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Sąjungos Taryba 
baudžia Lietuvą

Didžiajai Vokietijos pra 
monei gresia krizis

Vokiečių fabrikininkai daug 
darbininkų paleidžia iš darbo

Jungtinės Valstijos 
Meksiką

įspėja

Kinai stato svetimoms 
sybėms reikalavimus

vyriau

Tautą Sąjungos Taryba 
pabaudė Lietuvą

Lietuva nepildanti savo privalu* 
mų dėl tautinių mažumų teisių

Kinai stato reikalavimus 
svetimoms vyriausybėms

visai ma-

įstaigos 
daugybę 

iš darbo.

Kariuomenė prieš strei
kuojančius angliakasius

Jachta sudegė jūrėse; 
penki asmens žuvo

Iš TRĖMIMO VĖL PRIE SOVIETŲ VAIRO

šis Leono. Trockio paveikslėlis buvo nuimtas tuojau, kai bu
vęs karo komisaras sugrįžo iš savo trėmimo attgal į Maskvą. 
Stipriai, vyras, Atsimainęs.

ATLANTIC CITY, N. J., birž. 
12. — Praeitą naktį jūrėse .as
tuonios mylios nuo krašto, iš
plaukusio] ekskursijai jachtoj 
Crystal įvyko sprogimas, nuo 
kurio tuojau kilo gaisras.
• Jachtoj buvo viso tridešimt 
žmonių, kartu su įgula, ir jie vi
si šoko vandenin gelbėtis, ka
dangi užgesint ugnį nebuvo ga
lima.

Tik po valandos laiko pagal
bon atvyko pakraščių sargybos 
laivas, kurs išgraibė iš vandens 
dar gyvus dvidešimt penkis eks
kursantus ir įgulos žmones, bet 
penkių nesurasta ir manoma, 
kad jie visi yra žuvę. Vienos 
jaunos, 18 metų mergaitės kū
nas buvo dar šį rytą išgriebtas.

Jachta visai sudegė. Mano
ma, kad sprogimas kilo dėl nu- 
mesto ties gazolino tankais de
gančio sigareto galo. Jachtos 
kapitonas tapo areštuotas.

iALIFAN, N. S., birž. 12.
Cape Breton kasyklų sri- 

tin, dėl kilusių ten streikuos 
jaučių angliakasių neramumų, 
valdžia pasiuntė penkis šimtus 
kareivių.

Sutiko pigiau dirbti
NAJMO, B. C., birž. 12.

Dirbantieji po žeme West- 
ern Fuel kompanijos kasyklų 
darbininkai nutarė priimti 
kompanijos Sąlygas, įbutent 
dirbti šešiomis dešimtimis cen
tų mažesne dienai alga. 'Ko
kias sąlygas streikuojantieji 
angliakasiai ‘buvo du kartu 
balsavimu atmetę.

Sutikimas požeminių anglia
kasių dirbti pigesne alga ne
reiškia streiko pabaigos, ka
dangi dar nežinia, kaip nubal
suos darbininkai, dirbantieji 
kasyklų darbą lauko 
Balsavimas įvyks po 
ar dviejų.

BERLINAS, birž. 12. — Nuo 
laiko, kai Vokietija stabilizavo 
savo pinigų vertę, ji dabar su
sitinka su vienu aštriausių sa
vo pramonės krizių.

Dabartinėms sąlygoms vieš
pataujant, kur pinigų Jaučiama 
didelė stoka, pramonės firmos* 
priverstos mokėti didelius nuo
šimčius, o sėkmingai konku
ruoti pasaulio rinkose 
ža galimybės teturi.

Didžiulės pramonės 
Reino ir Ruhro srity 
darbininkų atleidžia
Viena tik Generalė Blumentalic 
Vielų kompanija paskelbė pa
leidžianti iš darbo daugiau kaip 
1000 darbininkų, tuo tarpu kai 
Thysseno įstaigos Ruhrorte ir 
Reihersteige laivų statybos 
kompanija Hamburge visai ne
turi darbo darbininkams.

Visos tos aplinkybės nepa
lankiai veikia kreditui, ir pini
gų šiandie pasidarė daug šykš- 
čiau, ne kad buvo metų pra
džioj, kuomet skolintojas už 
paskolą turėjo mokėt iki tris
dešimto nuošimčio.

Laikraštis Boerąen Zeitung 
sako, jei Vokietijos pramonin-

Padėtis labai įtempia. i)lIVę išmintingesni, lai
jie senai butų sumažinę savo 
darbininkų skaičų, nes, gridi, 
per mėnesių mėnesius jau buvę 
matyt, kad su savo blogu pre

Graso visuotinu boikotu Britų 
ir Japonų pfekėms; darbinin
kų neramumai Hankove

k i* 
Tuks-

IIA N KOVAS, Kinai, birž.
— Vakar čia *įvyko didelių 
nu darbininkų riaušių.
tančiai jų bandė pulti * Britų
koncesijas. Kautynėse astuoni 
kinai buvo užmušti ir daugybė 
sužeistų. Po trijų valandų ba
talijos voluntiąriai puolikus nu

Vokietija nepritaria sau
gumo pakto sąlygoms

Žmogžudybe aeroplane

pusėj, 
dienos

ŽENEVA, birž. 12. — Tautų 
Sąjungos Taryba, prieš uždary
mą savo sesijų, vakar įspėjo 
Lietuvą, kad ji pildytų Versa<- 
lės taikos sutarties sąlygas Ir 
klauzalas dėl tautinių mažumų 
teisių.

[Lenkai mat skundė Lietuvą, 
kad ji persekiojanti ir spau-j
džianti lenkus, konfiskuojanti p’ijo. 
IJetuvoj gyvenančių lenkų dva
rus — tų lenkų, “kurie prieš 
Lietuvą kariavo.” Del šilų len
kų skundų Tautų Sąjungos Ta
rybos posėdy birželio’ 10 dieną 
buvo kilęs toks triukšmas, kad 
Tarybos pirmininkas Quinones 
matė reikalo posėdį uždaryti.]

Kellogg įspėja Meksiką
Ji turinti grąžinti Amerikos ka

pitalistų nuosavybes Meksi
koj ir atlyginti nuostolius.

WASIIINGTON, birž. 12. — 
Valstybės sekretorius Kellogg, 
turėjęs ilgoką konferenciją su 
Amerikos ambasadorium Meksi
kai, Sheffieldu, šiandie išleido 
formali pareiškimą, kuriame jis 
sako, kad Jungtinių Valstijų ad
ministracija remsianti Meksi
kos valdžią “tik tol, kol ji sau
gos ir gins amerikiečių gyvastis 
ir amerikiečių teises, ir vykdys 
savo tarptautines priedermes ir 
privalumus.” Kellogg sako, kad 
“musų santykiai su 
valdžia yra draugingi, 
dėl to dalykų padėtis 
pilnai patenkinama...
kiame, kad Meksikos valdžia su
grąžintų Amerikos piliečiams 
tas nuosavybes, kurios buvo 

• jiems nelegaliai atimtos, ir atly
ginti jiems nuostoliai... Meksi
kos valdžia stovi dabar prieš 
pasaulio tribunolą... Mes bu
vome kantrus ir, žinoma, su
prantame, kad įsteigti pastovią 
valdžią ima laiko, tečiau mes ne
galime leisti jai laužyti savo 
prievolių ir skausti Amerikos 
piliečius.”

Meksikos 
bet vis 

dar nėra 
Mes lau-

Vohintieriams padėti I§ sve
timų karo laivų išsodinta ka
reiviai.

Grūmoja boikotu
ŠANHAJUS, Kinai, birž. 12. 

— Kinų prekybos rūmai patei
kė svetimoms vyriausybėms balansu Vokietijos pra
Šanhajuj ultimatumą, kuriuo mong atsidursianti keblumuose, 
reikalaujama satisfakcijos už j jį į() |ui|ęra^i0< atstovaujan 
šaudymą kinų studentų, alšau- gj0 djdfjuijų pramoninkų inte- 
kymo hepaprasto privalomo įs- 1 ■ ■ - • • • -
tatymo, ištraukimo laivyno ka
reivių, bendro Japonų ir Britų 
atsiprašymo, atlyginimo už už
muštuosius ir sužeistuosius, 
perdavimo mišriojo teismo ga
lios Kinų 
atstovybės 
jų taryboj 
komisarais

Jei šitas 
matomas bus svetimšalių vy • 
riausybių atmestas, britų ir ja
ponų prekėms gresia visuotinas 
kinų boikotas.

Kinų kariuomenė šanhajuj
ŠANHAJUS, birž. 12. — Kl\ 

nų valdžia siunčia į šanhajų 2,- 
000 kareivių, kuriems vadovau
ja ( ang Ųsuelianas, Mandžipri- įarvį)a telegrafu pasiuntė į Pe- 
jos 'ado Čang I solino sūnus. gg tūkstančių rublių. Pi- 
Jie siunčiama čia tariamai žiu- njgaj skiriami streikuojantiems 
rėti tvarkos svetimšalių se<S-kiny darbininkams ir neramu- 

ų šieno). • ’muose užmuštųjų šeimynoms
Vakar vakarą įvyko milžiniš- $ejpti 

kas stiNUnttų mitingas, kuria- ( 
me dalyvavo apie 20 tukstan- ( 
čių asmenų. Mitingas pateikė 
ultimatumą, kad jų pastatyti 
reikalavimai bjitų svetimų vals
tybių vyriausybių išpildyti iki 
birželio 14 dienos, kitaip busiąs 
visame krašte paskelbtas strei
kas ir boikotas.

jurisdrikcijai, kin'u 
svetimšalių koncesi- 
ir skyrimo policijos 
kinų,,- vietoj britų.
prekybos rūmų ulli-

resams, matyt, kad vokiečių 
pramoninkai planuoja šį krizį 
pavartoti tam, kad atstelgue 
vėl dešimties valandų darbo die
ną, nepadidinant darbininkams 
algų.

Tuo tarpu plieno pramonin
kai, kuriems nepavyko organi
zuoti plieno trustas su Franci- 
ja, pradėjo pertraktacijas su 
Anglija.

Soviety sąjungos siunčia 
kinams 50,000 rubliu
MASKVA, birž. 12. — Rusi

jos komunistinių darbininkų 
profesinių sąjungų centraline

užmuštųjų šeimynoms

Negali sutikti, kad Franci jos 
armijos eitų per ' Vokietijos 
žemę lenkams padėti

Kaip deimantų pirklys buvo 
apiplėštas skrendant iš Vien
uos į Budapeštą.

Georgios D. Federacija 
prieš varžymą mokslo
AUGUSTA, Ga, bi^ž. 12.

lowoj siautęs tornadas 
sugriovė miesteli

Italija planuojanti pa 
skelbti amnestiją

Teisingumo im misteris taisąs
amnestijos plano detalius; 
busianti paskelbta liepos 29

ROMA, Italija, birž. 12. — 
Laikraštis Sereno šiandie pra
nešė žinią, kad Italijos valdžia 
nutarus ateinančio liepos mėne
sio 29 dieną paskelbti plačiau
sią amnestiją. Teisingumo mi- 
nisteris Alfredo Rocco dabar 
dirbąs to amnestijos plano de 
talius.

BERLINAS, birž. 12. — Vo
kietijos užsienio ministerija pa- 

y j reiškė, kad jeigu Britų užsienio 
reikalų ministeįio Chamberlaino 
ir Francijos užsienių ministe- 
rio Briando padarytas Ženevoj 
susitarimu dėl saugumo pakto 
toks, kad duodama Francijai 
teisės siųsti .savo armiją per 
Vokietijos žemę padėti savo 
santarvininkams rytuose, [t. y. 
lenkams], tai iš tokio pakto nie
ko neišeisią, nes Vokietija nie
kados tokių sąlygų negalinti 
priimti.

Tekstas pasiųstas aUantams
PARYŽIUS, birž. 12. — Už

sienių reikalų ministoris Brian- 
d’as pasiuntė santarvininkų val
džioms galutiną tekstą Franci
jos atsakymo Vokietijai į pas
tarosios pasiūlymus dėl vakarų 
Europos saugumo pakto.

Amerika nesimaišysianti I
VVASHINGTONAS, birž.

— Jungtinių Valstijų valdžia 
per valstybės departamentą ne
formaliai pareiškė, kad ji nie
ku budu nedalyvausianti propo
li uojamanie Europos saugumo 
pakte ir nesiimsianti jokios dėl 
jo atsakomybes. ,

12.

LONDONAS, birž. 12.—Laik-L 
raščio Morning Post korespon- ; 
dentas Belgrade,, Pietųslavijoj. 
praneša apie žmogžudybę, pa
pildytą, turbut dar pirmą kar
tą istorijoj, lekiant aeroplanu.

Prieš kiek laiko vienas turtin
gas štrasburgo deimantų pirk-, 
lys>, vard“ ^8ker> iŠskJ'id,° ar TURfiJO DAUGIAU KANTRY- 
roplanu iš Viennos į Budapes- ( 
tą, gabendamas su savim brau- • 
gių deimantų^ Kadangi aero
planas ilgoką laiką neatvyko \ J 
vieton, pirklio brolis, susirūpi
nęs, pranešė policijai. Imta 
ieškoti, ir po/penkių dienų ras
ta Laskero lavonas netoli šop- 
ronijos, Austrijoj.

Pradėta tardymai, 
dė, kad skridęs kartu 
privįatinis sekretorius 
anksto susimokinęs su 
no pilotu nužudyti 
Skrendant,, taip ir buvo padary
ta. > Lasker buvo nužudytas ir 
jo kūnas išmestas iš aeroplano, 
o jo deimantus, vertės 100 tuk-

Georgios valstijos Darbo Fede
racija priėmė rezoliuciją, kurie 
ji pasižada kovoti prieš priėmi
mą bet kurio įstatymo Georgios 
valstijoj, ' kuriuo butų ginama 
dėstymas evoliucijos mokslo 
viešose tos valstijos mokyklose

BĖS NEI MEŠKA
M

DĄUPHIN, Manitobn,

Pasiro- 
Laskero 
buvo iš 
aeropla- 

pirklį.

birž.
Telefono vielų vedėjas 

Stanley Darlington, dirbdamas 
telefono stulpo viršūnėj, Riding 
Mountain miške, išgirdo apa
čioj bruzdėjimą. Pasažiurėjęs 
pamatė, kad žemėj ties stulpu 
sėdi ir žiuri į jį didelė dideliau 
si meška. z 
pu pasidarė..
•landą laiko jis tupėjo stulpo 
viršūnėj, kol pagaliaus meška, 
netekus kantrybės ilgiau jo 
laukti išlipant “pasiristi,” pasi
šalino.

MASON CITY. In., birž. 12. 
— Pranešama, kad vakar va
karą siautęs tornadas Frank
lino kauntėj beveik visai su
griovęs nedideli miestelį Alex- 
ander. Apie dvidešimt žmonių 
esą sužeista. Bėgąs Minneapo
lis & St’. Louis pasąžierinis 
traukinys buvo apverstas.

Carr.villėį, netoli Nashųos, 
audra sugriovė keletą larnių 
triobų. Daug žalos padaryta 
laukams.

RUSŲ KNIAZ1S IEŠKO DAR
BO KAIPO ‘ŠOFERIS

Darlingtonui šiur- 
Daugiau kaip va-

Rusų kniazis Vaši Ii j Sviato- 
polk-nMirski į, kurs sakosi Ame
rikon atvykęs kariu su didku- 
nigaikščiu Borisu (“caro” Ki- 
rolo broliu), ieško šoferio 
darbo.

/

stančių dolerių, žinogžudos pa- j v AMBASADORIUS ČILEI 
SUŽEISTASsilaikė. Po to jie sunaikino ae

roplaną, ir pirklio sekretorius Į 
pabėgo į Bulgariją. Kur din-1 
go pilotas, nežinia. Policija 
tečiaus, remdamos įgytomis in
formacijomis, mano, kad sekre
torius nužudė paskui ir pilotą, 
nenorėdamas nasidalinti su 
grobiu.

j v o

SANTIAGO, Čilė, birž. 12.-.- 
Jungtinių Valstijų ambasado
rius Čilės respublikai, William 
Collier, buvo sužeistas, jo au
tomobiliui susimušus su tram
vajų.

ROMA, Italija, birž. 12. — 
Praneša, kad papa Pins XI 
ruošiasis apie šių jubilėjinių 
metų pabaigą sušaukti Romoj 
visuotiną bažnyčios susirinki
mą. Susirinkime dalyvautų vi
ri katalikų pasaulio vyskupai. 
Paskiausias visuotinas bažny
čios susirinkimas įvyko 1869 
metais, Pini IX-tam popiežiau*

nužudyti aukštą sovie
tų valdininką.

MASKVA, birž. 12. — Vakar 
buvo bandyta nužudyt aukštas 
sovietų valdininkas, Vasendi- 
nas. Vasendinas yra šiaurių 
Dvinos srities vykdomojo komi
teto pirmininkas ir sovietų są

jungos Velikij Ustiug čentrali- 
nio vykdomojo komiteto narys. 
Pasikėsinime jam buvo skau
džiai perkirsta petis. Užpuoli
kas suimta.

Bandė ŠUNIENA VOKIETIJOJ

12.— 
daug 
vals

uotoj

' BERLINAS, birž. 11. - Vo
kietijoj žmonės vis dar valgo 
šunieną, bet iki šiol joą parda
vinėjimas nebuvo kontroliuoja
mas. Dabar Berlino policijos 
viršininkas išleido įsakymą, 
kad nuo šio laiko mėsos inspek
cijos reguliacijos butų taiko
mos ir šunienai.

Warren S. Stono, darbi 
nieky vadas, mirė Jūsų Pinigai

Nota valstybėms
PEKINAS, Kinai, birž. 

Kinų valdžia įteikė naują 
grieštėsnę, notą, svetinių 
lybių atstovams. Savo
Kinai atsisako imtis bet kurios 
atsakomybės dėl situacijos šan I 
hajuj ir reikalauja, kad butų 
panaikinta apsiausties padėtis. | 
išgabenti atgal j laivus laivyno 
kareiviai, nuginkluoti voluntie-' NEW WATERFORD, N. S. 
riai ir tuojau, be jokio atidėlio- birž. 11. — Tarp streikuojančių 
įimo, paleisti visi kaliniai.

j STREIKININKŲ MUŠTYNĖS 
SU KOMPANIJOS SAR

GYBINIAIS

CLEVELAND, Ohio, birž. 12. 
— Vietos ligoninėj šiandie mirė 
Warren S. Stone, Lokomotivų 
Inžinierių Brolijos pirmininkas 
ir vienas iš žymiausiųjų Ameri
kos darbininkų vadų. Buvo gi
męs farmoj netoli Ainswortho, 
Iowoj, 1860 metais. Gelžkelie- 
čių brolijos unijos nariu jis bu
vo nuo,1884 m.

PREZIDENTO ATOSTOGOS

Oficialia oro biuras šiai die
nai pranašauja:

Chicago ir apielinkė — Nenu
sistojęs oras; gali but lietaus

Planuoja oro kelią iš 
Suezn j Indiją

British Empire Steel korpora- su perkūnijomis; kiek vėsiau; 
ciji)s kasyklų darbininkų ir stiprokas, didžiumoj vakaris vė- 
kompanijos sargybinių šiandie Jas. 
įvyko didelės muštynės, kurio
se vienais streikininkas, Wm.

VVASHINGTONAS, birž. 11. Davis. buvo užmuštas, o dau-
— Prezidentas Coolidge birže- giau kaip dvidešimt kitų, taip- 
lio 23 dieną išvažiuos atosto* jau vienas sargybinis, buvo su- 
goms į Svvampscottą, Mass. Įžeisti.

Į Vakar temperatūra 6 vai. ry* 
»to siekė 69J vidudienį, 2 vai., 
90° F. .

šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:25 valandą..

LONDONAS, birž. 12. —Bri
tų valdžia planuoja įsteigti re
gu lerį> komercinį susisiekimą o- 
ru tarp Kantaros, ties Suezo 
kanalu, ir Rarachi, Indijoj, viso 
2,400 mylių kelio,
skraidžios kas dvi savaiti. Su
sieisimas planuojama pradėti 
ateinantį rudenį.

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

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

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

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

Aeroplana NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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TiH tuomet bus pilnai papuoštas Jūsų namas 
ir pripildytas kiekvienas kambaris pilnai iš

tobulintos muzikos kuomet įsigysite

KIMBALL PI J ANAI
<

Kas Dedasi SUSTOJO fiJĘS SĄJUNGOS 
ORGANAS.

Atvažiavo Suomijos žurnalistai.
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Susidomėjimas musu paroda
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KIMBALL PIJANO priimnas garsas, nieliodiškas ir sal
dus skambėjimas pavilioja ir užžavėją netik muzikos ar
tistus, bet ir kitokių pijanų išdirbėjus. štai Amerikos 
pijanų išdirbėjų susivažiavime konvencijoje kuris įvyko 
Drake viešbutyje Chicagoje per iškilmingą vakarienę 
Kimball pijanas buvo išrinktas linksminti suvažiavusius 
svečius pijanų išdirbėjus. *

KIMBALL pijano balsą myli ir klauso visi — mylėsite 
ir Jus.

Ateik į musų krautuves Ir. pailgink Kimball pijano skam
bėjimą su kitais pijanais, kinių esti daugybes musų 
krautuvėse. •

TKp kimball 
*Bijoa GtrarvcLU 
specialių designod 
for tke home ar

Bile modelį, ar Grand, Upright, arba su 
kojoms ar elektra grojinama

Kaunas, šiuo metu Lietuvo
je nors visokių politinių ir vi
suomeniškų organizacijų turime 
jau gana nebemaža, betgi tų vi
sų organizacijų gyvenimas, kol- 
kas tebėra nekoks. Nekalbant 
jau apie kitas ,tuotarpū nekaip 
tesiseka ir pačių valdininkų or
ganizacijai, kuri vadinama: Lie
tuvos Valstybinių ir Savivaldy
bių įstaigų Tarnautojų Profesi
ne Sąjunga. Minėtoji Sąjunga 
susitvėrė jau pradžioj 1922 me
tų ir iš pačios pradžios jai dar 
sekėsi pusėtinai, nes gi trumpu 
laikų įsikūrė veik visuose įžy
mesniuose miesteliuose sąjun-

Gegužes 13 d. Kaunan atvy- 
I ko suomių žurnalistų ekskursi
ja iš 19 žmonių. Svečius stoty 
sutiko Lietuvos Rašytojų Žur- 

|nalistų Sąjungos pirmininkas, 
kan. J. Tumas, vicepirmininkas 
M. šalčius, dienraščių ir kitų 
laikraščių redaktoriai, Kauno 
miesto burmistras p. Vileišis ir 
žurnalistų būrys. Svečius pa
kvietė musų rašytojų ir žurna
listų sąjunga. Jie dalyvaus mu
sų tautos švenįėj Kaune, pas
kiau aplankys kai kurias provin-, 
cijos vietas, kaip tai, Birštoną,|gos skyriai ir narių skaičius jau 
Alytų, Mariampolę, Veliunoną 
Klaipėdą, Šiaulius ir kitas- vie 
tas. Svečiai bus apie 10 d.

Nauja veislinių gyvulių partija 
iš Švedijos ‘

.siekė viršaus 3000, kurių 2000 
žmonių priklausė Kauno sky
riui, o likusieji provincijai, bet 
gi paskutiniuoju laiku žymiai 
sumažėjo.

Kaune, kaipo valstybės cent
re, be kitko praėjusių metų bir-

želio mėnesyje buvo pradėta 
leisti dvisavaitinis laikraštis — 
sąjungos organas “Gyvenimas 
ir Darbas”/ Deja, valdininkų 
organo gyvenimas buvo neilgas, 
neišgyvavęs nei pilnų metų, 
prieš praėjusias Velykas susto
jo eiti dėl stokos lėšų. . Sustoju
sia eiti laikraštis sulig skyrių 
atstovų susivažiavimo nutarimo 
yra privalomas išsirašyti kiek
vienam sąjungos nariui, ir dėl 
to pradėjus jį leisti, buvo vi
siems nariams ir siuntinejams.' 
Už gaunamąjį laikraštį dauge
lis sąjungos narių nemato rei
kalo atsilyginti ir nesumoka už 
pniuimeialą. Esant lokiai pa
dėčiai, .tolimesnis laikraščio lei
dimas pasidarė nebegalimu ir 
dėl tos priežasties jis tapo su
stabdytas. Ar laikraštėlis jau 
mirė amžinai, ir ar kada nors 
dar prisikels, — kalkas neaiš
ku. —. Lietuvos darbininkas.

Garsinkite Naujienose

A. E. STASULAN1
ADVOKATAS

77 W. Wanhington St. Room tll 
Tel. Central 6290

Cicero Ketverge vakare 
4M17 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj auo 
6-8 v. v. Su bato j nuo 1-7 v. v. 
3236 8. HalMtcd St. T. Boal 6787

===;
Tai. Dfcartiorn 9057

A, A. SUUOS
ADVOKATAS

Otbas ddunnieatyjj 
Romu 17P6 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 VV. UasMnfton St 

Cur. Miashlngton A Gark

NORĖDAMI;
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-J 
NYTI VISADOS KREIPKITE f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. i

L FABIONAS CO,

!
809 W. 351h SI., Uhicago t

Tel. Bodevard 0611 ir 0774 >
PADAROM PIRKIMO IR PAR- {

DAVIMO RAŠTUS. j 
Pasekmingai siunčiam pinigus ir t. 

Parduodam Laivakortes. • £

Narni Tai.: H yda Part

7 ei. Lafayette 4228

Plumbing, Ueating 
Kaipo lietuvi*, lietuviams visados 

patarnauju, kuogeriausiki.
x M. Yuška,

8228 W. 38th St., Chicago, III.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn SU Kooin 1111-10 

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

8323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Liepos men. pabaigoj 
tikra žemes Ūkio • Koperatyvų 
sąjungos komisija vyksta j Šve
diją pirkti veislinių gyvulių. 
Ši partija bus paskutinė ir už

sisakymai jai jau priiminėjami. 
‘Užsakantieji rankpinigius turi 
sumokėti iki liepos mčn. pra
džios.
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Kaina ant KIMBALL Pijanų yra labai prieinama 
ir lengvais išmokėjimais.

4177-83 Archer Avė.
M. KEZES Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
J. NAKROŠIS Vedėjas. •mN

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXl>

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tai. Kedde 8912

1514-16 Rooaevelt R<l.

CHICAGO, 1LL.

Ketvirtąja Lietuvos žemės 
ūkio ir pramonės paroda, kuri į- 
vyksta birželio 24—29 d., reiš
kia didelio susidomėjimo užsie
nis. Iki šiol parodos komitete 
jau įsiregistravo apie 100 už
sienio firmų. Laukiama: ir šiaip 
daug svečių iš užsienio, kurie 
domisi įtujsų prekybos ir pra
monės padėtimi, šių metų paro
doj dalyvaus Latvių aklų insti
tutas, kuris suruoš kelis kon
certus ir taip pat išstatys savo 
aklų narių dirbinius.

Parodoj aktingiau dalyvaus ir 
musų valdžios įstaigos. Kalėji
mų ir žemės ūkio ministerijos 
pavi Ii jonai bus padidinti, o Fi
nansų ministerija žada statyti 
savo eksponatams atskirą pa
viljoną.

Vietų užsakymai parodoj pri
iminėjami iki birželio 1 d.

Geležinkelių derybos su 
Vokiečiais

įk-.^ u... * B- 

!*# *

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

daug ar mažai pirkinių. Gaunami 
ofise, priduodant šį skelbimu ir 40c.
mo išlaidų 5c.

Iškilmingas Piknikas
Rengia

DR-STĖ PALAIMINTOS LIETUVOS 
Atsibus

Nerišlioj, Dirželio-Jiine 14 d., 1925 
BLINSTRUM DARŽE 

Justice Park, III.
Inžanga 50c. ypatai.

Kviečia visus jaunus ir senus atsilankyti, nes visi žinote, kad Palaimintos 
Lietuvos Draugystė parengia gražų pikniką. Kviečia KOMITETAS.

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENU
' ' ' .1

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

Vardas ir pavardė

Kaimas Valsčius

Paštas Apskritis

Pinigų prisiunčiu $....... a turi gąut Lietuvoj litais (jei nori

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. R6om 814 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
' t Nedolioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. ■— Ab
straktai. — Inga] lojimai. — Pat- 
kola pinigu t ir 2 mergišiam!.

John Kuchinskas
LAWYER 

Lietuvis Advokatas

arti Leavitt St.
* Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room £001
T®1. Kandplpfo 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakeraii
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Petnyčios.

xr.-rr-- ■ - . :

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullnian 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas: *•

127 N. Dearborn St.} ’ r ' •
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 609G
SPECIALISTAS egzaminavojl- 

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

Gegužės m. 6 d. Kaune prasi
dėjo tarp Vokiečių ir musų at
stovų derybos dėl atsiskaitymo 
prekiniais vagonais ir už naudo
jimąsi jais. Vokietijoj 1918- 
19 m. dėl netobulaus susisieki
mo buvo dingę 485 Lietuvos 
prekiniai ivagonai, kurių 87 iki 
šiol Vokietija nėra grąžinusi. 
Vokiečiai taip pat atsisako su
mokėti už naudojimąsi musų 
vagonais daugiau kaip 1 milijo
ną popierinių frankų, aiškinda
miesi, kad jie neva nežinoję, ku
rie musų vagonai, nes ant jų 
nebuvę parašų, tad ir mokėti 
sakytos sumos negali. Jei Vo
kiečiai nesutiks grąžinti vagonų 
ir sumokėti pinigų ,ginčas bus 
įteiktas spręsti tarptautinei su
sisiekimo organizacijai Berne, 
Šveicarijoj.

doleriais parašyk doleriais vieton lity.

Siuntėjo parašas

Adresas

50 
100 
200 
300 
400 
500

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

Litą kursas siunčiant Paštu ir Telegramų
į____________________________ ■ 1

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litu

Paštu 
$5.75 ......

Telegramų
............. $6.25 600 litų .........

Paštu 
............. $62.00

10.75 ......... ............. 11.25 700 litų ....... .............. 72.25
21.00 ......... ............. 21.50 800 litų ....... .............. 82.50
31.25 ......... ............. 31.75 900 litų ....... ...........  92.75
41.50 ......... ............. 42.00 10'10 litų ......... ............. 103.00
51.75 ......... ............. 52.25., 5000 litų ................... ,.. 514.00

Telegramų 
.... . $62.50 
....... 72.75 
....... 83.00 
....... 98.25 
...... 103.50 
...... 514.50

JOHNB.BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. SVashington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namu Telefonas Republic 9600

173$) So. Halsted St. Tel. Y urds 4681

NAUJIENOS
1739 So. Halsted StM

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So- La Šalie St., Rooro 531 . 
Tel. Central 6390

Svetimšaliai Kaune ir apskrity
Gegužės m. 1 d. Kaune ir ap

skrity buvo priskaitoma 3615 
svetimšaliu.

kuri perka
Naujienų 

Persiunti-
Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.

Visuose reikaluose adresuokite:

Chicago, IllinoisChicago, Iii.

ii/
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Musu Tikslas
ra suteikti paturima kaip gali-

Kapitalas ir •na padfti jūsų pinigus ant 6-to

Perviršis
aną u |Ji|| <irilil ULI JIJlllS vi*

silose finpnsiį reikaluose!

$300,000.00 Suteikti pa> kolą ant lengvų są
lygų I

Saugiausia Banka
Patarnauli pasiuntime pinigų į 
Lietuvą ir į kitas šalis;

kuriame galite Prirengti prie kelionėn i Lietuvą

taupyti savo
ant geriausių ir didžiausių laivų.

pinigus METROPOLITAN
Turtas Virš STATE BANK

TRIJŲ MILIJONŲ Po Valdr.ioa ir Ctearing House
Į , priežiūra

2201 West 22nd, kampas
l^eavitt Street

KORESPONDENCIJOS
Kingston, Pa

Atsinaujino LDLD kuopa.

gyvavo LDLD. kuopa, bet bolše
vizmo audrai užėjus kuopa pa
kriko. Dabar žmonės jau pra
deda atsipeikėti. Ir štai atsi-

Balčikoniui, 1/SS. organizato
riui, birželio 7 d. pas d. A. Mat- 
nuliavičių ir susirinkus būreliui 
draugų, d. Balčikonis padarė- 
pranešimų apie Lietuvos pade-į 
t j. Po pasikalbėjimo prieita 
prie to, kad šiuo tarpu yra pato-( 
giausia sutverti-atgaivinti LDL.' 
D. kuopų ir čia ant vietos drau
gai sumokėjo mokesčius už 1925 
metus. Pas draugus ūpas gana 
geras ir yra manoma, kad kuo-' 
pa augs.

Buvo

Pirkitę NIusu Saugius

Pirmų Morgičių 
Real Estate

Auksinius Bonus

Gero Investmento
t

MUSŲ
VAKACIJŲ 

KLSUBAS

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

Reikia pasakyti, kad čia yra 
gerų socialistų prietelių, tik 
veikimas buvo apsnūdęs per ke
lis pastaruosius metus,
manyta, kad socialistų Čia jau 
ir nebėra, bet faktai rodo kų ki
ta; draugai, kurie susirašė į L. 
DLD. kuopų visi yra gerai susi- 
pytrtę ir prasilavinę, taip kad 
reikia tikėtis, jog Kingstonas 
nuo dabar pradės būti aktyvus.

Gaso ekspliozija anglių 
kasyklose

Gegužės 22 d. s. m. Wood- 
word kompanijos kasyklose išti-’ 
<o didele ekspliozija, kur 6 dar-, 
jininkai liko užmušti, o septin
tas dar gyveno 5 dienas ir mirė; 
jo butą lietuvio- iš Pittstono, Pa. 
r dar gana jauno vyro. <

Sioam Street

Peoples S®n,s Bank
DIDELIS BANKAS

CHICAGO

šviesą ir pajiegą suvedame I senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Caah arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Prea,
1619 W. 47th m., Tel. Bouievard 7101, 1892, Chicago

ant kampo

■17 St. ir Ashland Avė

žinomas bankas tarpe lie
tuvį visoje Amerikoje suv 
ruinu ir geru patarnavimu.

RENDON KRAUTUVE
Šiaur-vakarinis kampas 34 St. ir Halsted.
Labai didelė krautuvė, gerai apšviesta, su dide- 
cementiniu skiepu ir 4 gražus gyvenimui kam- 

c** f ' X Vi

Sloam St., tai ta vieta, kur 
daugiausia gyvena lietuviai ir 
enkai ir kiti svetimšaliai. Bet 
atrytas yra ne tuo garsus, kad 
ten gyvena daugiausia tų tautų, 
)et yra garsus tuo, kad 4 Klo
tuose randasi 7 bažnyčios. J vie
nų jų viešnios laike trenkė per
kūnas. Mat, ir Dievas mano, 
kad tų namų jau per daug. Iš to 
galima spręst, kad čia kunigų 
biznis dar neprasčiausia gyvuo
ja ir neatrodo, kad čia jau gy
venimas 20-tas anhžius.

Trokas užmušė lietuvio vaikų
Birželio 2 d. po pietų ant kam- j 

po Pulasky ir Slocum St. Ply- 
mouth Luinber kompanijos tro
kas užmušė d. Janulionį sūnelį 
Justinukų, 6 metų senumo. Te- 
vap ir motina yra laisvų pažiūrų 
žmonės ir yra dideliame nubu
dime, netekę savo Justinuko.

Darbai
Darbai čia eina gerai ir kas 

nori dirbti ,tai gali be sunkumo 
darbo gauti. Visi darbai ang
lių kasyklose; uždirbama visaip, 
t .y. gerinus ir prasČiaus.

Vytautas.

Telefonais:

Mrs. MIGHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Ualstcd 
Tel. Yarda 1119 
BuiguHi ' akuše
rijos . kolegiją; 
ilgai praktika
vusi PennsyL 
vanijos ligon- 
bučiuoM. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

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

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

Tel Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BAN1S 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa- 
arnauja mote

rims prie gimdy- 
in o , patarimai 
lykai moterims 

merginoms. 
3113 South 
Halsted St.

laike 
U pc

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS‘AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nerišliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St

«-dr; herzman^
Gerui lietuviams žinomas per 15 

metų * kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas, ir akušeris.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950

Bouievard 4136

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

t
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^<?WEST SlDESKfšBANK
/27u? Bank of “Salety and Tnendly Service

Roosevelt Road at Halsted StrccP Chicago

For BILIOUSNESS

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave„ 2 laba* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:39 vai. 
vakaro. Nerišliomis nuo 10 valan

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

liu
bariai.

Ši yra viena gražiausių kampinių krautuvių 
Bridįeportef

Taipgi maža krautuvė prie 3244 S. Halsted St.
Tos krautuvės yra tinkamos dėl grosernės,,bu- 

černės, aptiekos, muzikališkų instrumentų, radio 
supplies, ir t. t. Atsišaukite pas

HERMAN WOLLNER & SON
3362 South Halsted Street, 

Telephone: Yards 5293.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Vilnius

n

1323-1923

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį uavo 
kvito ir gavėjo vardą. y

Pinigus gavo$ *

BEECHAM’S 
PULS

Telephone Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofise Valandos: nuo 10 :1d 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

Atydai 
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

s. a. Vasiliauską
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas Bouievard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:89 iki 9:80 vakare

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

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. vakare. 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

■... .................. ..u. ■■■■
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Tel. Bouievard 0537

DR. M AR Y A 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso tel. Bouievard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasaa Gydytojas Ir Chimrgaa 
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaiką ir "įsą chronišką ligą.

Ofiaast 3103 So. lialnted St , Cbicaga 
arti 81 it Street

daliomis ii šventadieniais 10—11 diaa

Jei abejoji akimi*, pasiteliaak 
Drc A. R. BLUMENTHAL 

Optornrtrbl
Tai. Bouievard 6487 
<649 S. Abkland Ava. 
Kampas 47-tca aat 

2 lubą

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarulis

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

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

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

Vilnius yra 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.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, III

3131—Izabelei Dubinskienei
3612 -Mikniui Liepai 
3621—Juozapui Jonaičiui 
37(113- Aleksandrai (Stankevi

čiūtei
22222—Antoninai Birškienei 

3955 Ciprijonui Vilavičiui
11384- Povilui Vite
20701—Petrui Povilioiftui 
22OO3 Vincui Juškai 
55081) iNasta^ijai Urbonienei
4066 Jonui Majauskui
4079- Jurgiui Moseliunui 
4075—Apolioni j a i J učiėnei 
4059—Petronėlei Kičienei 
4043—Petrui Žilinskui
4044'—Bet roijdlc i Mak a u sk ie- 

nei
4046—Julijonai Dargienei
4051 Petronėlei Drųngelie- 

nei ‘
4057—Marijonai Jokūbai tai-

tei
20710 Julijonai Bučienei 
4095 Matui Kavaliauskui 
4101—Mateušui Nugarų i 
4098 —Antanui Kritikui 
4087—Karoliui Meshun

22239 Klemensui būrai
4082 Juozapui Kreiviui 

22114 Nastazijai Malinauskie
nei

11413—Viktorijai Meškelienei
Gudui

Sknburs'kie-

Mitkcvičiui

Dr, Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Krdzie Ava. ..Piloną 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phons 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

MAŽAS ARKLIUKAS. — 
Tarp naujų gyventojų Chica- 
gos (Lincoln parkas turi ma
žytį Shetland arkliukų, 2 sa
vaičių amžiaus (Shetland ark
liai yra mažiausi arkliai p<v 22117 -Juozui Buvidui 
šauly). 20719-—Jurgiui Pranckui

41 (M- Severijai
nei

4409 Antanui
20724 - Juzei Magelinskienei

4103—Juzefai Petrikauskaitei 
20726—Mortai Kazlauskienei 
24132 Petronėlei Štrolienei

4116-—Onai šeštokaitei
20728 Marijonai Kasparaitic- 

nei
ii 1420—Antoninai K/lfcelauškic- 

nei
11417—Mortai Bartašienei
20730 Elzbietai Gasčiunienei
4110—Julijonui Jakubkai
4;114- Pranciškui IMažeikiui 

22129—Grasildai Lukpetrienei
55168 Stanislovui Norvilui
55169 —Uršulei Nastarienci
4134 Juozapui Būdavai
4132 —Vincem/tai Nali jallaii tei- 

Domeikienei
4128. •Rožei Poljanauskienei
4129— Juozapu i Andriuškevi- 

čiui
20736 Mhrcijonai Grabauskai

tei
4124—Vladui Ačgauskui

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Avė., Rootn 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8638

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

Tai. Lafayatte 4140

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

• Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 10,
Nerišlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

4126—Manei Gedgovdaitei
4137 Jonui Kiliokaičiui

20740—Julijai Ančienei

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 S. Ashland, Tel. Bouievard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1931. Ofiso valan
dos 2-4, 6 8. Nedilioj 10 iki 12 d.

8 v. vakare

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo
8 v
Nedėldienials nuo 10 v. I

ryto iki 2 vai. po piet
■> - - - - - • • • ■
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E«Utor P. GRIGAITIS
1789 South H aks te d StnMt 
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Teiephone Roo*«velt 8500

Subscription Ratesi 
$8.00 per year ią Canada. 
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Entered as Second Clasa Matter 
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of Chicago, 111., undar the act of 
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Naujienos eina Kasdien, iiskiriant 
•ekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1|39 So. Halsted St., Chicago, 
(11. — Telefonas: Roosevelt 86*0.

VANDENS “MYTERIŲ” SUMANYMAS CHICAGOJE.
e e • • e e
e e e e e e

KĄ MANO TUO KLAUSIMU DARYT PILIEČIAI?
e e e e e e .
e • e e e e e

TAUTŲ SĄJUNGOS ĮSPĖJIMAS LIETUVAI.
e e e e e e
e e e e e e ,

TAUTINIŲ MAŽUMŲ NEPASITENKINIMAS.
■ ■!—■■■■ *1 ■ ■ ■■■ |

Ųhicagiečiai turėtų susidomėt štai kokiu dalyku. 
Miesto tarybon (City Councrl) tapo įnešta mayoro De
ver’o sumanymas, kad visuose namuose butų įvesta van
dens “myteriai”. Vandens kaina nustatoma po $1.20 už 
tūkstantį kubinių pėdų, jeigu bus vartojama ne daugiau, 
kaip 3,000 pėdų į mėnesį (didesniems vartotojams pigiau).

Bus imama taip pat ir už “myterio” vartojimą ne ma
žiaus, kaip po $3.00 į metus.

“Naujienose^ jau buvo nurodyta, kad pagal šitą 
Dever’o sumanymą vanduo Chicagos gyventojams kai
nuotų daugiaus, negu gasas! <

Vandens vartojimo kontroliavimas tokiam dideliam 
mieste, kaip Chicaga, gal ir butų geras dalykas. Bet 
vargiai tam tikslui reikia “myterių”. Apskaitoma, kad 
“myterių” įtaisymui šiame mieste reikėtų išleisti apie 35 
milionai dolerių. Plumberiams čia butų gera proga pasi
pelnyti. Ir ne tiktai plumberiams. Politikieriai, kurie 
parūpins šitą biznį plumberiams, savęs irgi neužmirš.

Be to, po “myterių” įtaisymo miestui tektų laikyti 
visą armiją žmonių, kurie kas mėnesį vaikščiotų per na
mus ir užrašinėtų, kiek kuris namas suvartoja vandens. 
Taigi čia tūkstančiams politikierių atsidarytų nauji 
“džiabai”.

Ar visos šitos milžiniškos išlaidus apsimokėtų tuo 
vandens sutaupymu, kuris butų atsiekta su pagelba 
“myterių”?

Piliečiai turi apie tą vandens “myterių” sumanymą 
pagalvot, ir tai be atidėliojimo, nes girdėt, kad jau atei
nantį trečiadienį jisai bus svarstomas miesto taryboje. 
Tuo visų-pirma turi, žinoma, susiinteresuoti namų savi
ninkai, nes už vandens vartojimą jie turi mokėti.

Ar nebūtų pravartu, kad iš kiekvienos, ward’os po 
keletą piliečių nueitų į G'ity Hali ir pasimatytų su alder- 
manais? Jeigu miesto taryba priims mayoro sumanymą, 
tai jau paskui bus sunku pataisyti dalyką.

Tas Dever’o vandens “myterių” sumanymas primena 
mums to paties mayoro pasiūlytąjį susisiekimo planą 
(traction ordinance), kurį Chicagos piliečiai atmetė mil
žiniška balsų dauguma.

Pranešama iš Genevos, kad Tautų Sąjungos taryba 
prieš išsiskirstysiant padariusi įspėjimą Lietuvai, kad ji 
nepildanti savo pareigų tautinių mažumų klausiniu. Iš 
telegramos neaišku, kurias tautines mažumas Lietuvoje 
Tautų Sąjunga turėjo omenėje. Bet veikiausia tai bus 
lenkai.

Nesenai “Naujienose” buvo rašyta, kad lenkai įteikę 
Tautų Sąjungai skundą prieš Lietuvą, kuri “skriau
džianti” lenkus, konfiskuodama jų turtus. Tame skunde 
buvo pasakyta, kad tie “sriaudžiamieji” lenkai pirmiau 
kariavę prieš Lietuvą.

Labai butų keista, jeigu Tautų Sąjunga pritartų to
kiam skundui. Jeigu lenkai, kurie yra Lietuvos piliečiai, 
kariavo prieš Lietuvą, tai jie yra krašto išdavikai, o išda
vikus baudžia viso pasaulio valdžios.

Bet gal būt, kad Tautų Sąjungai buvo nurodyta ir 
tikrų skriaudų, padarytų tautinėms mažumoms Lietu
voje. Spaudoje buvo, pav. matyt, kad Lietuvos seime ke
tinama pravesti įstatymą, kuriuo lietuvių kalba butų pa
daryta privaloma dėstoma kalba visose pradinėse mokyk
lose. Prieš šitą įstatymo sumanymą tautinės mažumos 
kėlė protestą, nurodydamos, kad jisai yra neteisingas ir 
priešingas pedagogijos reikalavimams, nes sėkmingai vai
kus lavinti galima tiktai prigimtoje jų kalboje.

Galėjo prie to dar būti skundas prieš Lietuvą ir iš 
Klaipėdos gyventojų, kuriems Kauno valdžia dar iki šiol 
neleidžia nei savo seimelį sudaryti, nei rinkti atstovus į 
Lietuvos seimą.

Šitais dalykais lenkai naudojasi, norėdami diskredi- 
tuot Lietuvą. z

Užsimokėjimo kainai 
’hicagoje — paltui

Metams.......................   $8.00
Pusei metų.......................................400
Trims mėnesiams ................. „.J 2^00
Dviem mėnesiąm? .1.................. " 1.50
Vienam mėnesiui___ ________  .75

Chicago je per nelieto jusi
Viena kopija ...... ........7.'..^........ 8c
Savaitei ......................  _ 18c
Mėnesiui ..... -................... * 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metama ...................................   $7.00
Pusei metų....................    8.50
Trims 'mėnesiams --------------- 1.75
Dviem mėnesiam ------------------- 1.25
Vienam mėnesiui ........  75

Lietuvon ir kitur užsieniuose; 
(Atpiginta)

Metams ........... .........  $8.00
Pusei metų .................„..................4.00
Trims mėnesiams ....................... 2.t0
Pinigus reikia siųsti palto M<>eey 

irderiu kartu su užsakyme.

DEMOKRATINIŲ PARTIJŲ 
LAIMĖJIMAS BUDAPEŠTE

Vietinių savivaldybių rinki
mai Vengrijos sostinėje ir jos 
apskrityje davė tokius rezul
tatus: i:M> susivienijusių de
mokratų, 88 krikščionių, 20 
atstovų vidurinės partijos ir 1’2 
liberalių. 'Tuo bildu atžagarei- 
viškoji “krikščionių” valdžia 
Budapešto mieste tapo nuvers
ta. Pergalę laimėjo kairiosios 
partijos.

Demokratinių partijų blo
kas, pravedęs 130 atstovų, su
sideda iš 4 partijų: demokratų, 
buržuazinių radikalų, Kossulb’o 
partijos iV socialdemokratų. 
Pastarajai partijai teko 45 man
datai.

Krikščioniškai komuna'lė ipar- 
tija, išrinkusi 88 atstovus, yra 
įvairių atžagareivių mišinys. 
Jos vadas Vengrijoje yra kru
vinasis diktatorius Horthy, ku
rio įsakymu, kaip žinia, buvo 
anąmet nužudyti du socialde
mokratų laikraščio “Nepszava” 
redak toriai. Tas atžagarei vis
kas klerikalinis mišinys iki 
šiol turėjo daugumą Budapeš
to miesto taryboje.

Vidurinė partija ir liberalai 
pravedė .mažai atstovų.

Jeigu Vengrijoje pasiliautų 
spaudos ir žodžio laisvės varžy
mai ir teroras, tai atžagareiviai 
kaip bematant netektų galios.

TUŠČIA ŠNEKA

1 kili tduša įtini ų oks t .ra-ka i ri ų- 
jų “Aidas” rašo, kad Perline 
esąs sugautas tarptautinis ap
gavikas Drušdlovskis, kuris 
uP.si imdavęs visokių ’ falšyvų 
dokunventų dirbimu ir, kaip 
spėjama, padirbęs ir tą neva 
Zinovjevo laišką, kurs padiejo 
Anglijos konservatoriams nu
verst j Mac Donaldų. “Aidas” sa
ko:

“Kur daliųę padės savo 
akis Grigaitis, Michelsonas 
ir kiti, kų tais dokumentais 
taip mulkino skaitytojus, sa
kydami, kad štai, kų Maskva 
daro!”
Tai yra nonsensas. Apie tai, 

kų daro Maskva, kiekvienas 
žmogus gana gerai numano ir 
be c“Zinovjevo laiško”. Tame 
juk\r bėda su Rusijos bolševi
kais, kad jie visa tai daro, kas 
buvo išdėstyta tame dokumen
te!

Ar bolševikai no organizuo
ja slaptus sąmokslus prieš val
džias tose šalyse, su kuriomis 
Rusija yra padariusi draugin
gas sutartis? Ar jie ne kursto 
kareivius prieš tas valdžias? 
Ar jib ne remia pinigiškai ko
munistų partijas tose šalyse? 
Ar jie nesistengia visokiais 
šmeižtais diskrėlliutoti socia
listus? Ar Maskva tuo pačiu 
laiku, kai ėjo derybos tarp- so
vietų atstovų ir MacDdnaldo, 
ne vedė šmeižimo kampaniją 
prieš MacDonaldo kabinetų?

Jeigu Rusijos diktatoriai ne
būtų laikęsi šitokios jėzuitiškai 
veidmainingos, nedoros politi
kos santykiuose su Anglijos 
darbininkų valdžia, tai “Zinov
jevo laiškas” nebūtų turėjęs 
jokios reikšmės. “Aido” pasa
koriai apie lai nepagalvoja.

KOMUNISTŲ VEIKĖJA 
ONA ŠIMOLIUNIUTĖ

Brooklyno lietuviai dabar, 
daug kalba apie suėmimų dvie-j 
jų lietuvių, Juozo Račio ir 
Onos Šimoliuniutės, kurie yra1 
kaltinami falšyvų 10-dolerinių’ 
dirbime. Plačiaus apie tą arės-1 
tą dabar prabilo ir “ILaisvė”. I CHICAGO SUSILAUKS RETO GYVŪNO. — Chicagos

Pradžioje Brooklyno komu-j Field muzejus isigys labai retą gyvūną OKAP1 iš Belgijos 
nistų orgpnas pranešp tiktai Kongo, Afrikoje. Jį nušovė muzejaus ekspedicija, kuriųja 
trumputę žinutę, kad esą suim-'vadovauja Edmund Heller ir jo pati, pagelbininkas mažė
ti ir apkaltinti falšyvų pinigų1 jaus zoologijos departamento kuratoriaus. Jiems pagelbėjo 
dirbime lietuviaiJ. Račis ir tą gavimą nušauti mažyčių žmonių tautelė, gyvenanti Sem- 
“Ona Simonienė”. Bet kai kiti liki miškuose, kur/Jh'okapi - yra. Okapi yra keistas gyvu- 
Brooklyno lietuvių laikraščiai pas, gražių spalvų, panašus į zebrą, bet galvų turi žirafos, 
ėmė 'smulkiai rašyti apie tų 6 didumo yra kaip jautis. Jie yra labai greitus, nepatėmija-

KVEPUOJA PER KAKLĄ. 
— Marie Šerio, 4 metų, iš 
Baltimore, Md., kvėpuoja ne 
per burnų, kaip kad visi žmo
nės, bet per tam tikrų triube- 
lę kakle. Ji dvejetą metų at
gal sirgo difterija, kuri su
naikino jos gerklę^ bet dakta
rai padarę, skylutę kakle, įdė
jo triubelę ir dabar ji yra 
šiaip sveika, tik kad k vepu (W 
Ii turi per kaklą.

veikėja Ona šimoliuniutė, tai 
ir “Laisve” pripažino, kad tų 
moterį ji pažįstanti.

Birželio 10 d. “L.” rašo: 
“Auna Stimbn pasirodė esanti, 
Ona Šimoliuniutė”. Tolinus ji 
apie jų pasakoja:

“Apie pusantrų mulų tam 
atgal šimoliuniutė tapo pa
šalinta (? “N.” Red.) iš sek
retorės LMPS. Nuo to lai
ko ji pasitraukė. (? “N-nų” 
Red.) iš judėjimo... Ir vė
lesniu laiku sunku buvo kas 
žinoti apie juodu. Tie patys 
asmenys, kurie seniau daž
nai susitikdavo, pastaruoju 
laiku labai retai (? “N.” 
Red.) tegalėdavo matyti juos. 

/ Apie jų gyvenimų taipgi nie
kas nieko nesuprato. Nesa
kydavę jie nkkam ne savo 
adreso.”
šitas “Ląjsvės” rašymas iš

rodo net keistesnis, negu pir
mesnis jos tylėjimas.

Ona šimoliuniutė dirbo “Lais
vėje”. Bet kai anglų laikraščiai 
įdėjo žinių apie jos suareštavi
mą, kartu su jos ir p. Račio 
fotografijomis, tai “Laisvė” 
jos visai “nepažino”. Tuo tar
pu visi Brooklyno lietuviai su
syk atspėjo, kas ji per viena.

Dabar gi “IL,.” tvirtina, kad 
šimdliuniutė jau pusantro me
to kaip buvusi “pašalinta” iš 
L. Mot. Progr. Sus. sekretorės
vietos ir “pasitraukusi” iš ju
dėjimo. Su ja retai kas susei- 
davęs ir niekas nežinojęs, kur 
ir kaip ji gyvenanti.

šitoje “Laisvės” pasakoje kad pačios Naujienos
yra aiškaus melo. yra naudingos.

Viena, yra netiesa, kad Ši
moliuniutė jau pusantro meto 
kaip stovinti nuošaliai nuo ko
munistų judėjimo.' Brooklyno 
“Vienybe0, rašė, kad dar tiktai 
apie pusė motų atgal komunis
tai rėmė jos kandidatūrų į fi
nansų sekretoriaus vietų 83-j e 
SLA, kuopoje, ir tik keleto bal
sų truko, kad ji butų išrinkta.

Antra, Ona šimoliuniutė iki 
paskutinės valandos buvo veik
li ir svarbi komunistinių “pro- 
gresisčių” Susivienijimo dar
buotoja. štai, to Susivienymo 
organe, “Darbininkių Balse”, 
birželio numeryje, kuris tik-kų 
išėjo iš spaudos, įdėta LMPSA. 
Pild. Komiteto posėdžio nutari
mų protokolas. Posėdis įvyko 
1925 m. gegužės mėn. 8 d., ir 
protokole skaitome:

“Posėdyje dalyvavo Pild. 
Komiteto sekamos narės: O. 
šimoliuniutė, K. Petrikienė, 
J. Bimbienė, ir J. Bondzins- 
kaitė. Taipgi Centro Iždinin
ke A. Bieliauskienė ir A. Ju
revičienė.”

. i

Iš to aiškiai matyt, kad Ona 
šimoliuniutė ir šiandie dar te-

* I

bėra “progresisčių” Susivieny
mo pildomojo komiteto narys 
ir dalyvauja tbs įstaigos dar
buose! 

• «

Jeigu gi ji yra tos organiza
cijos viršininkė, tai negalimas 
yra daiktas, kad ji butų buvu
si pašalinta iš sekretorės vie
los, kaip sako “Laisvė”. Iš vie
tos pašalina žmones tuomet, 
kai jie nusideda organizacijai, 
šimoliuniutė gi, matyt, nebu
vo nieku nusidėjusi “progresis- 
čių” Susivienymui, jeigu ji bu
vo išrinkta į pildom, komitetą, 

Pagaliau, “Laisvė” meluoja 
ir sakydama, kad su ši moli u- 

i niute pastaruoju laiku mažai 
kas iš jos drangų komunistų 
suseidavęs. Brooklyno žmones 
žino, kad ji iki paskutinio lai
ko gana dažnai lankydavosi 
“Laisvės” ofise.

Kaip minėjome, Šiinoliuniu- 
tū pirmiaus dirbo “(Laisvėje”. 
Pirmiaus ji veikė Chicagoje. 
Kuomet komunistai atgabeno į 
Chicagą pasivogtąją “Kovos” 
spaustuvę ir ėmė čionai leisti 
laikraštį, tai ir šimoliuniutė 
čia alvylęo “darbuotis” ir “dar- 
davosi”, rodos, apie dvejetų me
tų.

Brooklyno “Laisves” aiškus 
melai ir jos mėginimas atsikra
tyti šimoliuniutės, kuomet ši 
tapo suareštuota, rodo, kad 
musų komunistams rupi kas 
nors paslėpti. Jie veikiausia ži- 

, no apie tos merginos, darbelius 
į daug daugiaus, negu iki šiol 
išėjo aikštėn.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

x šeštadienis, B’°rž. 12 1920

Sveikatos Dalykai
------------------------- ■

(Tęsinys)

Vėžio išsiplatinimų kūne ga
lima palyginti prie išsiplatini- 
mo limpančios ligos, kaip ty
mai mieste, arba gaisras na
muose. Jis prasideda vienoje 
vietoje, sveiko kimo taip, kaip 
ir tymai prasideda vienuose 
namuose. Jei uždarysi namus 
ir neišleisi tymų išeiti, epide
mijos nebus. Bet jei žmonės 
iš tų namų vaikščios po įvai
rias vietas, nėra abejonės, kad 
prasidės epidemiją, kurios vė
liau negalėsi jo»J<iu bildu su
laikyti. Jeigu maža ugnelė yra 
greitai užgesinama, pragaištis 
bus labai maža, bet jei leisi 
jai platintis, ji išaugs į didelį 
gaisrą, kurio nebus galima net 
ir geriausiomis priemonėmis 
užgesinti.

Priežastys, kurios veda 
prie vėžio

Paprastai yra sakoma, kad 
mes nežinome delko vėžys atsi
randa. Tai reiškia, kad mes ne
žinome, kas priverčia pirmąją 
mažą celę arba celių grupę 
permainyti savo pobūdį ir per
sikeisti j tokių, kuri turi nela
bų ir nesulaikomų jėgą augti 
ir platintis. Tečiau kai kada 
yra žinoma (daug dažniau, ne
gu kai kurie 'žmonės mano) 
apie sąlygas, kurios, rodos, yra 
prielankios tai nelaimingai per
mainai. Ypatingai mes žinome, 
kad vėžys dažųai atsiranda po 
ilgo nuolatinio kokios nors 
vietos trinimo ir aplink pap
rastas peraugas ar skaudulius. 
Lupos ir burnos vėžys yra ži
noma, jog atsiranda nuo išde
gimų nuo pypkes cibuko, nuo
latinio trinimos išgedusio dan
ties ir tarp Ryti) Indijos gy
ventojų, nuo kramtimo bctel 
riešutų, kurie turi aštrų erzi
nantį kevalų. Vėžys ant vir
šaus pilvo tarpe Kasmero gy
ventojų, niekur tarp kitų gy
ventojų nerandamas, kyla iš 
nudegimo nuo karidri krepšių 
su degančiomis anglimis, ku
rias tie kalnų gyventojai ne
šiojasi su savim, kad pasišil
dyti. Vėžys gerklės yra ran
damas tarp kyniečių, kurie 
valgo perkarštus ryžius, o vi
sai nerandąs tarp jų moterų, 
kurios valgo ryžius šaltus, ant 
antrojo stalo. Pilvo (skilvio) 
vėžys gali atsirasti iš pilvo 
skaudulio. Vėžys yščiaus, daž
nai yra patirta, kad paeina 
nuo sudraskymo (kūdikiui ge- 
mant) ir nuo skaudulių; odos 
vėžys nuo erzinančių karpų ir 
apgamų, ir vėžys krūčių nuo 
neprižiūrėtų žaizdų, suskirdi- 
mų, o ypatingai iš gazų, kurie 
išpradžios yra paprasti ir ne
pavojingi. Išlikrųjų, kaip da
bar yra žinoma, tai nėra labai 
didelio skirtuom tarp papras
tųjų ir nelabųjų išaugimų, ku
rie tie dvi klasi aiškiai atida
lintų.

Paprastieji h račių guzai, 
pusliukės, skauduliai ir p., ne 
vėžiai iš pradžios, gali persi
mainyti į nelabuosius išaugi
mus ar vėžį. Tikrai sakant, 
ankstyvas pažinimas ir gydy
mas kurio nors tų vėžio pra
nokėjų gali tikrai apsaugoti 
nuo vėžio. Apsisaugok nuo 
įvairių nuolatinių kūno trini- 
mų, erzinimų ir apsisaugosi 
tuo pačiu nuo vėžio atsiradi
mo. Nuolatiniai skauduliai, 
suskirdimai, žaizdos, karpos, 
apgamus, kurie mainosi ir au
ga didyn turi būti prašalinti. 
Protingai apseinant su tais ir 
kitais pavojaus ženklais, kaip 
ir ankstyvas nusimanančio 
daktaro ilr chirurgo jų praša- 
linimas labai sumažina gali
mybę turėti vėžio ligų.

Svarbesnieji vėžio
z ženklai

atsilikimą ir nurodė, kad “Onami ir labai moka slapstytis miškuose, tad iki šiol jų dar tik 
Simonienė” tai gersi komunistų kelis pasisekė nušauti. ’ • M v

Pavojingiausis dalykas su 
vėžio liga yra tas, kad ji daž-

nai prasideda be skaudėjimo ir 
auga išlcngvo. Jei vėžys savo 
pradžioje tiek padarytų skaus
mo, kiek padaro dantų skau
dėjimu^ ausų skaudėjimas, 
žmonės iškarto pamatytų ir 
tikrai stengtus jį prašalinti be 
jokio užvilkimo. Tečiau prie 
vėžio skausmo (tos paslėptos 
palaimos) pradžioje paprastai 
nėra. Taigi kiekvienas protin
gas žmogus turi žinoti dažniau
siai apsireiškiančius ženklus. 
Reikia atsiminti, kad tie ženk
lai ne visuomet gali H>ikšli vė
žį, bet jiems pasirodžius reikia 
nieko nelaukti, kreiptis į gerą 
gydytojų ar chirurgą. Atmink, 
kad nei vienas geras daktaras 
negydys ligos, kuri gali būti 
vėžiu, tinkamai ir atsargiai jos 
neištyręs. Būtinai reikalauk, 
kad jis gerai Jštirtų.

Krūčių vėžys
Tai yra viena iš vėžio rusių, 

kurioje yra daugiausiai vilties, 
kad ligonis gali pasveikti, dėl
to kad anksti jį pažinti yra, 
palyginamai, nesunku. Tečiau 
liga iš tos vielos platinas grei
tai ir labai svarbu nelaukti il
gai gydymu. Abelnai imant, 
vėžys tuo laiku, kuomet jis 
yra Išgydomas, ir ant krūties 

■bite kokis gūželis reikalauja 
greito ir atsargaus gydymo. 
Nors daugelis gūželių nėra vė
žiu, bet kiekvienas iš jų gali 
pavirsti į vėžio ligą. Tie, kurie 
apsireiškia pas moteris senes
nes negu 30 metų, ypatingai 
yra svarbus. Visokie guzai krū
tyje, nežiūrint kokio amžiaus 
moteris butų, turi būti, nieko 
nelaukiant, nusimanančio chi
rurgo ištirti, ir jei jie esti il
giau kai mėnesį, turi būti iš
imti. Operacija, išimant ma
žus gūželius, yra palyginamai 
mažmožis ir mažai arba visai 
jokio kimo subiaurinimo ne
palieka, jei jis yrli paprastas 
gūželis. Iš kitos pusės užvilki
mas operacijos reiškia, jog vė
liaus reikės įdaryti didelę ir 
sunkią operaciją, kuomet pri
sieina subiaurinti kūnų ir gali 
priversti prio mirties. Reikia 
atsiminti, kad kiekvienas gu
zas, kifris yra laikomas iki tol, 
kad jį galima butų iš sykio 
pažinti kaip vėžį jau yra to
kiame stovyje, kad operacija 
turi būti didelė, o jei nieko 
su juo nedaroma, gali jirivesti 
prie mirties.

Yščiaus vėžys
Kita vieta, kurioje dažnai 

vėžys apsireiškia pas moteris, 
yra yščius. Seniau yščiaus vė
žys buvo skaitomas už beveik 
neišgydomų ligų, 1x4 dabar jis 
yra skaitomas tarp tų, kurį 
yra vilties išgydyti, dėlto kad 
dabar galima pažinti kai ku
riuos tos ligos ženklus. Kuo
met anksti gydoma, jo prašali- 
nimas- yča palyginamai ų<pa- 
vojingas. Kiekviena moteris 
turi gerai būti apsipažinus su 
svarbiausiais tos ligos ženklais. 
Nors tie ženklai nevisuoinet 
dar reiškia vėžio ligą, tečiau 
jie yra persergėjimu ir reikia 
luojaus kreiptas j daktarą, kad 
jis nieko nelaukiant ir tikrai 
viską ištirtų.

(Bus daugiau)

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

Gyląs ir Skausmus

Visose apttekoM—25c Ir *5c puodukas Ir 
dūdele. Children’a Musterole (lengves

ni forma) 35c.

Geresnis nei Mušt ar d Plast er.
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* " " puotą-balią. '

Ant. Jonauskas

(Pabaiga) IV.
Tarp šventų apaštalų bunan- patvoriais, kiti šalia kelio ant 

čių ųet po Kristaus priežiūra, tilto. Vienas atsisėda ir į ran- 
kontrole atsirado (išdavikų, kas pasiima skambutį — tai

^žmogžudžių, kurie, kad *ir ne- elgeta, kuriam bažnyčios be 
tiesioginiai popildę žmogžudys-j varpų, kalba be žodžių (neby
lę (idavę Krislų kurs tapo nu- liai) nieldžia-prašo išmalfloa;. 
kryžiavotas mirė). O ką šaky- kitas šalia savęs pasisodinęs iš-, 
tk jeigu šiais egojiznio ir šir-jblyŠkusiusį, 
džių atšalimo laikais ant nuo- su pagelba 
dėmingo žemės veido ir tokia- -š1 „ , ,
me nuskurdusiame luome kaip kęs, karo slibino auka liūdnai
elgetų neatsirasti anonnalių in
dividų (asmenų). Tarp gerų ir 
teisingų elgetų atsiranda daug 
ir labai daug plėšikų ir gan 
stambių kriminalistų, čia dau
giausiai bus kaltas patsai toiV 
jų nuskurdęs 
gyvenimas, kurs 
degeneruoti ir 
drumstas dusias, 
šimtis elgetų yra

nepakenčiamas

švarias-nesu-;
Didelis nuo- 
aferistai, ku- 
l>et tyčia pa-

žinau, elgetos, dažniausiai 
tokie, kurie iš vardo tėra elge
tos, į atlaidus ar į • kitur eida
mi per kaimus, sodžius randa, 
kur vienas moteris ar vaikus 
ir lazda priverčia duoti sau 
“išmaldą”. Kum paslaptis, kad 
ubagai pasidaro įvairias štukąs 
idant atrodytų sunkiais invali
dais. Kojas ar ką kitą apdengia 
gyvulio mėsa 
žaizda ir 1.1.

Aš manau,

idant atrodytų

jeigu musų vals- 
rupintis elgetų 

klausimu, atneštų daug naudos, 
ir taip pat visuomenei. Valdžia 
monopolizuotų elgetas, negalin
čius užsidirbti duonos, teiktų 
jiems butą, kurą, šviesą, valgį 
ir visa kas reikalinga žmogui 
gyventi. Tuomet užsidarytų 
proga tiems visiems apgaudinė
tojams, tinginiams, kurie šian
die dengiasi elgetos apsiautu it 
priverstų juos imtis kūrybos 
darbo. Ir tai pigiau apkainuo- 
tų pačiai visuomenei!

Užsieniuose tą senai yra pa
stebėję ir elgetų monopolį įve
dę ir iš to turi tiktai naudą (su
lyginus su pirm butą elgetų 
vaikštinėjimu po žmones). 
Tiek apie dirbtinus elgetas ir 
jų išnaikinimo metodą. Gr.ši- 
me prie elgetų atlaiduose.

Vieni elgetos eina šeimyno
mis, kiti atskirai. Elgetos at- . 
ėję į atlaidus kaip ir bagama- 
žai užsiima sau vietas; vieni :

Atneškite m u Uis š| kuponą 
/

čigonai

Nuo pat čigonų atsiradimo 
Lietuvoje, lietuviams jie žino 
mi kaipo klajokliai žmonės, či
gonų gyvenimas — klajoklių 
gyvenimas. Jų svarbiausia už- 

nuvargusius vaikus įem.“™ . prekyba-biznis.
armonikos gieda liį "T JO™1*" 

ventas giesmes, kitas išblyš-1,“.llklu . ' klt‘»
kiaušiai arklius pirkdami 
nydarni ir 1.1.

Kad ir j Kalvarijos atlaidus

Jie 
savo 
triu

mai •
stovėjo nutraukta rauko, jo vei
das raukšlėtas ir nepasitenki
nančiai žiūrintis: nesusimylin- jų atvykimo tikslas yra tiktai 
čius ir karštai smerkiantis tą prekyba su arkliais ar kitkuom. 
visuomenės ] 
tininką, tai knyga, kurios la-1 pasirenka

rėdą, tą karo kai- Atvažiavę į Kalvariją čigonai 
, vietą Naumiestį 

pus paskleidęs išskaitai liudiją (taip vadinama naujojo Ž. Kal- 
pragarišką gyvenimą. Dar to-jvarijos miestelio dalis). Tenai 
liau visa eilė įvairių elgetų ii 'pasistato iš drobulių palatas ir 
invalidų, be nosies, akies, ran- j visą šeimyną, apart tėvo, joje 
kos kojos ir kitokia kūno liga stovi. Savo skirtinga nuo čio- 
serga. Įvairųsų kūno ir dvasios nykščių gyventojų oda nemaž į ihilii Iii,i. j mia-vo pritraukiu siūlydamas su

Kaip .jie galvoja, kokios min- |koHo"’is T“ alehį> už?r ue’ 
tys Rinkta tiems visiems ne-lma^ 1S ISVlllOjd
laimingiems elgetoms matant relkaIai1 tru,“pai su: 
šalia savęs sveikus, turtingus?15^1 su J^marku. (Jgonai ligi 
ir didingai duodančius iš gilios yia 1?avoJU,l?į seri?ą vagiliavi- 
savo kišenės aukas, 
met yra jų dvasia 
lengvai supras . atjaus, ir 
ninę, kietą krikščionišką dūšią 
turėdamas...

Kaip į tai savyje reaguoja] 
kilniosios

Manau, 
tuviui, atvažiavusiam iš civili- stipriai suspaudęs 
zacijos nulaižyto pasaulio į mu- nūs. 
sų kraštą^f'piusų atlaidus, ku-| 
riuose, kaip parodoje, i

dėjimą, o kiti dar; jau ausim 
atbukusiu, balsu giedodami vai
kštinėjo ‘/kalnus”. Visų veidai 
susirūpinę kelione.

Žmonės vienas po kito grįž
ta namo. It viesulas praūžia 
atlaidai, tik pėdsakas palieka: 
miestelyj popiergaliai mirgu 
liuja; kelias, kuriuom vaikščio 
ja “kalnus” purvu praverstas 
žalios žolės visos numintos...

Ausys pr^pratusios cypimo ir 
įvairios muzikos —ilgisi ir įvai
rus balsai dar tebeskamba.

Kad bendrai ' nupiešus daly
vaujančių žmonių psichologiją, 
priminsiu žemaičiams gerai ži
nomą posakį: klausiamas ener
gingai, linksmai atsako einąs į 
žemaičių' Kalvariją; grįžtant 
“iš Kalvarijos”.

Kelionėje ir pačiuos atlaiduos 
nemaž vargo tenka patirti. Ne- 
miegatos naktys, dienos kaitra, 
dulkės, sunkus-vargingas vaikš
čiojimas tarp tirštos minios Į- 
spaudžiai negreit išdildomą var
go antsaupdą.

žem. Kalvarij

*

0IS1C

Savo skirtinga nuo čio-

Kokia tuo-11110 Važiuodami į jomar- 
ftmnau kus per kuJimus *r sodžius po 
r plie-1 ^ako” Peltakius arkliukui ar 

ėriukui .naminiam gyvuliui či
gonai jį tuoj priglaudžia prie 

'savo “ūkio”.
Už tokius aforistinius darbus, 

šviesiosios sielos?!., čigonams tenka neretai susitik- 
ne kaip darosi nelie- ti su basliais, kuriuos žemaitis 

engia čigo-

I Garsindami arklius 
matyti šaukia: 

musų elgetų nuskuręs gyveni- liukas; 
mas... pas kuriuos tokie valz- likę 
dai butą prieš penkias dešiįmtsi 
metų., Ar svetimšalių nekilsta 
kartais mintis apie mus, kad 
mes tokie žiaurus, brutališki ir 
kultūros neliesti dar nenumetę į 
kevalo, kurį parsinešėm iš Azi- irgi 
jos.

Nemaž charakteringa yra 
taip vadinamas ubagų balius, 
kurį čia trumpais žodžiais įliu- 
struosiu.

Pasibaigus atlaidams, kartais 
visi elgetos, sueina į tam tikrą 
jų pačių išrinktą vietą ix\pcr, 
atlaidus surinktais pinigais ke
lia balių. Nusiperka degtinės 
ir etc. ir puotaują girtuokliau
ja, paleistuvaiuja. Žmonės, ku
rie užėję juos taip darant pa
sakoja, kad jie net savo žmo-

“Arkliukas, kaip 
kumeliuke, kaip

VAKARAI

DYKAI
Butelių Atidarytojas 
Gaukite Jūsų Dabar!

ir gaukite butelių atidarytoją DYKAI.

Wen nerstens Bohemian Blend
Pilniausias Užganė 

dinimas
Musų vienatinis procesas išdirbinio,
apsaugotas su patentu, suteikia 
VV ENNERSTEN’S Bohemian Blend 
GERESNI SKONI ir galima jį LENG
VIAU PADARYTI už bite vienų kitų 
prrengimų. Daugiausiai darbo dej 
jūsų yra attekama musų iidirbystėj. 
Daugiau kaip 28 metus WENNERS- 
TEN’S teikia pilniausi užganėdinimą 
dėl daugelio jo vartotojų. Pabandy- , 
kitę jį.

M. Krauss, 
4623 Wentworth Avė. 
M. Kachinski,
2319 S. Oakley A ve.

Mrs. P. Laban,
10839 S. Michigan Avė.,

J. Bocunas,
4828 W. 15th St.

Oppenheimer & Co
Ashland & 47th St.

Hm neršto*
^^NtRSTCN fNCORPORATt®^

The Malt Shop, 
1718 S. Halsted St.
J. Kincinas, 
tilt S. Honorc St.
A. Kaplan, 

.7217 S. Morgan St.
M. Kaszynski,

1501 S. 49th-Avė.
Atkins & Freund, 

4805 S’. Ashland Avė.

čigonai 
obuo- 
cebu-

atlaidų eigą, vakarai 
nomaža gyvenimo, jvairu-

Gi nevisi Įmonės į Kaimo, 
varijos atlaidus ateina tikslu 
melstis. Daug ir laimi daug in
teligentijos ar šiaip jaunuome
nės keliauja, kad ko nors įvai
resnio pamažius, draugų susi
tikus. Patogiausiai tą atlikti 
vakarėlyje.

Patogiausia ir pelningiausia 
diena iš visų atlaidų rengti va
karėliui yra šeštadienis, šešta
dieny kuone visi tolimieji žmo
nes yra suvažiavę. Vakare ii 
per visą naktį žmonės vaikšto 
“kalnus”. Įvairus balsai neduo
da miestely 
Nenorintieji
eina į vakarą ir tenai visą nak
tį paskendę linksmumo 
tuose praleidžia.

Kuriais nors metais 
per Kalvarijos atlaidus 
didi dalis žmonių visai
eiti į Kalvariją, nes neturi kas 
veikti.

niekam užmigti, 
melstis tą naktį

nesant 
vakarų 
nenori

VI.
Atlaidų pabaiga

Palengva, iš lėto didėjo 
’nių kiekis atlaiduose, bet 
tai ir labai greitai mažėjo.

Gatvės tuštėjo, ' bagamažai 
'griauna savo būdas ir rengiasi 
kelionėn. Jauti nepaprastą j u-

CHARLES Z. STEVENS

ČIA PAT, CHICAGOS MIESTE. YRA 
DAUG VARTOTOJI)

OIL-O-MAT1C■ r t
Kiekvienai, jų yra užganėdintais, šis geriausiai padary
tas Oil Bųrncr (Alyvos Degintbjaa), išriSo didelj uždavinį. 
Jus galite užlaikytj savo namą (ir rendauninkus, jeigu jų 
turite) šiltus ir linksmus, kad ir 'šaipiausiame ore, net ir 
be ėjimo visai į skiepą.
OILOMATIC yra Automatas, tikrai pasitikčtinas, švarus, 
tykus; nėra pelenų, durnų arba smarve*!.
OILOMATIC turi daug saugių dalykų. Nėra jokiį dalių 
viduryje pečiaus, nėra liepsnos, niekas nesudega ir nieko 
nereikia atnaujinti. Kuras pigus, reikia deginti alyvą. 
Turi žinomą William Thermal Safcty Coątrol. Ateikite 
ir pamatykite kaip jis veikia. Lengvais išmokėjimais.

250 galionų kūrenamo alyvo dykai visiems 
i>iricSja.ms birželio ir liejos mėnesiuose.

THOS. G1LMORE
Hardware — Elektriniai prirengimai ir jų taisymas 
1817 W. 63 St., Tel. Prosnect 4014

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laišką! yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjį paštą (Clarh 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klaust prie langelio kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturioliką dienų nuo pa
skelbimo.

991
904
(MMi
907 
910 
912 
913 
920 
922 
926 
929 
931 
937 
942 

' 947
948
919

Andruska J ozas 
Barkauskissi Antanui 
Barakauskes Antona 
Blazintei Gertrutai 
Brostawski Beliks 
Budzik Anna 
Buksnys Juozas 
Girskiene Jozapata 
Goscickas F 
Jogmenoš Alex 
Kcrsonskas Jusof 
Krawccwich Anton 
Margis Jak 
Raidziunos Antanos 
Smolenski Lcon 
Stankus Jaroslavos 
Stanevich John 
Urboniene Ana 
Zabielai Kazimera 
ZalalxisJ<a Rozaleja

Pagelba Del Sergančiu

įneša

verpe-

H 
H

Karta jis gavo 
siuntinį rubarbų.

958
959

zmo-
grei-

McCOWAN
■L/1^.. Gydo H<morboidu» be Peilio 

be SFtu.mo Neiejydye Nemokei.
6301 So. Perk Avė.

Mo., per 22 ine-

a-

PE-RU-NAH

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaus kaip 
per i Penkiasdešimts metu.

Gydo’ kosulį’,' šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Labai geras castor oil pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas visus aptiekorius.

Iš MAŽO DEBESIO DAUG 
LIETAUS. — Max Rope iš 
Kansas City, 
tus išlikimai 
dirbo pašte, 
sudraskytą 
Jis pervyniojo siuntinį ir pa
siuntė jį adresatui. Tą vaka
rą eidamas namo jis patėmi- 
jo kelis stiebus rubarbų ir vie
ton išmesti juos lauk, kaip to 
ręikalauja pašto patvarkymai, 
jis pasiėmė su savim ir par
sinešė namo.

Rope tapo pašalintas iš dar
bo, , areštuotas ir patrauktas 
teisman. Jis liudijo, kad jis 
nemanė pasiimti tų kelių ru- 
barbų, bet užsimiršo ir pasi
ėmė su savim. Jury jį tuo- 
jaus išteisino. Apskaitoma, kad 
valdžiai ta byla kainavo apie 
$10,(MM), o rubarbai buvo ver
ti. gal 10c. Ret valdžia sako, 
kad čia 
liet apie 
mą tarp 
ciplinos, 
stų, kad 
lio pašte 
kalingas ir skirtas išmetimui 
lauk.

ncinasi apie sumų, 
principų ir palaiky- 

pašto darbininkų dis- 
kad jie nieko nielie- 
ir mažiausio dalyke- 
nors jis butų nerei-

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3^
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GLAUDĖ HALCOMB
NORĖJO IŠVOGTI MARY PICKFORD. — Automobi

lių pardavėjas Charles Z. Stevens ir Čiaudo Halcomb prisi
pažino, kad jiedu, su vieno šoferio pagelba, buvo susitarę 
išvogti garsiną krutamųjų paveikslų žvaigždę Mary Pick- 
ford ir pareikalauti $1,000,000 išpirkimo.

Lincoln Fordson
THE UNIVERSAL CAR-

Cars-Trucks-Tractors £
FRANK BRESKA t g

2501-03-05 South Kedzie Avenue, Telefonas Lawndale 4113-14 $
Pasinaudok $5 planu 

Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 
Reikia lietuvių salesmcnų.

Su Naujiem) Ekskursija
LIETUVON 

$186

OLYMPIC White 
Star 
Lines 
Laivu

Liepos-July 9, 1925 m
Tai bus nuolatinis besitęsiąs piknikas, 

kupinas smagumų, patogumiį, įvairumų ir 
dideles laimės, tiems, kuriė moka naudotis.

Naujienų palydovas prižiūrės ir tvar
kys visą ekskursiją iš Chicagos Klaipėdon 
ir atgal. Rengiatės greitai.

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

'Garsinki ties “Naujienose’

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

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

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

Vyrai 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
toj stovį, kaip knygą.

Musų praktika didelė, musų kai
nos žemos. Jei norite greitų pa
sekmių, atsinešk šį skelbimą ir 
tuomet gausi X-Ray egzaminaciją 
vertą $10 už $1. J

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

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

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

nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Nedelioj nuo 9 ryto iki 12 diena-

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wii.

^KELLOGG’S
TAS1ELESS CASTOR OIL
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Munšainieria laidotuvės
o. ■■

Nušautasis O'DonnelI tapo pa
laidotas su didžiausiomis iš
kilmėmis

Vakar su didžiausiomis iškil
mėmis, kokiu Chicago niekad 
pirmiau nematė iki neatsirado 
butlegeriai ir munšainieriai, ta 
po palaidotas \Valter O’DonnelI. 
kuris pereitą sekmadienį tapo 
mirtinai pašautas Cąpitol kar- 
čiamoje,. prie 95 ir VVestern Av. 
Jis su savo dviem broliais (ku
rių vienas sėdi VVisconsino kalė
jime) buvo didelės munšainie- 
rių ir butlegerių šaikos, kuri 
veikia Chicagoje veik nuo pra
džios prohibicijos.

Nušautasis Walter, kuris l>et- 
gi nebuvo vyriausias šaikos va
dovas, kaitų su savo pagelbi- 
ninku Ilarry Hassmiller ir bu
vusiu prohibicijos agentu Ar- 
thiir Youngreen, visi girti, nu
ėjo į Clover Iz'af karčiamą 
prie 95 ir VVestern Avė., kurią 
valdo lietuvis .John Bouzinas. 
Ten jie rado buvusį prohibici
jos agentą Peoples, kurį ban
dė nušauti. 'Pečiaus Bouzinas 
bandė užsistoti už Peoples ir 
pastarajam pasisekę pasprukti 
ir pasislėpti karčiamos pašei 
ineny. Tada visi trys nuėjo 
skersai gatvę, i Capitol karčia
mą, kur rado kitą munšainerį, 
Toney “Red” Mallon, kuris tai 
karčiamai pristatydavo alų. Ma 
noma, kad O’DonnelI vertė kar- 
čiamininką imti alų iš jo, ką 
O’DonnelI yra papratęs daryli 
ir net bombas yra dėliojęs prie 
jam besipriešinančių karčiamų; 
kilo kivirčiais, laike kurio visi 
trys pradėjo grūmoti karčiam i- 
ninkui, bet Mallon pastvėrė re 
yolverį ir nušovė Hassmiller. 
O’l>onnell bi bandė pabėgti, bet 
ir jam teko kelios kulkos ir 
jis nuo to mirė. Mallon ta
po areštuotas ir jis atvirai pri- 
sipažysta, kad jis užmušė abu 
butlegerius. Tano areštuotas 
ir Youngreen.

VValter O’DonnelI buvo pir
miau nežymus stockyardų apie- 
linkės gyventojas, kelis sykius 
areštuotas už plėšimus. į Bet 
jo brolis “Spike” - Edvvard 
O’DonnelI jau ir tada buvo pa-' 
sižymėjęs kriminalistas. Atė
jus prohibicijai, visi 8 bro
liai suorganizavo butlegerių Sai
ką, praturtėjo ir pasidarė labai 
stiprus pietinėj miesto daly, 
taip, kad nė valdžia jų nelies
davo, nors jie yra papildę ne 
vieną žmogžudystę.

Vakar ir įvyko VValterio lai
dotuvės iš jo namų 8253 South 
Laflin St. Visa apielinkė bu
vo nustatyta automobiliais 
Laidotuvėse galbūt dalyvavo a- 
pie 1,000 automobilių, gėlių gi 
sudėta už apie $50,000, Daly
vavo visi mažesnieji politikie
riai, pagerbdami savo buvusi 
draugą, iš kurio ne vienas irgi 
pralobo.

Nežiūrint viso savo didumo ir 
puošnumo, Walterio laidotuvės 
visgi toli negalėjo lygintis su 
kelių kitų butlegerių laidotu
vėmis paskutiniais keliais mė
nesiais. štai kada kiek laiko 
atgal nušauta North Sidės but
legerių karalių O’Bannion, tai 
jo laidotuvėse dalyvavo desėt 
kai tūkstančių žmonių, gėles gi 
prisiėjo statyti gatvėje, nes vi
duje nebegalėjo tilpti (gėles 
paskui į kapines gabeno 28 au
tomobiliai). Grabas buvo spe
cialiai padirbtas Pennsylvani- 
joj ir kainavo keliolika tūks
tančių.

Nesenai gatvėje ,liko nušau
tas italų munšainerių karalius 
Angelo Genna. Gėles vežė į 
kapines 30 automobilių; jo lai
dotuvėse irgi dalyvavo vieni žy
miausių miesto ir valstijos po
litikieriai ir aukšti valdininkai 
ir senatoriai.

Nė jokie, kad ir labiausia pa

sižymėję žmonės nežiūrint kaip 
nė turtingi jie buvo, nesusilau 
kė tokių puošnių laidotuvių, ko
kių susilaukė Chicagos butlege
riai ir žmogžudės

Reikia vieną dar pasakyti. 
Visi nušautieji buvo geri katali
kai, priklausė prie didžiausių 
parapijų, buvo tvirti bažnyčios 
ramsčiai. Tečiau<? reikia ati
duoti kreditą: visose trijose 
laidotuvėse bažnyčia atsisakė 
dalyvauti. Net kardinolas 
Mundelein buvo piašomas leist’ 
palaidoti O’DonnelI *u bažnyti
nėmis iškilmėmis bet vistiek ir 
kardinolas neleido kunigams 
dalyvauti šiose kidotuvėse. Bet
gi tokis kataliku bažnyčios nu
sistatymas yra visai nesena/, 
tik Šių trijų r.elaidota su baž 
lietinėmis iškilmėmis. Visi g» 
kiti pirmiau nušauti butlegeriai 
(kurių didelė didžiuma, kaip pa
sirodė, buvo katalikai) buvo pa
laidoti su didelėmis bažnytinė
mis apeigomis ir iškilmingomis 
gedulių mišiomis bažnyčiose.

Sportas
_ t

JONAS KODIS “SUDUMDA
VO” J. MASONĄ

Chicagiečiams Kodis buvo 
žinomas kaipo sunkiųjų vogų 
kilnotojas. Nežinantieji jo sa
kydavo, jog Kodis tik “roberi- 
nes boles” gali kilnoti. Bet kai 
Kodis imdavo metyti sunkiau
sias geležines lioles, tai žiu- 
rinčiųjų net akys išsiplėsdavo. 
“Ir kur lik pas jį tiek spėkos 
yra. Atrodo menkas, o žiūrėk 
ką gali!”

Turėdamas tiek sveikatos, 
Kodis sumanė patapti ristiku. 
Ir atrodo, kad neužilgo jis kirs 
li.tuviškus risti k us taip, kad 
net skambės.

Štai praeitą trečiadienį Fe- 
retli’s Kliuhe (2301 Milerd 
Avė.) Kodis “pačiupinėjo” 
Johnny Masoną. Pačiupinėjo 
taip, kad po šešių minučių Ma
sonas tik gerti benorėjo. Vadi
nasi, Kodis apsidirbo su Ma
sono, kaip su šilta vilna.

Kurie tik matė ristynes, visi 
yra tos nuomonės, kad atei
nantį sezoną su Kodžiu juokų 
nebebus galima krėsti.

—Rep.

Lietuviu Rateliuose.
Iš Birutės

Nežinau kame priežastis, kad 
niekas nerašo apie Birulės me
tini susirinkimą. Juk kiekvie
na metą musų korespondentai 
bei raštininkai pranešdavo apie 
Birutės metinį veikimą ir jo
sios valdybą. Kodėl, tat to ne
daroma šiemet? Visi įdomau
ja, klausinėja kokia šiemet Bi
rutės valdyba, ar ta pati, ar 
nauja? Aš kiek galėsiu, tiek 
pasidalinsiu su Birutės priete- 
liais ir jos geradariais.

Metinio susirinkimo vedė
jas buvo Adomas Micevičius, 
raštininkavo S. Knasauckienė. 
Visų pirmiausia išduoda rapor
tą pereitų metų valdybos na
riai. Pradeda vice-pirm. J. Pui
šys, nes pirmininkas A. Olis 
pasivėlino. J. Puišys išduoda 
raportą žodžiu, pažymėdamas, 
kad pereitą metų valdybos na
riai turėjo sunkiai dirbti, nes 
paprašius choro narių, kad ap
siimtų kokį nors darbą, neap- 
siirridavo, išskiriant keletą na
rių, o tie Birutės mylėtojai bei 
patriotai nenorėjo apsiimti. 
Kode! ?

Toliau sekė sekretorės ra
portas, kurį išdavė raštu, per- 
skaitydaina visų narių vardus 
ir jų lankymąsi choro pamo
kas; taipgi pažymėjo, kad val
dyba posėdžių išviso per me
lus turėjo 21, tai reiškia, be
veik po du susirinkimus į mė
nesį, nesakitant choro pamo
kų. Nekurie nariai labai stebė
josi iš musų raštininkės rapor
to; sakė, kad pirmą kartą per 
penkioliką metų girdi tokį 
tvarkų raportą. Raportas pri
imtas su pagirimu.

Sekė finansų raštininkės ra
portas. V. 'Bigehutė išduoda 
raštu apyskaitą visų metų. Bi
rutės įplaukė ir išlaidų, čia 
reikia pažymėti, kad pirmas 
finansų raportas buvo toks aiš
kus. Nors neilgai prie Birutės 
esu, bet ant trijų metinių su- 
siirnkimų buvau ir finansų raš
tininkų raportai būdavo labai 
neaiškus. Kodėl p-lė V. Bige- 
liule nepasiliktu ant ilgiau?

Do jos sekė kasieriaus K. 
Vilko raportas. Kasierius iš
duoda raportą raštu, pažymė
damas, kad pereilą melą “Bi
rute” turėjo y išmokėti kelias 
neaiškias bilus. Kadp apsiėmęs 
pereitais melais kilfeierium, ka
sa buvo skolų prlna, bet šie
met kasoj randasi virš penkių 
šimtų dolerių ir nupirktas vie
nas Gold bonus Lietuvių Audi
torijos už $100, o jokių skolų 
nebėra. Raportas priimtas su 
delnų plojimu. Laikyk kasų, 
Vilkai!

'Poliaus kasos globėjai išduo
da raportą žodžiu. Knygius Ad. 
Maskoliūnas išduoda raportą 
raštu. Pirm. A. Olis išduoda 
raportą žodžiu. Jo raportas 
trumpas, bet įdomus ir svar
bus, raginau|is visus prie vie
nybės. Raportas priimtas vien
balsiai. (iaila, kad p. Olis ne
pasiliko pirmininku ant toliau. 
Knygų peržiūrėjimo komisijos 
nariai J. Pagareckis ir J. Juš- 

•ka išduoda raportą raštu, pa
žymėdami. kad knygos labai 
geroj /tvarkoj ir pageidaujama, 
kad ant toliau butų vedamos 
taip pat tvarkiai. Raportas pri
imtas vienbalsiai.

Aukščiau išminėjau įvairius 
Birutės valdybos narių rapor
tus. Dabar gi pažymėsiu kokis 
ūpas buvo susirinkime. l’pas 
buvo blogas, prastesnio negali 
būti. Susirinkime buvo vien 
ginčai. Gal tas nebūtų įvykę, 
jeigu nebūtų Birutės mylėtojai 
taip pilni pretenzijų. Patarčiau 
ant toliau, kad mes visi užmir- 
štumėm praeitą ir išnaujo visi 
išvieno darbuotomės. Užmirš
kime musų visus nesmagumus, 
nežiūrėkime viens į kitą sker
somis. Jok mes esame lietu
viai, Birutės nariai, tad kodėl 

.pegalėlumėm ir neturėtumėm 
'draugiškai veikti? Jeigu kas 
yra negerai, patarkime vienas 
kitam geruoju, be jokių užsi- 
metinėjimų. Bus sunku nau
jai valdybai dirbti, jeigu tarpe 
musų nebus draugiškumo. Jei 
mes nebūtumėm visi tokie, ko
kiais prisistatome, tai gal ta 
pati valdyba butų pasilikusi 
ant toliau veikti. Ir viena pu
sė kalta ir antra pusė. Dar 
kartą atkartoju: užmirškime 
save ir bukime birut iečiais.

Nauja valdyba yra sekanti: 
J. Pagareckis — pirmininkas, 
P. Burdulis — vice-pirmininkas, 
F. (ieldbutas — sekretorius, S. 
Juškaitė — finansų raštininkė, 
kasierius tas pats — K. Vilkas, 
kaso., globėjai — Kaz. Ačas, J. 
Dubickaitė ir Ad. Micevičius. 
Knygių palikta išrinkti choro 
pamokose. Chorvedys — A. Va
nagaitis. Linkiu naujai valdy
bai nuo sav^s gerų pasisekimų 
ir kantrumo.

Kadangi A. Vanagaitis bus 
musų chorvedys, lai tas užtik
rina, kad jis visus mus laikys 
vienybėj, nes visi myli A. Va
nagaitį, o kur meilė, ten ir su
tikimas. Todėl sveikinu A. Va
nagaitį kaipo Birutės vedėjų.

Naujoji vaidyba laike savo 
pirmą posėdi pereitą panedėlį, 
birž. 8 d., Raymond Chapel, 
kuriame ir A. Vanagaitis daly
vavo. A. Vanagaitis prisižadė
jo labai sunkiai dirbti prie Bi
rutės. Sakė išmokysiąs, Birutę 
pluoštą naujų dainų, statys lie
tuviškus veikalus. Bravo, Va
nagaiti! Mokink mus grynai 
lietuvių dainų, kurių mes vi
si esame labai išsiilgę. Žadėjo 
ateinantį sezoną turėti dainų 
šventę. Lauksime Vanagaičio 
šryžtant iš ilgos kelionės su 
nekantrumu. Laimingos kelio
nes ir gryžk kuogreičiausia vėl 
pas mus.

Dabar Birutės choras turi, 
kaip paprastai vasaros laiku, 

vakacijas. Choro pamokos .pra
sidės rugpiučio 27 d., Mark 
W Iii te parke. Laike vasaros 
užmirškime pereitų metų ne
smagumus, kad sugryžę visi 
jaustumėmės tikri biruliečiai. 
Linkiu visiems birutiečiams 
smagiai, linksmai praleisti va
sarų,* nes man neteks su/jumis 
vasarą praleisti.

Nors man gal ir nereikėtų to 
klausti, bet neiškenčiu nepa
klausęs, kodėl musų rėmėjai 
nešaukė nors vienų susirinki
mų pasitarti apie Birutę? Bi
rulė, rodos, turi virš oO rėmė
jų. Butų gerai arčiau viens ki
lų pažinti. Gal musų rėmėjai 
laike vasaros ką nors padarys 
Birutei? Rėmėjai, šaukite nors 
vieną susirinkimų į metus.

—Birutės šnipas.

Naujojo Birutės sekretoriaus 
pranešimas

Pasirodė “Naujienose” ru- 
gonė naujam Birulės choro 
raštininkui, kad jis nepaskel
bė kas yra išrinkti j Birutės 
choro valdybų, ir kad nerašė 
apie p. Vanagaičio atsilanky
mą į Chicagų. Aš ne nemanau 
pasiteisinti, bet turiu pasaky
ti, kad už valdybos nepaskelbi- 
mų aš neatsakau lodei, kad 
man knygų neatidavė iki pa
skutinės dienos, o iš kur aš 
paimsiu jų pavardes? Kaslink 
kitų pranešimų aš stačiai pasa
kysiu, kad aš ne raporteris,1 bet 
Birutes choro sekretorius. Man 
irgi niekas neraportavo, kad 
tas ar kitas sugryžo Chicftgon. 
O kad aš pats žinočiau, tai aš 
nesu visagalis, visažinantis. Ir 
dabar aš negaliu pasakyti, ka
da p. Vanagaitis sugryš, kol jis. 
man neparašys, arba aš jį ,pats 
pamatysiu. Pranešt, kad cho
ristai susirinktų į pamokas, tai 
yra mano užduotis, kurią aš 
apsiėmiau išpildyti. Bet kas 
link kitų korespondencijų — 
tai mano privatiškas dalykas. 
Norėsiu arba laiko turėsiu — 
tai rašysiu, o jeigu’nenorėsiu 

tai nerašysiu.
Birutės choro valdyba yra 

sekama: pirmininkai j. Paga- 
rekis, vice pirmininkas P. Bur
dulis, protokolų sekretorius F. 
Geldbulas, finansų rast. 'Sofija 
Juškaitė, pageli). N. Bugieniu- 
tė. Kasos globėjai — Asas, J. 
Dubicki ir A. Misevičius. Ka
sierius R. Vilkas. Knygius ir 
atstovas į Lietuvių Auditoriją 
palikta išrinkti' sekamose choro 
pamokose.

Dabar, kad susipažinus , su 
Birutės choro valdyba ir su pa
čiais birutiečiais, lai esate kvie
čiami į Birutės šeimynišką iš
važiavimą, kuris įvyks septin- 
tadieny, birž. 14 d., Palos Park 
miškuose. Vaikinai, kurie tu
rite automobilius, atvažiuokite 
prie Kulio aptiekos, 32nd ir 
Halsted gt., 9:30 iš ryto. Te
nai lauks jūsų mergaitės, kad 
jus nuveštumėt jas į miškus.

—F. Gelbuto.

V. V. KOMITETO POSĖDIS — 
PIRMADIENĮ

Nors oras tapo gana karštas, 
bet Vilniaus Vadavimo Komite
tas visgi nenutraukia savo vei
kimo. Sekančiam pirmadieny, 
birželio 15 d., 8 v. vak., Mildos 
svet. įvyks jo visuotinas narių 
susirinkimas. Kaip teko suži
noti, tenai bus išduota galutina 
atskaita iš dviejų pereito mėne
sio parengimų — masinio ir 
koncerto. Beto, bus iškelta ir 
daug naujų sumanymų.

Vilniaus Vadavimo komitetas 
įgyjo platų pasitikėjimą Ir pri
tarimą. Jo įtaka reiškia toli 
už musų miesto sienų, nežiū
rint, jog kaikurie iš nesuprati
mo «ar ko kito stengiasi jam 
trukdyti. Vienok, tai beveik 
neišvengiamas reiškinys musų 
šių dienų visuomenėj, kurs su 
laiku, reikia tikėtis, pranyks.

—Report.

Gaisras Morton triobėsy, 
538 So. -Dearborn St., pridarė 
nuostolių už $75,000 ir pri
vertė. šimtus darbininkų* bėg
ti gatvėn.

PhinOfflDtD o5di Ifd5iimo paa kitų tantų Paneles- Persi-mo, tad komunistam reikia su- 
Ullludglulu OuUl Kdlujllllu tikrino Onutė, kad su inteligen- krusti, kad išgelbėjus šią kaj)i- 

-----------  tais biznio nebus. Tada puolė- talizmo auką.
ProftiesistėM-komunistės darbai si prie prastesniujų. Tie ap-

----------- - , 'žiūrėję Onutę pasitraukė. Onu-
Brooklyn, N. Y., tapo are.V'tė sugalvojo dar nąują skymą,'ir rinkime aukas dėl Onos ši-

Draugės progresistes imki
mės už darbo, eikime į mases

užtuota Anna Simon, kitaip Onu-'būtent meilintis prie kitų par- molioniulės, nes ji kenčia 
' visų musų reikalus.

Porai vyrukų
ją barti, kad ji Brooklyn, N. Y., 

sirado jau ir pas 
tinių penkinių ir

tė Simolioniutė, chicagietė. Ji tijų vyrų ir povaliai vesti į ko
ji’ josios <lraugas Juozas Račis, Imunistinį lizdą. Iškarto jos 
lietuvis, yra kaltinami dirbime draugai ėmė 
amerikoniškų pinigų. (draugauja su mulkiais (taip jie

Onutė Simolioniutė yra Chi- vadina kitus), bet Onutė paaiš- 
cagos gyventoja, kuri gyveno kino, kad tai ji daranti dėl dar- 
čia 1919, 1920, 1921 ič 1922 bininkų klasės labo: kai mulkis 
metais. Ona Simolioniutė bu- įsimylės, tada tik jis busiąs ko
vo viena iš gabiųjų veikėjų Chi- muilintas. Tas jai buvo leista 
cagoje. Ji lavinosi ir mokino- ir ji sau laisvai su kuom tik 
si gerai suprasti darbininkų papuolė flirtavo. Onutė reng- 
(bolševikų) judėjimą ir veikė davo išvažiavimus, kuriuos ji 
pagal savo išgalę. Ji uoliai vadindavo “masėms.” Ji gau 
pardavinėjo “Moterų Balsą’ pydavo vyrus ir klausdavo: “Ar 
(dabar vadinasi “Darbininkių nori važiuoti į mases?” Ji su- 
Balsas’) ir kitą komunistinę ' rinkdavo keletą vyrukų, paskui I 
literatūrą. Prigulėjo prie Lie- kiekvienam paskirdavo po skai- 
tuvių Moterų Progrcsyvio Susi-’stveidę ir traukdavo į įnames, 
vienijimo, 9 kuopoj, Bridgepor- kur krūmai žaliavo, lapai įnir
to kolonijoj; buvo narė Ameri-’gėjo, o mėnulis jiems švietė, 
kos Lietuvių Darbininkų Lite-1 Ona šimolioniutė, skylant ko- 
raturos Draugijos kuopoje Chi-'munistų partijai, pasiliko su 
cagoj; buvo nariu Amerikos dešiniaisiais, darbiečiais. De- 
Komunistų partijos; prigulėjo lei šios partijos ji daug pasi- 
prie Darbininkų Partijos ir la- darbavo. Ji buvo ir komisijos 
bai daug veikė joje; dainavo nariu Lietuvos politiškų kalinių 
Laisvės Kanklių chore ir buvo šelpimo fondo. Ji rinko pini- 
Lietuvių Moterų Progresyvio1 gus ir kitus ragindavo, kad 
Susivienijimo trečio rajono visi siųstų j “Laisvę.” Ji ir 
(Chicagoje) raštininkė. Apie dv dabar iki paskutinės dienos, 
metu dirbo “Vilnies-’ laikraščio kol ją suareštavo, dirbo kartu 
ofise. Ji buvo dešinėji ranka su kitais komunistais Prookly- 
Andriulio; gatava nors į šuli- ne. /
nį šokti, kad tik pakėlur revo | Ji mokinbsi ir daug ką iŠmo- 

nuvertus valdžią ir į- ko nuo savo draugų, kad net 
proletariato diktatūrą,'pinigus padarė, kad nieks nega- 

kaip Rusijoj. Ji buvo 
daugybės komitetų, ku- 
išskaitliuoti nėra galima.

Simolioniutę visi jos

vedus 
tokią, 
nariu 
rių nė

Oną 
draugai mylėjo ir vadino Onu
te. Daugelis jos draugų jautė
si laimingais, kad tik galėjo 
prisiglausti ir nors jos rankelę 
palytėti. Onutė mokėjo dailiai 
koketuoti. Kur tik ji ėjo, ar 
ką veikė, visur ją sekė jos 
draugai, siūlydami savo pagel- 
bą. Nors ji buvo menko moks
lo ir vos galėjo šiek tiek pakreL 
vezoti, bet jos raštus talpino 
“Vilnis,” “Laisvė” ir “Moterų 
Balsas.”

i Kadaiigi visur buvo girdėta 
ir matyta jos vardas, tai jš ki
tų miestų pamanė, kad''Chica
gos Onutė yra darbšti ir galin
ti daugiu veikti, negu Petri- 
kenė, Šukienė, Juškevičiūtė ir 
kitos progresistės^ 1922 metų 
progresisčių rinkimuose į cent
rą, Ona Simolioniutė tapo iš
rinkta į Liet. Mot. ProgL Susi
vienijimą už centro rašnųinkę 
ir “Moterų Balso” administra
torę.

Nudžiugo Onutė kovą laimė
jusi ir gavusi vadovo-diktato- 
riaus “džiabą.” Viską metusi 
Ohicagoje išvažiavo Į Brooklyn, 
N. Y., kad užimti savo laimėtą
ją vietą. Chicagiečiai daug tu
rėjo vargo, kol sutvarkė kny
gas ir padarė atskaitas, nes O- 
nutė neturėję supratimo apie 
knygų vedimą, o antra, nė lai
ko neturėjo, nes mitingas ant 
mitingo; — vieši, slapti ir ki
tokį komisariški darbai, kuriuos 
ji buvo apsiėmus dirbti, apsun
kino ją ir ji nė raporto nepajė
gus prirengti, pabėgo į Brook- 
lyn, N. Y._, Delei jos pabėgi
mo buvo ir rezoliucijų ir viso
kių kaltinimų, bet, kad buvo vi
si komunistai ir ji užėmė 
progresistes aukštą vietą, 
viskas ir nutylo.

Ona šimolioniutė, kada 
policija suėmė pinigų dirbime, 
pasidavė savo teisingą vardą. 
Ji jau Chicagoj eidama prie 
svetimtaučių vadindavosi Anna 
Simom Ji Brooklyne turi savo 
tikrą sesėrį.

Brooklyno komunistai pasiti
ko Onutę labai maloniai Inte
ligentai ją pagyrė ir tas pagy
rimas jai suteikė dar daugiau 
jėgų ir energijos. Pamatė O- 
nutė, kad Pruseikai, Vidikui ir 
kitiems ištiesų reikia pačios, su
manė jiems patikti. Ji dirba 
visa išgalia ir vis mokinosi 
slaptoje komunistų mokykloje, 
kurią j a vadovavo Vidikas ir ki
ti. Dirbo, dirbo musų Onu
tė, net pavargo, o tįe komunis
tiniai inteligentai ne nežiūri — 
važiuoja jie ant Bowery Stu.j 

pas 
tai

ja

Įėjo atskirti nuo gerųjų. Vi
sa buvo bėda, kad Onutė ne
mokėjo rusiškai. Būdama ant 
karaulės nesuprato, kaip Ame
rikos šnipas jai rusiškai daina
vo, lad ir įsileido, 
dainuota: “pakelk 
sužavėtoja” — tai 
pas nebūtų įėjęs.

Dabar jau tikrai 
lįnga naujas fondas 
kalinių — Onai 
gelbėti.

Jei butu 
vargus, tu 
jokis šni-

yra reika- 
politinių 

šimolioniutei 
Ji dirbo dėl komuniz-

VLADISLOVAS

DOMBRAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

pereitą savaitę netikėta mirčia, 
prigėrė ežere ties Jackson 
Paik, Velionis buvo nevedęs, 
turėjo amžiaus apie .35 metus, 
gyveno po numeriu 930 W. 34 
St. Pragyveno Amerikoj apie 
18 metų. Paėjo iš Lietuvos 
Kauno rėdybos, Panevėžio mie
sto. Paliko dideliam nubudime 
du dėdes Aleksandrą Dombrau- 
skį ir Stanislovą Dombrauskj, 
tain-pat paliko vieną brolj Bro- 
nislavą ir seserį Stanislavą 
Dombrauskius’, abudu randas 
Omaha, Nebraska.

I^aidotuvės įvyks birželio 13 
d. 1925 m. apie 2 valandą į Lie
tuvių Tautiškas Kapines. Ujfc- 
kviečiam -visas gimines ir pažį
stamus dalyvauti laidotuvėse.

Laidotuvėm 
Dombrauskis 
wogd Avė.

Laidotuvėm 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

rūpinas dėdė
7259 So. Maple-

patarnaus gra-

PADfiKAVONĖ
4 Nuoširdžiai dėkavojame vi

siems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems dalyvavusiems 
mano A. A. žmonos, musų my
limos motutes ir mano sesers 

'Saliomijos Sharkauskienės lai
dotuvėse, ketverge, birželio 11 

’d., 1925 metais.
Ačiū u^ tokį apŠtų atsilan

kymu, ačiū už gėles ir už jūsų 
užuojautą taip liūdnoje musų 
gyvenime valandoje. Ačiū jums 
(Iraugai ir prieteliai!

Tebūnie lengva jai šios Ša*» 
lies žemelė.

Pilni gilios sielvartos liekame 
Vyras, vaikai ir brolis.

iš 
at-

atvažiavus 
į Chicago, 
mus komunis- 
dešimidų...

Progresistė.

JUOZAPAS STUPAR
Mirė birželio 11, 1925, m., 
10:30 P. M., 6 metų 8 mė
nesių amžiaus. Paliko dide
liame nubudime motiną 
Uršulę, tėvą Antaną, brolį 
Antaną, sesutę Branislavą. 
Laidotuvės įvyks birželio 
13, 1925. Kūnas bus atvež
tas iš ligonbučio prie šv. 
Jurgio bažnyčios 10 A. M. 
dėl pakrapijimo po pakra- 
pijimo į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines ir draugus daly
vauti laidotuvėse.

Nuliūdę,
Motina, tėvas, broliu
kas ir sesutė.

laidotuvėms patarnauja 
graborius S. P. Mažeika, 
Tel. Yards 1138.

Naujienų Ekskursija
Naujienų Ekskursija j Lie

tuvą laivu Olympic išplauks 
iš New Yorko 9 dieną Liepos 
vėjai vakare. Pribusite į Lie
tuvą, kaip tik smagiausiu lai
ku, kada Lietuviai esti kuoge- 
riausiame upe, tada būna sve
tingi. Pasinaudokite šia proga 
ir turėkite gerus laikus. Nau
jienos, Naujienų ekskursijos 
palydovas ib ^Laivų kompanija, 
rūpinasi ir rengia, kad turėtu
mėt patogiausią kelionę. Dar 
laikas^ dar galima suspėti pri- 
sintngti kelionėj, tik nebeati- 
dėlioKite ir pradėkite rengtis 
tuoj, kad nepavėhiotumet ir 
nepralcistumčt šios geros pro-

8 
o

Naujienų ofisas atdaras nuo 
vai. ryto iki 8 vai. vakaro, 
nedėldieniais nuo 10 vai. iki 
vai. ]>o pietų.

ŽINGEIDUS FAKTAI Iš 
AUGMENŲ GYVENIMO

Seniausias gyvenantis daik
tas šiame pasaulyje, sako, 
kad tai yra cypress medis, 
vienos klebonijos jarde, San
ta Ana, Meksikoje. Jis yra 
virš 5,000 metų senumo ir 
yra sveikas ir dar vis auga. 
Visos sudėtinės žinomų skil
vio gyduolių, Trinerio Kar
tusis Vynas, priklauso prie 
augmenų gyvenimo: casca- 
ra sagrada, kuris yra Cali- 
fornijos medis, yellow gen- 
tian ir t. t. Taipgi Califor- 
nijos red wine, užtektinai 
ilgai palaikytas, mažiausi^ 
trijų metų senumo pirm 
vartojimo išdirbinėjime Tri

perio Karčiojo Vyno. Tos 
gyduolės išvalo1 skilvį ir žar
nas, pagelbsti virškinimui, 
suteikia gerą apetitą ir su
stiprina visą žmogaus kūną. 
Visi yra užganėdinti šiomis 
gyduolėmis po pirmutinio 
jų vartojimo. Mr. Ernest F. 
Krieger rašė mums iš Mal- 
vern, Ohio, gegužės 25. “Pir
mutinis butelis, kurį jus 
man atsiuntėt kelios savai
tės atgal pagelbėjo man ir 
mano žmonai labai gerai. 
Aš jau rekomendavau Tri
nerio Kartųjį Vyną dėl dau
gelio savo draugų”. Jūsų 
patyrimas bus toks pat, pa
bandykit jas! Jei jūsų ap- 
tiekorius arba gyduolių par
davinėtojas neturi jų ant 
rankų, rašykit pas Joseph 
Triner Company, Chicago, 
Illinois.

I



AUTOMOBILIAI PARDAVIMUIPRANEŠIMAIPranešimai

TAUPYK IR TURĖK

PARDAVIMUI KEPYKLARAKANDAI

PRANEŠIMAS

ASMENĮ! JIESKOJIMAI Adresas

5614 Wayne Avė

ISRENDAVOJM

Tel. Lafayette 5153-6438

įdavimo NAMAI-2EME
DIDELIS BARGENAS

Labai

W. 35th PI

$235
$125
$125
$325

Star, 
jimais 
Street

Visi nariai 
Valdyba.

Malonėki- 
šeimyniško 
birželio 14

vyrui 
gražioj

valgiu. > 
G ADEI KO 
Halsted St

parai 
narna

WILLIAM SEVIC 
ARCHITEKTAS

' * <
1829 Blue Island Avė.

Tel. Canal 4014 x

vai
svet.

Tel. Ardmore 1955 
Chicago, III.

Atsišaukite vaka- 
o nedėlioj visi?.

tai per teismą bus už- 
— nesutiki- 
metų lysas,

kambarių rakan
3 šmo-

Kaina už 
šaukit i

3210

Kas savaitę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk j

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

G. J. ADAMS, 
4428 So. Sawyer Avė. 1 apt.

PARSIDUODA kraučiaus ša
lia, seno ir naujo darbo. La
bai geroj vietoj. Parduosiu vi 
sai pigiai, nes turiu kitą biznį 
Turi būt parduota šj mėnesį 
Bus geras jūsų pasiulvmas.

3612 So. Halstcd St.

GROJIKLIS Pianas — Gul- 
bransen — 88 notų, moderniški 
keisai, su benčium ir 90 rolių, 
kaina $150, išmokėjimais po $10 
į mėn. atsakantiems žmonėms. 
Turi būt parduotas prieš birže
lio 13. 8121/2 W. 63rd St.

PARDAVIMUI rakandai dėl 5 
kambarių, 7 menesių senumo, parduo
sim už pusę kainos. Taipgi parduodu 
automobilių, Ilub Cab. Parduodu sy
kiu su taxi bizniu. Priežastis par
davimo, savininkas išvažiuoja į Eu
ropą.

DVI SMUIKOS ant 
Viena verta $75, pardribdama už 
$35; kita verta $300, parduodama 
nė $150. Taipgi “violin case” ir 
“bow” sykiu, verti 40 doleriu — 
parduodama už 20 dolerių. Maty- 
kit bile laiku. Adresą gaukite 
“Naujienose”, 1739 S. Halstcd St. 
Bok 554.

grosernė arba

3327 So. Halstcd St 
Chicago, III.

Draugystė Lietuvos Dukterų turės 
pusmetini susirinkimą 14 birželio, 12 
Vai. iš priežasties pa ra pijai no pikni
ko, paprastoj svetainėj. Meldžiame 
pribūti, turime daug svarbių reikalų 
draugijos labui.

Nutarimų rašt. A. Juzaitienė.

Pasirenduoja 2 storai dėl Bar
bei* Shop, Kriaučiaus arba kito
kio biznio, 3002 Pershing Rd. 
Attsišaukit Bridgeport « Realty 
Co., 3306 So. Halsted St. Tel. 
Boulevard 5784.

RENIMIN kambarys 
arba motcrci. 
vietoj.

Al sišaukite
8319 Šo. Paulina

PARSIDUODA 6 kambarių 
bungaloyv su lotu. Yra elektra ir 
vanduo. Namas yra gerame sto
vyje. I. Vaišienė, 5944 S. Keelar 
Avė., 3 blokai uuo^S gatvės.

Tel. Yards 7282 
BRIDGEPORT PATNTIN6 

M HDW. CO.
Malėvojam ir popieruojar.;. 

laikom maievą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

SOUTH SIDE PAINTERS AND 
DACORATORS.

Malevojame, popieruojame ir de
koruojame namus. Greitas patar
navimas.

S. Jakubauskas ir J. Mosgeris
6608 So. Talman Avė., 
Phone Hemlack 1292

Pardavimui automobilių sales 
room, 50x125 pėdų. Nauja ka
rų agentūra: Hupmobile, Flint, 
Du raut. Arba mainysiu. Reikia 
salesmenų, galima uždirbti 
daug pinigų. 5237 So. Halsted 
Street. Tel. Yards 4050.

PARDAVIMUI 3 kambarių 
rakandai, yra elektra ir t. t. 
Galima gauti ir kambarius jei
gu norite, rendos $30.

LEO STERBA
2012 Allport Avė. Top floor

5237 South 
Yards 405(1. |

PASIRENDAVOJA kiliutu- 
ve su ar be kambarių. Gera 
vieta, dėl bučernės, grosernės, 
arba delikatessen. Duosiu gerą 
lysą. Renda nebrangi.

1536 West 14th St.

Lietuvos Mylėtojų Draugystė laikys 
priešmetinį susirinkimą, Suimtoj bir
želių 13* <1., 1925 m., 8 vai. vakare, 
Aumtoriuin svet., 3131 S. Halsted St. 
Gerbiami draugai malonėkite visi bū
ti ant susirinkimo, nes turime daugel 
svarbių reikalų dėl aptarimo.

Kazimieras J. Dcnioreckis.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus 
brangi dovana.

parendavojimui 
vyrui; telefo- 

kiti paranku-

Parsiduoda 
mainau ant automobiliaus, sv 
namais ir lotais neatsišaukit 
Taipgi 
duoda.

KAMBARIN 
didelis, vienam 
pas, vanos ir 
mai.

ŠMOTELIS 
vedėjus. 

Mišeika
. S. Skyriaus vedėjos
T. Rypkeytčius 

kreditų

RORIN RROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

Pranešu “Naujienų” skaityto 
jams, kad aš.perkėliau savo biz 
nj malevojimo ir popieravimo kam 
barių j naują vietą.

Vladislovas Vaitekus
5739 So. Washtenaw Avė.** t
Telephone Prospect 7413

Arba Prospect 4345

PARDAVIMUI arba rendai 
iL.unch Ruimis su Boarding 
Housc, apie 15 kambarių. Kas 
reikalauja tokio biznio,^mel
džiu kreiptis

2113 So. Halsted St.

Upright Pianas Oak, už $65 
Thonografes Coiunibia, už $28 
Radio setas, naujas, 5 tnbų 

su didele baterija Ir truba, ver
tės $150, už ....................... $65

ANT rendos pekarnė, geroj 
vietoj, lietuvių ir lenkų apgy
vento} kolonijoj. Renda pigi. 
Atsišaukit tuojuus 4530 South 
Honorc <St. Savininkas

4502 So. Honorc S t.

PARDAVIMUI pigiai 6 kam 
barių foriiišei, po vieną daik 
tą ar kartu.

4421 So. Talman Avė. 
1 floras

DELIKATESEN, grosernė, 
gyvenimui kambariai, tikras 
pirkinys, geroje apielinkėje, 
greitai turiu .parduoti. Randa? 
si S. W. sidėje.

Tol. Lafayette 527p

iREN'DON didelis gražiai 
furnišiotas kambarys dėl U ar
ba 2 vyrų.

3011 Emerald Avė.
Phone Boulevard , 10192 <

Gerbiami ( hieagiečiai. 
te atsilankyt ant Birutės 
išvažiavimo, kuris įvyks 
Palos Park miškuose. Susirinkit 9:30 
iš ryto ant 3259 So. Halsted St.

Sekr. F. Gcldbuto.

čeriais
du kambariai nito užpakalio.
da $55.00 į mėnesį, lysas 3 
tams, gera vieta dėl biznio, 
didelės šapos. , ’

6i)0 W. 81st S trio et

PARDAVIMUI pigiai groser- 
ir (rokas ant Bridgeporto. 

viską $900.00. Atsi- 
NAjUJIENŲ SKYRIŲ 
So. Halsted St.
Box 227

Garfield Park L. V. ir M. Pašelpi 
nis Kliubas laikys priešmetinį susi 
rinkimą, nądėlioj, June 14, 1925 m. 
John Engels svet., 3720 W. Harrison 
Malonėsite visi neatbūtinai atsilanky 
ti. Už neatsilankymą ant susirinki 
mo bus’bausmė pagal Kliubo nutari 
ma. M. MedaJinskas.

SUljKU rasti panašią progą. 
Parsiduoda 5 pasažierių Hudson 
touring liinosinas, pigiai, nes savi
ninkas ligonbutyjc ir reikalingi 
pinigai. Karą galima matyti 3136 
W. Pershing Rd. Savininkas ran
dasi St. Lūkės Hospital. 14lh SI. 
ir Indiana Avė., Room 1609.

J. D. DOVEIKA

Cicero, III. — S. L. A. 194 kp. iš
važiavimas įvyks 14 d. birželio, White 
Egale Darže, Lyons, III. Turėsime 
visokių žaismių ir skanius pietus, , 

Komitetas.

$235 nupirks 
dus, labai ’ mažai vartotus 
tų parlor setas, 2 kurnėtai, 2 ko- 
modės, 2 lovos, 2 stalai, 7 krės
lai, 1 rocking chair, 1 pečius ang
lių ir gasu ir visi indai kas tik 
reikia gyvenimui. 5040 So. Kolin 
Avė., arti Archer Avenue. .

, Tel. Lafayette 2928

BARGENAS. Pardavimui groser- 
nė ir kitų dalykų krautuvė. Par
duosiu už gana prieinamą kainą 
Taipgi parduodu automobiliu 
Bulck, 1923 metų, 5 pasažierių 
Parduosiu irgi gana pigiai.

Atsišaukite
3321 So. Morgan St.

PARDAVIMUI 2 ruimų for- 
nišei, norintieji galėtų gauti ir 
ruimus.

3240 So. Morgan St.
2 lubų per vidurį.

Birutės Kalno Draugija ant Brid
geporto, pusmetinis susirinkimas 
įvyks birželio 13 d., 1925 pi., 7:30 v. 
v. Lietuvių Auditorijoj ant pirmų lu
bų, 3131 So. Halsted St 
malonėkite atsilankyti.

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEAT1NG SU PPL Y CO.

490 Milwauke Av. Haymajrket 1018 
461 N. Halsted St. Haymšrket 4221

Clūcagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpines Pašeipos susirinkimas įvyks 
nedėlioj, birželio 14 d., Zvianzek Po- 
lek svetainėj, 1315 N. Ashland Avė. 
2 vai. po pietų. Draugai susirinki te 
laikm nes šiame susirinkime, turėsi
me priimti į Draugiją virš 20 narių, 
taipgi kurie parsikčlėtc j kitas vietas 
malonėkite permainyti savo antrašus.

X. Saikus, rast.

TINKAMAS ruimas rendai 
dėl vieno arba dviejų vaikinų 
— naujame name, su valgiu 
ar be valgio. Namas naujas ir 
šviesus su visais parankumais.

4517 So. Rockwcll St.
/Phone Lafayette 68-18

Parsiduoda Player Pianas 
mažai vartotaB, 25 rolės, ben- 
čius, gražaus W»lnut medžio, 
už .................   $195

GERAS BARGENAS Brighton 
Parke. Pardavimui bučernė ir gro- 
sernė, pilnai įtaisyta, 4 kambariai 
gyvenimui. Ilgas lysas. Kas pir
mesnis, tas laimės, nes Šita kolo
nija smarkiai kyla. Priežastį par
davimo patirsit 
\V, 42 St. Tel. Lafayette 3713

PARDAVIMUI grosernė ir bu
černė su namu, daijemas geras 
biznis, gražioje vietoje, netoli bul
varo. Pusė bloko nuo mokyklos. 
Pardavimo priežastis, išvažiuoju į 
Lietuviu Parduosiu už pirmą tei
singą pasiūlymą ir ant lengvo iš
mokėjimo. 5306 So. Union Avė. 
Tel. Yards 1321.

PARDAVIMUI grosernė ii 
delikatesen, senas biznis, ta? 
pats savininkas jau 1 metai 
rendos $45, su kambariais ii 
užpakalio. Geroje vietoje. Bar- 
gorias. 2862 W. 38th Šb

STOGDENGYSTfi Z
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garųntuojaųias už $4. Automobilių, 
trekų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkčj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lawnda!e 0114.

PARDAVIMUI geras automobi
lius, atrodo kaip naujaš, motoras 
geriausiame padėjime. Turi būti 
parduotas trumpam laikui. Matyti 
galima vakarais nuo 7 - iki 9 ir 
nedėlioj iki 12 valandą.

3214 So. lunerald Avė, 
2 aukštas

Dodge, touring, 1922
Ford, touring, 1922 .
Buick, touring, 1919
Nash, touring, 1922 .
Chevrolet, touring, 1923 $185
Chandler, touring, 1920 $185

Ir 50 kitų. Nauji Hupmobile, 
Flint. Lengvais išmokė- 

Halsted

SIŪLYMAI KAMBARIU
LIETUVIŠKAS HOTELIS naujai 

įtąisytaę, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba * be valgio, $3 ir $4, 
$8 į savaite si

PETER
1606 So.

KAMBARIAI ant rendos, dideli 
ir maži, gražioj vietoj, arti prie 
strytkario ir eleveitorio, per lan
gą ežeritr matosi; vyrams arba 
merginoms, arba ženotai porai. 
Klauskit .1. STARAS, 2227 Calumet 
Avė. Phone Calumet 6172.

Lietuvių Socijalistų Sąjungos VIII 
Rajono Centralinio Komiteto susirin
kimas įvyks pirmadieny, birželio 15, 
8 vai. vak. Naujienų name, 1739 So. 
Halsted St. Visi Komiteto nariai 
malonėkite būtinai atsilankyti, nes 
tukime daug svarbių reikalų aptarti.

N. J. Mauricas, VIII Raj. sekr.

PAJHLŠKAU savo pusbrolio 
Juozo Jankaus, paeina iš Lie- 
I u vos Pavandenės miestelio. 
Pats arba kas apie jį žinot, ma
lonėkit pranešti man, nes turiu 
labai svarbų reikalą. Ona Ged
vilaite, 1)0 vyru Povilauskienė. 

3919 So. Campbell Avė.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRE8SING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling.

Turimo daug metų patyrimą. /
3406 So. Halsted St.

Phones: Yda 3408 — Blvd. 1969 res.

PARSĮDUpDA 5 kambarių ra
kandai, iroritinės setas, 2 lovos, 4 
komodės, 2 siuvamos mašinos, 
Singer ir Whi|e. Visi kaip nauji, 
parduos pigiai, ar po vieną, ar vi
sus. Ruimus galima paimti kam 
patiks. 2-ros lubos.

822 W. >37th Place

PARDAVIMUI automobilius ge
rame stovyje, atrodo kaip naujas 
Nupirkęs nereikės dėti nei cento 
Parduosiu už teisingą pasiūlymą 
Matyti gidile vakare j)O 5 vai., c 
nedėlioj iki 12.

4135 So. Wood St.
3 lubų iš užpakalio

PARDAVIMUI 3-jų ruimų rakan
dai—forničiai. Parduosiu, gana pi
giai. Taipgi galimu vietoje ir gy
venti. Kam reikalinga panašių ra
kandų malonėkite pasiskubinti. 
Savininką galima čia rakti bile ka
da. Kreipkitės: 2 lubos iš vidurio 
prekyje. 3362 So. Halstcd St.

ir žieminis pečius 
Priežastis pirkau 
908

PARSIDUODA Hardwaro ir 
Painto krautuvė. Biznis eina ge
rai. yra išdirbtas per 5 metus. 
Apielinkė apgyventa lietuvių. Krau
tuve verta $10,060, parduosiu cash 
už $6,500 iš priežasties ligos.

Atsišaukite
4429 So. Fairfield Avė.

JIEŠKAU Augusto Sudabro, 
gyvena Chicago, III. 4 metai 
kaip nesusirašau. Turiu svar
bų reikalą, lai atsišaukia. 
Krank Abbott, Choplin Collie- 
ries Coal Co., Morgantovvn, 
\Vest Virginia.

' JIEšKAU partnerio į bučer 
nes ir gl’osernes biznį. Biz 
nis šeriai išdirbtas. Nemokan
tį to darbo, išmokinsiu. Atsį 
šaukit greitai.

2843 W. 38th St.

' Jeigu svajoji apie laimę, tai 
griebk, kada ji žiuri tau į akis. 
Žmbgus su mažiausiu supratb 
mu gali tą biznį varyt ir sau 
turtus sukraut. $6,000 vertės 
už $1,800. Biznis per 14 me
tų išdirbtas. ' Vienintelė lietu
viška kepykla, tirštai lietuvių, 
ir -Lenkų apgyventam mieste; 
40 mylių nuo Chicagos. Iki lie
pos 1 turi būt parduota. O jei
gu ne, 
daryta. Priežastis 
mas partnerių, f 
$60 į mėnesį rendos

18tos gatvės apielinkė. S. L. A. 
129tos kp. susirinkimas įvyks 14 d. 
birželio, 2 vai. po pietų, Dvoiak Par
ko svetainėje, prie Cullerton ir May 
gatvių. Visus narius atsilankyti

Kviečia Valdyba.

Tautiškos Draugystės Lietuvos 
Dukterų rengia išvažiavimą į Be- 
Verly Hills., nedėlįoj, birželio 14. Iną- 
kit Karus Ashland 87 ir važiuokit iki 
galui; paskiau eikit 2 blokus.

JIEŠKO vaikinas kambario 
prie mažos ir geros šeimynos 
Praneškite greitai į

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St. 

Box 555

Cicero Lietuvių Kooperacijoa Val
gomų Daiktu Krautuvės, bus visuo
tinas šėrininkų priešpusmetinis .-usi- 
rinkimas, kinis įvyks Pant'dėly, Bir
želio 15 d.\ 1925 m., 7:30 valy vak., 
Lietuvių įJuosybės svetainėje, 49th 
Court ir 14th St., Ciicero, III. Neat
būtinai visi dalininkai turi atsilanky
ti, nes bus labai nepaprastai svarbių 
dalyku. Taipgi bus Šerai nauji duo
dami ir atsineškite setftts kvitas, o 
kuiie negausite atviručių, tai prisių- 
skite savo antrašą. Su pagalba,

J. Tarvid, Nut. Rašt.

dusi visos vigados 
ir elektra. 1 

4402 S.

PARSIDUODA pusė groser
nės ir, bdcernės. Biznis yra 
cash ir gerai išdirbtas. Gera 
proga. Geram žmogui su ma
žu kapitalu. Nereikia patyri
mo. 4425 So. Wells St.

Bridgeport. Draugystė Teisybės 
Mylėtojų Uiikys savo priešmetinį su
sirinkimą, nedėlioj birželio 14 d., 1 
vai. po pietų, Mark Wbite Sųuare 
sVet., prie 29tos ir So. Halsted gat. 
Visi nariai-rūs malonėkit būtinai lai
ku susirinkti, nes yra daug Svarbių 
reikalų atparti. Raštininkas.

PARSIDUODA grosernė, tabakas, 
štų gėrimų su fik- 
fikčerių štoras ir 

Ren- 
mc- 
prie

nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spuikoj 
butų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti hile 
kada ir hile kokiam reikalui, 
kaip ir iš sav<s kišenės.
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole: o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu 
Naujienų biznio 
Sekretorium: V. 
Naujienų 1 
Iždininku: 
Naujienų knygvedis 
užveiida. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 vyto ik 
2 po pietų, Naujienų raštinėje

JIEŠKO PARTNERIŲ-
REIKIA partnerio, pabūti krąutu- 

\ taisymo tajerų ir supply biznio. 
Aš turiu geriausią vietą Chicagoje, 
. pie.8000 automobilių ir trokų prava
žiuoja pro mano kampą, rendos tik
tai, $50. Proga uždirbti daug pini
gų, turi turėti $1000 cash. Patyri
mo nereikia.

N. \V. kampas Archer ir
Wentworth Avė.

GENERALIS KONTKAKTORIUS 
Lietuvis

Budavoju visokius namus, nuy 
rinius, medinius; didelius ir ma
žus. Darbą atlieku kuogeriausiai 

John G. Mcžlaiškis, 
70^6 So. Artesian Avė., 

Tel. Republic 4537

PĄRS1DUODA grosernė ki
bai geroj vietoj, prie grosernės 
yra 4 kam b. dėl pragyvenimo, 
renda pigi, biznis eina gerai ir 
randasi ant 47th St. Parduo
siu arba mainysiu ant loto, 
prkžastį pardavimo patirsite 
ant vietos 
rais nuo 
dieną.

A. M. ALEX 
4538 So. Mozart St

Bridgeport:^ lietuviams žinotina. 
Visi norinti gąuti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663, Taipąi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikrašti, praneš
kite irgi* mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostuinerlus “Naujie
noms”. —Aušros Knygynas.

S. L. A. 36 kp. Išvažiavimas įvyks 
nedėlioj, 14 d. birželio į Jefferson 
miškus,.bus keli kalbėtojai ir mažas 
programėlis . Visi kuopos nariai ir 
pritarėjai dalyvaukite Išvažiavime.

Reng. Komitetas.

Vilniaus Vadavimo Komiteto vi 
suolmus susirinkimas įvyks pir 
madieny, birželio 15 d., 8 v. vak. 
Mildos svetainėje.

Prašome visų narių ir organi 
J’.acijų atstovų dalyvauti tame ko 
nuirto pksrdy. Bus patiektos at
skaitos iš pereito mėnesio veiki 
mo ir plačiai aptarta tolimesni už
daviniai. — Valdyba.

Draugystė $v. Stanislovo V. ir K 
pusmetinis susirinkimas atsibus sek 
madieny, birželio 14, 1925 šv. Kry 
žiaus parapijos svet., prie 46 ir So 
Wood gat. 1 vai. po pietų. Visi na 
riai privalo susirinkti.

F. T. l’ideikis, seki*?

PARDAVIMUI naujos mados če- 
verykų krautuvė greitai augančio
je lietuvių kolonijoje. Turi būt 
parduota į tris dienas, Stakas "ir 
fikčeriai verti $3,500. Geras pa
siūlymas nebus atmestas. 3% me
tų lysas. 2242 W. 47th Street. 
Tel. Lafayette 5045.

ANT RENDOS ruimas dėl 
viena ar dviejų vaikiną. Ran- 

amudynės 
lubos.
Artesian Avė.

Draugyste Lietuvon Vėliava Am 
No. 1 laikys savo mėnesinį susirinki
mą sekmadieny, birželio 11 <1., 1 
po pietų, Davis Sųuare Park 
prie 45 ir So. Paulina gatvių, 
looėkite visi draugai atsilankyti, nes turime dauj? svarbiu reikalu apsvar
styti. Rašt. F. Matuzas.

PAJIEŠKAU, savo sesers, Onos 
Rundenaites, po vyru černauskie- 
nės. Girdėjau, kad gyvena ant far- 
mų. Prašau atsišaukti, arija kas 
žinote, malonėkite pranešti, busiu 
dėkingas.

JONAS VlšNIAUSKAS
311 1 So. Lo\ve Avė., Chicago, III.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambaris dėl 

vyro su valgiu, Brighton Par
ke, arba Ciceroj. Praneškite į 

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Box 552

Du nhuji mūriniai namui po 2 
flrttus, po 4 ruimus. bungalow sto
gai h* beizmentas $9 60(1, Brighton 
Parke. Jino-kėjimas $3,000, o tiku 
sius mokėt kaip vendą.

Bizniavus naujas namas, 2 
tai ir storas ant 47th, netoli 
tern Avė. 2 flatai ir storas 
siduos labai pigiai, kas $5,000 pinigais.

Atsišaukite
P. KETCHIK

4511 So. Kedzie • Avė.
Tel. Lafayette/6271

VARTOTŲ KARŲ 
IŠPARDAVIMAS

*Ant rendos kambarys dėl vai
kinų ar merginų su valgių ar 
be valgio. Garu šildomas, elek
tra, ir maudinė. /

3256 S. Union Avė. 
pirmos lubos

JĮESKO DARBO
. PA JIEŠKAU darbo prie iš- 
važiojimo duonos arba už be- 
kerį antrarankj. Esu patyręs 
tame darbe. Atsišaukit į Nau
jienų Skyrių, 3210 So. Halsted 
St. Box 226.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

JU’JKALINCiA lietuve steno- 
grafė. Darbas pastovus. Atsi
šaukite pas

J. J. ZOLP 
Rical Ėskite Office

4601 So. Marshfield Avė.
_—__ _ i_ _____________

REIKIA patyrusių ir nepa
tyrusių moterų dėl sortavimo 
popierų.

CONTINENTAL PAPER 
' GRADING (X).
1151 So. Peoria'St.

REIKIA DARBININKĮL
VYRŲ

REIKALINGAS Registruotas ap- 
tiekorius, kuris nori dirbti apliekoj, 
arba ’buti pusininku aptiekus su ne
didele suma pinigų. Atsišaukite per 
laišku arba vpatiškai

1616 W.' 47th St., 
Chicago, III.

i Tel. BouIeVard 0344

REIKIA Vyrų prie flioro 
beneiaus ir mašinų molde- 
rių. Tiktai gerų vyrų.

u ne
Kreipkitės M v

MASON DAVIS
ANĘ CO.

7740 S. Chicago Avė.

REIKIA —
Vieno patyrusio boilerio dar

inis prie elektrinio preso, at
karpų štipoje.

P. GOLDMAN
1017 So. Fairfield Avė.

REIKALINGAS vyras į res- 
tauranJą už veiterį. Darbas ant 
visados, mokestis gera. Atsi
šaukit tuoj aus.
UNIVERSAL RESTAURANT, 
750 W. 31 St. Tel. Yards 5377

AUTOMOBILIAI
MAINAU automobilių Chand

ler Cuppey ant loto. Atsišau
kit pas

VILIOKĄ,
6559 So. Maplewood Avė.

Phone Republic 3769

vietos. 2614

PARDAVIMUI pigiai restau- 
rantas, viskas gerai sutvarky
ta, daro gerą biznį, geroj vieJ 
toj ant Halsted St., netoli 
Stock Yardų.

3404 So. Morgan St.
Phone Yards 1571' * 1

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, tirštai apgyventa lietuvių ir ai
rių. Biznis cash. Pigi renda. 6 
kambariai pragyvenimui. Priežastį 
pardavimo patirst ant vietos.

3651 So. Wallace St., __  - _ _ . - - - 4 - ------ . I

PARDAVIMUI grosernė taipgi Į 
užlaiko rūkytą mėsą ir visokių smulk
menų. Garadžius ir barnė priguli 
prie grosernės, 4 pagyvenimui kam
bariai . Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant loto.

4422 So. Honore St.

PARSIDUODA bučernė ir 
groserne geroje Vietoje,» biznis 
gerai eina ,savinjnkas turi kitą 
užsiėmimą, parduosiu pigiai.

2119 So. Halsted St.
t - .... i I

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatessen, su namu, arba 
mainysiu. 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Box 553 i - . 1 ’ - - ------ ■--
PARDAVIMUI arba mainy

mui bučernė, grosernė ant lo
to arba mažo namo. Parduo
siu pigiai. Atsišaukit nuo 5 ry
to iki 7 vakaro. 702 W. 35th 
St., o vėliaus 2900 So. Wall- 
ace St. 2 flobas.

________ j - ... -
EXTRA BARGENAS

Parsiduoda bučernė ir grosemė, 
biznis yra cash. Parduosiu pigiai. 
Kas pirmas, tas laimės. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

1 E. 103rd St. 
Tel. Pullman 9522

PARSIDUODA Delioattessen ir 
Grosernė maišytų tautų apgyventoj 
apielinkėj Biznis yra cash ir išdirb
tas per keletą metų. Parduosiu pi
giai, tik už $650, nes s^rgu ir turiu 
eiti į ligoninę ant operacijos.

Atsišaukite
1002 W. 51 St.

PARSIDUODA kendžių, Ice 
cream ir tabako krautuvė. Ar
ti prie didelės mokyklos. Pigi 
renda, geras biznis. Priežastis 
pardavimo — turiu du "bizniu 
Pirksit pigiai. Pasiskubėkite.

‘ 657 W. 47th Street

PARSIDUODA 
GROSERNĖ IR 
SALDAINIŲ 
KRAUTUVĖ.

Atsišaukite
1915 So. Union Avė.

PARSIDUODA pieninė, grosernė 
ir automobilius, sykiu jei norėsi. 
Renda pigi, nemokantį išmokin
siu. Biznis geras, kas myli dirb
ti. Parduosiu cash ar u Jnysiu 
ant lot;> ar namo. Atsišaukite 

1413 So. 49th Court 
Cicero, III.

PARSIDUODA du bizniai, 
kendžių šforas ir soft drink; 
parteris. Abudu bizniai eina ge
rai, kurį norėsite galėsite pirkti.

Atsišaukite
710 W. 14 PI.

_______ 4___ ______________
PARDĄVIMUI bučernė ir 

grosernė, geroje vietoje, arba 
mainysiu į cottage.

MIKE GROBAREK, 
2655 West 43rd St., 
Tel. Lafayette 5431

BĮUČERNĖ - ir , grosernė par
davimui iš priežasties ligos. , 

Atsišaukite
1651 W. 21st Place 

Chicago, III.

PARSIDUODA vartotas play
er pianas — $100 ir Crolvvn 
kietų anglių pečius — $25.

713 W. 19 St. 
Antros lubos
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NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
Tikri barbenai Specialia Rargenas Nauji Namai

PAMATĘ NESIGAILĖSITE

2 flatai; garažius, mūrinis na
mas, 2 po 6 kambarius, aržuolo 
trimingai, 2 atskiri boileriai, va
luos, aukštas cementuotas beis- 
montas, dideliais medžiais ap
augus gatvė, randasi Peoria St. 
ir 57. Svarbi priežastis parda
vimui. Kaina tik $11.000, įmo
kėk $1000.

2 pagyvenimų namas po 
4-4 kambarius su visais įtai
symais, kaina $7,500, į mokėt 
$2,000, randasi Brighton 
Park ant 10 ir Maplewood 
Avenue.

Pardavimui, nauji mūrinei 
namai, tik baigiami būdavot! 
po 5 ir 5 karbarius. Visas ar
žuolo trimingas, karštu vande
niu apšildoma, Bungalow sto
gai, gaudynės ir visi paranka
mai įtaisyta pagal vėliausios

. mados. Graži vieta, South Side. 
mokyklos, biznis ir dideles par- 
kės tik posė bloko nuo namu 
tarpe 66 ir 67 Fairfield Avė. 
Parduosime pigiai arba mainy
sime ant senesniu namų ar lo
tu.

South Sidės Bungalow
Lotai

TIKRAS, TEISINGAS 
NAS NUO RUBIN

BARGE 
GROS.

Avė. iltį

GERIAUSI BARGENAI
CHICAGOJE

IMANTAMS
Pirkdamas šį namą, uždirbsi 

nuo 3 iki 5 tūkstančių. Savinin
kas senatvės priverstas parduo
da kampinį muro namą, 2 po 
6 ir 3 po 4 kambarius su vi
sai j moderniškais įrengimais ir 
graži apielinkė. Randasi priė 
Garfield Blvd. ir Ashland Avė. 
Greitam pardavimui kaina $19,- 
000, Įmokėk $8000.

BRIGHTON PARKE
2 flatų naujas mūrinis na

mas. 2 po 5 kambarius, bunga
lovv roof, platus lotas,* su sun- 
parlors ir kitais moderniškai- 
įrengimais, kaina $12,500, įmo
kėk $4000. ........

5 kambarių naujas mūri 
nis bungalow, visi vėliausios 
mados įtaisymai, j mokėt 
$2,500, randasi ant 60tos ir 
Campbell Avė.

Tie namui išsimaino ant 
didesnių namų arba biznių. 
C. P. SUROMSKIS & CO.

3352 S. Halsted St.,
Tel. Boulevard 9641, 

Chicago.

ParcTavhnui naujas mūrinis 
namas tik budavojamas po 6 ir 
6 kambarius, įtaisytas pagal vė
liausios mados, randasi prie 67 
ir Map1ewood Avė.

Pardavimui, naujas 6 kamba
rių mūrinis bungalow, įtaisytas

2 flatų, naujas mūrinis na
mas 
nios 
įrengimai, tiesiai nuo savinm 
ko. kaina js 10,300, Įmokėk $2,- 
500.

i po 4 kambarius, tile va- 
viškai ir kiti modemilki 

nuo savinmtiesiai

BARGENAIBRIDGEPORTO
2 flatų, muro namas, 2 po 5 

kambarius, karštu vandeniu ap
šildomas, 4 Karų garadžius, 
(laši ant Union ir 32-ros, 
dos neša $140 į mėnesį, 
už $10,000, Įmokėk $5000

KITAS
4 flatų medinis , namas 

cementinio pamato, gerame
vyj, randasi ant Emerald ii 
32-ros, rendos neša $68 į ma
nėsi, kaina $6,500, Įmokėk $3, 
000.

ra n
ren-
pirk

na t

2 flatų, mūrinis namas, 2 po 
6 kambarius, 1-mas flatas kais 
tų vandenių apšildcimafi, aržuo
lo trimingai, cementuotas beis- 
montas ir kiti patogumai kai
na $12,000, Įmokėk $51)00.

Jeigu nedirbi .arba .atbodo 
miesto gyvenimas, tai mainyk 
savo namą ant farmos. Mes 
turime farmų dėl išmainymo i 
namus, kaip tai: VViscopsin, Il
linois, Indiana ir Michigan vals 
ti jose.

Del platesnių informacijų 
kreipkitės pas,

K. J. Machiukas & Co.
3133 So. Halsted Street,

Antros lubos 
LIET. AUDITORIJOS NAME, 

Tel. Boulevard 1940

Ofisas atdaras:
Sukatoj iki 9 v. vak.,Nedalioj 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. po pietų.

PARDAVIMUI — 7118—7124 So. 
MaplevvOod Avė., naujas, moder
niškas 4 kambarių mūrinis bunga
lovv. Didelis augalas, vietos dėl 
2 kambarių, aržuolinės grindys, 
kieto medžio užbaigimas, karštu 
vandeniu šildoma, • didelis^ lotas, 
atdara dėl apžiūrėjimui nedėlioj 
ir kasdien, savininkas ant parei
kalavimo, kaina $41,600, i 
mais.

PARSIDUODA PIGIAI
kampinis puikus mūrinis pagal vėliausios mados. Mainy- 
namas, 2 pagyvenimai, 6-7 s«m ant 2 flatų ar parduosim 
kambarių," 2 karų garadzius pigiai, randasi prie 66 ir Fair- 
ir vištininkasL lotas 60x125, 
arba mainysiu/ ant bunga
lovv. Savininl\a galima ma
tyt sekmadieny\visą dieną, 
o kitomis dienomis iki 
valandai ryto.

A. .1. BERŽINSKAS, 
6159 So. Artesian Avė.

1 flatas
Tel. Prospect 6671

field Avė.

10

Pardavmui ar mainymui nau
jas bizniavas namas. Krautuvė. 
4 kambariai užpakaly krautu
vės, 6 kambariai, viršui, namas 
įtaisytas pagal vėliausios ma
dos, aržuolo trimingas, 

| vandeniu apšildomas, 
Į Brighton Parke.

karštu 
randasi

namas1--------------------- Pardavimui, medinis
--------------------------------------------kambarius, tik 8 me« 

l’ARDAVIMt t anl Lowe Avė. senumo, maudynė, elektra ir
Galima pirk

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

33rd St. 3 fintų n arinis namas |M> į “ .
S kambarius, elektra, gasas ir va-]Visi parankumai. 
nos, geroj vieloj. Mainau anl bun
galovv. Kaina $11.660.60.

Pardavimui 2 aukštų muro na
mas. 3 ir 6 kambariai, vanos, 
•lektra. beizinenlas. Kaina $7,000; 
įmokėti «2,000.

South Side parsiduoda puikus 2 
nigštu mūrinis namas I pagyveni
mų, 2 po I ir 2 po 5 kambarius, 
•einentiiolas beizmentas, elektra, 
vasas ir vanos. įmokėti $4.000.00, 
likusius kaip rendą. Kaina $15,500.

Turiire 4'jsokiu mainu. Automo
bilių ant loK arba bizniu, senų 
namu anl naujų Sunnner Besortų 
ir labai gerų Friut arba Grain 
Farmu Del geriausių bargenų 
krriokitės nas

BRIDGEPORT R F A IT Y CO.
Halsted St.

Tel. Roulevard 5781 
Chicago, UI.

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 
žesnio.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

ma

Anl jusy loto
Mes pastatysime 2-jų augštų 

ro namą su Bungalovv stogu, 
mentiiotu skiepu, drabužiams 
vykias ir su kitais nauios 
įrengimais ui 
neteikia, nes 
name morgičius lengvais 
iimais. Arba pastatysime 
barių murinę Bungalovv su iau- 
siu.s mados įrengimais $5,951).

Del platesnių pimjAkfmmų pasi- 
matykite su mumi< dienoms ar va
karais, o mes'mirodysime jum at
virai kaip galėsite sutaupyti nuo 
H (M)0 iki $4,600..
BRIGHTON REALTY COMPANY 

Gerų Namų Statytojai 
3617 Archer Avė., prie Oakley Av.

nni-
ce-

mes

mados
Pinigų daug 

parupi- 
išinokč

i-

BUNGALOVV BARGENAI

Naujas, moderniškas, 5 kambarių 
mūrinis namas, yra viri įrengimai ir 
apmokėti, kairia, $7,'. jmokėti, 
$1,500, kitus kaip rendą, lotas 30x125, 
gera transportacija. Jums patiks 
jis, 1 blokas j pietus nuo 51 St. karų 
linijos. .

Savininkas ant pareikalavimo. 
5148-58 S. Richmond St.

vintui muiinis namas, 5-4 kambarių. 
Yni augltas, skiepas, gasas, rendos, 
$50 j mėnesį. kaina, $4.700, 
$2,000, o už kitus morgičius.

Atsišaukite
2948 Emerald Avė.

Pardav’umui mūrinis namas, 2

PARDAVIMUI nauji muro na
mai Brighton Parke už labai žemą 
kainą. 2 pagyvenimų po 6 kamba-j 
rius. vandeniu apšildomi, kaina 

15.500, 2 pragyvenimų po 5 kam
barius, kaina $12.500, 2 pragyveni
mų po I kambarius, kaina $10,000. 
Visi šie namai yra pastatyti ant 
30 pėdų loto ir bungalovv slogai. 
Už pirma pnokėjimą priimsiu lo
tus už pilną jų vertę.
/ Kuris manot ‘ pirkti 
ti, tai ateikite pirma 
šiuos bargenus.

II. K()PLEWSKI, 
3992 Archer Avė.

Phone Lafayette 9305 
Pardavėjas Jos. Augaitis

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi Ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip- 

/ 
kites pas

2Genis visas mūrinis namas 
flatai po 4 kambarius, su gera pa
stoge ir dideliu baseinentu. Vanos, 
toiletai, gasas ir eieklrikn. Namas 
lobai geroje vietoje, ir turi būti 
parduotas j 10 dienų. Kaina tik
tai $7,800.00.

Labai geras 5 kambarių cottnge 
su dideliais bedruimais, gera pa
stogė ir basementas, vanos, toile
tai, gasas ir elektriką. Garadžius 
dėl t karo. Kaina lik $1,200.00. 
Reikia įmokėti apie $2,000.00, <> 
kitus taii) kaip ir rendą.' Nelaukit 
ilgiau, ale atsineškite depozitą.

4525 So. California 
po 6 kambarius, apartmentai, 
_____  _______ i šildomi, ant 
pirmo aukšto, naujas namas.

JJIF V lACll II M<l 1 J Uii

Pardavimui — $50 cash, karštu vandeniu
$10 j mėnesį, nupirksite, 
25x126 bnngalow lotą prie 
Millard Avė., į pietus nuo 
53 St. Pardavimo kaina 
tiktai, $425 kiekvieno, šalę 
lotai tokio pat didumo par
duodami po $500 iki $7501 
kiekvienas. Gatvė greit bus 
išcementuota. Tie lotai ei
na greit. Veikite tuojau.

First Realty Go.
Paveldėtojai Chandler, 

Hildreth & Co.
Central 5151

56 W. Washington St.

5815-5817 S. Sacramento Av. 
naujas namas, du po 6 kamba
rius apartmentiai, karštu van
deniu šildomi abudu flatai, mo
derniški, ugniavietė, knygynas, 
bufetas, prosinijmui lenta, pasi
niai pečiai, ice baksiai, įmūryta 
vana, lietaus lašai ir tt.

3119-21 W. 60 St.t naujas na
mas, 4-4 kambarių apartmen- 
tai, uždaromos 1 lovos dėl kiek
vieno flato ekstra, moderniškas
,yisais atžvilgiais.

PRISIRUOšKITE
ATEITIES

N'usipirkite dabar 
lotą už $990. 'Piktai 
kėli, kitus po $15 
Yra suros, vanduo, 
ir apmokėta. Galvė

DEL

4

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

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

2 flatų geras mūrinis namas 
ti vienuolyno, 2 fialai 
barius, garu šildomas, 
mentus sju skalbynėm, 2 karų ga- 
radžiu.s. Namas gerame padėjime, 
ir parsiduoda pigiai. Kaina tik 
$14,250.00. Vertas daugiau.

nr- 
l>o (> kam- 
geras base-

4352 So. Wood St., 
medinis namas, labai 
padėjime, kaina $6800, 
$1000, kitus rendomis jus gau
site iš namo.

flatų 
gerame 
įmokėti

30 pėdų 
$30 įmo- 

į mėnesį, 
šalitakiai 
bus išneš

montuota apie j 10 dienų. Nau
jas mūrinis namas jau yra pa
statytas ant los praperlės, ne- 
taip kaip subdivizijoj. Tie lo
tai į metus laiko bps parduo
dami po $1,500. Tai geras biz
nis. Lotai prie 551 h St./ netoli 
Kedzie už $1,^00, įihokėti $500, 
kilus IX) $15 į mėnesi. Mes pa
statysime jums namą ant to 
loto, kaip nusipirksite. Nieko 
jums nekainos tuos lotus ap
žiūrėti.

JOHN L. SHERIDAN CO. 
5415 So. Kedzie Avę.

Prosp'ect 3630

4723 So. Karlow Avė., penkių 
kambarių stucco cotage, aukš
tas skiepas, labai gerame padė- 

kaina, 
kitus

2 fialų mūrinis namas 5 ir 5 
kambariai ir 2 karu garadžius, ar
ti bažnyčios Wesl Side. Kaina nu
mažinta dėl greito pardavimo 
$4.666,00. Apie pusę pinigais įmo
kėti, kitus ant morgičio.

t ■ •—
5 kambarių buiigalow, arti ka-l 

rų linijos, kur galima laikyti vis- > 
tas ir karve. Geras čyslas oras. 
Parsiduoda labai pigiai, nes savi
ninkas važiuoja ant farmos. Rei
kia jivokėti apie $500.IMI arba dau
ginu, o likusius taip kaip remtą.

Turime koletą bungalows, ir ; 
namus no 2 flakus. kuriuos gali 
inę mainyti aiit lotų arba biznių. 
Norėdami išmainyti savo lota ar
ba biznį ant namo, kreipkitės j 
ofisą.

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 SI.
Tel. Yards 1571

PARDAVIMUI pigiai 
ro namai 2 po I ir 

mūrinis 
žius. Kampinis lotas
Turi būti parduotas greitai 

9754 So. Indiana Avė.

5 4 kambarių

2 mu- 
cottage 
garad- 

60x160.

ŠTAI KUR YRA PUIKUS 
PIRKINYS

2 flatų medinis namas, ant 
postų, 6-6 kambarių, prie 
Union Avė., netoli 28tb St. Tik-

Ii, kitus kaip, rendą.
JOHN L. ŠIIiEBU>AN CO.

Prospect 3630

arba
Pi

uis
PARDAVIMUI pigiai medi 

namas 
Ilamlen 
elektra, 
blokas

4 kambarių, 4709 
Avė., melų senu-’ 
vanos, gasas, vie

nui) karų lainės.
Savininką ga’li-

j ims, labai modemiškas, 
$5000, įmokėti $1000, 
kaip rendą.

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

Cali • 
flatu 
kam-

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

Robin Bros.
NAMŲ S'l’ATYTO.tJAI 

» > r \ r i t

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

JOHN KUCHINSKAS 
Real Estnte Ofisas 

2221 W. 22nd Sfreęt 
Ofisas bus atdaras nedėlioję 

10 ryto iki 1:30 po pielu.
nuo

BRIGHTON PARK i

( PARDAVIMUI pigiai 2 muro 
namai, 2 p.-» 1 kambarius, 4427 
So. Campbell Avė. ir 2 po 6, ran
dasi 67 ir Campbell Avė. Visi įtai
symai naujausios mados, karštu 

' vandeniu apšildoma. Agentai neat- 
1 sišaukit. Savininkas 1 lubų. J. 
i SEREIKA, 4439 So. Talman Avė.

MORTGECIAI -PASKOLOS

Statyk-nusipirk namą
Marųuete Parke, 72 ir Tal- 

man Avė., grasiausiam lietuvių 
distrikte, pradėjau statyti 2 
mūrinius, 6 kambarių bunga- 

w. Parduosiu /pigiai ir darbą
padarysiu sulig pirkėjo reika
lavimo.

6 kam balių, mūrinė bunga
lovv, moderniškai įrengta ir tik 
ką pastatyta, parduosiu pigiai.

Turiu visokių rūšių senų na
mų, kuriuos gaunu mainyda- 
mamas ant naujų, todėl par
duosiu pigiai, nes reikia pinigų, 

"'j Jeigu jums reikalingas na
mas, tai matyk mane, užtikrinu 
pasisekimą jums.

DIDŽIAUSIAS bargenas prie 
Manpielte parko. Pardavimu 
naujas 2 po 5 kamb. namas, si 
naujausiais įtaisymais. Savinin
ko statytas dėl savęs 25x53 ir 
2 karų garadžius 20x22. Nepra
leiskit progos, ateikite su mo
tore kas ženotas, kad negaišus 
laiko. Parduosiu už. teisingi 
pasiūlymų. (>719 S. Rockwell St

Parduodam ir mainom

mo, 
nas 
Kaina $2,700.
ma matyti Subatoj nuo 4 vai.
o NedėJioj visą dieną. F. S 
4035 South Artesian Avenue.

BUNGALO!!!
Parduosiu pigiai, 'havo 6 kambarių 

murinę bungrtilo, vienuolyno žipiolin- 
k€je. Viskam pagal naujaussion inu- 
<lo,H, elektra, vanos, aržuoliniai tri- 

, mingai, vienas blokas nuo karų lini- 
cash jOs> gatvės ištaisytos. Puiki tietu- 

j vių kolonija. Galiu priimti ir lotą 
i kaipo pirmą įmokėjimą. I

____ Į Savininkas
6948 So. Artesian Avė.

ji purei- . _ . . iišmokėji-l pragyvenimų, 5 ir b kambariai,
• Ljmi/. v, n 1 i i YAi’ 1 I z1AFY1 f l'fll**

PARDAVIMUI naujas 2 flatų mū
rinis namas, 6-6 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, aržuoliniai tri- 
mingai, lietaus lašų vana, galit gauti 
įmokėjus $1,060, arba mainysiu 
tus kaipo dalj mokėjimo.

C. POSZKA, 
5206 So. Peoria St.

Phone Boulevard 6670

i lo-

GERAS BARGENAS. Ant parda
vimo 6 didelių kambarių mūrinis 
bungalovv garu šildomas, 2 karų 
garadžius; arti katalikiškos ir vie
šos mokslai nčs, visi patogumai 
Priimsiu lotų kai|M> dalį jmokėji- 
mo. Pamatyk, o tada padarysime 
sutartu Savininkas: 6515 So. Rock- 
well St. Phone Republic 9723.

Pardavimui naujas muro 5 
kamb bungalo\v, netoli nuo Cra- 
ne Co, bus užbaigtas į 14 dien- 
nų, įmokėti reikia $2000, o ki
tus po $50 į menes.. Savininkas 

6338 So. Mozart St.

karštu vandeniu apšildomi. Par
duosiu pigiai, nes išvažiuoju į 
Lietuvą.

5610 S. Morgan St.

PARSIDl’UODA pigiai namaš 
2-6-6 ir 2 karų garažus, arba mai
nysiu ant gero automobiliams 
bu hučemės.

Atsišaukite
2033 Camdport Avė.

Vakarais nu.»^6, Subatoj ir 
dėlioj nuo pietų.

ar

PARDAVIMUI FARM A.
Aš gavau nuų tėvo palikimą, for

mą, todėl dabar ją parduosiu. For
ma randasi 4 mylios nuo Muskegon, 
Mich., yra 6 kambarių namas, baimė, 
sodnas, storų medžių ir bėga 
Parduosiu viską su gyvuliais, 
nomis ir paukščiais, kaina, 
išme k ėjimais.

i
Atsišaukite į aptieką.

' 18 St. ir Union Avė.

upelis. 
maši- 

$4,500,

x PARDAVIMUI muro bizniavus 
namas geriausia kampas ant Brld- 
geporto So. Halsted ir 32 gat. tu
riu parduoti greitu laiku, nes esu 
pasirengęs išvažiuoti j Lietuvą.

Savininkas John P. Rashinski 
6338 So. Mozart St.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas, 6 ir 6 kambarių už la
bai prieinamą kainą, metų se
numo, 
floro.

3919 So. Campbell Avė.

Savininkas ant' pirmo

MARQUEITE MANOR bargensa. 
Naujas muro namas 2 po 5 kam
barius, karštu vandeniu apšildo
mi, naujausios mados Įrengimai, 2 
karų garadžius. Parduosiu pigiai.

Kreipkitės prie savininko.
6515 So. Maplevvood Avė.

S. T. Striukas,
General building contractor

Office: į
5126 Archer Avė.,

Phone Laffayette 7546
Rezidencija :

4942 S. Karlov,
Phone Laffayette 6347

MANO BARGENAI

PARDAVIMUI 2 medinės 
bungaloiw.s, viena . nauja, kita 
senesnė. Kaina $3,500 kiekvie
na. Įnešti $500, o kitus kaipj 
rendą. Savininkas: 15748 So. 
Wood St., Harvey, 111.

2 flatų nęujas muro namas, gra
žioj apielinkėj, bargenas. 4 Halų 
muro namas, su visais paranka
mais, geroj apielinkėj.

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

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

VOKIŠKOJ SUBDIVIZIJOJ
2 flatų mūrinis namas, 4-4 kamba

rių, elektra ir modemiškas plumbin- 
gas ir 2 karų garadžas, netoli Mc- 
Kinley Park, kaina $4,000, cash $1,000. Park, kaina $4,000, 

2031 W. 35 St.
Lafayette 090V

JEI MANAI pirkti nuosavybę, 
Calumet Distrikte, apžiūrėk pirma ir 
gauk kainas, tada atvažiuok ir pama
tyk mano nuosavybę. Imk No. 4 
Cottage “Grove gatvekarj iki galui. 

1144C Front Avė.
Pullman /

Parduodu nuiro namus, 6 ir. 6 
SOUTH SIDE. Bargenas. — kambariu, 5 ir 5, taipgi turit; bun- 

p, . ... galow 5 ir 6 kambarių, karštu
Matų medinis vandeniu apšildoma, kieto medžio 

R«l, viskas naujausios ma
dos. Namai randasi ant Brighton

Pardavijnui 2
namas, •cementiniu pamatu, 7- trimingai
7 kambarių, pirmos klesos pa- Ma,roūeite"Mahor,., 
dėjime. Savininkas turi par- ’x
duoti pigiai. 523 W. 37th St.- 
Tel. Yards 1M8.

N. Dado savininkas,
5300 S. Turuėr Avė, 

Phone Republic 2319

PARDAVIMUI MŪRINIS
NAMAS

TURIU parduoti 2 flatų nut
rinį •namą, labai pigiai dėl prie
žasties biznio. Pirmas flatas kyk-los ir parko. Geriausia ko- 
tuščias, 1632 N. Oakley Boule-j 
vard. Savininkas gyvena: 3233 Savininkas viduriniame flate. 
N. Central Park, Tel. vJuniper 
5132.

PARSIDUODA 2 narnai ant vie
no loto anl kampo. 119 dol. ant 
mėnesio rendos. 5 fialai po 4 kam
barius ir garadzius dėl 1 kuro. 
Gasas, elektra, toilet ir Star 
toniobilius 1923, pigiai, 
greitai parduot.

500 W. 45th PI.

nes
au- 

reik3 po 5 kambarius, lotas, 271/2
X157, yra vana, elektra, lan
gai iš visų pusių, netoli mo- nAnnAVIM1TI .. .• ... . ..................... _ PARDAVIMUI medinis namas,

5 kambarių naujas mūri-1 
nis bungalcw, furnas šildo
mas, 30 pėdų lotas, gražioje ( 
apielinkėje. Didelis barge-. 
nas, įmokėti $2,000, kaina, 
tiktai ‘............ $7500

2 augštų medinis namas, 
cementiniu pamatu, labai 
gerame padėjime, platus lo
tas, geroje apielinkėje. Spe
cialus bargenas, .... $6600 
'2 augštų mūrinis namas,' 

6 metų senumo, 2-4 kamba
rių flatai, 2 mašinų garažas, 
platus lotas, ekstra barge-; 
nas, kaina $8600

2 augštų medinis namas, 
2-2 kambarių flatai, 5 metų 
senumo, 1 mašinai garažas, 
didelis bargenas, $3850

Mes turime naujų namų 
dėl mainymo į senus. Taipgi 
turime visokios rųšies biz
nių ir namų, taipgi maino
me biznius į namus ir į ki- 
tus biznius. Pasimatykite 32‘‘als-Va"!"T 
SU mumis dėl greitų pasek- 1 apart Panedčlio ir Pėtnyčios. 
mių. Atdara nedėliomis.. ; Kadencija Lawndale 7960

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave„ 

Lafayette 6738.

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

S. J. HACHTMAN, 
Room 1142 

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

58600 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBII

Pinigai 
paskolon 

ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus 
komiso

S. R. PIETKIEWICZ & CO
2612 W. 47 St.

TIKRAS BARGENAS
Pardavimui , arba mainymui, 3. 

aug.Štų biznio namas, yra skiepas 
ir augštas, krautuvė ir 4-4 kamba
rių flatas, taipgi iš užpakalio ga
ražas, įplaukų, $1,020 į' metus. NĖ
RA LYSO, prie Halsted St., neto
li 17th St. Kaina $12,000, arba rfė- 
rn» pusiulynins. 

TUPONICH nn<l SIMAN 
1344 VV. latli St.

PARSIDUODA 5 ir 6 kambarių 
naujas niuro namas, vandeniu šildo
mas,/ aržuolo ištaisymas, prie dviejų 
strytkarių linijos, arba mainysiu ant 
5 kambarių naujo bungalovv, vande
niu Šildomo ir netoli karų linijos. Sa
vininkas duoda morgičius, mažins 
mokėjimas be jokio komišino. Maty
ki galima po 6 vai. Vytarais. Šuba- 
;oj po pietų, o Nedėldieniais visą 
dieną.-

6140 So. Troy St.

L

BRIDGEPORT LOAN CO. 
Klausk N. Kanter, prezidentas

MOKYKLOS
SPECIALIS NU- 

PIGINIMAS
Kainų laike vasaros mėhesių <lel 
Drafting, Designing ir Dress- 
makin^g. Atsišaukite prie musų ar
ba rašykite dėl tolimesnių infor
macijų.

V ALENT1N E DRESSM A K INC 
COLLEGĘ

2407 VV. Madi^on, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

BRIGHTON Park, biznio 
campas, mūrinis, vieno augšto,! 
2 karų garažas, taipgi nesvai
ginamų gėrimų, ice cream, sal
dainių, mokyklų reikmenys, ge-' 
rojo apielinkėjo, 1 blokas nuo1 
ietuvių bažnyčios ir mokyklos. L 

2731 West 43rd Street.

PARDAVIMUI 3 augštų mū
rinis namas, 3-6 kambarių fla-

kjki s n paj ko. įvirinusia ko- Brighton Parke, labai graži apie-'tai, viskas moderniška, 6 kam- 
, mumkaoija. Parduosiu pigiai. Mnke. netoli bulvaro.ir kary Ii- haritJ murjn6 cott g

viduriniame Uote. jul^l.'kambJriy^ kalio- Viskas gerame/'pad&jime,

2140 I.o Movne St. I f.u, i l>«r<li.oUs greit, labai pi- l>lt’l‘"’ /2140 La Moyne St. Turi būt parduotas greit, labai pi
giai. 4221 S.. Artesian Avė., 3 1’1. 506 !W. 32nd St.

T

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystėp, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja; sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradini mokslų 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, 
.4106 S. Halsted St., Chicago, III.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERINO 

1507 W. Madison St.

I
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Pasauliožiura ir Darbas
------------------------------------------ Stud. Kl. Vtks.-----------------------------------------

Pesimistai, jautriausias ele- darbas, žinoma, kiekvienas su- 
mentąs, kuris pirmas atjaučia lig savo sprendimais ir atlie-
vteus netikslumus, pirmas ieš- kaina toks ar kitoks darbas. 
kO išeities iš susidariusios pa- Musų gyvenami namai, miestai,

ritėto priklauso jos armijos: 
kareiviai, valdininkai, dvasinin
kai, laikraštininkai ir kiti. Kiek
viena valdžia juose stengiasi

Antra Dalis

saulėžiuros. Musų gyvenimas keliai ir visi kiti žmogaus ran- 
ir darbas priklauso nuo to, ko? kos padarai atliekami sulig 
kias pažiūras nustatoma sati, 'žmonių noro ir pasaulėžiūros, 
ir sulig jomis gyvename / ir* Bet pakeitus nusistatymą pasi
dirbama vykinant jas. Papras- keistų ir darbai. Tai galima 
tai norima ką nors riboto at- suprasti iš atskirų tautų gyve- 
sirkti,, kur padaryti darbai už- nimo. Kiekvienos tautos atlie- 
sibaigtų. Bet keista: užbaig- kami darbai yra skirtingi vienų 
tas darbas vėl reikia iš pra- nuo kitų. Kiekvienoj tautoj 
džios pradėti. Gyvenama tam, yra savotiškų nusistatymų j vie- 
kad nuolat dirbti. Proto dar- ną ar kitą dalyką. Atskirų pa- 
buose tas pat: atsiekus vėl kar- kraipų žmonės skirtingai nusi- 
tojama iš naujo. Retkarčiais stato į tuos pačius dalykus, 
įeina atliktų darbų bagažan| Dėlto įvairiai gyvenama, ir j- 
nauįų idėjų (kartais jos tuo vairiai dirbama. Visados vlsuo* 
naujos, jog paimtos iš labai gi- menėje viešpatauja daugumos 
lios senovės). Proto darbuose nusistatymas. O daugumos ne
matoma tik iškilusių autorite- ra negalima vertinti tiksliu, 
tų darbas ir jų garbintojai, ati-nes gerų norų žmonių tėra men-

palaikyti sau tiiik-.mą pašau i- 
žiurą, nes nu<. jų (autorite- 
tukų) priklauso paprasti žmo
nės. Piniguočiai gi spiečia 
apie save patinkamų pasaulė
žiūrų, kad jų vardą aukštintų

į visuomenę esant reikalo me
tami obalsiai, kad nustatyti] 
tam tikrą pasaulėžiūrą. Revo
liucijų laikais obalsiai yra prie 
šingi esamai tvarkai, kas la
biau užįdomina. žmogus grei
čiau vykdo, kada labiau jį nau
ja mintis sujudina. Turint pi
nigų galima pasamdyti žmonių, 
kad jie turėtų tam tikrą pasau
lės jurą ir vykdytų ją. Stipres
nės valios žmogui svarbu turė
ti pasaulėžiūrą sulig savo pa-

AMERIKOS PAJŪRIO GYNIMAS.— Amerika daro stropius bandymus pajūrio gynimo įtai
sų, kad tikrai ištirus ant kiek jos yra stiprios ir kad jos gali atsispirti prieš galimą priešą, štai 
bandoma 10 colių paslėptą kanuolę forte Atlan tiko pakrašty.

duodantieji jiems save. Be tam ka saujalė. Dauguma valdo 
tikro nusistatymo nevykdoma mažtomą savo norais. Ką dau- 
fiziniai darbai. ' guma norį, tą ir mažuma pri-

Iš to, kaip pažįstama aplipki- valo turėti. Nors geriausiai no- 
nius įvykius, taip ir nusistato- rai butų, bet daugumos jie nei
ma j juos. Pažinti gali tiek, gianii. Gyvenant visados kyšo 
kiek mato akys arba nujaučia daugumos pasaulėžiūros Ir jo- 
kiti jusnys (jutimo organai), mis atliekami darbai.
Gal būt yra kitokių įvykių, bet 
jiems priimti 
skirtų j usnių, 
nepažįstama, 
kius susidaro
Iš žinomų įvykių negalima gi 
spręsti apie nežinomus, kurie 
neturi su žinomais bendrumo. 
Musų pažinimo ribos labai siau
ros, užsibaigia čia pat prieš 
akis.

Iš spindulio nuo kitų planetų 
sprendžiama apįe jas. Bet ar 
užtenka spindulių, kad visa pa
žinti. Juntama greitai spren
džiančiais j usnimis, bet yra ir 
lėtų jusnių, kurių sprendimai 
sunku suvokti. Sprendimu ir 
nustatoma sava pažiūra.

Perskaityta ar pasekta apy
saka, jei ir labiau sudėtinė, ac- 
pasakojama su praleidimais iš 
jos minčių arba su iškraipy
mais, kas parodo ne tiksliai su-» pasaulėžiūros ir įveretinama ki- 
prastą buvus. Tas pat bus, ka
da apysaka klausys daug žmo
nių. Atpasakojant kiekvienas 
turės savų iškreipimų, ar savų 
praleidįmų, ar net papildymų. 
Kiekvienas į tai 
tiškeu pažiūra*, 
apie įvykius, iŠ 
kiekvienas daro 
sprendimus.

taip nusistatoma ] jvyklus 
taip ir į atskirus asmenis (au
toritetus). įvairiai apie Juos 
manoma, žinoma, subjektyviai 
sprendžiant. Nepriklausant 
žmonėms prie turtų ar kitų ko
kių reikalų, stengiamasi savo 
sprendimus padaryti objekty
viais.

Savo sprendimais įvertinama

žmogus neturi 
Daugiau nieko 

Į esamtfš jvy- 
įvairlų pažiūrų

Autoritetai — stabai, 
riems paprasta visuomenė mel
džias’, kada jie i era pyiešiago 
jiems nusistatymo, žmogus ieš
ko jame patenkinimo. Autori
tetas gi prieina prie to, kad nė
ra kitos išeities ir kito tikslo, 
kaip pavergti paprastieji, kad 
išlaikytų jį. ^Siekdamas to nu
stato jiems pasaulėžiūrą, žino
ma, sau patinkamą. O pasaulė
žiūrų įvairių yra. šiandien vie
ni nusistato gerbti valdžios ar 
visuomenės tvarką, kiti ardyti; 
vieni suimtam kaliniui reiškia 
užuojautą, kiti trokšta jį pa
karti ir 1.1. Kiekvienas sulig sa
vo įsitikinimų ir dirba. Įsitiki
nimą nustato sulig to, kaip pa
žįsta įvykius. žmogus gi pa

sudaro savo- 
Ir, žinoma, 

jų pažinimo 
subjektyvius

žinimu įvykių, o ne priimti kie
no kito. Absoliutės pasaulė
žiūros negali būti, kaip tr pa
stovios. Užtai progresuojan
čiam žmogui nėra reikalo apsi
stoti ties užkirsta pasaulėžiūra, 
bet nuolat eiti pirmyn atnau
jinant naujais įvykiais. Įdo-

niaujantis randama naujų įvy
kių kiekviename žingsnyje, ko 
nemato nesiįdomaujantiėji. Įdo
mumas praplečia pasaulėžiūrą 
r, žinoma, visur pasiekiama 

aukštesnis supratimas ir dar
bas, ir lygus darbų Įvertinimas.' %

Feljetonas

kovėms gi lopyti čia pat yra siu- davatkomis, rožančiais apgink- 
vėjo dirbtuvė. ’luotomjs. Dievas jau senai bu^

S—aviniukai parduotuvių iš tų išmetęs iš dangaus į juos vi- 
džiaugsmo rankas trina — jie sas kėdės, gal ir sostą jų gal- 
negali atsigerėti varžytinėmis, voms triuškinti už’jų darbus, 
kuomet galima išparduoti visas jei kaltininkams neatleistų. Vi- 
prekes, užsilikusias nuo tvano, si cimbolai, arfos, gitaros ir 

š—audymas į žmogų XX am- gaspadinės nuo dievų ir šventųjų 
žiuje dėl šaunamųjų įrankių ne- garbės atitrauktos ir paskirtos 
tobulumo savo apogėjaus dar kunigų šeimininkavimui apgin- 
nepasiekė, nors jau pasitaiko sustiprinti. Gal Dievas ne- 
mechaniškai, kurie gali per šie-, kartą pažvelgęs į savo aviny- 
ną užuosti, kur žmogus guli ir čią ir piemenis susiraukia, bet ir 
iškarto nudėti, 
šaunamojo objekto.

T—-tinginiams, ypač vyrams 
pačiame stiprume šiais laikais 
nepaprastai gerai sekasi. Jie su
krauna nemažą kapitalą, apėję nuoli, pliekis save virvėmis

nematydamas J'8’ turbut žino žodį “bet”... su 
daugtaškiais, kuris visus neaiš
kumus paaiškina. O tu, katali
ke, parpuolęs ant., kelių brauk 
ašaras iš skurdo, vargo, skam
bink cimbolais; arba tu, vie- 

ar 
penktadieniais visas prekybos badauk pasninkais, devynių 
įstaigas. Torus labdaringoms į- šimtų kunigų armija eis savo 
staigoms patartina į išdalintus keliais per* klebonijas, zokristi- 
pinigus užrašyti išlaidų knygo- jas įr šeimynas 
se, kad nereikėtų mokėti %. Ne
senai mačiau miesto valdyboje 
bedarbių registraciją, bet penk
tadienio didvyrių nei vieno ne

A—bėcelė suaugusiems? Nese
nai “P. B.” teko skaityti vieno 
autoriaus pageidavimą Panevė
žy atidaryti suaugusiems gim
naziją. Rūpindamasis tuo rei
kalu, pirmas einu pagalbon strai
psnio autoriui, čia, kaip mato
te, paruošiau suaugusiems abė
cėlę, kurią galima bus pradėti 
mokyti tuojau, nes vistiek ta 
visų laukiamoji gimnazija ne 
bus atidaryta.

B—alėto vakaran galima net 
neiti. Užtenka perskaityti skel-

prasta lenta, kuri tik užrašius bimą ir jau matai, kad dalyvau- 
ant jos tam tikrą žingsni pra- ja garsus baletmeisteris ir t.t- 
deda sulig juo eiti. Sulig savo ir po viso apačioje pasirašęs tas 

pats garsus baletmeisteris, kai
po baleto rengėjas.

C—y t, paklausykit! Buvusioji 
miesto valdyba taip sutvarkė 
savo reikalus, kad tenka tik pa
sidžiaugti: visiems, kas norėjo 
ar nenorėjo, davė po didelį skly
pą žemės prie naujojo turgaus. 
Davė save nuskriausdami. Pa
statė kelius tiltus per Nevėžio 
upę ir leido basiems ir apsiavu- 
siems jais važinėti kaip nori ir 
kuo nori. Tiltai garantuoti kol 
subirės.
. ..č—ia, t. y. mieste nei vienam 
nepatariu gatvėje žiūrėti per

tų darbas. Vieni šiandien iš
stumiami iš darbo arenos, k4tl 
nauji įstatomi, žiūrint, kokių 
nori žmonių nusistatymas, kar 
tais reikalas. Pažinimas yra 
tuo svarbus, kad tiksliau viską 
suprasti ir nustatyti pasaulė
žiūrą, nes nuo jos priklauso 
visuomenės tvarka ir. žinoma, 
žmonių gyvenimas.

Kada, savo norą (sulig savo
tiškos pasaulėžiūros) įvykdo
ma, tai atliekama darbas. Dar
bas— materializacija žmogaus 
troškimų. Daug noro lieka neį
vykdyta. Bet daug troškimu
ivykdoma ne savo ir sulig savo tvorą paliksi kaboti už nosies 
pasaulėžiūros, o sulig autorite- ant spigliuotos virš tvoros vie
tų norais,, kada nuo jų esti pri- los. Taip bent Berline nepada- 
klausomas. Nuo valdžios auto-!rytų.

pasaulėžiūros

v*

PRIBUVELIS. — Chicagos Lincoln parko žvėryno Šei
myna padidėjo dar vienu pribuveliu - jauna stirnute, ku
ri gimė dvejetą savaičių atgal. Jos motina yra importuo
ta iš Japonijos.

tylu... jauku.
miegojo sie-

kad valdinin-

Pasaulio pabai- 
patariu visiems 
traktierius ir iš-

D—ai lės , paroda Panevėžy 
(rugsėjo mėn. 1924 m.) praūžė 
tokiu smarkumu, kaip sausio 
4 d. š. m. perkūnija. Stebėtina 
tik, kad ir mieste ir parodos sa
lėje buvo ramu, 
Paveikslai ramiai 
n oje.

E—ina gandai,
kams žadama išleisti naujas pri
valomas įsakymas, sulig kurio 
visi galės kalbėti tik rusų kalba. 
Tuo tarpu stoties I ir II klasių 
salėje, visai publikai nedalyvau
jant girdėjau rusų kalba besi
kalbant su draugais tik vieną 
viršininką.

F—antazija. 
gai artėjant, 
skubiai bėgti į
tuštinti visus ten esančius van
denėlius. Pinigų nėra ko gailė
tis—valstybės finansai pagerės. 
G—ali nemokėti savo skolų ar
ba, kitaip sakant, bankrotuoti, 
kas šiais laikais labai madoje, 
šiuo sportu naudojasi krautuv- 
ninkai, ypač urmininkai. Mat 
gera proga išparduoti apipelė-

jusias prekes ir gerai pasipel
nyti.

I—storija apie Panevėžį taip 
sako: “Miestas labai gyvas — 
gyventojai ir miegodami liežu
vauja apie viens kitą”. '

Į—kilios audros, su žaibu ir 
griausmu, ateity žada daugiau 
stogų .neplėšyti,-dūmtraukių ne
ardyti ir namų nedeginti. Aud
ros nusigando laikraščių atakų.

Y—ra sakoma: “Nekaltas tas, 
kuris kaltas, bet kaltas tas, ku
ris Nekaltas” ♦— tai šių laikų
mįslė. Kas įspės ją nieko ne- pastebėjau 
gaus, tik nukentės. Tikiu, kad 
visas 100% neišspės.

J—og be reikalo^ “P. B.” iš-’ 
girta 2-jų metų Klaipėdos atda- 
vimo sukaktuvių diena Panevė
žy. Aš tik tegirdėjau: “ain, 
zwai, drai, achtung!! I...” o pas
kui nutylo, nutylo ir nutylo... ir. 
viskas.

K—as mėgsta muziką, teužbė- 
ga į kino “Iliuziją”.

L—ietuva greit virs Italija, o 
Italija—Lietuva. Patariu Itali
jos nepripažinti “de jure”, nes1 . 
►vistiek italai Hel didelio šalčio'S1 .

ž—ydehai varė, varo ir toliau
• varys puikiausi biznį ne mieste, 
bei už miesto ant kelių. Čia ne
reikia nei bankrotų skelbti, nei 
patentų turėti, nei nuošimčių 

.valdžiai mokėti.
I Z—uikio bailurhu rašau visą 

Montvilo T^bdko iki ’sto- ab6cel«> kad
Bus-skandii- ™tų. , [“P-B.'/]

_______________  No. 13Sį

gams, kaip savo kietąsprartdį 
nusistatymą vykdyti platinant 
bažnyčios belaisvę tarp laisvės 
trokštančių, prispaudimą tarp 
laisvųjų. Nuo kunigų kleboni
jų iki kunigų ministerijų ta pa
ti šventoji košė virdama, tie 
patys švęsti vandiuiys pilami 
bedieviams ant galvų. Tiek švie
timo ministeris, tiek davatka gi
na ir degina bedieviškas knygas, 
ardo draugijas ir kt. Pasiliecia- 
voti kiekvienas peršama tiktai 
“šventąjai dvasiai” arba klebo
nijai. Kas klebonijai nepavyks
ta— padeda dvasiškieji m miste
riai, arba direktoriai, arba mir
tingieji klapčiukai .O tu pra
keiktasis arba išganytasis pri
sižiūrėjęs į juos kukuok iš vi
sos širdies savo ir iš visos dū
šios savo per amžių amžius. Kal
bėk maldas, muškis krūtinėn 
(tik atsargiau :/ngsuduok kuni
gui), varstyk rožančių: jie jums 
pasirūpins tiek, kol “atpirks” 
savo tuščias kišenes pripildami 
auksu. Jūsų gi vilna tol brangi, 
kol dar nenukirpta. Atiduok 
dešimtinę ir pabučiuok į dvasiš
ką rankelę, kol ji tau dąr negrie
bia už ausies arba kaklo.

Brolau, lietuvi, iškišk liežuvį 
ir pasakyk ko tu nori laikyda
mas uždarą savo srėbtifvą.

—Šimtakojis.

Jo fizionomija

Yra žmonių, kurie daug ką 
reiškia, yra ir tokių, kurie tiek 
tereiškia, kad yra panašus dau
giau į dvikojus, negu į ketur
kojus. Valdo ne įstatymai, bet 
daugiau valdovų fizionomija ir 
kitos išviršinės ypatybės.

Štai nupasakosiu tokį tipą, 
kuris nuo buldogo skiriasi tuo, 
jog dvi kojas turi ir be vizgi
nančios uodegos. Kaktoj rukš
los. veiduos rukšlės, smakre 
rukšlės —visur rukšlės, lyg bul 
dogas su antsnukiu. Taip, ro
dos, jo išvaizda prašyte prašosi 
plytos. Kiekvienas pažiūrėjęs 
nusiima kepurę ir nusičiaudi.

Bet jo mitrumas? Gudresnis 
už visus. Kiti vadina išbliur- 
busiu peštuku, kuris savaime 
nieko nereiškia, bet nuo jo pri
klauso kiti. Paprastai orato
rius, griežiantis visomis temo
mis, burkuojantis įvairiomis 
frazėmis ir čiaudantis aforiz
mais. Jo eisena panaši į sun
kiai riedantį prikrautą auto. 
Pirštai taip švelnus, kaip neta
šyti basliai. Kojos-stulpai su pė- 
domis-tankais. Nusikosėjimas 
perkūnu, nusičiaudviJųis žai
bais. Galvoja pilvu, valgo pro
tu. Toks paritus, toks pasta
čius; toks ištempus, toks suslė
gus. Lygiai toks pat prijaus
damas, kaip ir atšaldamas; ly
giai paguosdamas ,kaip ir bar
damas. Susijudinimas lygus 
atšalimui. Jausmas — kuogrei- 
čiau visų atsikratyti. Meilė lygi 
prakeikimui. Jis ir jo gyveni
mas kaip riedantis nuo aukšto 
kalno didžiausias supleišijęs ak
muo, kuris pakeliui visus užka
bina ir nuverčia į žemę ar sutri
na į dulkes.

Tai yra valdovas. Kas prieš— 
žūna ,kas su juo — įdedamas į. 
jo kišenę ,kad jam dirbtų tur
tus ir pasidirbęs ginklų žūtų už 
jį. Laisvuosius pririšęs ant 
gražaus lygybės ir laisvės obal- 
sio tempia į savo pusę. Solida-' 
rūmo principai jo partfejy ir vi
siems užrišamos akys, kad jų 
nematytų, užkišamos ausys, kad 
negirdėtų.

O valdomuosius patys žinote.
—šimtakojis.

šaukdama už 
savek papildytus griekus atgai
lauti ir visais varpais skambins 
savo nugalėjimą.

Jei išdrįstum priešintis — iš
keiks, ir liksi tuo nugalėtas, iš-

U—ž 10 ar 12 tuščių buteliu- keikimo arba. kitaip sakant, 
kų su etiketais “Valstybinė deg- liežuvio ginklas dabar labiausia 

vartojamas visų šventųjų, ku
rie krauju nenori* susipaškudin- 
ti. Tai gvardija — kuri būda
ma augštesnio pašaukimo, o 
imasi tokių bobiškų-žemų prie
monių, kad tik apginti savo sal
dų krepšelį nuo kitų raitytų 
liežuvių. O viešpatie, nejau ne
padėsi savo devynių šimtų Lie
tuvos kariuomenei, nors Buto
nus pasikaišius, pergalėti žiau
riausi priešą—tiesą ir pažangą, 
nejau nepermainysi savo nusi
statymą aveles talpinti dangu
je, o kunigus kišti pragaran, 
kaip ten,, taip ir žemėj juos ap
leisti tiesos skleidėjais ir lais
vės trokštančiais. .Nė mišios, 
nė rožančiai, nė švęstas vanduo 
nenubraukia jų nuo žemės pa
viršiaus. Kiekvienu rožančiaus 
mostelėjimu, kikevienu nusižio- 
vavimu Dievo garbei ar su tono 
pasikėlimu dygsta nauji musų 
priešai. Nejau per amžių am
žius amžinus nesupras musų 
skleidžiamo barzdotų žydų mo
kslo savo padėčiai pagerinti ar
ba savo kišenes avelių vilnų 
pribraukti. Nejaugi? Jog mu
sų iškeiktieji niekados be tikė
jimo nepagerins savo būklės ir 
kauks vilku 
žius.

į tinė” duoda vieną pilną. Naudo
kitės proga—pinigai nebereika
lingi. i (

U—kinmkams gyvenimas tik
ras rojus — iš jų visą ima ir 
jiems nieko neduoda, sako, iš
tuštintam lengviau gyventi.

V—ažiuojant Kaunan tarp 2 
ir 3 vai. ryto čemodaninių ar 
maišinių vagių gali nebijoti. Jie, 

I kaipo džentelmenai, tuo laiku vi-

M—iesto gatvėse, ypač šešta-1 
dienį ir penktadienio vakarą, 
publikos mandagumas neapsako
mas—visiems šonai braška ir vi
si sako: “ne atsiprašau”.

N—emėgink vežikui 3 vąl. ry
to nuo _______  .
ties duoti 3 litus, 
las ii; pavėluosi į traukulį.

O-i iginalumas..... “Gedimino KunigŲ ablllV.l ir davat-
sapno” ruošėjams gera proga k mobilizacija 
sulaužyti ir supiaustyti mal- ___ ___
koms visus Š. teatro suolus, Geriausia ta kariuomene ar 
nes šiandien atvažiavo oi igina- §au|įaų kurie daug padaro, liet 

mažai tereikalauja, o reikalui 
esant net priklauso iš visos šir
dies savo ir ir iš visos dūšios 
savo tam, kam ji reikalinga at
siekti savų tikslų arba kad vi
sas visuomenės darbas plauktų 
į jo Visiems bendrą kišenę, ir 
be to, kad ir jo vadovavime pa
vaduotų jį kiti, paliekant jam 
tą magišką lazdelę, kuria pa
klusnius vienu galu paglosto, o 
nepaklusnius antru —storuoju 
pašokdina. Geriausia butų iš-

įlįs Vilkolakis. Tuo tarpu vietų 
>įr.Nr. galima prilipinti ant 
grindų. Bilietų savininkai su
siieškos vietas, jei norės pasėdė
ti turkišai.

P-— raeitais metais buvusioji 
miesto valdyba aprūpino bedar
bius darbu. Teko sprogdinti prie 
senojo tilto ledą. Viso išlaidų tu
rėta apie 2000000000 litų. Tai 
pasipelnė 'darbininkai?

R—ankovėms plėšyti, ypač
vakarais' Kranto g-ve j e 15-a Nr. 
naujo medinio namo sienoje yra kovoti tai visam amžiui. Gale- 
jrengti vinių aparatai sulig pas- tų tuomet kaip raguolis taukuo- 
kutinių technikos reikalavimų. Se voliotis niekam dėkui ne- 
Ten pat, darant duris, žiopliams burbtelėjęs. Kada pradžia pa- 
barsto senus ir vartotus dantis [vyksta —galas visuomet užtik- 
Nereikia nusiminti. Tame pačia-' tintas. Prie to ir siekia devy - 
me name dantų gydytoja įdej nių šimtų kunigų gvardija, su 
ne kaulinius, bet auksinius. Ran cimbohiotais /zakristijonais ir

er amžinus am-

kada gyve-

Daugiausia kitam trokštama 
laimės, kada iš jo paprastos lai
mės, mums grįžta dviguba. Dau
giausia išganymo devynių šimtų 
armija trokšta visiems, nes jų 
šganymas su kaupu pripilia ga
nytojams kišenes,
mint galima ramiai ’ kunigiškai 
nusišypsoti pažvelgus į plau
kuotas avelių galvas. O tu iš
ganytasis kukuok per amžių am
žius būdamas tarp ginkluotų pa
sišventimu dvasiai šventai” ku
nigų ir davatkų pelkės.

Nėra saldesnio darbo kuni-

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujieną skelbimus.

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



Vasarnamio Nuomojimas
-»-----------------------------Ark. Buchovas (Feljetonas) -------------------------------

tebebuvau 
metų bernio
kai) kino vie-

vienas girtuoklis pirko, o dau
giau nieks neima...

—O pieno Čia (iš jūsų galima 
gauti ?

—Kodėl gi ne? Nusipirkite

prancūzų 
kontorų,

Hand. Vasarnamio nuomoj imas.
Atsimenu, kada 

kokių dešimties 
kas, mane dažnai
nas sapnas, įlvėptas romanų su 
baisiais nuotikiais: man rodės, 
kad aš stoviu vienas neišbren
damame dausų miške, ties ma
nim sėdi milžiniško medžio ša
koje leopardas, taikstasis pulti 
nuo viršaus, po kojomis šnypš
čia trisieksninė gyvatė, o kaž
kur tolumoje staugia tigras iš 
pykčio, kad jam nieko nebeliks 
nuo manęs šiandieniniems pus
ryčiams...

Paskui aš išaugau ir nebema- 
tydavau tokių sapnų. Viena, 
aš jau įsitikinau is knygų ir 
laikraščių, kad dabar kiekviena
me dausų miške yra 
akcininkų kompanijų
vokiečių, inžinierių, angių polis
menų ir olandų kolonijų, kad 
tie miškai išbrendami tėra žmo
gui be vizos, o antra — aš su
pratau, kad vis vien daugiau 
nebematysi tų miškų, taigi nė 
bijoti jų nereikia.

Bet nepeprastos baimės jaus
mas, siaubo pergyvenimas man 
pasiliko, ir aš jį jaučiu tomis 
valandomis, kada man tenka 
nuomotis vasarnamis vasarai.

Aplinkybės nuomojant yra be
veik tos pačios, kaip ir dausų 
miške.

Stovite tarp neišbiendamų ei
lių tuščių vasarnamių, apie ku
riuos iš kaino pasakyta, kad jie 
visi jau išnuomuoti, ir matote: 
viršuje, iš vieno trobesių balko
no į jus leopardiškai spokso va
sarnamio šeimininkė ir galvoja, 
kiek iš jūsų galima išspausti pi
nigų; apačioje šnypščia ir ran
gosi šeimininkas, tikinantis, 
kad be tukstanties litų ir va
sarnamis nesąs vasarnamis, o 
kažkur nuošaliai, prie kito va
sarnamio, sėdi ir tylėdamas šyp
sosi antras vasarnamio šeimi
ninkas, kuriam jums lemta pa
kliūti į nagus, jei jūsų dar ne
spėjo praryti pirmąsai.

Turiu jums pasakyti, jog kad 
ir ne drąsiausias būdamas žmo
gus, tačiau pasitikt su leopardu, 
tigru ir gyvate aš lengviau su
tikčiau... Gyvatę gali trenkt kir
viu per galvą, o j leopardą gali. karvę, melžkite — štai ir pieno 
paleisti du geru šūviu, o tigras 
po tokios nemalonios istorijos 
pats išnyks.

Nuomuojant vasarnamį, tokių 
P 
jus pradėsite nuo to, kad barkš-’šite 
tylėsite kirviu šeimininką, pa- j - 
šausite šeimininkę, o kaimam- gan 
uis šeimininkas išnyks jums iš j —Kodėl gi-ne? 
akių, tai visas tas dalykas baig-1 vežkite iš miesto 
sis ne vasaros poilsiu gamtos sveiki, 
prieglobstyje, bet atskirame 
užrakinamame kambaryje. Tie
sa, atskiruma atiduodama jums 
visiškai nemokaipai su valgiu, 
šviesa ir kuru, tačiau tasai po
ilsis gali užsitęsti dvejus trejus 
metus, o tųt žmogui, užimtam , ninko nėra, 
nuolatiniu darbu’ — labai nepa- j „Kaipgi tat 
togu...

Todėl jus pradedat 
derybas, jei tik galima pavadin-j

bus...
—O kitaip kaip nors ar nega

lima butų kas padaryti?
—Vadinasi, kaip tai: kitaip? 

iriemonių griebtis netenka. JeįjAr be karvės? šuns juk nemel- 
no mirt + lzn/4 • Gito Ii o IzuVVDG IHUl’U 11 niil. Be karvės negalima...

O mėsos čia galima bus

Galima. Atsi- 
ir valgykite

—O mėsinipkas čion neatva
žiuoja?

—Mėsininkas? Ne. Manufak- 
turistas čia vienas nuomojasi 
vasarnamį — tai per jį manu
faktūros galima gauti... O mėsi-

be mėsos, be
1 pieno, be žuvies... Ką gi mes val- 

taikos I gysime?
j —Gi kas ką nori, tą ir valgo, 

ti taikos tokias derybas, po ku- Mes vasarnamį be stalo nuomo- 
rių viena pusė iš pradžių tveria-1 jame.
si už galvos, paskui už kišenės, į —O kaip pas jus čion iš mies-
paskui vėl už galvos, o antroji to važinėja?
pusė nesitveria nieko, bet eina ■ 
gerti arbatos.

—Gi kaip papuola —kas bend- 
, rai, tik rankpinigius duoda ir ne 

Prieš jus — trobesys, iš tolo atvažiuoja, kas eina pėsčia, o 
primenąs gyvenamąjį butą: vie- kas bendrai atvažiuoja ir iki 
na siena su balkonu, antrą pusę' vasaros galo sėdi... Musų vasa-* 5pakeičia paremti į stulpą rėmai rotojai ramus, be reikalo ne- 
l>e stiklų, trečios pusės vietoje mėgsta trankytis...
riogso du nuogi medžiai, o ket-j —O kiek norėtumėt už vasa- 
virtoji laikosi ant didelės duo- rą?
bės su padvėsusia kate vidury.1 • ___ ________

—Sakykite — atsargiai kląu-1 čia šeimininkas žvilgįters į 
siate — tai bus šitas vasarna- šeimininkę, truputį pagalvos, 
mis? H*“"1--------i

—Tai bus šitas— sutinka šei
mininkas. —Su patogumais dar- ( 
gi.

—Keista... Jei jus laikote per 
patogumą štai šitą padvėsusią 
katę duobėj tai man tokio 
baldo maža. t

—Galima dar vieną atgaben-

—Kiek norėčiau?

PARYŽIUS PAGERBĖ CHICAGOS ARTISTĄ. — Chicagos 
artistas Willington J. Reynolds savo studijoj prie 3 E. Chestnut 
St., Chicago. Jis gavo Paryžiuje sidabrinį medalių už savo pie
šimi “Avė Maria”, kurį galima matyti šiame paveikslėly.

—Kaip aš jums dėkinga, p. 
Kokoškine, —kartą glebnai pra
dėjo kalbėti našlė, — be jūsų aš 
nieko nebūčiau galėjusi pada
ryti. Jus stebėtinai protingas ir 
apsukrus žmogus!

—Taip, strategija link sausai
nio Kloco aš panaudojau tesin- 
gą, bet, tikėkite manimi, aš ga
liu bufi kukliu ir ištikimu nu-

<

Nuo Odos Skaudamų 
Vietų

Jis prašalina niežėjimą iš sykio 
yra labai minkštinantis ir gydantis 
kur tik yra oda sužeista arba parau
donavusi. Daug kentėjimų nuo viso- 

. kių odos ligų galima išvengti varto- 
i jant laiku šias puikias gyduoles. Ca- 
dum Ointment yra geras nuo gydy
mo išbėrimo, spuogų, šlakų, skaudu
lių, išbėrimų, suskirdusios odos, karš
čio, pilės, pučkų, slogų išbėrimų, ša
šų, dedervinių, jsid ieškinių žaizdų, 
užgavimų, skaudulių, nudegimų ir tt.

z-J--- - ■-------------------------------
I

, Simpatiškas—Mandagus—Gercs-

—Juk už septynis šimtus litų 
mėnesiui mieste kokį nori 
gali gauti!

—Gyvenkit mieste...

butų

rnylėtiniu, — atsakė Kokoški
nas, imdamas abi šeimininkės 
rankas.

Tvirtovė iiasidavė maž-daug 
be joKio pasipriešinimo.

—Padauža 11.1

iown oi 
Lake

Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-> 

jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon,

* G. Benošius
1616 W. 47th Street

į —Katę? Dėkui, nėra reikalo. 
O kodėl jūsų vasarnamis be sie- 

I nu?
—Kaip be sienų? O čia argi 

• ne siena?
—Na vieną matau, antra yra, 

o kur gi kitos?
—Ko jus norite? Juk aš ne

galiu jums už tūkstantį litų pri
statyti tris dešimts sienų. Kiek 
| turiu, tiek duodu. Kam reika- 
jlinga vasarą siena? Nuo jos 
Įtik karšta daros ir musės vidu-
ry veisiasi.
—Na, o vandens ar turite?

—Vandens? Turime. Lietinio 
vandens; gero. Pereitą vasarą, 
kai lietus lijo dvi savaites, tai 
visi vasarotojai vaikščiojo šlapi.

i Net maudėsi pačiame vasarna- 
■ myje. Vandens yra kiek tik ga
na.

—0 upelis netoli yra?
—Kur gi nebus. Už kokių 

astuonių verstų didžiausia upė.
—O žuvies ten ar yra? •
—žuvies? žuvies nėra.
—Kur gi ji, ar ne į miestą 

bus iškeliavusi, ‘ ‘Metropolyje”, 
gal gyvena.

—To nežinau, kur gyvena, 
žuvies gausite krautuvėje. Kil
kes.

—O krautuvėlė kaip reikiant?
Viso yra?
—Aš gi sakau kad yra kilkių.
O daugiau nieko?
—Kas gi duos daugiau? De

vyni šimtai dvidešimtaisiais me- 
„tu.:

' NUSIGANDĘS KARALIUS.
— - Ispanijos - karalius Alfonso, 
prieš \ kurį nuolatos šiaušiasi ,... .
jo pavaldiniai. Dabar tapęs su- tais vfenas ^vasarotojas; neati- 
sektas suokalbis nužudyti jį dengtą dėžutę paliko ir išvažia- 
pagelba bombos ir jis rbijosį vo, o vienas senukas tą* dėžutę 
gryšti iš Barcelonos i savo so-*paėmė ir krautuvėlę atidarė../”' 
alinę Madridą, kad kas jo ne-' Ketvirtą vasarą vis tą pačią dė- 
užmuštų k.ly ar sugryžus na- žutę pardavinėja —nieku budu 

negali parduoti. Bandė štuko- 
mis pardavinėti — dvi kilkes

užmuštų kely ar sugryžus 
mo.

i užrūkys papirosą ir griežtai pa
reiškia :

—Po du tūkstančiu. Už vasa
rą. Ir uz dvi vasaras pirmyn.

Pamačiusi, kad jūsų akyse at
sirado nusistebėjimo ir baimės, 
šeimininkė dar prideda:

Tik todėl du tūkstančiu pra
šome, kad žmogų Jerą matome 
—ir jo bijosis ir mus bijosis. Iš 
kito keturius paimtume ir už 
šešerius metus pirmyn...

Kas gi jums duos tiek pini
gų ?—pasipiktinę pastebit.

—Kas duos? Jus duosite.
Susierzinę drebančiais žings

niais jus pradedate žiūrėti kitus 
vasarnamius. Vienintelis pato
gumas, kurį jums sutinka duoti 
kaimyniniame vasarnamyje, tai 
didelis pririštas šuo didumo su
lig jaučio.

—Kam gi man reikalingas jū
sų šuo?

—Kaip kam? O jei vagis už
puls — tai jis atkąs jam galvą.

—Atsiprašau, juk pirma, ne
gu užpuls vagis, jis mus visus 
apkandžios. e

—čia jus tiesą sakote. Pernai 
metais ne tik svetimus — ir sa
vuosius kasdien kandžiojo. Po
nui vienam tiesiog kiekvieną 
dieną kelnes plėšdavo. Tiesiog 
skaudu pasidarė žmogui; pri
ėjęs prie jo ir sako —imk, šu
nie, geriau pinigais,' tik duok 
kelnėms ramybę...

Mokėti vasaran, kartu su šu
nim reikia pustrečio-tūkstančio. 
Kitame vasarn. viskas kaip rei
kiant, tik stogo trūksta. J ru
denį šeimininkas žada dengti, 
tik pasakyti tikrai dar negali: 
per daug jam reikalų yra. Už 
stogą žada numesti penkis šim
tus litų ir prašo tik trijų tūks
tančių.
18 R 68
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.Pavaikščioję valandą, jus vis 

vįėn atsidursite prie pirmojo 
Šeimininko ir pradedate sunkias 
derybas.

—šeimininke, a šeimininke!
—Nu?'
—Imkit tūkstantį.
—Nė manyt nemanau.

Trumpiau sakant, kada jus po 
trijų dienų imsite skųstis pažįs
tamam, taip pat nesenai važinė
jusiam samdytis vasarnamio, 
kad iš jūsų nulupo du tūkstan
čiu, kad vasarnamis be sienų, o 
šaliai vasarnamio visa gamta 
reiškiasi padvėsusioje katėje, jis 
j avydėdamas pažiuręs į jus ir 
atsidus:

—Ko jus skundžiatės? Padvė
susi katė ,sakote? O kų jus pa
sakysite, jei aš pasisamdžiau 
vasarnamį, kur teks gyventi 
kartu su dviem gyvais arkliais? 
Sienų nėra sakote? O jei mano 
vasarnamio grindys prigrūstos 
rastų ir tik per juos teks kasdien 
šokinėti? Gamta, sakote? Dė
kui jums už tų pačių gamta, jei 
man teks kasdien po aštuonioli
ka verstų pėsčiam žygiuoti! Jei 
jums savęs gaila —tai jus pir
ma į kitus pažiūrėkite, ka jiems 
lėmimas nulėmė. .

o aš išeisiu gyventi pas draugų. 
—Ką jus, —užprotestavo šeimi
ninkė, — jus toks malonus įna
mis. Priegtam ju^ų kambarys 
tetai per mažas. Kas kita, jeigu 
Klocas išsikraustytų..

—Žinote, aš tų reikalų sutvar
kysiu. Už penkių dienų Klocas 
liuosa valia apleis kambarį. Pa
likite man.

—Ak, kaip aš busiu jums dė
kinga. Tik be policijos... Aš la
bai bijaus policijos.

Kokoškinas paėmė ponios von 
Zon rankų ir karštai prispaudė 
lupas prie tos vietos, kur papus
tai daktarai pulso ieško.

Našlė paraudo, bet rankos 
neatitraukė ir net primerkė 
akis, kaip katutė mėsos šmotų 
suėdusi.

Tą patį vakarų Klocas gulė
damas lovoje pergyveno kelias 
baisias minutes. Ant baltučio, 
kaip sniegas, antvalkalo tupėjo 
didelė blake. Senukas paėmė 
blakę, padėjo jų ant popierio.la
po ir pro padidinantį stiklų pra
dėjo ja stebėti. Abejojimo ne
galėjo būti: tai buvo tikra bla
ke. i < 2

nis ir pigesnis už kitų 
patarnavimas

EUDEIKIAI
Pagraby Vedėjai

Didysis Ofisas: ' 
4605-07 S. Ilermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS 
4904 W. 14th Str., Cicero. 

Tel. Cicero 8094

T

MOTERIS ISVENGE
OPERACIJOS

Dideli Skausmai ir Kentėji
mai Prašalinti Vartojant 

Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound

Strategija
(Šaržas) *

lengvos Kplkeno rankos,Iš
vokiečiuose yra labili populiarus 
sekamas pasakojimas:

Leitenanto von Zono našlė iš
nuomavo du kambariu. Viena
me kambaryje gyveno buvusis 
valdininkas Klocas, o kitame — 
buvusis rusų karininkas Kokoš
kinas.

Klocas buvo labai netikusio 
budo, visuomet ieškojo prieka
bių ir1 savo išvaizda priminė 
piktą ir seną buldogą.

Kokoškinas buvo ne tik ne
blogos išvaizdos, bet ir labai ma
lonaus budo. Tarnavo jis elek
tros stoty j ir už kambarį mokė
davo be užvilkimo.

Kartą ari t frau Zon užėjo at
virumo momentas ir ėmė ji Ko- 
koškinui skustis:

—Ak, aš taip nelaiminga! Aš 
turiu gan pasiturinčią teti< Ji 
rengiasi. iš Hamburgo, Berli^an 
atvažiuoti. .- Aš gorėčiau ją ^)as 
save priimti, bet f nėra vietos. 
Kloco kambarys jai-kaip ‘tik 
tiktų, bet tas nemalonus senis 
iš) čia niekuomet neišsikraustys.

—Na, ką jau,— melancholiš
kai tarė Kokoškinas
jūsų teta užima mano kambarį, nio kambaryje.

tegul

Klocas išvertė savo lovą, sude
gino blakę ir visu pusvalandžiu 
nuėjo vėliau gulti, negu papras
tai, ko jis nebuvo padaręs per 
paskutinius 20 metų. Bet už
migti negalėjo: jarų vis rodėsi, 
kad jį kandžioja šlykštus para
zitai. Tik apie pirmą valandą 
nakties jam pasisekė užsnūsti.

Staiga už sienos pasigirdo 
stiprus kaimyno knarkimas, 
įtūžęs Klocas ėmė mušti į sieną 
savo kumščiu.

—Kas pasidarė? — pasigirdo 
mieguistas balsas.

—r—Jus baisiausia knarkiate, 
aš negaliu miegoti.,

—Meldžiu man atleisti, pasi
stengsiu ne knarkti ,bet aš ne
galiu apsieiti be miego .

Už kelių minučių vėl pasigir
do garsus kanrkimas, kuris ga
lutinai suardė Klocui miegą.

Ant rytojaus jis griežtai pa
reikalavo šeimininkės, kad pa
staroji pašalintų tą netvarką.

—Bet ką aš galiu padaryti ?— 
sušuko poniįvon Zon: — Blakė, 
tur bul, jus iškįr^nors atsine
šėte ,o uždrausti p/Kokųškinui 
knarkti aš negaliu.

Klocas dėl knarkimo ir bla
kių penktoje dienoje išsikraus
tė į kitą vietą, o pas frau von 
Zon iš Hamburgo atvažiavo tur
tinga teta, kuri apsigyveno se-

GYDOME VYRUS
$50 & $10

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

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yra 
ga
gate ir 
n e u ž 
nėdinti ? 
norite 
veikti ?. 
kitę prie ma
nos dėl pil
no laborato
rijoj išegza- 
mmavimo.

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, egzaminui 
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 nupuolli- 
siems dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gere 
ir teisingo gydymo.

“606” “914”

Dr. W. R.
Register, 

109 N. Dearborn 
St., 12 augštas 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių.

pavojin- 
Ar ser- 

esate 
g a - 

Ar 
pas- 

Atei-

Lima, Ohio. — “Aš noriu pasaky
ti jums, kaip jūsų gyduolės man pa

gelbėjo. Dar ilgi} 
laikų aš kentėjau 
nuo didelių skaus
mų nuo uždegimo 
ir aš taip buvau 
menka ir būtinai 
norėjau pasveikti. 
Mane nieks nega
lėjo dasilytėti arba 
pajudinti, turėjau 
didelius skausmus 
slėpsnuose ir ne
galėjau dasilytėti 

Aš negalėjau gerai
išsitiesti, kad mane novarstytų skaus
mai. Aš jau gydžiausi per tūlų lai
ką ir* paskiau manz pasakė, kad tu
rėsiu eiti ant operacijos. Aš netikiu 
j operacijas ir tuo pačiu laiku ąš 
daug skaičiau apie Lydia E. Pink
ham’s Vegetgble Compound. Aš pa
sakiau apie tai savo vyrui ir būtinai 
sumaniau jas pabandyti. A/ greitai 
pajutau, kad jos. man pagelbsti. Di
delis kentėjimas nuo manęs prasiša- 
lijo, taipgi nustojo gelti kaulai. Aš 
turiu gerą apetitą ir jau daugiau 
sveriu. Vartojamas tų gyduolių, tai 
geriausias dalykas kokį aš padariau. 
Aš jaučiu taip kaip išgelbėjusi savo 
gyvenimą ir nesidroviu pasakyti sa
vo draugams. Jos išgelbėjo mane nuo 
sunkios operacijos ir dabar dar aš 
jas vartoju”, — Mrs. Ethel Thurston, 
324 Noytff- Pine St., Lima, Ohio.

T1KRA PAGELIU
Įčirškimai tiesiai į gyslas laike 

užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (jčirškimas gyduolių į 
gyslas) surevoliucijonizavo visą 
medikalę praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius i{ geriausius 
serum, čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi speciales interve
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoj u naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir | 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite I 
prie dėkingų ir užganėdintų pači- I 
jentų, kurie kasdien pripildo ma- | 
no ofisą. Ateikite Šiandien dėl | 
dykai pasitarimo.

Ofiso? valandos nuo 9 ryto iki 
5:30 vakare. Utaminke, seredoj ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Neda
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DR. W. R. REGISTER
109 N. Dearborn St., 

CHICAGO, 1LL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RU 
SIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

Kam-jum mokėti augštas kainas, kad galite pirkti daug pigiau 
tiesiog nuo išdirbėjų. Ateikite pažiūrėti,'kurie norite pirkti gerų fur- 
ničių. Mes galime užganėdinti .teisingu patarnavimu. Darbą ir ma
teli j()lą garantuojame, musų kostumeriai tą patvirtins. Musų ilgų 
mėtų patyrimas geriausias, užtikrintas.

Globė llpholsterhig Furnilure Co.
6637 South I lalsted Street

Telephone Wentworth G890



Sugestija Tautų ir 
Draugijų Gyvenime 
----------------------------- (Sekant d-ru R. Ro^h’u) -----------------------------

Sugestija — tai pašalinio as
mens valios veikimas žmogaus 
viduinio gyvenimo, arba kitaip 
sakant, sielos gyveninio. Tai ne
suprantamas vieno žmogaus va
lios veikimas kito žmogaus 
sielos gyvenimo, jo proto, 
vaizduotės, • valios ir jaus
mų. Galima gyvenime kas
dien pastebėti, kaip kartais
žmogus pats nesijausdamas
pasiduoda kito žmogaus valiai. 
Taigi, kiekvienas žmogaus vei
ksmas, turįs įtakos kitiems 
žmonėms, yra sugestijos aktas.

Per sugestiją galima veikti ir 
fiziologinį gyvenimą. Aukščiau
sia sugestijos laipsnis — tai hip
nozė. Hipnozė visai paraližuo- 
ja žmogaus valią. Žmogui, ku
ris yra hipnozės stovy, ducjk 
gerti vandens ir sakyk, kad tai 
labai gardus vynas, jis gers ir 
gėrėdamasis sakys, kad labai 
gardus vynas. Per sugestiją 
galima paveikti ir kolektivo va
lią. - Galimas paveikimas at
skirų luomų, klasių, minių ir vi
suomenės.

Nemažos reikšmės čia turi ir 
įvairios gyvenimo aplinkybės, 
kurios taip ar kitaip palenkia 
žmogaus valią. Ypač tas apsi
reiškia žmonėse svetur apsigy
venusiuose. Jie stengias prisi- 
taikint prie tos šalies žmonių 
budo, papročių ir gyvenimo są
lygų. Taikindamiesi visas savo 
dvasios ypatybes pakeičia, ir to
dėl jiems rodosi, kad tie žmo
nės, kurių tarpe apsigyveno, 
niekuo nesiskiria nuo tų, kurių 
tarpe gimė ir augo. Tyrinėda
mas žmogus w svetimos šalies 
gamtą, ją taip pamėgsta, jog 
pasiduoda jos įtakai. Galutinai 
gi žmogaus pasauliožiura su
sikristalizuoja tik klimato, pa
šaukimo ir gyvenimo aplinkybė
se. • . ‘

Kartais atsitinka, kad staiga 
visos tautos ūpas pakitiėja, 
nors tam jokios fizinės priežas
ties nėra, čia veikia nematomi 
tik jaučiami kažkokie ryšiai, 
kurie nuo vieno į kitą žmogų 
tęsiasi, šie ryšiai didžiausiu 
stropumu perduodami kitiems. 
Šis perdavimo stropumas suda
ro sugestijos slogutį ir psicho- 
zą‘).

Nuomonės visais svarbiais gy
venimo klausimais daugeliui 
žmonių turi būti bendros. Ir val
stybė įsivazduojama kaipo visų 
bend radar biavimas.

Valstybės viršininkai, lyg ko
kie autoritetai, veikia mases ir 
sutvirtina pačios valstybės idė
ją. Kartais siekia valstybė sa
vo tikslų ,aiškiai ir logiškai pa
teikdama nuomones, kartais gi 
griebiasi sugestijos.

Kai kuriems žmonėms labiau 
suprantamas įkalbėjimas, ne 
kaip logiškas įrodinėjimas. Ir 
dažniausiai valstybes savo tiks
lų siekia tik sugestijos pagalba. 
Tokie tikslai negali būti visų pi
liečių tikslai.

Piliečiai valstybės sugestijai 
pasiduoda dar mokyklos suole 
sėdėdami. Didelės reikšmės .čia 
turi ir partijų kovos. Dažniau
siai gyvenime jau esti taip: 
jeigu kuriai srovei pasisekė savo 
pasauliožiurą kank .nors pačioj 
jaunystėj įdiegti,-tai to žmo
gaus gyvenimas jau teks pasi
liks ligi galo. Todėl ir yra sa
komą: lenk medelį, kol zjaunas. 
Didelės įtakos turi skaitymas 
kpygų, kurios supažindina mus 
su svetiipomis šalimis. Todėl 
daugelis pasiduoda valstybės su
gestijai skaitydami istoriją.

Labai veikia piliečius ir įvai
rios patriotinės iškilmės, įvai
rus protestai. Lenkų puolimas 
į Lietuvą 1920 m. tokia sugesti

ja veikė visą - tautą, jog visoj 
Lietuvoj buvo toks karingas 
ūpas, koks retai kur sutinka
mas. Religija valstybes gyve
nime irgi turi sugestijos jėgą.

Atsiminkim tik nacionalinių 
bažnyčių kovas, kurios nuo senų 
laikų tęsiasi! *

Pati valstybė daugiausia vei
kia žmogaus gyvenimą. Pir
miausia čia sveria kariuomenė. 
Kariuomenėj stengiamasi įvai
riomis bausmėmis panaikinti 
prieš valstybingumus ir auklėja
mas valstibingumas, kurs be 
abejo turi reikšmės ir vėlesnia
me žmogaus gyvenime.

Galingiausiai šiais laikais su
gestija apsireiškia per laikraš
čius. Užtenka tik gerai sugal
votą žinutę paleisti per laikraš
tį, žiūrėk ,padaro labai didelės 
įtakos žmonių vaizduotei. Jeigu 
spauda valstybės rankose, tad 
galima sakyti, kad ir visas žmo
nių gyvenimas jos rankose. Kai 
kada valstybė savo nuomonėms 
apsaugoti įveda cenzūrą. Cenzū
ra taikoma tiems elementams, 
kurie nepasiduoda sugestijai, 
bet stengiasi kritingai galvoti. 
Valstybė ,norėdama, žut-but ap
saugoti savo nuomones, savo au
toritetą, tveriasi ir kitokių prie
monių: trukdo susirinkimus ar
ba visai uždraudžia. Kartais' 
žmonės, kurie veikia prieš vals
tybės sugestiją, baudžiami.

Dėka technikos pažangai be
vielių telegrafų ir telefojių sri
ty, sugestija dar žymiau pasi
reiškė.

Taip pat veikia ir valstybės 
turtingumas. Turtingumas vi
siems atskleidžia valstybės ga
lybę. Kaip valstybės vėliava, 
reiškianti valstybinės minties ir 
vienybės simbolį, esti gerbiama, 
taip ir valdžios viAunė daugelio 
gerbiama.

Patriotiškos dainos ir muzika 
irgi stengiasi paveikti. Iškilmių 
pabaigoj visados pasigirsta 
triukšmingas “valio”, kuris vi
sus dalyvaujančius sužadina 
bendram džiaugsmui, darbuį ir 
pasiryžimui. Sugestingai vei
kią parašai esti ir plakatuose; 
jais stengiamasi paveikti žmo
nių jausmus ir valią, bet ne pro
tą.

Didžiausių perversmų laikais, 
kiekvienas oratorius, baigdamas 
kalbą, didžiausiu ųntuziazmu 
šaukia: “Tegyvuoja tokia ir to
kia partija!” Didelės minios se
ka vadus ,o jų dvasia ir jausmai 
gaudžia iškilmingu šauksmu: 
“Tegyvuoja!” (

Valstybė visais* budais sten
giasi įkalbėti savo tikslus valdi
niams. Aiškiausiai tas apsi
reiškė per karą, kada buvo dali
nami įvairus aukso kryžiai.

Pasaulinio karo sugestija — 
tai kitų valstybių karo šlykšty
bių inscenizavimas. Šios propa
gandos veikimas buvo be galo 
didelis. Be šios valstybių arba 
tautų sugestijos esti kitos, ku
rios "irgi didelės reikšmės turi 
žmonių gyvenime.

Tai papročiai.
Pavyzdžiui, rūbų siuvimas 

kasdien keičiamas. Šis “madų 
gaudymas” vyksta visai be mu
sų noro. Jei kuris šiam prieši
nasi, tai jis esti kitų pajuokia
mas ir galiausiai esti priverstas 
pasiduoti šiai sugestijai..

Labai sugestingai veikia žmo
nes kunigo, vienuolio, kario ir 
kt. rūbai. Kartais sugestija 
būna taip aiški, jog net juokų 
žurnaluose esti pašiepiama.

Valdančios partijos nori, kad 
jų sugestijai pasiduotų visi pi
liečiai, nepasiduodantieji esti 
persekiojami, kišami kalėji- 
muosna ir 1.1.

[“L.’4 Viena žemės tyrimo 
sritis iki šiol žmogaus buvo sun
kiai nugalima — tai jos mata
vimas. čia žmogus, it vabalas, 
rėplinėjo, sunkiai sau reikalin
gus davinius išgaudamas; kar
tais tekdavo net skardingose, 
raistingose vietose visiškai jų 
išsižadėti. Vartojami instru
mentai leido tik artėti niekad 
neątsiekiamam tikrumos idealui 
bet patį darbą mažai ką lengvi
no. Metų metai sunkaus, var
gingo ir nuobodaus darbo! Ir už 
šį žemiau aprašytą, būdą — iš 
aukštumų žemę matuoti —kiek
vienas matininkas su padėka 
minės jo išradėją \prof. R. Hu- 
gershoff’ą.

Ne vienas didžios svarbos, ge
nialus išradimas sulaukia kurio
zų, ir šį kartą jų buvo. Prūsų 
matininkystės direktorius pa
reiškė, kad tai visa pamišusio 
sakso klajonės, nes nieko pana
šu nesą galima įvykdyti. Spe
cialistų komisija tikrino šios 
mašinos, pavadintos autokarto- 
grafu veikimą. Vieta parinkta 
skardinguos Hazzo kalnuos. 
Prof. Hugershoff’as, iš orlaivio 
padaręs nužymėtos vietos nuo
trauką, į antrą, savaitę davė ko- 
misi j ai šiosv vietos žemlapį su 
horizontalėmis (žemės pavir
šiaus sluoksninėmis linijomis). 
I trečią mėnesį padėjėjų lydi
mas grįžo žymiausias vokiečių 
specialislas topografas. Komisi
ja pripažino abu darbu vienos 
vertės! Bolševikai pirmieji šią 
mašiną įsigijo karo tikslams.

AMERIKOS MOKSLIN1N KĖ. —, P-lč Florenee Sabin, 
psichologijos profesore John Hopkihs medicinos mokykloje. 
Ji yra pirmutinė moteris, kurią priimta Amerikos Mokslo 
Akademijon. (Fotografija perduota telegrafu — telepix fo
tografija). ; ■ f

Sugestija užtinkama studen
tų draugijose ir ją galima pava
dinti srovine arba geriau “pa
žiūrų” sugestija. Tokių drau
gijų studentai sugestijos slogu
čio slegiami įsitaiso blizgančius 
herbus ,raudonas, žalias ir kt. 
kepuraites arba įeina tradicijon 
alaus stiklas ir t.t.

Sugestija veikia ir atskirų 
žmonių gyvenime. Yra seimui 
kurių pažiūros esti griežtai prie
šingos visados (dvasininkai ir 
kumečiai.) “Kiek galite artimes
ne^ nuomones tdrėkite musų 
nuomonėms!” — štai valdančio
jo sluogsnio šauksmas.

Medicinoje irgi didelės reikš
mės turi sugestija. Daugelis gy
dymo būdų vien tik sugestija 
vadovaujasi (homeopatinis). 
Jau pats asmens pavadinimas 
“daktaras” turi sugestijos, juo 
labiau titulas: specialistas, pro
fesorius, slaptas patarėjas ir 
t.tt. štai'kodėl ir veržiasi prie 
titulų.

Visų laikų kunigai ir medikai 
visais laikais buvo supami ko

kios tai aureolės, tamsaus ru
ko... Ir šiandien sodiečių ‘tarpe į^auka? 
randasi šarlatanų, profanų dak-i 
tarų, kurie gydo žmones “nu- 
kalbinėjimais”.

Sugestija apsireiškia per laiš
kus ir musų judėjimais. Vieno tam tikrose 
žmogaus jausmai veikia kito braižuoklis. 
žmogaus jausmus. Jokia suges- rodo,. kad tiek svarstuvas, tiek 
tija, joks įkalbinėjimas nevel- braižuoklis dirba brąĄymo dar- 
kia tik tada, kada žmogus logm- ^ą. Matai nubraižyta žemės 
gai galvoja. Visi dvasios galiu- nuotrauką, kokią matininkas 
nai tik todėl žinomi, kad jie, padirba, savo matavimus popie- 
nepasiduodami viešajai nuomb- ron pernešdamas., žodžiu, tai 
nei, naujas mintis skelbė. Yra yra tam tikros rųšies panto- 
žmonių, kurie savo mintimis už- grafas (garniasnapis). 
krečia kitus žmones. Tai įžy- j 
mieji partijų ir sektų vadai. 
Ginglas prieš daugumos suges
tiją — tai nekantrumas. Ne
kantrumas mažumas $augo nuo 
visiško sustirimo didesnėje 
tautoje.

Prakilnios mintys nepasiduo- 
duoda sugestijai, jos nevergąu- 
damos siekia savų tikslų. Tik, 
clėja, tų prakilnių minčių labai 
ir labai maža. 0 jei ir pasireiš
kia, tai jas slopina “galingieji”.

(“Kultūra”).

Autokartografas
(mašina-matininkas)

I Kol kas mes nežinom, kokiu 
budu šis pantografas veikia. 
Prof. Hugershoff’o aiškus nuro
dymai mums atidaro akis. Jis 
sėdasi priešaky mašinos ir nu
rodo mums į akinius: per juos 
mes galim, taip sakant, pažvelg
ti aparatui į širdį: matai plotą 

liaukų, sodžių su bažnyčia, vieš
kelį, dirvas, kiek n iško; ir tai 
viskas viso vaizdo aiškumu. 
Elektros šviesa nušviečia musų 
per Trieder’io binoklį (steres- 
kopą) stebimą paveikslą. Pa- 

, J prasta’rankena nustatome nu 
sų akinjis atsakantį <<Jj, o an
tru paspaudi.— joms atsi- 
kantį matymo ryškumą. Tuo 
tarpu, prof. Hugershoff’as nu-

Šiandien ji dirba visose pažan
gesnėse valstybėse, ypatingai I 
matuojant didžiuosius Pietų ir 
šiaurės Amerikos ir Afrikos 
plotus.

Man teko arčiau ši mašina pa
žinti. Mes džiaugiamės stulpų 
gariniu kaltuvu, kuris tiek daug į 
sutaupo pinigui ir laiko; manau 
šis naujas Radimas šiuo at
žvilgiu turės mums didesnės 
vertės. Musų Lietuvos plotas 
dar nėra tiksliai išmatuotas 
mes neturime topografinių ša
lies žemlapių, o juk jie yra rei
kalingi tiek karo valdybai, tiek 
kulturtechnikos reikalams (sau
sinimui, drenažamas ir t.t.) Mu
sų miškai stovi nematuoti; nei 
tikslaus jų sąsta/to, nei jų pla
nų mes neturime (apie šio 
aparato vertę miško tvarkoj, 
ypatingai miško taksacijo^ vė
liau parašysiu). Atliekant dar 
pas mus tokiu plačiu maštabu 
žemės matavimo darbus (dvarų 
daly mus, sodžių skirstymas, 
miškų tvarkymas), šis naujas 
būdas padarytų galimą planin- 
gesnį vienkarti visos šalies ma
tavimą; tat žymiai pagreitintų 
ir papigintų visą darbą. Norė
damas duoti šios mašinos bend
rą vaizdą, paduodu čia-1\ Schu- 
mąuifo straipsnį, įdėtą “Ib’esd- 
ner Anzeiger” 1923 m. spalių 
17 d.

»
Nesenai esam trumpai prane

šę, kad Tharandt’o Aukštosios 
Miškų Mokyklos prof 1)>. R. 
HugershoiT’ui po ilgų metų 
darbo, pradedant mechanikos ir

optikos firmai G. Ileyde pavyko 
išrasti didelės vertės mašiną, 
kuri leidžia matuoti žemę iš pa
darytų orlaivy nuotraukų, dirb
ti žemlapius su horizontalėmis 
ir perpendikuliariais piuviais.

Matyti darbe šią mašiną pa
čiam, truputį įdSjus sumanumo 
'į trumpą laiką* išmokti ją val
dyti — yra tai tikras pasigerė
jimo dalykas, sujungtas bend-
'rai su aukšta pagarba jos iš- 
Iradėjui. Jau pirrnaj mašinos
1 pamatymas stebina. Matai
prieš save šešių kv. metrų, me
talinį keturių kojų, labai pai
nios konstrukcijos stalą: šim- 

liai įvairių tūtelių, 
I ratelių, plieninių 
. “šuniuku’ 
specialisti

svarstuvų, 
spyruoklių, 

” ir įvairių kitų (ne- 
ui), mažai žinomų mė

Halinių dalelių ir jų pavadinimų; 
' kairėj ir dešinėj stovi pakiliai iš 
i vidaus apšviesti konuso pavi
dalo spyruokliai. jie panašus į 
tvano laikų žvėris, bet pati ma
šina yra simetringa; kairioji jos 
pusė pilnai atsako dešinėj. Prie
šaky tenka matyti stereoskopi
niai akiniai su dviem į vienas 
antrą panašiais paveikslais, ar
čiau pažvelgęs, matai, kad tai 
iš orlaivio nuimta žemės nuo- 
_____ Nuėjus į mašinos už
pakalį, matai ant stalo plokštės 
ištemptą ^didelį popieros lapą. 
Ant jo pakibęs ilgas dvigubas 
svarstuvas, kurio skerspiuvy 

pavažėlėse yra 
Brėžinys popieroj

kreipia musų dėmesį į stovintį 
paveiksle, ties bažnyčios bokš
tu, smailius formos balionėlį. 
Tai matavimo ženklelis. Aure, 
jis pradeda skrajoti; jis lekia 
pirmyn ir atgal vieškeliu per 
tiltą, čia ties geležinkeliu ir t.t.; 
čia jis pakyla, čia vėl nusilei
džia. Išradėjas nurodo mums 
du ratu: iš jų vienas yra deši
nėj, antras—kairėj pusėj, stalo 
briaunoj. Mes paimama juos 
rankom ir sukam dešinėn ir 
kairėn, kaip nurodo vedėjas'. 
Abudu ratai su rankenų ir sky- 
ruoklių pagalba pabudina iš 
miego visą "mašiną, ir mes ma
tom nustebę: balionėlis taip pat 
pradeda judėti, ir mes jį kiek 
norėdami galime paleisti skris
ti upe, miško kraštu, keliu ar 
geležinkeliu; žodžiu, jo smailųjį 
galą priversti vaikščioti viso
mis linijomis, kurių tik mums 
duoda paveikslas. Toliau prof. 
Hugershoff’as mums nurodo 
ritinį po stalu; šį mes galim 
sukt kojomis, kaip puodžius sa- 

įVo stalą. .Tat leidžia balionėlį 
jkiek norint pakelti ar nuleisti. 
Nuėjęs į stalo užpakalį, prof.
Hugershoff’as įjungia panto-
grafą ir paleidžia balionėlį skra
joti: mes matome, kaip pante- 
grafo smaįgąlis viską ka per
duoda balionėlis klusniai braižo 
popieroj. Prieš musų akis vys- 
įtosi paveikslo bruožai. Mes ma
tom kaip tas pat braižiklis pie
šia horizdntales, ir brėžinys 
sluoksnių linijų darosi vis dau
giau. 'lai atsiekti galima tani 
tikromis skalomis: vienoj iš jų 
galima rasti nustatyto punkto

nuo juros paviršiaus aukštumą 
(virš. Nr. N.).

Prof. Hugershoff’as paaiški
na, kad abidvi nuotraukos yra 
padarytos iš orlaivio, savaime 
suprantama, iš įvairių vietų, tik 
veik to pat aukštumo. (Tokiu 
budu abidvi nuotraukos 
yra truputį nepanašios, kaip tai 
apskritai esti stereoskopo pa
veiksluos: vienas labiau iš kai
res, antras labiau iš dešinės pu
sės yra nutraukti, tik šis apa
ratas duoda pilną nuotraukos 
vaizdą). Tam ar kitam didro- 
džiui (maštabui) turi atsakyti 
aukštumą, iš kurios, fotografuo
jama; pavyzdžiui, didrodžiui 
1:10.000 yra reikalinga ,kad or
laivis lėktų aukštumoj maždaug 
1600 metrų. Didrodžiui 1:25.000 
reikalinga maždaug 3.000 met
rų. Orlaivis perskrenda vietas 
maždaug lygiagrečiais keturių 
kilometrų atstumo keliais. Veik 
kas kilometras laisvai iš rankų 
žvalgo nuimamos trisdešimties 
laipsnių nuožulnumo nuotrau
kos kaip galint tiesiu kampu 
skridimo linkmei. Pažulpios 
nuotraukos apskritai duoda brė
žiniui daugiau naudingų smulk
menų. Bet vis tik patariama 
kartu ar vėliau padaryti taip 
pat tiesias nuotraukas; jos tam 
tikru filmų aparatu eilėje nu
imtos duoda puikų žvilgsnį j 
vaizdą, ir leidžia patikrinti, o 
jei reikalinga — iš akies pa
taisyti nuožulniąsias nuotrau
kas, Tokiu budu kuo ne visiš
kai panaikinamas topografui 
reikalingumas arčiau pažinti 
nutrauktą vietą.

Savaime suprantama, kad 
šios orlaivių nuotraukos ir jų 
vėlesnis apskaitymas atima 
daug mažiau laiko, kaip mati
ninkui su teodolitu ir matuoja
ma grandim. Kaip reikiant pa- 
sirengus, galima sutaupyti dau
giau, kaip 60% laiko; pavyzd., 
matininkas gali, kai yra geras 
oras, ir yra katastrų ženklų, į 
13 mėnesių tinkamai išmatuo
ti 125 gkm. didrodžiui 1:000.- 
000. Tuo laiku, kaip fotogra
finės nuotraukos šiam plotui 
pareikalaus keletos valandų, jų 
mechaniškas išskaičiavimas su 
pagalba autokartograrų ir galu
tinis sutvarkymas pareikalaus 
maždaug keturių mėnesių. Be 
to, topografonių nuotraukų 
(Messtischaufnahme) gerumas 
ir tikrumas žemės paviršiui pil
nai priklauso nuo stropumo ir 
matininko išsilavinimo. Tikru

Mokėk Pusę— 
Ne Daugiau!

ETNOLOGIJA (šerno), apdaryta $4, dabar tik $2. 
GEOGRAFIJA (šerno), apdaryta $4, dabar tik $2. -
GAMTOS ISTORIJA, apdaryta $1.50, dabar tik 75c. 
GAMTOS PAJIEGOS> apdaryta $1.50, dabar tik 75c. 
GYVULIŲ PROTAS, apdaryta $2, dabar tik $1.
KAIP GYVENA AUGMENYS, apdaryta $1.50, dabar tik 75c.
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS' IR ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS, apdaryta $1.25, dabar tik 60c.
18 ANGLŲ KALBOS LEKCIJŲ $5, dabar tik $2.50.
23 ARITMETIKOS LEKCIJOS (nuo žemiausios ligi aukščiau

siai), $3, dabar tik $1.50.
13 LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKOS IR SINTAKSĖS 

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-HUR, apdaryta $2, dabar tik $1.
MEILĖ IR DAILĖ, apdaryta $2, dabar tik $1.
PORTUGALŲ MINYŠKOS MEILIŠKI LAIŠKAI, apdaryta $1.50 

dabar tik 75c.
RAISTAS, apdaryta $2.25, dabar tik $1.10.
TIKRI JUOKAI, apdaryta $2, dabar tik $1.
VELNIO BAŽNYČIA, apdaryta $1.50, dabar tik 75c.
VIENUOLYNO SLA1*TYBĖS', apdaryta $2, dabar tik $1. 
ODINI J A, apdaryta $1, dabar tiK 50c.
iŠ MANO ATSIMINIMŲ, apdaryta $2, dabar tik $1.
MOKSLINKI SOCIALIZMO IŠS1PLĖTOJIMAS, apdaryta 75c, 
I dabar tik 35c.

Pinigus siųskite: rnoney order arba dolerius registruotam 
laiške. Kas norit kitokių knygų, reikalaukit katalogo. 
Adresuoki! (-)

Margerio Knygynas 
2023 SL Paul Avenue - Chicago, Illinois

mas autografo padaryto žemė
lapio daug mažiau pareina nuo 
jį dirbančių asmenų, juo labiau, 
kai likusiais ploteliais, galima 
visuomet darbas patikrinti.

(Bus daugiau)

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienos.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriter|.

,l" ......... ........ ................................ ’

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 fisos ligos 

------- ---------- dabar yra išgy- 
domos vartojant 
naujausj Euro- 
pinj gydymą ir 

|----------įčirškiant gyduo-
es ,<. tiesiog į 
kraują, sykiu su 

9į a kitomis gyduo-
/ fly lėmis dėl viduri-

nių gydymų. Jos 
v’80s yra ne' kenksmingos ir.

^UF^^hnri stiprią gy
dančia jėga, daugumas jų yra im
portuotų iš Europos ir kitų šalių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
ke ir taipgi žinomas vokiškas 606 
ir 914. Musų institujte tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jątf 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 rusių 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 veneriškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
paveikite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite j mu
sų ofisą, mes pagelbejom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

Ofiso valandos: Pagedėly j, Ket
verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 
5:30 po pietų. Utarninke, Sere- 
doj ir Subatoj nuo 9 ryto/ iki 8 
vakare. Nedėliomis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną.

Lincoln Medical Institute*
DR. BOWES, Specialistas ir 

Medikalis Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano 

Sekamos durys nuo Astor teatro
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dr. vaitush, o. d. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAI!

Palengvins akiu Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tmno, skaudamą akių karšti, *U 
taiso kreivas akis, uuuna katarak 
tą, atitaiso trumparegystę ir toli* 
regyatę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas.. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai nao $4.00 ir augViae 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St
Phone Rnulevard 7kss

a. i     - "■■■ , i=a=gg3BgnMxgm=ESHEsaagEaafcqag±ai^^ •'

( SATYRA IR JUOKAI
SS
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Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

Bendros Pastabos

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantį be skausmo, 
Bridge geriausio aukso. Su muse 
pleitom galima valgyti kieiiaueią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, Ii 
žemas musų kainas. Sarginta savt 
dantis, kad nekenktų jūsų ssaikataL

1545 VVest 47th Street
Netoli Askiand Ava.

A.F.CZESNA
-MAUDYNES

Turkiškos, sulfurinės va
nos ir elektrinis gydymas

Dabar naujai iSradome roinera- 
linesl sierines vanas, kurios yra ge
ros nuo visokių ligų: reumatizmo, 
cirkuliacijos, kraujo ir t. t.

Masažinis braukymas, elektriniu 
ir gve«lifiku 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 BoulevarJ 4552 
k............... • ■... i ,/
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: Reumatizmas sausgėla • 
Nesikankykite savęs skauS- ■ 

1 maia, Reumatizmu, Sausgėla, ■ 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■ 

1 — raumenų sukimu; nes skau- ■ 
1 dėjimai naikina kūno gyvybę ir B 

dažnai ant patalo paguldo. ■ 
CAPSICO COMFOUND mo- ■ 

stis lengvai prašalina virimi- ■ 
nitas ligas; mums šiandie dau- 1 
gybė žmonių siunčia padėka- 1 
vones pasveikę. Kaina 50c per ■ 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: BALTINIS SVEI- ■ 
KATOS”. augalais gydyties, ■ 
kaina 50 centų.

s Jusliu Kulis :
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.
2fBBBBBtiB9BBBBBBBBBB»

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Aš nutariau^ drangai, šiandienų, 
Pašvęst nori valandą į dieną, 
Kad ką nors naujo parašyti 
Su jumis įspūdžiais pasidalyti. 
Lašvsiu aš kiek tik galėsiu, * • 
Tikėkit, žodį ištesėsiu.
Ar. temų sau vi-u r medžiosiu, 
Su lempa dietų jų ieškosiu,— 
žmonių čia daug *r vis kitokie, 
Tat temų čia man bus visokių, 
Jei eilėmis neištesėsiu, 
Tada ir prozą palytėsiu.
Nors eilės mano labai prastos, 
‘Bet juk ir jos na žemėj rastos. 
Eilėraščius skaityt smagiau, 
Rašyki, gildą, jų daugiau. 
Kam nepatiks—užprotestuoki t, 
Laiškus padaužoms adresuok i t. 
Jie jums tuoj rezoliucijų paruoš, 
Ir tai jums nieko nekaštuos. 
Tad, miela gildą, prezidente, 
Jei rasit kokį eksidentą, 
Man apio tai telefonuokit, 
Arba laiškais žinutę duokit.
Aš ją pafiksinsiu ir sutvarkysiu, 

j Gal kartais ką nors parašysiu. 
Jus dirbti tik nepatingėkit 
Ir savo obalsiui tikėkit: 
Laimėt mes galime pasaulį; 
Netekti gi—tik retfžių ir saulės.

♦ ♦

♦

Teatras, drama, vodevilis,— 
Tai mano plunksnos pirmas ky- 

lis.
Tema plati—rašyt malonu, * 
Nes joje yra daugel monų. 
Pirmiausiai dramą mes paimsim 
ir jos lapus išlėto skinsim. 
Skaitykim, tėmykim, žiūrėkim, 
O kai suprasim—pat^lėkim! 

iš laikraščių aš sužinojau: 
“Tėvas Dramos atplasnoja” 
Tuoj Komitetą sudarėm, 
Kaip jį vaišint, priimti Jarėm. 
Pasamdėm gražų Aryan Gratto, 
Tegul net svetimtaučiai mato, 
Kad lietuviai—tai ne žiopliai— 
Jų menas stovi gan aukštai. 
Inteligentai subruzdėjo 
Ir pasipuošę salėn ėjo: 
Kas Eevening Suit’u, kas

Taxido,
Kas šilko suknia, kas su šydu. 
Kas nusipirkti negalėjo— 
Pasisamdyt skubiai turėjo: 
žodžiu, visi gražiai atrodė, 

! Lyg būt koki dailės paroda. 
• Po tris rublius užsimokėjom, 
Į Užrietę galvas salėn ėjom.
Skambutis pirmas, antras, tre

čias,—
Ir uždanga į viršų krečias. 
Visi nutilo. Lempa gęsta... 
O mus širdyse džiaugsmas bręs

ta*.
Vaidino “Tėvas” “Tėvo meilę” 
Iš įdomumo ryjam seilę. 
Viskas puiku, tik “Tėvas” šau

kia,
Atrodė tartum vilkai kaukia. 
Ir tai gerai... Sulaukėm galo 
Kiekvienas tada sau davė valią: 
Paplito šnibždesys, gyrimai 
Ir pačio veikalo tyrimai. 
Dalykas šit koks: ta dramelė 
Sena kaip Sirvydo pypkelė, 
Dramos Ratelis ją vaidino, 
“Pietro Garuso” pavadinęs. 
Skambutis vėl. Visi nutyla , 
Ir uždanga į viršų kyla.

(Ęus daugiau)

laukia, kada pamatys razbainin- 
kus. O-gi žiuri, — ir ištiesų ša
lia kelio baisus razbaininkas 
stovi. Stovi ir laukia. žydui 
net barzda nuo baimės pradėjo 
krutėti. Galas,— mano jis.

Sustojo žydas ir laukia. Raz
baininkas nė krust, žždelis ėmė 
atsipeikėti ir sugalvoo gudru
mu nuo razbaininko atsikratyti. 
Užmovė jis ant vienos rankos 
kepurę ir prabilo:

—Pasitrauk. Matai, kad esa- 
va dviese. Tu mudviem nieko 
nepadarysi.

Razbaininkas nė judįįi neju
da. «

Tąsyk žydas sumanė dar la
biau pagąsdinti. Jis užmovė 
ant kitos rankos ermolką ir ėmė 
kalbėti:

—Razbaininke, tuoj pasi
trauk! Matai, kad mes dabar 
esame trys. Mes taVe tuoj su
laužysime.

Kajbėjo, kalbėjo žydelis, gra
sino, grasino, o razbaininkas sto 
vi, kaip įsmeigtas, ir nesijudina, 
žydeliui bekalbant ir išaušo. 
Patrynęs akis žiuri žydas ir ma
to, kad ne razbaininkas ten sto
vi, o tik nulužusio med^o stuob- 
ris...

kiaulę pieši prie tvarto — ant 
drobės neišeis gražioji Elena!).

O kai dėl to, kad p.' Pakštas 
apleidžia Ameriką ir važiuoja 
Lietuvon profesoriaut, tai Pa
daužų gildą gali šit ką pasakyti:

Amerikos laikraštijai tai bus 
pliusas, o Lietuvos universitetui 
didelis minusas... -

—Padaužų dvasiškas vadas.

Kelios mintys apie bu
vusį redaktorių ir busi

mą profesorių •

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 8-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17

Ąnt Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite, mano iškabą

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

Jums, manau, teko* girdėti pa
sakaitę apie žydą, kurio akys 
nuo baimės pasidarė “labai di
delės”.

Del visko * aš tą pasakaitę 
jums priminsiu.

Reikėjo žydui eiti per mišką, 
kur gan tankiai apiplėšimų į- 
vykdavo. Miškas buvo didelis, 
tad beeinant ir naktis prisiarti
no. Eina žydas ir drebėdamas

Ano išsigandusio žydelio rolę 
sulošė pereitą metą marijonų 
organas, kai jis paskelbė, kad 
Chicagon atvažiuoja p. Pakštas. 
Žiūrėkite, kokie mokyti žmonės 
dabar redaguos “Draugą”, šau
kė “pasiutusia klerikalas”. Pakš
tas turi filosofijos daktaro lai
psnį, Matulaitis irgi turi dakta
ro laipsnį ir aš pats —kukliai 
pridūrė tas klerikalus — esu 
baigęs Petrogrado dvasišką aka
demiją. Tokių mokytų vyrų ve
damas “Draugas” dabar visus 
bedievius suvarys į ožio ragą.

Tokiu tai grasinimu bedie
viams buvo įvesdintas p. Pakš
tas į “Draugo” redaktorius.

Praėjo metai. Dabar jau ga
lima spręsti, kas slėpėsi po tais 
filosofiškais kalpakais, kuriais 
buvo bandoma laisvamaniai nu
gąsdinti. >

šį kartą kalbėsiu išimtinai 
apie p. Pakštą.

Pristatytas tas ponas marijo
nų organo skaitytojams buvo 
kaipo mokslo vyras. Skelbiama 
buvo, kad jis skaitysiąs lekcijas 
Loyolos universitete, o vėliau 
važiuosiąs į Lietuvos universite
tą profesoriauti.

Tad iš tokio žmogaus buvo ga
lima laukti rimtesnių raštų, ne
gu iš “pasiutusio klerikalo”.

Suklysta.
Tas busimas profesorius ne

silaikė net to ,ko laikosi kiek
vienas kultūringas žmogus: pa
dorumo polemikoje.

Sakoma, kad berniokai mėgs
ta kalbėti basu, kad atrodyti su
augusiais vyrais. Pakštas irgi 
mėgsta kalbėti “basu”, kad pa
rodžius savo mokytumą. Apie 
pasižymėjusius (tik ne klerika
lus) žmones jis kalbėdavo su di
džiausiu arogantiškumu, niekin
damas juos visokiais budais.

Jeigu p. Pakštas nesidrovėjo 
savo idėjos priešus vadinti sil- 
pnapakauši&is ir kitokiais “epi
tetais”, tai tegul jis nerustauja 
ant Padaužų už jo paveikslo nu
piešimą. O kad tas paveikslas 
ne labai gerai atrodo, tai jdu ne 
musų kaltė. Nebereikalo vienas 
pajotžarga pasakė:

“...Portret gotov. Karandaši 
brosaja,

Za grubost mne prošu ne de- 
lat scen;—

Kogda sviniju risueš u sara- 
ja—

Na polotne ne vyidet belle 
Helene!”

(Paveikslas gatavas. Paišelius 
mesdamas, prašau už stačioky- 
bę nedaryti man scenų:

Blogai gyventi su mote
rimi, bet negerai ir be 

jos
Beskaitant šventus knygas, 

dvasiškam vadui teko užtikti 
legendą apie tai, kaip indusų 
dievas Tvaštri sutvėrė moterį ir 
kas iš to išėjo, štai kaip ta le
genda skarmba:

I \

Pradžioje Traštri sutvėrė pa
saulį. Bet kada jis atitvėrė 
žmogų, tai pasirodė, jog visa 
medžiaga buvo išeikvota ir jis 
nebeturėjo nė vienų atatinkamo 
elemento, iš kurio jis butų ga
lėjęs moterį sutverti. Tvaštri 
nusiminė ir susimąstė. Ir po to, 
kai jis ilgai galvojo, jis pasielgė 
sekamu budu: jis paėmė mėne
sio apvalumą ir gyvatės lanks
tumą, susipynimą šliaužiančiųjų 
augmenų, žolės virpėjimą, nen
drės tiesumą, saulės spindulio 
berupestingumą ir ašarų debe
sis, vėjo nepastovumą, kiškio 
bailumą, povo išdidumą, dei
manto kietumą ir pūko minkštu
mą, medaus saldumą ir tigro 
žiaurumą, ugnies karštumą ir 

• sniego šaltumą, kėkšto plepėji
mą ir turklio burkavimą, sumai
šė! visą tai, — ir sutvėrė moterį. 
Ir kada jis sutvėrė ją jis pasi
šaukė žmogų ir padovanojo ją. 
žmogus pasiėmė moterį ir išėjo 
su ja ,bet po 8 dienų jis grįžo į 
Tvaršį ir tarė:

—Viešpatie, kas tas per su
tvėrimas, kurį tu man dovano
jai! Tas keistas sutvėrimas- 
moteris nuodija man gyvenimą: 
tai ji be jokios priežasties ver
kia, tai be paliovos čiauška, kliu
do man ir neleidžia dirbti, ir 
amžinai serga. Aš atėjau pra
šyti tavęs, Viešpatie, kad tu at
siimtum ją atgal, nes aš su ja 
negaliu gyventi.

Ir Tvaštri atsiėmė nuo žmo
gaus moterį.

Bet po 8 dienų žmogus vėl at
ėjo į Tvaštrj ir tarė:

—Nežinau, kaip tai atsitiko, 
bet aš pradėjau jausti vienatvę 
nuo to laiko, kaip tu atsiėmei ją 
nuo manęs. Aš atsimenu, kaip 
ji šokdavo ir dainuodavo, * kaip 
ji keistai) žiurėjo į mane, kaip ji 
sukinėjosi apie mane ir žaidė 
su manim, linksmino mane, ati
duok ją atgal.

Ir Tvaštri atidavė moterį. Bet 
po trijų dienų vyras sugrįžo į 
Traštrį ir tarė:

—Ne, Viešpatie, aš galutinai 
dabar įsitikinau, kad tas šutvė-, 
rimas, kurį tu man dovanojai, 
daugiau man atneša neiaimės, 
negu linksmumo. Aš meldžiu 
tavęs, atsiimk moterį atgal!

Bet įpykęs Tvayši suriko:
—Eik šalin, žmogau, ir tvar

kykis, kaip žinai.
—Bet juk aš negaliu gyventi 

su moterimi, — tarė žmogus.
—Bet negali juk gyventi ir be 

moters, — atkirto Tvaštri.
Tąsyk žmogus nudūlino savo 

keliais ir tarė:
—O, nelaimingas aš! Ir su 

moterimi negaliu gyventu ir be 
jos negaliu.

—Padaužų dvasiškas vadas.

Padaužų gildos 
atsišaukimas

Atėjo laikas pasisakyti savo 
kilmė. Padaužos yra kilę iš to
kių žmonių, kurie pirmutiniai 
pradėjo skelbti laisvę. Padau
žos iš pakaleni jų pakaleni jų bu
vo laisvi ir palaks laisvi. Padau
žos taip senai gyvuoja, kaip se
na padaužų gildą, o padaužų gil-

kada da taip senu ,kaip seni padaužos.

Padaužos negali pakęsti jokių 
laisves siaurinto,! ų, jokių lais- 
vojo žodžio naikintųjų, jokių 

cenzorių. Viso pasaulio padau
žos gali jums tą patį pasakyti. 
Viso pasaulio padaužos atiduos 
paskutinį stiklą savo raudono 
kraujo už laisvę žodžio ir rašto. 
Padaužos stipriai organizuoti .ir 
karo nebijo. Padaužos gali ka
riauti kiekvieną dieną, nes mes 
esame, taip sakant, “semper pa- 
ratus” — visada redi.

Broliai padaužos, vienybėje 
musų galybė: mes pralaimėti 
nieką neturime, o išlaimėti gali
me viską. Savosios tradicinės 
laisvės mes neatsižadėsime už 
jokius pinigus. Musų konstitu
cija, ačiū Diąvyi, stipri, ir galin
ga, o musų dvasia dar stipresnė.

Šalin padaužų engėjai, šalin 
visoki cenzoriai, šalin visi tie,
kurie siekiasi padaužų bumas : 
užčiaupti ir plnksnas sukram
tyti.

I^ai gyvuoja padaužų vienybė 
ir galybė.

Lai gyvuoja padaužų gildą 
ir visi padaužų draugai ir jų 
draugų draugai, ir visi tie, ku
rie, taip sakantį myli padaužiš
ką laisvę ir galybę.

—Padauža Pirmas.

senas

LEIBOWITZ
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 Trov Street 
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

H

Adomas iš Rojaus pada
rė bloką su tavorščiais

SLA. 36 kuopoje keistų da
lykų dedasi: koks ketvertas de- 
sėtkų Trockio garbintojų šeimi
ninkauja kuopoje. Ir tai ne
žiūrint to fakto, kad kuopai 
priklauso apie 500 narių. Bet, 
žinoma, trockiniams drąsos ir 
nachališkumo netrūksta. Prieg- 
tam jiems pasiseka kartais pa
traukti savo pusėn ir tuos žmo
nėse, kurie pirma griežtai 
su masyviniais kovojo. štai 
praeitame susirinkime bolševi
kai sudarė bloką su Adomu iš 
Rojaus. Adomas rėžė spyčius, 
o trockiniai 01ojo jam katutes. 
Tai buvo savo rųšies blokas. O 
reikia pasakyti, kad Adomui 
praeityj ne lUttiį teko “nervus 
gadinti” dėl bolševikiškų jomar- 
kų. Bet visa tai, matyti, už
miršta. '

Dabar apie bolševikų triksą.
Yra žinoma, kad Požėla, kai 

jam tenka su stipresniu priešu 
ristis, bando tą priešą nuvargin
ti. O kada priešas privargsta, 
tai tąsyk jam jau nebesunku su 
juo apsidirbti.

Praeitame susirinkime troc
kini^ irgi taip pat pasielgė: ne
žiūrint į tai, kad nepaprastai 
karšta, jie tęsė susirinkimą iki 
12 vai. Ir kada nemažas skai
čius narių susirinkimą apleido, 
tai tik tada leido balsavimui 
opozicijos įnešimą, nes žinojo, 
kad jie sudaro daugumą.

Tuo budu Adomo iš Rojaus 
su bolševikais blokas laimėjo. 
Kaip ilgai tas blokas pasilaikys, 
—pamatysime ateityj.

—Padaužų korespondentas.

Užkietėjimo
Nemažai i varių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo-

SEVERA’S 
BALZOL

S

yra labai naudingas gydyme 
tų ligų ir tom panašų nesma
gumų. Patartina yartoti se
niems ir nusilpnsjusiems.

Kainos: 60 ir 88 centai

Pirmiausiai kreipkis į aptleką.

W. F. SLVERA CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Lietuvos darbininkų sa 
vaitinis laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
Gaunamas * “Naujienų” 

Ofise ir skyriuose. 
Kaina 5c.

pri-
aki-

prie

DR. F. O. CARTER
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 

Daktarė pa
tarnavimas y- 
ra gydyti, jūsų 
ligą arba 
taikinti 
nius. 
27 metai
State gatves

___  __ Akiniai taip 
pigus kaip $5.’ Galvos skaudė
jimas, nervingumas, nemigė ir 
nevirškinimas, tankiausiai yra 
prieŽhstis 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 nuo 
Chicago teatro

Valandos nuo 9 ry0 iki 6 vak. 
Nedėlioj 10-12. Central 0836

PUBLIŠKA KLINIKA
Dei sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT IŠSIGYDĘ NUO 

U ŽSI ŠEN ĖJUSI v LIGŲ 
Specialistai kraujo lięų 

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 nubėgitnus, 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

Jys galite būt išgydytas 
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pasisekimo

Visi kenčianti nuo chroniškų, labai 
t ‘linkių ir uilpnhian- 

čių ligų. pasinau
dokite šia proga. 
Gydymą* ir išgydy
mai, chroniškų neu- 
ritia, kraujo, 
ir skilvio ligų, 
mano gyvenimo dar
bai. Aš geriau no
rai apsaugoti •vei
kalą šios šalie.

I žmonių, vietoj būti 
I jų valdytoju. Aš ii- 
1 naų, kad hš galiu 

Dr. J. K. Mabee suteikti jums ge- 
riausj gydymą, koks 

'yra žinomus me-dicinos moksle.606 914
TIKRĄ PAGELBĄ

IčirAkimui teisiai | gyslas dėl kraujo 
suirimo, (čirškimui tiesiai I gyniau pa
dare tikrą revoliuciją medicinos prak
tikoje; ligos iki šiol pripažintos neiš
gydomomis, dabar galima su šituo mo
ksliniu laidu išgydyti. Aš vartoju savo 
praktikoje visus vėlinusius serums čie- 
pus, antitdksinus, apecinle.i (čirškimui 
gyduoles, vėliausiai išrastus ir geriau
sius (rengimus dėl greito išgydymo sun
kių ligų. Prisidėkite prie didelio skait
liuos užganėdintų ir išgydytų žmonių, 
km ic kiiHtlipn ntšHnn į mano gydymo 
kambarius. Ateikite šiandien dėl i še v ra- 
minuvimų dykai.
$10 X-Ray egzeminacija $1

Chicagon gyventojau suteikia 
savo patarimą

“Chicago III.
"Gerbiamas Dr. Mabee,

"Aš noriu jums tarti daug sykių 
ačiū už gerą gydymą ir išgydymą, 
kurf aš gavuu nuo jūsų. Kaip jus 
atsimenat, aš visuomet kentėjau nuo 
neuritis, ir beveik išleidau visą savo 
turtą suradimui palengvinimo, 
nuo vieno daktaro prie kito, 
linu atsiduriau sanatorijoj? 
Creek, Michigan. Ir tai dar 
vau pagelbės.

“Aš praktiškai Inivau visai 
gis, kuomet skaičiau jūsų apskelbi
mą laikraštyje ir tuojau atvažiavau 
pas jus. Labai buvau jums dėkin
gas už pareiškimą, kad jus po egza
minavimo galėsite mane išgydyti. 
Aš tuojau pradėjau vartoti jnsų gy
dymą ir gavau greitą pagelbą nuo 
jūsų puikaus gydymo. Aš dabar esu 
visai sveikas h- kaip naujas žmo
gus.

“Mano garl>ės žodžiu rekomenduo
ju jūsų gydymą bile kokiems ser
gantiems žmonėms ir patariu pasi
matyti su jumis. Su pagarba,

“FRED WAGMAN, 
4338 Bosvvorth.”

Kokios rųšies žmogus 
jus esate?

Ar jus esate stiprus, sveikas, ener
gingas, pripildytas “pep” ir vikrumų? 
Ar jus esate silpnas plonas, nervin
gas, turite chronišką ir sunkią ligą ar
ba silpnumą per jūsų neapsižiūrėjimą?

Nežiūrint kokia sveikatos padėtis jū
sų yra arba kokia priežastis, jus pri
valote sužinoti, kaip jus galite atgauti 
savo sveikatą, stiprumą ir energiją. Ai 
paK*lbčJau tūkstančiams. Ai stalių pa- 
Kolbčti jum* ištobulinti vyriikumų.
Jus mokėsite tiktai už pasekmes. Va- 
landos nuo 9 ryto iki 5:30 vai. vakare. 
Utarninke, Seredoj ir Subntoi nuo * ry
to iki 8 vai. vaka 
ryto iki 1 po pietų.

DR. J. R. MABEE
337 W. Madison S't., Chicago, III.

odos

l'Hga- 
Battle 
nega

bejė-

N.dėl'.oj nuo 9

HOUSE OF HEALTH

Kraujo Suirimai
Slaptos L Užkrečiamos 
Ligos | Ligos

Gydomos geriausiu ir pasekmingiau- 
siu metodu

ir Luescide gy
dymai yra ge
riausi ir tikriau
sia išgydymas 
nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 

- labai didelio skai
čiaus atsilanky
mo ligonių pas 
Dr. Ross gydymo 
tų ligų, jis galėjo 
atpiginti kainas 
nuo

Nauji

Dr. B. M. Rom 
35 S. Dearbom St

$12.50 iki $5.00 
Delei pasekmingų rezultatų ir labai 
žemų kainų, atęilanko labai daug 
žmonių. Tūkstančiai jau yra pasveikę 
ir yra laimingi.
Dešimtis gydymo kambarių yri. pa
skirta dėl sergančių.

SPECIALIS GYDYMAS 
už PUSĘ! KAINOS 

Gydymas nuo užnuodijimo Kraujo, 
Pūslės, • šlapumo ir Chroniškų Ligų 
Viena geriausiai įrengtų institucijų 
dėl gydymo tų ligų.
Trisdešimtis metų’ nuolatinės prakti
kos yra garantija, kfld jus galite gau
ti gerinusį gydymą nuo tų ligų.

Pastebėkite dabai 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. 
Kaulų Raumenų ir Nervų Lydymas $2 iki $5 
Gydymas OdoR Jigų —• Actine Rnya, $3. , 
Rio-Chemic Kraujo Serum Gydymas, $10. 
Pasitarimas ir Egzaminacija Dykai 
Reikalaukite knygelės dėl Specialių

Ligų. Duodamos veltui.
Vyrų priėmimo kambarys, 506—Mo
terų .priėmimo kambarys, 508—Kal
bame visokias kalbas.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearbom St., kamp. Monroe, 

Chicago.
Penktas aukštas, Crilly Namas 

25 metai tame Name
VALANDOS:

Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vakare.
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų 

Pauedėly, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki R vakare.

BANDYMAS
Suradimas ir ištyrimas 

tikro diagnozo 
Mes darome X-Ray ir 
mikroskopiškus egza
minavimus. Kraujo 
bandymus, Opthalinos- 
cope, Kraujo spaudimą
VISAIS MOKSLI
NIAIS BUDAIS reika- 

* lingais dėl teisingo iš
bandymo ir tikrų gy
domų pasekmių. 
NUŽEMINTOS 
NOS dėl PILNO 
minavimo 
Po ..............

Ligos teisingai suprastos yra pusiau 
iSgydytos. Jei jus kenčiate, atsižadėkite 
daugiau kentėti nuo pažadų ir “spėlio- 
janfiių" daktarų. Ateikite | HOUSE OF 
HEALTH dėl. pilno Fizinio ir Labora
torijos Egzaminavimo, Čia atskleisime 
jūsų sveiksti ^«tov| kaip knygą.

Musų 
KA1- 
egza-

$3

“Jaučiasi Kaip Nauja* Žmogus"
John Stryczek, 1784 Penn Avė., Gary. 

I Ind., sako: “Virė dviejų metų ai ken- 
' tėjuu nuo pulkų ir kraujo trubelių. Bu

vo išsiplėtojusi po visa ' mano kūną. Ai 
buvau praradęs viltj. šešios savaitė* at
gal aš atsilankiau pas jus. Šiandien ai 
jaučiuosi kaip naujas žmogus. Aš noriu, 
kad kiekvienas kenčiantis žinotų apie 
mano kentėjimą. Kiekvienas u*ali atsi
kreipti prie manęs."

Ką Mes Darome Kitiems, Tą Mes 
Galime Padaryti ir Jums

Mes kviečiame jumis atsilankyti dėl 
pasitarimo dykai, nėra skirtumo kokia 
liga jūsų yra ir kas negalėjo išgydyti. 
Mes gydome visas chroniškas ligas vi
same žmogaus kūne — Nervų, Kraujo 
Odos ir Speciali ligas Vyrų ir Mote
rų. Reumatizmų, Neuritis, Aeidosis, Plau
čių, Kepenų, Skilvio, Širdies, Inkstų li
gas: Visas formas kataro, Dusulio. Žo- 
džlu, gydome visas sunkias ligas, kurių 
.kiti negalėjo išgydyti.

Mueų štabas yra patyrę gydytojai, su
teiks jums didele pagelbą pasitarime 
sunkiose ligose. Ateikite žiandien. Ai> 
sąugokit savo sveikatą. Valandos: Kas
dien nuo 9 ryto iki 5:30 vakare. Utar- 
ninke, Seredoje ir Subatoje iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 1 dieną.

(164 W. Washington St.
_____ r j

Jei nori turėt 
n u oi atidi draugą - 
skaityk" Naujienas-

vau jienų Spaustuvė 
vra Unijini Spaustuvė.

50 centų už pinigines 
telegramas be skiriamo 
sumos ir adreso ilgumo.


