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Lietuva nepalanki nepuolimo 
paktui su Lenkija

H

Lenkų pasiūlymas privestų tik 
prie akademiški) diskusijų

Zaleskis vyks j Romą pas Mussolinį patirti, 
kaip Italija nusistačius Vilniaus klausimu

KAUNAS, bal. 4. [Chicago 
Tribūne Press Service.] — Lie
tuvos valdžia nepalankiai pri-: lankė Zn’eakį ir prašė, kad jis 
ėmė Lenki jos pasiūlymą daryti j atidėtų savo konferenciją su 
nepuolimo paktą. Lietuva sako, Mussolini dėl to, kad pastarasis 
kad tai privestų tik prie aka-'aitriai atakavo Rumanijos veik- 
demiškų diskusijų, o tuo tarpu smus, nors jie visai sutinką su 
butų daug geriau išspręsti to- Trianono sutartimi, 
kius klausimus, kaip Lenkijos 
tariamą organizavimą puolimų Zaleskis savo pasimatyme su 
demarkacijos linijoje ir įsteigi- • Mussoliniu nori patirti Italijos 
mą demilitarizuotos zonos. nusistatymą Vilniaus klausimu.

-----  ■ Pastaruoju laiku Roma rodė
VARSA VA, bal. 4. [Chicago j stipraus susidomė jimo Lietuvos 

Tribūne Press Service]. — Pa- ! Lenkijos ginču. Italijos ir LiV- 
sak pranešimų iš Bucharcsto,' t u vos kabinetai nesenai gausiai 
Rumunija esanti nepatenkinta (apsidalijo vieni antrus aukšto- 
tuo, kad Lenkijos užsienio rei- mis dekoracijomis, 
kalų minisk ris Zaleskis žada po I 
Velykų vykti j 
dėl konkordato 
taipjau matytis 
Mussolini.

Rumanijos užsienio reikalų 
ministeris 'I itulescu nesenai

Lenkų užsienio ministeris 
pasimatyme su

(Atlantic and Pacific Photo)

Amerikiete Miss Nancy Ann Miller, kuri patapo vieno bu
vusio Indijos valdovo, Indoro Maharadžos, pati. Ji dėl to turėjo 
priimti indų tikybą. Paveikslėly parodyta jos “krikšto” ęere- 
monija. Atvaizdas gautas Chicagoje telegrafu.

Vatikanas vėl nori 
taikos su Italijos fa

šistu valdžia
(kfervatore 

kad Pa pa 
nemanęs 
politiką

Romano aiškina, 
savo kalboj visai 

užgauti Mussolini

Italija, bal. 4. Pa- 
XI pasikirtus su dik- 
Mussolini italų jau-

Kas yra ta “save-tie-union” “angliaka 
šių” konferencija Pittsburghe

Tai komunistų mitją^as, savų sekėjų pri 
pakuotas angliakasių unijai ardyti

Konferencijai pirmininkauja barzdaskutis; di
delė dauguma “delegatų” patys sau teatsto- 

vauja; angliakasių delegatų visai mažaROMA, 
pa i Pijui 
totorium 
nuomonės auklėjimo klausimu,
Vatikanas vėl tiesia fašistams 1 
alyvos šakelę.

• t he Osservatoi'o Romano, ofieia- .
lis Vatikano laikraštis, skelbia, 
kad pastaroji Pupos kalba visai 
neturėjus
Papu, “kaip tėvas, ka’bąs savo 
vaikams,” tik patvirtinęs dar 
kaitą bažnyčios teisę auklėti 
jaunuomenę tikyboje. Bei ka
dangi užsieniuose esą manoma,

Be vienbalsi-škos Tautų Są- 
Rcmą kalbėtis j jungos paramos Lenkija negali 

su Vatikanu, o daryti jokių griežtesnių žings- 
su premjeru nių savo ginčui su Lietuva bai- 

*gti. Italijos diktatorius 
gerinasi Turkams

Britai siusią aštrų 
įspėjimą Egiptui

Aviacijos nelaimės

Tarptautinė imigra
cijos konferencija

LONDONAS, bal. 4. — Britų 
ministerių kabinetas, apsvars
tęs Egipto situaciją, nutarė pa
siųsti Egipto vyriausybei aštrų 
atsakymą, atmetant Egipto vi
siškos nepriklausomybės reika- 1 
lavimą ir Įspėjant, kad jeigu • 
Egipto vyriausybė bandytų da-! 
ryti bet kurių žingsnių, lie
čiančių Britų ar kitų kraštų in
teresus ar asmenis, ji susilauktų ' 
nemalonių pasėkų.

Per pastaras dvi dienas septyni 
Britų lakūnai žuvo

Meksika 'paleido areš
tuotuosius klerikalus

LONDONAS, bal. I. — Gau
tais pranešimais, per pastaras 

Į dvi dienas septyni Karaliaus 
i Oro Jėgų aviatoriai užsimušė. 
Tuo budu šiemet jau dvidešimt 

! penki Britų aviatoriai žuvo. 
1927 metais jų žuvo 48, o 1926 
metais - 85.

Pastarosios nelaimės įvyko— 
viena Honkonge, kame hidro- 

' planui nukritus ant aeroplanų 
i gabenamojo laivo Hermes, 
sidegus ir nuo 
vandenin, trys 
antra nelaimė

ROMA, Italija, Bal. I. Prem
jeras Mussolini turėjo konferen
ciją su Rušdi Beju, Turkų už
sienio reikalų ministerių, kuris 
sustojo Romoje grįždamas iš 
nusiginklavimo konferencijos 
Genevoje.

Girdėt, kad Mussolini norįs 
įtikinti turkus, jogei Italija ne
turinti jokių agresingų tikslų, 
ir bandyti gerumu gauti iš Tur
kijos didelių koncesijų Adalijo- 
je anglims naudoti.

Vakar čia prasidėjo 
ta rpta utine im igrac i jos 
rencija.

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 4.
Vyriausybė paleido daugumą 

tų 68 klerikalų, kurie andai bu
vo (.oyoacano priemiesty arės-Įlakūnai užsimušė, 
tuoti, kaltinami dėl rinkinio pi
nigų klerikalų maištams remti 
Jalisco. valstijoje.

Maištų rėmėjai buvo nubaus
ti pinigų pabaudomis nuo 100 
iki 500 pesų kiekvienas.

Trys kunigai, kurie kartu su 
kitais buvo suimti, tebelaikomi 
arešte.

UŽ- 
laivo nupuolus 
aviatoriai žuvo; 
atsiliko Irake, 

nukritus žemėn
du britų lakūnai užsimušė, ir 
trečia Colchestery, kur vėl

Priėmė biliy tarptauti
niam vieškeliui steigti

SMARKI LEDŲ AUDRA 
NESOTOJ

MIN-

PAUL, Minu., bal. 4. —

WASHINGT(>NAS, bal. 1.
Atstovų butas priėmė McLcod 
bilių, kuriuo numatomas .Jungti
nių Valstybių bendradarbiavi
mas su kitomis Amerikos kon
tinento valstybėmis pastatyme 
tarptautinio vieškelio, jungian
čio šiaurės ir pietų Ameriką.

Per Anoka, chisago, išauti *'• 126,000 metalo darbinin
Sherburne kauntes perėjo smar
ki vėjo ir ledų audra, padarius 
apie $100,000 žalos. Keliolikos 
farmų trobos sugriautos.

kų streikuoja Vokietijoj

Repubiikonų “nusivaly
mo fondas” gal teks 

angliakasiams
WASHINGTONAS, bal. I.

Pinigai, kuriuos senatorius 
Barai! surinko Repubiikonų 
partijai “nuvalyti” nuo aliejaus 
magnato Harry F. Sinclairo 
paaukotų jai $160,000, gali būt 
bus atiduoti streikuojantiems 
Pennsylvanijos angliakasiams.

Taip padaryti patarė jam 
Mrs. Longworthy, Chicagos 
VVoman’s City klubo pirminin
kė.

Šen. Borah sako, kad jis jau 
susisiekęs su kai kuriais auko
tojais ir jie tam pritarę. Viso 
šen. Borah sakosi esąs surin
kęs $7,000. 5

Per audrą 11 Italijos 
žveją prigėrė

Reikalauja

New Yorke 
bal. 4. —

PALERMO, Italija, bal. 4. — 
Per stiprią audrą žuvo jūrėse 
vienuolika žvejų. Septyni jų bu
vo iš Balestraete, o kiti iš Ter- 
rasini.

Chicagai ir apielinkel Tedera*
Linis oro biuras fiiai dienai pra- 
aašauja;

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; nedidele temperatūros 
atmaina; stiprus, daugiausiai 

1 žiemių vakarų vėjas.
Vakar temperatūros buvo 

tarp 59° ir 67° F.
šiandie saulė teka 5:28, lei

džiasi 6:18. Mfnuoi teka 6:23 
vakaro.

BERLYNAS, bal. 4. — įvai
riose Vokietijos dalyse dabar 
streikuoja apie 26,000 metalur
gijos darbininkų, 
daugiau algos.
Barberių streikas

NEW YORKAS,
Del to, kad kirpyklų savininkų 
usocineija bando mi^lcc-lti kir
pyklų darbininkams (barhv- 
riams) algas nuo $35 iki $30 
savaitėje, apie 2,000 plaukų 
kirpėjų sustreikavo.

“Munšaino” auka
MARQUETTE, Mieli., bal. 4. 

— Nuo “munšaino” gavęs pro
to pamišimą, pasiskandino Burt 
Blandy, miško darbininkas.

Albanija uždarė sieną.
VIRNA, Austrija, Bal. 4. ----

Praneša, kad Albanijos vyriau
sybė Peheridos distrikto užda
rius sieną nuo Jugoslavijos, ta
riamai dėl to, kad Jugoslavijos 
pietuose siaučianti dėmėtoji šil
tinė.

LIMA, Peruvija, bal. 4. — 
šiandie čia buvo jaustas stip
rus žemės nupurtymas.

Mandatų komisija pranešė, 
Save- kad iš vakarų Pennsylvanijos 

konferenci- Green, Wcstmoreland ir l'ayet- 
te kaunčių esą 142 delegatai. 
Bet tai yra visai neorganizuo- 

i tas distriktas. Tai yra žinomas 
kaip “non-union” distriktas, ir 
jokies unijos ten nėra. Įdomu 
tad, kas tuos delegatus ten iš
rinko ir atsiuntė?

|domu taipjau pastebėti, kad 
nuolatinis konferencijos pirmi
ninkas John Watt iš Illinois 
visai nėra United Mine \Vork- 
ers narys, ir ne angliakasis, bet 
profesija barzdaskutis. Delega
tas John Timulthy, vienas vy
riausių kalbėtojų konferencijo
je, yra kitąkart buvęs angliaka
sių unijos narys, bet dabar jis 
dirba automobilių fabrike Det
roite. Vienas delegatų buvo 
dagi meksikietis, vardu Bara
kus, Brcwnsivllės, Pa., biznie
ji uš.

Angliakasių streiko vadai už
tikrino Forverts koresponden
tą, kad ta “save-tlH-union” 
konferencija nė krislo nepavei
ksianti streiko padėtį, kadangi 
vos menka dalelė lokalų joje 
dalyvaują, o didelė dauguma 
“delegatų” atstovaują tik pa
tys sau, bet ne angliakasių uni
jų lokalams.

Ta komunistų konferencija, 
kaip ir visi kiti komunistų su
manymai, prižada didelių daly-

Chicagcs žydų dienraščio For- delegatus j tą neteisėtą konfe- 
verls korespondentas, Julius rencija.
Wcisbc.rg, lankęs Pittsburghe, 
Pa., laikomą vadinamą 

Miners-Union”
šiaip apie ją rašo: 

c
Ta konferencija iš tikrųjų nė-į 

politinės reikšmės:*ra jokia angliakasių unijų kon- 
JJerencija ar konvencija, bet pa
prastas komunistų mitingas. 
“Save-the-unicn” komitetas yra 
Amerikos komunistų partijos 
suorganizuotas ir jos finansuo- 

kad tarp valstybės ir bažnyčios jamas. Žiūrėdamas į visą tą, 
kilęs konfliktas, tai, sako Os-! kas konferencijoje dedasi ir 
servatore Romano, “tenka paša- matydamas, kas visa kontro- 
kyti, kad tokia nuomonė yra liuoja, veikiai įsitikini, kad tai 
klaidinga, nors panašus įspūdis yra grynas arba nešvarus ko- 
ir galėjo rastis ypač dėl tokio I munistų šacher-macher 
Italijos kabineto staigaus žings- , pasėti chaosą ir suirimą strei- 
nio, padaryto tuojau po Papos i kilojančių angliakasių eilėse ir 
kalbos.” pasidaryti kapitalo komunizmui.

“'Staigiu žingsniu” čia mena-' n........ , . 1 Pirmame konferencijos pose-ma Mussohnio dekretas per me-; , . . . ... . *. .. , .. ... ., .. .. .. dv mandatų komisijos pirmimn-nesi laiko likviduoti netasisti- . . ,T _ , . ‘ ,€ _ ..... kas paskelbė, kad dalyvaujanes italų jaunuomenes auklėji-1 . 1 ... ... , . ' •. r ! vienuolika šimtų delegatų. Ponio organizacijas, visų pir- .... .... . ... .. . a pietiniame posėdy buvo pranes-miausiai katalikų vaikų skautų:; , , , * ... J,Ita, kad konferencijoje dalvvau- orgamzacijas. . , . . . . ,!.ią delegatai, kurie lokaluose 
[vietų unijose] atstovaują ma
žumoms. Manu a tų komisija ne; 
skelbė vardų organizacijų, ku
rioms vadinamieji delegatai at
stovauja, ji tik paskelbė, kiek 
kurio distrikto delegatų atvyko

1 Pavyzdžiui, mandatų 
! pranešė, kad vakarų 
vanijos disriktas No, 
tęs 266 delegatus.

Korespondentas kalbėjos sr 
F. F. Feigenu, United Mine 

, VVorkers uni jos Pennsylvani jos 
distrikto No. 5 pirmininku, ir 
jis pareiškė, kad iš 250 to dis . 
trikto lokalų tik 14 atsiuntė

Trockis esąs pašau 
! tas ir mirštąs

418 Franci jos nusikaltė
lių išgabenta i Vel

nio salą
PARYŽIUS, bal. 4. — Franci- 

jO3 kalinių laivas La Martinie- 
re vakar išplaukė iš La Rochel- 
le uosto į (’ayenne arba Velnio 
salą, Francuzų Guianoje, išga
bendamas j ten keturis šimtus 
ir aštuoniolika kriminalistų.

Cayenne yra paskilbus bau
džiamoji kolonija, kur Franci ja 
kas metai gabena pasmerktuo
sius savo nusikaltėlius. Iš tos 
Velnio salos nusikaltėliai beveik 
nė vienae gyvas nebegrįžta.

LONDONAS, bal. 4. — Pa
sak Moming Post gautos tele
gramos, Leonas Trockis, nu
verstas ir ištremtas bolševikų 
vadas, tapęs vieno jauno komu
nisto pašautas ir gulįs lovoj, 
kcvedamas su mirtimi.

Trockį pašovęs jaunas kau
kazietis, ultra-radikalas, komso- 
inolų [jaunųjų komunistų orga
nizacijos] narys. Puolikas šo- • 
vęs pasalomis, iš užpakalio, ir ' 
kulipka įstrigus Trockini į nu- ; 
gar kaul j.

[Trockis, kiek žinia, yra iš
tremtas j Vierny, Mongolijos

Britai panaikins gumos T10ck' Pašov?s armėnas 
eksporto suvaržymus į
LONDONAS, bal. 4.—Prem

jeras Baldwin pranešė parla
mente, kad nuo šių metų lap
kričio 1 dienos visi gumos iš
Britų Malajų ir Ceilono ekspor- Laikraštis nemini, iš kur jis tą 
tavimo suvaržymai busią panai 
kinti.

tikslu

komisijr 
Pennsyl- 

5 atsiun

ti į save žmonių dėmesį. Bet ji 
susmuks lygiai taip, kaip kad 
;muko visi kiti komunistų 
‘skymai” uniją užkariauti arba 

sunaikinti.

Įspėja VokiečiŲ spaudą Sovietų suimti vokiečių 
nuo Amerikos skelbi

mų firmų
inžinieriai esą gerai 

laikomi
BERLYNAS, bal. 4. — Vokie- BERLYNAS, bal. 4. — Vo- 

Maskvoje 
vokiečių sekretorius, kuris atlankė kalė

jime uždarytus aštuonis vokie
čių inžinierius, praneša Vokie
tijos užsienio reikalų departa
mentui, kad areštuotieji inžinie
riai esą gerai aprūpinti, visi 
sveiki ir jiems leidžiama rašyti 
laiškai savo šeimoms.

tijos užsienio departamentas iš-, kietijos ambasados 
leido svarbiausiems 1--.-- —- -
laikraščiams šitokį įspėjimą:

PARYŽIUS, bal. 4. — Vietos į “Keletas Amerikos skelbimų
laikraštis Herald praneša ga- firmų rengiasi įsteigti Vokieti-

1 rockis buvęs joje SUV() skyrius. Nežiūrintvęs žinią, kad
prieš keturias dienas vieno jau- laįt()> kad kai kurios tų firmų 
no armėno, Stalino rėmėjo, turi gerų reputacijų, Vokietijos 
mirtinai pašautas į nugarą.

Scranton Republican 
gaisro sunaikintas

SCRANTON, Pa., bal. 4. — 
Gaisras sunaikino laikraščio 
Scranton Republican įstaigos 
trobesį. $500,000 nuostolių. Ug
nį gesinant penki asmens buvo APIE TROCKIO NUŽUDYMĄ darni banditus, karia juos mė
sų žeisti.

žinią gavo.
Trockis esąs nušautas

RYGA, bal. 4. — Pranešimais 
iš Maskvos, Trockis buvęs jau 
prieš savaitę laiko “netyčia” 
nušautas, kai jis medžiojęs ne
toli nuo Vierny, savo trėmimo 
vietos tolimame Turkestane.

laikraščiai vis tik prašomi būt 
labai atsargus turėdami reikalo 
su tomis įstaigomis arba 
gautais iš jų pranešimais.”

su

Meksikos sugautus ban 
ditus karia medžiuose

MASKVA NUGINA ŽINIAS

PUEBILA, Meksika, bal. 4.— 
Puebkks valstijoje federaliniai 
kareiviai ir milicininkai, sugau-

Farmerys pasikorė
KENDALLV1LLE, Ind., bal. 

4. — Rado pasikorusį Noble 
kauntės farmerj Franką Brade- 
ną. Mena, kad nusižudymo 
priežastis buvę blogi finansiniai 
reikalai.

“Naujienų” Kon 
testas Eina

MASKVA, bal. 4. - Sovietų dž!u.ose Palei vieškelius Vyriau- 
užsienio reikalų deptfrtamenta.s ^bc mano kad kabantieji rne- 

dziuose banditai bus atgrasa ki
tiems plėšikams. Vienoje vieto
je netoli nuo Pueblos miesto pa
stebėta šalikėly trys karoją 
iMi.n-ditai, kv.liose kitose vietose 
vėl nuo vieno iki trijų.

Banditai puolė rančą

GU AD ALA JAR A, Meksika,
’ i>al. 4. —. Banditų gauja puolė 
j vieną rančą netoli nuo Tlajo- 

SAN ANTONIO, Tex., bal. 4. mulco. Kautynėse buvo užmuš- 
— Jb aeroplanui nukritus ir už- ta rančo vedėjo žmona, Gabrie- 
sidegus, žuvo jaunas armijos la Mosųueda. Banditai pagaliau 
lakūnas Clair Bonner. buvo atmušti.

_ ♦ Į • • • llAfOl vi 11VJ 1 VČU11V11 l/«l<

.J?11’1?.11?1 Jaunų mer- gįan(Re pareiškė, kad praneši 
glUCių dirba fabrikuose Triai apie Trockio nušovimą esą 

i “gryniausi prasimanymai.” tWASHLNGTONAS, bal. 4. — 
Darbo depurtamento moterų 
biuro statistikos žiniomis, Jun
gtinėse Valstybėse arti- dviejų 
milionų mergaičių,
kaip 20 metų amžiaus, pelnosi 
sau duoną dirbdamos fabrikuo
si' ir kitokiose darbo įstaigose.

Žemės drebėjimai

UDINE, Italija, bal. 4.
jaunesnių Anksti šį rytą U<line apskrity 

vėl atsikartojo žemės drebėji
mas.

IIAMMOND, Ind., bal. 4. — 
Lake kauntėj paplito raupų li

ga.
V

Virš šimtas “Naujienų” 
kontestantų veikia po 
įvairias Amerikos lie- 
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. “Nau
jienos”, ragina visus sa
vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek
tųsi — už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausias dovanas.

i



NAUJIENOS, Chieago, UI. Ketvirtadienis, bal. 5, 1928

Ikorespondencuos
V -....--

Pittsburgh, Pa.
Art. Stasys Pilka bus Pitts- 

burge.

Zeigler, III.

Susirinkimas, kad iškolioti 
narius

Kovo 11 d. buvo sušauktas 
S. L. A. 308 kp. e.\tra susirin
kimas. šaukiamas susirinkimas 
turbūt buvo vien tam, kad iš
kolioti tos kuopos narius ir su- 
drutinli savo jėgas, kad palai* 
kius ir ant toliaus savo bolše
vikišką diktatūrą. Mat vietinę 
S. L. A. kuopą užvaldė bolše
vikai ir kitaip manantiems na
riams nėra vietos. Tie nariai, 
kurie nelienori toliau lievilkti 
bolševikiškos diktatūros jungą, 
surinko narių parašus ir pa
siuntė Pildomąja! 'karybai, pra
šydami leisti sutverti atskirą 
S. L. A. kuopą. Tą išgirdo mu
sų tavoršėiai. Pajutę, kad ėmė 
žemė slinkti iš po jų kojų ir 
kad jie neturės ant ko prak
tikuoti savo diktatūrą, visi 
griebėsi už darbo: iš pat ryto 
pėsti ir važiuoti bėgioja į vi
sas puses ir visiems aiškino, 
kad bus susirinkimas ir gąs
dina visus tuos narius, kurie 
nori atsiskirti nuo bolševikų 
valdomos 308 kp., kad jie ne
gausią pašelpos, busiąs kuopos 
teismas, tad tie nariai, kurie 
norį atsiskirti busią išmesti iš 
S. L. A. ir t.t. .

Turbūt iš striuko pamiršo, 
kad turi savo bolševikišką sve
tainę ir susirinkimą sušaukė 
K. Pateikiu svetainėj. Pirminin
kas atidalydamas susirinkimą 
tuojaus paaiškino, kad jam pa
sisekė sužinoti, jog, girdi, mtt- 
sų kuepoje atsirado ardytojų- 
skaldytojų, kurie noėį sugriau
ti šią kuopą ir jau veją vir
ves ir nori pakarti dabartinę 
valdybą; esą labai gerai, kad 
j laiką pajutę, kitaip butų jau 
virvę užveržę. Ir prasidėjo ger
klių gimimistika. Visi tavorš» 
ciai pasidarė kalbėtojais ir enre 
plūsti tuos narius, kurie nori 
atsikratyti tų plūdimų, kuriuos 
girdi kiekviename susirinkime. 
Labiausia kliuvo S. P. ir .1. B, 
Plūdo tiesiog įkriminuodami 
niekurius narius, už ką jie tu
rėtų būti pašaukti pasiaiškin
ti prieš Suv. Valst. įstatymus 
už tuos savo šmeižtus. Bet kuo
pos pirmininkas tą visą leido 
daryti be jokios pastabos. J 
laikraštį, žinoma, tokių žodžių 
negalima dėti, kokius musų 
taverščiai ir ių pakalikai var
tojo. Susirinkime žmonės gavo 
daugiausia aplodismentų, kurie 
galėjo bjauriausia ką nors pa
sakyti. Taipgi buvo reikalau
ta iš tų narių pasiaiškini ipo 
delko jie skiriasi. Porai narių 
paaiškinus visas bolševikų už
mačias, jų politišką nusistaty
mą prieš kitaip manančius na
rius ir nuolatinį nesilaikymą 
S. L. A. konstitucijos, prasi
dėjo kolienės išnaujo, delnų 
plojimai ir kojų trypimai. Taip
gi griebėsi kaip įmanydami plū
sti ir šmeižti Pildomąją Tary
bą.

Taipgi išnešė protestą tik
tai nežinom prieš ką, — ar 
prieš tuos narius, kurie ski
riasi, ar prieš Pild. Tarybą, 
nes protesto rezoliucija nebu
vo skaityta, tiktai buvo pri
imtas narių atsistojimu: prib
lėstą žadėjo kuopos valdyba 
pagaminti ir pasiųsti ant ry
tojaus. Tai taip įr užsibaigė 
tas “svarbus” susirinkimas.

Veidmainingi unijos 
“gelbėtojai”

Kovo 21 d. buvo surengtos 
prakalbos “Save Union Komi
teto”. Nors nebuvo garsinta 
kas rengia šias prakalbas, bet 
tik kalbėtojas paaiškino. Mat 
kaip visur, taip ir pas mus 
komunistai ėmė neramumus 
kelti U. M. W. of A. organi
zacijoj. 'lai “Vilnies“ štabas ir 
atsiuntė kalbėtoją sudaryti ne
ramumą tarpe organizuotų an
gliakasių ir čia.

Prakalbos atsibuvo K. Palei- 
kio svetainėj, nes toji svetainė 
yra tirštai lietuviais apgyven
to) vietoj, tad manė daug pub- 
likos sutraukti ir gprai pasi
pinigauti.

Kalbėtojas pi nuirusia pasi
aiškino, kad jį čionais atsiun
tė “Vilnies” štabas, girdi, ma
tydamas . reikalingumą paaiš
kinti angliakasiams, kad visi 
prisidėtų prie minėto komite
to ir iššauktų generalį strei- 

i ką su 1 d. balandžio. Kas link 
kalbėtojo, tai turiu pasakyti, 
kad buvo visiškai prastas, nes 
jis ir pats pasisakė, kad esąs 
šapus darbininkas. Keista, kad 
tokie kalbėtojai patys nebūda
mi angliakasiai ir neprigulėda
mi jokiai unijai betgi bando 
aiškinti unijos* klausimus ir 
agituoja streikuoti. Taipgi agi
tavo tverti komitetą ir vary
ti propagandą unijos susirin
kimuose išmesti dabartinius 
viršininkus U. M. W. of A. ir 
pastatyti naujus, žinoma per
šamus komunistų. Agitavo sių
sti delegatus į Pittsburgh, Pa., 
“Save the Union“ komiteto kon- 
Icrencijon, kuri atsibusianti 1 
d. balandžio. Tiktai nežinia ką 
tokie komitetai nuvažiavę ga
lėtų atstovauti, išskyrus patys 
save, nes tekių “komitetų“ vie
tiniai unijų skyriai neįsileid
žia.
, Kallrėtojąs pabaigęs savo kal
bą vaikščiojo ] o svetainę ir 
prirašinėjo prie to “komiteto“. 
Apie penki komunistėliai pri- 

■ sirašė ir jau griebsis už dar
bo, tiktai visa bėda tame mu
sų komitetui, kad lokalo su
sirinkimų lietuviškai neveda, 
tad tie kemitetčikai nemokė
dami anglu kalbos turės ra
miai sėdėti.

Patarčių vietos lietuviams 
nekreipti domės į tokių komi
tetų šukavimus ir neduoti sa
ve už nosies vedžioti tokiems 
komitetams, nes eidami tokių 
komitetų įsakymais greičiau
sia gali susilaukti nesmagumų, 
tokių, kokiu susilaukė tokie 
triukšmadariai porą metų at
gal. Lankykite unijos susirin
kimus ir tėmykit, kaip daly
kai eina organizacijoj.

Taipgi kalbėtojas siūle blan
kų aukų rinkimui užlaikymui 
einančio to komiteto laikraš
tuko “Coal Ižigger“ ir taipgi 
lit|M? rinkti aukas siuntimui 
minėtų delegatų į Pittsburgh, 
Pa. Buvo renkamos aukos dėl 
minėto laikraštuko palaikymo. 
Aukų surinkta $4.80. Buvo par
davinėjama literatūra: brošiū
rėlė “Ką mes matėm sovietų 
Busijoj, taipgi laivo pardavi
nėjamas minėtas laikraštukas 
po puikius centus. Niekuriems 
nusipirkus ir daugiau nebeper- 
kant, ėmė dalinti dykai. Tai 
taip ir užsibaigė prakalbos, |>a- 
silikus vieniems “Savi* the 
Union” “Komiteto” nąrianis 
svetainėj. — Liepa.

Amerikos lietuviams jau ži
nomas S. Pilka, kuris važinė
ja po kolonijas su perstaty
mais. Pittsburghiečiai tečiaus 
dar jo nematė, bet biskį susi
pažint jau teko, pasidėkojant 
McKees Bocks chorui, kur su
lošė Pilkos sutaisytą komediją 
“žemės Bojus“, kuris gana pri
juokino publiką. Dabar betgi ir 
pats Pilka nori pasakyt “Heilo“ 
ir “(romi bye“ pittsburghie- 
čiams, nes birželio mėnesy va
žiuoja į Lietuvą.

S. Pilka Pittsburghe bus ba
landžio 22 d., nedėlios vakare, 
L. M. I). svetainėje. Tai bus 
juokų ir neimtų dalykų vaka
ras. Su S. Pilka kartu atva
žiuos ir kitas jaunuolis, nese
nai iš Lietuvos atvažiavęs B. 
Juknevičius, kuris irgi geras vai
dintojas yra, taip kad bus gana 
žingeidus vakaras, 'lodei yra 
visi kviečiami atsilankyti ir iš 
apielinkės.

Balandžio 15 d., 2 vai. po piet 
bus gana svarbus mitingas 
SLA. 40 kuopos, nes bus bal
savimas centro valdybos, taipgi 
ir delegatų rinkimas j SLA. 
seirrfn, kuris bus birželio mė
nesyje Baltimore, Md. Todėl 
visų narių priedermė yra daly
vauti Centro balsavimuose, 
kad vėl išrinkus tą SLA. Valdy
bą, kuri Susivienijimą išaugino 
į milžinišką kaip nariais taip ir 
kapitalu. Kuris nedalyvaus rin
kimuose, tas padės komunis
tams, nes komunistai tai visi 
dalyvaus. Todėl visų priedermė 
būt mitinge ir atiduot balsą už 
SLA. senąją valdybą, kad ko
munistai neužvaldytų, nes tada 
su SLA. atsitiktų kas atsitiko 
su APLA. —Juozas Virbickas.

1500 LAIKRAŠČIUOSE 
Dabar- garsinama BUDWEISER tik

ros rųšies Malt Syrup
šis skelbimas dabar tęlpa Ir Nau

jienose ir tuo budu' yr£ da^iekiama 
mažus ir didelius miestelius nuo 
krašto iki kraštui.

Smarkiausia apgarsinimų kampani
ja dabar yra vedama už malt syru- 
pą kurį veda Anheuser-Busch, iš St. 
I.ouis, išdirbinėtojai Budweiser Tik
ros Rųšies Malt Syrupo. Tas skelbi
mas dabar telpa 1500 skirtingų laik
raščių Jungtinėse Valstijose.

ši skelbimų kampanija pasieks 
<virš 35,000,000 žmonių. Yra apskait- 
liuojama, kad apie 70,000,000 žmonių 
skkitys apie Budweiser Malt Syrup 
kiekvieną savaitę per visus metus. 
Tuo budu pasekmės pardavinėjimo 
bus kur kas didesnes, negu paskuti
niais metais. O du metai atgal 
Budweisw vos tik prasidėjo, o dabar 
jau pasidarė 'vadovaujančiu Malt 
Syrupu Amerikoje.

Viršininkai Anheu.sor-Busch sako, 
kad yra trys dalykai dėl atsiekime 
tokių puikių pasekmių. Pirmiausiai, 
Budweiser Tikros Rųšies Malt Syru- 
pas yra padarytas iš pradžių iki už
baigimo $40,000,000.00 vertės dirbtu
vėje ir labai gerai prižiūrima paty
rusių salyklininkų. Antras. Visuo
met yra su lebeliu kuris atsako savo 
vardui. Trečia. Nuolatinis garsinimas 
laikraščiuose, kas pasiekia kiekvieną 
žmogų kurie perka syrupą.

/■"■— - ■■ - ■ —-—s 
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heahng 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patariau ju kuogeiiauaial 
M. YUŠKA & CO.

4«04 So. Pa.liiu St, Cklcagfc UI.

SČHŪLTE CLOTHING 
COMPANY

Vyrų ir vaikinų, rūbai ir 
papuošalai

230 Main Street 
NACINE, VVIS.

PirkU nuo nititni olaelio kai 
iioniie. Copper coli ausinis 6ii 
dyluvus vlrtuvčti boileriui 
$0.80. Klauskite Pono Musil

Peoplea Pluinbing & 
lleating Supply So.
490 Milwaukee Avė., 

401 N. llulNted St. t 
Huymarkot 0070—007(1

Mirė •
Kovo 20 d. pasjmirė M. C.ie-

gis, kuris sirgo per paskuti
nius du metus žinoma mainic- 
rių liga, kurią gauna bedirb
dami kasyklose dauguma ang
liakasių ir turr nueiti be lai
ko j kapines. Velionis buvo 
apie penkiosdešimt metų am
žiaus, vedęs; paliko nubudime 
mitelį ir dukterį. Likosi palai
dotas laisvai tautiškose kapi
nėse W. Frankfort, III., kovo 
23 d.

GARŠINKITeS
NAUJIENOSE

diųskit Naujienas
Lietuvon — tai bus
brangi dovana

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
4 •

Eightcenth Bond & Mortgage Organization 
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, iiyi.

1618 West 18-t /atvč

Iš dvasiškos cenzūros 
istorijos

Telšių vysk. J. Staugaitis 1. 
XI. 27 išleido ganytojišką raš
tą (knygutę) apie knygų ir 
laikraščių skaitymą, kuris tu
rėjo būti paskelbtas visose baž
nyčiose 1-mą advento sekma
dienį. Jame savotiškai baidomi 
tikintieji nuo skaitymo; tarp 
kita ko paminėta Šiaulių “Kul
tūros” draugija, kurios visi lei
diniai draudžiami jiems skai
tyti.

Buvo manoma, kad visiems 
katalikų raštams reik vyskupo 
leidimo, nes V. Laterano susi
rinkimas (arba galvojant ka
talikiškai XVIII visuotinis su
sirinkimas) 10 sesijoje 1515 
m. 4 gegužės patvirtino Šven
tojo tėvo Leono X dekretą, ku
ris draudžia spausdinti vistiek 
kurią knygą, Romoj necenzu- 
ruotą Jo šventenybės Vicaro 
(grafus cenzoriaus titulas: vie
tininko vietininkas’) o kitur 
vyskupo, ar jo skirto dektaro 
ar inkvizitoriaus. Bausmė—ta 
pati kaip ir Telšiuose eksko
munika. žmonija tebebūtų tam
sybėse, jei šviesuomenė butų 
klausiusi kunigų. Klystų kas 
manydamas, jog Bažnyčios ka
nonai (įstatymai) nustato kny
gų cenzūravimo sąlygas. Vys
kupas (sako kanonai) atsakin
gas tik Dievui ir Popiežiui. Be
veik nėra buvę, kad Popiežius 
butų leidęs spausdinti, ką vys
kupas buvo neleidęs. Įdomu tad, 
kur dvasiškija atsiduria su sa
vo cenzūromis: “Aš turiu, ra
šo kunigas Palmieri, įdomų do

kumentą Vilniaus Vyskupo Ku
rijos, pasirašytą kanauninko 
Sadovvskio. Dokumentas pažy
mėtas 1905 m. 30 kovo m. N r. 
969. Kalbama apie leidimą lie
tuviškos maldaknygės. Tasai 
dokumentas rusiškai rašytas, 
atsisako duoti leidimą (impri- 
matur) “nes knyga parašyta 
sutinkamai su sintaksės reika
lavimais, o reikėjo rašyti iš se
novės vartojama kalba”. Beik 
stebėtis,' priduria Reverendis- 
sime Palmieri, kad neduodama 
imprimaturo (leidimo) malda
knygei vien dėl to, kad auto
rius žiurėjo sintaksės taisyklių. 
Aš esu rausliojęsis rusų cenzū
ros absurduose, bet įsitikinau, 
kad rusų schizmatikų cenzūra 
nėra tai]) smarkavusi, kaip len
kų bažnytiniai cenzoriai Vilniu
je.“

Taigi vysk. Staugaičiui tenka 
pripažinti didelį pažangumą ir

toleranciją: jis nedraudžia kny
gų... dar nespausdintų, o tai da
ro Indekso Kongregacija, drau
sdama i n odio auctoris omnia 
edita et edenda (dėl autoriaus 
pagedimo draudžiama visa jo 
išleista ir išleisimą). —P. M.

[“Kult.“]

MUZIKOS ir RADIO 
KRAUTUVE

FOVNDAT1ONS
Mm IhkiiHlinc jūsų
namui, u t liknl me karpente- 
rystę, . plnmbingą,.. |venini 
elektrą... Telefonuoklt arba 
rašykit dėl dykai upskait* 
llavlmo.

Užlaikp geriausius Pianus, 
Badioios, Victrolas, parduoda už 
cash ir dalinių išmokėjimų. Vic- 
tor Ortophonic Victrolas, Co- 
lumbia, Brunswick, Senoras, 
BCA Radiolas, Atvvater Kent, 
Spartan ir Freshman.

COMMONWEALTH 
CONSTRUCTION COMPANY 
8B0 SRacintAv«, 150J W 38th.$t (

PHOME VAFAYEnr 0074

Tabako 
i Derliaus 
\ Smetona

LEONORA CORONA
Metropolitan Operos Žvaigžde, rašo:

“As manau, kad aš busiu paskutine atsivertėte prie Lucky Strikes. 
Aš ką tik pradėjau dainuot Metropolitan Operos Kompanijoj. Ir 
visi taip maloningai mane priėmė. Kokia tai laiminga diena 
buvo, kada, pamačius Lucky Strikes beveik kiekviename artistą 
apsirengimo kambaryje, aš sužinojau, jog visos žvaigždės naudoja 
tuos cigaretus, todėl kad jie nekliudo balso. Aš virpu iš džiaugs
mo, gaudama smagumo iš tokio puikaus šių cigaretų apkepinimo 
kvapsnio ir tikrai žinodama, kad aš galiu rūkyt Luckies be susier» 
zinimo sau gerklės” •/

“It’s toasted”
Nei Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jokio Kosulio.

© 1028, The American Tobacco Co.. Ine.

Pirkdami Radio, Pianą ar 
Victrolą, pirmiaus pamatik mus. 
Mes parduodame teisingai, Ba- 
dijos garantuojame, senus se
tus padarome elektrikineis.

Nauji Lietuviški Rekordai
26057 Pas darželį trys mergelės ir 

Žydelis iš Vilkaviškio miestelio 
Įdainavo J. Babravičius.

16085 Lietuviškas Džiazas ir Vana
gienė Polka — A. Vanagaitis.

26054 Barbora ir kad nėr Alaus — 
A. Vanagaitis.

26053 Sharkis ir Sena jaunystė — 
A. Vanagaitis.

26056 Visiems tinka polka ir Sesutė 
ViilCclS

79481 Skombalinė polka ir Telšių 
polka

79482 Tu arielka tu pilkoja ir Au
gina motulė vienturtę dukrelę 
—Venckevicz.

Tas pačias dainas galite gaut ant 
rolių dėl pianų. \

Nauja Radio Log knyga dy
kai kiekvienam kuris prisius ar 
atsineš šį apgarsinimą.

Jos. F. Budrik (Ine.)
(Korporacija)

3417-21 So. Halsted St 
CHICAGO 

Tel. Boulevard 4705

ATĖJO “Kultūros” No. 2. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45c.

UŽSISAKYKITE
MADŲ KNYGĄ

25c j metus
Madų knyga Rudens, Žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus
Žinokite kaip ir kų Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chieago, 1U.

Petternų Skyrius

---------------------------------------- -

MOKYKLOS NURS®, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ
TU ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukltė.nfa no- 
Itykloe merginoms api« asn»- 
ninę hl»leną, patyru*! diotrik- 
to nur*d pasakė:

“Viena pogrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikato., tai
kia utlaikyti oistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
fttinitnaa ir dieta turi būt var
tojama. Eaant reikalui yra 
liaudimi* vartoti nu jo], ne« jie 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginom* yra momentų, kuo
met nujul turėtų būti varto
jamas. Paimk laukit* kiek
vieną vakarą. Jos nepadarys 
nenmagumo."

Nujol galit vartoti neėiu- 
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moterie privalo turėti 
buteli namie.
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[korespondencijos
Zeigler, III.

Susirinkimas, kad iškoiioti 
narius

Kovo 11 d. buvo sušauktas 
S. L. A. 308 kp. e.xtra susirin
kimas. šaukiamas susirinkimas 
turbut buvo vien tam, kad iš- 
kolioti tos kuopos narius ir su- 
drutinti savo jėgas, kad palai* 
kilis ir ant toliaus savo bolše
vikišką diktatūrą. Mat vietinę 
S. L. A. kuopą užvaldė bolše
vikai ir kitaip manantiems na
riams nėra vietos. Tie nariai, 
kurie nelienori toliau bcvilkti 
bolševikiškos diktatūros jungą, 
surinko narių parašus ir pa
siuntė Pildomąja! Tarybai, pra
šydami leisti sutverti atskirą 
S. L. A. kuopą. Tą išgirdo mu
sų tavorščiai. Pajutę, kad ėmė 
žemė slinkti iš po jų kojų ir 
kad jie neturės ant ko prak
tikuoti savo diktatūrą, visi 
griebėsi už darbo: iš pat ryto 
pėsti ir važiuoti bėgioja į vi
sas puses ir visiems aiškino, 
kad bus susirinkimas ir gąs
dina visus tuos narius, kurie 
nori atsiskirti nuo bolševikų 
valdomos 308 kp., kad jie ne
gausią pašelpos, busiąs kuopos 
teismas, tad tie nariai, kurie 
norį atsiskirti busią išmesti iš 
S. L. A. ir t.t. .

Turbut iš striuko pamiršo, 
kad turi savo bolševikišką sve
tainę ir susirinkimą sušaukė 
K. Pakikio svetainėj. Pirminin
kas atidalydamas susirinkimą 
tuojaus paaiškino, kad jam pa
sisekė sužinoti, jog, girdi, mfi- 
sų kuopoje atsirado ardytojų- 
skaldytojų, kurie nuiS sugriau
ti šią kuopą ir jau veją vir
ves ir norį pakarti dabartinę 
valdybą; esą labai gerai, kad 
j laiką pajutę, kitaip butų jau 
virvę užveržę. Ir prasidėjo ger
klių giminastika. Visi tavor* 
čiai pasidarė kalbėtojais ir r m 4 
plūsti tuos narius, kurie nori 
atsikratyti tų plūdimų, kuriuos 
girdi kiekviename susirinkime. 
Labiausia kliuvo S. P. ir .1. B, 
Plūdo tiesiog įkriminuodami 
nitkurius narius, už ką jie tu
rėtų būti pašaukti pasiaiškin
ti prieš Suv. Valst. įstatymus 
už tuos savo šmeižtus. Bet kuo
pos pirmininkas tą visą leido 
daryti be jokios pastabos. | 
laikraštį, žinoma, tokių žodžių 
negalima dėti, kokius musų 
tavt.rščiai ir ių pakalikai vai
tojo. Susirinkime žmonės gavo 
daugiausia aplodismentų, kurie 
galėjo bjauriausia ką nors pa
sakyti. Taipgi buvo reikalau
ta iš tų narių pasiaiškininp> 
delko jie skiriasi. Porai narių 
paaiškinus visas bolševikų už
mačias, jų politišką nusistaty
mą prieš kitaip manančius na
rius ir nuolatinį nesilaikymą 
S. L. A. konstitucijos, prasi
dėjo kelionės išnaujo, delnų 
plojimai ir kojų trypimai, Taip
gi griebėsi kaip įmanydami plū
sti ir šmeižti Pildomąją 'l'ary- 
bę. . .

Taipgi išnešė protestą tik
tai nežinom prieš ką, — ar 
prieš tuos narius, kurie ski
riasi, ar prieš Pild. Tarybą, 
nes protesto rezoliucija nebu
vo skaityta, tiktai buvo pri
imtas narių atsistojimu: pror 
testą žadėjo kuopos valdyba 
pagaminti ir pasiųsti ant ry
tojaus. lai taip ir užsibaigė 
tas “svarbus” susirinkimas.

Mirė •
Kovo 20 d. pasjmirė M. (’ie- 

gis, kuris sirgo per paskuti
nius du metus žinoma mai n ie
nų liga, kurią gauna bedirb
dami kasyklose dauguma ang
liakasių ir turr nueiti be lai
ko į kapines. Velionis buvo 
apie |M»nkiosdešimt motų am
žiaus, vedęs; paliko nuliudirrre 
moterį ir dukterį. Likosi palai
dotas laisvai tautiškose kapi
nėse W. Frankfort, III., kovo 
23 d.

Veidmainingi unijos 
“gelbėtojai”

Kovo 21 d. buvo surengtos 
prakalbos “Save Union Komi
teto”. Nors nebuvo garsinta 
kas rengia šias prakalbas, bet 
tik kalbėtojas paaiškino. Mat 
kaip visur, taip ir pas mus 
komunistai ėmė neramumus 
kelti U. M. W. of A. organi
zacijoj. 'lai “Vilnies” štabas ir 
atsiuntė kalbėtoją sudaryti ne
ramumą tarpe organizuotų an
gliakasių ir čia.

Prakalbos atsibuvo K. Palei- 
kio svetainėj, nes toji svetainė 
yra tirštai lietuviais apgyven- 
toj vietoj, tad manė daug pul>- 
likos sutraukti ir gprai pasi
pinigauti.

Kalbėtojas pirmiausia pasi
aiškino, kad jį čionais atsiun
tė “Vilnies” štabas, girdi, ma
tydamas .reikalingumą paaiš
kinti angliakasiams, kad visi 
prisidėtų prie minėto komite
to ir iššauktų generalį strei
ką su 1 d. balandžio. Kas link 
kalbėtojo, tai turiu pasakyti, 
kad buvo visiškai prastas, nes 
jis ir pats pasisakė, kad esąs 
šapt s darbininkas. Keista, kad 
tokie kalbėtojai patys nebūda
mi angliakasiai ir neprigulėda
mi jokiai unijai betgi bando 
aiškinti unijos* klausimus ir 
agituoja streikuoti. Taipgi agi
tavo tverti komitetą ir vary- 

j ti propagandą unijos susirin
kimuose išmesti dabartinius 
viršininkus U. M. W. of A. ir 
pastatyti naujus, žinoma per
šamus komunistų. Agitavo sių
sti delegatus į Pittsburgh, Pa., 
“Save the Union” komiteto kon- 
fcrencijon, kuri atsibusianti 1 
d. balandžio. Tiktai nežinia ką 
tokie komitetai nuvažiavę ga
lėtų atstovauti, išskyrus patys 
save, nes tekių “komitetų” vie
tiniai unijų skyriai neįsileid
žia.

Kalbėtojas pabaigęs savo kal
bą vaikščiojo ] o svetainę ir 
pril aši nėjo prie to “komiteto”. 
Apie penki komunistėliai pri
sirašė ir jau griebsis už dar
bo, tiktai visa bėda tame mu
sų komitetui, kad lokalo su
sirinkimų lietuviškai neveda, 
tad tie kemitetčikai nemokė
dami anglu kalbos turės ra
miai sėdėti.

Patarčių vietos lietuviams 
nekreipti domės į tokių komi
tetų šukavimus ir neduoti sa
ve už nosies vedžioti tokiems 
komitetams, nes eidami tokių 
komitetų įsakymais greičiau
sia gali susilaukti nesmagumų, 
tokių, kokiu susilaukė tokie 
triukšmadariai porą metų at
gal. Lankykite unijos susirin
kimus ir tėmykit, kaip daly
kai eina organizacijoj.

Taipgi kalbėtojas siūlė blan
kų aukų rinkimui užlaikymui 
einančio to komiteto laikraš
tuko “Coal Digger” ir taipgi 
lie|>ė rinkti aukas siuntimui 
minėtų delegatų į Pittsburgh, 
Pa. Buvo renkamos aukos dėl 
minėto laikraštuko palaikymo. 
Aukų surinkta $4.80. Buvo par
davinėjama literatūra: brošiū
rėlė “Ką mes matėm sovietų 
Rusijoj, taipgi buvo pardavi
nėjamas minėtas laikraštukas 
po penkius centus. Niekuriems 
nusipirkus ir daugiau nebeper- 
kant, ėmė dalinti dykai. Tai 
taip ir užsibaigė prakalbos, pa
silikus vieniems “'Save the 
Union” “Komiteto” nąriams 
svetainėj. — Liepa.

GARŠINKITĖS 
NAUJIENOSE

diųskit Naujienas
Lietuvontai bus 
brangi dovana.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

Eig’hteenth Boncl & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pros. C. J. Dankowski,

1618 West 18-ta Gatvė
• ' •

Pittsburgh, Pa.
Art. Stasys Pilka bus Pitts- 

burge.

Amerikos lietuviams jau ži
nomas S. Pilka, kuris važinė
ja po kolonijas su perstaty
mais. Piltsburghiečiai tečiaus 
dar jo nematė, bet biskj susi
pažint jau teko, pasidėkojant 
McKees Ročka chorui, kur su
lošė Pilkos sutaisytą komediją 
“Žemės Rojus”, kuris gana pri
juokino publiką. Dabar betgi ir 
pats Pilka nori pasakyt “Heilo” 
ir “(rood bye” pittsburghie- 
čiams, nes birželio mėnesy va
žiuoja j Lietuvą.

S. Pilka Pittsburghe bus ba
landžio 22 d., nedėlios vakare, 
L. M. D. svetainėje. Tai bus 
juokų ir neimtų dalykų vaka
ras. Su S. Pilka kartu atva
žiuos ir kitas jaunuolis, nese
nai iš Lietuvos atvažiavęs R. 
Juknevičius, kuris irgi geras vai
dintojas yra, taip kad bus gana 
žingeidus vakaras. 'lodei yra 
visi kviečiami atsilankyti ir iš 
apielinkės.

Balandžio 15 d., 2 vai. po piet 
bus gana svarbus mitingas 
SLA. 40 kuopos, nes bus bal
savimas centro valdybos, taipgi 
ir delegatų rinkimas į SLA. 
seinrn, kuris bus birželio mė
nesyje Baltimore, Md. Todėl 
visų narių priedermė yra daly
vauti Centro balsavimuose, 
kad vėl išrinkus tą SLA. Valdy
bą, kuri Susivienijimą išaugino 
į milžinišką kaip nariais taip ir 
kapitalu. Kuris nedalyvaus rin
kimuose, tas padės komunis
tams, nes komunistai tai visi 
dalyvaus. Todėl visų priedermė 
būt mitinge ir atiduot balsą už 
SLA. senąją valdybą, kad ko
munistai neužvaldytų, nes tada 
su SLA. atsitiktų kas atsitiko 
su APLA. —Juozas Virbickas.

1500 LAIKRAŠČIUOSE 
Dabar* garsinama BUDWEISER tik

ros rųšies Malt Svrup
Šis skelbimas dabar tęlpa ir Nau

jienose ir tuo budu dašiekiama 
mažus ir didelius miestelius nuo 
krašto iki kraštui.

Smarkiausia apgarsinimų kampani
ja dabar yra vedamu už malt syru- 
pą kurį veda Anheuser-Busch, iš St. 
Louis, išdirbinėtojai Budweiser Tik
ros Rųšies Malt Syrupo. Tas skelbi
mas dabar telpa 1500 skirtingų laik
raščių Jungtinėse Valstijose.

ši skelbimų kampanija pasieks 
evirš 35,000,000 žmonių. Yra apskait- 
liuojama, kad apie 70,000,000 žmonių 
skaitys apie Budvveiser Malt Syrup 
kiekvieną savaitę per visus metus. 
Tuo budu pasekmės pardavinėjimo 
bus kur kas didesnes, negu paskuti
niais metais. O du metai atgal 
Budvveiser vos tik prasidėjo, o dabar 
jau pasidarė 'vadovaujančiu Malt 
Syrupu Amerikoje.

Viršininkai Anheuser-Busch sako, 
kad yra trys dalykai dėl atsiekime 
tokią puikių pasekmių. Pirmiausiai, 
Budtveiser Tikros Rųšies Malt Syru- 
pas yra padarytas iš pradžių iki už
baigimo $40,000,000.00 vertės dirbtu
vėje ir labai gerai prižiūrima paty
rusių salyklininkų. Antras. Visuo
met yra su lebeliu kuris atsako savo 
vardui. Trečia. Nuolatinis garsinimas 
laikraščiuose, kas pasiekia kiekvieną 
žmogų kurie perka syrupą.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Healing 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
pa taria uju kuogeriausiai 

M. YUŠKA & CO.
4S»4 So. Pa.lbu St, Cbieago. OI.

SČHŪLTE CLOTHING 
COMPANY

Vyrų ir vaikinų, rūbai ir 
papuošalai

230 Main Street 
RAC1NE, WIS.

Pirkit nuo musų olneiiu kai
nomis. Coppei* coil šuninis šil
dytuvus virtuvės boileriui, 
S5.K5. Klauskite Pono Musil.

Peoples Plumbing & 
ileating Supply So.
4UO Mlhvaukco Avė.,

461 N. Halsted St. , 
Huyniarkot 0075—0070

Iš dvasiškos cenzūros 
istorijos

Telšių vysk. J. Staugaitis 1. 
XI. 27 išleido ganytojišką raš
tą (knygutę) apie knygų ir 
laikraščių skaitymą, kuris tu
rėjo būti paskelbtas visose baž
nyčiose 1-mą advento sekma
dienį. Jame savotiškai baidomi 
tikintieji nuo skaitymo; tarp 
kita ko paminėta Šiaulių “Kul
tūros” draugija, kurios visi lei
diniai draudžiami jiems skai
tyti.

Buvo manoma, kad visiems 
katalikų raštams reik vyskupo 
leidimo, nes V. Laterano susi
rinkimas (arba galvojant ka
talikiškai XVIII visuotinis su
sirinkimas) 10 sesijoje 1515 
m. 4 gegužės patvirtino Šven
tojo tėvo Leono X dekretą, ku
ris draudžia spausdinti vistiek 
kurią knygą, Romoj necenzu- 
ruotą Jo Šventenybės JVicaro 
(grafus cenzoriaus titulas: vie
tininko vietininkas I) o kitur 
vyskupo, ar jo skirto dektaro 
ar inkvizitoriaus. Bausmė—ta 
pati kaip ir Telšiuose eksko
munika. žmonija tebebūtų tam
sybėse, jei šviesuomenė butų 
klausiusi kunigų. Klystų kas 
manydamas, jog Bažnyčios ka
nonai (įstatymai) nustato kny
gų cenzūravimo sąlygas. Vys
kupas (sako kanonai) atsakin
gas tik Dievui ir Popiežiui. Be
veik nėra buvę, kad Popiežius 
butų leidęs spausdinti, ką vys
kupas buvo neleidęs, (domu tad, 
kur dvasiškija atsiduria su sa
vo cenzūromis: “Aš turiu, ra
šo kunigas Palmieri, įdomų do

Tabako 
Derliaus 
Smetona

LEONORA CORONA
Metropolitan Operos Žvaigždė, rašo:

aAs manau, kad aš busiu paskutinė atsivertėte prie Lucky Strikes, 
Aš ką tik pradėjau dainuot Metropolitan Operos Kompanijoj. Ir 
visi taip maloningai mane priėmė. Kokia tai laiminga diena 
buvo, kada, pamačius Lucky Strikes beveik kiekviename artistą 
apsirengimo kambaryje, aš sužinojau, jog visos žvaigždės naudoja 
tuos cigaretus, todėl kad jie nekliudo balso. Aš virpu iš džiaugs* 
mo, gaudama smagumo iš tokio puikaus šių cigaretų apkepinimo 
kvapsnio ir tikrai žinodama, kad aš galiu rūkyt Luckies be susier* 
zinimo sau gerklės.

It’s toasted
Nei Jokio Gerkles Erzinimo — Nei Jokio Kosulio

© 1028, The American Tobacco Co., Ine".

kumentą Vilniaus Vyskupo Ku
rijos, pasirašytą kanauninko 
Sadovvskio. Dokumentas pažy
mėtas 1905 m. 30 kovo m. N r. 
969. Kalbama apie leidimą lie
tuviškos maldaknygės. Tasai 
dokumentas rusiškai rašytas, 
atsisako duoti leidimą (impri- 
matur) “nes knyga parašyta 
sutinkamai su sintaksės reika
lavimais, o reikėjo rašyti iš se
novės vartojama kalba”. Reik 
stebėtis,' priduria Reverendis- 
sime Palmieri, kad neduodama 
imprimaturo (leidimo) malda
knygei vien dėl to, kad auto
rius žiurėjo sintaksės taisyklių. 
Aš esu rausliojęsis rusų cenzū
ros absurduose, bet įsitikinau, 
kad rusų schizmatikų cenzūra 
nėra taip smarkavusi, kaip len
kų bažnytiniai cenzoriai Vilniu
je.”

Taigi vysk. Staugaičiui tenka 
pripažinti didelį pažangumą ir

COMtTRUCTIOK COMPANV
8B0 S Rasine Av®. 150Z W 38 th St t

PHOHE LAKAYF.TIt 0074 ’

toleranciją: jis nedraudžia kny
gų... dar nespausdintų, o tai da
ro Indekso Kongregacija, drau
sdama in odio auctoris omnia 
edita et edenda (dėl autoriaus 
pagedimo draudžiama visa jo 
išleista ir išleisimą). —P. M.

[“Kult.”]

MUZIKOS ir RADIO 
KRAUTUVE

Užlaikp geriausius Pianus, 
Radioios, Victrolas, parduoda už 
cash ir dalinių išmokėjimų. Vic- 
tor Ortophonic Victrolas, Co- 
lumbia, Brunswick, Senoras, 
RCA Radiolas, Atvvater Kent, 
Spartan ir Freshman.

COMMONWEALTH

Pirkdami Radio, Pianą ar 
Victrolą, pirmiaus pamatik mus. 
Mes parduodame teisingai, Ra- 
dijos garantuojame, senus se
tus padarome elektrikineis.

Nauji Lietuviški Rekordai
26057 Pas darželį trys mergelės ir 

Žydelis iš Vilkaviškio miestelio 
Įdainavo J. Babravičius.

16085 Lietuviškas Džiazas ir Vana
gienė Polka — A. Vanagaitis.

26054 Barbora ir kad nėr Alaus — 
A. Vanagaitis.

26053 Sharkis ir Sena jaunystė — 
A. Vanagaitis.

26056 Visiems tinka polka ir Sesutė 
valcas.

79481 Skombalinė polka ir Telšių 
polka

79482 Tu arielka tu pilkoja ir Au
gina motulė vienturtę dukrelę 
—Venckevicz.

Tas pačias dainas galite gaut ant 
rolių dėl pianų. \

Nauja Radio Log knyga dy
kai kiekvienam kuris prisius ar 
atsineš šį apgarsinimą.

Jos. F. Budrik (Ine.)
(Korporacija)

3417-21 So. Halsted St 
CHICAGO

Tel. Boulevard 4705

ATĖJO “Kultūros” No. 2. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45c.

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGA

25c į metus
Madų knyga Rudens, Žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus
Žinokite kaip ir ką Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Petternų Skyrius

MOKYKLOS NURS'R, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURfi- 
TU ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA auklteonės mo
kyklos merginoms apie asme
ninę higieną, patyru*! diitrlk- 
to nuriri pasak*:

"Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia utlaikyti aistemę norma
liame stovyje. Normalis mank- 
itinitnas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merui noras yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto- 
Janina. Paimk taukšta kiek
viena vakarą. Jsa nepadarys 
nesmagumo."

Nujol iralit vartoti neiiu- 
* r i u t kaip jus jaučiatės. Kiek

viena moteris privalo turėti 
buteli namie.
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Baso Dr. A. J. Karalius

(Tęsinyt)
Falopijaus dūdelių uždegimas
Iš gimdos uždegimas pereina 

Į Falopijaus dūdeles. Gana daž
nai dūdelėse atsiranda pūlių, 
jos užsikemša, tižsilipina, pasi
daro savo rųšies votis. Tokiuo
se atsitikimuose moteris palie
ka sterili, t. y. vaikų negali tu
rėti, jau nekalbant apie nuo
latinius nesmagumus ir skaus
mus strėnųse ir žemiau bam
bos. Ypatingai pavojingi tie 
uždegimai, kuriuos pagamina 
gonokokai; aplamai imant ga
na daug moterų neturi vaikų 
dėl gonorėjos. Visuose tuose at
sitikimuose, kur Falopijaus dū
delėse susirenka pūlių, reikia 
padaryti operaciją. Moteris pa
prastai pasveiksta, bet palieka 
sterili, nes reikia dūdeles iš
imti, o tuomet sėklos 
gali Į gimdą įeiti.

Patarimas moterims: 
si randa pūlių, tai nieką 
dama eik pas daktarą,
Ii būti gonorėja. Sumanus gy
dymas apsaugos nuo operacijų, 
kurios tau vistiek jokios lai
mės suteikti negali. Jei jau rei
kia operaciją daryti, tai reikia, 
bet geriau apsisaugoti operaci
jų kol dar yra laikas.

jau ne-

jei at- 
nelauk- 
nes ga-

Ovarų ligos
Dvarų sukrikimai ardo visą 

moters kūną. Ovarai gamina 
sėklas ir dar tokią medžiagą, 
kuri moterei suteikia visas jos 
lyties ypatybes. Jei ovarų dar
bas sukrinka, tai moteris skau
džiai nukenčia. . Cionais nėra 
vietos gilintis į šituos sukri
kimus. Svarbiausios ovarų li
gos yra įvairus navikai, kurie, 
žinoma, reikia išplauti. Kar
tais navikas ant ovaro išauga 
gana didelis. Visos ovarų ligos 
pakrikdo antdrapanes, silpnina 
moterį, padaro nervuota ir me
lancholinga. Visos ovarų ligos 
sunku surasti ir gydyti: užtat 
cionais apie jas ir negalime kal
bėti. Patarimas moterims: ne
siskubink prie operacijų, nes 
ovarų ekstraktais galima daug 
kas nuveikti.

tais moteris pastoja, bet dar 
vieną arba ir daugiau kartų 
nntdrapanės gali pasir<xlyti.

Fiziologinės priežastys: pa
prastai moteris neturi antdra
panių kol kūdikį žindo, bent 
keletą mėnesių. Apie 15 metus 
antdrapanes paprastai pradeda 
nykti, kiek vėliaus visai išnyk
sta. z

Plaučių uždegimas, influcnza, 
arba net paprastas šaltis gali 
sutrukdyti antdrapanių pasiro
dymą.

Įvairios ovarų ligos gali su
naikinti antdrapanes; tą patį 
gali padaryti gimdos ligos. Jei 
ovarai išpjauti, tai antdrapanių 
negali būti. Išpiovimas gimdos 
ir-gi panaikina antdrapanes.

Riebumas (aptukimas) gali 
sumažinti antdrapanes arba kar
tais ir visai panaikinti, bent 
tūlam laikui.

Antdrapanes gali sutrukdyti 
ilga kelionė, didelis nusimini
mas, didelės ir skaudžios bė
dos, apsivilimas meilėje ir kt. 
panašus dalykai.

Perdaug antdrapanių. Pir
miausia reikia surasti priežas-1 
tys. lai gana sunkus darbas, 
nes priežasčių yra daug, bu-1 
tent: gimdos uždegimas, gim-1 
da po gimdymui j savo vietą 
dar neatėjusi, įvairus polipai j 
r navikai gimdoje, gimdos vė-Į 

žys, navikai ovarų ir aplinki- Į 
nių organų, visos tos ligos, ku- Į 
rios sutrukdo kraujo sugrįži-1 
mą į širdį iš dubens, perdaug Į 
eraujo dubenyje (sunkus dar-1 
bas, ką-tik apsivedus, stovėji-| 
mas susilenkus ir t.t.).

Priežasčių, matote, 
Daktaras privalo surasti 
žastį ir paskui tinkamai
ti. Dar vieną reikia pasakyti: 
neretai po abortų (persileidi
mų) gimdoje pasilieka apsi vai
sinimo produktų, kas ir-gi ga
li pagaminti perdidelį kraujo 
plūdimą laike antdrapanių. To
kiuose atsitikimuose reikia gim
dą tinkamai išvalyti.

Skausmingos antdrapanes. 
Merginų skausmingų antdrapa
nių priežastys: silpna, maža- 
krauja, nervuota mergina, ku
rios gimda pedaug jautri ir 
gal būt neišsivysčiusi kaip rei
kia, gimda į užpakalį susilen
kus, navikai gimdoje, chroni
niai uždegimai dubenyje, du
bens* džiova, uždegimai greti
mų organų (pūslės, mėšlinės, 
aklosios žarnos ir kt.), nervuo- 
tumas, histerija, kartais vidu
rių sukietėjimas.

Gydymas. Praliuosuok vidu
rius. Dėk karštus kompresus 
ant dubens. Paimk šaukštuką 
“vibernum prunifolium” su kar
štu vandeniu; sol. benzyl ben- 
zaotis 20 lašų kas valandą

daug. 
prie- 

gydy-

Antdrapanių (mėnesinių 
sukrikimai

Antdrapanių nėra. Jei ant
drapanių dar nebuvo, bet jau 
laikas joms pasirodyti, tai ga
li būti viena sekamų priežas
čių: mažakraujystė ir silpnu
mas, gimda neišsivysčiusi, ki
tokį trukumai lyties aparate. 
Mažakraujystę ir silpnumą ga
li pagaminti sekami dalykai: 
džiova, malarija (drugys), šir
dies ligos, šiaip visokios ligos 
(ypatingai vidurių til'us, plau
čių uždegimas, difterija ir t.t.), 
ligos inkstų, nervų aparato, 
smagenų ir kt., persidirbimas 
ir prastas mitimas, chlorozas 
ir t.t.

Lyties aparato trukumų ga
li būti visokių: nekaltybės pie
velė be atvaros, gimda visai 
maža, ovarai neišsivystę ir t.t. 
Tie dalykai, aplamai imant re
tai užeinama; tiktai daktaras 
cionais gali patarnauti.

Pašalinti mažakraujystę ir-gi 
sunkus darbas: reikia pašalinti 
visas priežastis, kurios 
tę silpnina: prastas 
stoka tyro oro, jvargis 
loję, įvairios ligos ir 
nais reikia nuodugniai

Jei moteris arba mergina jau 
yra turėjusi antdrapanes, o jos 
išnyko, tai priežastys bus ki
tokios, būtent: nėštumas (pa
stojusi), fiziologinės priežas- 

mažakraujyste ir silpnu- 
kokia nors staigi liga, du- 
liga, po operacijos, riebu- 
kitokios priežastys.
moteris pirmiau turėjo

mingiau skausmus sustabdo. 
Jei skausmas nenyksta, tai rei
kia morfinos (be daktaro re
cepto neparduodama). Antdra- 
panėms pasibaigus, reikia sura
sti priežastys ir jos pašalin
ti.

Vedusių moterų skausmingų 
antdrapanių priežastys: gimdos 
uždegimas, uždegimai dubeny

mergai- 
maistas, 
mokyk- 

t.t. Čio- 
ištirti.

Gydymas. Laike antdrapanių 
toks pat kaip ir nevedusių mo
terų. Reikia surasti priežastys 
ir jos pašalinti, ką daktaras

tys, 
inas, 
bens 
mas,

Jei
antdrapanes, o dabar neturi ir 
jei jai buvo progų pastoti, tai 
aiškus dalykas, kad pirmiau
sia ji gali būti nėščia; juo la
biau, jei ji rytais truputį ve
mia, persimainė apetitas, tru
putėlį ir ūpas persikeitė. Kar-

Pakrikę lytiniai santikiavimai 
(kojitas)

Lytiniai santikiavimai (koji
tas) gali būti skausmingi ir 
moteris gali būti šalta. Skaus
mingų lytinių santikiavimų 
priežastys: nepertrukusi nekal
tybės pievelė, makštys susi
traukusios, uždegimai aplinkui 
išlaukinius lyties organus, įvai
rus skauduliai aplinkui arba 
ant išlaukinių lyties organų, 
gonorėja, gimdos uždegimas, li
gos pūslės ir mėšlinės, šlapini
mosi kanalėlio uždegimas, na
vikas šlapinimosi kanalėly, kar-

pos. Visi šitie sukrikimai pa
gamina skausmų laiko lytinių 
santikiavimų.

Gydymas. Reikia surasti 
priežastys ir jos pašalinti.

šitie ir kiti dalykai pagami
na šaltas moteris, tokias, kil
ioms lytiniai santikiavimai 

nesuteikia smagumo. Jokiuose 
atsitikimuose moteris negali 
stoti. Kartais moteris turi 
kią nors ligą, kuri alina 
sveikatą. Kartais vyras savo 
tikusiais 
įgrįsta.

l va

jos 
ne- 

pasielgimais moterei 
Cianais, žinoma, daly

kas labai painu?. Dažnai dak
taras gali surasti priežastį ir 
nurodyti tinkamus kelius.

Nėra vaikų

Paprastai vyrai kaltina mo
teris: jei nėra vaikų, tai mo
teris , kalta. Vienok ištikrųjų 
ir vyrams reikia primesti di
delė dalis kaltės. Vyro sėklo
je gali nebūti sperma tozonų: 
tokiuose atsitikimuose vyras 
moterį negali apvaisinti. (Apie 
tai kalbame kitoj vieloj).

Sekami sukrikimai kliudo mo
terei pastoti: baltosios, mak
štį! uždegimas, gimdos nukry
pimai, gimdos uždegimai, navi
kai gimdoje, FMIopijaus dūde
lių uždegimas ir ypatingai kuo
met dūdelės užsilipina, įvairios 
ovarų ligos (ypatingai džiova, 
navikai ir kt.), išpjauti ova
rai, plovimas makštų antisep- 
tikais, gimdos kaklo sukriki
mai ir kt. Priežasčių, matote, | 
daug ir įvairių. Reikia 
ti tikroji priežastis ir, 
linui, pašalinti. Cionais 
vas darbas patyrusiam 
rui.

I greičiausia bus- persileidimas 
Į arba šiaip kas surišta su nėš
tumu. Apart nėštumo, reikia 
paminėti sekamos priežastys:'

Uždegimas arba skauduliai 
makštyse arba vulvoje, gimdos 
kaklo opos arba uždegimas, 
gimdos kaklo vėžys, gimdos 
uždegimai, navikai ir vėžys, 
perplyšęs gimdos kaklas.

Kitos priežastys: persileidi
mas. Paprastai prasideda su 
skausmais, kraujo daug teka. 
Moteris buvo neturėjusi ant
drapanių mėnesį kitą arba ne
senai yra turėjusi; kartais bu- 

| vo gėrusi kokių vaistų arba 
šiaip ką nors dariusi, kad per- 
sileidus. Kartais po persileidi
mui gimdoje dar pasilieka krau
jo, plėvių ar šiaip apsivaisini- 
mo produktų tokiuose atsi
tikimuose iš gimdos kraujas 
gali tekėti ilgą laiką.

Visuomet 
mi dalykas, 
taras.

Patarimas 
rims: vėžys
na tiktai mažą kraujo tekėji
mą be skausmų — apsižiūrė
kite kol dar laikas. Pradžioje 
daktaras gali ir su vėžiu sėk
mingai kovoti, o kai vėžys įsi
gali, tai jau maža vilties be
lieka.

rcikia surasti ka- 
o tai padarys dak-

senesnėms mote- 
pradžioje pagami-

Bal tosios

suras- 
jei ga- 
neleng- 
dakta-

Priežastys: uždegimas vulvos, 
vaginos arba gimdos, gimdos 
kaklo žaizdos, ir navikai, gim
doje navikai, silpnumas ir ma
žakraujystė; galų gale baltosios 
neretai reiškia gonorėją (tri
peris).

Gydymas. Galima plautis se
kamais vaistais:

Gonorėja (triperis, klepas)
Apkrečiama ir limpama li

ga. Moteris apkrečia vyrai lai
ke lytinių santikiavimų. Gono
rėją pagamina gonokokai arba 
gonorėjos perai. Gonorėja ga
lima apsikrėsti ir be lytinių 
santikiavimų: pav. gulint vie
noj lovoj su sergančia šita li
ga motore, bet paprastai vy
ras apkrečia moterį.

Ženklai: Paprastai trečioj 
dienoj (kartais greičiau ar vė
liau) po lytinių santikiavimų 
su vyru moteris pradeda jau
sti degimą apie išlaukinius ly
tis s organus, degimą besišlapi
nant, reikia dažniau šlapintis,

Pidv. Alumin. aeetat.
Zinci sulphat....................15.
Alumin.......................... 60.
šaukštukas j dvi kvortas 

šilto vandens.

Ištarpink vieną į kvortą 
vandens ir plaukis kas die
ną.
Jei šitie vaistai nepašalina 

baltųjų, tai reikia kreiptis j 
daktarą. Dar vienas dalykas: 
baltosios kankina nusilpnėju- 
sias merginas ir moteris — 
reikia surasti nusilpnėjimo prie
žastys. Nebus pro šalį pakar
toti: gonorėja (triperis, kle
vas) gali būti priežastis bal
tųjų.

Kraujo tekėjimas iš makšty 
(vaginos)

Ne antdrapanių laike iš mak- 
štų gali tekėti kraujas, gali 
truputėlis kraujo pasirodyti* ar
ba gali didelis . kraujo tekėji
mas pastatyti į pavojų moters 
gyvybę. Vienok paprastai krau
jo mažai pasirodo. Jei perdaug 
kraujo teka ir dar šmotais, tai

Kuomet namiškiai 
namuose reikalauj'a 

pinigu

Siųskit juos 
telegrafu

MŪRINIS arba MEDINIS 
imoksti — kiti lengvais iš- 

* I U mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų speeiališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir rųšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. 
cagoje ir i 
savo vardų, 
formacijų. 
Vardas ......
Adresas ....

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Te). University 3950 arba 

Rogers Park 8270 
Cnicagos ofisas 

2845 N. Crawford Avė.
Palisade 8530

Mes einame visur, Chi- 
priemiesčius. Prisiųskite 
adresą jeigu norite in-

Jūsų motina arba jūsų moteris 
ir vaikai priklauso nuo jūsų 
užlaikymo. Jus neturite rizi
kuoti siųsdami pažtu pinigus, 
kad jie kelionėj kur nežūtų. 
Prie to dar, gal jiems reikalin
gi yra pinigai tuojau.

Saugiausia ir greičiausia bū
das pasiuntimas pinigų namo, 
kuomet toli esat savo darbe, y- 
ra geriausiai vartoti Western 
Union Money Order Service. 
Tiktai nueikit ( arčiaus j Wes- 
tern Union Telegraph ofisą. J 
valandą laiko po užmokėjimo 
pinigų sumos kurią norite pa
siųsti, jūsų šeimyna turės tuos 
pinigus savo rankose.

Su pagelba musų Cable Mo
ney Order Service jus taipgi 
galite siųsti pinigus j senąją tė
vynę, jie ten gaus J. V. dole
riais arba vietos pinigais.

.THE
WESTERN UNION 

TELEGRAPH 
COMPANY

kartais šlapumas varva labai 
skausmingai, kartais nelabai 
skauda; paskui atsiranda pū
lių — moterys pnpratusios vi
sokius puliavimus vadinti “bal
tosioms”.

Gonorėjos perai eina giliaus 
j makštis, į gimdą ir į Falo
pijaus dūdeles, kurias dažnai 
sugadina (jose atsiranda pūlių 
ir užlimpa) moteris paskui 
palieka sterili (vaikų negali tu
rėti). Atsiranda visokių skau
smų strėnose, reikia operacijos 
daryti. Aplamai imant didesnė 
dalis operacijų moterims daro
ma dėl gonorėjos.

Kartais moteris maža ką jau
čia. Ji kentėti pripratus, ji ken
čia ir tyli, apkrečia vyrą.

Patarimas: šitą ligą pradžio
je sumanus daktaras gali visai 
pašalinti be didelių keblumų. 
Todėl geriausia visą gydymą 
pavesti daktarui, geriausia ve
nerinių ligų specialistui. Bus 
pigiau ir sveikiau. Pati cionais 
neišsigydysi, laukimas ir “gė
da” nieką negelbės.

Nebus Skaudamos
Kojos!

Minkšti Komai arba Sutinimai

tiarsinkitės Naujienose
o

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKIT savo namų ir mokėkit iš (plaukų, pakeliam 

namus, (dedam porčius, statom mūrinius ir medinius garažus,

AJAX CONSTRUCTION C0.
2206 Milwaukee Avė., Te! Brunswick 4707 ir Tel. Irving 5475V.__________________________ ■______________ _______ _________

f NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..........-......... ................. $2.50
1,054 patarimai kaip virti (vairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........... $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .........................................  $3.00
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

KAUNO ALBUMAS .................................................................  50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ...................— $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ......................................  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ................................................... 55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimynų užlaikyti.

, VIENYBE
193 Grand Street , Brooklyn, N. Y.

APSIDRAUSK!

$10,000 ACCIDENT PŪLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin- 
ko gdisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.,

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ...................................................................-
Adresas (gatvė) .......................................................
Miestas ir Vai s t....................................................... -

I Užsiėmimas —.................................. Amžius...... .....
Pašelpgavis ...........  '..........-

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

f 
pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gali taip 

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

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nesvarus, tai jus no- 
roms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-būt toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky- 
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinį! pagalios tapo iš
rištas.

Didelė Įuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Lotus, U. S. A. (

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

Large Tube 

iy

LISTERINE

ffHade by
Ph.rma.nl Co., Saint Louis, U. S, A.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios
skelbiasi Naujienose.

Ph.rma.nl
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III — Telefonas: Kooseveit 8501.

Suvienytose Vaistuose, na (Stangoje, 

Metams _........  * .■ |7.00
Pusei metų ------. 8.59
Trims mineaiama 1.75
Dviem minoaiams . . ■ . 1.25
Vienam minėsiu! —....... —. .76

Lietuvon ir kitur užsieniuoflo 
[Atpigintais

Metama-------------- . $8.00
Pusei metų ■■■■■.. ■ ■ . „ 4.00 
Trims mėnesiams .... .. 150

ūislsakymo kainu
Chicagoje — pattm 

Metams---—---------—..... , $8.00
Pusei metų ------- - - T M 4.00
Trims mėnesiams , - - « 2.50
Dviem mėnesiam M 1.50
Vienam mėnesiai . ........... .. , .75

Chicagoje per iineiiotojag]
Viena kopija . ................ — 8c
Savaitei--------- - . . , _ 18c
ItiMatai . ■ ■ - - r - — 71c

Pinlgua reikia siųsti palto Modoj 
Orderiu kartų su atsakymu.

MUSSOLINI KKKORMA” ATIDĖTA

Italijos fašistų spauda pranešė, kad įvedimas tos 
naujos “konstitucijos”, kurią Mussolini neseniai prave
dė parlamente, esąs atidėtas iki rudens. Ji busianti dar 
pataisyta.

Šita žinia yra reikšminga dėlto, kad ryšyje su 
Mussolinio konstitucijos svarstymu buvo pasklidę gan
dų, jogei šitam fašistų padarui kilusi stipri opozicija 
krašte. Korespondencijose iš Italijos buvo minima, kad 
net ir pats karalius Emanuelis ketinąs greičiaus atsisa
kyti nuo sosto, negu pasirašyti po Mussolinio sumany
mu, kuris yra visai priešingas pagrindiniems valstybės 
įstatymams.

Mat, ta fašistinė konstitucija visai panaikina lais
vus rinkimus ir padaro vyriausiuoju valstybės organu 
fašistų partijos tarybą, kurią savo keliu pilnai kontro
liuoja ‘ii duče’ (vadas, t. y. Mussolini). Fašistų taryba 
patvirtina arba tiesiog skiria kandidatus į parlamentą, 
ir piliečiams nepaliekama jokio pasirinkimo, kaip tik 
balsuoti už tą fašistų padiktuotą kandidatų sąrašą.

Jau atstovų bute, debatuojant šitą Mussolinio 
šlamštą, pakėlė prieš jį savo balsą senąs Italijos libera
lų vadas, buvęs daug kartų ministeriu pirmininku, Gio- 
litti. Spėjama, kad savo kalba jisai išreiškė ne tiktai sa
vo protestą, bet ir “aukštesniųjų sferų“ įspėjimą juod- 
marškinių vadui, kad jisai einąs per toli.

Dabar išrodo, kad tas įspėjimas Italijos diktatorių 
sulaikė. Juk atidėt konstitucijos vykinimą dėlto, kad ją 
dar reikią “taisyt“, butų juokinga, kuomet konstitucija 
jau yra apsvarstyta parlamente ir priimta. Tenka ma
nyt, kad Mussolini atsimušė kakta į sieną.

Jųodmarškinius įkėlė valdžion Italijos armijos ge- 
neralis štabas, už karaliaus nugaros slaptai susitaręs su 
sosto įpėdiniu ir policijos departamentu. Šitą karininkų 
ir policininkų sąmokslą šelpė pinigais stambieji kapita
listai, nusigandę didelių streikų ir dirbtuvių užgrobimų, 
kuriuos buvo pradėję vykinti pramonės centruose “kai
riųjų“ suagituoti darbininkai. Karalius turėjo sutikti, 
kad valdžia butų pavesta į Mussolinio rankas, nes kari
ninkų klika būtų jį pašalinusi ir jo vieton’ pasodinusi 
Aostos hercogą (sosto įpėdinį). Ir per visus šiuos pen
kerius metus biednas “Dievo pateptas“ valdovas buvo 
tik fašistų viršytos pastumdėlis.

Dalykai tečiaus priėjo prie to, kad karaliui dabar 
jau grąsina pavojus pavirsti visai bereikalingu daiktu 
valstybėje. Pagal Mussolinio konstituciją monarchas 
netenka jokios galios, nes visa galia susikoncentruoja 
diktatoriaus rankose. Aišku, kad “jo didenybei“ Ema
nueliui pasirašyti tokį aktą butų labai neskanu.

Karaliaus pasipriešinimą Mussolinio užmačioms 
turbut ėmė remti ir kapitalistai, kurie pagaliau įsitiki
no, kad fašizmas nė biznio atžvilgiu nėra naudingas 
kraštui. Ir Mussoliniui tenka padaryti, anot Lenino, 
“strategišką pasitraukimą“. Kas toliaus pasirodys stip
resnis — fašizmas su armijos karininkais, ar monarchi
ja su kapitalistais, šiandie dar sunku numatyti. Dirban
čioji Italijos liaudis, deja, kolkas yra tik pasyve tų im
tynių žiūrėtoja.

SOCIALISTAS HOAN VĖL IŠRINKTAS

Milwaukee miesto rinkimuose, kurie įvyko pereitą 
antradienį, vėl tapo išrinktas meru socialistas Daniel 
W. Hoan, išbuvęs to miesto administracijos priešakyje 
jau 12 metų.

Šį kartą draugo Hoan pergalė buvo visai lengva, 
nors jo priešą p. Schallitz’ą rėmė ir republikonai ir de
mokratai. Balsavimų rezultatai, pranešti daugiaus, kaip 
iš dviejų trečdalių prysinktų, rodo, kad už Hoan paduo
ta 42,180 balsų, o už Schallitz’ą — tik 26,587. Reiškia, 
dar keturis metus tą didmiestį valdys socialistas.

Nenuostabu, kad milvvaukiečiai jau ketvirtam ter
minui išrinko savo miesto meru socialistą. Socialistams 
valdant, Milvvaukee pasidarė vienas švariausių miestų 
Amerikoje. Graftas administracijoje, policijos sėbravi- 
mas su kriminaliais elementais, butlegerių tarpusavinis 
karas, bombų mėtymai ir panašus šlykštumai, kokiais 
yra pasižymėjusi, sakysime, Chicaga, — tenai visai ne
žinomi dalykai.

Kada nors ir Chicagos gyventojai susipras pasekti 
Milwaukee’s pavyzdžiu.

TEISINASI

Fašistinis vėjo malūnas 
Brooklyne teisinasi, kad jisai 
nesakęs, jogei Lenkijos socia
listai visiškai “subankrotavę”, 
o tik kalbėjęs apie jų “bankro
tą” tūlose vietose ir kaipo dar
bininkų partija.

“Vienybė“ dabar jau pripa
žįsta, kad Lenkijos socialistų 
balsai paaugo, tik, girdi, ne ten, 
kur gyvena darbininkai, bet 
kaimuose, pas ūkininkus, “šita
me fakte”, tęsia ji toliaus, “ir 
pasireiškė Lenkų socialistu par
tijos bau k rūtas, nes visur so- 

cialistai skelbiasi darbininku 
partija, o Lenkijos darbininkai 
pradeda atsisukti nuo jos.“

Tiesa, kad trejetoje rinkimų 
apygardų, kurie kartu yra pra
monės centrai, socialistai pra
kišo. Jeigu šitą faktą “Vieny
bė” butų pastebėjusi, tai nie
kas dėl to su ja nebūtų ginči- 
jęsis. Bet ji rašė visai kitaip: 
ji stengėsi įtikinti savo skaity
tojus, kad socialistai esą iš vi
so “subankrotavę”. Jos strai
psnio antgalvis buvo: “Socia
listų bankrotas Lenkijoj”, ir 
ji, neva pasiremdama smulkiais 
daviniais apie rinkimų rezulta
tus, minėjo tiktai Ą socialistų 
pralaimėjimus, užtylėdama tai, 
kad bendras skaičius balsų, pa
duotų už socialistų kandidatus, 
pakilo nuo 906,000 iki 1,400,000 
ir kad socialistų atstovybė sei
me padidėjo daugiaus, kaip 
50%!

Taigi ar ne melas buvo ši
toks “Vienybės” rašymas? Pa
duoti tiktai dalį tiesos, o kitą, 
priešingą jai dalį paslėpti yra 
net aršesnė apgavystė, negu vi
siška netiesa, nes tokį po dali
na tiesa paslėptą melą publikai 
sunkiaus atidengti, šitokiu bil
du nuolat apgaudinėja savo 
skaitytojus komunistai, kurie 
iš menko savo priešų nepasise
kimo daro “baisius pralaimėji
mus”, o dalinus bolševizmo pa
sisekimus išpučia į “milžiniš
kas pergales”. Na, ir dabar 
matome, kad tuo pačiu apgau
lės keliu eina ir širvydinių tau
tininkų organas.

TIESA A LA LENIN
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Giminingose sielose dažnai 
gema tos pačios idėjos vienu 
laiku, štai, kuomet širvydu- 
kas, sugautas bemeluojant apie 
“socialistų bankrotą Lenkijoj”, 
sumanė įrodyt, kad Lenkijos 
socialistai laimėję tiktai sodžiu
je, bet buvę komunistų nustelb
ti darbininkiškuose distriktuose, 
- tai visai ta pati “idėja“ atėjo 
į galvą ir “Laisvės” Binybai, ir 
jisai parašė:

“Tiesa, socialistai surinko 
1,400,000 (balsų. “N.” Red.), 
bet jie daugiausia laimėjo so
džiuje, kur komunistų re
miamas surašąs buvo panai
kintas.“
Tai, žinoma, Vra fabrikacija, 

paremta “leninizmo težinta“. 
Nes milžinišką daugumą balsų 
socialistai surinko visgi mies
tuose, o ne sodžiuje. Iš 63 so
cialistų atstovų, sodžiaus apy
gardos davė jiems tik apie 15.

Suprantama, kad tai irgi yra 
stambi skaitlinė, nes pirma so
džius atiduodavo savo balsus ne 
socialistams, bet ukninkų par
tijoms ir klerikalams. Tečiaus 
šitą faktą, kad dabartiniuose 
rinkimuose keletas šimtų tūks
tančių sodžiaus gyventojų bal
savo už socialistus, visai nerei
kia aiškinti taip, kaip jį aiški
na musų Sirvydai ir Bimbos. 
Tai nereiškia, kad socialistai ta
po išmušti iš pramonės distrik- 
tų ir ėmė plaktis prie ūkinin
kų;! bet tai reiškia, kad Lenki
jos sodžiaus darbininkai ir be
žemiai valstiečiai pradėjo su
prasti savo ekonominius reika
lus ir remti miesto darbininkų 
partiją. Panašus reiškinys yra 
pastebimas taip pat Austrijoje 
ir kitur.

Del Lenkijos rinkimų “Lais
ve” pranešė dar ve kokią “leni- 
nišką tiesą”:
. “lenkai socialistai, kurie 

padėjo Pilsudskio diktatūrai 
įsisteigti, visuose 64 apskri- 
čiuose kandidatavo saVo var
du ir be jokio persekiojimo 
(! “N.” Red.) varė agitaciją.“ 
“Be jokio persekiojimo” —o 

tuo tarpu rinkimų kampanijos 
metu buvo suoreštuota ne ma
žiaus, kaip 60 socialistų kalbė
tojų!

O kai dėl “savo vardo“, tai 
ką čia raudonieji biznieriai apie 
tai tauškia! Komunistai, kur 
tik gali, visur savo vardą pa
slepia po kokiais nors kamufla- 
žais, Pavyzdžiui, “runydami“ į 
viršininkus musų Susivienijimo, 
jie pasivadino -'progresyviais”, 

nors tik maži vaikai (ir dideli 
“beibės“) gali nežinoti, kad 
“progresyvius’ kandidatus yra 
pastatę komunistinių branduo
lių lyderiai. Ar “Laisvė” sakys, 
kad ir čia jiems Pilsudskis ne
duoda vadintis savo vardu?

Socialistai tokių humbugų ne- 
varinėja ir svetimomis plunks
nomis nesidangsto.

Pastabos
Jei kuomet kas pastebi, kad 

komunistai ardo unijas kelda
mi tarpe narių tarpusavinę ko
vą, tai komunistams kaip ant 
korno užmina, ir jie rėkia: — 
“melas!“ — “meluoja!“ Ir pa
leidžia “komunistinį liežuvį“ į 
darbą —- šmeižti. Ir kodėl jie 
taip daro? O gi todėl, kad rik
smu ir kitų žmonių (arba laik
raščių) šmeižimais nuo to sa
vo ardymo darbo bando nu
kreipti žmonių akis.

Kada komunistai bando kel
ti unijų narių tarpe kovą — 
suirutę, tai suprantamas daly
kas, kad silpnina unijas; o ka
da unijų nariai pradeda kovot 
tarpe savęs, tai aiškus daly
kas, kad neturėdami vienybės, 
negali tinkamai kovos vesti su 
darbdaviais.

Kad komunistai ardymo dar
be yra specialistai, tai to nie
kas nebandys užginčyti. Vokie
tijoj komunistai suškaldydaini 
žmonių balsus prezidento rin
kimuose pagelbėjo laimėti Hin- 
denburgui; Lietuvoje, rinkimų 
metu komuiTistai niauriausių 
agitaciją varė, kad suskaldžius 
socialdemokratų balsus (bet 
tas nepavyko); dabar gi Ang
lijoj, kuomet ten rinkimuose 
Darbo Partija kas kart vis dau
giaus ir daugiaus atstovų lai
mi į parlamentą, tai komunis
tai sumanė rinkimuose statyt 
savo tikietą, kad skaldyt žmo
nių balsus, ir tokiu budu pa
kenkt Darbo Partijai. Tai yra 
faktai, kuriuos žmones žino, 
ir komunistai jų nepaslėps.

Kur darbininkai turi vieny
bę, ten komunistai nieko nc- 
peša. Todėl jie visur kiek drū
ti ir stengiasi vienybę ardy
ti, kad paskui iš to turėjus sau 
naudą.

Kada “Naujienos“ pastebėjo, 
kad šiais SLA. viršininkų rin
kimais dr. Graičunas ir tūlas 
Gerdauskas yra komunistų įran
kiai, kuriuos jie panaudoja kai
po “bepartyvius“ kad laimėti 
rinkimus, tai vienas komunis-- 
tų burdingierius sako, kad 
“Naujienos“ Graičuną ir Ger- 
dauską “išphidtisios“.

Taigi, jeigu pasakymas, kad 
tie du žmonės yra komunistų 
įrankiai yra jų išplūdimas, tai 
reiškia, kad tas komunistų bur
dingierius pripažysta, jog ko
munistų įrankiu būti yra bjau
ru. Taigi, nors sykį prisipaži
no.

Kad komunistai ant žut-but 
nusitarę įsigauti j .SLA. cen
trą, tai matyt iš to, kad jie 
net “komisarus” yra pasiuntę 
per miestus važinėti su agita
cija už jų statomus kandida
tus j SLA. viršininkus. Iš kur 
gi jie tiems agitatoriams lė
šas apmoka? Kur jie gauna

Kaip atrodė pasaulis 
senovės tautoms

Žmonės nevisuomet taip pat 
įsivaizduodavo pasaulį, kaip da
bar. Buvo laikas, kai žemė ir 
kiti pasaulio kūnai atrodė visai 
kitaip. Pažiūrėkime visų pir
ma, kaip pasaulis atrodė seno
vės graikams.

Tiktai kai kurie mokslinin
kai (Pitagoras, Aristarchas ir 
kiti) buvo priėję prie minties, 
kad žemė ir saulė yra rutuliai 
ir kad žemė sukasi aplink sa
vo ašį, o drailg ir aplink sau
lę. Bet tos mintys buvo tik 
pavienių žmonių išreiškiamos, 
jų metas dar nebuvo atėjęs; jos 
per toli pralenkė savo laikus, 
nerudo sstiu paramos visuome- 

nėje ir neišvengiamai turėjo 
žūti ir žuvo. Aristarchas už 
tas idėjas dargi buvo bažnyčios 
apkaltintas, kad “sulaikęs ju
damą dangų ir privertęs neju
dama žemę suktis aplink sau
lę”.

Graikų tauta, kaip ir kitos 
primityvinės tautos, savo pa
žiūrą į pasaulį rėmė pradžioje 
tuomi, kas tiesioginiai žmo
gaus akinis matoma, žemė grai
kams atrodė, kaip didžiulis dis
kas, kuris plaukioja beribiame 
vandenyne; žemė viršuje ap
gaubta krištoliniu pusrutuliu, į 
kurį įsegtos žvaigždės. Die
vas Apolonas, pasikėlęs iš ry
to iš vendenyno; važiuoja pa
dangėmis savo saulėtais ark
liais, o vakare nusileidžia atgal 
į juros bangas. Nakty, apiplau
kęs jūrėmis aplink žemės dis
ką, jis vėl pasikelia rytuose.

Tos vaikiškos pažiūros nega
lėjo patenkinamai išaiškinti 
daugelio dangaus reiškinių ir 
todėl ilgainiui buvo pakeistos 
naujomis. Tas naujas pažiūras 
pirmas plačiai išdėstė filosofas 
Anaksimandras (550 m. prieš 
Kristų). Jis mokino, kad žemė 
yra ritinio (cilindro) formos. 
Ta pažiūra, pati savaime klai
dinga, buvo tiems laikams di
delis žingsnis pirmyn; ji pa
darė, galima pasakyti, visą per
versmą senovės žmonių pasau
lėžiūroje. Ir iš tikrųjų, jei že
mė yra ritinys (cilindras), tai 
po musų musų kojomis turi bū
ti antra žemės pusė, antri pus
rutuliai, tokie pat, kokius mes 
matome ant savo galvų. Toje 
antroje žemės pusėje turi taip- 
pat gyventi žmonės — musų 
antipodai. žeme, tuo budu, 
ėmė rodytis ne tik iš viršaus, 
kaip pirma buvo manoma, bet 
ir iš visų pusių krištalinio dan
gaus rutulio apgaubta; ant ru
tulio įsegtos nejudamos žvaigž
dės. Tasai dangaus rutulys su
daro sieną, kuri skiria žmogui 
prieinamą matomą pasaulį nuo 
nematomo, begalinio, dieviško. 
Antri, mums nematomi dan
gaus pusrutuliai (antroje že
mės pusėje) turi savo polių, 
tokį, kaip ir musų dangaus po
lius. Abu dangaus poliai su
jungti pasaulio ašimi, ant ku
rioj užmautas ir žemės ritinys. 
Pasaulio ašis prikalta prie dan
gaus skliautų stipriais medžia
giniais ryšiais. Taip atrodė pa
saulis Anaksimandrui.

Laikui bėgant ir plintant ži
nioms apie pasaulį, vis labiau 
stiprėjo įsitikinimas, kad že
mė yra apvali, nė ritinio, bet 
rutulio formos. Tokia pat nu
sistatė pažiūra ir apie saulę, 
mėnulį, kad imta tie kūnai lai
kyti artimais, panašiais į že
mę. Tie didžiuliai kūnai, skris
dami ant musų galvų aplink 
žemę, turėjo būti kokiu-nors 
budu kame nors prikabinti. 
Mokslininkų buvo naujai su
galvoti dar dveji krištaliniai ru
tuliai, kiek mažesni už tuos, 

"prie kurių prisegtos nejudamos 
žvaigždės: vieni rutuliai sau
lei, kiti mėnuliui. Praėjus ku- 

pinigų? Aiškus dalykas, kad 
jiems apmoka iš surinktų žmo
nių aukų “darbininkų gelbėji
mui”, už kurias jie jokių at
skaitų neišduoda.

SLA. nariai turi į tai at
kreipti domę, ir mažiaus su
prantantiems tą dalyką aiškin
ti. — Kalvis. 

riam laikui, buvo sugalvoti dar 
penkeri rutuliai — po vieną 
-kiekvienai planetai. Tokiuo bu
du susidarė mokslas apie vadi
namąsias sferas (sfaira grai
kiškai — rutulys).

Sferos tos permatomos, bet 
kietos; jos visos dalyvauja ben
drame pasaulio judėjime ir be 
to dar kiekviena sukasi aplink 
savo ašį. Sferų mokslą pirmie
ji plačiai išdėstė Eudoksas ir jo 
vienalaikis, garsus filosofas 
Platonas. Prie sferų mokslo 
paskui prisidėjo idėja apie sfe
rų muziką. Kiekvienai septy
nių sferų atatinka vienas sep
tynių oktavos garsų; aštuntas 
garsas priklauso nejudamųjų 
žvaigždžių sferai (primum mo
bile). Graikų mokslininkai bu
vo įsitikinę, kad tie milžiniški 

tušti rutuliai, prie kurių priseg
ti tokie didžiuliai kūnai, kaip 
saulė, mėnulis, sukdamiesi ap
link savo ašį ir vaikščiodami 
dar aplink žemę, turi skambė
ti, kaip skamba greitai suka
mas ratas. Visi sferų garsai 
jungiasi stebuklingon harmoni
jom jos galingi garsai pripildo 
visą pasaulį. 'Mirtingieji, t. y., 
žmonės negirdi tos “dangiškos“ 
muzikos, ja gėrisi tik dievai.

Ilgainiui sugalvotųjų 7-nių 
dangaus sferų pasirodė per ma
ža, tomis sferomis nebegalima 
buvo visų matomų dangaus rei
škinių išaiškinti. Mokslininkas 
Eudoksas sugalvojo dar 20 sfe
rų: saulė ir mėnulis turėjo po 
3, o penkios planetos — po 4 
sferas. Paskui buvo pridėta dar 
22 sferos. Dangaus mechaniz
mas pasidarė be galo painus. 
Kilo reikalas surasti naujas, 
prastesnis pasaulio aiškinimas. 
Tokį aiškinimą rado Hiparchas. 
Jis, pastebėjęs nevienodą me
tų laikų ilgumą, taip tą reiški
nį išaiškino, žemė, sakė jis, 
nėra judėjimo centre, bet sto
vi kiek nuošalyje ir todėl sau
lė, tai artinasi, tai tolinasi nuo 
žemės. Tai ir sudaro metų lai
kus.

Suradus tokį aiškinimą, jau 
nebegalima buvo įsivaizduoti 
jokio mechanizmo, kuris (pa
našiai, kaip Eudokso sferos) 
butų buvęs sujungtas medžia
ginėmis ašimis su žeme ir ku
ris butų žemės varomas.

Hiparcho' sekėjas, Aleksandri
jos mokslininkas Ptolomėjus, 
nuėjo aiškindamas dar toliau. 
Jis nenurodo, berods, jokių pa
saulio kūnų judėjimo priežas
čių. (Ieškoti judėjimo priežas
čių tais laikais atrodė bergž
džias darbas, nes rodėsi negali
mu kada nors toji priežastis 
surasti)! Tačiau Ptolomėjaus 
nuopelnas buvo didelis: jis ga
lutinai atsisakė nuo sferų moks
lo; iš daugelio sferų jis paliko 
tik paskutinę, didžiausiąją, ku
ri sudaro pasaulio ribas ir ne
ša milionus prisegtų nejudomų 
žvaigždžių. Ptolomėjus pirmas 
išreiškė, jei ne įsitikinimą, tai

Pagelbsti Nuo Gasų 
Skilvio Skausmų

Svaigulio
Gydytojai sako mums, kad 90 

nuošimčių visų ligų paeina nuo skil
vio ir žarnų trubelio. Jus negalit 
būti sveikas, jei jūsų virškinimas 
yra blogas, iųs lengvai galite su
sirgti, kol tik jus nevalgysit gerą 
valgį ir jį įkerai nesuvirškinsit.

Tanlac turi puikų rekordą paleng
vinime nuo nevirškinimo trubelių, 
net ir labai užsisenčjusių.

Skaitykit ką Mr. Walter J. 
Frisbie, 2198 Ashland Avė., Detroit, 
Mich. sako: šešis metus aš kentė
jau nuo skilvio trubelių ir mano 
apetitas buvo visai dingės. Tanlac 
istikro man gerai pagelbėjo Dabar 
mano vidurių virškinimas yra taip 
geras, kad aš galiu valgyti bile ką. 
Aš niekuomet nesergu slogomis — 
Tanlac užlaiko mane tokioje geroje 
sveikatoje.“

Jei jus kenčiate nuo gasų, skaus
mų skilvyje arba žarnose, turite vi
durių užkietėjimą, silpnas kepenis; 
jei neturite apetito, negalite mie
goti, esate nervuotas ir nuvargęs, 
jums reikia Tanlac. Jos yra geros, 
grynos gyduolės, padarytos iš šak
nų, žievių ir žiedų. Nusipirkit bute
lį nuo savo vaistininko Šiandie. Pi
nigai grąžinami, jei nepagelbės.

Tanlac
&LMIIUON B0TILES1USED

bent nejautimą, kad dangaus 
kūnai juda erdvėje laisvai, nie
kur neprikabinti. Ta pasau
lio sistema (tvarka), Ptolomė
jaus nustatyta, vadinama geo
centrinė sistema, gyvavo apie 
pusantro tūkstančio mėtų, vi
sai patenkindama ir mokytuj; 
ir nemokytus. Ją pakeitė va
dinamoji Koperniko sistema.

Z. Z—s.
“Viln. šviesa)

Mano Gyventi 100 Metų 
Pittsburgietis Vartoja Žolių Arbatų 

Kad Užlaikius Jaunystės 
Liepsnojimą

Štai yra pasakojimas H. H. Von 
Schlick, žinomo vertelgos iš Pitts- 
burgh, Pa.:

“Per paskutinius 25 metus aš var
totą Bulgariškas žolių gyduoles su 
tokiomis puikiomis pasekmėmis, kad

L>vi<lx*rr>£iM 60 metų amžiaus, 
tifi jaučiu jaunas ir vikrus, Viii p kaip 
30 metų.

Turtingi, stiprinanti žiedų syvai 
išsunkti iš tų brangią žiedų vartoja
mi sykį arba du sykiu į savaitę, ne 
tik ^pagelbėjo mano sveikatai, bet 
suteikė man jėgos ir jaunystės vik
rumą.

Miliūnams kurie kenčia nuo užkie
tėjimo, skilvio, kepenų, inkstų, reu
matizmo ir kraujo trubelių, šis se
nas Bulgarišką žiedą receptas gali 
būt yra kaip tik tos gyduolės kurios 
sugrąžins jums iš naujo sveikatą ir 
suteiks jums džiaugsmo ir daug 
sveikatos. Toliau — kad prašalinus 
prastas slogas ir apsisaugojus plau
čių uždegimo arba influnezos, ios 
vertos dešimtį sykių savo kainos.”

Nelaukite ilgiau, jei jąs jaučiatės 
nuvargęs, turite menką sveikatą ar
ba esate senas, pasimatykit su vais
tininku tuojau. Prašykit jo Bulga
riškos Žiedą Arbatos. Būtinai gau
kit jas. Kaina 75c ir $1.25. Jei 
jis neturi, tai aš atsiųsiu jums šei
mynai (3 mėnesiams) gyduolių už 
$1.25 arba už $3.15 arba 6 už $5.25.

PASTABA: Jūsų parankumui aš 
atsiųsiu jas C. O. D. ir jus galit už
mokėti laiškanešiui. Adresuokite H. 
H. Von Schlick, President, Depart
ment O, Marvel Building, Pitts- 
burgh, Pa.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMŲ 
Matykit Mr. MACIKĄ 

PEOPLES BANK
47 St, & Ashland A ve.

Woollens Dentistas
Prezld<ntan The Hu.vch Deniai OfUų

Atsiminkite: 23 Metų Įstaiga

VIENUODŲ KAINŲ 
SKYRIUS

1800 S’. Halsted St.
VISUOMET ŽEMOS KAINOS

Todėl kad
Didelė apštis supirkimo
Didelis skaitlius lankytojų
Cach pagrindų biznis
Visuomet pigiomis rendomis ofisai.

Jųh guiiHlte SIhh žema* kulnas 
kiekviename ofise 

Darbas garantuojama* kiekviename ofise

Nuvo Dantys________________________ $3
Perliniai Dantys ......... ............ ................... $IO
»O Amžiaus Dantys..... ........ ............... .... $IA
Hollla Dantys _ >20
Truform Dantys s ‘ >
Truoe-bite Dantys _...... ............................
S. S. Hhite Natūraliai ____________ »«A
Naturalės Pink Pleltos  >38 
Pleitų pataisymas ............................ >1
Dantų dadėjlmas, vienas dantis ______ *1
lAtrauklmiil gyduolla «........................ >1
Ištraukimus dantų gus su ovigenu ___ >3

Keletas dantų $1 kiekvienas 
Auksinės C'rown, 32-kurato __ ____ .. >3
Bridgenork (už dantį) ____________ >3
Sidabru pripildymus _____  >1
Alloy pripildomus aukštos rųšies Š‘4
Auksiniai Infu.v ... ___ iki $10
Naturulės spalvos eromis $5
Poreelinial Jueket eromis .... $13 iki S?O 
X-Kay (kas 3 dantys) ... 50c

Teikiam viski, geriausio kas tik 
yra dentisterijoj

RAŠYTA GARANTIJA
ATSILANKYKIT ŠIANDIE DEL 

DYKAI APSKAITLIAV1MO

Atsiminkite: 23 Metų Įstaiga
Tarpo Jackson ir Van Kuren

326 So. State St.
Šalę Rialto teatro

Pasižiūrėkite j musų langus
— 2 aukštas

Vakarais Iki 8. Nedėliomls iki pietų

G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas
900 W. 52nd Street

CHICAGO

Prenumerata metams .... $2
Pusei metų ................... $1
Kopija .........................- 20c

Įsigykit baland
žio mėnesio Gy
venimą ir per
skaitykit “Išmin
tis” ir “Gyveni

mo Filosofiją”.
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Sveikatos Dalykai
“Silpna širdis”

Rašo Dr. Margelis

Dažnai pasitaiko susidurti su 
ligoniais, kurie sakosi “silpną 
širdį” turį. O kaip jau pradeda 

• jie pasakoti savo širdies bėdas, 
tai, rodos, toms bėdoms ir galo 
nėra. Ir pradedi žmogus many
ti, kad jų širdis jau niekam ne
beverta. l ik ėmęs ją domingai [ 
egzaminuoti, surandi, jog ta 
“prasta” širdis yra visai gera. 
Taigi ir pasakai ligoniui, kad 
jis jokios širdies lig’fis visai ne
turi, kad visai bereikalingai šir
dimi rūpinasi, kad, pagalios, 
yra labai negera nesamą ligą 
tarsi bandyte bandyti įsikalliė- 
ti arba įsivaizduoti. Ligonis bet
gi netiki, na, ir kiek galėdamas 
tikrina, jog jis širdies ligą tu
rįs ir tiek.

Kode! taip yra? Juk negali
ma daleisti, kad protiškai' svei
kas ligonis jokią bėdų savo kū
ne nejaustų, o vis dėlto saky
tų, kad jaučia? Ir iš teisybės 
jis jaučia. Jis jaučia širdies mu
šimą (plakimą) ir Ūda, kada 
visai nereikia jausti; jis jaučia 
širdies skausmus; jis jaučia šir
dęs drebėjimą; pagalios, ką to
liau matysime, jis jaučia ir ki
tokias širdies bėdas ir negalias. 
O tuo tarpu širdis yra visai 
sveika, vadinasi, ligonis jokios 
širdies ligos neturi.

Už tai ir verta čia pasteliėti, 
kad gali žmogus širdies ligos 
visai neturėti, o vis dėlto ir 
jaust ir manyt, kad turi, žino
ma, tai bus netikros širdies li
gos. Kaip tik apie tokias šir
dies ligas čia ir kalbėsime, va
dinasi, apie tikras širdies ligas 
šį sykį beveik nieko nesakysi
me.

Geros sveikatos žmogus savo 
širdies darbu nėra sąmoningas. 
O tai reiškia, kad jis visai ne
jaučia širdies mušimo arba pla
kimo. Tiktai jei tenka jam per
sidirbti, itin dirksnių jėgų per 
daug nustoti, tai tada jis kar
tas nuo karto ima jausti ir šir
dies mušimą. Paprastai jis dau
giau jaučia gulėdamas, ypač ant 
kairiojo šono. Kartais ir maža 
kiek dirbantys žmones, ypač 
jeigu turi silpną kraują arba 
mažkraujystę (anemiją), esti 
Širdies darbu sąmoningi. O kar
tais tai ir iš gydytojo tokį šir
dies sąmoningumą ligonis gau
na. Nežlavus gydytojas, mat, 
pasiklausęs ligonį širdies bėdo
mis besiskundžianti, ažuot do
mingai širdį išegzaminavęs, 
tuoj ima ir širdies ligą pripa
žįsta. Ligonis, žinoma, nusi
gąsta, savo širdimi baisiai susi
rūpina, o tada, tai jau ir jau
čia kiekvieną jos žingsnį. Blo
giausia, kad juo toliau, tuo dau-

kurioje gyvena, baisiai nepasi
tenkinę. O moterys, sulaukę 
gyvenimo permainos (mėnesi
nių nustodamos) gana dažnai 
aimanuoja skausmais širdies 
plotmėje, žinoma, skausmai ga
li būti ir dėl širdies ligų, bet, 
kaip jau pastebėta, šitame 

’straipsnyj apie tikras širdies 
ligas visai nekalbame.

Tokius ligonius gydydamas, 
suprantama, tiek jau dėmesio 
kreipi į jų dvasią, kiek ir į kū
ną. Dažniausiu mat, jų vaiz
duotė yra pakrikus. Jie rūpi
nasi, nervuojasi visai bereika
lingai. Jie, žinoma, ir vienval 
bijosi prastą širdį turį. Jų toki 
nusistatymą, šiaip ar taip, rei
kia geresniu pakeisti, kitaip, 
gydymas naudos maža kiek te
neša.

Kartais pasitaiko ligoniui, 
| kurie nusiskundžia, kad sun- 
ikiai dirbti, laiptais lipti, bėgti 
' negalį, nes tuojaus kvapo pri
trūkstą. žinoma, jie čia kal
tina “silpną širdį”. Bet išeg
zaminavęs jų širdį, nė kokios 
širdies ligos nesurandai. Ir kaip• J
surasi, kad jie jos neturi. Tik 
ėmęs ir visą jų organizmą eg
zaminuoti, tada surandi, kad jų 
nervai pakrikę, kad jie kur nors 
turi kokį sugedimą, jvavyzdžiui, 
pūvančius dantis, tonsilus, 
chronišką apendiksą, reumatiz
mą, pagalios, ne retai ir arte
rijų sukietėjimą. O šitokie jų 
kūne sugedimai, šiaip ar taip, 
erzina širdį, na, ir verčia juos 
manyti,’ kad iš tikrųjų jau ir 
širdis yra sugedus.

Gydymas, žinoma, turi l>ut 
toks, kad pašalinus tas priežas
tis, kurios sveiką širdį erzina, 
tarsi plakte plaka, pagalios, ir 
gundo ligonį manyti, kad jo 
širdis prasta. Čia reikia žiūrė
ti. kad sugedusios kūne vietos 
butų pataisytos, tai viena, o 
antra, tai reikia įtikinti ligonį, 
kad jis jokios širdies ligos ne
turi. Stipri sugestija šiitems 
ligoniams visados naudą neša.

P. S. Kitame straipsnyje pa
rašysiu apie širdies drebėjimą.

Nepasitiki vyru
Vyras vielai naktį sugrįžta 

namo. Žmona nubudusi klau
sia, kuri valanda.

— Pusė dvyliktos, — nedrą
siai atsako vyras, o tuo tarpu 
laikrodis išmušė lygiai tris.

Nedorėli! — piktai su
šunka žmona, — valkiojiesi 
naktimis ir dar meluoji.

— Katriut, — teisinasi vy
ras, tai tu daugiau tiki tuo klc- 
ketu, negu manim? Nesitikė
jau!..

Perėjimui vištos
1 -----------

Rinkdami perėjimui vištas, 
turime atsimanti, kad vištos 
žmogui naudą neša kiaušiniais, 
ir kad veislei parinkti tam tik
slui geriausias vištas, ypatin
gai tas, kurios deda didelius 
kiaušinius. Gerai prižiūrimos 
vištos pradeda kiaušinius dėti 
savo amžiaus šeštame mėnesy
je. Auginimui geriausia leisti 
perėtis pabaigoje kovo mene
sio, balandžio viduryje ir vė
liausia gegužės mėnesyj. I’er- 
ankstyvos išperėtos vištos nėr 
labai naudingos, nes jas reikia 
per ilgai šerti ir neatneša jo
kios naudos.

Dedančios vištos geros tik 
keturiems metams, nes ketvir
tuose metuose dėjimas sustoja 
ir jas ilgiau nereikia laikyti.

Gaidį reikia parinkti tos pa
čios rasės, kuriai višta priklau
so, bet ne to paties lizdo, nes 
jeigu gaidys ir višta priguli 
prie to paties lizdo, ta veislė 
greit susilpnės ir vištos leng
vai užsikrečia visokiomis ligo
mis. Gaidį reikia irgi laikytį 
tik per keturius metus, bet an
trais metais yra tinkamiausias 
veislei. Vidutinio didumo viš
toms vienas gaidis užtenka 1(1 
—14 vištų, didelėms vištoms 
vienas gaidis 5 arba 7 vištoms.

Kiaušiniai perėjimui turi bū
ti švieži, ne daugiau kaip 10 
d. senumo. Taipgi nereikia mai
šyt šviežius ir paseilėjusius kiau
šinius. Perėjimui kiaušiniai tu
ri būti švarus; jeigu nešvarus, 
tai pirm dedant į lizdą reik 
juos gražiai numazgoti šaltu 
vandeniu ir padėt prieš saulę, 
kad padžiutų. Pavasary kiau
šiniai gali stovėti ilgiau, bet 
vasarą ne privalo ne savaitę 
stovėt, nes kiaušinio polukšti- 
nė plėvelė kietėja ir vištukai 
negali persikalti. Nepatartina 
perėjimui vištas leisti anksčiau 
vasario viduryje, kad vis tu kai 
atsirastų kovo mėnesyj, kada 
atsiranda visokį žalumynai, be 
kurių labai sunku auginti viš- 
tukus.

Per keturiasdešimts šešias 
valandas nereikia duoti jokio 
lesalo, nes turi užtektinai try
nio iš kiaušinio. Jeigu vištuką 
lesinama, tai jis gauna žarnų 
gangreeą ir nyksta. Tas pats 
būna su vištukais iš pasenusių 
kiaušinių. Pirmiausias vištuko

maistas turi būti kiaušinis su
maišytas su žaliumynais, kaip 
salotais, kopūstais ir kitoms 
daržovėms. Kiaušinį nereik 
perkietai išvirti. Kiaušinio 
trečdalį sumaišyki! su dviems 
trečdaliais žalumynų. Galima 
pagaminti iš miežinių kruopų 
košę. Tik reikia smulkiai su
malti, galima paimti vieną 
kvortą kruopų su viena kvorta 
tiršto pieno ir vieną kvortą ža- 
liumynų. Įteikia uždėti tą val
gį ant lentukės, kad vištukai 
lengvai pasiektų ir nesumin
džiotų. Reikia vištukus lesinti 
kas dvi valandas, vėliau kas 
tris valandas, arba geriausia 
kai vištukai yra alkani. Vištu- 
kui sulaukus šeštos savaitės 
galima duoti vienų kruopų ir 
jeigu galima lengvai gauti kor
iui, tai kornus galima sumaišy
ti su miežiais. Nepatartina var
toti vienus kornus. Kuomet 
vištukai paauga tai jau patys 
turi pasiieškoti maistą. Per
mainomis galima jiems duoti 
sukapotų bulvių, morkvų, ko
pūstų lapų, salotų ir kitų dar
žovių. Kur galima, patartina 
tuos žaliumynus padžiovinti 
žiemai ir prieš vartojant sušu
tinti ir sumaišyti su bulvėmis.

Vištoms nereik perdaug duo
ti grudų, nes perdaug nutuks 
ir nebus geros kiaušinių dėji
mui. Nuo ryto reikia vištas pa
leisti ant lauko. Sykį palesinti 
ryte ir antrą kartą tuoj po 
piet. Jeigu vištos tingi, arba 
tupi per daug vienoj vietoj, rei
kia jas pabaidyti, žiemą viš
tas ant lauko reikia paleisti tik 
apie pusdienį. [FL1S.].

Prašalina niežėjimą

?- - - - - - - - - - - - - - 'Niežėjimu* ir desrinhnn* odo* 
yra netik nemalonus dalykas, bet 
irali ai leaben t i dautr paveji nimtmiij 
odos ltx t) Kad to iftvi inrils, tai k<‘- 
riaiiHi* dalykus yra vartoti Seve
rą'* Esko. Šios šaldančio*, džiovi-
nanėioH gyduolė* prašalinu niežė
jimų ir devintini) tuojau ir pada
ro sveikų ir švarių odų.

Iš pirmo įritavimo odos varto
ki! Severą Esko tuojau', (laukite 
jas savo vaistynėj. Sustabdyk odos 
trubelius iš pradžių.

HOWARD W.

ELMORE
President, H. W. Elmore & Co.

SERGANTI ŽMONĖS!

APLANKYKIT

Niagara Falls
IR

1ETUVAU
Už tos pačios kelionės išlaidas keliaudami su

Naujienų Ekskursija
/

Gegužio 29 d.
-------1928 =

Iš new York o Klaipėdon 

Baltic America Line — “Lituania”

Smagiausia
Patogiausia

Kelionė

Klaipėdon

Be persėdimo

giau jis vis apie savo širdį mis- 
lija ir tikinusi, kad tikrai ji 
yra negera.

Šituos ligonius gydant, žino
ma, reikia žiūrėt, kad prašali
nus tas priežastis, kurios verčia 
juos ir jausti ir manyti, jog jie 
širdies ligą turi. O kaip jau pa
sakyta, tai širdies plakimo są
moningumas dažniausiai parei
na nuo silpnų dirksnių, kraujo 
ir nuogąsčio, kad ve turi šir
dies ligą, kada iš tikrųjų jos 
visai nėra. Todėl ir reikia ligo
nio nervai ir kraujas sustiprin
ti, o podraug ir įtikinti jį, kad 
jis širdies ligos visai neturi, 
kad bijoti nėra ko. Tokiems li
goniams ramus poilsis, geras 
maistas, tam tikri vaistai, su
gebėjimas gydytojo juos įtikin
ti, kad jų sveikata nėra taip 
bloga, kaip jie mano, dažniau
sia labai gerų davinių duoda.

Nekurie iš šitų ligonių ir 
skausmais širdies plotmėje 
skundžiasi. Nekurie sako, kad 
jiems tik biskį skausta, bet ne
kurie tai itin aštriais skaus
mais dejuoja. Ne kuriems skaus
mai ir toliau nueina, būtent, į 
kairiąją kaklo pusę ir ranką. 
Šitie ligoniai dažniausiai yra 
labai nervuoti, visa aplinkuma,

Pasitarkite su 
Dr. Ross apie bi- 
le kokią LIGĄ 
arba SILPNU
MĄ. Maloniai su
teikiami visokie 

patarimai 
DYKAI

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St.

kampas Monroe St., Chicago.
Crilly Bullding. — Imk elevatorį iki 

penkto aukšto.
lys privalote turėti gedaus} gydy
mų. Pasimatykit su specialistu kd- 
ris turi trisdešimts metų praktiško 
patyrimo gydyme kraujo ligų, sifi
lio, odos ligų, reumatizmo, skilvio, 
galvos skaudėjimo, širdies silpnu
mo, nervingumo, inkstų ir pūslės li
gų. Yra vartojami geriausi Ameri
kos ir Europos metodai. Specialis 
gydymas vyrų kurie kenčia nuo ly
tiškų silpnumų.
Jūsų sveikata ir džiaugsmas prigu
li nuo tinkamo gydymo minėtų ligų. 
Dr. Ross pašvenčia visą savo laiką 
gydyme tų ligų. Apsileidimas yra 
pavojingas.
Ofiso valandos: Pėtnyčioj nuo 10 
ryto iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedėlvj, sere- 
doj ir subatoj nuo 10 xyto iki 8 va
karo.

Dvidešimtis penki metai
• tame name

Republikonų Kandidatas
ant

SANITARY DISTRICT * 
TRUSTEE

• Garsinkites Naujienose

čias NUO APAČIOS
ANT BALOTO

Cleveland, Ohio 

Detroit, Mich. 

G r and Rapids, Mich. 

Akron, Ohio 

Toledo, Ohio 

Michigan City, Ind.

..........

KVIEČIAME LIETUVIUS K VISUR!
East St. Louis, III.

Springfield, III.

Westville, III.

Omaha, Nebraska 

ir iš visų kitų miestų ir miestelių.

PUIKIAIS NICKEL PLATE ROAD VAGONAIS
Gražiausiais keliais einančiais palei Erie ežerą ir Poco- 

no kalnus. Kiekvienas keliauninkas nemokėdamas bran
giau galės pamatyti garsu Niagara Falls vandenpuolį ir ap
lankyti kitas ten žingeidžias vietas pakeliui j New Yorką.

Naujienų palydovas aprūpins Jus. Del informacijų 
kreipkitės tuojaus

NAUHKNOS
1739 So. Halsted St., Chicago.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Jūsų saugumui
Michael Hughes 

Policijos komisionierius

Tūkstančiai ir tūkstančiai 
dolerių prarandama kiekvieną 
savaitę, ir praranda juos smul
kus Chicagos jvestuotojai, ku
rie taikosi pasidaryti lengvų 
pinigų, bet kurie vieton to pa
tenka j pinkles klastingų bir
žos skomų.

Paprastai sukčiai, kurie par
davinėja beverčius serus, pri
sidengia didžiai ir puošniai iš
rodančiais ofisais, pasivadinę 
garsiai skambančiais vardais 
ir abelnu nudavimu, jogei jie 
vedu svarbias ir toli siekian
čias finansines operacijas.

Pinigai paruduojama prieš 
geraširdžio žmogaus akis, kad 
tuo budu jį sujaudinus. Ir štai 
toks žmogus ir mano, kad jis 
atsidūrė pilnai patikėtinoje fi
nansinėje ištaigoje. Patikėjime 
tečiaus vertos brokerių firmos 
šitokių priemonių nenaudoja.

Jeigu kuomet nors jums pa
siūlys kas nors kokių nepa
prastai “|H Iningų” jvestavimui 
progų, gerai apgalvokite pusiu 
lymus, pirm negu įvestuosite; 
pamąstykite keletą kartų, pirm 
negu skirsitės su savo pini- 
j&is.

Jvestavimas, reikalaująs sku
biai padaryti nuosprendį, daž
nai yra niekas kitas, kaip tik 
prigavystė. Jeigu nėra pakan
kamai laiko “išsimiegoti” su 
pašildymu, veikiausia jame esa
ma ko nors negero.

Jums nieko nekaštuos pasi
imti literatūrą ir steitmentus, 
kuriuos įteikė salesmonas, ir 
parodyti juos jūsų bankui, kad 
šis duotų patarimą arba ištir
tų, ko verti yra pasiūlymai. Jei 
norite įvestuoti savo pinigus, 
tai įvestuokite juos su pagal
ba tokių Chicagos piniginių 
įstaigų, kurios yni išsidirb-u- 
sios pasitikėjimo vertą repu
taciją.

Savo pačių saugumui veng- 
kite turėti reikalus su žmonė
mis, kurie jums visai nepažį
stami. Policijos Departamento 
patarimas ir pagalba yra vi
suomet tam, kad jums patar
nauti.

Velykų pasveikini
mai telegrama

VVestern Union telegrafo 
agentija praneša, kad ji siun- 
tinėsianti sekančias pasveikini
mų su Velykomis telegramas į 
Europą už $1.25 centus:

1. Tebūnie Velykų linksmybė 
jūsų šiandien.

2. Šis linksmas Velykų pa
sveikinimas skubi tiesiai pas 
jus per daugelį mylių, kurios 
skiria mus.

3. Velykos sujungia visą pa
saulį garbinimui ir džiaugsmui. 
Tegul šis sveikinimas randa jus 
širdį pilną džiaugsmo.

4. Meilė ir sveikinimai skubi 
pas jus šią Velykų Dieną.

5. Velykų sveikinimai nuo 
draugo, kuris turi jus daug sa- 
vo mintyse šią dieną.

6. Tebūnie Velykų kelionė 
smagi jums.

7. Musų mintys su jumis šią 
Velykų dieną pilnos meilės ir 
pagarbos.

8. Meilė ir geriausi linkėji
mai laimingoms Velykoms.

9. Težydi šis pavasario laikas 
jums gėlėmis Velykų pasitenki
nimo ir ramybės.

10. Geriausi linkėjimai lai
mingos Velykų Dienos. Tebūnie 
jūsų ateitis skaisti kaip pava
saris. •

11. Linkiu jums džiaugsmo ir 
laimės šią Velykų Dieną.

12. Iš gilumos širdies šis Ve
lykų sveikinimas skubi tiesiai 
pas jus.

Šias telegramas galite pasiųs

ti tiesiai iš namų, tik patelefo
nuokite telegrafo ofisui ir pasa
kykite numerį pasveikinimo, 
kurį norite telegrafuoti.

Pasaulinės Parodos 
reikaluose

Paskirtas komitetas ko-ordina- 
vimui su ateiviais

Ponas Stuyvesant Peabody, 
Pasaulinės parodos pirminin
kas, paskyrė komitetą, kurio 
l>erciga bus dirbti tautų tar
pe, kad visos tautos Chicago
je turėtų lygias teises Pasau
linės Parodos reikaluose. J ko
mitetą įeina Charles F. Peter- 
son, garbės pirmininkas; Felix 
Sleyckmans, rgzekutyvis pirmi
ninkas, ir A. B. Messer, pir
mininkas komiteto Amerikos 
laikraščių leidžiamų ne anglų 
kalltcmis.

šis komitetas stengsis orga
nizuoti komitetus iš įvairių 
(autinių grupių, kurie veiktų 
bendrai su p. Peabody komi
tetu. Veikiant tokiu budu ma
noma turėti gero pasisekimo 
ir įtraukti į darbą plačius vi
suomenės sluoksnius.

P. Messer rūpinsis teikti tin
kamų informacijų visiems laik
raščiams leidžiamiems ne ang
lų kall?omis.

Pareiškimas
Aš, \Villiam Hale Thompson, 

Chicagos miesto Meras, visa
dos būdamas rėmėju tikrojo 
sporto, šiuomi kreipiuos į Chi
cagos miesto žmones prašyda
mas paremti visokiais galimais 
budais Švedų Amerikonų Atle
tų Asociacijos pasiryžimą da
lyvauti Ccntraliniame A. A. U. 
ir Olympic vietiniam Ristynių 
č.iampijonato bandymuose, ku
rie dabar yra laikomi Broad- 
way Ginklinėje, Broadvvay ir 
Tboindale Avė., balandžio l-tą 
ir 5-tą d. Mes norime, kad 
Olympijadoje butų Amerika 
Pirmiausia ir privalome dary
ti viską kas galima tuo reika
lu; mes norime, kad visi ama- 
loriai ristikai Chicagoje ir Ill
inois žinotų, jogei už jų sto
vi geros valios miesto ir val
stijos žmonės.

William Hale Thompson, 
Chicagos miesto Meras.

Sprogo du katilu, kuriuose 
buvo karštas vanduo. Tai atsiti
ko St. Anthony ligoninėje, Mi- 
chigan City, Ind. Sprogimas pa
darė žalos boilerruimiui. Su
žeista norsė. 

♦ * «
Federalio teismo teisėjas 

James H. Wilkerson suteikė 
naujai U. S. grand džiurei ne
paprastos galios tirinėti visą, 
ką matys reikalą tyrinėti, kad 
suradus kaltininkus už pasireiš
kiančias Chicagoje galvažudys- 
tes, graftą, bombų sprogdinimą 
etc.

♦ ♦ ♦
Dar viena bomba sprogo. Tai 

trisdešimta šiemet. Ji sprogo 
tarpdury trobesio 3616-18 So. 
Kedzie avė., kur randasi “soft 
drinks parlor”. Ta užeiga pri
klauso Joseph K lak, 25 precink- 
to demokratų partijos kapito
nui.

TM£ JINGLE BELLES
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Tarp Chicagos 
Į Lietuvių
Reporterio Padau

žos Pastabos
Gaila man piščiko, kurio nie

kas m palieši ja. Diena iš dienos 
nuo stokjardų pusės ateina ie- 
žednevna su piščiko “editoria- 
lais.” Bet niekas neįvertina jo 
talento. Kas žino vardą K vai Jo
nis, las žino, kad savo dantų jis 
niekad neplauja. Jeigu padauža 
nevestų su Kvailoniu disputų, 
tai niekas ir nežinotų, kad ran
dasi “išlikęs nuo senų laikų toks 
sutvėrimas.”

Maniau mesti vedęs disputus 
su Kvailoniu. Sakiau peržema 
su tokiu bonkagalviu “deba- 
tuot.” Bet atsiminiau, kad vi
suomenė jau visai nesiskaito su 
raudonaisiais fašistais visi 
juos ignoruoja ir juokiasi iš jų. 
Ni t ir patys “komunistai” pra
dėjo sarmatytis savo vardo ir 
pasivadino “progresyviais.” Va- 
dindamiesi “progresyviais” gal 
ne taip greit atbaidys žmones 
nuo savęs. O netekimas publikos 
reiškia tą patį, ką netekti 
“binzų.”

Net ir Lenkijos seimas nesi
skaito su bolševikų atstovais. 
Atėjo į seimo salę trys bolševi
kai, kaip trys musketyrai, bet 
seimas į juos nė dėmesio nekrei
pia. Pasėdėjo, pasnaudė pakam
pį. Ma to, kad snausdami re
voliucijos nesukels, tai atsinešė 
triubą, armošką ir užtraukė 
“revoliucinį koncertą.” Kadangi 
triuba, armoška ir gerklės per
daug rėkė, tai seimo pirminin
kas socialistas Dašinskis lie
pė muzikantus išmesti už durų. 
O Bartclis pasakė spyčių, kad 
seimas yra ne piemenų ir ne 
pusdurnių sueiga. Vadinasi, bol
ševikai pasistatė save taip že
mai, kad kitaip negalima su
prasti, kaip pusgalviais esant.

Neveltui viename bankiete 
vienas daktaras pasakė: “Bolše
vikai taip žemai nupuolė doriš
kai ir protiškai, kad reikia 
skirti juos iš civilizuotos drau
gijos prie kiaulių...”

Bet iežednevnos piščikas 
Kvailonis džiaugiasi, kad Lenkų 
seime bolševikų atstovai, suloš- 
dami durniaus rolę, pilnai ata- 
tiko Maskvos obalsiui “šumiet 
nekogda nezapreščeno.”

a » »
“šumiet” tai “nezapreščeno,” 

bet “šumydami” bolševikai pa
tys sau kilpą ant kaklo neria. 
Tarpe savęs tai jie “nešumija,” 
bet kaip ta kiaulė kiša savo no
sį į kitų žmonių reikalus. Lie
tuviški raudonanosiai kiša savo 
snapus į SLA. organizaciją su 
obalsiu “nitą vok it” SLA. iš fa
šistų globos ir atiduokit jį 
mums. O tada, tai mes žinosi
me ką padaryt...

» » »
Kada eina atkakli angliaka

sių kova už duonos kąsnį ir ka
da momentas yra kritingus, tai 
bolševikai susigriebė ardyti an
gliakasių uniją. Pirmiau bolše
vikai ugnim spiaudė ant U. M. 
W. unijos ir jos vadų. Kada jų 
jėgos buvo stipresnės, tai bol

ševikai tenai negalėjo savo no
sies įkišti. Dabar, kada kasyk
lų baronai prisisamdė streiklau
žių ir mušeikų, unijislus darbi
ninkus išmėtė iš butų, tai bol
ševikai padeda kapitalistams 
skaldyti jų jėgas.

Bolševikai sutvėrė “save-the- 
union” komitetą, kuris šaukia 
angliakasius dėtis prie bolševi
kų “unijos” ir ragina juos 
streikuotį. Vadinasi, boševikų 
gengė nori suskaldyti U. M. W. 
uniją, kad sukėlus vidujines 
angliakasių pjautynes. Kada 
darbininkų jėgos susiskaldys, 
tai aišku, kad kapitalistai džiau
gsis. Kapitalistai ieško tokių 
skandalistų kaip bolševikai, ku
rie kelia betvarkę darbininkų 
tarpe. O pas bolševikus yra vi
sokio plauko'šnipų ir provoka
torių. Tokius elementus gerai 
pažįsta ir anglies baronai.

Kiekvienam aišku, kokiam 
tikslui bolševikai organizuoja 
raudoną uniją. Jie nori suardyt 
darbininkų vienybę ir iš to pa
sidaryt savo kromelį. Tada bol
ševikai gal ir aukų nemažai ga
lės parinkti, kad palaikius ap
gailėtiną savo partijos likimą. 
Bet vargiai bolševikams pavyks 
savo užmačias įvykinti. Žmo
nės gerai juos pažįsta, todėl an
gliakasiai neturėtų klausyti tų 
triukšmadarių ir neiti į jų mi
tingus ar konferencijas.

» » » '
Kvailonis giria “save-the- 

union” lyderius. Reiškia, bolše
vikai ne pavieniais, bet organi
zuotai varo ardymo darbą. Visa 
jų armija lošia nenaudėlių ir 
darbininkų priešų rolę. Bolševi
kai šiandie visai neteko visuo
menėje įtekmės. Juo tolyn, tuo 
blogyn eina jų padėtis.

Roseland
Su kuriais roselandiečiais te

ko sueiti, visi sako, kad blogi 
laikai. IXirbo niekur negalima 
gauti, o sutaupyti pinigai bai
gias. Ką darysime, kai išbaig- 
sime sutaupytus pinigus, mes 
patys nežinome.

Kad blogi laikai dabar, tą 
visi žino. Bet kur nėra blogai 
gyventi darbininkams, iki šiol 
žinojo tik vieni komunistai: jie 
vis rodė į Rusiją. Kol darbi-, 
ninkai turėję susitaupę pinigų, 
komunistai organizavo žemdir
bių komunas ir juos siųsdavo 
į Rusiją. Jiems tas organiza
vimas žemdirbių komunų buvo 
pelningas darbas. Kiekvienas 
žemdirbių komunos narys, įsto
jęs į komuną, norėdamas va
žiuoti į Rusiją dirbti, turėjo 
įmokėti •penkius šimtus dole
rių. Komunistai buvo iškauli
ję iš kelių darbininkų Roselan- 
do po penkius šimtus dolerių, 
bet vienas lietuvis, žemdirbių 
komunos narys, nuvažiavo į 
Rusiją kaipo delegatas nuo lie
tuvių žemdirbių komunos. Pa
sivažinėjo po Rusiją, niekur 
nesurado vietos, kur butų ga
lima apsigyventi jų žemdirbių 
komunai. Nesuradęs vietos ant 
ūkio, buvo suradęs plytnyčią. 
Ilgainiui praktika parodė, kad 
negali apsigyventi ir plytny- 
čioje ir joje pasidaryti pragy
venimą. Po pusantrų metų va
žinėjimo jis sugrįžo atgal į 
Ameriką.

Pamąsčius kiek tas vargšas

darbininkas turėjo pakelti var
go per komunistų priežastį. 
Atsimenant kiek tokių žmonių 
buvo prigauti komunistų, pri
simenu vieno žmogaus pasa
kytus žodžius: “Juk toks žu- 
lik iškas darbas aršesnis, negu 
vagies”. Ir šilie tokiais mur- 
ziniš'kais darbais neva komu
nistai, sunaikinę daugelio žmo
nių visą gyvenimą, dabar, pri
sidengę darbininkų labo skrai
ste*, briaujasi į S. L. A. cen
trą. SLA. nariai turėtų budė
ti, kad tokius skriaudikus ne- 
įsileidus j S. L. A. centrą.

— žinąs.

Iš politikos lauko
(šiame skyriuje dedama žinios 

iš politinių partijų veikimo. 
Už telpančius jame praneši
mus atsakomybę ima patys 
pranešėjai).

LIETUVIŲ POLITINIŲ KLIU
BŲ TARIMAS.

Lietuvių politinių kliubų cen
tro komitetas balandžio 3 d. 
priėmė tokį tarimą:

“Laikytame Meldažio Audito
rijoje, 2244 West 23-rd Place, 
antradienio vakare, balandžio 
3-čią, 1928, susirinkime delega
tų šešiolikos Politinių Kliubų, 
sudarančių Centralinj Komitetą 
Amerikos Lietuvių Republikonų 
Organizacijų, reprezentuojančių 
Lietuvius Cook Pavieto balsuo
tojus, pirmininkaujant Jonui 
Kuchinskui, vienu balsu užgir- 
ta visi kandidatai, ‘America 
First’ Republikonų tikėto, ir 
delegatai pasižadėjo panaudoti 
savo įtaką ir pastangas pasise
kimui viso ‘America First’ ti-

l keto balandžio 10-tą, 1928.”
Centralinis Komitetas Lietų- 

vių-Amerikonų Republikonų Or
ganizacijų, —

John Kuchinskas, 
Ed. Kareiva.

Sekami kliubai buvo repre
zentuojami minėtame susirinki

EXTRA EXTRA
Saldainės iš Lietuvos

Ką tik gavome pirmą siuntinį šį metą šviežių, gardžių, saldžių, skaniu 
BIRUTĖS SALDAINIŲ iš Lietuvos.

Gerbiami Chicagos Lietuviai! Pasaldinkit šias Velykas su savo senos 
tėvynės Lietuvos Birutės saldainėmis.

Lietuvos saldainės yra vienos iš skaniausių ir sveikiausių, nes Ameri
kos valdžia peržiūri, kad butų padarytos iš uogų, kurios yra sveikos ir šva
rios Vartodami Birutės saldainės, paremsite Lietuvos pramonę ir gausite 
tyrą ir sveiką maistą.

. Kadangi šį siuntinį gavome ne perdidžiausį, todėl patariame pasiskubin
ti su užsakymais, kad nereikėtų praleisti Velykas be lietuviškų saldainių. Vi
sus kviečiame prie gardžių Birutės saldainių. Krautuvė iki Velykų bus atda
ra vakarais lig 10 vai. vakaro.

V. M. STULPINAS
DIDŽIAUSIA SALDAINIU KRAUTUVĖ CHICAGOJE

3255 So. Halsted St. Tel. Victory 6122
prieš pat 33-čią gatvę

mo: •
1. Litbuanian Improvement 

Club of Cicero, Illinois.
2. Humboldt Park Litbuanian 

Political Club.
3. Litbuanian Citizens Work- 

ingmens Benevelent Club.
4. Litbuanian Citizens Brolher- 

hood of America.
5. 13-tb Ward Boosters.
6. 20-tb Ward Political and Be

no velcn t Club.
7. Litbuanian American Bepub- 

lican Club of West Side.
8. Litbuanian Republican Club 

of Brighton Park.
9. American Litbuanian Citizens

Club of tbe 12-th Ward.
10. South West Property Ow- 

ners Association.
11. South West American Lith- 

uanian Political Club.
12. Azukas Litbuanian Republic

an Political Club.
13. 9-tb Ward Political Club.
14. Cook County Club.
15. North Wcst Litbuanian 

Political Club.
16. Marųuette Park Political 

Club.
17. W/est Pullman Political and 

Improvement Club.
18. Kensington Political and 

Benefit Club.

Mirė Uršulė Moli, 61 metų, 
5626 So. Campbell avė. Ji buvo 
sužeista auto pereitą savaitę 
ties 56-ta ir VVestern avė.

Buvo kilęs gaisras trijų aukš
tų trobesyj, priklausančiam 
Berger Bros, kompanijai, 1186 
Cherry avė. Vienas ugnegesis 
sužeistas. Nuostolių turtu pada
ryta $10,000. 

♦ * *
P-ia Kenneth Brown, 20 me

tų, tik pirm šešių mėnesių išė
jusi už vyro (822 Lavvrence 
avė.) užkaitė kavą. Užkaitusi ji 
nuėjo ir atsigulė lovon palaukti 
kol jos vyras parvažiuos iš dar
bo. Užmigo. Užvirusi kava už
gesino ugnį. Moteriškė užtroš
ko gasu.

Trys banditai apiplėšė graž- 
nų firmos, 159 North State St., 
ofisą. Išlaužė užraktus šėpų ir 
skrynių ir pasigavę turto ver
tės $10,000 dingo. 

♦ ♦ ♦
Federalis teisėjas Carpenter 

vakar išdavė 21 indžionkšeną 
prieš užeigas, kurios nusižen
giančios prohibicijos įstatymui. 
Tos įstaigos yra Chicagoje ir 
arti Chicagos. 

* * *
National Association of Ice 

Industries ką tik užbaigė tos 
pramonės padėties tyrinėjimą. 
Tyrinėjimas rodo, kad, aplamai 
imant, kiekvienai Amerikos šei
mai ledas kaštuoja $2.19 mėne
syje, o $26.31 metuose. 

♦ * ♦
Sulyg VVomen’s Christian 

Temperance Union sumetimais, 
Illinois valstijoje 1927 metais 
mirė nuo alkoholiaus 9.7 asme
nys iš 100,000 gyventojų. Viso 
mirė dėl alkoholiaus tais me
tais Illinois valstijoj 302 asme
nys. Jei palyginsime šią skait
linę su 1920 metų skaitline tos 
rūšies mirčių, tai pamatysime, 
kad yra ant 256 didesnė.

'jįonik
For Cuts and Woundi

Apsiaaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba įsibrėžimą su iiuo ne
nuodijančiu antiseptika. 
Zonite už mula bakterijas. 
Ir išgydo.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Roseland
Ir vėl ‘‘Kalvio Duk'tė” Roselan- 

de! Vakaro Įspūdžiai.

Jaunoji Birutė
Orkestro pamokos įvyksta šį 

vakarą 7:30 valandą. O vėliau 
bus tėvų susirinkimas. Tėvai 
visi privalo būti laiku, nes tu
rime svarbių reikalų apkalbėti. 
Neužmirškite naujų narių atsi
vesti. Tėvų susirinkimas pra
sidės 8:30 vai. vak. Mark hite 
Square parko svetainėje So, 
Halsted ir 29-ta g-vės.

—Valdyki.

Vos du biednu mėnesėliu lai
ko te praslinko kai mes, rose- 
land iečiai, turėjome laimės 
Strumilo svetainėje išvysti mu
su mylimus ir gerbiamus Liet. 
Scenos Mylėtojų Batelio vaidy-

Dukters”, kaip 
jie ir vėl davė 
pasigėrėti savo

■mums”, tariaus

Bridgeportas
mė-Ketvirtadieny, balandžio 

nesį, 12 d., .L Vaičkus laikys 
paskaitą apie leatrą ir jo reik
šmę visuomenės gyvenime.

Paskaita įvyks Bridgeporte, 
Mildos svetainėje, 8 vai. vak.

nažiu perstatymu-vaidinimu p. 
Zclpio “Kalvio 
štai bal. 1 d. 
mums progos 
|ų vaidinimu.

Nors sakau
šį kartą jau ne visiems Rose- 
lando lietuviams, bet, vilk iš
imtinai, Visų Šventų Parapijos 
parapijiečiams. Tas, žinoma, 
nereiškia, kad ir visi kiti Bose- 
lando lietuviai negalėjo į Visų 
Šventų parapijos svetainę nu
eiti; jie galėjo ir, kas norėjo, 
nuėjo, tiktai didžiuma antru 
kartu vaidinant nenori maty-

“Iškilmingas bankietas pa
gerbimui Finucane, kandidato 
ant Sanitary Trustee, įvyksta 
8 d. kovo”, ir 1.1, ir t.t.

Taigi matote kas musų tau
tos dvasios palaikymu rūpinasi.

—Kaulas.

ilgai neužmirštų mano dainų.
Ir taip iki pasimatymo 22-rą 

balandžio Lietuvių Auditorijoje 
aštuntą valandą vakare.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvi* 4kiq> Specialistas

Art. Babravičius grį 
šta Chicagon

ad-
ža-
ko-
ne-

3265 So. Halsted St. 
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare, 

Nedalioj nuo 10 iki 1.

____ įvairus ffyįytgjy
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rimas Gydytojai ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 81*2 So. Halsted 8t„ Chicago
- arti 81st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakar*. 
Nedaliomis ir iventad. 10—12 dienų.

J. 
iš

(2), 
kuo- 
ago- 
tru-

Marųuette Park
Iš SLA. 260-tos kuopos susirin

kimo ir ruošiamo koncerto ir 
šokių balandžio 15 d.

Pereitą sekmadieni, K. J. 
Mačiuko svetainėje įvyko mė
nesinis 260 kp. susirinkimas, 
kuriame dalyvavo skaitlingas 
būrys narių. Koncerto ir šokio 
i engimo komisija pranešė, kad 
koncertas bus sekmadienį, ba
landžio 15 
Community

d., La\vn-Manor
Cente r Svetainėje,

7M art j net te parko). Pradži 
vai. vakare.

Kaip jau yra žinoma, tai

Tas su musų žmonėmis ir 
yra bloga. Kuomet pas sveti
muosius gerų veikalų žiūrima 
po kelioliką ir net kelias de
šimtis kartų, pas mus du kar
tu jau esama “perdaug”.

Ir kaip du mėnesiu atgal 
Strumilo svetainė buvo kupi
na prigužėjusi vietos lietuvių 
“smetonos”, taip šj kartą — 
‘drobijų”. Ypatingai reikia pa
sidžiaugti vienu dalyku, kad 
Visų šventų parapijos svetai
nė buvo kupina musų priau
gančios jaunuomenės — vaiki
nukų ir mergelių. Tas ypač la
vina juos lietuvių kalboje, su
pažindina su jų tėvų žemės pa
pročiais, tipais ir tp. Ir nors

bus puikus. Komisija.šokiai
sako, kad bus rinktina publi
ka, ir jau daug žymių gero ve
lijančių profesionalų ir vertel
gų įsigijo likietus. Kitas gra
žius dalykas bus — tai vakaro 
programas. Jame dalyvaus šios 
ypatos: pp. V. Biežiene, S. Še
rienė, V. Volteraitė, Dr. Kliau
ga ir juokingas juokdaris 
art. A. Vanagaitis, (“Margu
čio” redaktorius' ir kompozito
rius). šio vakaro |M*lnas yra 
skiriamas SLA. 260 kuopos jau
nuolių s|m>Ho skyriui arba beis
bolo jaukto kostiumams įsigy
ti.

Keikia sakyti, kad visiems 
atsilankiusiems bus smagu lai
ką praieisti taip žymaus pro
gramų.

Iš sporto skyriaus komiteto 
raporto paaiškėjo, kad jie yra 
pilnai susiorganizavę ir įsigiję 
nekurtas reikmenes lošimui. 
Yra paskirtas ir vardas, kuris 

b<t »it-A4i|»: S. I-- /K. 12<>O
Brandi, Marquctte Maroons.

Marųuetlc Parko jaunimas 
turėtų rašytis j SLA. 200 kp. 
Sporto skyrių. Jaunuomenė čia 
turės daug visokių pramogų, 

‘pasilinksminimų, lavinimosi 
sporto srityj.

Atlikta balsavimas kandida
tų Į Pildomąją Tarybą. Beveik | 
visi atidavė balsus už 
Centro valdybą. Beje, 
tai į seimą SLA. liko

rikos lietuvių parapijų svetai
nėse, užė-duzgė vaidinimo per
traukose* tučiaus vaidinimo ei
goje, pasidėkojant klebono Paš- 
kausko rūpestingam stengimui- 
>i juos visus (kaip mažus taip 
ir suaugusius) tramdyti — la
bai pavyzdingai užsilaikė.

Kurinio “Kalvio Duktė” siu-

nų” skaitytojams jau gerai ži
noma iš pereito, kito kores|>on- 
lenlo aprašymo, todėl apie tai 
iš čia nei nekalbėsiu. Norisi 
ačiaus man paliesti jį iš kito 

žvilgsnio — būtent, iš sudra- 
natizuotų tipų psichologijos.

Kiek rašančiam yra lėkę p. 
Zolpio kurinių matyti vaidi
nant, tai “Kalvio Duktė” bene 
geriausiai jam bus pavykusi.

ti musų 
nerangi, 
psichika, 
'eini čia 
oio labai

senąją 
delega- 
išrink-

šiame susirinkime Jurgis G ri
bas, Trečio Auksinio Konkur
so organ., pridavė 3 kandida
tus i SLA. Skaičius kuopos na
rių didėja ir pasirodo kiekvie
ną susirinkimą naujų si>ėkų, 
kurios suteikia kuopai daugiau 
energijos ir veiklumo. Graži 
tvarka, nuoširdumas ir drau
giški santykiai tarp narių da
ro malonų įspūdį kuopos susi-

kaimo senių tipai, jų 
bet nuoširdi ir kukli 
bet kas labiausiai ma- 
pažymėti, kad p. Zol- 
gerai pažįstama ir tin- 
vertinutnu moterišk i ų

I sielos gi Irnė, jos kančios, mei
lės agonijos - kaip erotinės, 
taip kūdikiškos taip lygiai ir 
motiniškos. Tiktai reikėjo ge
rai stebėti kaip (p. Zavistai
tė) Kašte, įsimylėjus i du vy
ru, nežymiai rods, l>et taip 
patetiškai, perg\vendineja šir
dies persiskaldymo procesą 
(veiksmas pirmas); kaip pri
auganti Lola Grinavickaitė laip
sniškai pradeda sunrergėti; 
kaip, pagalios, rauda kultūrin
ga ir sena ponki Grinavickie- 
nė savo vienintelio, karau iš
ėjusio sunaus ir t.t., kad su
pt asti kaip kukliai p. Zolpio 
studijuojama yra moterų psi-

šis p. Zolpo kūrinys kiek ra
šančiam yra žinoma, rodos tėra 
dar rankraštyje ir jį reikėtų ge- 

perredagavus ir 
kuriam nors iš 

bei knygynų
šios kuopos vaktu’as bus drau
giškas ir vaisingas. Koncertui 
pasistengta gauti tik pirma
eiliai artistai ir dainininkai;

kuogeriausia mu-

Amerika; lio- 
tuomi kuriniu

kaliui
zika gražioje salėje pilnai pa
tenkins atsilankiusius.

Nepamirškite?
balandžio
l.awn-Manor 
ter svet., 66

Sekmadienį, 
15 d., atvykite j 

Community Cen- 
-13 So. Troy st.,

— Pranas Druktainis,

ra i dar kartą 
išlyginus, — 
musų laikraščių 
išleisti. Tada ne 
l?(t ir plačiosios 
tuvių visuomenė
galėtų naudotis kaip pasiskaity
mui, taip ir vaidinimui. O to 
jis yra tikrai vertas susilaukti.

“Kalvio Dukterį” išpildė veik 
visi tie patys vaidylus-tčs ir šį 
kartą, kaip kad ir pereitą čia, 
Boselande (vaidino ir kitur) su 
tūlais pakeitimais kareivių ro
lėse. Iš moterų vaidino visos 
trys, būtent pp. Zavistaitė

260 kp. Koresp. ’ Kasios, Požiuiauskait —

los, ir Dundulienė — Grinivic- 
kienės. Visos jos, reikia pasa
kyt, išėjo “pur exelence”. Ypa
tingai p. Zavistaitė šį kartą kuk 
liai pergyveno Kastės meilės 
agonijas. Matyt, jinai gerai į- 
gudus į vaizduojamos merginos 
dvasią. Puiki buvo ir grakščio
ji p. Pažiurauskaitė P. Dundu
lienė ir gi buvo, kaip ir visuo
met, šauni.

Vyrų rolėse vaidino pirmu 
kart šiame veikale p. Pučkorius 
Mažučio partijoj ir jis, kaipo 
senas scenos vilkas, kad ir 
mažai tesimokęs žodžių, buvo 
savo vieloje. Patsai autorius 
Zolpis taipgi buvo naujas (lient 
Roselande) vaidyla Jono Gri- 
nivecko rolėje. Jis pirmam ir 
paskutiniam akte vaidino labai 
puikiai, tiktai viduriniame 
atsiskirdinėjant su Kašte, 
met toji buvo didžiausioje 
nijoje, jis (Jonas) atrodė 
pūtį lyg ir |>er šalta®.

šiaip gi iš vyrų, kai ve Dau
gėla, Liutkevičius, Šimkus, Jo 
sius, Damušis, ir Daukša savo 
priprastose rolėse buvo tiesiog 
nepamainomi. Tipingiausia ir 
geriausia įsigyvenęs savo parti
joje psikologijon bene išėjo p. 
Liutkevičius.

Bendrai imant, visi vaidylos 
dirbo pasišventusiai ir, nežiū
rint į svetainės estrados mažu
mą bei aukštumą, kur taip ge
rai vaidinti buvo tiesiog kan
čia — visas vaidinimas išėjo 
liarinoningas, suderintas. Ir kas 
l>ersiėmė vaidinimo tikra dva
sios mintimi, tosios misija tu
rėjo braukti gailiąją. Ir, be
rods, ne vienas braukėme...

Bašytum, rodos ir rašytum, 
žmogus apie musų tuos myli
mus ir gerbiamus rateliečius, 
nežiūrint kelintu kartu ir 
kaip ilgai. Vienok vietos ištek
liui baigiantis — turi sustoti. 
Tiek dar tenoriu pasakyti: 
Garbė ir sieli ilgasis ačiū visiems 
jums, broliai ir sesutės, už jūsų 
begaliniai širdingą pasišventi
mą *

“Naujienų” manadžeris, 
Šmotelis, gavo tokį laišką 
art. Babravičiaus:

Tariu širdingą ačiū pp. Ba
čiūnams už vaišinimą, už gerą 
priežiūrą manęs ligoje, kurią 
lengviau buvo pakelti Tabor 
faunoje, ne kad Chicagoje. Jei
gu bučiau turėjęs gulėti Chica
goje, tai vargiai bučiau galėjęs 
dainuoti savo koncerte 22-rą 
dieną balandžio. O, kaip mato
te, dabar jau grįžtu ketvirta
dienyje j Chicagą ir pradedu 
ruošti savo programą su daly
viais, pp. Saboniais ir p. Bi- 
jansku. Noriu tinkamai prisi
ruošti mano išleistuvių koncer
tui, kad chieagiečiai lietuviai

Sprogo bomba prieduryje tuš
čios krautuvės, kuri randasi 
resu 8316 So. Racine avė. 
los padaryta ne daug — tik 
kie $150. Tame trobesyje
senai atidarė skalbyklą chinie- 
čiai. Policija mano, kad Jx>m- 
ba galėjo būti padėta, kad iš- 
baidžius chinieČius nuo kėlimo
si į šią apielinkę arba kad pik
tadariai padėję bombą ne toj 
vietoj, kur manyta ją padėti.

Lietuviai Daktarai

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patai nirimu 
laidotuvėse ir kokiam* 
reikale, visuomet *st» 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių,

8307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

PRANEŠIMAI
Jaunu Lietuvių Amerikoje Tautiš

kas Khubas laikys mėnesinį susirin
kimą penktadienyj, balandžio 6 d., 
7:30 vai. vak., Lietuviu Auditorium, 
3183 So. Halsted St. Visi nariai ma
lonėkite laiku pribūti, nes randas 
daug svarbių dalykų aptarti.

nut. raSt. S. Kunevičius.

Brighton Park. SLA. 176 kp. su
sirinkimas jvyks petnyčioj, balandžio 
6 d., 7:30 vai. vak. Jokantų svetai
nėj, 4138 Archer Avė. Gerbiamieji 
malonėkite skaitlingai dalyvauti, nes 
yra svarbių reikalų. Balsavimas Pil
domos Tarybos, delegatų rinkimas j 
busiantį seimą ir naujų 
siveskite prisirašyti prie 

Sekr. A.

narių at- 
SLA.

SLA. 109 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadienyj, balandžio 6 
d.. Meldažio svetainėje, 2242 W. 28 
PI., 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
Kviečiami būtinai atsilankyti, nes bus 
rinkimas Pildomosios Tarybos ir rin
kimas delegatų i seimą. Vaidyba.

vaidybos menui!
— Verkšlys.

Bridgeportas
buvo 

nuo karto

Phon* Canal 6222
DR. S. BIE2IS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
(Cor. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplevvood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4681 South Ashland Aven** 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po pietų, 
7 iki 9 vak. Nedčl. nuo 10 iki 12 dianų 

Ras. Telephone Piaza 8200

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Oratorius 

Balzamuotoj**
2314 W 28rd PL 

Chilago, 11L
Patarnauja laidotuvl- 
se kuopigiausial. Rei
kale meldžiu atšilau* 
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Rooievelt 2515 - 2516

Lietuvės Akušerės

Ir

t. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107

Apie metai |aiko atgal 
pranešama kartas 
apie garnio darbuotę Bridgepor- 
te. Mat, jis aplankydavo tą ar 
kitą jauną panelę, vieną antrą 
gražią moterėlę. Bet paskuti
niu laiku Bridgeportas visai už
miršta. Taigi musų jaunuome
nė, nepakęsdama tokio 
apsileidimo, sutvėrė 
draugiją ir jau ėmėsi 
Štai balandžio 14 dieną 
šia šokius vienoje bridgeportie- 
čiams žinomų svetainių.^ Kokius 
garnis turi tikslus, dar Ratilui 
nėra žinoma.

Atsiminkit Balandžio 22 d., Bus 
Nedėl;lienis. Tą dieną bus ART. 
BABRAVIČIAUS Išleistuvių Kon
certas, Lietuvių Auditorijoj.

SLA. 139 kp. susirinkimas įvyks 5 
d. balandžio, 7:30 vai. vakare, Stru
milos svetainėj. Visi įtariai ir narės 
dalyvaukite susirinkime, nes šitas 
susirnikimas, bus svarbus balsavimas 
Pildomosios Tarybos ir rinkimas de
legatų į busiamą SLA. Seimą.

Sekr. J. Slancauskas.

Draugystė Lietuvos Vėliava Am. 
No. 1. Aš pranešu visiems draugams 
ir draugėms, kad Velykų dieną ne
įvyks susirinkimas, yra atidėtas 15 
dienai balandžio, 1928 m.

Pirmininkas Jonas Mutuz 
Sekretorius Joe. Dabulskis.

garnio 
garnio 
darbo, 

ji ruo-

A. VIDIKAS4ULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u še
ri jos kolegiją; 
ilgai nraktika- 
vusi Pensyjva- 
nijos lig o n b u- 
Čiuose. Sųžinin- 
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymų, 
laike gimdy m o 
tr po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luos* moterims 
ir eiergi n o m a. 
kreipkitės, o ra 
Mite pagelbų 
Valandos nuo H 
ryto iki 2 v. po^^ 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakar*.

Vaidylų Brolija renkasi rytuose 
saulei nusileidus 5 d. balandžio, ket
virtadieny j, paprastoje vietoje.

Krivių-Krivaitis.

Kunigui Mockui sugrįžus, 

Bridgeporte kilo ne mažas su- 
judims. Kur tik kų sutiksi — 
gatvėje ar krautuvėje—vis kal
bama apie Mockų, štai ką krau
tuvėje nugirdau:

Ar girdėjote, kad kun. 
Mockus Chicagoje? — klausia 
viena mama kitų.

—Ah, tegul juos ir kiauroji 
tuos misionierius. Dar nuo Va
laičio misijų neatsipeikėjome, o 
čia jau ir kitas atsibaladojo.

—Tai niekis —įsimaišo krau
tu vninkas ką jus pirmiau mul
kino, o šis akis atidarys.

Vilniaus Vadavimo Komiteto Val
dybos extra susirinkimas jvyks ket
verge, balandžio 5 d., \8 v. v. p. Ku
lio aptiekoj, Bridgeporte. Valdybos 
nariai prašomi atsilankyti.

Sckretori nu.

1« apielinkės. SLA. 129 kp. BUSi- 
rinkimas įvyks balandžio 5 d., 1928 
m.» J. Savicko svet., 1900 S. Union 
Avė., 7:30 vai. vak. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti šiame susirinki
me, nes bus balsavimai Centro Pil
domosios Tarybos. Taipgi bus ren
kami delegatai i ateinant; seimą. 
Visi nariai privalote dalyvauti, nes 
yra svarbus susirinkimas. Už nepri- 
buvimą bausmė pagal narių nutari
mą. Prot. rašt. K. Batutis.

Phone Victory 49o2
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Akių Gydytojai

Viriui Unlversal 
State Bank ....

Moterys ir mergi

nom kreipkitia su 

-eikalali nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

SJLLER

Tas musų Bridgeportas, tai 
tikrai margas margutis. Visi 
Bridgeporte šaukiame, kad rei
kia palaikyti lietuviškumą, bot 
žiūrėkite kokios iškabos puošia 
Lietuvių Auditoriją:

“Happy Easter Bali, Sunday, 
April 8-th, Given by Lithuanian 
Political

Kitas
“Koše

15-th”.
“Thruth Seekers

(Teisybės ieškotojų
Rauk)

Taigi matote, musų 
kiečiai visa gerkle šaukia, kad
jaunimas baigiąs tautėti—o kas 
J prie ištautėjimo varo?

Bet vėl matome vieną iškabą
1 grynai lietuvišką. Štai kokia

Club”.
paskelbimas:
Dance, Sunday, April

Society’ 
draugija

geri tau-

VINCENTAS
Persiskyrė šiuo pasauliu, 

balandžio 3 dieną, 6:05 valan
dą ryte, 1928 m., sulaukęs 28 
metų amžiaus, gimęs Chicago, 
111. ' Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Helen, ‘ po tėvais 
Duskievvicz, dukterį Delorą 1 
mėnesio amžiaus, motiną Ane
lę, 2 seseris, Teklę Uselienę, 
Oną Clarke, 2 švogerius, Kazi
mierą ir Robertą, brolj Juli
joną ir gimines. Kūnas pašar
votas, randasi 3119 W. Persh- 
ing Road.

Diidotuvės jvyks pėtnyčioj, 
balandžio 6 dieną, 8:30 vai. ry
te iš namų j Šv. Agnieškos pa
rapijos bažnyčią, ant 39 ir So. 
Washtonaw Avė., kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Vincento Siller 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Motina, Seserys, 
Brolis, švogeriai ir Giininčs 

Laidotuvesę patarnauju gra- 
borius Eudeikiš. Tel. Yards 
1741.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenie 

ir 805 Kast 47th Street
Phone Kenwood 1752
Praktikuoja 20 meta

Pastaba: Mano ofisus dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ii 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas

i sius’ metodus X-Ray ir kitokius elek- 
I Iros prietaisus.

Ofisas ir Laborstorija:
1925 W. 18tb St. netoli Morgan St.
V alandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakar*.
Tel. Dieną: Canal 3110 

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare •« '.iuuiuiqOj

apart šventadienio ir ketvirtadienio vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau-

Dr. J. J. Kowarskas | 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Suite 3. .

Prospect 1028
Rea. 2859 S. Leuvit St., Canal 2330 j 

Ofiso valandos 2 Iki 4, 7 iki 9 
Nedalioj pagal sutartį

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820

Res„ 6641 South Albany Avenae
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4. 6-8. Nedėlioj 10-12 d

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwa*kce Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredes vakare uždaryta 
Nedelioj pagal sutarti

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milwaakee Avenue, Room 299 

Kampas North Avė. ir Rotoy St.
Valandom: 1 iki 8 po pietų, G iki 8 vak. I

Tel. Brangwick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletini šviesa ir diathermiu

Res. 6600 South Artesian Avenu* 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Cbicaro, III

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Weatečn Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:90 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M

CHICAGO

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
1645 South Ashland Arena* 

Ant Zaleskio Aptieko?
CHICAGO. ILL

A. K. Rutkauskas, M. D 
4442 South VVestern Avenie 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

nuo 9 iki 11 v. ryte 
nuo 6 iki 9 va) vak

OR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160

Nuo O iki 12 vai. dieno* ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. MAR8ERIS
8421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietą. Nuo 6:30 iki 
8:80 - - - - * -v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas Boulevnrd 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
] 9iki 12, 1 iki 8 diena ir 6:80 iki 9:30 ▼.
4608 South Ashland Avenue 
Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Tel Victory 7188 
Rez- Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

8243 So. Halsted St.

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Re*. 3201 South Wallace Street

Įvairus Gydytojai
GYDO

— Kraujo, odos, chroniškasLIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS »
Palengvins akių įtempimą, kuris <a]jipfnq Kiyną VVVII ir motoru esti priežastimi galvos skaudėjimo, Bl&ptdS J . j H j 1

svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 86113,8 zaiZuRS. llgUS TCCtcl’1 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivts akis, nuima kataraktą, atitai- mn i m nr AllfirTTr 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri-| Į]K J W KrfiĮI[|r| Į F
rengia teisingai akinius. Visuose at- •*■■■ MUfiUMUI r u
sitikimuose egzaminavimas daromas VIRIUI ASHLAND STATE BANKO 
su elektra, parodančia mažiausias ~
klaidas. Spccialė atyda atkreipiama į 
į mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 J 
iki 8 vai. Nedelioj 10 iki 12 vai. po p

1800 So. Ashland Avė.
V a 1 a n d o r: 

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10.
4712 'South Ashland Ale. ™ 2:S»iki 4:80 ’• p“ piet’i

Phone Boulcvard 7589 TELEFONAS CANAL D464Phone Boulevard 7589

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6358

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9 
4930 W. 13 St., CICERO 

Tel. Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai-------

Ofisas
4729 South Ashland Avenie, 2 labos 

, Chicago, Illinoi*.
Speciąlistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. dieną. 

Phon? Midway 2880

Advokatai
John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedelioj n- u 11 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. SIAUS
Ofisas ▼idurmiestyj: 

Room 1726 CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Weat WaBhington Street 

Cor. Washington and Clarks St®. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8395

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 
liesto Ofisas

N. Dearborn SU Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta

8323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1319

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarų, išskyrus ketvergę.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa- 
. skyrimo telefonu.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunns Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7—9
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

A. A.OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 2001,11
Tel. Randolph 1034. — Vai. nuo 9—6

V k r r h i n
8241 South Halsted St

Tel. Varde 0062
7—9 vai. vak. apart Pancdilio Lt 

Pštnyčioa.
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C L A S S I F 1[ E D A D V E R T I S E M E N T S
Miscellaneous Financial Personai Furniture & Fixtures Automobiles

{vairus Finansai-Paskolos Asmenų Ieško

GREAT NORTHERN RAILWAY | 2-RUS MORGIČIUS 
Patarnauja agnkultunmame cent- • _ . . ..

re Minnesota, North Dakota iri Padarome | porą dienų 
Montana. Kenduokit arba jsitaisy- DT7»rrT>,7TT VTZ P, C’A
kit nuolatini gyvenimą kur gyvulių i i-J 1 Iv^lLHilV DKUb. GC 
ir javų auginimas užtikrina pasise- 1K47 W Rtkimų. Idaho, VVashjngton ir Oregon, 104 ‘
valstijose dar prie paminėtų progų, - - -------------------- ---- —
galit auginti paukščius, vaisius, už-j HELBERG Bros, turi pinigų pa»- 

-------------------- nes klimatas tolinti dėl 2 morgičiu už 4% komiio. 
hpicHq TaiP^i PirmI morgičiai. Room 607-8, 

JESKOIOJAMS i iGŲb jon xr cinyV DAiirhnm 4020ISIJU TIKIETAI. Reika-i192 C,ark Uearborn 4UZU<

siimti pienininkyste, 
yra tinki 
VIETŲ JĖŠKOTOJAMS 
EKSKURSIJŲ TIKIETAI. ____
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railway. 
St Paul, Minn.

ATYDON LIETUVIŲ
Ar jums daro trubelio vidurinės 
gos, jei taip, lai bandykit

ROXIE HERB TONIC
Gamtinės puikiausios gyduolės 
vidurinių ligų, jos turi savyje 
Sryniausius žiedus. Parduodamos 

ovaūjančiose vaistynėse.
Arba
R0XY REMEDY CO.

1460 W. Madison St., 
Haymarket 4219.’

Ii-

nuo 
tik 
va-

VARGOMO kambario setas, $5, 
ledaunė, $3, lovos $2, Seklyčios se
tai, $15 ir daugiau. Victrolos, bufe
tai, virtuves setai, pusryčiams setai, 
dreseriai, $5. Rašymui stalai,, mažos 
liampos $2, pianai $25. Virtuvės ca- 
binet $8, gasmiai pečiukai, $6 ir dau
giau, supamos kėdės, $1 ir daugiau. 
Vaikams vežimukai, doufolds, congo- 
leum patiesalai, vanitys, gras patie
salui $2.

SCHWARTZ BRuS. 
640 East 61st St.

NASH ’26 setlan kainavo virš $1780 
kaina $700. Burke Motor Sales, 3512 
Archer Avė.

NASH 1027. inlviuicot. I durimi*) Hednn, 
kaip niitijiiH. $000. oidHinoiiil)*, 1027, I du
rimi* landau. $800.

A. L. ARDO. 01 i K S, VVcKlcrn Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui j

BARGENAS. 9 akrų farma, 15 mi
nučių važiavimo nuo Kevvanee, III. 
Gera stulai, 2 barnes, vaisiniai me
džiai, aviečios, Dėlto šviesos sistema. 
Heiniock 6055.

COPORATION

Business Service
Biznio Patarnavimas

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, {skaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
{mokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR PARIS

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

Tel. Lafayette 6738-6716

550G

SKOLINAM PINIGUS
1 ir 2 Morgičiams 

J. A. REDL1N, 
S. Albany Avė. Hemlock 0452

Bridgeport Painting
& Hardvvare Co.

Malevojam ir popieruojam. UžlaK 
kom malevą, popierą, stiklus ir I

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANCI0N1S. Sav.

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

Be Komiso ir Išlaidų 
popierą, stiklus ir t t Mes paskoliname Jums $100, $200 

i arba $300, imame legali nuošim- 
l ti. Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.UPHOLSTERING, popieravimas,' 

pertaisymas. Mes atliekam tik ge- 
riausį darbą. Atsišaukit pas mus de) 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap
skaitliavimus. Kas reik dastatom. i 

NORTHMORE UPHOLSTERING :
SHOP,

6409 North Leavitt St.
Tel. Briargate 6815

KARPENTERIS — generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 855 W.; 
54th St. Boulevard 0536.

MALEVOJU, popierueju ir calcim. 
$5 už kambarį.

Telefonuokit 
Diversey 5067

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas.
Musų išlygos bus Jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8335 So. Halsted St

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už nuošimčio ir lengvais išmokė- 

val.

MALEVOJU, popieruoju, craftex, 
tiffany darbas garantuotas. Darbas 
ir materiolas pigiai.

Tel. Anlmore 1073

jiniais. Paskolas suteikiam j 24 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St.

Tel. Armitage 1199

CEMENTINIS DARBAS, murini-1 
mas ir karpenteriavimas visokios rų-' 
Sies., bile Kur Chicagoj ir priemies-' 
čiuose. Teikiam apskaitliavimus., 
Aaron Miller, 2913 N. Sacramento | 
Avė. Phone Irving 7909.

, _____________ . j

LABAI ŽEMA MOKESTIS
Už pirmus ir antrus morgičius. 

Greitas patarnavimas — construc- 
tion paskolos.

METROPOLITAN BOND 
MORTGAGE CO.

134 N. Ta Šalie St., 
Room 2006

Dearborn 4636 — State 5864.

&

MARKS MOTOR SERVICE 
Abelnas pristatymas siuntinių ir I 
pilnų vežimų. Greitas patarnavimas' 
bile kur.

819 W. Adams St. 
Monroe 1946

MES darome 2 morgičius 
South Improved Hcal Estate. 
iki $5000.

W1NTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

ant
$500

TAISOME kaminus, 3 prakiurimus 
užtaisome už $3. Darbas garantuotas.

C. MOSER
625 W. 48th PI. Yards 1034

BREWER’S MATTRESS
Mes matrasų 

ir pristatom j

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteenth Bond & Mortgage Co. 

1618 W. 18th St.
I. F. Dankowski, pres.
C. T. Dankovvski, ižd.

ir upholstering šapa. 
specialistai. Paimam 
namus.

644 E. 43
Drexel 2287

PERKAME

St.
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
G. A. BENTZLEY 

Patarnavimas upholsteringJi ll lC* I 1 !<• V 111 Id.i U|Hlvlnlv l lll^ 

Visas darbas garantuotas. Atsišau- 
kiam bile kur 3546 N. Ashland Avė.
Buckingham 0675.

AugŠčiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

Electro — Mekanikas ir 
Radio Ekspertas 

Suvedu šviešas ir elektros jiegą. 
Padarau naujus ir sutaisau 
senus Radio. Pigia kaina 

Darbą garantuoju 
V. KIŠOMAS

6111 S. Albany Av. Tel. Prospect 10434

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

T. C. NAUGHTON, Plumbing and 
Heating, iron ir tile drainage. Plum- 
bingo ir šildymo sistemos įvedamos, 
dailinais išmokėjimais.

2248 W. Madison St.
West 0017

MES perkraustom pianus, namų ra
kandus ir tt.Vežam ir toliau. Mes at- 
sišaukiam bile kur, bile kada. Myers 
Moving and Long Distance Hauling. 
4153 Koosevelt Road. Lawn 0409.

VENETIAN GARDENING AND 
landseaping — Niek Pensola — eks
pertas trimuotojas medžių ir medu
kų, daržininkystė ir vejos sėjimas— 
specialybė; duodame juodžemio ir 
trąšos. Kam apleisti savo smagumą, 
kada jus galit išnaudoti žemę. Ap- 
kainavimas dykai.

Šauk Belmont 4702

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $300 
Petrzilek Bros. & Co. 

1617 VVest 47th St.

GARANTUOTAS plumbingas, gas 
fitting ir suros, išmokėjimais. Tei
kiam apskaitliavimą.

FRED W. LARGE 
1013 N. Califomia Avė. 

Humboldt 7946

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai 

Paskola suteikiama
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT

SKOLINAM pinigus už jūsų karą. 
Notas perfinansuojame. Išmokėjimai 
sumažinti. Važinėkit kol išmokėsit 
Garfield Motor Co. S. E. Cor. 55th 
and Wabash. 7715 S. Halsted St. 
Englewood 0027-0028.

Personai
____________ Asmenų Ieško __

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

wrights. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalai! kreipkitės prie manęs 
pilnu u tai tik ėjimu. Teisingas
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attoraay, 

2880 W. Chicago Avė. 
Dept 7 

Chicagot DL

su 
ir

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500, be užtraukimo morgi- 
čių arba kitokio užtikrinimo paskola 
pataisymams, apmokėjimui taksų, 
assesmentų arba kitokių skolų. Grei
ta pagelba. Prieinamos sąlygos.

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

City State Bank Building 
128-130 N. Wells St.

Personai
_____Asmenų Ieško _

IEŠKAU Petro Adomkaus. Apie 
10 metų atgal, 1918, gyveno Chica
goj. Jis paeina iš Telšių apskri
čio, Žlebenu kaimo. Jo ieško motina. 
Meldžiu atsišaukti laišku arba ypa- 
liškai.

S. SATKAUSKAS, 
639 Superior St., Aurora, 111.

Situation Wanted
Darbo Ieško

l’AJIEŠKAU darbo už pirmaran- 
kj duonos kepėją. Esu patyręs sa
vo darbe.

Atsišaukit
G. T.

Aušros Knygynas
3210 So. Halsted St. .

Victory 1266

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia      

REIKALINGA 2 darbininkai dirbti 
ant farmos. Vienas vedęs su šeimy
na, o kitas nevedęs — turintis pa
tyrimo dirbti ant ūkės. A. Vaitkus. 
7037 S. Maplevvood Avė. Telefonas 
Republic 4421.

REIKIA salesmenų 
reikmenis j nesvaiginamų 
parlorus. Atsišaukit, 3227 
Halsted St.

pardavinėti 
gėrimų 

South

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
634 W. 35 St.

UŽ ALGĄ.
Reikia atsakančiai atrodančių yyrų, 
apie 25 metų amžiaus, į didelę ištai
gą, kurie gali kalbėti angliškai. Už 
ta daibų mokame $50 j savaitę.

M R. KERANSKI 
Room 1514

134 N. LaSalle St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA jauna mergaitė į 
restaurantą dirpt, kad ir nedirbus 
tą darbą, pamokinsiu!. 1403 South 
Jefferson St.

REIKIA mergaitės apie 15 metų 
amžiaus, prižiūrėti kūdikį po moky
klos valandų, šaukit. Haymarket 
3260.

REIKALINGA senyva moteris pri
žiūrėjimui 1 vaiko: valgis, kambarys 
ir mokestis. 1021 Talman Avė.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia.

DABAR TURIME DAUG 
GERŲ DARBŲ

Patyrusių lovų taisytojų, $60 iki $65 
į mėnesį. Pastry virėjų, $21 į sav. 
Indų plovėjų, $17 j sav. Veiterkų, 
$15-$18 j sav. Virėjų, $25-$30 į sav. 
Prie sandvičių merginų, $15 j sav. 
Prie namų darbo, $15 į sav.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY,

4193 S. Halsted St. 2 fl. kamp. 42 St.

Furnished Rooms
RENDON šviesus, apšildytas, mo

derniškas kambarys, pigiai. 6111 So. 
Albany Avė. Tel. Prospect 10434.

For Rent
EXTRA BARGENAS

3 ir 4 rūmų flatlii, karštu vande
niu apšilodmi. Namas janitoriaus 
prižiūrimas, labai gražioj vietoj tar
pe Jackson ir Washington parkų. 
Renda $37.50, $47.50 mėnesiui, šau
kite vakare po 7 arba nedėlioj:

Fairfax 2475

Musical Instrumente
Muzikos Instrumentai

20% PIGIAU
ant visą instrumentų

Garantuotas sutaupymas ant bresi- 
nių, pučiamų ir struninių instrumen
tų, vartotų ir nauju. Taipgi biskj 
primokėjus mes išmokinsime jus gro
ti bile kokiu instrumentu.

MR. MACKIE
8209 N. Ashland Avė., 3rd lubos 

Tel. Wellington 1146

GROJIKUS pianas A-l stovyje, 
turi puikiausi tona, parduosiu už 
$75. Yra 70 roleriai, benčius ir ca- 
binet. Dalį pinigais, o kitus išmokė
jimais, 6512 S. Halsted St., 1 fl.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai______

SANDELYJ IŠPARDAVIMAS
4 kambarių, verti $1000 „—.............. $206
4 kambarių, verti $2000  .............. .. $476
$200 Mohair Frieze sek lydi o* netaa — $88 
$450 Frieze Boklgdio* Beta* ................. $146
$160 rieAiitinin valgomo kambario *eta» $66 
$186 6 Arnotų wulnut mlegrulmlo Mitas $88 
Coxwell krėslai, kaurai visokio* rųAies.
6 Arnotų pusryčiams setas .................. ... $10

COLLINS STORAGE 
6114 Madison 8t. 

Atdara vakarais iki 9, nedėlioj iki 6

Iš SANDĖLIO RAKANDAI kaip 
nauji, pigiau negu už pusę kainos. 4 
kambariams net už $80. Jūsų kredi
tas geras. Išmokėjimais. Atdara va
karais. Mes dastatom bile kur.

AJAX FURNITURE CO. 
1432-34 W. Madison St.

Iš Sandelio Išpardavimas
Moliair Parlor neta* ........ ....... ..............
$360 Parlor notai) ...............................
$400 Eri<7.o Parlor Motu* .................
W ai nu t Hc<lroom nota* ...... ...................
$200 VValnut iniogruinilo ne ton ........
Valgomo kanib. Rotas ................... ......
$150 Valgomo kambario notas ........
9x12 VVilton kaurai ..............................
$(15 Wijton 9x12 ................... ......... ..
$95 VVilton 9x12 ...................................
$60 Coxwell krėslai .........................-
AVAILABLE STORAGE
7728-32 Stony Island Avė.

Atdaru iki 10 kas vak., ned. iki (I v.

PUIKUS BARGENAS
vėl i miM ų modelių kurni vidiitinėmiH Iniinoml* 
VvHIPl’ET COACH 1927 $366
CHKYSI.ER COACH 1926 $386
DODtlE COUPE llt'Jtl $346
CHEVROLET SEDAN 1924 $110
STI'DEHAKER 1924 Toiirlmr-Light (I $106 

VIh| kinai pnlalH.vti ir Kiirun I iki t i 
7O1O S. HitlHlcd SI. Sh wiirt 7087

$10.00 
$05.00 
$80.00
$30.00 
$f>r>.oo
$30.00 
$46.00
$16.00 
$22.00 
$37.00 
$16.00
co.

V.

si ■■a ■ —

Storage Išpardavimas
Juru proga nURlpiiuUi aUgAton rųAies for. 

nlAliiR, karjM'ttiR laitai pigia kaina.
4 kambarių fuiniėiai taip pigiai kaip
UrynaR nianogany pariorio Hi-tas $60.

Molini r friec” pariorio Retai.
VnlakiAko ricAudio medžio valgomojo 
bniio Ketai, iniegkanibnrio Retai, 
VVilRon karpelni, visokio didžio.
Coxwcll kėdės, stalai, lempos ir t. t. 

l’ARAMOUNT STORAGE 
7301 Greonwood Avė.

$185

kam-

FORNHMAI 7 knnib., indtam pardavimui 
tik $350, kalinta renduoti buto. Karu Aildo- 
ina«, karžtan vanduo. $50. Pakauk WchI 1220

Nauji arba Vartoti Rakandai
Storag.vje, pigiai greitam lApardavimui par

terio Ki tai, valgomi Ketai. miegkaml>iirio Mi
tai. taipgi dideli* pasirinkimai) visokių ra
kandų ir vartotų kerpėtų, vlaoklo didžio.

CH1-OAK PARK 8TOHAOE 
3631 N. Clark St.

Warner Storage, 3246 N. Halsted St.
Atdara vakarai* ir Nolėliomia iki 5 v. vai.

MES mokame brangiai už jūsų se
nus rakandus, pečius, kaurus ir t .t.

BROWN FURN. CO.
1711 W. Madison St. Seeley 5633

Sewing Machine
________ Siuvamos Mašinos________

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siuva
mą mašiną. Pasirinkimas Singer ma- 

i Šinų ir pertaisytų, $10 ir daugiau ar 
I išmokėjimais. 4251 Cottage Brovė Av.

Automobiles
10 DIENŲ

IŠPARDAVIMAS
DIDžIAUSJS BARGENAS 

CHICAGO J
Mes turime išvešti tuos karus tuojau 

Chrysler karai atpiginti beveik
• per pusę
Buick *27 master (J coach
Chrysler *27 70 sedan .....
Essex ’27 coach
Ford ’27 sedan .
Flin Big six ’26
Dodge ^26 sedan

Šedan

$825 
$795 
$495 
$350 
$750
$525

7715 So. Halsted St.

Pontiac ’28 coach ................. .
Oakland Landeau Setlan ’27 ....
Nash ’26 coach ..........................
Essex ’26 coach ......................
Chevrolet '26 4 door sedan ....
Buick ’25 Master 6 touring ....

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS
45 TO 61 EAST 55th St.
)

GARFIELD MOTOR 
COMPANY

$595 
$725 
$495 
$325 
$250 
$450

SPECIALIAI! SPECIALIAI
Buick Std. Sedan ....................... $850
Buick Coupe .............................. $675
Nash Coach ..............................  $675
Buick 27, Coupe ....................... $1250
Buick Coach .............................. $650
Mes garantuojam, kad visi karai yra 
A-l stovyje. Atdara vakarais ir ne- 
dėlioj, Faget Buick Co., 4400 Archer 
Avė., Virginia 1200.

BUICKS 1928 NEW
20% iki 80% sutaupysit

Taipgi 100 daugiau geros vertės Chryiie- 
rių, Nash, Dodges, Hudsonų, Oaklands, Reos, 
Chevrolet*. Cadillac* ir tt. Visi karai ga
rantuoti. Umokėjlmals. Visuomet atdara.

2701 W. Madison

M & K Motor Sales
uniemro* aenaiutf tt* atMkan&aual vartotą 

karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniAkame 
•lovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. Me* turime karą kuri* tinka viso
kiom* reikalam*. Caab, ilmokfijlmal*. mai
nai*.

6811-18 8o. Halsted •».

BUICK 7 paaatterių aedan. ataargriai važinėta* 17.000 mylių, originali* užbaigimas, 
mechanikai A-l. galit nupirkti už $826. įmokėti $ioo.

Ataituubite 
7020 S. Halsted St.

DODGE 4 nanažierių Coupe ui____
DE LUXE MOTORS 

6037 So. Hal»t<Hl St. 
Wentworth 2222

$175

MES nžmok6nimr canh nž juaų automo
bilių, visokių ifi<1irby*<’ių ir modelių. Mm 
mokamo daugiau negu Hlim Book verlA 

ATLAH MOTORS Ine.
0039 Cottago Urovo Avė.

McDERMOTT MOTOR SALES
Vieni IA ChicnKOR poniannių vertelgų, turi 

60 naujų ir valiotų karų, visokių iAclirbyH- 
ėių, $61) 11d $2000. Visi karai garantnnti. 
<'a«li arba lAinokėjirnaiH.

7136 S. H.iinted SI. Trianirle 9330

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

UŽ $11.95 VYRŲ SIUTAI, OVER- 
KAUTAI IR VIRšKAUčIAI, 

siūti ant orderio, sugrąžinti vertelgų 
dėl netinkamo sezono. Visokių mierų 
ir stylių. Atsilankykit anksti tiesiai 
į musų olselio vietą. Nedėlioj atdara 
iki pietų.

Edw. E. Strauss & Co.
OLSELIO SIUVĖJAI NUO 1889 

404 S. Market St.

Business Chances 
_______Pa r d avim u IBI ąn i a i_______  

EXTRA specialia bargenas. Savi
ninkas priverstas parduoti bučemę 
ir grosemę, dėl mirties šeimynoj. Par
duosiu pigiau negu kainavo fikčeriai. 
Geras biznis ir įjeroj vietoj. Yra gy- 

i venimui kambariai iš užpakalio. At- 
sišaukit tuojau. 8043 S. Racine Avė. 
Stewart 1422.

TURIU parduoti soft drinks, 
ice crcam ir saldainių krautuvę, 
netoli šv. Kazimiero kapinių, 
geras cash biznis, didelis barge
nas. šaukit

Tel. Bcverly 4082

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, pirmos klesos, su namu arba be 
namo, ilgas lysas G kambarių flatai, 
2 karų garažas, 2450 W. 59 St., Tel. 
Hemlock 1245.

EXSTRA bargenas biznieriams. 
Pardavimui grosernė su mūriniu na
mu ant kampo, 2 flatai po 5 kam
barius, Storas, gražiausioj apielinkėi 
Chicago Lawn ir geriausia vieta dėl 
biznio ir gyvenimo. Arti biznio nėra 
ir nebus. Savininkas. J. Zabelo, 
3459 W. 65 St. Chicago Lawn. Tel. 
Republic 8528. Agentų nereikia.

PARDAVIMUI pirmos klesos res- 
tau rantas. Priežastis pardavimo — 
liga. 734 W. 35 St.

PARDAVIMUI lunch ruimis, sal
dainių ir minkštų gėrimų krautuvė. 
Gera vieta prie mokyklos. Mainysiu 
ant loto. 3518 So. Wallace St.

PARDAVIMUI arba mainymui bu- 
černė su namu. Geras bargenas. 
3244 W. 111 St.

Exchange—Mainai
MAINAU du mediniu namus ant 

groserio, restauranto, biznio arba 
farmos. Norintieji pamatyti tuos na
mus,kreipkitės pas *

WM. GRITENAS, 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 5065

Farms For Sale 
___ Ūkiai Pardav’imui 

Resortas ir Farma

DODGE ‘27, Hedan
BUICK ’27, Sedan ____________
CADILLAC V-61, 7 pas. Sodan
CADILLAC V-61 6 pas. Coupe
AUBURN 666 sport Sedan ----
NASH '28 Sedan ____ '
HUD8ON '26 Coach _________

Visi karai garantuoti.
2660 So. Halsted St. 

Atdara visada

$425 
$050 
$600 
$660 
$660 
$960 

....------------ $306
Ilraokfijimal*

NASH COACH 1926, 6 pasažterių, pilu 
įrengtai), puikų* ballon tajerai, labai iv 
rus. 90 dienų garantuota#. $896, 

FINANCB CO.
7001 Stony Island., Falrlaa 8030, 

atdara vakarai* arba nedėlioj

Viena iš puikiausių Michigan 
resortų, su namais, gyvuliais, 
paukščiais ir turtingu invento
rium, 9 skylių privatišku golfo 
lauku; tik trejetą valandų ke
lionės nuo Chicagos; resortas 
išgarsintas tarp augštos klasės 
žmonių ir visų mėgiamas. Gry
no pelno neša apie $14,000 j 
metus. Vertas virš $80,000, 
parduosiu už $68,000.

Taipgi 106 akeriai farma su 
budinkais, inventorium ir sod- 
numi, kuris susideda iš 30 ake- 
rių vaisingų greipsų ir 24 ake- 
rių kitokių vaisinių medžių, jau
no alfalfo laukų ir derlingų ga
nyklų. Farma rubežiuojasi su 
resortu ir turi puikų marketą 
produktams ant vietos per visą 
vasarą. Parduosiu už $35,000.

Galima pirkti farmą atskirai 
arba farmą ir resortą sykiu. 
Bendra vertybė $125,827.00, 
parduosiu už $100,000. Cach 
40%, likusius morgičiu.

Geriausia pirkinys! 
sidaryti kooperacija 
žmonių ir visi turės 
mai darbo ir įplaukų,
tūs greitai. Naujienos, klauskit 
J. šmotelis.

Gali su- 
is keletos 
pakanka-
Kreipki-

■ .. ..... 1 1 —r. ™——

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 4 flatų po 4'kamb. 
medinis namas. Ųazas, elektra, vis
kas puikiam stovyje. Parduosiu pi
giai. 4413 S. Wood St. Tel. Prospect 
B922.

MŪRINIS namas du po G ir 5 
kambariai, 1 ’/a bloko nuo Douglas 
Purk. Pigiai. 2G37 W. 18 St.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis bungalow, modemiškas 2 karų 
garažas, Marųuette Manor. Didelis 
bargenas, jei pirksite tuojau. 6210 
So. Califomia Avė.
~SOUTHWĖST SIDE—Aptf namai, 

5 fl. ir krautuvė, netoli Douglas par
ko įplaukų $270, $4000 ir išmokėji
mais, 2 fl. Rock. 2953.

Real Estate For Sale
_____ N^amaj-žernėPardavimui

TIKRAS NAMAS 4 FLATŲ
4-5 kambarių moderniškas mūrinis 

bungalosv, 4 karų mūrinis garažas, 
lotas 50x125, netoli 63 St. ir Kedzie 
Avė., kaina $29,000, cash $7850, 
kilus morgičius.

HARRIS AND UNGER
3310 W. 63rd St.

Hemlock G263

7012 ARTESIAN Avė. Puikus 2 fl. 
muro budinkas 2 metų senumo, 6-6 
kamb., karšto vandens šiluma, per
dėm modemiškas; 2 karų muro gara
žas; lotas 30x125. Kaina $18,500. Cach 
reikia $6500, pirmo morgičio $8000. 
Likusius išmokėsit po $75 per mėne
sį ir procentus. Brokerio komisas. 
Matyk savininką: 6201 So. Robey St. 
10 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

$1500 PIGIAU pardavimui 2 aukš
tų mūrinis namas, 2 krautuvės, 1 fl., 
2 karų mūrinis garažas, karštu van
deniu šildomas, bizniavas namas, pri
imsiu lotus kaipo dalį {mokėjimo. 
Kaina $27,000, cash $7000. 2624 W. 
51 st St. arba Tel. Hemlock 7178.

TURIU du lotus, kuriuos mainysiu 
ant automobilio arba barbernės. luo
tai yra geroj vietoj ir nebrangus. 
Kreipkitės pas

WM. GRITENAS, 
3241 S. Halsted St. TeL Victory 5065

KAINA $2500. Medini* 4 flatų narna*, 
4-1 kambarių. K pėdų nukždio cementuota* 
Skiepą*. SiivhiinkiiH turi parduoti. Ati
duotum’ vinkli už $2600. Pirkėjau turi paM- 
tuiHjti, įHita* 25x125. Niimuim 520 lloot St. 
prie karų linijų*).

At*iftaukit,

JOS. W. HOUGH AND SON. 
4213 S. Halsted Si.

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

mu ir pardavimu turto, morgičiu rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

S. L FABIAN & CO.
809 W. 35th St., Chicago

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

Negirdėti Mainai*
IŠSIMAINO bizniavas namas su 

bizniu, mainysiu ant privačio namo.
IŠSIMAINO puiki rezidencija, mai

nysiu ant didesnio namo.
IŠSIMAINO kampinis bizniavas 

| namas, 3 Storai ir 3 flatai, mainysiu 
ant bizniavų lotų.

PARSIDUODA arba išsimaino 6 j 
flatų muro namas, po 4 kambarius, 
parduosiu už $12.500 arba mainysiu 

; ant bungalow, arba bizniavų lotų.
IŠSIMAINO bizniavas namas, što- 

ras ir 2 flatai ir 2 karų garadžius, 
mainysiu ant bizniavų lotų.

ŠTAI proga farmenams, turiu pui-į 
kę farmą 39 akerių, parduosiu pigiai ■ 
arba mainysiu ant namo nepaisant 
apielinkės, arba ant loto.

Su virš minėtais reikalais kreipki- 
i tės pas.

' F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107
PARDAVIMUI 2 augštų frame, 4 

I pagyvenimai po 3 kambarius, pečium 
šildomas, yra gasas, elektra, 1719 
Ruble St. Kaina $3600. Informacijų 
klauskite Naujienose, Bo.\ 1055.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marųuette 
Vfanor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

Bungalows 
už 

Dyką
Nauji, mūriniai, moderniški bunga- 
low, $60 j mėnesi. Atsišaukit šian
die.

SALYER 
4358 S. St. Louis Avė. Virginia 0420

Didelė Naujiena
Ant kampo Cicero Avė. ir 20tos 

gatvės Ciceros mieste yra budavoja- 
mas didelis ir labai gražus garadžius 
turintis tris biznius vienoj vietoj: 
Gasolino stotis, ant kampo, didelis 
salesruimis ir daug vietos dėl taisi- 
mo automobilių. Nepraleiskit pro
gos nusipirkti iš pirmų rankų pakol 
kaina tebera neiškelta. Kreipkitės 
pas mano agentą. Priimsiu mainais, 
lotus arba pigesnį budinką.

Stanko & Company 
5097 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036
P. S. Prieteliškas patarimas lietu

viams nuo John P. Stanko. IŠtiosų 
nesigailėsite kas nusipirks šitą ga- 
radžių, nes yra permatoma laba’ ge
ras biznis, o kur biznis tenai ir pi
nigai. Agentai yra kviečiami koope
ruoti.

JOHN P. STANKO.

JEI norite greitų pasekmių, duo
kite nuims pardavimui savo real 
estate. Perkame, parduodame arba 
priimame i mainus.

BURKE REALTY CO. 
8053 So. Halsted St. 

Trianglc 2794

TURIU parduoti gražų niodornižką « 
Kambarių murini bungalow, $3000 cash 
reikia.

AtHiAanklto šiandie. \
SąvlmiiKa* 

6742 So. Whlpp)o St.
Republic 8708

ATYDAI LIETUVIŲ
Mes turime keletą visai naujų bun- 

galow, kuriose dar niekas negyveno. 
Mes priversti Juos tuojau parduoti. 
Reikia tiktai biskj {mokėti, o kitus 
labai mažais išmokėjimais. Sekami 
namai yra pardavimui. Koncesijos 
iki gegužio 1 dienos. Kraustykitės 
tuojau.

4 kambarių namas j... $5300
6 kambarių namas .... $7800
G kambarių namas .... $7500
7 kambarių namas .... $7950

Jie randasi prie ecmentuotos gat
vės tik 3 blokai nuo Grand Avė.

Taipgi mes pabudavosime ant jūsų 
loto bile kokios rųšies bungalow ar
ba 2 flatų namą, kokį norėsit.

Matykit savininką ir budavotoją

J. COLEMAN
2104 N. Harlem Avė.

Bungalow už 
$1000

įmokėjus ir po $75 į mėnesj. Skam
ba gerai ir tai yra tiesa, ši kompa
nija yra viena didžiausių Chicagoje, 
pastatys ant Jūsų loto gražų, mo
dernišką namą. Visas namas bus iš 
plytų, su vėliausiais įrengimais kny- 

1 gynas, ugnavietė, bufetas, įmūrytas 
plumbingas, vandeniu šildomas, vis
kas kas reikalinga modemiškam na
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelini namą.

Mes duosime jums radio, skalbi
mui mašiną arba indams plovimui 
mašiną dovanų, jei pirksite musų 
vieną namą.

Carlson Construction 
Company

10838 S. Talman Avė.

HALE AVĖ. 10802—6 kamb. mūrinis 
bungalow, garu šildomas. yra visi 
įrengimai ir apmokėti, 1 bl. iki gele
žinkelio sub. linijos, $10,500, $1000 
įmokėti, kitus išmokėjimais. Mes pa- 
Judavosim ant jūsų loto bungalovv ar
ba 2 flatų namą. Tik biskj įmokėti. 
R. H. Ballantine, Owner and Builder, 
Beverly 8552.

PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis 
namas, 1 krautuvė, 2 flatai, taipgi 2 
aukštų medinis užpakalyj, mūriniu 
pamatu, krautuvė ir flatas, lysas 10 
metų. Įplaukų $21,600 už krautuvę ir 
1 flatą, $5,000 cash, kitus lengvais 
išmokėjimais, 6913 S. Racine Avė. 
Del informacijų šaukit Hemlock 6592. 
Brpkeriai neatsišaukite.

PARDAVIMUI — 12 arba 6 flatų 
namas arba mainysiu. Pamatykit 
juos šiandie, puikus bargenas.

D’ALESANDRE
3043^ Armitage Avė.

Spauuding 4266

BUNGAL0W UŽ $1500
Mes turime keletą bungalow ku

rias turime parduoti tuoiau. Mes 
priimsime tik $1500, o kitus leng
vais išmokėjimais. Kaina jų $8500. 
Viskas modemiška, netoli transpor- 
tacijos. Gatvė cementuota ir apmo
kėta, su grindimis viškai. Atsišau
kite šiandie. Arba mes galim pas
tatyti jums narna ant iusų loto. Bun- 
galws randasi 3732 W. 59th PI. ir 
3539 W. 58th Place.
LANE AND PHILLIPS

6244 So. St. Louis Avė.
Tel. Republic 7030

PADAVIMUI ar mainui tran- 
sferio kampas 6 flatai ir stambi 
krautuvė. Kaina $30,000 (1-mo 
morgičio $7,500) 31-st N. E. 
cor. of Wallace St. .

MC DONNELL, 
Tel. Triangle 4014.

PARDAVIMUI 4 flatų namas prie 
West Marquette Rd.. kaina $17,500, 
tiktai $2000 cash reikia. Kitus leng
vais mėnesiniais išmokėjimais. Tuip-' 
gi krautuvė ir 2 flatai prie 63 St., 
netoli Kedzie.

WALTER J. PAUL, 
6601 S. Western Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

PARSIDUODA 2 flatų naujas 
mūrinis namas, po 6 ir 6 kambarius, 
2 karų garadžius. Mainysiu ant se
nesnio namo. Namas gali būti ant 
Bridgeporto arba ant Town of Lake. 
Kas norite tokį namą mainyti.

Pašaukit
Lafayette 5107

- ■ - • . A . . v ■ !: ;,u . .. . V. ,. ' . ‘ . i . . S,.. . .i. ’ ,1 Jit*. J*; .r....... . .. A ' hn.j,,...miJk >. Jr ’.-ft....dS1..-!.. • .v.. .• .-'/.‘j...i,. .Cilii'*


