • . /-^įlctiiviij apgyventoje vietoje,
REIKIA tuojau pinnarankio Indiana. Savininkas važiuoja

'I’aipgi galima grtuti vil’ėįo, dcT lietuviškų ‘ir angliš- V(,n> dėlto parduos labai pigiai
parendavojimui. Pi- i... vni(ri„ (r.ITninimn rvrnq Sn. įatinC . š»Pa t Jame mieste.7 S'i. Cailifornia Avė. valgių gaminimo. UeFOS są kjm norite daryti gerų biznį tuoj atsi

SIŪLYMAI KAMBARIU
lygos.

10822 S. Michigan Avė.
Tel. Pullman 6995

“KRIKŠTYNOS”. — P-lg Annc Morgan, “society” moteris 
iš New Yorko, krikštija šampanu naują pašto aeroplhlią Curtis 
laukuose, Long Island, N. Y.

PAJ IEŠKAU brolio Petro 
kausko, kuris šeši mėnesiai 
gyveno Red Lodgc, Montana, 
riu 'svarbų reikalų. Prašau 
šaukti ant šio adreso.

POVILAS JANKAUSKAS 
Box 236 

Malher, Penn.

APVEDIMAI

•’ .’.’gaij PARENDAVOJIMUI 2 kambariai 
ia * Tu- •" valgiu, jeigu norima; yra'ir gara- 

džius. Geistina kad parendavotų 2 
ar 3 vaikinai. Maudynes, telefonas 
ir visi paskutines mados pagerinimai.

1341 W. Marųuette Road
Tel. Englewood 1490

Šaukite. Taipgi turime daug narnų 
ir biznių. Chicagoje ir Ciceroje, ku
riuo)! galima pirkti arba mainyti.

Kreipkitės pas:
* V. M. STULPINAS CO.

t., Chicago, III.
Phone Yards 6062.

i 4 t i Kili I3311 St
REIKIA patyrusių ir įtiki

nančių vyrų dėl atstovavimo di
delės korporacijos. Energiški, 
vyrai gali uždirbti daug pini-' 
gt.i. Naujienų Skyrius, Box 221 

3210 So. Halsted St.

PAJIEšJKAU apsivc<1i»ųui lietu
vaitės. merginos ar našlės, nuo 18 
iki 28 metų. Esu gerai atrodantis 
vaikinas ir baigiu profesionališkų 
moksli;. Išmintingu mergina apsi- 
veduš mi manim nepadarys klai
dos ir bus laiminga. Neatsižvel
giant ant pažvalgų, kad ir ne iš 
(Zbicagos, rašykit prislųsdamos pa
veikslėlį. Būt gerai, kad mokėtų 
anglų kalbą. Naujienos, 1739 South 
Halsted St., Bok 650, Chicago, III.

PASIRENDAVOJA didelis švie 
sus kambaris dviem ar vienam vai 
kinui ar merginoms, gražioj 
linkė.j. 
fonas. 
Matyli 
dienų.

Maudynė, elektra ir 
Vienas blokas nu > car 
vakare 7.30, nedėlioj

W. 04 th

!l|)l(

line, 
visų

PAS’RENDAVOJA kambarys dėl 
vieno, dviejų vaikinų arba dėl mer
ginos. Kambarys švarus, ir moder
niškas, arti 63-čios gatvės karų li
nijos.

Atsišaukite
6430 So. Richmond Avė.

REIKIA automobilių pardavinėto
jų: Hupmobile, Flint, Star, Durant. 
Galima uždirbti daug pinigų. Mai
nysime j namus, kad pagelbėjus par
davinėtojams. Specialee sąlygos par
davime nauju karų.

MR. WHALEN, 
5287 S. Halsted St. Tel. Vardu 4050

AUTOMOBILIAI

Geriems. Biznieriams 
Geri Bizniai

Didelis restoranas ir pekarne par
siduoda labai’ pigiai arba išsimaino 
ant namo. 'I'aipgi Cicero pekarnė 
parsiduoda arba priims j partnerius 
r.u maža suma pinigų. Biznis išdii li
tas per ilgus metus. Kam reikalin
ga tokis biznis kreipkitės pas

C. P. Suromskis ,
3852 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9640

Žinoma, jums Ui nesvarbu 
apie ką aš kalbu: jus norite tų 
žinių, kurių aš nesakau. Taip 
ji|s svajojate, taip jie svajoja! 
taip dar .daug kas svajos. Bet 
matydami nieko gero nesant, 
susinėsite į kamuolį ir sakysi
te, jog nieko gero pasauly ir 
visuomenėj nėra. Visiems kils 
klausimas: kas bus toliau? Ir 
daug kartų imt savo gyvenimą 
raitysi lės į kamuolius, o atsa
kymą gausite: nulis. Bet'nulio 
(zero) filosofija taip greit 
nedingsta. Ant nulio paremta 
visa matematika, ant matema- 
tikos-technika ir tt. Nulis 
tai priedas, kuris savim nieko 
nereiškia, bet pridėtas prie 
skaičių akimirksniu juos pa
didina. Imkime taip: tegul vy
ras yra vienetą, o moteris — 
nulis. Sudėk juos į vieną, bus 
dešimtis. Matot kaip iš menk
niekių arba nieko padarom 
vertybes...

Bet kas bus toliau, kada 
dabar pesimistams nieko nė
ra, Paprastai mes niekados 
nieko naujo nesulaukiam, bet 
įgimtis nuolat klausia: kas 
bus' toliau? Atsakymas bend
ras: kvailys bus kvailiu, gud
rus gudriu ir lt. Tik viena bė
da, jog mes nežinom kas, yra 
kvailas, kas gudrus. Kas mane 
glosto tą vadinu gudriu ir iš
mintingu. bet kas mane šiau
šia, tas paskutinis kvailys. Ka-

da plėšikas užmuša daug žmo
nių, jį kiša kalėjimai), bet ka«> 
da tas pats plėšikas užmuša 
ant fronto tiek pat pfiešų, 
jam ant krutinės kabina meda
lius ir duoda į jo rankas pri
žiūrėti žmonių, kad jiems ge
rai karštų kailį.

Kas bus toliau, kada dabar 
viskas yra taip, kaip yra.

— šimtakojis.
1925 IV. 16

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

TAUPYK IR TURĖK

ir

Kas sąvaitę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spulkų. čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių^ 
čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, ries 
dar nesame girdėję, kad spuljęoj 
luitų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti bite 
kada ir bite kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenes. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sųžiningi 
žmonės: 
Prezidentu:* J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knyg\edis ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto ik i 8 vakaro. 
Nedeldieniaisn nuo 10 ryto iki 
2* po pietų, Naujienų raštinėje.

PRANEŠIMAI
Simono Daukanto Draugija lai

kys savo mėnesinį susirinkimą ne
dėlioj, birželio 7 d., apie 1-mų 
vai. po pietų, Ghicaffos Lietuvių 
Auditorijoje. Malonėkite v pribūti 
ant to susirinkimo skaitlingiausiai, 
ir taipgi nepamirškite naujų narių 
atsivesti su savim.

— Kviečia Valdyba..

Huniboldl Parko Lietuvių Polit. 
Kliubo išvažiavimas įvyks į \Vil- 
lo\v Springs miškus, prie Tautiš
kų Kapinių, nedėlioj, 7 dienų bir
želio, 1925 m., 9 vai. iš ryto iš 
pono C. Kairio namų> 3233 Cąr- 
tez Street.

* — Komitetas.

“Bijūnėlio” Draugijėlės nariams 
— nedėliojo, birželio 7 d., 4 vai. 
būtinai susirinkite Jeffersono gi
riose, nes turėsime dalyvauti North 
Sidčs Lietuvių Draugijų Sąryšio 
prograinc. Muzikos Mokytojas

P. Sarpalius.

North Side. — S. L. A. 226 kp. 
susirinkimas įvyks nedėliojo, bir
želio 7 d., 1822 Wabansia Avė.
I’radžia kaip 9:30 vai. iš ryto. Vi
si nariai dalyvaukite šiamfe susi
rinkime, nes daug svarbių reika
lų turėsime apsvarstyti dėlei S. L.
A. labo. — Valdyba.

Bridgeport. — Draugystės šv. 
Kazimiero Karalaičio pusmetinis 
susirinkimas įvyks birželio 7 
1 valandą po pietų, Lietuvių 
ditorijoj, ant trečių lubų. Visi 
riai malonėkite susirinkti, 
daug dalykų svarstoma.

— T. Alei i unas,
nes

d.

nu
bus

Rašt.

LietuviųDraugystės Atghnties 
Tautos Vyrų ir Moterų priešpus
metinis susirinkimas įvyks nedė
lioj. 7 d. birželio, 1-mų vai. po 
pietų, lietuvių Tautos Bažnytinė
je Svetainėje, 3501 So. Union Avė.

— J, Mekelis, Rašt.

PAJ IEŠKAU susipažinimui sau 
draugės mergos, našles, kad ir 
gyvnašlė, nedaugiau kaip 40 me
tų. Aš esu gyvnašlis, nesibijokite, 
esu geras atnatniiQiaM, gražiai rč- 
(lausi. vėžlybąi užsilaikau ir ge
rai išrodau. Naujienos. 1739 So. 
Halsted St., Box 551, Chięago, III.

LIETUVIŠKAS HOTEMS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams 
valgiu arba be 
$8 į savaitę su

PETEH
1606 So.

arba moterims; 
valgio, $3 ir 
valgiu, 
GADEIKO 
Halsted St.

su
$4,

VARTOTŲ KARŲ BARGENAS
Buick, touring, 1920 ............... $150
Ford, tuoring, 1922 ..1...........  $115
Dodge, tuoring, 1922 ........ ,........ $235
Nash, tuoring, 1922 ............ $325
Chandlcr, 7 pasažierių, 1921 .... $175 
Durant, tuoring, 1922 ..........
Ford Speedster, yra starteris 
Ford trokas, panel body ......

Taipgi nauji:
Htipmobilcs, Flint, Star,% Durant. 

Paimsime namus j mainus.
5237 S. Halsted St., 

Tel. Yards 4050.

. $285 
... $85 
. $275

PARDAVIMUI kendžių, ci
garų, cigarelų štoraa, delicates- 
sen. Gera vieta tarp mokyklų 
ir prieš teatrą. 3 ruimai pra
gyvenimui, lysas ant 3 metų.

625 W. 31 st St.

ĮIEŠKO PARTNERIU
REIKIA partnerio, pakuti krau

tuvėje, taisymo tajerų ir i . . 
biznio.
Chicagoje, apie 8000 
ir trokų pravažiuoja 
kampą, rendos tiktai, 
uždirbti daug pinigų, 
$1000 cash. Patyrimo

N. W. kampas Archer ir
Western Avenue

tajerų ir supply 
turiu geriausią vielą 

autoniobtlitf 
prd mano 
$50. Proga 
turi turėti 
nereikia.

Jieškau partnerio į kriaučių 
biznį. Turi įnešti apie $250. Tu
riu 
nas

tiek daug darbo, kad 
negaliu apsidirbti.

George Olis
329 So. Robey St.

vie-

JIEŠKAU paiitiurio į bučer- 
nes ir grosefiiės biznį. Biz
nis senai išdirbtas^ Nemokan
tį to darbo, išmokinsiu. Atsi-

2813 W. 38tli St.
• I !

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282 <

BRIDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojarj. Už
laikėm malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S RAMANČIONIS. Prez..

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKA
6752 S. Capipbell Avv.

Tel. Ro(xevelt 8500

Bridgeport. — Illinois Lietuvių Pa
šalpos Kliubo pusmetinis susirinki 
mus įvyks šeštadieny, Birželio-June 
6 d., < :30 vai? vak., Chicagos Lietuvių 
Auditorium svet., 8135 S. Halsted St. 
Visi kliubiečiai esate kviečiami daly- 
vaut šame susirinkime, nes randasi 
daug svarbių dalykų aptarti, taipgi 
kurie esate pasilikę su mokestimis, 
malonėkite užsimokėti.

—A. J. Lazauskas, rast.

Northsides Lietuvių Draugijų Sąry- 
Mo išvažiavimas j Jeffersono girias 
bus nedėlioj birželio 7 d. Programas 
prasidės 4 vai. vak. Kalbės “Naujie
nų” redaktorius P. Grigaitis,, Dr. A. 
Montvidas. “Fončs” krės J. Uktve- 
rys,‘taipgi dalyvaus Pirmyn Mišrus 
koras ir vaikų draugijėlė Bijūnėlis. 
Bus ir daugiau pamarginimų. Kvie
čiami visi netiktai northsidiečiai, bet 

dalių lietu-ir kitų Chicagos miesto 
vlus dalyvauti.

N. L. Dr-jų Sąryšio Komitetas.

For BILIOUSNESS

BEECHAM’S 
PILLS

__________ __ ____ ____________ ________________________ a_ 1____ .__ ._

L. S. S. 81 kuopos
S. S. 81 kuopos susirinkimas įvyks 
šeštadieny, birželio 6 <1., lygiai 
nuo 8 vai. vakaro, Liuosybės svet.. 
1822 \Vabansia Avė.
Socialistų Partijos 
daug svarbių reikalų, 
nariai prašauni laiku alvyldi. 
susirinkimo 
ekonomijos

mitingas. L<

Sąjungos ir 
reikalais yra 

lodei visi
B • Po 

paskaitų iš politinės 
skaitys M. Šileikis.
— kp. Raštininkas.

III. — S. L. A. 77 kp.Rockford, __
priešpusmetinis susirinkimas įvyks 
Birželio 7 d., 2 vai. po pietų. Lie
tuvių Nepriklausomybės Bažny
čios svet., ant Island Avė. Visi na
riai kviečiami skaitlingai atsilan
kyti į šį susirinkimą, nes šis susi
rinkimas yra svarbus dėlto, kad

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliu- 
bas. Prašome visu, kurie turėjote 
vakaro tikielus dėl pardavimo ma
lonėkite sugražinti pinigus ar ti- 
kietus, nes reikia galutiną atskai
tų padaryti susirinkime, nedėlioj, 
birželio 7 d., 1925, 1:30 vai. po 
pietų, McKinley Park svetainėje.

— Komitetas.

BAGD6NAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handlinę. 

Turime daug metų patyrimų.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

Jaunų Vyrų Liet. Draugiškas ir 
Pašaipiais Kliubas laikys mėnesi* 
nį susirinkimų, nedėlioj, birželio 
7 d., 1025 m., Ch. Šatto svetainėj, 
1843 So. Halsted St.. 11 <val. rytų. 
Draugai malonėkite visi atsilanky
ti, nes turime svarbių dalyką ap
tarti. — Valdyba.

Dr-stė L. D. K. Gedimino ren
gia draVigišką išvažiavimą, nedė
lioję, 7 d. birželio j \Vashingtoi) 
Heights miškelį, 107th St. ir Bu
cine St. Boselandieeiiui ir Ken- 
singtoniečius kviečiame dalyvauti 
musų išvažiavime.

— Komitetus.

Roseland, III. — S, L. A. 139 kp. 
susirinkimas atsibus Subatoį, (> d. 
birželio. Aušros kambariuose, po 
nr. 10900 So. Miėhigan Avė., anl-

Visi nariai atsilankykite.
— Kviečia Valdyba.

Keistučio Kliubo Yusirinjiimas 
įvyks birželio 7 d., 1 vai. po pie
tų, McKinley Park svet. Visi na
riai dalyvaukite.

— J. Gasiunas, Seki’.

Lietuvių Draugijų Domei. — Lie
tuvių Socialistu Sąjungos Vilt Ra
jonas, Gruodžio 20 dieną, 1925 
metais. Lietuvių Auditorijoje 
gia didelį 
Lietuvių 
meldžiame tų dieną nerengkti va
karų.

ren- 
visųKoncertų. Todėl 

progresyvių Draugijų,

Koncerto Komisija.

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY (X5.

490 Milvvauke Av. Hayinarket 1018 
461 N. Halsted St. Ilaymarket 4221

■

/— .......... —~ ........

I SOUTH SIDE PAINTERS Abfl) 
DACORATORS.

Malovojame, popieruojamo ir de
koruojame; namus. Greitas patar
navimus.

S. Jakubauskas ir J. Mosgeris
6608 So. Tai man Avė., 
Phope Hemlack 1292

Tek LafayjRtte 5153-6438

RtfelN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

LIETUVON— » / J «
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žrnonėh Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

77 kp. Valdyba.

Jaunu Lietuvių Amerikoje Tau
tiškas Kliubas laikys mėnesinį su
sirinkimų nedėlioj, 7 dienų birže
lio, 1-mų valandų po pietų, Uotu- 
vįų Auditorijoj. 3131 So. Halsted 
St. Visi nariai malonėkite laiku 
pribūti, nes randasi daug svarbių 
dalykų aptarti.

— S. Kuneviče, Nut. Rašt.

Bridgcporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210,8. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. 'I'aipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų" 
da gauti ir kitų laikraštį, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me bite lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kųstumerius "Naujie
noms”. —Aušros Knygynas.

WILLIAM SEVIC 
ARCHITEKTAS 

1829 Bhie Islapd Avė.
Tel. Can>l 4014

_____ —. . ■—   —----------— j *4—-
G ENERAL1S KON'I'RAKTORIUS 

Lietuvis.
Budąvoju visokius namus, mū

rinius. medinius; didelius ir ma
žus. Darbą atlieku kiiogeriausiai.

John G. Mežlai.škls,
7026 So. Artesian Avė..

Tel. Republic 4537

PARSIDUODA grosernė ir 
smulkių daiktų krautuvė. Par
duodu šį biznį, nes perku na
mą ir didesnį biznį.

* AtsišauRIte
4606 So. Paulina St.

BENDON labai gražus kamba- 
su visais patogumais, prie 

merginoms arba vedusiai 
Arba našlei moterei, 

vienu vaiku.
6451 So. May Street 

2 floras
Tel, Englevvood 2019

rys 
parko; 
porai.

suir
kad

Pasirendavoja šviesus kam
barys dėl dviejų vaikinų. Yri 
elektra, maudynė ir telefonas. 
Matyti galima nuo 6 vakare.

3429 So. Leavitt St.
Lafayette 9107

PARDAVIMUI 2 automobi
liai, Hudson ir Fordas, abu už
daromi. Parduosiu pigiai, ar
ba mainysiu ant mažo grose- 
rio ar pigaus automobiiliauą.

900 W. 31st St.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 'delikatesen ir confec- 

tidnary krautuvė. Senas biznis, ge
rai išdirbtas, priešai mokyklų, ruimai 
gyvenmui, garadžius, pigi renda., 
Dauginus patirsit ant vietos.

3518 So. Wallace Str.

Hondai ruimas vienam arba 
dviem vaikinam, su valgiu arba 
be valgio. Ruimas švarus, da
bartinės mados,, ant 2-rų lubų.

4515 So. Albany Avė.

Parendavojimui kambarys, 
didelis, šviesus, Elektra, vana ir 
visi parankumai.

722 W. 18th St.
RENDAl kambarys vaikinui ar

ba vedusiai porai prie laisvos ir 
mažos šeimynos, su valgiu arba 
be valgio. Kambarys švariai už
laikomas, ypata taipgi turi šva
riai užsilaikyti. 2-ros lubos, 4154 
So. Tahnan Avenue, Pilone Lafa
yette 2844.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo bile kokioje 

krautuvėje Subatomįs, taipgi ir Ne-' 
dCldieniais, jeigu I , 
suteiksiu gerus paliudijimus, 
džiu at sišauki i.

KLEM WILKAS 
1340 So. 48th Coųrt 

CJcero, III.

ųs, taipgi ir Ne-' 
lAUų reikalinga, 
......... Mel-

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ

Blčkorių, 
vai. Aly- 
Janitorių,

Mašinistų, 80c į vai. 
90c į vai. Kalvių, $1 į 
vo tepėjų, 70c į vai. 
8100 į mėnesį. Prie bačkų, 75c į 
vai. Prie pasiuntinėjimo, 70c. į vai. 
Mašinistų, $10 j savaitę. Darbinin
kų, 50c į vai. 'I'aipgi turime dau
giau gerų vielų.

SOtrm BARK EMPLOY- 
Ml-NT OFFICE

4191 So. Halsted St., 2 fl.

MOTERŲ

Merginų prie pentrės, $18 jMerginų prie pentres, <S1« j .sa
vaitę. Virėją, $35 į savaitę. Prie 
virtuvės, $16 i savaitę. Veiterkų, 
$20 į savaitę. Indų 
mis, $18 į savaitę, 
į vai. Į dirbtuves, 
Taipgi turime ir 
vietų.

SOUTH PARK

plovėjų dieno- 
Janitorkų, 40c 
$18 į savaitę, 
daugiau gorų

EMPLOY-
MENT OFFICE 

4191 So. HaJstftd St., 2 fl.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

D1 DELIS SKELBIMŲ BIZNIS 
CHICAGO — LOS ANGELES 

DETROIT — BALTIMORE 
AUTOMOBILIŲ IŠPARDAVI

MAS IR TA VORŲ SKEL
BIMŲ PATARNAVIMAS

Vyrai apie 45 irietif, 'moterys 
apie 35 melų, kurie gali investuo
ti nuo $500 iki $1000. cash arba 
real estale. Sveikas, atvirame ore 
darbas visą metą, 8 vai. algos, 
$150 į. mėnesį, kelionės išlaidos. 
Darbai Chicagoj skelbimų Dcpart- 
menel, algos $150 j mėnesį ii' k'fl- 
mišinas. Stenogralems apie 33 me
lų, $100 į mėnesį ir daugiau. Be 
invcslmenli.i aplikantai nepriima
mi. Alsišau-kit nuo 9 ryto iki 9 
vakare, gatavai pasirengę dariam.

2050 Archer Avenue

PARDAVIMUI automobilius For
das 1923 naujai nupentuotas," disk 
tekiniai, vi)kas geriausiame padėji
me; parduosiu už geriausį pasiulini- 
mųn matykite vakare po 6.

4357 So. Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI grosernė, cigarų, 
saldainių, ice crcam ir kitokių 
daiktų krautuvė. Renda $35.00 j 
mėnesį. 6 kamb^u'iai ir garadžius. 
I'riežaslis pardavimo, vienam sun-

PARDAVIMUI automobilius ge
rame stovyje, atrodo kaip naujas. 
Nupirkęs nereikės dėti nei cehlo. 
Parduosiu už teisingų pasiūlymų. 
Matyti galite vakare po 5 vai 
nedėlioj iki 12.

4435 So. \Vood St.
3 hibų iš užpakalio

o

PARDAV1MUI Fordas labai 
pigiai, einą ir atrodo kaip nau
jas. Kaina $90.

3601 So. Lowe Avė.
------  ----------- :------i—-------1—.-------1—.—

PARDAVIMUI Velie automobi
lius, 7-R Continental Motor, 4 pn- 
sažierių, i 
$350.00. Kuris 
lefonuokile, o 
jus.

2857 So.
Pitone

uždarytas karas, tik už 
norite pirkti pate- 
aš atvažiuosiu pas

lanerghL Avė. 
Viclory 1568 * 
:---------- t------X

PARDUOSIU vienų iš I^mų
Slutz, Peerless, gerame stovyje.
Parduosiu pritinama kaina.

951 W. 95th Street 
Kampus Morgan St.

Matyti galima Nedėldieniais 
sų dieną.

vi-

PABDAVIMUT geras automobi
lius labai pigiai, atrodo kaip nau
jas. Motoras yra geriausiame pa
dėjime. arba mainysiu ant mažes
nio. Matyti galima vakarais nuo 
7 iki 9 ir Nedaliomis iki 12-kai. 
W. S. 3211 Emerald 
2-ras augsias.

RAKANDAI
Avenue,

Turiu Atiduoti Tuojau 
Rakandus 4 kambarių, gražus 3 šmo
tų parloro setas, 4 šmotų riešutinis 
miegamo kambario setas, gražus val
gomo kambario setas, bufetas, 3 geri 
karpetai, console vietorola, 3 liam- 
pos, užlaidos ir t. t. Didelis barge- 
nas. Dalimis.

2150 So. Marshall Blvd., 
netoli 22 St.,----

1 apt.

BARGENAS. Pardavimui skuri- 
nis purloro setas, valgomo kambario 
sųtas (stalas ir šeši krėslui), bresi- 
nč lova, ice baksis, Jewel gasinis pe
čius, 2 dideli kaurai, knygynas. Ra
kandai gerume stovyje. Parduosiu 
pigiai.

Tel. Lawndale 0890

$235 NUPIRKS 5, kambarių rakan
dus, labai mažai vartotus, 3 šmotų 
parlor sėt, 2 karpetai, 2 kamodos’, 2 
lovos, 2 stalai, 7 krėslai, 1 rocking, 1 
pečius anglių ir gaso, ir visi indai 
kastik reikia gyvenimui.
5046 S. Kolin Avė., arti Archer A^e.

Telefonas Lafayette 2928

PARSIDUODA maži rakandai, 
parankus dvi pavienių, galima ran
davai ir kambarius, renda pigi, 
parduosiu pigiai; geriausia kreip
tis vakarais įio šešių ligi dešim
tos vakare, pirmos lubos iš prie
kio. x

1731 So. Strlng Street

PARDUODU 5 kambarių rakan
dus, setas, lovos, komodos, karpe- 
ta> 2 siuvamos mašinos, Singen ’ ir 
While. Parthifrs pigiai. Visi kaip 
nauji. Visus ar po vieną. Rui- 

1 mus apleidžiu, galima matyti vi
sada. 822 West 37th Plane, 2-ros 
lubos.

I'riežaslis pardavimo, 
ku apsidirbti.

K. PRONCKUS
, 3432 So. Morgan St

PARSIDUODA Player Pianas. 
Kaip naujas. Taipgi parduodu 5 
kambarių moderniškus furničius 
ir daug kitų dalykų. Priežastis 
pardavimo — perskyros.

Atsišaukite: .........
1611 VV. Garfield Blvd.

PARDAVIMUI grosernė, delika
tesen, ieo creamo, saldainių, no- 
tions, turi būt parduota greitai, 
2 metams lysas, 2 kambariai gy
venimui, gera proga nevedusiam 
arba vedusiam. t

964 W. 37th PI., netoli Morgan 
Tel. Boulevard 3626

pieninė, grosernė' 
sykiu jei norėsi.

nemokantį išmokin- 
Biznis geras, kas myli dirb- 
Parduosiu cash ar mainysiu 
loto ar namo. Atsišaukite

1413 So. 49th Court
• Cicero, III,

PARSIDUODA 
ir automobilius, 
įlenda pigi, 
siu. 
ti. 
ant

GBOJIKLIS Pianas, 'visai mažai 
vartotas, gražaus riešui o medžio, 
su voleliais, kaibavo *600, i neduo
siu už $295. Turiu neatbūtinai 
greitai parduoti. •

BARBEI! SIIOP
3346 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė. Biznis eina gerai, vendą pi
gi, lysas virš 3 metų, 4 ruimai pa
gyvenimui. Lietuvių apgyventa ko
lonija. Biznis pamokysiu jei bus 
reikalinga. Parduosiu pigiai. Tcle- 
fonuokite Boulevard 8758.

3300 So. \Vallaee -.S t.

PABDAVIMUt bučernė ir gro
sernė geroj vieloj, ant Bridgepor- 
lo. Parduosiu pigiai, nes savinin
kas turi didelę nelaimę. Turi par
duoti pigiai. Kreipkitės pas

JOS. BALCHUNAS 
3200 Loyve Avė.

Tel. Boulevard 9265

' PARDAVIMUI visi Cigar 
štario fietures už gana prieina
mą kainą.

. Kreipkitės — 4
3601 So. Union Avc...... ..

1-mos lubos iš užpakalio.

TIKRAS BARGENAS
PaVsiduoda kampinė grosernė it 
bučernė. Noriu greit parduoti. 
Paaukausiu už $1000.

5200 So. Ilonore St.

PARDAVIMUI krautuvė ir 5 
kambarių fialas, | kaina $11,000, 
yra bekernės fikčeriai, 2 karų ga
ražas ir ekstra lotas, galima sutik
ti kas turi $3,000 cash. Tas yra 
didelis bargenas.

Joseph Pocčvicz, 
5600 W. 63 St.

Tel. Republic 3227 A

LABAI gera proga. Parsi
duoda grosernė ir ice cream 
parloris. Yra kambariai prie 
krautuvės. Pardavimo priežas
tis, turiu du bizniu. 5708 So. 
Morgan St. Tel. Lafayette 6597
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PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
NAUJIENOS, Chicago, H

NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
šeštadienis, Birželio 6, 1925

NAMAI-ŽEME
Parsiduoda Piaycr Pianas 

mažai vartotas, 25 rolės, ben- 
vius, gražaus W«lnut medžio, 
už ...................................... $196

Upright Pianas Oak, už $65 
Phonografas Columbia, už' $28 
Rariio setas, naujas, 5 tūbų 

baterija ir truba, ver- 
už .  $65

su didele 
tės $150,

3327 So. Halsted St 
Chicago, III.

PARDAVIMUI pigiai maža 
grosernė ir kendžių krautuvė, 
šviesus I kambariai 
gyveninio, maudynė, 
3 melų. Pigi renda.
čuriai ir naujas stakps.

lysas 
Sau j i

pra- 
ant

ANT PARDAVIMO restau- 
rantas, valgykla, arba galima 
mainyti į propertę.

Atsišaukite
1618 So. VVėstom Avė.

—------ —
krautuvė ci- 

ioe cream ir
PARSIDUODA 

garų, cigare!ų, 
griksernė. laibai išdirbta biznis 
per daugelį melų.

1731 So. Union Avė.

FA RSi DUODA Arba išsimaino 
grosernė ir delicatessen store mai
šytų tautų apgyventoj apielinkėj. 
Pigi renda — 4 kambariai pagyveni
mu1. Parduosiu pigiai. Turiu par
duoti dėl svarbios priežasties.

Atsišaukite greitai.
4539 W. Van Buhn St.

PARSIDUODA res tau rantas 
ir ice cream parloris. Priežas
tis pardavimo, negaliu viena

1913 W. Lake St. 
Melrose Park, 111. »

RETA PROGA, garadžius ant 
pardavimo, parsiduoda 40 automobi
lių garadžius, taisymo šapa ir Ase- 
cories. Gasolino stotis prie bulvaro, 
vien uždarbis nuo gasolino užmoka 
lendą, ir vjsus expensus. Renda $225 
j mėnesį. Pardavimo priežastis, va
žiuoju Lietuvon. Kito garadžiaus 
arti nėra.

Telefonas Euclid 381
Klauskit

C. BAGDON.

PARDAVIMUI 3 krėslų bar- 
bernė, netoli šv. Jurgio baž- 
nyči< s. Parduodu skubiai, nes 
apleidžiu miestą.

Halsted SI.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
. nė, maišytų tautų apgyventa, apiidin- 

kė. Biznis išdirbtas per keletą me
tų ir eina gerai užpakalyje štorn di
delis kambarys sudėjimui ir 4 kam
bariai pagyvenimui.

4235 So. Kedzie Avė.

neša $100 pelno į savaitę.
BtiČernė, grosernė, pieno sto 

tis ir sūrių 
parduodami 
krautuvės.
9 dieną šio 
Chicago.

Atsišaukit
3251 So. Halsted St.

Yards 1234

išdirbystė. Surei 
wholsale j kitas 
Svarbi priežastis, 
mėnesio apleidžiu

tuo jaus.

PARDUOSIU ar mainysiu gro- 
sernę ant namo ar loto. Galima 
padaryti apyvart 45—60 j dieną 
Priežastį patirsite ant vietos, 
lite ateiti ir patirti kaip gerai 
na biznis.

1407 W. Adams Street 
Tel. Monroe' 4893

Ga
ei

Salesroom ii 
namas, I 
pigi ren

ką 
su

AUTOMOBILIŲ
Service Station, 50x125 
nauji populiariški karai, 
da. kaina tik, $1,750. Paimsiu 
nors į mainus. Pasimatvkit

MR. VVIIALEN
5237 So. Halsted St. 

Tel. Yards 1050

PARSIDUODA bučernė mai
šytų tautų apgyventoj apiolin- 
kėj. Biznis cash ir išdirbtas imt 
ii melus. Pardavimo priežastis, 
savininkas nėra bučerys, — 
sunku apsidirbti. 106 S. Fifth 
Avė., Maywood, III.

saliuno I 
ice bos, 2 šokeisai, : 

langų pa’išinai. Pani 
nes‘einu i kitą bizn|.

PARDAVIMU! 
būrai, 
pečius, 
pigiai,

1531 S >. Paulina St. 
Phitne Yards 0799

NAMAI-ŽEME .

Nauji Namai TIKRAS, TEISINGAS 
NAS NUO RUBIN

barge-
BROS.

Ave. du 
apartmentai, 
šildomi, ant

Pardavimui, nauji mūrinei 4525 So. California 
namai, tik ba*K*umi būdavot! po 6 kambarius, 
po 5 ir 5 karbarius. Visas ar- karštu vandeniu 

Ąžuolo trimingas, karštu vande- pirmo aukšto, naujas namas.
----- [niu apšildoma, Bungaiovv sto- -----------

lixėuriai,*gai, maudynės ir visi paranku- 5815-5817 S. Sncramento Av. 
i. įtaisyta pagal vėliausios naujas namas, du po 6 kamba-

mados. Graži vieta, South Side. rius apartmentiai, karštu van- 
mokyklos, biznis ir didelės par- deniu šildomi abudu flatai, mo
kės tik posė bloko nuo namu derniški, ugniavietė, knygynas, 
tarpe 66 ir 67 Fairfield Avė. bufetas, prosinitmui lenta, gasi- 
Parduosime pigiai arba rnainy- niai pečiai, ice baksiai, įmūryta 
sime ant genesnių namų ar lo- vana, lietaus lašai ir tt.
tų.

EXTRA BARGENAS
IŠVAŽIUODAMAS Lietuvon par

duodu savo 6 kambariu murinę 
bungalovv. Yra sun narlor. 12 co- 
’ių skiepo sienos. Yra Ugnavietė, 
knygynas, kieto medžio triminrai, 
furnas šildomas, vveathcr strips, 
10 pėdų lotas. Jardus ištaisytas 
:r aptvertas, o iš fronto medukų 
'vora. 2 karų garadžius su cemen
to grindimis Šviesa ir vandeniu. 
Cementinė ėlė. Namas naujai 
dekoruotas iš lauko ir 
Taingi 6 kambarių rakandai, 
nardunsiu 
K reipkilės 

6421

Pardavimui naujas mūrinis 
namas tik budavojamas po 6 ir 
6 kambarius, įtaisytas pagal vė
liausios mados, randasi prie 67 
ir Maplewood Avė.

3119-21 W. 60 St, naujas na
mas, 4-4 kambarių apartmen- 
tai, uždaromos lovos dėl kiek
vieno flato ekstra, moderniškas 
visais atžvilgiais.

TCMYKIT LIETUVIAI

iš
virinus.

N n m :i 
su mažu {mokėjimu, 
nrie savininko 
So. Rockwell St.

ŠTAI YRA PROGA
Nusipirkti lota labai gražioje 

apielinkėie nrie Trumblc Avė., tar
ne’55lh ir 57th St., rylų nrba va
karu ] Hsėj. frontas 30x125, kaina 
$990, cash, *300. Kitus po $20 j 
mėnesį. J tą kainą įeina, Šalyla- 
kiai. suros ir vanduo. Gatvė bus 
išcementuota i 60 dienų. I as to- 
tas yra pigiau ir už subdivizijos 
lotus už miesto rubežiu. Ir jus 
turėsite laukti kol namų kainos 
nadidės. Šių lotu kainos pasidnu- 
(ins į 6 mėnesius. Atvažiuokite 
ir pasižiūrėkite palys. Mes i 
prašysime kad jus | 
iuiiiM nepatiks lotai. ----
liktai 35 tų lotų. Todėl turite pa-( 
dskubinli 
JOHN

no

SHERIDAN COMI, 
So. Kedzie Avenuc 
Prospect 3630 
Miesto ofisas 
N. Dc®rborn St.

Pardavimui, naujas 6 kamba
rių mūrinis bungalow, įtaisytas 
pagal vėliausios mados. Mainy- 
sim ant 2 flatų ar parduosim 
pigiai, randasi prie 66 ir Fair- 
field Avė.

4352 So; Wood St., 
medinis namas, labai 
padėjime, kaina $6800, 

kitus rendomis jus gau
namo.

4 flatų 
gerame 
įmokėti

$1000, 
site iš

Pardavmui av mainymui nau
jas bizniavas namas. Įtrautuvė. 
4 kambariai užpakaly krautu
vės, 6 kambariai, viršui, namas 
įtaisytas pagal vėliausios ma
dos, aržuolo trim ingus, 
vandeniu apšildomas, 
Brighton Parke.

So. Karlow Avė., penkių

karštu 
randasi

namas, Pardavimui, irnedinig
po 4 ir 4 kambarius, tik 8 me- 

vs. Mes' nė- tų senumo, maudynė, elektra ir 
pirkimnėt kollvj8j palankumai. Galiina pirk- 

,ti su mažai pinigų, įmokėti rei* 
kia tik $1000, o kitus kaip ren- i • i .dą.

SOUTH SIDE APARTMENTAS
Pardavimui 2 augštų mūrinis na

mas, 58 St. ir Aberdeen, 6-6 kainba- 
••ių, furnace šildomas, 2 karu gara
žas. gerame padėjime, kaina, 811,000, 
>ash $3,000, lentrvais išmokėjimais.

MURPHY,
Tel. Boulevard 099

Pardavimui 4 flatų namas, vi
si po 5 kambarius, aržuolo tri
mingas, karštu vandeniu apšil
domas, randasi tarpe 66 ir 67 
VVhipple St., mainysim ant ma
žesnio.

PARDAVIMUI medinis namas 2 
penkius kambarius. 8 

i, cementuotas skle
is un-lo-date. Kaina

latai po 
metų senum 
oas ir .visk 
*8 300.......... ..... . . .. .
m Park. Savininkas 4026 South 
Arlosian Avė., antros lubos. Pėt- 
nyčioj po 6 vai. vakare. Subatoj 
no 12 vai. dienos ir Nedėlioj vi- 
<ą dieną.

i neši #2.000.

Halu mūrinis 
kambariai, ug- 
kny gymis, ice 

ižas, netoli mo; 
kvklos ir karų linijos. 
$12,900,

PARDAVIMUI : 
namas, 5-5 dideli 
niavielė, bufetas.

651h Street

Kaina

•lamas su visais naujais p.us> inms 
3 gyvenimai po 6 kambarius. I a-in- 
gi mūrinis garadžius. Aržuolo ll’l- 
mintos ir 2 boileriai su karštu 
vandeniu — įtaisai pirmos klesos, 
namas randasi ant Emerald Avė. 
tari) 33-ios ir 31 gal.

Kreipkitės pas savininką 
Pclriileviėių

3311 So Emerald Avenuc

PARDUODU medinį namą už 
cash arba mainau į Bekcrnės, bu- 
čei nės loto, arba automobiliaus. 

Kreipkitės pas savininką.
3829 So. Rockwell Str.

Užpakaliniame name 1 lubos

PARDAVIMUI arba mainymui su 
Itoru arba be Storo, 2 flatų medinis 
namas Brighton Parke, 4051 Archer 
Avė. Mainysiu ant grosernės, auto- 
mobiliaus, loto arba mažos bučer- 
nes.

PARDAVIMUI muro bizniavas 
namas geriausis kampas ant Brid- 
geporlo So. Halsted ir 32 gal. tu
riu parduoti greitu laiku, nes 'esu 
pasirengęs išvažiuoti į Lietuvą.

Savininkas John P. Rashinski 
6338 So. Mozart St.

4723
! kambarių stucco cotage, aukš
tas skiepas, labai gerame padė- 
jhne, labai moderniškas, kaina, 
$5000, įmokėti $1000, kitus 
kaip renda.

4120-4428-4432-4434 S.' Cali- 
fornia Avė,, 4 namai po 2 flatu 
ir kiekvienas fintas po 5 kam
barius, nauji namai, labai mo
derniški.

Apžiūrėkite tuo namus Ir pa
skui atsišaukite į musų ofisą ir 
mes išaiškinsime musų leng
vins išmokėjimus ir pasakysime 
jums labai žentas kainas.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

MAINYMUI: Farma 58 mylios 
nuo Chicagos su . gyvuliais, mai 
nysiu ant miesto praperlės. 

ir *•>

Rubii) Bros.
NAMŲ STATYTOJJAI 

3804 S. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 5153 and 6438

Pardavimui mūrinis namas, 2 
’į pragyvenimų> ij' 6 kambariai, 

akei ių' žemės, kar- karstu vandeniu apšildomi. Par- 
^pbny/nKdn.vsi!,1 anUmh“,duosiu .pigiai, nes išvažiuoju i

Muro namas, 6 flatų, South Side; 
remia $420.00 j mėnesį, mainysiu 
ant bizniavo mimo.

4 flatai po 5 kambarius, 
Kįnštoriaus, rendos $300.00 j 
nesį, mainysiu ant bimva!o\v.

JOHN J. ZOLP
4601 S<». Marshfield Avė. Ynt-Hfi O1I5 

Klausk A. M. Barčus

Lietuvį.
5610 S. Morgan St.

NEPAPRASTA PROGA!

arti
PRIE VIENUOLYNO 

luotas 87’/2x125 už $1550 
69tH ir H^cl<well St. Visi 
rankamai yra įvesti. Atsišaukit 
1926 N. Winchester Avė. 2nd fl.

ant 
pa-

PARDAVIMUI ar mainymo ant, 
namo — 80 akeriu farma Michi-1 
gan valst., 150 vaisių medžių, 14 
ak. Grapes’ų, 10 ak. Alfalfa, P/z 
••k. Strawherries. 1 ak. Raspberries 
Gyvuliai ir visi farmos įrankiai: 
5 kamb. pravvveninius su elektros 
šviesa, ir vandeniu. 1 Uz mylių nuo 
miesto M»ttawan, Van Buren Co., 
2 myl. nuo Lawton, 4 myl. nuo 
Paw Raw. Mich , an* gero kelio. 
Platesnių inform. atsišaukite 5206 
So. Talman Avė. Tel. Prospect 1275

PARSIDUODA mūrinis na
mas 8-ių pagyvenimų (flatų) ii* 
krautuvė. Garu šildomas, ren
dos $400 į mėnesį. Parduosiu 
už $26,500.

1237-38 W. 50th St.

PARSIDUODA 6 kambarių mū
rinė cottage Clearing, III. Naujos 
maitos namas.

5 kambarių mūrinė cottage Mar- 
ųuette Manor. Naujausios mados 
įtaisymai.

JOSEPH PACEVICZ 
5600 W. 63rd Street 

Tel. Republic 3227

Pardavimui medinis namas 
su muro apačia, 3 po 6 kniuba-1 
rius, elektra, maudynės. Par
duosiu pigiai. Savininkas ant 3 
pragyvenimo, 8436 Gilbert Ct.

Phone Vincennes 8591

į

Stafyk-iiusipirk namą
Marąuete Parke, 72 ir Tal- 

mąn Avė., gražiausiam lietuvių 
-distrikte, pradėjau statyti 2 

I mūrinius, 6 kambarių bunga-

pu- 
padar- 
ir gy- 

munas, bar-', 
nėš, kietis, didelis sodnas, 2 my-Į 
lios į miestą, su viskuo, $3800* j _

80 akrų gera žemė ir budinkai iOw. Parduosiu pigiai ir darbą 
geri, giria, sodnas, ¥2200. ( ®

160 akrų, geri budinkai, gera 
žemė, 1 mylia į miestą, ¥5500.

40 akrų geros žemės ant kran- 
4o ežero, sodnas, giria, budinkai, 
$1200. Ant lengvu išmokėjimų.

P D. .ANDREKUS 
PentsVmer, Mich.

Šitos farmos p:it-M<liio<ia už 
sę kainos. Galvijai, javai, 
gili, viskas gatava, tik eik i 
venk. 40 akrų, geras i 
nėš,

Parduodam k mainom

budinkai, gera*Padarysiu sulig pirkėjo reika
lavimo.

6 kambarių, marinė bunga- 
lew, moderniškai įrengta ir tik 
ką pastatyta, parduosiu pigiai.

Turiu visokių rūšių senų na
mų, kuriuos gaunu mainyda- 
mamas ant naujų, todėl par-

2 Halų naujas muro namas gia-' (|llOsju pigiai, nes reikia pinigu 
žioj apielinkėj, bargenas. I Halu . . f
muro mumis, su visais pnrmiku- 
tnluis. geroj apielinkėj.

Priimsim į mainus: cottage, biz
nį arba lotus. Su reikalu k’C’Pki- 
tės pas

A. Grigas,
3114 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1899

Jeigu jums reikalingas na
mas, tai matyk mane^ užtikrinu 
pasisekimą jums.

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir vii(b 
kine biznius, vi
suomet , kreip
kitės pas

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

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

PARDAVIMUI nauji muro na
mai Brighton Parke už labai žemą 
kainą. 2 pagyvenimų po 6 kamba
rius. vandeniu apšildomi, kaina 
$15,500, 2 pragyvenimų po 5 kam
barius, kaina $12.500, 2 pragyveni
mų po 4 kambarius, kaina $10,000. 
Visi šie namai yra pastatyti ant 
30 pėdų loto ir bungaloyv stogai. 
Už pirma įmokėjimą priimsiu lo
tus už pilną jų vertę.

Kuris manot pirkti arba mainy
ti, tai ateikite inrma pamatyti, 
šiuos baigomis.

H. K()PLEWSKI, \ 
3992 Archer AvcJ

Phone Lafayette 9305 
Pardavėjas Jos. Augaitis,

S. T. Straukas,
General building contractor 

Office:
5126 Archer Avė.,

Phone Laffayette 7546
Rezidencija:

4942 S. Karlov,
Phone Laffayette 6347

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

K. VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavimas . 

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards J571

BARGENAS
PABS1DU()DA 8 kambarių bun- 

galow (2 fintai po 4 kambarius) 
yra trijų karų garadžius: Parduo
siu pigiai,' tik už $3800 įmokėti' 
reikia visai mažai kitj ant išmokė-' 
jimų.

Atsišaukite:
471į9 So. Aida Str.

PROGA FARMERIAMS
IŠSIMAINO 2jų augštų bizniavas 

kampinis namas, namas randasi gra
žioj apielinkėj, parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant farmos, arba ant Cot- 
tages laukuose.

IŠSIMAINO 5-jų kambarių cottage, 
mainysiu ant bučernės, cottage ran
dasi gražioj vietoj, kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO., 
4108 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

AR ŽINOTE lietuviai kokiame biz
nyje yra daug pinigų. štai biznis.

įmokėti' Pardavimui gasolino, filling station 
ir publiškas garadžius labai pigiai, 
liksite greitai turtingu. Taipgi par
siduoda dviejų tonų trokas, kaip ir 
dovanai taip pigiai.

---------  3111 N. Western Avė.
NAUJAS, 2 flatų mūrinis namas, 

Ciceroje, 51 Ct. ir 18 St., 5-5 kam
barių, karštu vandeniu šildomas, tile 
stogas, kaina labai pigi, 
mals.

išmokėji- 
Pamatykit ii šiandien.

CARL A. CARLSON CO. 
2136 S. 48th Avė.

---------- 4— ---- ;—u,-----—
BARGENAS. 2 namai — vienas 

ant lllth ir VVestern Avė., o ant
ras — ant Vincennes R(J., arti 
111-tos. Abu namai gerame stovy
je —' garu apšildomi ir su visais 
kitais tinkamais itąjsais. Kreioki- 
tės laišku: AUDROS KNYGYNAS, 
3210 So. Halsted St., Box 223.

i---------------—------- -—-------- -—
LIETUVIŲ SUB DIVIZIJA

2 flatų mūrinis namas, 4-4 kamba
rių, yra elektra, moderniškas plum- 
bingas, 3 karų garadžius, visos gat- 
res ištaisytos ir apmokėtos, netoli 
$1,000,000 vertes teatro, kaina $4,000, 
cash, $1,000.,'

2031 W. 35 St.
Tel. lafayette 0909

MORTGECIAl -PASKOLOS
ANTRI MOKGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave„ 

Lafayette 6738.

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

S. J. HACHTMAN, 
Room 1142

111 W. Washington St.
Telephone: Franklin 3524-3525

NUSTOK IT MOKĖTI RENI) A
Kraustykitės į savo hieną na

rna. Tik biski įmokėti, o kitus 
kain remia. Nauias modemiškas:
5 kambarių mūrinis I
yra visi įtaisymai ir 'apmokėti,' 
lotas 30x125. yra daug šviesos, ge
ra transportacija, 2 blokai i ry
tus nuo Kedzie. 1 blokas į pietus 
nuo 51 st St., karu linijoš. Jums 
natiks jis. Savininkas ant parei
kalavimo. 5148-58 So. Richmond St.

PARDUOSIU su mažu įmo- 
kėjimu arba mainysiu į Chica
go property, gasoline stotį, ant 
South Sidės; labai geras kam
pas, didelės biznio gatvės; la
bai geras ir pelningas biznis 
kas nori užsiimti. Z. S. Micke- 

bungalovv , j viče and Co., 2423 W. 63rd 
’' St., Tel. Prospect 4345.

------ —i--------------
PARSIDUUODA 

2-6-6 ir 2 karų 
nysiu ant geno 
ba bučernės.

Atsišaukite
2033 Canalport Avė.

Vakarais nuo <», Suimtoj 
dOlio.i nuo pietų.

pigiai namas, 
garažui, arba mai-' 
automobiliam* a r-

6 kambarių mūrinis bungąlovv 
— garu šildomas — 2 karų gn- 
radžius. Kaina $9.900. 1-mas mor- 
gičius $1,000. Reikia įnešti ^3,500. 
Likusius ant išmokėjimo.

Savininkas:
6515 So. RockSvell Street

. J'eJ. Repubbc 9723

Iš svarbios priežasties greit 
parduosiu arba mainysiu 3 auk
štų mūrinį kampinį .namą ant 2 
lotų, 2 štorai ir 8 fialai pečiais 
aušildomi, geram Sauth Side 
biznio distrikte. Nepraleiskit 
geros progos. Veikit greitai/ 
Agentai arba taip žmogus už 
pardavimu grauš: komišiną.

Savininkas , 2914 So. AValRCse
St., 2 fl. iš ukpakalio.

Mr. Stank.

PARDUOSIU arba 
pragyvenimų po. •! 
Mainysiu ant loto, 
priemiesti ant 
cash pinigu.

Atsišaukite 
4245 So.

mainysiu 4 
kambarius, 

biznio 
namelio.

arba
Nereik

tuojaus 
Kedzie Avė.

BRIGHTON PARK didelis barge- 
nas iš priežasties ligas parsiduo
da pigiai štorelis visokių daiktų. 
Nepraleiskite šio *bargeno. Remia 
pigi. Kaina — jūsų, teisingas pa
siūlymas.

4065 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI labai geras mūri
nis namas, 19 kambarių, prie Lowe 
Avė., netoli 31st St., kaina tiktai, 
$10,000. Mūrinė cottage, prie Par- 
nell Avė., netoli 33rd St., furnas 
šildomas, vana ir elektra, kaina, 
$4,750. 5 kambarių mūrinė cottage, 

'*‘z>5 
karštu 

gara- 
Wall-

3312 Lowe Avė., kaina, $6,000. 5 
kambarių mūrinė cottage, 
vandeniu šildoma. 2 karų 

cementinis skiepas, 3125 
St., kaina $6,000.

FEENEY, 
» 559 W/ 31st St.

žas, 
ace

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Resni bariai kursai Draftinr, De- 
signing, Tailoring ir DreaHrnak- 
ing\ Lengvais iftmolcSjiinaia. ' Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING COLLEGE
2407 W. Madison, Chicago, Hl.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Managar

MOKYKLOS

MIIIIIIIMIIIIIIIilIlIlIlIlII
Pinigai 

paskolon 
ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus 
komiso

LOAN co. *BRIDGEPORT 
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3241 S. Halsted St. II lub. Yards 0062 
Vai. ryto 9—10 vai. 7—9 v.» v. 

apart Panedėlio Jr PėtnyČios.
Rezidencija Lawndale 7960

VYRAI IŠMOKITE modemiškos 
barberystės. Dabar pakilusios algos 
padaro barberystę geru amatu, o dąr 
komišinas ir tipsai.. Tas švarus vi
dui darbas išmokinamas greitai, die
nomis arba vakarais. Musų katalo
gai išaiškina kaip užbaigę gauna dar
bą arba šapą, kaip uždirbsite kol 
mokinatės, kaip palengvinsime jūsų 
gyvenimą. Atsišaukite, rašykit ar
ba telefonuokite.

THE ’MOLER SYSTEM OF 
COLLEGES

105 S. Wells St. Tel. Franklin 4230
GASOLINO Station pardavi

mui už gana prieinamų kainą. 
Biznio vieta išdirbta ir randa
si tarp lietuvių. Priežastį par
davimo sužinosite vietoje.

3024 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 lotai. 50x125 
prie 44 St/ ir S. Western Ąv^ 
Parduosiu pigiai. Atsišaukit:

4716 S. Marshfield Avė. 
Tel. Boulevard 2422

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

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

Pardavimui naujas 2* flatų 
mūrinis namas,, 6-6 kambarių, 
moderniškas, aržuolo trimingai, 
sun parloras, miegojimui por- 
čiai, labai pigiai. ..

6018 So. Rockwell St.

PARDUODU savo farmos flirtą; 
karves, arklius, kiaules, vištas, ma
sinas ir įrankius, nes aš nebeno
riu daugiau farmeriauti iš prie
žasties mirimo mano sūnaus. Par
duosiu viską pigiai.

STANLEY AVLE-S 
Box 132, Wauconda, III.

MANO BARGENAI 
_ u .

Parduodu muro namus, 6 ir 6 
kambarių, 5 ir 5, tai|>gi turiu bun- 
galow 5 ir 6 kambarių, karštu 
vandeniu apšildoma, kieto medžio 
trimingai, viskas naujausios ma
dos. Namai randasi ant Brighton 
Park, Marniiette Manor.

N. Dado savininkas, 
5300 S. Turner Avė, 

Phone Republic 2319 
------------------ ---------------- i----------

irPARDAVIMUI 
rooining house; 
tokio biznio 
romą nauji 
provements 
dvigubai už 
miurlnis. i 
mažu išmokėjimu arba mainysiu 
ant privatiško namo. Garadžius' 
arba gasolino stotis geroj vietoj. 
Koperosiu su agentais.

1VI46 Front Avė. 
l/a bloko nuo Cottage Grove 

ir 1151h Street

restauranas.
geroj vietoj 

Čia kasdien yra 
pagerinimai 

ir nuosavybė 
metų laiką-

da- 
im- 

nukils 
Namas 

ant 2 lotų; parduosiu su į 
išmokėjimu

LAIMft PRIE DURIŲ. Parsiduo
da l’arma, 120 akrų į Michigan, 
gera žemė, gražus budinkai. Tik 
už pusę prekės. Galima nupirkti 
su mažai pinigų. 'I'aipo priimsiu 
gerą karą, kaipo pirmą {mokėji
mą. Arba mainysiu už maža na
rna arba ant lotu. Parašykit ar 
našauk it. JOSEPH URBAN, 5557 
Kiinbark Avė Chicągo, III. Phone 
Hvde Park 3580.
_____________1________ _____ __ _

PARDAVIMUI namas su ll/2 | 
gyvenimo, 2 lotai, 2 karų ga- >

1 flatas tuščias, galima, PARDAVIMUI namas, 2 fla- 
30S pėdųn lotas’•luo-iau kraustytis. tų, 6-6 kambarių, kaina $3500.

4458 S. Francisco AVe. Parduoda savininkas.’ 
------------------------------------ I Emerald Avė.

Parsiduoda Saliuno ir 
nes rakandai, atiduosiu 
nes turiu greit parduoti.

349 E. 115th St. 2nd

Kavi- 
pigiai, i

ATYDA AGENTAI! Turiu muri
ni narna 6 fialų po 1 kambarius, 
ląip kaip naujas. Kas parduos 
išmainys gaus gerą komišiną.

Atsišaukite
A. M. JORCIK

1814 W. Sclden St.

ar

PARDAVIMUI 2 fialų mūrinis 
namas, karšiu vandeniu šildomas, ražas, 
kieto, medžio grindys ir. triinin 
gai, visai naujas, 
kaina, $11,500. Imkit Grand-Har- 
lem Avė. karą iki 6910 Grand Avė.

TEMPLE REALTY CO. 
6910 Grand Avė.

PARDAVIMUI bungąlovv, $800 
cash, 4' kambarių, medinis, furnas 
šildomas’, 30 
$5.200. ir po 
Grand-IIiu'lem 
Grand Avė

TEMPLE 
6910

vėdlį lotas, kaina, 
$39 į mėnesį. Imkit 
Avė. karą iki 6910

REALTY CO.
Grand Avė..

Pardavimui 3 kambarių na
mas, didelis lotas, 50x125. Bar- 
genas. Yra vanduo, elektra. 
Parduoda savininkas.
5247 S. Central Av. prie Archer

Pardavitnui naujas muro 5 
kamb bungalovv, netoli nuo Gra
ne Co., bus užbaigtas j 14 dien- 
nų, įmokėti reikia $2000, o ki
tus po $50 j menes.. Savininkas 

6338 So. Mozart St.

17 KAMBARIŲ namas, atneša 
rendų, $260 į mėnesį, turi būt 
parduotas tuojau už $14,500. gra
žioje vietoje, netoli b'ordo dirbtu
vių. išvažiuoju Europon, 
greitai.

533 W<*nlworlh Avė.
Cahimet, UI.

Veikite

Pardavimiu 5 kambarių mūri
nė cottage, puiki pieva, kviet- 
kos, dideli medžiai, 1 blokas nuo 

PARSIDUODA 2 Pooltable ii McKinley Parko. Aplinkui yra 
Cigar case. Parduosiu pigiai, visokių krautuvių, kaina $4700.

1822 Canalport Avė. i 3609 So. Seeley Avė.

fl.
PARSIDUODA muro 

po 4 
vieno 
šios 
Pa r k 
•’iu ir 
ksite pigiai. Agentai neafsišaukite.

4127 So. CaTHpbell Avė,

namas, 2 
kambarius, platus lotas, dėl 
karo garažas, visi įtaisymais 
mados. Randasi Brighton 
gražioj vietoj, arti gatveka- 
mokvklos, rendos geros, pir-

PARDAVIMUI naujas mūrinis 
namas, 2 augštų, 2 fintai pp 5 
kambarius. Visi įrengimai naujos 
mados. Kaina $13,000, įmokėti $3,- no ,anį; biznio improved lotas, 
()0<> arba $2.500. Mnrąuette Park 
apielinkėj. - „ 

71-18 So. Talman A ve. 
Tol. Lafayette 0458 

3932 So. California Avė.

PARSIDUODA arba išsimai-

Agentai neatsišaukite. Portage Pairke, UI.
2029 George St. 

Tol. Buckingham 
i •

2765

PARDAVIMUI arba mainymui 
prie 5107 So. Halsted St., netoli 
transtąrinio kampo, mūrinė krau
tuvė ir 4 fialai, kaian. $25,000, iš
mokėjimais. Telefonuokit j>o 8:30 
vakaro ir po 6 vai. ryto. HENRY 
MILLER, savininkas. 11145 Indepen- 
dence Blvd. Phone Vau Buren 5815

t . 'X

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

t

jA
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Teatras ir Artistai
»____________________________________________ ______________________________________ _

“Naujienų”' 110 N r. geguž. 
9 d. buvo pasakyta, kad teatrą 
sudaro trys elementai, būtent: 
teatrą lankanti publika, teatro 
rūmai su visais ir scenai ir pub
likai reikalingais įtaisymais ir 
teatro repertuaras.

| visus tuos klausimus buvo 
duoti teigiami atsakymai; t. y. 
teatrą lankančios publikos turi
me iki valiai ir jos laikui bėgant 
turėsim dar daugiau, kaip pa- 
jėgsim scenoj išvystyti ką nors 
prakilnesnio, aukštesnio.

Teatro rumus su visais sce
nai įtaisymais galima pasirinkti. 
Repertuaro-veikalų, jei neužten
ka lietuviui kalboj, tai galima iš
versti iš pasaulinės literatūros 
veikalų.

Bet, deja, tie trys elementai 
dar nesudaro teatro, nes teatre 
dominuojančią rolę lošia artistai 
-vaidilos ir režisūra. Todėl ri
šant teatro kūrimo klausimą, 
nuo to ketvirtojo ir svarbiausio
jo elemento teatro kūrime rei
kia ir pradėti. Vienas iš svar
biausiųjų dalykų, ant ko remia
si pačioj esmėj teatras, yra ar- 
tistai-vaidilos ir režisierius 
Kartais teatras gali apseiti ir be 
teatro rūmų, pavyzdž. atvirame 
ore, ir be dekoracijų, ir be skait
lingos publikos, o vienok gali 
būti meno momentas, meno įsi
kūnijimas žmonių sielose. Gali 
ir nebūti repertuaro, nes dide
lių gabumų, aukštos tobulybės 
meno srityje artistams gali im
provizuotų vistiek, kur jis neat
sirastų, be grimo ir be tam tik
ro apsirengimo. Didžiausieji pa
saulyj artistai tankiai vengdavo 
grimo, ypatingai storo sluogs- 
nio grimo, nes sulig jų nuomo
nės artistai veido bruožų elas
tingumu privalo išreikšti tą min
tį, tą idėją ir tą būdą sukurti, 
kurį jis atvaizduoja. žinoma, 
tai yra didelė retenybė ir kaip 
sako priežodis: “daug pavadin
tų, mažai išrinktų“. Taip ir te
atruose tankiai galima patikti 
artistą gamtos apdovanotą gra
žiu korpusu, skambančiu balsu, 
grakščiais judėjimais, bet veide 
tankiai galima pastebėti kokį tai 
disonansą, disharmoniją, koki 
tai nesuderinimą tarp jausmų 
vystymosi ir veido bruožų. Vie
na iš svarbiausių ypatybių, ku
rią privalo turėti kiekvienas ei
nantis į sceną, — tai sielos' ir 
visų žmogaus jausmų elastingu
mas. Jeigu pas žmogų, kuris 
nori mokintis scenos meno, nėra 
jausmų lankstumo, joks nors ir 
talentingiausias maestro-peda- 
gogas to negali jam duoti, ir 
todėl kiekvienas, kas įdomaująs 
teatru, privalo tą atminti. Tas ir 
yra tai, ką mes vadinam talen
tu. Žmogus, kurs negali pergy
venti, kurs negali įsivaizduoti 
svetimo žmogaus kančių, džiau
gsmo ir įvairių žmogaus jaus
mų pasauly apsireiškimų, nega
lės niekados sužavėti publikos. 
Kiekvienas tikras artistas pri
valo būti ir hipnotizuotojas, jis 
privalo savo jausmų sistema su
rakinti klausytojų jausmus, 
čionai žynMą rolę, tarp kitko, 
lošia ir žmogaus valia, kas sce
noj vadinama “temperamentu“. 
Tas temperamentas turi būt su
derintas su jo veido bruožais. 
Kiekvienas nervas jo veide pri
valo savo reikšmę turėti. Tokie 
tai žmonės yra artistai, kaip sa
koma, “iš Dievo malonės“. Jie 
gęli sudaryti didžiausį įspūdį ir 
prie aplinkybių visai ne teatra
liškų. Jiems visai mažą reikš
mę teturi dekoracijos, grimas ir 
apsirengimas. Dėlto tai gar
siausia tragikas italas Salvini 
nešiojo usus, nes jis pavergdavo 
publiką savo galingu tempere- 
mentu ir pilnu tragizmo ir be
galinio skausmo veidu. Artistų

pasaulis žino vieną nepaprastą 
apsireiškimą iš garsių tragikų 
gyvenimo. Vienas garsus tragi
kas italas (pavardės pakol kas 
jo neminėsiu): buvo pakviestas į 
svečius. Svečiai linksminos, 
džiaugės ,visų veidai šypsojos. 
Jų tarpe sėdėjo tragikas ranka 
pasirėmęs, apsiniaukęs, į ką tai 
giliai įsmeigęs akis. Kaip sve
čiams nusibodo juokai ir žais
lai, jie apspito artistą ir malda
vo jo, kad ką nors patiektų iš 
savo neišsemiamo repertuaro. 
Artistas neilgai galvojęs suvy
niojo į skepetaitę koKį tai daik
tą, improvizuodamas suvaidino 

j tėvą, netekusį sąmonės ir tame 
ekstaze išmetusį savo vienatinį 
vaiką pro langą. Jis savo galin
gu temperementu taip ryškiai ir 
vaizdingai suvaidino nelaimingą 
tėvą ir taip paveikė svečius, kad 
su jautriais sutvėrimais, ypač su 
panelėmis ir moterimis, pasida- 

t rė isterikes ir jos dar labiau 
' prašė artisto pasigailėti jų kan- 
■ čių ir nustoti. Tuo pačiu metu 
1 tragikas demonstruodamas savo 
į sielos elastingumą pravedė vie
ną sceną pilną komizmo, nepa-1

• prastai juokingą, taip kad galų į 
gale svečių tarpe nebuvo nei vie- į 
no, kuris triukšmingai ploda- * 
mas artistui, nekvatotų. Tai 
pavyzdys aukščiausio laipsnio 
talento. Tai perlas, tai brilian
tas menininkų karūnoj, kurie 
puošia žmonių gyvenimą ir vai
nikuoja viso pasaulio įvykius. 
Tai žmogus, kurį galima pava
dinti “homo sapiens”. Tai aukš- 
čiausis, kulturingiausis sutvėri
mas. Tokie dideli talentai, tai 
nelyginant kaip astronomijoj 
kometos, kurios ateina ir nuei
na.

Mums lietuviams tokįe talen
tai tai rodyklė (majakas), kuri 
mums klajojantiems tamsybėse 
rodo siaurą takelį, kuriuo turi
me žygiuoti. Mes turim bran
ginti jų tradicijas, padavimus, 
nes tokie aukštos kultūros ir di
delio talento scenos korifėjai 
paprastai napalieka raštuose tų 
savo geniališkų minčių. Jie dėl 
kokių tai nesuprantamų mums 
aplinkybių vengia rašyti ir pa- 
likti-užf iksnoti ateinančioms
kartoms savo paslaptis. Jie yra 
nepalyginamai kaip kokie faki- 
rai, kurie visą amžių mąsto, gal
voja, koncentruoja savo mintis, 
galų gale miršta ir viską mirtis 
nuneša į amžinastį.

Daug turėjo pasaulis nepa
prastų scenos didvyrių, bet ma
žai iš jų buvo mokytojų-peda- 
gogų, kurie paruoštų artistų 
ateičiai. Tam apsireiškimui ga
lima rasti daug priežasčių. Vie
na iš svarbiausių priežasčių yra 
ta, kad pas tokius talentus yra 
peraštrus išsinervinimas ir sto
ka kantrybės. Nuolatinis dar
bas scenoje taip išblaško, išdrai
ko nervų sistemą ,kad ne artis
tui stačiai negalima suprasti, 
kokia kančia yra visą amžių 
vien tik nervais gyventi. Tan
kiai po sunkaus vaidinimo su 
gilesniais pergyvenimais artis
tas išėjęs iš scenos negalėtų at
sakyti į klausimą kiek bus “du 
ir du”. Tame ir gludi paslaptis, 
kad tokių didelių artistų tarpe 
buvo gan mažai pedagogų-moky- 
tojų.

Scenos meno mokytojo dar
bas yra ypatingai sunkus tuo- 
mi, kad iš mokytojaus reikalau
jama ir fiziško ir morališko dar
bo. To darbo jokiu budu nega
lima palyginti su pedagogų dar
buote mokslo srity, nes mokslo 
srity, mokytojai, profesoriai ir 
lektoriai dėsto savo mokiniams 
studentams-klausy tojams min
tis šaltai, apsimąstę, čia veikia 
vien tik jų šaltas protas ir retai 
kada reikalaujama įsikrščiovi-

H*ndenbur£

Vokietijos komunistai pąstatė savo kandidatu į valstybes prezidento vietą Thaelmanną— 
“transporto darbininką“. Atitraukdami netoli dviejų milionų balsų respublikos blokui, jisai 
padėjo laimėt rinkimus maršalui Hindenburgui.

(“Iš Berlino “Vorwaerts”.)

mo, užsidegimo. Iš jų nereika
lauja taipgi artimesnio susi
draugavimo su sAvo kiaušyto- 
jais-mokiniais. Mokslo srity pe
dagogas santykiavime su moki
niais gali visuomet stovėti ant 
oficialio pogrindo. Tankiai net 
pedagogas nepažįsta budo savo 
mokinių.

Scenos meno pedagogo-maest- 
ro darbuotė diametraliai prie
šinga darbuotei mokslo srity. 
Scenos meno pedagogas, jeigu 
jis yra atatinkamoj aukštumoj, 
privalo pirmoj eilėj pažinti savo 
mokinių būdą ir giliai atjausti 
jų įairius sielos apsireiškimus. 
Kiekvienas mokinys jo akyvaiz- 
doj yra kaipir baltas lapas, ant 
kurio maestro privalo rašyti me
no tradicijas skiepijant meno 
atjautimą ir grožės jausmus, 
šiame atvėjyj tarp mokytojaus 
ir mokinio neprivalo būti jokių 
paslapčių; kaip pacientas norė
damas, kad gydytojas atspėtų 
jo ligą ir suteiktų jam atatin
kamą pagelbą, privalo pasakyti 
detaliai visus jo organizmo ap
sireiškimus, kaip per išpažintį, 
giliai tikintis žmogus pasisako 
savo dvasiškam tėvui visas savo 
silpnybes ir pagundas, — taip 
ir jaunas scenose$pty auklėtinis i 
privalo visados būti artimiau-j 
šiam kontakte su savo mokyto
ju, kad mokytojas galėtų ar
čiau pažinti jį ir pažinęs jo sie
lą vesti ją keliais mažiausio pa- 
sįpriešinimo, Kad ta mintis bu
tų aiški ir nespecialistui ,pasi-
stengsiu ją aiškiau nušviesti. 

Kiekvienas, turintis įgimtą aP’€ save gražiausią atmintį, 
netiktai Petrapily, bet ir plačiojprie scenos gabumą, linksta ar j 

vieną ar į kitą pusę, t. y. ar prie 
komizmo ar prie tragizmo. Pra
džioj labai sunku yra atspėti 
nors ir prityrusiam pedagogui 
prie ko labiau scenos mokinys 
yra linkęs. Tikras gabumas, di-1 
delis talentas yra visapusiškas, 
jis beveik vienodai sklandžiai 
atjaučia ir komizmo ir tra
gizmo apsireiškimus; bet yra ir 
tokių, kurie nešioja savo sieloj 
palinkimus ir prie tragizmo ir 
prie komizmo. Ir čionai susida
ro lyg kokia gabumų lygsvara. 
Tą klausimą privalo, galutinai

nusverti scenos meno mokyto
jas, t. y. labai atsakomingas 
žingsnys. Artistų gyvenimo is
torijoj galima pastebėti gana 
daug tokių kjaidų, kur įgimtas 
tragikas buvo vedamas savo 
pedagogo prie komiškų rolių ir 
priešingai—komikas prie tragiš
kų. čia ir yra tas, apie ką an
kščiau kalbėjau, kad scenos mo
kinį reikia vesti prie to, prie ko 
jisai yra labiau linkęs, kad nepa
daryti klaidos, kurios tankiai 
įvyksta. Garsiausis rusų komi
kas, taip vadinamas karalius ru
sų juokdarių komikų, Vačlamo- 
vas, pradžioj savo sceniškos kar
jeros buvo priimtas į Aleksan
drijos teatrą tragiškoms rolėms 
vaidinti ir jis tas roles atlikdavo 
neblogiausiai, sudarydamas pub
likoj gan didelį įspūdį; bet tai 
buvo ne pirmos rųšietf tragikas 

Į teatre. Toliaus režisieriai tan
kiai pradėdavo pastebėti, kad 

Į pas Varlamovą pilnose tragizmo 
vietose atsiranda ir komizmo 
apsireiškimai, ypatingai • gesti
kuliacijoj, veido bružuose. Ne
tikėtai vienas atsitikimas per
mainė jo karierą. Staiga susir
gus vienam artistui-komikui, 
Varlamovui prisėjo ekstra su
vaidinti jo rolę. Eole buvo gry
nai komiška ir Varlamovas ją 
pravedė su tokiu dideliu pasise
kimu, kad visai nustelbė senąjį 
kandidatą tai rolei. Nuo tos 
dienos publika Aleksandrijos te
atre matė Varlamovą vien tik
tai komiškose rolėse ir jis už
baigė savo gyvenimą palikęs 

provincijoj. Specialiai žmonės 
atvažiuodavo iš provincijos Pet- 
rapilin, kad pamačius juokdarių 
karalių taip vadinamą “Diadia 
Kostie“.

Tarp artistų tankiai girdėti 
išsireiškimas “amplua“, t. y. pa
sirinkimas sau rolių sulig savo 
sielos pergyvenimų ir sulig pa
viršutinės išvaizdos. Kaip jau 
ankščiau sakiau, yra tokių ta
lentų, kurie su vienodu lengvu
mu ir sklandumu gali sukurti 
kokią tik nori ralę, ar tai komiš
ką, ar tai dramatišką, ar tra

gišką, bet paviršutinė išvaizda 
tankiai verčia nuo to atsisakyti. 
Kadangi mažai yra tokių artis
tų, kurie savo komplikacija ataJ 
tiktų visokioms rolėms.

Kaip matome dabar, kad 
teatre yra visokių gana 
sunkių kombinacijų, kas 
link tobulumo, auklėji
mo jaunų scenos pajėgų ir Tą 
uždavinį gali tiktai atlikti aukš
tos kultūros žmogus ir didelių 
sceniškų gabumų. Be to, dar 
kantrus ir ištvermingas. Toksai 
žmogus privalo turėti kokią tai 
tėvišką ranką, kokį tai ypatin
gą jautrumą, žmogus turi būti 
susipažinęs su psichologija. 
Paprastai kasdieniniame gyve
nime vienas žmogus mažai ką 
reiškia, bet teatro srity žmogus 
apdovanotas visais tais privalu
mais, apie kuriuos mes kalbė
jom vaidino ir visados vaidinę 
teatro kūrime svarbiausią rolę. 
Prisiminsim trumpai apie rusų 
teatro vystymosi.

Kol rusai neturėjo ščepkino, 
jų teatras visados šlubuodavo. 
Jis neturėjo jokios bendros, do
minuojančios idėjos, negalima 
buvo pastebėti jokios aiškios 
linijos, tai buvo koks tai pa
mėgdžiojimas francuzų bei vo
kiečių teatrų. Bet štai gamta 
apdovanojo nepaprastai dideliu 
genijų rusų scena. Užgimsta 
ščepkinas. Užgimsta paprastoj 
bakūžėj, baudžiauninkų šeimoj, 
kenčia skurdą, vargą, bet kaip 
sako priežodis: talentai tankiai 
nyksta nesuradę Aplinkybių, bet 
genijai prasimuša sau kelią’’, 
nuveikia visas kliūtis, pastoj ant 
čias jiems kelią ir padaro tą, 
kas jiems lemta, — saulės spin
dulių jokios pajėgos neužgesys 
ir nieks neišdrįs spiauti į saulę. 
Taip ir ščepkinas rusų teatre 
savo • genialingumu • užviešpata
vo. Visi rusų scenos darbuoto
jai nusilenkė prieš jį ir tas žmo
gus neatsižiurėdamas nei į ką, 
su nepaprastu entuziazmu, už
miršdamas savo asmeniškus rei
kalus dirbo kaip vargo pelė visą 
savo gana ilgą amželį rusų teat
ro naudai ir savo energija, savo 
pasišventimu rusų teatro vardą 

pakėlė aukščiau už prancūzų ir 
vokiečių, kurie tankiai pašiep
davo rusus.

Dabar kyla klausimas, kuomi 
jis taip aukštai iškėlė rusų te
atrą, kadangi vienas asmuo ge- 
venime paprastai nedaug reiš
kia. Jis buvo netiktai patsai 
geniališkas artistas, bet dar di
desnis scenos mokytojas ir psi
chologas. Jis nuo vieno, antro 
pasimatymo su žmogumi, mokė
davo atspėti būdą ir meno ki
birkštėlę rusėj ančią tame žmo
guje. Jis, jeigu galima taip iš
sireikšti,. sumobilizuodavo į ru
sų teatrą talentingiausius žmo
nes, uždegė juos ir nušvietė 
jų sielą savo gęniališkumo spin
duliais. Jis kaiptai mokėdavo 
užhipnotizuoti žmogų, kad tan
kiai kunigaikštytės ir grovienės 
ateidavo į rusų teatrą sakydavo: 
“duokit ir mums galimybės pa
dirbėti musų tautiško teatro 
naudai.“ Ir tokiu budu baudžiau
ninko sūnūs priglausdavo prie 
savo širdies dukteris tų, kurių 
tėvai gal būti plakdavo ščepkino 
giminaičius. Jis davė rusų te
atrui tokį geniališką artistą kaip 
Mačalovą, apie kurį savo laikais 
Bielinskis rašydamas kritiką 
apie jo Hamleto rolės atvaizda
vimą sako; “Patetiškose vietose 
Mačalovo temperamentas ant 
tiek buvo galingas, kad publika 
apimdavo koks tai šiurpulys, 
nervingas moteris tankiai išneš
davo iš teatro apalpusias“. Su
lig Bielinskio žodžių, jeigu Ma- 
Čalovas butų gimęs ne Rusijoj, 
bet Franci joj ar Vokietijoj, kur 
kultūros laipsnis buvo daug au
kštesnis negu tais laikais Rusi
joj, tai be abejonės, .Mačalovas 
butų įsigijęs vardą pirmojo pa
saulyje tragiko. Aš čia nurodau 
į jį kaipo vieną pavyzdį, 
o kiek dar be jo ščep
kinas žvaigždžių sutraukė į 
rusų teatrą, kiek tas žmo
gus įvairių sielvartų ir kančių 
pergyveno. Tankiai surasdavo 
kur nors, kokioj karčiamoj bu
vusį žmogų, bet jau nustojusį 
žmoniškos išvaizdos ir pastebė
jęs jo sieloj meno kibirkštėlę 
maloniai ištiesdavo prie jo savo 
tėviškas rankas, suramindavo jį 
ir užhipnotizuodavo, o tąsoj ko
kių 60 metų jau matom rusų te
atrą iškilusį aukščiau už visus 
teatrus pasaulyje.

Paskutiniais laikais rusų te
atre, kaipo žymiausieji pedago
gai, kurie gali išmokinti, išauk
lėti scenai darbuotojus, yra 
Aleksandrijos teatre du žmonės: 
senelis Davydovas, kuriam jau 
šiandien 77 metai; tąsoj 20 me
tų mokytojavo Imperatoriškoj 
dramos mokykloj ir tuo budu 
jo mokiniais visados puošdavos 
Aleksandrijos teatras. Antras— 
M. Jurjevas, apie 50 metų amž. 
aukštos kultūros ir didelio ta
lento artistas, nepaprastai gilios 
sąžinės scenos mokytojas, taip
gi nuolatos papildo Aleksandri
jos teatro sąskaitą savo moki
niais; o juk Perapily buvo ir yra 
keletas Šimtų artistų, vienok 
iš jų tiktai du, kurie pasižymė
jo kaipo pedagogai ir naujų sce
nos pajėgų auklėtojai. Davydo
vas ir. Jurjevas šiek tiek davė ir 
musų jaunai lietuvių scenai, 
ypatingai Jurjevas, kurs musų 
tautiškai scenai išauklėjo artis
tą, J. Vaičkų. Maskvoj geriausi 
scenos meno mokytojai, Mask- 
vos Dailės teatro artistas Masa- 
litinovas ir patsai Dailės teatro 
kūrėjas gilios pagarbos užsitar
navęs nuo pasaulio menininkų 
—K. Stanislavskis. Stanislavs- 
kls taipgi tarp labai skaitlingo 
būrio savo artistų-mokinių iš
auklėjo labai didelį artistą, vil
nietį—Kačalovą. Kačalovas jo 
sceniška pavardė, o tikroji jo 
pavardė Švyrubovičius.

Vokietijoj šiais laikais žy
miausią rolę lošia teatro srity 
Max Reinhardtas, pasižymėjęs 
nepaprastai gražiais 

mais klasinių veikalų iš romėnų 
ir graikų laikų, būtent: “Kara
lius Edipas“, kur scenoj daly
vauja virš 700 žmonių.

Dabar mums aišku ,kad išauk
lėti, išmokinti artistus yra rei
kalingas žmogus, su ypatingomis 
ypatybėmis. Tokių žmonių, kaip 
matom .turėjo rusai, turėjo vo
kiečiai, turėjo, be abejo, ir visos 
kitos kultūringos tautos.

Ar mes lietuviai jau turim to
kių žmonių, kurie galėtų auklė
ti ir mokinti jaunas scenos pa
jėgas, pakalbėsim kitą kartą.

Dabar kiekvienam aišku, kad 
ta dramos mokykla, apie kurią 
mes kalbėjom, kuri yra labai 
pageidaujama teatro sukūrimui, 
yra toksai žmogus, arba tam 
tikra grupė žmonių, kurie gale- 
tų paruošti musų jaunam teat
rui artistų. —činudando.

KAME ŽMONES NE- 
’SIBUČIJUOJA?

Kai kurie mokslingesnieji 
žmones bučiavimąsi laiko žemu 
papročiu, užsilikusiu iš labai 
senų laikų ir kaipo toki smer
kia. Gydytojai taip pat draud
žia bučiuotis ir rankomis svei
kintis, kad neišplatinus užkre
čiamų ligų perų arba bacilų. 
Tačiau nežiūrint perspėjimų ir 
neigimų, žmonės, ypač Europo
je bučiuojas kaip bučiavęsi. 
Kad bučiuotis nėra žmonėms į 
sveikatų, matomi neįsigilinę j 
gyvenimo smulkmenas: kurioje 
šaly kibiau paplitęs paprotis bu
čiuotis, t< n daugiausia žmonės 
serga užkrečiamomis ligomis. 
Pavyzdžiu gali būti Francija ir 
Lenkija. Niekur tiek nėra ser
gančių venerinėmis figomis, 
kiek Franci joje. Nors šios ligos 
daugiausia platinamos paleistu
vių, bet ir pats paleistuvavimas 
tiek unkštai ritasi su bučiavi
mus!, kiek paleistuvavimas su 
ve m r i nėm i s I igom i s.

Japonija vienintelė šalis, ku
rioje bučiavimasi laikoma tik
rai žemu ir blouu daiktu. Ten 
niekas ir rankomis nesisveiki- 
na. Pabučiuotų japonas savo 
žmoną! Ji jam iškeltų nežinia 
kokį “balių“. Japonai sveiki
nas galvos palenkimu. Tik 
ypatingai reikšdamas didelę 
pagarbą japona« paliečia ran
ka gerbiamo asmens petį. Čia 
ir baigiasi riba didžiausio fam- 
iljariškumo, kokį jie sau pave
lija.

I

mirėAi’asižymėjusi Ameri
kos poetė p-lė Amy Lowell, kuri 
šiomis dienomis pasimirė Brook- 
line, Mass., savo gimtiniame 
mieste. Ji yra parašiusi, kelias 
knygas poezijos ir taipjau ke
lias knygas kritikos ir ilgą An
glijos poeto Keats biografiją 
(dviejuose tomuose), kuri visų 
buvo priimta labai prielankiai. 
Ji taipjau buvo ir lektorė .

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 

pa s t aty-Lietuvon, duoda Naujienos.
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^Gyvenimo Pagrindai
,—-—--------- — Osip Dymovas Vertė K. S—kas----------------

Doreliai gyveno laimingai, ras laišką, kur bus paaiškinta 
Aleksandras Dorelis, — dabar nusižudymo priežastis, 
pagarsėjęs advokatas — sutiko Ištikrųju: laiškas buvo apati- 
Sonią, kai jai buvo devyniolika niame stalčiuje, kur ^Meksand- 
nietu, o jam— dvidešimt trys:; ras paprastai laikydavo svar- 
jauni žiedai. Iki to sutikima bius dokumentus.
jis nežinojo kas tai yra meilė. 
Jis nieką nemylėjo ir paskui.

Tarp jųdviejų nė kartą nebu
vo rimtu nesutikimų. Nė kartą 
nebuvo pavydo scenų ir tų ne
susipratimų, kurie pasitaiko ir 
tarp laimingai vedusiųjų. So
niai neegzistavo kiti vyrai. 
Aleksandras nepastebėdavo kitų 
moterų. Net ta aplinkybė, kad 
jiedu neturėjo vaikų, nemažino 
judviejų laimės: jiedu gyveno 
viens antru.

Aštuoniolikai metų praėjus
po vestuvių jiedu dar surasdavo 1 
apie ką kalbėti tarpusavyj. Del 
jųdviejų įsimylėjimo juokus, 
krėsdavo. Jiedu negalėjo su-į 
prasti, Taip gali būti kitaip. į

Aleksandras uždirbdavo dau-' 
giau, negu jiedu galėjo praleis-! 
ti— tai davė Soniai galimybes; 
sukurti jaukius namus, į ku- j 
riuos buvo įdėta daug skonio— j 
kiek tai leidžia amerikoniškas' 
gyvenimas. Kdi Aleksand-' 
ro praktika sustiprėjo, So- ( 
nia privertė vyrą vėl1 
užsiimti viliončeli. Alek-< 
sandras turėjo įgimtą muzika-' 
lumą ir gerą ausį; tų ypatybių 
jam pavydėdavo net profesio
nalai. Jiedu tankiai lankydavo 
koncertus, bet teatro nemėgo. 
Bet dar tankiau vakarus pra-; 
leisdavo namii dviese arba su 
parinktais draugais. ' Tokiuose 
atsitikimuose Aleksandras Xpa- 
imdavo savo brangią violončelę 
ir grieždavo.

Jau atsirado pas jį žilų plati- 1

štai ką ji perskaitė:
—Brangi Sonia, brangi drau

ge, mano vienintelė. Geriausia 
man butų pasišalinti- nerašant 
šio laiško, liet aš negaliu stor
žieviškai pasielgti link tavęs. Aš 
privalau dar kartą perkratyti 
savo mintis ir pasidalinti jomis 
su tavimi, štai jau visas pus
metis kaip jos neduoda man ra
mybės, ir kankina mane tai, kad 
aš priverstas buvau jas nuo ta- 

, vę§ slėpti. Kai perskaitysi laiš
ką iki galo, tai suprasi.

Aš mylėjau tik tave vieną ir 
žinau, kad tu mylėjai tik mane. 
Mudu išgyvenova kartu aštuo
niolika metų. Bet toliau ir tau 
ir man užstotų baisios dienos. 
Aš tai gerai žinau.

Pastaruoju laiku aš pradėjau 
pastebėti, kad tavo balsas per- 
: įmainė; kad esant jauniems vy
rams tu kalbi, judi ir laikais ki
taip, negu tu darai tai, kuomet1 
viena arba su manim. Buvimas i 
vyrų verčia tave “meluoti ’, t.; 
y. — suprask! — meluoti ne žo
džiais, ne mintimis arba elgesiu, 
In't kuo tai, kas giliau žodžių ir 
minčių: judėjimais, eisena, bal
so tembru ir vibracijomis. Gal 
būt, —-- ir tai tikrai taip — tu 
pati to nepastebėjai. Bet mano I 
ausis, pratusi gaudyti muzikos ! 
garsus, baisiai kankinosi nuo tų ; 
naujų, nenaturalinių, ne tavo 
intonacijų, kurios staiga atsira-. 
do pas tave— tokios teisingos ir; 
tyros.

Aš ėmiau apie tai galvoti ir i

$250,000 Už PAVEIKSLĄ. — Vienas amerikietis kolekto
rius nupirko Berline šį Ilaphaelio paveikslą “Portretas Guilane 
di Dedici”. Už paveikslą amerikietis užmokėjo $250,000.

ve taip, kad tu butum nuėjusi 
—laikinai arba ant visados — 
prie kito, jauna, tvirto? Ne
žinau. Greičiau —ne. Bet aš 
nebūčiau galėjęs • matyti tave, 
mano tyroji Sonia— tų liaukų 
mechanizmo galioje.

Aš nebūčiau galėjęs kęsti 
minties, kad ir tu atsiduria! 
tuose spąstuose, iš kurių nėra 
galimybės ištrukti. Geriau 
mudviem persiskirti, kol mudu 
dar neperaimainėva viens ant

inus, mano idealus... Aš nenoriu 
to. Sudieu mieloji, tyroji So
nia. Gal būt, susitiksiva to
kiais, kokiais piudu buvom vie
linis antram bėgiu aštuoniolikos 
metų. Jeigu persimainysi va, 
tai geriau butų, kad nesusitik- 
tuva. Sudiev. Aš mirštu dėl 
tavęs — dėl tos, kurią aš mylė
jau iki šiol. Su ta kita mote
rim, kuri pradeda tavyje atbus
ti, aš nenoriu ir negaliu gyventi. 
Sudiev!

ram arba — neapgavom viens 
antrą.

Hytoj arbh už metų — koki 
tai vidujinė liaukų jėga, audi
nių persimainymas —■ permai
nys mano mintis, mano jaus-

♦ 4» ♦
Sonia ilgai sėdėjo laikydama 

laišką rankose; ašaros be palio
vos riedėjo jos skruostais. Ir ji 
pradėjo suprasti, kad kiekvienas 
žodis laiške—teisybe...

— šliburis

kų. Sonia kiek sudrutėjo, bet 
jos jau nebe jaunos akys po se
novei žavingai žibėjo. Jiedu jau
tėsi gerai, buvo sveiki, aprūpin
ti. Galėjo dar gyventi ilgai ir 
laimingai.

Kai pasklido gandai apie 
Aleksandro Dorelio nusižudymą 
—niekas nenorėjo tikuti. Stebė
josi, traukė pečius, ieškojo 
priežasties, bet negalėjo suras
ti. Į jo laidotuves susirinko 

•daugybė žmonių. Našlę gaivino 
vaistais: ji be paliovos alpo. 
Kartais ji netekdavo proto ir 
kartodavo nieko nereiškiančius 
žodžius. Slegiantis tų laidotu
vių įspūdis ilgam pasiliko.

...Kelioms dienoms praėjus — 
po laidotuvių, kai Sonia pirmą 
kartą vakare pasiliko viena, ji 
įėjo į Aleksandro kambarį, atsi
sėdo prie stalo ir pravirko. Ji

supratau.
Dalyko esmė visai nemoraly- 

beje, etikoje, padorume. Esmė 
išimtinai funkcijose tų vidujinių 
' liaukų”, kurios reguliuoja visą 
musų gyvenimą. Atatinkame 
amžiuje — laikrodžio mecha
nizmo akuratingumu sustoja 
vienų liaukų veikmė ir praside
da kitų —tuo tai budu praside
da naujas fizinis periodas. Vei
de atsiyanda pūkuotų plaukų, 
persimaino balsas, nusilpsta au
dinių tamprumas, ir pas žmogų 
atsiranda — neišvengiamai — 
kitos mintys, nauji geismai, dėl 
kurių jis nėra atsakomingas.

Tame — visa! Visa “moraly
bė”, visa “ištikimybė”, savęs 
gerbimas, “padorumas’’ ir t.t. 
prieš liaukų veikimą neturi jo
kios reikšmės ir dar mažiau 
prasmės.

Ar tu butum mane prigavusi?

Vakar gavau laišką, kuris ve | riksmą ir visa kruvina ir šauk-
kaip skamba: 
“Brangusis!

Be tavęs man pasaulis juo
das, kaip smala. 'Niekas nemie
la? Gyvenu vienui viena beri
bėje tuštumoje. Nyku. Ašarose 
maudausi.

Tu, Jackau, man esi viskas. 
Tu esi mano giria su žaliuojan
čiais medžiais ir čiulbančiu pau
kštynu. Tu esi dangus su sau
le ir žvaigždynais. O tu, miela
sis, esi mano laisve ir medus, še 
išplėšiu iš krutinės ir metu po 
tavo kojomis savo širdį! Imk ir 
padaryk mane laiminga!

Jei nuo tavęs, bragusis, gau
čiau žodį, kad ‘‘taip”, tai tuojau 
ir bučiau tavo, nors tu ir sakei, 
kad mudu skiria plačiausi be
dugnė. O padaryčiau tą ve kaip: 
Duočiau galvą į sieną taip, kad 
pasirodytų kraujas. Gi veidą

dama išbėgčiau į gatvę. Saky
čiau, kad mane mano vyras no
rėjo užųiušt. Ir, žinoma, po ši
tokio šposo lengvai teisme gau
čiau persiskyrimą. Netik persi
skyrimą, bet ir pinigų! Turūtu- 
va gerus laikus. Ir aš neabe- 
jojoju, kad tą padaryti man 
lengvai pavyktų, nes aš žinau, 
kokie skystimai yra teisėjai. Da 
vyras su pačia nepasirodė teis
me, o jau teisėjo nuspręsta, kad 
vyras kaltas. Ir tai jie padaro, 
kokiai sušliurusiai bobapaląikei. 
O aš, aš užsidėčiau storai pud
ros ant veido ir nusilupčiau rau
donai lupytes. Gi paskui teisė
jui, tik šypt, mirkt ir laimėji
mas pilnai mano pusėje.

Pasimatysime šį vakarą. 
Bučiuoju tave!

Tavo Lucė’\
—Aha!—tariau sau.— Užsi-

—Bet žinai ką?:— pratariau. 
Aš niekuomet neprieisiu prie to
kios purvinos beprotybės, kad 
suardyt kito žmogaus gyveni
mą !

—Ką tu paisai? — tarė. -Aš 
gausiu pinigų ir mudviem bus 
gerai.

—Niekše! — pasakiau. —Tu 
be sąžinės.

—Teisybė! — ji juokėsi.—Aš 
savo kūne turbut neturiu tokio 
daikto, kuris vadinasi — tą žino. 
Mano vyras turi pinigų ir teis
mas padės man jį apiplėšti. Ir 
kuo daugiau aš jį apiplėšia — 
tuo geriau 'jausiuosi.

r Duba r mudu žengėva tūloda
mi ir žengėva smarkiai, kad 
palikt tą ūžiantį nAestą ir rast 
ramesnę vietą pakraštyje. Aš 
pykau ant jos, bet ir mylėjau 
ją. Ji graži, bet jos prote ir 
širdyje ,kokis tai pasiutęs jo
valas.

Jau ir krūmai, žydinčių bez- 
dų kvapą vėjas draiko ore. Kaip 
puiku! Susėdome pakrūmėje. 
Mane apėmė meilės kvaitulis ir 
aš ją pradėjau spausti prie sa
vęs. Jos ir mano lupos susilie
jo į daiktą ir aš išnykau...

Paskui ji tarė:
—Sakyk, kaip man padaryt?
—Tu pliuške! — tariau.—Da

ryk, kaip nori. Nors aš tave 
myliu, bet, Luce, tu man esi pa
laidas žvėris.

—Vaje! — ji sušuko. — Tu 
dabar man per širdį pervažia
vai, kaip su akėčiomis.

—O varge! — ištariau. — Ir 
tu tą pajutai? Tai tą tavo šir
dį reik akėt kas valandą, tai 
tu busi gera, kai jausi skaus
mą.

—Vaje! — ji ištarė. — Ar tai 
dabar aš tau negera?

—Ne— atsakiau. — Tu nie
kam ir pati sau negera. Jei tu 
nori smaugt ir apiplėšt savo vy
rą, tai tu esi niekše! Ir tokie 
gyvūnai turėtų būt pažaboti!

—Šitaip? — ji atsiliepė.
—Luce! — tariau. — Tu ži

nok gerai, kad Amerikos vyrai 
turės sykį atbusti ir iškovot sau 
ly gias teisfs su moterimis...

Ji staiga pasako nuo žolės ir 
nieko nesakius ėjo. ir nuėjo sau. 
Likausi aš vienas. Bet aš džiau
giausi. Ji daugiau jau manęs 
nenorės ir žinos, kad jos vyras 
už mane geresnis.

Po kelių dienų, kaip papras
tai, aš išėjau pasivaikščiot. Ir 
matau Luce eina su savo vyru 
susikabinusi, šneka ir juokiasi.

PRANEŠIMAS
Pranešu “Naujienų” .skaityto

jams, kad aš puikėliau savo biz
nį Hiulevojiino Ir popieravinio kam
barių į naujų vietų. „.r 

• z
Vladislovas Vaitckus
5733 So. Washtcr.aw Avė.

> Tek pilone Prouptcl 7113 
Arba Prospecl 4315

žinojo, kad viename stalčių ji Ar butų liaukos paveikusios ta-1 nubrėžyčiau su tarka. Pakeičiau geidė boba kepto ridiko.
Nusišluosčiau nosį, pasitai-

Del Vaiky Odos Ligų
Cadum Ointment gali būti vartoja

mas ant minkštos ir švelnios odos kū
dikių, kurie kenčia nuo užkrėstų de
dervinių, pučkų, išbėrimų, karščio, ir 
panašių ligų. Niežėjimų prašalina 
tuojau. Kurie daug kenčia nuo odos 
ligų galima to išvengti vartojant 
šias gyduoles išlaiko. Cadum Oint
ment taipgi yra geros nuo spuogų, 
niežėjimų, šlakų, suskirdusios odos, 
išbėrimų, skaudulių, šašų, žaizdų, nu
degimų, dedervinių, slogų išbėrimų, 
fsidrėskimų, užgavimų ir taip toliau.

PAGELBĖJO LAIKE 
PERMAINOS GYVENIME
Vartojo Lydia E. PinlĮ- 

ham’s Vegetablc Compound 
kritiškame laike.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatves, 3-čias aųgštas 
Kambariai 14, 15, 16 -ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.

Baltimore, Md. — “AŠ vartojau 
Lydia E. Pinkliam^ Vegetablc Com- 

r pound, kad jos pa
gelbėtų man mano 
gyvenimo permai
noje ir nuo nusil
pusios sistemos. Aš 
jau kentėjau nuo 
senai, vartojau ki
tas gyduoles, bet 
jos man nepagel
bėjo nieko. Pas
kiau aš skaičiau 
laikrašty apie Ve-, 
getable Compound

ir po isvartojimo butelio, aš jaučiau
si geriau. Aš neužsiganėdinau su 1 
buteliu, bet vartojau jas visą savo 
kritišką laiką ir aš dabar praktiškai 
sveika moteris. Aš turiu dvi dukte
ris kurių sveikata buvo labai menka 
kol jos neištekėjo ir man jos, labai 
rūpėjo. Aš daviau joms Vegetablc 
Compound ir Joms pagelbėjo, o kuo
met jos apsivedė, tai joms pagelbė
jo prie gimdymo kūdikių, šios yra 
svarbios ir geros gyduolės nuo viso
kių moterų ligų ir aš rekomenduoju 
jas visoms”. — Mrs. L. Gingrich, 
1375 N. Gilmor St., Baltimore, Mary- 
land.

Vegetablc Compound yra atsakan
čios gyduolės dėl motetų vidutinio 
amžiaus. Lai jos pagelbsti jums nuo 
nervingumo, jautimų nusilpimo ir 
karščiavimo kuris yra paprastas šia
me laike.

f

Pagelba Del Sergančiu

ki-utamųjų paveikių aktorius “Fattie” Arbuckle jau apsivedė. Iš kairės dešinėn stovi: pamergė 
Chry.stine Francis, svočia Natalie Talmadge Keaton, teisėjas H. J. Crawford, kuris davė šliubą, 
Arbuckle pati, kintamųjų paveikslų aktorė Doris Deane, pats Arbuckle ir pajaujis Buster Kea
ton. Pirmoji Arbuckle pati gavo perskyras Paryžiuje.

siau kaklaraištį ir latatai pasi
matyt su ja. Ji bestovinti me
džio šešėlyje ir besistaipanti į 
visas puses.

—Gerą vakarą!
—Labai gerą! —- atsakė.
—Iš kur čia užklydai?— pa

šnekinau. — Ko lauki?
—Ar tai laiško negavai?
—Ne —atsakiau.' — Ar tai tu 

man ir laišką siuntei?
—Taip —pridėjo. — Tu turė

jai gaut?
—Gavau — atsakiau.— Ką tu 

manai taip rašydama?
—Ką maniau — tą rašiau, tą 

ir padaryčiau.
—Kodėl tu nemyli savo vyro?
—Lyg aš žinau kodėl — atsa

kė. — Nemyliu, ir Viskas?.Noi'fik 
kad nemyliu,' bet tiesiog neken
čiu! : 'L..
—Aha! — aš pridėjau.—Bet 

kas butų, jei tu ir manęs nemy
lėtum ?

—O tu! -— ji atrėmė: — Tu 
tai visai kitas. Prie tavęs aš 
nežinau, kas mane traukia.

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangua.

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
3) — VAKARAS.

TODĖL, KAD:
' Diena be r 
negali būt

TKYS DIENOS LAIKAI

SVEIKATA

to, žmogus be Salutara

1) ~— \Salutaras priduoda apetitą
2) — Sahitaras vidurius išvąlo;
8) — Salutaras pataiso sveikatą 

Tik vienas doletis ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

S A! .UTARAS DRUG & CHĘMICA L CO
63!) W. 18th St., Chicago, Illinois.

M r. Frank Dugovic, 542G VVest 
24th St., rašo: “Aš kentėjau per 
šešis mėnesius nuo skilvio ir žar
nų ligų ir negavau pageltos nuo 
kitų daktarų. Aš atsilankiau j 
Chicago Medical Clinic ir gydžiau
si per du mėnesiu kur pilniausiai 
pasveikau.

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

Nėra skirtumo kokia liga jus 
sergate ir kiti negalėjo išgydyti 
mes kviečiame jumis atsilankyti 
ir sužinoti tikrą tiesą apie ligą. 
Mes gydome visas chroniškas li
gas visame žmogaus kūne. Nervų, 
kraujo, odos ir sociale.s ligas vy
rų ir moterų. Skilvio, širdies,' ke
penų, inkstų, pūslės trubelius. 
Reumatizmą, asthnia, pilės, ruptu- 
rą, žodžiu sakant visas sunkias li
gas.

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

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

Musų praktika didelė, musų kai
nos žemos. Jei norite greitų pa- 
sekmių, ’ atsinešk šj skelbimą ir 
tuomet gausi X-Ray egzaminaciją 
vertą $10'už $1.
» CHICAGO MEDICAL CLINIC 
505 S. State St., kam. Congretm St.

Privatis įėjimas, 7 E. Coągress 
St„ prieš Leilher krautuvę.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare.
PanėdČly, soredęj ir subatoje 

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

I
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Apie Vitaminus
----------------- Med. d-ras P. Avižonis ----------------

Per paskutinius dešimtį—pen
kiolika metų padaryta svarbių 
atradimų mitybos mokslo srity
je. Dar nesenai apie bet kurio 
maisto maistingumą būdavo 
sprendžiama iš to, kiek jo turi
ma nitrogeno, kiek jis gali duo
ti šilumos vienetų-kalorijų. Nu
statant maistą ligoniams ar 
sveikiesiems (kareiviams, darbi
ninkams, mokiniams), būdavo 
žiūrima, kiek jame esama balty
mo, riebalų, angliahidratų, drus
kų ir vandens, — ir pasirodo, 
kad buvo klystama.

šitą paklaidą padarė tyrimai 
su gyvuliais. Maitinant juos 
(pavyzdžiui, žiurkes) minėto
siomis medžiagomis gryno pavi
dalo, jie nunyksta. Nunyksta ir 
tuokart, kai gauna visai pakan
kamą tų medžiagų kiekį, llop- 
kins darydamas 1912 m. šito
kius bandymus su žiurkėmis ra
do, kad pridėjus prie tokio gry
no maisto truputėlį pieno, žiur
kės išlieka gyvos. To pieno bu
vo duodama tiek maža, kad nei 
jo baltymas, nei jo kalorijos ne
galėjo nieko nulemti. Ilopkins 
suprato, kad tame mažame pie
no kiekyje yi‘a kažin kurios dar 
nežinomos medžiagos, kuri rei
kalinga gyvybei palaikytu Šita 
ypatingoji medžiaga buvo įvai
riais vardais praminta. Geriausia 
prigijo vitamino vardas. Nors 
grynasis vitaminas gauti dar ne
pavyko, tačiau paaiškėjo, kad 
vitamino esama keleriopos rų
šies (A, B, C) ir kiek vienos 
vitamino rųšies stoka maiste 
savitiškai veikia gyvulio arba 
žmogaus sveikatą. Yra rasta 
taip pat, kokrame maiste kurio 
vitamino esamk

Jau senai buvo pastebėta, kad 
kai kurie žmonių susirgimai pa
reina nuo maisto kokybės, ta
čiau tik dabar tepaaiškėjo, ko 
būtent tam maistui trūksta, tai 
reiškia, kad jam trūksta vienos 
ar kitos rųšies vitamino. Pami
nėsime keletą pavyzdžių. Šiltuo
se kraštuose, kur vienas svar
biųjų maisto dalykų yra ryžiai 
(Brazilijoje, Indijoje, Japonijo
je), labai dažnai atsitinka ypa
tinga liga, vadinama beriberi 
(indų žodis beri, lietuviškai 
avis), — toks sustyrimas (avies 
eisena) ir silpnumas, šios ligos 
priežastis yra ta, kad ryžių 
kruopas gaminant patobulinto
mis girnomis kartu su ryžių 
žieve nusimala esamasis tuojau 
po žieve vitaminas, kurio stoka

reiškiasi ypatingu ir sunkiu su
sirgimu.

Jūrių keliautojai, kuriems iš
tisus mėnesius tenka maitintis 
konservais, dažnai suserga skor- 
butu. ši liga atsitinka taip pat 
karinome®* je, ypačiai karo me
tu, kai pasunkėja kariuomenės 
maitinimas kovos lauke. Pana
ši skorbutui liga atsitinka ma
žiems kūdikiams, girdomiems 
šutintu karvės pienu: mat, nuo 
virinimo vitaminas išnyksta. 
Skorbuto priežastis taip pat yra 
stoka maiste tam tikro vitami
no (C). Patirta, kad šitos rų
šies vitamino nėra javų grū
duose; už tai jo esama švežiuo- 
se augaluose, (kopūstuose, sie
tiniuose kiaulpienėse ir t. t.). Jo 
esama ir piene. Skorbutui gy
dyti kaip tik tinka maistas, ku
riame yra vadinamojo antiskor- 
butinio vitamino: šviežių daržo
vių, vaisių.

Nuo šios rųšies vitamino sto
kos pareina ir vadinamasis viš
talakis, kuris kartais atsitinka 
kariuomenėje, kalėjimuose. Ru
sijoje vištalakis apninka ir so
diečius gavėnios metu. Vištala- 
kiu sergą saulei nusileidus lau
ke. nieko nebemato: išėję j kie
mą neberanda pirkios durų, o 
jei sutemsta jiems esant lauke, 
miške, tai tik vedami gali namo
pareiti. Pastarojo karo metu arba viena po kitos, 
vištalakio liga, kurios butą vo- kai dažniausiai miršta, 
kiečių ir austrų kariumenėse, 
nemaža rūpesčio padarė tų šalių 
karo valdyboms, nes svarbieji 
karo žygiai būdavo atliekami 
naktimis. Pagerinus maistą 
pavojus greitai išnyko. Višta- 
lakiui gydyti jau nuo senovės, 
nuo Hipokrato laikų pasekmin
gai vartojama šviežios jaknos, 
kuriose taip pat esama anti- 
skorbutinio vitamino.

Yra dar viena vitamino rųšis 
(vitaminas A), kuri yra svarbi 
kaulams augti ir kietėti. Jo esa
ma gyvulių riebaluose: ypačiai 
daug yra jo pieno grietinėje, 
svieste, jautiniuose taukuose, 
kiaušinio trynyje ir žuvies tau
kuose. Augalų aliejuose jo be
veik nėra. Be to, šios rųšies vi
tamino yra daug žaliuose dar
žovių lapuose ir žalioje žolėje, 
iš kurios ii* gyvuliai tur būt 
imasi savo vitaminą, nes paste
bėta, kad, pavyzdžiui, pieąo 
turtingumai šituo vitaminu pa
reina nuo pašaro; vasarą išgi
nus galvijus ant žolės, piene es
ti daugiau vitamino, negu žie
mą. šitos rųšies vitamino sto-

\ Pro f. VViIliatn Duffy Ray Pawlowski ,
SI GRĄŽINO KALBĄ. — Ray Pawlowski iš Milvvaukee, 

Wis.; labai gerai mokinosi ir buvo gabus. vaikinas. Betz vieną 
keblu rhą jis turėjo: jis buvo nebilys.. Kaka jis buvo 4 metų, be- 
žaizdarnas vienas vaikas užgavo jam'kuju į galvą ir nuo to laiko 
jis per 11 metų negalėjo kalbėti. Jo padėtimi susiinteresavo 

•quette universiteto profesorius VVilIiam Duffy ir pradėjo 
ui gydyti. Gydymas pilnai pavyko ir dabar jaunas Ray gali 

gana liuesai kalbėti. Pirmi jo žodžiai buvo: “Tėve ir motina, aš 
galiu kalbėti”.

manau,
va

tais metais buvo tenai 
nyk^Į keratomalacij’os 
mai.

Pasakytų pavyzdžių,
bus gana paiškinimui vitaminų 
reikšmės ir svarbumo žmonių 
sveikatai. Imta pavyzdžiai inaž

i

GREITESNĖ Už TRAUKINĮ. — Greitoji valtis Teaser surengė lenktynes su greituoju trau
kiniu. Valtis sumušė traukinį, atvykdama iš New Yorko į Albany, Hudson upe, į 2 vai. ir 40 min., 
20 greičiau už greitąjį Tvventieth Century Limited traukinį.

nuga- 
ir su-

stoka
maiste yra 
akims.

ka yra žmonėms, ypačiai vai
kams, labai svarbi. Nuo jos pa
reina vaikų rachitas arba vadi
namoji “anglų liga”. Vaikai 
vėlai pradeda vaikščioti, jų ko
jos iškrypę ,galva didelė, 
ra kreiva, dantys vėlybi 
kirmyje ir t.t.

Be to, šito vitamino
labai pavojinga 

Visų pirma atsiranda 
vištalakis. Bet tai dar pusė bė
dos. Daugiau bėdos padaro ra
genos susirgimas, vadinamas 
keratomalacija. Ragena pasida
ro sausa, joje atsiranda skaudu- 
liukas, urnai visa ragena pa- 
drumžlėja, nykte nyksta, pra
kiura ir galų gale akis palieka 
akla. Dažnai suserga tuo bu
du ne viena, bet abi akys kartu 

Tokie vai- 
Pačioje

susirgimo pradžioje jie galima 
išgydyti, pradėjus duoti šviežio 
pienę arba žuvies taukų.

Maitinant žiurkes pradžioje 
šio rašinio minėtomis grynosio
mis maisto medžiagomis, jos po 
kokių šešių savaičių gauna visai 
panašią, kaip tik ką sakiau, akių 
susirgimą ir veikiai nunyksta. 
Bet jei pačioje akių susirgimo 
pradžioje prie duodamojo joms 
maisto pridedama trupučiukas 
pieno, pusė arbatinio šaukštelio 
dienai, jos išgyja. Tokiais tyri
mais įrodyta esamojo piene vi
tamino svarbumas jauniklių gy
vulių sveikam augimui?Panašių 
tyrimų daroma ir su žmonių 
vaikais. Tik šituos tyrimus da
ro ne mokslininkai, bet nesąmo
ningai pati liaudis. Japonijos 
gydytojų rasta ,kad dešimta da
lis aklųjų japonų yra apakusi 
nuo šitokios akių ligos, kuriai 
priežastis yra augalinis mais
tas, miltų maistas be riebalų. 
Lygiai tas pat yra pastebėta 
Danijoje, kur taip pat žymų ak
lųjų nuošimtį sudaro apakusie- 
ji nuo keratomalacijos. Įstabus 
dalukas! Danija pasižymi labai 
išplėtotu žemės ukiu; tenai gau
nama labai daug pieno ir gami
nama labai daug sviesto, o«da- 
nų vaikai apanka nuo vitamino 
stokos jų maiste, ir apanka kaip 
tik ,uel to, kad daug sviesto ga
minama. Vaikų nelaimei gami
namasis Danuose sviestas išve
žamas į svetimus kraštus, į Lon
doną, gi namie liaudžiai palieka 
nugriebtas pienas ir išsunkęs, o 
sviesto vietoje vartojamas erza
cas margarinas. Keratomalaci
ja serga Danuose ne tik nu
griebtu karvės pienu girdomieji 
kūdikiai, bet ir motinų žindo
mieji, kai motinos maitinasi nu
griebtu pienu ir margarinu; pa
čios negaudamos pakankamai 
vitamino, jos neturi jo nė savo 
piene. 1918—1919vmetais, pri
trukus žaliosios medžiagos, Da
nuose buvo nustota gaminti 
margarinas ir liaudžiai buvo da
linamas 'sviestas porcijomis. 
Tais metais ir vąrguomenč gau
davo sviesto valgyti, ir kaip tik 

visai iš- 
atsitiki- 

daug visiškos vitaminų stokos 
maiste. Dar daugiau reikšmes 
turi vitamino trukumas pama
žintas vitamino kiekis maiste, 
vartojamame metų metais. Nuo 
to pareina vaikų augimo sutri
kimai, rachitas, mažakraujis, 
dantų kirmi jimas, despepsija ir 
1.1. Gal būt ir žmogaus atsparu
mas kai kurioms limpamoms li
goms, pavyzdžiui tuberkuliozui, 
pareina iš dalies nuo vitaminų

Ledų Kalnai ir Laivų 
Nuskendimai

Kasmet pavasarį ir vasarą 
Atlantikos vandenyno laivų ju
dėjimas trukdomas ledų kalnų, 
dėl kurių įvyksta daug nelai
mių. Šie ledų kalnai išeina nuo 
šiaurės’ polių, milžiniškomis ma
sėmis slenkia į pietus ir laiko
si vandenynuose per visus ket
verius, penkerius mėnesius. Taip 
pat nuo pietų polių eina dar di
desni ledų kulnai, bet jie atne
ša mažiau žalos dėlto, kad tose 
srityse žymiai mažesnis laivų 
judėjimas.

Višai kitaip šiaurėje, kur dau
gelis žmonių gyvena ir keliau
ja per vandenynus. Pasisieki- 
mo linija tarp Europos ir Ame
rikos eina per ledų kalnų sri
tį, o mes žinome, jog ta linija 
eina didžiausias kultūringojo 
pasaulio judėjimas.

Kad ir kiek mažesni ledų kal
nai šiaurėje, palyginus su pietų 
kalnais) tačiau jų didumo pa
kanka, kad sutriuškintų didžiau- 
sį laivą.*

Slenkantieji per vandenynus 
ledų kalnai paprastai tik maža 
dalimi' laikosi vandens paviršiu
je: paprastai septyni aštunta
daliai iki dštuonių devintadalių 
tų kalnų yra vandeny ir nema
tomi.

Ledų kalnai esti net 600 mo
terių aukštumo, iš kurių 500 
moterių paslėpta vandenyje. Bot 
ne tik tokie milžiniški kalnai 
yra pavojingi laivams. Jau ledų 
kalnas, kurio matyti vandens* 
paviršiuje 3 moteriai, sudaro 
laivams rimtą pavojų.

Pavojingiausi ledų kalnų mė
nesiai yra vasario, gegužės ir 
birželio mėnesiai, mažiausia pa
vojingi yra lapkričio ir gruod
žio mėnesiai, žinoma, no kas
met atsiranda vienodas ledų 
kalnų skaičius: esti šiuo atžvil
giu ledų kalnais gausingi ir ma
žiau gausingi metai.

Del ledų kalnų laivai mažiau 
pavojingu laikotarpiu — nuo 
rugpiuČio vidurio iki sausio vi
durio — laikosi daugiau šiau
rės ir likusiais mėnesiais laiko
si daugiau pietų krypties. Ku
rios krypties laikytis laivams 
•jie visvien: pietų keliai yra žy
miai ilgesni. Skirtumas tarp ,tų 
kelių susidaro iki 1000 juros 
mylių arba 1852 kilometrų. Va
žiuoti tokį kelią daugiau kaštuo
ja pinigų, laiko, kuro ir kt.

Prieš karą kalbama vandeny
nų ' linija kasmet buvo vežama 
prekių dviejų, trijų tūkstančių 
milijonų dolerių vertės. Keliau

stokos maiste. Bent kai kurie 
mokslininkų tyrimai su gyvu
liais duoda pagrindo tokiam ma
nymui. Dar daug dalykų vita
minų klausime nėra žinomu, bet 
tai, kas jau yra žinoma, parodo, 
kaip svarbu butų tautos sveika
tai ir jos atsparumui ligoms sek
ti mokslo atradimus. Tatai ypa
čiai svarbu kūdikių ir vaikų 
maitinimo klausimuose.

v [“Kult.”] 

jančių tarp Europos šiaurės uo
stų ir Jungtinių Amerikos val
stybių ir Kanados kasmet buvo 
pusė milijono žmonių. Iš šių 
skaitmenų galima spręsti apie 
tai, koks milžiniškas judėjimas 
nurodyta vandenynų linija.

Kad išvengus ledų kalnų, rei
kalingas didelis laivo vadovybės 
atsargumas. Keliaujant nakties 
metu jau iš tolo galima paste
bėti tam tikra balta mase. Tik 
^šimtiniais atsitikimais ledų kal
nai esti tamsus. Tačiau gali at
sitikti, kad ledų kalnai dėl susi
dariusio ypatingo dangaus ap
švietimo, pavyzdžiui, jei mėnu
lis uz debesų, pasidaro sunkiai 
arba visai nepastebimi. Tokiais 
momentais jie itin pavojingi.

Ledų kalnai taip pat pastebi
mi iš jų keliamo ledą, masėms 
belužtant triukšmo. Iš kitų le
dų kalnų buvimo pažymių ten
ka paminėti: tam tikras vande
nų bangavimas, eslmas paukš
čių, nors ir žemė dar labai to
li, o taip pat oro temperatūros 
kritimas.

Vieną didžiausių nelaimių dėl 
ledų kalnų yra be abejonės nu
skendimas milžiniško laivo “Ti
tanic” 1912 metais. Apie tą at
sitikima mes plačiau pakalbėsi
me.

bendrove, pasta- 
ti kė josi, kad jis 
16 d. bus New 

budu greičiausia

1912 metais Balandžio men.
10 d. “Titanic” išvyko iš South- 
ampton (Anglija) į savo pirmą 
kelionę New Yorkan. Jis buvo 
pastatytas 1911 metų vasarą ir 
buvo ne tik didžiausias, bet ir 
gražiausiai įtaisytas laivas pa
sauly. Laivų 
čįusi tą laivą, 
jau balandžio 
Yorke ir tuo
atliks kelionę iš Europos į Ame
riką. Tuo metu trumpiausias lai
kas tokiai kelionei buvo penkios 
su puse dienos.

“Titanic” buvo 280 meterių 
ilgumo ir 30 meterių platumo. 
Jis turėjo 800 tarnautojų. Pa- 
sažierių jis galėjo paimti 3000 
žmonių, t. y. tiek, kiek turi gy
ventojų nemažas Lietuvos mies
čiukas. Ir visi tie pasažieriai ga
lėjo patogiai ir gražiai keliauti. 
Jis turėjo muzikos orkestrą, sa- 
lionus? elektriškas, tui'kiš^ąs 
maudykles, verandas su palmių 
sodneliais, restoranus, kavines, 
puikiai mebliuotus kambarius 
ir t. t.

Balandžio 15 dieną naktį tarp
11 ir 12 valandos smarkiai plau
kiantis laivas “Titanic” užšoko 
ant ledų kalno ir tuojau visai 

sudužo. Nepadėjo čia ir tam tik
ros nuo vandens apsaugotos ka
meros: jos visos buvo ledų su- 
piaustytos ir laivas nuskendo 
taip greitai, kad nespėjo net at
vykti radio-telegrafu iššauktie
ji laivai, kad išgelbejuXjiors 
žmonių gyvybę.

Nelaimes metu daugumas pa- 
sažierių jau miegojo ir staiga 
buvo prikelti tam, kad^pamaty
ti baisų tikrenybės vaizdą. Lai
ve buvo daug amerikoniškų mi- 
lijarderių, kaip, pavyzdžiui, 
John Jacob Astor, buvo ten ir 
žymus Anglų laikraštininkas 
VVilIiam Thomas Stead, kurie 
gavo galą jurų bangose.

Daugelis laivo tarnautojų, ne
žiūrėdami pavojaus savo gyvy
bei, atliko didvyriškus žygius. 
Čia paminėtinas laivo kapitonas 
Smith ir laivo telegrafistas Phi- 
lipps. Jis iki paskutinio momen
to siuntė į visas šalis telegra
mas, šaukiančias pagalbos, kol 
pagaliau pats žuvo savo kabi
nete.

Weniiersten's Bohemian Blend
Pilniausias užganė 

(tinimas
Musų vienatinis procesas iftdirbimo, ' 
apsaugotas su patentu, suteikia
WENNERSTEN’S Bohemian Blend 
GERESNI SKONI ir galima ji LENG
VIAU PADARYTI už bile vieną kitų 
prrengimų. Daugiausiai / darbo dėl 
jūsų yra attekama musų i&dirbystėj. 
Daugiau kaip 28 metus WENNERS- 
TEN’S teikia pilniausi užganėdinimą 
dėl daugelio jo vartotojų. Pabandy
kite ji.

Gasperik Grocery, 
9307 Cottage Grove Avė. 

Savoy Groc. & Mkt.
4503 S. Wallacc St.

McGovenr, 
8837 Cottage Grove Avė.

Chas. Bell, 
1314 S. 49 th Court 
F. A. Stoeck, 

1920 Blue Island Avė.

i

Mokėk Pusę— 
S<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 C “............. ....
GYVULIŲ PROTAS, apdaryta $2 
KAIP GYVENA AUGMENYS, a

daryta $1.50, dabar tik 76c.
32, dabar tik $1.
apdaryta \$ 1.50, dabar tik 76c.

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS’ IR ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS
ŽODYNĖLIS, apdaryta $1.25, dabar tik 60c.

ANGLŲ KALBOS LEKCIJŲ $5, dabar tik $2.50.
ARITMETIKOS LEKCIJOS (nuo žemiausios ligi aukščiau
siai), $3, dabar tik $1.50.

LEKCIJŲ $3, dabar tik $1.50.

18
23
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LEKCIJŲ $3, dabar tik $1.50.
TEISIŲ VADOVAS IR PATARĖJAS, apdaryta $2, dabar tik $1- 
LYTIES MOKSLAS, apdaryta $7, dabar tik $3.50.
NEMATOMI PRIEŠAI IR DRAUGAI ŽMONIŲ, apdaryta $1.20, 

dabar tik 60c \
SVEIKATA, apdaryta $2, dabar tik $1.
ANTRAS KRIKŠTAS, apdaryta $1, dabar tik 50c.
BEN-1IUR, apdaryta $2, dabar tik $1.
MEILĖ IR DAILĖ, apdaryta $2, dabar tik $1.
PORTUGALŲ MINYŠKOS MEILIŠKI LAIŠKAI, apdaryta $1.60
\ 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’, apdaryta $2, dabar tik $1.
CHINIJA, apdaryta $1, dabar tik 50c.
IŠ MANO ATSIMINIMŲ, apdaryta $2, dabar tik $1.
MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠSIPLĖTOJ1MAS, apdaryta 75c, 

dabar tik 35c. v j'
Pinigus siųskite: moųey order arba dolerius registruotam 
laiške:' Kas norit kitokių knygų, reikalaukit katalogo.
Adresuokit ? (-)

Margerio Knygynas
2023 SI. Paul Avenue Chicago, Illinois

J šauksmą pagalbos atvyko 
laivai. Pirmas jų buvo “Carpa- 
thiu”. Tačiau ir jis atvykęs veik 
nerado pėdsakų nūo milžiniško 
laivo “Titanic”. Apie 1550 žmo
nių jau bhvo žuvę. Tik apie 800 
žmonių galėjo išsilaikyti van
dens paviršiuje gelbėjimo laive
liuose iki “Carpathios” atvyki
mo. t

ši nepaprasta nelaimė, kokios 
dar nebuvo nei anksčiau, nei vė
liau, privertė visus rimčiau pa
galvoti dėl ledų kalnų pavo
jaus.

Profesorius Howard Baimes 
.Kanadoje išrado elektrišką ter
mometrą, kurio pagalba nesun
ku atspėti artėjantis ledų kalnų 
pavojus. Ledų kalnų efektas 
persiduoda tam instrumentui iš 
atstumo 12 iki 22 kilometrų. 
Tad laivas turi pakankamai lai
ko, kad išvengtų pavojaus. To
dėl dabar veik galima tvirtinti, 
kad panašios nelaimės, kaip kad 
su laivu “Titanic” daugiau ne
pasikartos.

9330
S. Toth 

“3 Cottage Grove A ve. 
j. A. Hoekstra, 

9032 Cottage Grove
Joe Desk

4535 S. Wallace SL
A. Kaplan,

3211 S. Morgan S't.
K. & Z. Market,

2433 S. Oakiey Avė.
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—Padaužų Korespondentas.

Pastabbs
xxxxxxxxxxxxxxxx nnnug

A. F. CZESN A
MAUDYNES

Turkiškos, sulfurinės va
nos ir elektrinis gydymas

Dabar naujai išradome minetji- 
linesl sierines vanas, kurios yra flo
ros nuo visokių ligų: reumatizmo, 
cirkuliacijos, kraujo ir t. t.

Masažinis braukymas, elektriniu 
ir švedišku budu. Su musų pilnu 
setu instrumentų mes galime su
teikti 25 skirtingus treatmentus.

Namas naujai ištaisyta ir padi
dinta. Yra vietos dėl 150 ypatų. 
Iš toliau atvažiavę gali būti sa
vaitę laiko arba taip ilgai kiek rei
kalinga.

Moterų skyrius atdaras Utamin- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Atdara dienomis ir naktimis.

1657 W. 45th St., 
kampas So. Paulina St.

Phone Boulevard 4552

: Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite navęs skaui- 

■ mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
1 Kaulų Gėlinr.*ų, arba Mėšlungiu 
I — raumenų sukimu; nes skau- 
1 (Įėjimai naikina kūno gyvybę ir 
1 dažnai apt patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND mo- 
stis lengvai prašalina yiršmi- 
nėtas ligas; muir.« šiandie dau
gybe žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

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

J Jusliu Kulis
3259 South Haleted Street.

N CHICAGO, ILL.

Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus
Žiopliai
(“Kai dėl pono Tūlio, kai

po ‘Sandaros’ redaktoriaus, 
galiu tik šit ką pasakyti:

Jis yra labai gabus žmo
gus, bet užsispyrėlis, o kas 
blogiausia, tai labai didelis 
žioplys”.

Ištrauka iš A. L. T. 
daros Centro Valdybos 
rotoriaus p. Čekanausko 
bos 11-tame sandariečių 
me, Cleveland, Ohio.)

rėkis! Bėda tik tame, kad į vi
dų įėjęs jautiesi, kaip daržinė
je — nėra tinkamos scenos, 
akustika kuo blogiausi, langai 
nė šiokia nė tokie.

Statytojams ir vėl kepurė ne 
pagal Jurgio!

Pas mus yra daug vyrų, ku- 
j rie apie visuomenės reikalus 
tiek teišmano, kiek kiaulė apie 
pipirus, bet gerklę tini gerą, 
sugniaužtą kumšti vietoj aku- 
liorių užsideda prie kaktos, —- 
ir zvanija liežuviu taip, kad 
tarsi sutina diena artinasi. Pas 
tuos vyrus už dolerį ambicijos, 
o tik už centą amunicijos.

Kai 
dirbti, 
į nosj, 
jo, kol
da rapinėti.

♦

pradeda jie kokį darbą 
tai kaip įmauna pirštą 
— taip ir neištraukia 
skruzdės aplink prade-

Sek- 
kal- 
Sei-

'Dešimtajam savo seimely
Išrinko Sandara Tulelj , 
Kad jis organą tvarkytų 
Ir vardą aukštai išlaikytų.

Nors tas vaikelis
iTik-tik užbaigęs buvo Valporai- 
' . so,
) (Po lekcijų jisai virtuvėj bulves 

raižė)
' Suklupo tuoj ant kelių
Ir pažadėjo Sandarai tarnauti
Ir gerą sau atlyginimą gauti.

(Kaip tvarkė jis tą “Sandarą”— 
Mums ne naujiena:

Beveik kiekvieną dienų 
.lis rašė šmeižtų ir žioplumų 

llr begales kitoniškų kvailumų. 
'Padaužos jį kvailių karalium 

pavadino; 
gerokai sandarokams pa

gadino— 
kiekvienas žino... 
ne sandarokai.. .

Ir jis

■ Tai
I Bet
J'Mes būdami nuo jų atokiai
■ | Kvailumą jo bematant pastebė

jom,
1 O jie visus metus sėdėjo,

■ Kol jam su koja į tam tikrą
vietą dėjo.

■ Per ištisus metus jie savo Tūlį

GYDOME VYRUS
$50 S’."" $10

Iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius vyrūs tokia maža 
kaina kaip $10.

tKodelgi pagaliau jie-jam įspyrė? 
Dalykas šit koks: .

Per ištisus, metus jie jam tikėjo,
Bet kai šįmetis seimas atėjo,

i Sekretorius akis jiems atidarė, 
Kai seimo sesijoje tarė:

Vyrai! Tulys—
Yra žioplys! •

žmogus, nėr žodžiui
apsišvietęs: knygų

♦

.Johnsono laikais, 
iš ()xfordo uni-

buvo pašalinti keli

Turiu, 
geras jis 
vietos. Ir 
pas jį pilni kampai. Ir angliš
kų, ir lietuviškų ir kitokių. Tik 
vienas galas negeras — nė vie
nos jų nėra perskaitęs. O prti- 
dėk kalbėti su juo! Kalba, kaip 
žirnius į sieną beria: taip ir 
atrodo, jog jei ne šiandie, tai 
rytoj jis bus pakviestas Kau
no universitetan teologijos fa- 
kultetan mokslus’

♦ ♦ ♦
Draugas ne tas, kas pirmas 

tiesia slaptai draugiškumo ma
nieras, bet tas, kuris pirmas 
atvirai pasveikina kumštimi.

♦ ♦ ♦
Kvailas, kuris žiuri į vieną 

tašką: daugiau jis nieko nema
to ir nejaučia, nes taškas sa
vim užbaigia jo mintis.

♦ ♦ ♦ •
Vaikas gyvena praeitimi, mo

teris dabartimi, o vyras ateiti
mi.

Kožės žiedas — tai žolė, apie 
kurią daug kalba, bet nieko ne
žino apie jos augimo funkcijas.

♦ ♦ ♦
Pikčiurna randa ramumą mei

lėje, vėjavaikis-darbuose, darbi
ninkas— laisvume, plėšikas — 
kalėjime.

> r —šimtakojis.

LEIBOWITZ

Jusy buvęs šen
Prietelis Patarėjas

senas

Persikėlė į naują vietą 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien, o Nedėliomis nuo 10 ryto 

iki 2 vai. po piet.
3127 W. 12th Street

Kampas Troy Street 
CHICAGO, ILL. 

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

— nustebo gora
us girdėjau, kad 
yra labai geri

galima, — atkir-
— Bet karvė sa

D|r. Snmuel 
kaip sakoma, 
vers i lėto 
studentai. ‘ Vienas jjeraširdis
nuėjo į JolmsDną, kad pastara
sis užtartų studentus. Bet 
Jolinsonas atsakė, jog univer
siteto valdyba labai gerai pa
dariusi pašalindama studentus. 

| —Kaip tai? 
| širdis. — Bet 
tie studentai 
žmones!

—Tai labai 
to Johnsonąs.
vo vietoje yra irgi labai geras 
gyvulys, bet kuomet ji įsiriog
lina į daržų, jus vejate jų lauk.

j Su tais studentais tas pats: sa- 
'|vo vietoje jie gal ir labai geri 

,v x . . . i žmonės, bet universitetui netin-isstatyciau - - ir visi maty-!

O musų 
švelnios, 
Aš prieš jas nieko ir neturiu: 
Dievaž, jei mano valia butų, 
aš jas visas krautuvių languo
se 
tų, ir pačioms judėti nereikė-į 
tų. Del puikumo po antrą po
rą geltonų šilko kojinaičių už-, 
maučiau — by lik nusiraunu-; 
tų. Nes kai palaidos vaikščioja 
— išeina visai taip pat, kaip 
su tuo garažu, į kurį makabi- 
lis nelenda. Tuštybė ir pasi
didžiavimas — kaip prieš pen-! 
kilis šimtus i 
vo: ponia, kurios vyras ar švo-' 
gėris užima aukštesnę vietų,‘styti., 
neatsisės ‘'blogesnėj" vietoj1. —I’adaužij dvasiškas vadas
už žemesnio cino ponią. Ir 
pletkai, pletkai — nors imk ir 
užklijuok bučkiais jų gražias 
burnikes. Ir daug dar aš no
rėčiau apie jas pasakyti, bet 
ką gelbės — jei musų visas 
gyvenimas toks: — kepurė ne

ponios! 
nudažytais

Gražios, 
veidukais.

iša tai prisiminė man su.ži- 
i nojus apie Tūlio likimą. San- 
: daros seime vienas delegatų 
i pareiškęs, jog Tulys šiaip sau 
esąs nieko vyrukas, tik didelis 
žioplys ir lodei negalįs “Sanda- 

I ros” redaguoti.
Padarinyj i ulini — kaip 

metų Rusijoj bu- ^Biai kaivei į daižą įsigayusiai 
..Lvu Sva.1- teks: iš “Sandaros” išsi'krau-

Nepaprastai karštas
Padaužų respublikos 

kongresas

neu- 
odu* 
yr» 

dar* 
no-

DR. F. O. CARTER
Akių, Aukų, Nosies ir Gerklės

Daktaro pa- 
tarnavimas y- 

i ra gydyti jūsų
ifN ligą arba pri-

taikinti aki- 
I n i u s.

27 metai prie 
State gatvės

Akiniai taip 
pinus kaip $5. Galvos skaudė
jimas, nervingumas, nemigė ir 
nevirškinimas, tankiausiai yra 
priežastis akių įtempimo. Už
degtos akys, Kreivos akys Pa
taisomos. Tonsilai išimami.
Franklin O. Carter,M.D.

177 N. State St. (3 augštas), 
Chicago.

Vienos durys į šiaurę nuoiA?15’ 
Chicago teatro

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. 
Nedėlioj 10-12. Central 0836

Ateikite šian
dien, neatidč- 
liokite, nes tai 
yra pavojin
ga. Ar 
gate ir 
n e u ž 
nėdinti ?
norite 
veikti T 
kitę prie ma
nės dėl pil
no laborato
rijoj išegza- 
minavimo.

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

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

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
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 gere 
ir teisingo gydymo.

“606’ ”914’|
TIKRA 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 I 
taipgi pakartoju naujausius ir ge- I 
riausius instrumentus dėl greito ir I 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma- I 
no ofisą. Ateikite šiandien dėl I 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki I 
5:30 vakare. Utarninke, seredoj ir I 
subatoj iki 8 vai. vakare. Ned*- I 
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DR. W. R. REGISTER
109 N. Dearborn St.,

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto) J

Dr. W. R. 
Keghter, 

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

ser- 
esate 
g a -

Ar
pas- 

Atei-

Padaužoms gi atrodo,.
Kad tai visų narių, žioplumą

Metus prie žioplio išsėdėti
Ir tik gale jų pastebėti,

Kad vadas jų—
ŽIOPLYS!

—Padaužų Pažas.

Margojo svieto 
chronika

Teko kur tai girdėti

ro- 
do:

tokią

Mes pasiėmėm kitų tautų 
papročius, išvaizdų, drabužius, 
o dūšioj kokio buvome, to
kie ir pasilikome vieno vel
to milo.

Apsikaišėme nelyginant var
nos povo plunksnomis ir džiau- 
gamės praeiviams avinams. — 
Ot, kokie mes gražus! O iš vi
sų musų darbų, iš 
bykiavįmo 
kaimynu, 
trykšta pro 
m(usų naivus natūros!

iš vi
nį ūsų san- 

artimu, 
taip ir

su musų
svečiu —

povo plunksnas

Tūla (Lietuvos graži mergai
tė atsidūrė Bėdino sostinėj.

I Žinia, lietuvininkė — kojos di- 
I dokus. Nusipirko batus, ale 
I tokius — berniokai j batus tik 
ir žiuri, ne į mergelę — tokie 
jie gražus 'buvo. Gražus batai, 
bet ant kojos nelenda! Su kaž
kokiais prietaisais batą užva
rė ant kojos — koją pagadino: 
ligoninėje teko 
ryti. Tai tau ir 
pagal Jurgio!

operaciją da- 
imti kepurė ne

♦ *
♦

Tūlas musų kontraktorius- 
1 statytojas statė vienam didė- 
j liam ponui garažų. Statė-statė, 
| gyrės-gyrės ir buvo ko: gara
žas išėjo caca, kaip tos mergi- 
nos batukai. O kai pastatė — 

(pasirodo automobilis j jį ne- 
I Lenda — puse pėdos a u tomo- 
' Lilio lauke lieka! Ir vėl — 
kepurė ne pagal Jurgio!

♦ ♦
♦

Sumanė chicagiečiai pasista- 
I lyti sau šaunią svetainę. Ku- 
I riems čia galams su svarbes- 
I niais parengimais eiti pas sve
timuosius, kad galima ir savo 
svetainę turėti! Sudėjo draugi
jos pinigų, išrinko galvočius 

i svetainės statymu rūpintis. 
Statė-statė ir pastatė: iš lauko 
svetainė atrodo, kaip tos mer- 

j gėlės batukai — žiūrėk ir ge

>3 
* sjc

Yra stebėtinų doros skelbėjų.
Tikrai taip.
Marijonų organą redaguoja 

bąisiai, baisiai mokytas vyras, 
kuris greit pasileis mokobiliu 
studijuoti Amerikos geografiją, 
o vėliau važiuos Kaunan profe
soriauti.

Apie to mokyto vyro gilių 
išmintį galima spręsti iš jo raš
tų. •

Jį nors ir duona nemaitink, 
by tik jis turėtų progos bedie
viams pamokslus sakyti. Pa
mokslų prasmė tokia: bedie
viai nieko kito nedaro, kaip tik 
šmeižia ir koliojasi. Kultūrin
gam žmogui tai esą nepaken
čiama.

Kad parodyti savo “kultūrin
gumą,” jis štai kaip ra^šo: “štai 
valstiečiai liaudininkai atsiun
tė Amerikon tūlų aptiekorių, 
kad tas speciailiai visur čia iš
keiktų Lietuvos valdžių. Tas, 
žinoma, ‘storojasi*, kiek tik iš
gali jo silpnas pakaušis.”

Tai tikrai profesoriškai! žo
džiu, tas kunigų stipendininkas 
gali sau užtraukti:

“Jeigu ne tas mano krikščio
niškas drovumas,

Tai aš tave, silpnapakauši, 
niekše, kudločiau,

Dar ir geriau iškoliočiau.”
*

Aną dieną skylių ministerio 
palociuje, Krištolo salėje, įvyko 
nepaprastai karštas . Padauži, 
respublikos kongreso posėdis, 
kur tapo paskirtas dar vienas ir 
paskutinis ministeris, kuriam 
kongresas suteikė du svarbius 
činus, būtent: Padaužų respub
likos laivyno ministeriaus vietą 
ir pasaulinio korespondento var
dą.

Šviesusis prezidentas nutarė 
ir paskelbė, kad jo kabinetas 
randasi čielybėj ir kad naują 
kabineto narį užtvirtina dešim
čiai metų. Prasidėjo įspūdin
gos naujojo ministerio “įnuga- 
ravimo” iškilmės. Prezidentas 
labai nobažnai tarė keletą žo
džių ir pavedė dvasios vadui 
tęsti ceremonijas. /Pastarasis 
apdovanojo naują ministerį gel
tonos spalvos rotunda, pareikš- 
dartias: “Lai ta nesutepta rotun
da saugoja tavo gyvybę ir svei
katą”.

Paskui visi užsičiaupė savo 
burnas, kai naujas ministeris 
pradėjo kalbėti. Gi jis pasakė: 
“šviesusis prezidente ir jus ma
no kolegos ministeriai, suteik
ta man garbė tiek mane suju
dino, jog aš pčbesurandu žodžių, 
kaip tai pasakyti. Trumpai sa
kant, aš esu taip linksmas, kaip 
skambalninkų naujasis prezi
dentas,‘kuris prezidento vietos 
belaukdamas nustojo ir dantis 
krapštyti”.

Nors salė buvo gan erdvi, bet 
sekamą kongresą nutarta lai
kyti dangum klotoje vietoje. 
Tiek, mat, tų padaužų priviso, 
jog ir salės darosi per ankštos.

Konstitucijos skyriais ir pa
ragrafais visi galėjo liuosai nau
dotis.

Dvasios vadas nutarė, kad 
galinga Padaužų gildą turėtų 
savo išlėkimą, o skylių ministe
ris turės parūpinti viso, ko rei
kia.

Kadangi skubių interpeliaci
jų daugiau nesirado, tai šviesu-

Anglijos užsienio reikalų minis- 
teris Austen Chamberlain, ku
ris stoja už didesnį Anglijos su
siartinimą su Vokietija ir mato 
Vokietijos pastangose siekimąsi 
prie tikrosios taikos, o ne prie 
atgiežos taikos, kaip tą jmato 
Franci jos ultra-nacionalistai.

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT 1ŠSIGYDĘ NUO 

UŽSISENĖJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo ligų 

Kraujo ir šlapumo egzaminacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
Čepus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

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

visas chroniškas ligas.
Kalbame lietuviškai

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

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

Jus galite būt išgydytas
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pasisekimo

Viii kenčianti nuo chroniškų, labai 
sunkių ir silpninan
čių ligų, pasinau
dokite šia proga. 
Gydymu* ir išgydy
mas chroniškų 
riti*, kraujo, 
ir iik i Iv io ligų, 
mano gyvenimo 
bau. Aš geriau
r.u apsaugoti *v«i- 
ktitų šio* šaJiee 
žmonių, vietoj būti 
jų valdytoju. Aš ži
nau, kad aš gaJiu 
nuteikti jums ge- 

t riaus| gydymų, koks 
yra žinomas me-dicinos moksle. 

■'606” 914
TIKRĄ PAGELBĄ

(čirškimai teisiai j gyslas ,del kraujo 
suirimo. (Čirškimai tiesiai j gyslas pa- 
darč tikrų revoliucija medicinos prak
tikoje; ligos iki šiol pripažintos neiš
gydomomis, dabar galima w#u šituo mo
ksliniu bodu išgydyti. vnrtoju savo 
praktikoje visus vėliausius serumą čie- 
pus, antitoksinus, specinles (čirškimui 
gyduoles, vėliausiai išrastus ir geriau
sius įrengimus dėl greito išgydymo sun
kių ligų. Prisidėkite prie didelio skait
liam užganėdintų ir išgydytų žmonių, 
kurie kasdien ateina į mano gydymo 
kambarius. Ateikite šiandien dėl išegza- 
minavimų dykai.

$10 X-Ray egzeminacija $1 
( hicagos gyventojas suteikia 

savo patarimą
“Chicago III.

"Gerbiamas I)r. Mabeo, 
"Aš noriu jums tarti dnug sykių 

ačiū už gerų gydymų ir išgydymų, 
kur| už gavau nuo jūsų. Kaip jus 
atsimenat, riš visuomet kentėjau nuo 
neuritia, ir beveik išleidau visų savo 
turtų suradimui palengvinimo, 
nuo vieno daktaro 
linu atsidūriau 
Creek, Michigan. 
vau pagellx>s.

“Aš prnktiAkni 
gi*, kuomet skaičiau 
mų lalkrafttyje ir tu _ 
pas jus.* Labai buvau jums dėkin
gas už pareiškinyą, kad jus po egza
minavimo galėsite mane išgydyti. 
Aš tuojau pradėjau vartoti jūsų gy
dymų ir gavau greitą pagalbą nuo 
jūsų puikaus gydymo. Aš dabar esu 
visai sveikas ir kaip naujas Žmo
gus.

"Mano garbės žodžiu rekomenduo
ju jūsų gydymą bile kokiems ser
gantiems žmonėms ir patariu pasi-
matyti str jumis. Su pagarba, 

"FRED WAGMAN, 
4338 Bosworth.”

Kokios rųsies žmogus 
jus esate?

Ar jus esate stiprus, sveikas, ener
gingas, pripildytas "pep” ir vikrumų? 
Ar jus esate silpnas plonas, nervin
gas, turite chroniškų ir sunkią ligą ar
ba nilpnumą per jūsų neapsižiūrėjimą? 

Nežiūrint kokia sveikatos padėtis jū
sų yra arba kokia priežastis, jus pri
valote sužinoti, kaip jus galite atgauti 
savo sveikatų, stiprumą ir energiją. Aš 
pagelbčjau tūkstančiams. Aš galiu pa
gelbėti jum'i i.'.—’.—" 
Jus mokėsite tiktai

prie kito, 
sanatorijoj, 
Ir tai dar

ftjau 
paga- 
Hattle 
nega-

Inai lx»Jė- 
apnkedbi- 

atvnžiuvau

Alt Kaliu pa- 
ifctobulinti vyrifikumfl. 

už pantkmei. Va
landom nuo 9 ryto iki 5:30 vai. vakare. 
Utarninke, Seredoj ir Subatoi nuo 9 ry
to iki H 
ryto iki 1 po pietų.

. DR. J. R. MABEE
337 W. Madison S’t., Chicago, UI

vakare. N <<!<!’. o j nuo 9

IMPERFECT IN ORIGINAL

Kraujo Suirimai
Slaptos Į Užkrečiamos 
Ligos I Ligos

Gydomos geriausiu ir pasekmingiau- 
siu metodu

ir Luescide gy
dymai yra ge
riausi ir tikriau- 

išgydymas 
nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai didelio skai
čiaus atsilanky
mo ligonių pas 
Dr. Ross gydymo 
tų ligų, jis galėjo 
atpiginti kainas 
nuo •

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

SPECIALIS GYDYMAS 
už PUSĘJ KAINOS 

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

Pastebėjote labai žemas kainas 
tiktai trumpam laikui

Specialia Intervenous Gydymas, $5 
iki $10 Laboratorijos ir X-Ray Egza
minacija už tą pačią kainą. Lymph 
Serum Gydymas dėl Silpnų Vyrų, $5. 
Kaulą Rauirieny ir Nervą Gydymą* $2 iki *5 
Gydymą* Odo. ligą — Actin, Ray*. 93. 
Kio-Chemlc Kraujo Serum Gydymą*. $10. 
Pasitarimas ir Egzaminacija Dykai 
Reikalaukite knygelės dėl Specialių 

Ligų. Duodamos veltui.
Vyrų priėmimo kambarys, 506—Mo- 
:erų priėmimo kambarys, 508—Kal
iame visokias kalbas.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St., kamp. Monroe, 

Chicago.
Penktas aukštas, Crilly Namas

25 metai tame Name
VALANDOS:

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

’auedėly, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 vakare.

AR jys SERGATE?
Ar norite būti išgydytais už 
ketvirtą dalį paprastos kainos?

Per visą, sį mėnesį gydysime 
visus sergančius, kurie tiktai 
atsilieps pas mus už ketvirtą da
lį paprasto mokesčio. Mes gydy
sime jumis tokiu pat budu ir 
tokiomis pat gyduolėmis, kaip 
jus mokėtuinėt pilnų kainą. Tas 
specialis pasiūlymas yra pada
rytas supažindinimui sergančių 
žmonių su labai geru ir pasek- 
misgu gydymu IIOUSE of 
HEALTH.

Tą nužemintą kainų galėsite 
mokėti kuomet jus jausitės ge
riau ir kuomet busite užganėdin
ti, bet už gyduoles ir už serum 
jus užmokėsite tada, kada jas 
gausite.

Jos 
ne- 

ir 
gy- 
im-

■— ' 1,1

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

Yra proga dėl kiekvieno sergan
čio vyro arba moteries, kad atga
vus savo sveikatą naujame Euro- 
piejiškame-Amerikoniškame svei
katos institute. Beveik visos ligos 

dabar yra išgy
domos ,, vartojant 
naujausį Euro
pini gydymą ir 
(čirškiant gyduo
les tiesiog į 
kraują’, sykiu su 
kitomis gyduo
lėmis dėl viduri
nių gydymų, 
visos yra 
kenksmingos 
turi stiprią 

dančia jėga, daugumas jų yra
portuotų iš Europos ir kitų šalių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
ke ir taipgi žinomas vokiškas 606 
ir 914. Musų institute tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bile kokiu 
nors budu .net ir po išgydymo jū
sų. X-Ray egzaminacija dykai. 
Su analyza kraujo, Šlapumo ir ki
tais serumais be jokių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių rūšių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšies priva- 
tiškas ir vcneriškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . Todąl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia jūsų laime. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbsti, ateikite j mu
sų ofisą, mek pagelbėtom tūkstan
čiams kurie}buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

Ofiso valandos: Panedėlyj, Ket
verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 
5:30 po pietų. Utarninįęe, Sere
doj ir Subatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. Nedėliomis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 djeną.

Lincoln Medical Institute
DR. B()WES, Specialistas ir 

Medikaiis Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano

Sekamos durys nuo Astor teatro

Taip kaip jus 

žiurėtumėa į pa
veikslą.

THE HOUSE OF HEALTH
(Federation Bldg.) 

164 \V. VVashington Str, 
Chicago, III.

Užprašome visus atsilankyti, 
suteiksime dykai patarimus. Gy
dome visas chroniškas ligas, 
kaip tai nervų ligas, odos ligas, 
kraujo ligas, kaip vyrų taip ir 
moterų, reumatizmų, rugštuinus 
k ra u j u je. plaučių ligas, širdies, 
kepenų, skilvio ir inkstų. Viso
kias formas persišaldymo, ast
mą, egzymų, skaudulius, odos li
gas ir kitokias ligas, kurių kiti 
daktarai negalėjo išgydyti.

Musų tikras išegzaminavimas 
ir laboratorija parodys tikrų 
stovį jūsų sveikatos stovį taip 
kaip knygą. Liga tikrai pripa
žinta taip kaip pusė išgydyta. 
Egzaminuojame su X-Bay ir su 
mikroskopu ir su opthalinic gy
dome užkietėjimą arterijų. Iš
tiriame spaudimų kraujo, taip
gi vartojame visų mokslinį ži
nojimą dėl gydymo ligų.
Musų nužemintos kainos tikram 

išegzaminavimui $3.00
Valandos kasdien nuo 9 vai. 

ryto iki 5:30 vai. vakare, ket
verge, seredoj ir subatoj nuo 9 
ryto iki 8 vai. vakare, nedėlioj 
nuo 9 ryto iki 1 vai. dieną.

Ateikite ir prisidėkite prie 
jūsų kaimynų ir kitų gerų pa
cientų, kurie atėjo į musų ofi
sų ir liko išgydyti.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS


