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Icnaniia taiLnci ««
15pa,Ill J o. LalKOSl peršasi kabinetan

su maurais
Karo stovis Bulgarijoj

Gruzijos
nūs; 6000 išskersta Tiflise

sukilėliai bėga į Ical-

Ispanija siūlo taiką suki 
tusiems maurams

! Aštri cenzūra tapo įvesta ir ka
reiviai patruliuoja Sofijos gat
ves, kad neprileidus komunistų 
sukilimo.

Chicagos darbininkų svečias Kunigas kaltinamas nu
žudyme savo pačios

Didelis mušis su fašis
tais Indijoje

Sutinka pasitraukti iki pajūrio. 
Derybos galbūt jau yra prasi
dėjusios.

PARYŽIUS, rūgs. 19.—Pran
cūzai gavo žinių, kad ispanai 
tuojaus užves taikos derybas su 
maurais, paremtas ant ispanų 
pasitraukimo iš Morokko šalies 
gilumos.

Ši žinia, kurių patvirtina ir 
ofisialinis pranešimas,. padarė 
gilaus įsupdžįo ir į Francija, ka
dangi tai reiškia, kad Francija 
turės dabar labai neramu ir 
maištingą kaimynų.

Francuzų gautomis žiniomis, 
didelis laivų budavotojas Eche 
Varrieta, artimas karaliaus Al
fonso draugas, kuris gelbėjo de
rybose su maurais 1921 m., apie 
mėnuo laiko atgal išvyko į San 
Sabastian, tikslu pradėti dery
bas su maudais. Prą^inės? dery
bos jau prasidėjo ir jau apsi
mainyta nuomonėmis, nors mū
šiai vis dar siaučia vakariniame 
Morokko.

Ispanai sutinka pasitraukti iš 
gilumos Morokko iki pajūrio, 
liet nori, kad Morokko sultonas 
ir toliaus pasiliktų nominali* 
šalies valdonas ir kad sultone 
sostinė pasiliktų Teuan, Rif kra
šte.

Maurai reikalauja, kad ispa
nai pasitrauktų į keturius pos
tus palei jurą. Bet jie nenori pa
vesti Tetuan ispanams ar sulto
nui, kurį jie skaito Ispanijos j- 
nagiu.

Tečiaus Ispanijos diktatorius 
Primo de Rivera yra priverstas 
užvesti taikos derybas. Ispanija 
yra visiškai netekusi rytinic 
Morokko, o ir vakariniame Mo
rokko negali laikytis ilgiau, kaip 
dvi savaites.

Francuzams vien tik rupi, 
kaip visą tai atsiliepęs į Franci- 
jos kolonijas Afrikoje.

Gruzijos sukilėliai bėga 
x j kalnus

Bolševikai Tiflise sušaudė 
žmonių, šimtus apkaltino.

«oo

TREBIZOND, rūgs. 18.
Po desperatiškos kovos vakar 
Rusijos bolševikai atgavo Gru
zijos sostinę Tiflisą. Čekus pul
kai tuojaus sušaukė mažiausia 

'3C0 žymesniųjų miesto gyven
tojų kaipo pamokų miestui, 
šimtai žmonių liko sugrustu į 
kalėjimus.

K c n s t a n t i n c poli < nTi f 1 iso-Mas- 
kvos telegrafo linija, kurių su
kilimas lųivo pertraukęs trims 
savaitėms, vėl liko atidaryta.

Nežiūrint to fakto, kad ge
ležinkelis iš Baturno į Tiflisą 
liko atidarytas ir sukilėliai li
ko atstumti atgal, gen. Bude
liui, komanduoto jas visų kava
lerijos spėkų pietinėj Rusijoj, 
atvyko į Kaukazu 
ofensyvu.

vadovauti 
Bolševikai vis dar 

laugybę aeroplanų, 
automobilių ir ka- 

Apie tuzinas
ginkluotų
reivių Batume.
ginkluotų traukinių atvyko ge
ležinkeliais veikti prieš suki
lėlius.

Siuto. Marx;ii prezidęntystę, 
kad tik j ui s priimtų kabine
tan.

BERI. INAS, rūgs. 19. — Vo
kietijos respublikos preziden
tystė už kilias vietas grynai 
buržuaziniame kabinete. Tokį 
pasiūlymą duodą Vokietijos na
cionalistai kancleriui Marxui, 
jei k lei-ikuliĮ centro partija pa- 
remtų nacion::l'sius. Naciona
listai labai nori įeiti į kabine
tą ir gauti ten kelias vietas ir 
mam.ma, kad jiems ir pasiseks 
įsigauti, bei tada šiaip kaires
ni elementai turės iš kabineto 

j-išeiti, taipjau nustos remti ka
binetų ir socialistai.

Iš nacionalistų reikalauja
ma tik, kad jie pildytų Dawes 
kontribucijų pienų 
reikalavų atšaukti 
prisiėmimų kaltės 
Viskas priklauso
partijos, kuri laiko persvarų ir 
todėl partija nenori taip pi
giai parsiduoti. Žinoma, kleri
kalams nacionalistų pasiūlymas 
labai patinka. Senojoj Vokieti
joj katalikai buvo pažeminti ir 
buvo keliami liuteronai, o da
bar štai pasidaro proga kata
likui net šalies prezidentu lik
ti. Bet klerikalai vistiek svy
ruoja. Mat už kelių mėnesių 
Įvyks Vokietijos prezidento rin
kimai, o tada balsuotojai gali 
visai kitaip nusistatyti ir vi
sai neatkreipti domės į kleri
kalų kandidatų.

ir sustotų 
Vokietijos 

už karų, 
nuo centro

Chintjos pilietinis karas
Laukiama puolimo šanghajaus

IP* &- .1 ’ / ? •
Nužudęs pačią, kad prisigreti

nus prie kitos parapijonės, 
kurios vyras taipjau staiga 
mirė.

1,300 fašistų priešininkų už
mušta.

Bulgarijoj paskelbta 
karo stovis

Valstiečiai žudo komunistus, o 
valdžia prisibijo komunistų 
sukilimo.

Sukilėlių spėkos traukiasi 
geroj tvarkoj linkui kalnų, iš 
kur jų negalima bus išvaryti. 
Niekurie sukilėliu pulkai sku
biai vyksta į Azerbaidžaną, 
kur sukilimas vis dar tęsiasi. 
Yra patvirtinta, kad didžiuma 
30,(KM) darbininkų Baku alie
jaus lauukose sukilo dėl val
džios mokamų algų ir išdina- 
mitavo daugelį aliejaus ašlti- 
niu. c

Gruzijos sukilėliams besi
traukiant, juos lydi tūkstančiai 
valstiečių, kurie nori verčiau 
pasislėpti kalnuose, negu kad 
gyventi po sovietų valdžia.

Gruzija yra viena iš derlin
giausių kraštų 
ictgi valstiečiai 
venti, kadangi 
ma didesnę dalį
sais, o už likusius grudus mo
va po 1 auks. rublį (50c.) už 
jušelį. Kadangi valdžios kai
nos ant grudų yra labai ma
žos, o privatinių pirkėjų nė
ra, tai valstiečiai sėja kiek ga
lima mažiausia, taip kad da
bar jaučiamas yra didelis 
tų trukumas, nors šiemet 
buvo labai geras.

ŠANGHAI, rūgs. 19. —'■Maiš
tas dviejose čekiango divizi
jose ir pabėgimas į šanghaji 
gubernatoriaus Lu Jung-hsiang, 
galbūt reiškia, kad Čekiango 
kariuomenė turės trauktis ir 
atiduoti Kiangsu šanghajaus 
miestą. Čekiango vadai pripa- 
žysta, kad ištiko didelė nelai
mė, bet jie sakosi kovosiu kol 
tik galima bus; dabar gi fron
te nesu jokių svarbesnių per
mainų.

čang stumia pekiniečius.
PEKINAS, rūgs, 

žurijos valdono 
Tsoa-lįn spėkos 
čihli provincijų ir 
kino spėkas atgal.

Gen. Vu Pei-fu,
vauja Pekino spėkomis ir ku
ris kartų jau sumušė gen. 
Čang, siunčia į frpntų daugiau 
kariuomenes. Savo kariuomenę 
jis padalino į tris armijas ir 
kijkvienų vadovauti jis pasta
tė gabiausius generolus, 
kilis tik turi. Pats 
neraliniu vadovu, 
galys surinkti kad 
kareivių ir lengvai

laikosi vokiečių 
perkelti sveti- 
ir jau formali- 
karų A?:ndžuri-

19. — Man
ge n. Čang 
jsibriovė 4 j 
stumia Pe-

kuris vado-

pasaulyje, o 
negali pragy- 

bolševikai ati- 
jų grudų tak-

Senatorius 
vių spėkų 
Chicagoje ir 
land 
delis 
bukite savo

BURTON K. WHEEI 
lįidatas į šalies vice-pi 
Itajfcės Chicagoš darbii

R iš Montana, progresy- 
ce-prezidentus, šiandie lankosi 
arbininkams 8 vai. vakare Ash- 

ir Van Buren gatvių. Bus di- 
programas. Įžanga dykai. Visi darbininkai-ės 

prakalbose. Atsiveskite.ir savo draugus.

La Follette pradėjo 
kampanija

Francija pradėjo evakuoti 
Ruhr miestus

pra-
NEW YOBKAS, rugsėjo 19. 
Senatorius Robert M. La Fol

lette vakar pradėjo asmeninę 
kampanijų kaipo progfesyvių 
spėkų kandidatas į šalies prezi
dentus. Jis laikė pirmą viešą 
prakalbą Madison Sq. Garden 
salėje. Jo prakalbos klausėsi 
virš 15,000 žmonių, kurie pasi
tiko jį entuziastingai. Jis savD 
prakalboj aštriai kritikavo abi 
senąsias partijas ir iškėlė aikš
tėn jų tamsius darbus, kliuvo 
ir augšeiausiųjam teismui, ir i 
Wall gatvei ir visiems žmonių 
laisvės priešininkams. Ant plat-

Ekonominė evakuacija jau 
aidėjo; tuoj prasidės ir ka
riuomenės evakuacija.

KONSTANTINOPOLIS, rug
sėjo 19. — Karo stovis tapo pa
skelbtas Bulgarijoje. Užmuši
mas valstiečių vadovo Aleksan
drovo iššaukė pagiežos kovą 
tarp dviejų Makedonijos komi
tetų, delei ko Bulgarija atsidūrę 
ant kranto pilietinio karo.

Į tris dienas Aleksandrovo 
draugai išžudė Bulgarijoj nuo 50 
iki 100 bolševikų vadovų, jų tar
pe ir žymiausj bolševikų atstovą 
Dimo Dimov ir sudėjo prisaiką 
Makedonijos slaptose draugijose 
keršyti iki bolševikų judėjimas 
Bulgarijoje nebus sutriuškintas 
kiauju ir ugnimi.

Bolševikai pienuoja nuversti 
valdžią ir įkurti bolševikišką 
respubliką, bet Zankovo kabine
tas sumobilizavo visų armiją.

gen. Čang. Jis 
taktikos karų 
man. kraštan 
niai 
jai.

paskelbė

Ir Filipinai bus sausi.

mil-
oras

MANILA, rūgs. 19. — Pasire
miant generalinio prokuroro 
nuosprendžiu, kad Jungt. Vals
tijų prohibicija paliečia ir Fili
pinus, visiems laivams, liko už
drausta gabenti degtinę į Filipi
nų salas, kitaip tie laivai nebiTs

ko- 
gi bus ge- 
J is sakosi 
ir 4(M>,(M)0 

sumušiąs

Žudo Bulgarijos 
komunistus

SOFIJA, rūgs.' 19. — Žudy
mas narių priešingos frakci
jos Makedonijos partijoj, pa
giežai už užmušimų Todor 
Aleksandrov, tebesitęsia.

Čia gauta žinia apie užmuši
mų žymiausio < Aleksandrovo 
draugo Philipopolis kaip tik 
tuo laiku, kada ėjo didelė pa
roda Aleksandrovo atminčiai. 
Tai padarė tokių įtakų, kad 
sankrovos skubiai užsidarė ir 
visas biznis mieste apsistojo.

CALCUTTA, Indijoj, rūgs. 
19. Gen. Abdul Hamid, Indi
jos fašistų (?) vadovas, ir 
daugelis jo sekėjų liko užmušti 
susirėmime su amištininkais, 
kuriame 1,300 maištininkų li
ko iižmu.štsi. Mai.št i n i nkams li
ko. pasiūlyta taika, jei jie su- 
dės ginklus. '

(Ši žinia yra labai neaiški. 
Fašistai nevaldo Indijos ir 
maištų kelti prieš juos yra ne
reikalinga).

MOUNT VERNON, III., rug
sėjo 19. — Koronerio teismo į- 
sakymu, Ina metodistų episko- 
■piilų kunigas Lavvrence M. 
Hight liko uždarytas kalėjiman 
ir nepaleidžiamas nė už kauciją 
iki grand jury neišneš savo 
nuosprendžio.

Kaltinamas jis yra nunuodiji- 
me savo pačios Anna, kuri urnai 
pasimirė apie savaitę atgal. Bu
vo paskaityta, kad ji užsinuodi
jo ptomainais pavalgusi kenno
tos mėsos. Bet Chicagos chemi
kai ištyrė jos vidurius ir rade 
nemažą dožą aršeniko. Pas jį 
namuosA taipjau rasta tuščių 
dėžutę mio aršeniko, kuris buvo 
nupirktas Mount Vernon aptie- 
koje.

Kunigas visomis pajėgomis 
ginasi nuo primetamos jam kal
tės ir sako, kad jo pati pasimi- 

nuo kenuotos mėsos, kurią jie 
nupirkęs tulame restorane. Bet 
restorano savininkas sako, kad 
kunigas niekad tame restorane 
nėra pirkęs kenuotos mėsos.

Eina gandų, kad kunigas gre
tinosi prie kitos parapijonės, 
našlės Mrs. Wilford Sweetin, ku
rios vyras taipjau pasimirė 
urnai penketų savaičių atgal. 
Koronerio jury buvo nuspren
dęs, kad jis mirė nuo kepenų 
sukietėjimo. Bet* išėjus aikštėn 
kun. pačios nunuodijimui, krr 
roneriš įsakė atkasti Svveetin 
lavoną ir vidurius pasiųsti Chi
cagos chemikams ištirti. Gal ii 
čia pasirodys žmogžudyste, su 
kuria kunigas taipjau liktų su
rištas.

Kivirčiai su Rumunija
BUCIIARESTAS, rugsėjo 19. 

— Rumanijos ambasadorius 
Jungt. Valstijose princas Ribes- 
co pranešė savo valdžiai, kad 
Amerikos ambasah rius Rumu
nijoje Jay sugry.i į bucharestą 
1 i:i mpam laik i užbaigC ■*' 
vo {.veninius r įkalus.

Jay dabar yra Washingtone; 
jis atvyko plačiau raportuoti 
savo valdžiai apie nesenai Ru
munijoje pravestus kasyklų ir 
kitus įstatymus, kurie yra ken
ksmingi amerikiečių finansi
niams interesams. Jis taipjau 
pranešė savo valdžiai apie da- 
Ląrtmį:.; stovį Rumunijos val
džios skolų J.'igt. Valstijomes

.Jungt. Valstijos mano at
šaukti ambasadorių Jay ir pa
likti Buchareste tik charge 
d’affairs, kurie veiks tenai iki 
tol, kol Rumunijos ayJdŽia ne
pakeis savo nusistatymo lin
kui Amerikos kapitalo teisių ir 
mokėjimo skolų.

LONDONAS, rūgs. 18. — 
Viena Anglijos automobilių 
kompanija išradusi tylų moto
rą dėl aeroplAnų. Eksperimen
tai parodę, kad ir aeroplanus ga
lima padaryti tiek pat tyliai 
skrendančius, kaip kad bėga au
tomobiliai.

CHICAGO. Užvakar au
tomobiliai užmušė keturius 
žmones. t

PARYŽIUS, rūgs. 19. — Fran- 
cijos užsienio reikalų ministe
rija paskelbė, kad ekonominė 
evakuacija Dortmund-Hoerde 
.apygardos, Ruhr distrikte, jau 
prasidėjo; kariuomenės gi eva
kuacija prasidės apie spalio 15 
d. Ciuiden ir Enxige miestai 
liko pilnai evakuoti vakar. 4 Jie 
priklauso Eberfeld distriktui ii 
buvo okupuoti tik tikslu įsteigti 
muilų sienų tarp okupuoto Ruhi 
ir neokupuotos Vokietijos.

šimtai istenografų, itelefoąjįis- 
i yra 

demobilizuojami delei panaikini
mo muitinių ir tokių įstaigų, 
kurios aprūpindavo saugaus pe
rėjimo pasais, išduodavo leidi
mus automobiliams ir t. p. Ka
reiviai gi negali apleisti okupuo
tojo distrikto iki \ geležinkeliai 
nebus ougrąžnti vokiečiams, bet 
tai daroma kaip greičiausiai ga
lima. Kronenberg, arti Frank- 
forto, liko evakuotas šiandie

Bonn franeuzai sustabdė po- 
inearistų projektų pabudavoti 
naujus barakus, uk kuriuos tu
rėjo užmokėti miesto gyvento
jai. Tie’ barakai buvo skiriami 
telegrafistams ir kitiems dar
bininkams ekonominėj okupaci
joj.

Muitų siena formaliniai nu
stos veikusi sekmadienio vidur- 
nar.’;,

šeši coliai sniego Coloradoj

DENVER, Colo., rugsėjo 19. 
— Iš Breckenridge, Colo., pra
nešama, kad ten vakar iškrito 
šeši coliai sniego.

formos sėdėjo žymiausi progre- t(J klerkų ir knygvedžilil
šyvių spėkų vadovai: socialistų 
vadovas Morris Hilųuit ir k., 
Helen Keller, Nation Redakto
rius Villard, brolis buvusio iždo 
sekretoriaus Malcolm R. Mc- 
Adoo ir daugybė unijų vadovų. 
Pats Gompersas negalėjo būti 
prakalbose, kadangi serga.

0RRS
vei-
per-

Šiandie — nepastovus, 
kiausia lietus; nedidelė 
maina temperatūroje.

Saulė teka 6:33 v., leidžiasi 
6:55 v. Mėnuo teka 10:49 v. v.

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:
• 50 litų .....
100 litų ..........
200 litų .........
300
400
500
600
700
800
900

1000 litų
r \

centai pašto išalidų už kožną. siuntinį.1 
Gorint pasiųsti telegramų — ddr 50 
centų daugiau.

Ruthenberg prąšo atidėti 
jo nuteisizią

LANS1NG, Mieli., rūgs. 19. 
— Komunistų vadovas Char
les E. Ruthenberg, kuris liko 

už peržengimą Mi-:.... $5.50
... 10.50 nuteistas
...  ; chigano anti-sindikalistinių įs- 

.41*25; tatymų, padavė valstijos augš- 
... 51.50 kiaušiam teismui prasimų jo 

72*001 nuteisimų atidėti į šalį. Jis 
... 82.25 j tvirtina, kad tie įstatymai yra 

102 751 n^onstitueiniai, jury neteisin- 
Priev šitos sumos reikia^................................. buvo išrinktas, neteisingai

1 išgauti įrodymai ir šiaip buvo 
I klaidų bylos agrinėjime.

litų ....
litų ....
litų .....
litų ......
litų
litų .....
litų ’ .....

Greičiausias Pinigų 
Pasiuntimo Budas

Nežiūrint kiek nemokėtum už telegramą, 
kokiais keliais nesiųstam, niekur nerasi greites
nio pinigų išmokėjimo budo Lietuvoje, kaip

NAUJIENŲ TELEGRAFINĖS PINIGŲ 
PERLAIDOS.

Jau dabar, turėdami aiškių žinių ir faktų 
kaip veikia musų telegrafinė sistema, kokios 
kliūtys stovi ant kelio greitam susižinojimui 
Lietuvoje, drąsiai sąkome, kad greitesnio budo 
tuo tarpu nėra. 90% išsiųstų pinigų iš musų 
pasiekia adresantų rankas bėgyje 10 dienų. Bet 
Naujienos tuomi nepasiganėdina. Naujienos 
ieško būdų, kad išmokėjimą dar labiau pagreiti
nus, pagerinus ir pasiekus pilno tobulumo pini
gų siuntimo srity.

DEL PAPRASTO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ PAŠTO PERLAIDOMIS;

DEL YPATINGO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ TELEGRAFINĖMIS 
PERLAIDOMIS.

Naujenų Telegrafinės Pinigų Perlaidos kai
nuoja daugiau negu paprastos tik

50 CENTŲ

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.
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S. L FABION AS CO.

SUNKIŲ ŽIEMINIŲ OVERKOTŲ
atsidūriau tarp

PIRMAS RUDENINIS SŪKIS!

BILE

Vienas

Namų įlydė Park 3395

*»» «

ką, žmoną ir šešetą vaikų. Vis
ką parduosim iš varžytinių: kas 
reikalinga 
ginsim iki skatiko, o kas liks

Šie siutai 
ir gražiai

kokio 
piliečio, 
uošves

Panedclio vakare:
4601 S'o. Marshfield A

Lapei ir Ru- 
pasuti iš storo 
fur kišenėmis,

HARKOVEN 
Rusų pasaulinis čampio: 
290 sv.

UŽ MAŽĄ DEPOZITĄ NUPIRKSIME 
TAI ir

HELEN BELMEN JERRY 
Lietuve Advokate 

4454 So. Western *Ave.
Telefonas Lafayette 4089 

Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais 
Nuo 2 iki 6 subatom po piet. ;

advokatas kaltininką 
Pasirodo didžiausiu kal- 
yra ne Gelžkelių Valdy- 

Sausadvo-

bučiau laikrodininkas, tai 
iš anksto, bet penkiais

Vaiky 2 kelnių siu
tai ir stori žieminiai 

Overkautai

tas mano civilinis ieškinys, ku
ris siekia be centų ir šilingų — 
bilijoną muštinių. Iešmininkas 
pasirodė gan turtingas: turi cž-

DŽEK 
plonas

tai man. Nusipirksiu naujus 
batus, lazdelę ir važinėsiu eks
presais net per pačią Žemaitiją... 
(“L. ž.”] —J. Besparnis.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS^

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

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

lengvomis išlygomis.

OVERKAUTAI 
siški styliai, 
materiolo su 
diržu, mieros 8 iki 17 V. W. RUTKAUSKAS

Advokatas '
\ 29 So. La Šalie St., Room 530

* Tel. Central 6390
Vak, 3223 S. Ral&ted St., Ctticag'

>• Tel. Yords 4681

Mildos Svetainėj
3142 So. Halsted Street, 
Pradžia 6 valandą vakare

Visi imsis iki galutinos pergales 
ALEKSANDER 
. KO, 

nas

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarai-!: 10717 Indiana Avė.

■ Tel.: Pullir.au 6377

K. GUGIS 
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
^Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Rooin 1117^—1122 
127 N. Dearborn Str.

Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą 
ofise “Naujienų” name: 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500

SIUTĄI,. -i:
SIUTAI yra pasiūti iš geriausio materiolo, naujų 
pa temų, su dryželiais, gražių sumaišymų. Styliš- 
ki rudeniniai ir žieminiai modeliai. Kiekvienas 
siutas su 12 ^elnėmis.
OVERKAUTAI yra gerai pasiūti stipraus materi
olo, 3 .šmotų diržai, pi įsiūtos kišenes, visų inierų 
dėl vyru ir vaikinų.

Šio Išpardavimo

vadinasi susi- 
Vidus to 

va- 
Siaurųjų Gelžkelių Val-

kevičių ir ieškoti kaltininko ir 
atlyginimo už sielą nekaltos at
minties, dėduko uošvės, nes kai
po tiesioginis įpėdiniu turėjau 
teisę ne tik moralę, bet ir ju
ridinę.

Mano 
surado, 
tininku 
ba, bet iešmininkas 
nis. Tas nerangusis valdininkas 
patrauktas atsakomybėn. Ant jo 
turto ir šeimynos uždėtas areš-

SIUTAI ‘ geri. Gerai dėvėti 
mokykloje, gero materiolo, 
naujų rudeninių stylių. Kiek
vienas siutas su 2 kelnėmis.

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Bo.Ievard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
♦ Parduodam Laivakortes. O.—Na, apie liežuvį nekalbėk, 

visų uošvių liežuviai ilgi. Pasa
kyk, ar mėgdavo ta uošvė kišti 
nosį, kur nereikia, ’ pavyzdžiui 
per langą ar taip kur... •

Girdėdamas tokius žodžius, 
pamačiau, kad mano naujas sėb
ras iš manęs tyčiojosi. Nepasi- 
jutau, kaip susiraukiau ir atsi
grįžęs žengiau tolyn.

Praėjęs keletą plačių ir keletą 
siaurų gatvių 
tilto ir gražaus akmeninio kran
to. Upėje plūduriavo daug- 
daug didelių, kaip mano bakūžė, 
laivų. Man paklausus vienos 
moterėlės, buvo išaiškinta, kad 
tai Aleksoto tiltas .ir prieplau
ka. Besidairant, pamačiau at- 
šnypščiant mažą-mažą trauki
nėlį, nelyginant musų pono Bez- 
butovskio trak torį vežantį ir 
plūgą, ir akėčias, ir dar vežimą 
su kamomais ir kanapėmis.

Traukinėlis sustojo prie tilto. 
Išgirdau kaž kokį kliksmą, riks
mą. Iš traukinio žmonės išbėgo 
ir subėgo krūvon. Vyrai ką ten 
vainojo. Bobelės rankomis mos
tagavo ir pliopė visa gerkle, vi
sai kaip musų sodžiaus bobos.

Nuėjau pijžiopsoti ir aš. žiū
riu vidury to* viso rato, kruvi
nas kareivis. Pasirodo, kad jam

Šiandien Milžiniškos

RISTYNES

Jus gerbiami pilietukai, ne
manykite, kad nebėra pasauly 
šalies, kur nebūtų ekspresų.

Ne tik Kinai, Urugvajų ir 
kiti ne Europos žmonės turi sa
vo gežkellius ir važinėja, bet va
žinėja ir europiečiai.

Pavyzdžiui Lietuvą, turi ir 
gelžkelius ir daug-daug gelžke- 
liukų, kurie ačiū nevidonui' vo- 
kietukui, tapo musų visų nuo
savybė.

Tiems netikusiems keliukams 
yra parinktos tam tikros auklės, 
kurios ne tik tuos keliukus maz
goja, šukuoja ir jų vystyklus 
plauna, bet turi dar tam tikrą 
aparatą... Jus, aukštai gerbiami, 
irgi nemanykite, kad tas apara
tas koks nors stebuklų padaras, 
kuriuo galima tfutų ir melžti, ir 
skraidyti, ir kasdienines bulves 
skusti. Tas aparatas, geriau pa
sakius kevalas 
siekimo Ministerija 
aparato su visa mašinerija 
dinasi 
dyba^

Kad 
ne tik 
metais pirmyn pasakyčiau jums, 
kas ten tokia per mašinerija.

Nebūdamas, ačiū Dievui, spe
cialistas sužinojau, kad tas visas 
mechanizmas susideda iš tokių 
žmonių, pavyzdžiui, kaip mes 
visi pilietukai, tik tan aparatai! 
parinkti taip XX amžiuje vadi
nami kvalifikuoti vyrai. Yra 
keletas ir ne vyrų, bet jau tie 
nevyrai didelės energijos netie
kia ir perpetum mobile nesuda
ro. Tos žmogystos daugiausia 
rašo ir plunksnomis ir mašino
mis, lipdo ženklus, karpo ir siu
va popierius, nelyginant, kaip 
musų respublikos siuvėjos. Vy
rai, kitas dalykas: jie ir rašo, ir 
važinėja ir kalba ir viską žino 
ir mato.

Nors tie vyrai, kaip matote, 
turi didelę Dievo dovaną ir vals
tybės apveizdą, bet pasaulio įsi
bėgėjimas pirmyn ir pirmyn — 
negali jų sulaikyti nuo nedru- 
nijimo. Kaip viskas evoliucijoj 
per evoliuciją, taip ir čia tenka 
eiti tiems vyrams karts nuo kar
to per asprra ad astra... Ot, čia. 
Maručiai ir greit bus galas apie

Viskas butų buvę gerai, toj 
ekspresų šaly, kad nebūtų įsi
maišęs tarp daugybės Lietuvoje 
esančių plačiųjų gelžkelių, Kau
no siaurasis gelžkeliukas, einan
tis net nuo pačios Aukštosios 
Panemunės, net iki ten, kur jo 
galo nesimato.

Apie grandiozinį gelžkelį tur 
būt jums piliečiai nieko nežino
ma, jei bent kauniškiams darbi
ninkams, smulkioms vertelgė- 
lėms, virėjoms ir kareiviams. 
Kiti Kauno aukštesnės plombos 
piliečiai esmu tikras, nieko ne
žino apie tai, kad yra Lietuvoje 
toks gelžkelis. Aš irgi, kaipo 
provincialas, nebūčiau nieko 
apie tekią esybę žinojęs, kad ne 
mano dėduko uošvė, kuri atlan
kius savo sūnų, pargryžo tėviš
kėn lx) galvos. Jos galva paliko 
Kaune, o ji su rankom ir kojom 
ir su visu liemeniu nors ir nebe
gyva, visgi laimingai pagrįžo 
ramiau kaimo kampelio.

Kad nebūtų velionė man arti
ma giminaitė, nebūčiau susiįdo- 
mavęs mirties priežastimi, bet 
kadangi giminystė yia reikš
mingiausiu faktorium musų gy
venime, turėjau atsitraukti nuo 
arklo ir mėšlavežio ir važiuoti 
arkliais Kaunan (siauruoju ke
liuku važiuoti bijau!) ieškoti

Šiame išpardavime jus 
galite nupirkti savo sūnui 
siutą ir overkautą su tau
pymu pinigų. Kainos la
bai žemos.

prieš
ROBERTS, Airių, čam

230 sv.’

A. E. STĄSŪLANI 
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington Si. 
Tel. Central 620(1

Cicero Panedelio vakare 
1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036 

Briilgcnort kitais vakarais 
3236 S, Halsted \St. T.Bonl. 67T7

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylai) vJ*uoh« Teismuos*, 
nuojn Abstraktu*. Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentu* Ir tfraliojimn*

7 South Dearborn Street 
Telefoną* Randolph 3261 

Vakarais: 2151 Wcst 22 Street 
leJetoaa* Canal 1667,

Rengia Lietuvių Darbininkų Stygų Orkestrą 

NEDELIOJ, RUGSĖJO (SERU) 21,1924
Mildažio Svetainėj, 2242 - 2244 West. 23rd Plane

Programas prasidės lygiai 7-tą vai.
/

Tietuvių Darbininkų Stygų Orkestrą pasirodys pirmą kartą tarpe Chicagos lietuvių, gerai išlavinta ir su
tvarkyta, po vadovyste J. ŠHATZ. Daug neteikia reklamuoti. Ji pati užsipelnė sau vardą grieždama Rug
pjūčio 6-tą S. M. programą, Sears-Roebuck Radio Station. L. K. M. Choras vedamas A. P. Kvedera pirmą 
kartą pasirodys šiame sezone. Po koncertui šokiai prie geros muzikos.

Kviečiame visus atsilankyti L. D. S. ORKESTRĄ

SIUTAI 
vilnoniai 
2 kelnėmis.
OVERKAUTAI šie overkautai yra geresnes rų- 
šres, naujausių materiolų, gražių sumaišymų, su 
pamušais ir pusiau pamušais, 3 šmotų diržai, nau
jausių modelių.

Vyras Neturėtų Praleisti

išbadytos akys. Paklausiau vie
no piliečio, kas jam išrovė akis?

—Ogi tas velnio traukinėlis!
—Dieve apsaugok, kiek mes 

kenčiam su tuo traukinėliu, aš 
Tamstai išpasakoti negaliu. Nė
ra tos savaitės, kad kas nors ne
nukentėtų! Kiek / svieto suko- 
liečyta, kiek ubagų pridaryta. 
Anąmet kokiam ten senukui 
kiaušą nuvožė, dabar tam jau
nam vargšui visam amžiui regė
jimą atčme... Velnias žino, kas 
čia per tvarka! Geriau nebūtų 
tokio kelio, negu jis yra. Kelias 
trijų sprindžių platumo, o šaly 
kelio nieko nepaliko...

Šliaužia, kaip tas kurmis per 
dilgėles ir akis! tau bado.

Besikalbant sužinojau ir apie 
kokią ten moteriškę, kuriai irgi 
buvo ištikusi nemažesne nelai-t 
mė. Tuoj dasiprotėjau, kad tai 
butą tos aukos, dėl kurios aš čia 
atsidūriau. Norėjau pradėti 
skųstis, bet policininkas čme 
rėkauti ir skirstyti “publiką”. 
Supratęs kame dalykas, nebe
ieškodamas kaltininko, 'sugrįžau 
prie arklių ir tuč-tuojaus iš sos
tinės išvažiavau namo.

Kada parvažiavęs apsakiau, 
ką matęs, kaimynai nors ir mu
žikai, patarė man kreiptis pas

KOKI RŪBĄ 
OVERKAUTAI 
$25.00
$37\5O 
OVERKAUTAI 

yra geresnes rūšies, worstcds, 
maišyti. Kiekvienas siutas su

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG
77 W. VVashington St.

Washington & Clark

NAUJAUSIOS MADOS POPULAR

Hatonia F ur Kautai
DEL MOTERŲ IR MERGINŲ

Geriausias pasirinkimas moterų 
■■ Eli Hatonia Fur Kautų, jie dabar yra 

iVU styliuje. Gražiai trimuoti su kai- 
■ .. liukais, kalnieriais, rankogaliais ir 

" apačia. Jie yra šilkiniais pamu
šais.

kaltininko, pasmaugusio mano 
minėtą mylimą uošvę.

Dievas atsižvegė į mano ūki
ninko padėtį ir ilgai neteko typ- 
čioti po sostinę. Vos pastačiau 
arklius ir tik išėjęs gatvėn pa
klausiau pirmo sutikto 
ten pąiŠino-riebaluoto 
ar nežino jis, kas čia 
smaugia, — jis man lyg geriau
sia prietelis ir gaimynas tuoj 
paklausė.

—O tamstos bei tamstos dė
duko uošvė ar ilgą nosį turėjo?

—Nosis buvo nieko sau, bet

A. A. Olis
ADVOKATAS

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

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

6-8 v. v. apart Panedelio ir
Pėtnyčios.

TEODOR ŠTENKE, Lenkų čam- 
pionas, 235 sv. 

prieš
PRANĄ NORKŲ, Lietuvių čain- 

pionas, 210 sv.

T. GIAČAS, Lietuvi^ čampio- 
nas, 235 sv.

prieš
EMUEL BRUGLIO, Bulgarų 

čampionas, 228 sv.
Pradžia 8 valandą vakare

DŽEK PFEFFER, Ve^jas.

Rengia

Draugystė Sv. Petronėlės
NEDALIOJ.

WEST SIDE AUDITORIUM
Taylor ir Racine Avė.

Ossey Bros. Dep’t Store
1325 SOUTH HALSTED STREET, KAMPAS MAXWELL ST.

■ ■ Kad pripratinus publiką lankyti tuos išpardavimus, mes
O W m ■ pasiūlome DYKAI KARFERĄ su pirkiniu už $15 ir dau-

■ Eiti SA K giau> ,5inns apsimokės atvažiuoti čionai ir kokias mes ver- 
■ tes pasiūlome laike šio didelio atsitikimo.

Pradedant Ryto z — Chicagoje Didžiausias Išpardavimas

NORĖDAMIĮ 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAT-J 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS! 
PAS MUS. TAS JUMS BUfe< 

ANT NAUDOS. t

fllfc M

Pullir.au


šeštadienis, rūgs. 20 d., 1924

KORESPONDENCIJOS
> ■ 1 1 • ..... ' ■

..... ...........   K

Kenosha, Wis. i pikni- 
perx$ieap-

tvėrėt, auklėj ot ir dirbot, kad 
kokie ten keturių vejų pašla- 
mėkai užvaldytų jūsų tą sun
kų kulturinį ilgų metų darbą- 
turtą. Laikykitės priežodžio:

OS, Chicago, UI.

Bendras kelių draugijų 
piknikas

Rugsėjo 14 d. (irand View 
miške įvyko bendrai suruoš
tas piknikas Kenoshos S.L.A. 
212 kuopos, Dailės Choro ir

platformų tvarkym 
kams dienų, matyt, 
sižiurėjimų pavesta 
Maskuiskui, kurio, supranta
ma, mieris buvo, kad neįvyk
tų lietuvių bendras piknikas. 
Išnuomavo jis švedams, ma
nydamas, kad lietuviai bijos 
priešintis. Žinoma, tikslas 
“cbamunistų” butų atsiektas,

Racine L. I). Kliubo. žaismių jei švedai butų nors 5 min. 
programe “bąli game”. šį syk /(Vykę pirmiau. Sunku butų
išėjo laimėtojais kenoshiečiai. 
Mat, svečiai pasidavė, nes tai
kėsi, kad kaipo svečius vaišin
tų. Oras pasitaikė vėsus, bet 
publikos dalyvavo nemažai. 
Publika liko tuo rengimu pil
nai patenkinta. Matė žaismes, 
riešutų kai kurie po pilną mai
šą prisirinko — jų ten ir yra. 
Apart to, kas norėjo šokti, tai 
iki kaklo prisilinksmino. Lie
tuvius sukviesti į žalią girdę, 
kad jfe K rh^n* ore galėtų pra
leisti linksmai liuoslaikį, ro
dos, turėtų visi darbininkai pri

buvę juos iškrapštyti ir lietu
vių piknikas tokiu budu butų 
neįvykęs).

Aiškinimui vietos nėra, gal 
kuris sakys, kad per neapsi
žiūrėjimų galėjo įvykti klaida. 
Jei toks minkštakošis, kad ne
gali atlikti tos menkos užduo
ties, tai nereikia užimti visai 
vietos. Darbas be žmogaus 
pats savaimi nesidaro, — rei
kia tinkamo žmogaus, kad jį 
atlikti. O Kenoshuje randasi 
įimtų vyrų, kurie tinkami prie 
visko. Mat, komunistų jau to-j

tarti, nes nėra pamato dėl ko ’d taktika, jei kų patys nesu- 
priešintis. Vienok vietos ko- fęba ar negali atlikti, tai ir ki-
munistai ar, kaip sakant, “cha- 
munistai” norėjo sutrukdyti 
kad šis piknikas neįvyktų. SLA 
212 ^kuopos, laikytame susirin
kime rugsėjo 5 d. pakėlus klau 
simų rengimo bendro pikniko 
ir nutarus jį ruošti, kreiptas: 
prie tvarkvedžio klausiant, ar 
nėra užimtas (irand View par
kas rugsėjo 14 d. Su užtikrini
mu gauta atsakymas, kad nie
kas nėra 14 d. užėmęs. Tuo- 
jaus tapo paimtas parkas, pra
nešta rvtciniečiams, kad ruoštų
si prie pikniko. Abidvi koloni
jos ruošėsi. Atėjus laikui pik- 
nikauti kenoshiečiai, kaipo vie

kam neužleidžia. Ateinančiais 
metais ar nebūtų naudingiau, 
kad vienos progresyvės kuo
jos ir draugijos imtųsi tą 
irand Vievv miškų tvarkyti ir 

■Į $ užlaikyti, nes reikią nepa- 
niršti, kad komunistai mums 
lietuviams nieko gero neveli- 
a, nieko vgero iš jų nėra vil

ties ir laukti, kur juos įsileidi 
vien pridaro nemalonumų. Vi
sur ir visada susirinkimuose 
itsižymi ne rimtu darbu, bet 
lriukšmu. Mat, jų moto toks: 
duodami, jog jie didžiumos 
icsudaro, tai draugijose daly- 
auja vien dėlto, kad sukėlus

“Kas dirba, tas ir valgo; dykai 
duona valgoma verkia.” Buki
te sargyboje, kad jūsų draugi
jos butų apsaugotos nuo ne
geistino gaivalo. Tų draugijų 
įstatai yra lietuvių dvasioje 
parašyti. Jei komunistai nori 
būti garbingų draugijų nariai, 
tai turi įstatų laikytis, — ki
taip už nepildymų įstatų ne
prasižengsite pJies žmonišku
mų, jei juos ir prašalinsite. 
Komunistai, kaip visur, taip ir 
Kenoshoj, yra maža dalelė; 
vienas kitas senbernis, keli 
periiskyrėliai su pačiomis ir 
viena kita barškanti moteris — 
tai ir viskas. Jie jaunimo ne
turi, reiškia, ir gyvumo prie 
jų nėra. Kaip sakiau, atsižimi 
jie savo triukšmo kėlimu. Te
ko sužinoti, kad p. Raščius su
darė stygų orkestrų, susidedan
tį iš 14 ypatų. Iš jų esą S se
ni, 6 naujokai. Lavinimąsis ei
nas sparčiai pirmyn. Skambi
na ir dainuoja. Tikiu, kad ir 
pas mus raciniečius stygų or
kestrą neatsisakys atvykti ir 
palinksminti mus. Dailės Cho
ras, kaip A. Pakšys prisimint 
kad po atostogų stoja į darbą 
su tvirta- energija lavintis dai
nų. Dramos skyriaus vedėjai 
darbuojasi dienų ir naktį. P-as 
I. Macnorius ir .\.z Kvedaras 
renka tinkamus \veikalus , ir 
tuojaus imsis lavintis prie per
statymų. Besiklausant keno- 
shiečių apie jų viešą veikimą 
ir nepamatėm, kaip prietema 
apgaubė. Dar vienas draugas 
sale many^ stovėdamas ir žiū
rėdamas į svečius einančius na
mų link užtraukė dainelę “Su- 
grįšk, sugrišk.^.”

MUSŲ PAMATAS 
NUOLATINIO PASISEKIMO

* Nuolatines pastangos musų valdininkų ir 
darbininkų patarnavimas musų kostume- 
rianis greitai ir mandagiai ir įtikinimas, 
kad jie daro biznį musų bankoje su dideliu 
malonumu.
Jei jus nesuprantate anglų kalbos, jus ga
lite atlikti savo bandinius reikalus musų 
bankoje lietuvių kalboje..

Peoples n*.r** Bank

Gerai 
tuvių 
rumu

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

DIDELIS BANKAS, 
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė.
CHICAGO

P 2027-29 SOUTH HALSTED ST. •

Žiūrėkit!

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUšERKA

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

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

Valandos nuo 
8; ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 
9 va), vakare. .

Z

Tel. Blvd. 8188 
M. Woitkewlca 

BANIS 
AKUšERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 

^Jatsitikime. Tei
kia ypatiŠką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

DR. HERZMAN"1
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

( Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

Telefonai:

3410 So. Halsted St.
Va].: 9—/0 A. M. ir po 8 vai. vak.

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

Optomotrist 
Tel. Boulevard 64^7 
4849 So. Ashland Avė.
Kampas 47-tos ant 2

lubų
1R01 Blue Island Avė.
Phone Roosevelt 2025

1
Tel. Boulevard 4115

Dr. Michal Lewinski •
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4630 S'o. Asland Avė.
arti 47 gatvės

Gydo užsisenėjūsias ligas plaučių, 
širdies, moterų ligas. • Specialistas 

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

5:30 iki 8:30 valandai vakare. 
Nedėlioj nuo 11 iki 12 vai.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10* iki 12 vai. ryte,’nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 .valan

dos ryte iki 12 vai. po piet 
Telefonas Midway 2880

tiniai, sulaukimui svečių ren
gėjai ankščiai^ nuvažiuoja į 
parkų. Ir štai kas pasirodo. Tuo 
pačiu laiku atvyksta komunis
tas vietinių Kenoshoje gyve
nančių švedų. Abieji aiškinasi 
kad esą senai parkų paėmę 14 
dienos piknikui. Iškyla tarpt 
abiejų pusių rengėjų karšt 
ginčai. Švedai tiek perpyko 
kad kų tik spėkos nepavarto
jo. Ačiū gerb. rimtam veikė 
jui Jonui Marcinkevičiui, kuri: 
savo tvirta dvasia ir rimti, 
budu švedams neužsileido. Bet 
nuo perpikusių švedų nuo jv 
kontraktoriaus gavo skaudę 
grūmojimą, švedas kontrakto 
ris, žinodamas, jog J. Marcin
kevičius turi Real Estate biznį 
jam prie liudininkų pareiškė, 
sakydamas, atmink tu, kad aš 
esu kontraktorius ir kad Ke: 
nofchoj gyvena 3,000 švedų, iš 
jų''daugiaus biznio nedarysi!

Delko toks nemalonumas 
įvyko, bus aišku visiems (Mat 
čionai progresyvės kuopos yra 
apėmę dalį (irand Vievv miš
ko, aptverę ir padarę šokiams

nesusipratimas, sunervavus rim 
us darbuotojus. Kai kurie, ži
noma, musų dvasios žmonės 
įžlcidžia savo pozicijų tiems 
nulemtiems rėksniams. Netu
rtų, Ereliai, taip būti. Jie dė
ta pastangų pasigrobti į savo 
naišą vietinę Lietuvos Balso 
^aš. Draugija, nemažai lermų 
celia ir SLA 212 kuopoj. Bro- 
iai kenoshiečiai, tvėrėjai mi
nėtų ir kitų draugijų, jus jas 
utvėrėt. jų iždus išauginot ir 
labar ne kas kitas, bet jums 
)ati ms prisieina atlikti atsa- 
icmingiausi darbai. Ne dėlto

Bet veltui. Nesugrįžo. Vasa
rėlė praėjo ir piknikai pasi
baigė. —M. Kasparaitis.

Parduodu, Mainau ir Perku
Namus, lotus, bučernes, groserius,

automobilius, farmas ir kitus biznius. 
Su reikalu kreipkitės arba rašykit:

REAL ESTATE INVESTMENTS* 
2118 VV. Marųuette Rd. arba 67 Blvd. 
arti Westera Avė., Chicago, III.

Telephone Prospect 8678

3641-43 South Halsted St. Phone Yards 12427

Skaitykit!

Kimball arba Kerzheim grojikliai 4h flA T 
pianai, pilnai karantuoti tiktai Jk Ji M *1

$2.50 j savaitę, be palūkanų

Pinigai
iš

Bridgeporto

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vak vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
• D0WIAT—SASS

Jus^l
Galite Būti Išgydytas

Ar sergate? Mes jums pagelbė- 
sime. Patarimas dykai ar jus čia 
gydysites, ar ne, Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio Figą, gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iš ry
to, galvosūkį, apsivėlusį liežuvį? 
Prašai inkit nervingumą — apsi- 
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus. Nereikės jums dau
giau kentėti —• ateikite ir pasima- 
tykite su mumis tuojau.

Daktarai Kupczynski 
ir Schweers

Ofisas
1112-1114 Milwaukee Av.

Tel. Haymarket 4376
Viršui Hatterman ir Glantz Banko

Valandos 9-12 ryto, 2-5 po 
pietų, 6-9 vakare

Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, krau

jo, odos ir šlapumo ligų.

Mes- parduodame plumbingo ^reikmenis — Fitting — Fixtures — Tri- 
mingus, ir t. t. tiesiai jums išdirbę j u kainomis.

18x21 Apron La 
vatory, su nike 
liotu kranu

$11.35
Kloseto kombina 
cija, pilnai pri 
rengta su vit 
reous tanka ii 
mahogany užbai 
gimo sėdyne

$22.95

5 pėdų baltai enameliota vana 
ant kojų, su nikeliotu kranu ir 
vandenio nu-
bėgimu ...............

3 šmotų . maudynės pri rengimas, kaip parodo 
augščiau, tol jų yra, $57.95

Dykai roleliai. Dykai benčius. Dykai uždangalas. 
Dykai kabinetas. Dykai liampa.

Mr. Buishas, musų lietuvis pardavinėtojas, No. 14, 
baloniai suteiks jums asmeninį patarnavimų.

Nepraleiskite šios progos. Nusipirksite grojiklį 
pianų dabar.

3210 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9663.

1707 W. 47th st.
Valandos nuo 8 iki 12 deiną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tek Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

LIETUVIŲ DAKTARAI - i- -
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų. Vyrišką

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted Stn Chicago 

arti 81st Street
Valandos !—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

60 colių Dviguba Drainboard Apron 
Sinka, su dviem enameliotomis ko
jomis, nikeliotais kranais ir muilo 

Š15jimui............ $56.85 žinis Lavatory, 
pritaisymas ekstra $19.85

Specialis pasiūlymas šią sa

vaitę, 50 pėdų B. F. Good

rich, % colių corrugated Gar-

nės ar 
gręžtas

kairės usės iš-
den Hose prie kiekvieno pir

kinio už $50 ar daugiau $2.85 
s/

5 pėdų Baltai Enameliotan 
Apron Recess Tub, iš deši

M

Kimball vartoti grojikliai pianai, 4 py F* 
kam nors didelis bargenas už 1, / O

Lengvais išmokėjimais, be palūkanų.
--------------------------------------- ------------------------- ........... .............................. 7--^:-= ..............~

Musų pianų krautuvė yra atdara utaminke, ketver
ge ir subatos vakarais.

Mes nevartuojame antrarankių arba vartotų materiolų. — Jus gau- 
. site ką jus išsirinksite.

Atdara utarninko, ketvergo ir subatos vakarais iki 9 vai. vak.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZĄ 

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 deiną
ir 6:30 iki 9j|a^akare

į 4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St. Chica^), III.

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

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

! nuo 5:80 iki 7:30 vakare
bu Į ■ ' ■< ■■■■ 7 l' l» i

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
i Telephone

Boulevard 2160
Valandos

į Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare

V,,,,.,.,..—. — ■ ■■ „..............

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3803 S. Kedzie Avė. Phone4
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė 
Tel . Lafayette 4146 

v-------------------

Jei nori ką nors parduot 
tai pagarsink Naujienose.

.................................................

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iŠ Brighton Park 
i Bridgeportą )

3265 So. Halsted St.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Subatoje nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Nedėlioję nuo 9 ryto iki 12 dieną.

v............... —i ■■ui....... i n, <
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Pagarsėjęs- Afrierjkoje lie
tuvių veikėjas, Dr. t Jonas 
Šliupas, aprašo “Tėvynėje 4̂ 
Lietuvos vargus po klerika
lų valdžia (žiur. Apžvalgų). 
Lietųjų, sako jisai, yra ver
čiama klioštorium, kur vieš
patauja “jėzuitai ir kitoki 
vienuoliai bei vienuolės”. 
Laisvas žodis persekiojams. 
Mokyklos pateko į kunigų 
pinkles, mokytojai ujami ir 
persekiojami.

Lietuvos inteligentija, pa
sak daktaro, dabar pradėju
si susiprasti ir spiestis krū
von, kad sustabdžius kuni
gų įsivyravimų — “bet ar ne 
per vėlu?” Sto.vime ant kran
to prapulties, ir kas žino, ko 
susilauksime!

Tai yra beveik desperatiš
kas šauksmas. Nėra reikalo 
įrodinėti, kad p. Šliupas ra
šo tiesų, nes kasdien Lietu
vos spauda atneša žinių, 
kurios patvirtina jo žod
žius.

Tik ar amerikiečiai išgirs 
tų šauksmų ? Tokie pat šauk
smai, iš kitų žmonių lupų, 
jau yra šimtus kartų pra
skambėję pro Amerikos lie
tuvių ausis, bet iki šiol ne
duodavo beveik jokių pasek
mių. Vadinamoji “pažangio
ji” Amerikos lietuvių visuo
menė, galima sakyt, pirštu 
nepajudino, kad pasistengus 
sulaikyti klerikalizmo stip
rėjimų Lietuvoje. O tamsie
ji žmoneliai, kunigų apmul
kinti, pylė ir pylė savo cen
tus į klerikalizmo delmonų, 
ir tais centais tapo pastaty
tos klerikalu tvirtovės Lie
tuvoje.

Dr. Šliupas rašo:
“Čion Amerikos lietu

viai katalikai daug kalti 
yra, kad jie kunigams pi
nigus davė ir duoda. Da
linai jie atsako už Lietu
vos tokių padėtį. Nebūtų 
pinigų kunigams davę, 
viskas butų kitaip virtę. 
Pažangesnieji žmonės bu
tų prie vairo, ir nebūtu
mėm atsidūrę taip sunkio
je padėtyje. Nebūtų kuni
gai apsidalinę: žemėmis,

užsidėję algas iš valdžios 
iždo, ir nesėdėtų visai ša
liai ant ,sprando. Tai su 
amerikiečių pagelba 900 
kunigų dabar carauja Lie- 

. tuvoje”.
Tikra tiesa. Bet ji parodo 

tik vienų dalyko pusę. Kita 
pusė yra tokia: Kodėl pa
žangioji amerikiečių visuo
menės dalis nepakreipė prie 
savęs tų žmonių, kurie ne
tingėjo dėti aukas Lietuvos 
labui, bet peri savo nežinoji
mų sušelpė klerikalizmų?

Nėra malonu daryti prie
kaištus senam veikėjui, vie
nok tenka pasakyti, jogei 
yra nemaža dalis ir jo kal
tės tame, kad Amerikųs lie
tuviuose turėjo progos šie
nauti klerikalai.

Klerikalai pasinaudojo iš 
to, kad pažangioji visuome
nė daugiaus kovojo tarp sa
vęs, negu su klerikalizmu. Ir 
Į)r. J. Šliupas ne kartų bu
vo didžiausias kaltininkas 
to, kad ta kova kildavo. Ji
sai labiaus neapkentė socia
lizmo, negu klerikalizmo, ir 
neretai, kad paėmus viršų 
ant socialistų, dėdavosi su 
klerikalais.

Ačiū tam, klerikalai ir įsi
galėjo. . ’ > vr ' I ’

f'.A.. ‘u
Gyvendamas Lietuvoje, 

Dr. Šliupas dabar gal jau 
pamatė, kad be socialistų 
pagelbos klerikalizmų per
galėti negalima. Kiekvienam 
jo susirėmime su Lietuvos 
jėzuitais, ji tvirčiausia pa
remdavo socialdemokratai ir 
jų simpatizatoriai.

Ir Amerikoje socialistai 
visuomet bus pirmutiniai su
teikti Dr. Šliupui pagelbų, 
jeigu jisai tvirtai stovės ko
voje už laisvų žodį ir laisvų 
mintį. Jie buvo priešingi jam 
tiktai tuomet, kuomet jisai 
eidavo prieš savo įsitikini
mus.

Bet apie tų reikalų, kurį 
iškėlė savo laiške buvęs ame
rikiečių veikėjas, privalo pa
galvoti visi. Dar ne viskas 
yra pražudyta dėlto, kad 
laikinai Lietuvoje įsigalėjo 
klerikalizmas. Lietuva ne 
stovės vietoje, bet progre
suos, kaip ir visas pasaulis, 
ir anksčiaus ar vėliaus lai
mės joje tie, kurie eina su 
progresu.

Amerikiečiai turi pagal
voti, kaip suteikus toms pro
greso jėgoms Lietuvoje dau
giaus pagelbos, negu iki šiol 
buvo teikiama.

KĄ DAVĖ LONDONO 
SUTARTIS

Londono konferencija, 
ėmusi reparacijų ekspertų pla
ną, yra milžiniškas žingsnis pir
myn link Europos sutaikymo, 
palyginant su Versalės konfe
rencija ir visomis kitomis, se
kusiomis po jos, pastangomis iš
spręsti keblų Europos rekon
strukcijos klausimų.

Kame gi yra gerosios tos 
Londono konferencijos pusės?

Svarbiausias jos gerumas yra 
tame, kad ji nutarė , pastatyti 
reparacijų’ klausimų ant>bizniu
ko, o ne ant politiško'pagrindo.

Reparacijų ekpertų plano pa
matinė* mintis yra ta, kad Vo
kietiją gali mokėti reparacijas 
tiktai iš skirtumo tarpe savo 
eksporto ir importo. Kad Vokie

tija turėtų pinigų reparacijoms 
mokėti, ji turi daugiaus prekių 
eksportuoti, negu importuoti.

Tai yra aiški ekonominė tie
sa, kurią galį suprasti kiekvie
nas protingas biznierius. Vie
nok pirmiaus Santarvės valdžios 
(ypatingai Franci ja) šitą tiesą 
neigė, nežiūrint to, kad jos, kai
po kapitalistinės valdžios, turė
jo, rodos, vadovauti^ biznio prin
cipais. Jos reikalavo, kad Vo
kietija mokėtų reparacijas, ne
atsižvelgiant į tai, ar ji turi jas 
iš ko paimti, ar ne. Reparacijų 
sumos nustatyme pergulėjusiu 

šalių valdžios vadovavosi ne Vo
kietijos pajėgimu mokėti, bet 
savo noru kiek galint daugiaus 
išspausti syvų iš nugalėtosios 
šalies.

Šita politika atvedė prie to, 
kad Vokietija buvo vis daugiaus 
smaugiama ir, pagaliau, francu- 
zų ir belgų armijos įsilaužė į 
Vokietijos pramonės centrą, Ru 
hro sritį, ir suparaližiavo visą 
jos ekonominį gyvenimą. Vo
kietija per menką biskį ne
buvo sunaikinta — bet reparaci
jų talkininkams tatai neatnešė.

Dėlto, kad ta politika nedavė 
laukiamų reparacijų ir grasino 
visiškai sunaikinti patį repara
cijų šaltinį — Vokietiją, taf Ęu- 
roppje paėmė viršų žmonės* - 
priešingi tai politikai, ir įvyko 
Londono konferencija.

Ji priėmė ekspertų raportą, 
kuris nurodė Santarvės val
džioms, kad reparacijas galima 
imti tiktai liš to turto,' kuris Vo
kietijai kasmet atlieka, po to, 
kai ji .aprūpina savo gyvenimo 
reikalus, o ne iš to, kas reikalim 
ga jos gyvenimui.

Su šituo pamatiniu dėsniu lo
giškai jungiasi kitas ekspertų 
reikalavimas. Kad Vokietija 
galėtų gaminti prekes ir dar tu
rėti tam tikrą perviršį reparaci
jų mokėjimui, tai privalo būt 
sutvarkyti josios finansai, ku
riuos suardė talkininkai, smaug
dami ją. Santarvės šalys daba^ 
turi duoti jai paskolą ir padėti 
stabilizuotli valiutą.

Trečias dalykas. Vokietijos 
ekonominis gyvenimas nepriva
lo būt varžomas ir dezorgani
zuojamas jokiomis Santarvės 
valdžių intervencijomis. Pramo
nės Ruhro srityje turi būt su
grąžintos vokiečiams; muitų sie
na tarpe Ruhro srities ir kitų 
Vokietijos teriitorijos dalių turi 
būt nuimta, žodžiu, turi būt 
įvykinta'ekonominė evakuacija 
Vokietijos.

Ekspertų raportas nereika
lauja, kad talkininkai) taip pat 
ištrauktų iš Vokietijos ir savo 
armijas. To klausimo svarstyti 
neleido ekspertams reparacijų 
komisija, kuri buvo pakvietusi 
ekspertus. Bet ekspertai para
šė savo raporte štai kokį daly
ką; jeigu talkininkai norės lai
kyti Vokietijoje savo kariuome
nę, tai išlaidas tos kariuomąnės 
užlaikymui valdžios turės pačios 
padengti iš savo iždo arba iš tų 
reparacijų, kurias mokės Vokie
tija; bet okupacinių armijų už
laikymas negali būt verčiamas 
ant Vokietijos pečių. Vadinasi, 
talkininkai, jeigu nori, gali tęs
ti militarinę okupaciją, bet tuo
met jie gaus mažiaus reparacijų.

Londone, kaip žinome, Fran
cija susitarė su Vokietija; kad 
okupacinės armijos bus ištrauk
tos iš Ruhro srities ne vėliaus 
kaip per metus laliko nuo rugpjū
čio 15 d. š. m. Už tą laiką, kol 
armijos bus Ruhre, • Vokietija 
tečiaus nemokės okupacijos lė
šų. *

Tokios yra gerosios pusės tos 
sutarties, kuri buvo padaryta 

Londono konferencijoje..

REPARACIJOS KENKS ŠA
LIMS, KURIOS JAS GAUS

Be,t ji turi ir blogų pusių. 
Svarbiausias Londono sutarties 
blogumas yra tame, kad ji pri
pažįsta Versalės taikos nusta
tymą, jogei Vokietija, kaipo 
“vienintėlė karo,kaltininkė”, tu
ri užmoiėti pergalėj usionis' ša
lims kario nuostolius, šitų nuo
stolių mokėjimas vadinama “re
paracijomis”, bet iš tiesų tai vra 
niekas kita, kaip koptrįbucij'os. 
šiandie jau visi išmintingi žmo
nės žino, kad Vokietija nebuvo

vienintelė karo kaltininkė, todėl 
tas visas “reparacijų” biznis iš
rodo, kaip paprastas plėšimas, 
kokį beveik visuofnet atlikdavo^ 
praeityje laimėjusi karą valsty
bė su savo nugalėtoju priešu.

Reparacijos, kuriąš Londono 
konferencija nutakė hntii iš Vo
kietijos, žinoma, bus baisi naš
ta šios šalies žmonėms. Tą su
pranta visi, ir žmonės, kurie va
dovavo Londono konferencijoje 
—MacDonaldas, Herriot ir k, — 
supranta, be abejonės, geriaus, 
negu kas kitas. Bet kokia iš to 
išvada;

Vokietijos nacionalistai ir ko
munistų Internacionalas stojo 
už tai, kad Londono sutartis, dėl 
tų blogumų, kuriuos mes tik-ką 
pažymėjome, turi būt atmesta. 
Vienok yra aišku, kad jeigu ta 
sutartis butų buvusi atmesta, 
tai Vokietijai ne tiktai nebūtų 
pasidarę lengviau, bet atvirkš
čiai — ji butų buvusi dar la
biaus prislėgta. Smaugimo poli
tika, kuri buvo vartojama iki 
Londono konferencijoj tęstųsi 
toliaus. Vokietijos finansai to
lyn vis labiaus irtų; bedarbė ei
tų didyn; Ruhro sritis eva
kuojama, ir Vokietija turėtų sa
vo lėšomis užlaikyti okupacines 
armijas.

Prasitęsus kurį laiką šitokiai 
padėčiai, Vokietija arba butų 
susilaukusi visiškos suirutės, ar
ba butų turėjusi vėl eiti į dery
bas su talkininkais. Ir,kas .gali 
tvirtinti, kfld naujose derybose 
ji butų laimėjusi lengvesnes są
lygas?

Taigi, yra didžiausia nesąmo
nė sakyti, kad Londono sutar
ties atmetimas butų patarnavęs 
Vokietijai arba Europos taikai.

Londono sutartis, tiesa, ne
pašalino tos neteisybės, kurią 
padarė Vokietijai Versalės tai
ka, bet ji visgi žymiai palengvi
no Vokietijos padėtį. To ne ga
na. Ji sutvėrė pagrindą tam, kad 
Vokieti.'a galėtų laikei bėgant, 
visiškai nusikratyti neteisingai 
uždėtos jai naštos.

Įdomų straipsnį tuo klausimu 
paskelbė Londono “The Socialigt 
Review”. Jisai sako, kad ginčai 
dėl Dawes’o reparacijų plano iš
kėlė aikštėn, tą. faktą, jogei žmo
nės visose partijose Anglijoje 
laikosi tos nuomonės, kad repa
racijos kenks toms šalims,’ ku
rios jas ims.

Kadangi, sulig ekspertų pla
nu, Vokietija turės mokėti repa
racijas iš to, ką ji eksportuos, 
tai juo daugiaus reparacijų, ji 
mokės, tuo labiaus ji užvers už
sienių rinkas savo prekėmis. 
Kitų šalių bizniui tatai kenks. 
Galimas todėl daiktas, kad tos 
šalys pačios pradės priešintis 
reparacijų ėmimui iš Vokietijos.

Anglija gali būt pirmutinė ša
lis, kuri atsižadės reparacijų. 
Premjeras MacDonaldas štai ką 
pareiškė:

“Didelis (ekspertų plano) 
patogumas yra tame, kad pir
mu kartu mes turime galimy
bę moksliniai tyrinėti repara
cijų pasekmes. Jeigu mes pa
stebėtumėme, kad tie mokėji
mai neša blogas pasekmes, tai 
mes tuojaus darytume žings
nius sustabdyti juos.”
Ypatingai aiškiai numato re

paracijų blogas pasekmes dar
bininkai. “The Socialist Review” 
sako.

“Tos naštos sunkumą teks 
nešti Vokietijos darbinin
kams, bet 'jeigu Vokietijos 
darbininkų gyvenimo stovis 
pablogėtų, tai tatai atsilieptų 
ix- ant musų diCrljininlcų.”

Tai yra visai ta pati mintis, 
kurią yra išreiškusios ir “Nau
jienos”. Paąįrodo, kad yra ne 
fantazija, bet tikrių» tikriausias 
ekonominis faktas, jogei repara
cijų ėmimas prieštarauja ir biz
nierių ir darbininkų reikalams 
tose šalyse, kurios jas ims. Prie 
tokių aplinkybių ręparacijų po
litika, kurią _įsteigė; Clęmenceau 
;įr ■ Lldyj $ėorge ■ Ve’rsalėje, ne
galės ilgai tęstis. : , J' 
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P KAIP JI MYLI SAVO 
“DRAUGUS”

“Vienybė”, patyrusi, kad 
Kauno studentų korporacija 

“Neo-Lituania” traukia teis
man “Lietuvos žinias” neva už 
šmeižimą, rašo šitaip,

“Jei tas tiesa, tai, matyti, 
‘L. ž.’, bekovodamos prieš 
steigimą studentams bendra
bučio Kaune... prisimelavo iki 
teismo.”

r t <
l » '

Brooklyno laikraštis dar netu
ri jokių įrodymų, kad “Lietuvos 
Žinios” rašė netiesą apie tą kor
poraciją. Ji išgirdo tiktai tiek, 
kad koiporantai skundžia liau
dininkų organas, ir ji jau drožia: 
“Matyt, <L. žinios’ prisimela- 
vo!” •

O betgi “Vienybė” sakosi, 
kad ji kartu su visais sandarie- 
čiais remianti Lietuvos liaudi
ninkus. Puikus “rėmimas”, nėra 
ko bekalbėti!

“ANT PRAPULTIES 
KRANTO”

Dr. J. šliupas, dėkodamas 
SLA. sekretorei už pasveikini
mą, kurį ji pasiuntė jam orga
nizacijos vardu, parašė ilgą laiš
ką. Jisai tilpo paskutiniame 
“Tėvynės” numeryje.

Buvęs Amerikos lietuvių dar
buotojos nusiskundžia, kad jo 
sveikata nusilpnėjusį ir kad jam 
esą vargas gyvdnfi, nes bendro
vės, prie kurių jisai prisidėję?, 
nenešančios pelno, o uždarbiauti 
esą sunku senatvėje..;;

Pabėdavpjęs apie save, Dr. 
J. šliupas toliaus pasakoja aplie 
klerikalizmo įsigalėjimą Lietu
voje ir apie pavojus, gresiančius 
iš to Lietuvai.,

Jisai sako, , kad po klerikalų 
valdžia Lietuvos žmonės gy'vėria 
ne geriau, kaip kitusyk gyveno 
po carų valdžia', jisai numato, 
kad Ųctuva į gali sušilaukti to
kio laiko, kuomet pažangaus tu
rinio raštus reikės vėl spausdin
ti užsieniuose ir slapta gabenti 
per sieną kaip būdavo “Aušros” 
laikais. “Stovime ant kranto 
prapulties, ir kas žino, ko susi
lauksime”, rašo senas veikėjas.

Antroji jo laiško dalis skamba 
taip:

“O ir Lietuvos padėtis sun
kį, Nėra, žn;onių pasišventu
sių tautos labui, visur tik 
troškimas turtų ir augštų vie
tų, o mokančių dirbti ir tikrai 
dirbančių nedaug.

“Nėra šalyje finansinės si
stemos apgalvotos, visur vis
kas suklypę, ir kas bus, sun
ku numatyti. Krikščionys prie 

. valdžios vairo, tai jie griebia 
visur ir viską. Užviešpatavo 
jėzuitai ir kitoki vienuoliai 
bei vienuolės, Lietuva lyg 
koks kljoštorius. Laisvas žo
dis persekiojamas. Konsti
tucijos niekas nesilaiko. Vei
kiai bus gatavas konkordatas 
su Roma, tai pančiai taps ga
lutinai ant kaklof Lietuvai, už- 
narinti. Sėdi čion papos at
stovas Zechini (o ne Rygoje), 
nes, mat, papa rūpinasi Lie
tuvoje centrą padaryti suka- 
talikinimui Rusijos... Kur to
ji politika šalį prives, nesun
ku atspėti, žada įsteigti ke
turias > vyskupijas: Kauno, 
Varnių, Panevėžio ir Suvalki
jos. Taipgi armija turės savo 
vyskupą. Mokyklos pąteko 
į kunigų pinkles, mokytojai 
ujami ir persekiojami. Klai
pėdiečiai nepatenkinti Lietu
vos valdžia ir politika. Nemo
kėjo ten žmonių patraukti, ir 
jau buvo vienas sukilimo ren
gimas, o be abejonės tai ne
bus paskutinis, jeigu neatsi- 
mainys politika.

“Čion Amerikos lietuviai 

katalikai daug kalti yra, kad 
jie kunigams pinigus davė ir 
duoda. Dalinai jie atsako už 
Lietuvos tokią padėtį. Nebūtų 
pinigų kunigams davę, viskas 
butų kitaip virtę. Pažanges
nieji žmonės butų prie vairo, 
ir nebūtumėm atsidūrę taip 
sunkioje padėtyje. Nebūtų ku
nigai apsidalinę žemėmis, už- 

•' sidėję algas iš valdžios iždo, 
ir nesėdėtų .vįsąi šajei 'ant 
sprando. ZEaUsu’.; ąineiįkįečių 

i pagalba 900. kunigų dAbar ca- 
rauja Lietuvoje. Teisybė, ėmė 
inteligentija ^susiprasti, spies
tis krūvon, kad sustabdžius 
^unigų įsivyravimą, bet ar 

ne per vėlu ? Stovime ant 
kranto prapulties, ir kas žino, 
ko susilauksime. Nepatenkinti 
ūkininkai, darbininkai, valdi
ninkai, mokytojai, 'pažanges
nieji inteligentai. Gerai vie
niems tik kunigams ir vie
nuoliams. Ei, amerikiečiai! 
Jus gero trokštate, Jus palai
kote Tautos Fondą, bet atsi
minkite, kad Jus Lietuvą, 
tautą smaugiate! žinoma, Jus 
srikysite, k:«l aš šneku k. ua,- 
laisvamanis; bet tai ne tiesa, 
aš esmių lietuvis ir pats vėįk 
nieko nebeturiu, vien tik dirb
damas Lietuvai, ir iš jos sau 
nieko nętrokšdamas, nė turtų, 
nė garbės. Aš neilgai gy
vensiu, o Jųs pamatysite, kad 
kunigus remdami Jųs prapul- 
tin pasvirnėjote tautą ir pa
vergėte ją. Gal ateitis suteiks 
ir Jums daugiaus išminties, ir 
kitaip padarysite, negu iki 
šiolei darę esate. Sunku taip 
rašyti Jums, kurie taip kaip 
ir aš, ne blogo, o gero Lietuvai 
troškote ir trokštate. Ne 
vergijos Lietuvoje reikia, o 
laisvės. Nuo kunigų laimės 
nesulauksime. Mes gyvena
me, kaip gyveno žmonės po 
carų valdžia. Ir pranašauju, 
kad ateina “Aušros” laikai, 
kur knyga? gabensime iš už
sienio. Ir dabar turime jau 
rūpintis, kad' užsienis spaus
dintų tinkamą literatūrą, ku
rią .prisiais sląpta per musų 
sieną -gabenti.” 1 1 ’

Laiškas įšKlaipėdos
; A -----------
(Spęcialio “Naujienų 

korespondento.)

Padėtis Klaipėdos krašte iki
Šiol kiek žymiau nepasikeitė. 
Viskas dar tebeslenka senomis 
vėžėmis.

Ekonominė padėtis ne kas žin 
kokia, kadangi išsivystė didelis 
pinigų trukumas. Trūksta kre
dito. Bankai, skolindami pini
gus, ima po 35—40' nuošimčių 
palūkanų. Jau vien dėl šitos 
priežasties krašto ūkini yra la
bai sunku plėtotis.

To pasekmė, žinoma, yra di
delis nedarbas visose srityse. 
Įmonės, kurios užsiima medžio 
apdirbimu,- turėjo sustoti, ka
dangi pirkliai negali pargaben
ti žaliosios medžiagos. Kbl 
neišsiriš klausimas tarp 
Lietuvos ir Lenkijos, šitoje 
srityje nebus galima ko geres
nio laukti.

žemės ūkis skundžiasi dėl sto
kos rinkos savo produktams, o 
taip pat ir dėl stokos kredito, ir 
kaip jam padėti, nežinia.

Šį pavasarį padarė kraštui 
daug žalos potviniai. Tenka 
padėti nemažai vargo ir pinigo 
tiems nuostoliams atitaisyti.

Tarp kitko pas mus didelį su
judimą iššaukė ginčas dėl baž
nyčios. Vyriausybes nuomone, 
bažnyčios Klaipėdos krašte tu
rėtų nebepriklausyti Berlinb baž 
nyčios tarybos priežiūrai, bet 
turėtų čionai susikurti atskira 
bažnyčios administracija. Tai 
yra visai išmintinga pažvalga.

Bet ilgaskverniai mano, zkad 
Klaipėdos krašto bažnyčios pri
valo ir toliaus būti po Berlino 
tarybos autoritetu. šituo pa
matu* jau kilo daug kivirčų. Ge
riausias būdas išspręsti tą gin
čą butų, atskiriant bažnyčią nuo 
valstybės — tuomet klausimas 
J>utų užbaigtas. Bet šito įįings- 
nio daugelis dar nenori daryti.

Rinkimai j vietines savivaldy- 
bes jau praėjo. Santykiai tarpe 

partijų pajėgų pasiliko beveik 
tie patys, išskiriant tą, kad čia, 
Klaipėdoje, dvi vietos teko lie
tuvių sąrašui.

Rinkimai į krašto Sęimelį dar 
nepaskelbti ir nežinia, ar jie šie. 
met įVyks. Liepos 30 d. Lietu
vos Seimas patvirtino sutartį 
dėl Klaipėdos krašto. Einant ta 
sutartim, už 6 savaičių po rati
fikacijos turėtų būt paskirti 
rinkiniai, bet ' ar taip bus 
padaryta, dar nėra žinios.

Šiaip viskas;; kaip sakiau, eina 
senuoju keliu. Reikia *tečiaus 
tikėtis, kad, Europos krizini 
praėjus, liepas mus dalykai ims 
taisytis.—G.

Pastabos.
Man gyvenant vienoj šeimy

noj prie mažų vaikų ųiano laik
raščius, žurnalus ir knygas vai
kai kada perskaitydavo, tai 
man nelikdavo kas skaityti. 
Pasirodo, kad tą patį daro ir 
kai kurie vaikai su ūsais. John- 
ston City lietuvių viešo kny
gyno lankytojai, kada laikraš
čius perskaito, tai iš jų lieka 
tik popierinės dūdelės ir su- 
čiupineti popierų šmotai.

* . *♦

.LMSA Seiman pamiršta atsi
nešti teleskopą. P-lę Narmon- 
tąitė prašė parodyti jai čarte- 
rį. Seimo raštininkas ištempęs 
jį rodė, bet Narmontaitė buvo 
gale salės ir negalėjo be teles
kopo įžiūrėti. Nei seimo pir
mininkas, nei raštininkas ne
norėjo gadinti savo unoro ir 
jai čarterj nenunešė. Dženito- 
i'iaus salėj nebuvo. Tai* jinai 
ir paliko čarterio nemačiusi.

'* * *

Vienas draugas andai man į 
ausį pasakė, kad į Jeffersono 
mišką komunistai ekskursijų 
nebedaro. Yra tam priežastis: 
išskyrus komunistus tenai nieks 
nebesilanko. Todėl ir sklan
džiausių pamokslų pagalba sa
vo idėjų nėra kam prikliijiipti.

« ’
* ♦ r

Stambi žmogaus yda išjpnda 
>ai yla iš maišo. LtMoA seimas 
išrinko naują centro valdybą. 
Bet trims savaitėms po, seiAnri 
p-lė Narmontaitė atsiminė pa
duoti savo rezignaciją. Jos vie
ton seimo išrinktasis centro 
valdybos narys dėlei to apsir
go juoko liga.

♦ *♦

Tulelis redaguodamas Nau
jienų vietines žinias anais me
tais pasakė, kad Chicagos mies
to teisėjų rinkimus laimėsią 
demokratai. Naujienų redakto
rius tada pasiuntė jį apie po
litiką pasiteirauti gatvės poli- 
cisto. Tulelis, pasirodo, Naujie
nų redaktoriaus patarimo ne
paklausė, nes jis politikos ba
loj dąr ir dabar tebesimu eina. 
Jo u noras, pasirodo, neleidžia 
jąm progresuoti.

z. * *
♦

Vaje, vaje, kokių aukštų 
mokslų mokina tas Valparaiso 
universitetas! Tuliukas tenai 
būdamas buvo profesorium lie
tuvių gramatikos. Bet kada jis 
atvyko Chicagon redaguot Nau
jienų vietines žinias, tai Nau
jienų zeceriai besijuokdami iš 
jo gramatikos gavo vidurių pa- 
liuosavimą. —žvalgas.

Javų* derlius Lietuvoje
šių metų šlapias ir vėlus pa

vasaris javams gera nelėmė: 
rugiai žemesnėse vietose išmir
ko, vasarojaus sėja buvo už
sivilkusi. Bet blogo pavasario 
pasekmes pataisė gera vasara, 
kuri buvo užtektinai šilta ir 
nepersausa. Tai gerai žėlė pie
vos, rugiai augo ir brendo ge
romis sąlygomis^ Nors šieno ir 
rugių valymą kiek trukdė lie
tus, ir kai kur ūkininkams te
ko vežti nevisai dar sausas 
pašaras ir rugiai, bet vietose, 
kur buvo vėliau kertama, kaip 
Lietuvos šiaurės dalyse pasku
tinės giedros dj^nos padėjo ru
gius suvežt, gan sausus.

Vasarojaus derlius išrodo ir
gi neblogas, ir jei jis ūki ui n- 
Kams pasisektų gerai suvalyti, 

galima bu« sakytį, į'og ši(* me
tai derliaus žvilgsniu yra ne
blogi.

Rusijos prekybos atstovas 
Lietuvai

Sovietų Rusijos atstovybė 
Kaune praneša, kad Sovietų 
Rusijos prekybos atstovu Lie
tuvai paskirtas p. Povilas Juz- 

' f i • 1 1 t i ■ fbašeVas, kurs' nuolat gyvens 
Rygoj. Prekybos atstovo pava
duotoju Lietuvoj paskirtas Mi
kas Brusnevas, kurs nuolat gy
vens Kaune.

Parodą lankiusių skaičius 
pirmas tris dienas žymiai pra
šoka 40,000.
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Dr. J. žemgulys

Niekad lietuvių tauta nebuvo 
dar turėjusi tokių įniršusių 
priešų, norinčių ją visiškai iš
naikinti, kaip dabar. Niekada 
Lietuva nebuvo dar taip nualin
ta, nudeginta ir nunaikinta 
(miškų ir k.), kaip per Didįjį, 
Karą. Be to, musų šalis jau nuo 
senai yra žymiai atsilikusi kul
tūroje nuo Vakarų Europos ir 
Amerikos. i

Apsiginti nuo įkaitusių amži
nų priešų, atstatyti sunaikintą 
kraštą ir pavyti kultūringąsias 
šalis, reikalinga yra. daug svei
katos ir jėgos, taip kūno, taip 
dvasios.

Tuo tarpu musų krašto jau
nuomenė po karo rodo ypatin
go sumenkėjimo. Tą galima pa
stebėti laike naujokų šaukimo 
kariuomenėn: mažiukai nepri
brendę, sulinkę, sukrypę, išbly
škę, sergą visokiomis ligomis, 
ypač džiova. Visi gydytojai pa
stebi nepaprastai • džiovos išsi- 
platinimą pas mus po karo. Da
bar musų krašte džiovininkų 
yra palyginti daug daugiau, 
kaip kituose kraštuose. Peršvie
čiant ligonis Rentgeno spindu
liais, negali žmogus atsistebėti, 
kiek daug džiovininkų pas mus 
esama, ne tik suaugusių, bet ir 
vaikų tarpe. * •

Tokiai suųkjai padėčiai esantį 
iš kur reikia iijiįti tiek energi
jos ir sveikatos paminėtiesiems 
darbams atlikti?

Mokslas mums sako, kad 
vienintelis e'ne r gj- 
j o s i i r g y v y4 b lė s š a 1- 
t i n i s ant žemės yra 
s a u 1 ė. Iš saulės tad mes ir 
turime semti musų tautai ir mu
sų kraštui reikalingą sveikatą 
ir energiją.

Mokslo senai jau yra nusta
tyta, kad be saulės nebūtie ant 
žemės nei augalų, nei gyvulių, 
nei žmonių; be Isaulės nebūtų 
nei ko valgyti, nei šviesos, nei 
šilumos. Musų žemės poliai (aši
galiai), kuriems labai maža ten
ka saulės spindulių, yra apmirę 
amžinam sniege ir lede. Ten ne 
tarpsta nė žmogus. Juo Arčiau 
prie ekvatoriaus, juo daugiau 
saulės spindulių gaunama, juo 
turtingesnė yra gamta, juo dau
giau joje yra ir gyvybės. Lai
mingiausios gyvybės atžvilgiu 
yra tos musų žemės vietos, ku
riose niekada nepraeina pavasa
ris ir vasara.

Nors ne viską mes gauname 
tiesiu keliu iš saulės, bet labai 
daug sveikatos ir energijos mes 
gauname tiesiog iš jos spindu
lių. Tą matome dažnai labai aiš
kiai. Kitoks yra augalas, augąs 
tamsiam rūsyje, kitoks saulė
je: pirmas yra silpnas, išblyš
kęs, nuvytęs, antras yra stTp7' 
rus, žalias, diktas- Perkelkite 
žydinčią gėlę iš šviesios ir šil
tos saulės į drėgną ir .šaltą ru • 
sj, tuoj pastebėsite liūdnas per
mainas: stiebai pasidarys Kau
liji ir nestiprus, lapai netenka 

savo šviežiumo, žiedai — savo 
spalvos. Gėlė pasidaro išblyšku
si, nes jai trūksta šviesos, oro 
ir niurnos. Sugrąž nk gėlę į sau
lę, ji atgaus savo buvusias ypa- 
ty Les.

ž m o g u s 
p a t g ė 1 ė, 
k i a g ė 1 ė, 
g i a u už k

t i k; t a' i t o- 
k u r i d a u- 

i t a s gi ė 1 e s 
r e i k a 1 i n g la y r a \ a u- 
1 ė s. Ypač panašus yra gėlei 
žmogus pirmaisiais savo gyve
nimo mėnesiais. Kaip gėlė ne- 
gal būti be vandens, taip ir kū
dikis gali jau numirti, jei jam 
neduosime 12 valandų gerti- Jei 
mažas vaikas negauna saulėj 
šviesos, jis taip pat suvysta, jo 
kaulai pasidaro minkšti, kojos, 
nugara ir krūtinė iškrypsta 
(įgauna rachitą —» angliškąją 
ligą), gauna konvulsijas (tam
pymus), labai greit ir lengvai 
pasiduoda visokioms . ligoms. 
Perkelti auginti į ^ąulę tokie 
vaikai greit nusikrato visokių 
slogų, išblankusios akys žiuri 
skaisčiai ir linksmai, suvytęs 
kūnas pajunta savyje daug jė
gos, kaulai sutvirtėja.

Tamsumoje musų ūpas yra 
prislėgtas, baimingas, rupestin-

gas, šviesoje žmogus jaučiasi 
drąsiai, .jaukiai. ,Phbuv$u kiek , 
laiko saulėj žmogus jaučia sma
gumo, geresnio ūpo, noro dirb
ti. žmogus, pasikaitinęs mėne
sį saulėj, jaučiasi po to kelis 
mėnesius stipresnis, darbinges- 
nis daugiau valgo, jo svoris pa
kyla, geriau ir ramiau miega.

Visų saulės įtakos ypatybių 
čia ir apsakyti negalima; pami
nėjome tik tas, kurios labiau 

metasi į akis-
žmogus, ypač vaiku būdamas, 

surenka į save daug saulės 
spindulių energijos, kad paskui 
suaugęs galėtų ją savo veikime 
paleisti. Del to reikia, kad vai
kai, turėdami daugiau laisvo lai
ko, daugiau sukauptų, susidėtų 
savyje tos brangios energijos, 
kad paskui galėtų ją leisti dar
bo, kūrybos, kovos su nesveika
ta ir kituose pavidaluose.

Čia paduosime taisykles,, kaip 
reikia naudotis 
liais. ,

Vi$ai, mažiems 
kalingas yra tik 
barys, šviesiausias kambarys iš 
visų kambarių bute. Tas reika
linga yra ir dėl to, kad mažas 
vaikas labai lengvai pasiduoda 
įvairioms ligoms, o saulės spin
duliai labai smarkiai naikina li
gų diegus. Taip, pav-, džiovols 
diegus (bacilas) saulės spindu
liai užmuša per kelias sekun
das. Del to langai neturi būti I 
tiesiami uždangalais, medžiai 
prie langų turi būti iškirsti ar
ba aukštai pagenėti.

Ką tik gimusieji kūdikiai iš
galimi! ląikyti tiesiog ore ir sau
lės spinduliuose, nes jų šilumos 
reguliuojamoji ypatybė yra la
bai, silpna. Bet jau nuo 3-čio mė
nesio kūdikis turi būti pratina
mas nuogas spardytis saulėje, 
vasarą prie atidaryto lango, ki
tais metų laikais .— prie užda
ryto lango. Iš pradžių reik vai
ką nuogą saulėj laikyti labai 
trumpai ir stropiai žiūrėti, kad 
kūnelis neatauštų, maž daug 
apie 5 minutes- Iš pradžių sau
lėj laikyti reik tik kojas. Kada 
kūnas pradeda priprasti, gali
ma atidengti saulės spindu
liams vis didesnius ir didesnius 
odos plotus. Guldant vaiką ant 
šonų, galima švitinti jo šonus, 
o nuo 4-to mėnesio galima jau 
vaiką guldyti ant pilvo ir laiky
ti saulėj po 2 minuti krutinę ir 
nugarą. Tiktai visą laiką reik | 
žiūrėti vaiko odos temperatū
ros ir neprileisti, kad oda atauš
tų. Mažiausias odos atšalimas 
rodo, kad vaikas x buvo perilgai 
laikytas ore./

Taip pat lengvai Ir perkaista 
vaikas saulėje- Nuo perkaitimo 
jie neretai ima vemti, viduriuo
ja, net nufniršta. Del to reikia 
labai atsidėjus žiūrėti, kad vai-1 
ko oda neįkaistų, ir nepalikti 

vaiko žioploms auklėms. Saulės 
šviesa r e i k a 1 i n g a yra 
mažiems vaikams, bet perdide- 
lis jos kiekis vaikams labai ken
kia.

Protingai, su saiku, laikant 
kūdikį oro ir saulėj, galima taip 
jį užgrūdinti, kad jis nebebijos 
peršalimų, neturės tų taip daž
nai vaikų tarpe pasitaikančių 
slogų, plaučių uždegimo, bus 
stipins, sunkus, raudonveidis, 
linksmas vaikutis, nepasiduodąs 
ligoms. Užgrudinimas vaiko ore 
ir saulėj ypač apsaugo jį toli
mesniame gyvenime nuo džio
vos. Platus šildymąsis saulėj 
vartojamas, ypač vaikų amžiu
je, yra 'viena iš svarbiausių vi
suomeninių priemonių apginti 
gyventojams nuo c^delio džio
vos išplatinimo- |

Kada vaikas ima bėgioti, jį 
galima laikyti trumpą laiką (iki 
20 minučių) sodelyje saulėj vi
sai nuogą su balta kepuraite 
ant galvos. 4—6 metų vaikai 
gali jau ištisomis dienomis sau
lėj visai nuogi žaisti, arba su 
trumpomis aukščiau kelių i kel- >. 
naitėmis. Tokiu apdaru gali vai
kai bėgioti nuo pavasario iki ru
dens iki 10 metų amžiaus. Ge
rai užsigrūdinusieji per vasarą 
vaikai dar spalių mėnesyj būva 
po kelias valandas lauke pus-

saulės spindu-

vaikams rei- 
saulėtas kam-

nuogiai ir visai nejaučia šalčio. 
Bet ir senesniems vaikams šil
to laiko apdaras turi kiek ga
lima daugiau saulės spindulių 
ant kūno užleisti: krūtinė turi 
būti kiek galima daugiau apnuo
ginta, kelnės arba suknelė kięk 
galima trumpesnės ir kiek ga
lima lengvesnės medžiagos, ran
kovių ir kojinių visai nereįkin, 
tik sandalijoą ant pėdų.

Kituose kraštuose, kur žmo
nės suprato saulės naudą, pa
vyzdžiui, Šveicarijoj, ten- visuo
se jų miestuose pamatysite gat
vėse, viešuose soduose, paupiais 
ar prie ežerų daugybę linksmai 
šokinėjančių vaikų, nuogų iki 
juostos, visai rudų, ir niekas 
tuo nesistebi- • ,4

Buvimas nuogo ore dažnai 
yra vadinamas oro voniųmis, bu

vimas nuogo saulėj — satilės 
voniomis. Tada žmogus, tary
tum, maudosi ore arba7 saulės

I spinduliuose.
j Ore ir saulėj -sveiki vaikai ne
turi ramiai gulėti ar sėdėti, bet 
turi krutėti, ką nors daryti, žai
sti, gimnastikuotisr Apskritai 
imant, taip vaikai, taip Nuaugu
sieji gimnastikuotis turi būti
nai saulėj, jei tik ji šviečia ir 
būtinai kiek galima daugiau ap
sinuoginę.

Ypač svarbus yra ? sujungi
mas šildimosi saulėj su maudy
mosi vandenyj su muilu. Van
duo ir muilas nuvalo. odą, pa
šalina jos atmatas, 'atkemša sky- i

būti nuogam, tyrame

lutes, sujaudina, daro ją labiau 
įveikiama saulės spinduliams-

Kaip vaikai, taip turi ir su
augę kaitintis saulėj, t. y. pri
iminėti saulėm vonias. Tiktai 
dviejų dalykų jie neprivalo už
miršti: kaitintis reikia pradėti 
pamažu ir atsižvelgti į savo 
sveikatą, ar ji leidžia kaitintis 
saulėj ir 
ore.

Saulęs spinduliai nėra toks 
nekaltas dalykas, kad jų nereik
tų saugotis ir suaugusiems. Ne
daug saulės spindulių įdegina 
odą, padaro ją tamsią, rudą; di
desnis spindulių kiekis; padaro 
odą, raudona, o dar didesnis ar 
ilgesnis kaitinimosi nudegina 
(nuplikina) odą- Odos nudegi
mas arba bent didelis jos pa- 
raudonavimas yra jau perdaug, 
yra nesveikas; sveikas, tikslin
gas kaitinimąsis bus tada jei? 
oda pamažu pasidarys tamsiai 
ruda. Tokia oda yra sveika, už- 
grudyta, ne taip lengvai pasi
duoda įvairioms ligoms ir ap
saugoja žmogų nuo nesveika
tos. Sveika odą y r a 
žmogui tiek pat rei
kalinga, k i e k ,i r s v e i-> 
k a širdis arba s v,e L. 
k i plaučiai., \

Pradėti kaitintis reik pama
žu, pradedant nuo minučių, kas
dien didinant kaitinimosi laiką 
prieiti iki 7 valandų per dieną. 
Ilgiau kaitintis nėra reikalo. 
Pradėti nuogas saulėj laikyti

reik kojas ir rankas, pamažu ap
nuoginant jvis didesnius Hr di
desnius kūno odos plotus, kol 
galop visas kūnas nebus gali
ma laikyti, saulėj iš visų pusių- 
Bet neapdengtos balta skrybė
lė ar skarele galvos niekada ne
patartina ilgėlesnį. laiką laikyti 
saulėj. Paprastai, per 2 savaiti 
nuo .pradėjimo kaitintis oda jau 
tiek suskumba prie saulės spin
dulių priprasti ir tiek įdega, kad 
žmogus, dviem savaitėm išėjus, 
jau kelias valandas gali ramiai 
gulėti saulėj, nebijodamas stai
gaus nudegimo, nei kitokių ne
malonių 'komplikacijų.

Reikia dar atminti, kad sau
lės spinduliai yra karštesni, 
smarkiau veikia odų prie dide
lio vandens (upės, ežero, ju
ros), prie didelių balto smėlio 
ar kalkių plotų.

Kaitintis saulėj, nei nuogi 
ant yėjo būti negali žmonės, 
kurie serga plaučių džiova (tu- 
berkuliozu). Priešingai, sergan
tieji kaulų, sąnarių, liaukų džio
va kaip tik privalo kaitintis 
saulėj. Jiems saulė yra didžiau
sias vaistas nuo jų ligos. To
liau, kaitintis šaulėj negali tie 
žmonės, kuriė turi Širdies ligą, 
arterijų (kraujo tekamųjų gys
lų) ligas,, kai kurias akių ligas, 
taip pat labai jautrus ir ner
vingi vaikai. Sergantieji reuma
tizmu ir šlapimo pūslės ligorųis 
gali nusirėdę būti saulėj tik la-

baP šiltomis ir saulėtomis die-j Apskritai, reikia kiek galima
nomis ir tiktai ten, kur nėra jo
kio vėjo. Kadangi iš seniųjų 
žmonių daugelis turi kurią nors 
iš minėtųjų ligų,j todėl jie kai
tintis saulėj gali tik su dideliu 
atsargumu; apskritai, senesnie- 
siems žmonėms saulės vonios 
tos rolės nevaidina, kaip vai
kams ir jaunuomenei.

Kaimų žmonėms nėra vietos 
stokos, dėl kurios jie negalėtų 
kaitintis saulę j, Kas kita yra 
su miestų ir miestelių 'gyvento
jais, kur tirščiau žibopiiį gyve
nama. Bet turint gero poro ga
lima ir juose daug saule nau
dotis.

Neretai prie namų yra dar
želis, kuriame ne tik vaikai ga
li ‘per kiaurą dieną pusnuogį 
žaisti, bet ir suaugę gali pusė
tinai išsirėdę pagulėti. Jei dar
želio nėra, tai kartais prie na
mų esti balkonas, kurį galima 
iš kelių pusių paklodėmis ap
dangstyti, kąd vėjais nepųstų; 
ant balkono galima išnešti ku
metę ir ant jos bent kelias va
landas po piet pagulėti arba at
sisėdus ką nors dirbti- Kas nė 
balkono neturi, tas turi nors 
šventadieniais būtinai išeiti ar 
išvažiuoti kur nors už miesto, 
pabūti visą dieną ore ir pasi
kaitinti saulėj. Jei yra laiko, 
reikia ir šiokiomis dienomis ei
ti ar važiuoti už miesto 
kelioms valandoms

daugiau grįžti j laukus, j miš
kus, prie pirmykščio gyvenimo, 
prie nevirinto 'vandens ir vai- 

Tuo budu apsisaugosime 
nuo daugelio civilizacijos pavo
jų ir sulaikysime gautos svei
katą.

Saules spinduliai yra geriau
sia ir pigiausia priemonė su
teikti žmonėms, ypač vaikams 
ir jaunuomenei, daugiau svei
katos ir jėgos ir apsaugoti juos 
nuo džiovos. Jie nieko nekainuo
ja! Jei .mes busime ir iš visų 
pusių priešų apsupti, bet jei 
naudosimės spinduliais, busime 
stiprus, ir niekas musų nenu-

šių.

Tad eikim j saulę visi!
[“T—tas”]

bent
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Jei dar neturite apšildymo
• ' ■ •

reikmenų savo namuose
Nelaukite nieko ilgiau. Dar porą 
savaičių daugiau, nei mes, nei ki
ti negalėsime įdėti namų apšildy
mą, nes užeis didelis biznio laikas. 
Todėl veikite tuojau ir sutaupyki- 
te pinigų.

Pašaukite mumis per telefoną ar
ba atneškite skėčių ir mes suteik
sime kainą ir nurodysime kaip 
įdėti. Taipgi suteiksime visus rei- 
kalingus instrumentus dėl įdėji- I f z

mo šildymo reikmenų.

Mes turime dalis visokiu boilerių arba kas 
tik yra reikalinga dėl jusy namų apšildymo 
reikmenų. Mes taipgi turime pilną pasirinki
mą tanky, heateriy, paipų, fittingy, valves ir 
viską kas tik reikia prie apšildymo.

Mes taipgi turime pilną staką plumbingo pri- 
rengimų labai žemomis kainomis. Suteikia
me du metu garantijos dėl kiekvieno daikto. 

Duokite mums pabandyti, mes pertikrinsime 
jumis, kad užsimoka mums suteikti biznį.

Buk tikras, žiūrėk tikro vardo ir tikros vietos. Musų vieta yra didelis medinis namas. Gel 
tonai malevotas su didele iškaba ant viršaus.

State i
L i < > i .

'Telefonas
Atdara kasdien iki 8 valandą vakare

Nedėlioj iki 1 valandą po pietų

22nd Streets
’ . ■ • ... 

Calume 10645 — Calumet 1602 ' . 'f į
lt) . ' <' 1
r h A.< > • i
, ./■ • / • r r. ’ * ‘ » k

NESUSIPRATIMAI-r

Mokant grynais pinigais, pa
sitaiko nesusipratimai dėl apmo
kėjimo rokundo. Tie nesusipra
timai kaip kada nuveda į teis
mą.

Jokių nesusipratimų negali 
būt mokant už viską ČEKIAIS.

ČEKIS yra geriausis prirody
mas išmokėjimo pinigų.

ČEKIS yra patogesnis neštis, 
ar kur pasiųst negu gryni pi
nigai. .

. <•.'r -

ČEKIŲ knygelę joks vagis ne- . t vogs. . - '
ČEKIŲ sistemą vartoja visas 

civilizuotas pasaulis.
Atidaryk ČEKIŲ SĄSKAITĄ 

(Commercial Account).

Universal State Bank
3252 So. Halsted St 

Chicago, III.

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Lexington 
CeverykŲ 
Krautuvė

711 So. Crawford Avė.
I)ą|)aT čia eina didelis čeverykų 
išpardavimas.
Yra išparduodamas visas stakas, 
labai nužemintomis kainomis.
Jei jus norite sutaupyti pinigų 
ateikite laike šio išpardavimo, 
čeverykai vyrams, moterims ir 
vaikams. /

Phone Boulevard 9641
A. KAIKIS

Murinimo ir budavojimo generalis 
KONTRAKTORIUS 

3352 S'o. Halsted St., 
Namai 3356 Lowe Avė.

Chicago, III.

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chorinines ligas NAPRAPATI- 
JOS 'budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tel. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C., D. O., N. T.

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
^ledėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543
jft irri-—T

Tel. Lafayette 4223 ./•>
< Plumbirib, Heatingc 

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai '

Mo Yuška,
3228 W. 38-th St„ 'Chicago, III.



CHICAGOS 
ŽINIOS

Pasivažinėjimo tragedija
Vienas dalyvių tupi kalėjime, 

kitas nežinia kur prapuolė, o 
trečias su šia “ašarų pakalne” 
atsisveikino.

Užvakar trys vyrukai sumanė 
pasilinksminti, kaip “senais ge
rais laikais.”

Rezultate vienas pasilinksmi
nimo dalyvis atsidūrė šaltojoj 
vis dar negali deramai papasa
koti, kaip tai atsitiko; kitas kla
joja kur tai, o trečias guli su
stingęs.

Dalykas buvo toks. Joseph 
Morzinski (3217 N. Monticello 
avė.), Charles Morzinskh jo bro
lis, ir Tatelon Luwing, kurs gy
vena apie Racine ir 21 gat. išva
žiavo pasivažinėti.* Bet pirm to 
jie gerokai (pasilinksmino už
draustu skystimėliu. Jiems be
važiuojant Joseph Morzynski 
nupuolė ir tapo kito automobilio 
suvažinėtas. Jo brolis paliko au
tomobiliui ir šiaip taip dasigavo 
iki namų, o Luwing “paklydo” 
ir kol kas nesusirado.

Charles Morzynski tapo nuga
bentas j policijos stotį. Dabar 
eiųa tyrinėjimai.

ŠIANDIE KALBĖS B. K. 
WHEELER

šiandie vakare Ashland Audi
torijoje, kampas Ashland ir 
Van Buren, kalbės senatorius 
Burton K. VVheeler, kandidatas 
į vice-prezidentus.

VVheeler yra La Follette’b 
sandraugas, taigi progresyvių 
kandidatas.

Visi yra kviečiami į Ashland 
Auditoriją jo kalbos pasiklausy
ti. Įžanga dykai.

Auditorijos durys atsidarys 
6:30 vai. vakare. Užtat juo ank
sčiau atvyksite, tuo geresnes 
vietas gausite.

Nesivėlinkite.

IŠSPROGDINO • AUTO
MOBILIŲ.

Checker Cab kompanijos šo
feris P. E. Chaplin užėjo «į res
toraną prie 59 ir Green gat. pa
valgyti, palikęs savo “kebą” 
gatvėje. Urnai pasirodė didelis 
automobilius, iš kurio tapo me
sta į Checkerio “kebą” bomba. 
Iš “kebo” beliko tik šipuliai.

Englewoodo policija bandė su
čiupti bombos metėjus, bet pa
starieji savo automobilyje pa
spruko.

GAISRAS SUNAIKINO 
SANDĖLĮ.

Nuostoliai sieksią $50,000

Vakar kilo didelis gaisras 
King Hay and Feed Co. sandė- 
lyj (Root ir La Šalie gat.) Tapo 
sunaikintas sandėlis ir visa, kas 
jame buvo. Nuostolių busią aplie 
$50,000.

Projektuoja būdavot! požeminį 
kelią.

Mayoras Dever projektuoja 
budavoti Chicagoje 'požeminį 
kelią — subway. Savo projektą 
jis paduos miesto tarybai apie 
spalio 22 d. žinoma, projektas 
bus ilgai svarstomas ir nutari
mas apie jų budavojimą bus pa
darytas dar labai negreit.

Pasekė savo sūnų.
______ z

Keturi metai atgal Antano 
Dajnowski, barzdaskučio, 3848 
E. 87 St., sunaus lavonas liko 
ištrauktas iš ežero prie 101 gat
vės. Užvakar toj pačioj vietoj 
tapo ištrauktas ir tėvo lavonas. 
Manoma, kad tėvas nusižudė iš 
nusiminimo dėl 
naus.

šiandien po pietų Laremie Kliu- 
netekimo su- bo vietoje.—J^avobrancas.

TURI PERDAUG GERĄ VYRĄ
— NORI PėRSISKIRTI

Mrs. Ernest Pfannenstill atsi
kreipė prie Evanstono teisėjo 
Withower. O reikalas buvo to
ki s:

Ji savo vyro automobiliu iš
važiavo pasivažinėti su tuhi Lee 
Hagerty. Tasis pasiuntė ją į 
sankrovą saldainių nupirkti, o 
pats nuvažiavo automobiliu. Lee 
už tą atsidūrė Evanstono kalė
jime. Neužilgo ji susirūpinusi 
ateina pas teisėją ir prašo Lee 
paliuosuoti, tik ji norinti Suži
noti ar jos Lee ją myl'i.

Teisėjas pasišaukė Lee ir į- 
sakė jam susitaikinti ir pasibu
čiuoti. Hagerty tai padarė. Bet 
teisėjas tada atsiminė, fad po
nia Pfannenstill turi vyrą ir pa
klausė:

”Bet kas yra jūsų vyrui?”
“O, jis yra perdaug geras 

man. Aš pareikalausiu persky
rų,” atsakė p-nia Pfannenstill ir 
išėjo iš teismo su savo meilužiu.

DU POLICISTAI PAŠAUTI

Užpereitą naktį plėšikai pa
šovė ir gal mirtinai sužeidė “du 
policistus. Policistas Moyer liko 
pašautas Winnemac parke i 
pol. Kennedy — prie 35 ir State 
gatvių, kur jis užklupo du plėši
kus bandant apiplėšti praeivį.

Sportas

JOHNNY MEYERS TURĖS 
RISTIS SU BANCEVIČIUM 

ARBA PRAŽUDYS $200

Bancevičius sutinka numesti 
svorį, iki 165 svarų. — Jeigu 
Meyers nesi ris, tai p. Pawlow- 
ski žada sudėtus pinigus ati- 
duoti Bančevičiui.

Susikirtimas taip Johnny 
Meyerso- ir Rancevičiaus eina 
prie užbaigos. Vakar p. Pawlow- 
ski telefonu pranešė, jog sudė
tus pinigus (Meyers ir Bancevi
čius turi sudėję po $200, jog eis 
ristisPTis laikys tik iki pirma
dienio, rūgėjo 22 d. Jeigu Me
yers nenorės su Bancevičium ri
stis, tai tuos pinigus jis atiduo
siąs Bancevičiui. Tuo pačiu lai
tu jis pareiškė, jog Meyers bū
tinai reikalaująs, kad ristynių 
dienoje 3 vai. po pietų Bancevi
čius turįs sverti ne daugiau 165 
svarų.

Sužinojęs apie tai Bancevičius 
pasakė: “Del visų ramybės, aš 
sutinku numesti svorį iki 165 
svarų ir išpildyti Meyerso rei
kalavimą, būtent, kad ristynių 
dienoje 3 vai. po pietų aš sversiu 
nedaugiau 165 svarų. Tegul da
bar Meyers neišsisuk inė j a, bet 
iki panedėlio galutinai pasako, 
ar jis risis ar ne”.

Kaip matote, derybos priėjo 
liepto galą. Meyers dabar betu
ri du pasirinkimu: ristis su Ban
cevičium arba savo $20(i atsiž ' 
dėti. Iki panedėlio, rugsėjo 22 
d., jis turės padaryti savo pa- 
si rinkimą.

GOLFAS

Bene pirmas šįmet susirėmi
mas tarpe golfo mylėtojų įvyko 
pirmadieny Calumet County 
Klube, ši vieta yra begalo sun
ki žaidimui, bet nežiūrint į tai, 
du kairerankiai—p. Mileris ir 
p. V. Sarpalius iššaukė du de
šiniuosius — p. A. Micevičių ir 
Meną, pereitų metų lietuvių gol
fo čempioną.

Lošė taip vadinamu “Scotch 
Foursome” budu, tai yra už že
miausią skaičių kirčių duoda
ma kreditas vienam ir paskiau 
duodamas dviem, kurie turės 
mažiau kirčių. Lošimas buvo la
bai žingeidus ir iki pat pabaigos 
sunku buvo pasakyti kas išloš. 
Bet visgi po pietų paaiškėjo, 
kad lošimą laimėjo dešinieji, tik 
vienu kirčiu.

Dabar A. Micevičius su Sar- 
palium iššaukė golfo čempionus 
Meną ir Kasicką. Lošimas įvyks

Lietuvių Rateliuose
Sutuoktuvės

P-lė A. Skigaitė rytoj apsives su 
advokatu Tamošaičiu

Rytoj jaunai ir grakščiai 
p-lei Agnės Skigaitei iš West 
Pullmano, gal bus laimingiausia 
ir linksmiausia diena. Bet ne
mažiau laimingiausia diena bus 
ir jaunam musų advokatui An
tanui L. Tamošaičiui (Thomas) 
iš Sioux City, la. O tai dėlto, 
kad lytoj įsikūnys jų senos sva
jonės ir įvyks jų sutuoktuvės.

Jųdviejų romansas prasidėjo 
dar 1921 m. mažiausiai roman- 
saus tinkamoj vietoj — teisių 
ofise. Tuo laiku abudu jie dirbo 
pas žinomą advokatą A. A. Šlia- 
kį. Ten jiedu susipažino, ten ir 
įsimylėjo vienas į kitą. Tamo
šaitis tuo laiku dirbo ir mokino
si. Meilė neatitraukė, bet dar 
labiau paakstino prie mokslo ir 
jis sėkmingai mokslą baigė. Bai
gęs advokatūrą jis išvažiavo į 
Sioux City, la., kur jo tėvai gy
vena. Praktika jam sekėsi, bet 
ir pasisekime jis neužmiršo sa
vo Agnės ir duotojo jai pažado. 
Ir štai jis sugryžo Chicagon, 
kad susituokti su ja ir daugiau 
su ja nebesiskirti.

Jųdviejų šl'iubas bus rytoj, ne- 
dėlioj, 3 vai. po piet, ŠV. Petro 

Į ir Povilo bažnyčioje, West Pul- 
Iman. Pamergėmis . bus Anelė 
Skigaitė, Julė Ta^ašaitė ir 
Helena Tamošaitė. Pajauniais 
bus Albertas Tamošaitis, Augu
li tinas Skigas ir Laurynas P. 
šiakis.

Po vestuvių, keletą dienų pa
viešėję, jaunasis su jaunavede 
gryš atgal į Sioux City, kur jo 
laukia skubus ir neatdėtini dar
bai. Bet neilgam. Nes nors jis 
turi ten gerą praktiką, bet Chi- 
caga jį vyliojo ir jis ketina dar 
kokius metus ten pabuvus gryž- 
ti atgal Chicagon ir čia galuti
nai apsigyventi. Turėsime tada 
dar vieną jauną ir gabų profesi
onalą. Nors p. Tamošaitis yra 
gimęs Amerikoje, bet gražiai 
lietuviškai kalba ir lietuvių ne- 
sišalina. P-lė Agnės Skigaitė gi 
yra gerai žinoma West Pullma- 
no ir Roselando lietuvių jauni
mo rateliuose ir yra visų gerbia
ma už savo gerumą ir išmintin
gumą. West Pullmaniečiai, ži
noma, liūdi, kad jie neteks gra
žiosios Agnės, bet kartu ir džinu 
giasi, kad ji tenka vertam jos 
vyrui. Visi jų draugai ir pažys
tami linki jiems laimingo gyve
nimo. Adv. A. A. šliakis gi nega
li atsidžiaugti, kad tai jo rašti
nėj gimė tas puikusis roman
sas ir, žinoma, jis bus pirmuti
nis pasveikinti jaunavedžius ir 
laimingą savo koleg.į — ii.

Iš visų kampu
Apsivedė veikėjas. — Įstojo j 

biznio pasaulį. — Laukia Mo
kslo Draugų paskaitų. — Ap
vogė. — Puota. — Draugiškas 
vakarėlis. — Apsivedė ir su
gryžo prie seno biznio.

šiomis dienomis teko patirti, 
kad p. Pranas Mažola, brighton- 
parkietis apsivedė. Jo mylimoji, 
p-lė Stasė Revitatė, tik vienų 
metų šios šalies gyventoja. Jau
navedžiai būdami laisvais, nekė
lė truks.ingų vestuvių; buvo 
tik vakarienė, kur dalyvavo jau
nosios tėvai: Augustas ir Uršu
lė Revaičiai, ir kiti artimi gimi
nės ir draugai, pp. Dzidorius ir 
Petronėlė Mačiuliai buvo tarsi 
svotai, kurte buvo vakarienės 
gamintojai savo gyvenime, o p. 
Mažolos name, 3614 So. Seeley 
AVe. Buvo ir prakalbų. Kalbėjo 
J. Jankus, p-ia Gulbinienė, p. 
Mačiulis, p. Narkis, p. Aleksan
dravičius, jaunasis ir jaunoji.

p. Mažolas yra didis darbuoto
jas nuo senų laikų draugijose ir 
choruose. Jis mylėjo dailę pats 
dainavo ir dėjo spėkas jos palai
kyme.

Jonas Jankus kuris veik tris 
metus išdirbo “Aušros” knygy
ne, įstojo į biznierių tarpą. Jis

NAUJIENOS, Chlcago, ŪL

pasiėmė knygų biznį ant savęs. 
“Aušros” knygynas jam išdavė, 
nuo mažiausios iki didžiausios 
knygos, teatrų ir visokių muzi
kalių ir dainų vertės. $6000. Tai 
gražų kraitį davė “Aušra” išlei
sdama J. Jankų į biznio pasaulį. 
Jis sako, kad šias knygas ir dai
nas pajėgsiąs parduoti laike vie
nų metų.

J. Janius su savo knygoms 
persikėlė į Brighton Park, 3856 
Archer Avė. Knygynas vadinsis 
“Keliaujantis Knygynas”. Chi- 
cagoje ir apielinkėje pristaty-. 
siąs savo kostumeriams į namus 
ypatiškai, o į kitus miestus — 
pasta. Prie knygyno užlaikys ir 
knygų i-fdarymo biznį, nes 
daug jo kostunicrių turį gerų 
neapdarytų knygų ir prašo jo 
apdaryti.

Tik pradėjo biznį, o jau vos 
apsidirba., Daugelis draugijų 
komitetų ir veikėjų kreipėsi prie 
jo, kaip gerų knygų, teatrų ir 
dainų žinovo, kad jis parinktų 
jiems reikalingų veikalų. Gau
na net užkvietimų, kad jis, kai
po režisierius suvaidintų drau
gijoms naujus ir gražius veika- 
liukus, kurių pas jį randasi ap
sčiai.

Jau “Mokslo Draugai” prade
da judėti, kad greit pradėjus sa
vo prelekcijas. Prelegentai ren
giasi, tarsi į kovą, kad pateikti 
daugiau žinių iš mokslo paslap
čių. Manoma, pirmąją atidary
mo paskaitą turėti su iškilmė
mis— muzikaliu programų, 
žlnonės pajsiilgę klausinėj a K 
“kada prasidės Mokslo Draugų 
paskaitos.”

-.............- ...................- - - - -I a*

p. Vincas Vaitkevičius, barz
daskutys, 1803 W. 45 St. suma
nė savo namą 3832 So. Lowe 
Avė. pagražinti. Nugabeno da
žus: 100 svarų White lead, 5 
gal. aliejaus, 1—tarpetino, o 
dėl durų juodų dažų, džiovinan
čio skystimo ir 4 brušius, viso 
buvo vertės su virš $40. šios ge
rybės butų užtekę visam 2 pa
gyvenimų namui. Ryte, susirin
kus darbininkams pradėti darbą, 
nerado dažlį. Truko iki 11 vai. 
kol pristatė naują materijolą ir 
tas padidino p. Vaitkevičiui nuo
stolius.

Pašiūrės buvo išplėsta spyna 
ir rasta pėdsakas nuvarvintų da 
žų į tūlą namą. p. Vaitkevičius 
kreipėsi į 47 ir Halsted gatvių 
policijos stotį reikalaudamas 
varanto. Teisėjas neišdavė, nes 
esą nieks nematė nešant; “gal 
vaikai privarvino”. Griežtai at
sisakęs išduoti varantą. Sakė, 
“ant moon shine’o tai gali gau
ti...” . i

šeštadienį, Brighton, partie
čiai, varde Lietuvių Meno Gru
pės; turėjo linkimą balių. Susi
rinko vien tik nariai ir draugiš
kai linksminosi, žaisdami viso
kius žaislus. Turėjo ir muziką, 
porą smuikų ir piano, kuriuos 
vartojo LMG. nariai. Susėdus 
prie stalo, p-ia Juškevičienė ir 
p-ia Milerienė visus pavaišino 
puikia vakariene, kurią jiedvi 
pagamino. Po vakarienės kiek
vienas iš eilės turėjo stoti ant 
programo. Kiekvienas davė skir
tingus numerius. Vieni pasakė 
prakalbėles, kiti deklamavo, 
“pamokslus” sakė, monologus, 
dainavo, griežė smuiką, pianais 
skambino ir t. p. Visi buvo link-

Ji
aTTa

POVILAS' KANAŠINSKIS
Persikyrė su šiuo pasauliu • 

rugsėjo 18, 1924 m., 3:00 vai. 
po p. staiga mirčia. 41 metų 
amžiaus, nevedęs. Išgyveno 
Amerikoje 16 metų. A. A. Po
vilas kilo iš Latvijos, Vitebsko 
rėd., Dinaburgo apskr., Dagda 
rapap., Audinių kaimo. Paliko 
dideliame nubudime du broliu 
Andriejų ir Petrą, Latvijoj brolį 
Pranciškų.

Kūnas pašarvotas 5716 W. 64 
St., Clearing, III. Laidotuvės 
įvyks panedėlyj rūgs. 22 d., 9:00 
v. ryte iš namų j Tautiškas ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, daugus ir pažįstamus 
atiduoti A. A. Povilui paskutinį 
patarnavimą laidotuvėse.

Lieka nuliūdę Broliai.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Yards 1741.

smi iš šio šeimyniško, draugiš
ko vakarėlio.

Petras Alinauskas per kurį 
laiką buvo pusininku Golfo mo
kyklos, 3204 So. Halsted St. Jis 
labai my.ėjo šį žaidimą ir be 
žaizdamas golfą prisiviliojo la
bai gražią, jauną Stanislavą 
Siurpytę, kuri nesenai yra pri
buvus iš Lietuvos.

Dviem žmonėm, Stanislovai ir 
Petrui Alinauskam, pusės biznio 
neužteko. Jiedu stvėrėsi viso bi
znio ir vėl įsigijo savo pirmes- 
nj Bavarsko malto krautuvę, 
3238 So. Halsted St.

Jo draugai, Bridgeporto ka
valieriai skundžiasi, kad neteko 
gero draugo, nes jis tuH jau 
amžiną draugę. — Bubnis.

Pullman
Pullmano vagonų dirbtuvėse

Prie Pullmano prekių vago
nų dirbtuvės yra pusėtinai 
daug bedarbių, o ir dirbantie
ji darbininkai turi darbo ne 
ilgam laikui.. Bet dalis darbi
ninkų — pirmosios linijos dar
bininkai — nebepakenti darb
davio blogumu buvo sustreika
vę. Jie reikalavo dauginus mo
kėsi ies ir geresnių sąlygų. 
Streikas tęsėsi tris dienas. 
Darbdavis buvo priverstas iš
pildyti darbininkų reikalavi
mus. Jis pakėlė po keletą cen
tų nuo vagono. Bet tos sąly
gos, kokios buvo, tokios ir pa
silieka ant visados. Boseliai 
dažnai šneka, kad darbdavis 
visuomet gerina sąlygas dirb
tuvėj darbininkams, bet to pa
gerinimo nemaž nesimato. Tu r 
būt šnekėjimu ir pasilieka.

Kaip darbdavis pats išnau
doja darbininkus, tai jis ir ki
liems pavydi. Jis leido valgo
mų daiktų krautuvninkui ati
daryti krautuvę jo dirbtuvės 
kieme. Nors tas krautuvinin
kas turi mažą krautuvėlę, bet 
jis daro pusėtinai gerą biznį. 
Dabar joje dirba dviejuose pu
sę dienus, o jeigu taip seksis 
biznis, tai pradės dirbti ištisą 
dieną. Dar jis manąs uždėti 
didesnę krautuvę. Žinoma, ji
sai tuomi pasidarys sau gra
žų gyvenimą, o dar šiokį tokį 
atlyginimą turės duoti ir darb
daviui, nes jis neduos dykai 
deginti elektrą. Darbininkams 
nors ir paranku maistą nusi
pirkti, bet branginus kainuo
ja, negu iš namų atsinešti.

Jau čia viena krautuvė nuo 
senai yra įsteigta darbdavio

Atminties

Petras Mockus
Myleį’om mes jį gyvą iš tik

ros širdies, nepamirškime ir mi
rusio. Metinės sukaktuvės miri
mo musų brangaus sunaus, ku
ris mus apleido rugsėjo 23 die
ną 1923 m. turėdamas amžiaus 
12 metų. Negalime mes jo pa
miršti niekados. Jau metai ląi- 
ko kaip jis ilsisi šaltoj žemelėj, 
o musų širdyse žaizda paliko ne
išgydoma ant amžių. Nuliūdi
me pasiliekame tėvas Salamo- 
nas Mockus, motina Ona ir se
suo Anelė. Tariame širdingą 
ačiū giminėms, pažįstamiems ir 
visiems, kurie dalyvavo laidotu
vėse a. a. Petro. 

Nedėlioj, rugsėjo 21 d. bus 
laikomos mišios, Šv. Juozapo 
Bažnyčioj, 8:30 'vai. nuo ryto. 
Prašome giminių, draugų ir pa
žįstamų atsilankyti.

Liekame nuliūdę, *
Motina, tėvas ir sesuo.

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems / 

Pigiausi dabar radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Avė. and 
461 N. Halsted St.

Haymarket 1018, Haymarket 4251

kliubo. Joje dirbo du darbi
ninkai. Joje galima gauti nu
sipirkti valgomų daiktų ir dra
bužių. Bet už viską reikia mo
kėti daugiau, negu kitur. Dar
bininkai dabar sako, kad tose 
krautuvėse jiems yra paran
ku nusipirkti maisto ir dra
bužių; net yra tokių, kurie 
džiaugiasi jomis. Neilgai tru
kus prisieis tiems patiems dar
bininkams verkti. Kuomet tos 
krautuvės yra jiems po nosės, 
tai darbininkai kuomet tik tu
ri Jiuoso laiko, eina į tas krau
tuves, nusiperka tabako, sal
dainių, senvičių ir valgo be 
perklojimo, nežiūrint ar jis no
ri, ar ne. Dar kai kurie su pa
sididžiavimu sako, kad jeigu 
taip ilgai bus, tai galėsią įsi- 
ganyti. Vieton įsiganimo ne
teksite dantų nuo perdidelio 
vartojimo saldainių.

Paskalai eina, kad darbda
vis gavęs daug užsakymų pre
kių vagonų; bet iki šiol netu
ri, jeigu pasiseks dar gauti.

—Proletaras

PAIEŠKOJIMAS

Iš Lietuvos atsišaukė žmona 
Juozo Lielingo, kuris gyveno 
Chicago, 2131 W. 24-th St.

Ieškomasis, ar kas žino apie 
jį, prašomi atsiliepti, pranešant 
konsulatui ieškomojo dabartihį 
adresa.

Su pagarba,
Lietuvos Konsulatas Chicagoje.

L. G aižai te, Sekretorė.

Specialią Pardavimas Kombinacijos Duriu
Žieminės ir vasarinės durys 

sujungtos j vieną

Jos

yra

padarytos

su

sieteliais

ir

Dongas Products Co.
Dabar prie 2901-19 South Halsted Street

Visi telefonai Calumet 6704
Dykai! Naudingos dovanos kiekvienam atsilankiusiam

ELEKTRA
flhriavą ir pajlagą anvedama | ramia Ir naujua Mamai, talprl rtirb- 

tviTM. Caah arba ant iimokijlmo.
Pirmatinl Lietavii Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPOKT ELECTRIC CO„ Ine.
A. BARTKUS. Prn.

1619 W. 47th St, Tel. Boulevarti 7101,1892. Chicag*.

Jei

jys

pabandysite

sykį

jos

stovės

ant

visados

Paveikslas parodo stiklinę sekciją vietoje

stiklais

Sale
For Size of Price Each

Size of Combination with Screen
Door Door ‘ and Glass

2- 8x6- 8 ......................... .... 2- 8%x6- 9L> ........ ...................... $6.75
2- 8x7- 0 ................. ....... .... 2- 8^x7- P/2 .............................. $7.00
2-10x6- 8 ......................... .... 2-10y2x6- 9^ ....... .................... $7.25
2-10x6-10 ....................... .... 2-10^x6-11% .............................. $7.50
2-10x7- 0 ......................... 2-10’/2X7- P/2 .............................. $7.75
3- 0x6- 8 ......................... .... 3- 0¥2x6- 9% .................................$8.00
3- 0x7- 0 ......................... .... 3- O’/2x7- P/2 .............................. $8.50
SPECIALĖ PASTABA:

Aud-Kiekvienos duris yra prirengtos su patentuotu užkabinimu.
ros sekciją galima nuimti lengvai ir sietelių sekciją galima įdėti be 
išėjimo durių lauk. Mes parduodame specialius užšokus dėl įdėjimo 
durių už $1.75 pilnai užbaigtą ir su raktu. Paprašykit, kad parody- 
tumėm, kaip ateisite. Mes rekomenduojame Stylių No. D-286 dėl 
užpakalinių porčių ir šoninių įėjimo durių.
Pirkite jūsų audros langus ir uždaromus užpakalinius porčius dabar!
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JONAS VAIČIŪNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo |8 d., 1924, 5 vai. vaka
re, 38 metų amžiaus. Išgyveno 
Amerikoj 15 metų. A. A. Jonas 
kilo iš Lietuvos, Kauno rėd., 
Ukmergės apskr., žematkiemio 
parapijos, GrenkeviČių kaimo. 
Paliko dideliame nubudime mo*r 
teri Justiną ir dvi dukteris, Bfo- 
nislavą 8 metų ir Genovaitę 20 
mėnesių ir dvi pusseseris, Bolo
niją širvinskienė ir Kotrina Ta
mošiūnienę ir tris pusbrolius, 
Petrą, Kazimierą ir Joną Vai
čiūnus.
. Kūnas pašarvotas 1037 W. 
20th PI.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
rugsėjo 22 dieną, 8 vai. iš ryto 
kūnas iš namų bus atlydėtas į 
Apveizdos Dievo parapijos Baž
nyčią, kur įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero Kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę
Moteris, dukteris, pusese- 
res ir pusbroliai.

Graborius Eudeikis patarnau
ja laidotuvėse Yards 1741.

Complete' inįltselfi
Išgalanda razor gele
žėlę be išėmimo jos iš 
kotelio. Greitai ir ge
rai. Visas setas — 
razor su dirželiu ir

I ekstra peiliukais, $1.00 
| ir augščiaut

VMeL4uto4Strop Razor



šeštadienis, rūgs. 20 d., 192 f JTAUJIENŪS, Chicago, m.

ITALIJOS DIDELE NAU
JA STOVYLA

Ant kranto mėlynų Medi- 
terranean jūrių, netoli Car- 
rara, Italijoj, bus pastatyta 
marmurinė stovyla Prome- 
tėjaus, kuris bus tuo pačiu 
syKiu ir jūrių švytuoklis ir 
atmintis anglų poeto She- 
lley, kuris parašė legendą 
apie Prometėjų, vieną pama
tinių ir didžiausių jo poemų 
ir pats nuslkendo tame pa
krašty šimtmefis tam atgal. 
Augštumas tos stovylos bus 
180 pėdų, augštesnė negu 
stovyla Liberty, New Yorko 
prieplaukoje ir negalima 
bus prilyginti nei prie vie
nos stovylos kurios yra ant 
rekordų. Toks yra skirtumas 
tarpe Trinerio Karčiojo Vy
no, kuris yra daug geresnis 
negu kiti kokie nors skilvio 
tonikai. Rugpiučio 18, Mrs. 
Auna Dolezal rašė mums iš 
Gildford, Mont. “Trinerio 
Kartusis Vynas Išgelbėjo 
mane jau keturis kartus nuo 
mirimo”. Jos yra tikra pa- 
gelba nuo prasto apetito, už- 
kietiejimo vidurių, nera
maus miego, nervingumo ir 
panašių vidurinių ligų. Jūsų 
aptiekorius arba gyduolių 
vardavinėtojas turi pas sa
ve stake. Bandykite taipgi 
Trinerio Liniment nuo reu- 
matiškų ir neuralgiškų skau
smų ir Trinerio Cough Se- 
dative nuo persišaldymo. Jei 
negalite gauti savo apielin- 
kė-j^.vtai rašykite pas Joseph 
Triner Company, Chicago, 
Illinois.

Pranešiinai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia K 
ar kviečia.

KASDIEN jus galite prisira
šyti prie NAUJIENŲ
KOS ir turėtumėt prisirašyti 
tuojau, jei dar nesate prisirašę. 
Dėdami kas savaitę po doleri- 
kitą, nęį ųepatėmysit, kaip susiA 
dėsit užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

1.SS. VIII Rajono konferencija 
įvyk:; rugsėjo 21 d., 11 vai. dieni}, 
Naujienų name.

Visos LSS. VIII Rajono kuopos pri- 
siųskit delegatus, taipgi kurių kuopų 
užsiliko mokesčiai į Rajonų, tai užsi- 
mokėkit.

— A. Vilią. LSS. VIII Raj. seki

Birutės Choro atidarymo šių metų 
sezono koncertas įvyks nedėlioj spa
lio 12 d., Pilsen Sokol Hali, 1814 So, 
Ashland Avė. Birutė rengiasi prie 
koncerto visoms savo išgalėms, taip- 
pat kviečia ir Chicagos gėrb. publiką 
lietuvių nepamiršti atsilankyti į kon
certą. — Rengimo Kometas.

Visi norinti gauti “Naujienas’’ 
kiekvieną diena, anksti is ryto j savo 
namais, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną. 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį“ arba kas mėnesis 
“Gyvenimą“, “Gydytoją“, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
*Ku»Aynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

MASINI S SU SI RIN K1M A S
Suhatoje, rugsėjo *20, 1924, 8 vai. 

vakare, Ashland Boulevard Audito
riniu, Ashland Boulevard ir Van 
Btiren St. įvyks didelis masinis susi
rinkimas. šiame susirinkime žymiau
siu kalbėtojų bus kandidatas į Vice
prezidentus, Neprigulmingo Politinio 
Veikimo, Senatorius BURTON K. 
H'HEELER. Visi lietuviai piliečiai 
yra kviečiami dalyvauti šiame susi
rinkime. Išgirsite daug žingeidžių 
dalytoj. įžanga dykai.

Ciccriečiams Naujienų skaityto
jams ir rėmėjams šiuo pranešame, 
kad Ciceroje veikia naujas Naujie
nų atstovas. Nuo pirmos dienos 
liepos šių melų vieton K. Nobaro 
lieka F. Lukoševičius. Todėl visų 
skaitvtojų su visokiais reikalais 
galioje musų atstovo kreipkitės į 
Naujienų stotį 1405 So. 49 Avė., 
Cicero, III.r. Lukoševičius.

•—Naujiena ^dm.

n.

I j Naujienų skal-
' vJI Ivtoio- #ka.itytojal 

pratomi pirkimų reikalai*
j eiti i ta* *mnkrovtJd. kurio* Į 
j N a u j i e n o* r. |

PRANEŠIMAI
Northsidiečiama Žinotina. — Pir

myn Choro dainų repeticijos atsibus 
kiekvienų antradienį Liuosybės sve
tainėje, 1822 VVabansia Avė., pradžia 
7:45 vakare. Visi dalyviai šito choro 
būtinai lankykite repeticijas regulia
riai, nes to prašo diregentas p. Sarpa- 
lius, kadangi pastaruoju laiku yra 
pradėta rengtis prie suvaizdinimo 
svarbesnių kurinių. Taipgi, da neda
lyvaujanti šitame chore, o mylinti 
dainą ir dailę esate nuoširdžiai kvie
čiami prisidėti. Todelgi, vyrai ir mo
teris nepatingekite ateikite prie dai
lės darbo, prie darbo kuris žadina 
liaudį siekti aukštesnių tikslų. Prisi
dėti prie Pirmyn Choro galite bile 
atradienj viršui pažymėtame laike.

— Pirmyn Choro pirmininkas
Juozas Ascilla.

Jaunoji Birutė, šiuomi pranešu 
visiems ir visoms kad įvyksta repeti
cijos ir pamokos Choro, Orchestro, 
teatro ir klasiškų šokių, kas seredos 
vakarą, kaip 7:30 vai. didžiojoje 
Mark White Sq. svet. Meldžiu tuos 
narius ir nares kur dar nesate atsi
lankę iki šiam laikui, malonėkite pri
būti., Taipgi meldžiu daug naujų 
mergaičių ir bernaičių prigulėti prie 
virš minėtos mokslo jaunuomenės 
draugijos. M. M. Yuodis.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
drovė rengia iškilmingą vakarienę 
baigimo statyti svetainės. šeštadie
nio vakare, rugsėjo 20 d., Mildos svet- 
tainėje. Tikietus galima gauti ben
drovės ofise, 840 W. 33 st.

— Rengėjai.

Internacionalo Apvaikščiojimas bus 
rugsėjo 30 d., Mildos svetainėj, 7 v. v. 
Kalbės d. P. Grigaitis ir Dr. A. Mont- 
vidas apie darbininkų judėjimą Inter
nacionalui susitvėrus, kokia tada bu'- 
vo darbininkų padėtis ir kokia yra 
dabar. Kviečiami visi darbininkai ir 
darbininkės atsilankyti į šį apvaikŠ- 
čiojimą, nes tai bus svarbi diena.

— LSS. 4 kp. Rengimo Komitetas.

SLA. 2 apskričio kuopų delegatų 
bertaininč konferencija įvyks rugsėjo 
21 d., 1924 m., Palmer Parke svet., 
lll-ta ir Indiana gatvių, Roseland, 
iii. Pradžia — lygiai 12 vai. diena. 
Visi delegatai, kurie esate išrinkti, 
orivalote būti laiku.
z — P. J. Petronis.

Detroit, Mich. — Nedėlioj, rugsėjo 
41 d., 2:30 vai. po pietų, Amerikos 
Darb. Apšvietos Draugija rengia 
svarbias prakalbas. Lietuvių svet., 
25tos gatvės ir Dix Avė. Įžanga dy
kai. Todėl visi bukite ant šių pra
kalbų. — Komitetas.

Garfield Park. — Vaikų draugijėlės 
pamokos dainuoti, rašyti ir skaityti 
lietuviškai būna kas pėtnyčią, vakare 
kaip 7:30 v. J. Engei© svet., 3720 W. 
Harrison St. Tėvąi norintys savo 
vaikus lavinti lietuviškai, malonėkite 
atvesti ir prirašyti prie musų draugi
jėlės. — Valdyba.

LSS. 81 kuopos susirinkimas įvyks 
šeštadieny, rugsėjo 20 dieną kaip 8 
vai. vakaro, Liuosybės salėj, 1822 
VVabansia Avė. Visi nariai turi bū
tinai dalyvauti, nes reikia išrinkti j 
LSS. VIII Rajono konferenciją dele
gatus ir aptarti kitus svarbius orga
nizacijos reikalus.

J. Lapaitis, rast.

Lietuvių Socialistų Sąjungos VIII 
Rajonas ir Lietuvių Socialistinės Jau
nuomenės Lygą sausio 4 d., 1925 me
tais rengia Didelį Koncentą ir Balių, 
Meldažio salėje. Todėl visų pirmei
viškų darbininkų draugijų bei organi
zacijų meldžiame tą dieną jei galima, 
vakarų nerengti.

— Koncerto'Kengimo Komitetas.

Liet. Moksl. Susiv. Am. 2 kuopos 
susirinkimas įvyks rugsėjo 20 d., Ray- 
mond Chapely, 816 W. 31 St., 8 vai. 
vakaro.

Visi nariai privalo susirinkti, neš 
yra svarbus susirinkimas.

Taipjau norintieji' prisirašyti prie 
kuopos nauji nariai yra prašomi atei
ti susirinkimam

J. Keserauskas, pirm.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės (Pašalpos Valdybos susirinki
mas įvyks pirmadienį, rugsėjo 22 d., 
7:30 vai. vakare, Liuosybės svetainėj, 
1822 Wabansia Avė.

/ X. Saikus, rašt.

Prakalbos Raymond Chapell, 816 
VV. 31 St. bus sekmadieny rūgs. 21 
d., 7:30 v. vak. Be prakalbų bus gra
žus programėlis. Visi kviečiami at
silankyti.

— J. Vaitulis.

Liet. Moterų ir Vyrų Pašelp. Kliu- 
bo susirinkimas įvyks nedėlioj, rūgs. 
21 d., 2 v. p. p., paprastoj svetainėj, 
30 ir Halsted gt. Nariai-ės teiksitės 
pribūti, nes yra daug svarbių reikalų.

— Nut. rašt. Juozaitienė.

Jaunosios Birutės susirinkimas 
įvyks sekmadieny, rugsėjo 21 d., 
kai 12:30 vai. dieną, Fellowship 
svet., 831 VV. 33 PI. Šiam susirin
kime reikia padaryti sutartį su P. 
Sorpalium vesti chorą ir orkestrą. 
Nariai prašomi užsimokėti savo 
narystės mokestis ir atsivesti nau
jų narių. —M. M. Yuodis.

Tautiškos Draugystės Lietuvos 
Dukterų susirinkimas įvyks 21 d. 
rugsėjo. 1 vai. po pietų, Mark 
White Square knygyne. 30th ii 
Halsted gatvių. Malonėkite visos 
narės susirinkti.

Kviečia Valdyba.
.> ' cAteities žiedo , vaikų .draugijėlės 

Brighton Park cxtr« susirinkimas 
ėvų ir vaikų bus panedčįiy, rug

sėjo 22 d., 7:30 vai. vakare, j Mc- 
Kinley Park svetainėj, Western 
Blvd. ir 39 St. Tėvai' ateikite ir 
vaikus atsiveskite, nes turime ap
kalbėti priderama vaikų ir draugi
jų tvarkymą. Taipgi dainos jau 
mokinamos. V

Fin. Sekr. W. Strygas.

PRANEŠIMAI
Eglė žalčių Karalienė repeticijos 

įvyks subatoj, rugsėjo 29 d., Liuosy- 
nės svetainėj, 1822 VVabansia Avė., 
7:30 vai. vak. Visi lošėjai malonė
kite susirinkt laiku. — Komitetas.

Didž. L. K. Vytauto 1-mos Div. Rai
telių susirinkimas įvyks nedėlioję 
rugsėjo 21 d., 1 vai. po pietų, Šv. Jur
gio parapijos svetainėje, 32 PI. ir 
Auburn Avė.

Visi nariai malonėkite laiku atvyk
ti, nes turime daug svarbių reikalų, 
kaip tai, Auditorijos statymą.

— S'. Kunevičia, nut. rašt.

Birutės Kalno Draugija, laikys mė
nesinį susirinkimą rūgs. 21 d., 1 v. p. 
p., A. Urbono svet., 3338 Auburh Av.

Visi draugai yra kviečiami atsilan
kyti, ba yra daug naujų dalykų dėl 
apsvarstymo kas link Chicagos Lie- 
tuvhj Auditorijos ir taipęi neužmirš
kite užsimokėti už mirusį draugą.

— Nut. rašt. Leon Klepsis.

L. S. J. Lygos Sporto Skyrius ren
gia “Moon Light“ išvažiavimą šešta
dienį, rugsėjo 20 d., į J. Jokanto ūkį, 
Ivemont, III. Galima nuvažiuoti gat- 
vekariu. Norintys važiuoti autdmo- 
biliumi, galit užsiregistruoti rugsėjo 
19 d., L. S. J. Lygos Stygų Orkestro 
repeticijose. Susirinkimo vieta — 
Meno Golf Sshool, 3204 S. Halsted St. 
Apleidžia virš minėtą vietą lygiai 
5:30 vai. vakare.

— Sport, Kom.

North Side. — ALT. Sandaros 23 
kp. mėn. susirinkimas įvyks nedėlioj, 
rūgs. 21 d., Liuosybės Xvet., 1822 Wa- 
bansia Avė, 10 v. ryte. Visi nariai 
prašomi būti. — Komitetas.

St. Charles, IH. — Prakalbos ir pa
veikslai įvyks šeŠtAdi’eny, r'ugs. 20 d., 
6:30 v. v., švedų bažn. svet., kampas 
Indiana iy 4 gat. Kviečia visus at
silankyti. — Komitetas.

Lietuvių T. K. Šv. Marijos parapi
jos ekstra susirinkimas įvyks nedėlio-_ 
je, rugsėjo 21 d., parapijos svetainėje, 
85 ir So. Union Avė. Pradžia kaip 
12:30 P. M. Visi parapijos nariai ii 
atjaučiantieji malonėsite atsilankyti, 
nes turėsime daug svarbių dalykų dėl 
aptarimo. — Sekretorius.

šv. Petronėlės, draugystės rengia 
pirfną rudeninį linksmą šokį, nedėlioj, 
rugsėjo 21 d., 1924 Mildos svetainėj, 
3142 So., Halsted St. Tai bus vienas 
iš smagiausių šokių, kiekvienas gerai 
galės pasišokti prie geros muzikos. 
Kviečia visus * Komitetas.

Birutės choro vienų vyrų dainų re
peticija atsibus nedėios ryte 10 vai. 
Mark White svetainėje. Visi vyrai 
pribukite laiku. — Valdyba.

ASMENĮ! JIEŠKOJIMAr
Aš ONA TERLETSKIENĖ pajieš- 

kau savo seserų Cecilijos Klimavičie
nės ir Rozalijos Terletskiukes, o po 
vyru nežinau. Girdėjau kad gyvena 
Chicago, IH. Prašau atsišaukti ar
ba kas apie jas žino, malones praneš
ti, busiu labai dėkinga.

MRS. ANNA TERLETSKIENĖ 
1501 Mullikin St., , Baltimore, Md.

PAJIEŠKAU Kastanto Augustina- 
vičiaus gyvenusio Chicagoj ir apielin- 
kėj ir kadaise mokinusio Valparaiso 
ir Muncie, Ind. Turiu labai svarbų 
reikalą ir norėčiau su juom susižinoti. 
Jis pats ar jo pažįstami malonėkite 
pranešti.

A. L. B. G. draugijai
5 Bleecker St., Apt. I, 

Brooklyn, N. Y. 
c/o Al. Duras.

Į___ _____

APSIVEDIMAI
PAJIEŠKAU vaikino ar našlio be 

vaikų apsivedįmui. Aš esu našlė, be 
vaikų, 32 metų* amžiaus, šviesių plau
kų, mėlynų akių, 5’ 3’ aukščio, turiu 
biskį kapitalo. Meldžiu ypatiškai 
atsilankyti pas mane nuo 5 vai. vak. 
kas dieną, o subatoj po pietų, o ne- 
dėldieB&is visa dieną.

STANISLAVA JURGIENĖ 
645 W. 16 St., 

Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAžINAM namus •

Ar Tamistai yra reikalas savo na
rą — maliavoti, dekoruoti, kalsi m uo
li, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
(iuosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTTNG 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

Reikalinga Bučernė
Arba kitas kosai biznis mainyt ant 
kampinio bizniavo namo 2 augštų su 
beizmantu 3 flatai po 4-4 ir 5 kam
barius ir Storas, morgičio pirmo yra 
$7000, kaina tiktai $13,500. Savinin
kas nori labai*mainyt ant bile kokio 
biznio. Savo name turi lysą dar ant1 
2 metų suvirš, tai negali vietos gaut, 
matykit tuoj

J. NAMON
2418 W. Marųuette Rd. arba 67 Blv. 

A ąjrti Western Ave.- 
Phohd Prospect 8678.

e ' . r-r‘ • ą
3 storio stogai taisomi ir garan
tuojami už $4. Seni stogai apžiū
rimi ir kaina suteikiama dykai. 
Pažiūrėkite musų Gravcl ir asfal
to stogų dengimą. ;

JACOBSON ROOFING CO. 
2011-13 W. Dlvision St.

Armitage 6193 :L r <;• B .... . . j

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfi

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
lihkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

ISRENOAVOJIMUI
ANT RENDOS stotas tinka

mas dėl barbernes. Renda pigi.
Atsišaukite

3601 Lowe Avė.

ANT RENDOS storas, gali 
būti geras dėl plumberio, fo
tografo, jesvelry, vyrų furnish- 
ing arba beauty parlor.

3129 N. California Avė 
Klauskite Trauk Szymanski

BENDA1 7 kambarių fintas,, 3 
kahiabrių ilgumo, o 4 bedrooms 
steam heat, bath room karštas van
duo. taipgi yra vieta beisnlente 
drapanas mazgoti. Su dideliu už
darinėtu back porch; gražus namas 
randasi geroj ir gražioj vietoj; arti 
trijų car linijų, 35th, Halsted ir 31 
St. Norintieji tokių kambarių arba 
iauna pora tegul Kreipias.

• 3237 Auburn Avė., Chicago 
Boulevard 6091

RENDAI žioras, geras dėl 
bučefnės, su ruimais gyve
nimui. Geroj biznio vietoj. Ge
ra vieta ir <k'l kitokio biznio.

Kreipkitės.
5252 So. Artesian Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
LIETUVIŠKAS MOTELIS naujai 

įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsigy
venti, vyrams arba moterims; val
giu arba be valgio, $8.00 į safaitj su 
valgiu.

PETER GADEIKO, 
1606 So. Halsted St.

PARENDAV0J1MUI kamba
rys šviesus, didelis, su paskuti
nės mados įrengimais; gera 
transportacija, prie mažos šei
mynos. 2522 W. 39th PI. Ant 
pirmų lubų.

RENDAI šviesus ' ruimas dėl 
vieno ar dviejų; gražiai prireng
tas, elektra,; gražioj vie
toj, prie 2 k!fy,ų linijų. ( ,

Atsišaukite: , > 
1626 W. 35th Street

----- —. •' <1 ■ ■**■«!   M

IšSIRENDAVOJA 2 kamba
riai vienam ar dviem vaikinam. 
Elektra, hot water heat, mau
dynė. 2 lubos.

6515 So. Talman Avė.
Tel. Prospect 10210

ANT RENDOS kambaris švariai 
užlaikomas prie mažos šeimynos. 
Kambaris šiltas, vaikinam ar vedu
siai porai. Su valgiu ar be valgio. 
Prie to yra garadžius. šeimininką ga
lima matyti visada. 1-mas flatas.

A. G.
6346 So. Sacramento Avė.

RENDAI šviesus kambarys dėl 
vaikinu ar merginu, ar ženotai po
rai. Elektra, maudynės.- Su valgiu 
ar be valgio. Patogi vieta gyveni
mui. Kreipkitės į užpakalinį namą 
— eottage. t

J. Kuntz
921 W. 33 Plaee

MOTERIS išnuomoja kambarį dėl 
bile kųkios ypatos. Kurio nevarto
ja svaiginančių gėrimų. Kambariai 
su visais patogumais ir gražioj 
vietoj. Norinti ir valgį gali pasi
gaminti., Kreipkitės.

3434 W. 65th St.

JIESKO DARBO "
IEŠKAU darbo už bučerį; 

moku gerai savo darbų, kalbu 
1 kalbas. Kreipkitės į

Naujienų Skyrių * 
3210 Sp. Halsted St.

No. 153
----------------- ------ -----------------------—

■MERGINA ieško datbo j 
stubų. Turiu patyrimo tame 
darbe. Kreipkitės.

G. J.
3430 So. Halsted St.

Antros lubos iš užpakalio

REIKIA DARBININKŲ
;'<'7moterų i j- <

REIKALINGA senyva mdte- 
ris dirbti prie namų ir daboti 
mažų mergaitę. Alga^ vužlaiky- 
mas ir kambarys.

1229 So. 50 Ct., 
Cicero, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ 
MOTERŲ

Dviejų untrarankių virėjų, $25. 
Merginų namų darbui, $15 į sav. 
kambarys ir valgis. Veiterkų, $20 į 
sav. Į liandrę, $16 į sav. Indų plovė
jų, $18 į sav. Lovų taisytojų, $56 j 
mėn. Moterų į kafeteriją, $16 į sav. 
Į dirbtuvę, pradžiai, $15 į sav. 3 mo
terų prie spėka varomų mašipų, $16- 
18. Taipgi yra daug kitų darbų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY, 

4191 S. Halsted St. 2 augštas

PAIFŠKAU moters už gaspudinę, 
esu tik viena ypata ir mažai bunu 
namie; ruimas ir pragyvenimas, o 
su užmokesniu kaip mitarsim. At
siliepkit tuoj, bile dieną ateikite 
ar rašykite.

A. G. Simaitis,
1029 W. Congress St. 

CHICAGO. 1LL.

REIKALINGA moteris na
mų darbui; valgis, kambarys 
ir užmokestis. Atsišaukite grei
tai.

4141 S. Artesign (Ąve , 
. Antros lubos ’

REIKIA 6 moterų dėl sorta- 
vimo regsų. Ateikite pasiren
gusios darban panedėlio rytą.

Harry Dray, 
1447 Rlue Island Avė.

______ Į __  
r " . T i' JiC i
• REIKIA pątyrušių operator- 
kų,prie dresių. Nuolat darbas.

Kreipkitės
Eisenberg Mfg. Co.,
317 So. Market St.

________ VYKŲ________
REIKIA vyrų išlauko darbui.

Gera mokestis.
Atsišaukite.

Room 209-10
58 W. Washington St.

Order of Owls

PAJIEŠKAU bučerio patyrusio 
savo darbe, geistina butų kad galėtų 
suprasti slavų kalbą.

Atsišaukite po pietų ar vakare.
A. L., 

1621 So. Halsted St.
m— . ■■■ .. i f . ii .................................—r—--------- —. ... . ■■■>■

REIKIA shearmenų į gele
žies atkarpų jardą. Gera mo
kestis, nuolat darbas.

Atsišaukite. '
1632 W. Kindzie St.

REIKALINGA pirmarankio 
bekerio. Turi mokėti kepti juo
dų, baltų duonų ir biskvitus.

1434 __ 49th Ct.
CICERO, 1LL.

PAJIEŠKAU registruoto drugstor- 
ninko su biskį pinigų į drugstorio 
biznį. Atsišaukit laišku arba telefo- 
nuokit Republic 5676 nuo 7 iki vie
nuoliktos ryto.

Naujienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St. 

No. 152.

4R JUS IEŠKOT GERO 
DARBO

Mums reikia pirmos klesos 
vyrų pardavinėjimui lotų, ne
toli didžiausių, plieno liejiklų, 
kurias dabar čionai stato. 
Steelton bus didelis geležies 
liejiklų miestas Indiana valsti
joj. Jei jus norite pasiekti di
delio \pelno ir išsidirbti gerų 
ateitį, čia yra jūsų proga. Tik
tai tokie vyrai, kurie gali lai
kyti <tų vietą ir gali pristatyti 
gerus liudymus, tegul atsišau
kia.

Industrial Realty Co. 
706-798 Burnham Bldg.

160 N: La Šalie St.

VYRŲ
Kalvių prie Štyminio kūjo, $32, 44 

vai. darbo į .savaitę. Foremenų, $30 
į sav. Langų povėjų, $125 į mėn. 
Ąsesmeblerių, 55c. į vai. Pečkurių, 
$32 į‘sav. Inžinierių, $50 į sav. Jani- 
torių, $110 j mėn. Darbininkų, 50c. j 
valandą.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY, •

4191 S. Halsted St. 2 ..augštas

REIKIA patyrusio savo dar
bų bučerio. Darbas pastovus.

Atsišaukit tuoj.
1840 S. Halsted St.

Tel. Canal 5821

AUTOMOBILIAI
PA*RSIDUODA 3 automobiliai 

arba mainysiu ant piano, loto 
nebrangaus, namo arba biznio.

Atsišaukite
3601 Lowe Avė. • j

AUTOMOBILIAI
BARGENAI NAUJŲ IH VARTOTŲ 

KARŲ 
LEX1NGTON, 5 pasažierių, tour- 

Ing. Mes turime keletą tų karų, ku
rie yra visai nauji, visai dar.ne
važinėti, kuriuos parduosime labai 
pigini.

COLUMBIA touring karai, nauji. 
Turi Continental 6 cįlinderių mo
torą. Timkin ašis, Bros & Beck 
clutch., Spiceis, universal, 115 co
lių wheelna.se, !H985, F. O. B. dirb
tuvėj.

Tuos karus gailina nupirkti la
bai žemomis kainomis.

VARTOTI karai, Columbia, 1923, 
5 pasažierių, touring. Tas karas 
yrą labai gerame padėjime, turi 
ounipcrius iš fronto ir iš užpaka
lio, užraktų, extra taierą, disc ra\ 
tai, motometer, sustabdymui švie-’ 
sa ir lango stiklo valdytoją, $750#

GARDNER, 1922 roadister. Tas 
karas yra labai gerame padėjime 
Ir pilnai prirengtas, $395.

DODGE, 1921, 5 pasažierių, tour
ing’, labai geras karas, $295.

OAKLANd, 1921, jhh pasažierių. 
Coupe, užbaigtas ir labai gerame 
mechaniškame padėjime, $395.

WM. LANDSHAFT & BROS. 
2336-38 Mil.waukee Avė. 
2840-42 l£dgw(M)d Avė.

Telephone Humboldt 0502

RAKANDAI
EXTRA DIDELIS SARGENAS 4

5 ruimų vėliausios mados rakan
dai, turiu parduoti tuojaus visus arba 
atskirai, už geriausį pasiūlymą; taip
gi Phonografas su rekordais, nepra
leiskit šito didelio Bargeno. /

Atsišaukite . 4 .
1922 So. Kedzie Avė. I '

PARSIDUODA 3 kambarių 
rakandai beveik kaip nauji. Kas 
pirks rakandus galės parenda- 
voti ir kambarius. Brighton 
Park apielinkėje.

4216 So. Maplevvood Avė.

PARSIDUODA (i kambarių ra
kandai. Parduoi.su pigiai, nes ap
leidžiu šitą miestą. Taipgi gali ren- 
duoti flatą. Savininkai yra geri 
žmonės. Atsišaukite nedėlioj per vi
sų dieną. » ,!i

1223 S. 49 Ąve, | 
^Antras (lątąs- 

--- _____*......—------ --------- *
PARDUOSIU pigiai 5 kambarių 

rakandus. 3 šmotu šilkinį Mohais 
parloro setą, 4 šmotų miegamo 
kambario setą, wilton kaurą, 7 
šmotų valgomo kambario įsetas, 
lempos. Console fonografas, virtu
vės setas,' viskas skyrium.

722 W. 55th Št.. 1 apt.

PARDAVIMUI 4 ruimų rakandai 
labai pigiai, nes apleidžiu miestą. 
Galima ir ruimus sykiu rendavoti, 
rendos $22 į mėnesį. Kreipkitės 
nedėlioj visą dieną. Vakarais po 6 
va!.

•HOFBAUER
3349 Wallace St.

2 lilbos frontas

PARSIDUODA 4 ruimų ra
kandai, visos ant syk. Savinin
ką galima matyti po numeriu

3324 So. Halsted St., 
Antros lubos nuo fronto

PARDAVIMUI rak: ndai, vi
sus sykiu arba po vienų. Atsi
šaukit greit, nes trumpu laiku 
turiu apleisti Cbicagų. z

4513 S. Paulina St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI ketidžių, ciga

rų, ice creamo, mokyklų reik
menų, su 1 augšto mūriniu na
mu, 2 karų garažius. Geroje 
vietoj, netoli lietuvių mokyk
los ir bažnyčios. 2734 W. 43 St

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė su namu. Aštuoni metai kaip to
je vietoje laikau biznį. Randasi ge
riausioj apielinkėje. Parduosiu, nes 
einu j kitą biznį. Mainyčiau ant 
dviejų pagyvenimų mūrinio namo. 
Agentų nereikalinga.

Savininkas
7044 Archer Avė. '

PARSIDUODA grosernė ir bučernė 
visokių tautų apgyventoj apielinkėj, 
daugiausia lietuviai, gera vieta, geri 
ruimai pagyvenimui, lysas' ilgas. 
Pirksite gana pigiai, $800, pardavimo 
priežastį patirsite ant viėtos.

Atsišaukite 
Naujienų Skyrius,

3210 So. Halsted St. No. 151

PARDAVIMUI arba mainy
mui restauranas, lysas 7 me
tams, geras transferinis kam
pas.

1807 So. Ashlartd Avė.

PARSIDUODA mažai varto
tas eleetrie pianas su rolelemis. 
Parduosiu pigiai.

2050 W. 21 St.
1 fl. štoras '

—,,, „ ...............

BRIGH^ŲN PARK
Parsiduoda ) hkrdware and , paini 

krautuvė!1 ’ Krautuvė randaši ’ geroj 
viętoj ir daro labai'gerą bižhį. Kai- 
ą«U$7500. v ' 1 1

Atsišaukite
4429 S. Fairfieid Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI pelningas duo

nos išvažiojimo biznis, troką, 
arklius, vežimus ir namų, lotą. 
Tarpe Ijctuvių ir lenkų.

2839 West 40 Place 
prie Archer ir Califotnia Avė.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
lietuviškoj kolionijoj. Visko galima 
laikyt, visi bučernės 'įrankiai gana 
geri. Kas nori gali pamatyt. Par
duosiu labai pigiai, Prježastį ant vie
tos patirsite. Valandos nuo 6 va
karo iki 8 vai., sonatoj nuo 2 po piet 
iki 8, nedėlioj nuo 7 ryto iki 12. Mel
džiu atsišaukti į gyvenimo Vietą!

2337 W. 22nd Place, 
Chicago, III.

“BANKRUT”
FIRE SALE 4

Turi būt parduota per 2 dienas, 
'300 tajerų. Visi yra vuleanizing, vi
sokio didumo, nuo 30x3% iki 35x5. 
Kaina nuo 75c. iki $2.00 už tajerą. 
Išpardavimas prasidės nuo 1 v. su
batoj iki 8 v. v. ir nedėlioj nuo 8 iki 
2 po piet.

, h 2616 Archer Avė.

PARSIDUODA pigiai arba mainy
siu ant namo grosernę, ice cream par
lor su dideliu elektros pianu, seniai 
lietuvių apgyventoj kolionijoj. Su 
arba be rakandų. 4 pagyvenimui 
kambariai. Parduosiu greitai ir pi
giai. Pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos.

2118 W. 23 St.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
su namu arba be namo, geras lysas} 
6 kambariai naujos mados, iš užpa
kalio, Brighton Park. Biznis gerai 
išdirbtas; priežastis pardavimo — sa
vininkas turi du bizniu; atsišaukite 
greitai, z

2614 W. 42nd St.,
Tel. Lafaytte 3713

PARDAVIMUI gatavų mote
rų rubų krautuve augančioj 
lietuvių kolonijoj, pebri $200 
į savaitę, vertą „niro $800 iki 
$9000. Par<^ivifrio priežastis -— 
liga, jjž '$2800.

6805 S. Halsted St.

PARDAVIMUI f““
Delikatesen

Krautuvė.
4819 So. Wells Street
Tel. Yards 1060

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė; parduosiu arba- mai
nysiu ant namo. Biznis išdirb
tas per ilgus metus. Pardavi
mo priežastis — liga.

4605 S. Paulina St.
Tel. Yards 7176

PARDAVIMUI grosernė, ken- 
džių ir pdsokių smulkmenų. 
Kaina $400. Vieta gera bizniui.

Kreipkitės.
933 W. 34th Place

PARDAVIMUI ele k trakiniai 
pianai, labai geri. Nupirksit 
pigiai, nes man daugiau nerei
kalingi. Kreipkitės

5C31 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI buč2r.:ė ir 
grosernė. Sems biznis, vieta 
kur visados gerai bižnį gali
ma daryti. Kreipkitės

3300 So. Union Avė.

PARDAVIMUI Rcstaurahtas tarp 
dviejų strytkarių linijų, geras lokei- 
smas, geras biznis, pigi renda, biz
nis per ilgus metus išdubta';. Par
davimo priežastis — turiu du biz
niu.

Atsišaukite
1745 So. Halsted St,

•***' ••♦ • 4^— y , -nu..- „

PARDAV1MUI bučernė, gero
je vietoje ir geras biznis. Par
duosiu labai pigia kaina, nes tu
ri būti parduota tu.ojau.

Atsišaukite .''i
5758 So. Robey S t.

ĮVAIRENYBIŲ ir narnų įren
gimų krautuvė. Labai gera vie
ta dėl lietuvių. Gražus gyveni
mui kambariai iš užpakalio. Del 
informacijų šaukite

Yards 6677

PARDAVIMUI ąrosernė su namu, 
4 gražus gyvenimui kambariai, va- 
na, elektra ir gasas, randėsi prje 
1627 Newberry / Avė., pusė cash — 
lengvi išmokėjimai. Pardavimo prie
žastis — Ilga.

Šaukite telefonu
Car.al 3781

PARSIDUODA krautuvė smulkme
niškų, daiktų, saldainių, ice cream ir 
minkštų gėrimų, biznis gerai išdirb
tas, renda pigi, lysas ant 3 metų, dėl 
pagyvenimo 6 kambariai., Priežastis 
pardavimo, patirsite įant vietos.

1 B/PAPŠIS,-
1 E. 1Q3 St., Roseland, III.

PARDAVIMUI 3 kampinė groser
nę, delikatesen, cigarų, cigaretų, sal
dainių, minkštų gėrimų, geriausia 
Chicagoje, daromas geras biznis. Par
davimo priežastis - liga.

Atsišaukite
1685 Milwaukee Avė. 1

wheelna.se
Parduoi.su


8 NAUJIENOS, Chicago, UI šeštadienis, rūgs. 20 d., 1924

PARDAVIMUI
GROJIKUS PIANAS PAR

DAVIMUI Už $250
Už $250 nupirksite mano 

grojiklį pianą, vartotą tik 3 
mėnesius, cash arba išmokė
jimais.

Atsišaukite
1722 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA restaurantas 
geroj vietoj, daroma geras biz
nis. Pardavimo priežastis turiu 
išvažiuoti į kitą miestą. Parduo
siu pigiai už teisingą pasiulimą.

148 W. 69 St.

PARDAVIMUI didelė groser
nė, lietuviais apgyventa vieta, 
lysas ilgas, proga nupirkti 
giai. Kreipkitės.

3264 So. Morgan St.
Tel. Boulevard 2343

Pi-

PARSIDUODA grosernė, cigarų, 
tabako, kendžių ir kitų smulkmenų 
krautuvė. 4 kambariai pagyvenimui. 

vio«iv> pijęiai. Pardavim< 
žastis turiu du bizniu.

FRANK FORMALUS, 
732 W. 19 Street , 

Canal 1149

p r

PARDAVIMUI Barbei- Shop už 
gana prieinamą kainą. Biznis gero
je vietoje — išdirbtas per daugel me
tų. Biznyje visi moderniški įtaisai, 
yra 3 krėslai, lysas dar 3 metams, 
taipgi gyvenimui 6 ruimai. Priežas
tis pardavimo — keliuos į kitą miesto 
dalį savo naman.

1807 W. North Avė.

PARDAVIMUI kendžių, cigarų, 
ice creamo,, mokyklos reikmenų ir 
taip visokių mažmožių; galima sy
kiu pirkti h* forničius; penki kam
bariai gyvenimui, elektra, vana, 
rendos $50 į mėnesį, ilgas lysas, 
turiu parduot greitai, nes einu į 
didesnį biznį.

5613 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė; biznis senas; apgyventa lietuvių 
ir kitų tautų. Viskas gerai įrengta. 
Taipgi pardavimui restauranas ir 
ice cream parloras.

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

Box 558.

PARDUODU grosernę ir deli- 
catessen, ice cream, kendžių, ci
garų ir tabakos krautuvę. Par
duosiu priežastis — išvažiuoju j 
kitą miestą. Parduosiu pigiai už

5135 So. Halsted St.

PARDAVIMUI

SHOP.
Atsišaukite:

2*14£xSo. Halsted St.

PARDAVIMUI krautuvė, sal
dainių, toileto dalykų, notion. 
Bahdasi tarpe 3 mokyklų. Pa
imsime mainais į automobilių

4602 S. Wood St.

PARDAVIMUI grosernė, pir
mos klesos, sena įstaiga, prie 
gatvekarių linijos, 5 metų ly
sas, rendos $45, gyvenimui 
kambariai, bargenas, agentų 
nereikia. Tel. Lafayette 6455.

2862 W. 38th St.

SOUTH SIDE GARADŽIUS 
75x100, plieno konstrukcijos, par

duosi pigiai iš priežasties kito biznio. 
Puiki vieta, Halsted netoli 79 St., už 
$65000 nupirksite namą ir biznį, pi
nigais reikia $25000. Parduosiu biz
nį skyrium su igiems metams lysu.

Telefonuokite Republic 1932

PABDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, išdirbtas biznis, vie
ta kur visados biznis gerai ei
na. Nupirksi! pigiai,' nes ap
leidžiu miestą. Kreipkitės.

5252 So. Artesian Avė.

PARDAVIMUI Victor Vict- 
rola, vartota tiktai 3 savaites, 
ir rekordai, kainavo $75, par
duosiu už $40. Smuikas $16. 

Bilek, 1613 Blue Island Avė.
11 h flooę, Tel. -Canal 7100

PARDVVIMUI grosernė ir 
bučernė, geroje apielinkėje, 
lietuvių ir lenkų apgyventa 
vieta, daromas geras cash biz
nis.

4051 Montgomery Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Parduosiu už geriau- 
sį pasiūlymą. Pardavimo 
žastis — .liga.

Wm. Jarchow, 
4300 So. Mozart St.

prie-

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-2EMĖ NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME
DIDELIS BARGENAS

Pardavimui du dideli pečiai; vie
nas kukninis, kitas kietom ang
lim kūrenamas; mažai vartoti, par
duosiu pigiai. Klauskit grosernėj.

361(i S. Halsted St.

Pigus ir Geras Namas

NAMAI-ZEME
BARGENAS BRIGHTON PARKE
Parsiduoda naujas mūrinis namas, 

gražioj vietoj po Num. 4320 South 
Washtenaw Avė., prie lietuviškos ir 
publiškos mokyklos, namas yra įreng
tas sulig vėliausios mados, 4-4 dideli 
kamb. 2 dubeltavi miegamieji kamba
riai beito akmens toileto grindys, 
aukštas beizmantas ir stogus, kieto 
medžio grindys, drabužiams plovykla 
ir kiti moderniški įtaisymai. Iš pini- 
giškos priežasties parduosiu už $9500, 
lengvais išmokėjimais, jei reikalinga. 
Aš busiu prie namo visa dieną suba- 
toj ir nedėlioj, arba telefonuokite 
Republic 4394.

Pardavimui, 3 lubų augš- 
to, muro namas, akm€tfm:s 
frontas, 3 po 4 kambarius 
pagyvenimai.

Ir taipgi 2 lubų augšto 
medinis namas, iš užpakalio, 
2 po 4 kambarius pagyveni
mai. Abiejuose namuose 
randasi maudynės, elektra 
ir kiti geri jtaisymai. Ren
dos neša į mėnesį $90, kaina 
$9,000, įmokėti $3,000, o ki
tus lengvais išmokėjimais.

M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St., 

Tel. Yards 6894

PARDAVIMUI BARGENAS
Aš esu įgaliotas per Cent

ral Trust Company, iš Cin- 
einnati, Ohio, parduoti liku
sius 34 lotus apielinkėje Ar
cher ir Rostner Avė. Kiek
vienas lotas yra 30x125, kai
na $280. Sąlygos $25 cash, 
kitus po $5 į mėnesj. Ne
praleiskite tos progos. At
sišaukite į aptieką prie Ar
cher ir Kostner Avė. Musą 
agentas parodys jums lotus. 
Geriausis bargenas koks ka
da nors buvo pasiūlomas.

Naudokitės Proga $475 Lotai $475 Graži Namams Vieta

PUIKUS MAINAS
Naujas muro namas išsimaino ant 

buČernės, grosernės ar kitokio biznio. 
Namas randasi Brighton Parke, 
susitarimo šalkite

Pullman 1158 arba 
lafayette 3475 

Klauskite Pakalnio

Del
SU $2000 NUPIRKSI NAMĄ

Likusius randauninkus išmo
kės, o pats pragyvensi dykai. 
Mes turime ką tik pabaigtą 
budavoti mūrinį su puikiau
siais įtaisymais namą. Kamba- 
—... =—  ra r»lc urnas

Su ii par
iš priekio, stiklo porčiai iš 

miegoti

1701 So. Union Avė.
DIDELIS namas, 6 Halų, rendų 

virš $60 į mėnesį, kaina tiktai 
$4200, išinokčjimaįs, $760 cash, ki
tus mažais mėnesiniais išmokėji
mais.

PARDAVIMUI medinis namas,
2 avijęStų, 4-3 . Y ria.
pas, furnace šildpmas, elektra, gasas, 
maudynės, Parduosiu pigiai arba geresnis negali būti, 
mainysiu į bučernę, grosernę ar kitą į
kokj bjznjt šia savaitę.

4026 S. Artesian Avė. 
Brighton Parke.

lai

3808 VVallace St.
KAMBARIŲ namas, kainaKAMBARIŲ namas, kaina tik- 

$3800, cash $500, kilus mėnesi-

Kurie norite pirkti arba mai
nyti.

(1) 4 kambarių cottage ir ša
lę tuščias lotas, mainysiu ant 
biznio ,automobilio arba lotų.

(2) 2 flatų namas parsiduo
da už $3,500, $1000 reikia įmo
kėti, likusius ant išmokėjimo.

(3) 2 flatų naujas muro na
mas, su vėliausios mados įtaisy
mu, kaina $12,500, jmokėti rei
kia $4000.

(4) 4 flatų muro namas, su 
elektra, maudynėmis, kaina tik
tai $12,000, mainysiu ant biznio, 
lotų arba automobilio.

(5) 6 flatų muro namas, gra
žioj apielinkėj, parduosiu arba 
priimsiu į mainus lotus arba 
mažesnį namą, kaipo pirmą įmo- 
kėjimą. .

Su reikalu kreipkitės pas

kad dar neiUŽTIKRINI 
vienas nėra matęs nei Chica- 
coj, nei jos apielinkėj tokios 
puikios teritorijos, kokioj mes 
dabar parduodam lotus.

Kiekvienas pamatęs tą apie- 
linkę stengsis nusipirkti sau 
lotą ir statyti sau namą tarpe 
lapotų medžių ir šnabždančių 
miškų, kurie randasi visai ne
toli. Mes turime dar 20 lotų, 
parsiduodančių
$475 ir lengvais išmokėjimais.

Traukiniai ir gatvekariai 
randasi vos tik už dviejų blo
kų, taipgi ir 
visai netoli.

vos tik po

eleveitoriai yra

BARGENAS

60x125 PĖDŲ LOTAS

800 DOLERIŲ

lotas yra pilnai prireng- 
randasi puikiausioje sek- 
Riverside, 1 blokas nuo

Tas 
tas ir 
ei joje 
gatvekarių linijos ir tiktai 3
blokai iki elevatorio. Paimsime 
dalį įmokėjimo, o kitus mažais 
mėnesiniais išmokėjimais. Jei 
jus žingeidaujate, aš atsiųsiu 
jums pilnus nurodymus kas 
link šito loto. Malonėkite ra
šyti,

BARGENAS. Pardavimui leng
vais išmokėjimais, 1915 Wellinp,+on 
Avė. 3 flatų medinis namas. Yra 
gasas, vana, elektra, miegojimui pur
čius, puikus skiepas, 3 karų 
džius, savininkas ant 2 fl.

Pašaukite
Te). Wellington 1842

užtektinai,
ir milijo-

gara-

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda 2 lotai Marųuette Park 

apielinkėj $1150 už abu. Tik šią 
savaitę.

Kreipkitės
ROZENSKI LEMONT & CO. 

6312 So. Western Avė.
Chicago. •

NORIU mainyti namą ant 
grosernės. Meldžiu greitai 
atsišaukti.

ALEX DARGIS,
726 W. 18 St., 
Canal 1603

PARDAVIMUI mūrinis namas ant 
2jų pagyvenimų po 6 kambarius, va
nos, elektra ir gazas. Kas nori te
gul pasinaudoja ba gera proga. Agen
tai tegul neatsišaukia. Del platesnių 
informacijų tegul atsišaukia žemiau 
nurodytu adresu.

J. KONCHUS,
2100 So. Halsted St.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 8 
kambarių, padalintas į du flatu, 3835 
Wallace«St., bargenas už $3800, cash 
reikia $1500.

Atsišaukite
RYAN, COLGAN & McARDLE 

6352* So. Ashland Avė., 
Tel. Prospect 0050 u

$25 wli, $5 į menes
akro

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St., 

Tel. Blvd. 4899

Taigi puiki 
ti nuosavybę 
ir gėrėtis tyru oru.

Del informacijų malonėkite
atsišaukti ypatiškai ar laišku

J. ORINIS.
2610 S. Spaulding Avė.

proga yra įsigy-
gražioj apielinkėj

Naujienos,
1739 So. Halsted St

Box 559

užpakalio, kuriuose
galima taip kaip ant lauko. Lo
tas didelis, šviesos 
Tekiame name gali
nierius gyevnti. Kiti už pras
tesnius namus prašo po $2000(1, 
mes parduosime už $15,500, tik 
$2G()(> įmokėti, o likusius rau
dos 
tai.

NUPIRKSITE dideliu- ’/2 
lotus Lvons, III., prie .loliet Avė., 
netoli Ogden Avė. Kuiną 
$750. Pasimatvkite su agentu, John 
Sindeląr, Ogden Avė., netoli .loliet 
Avė., Lyons, II!.

tiktai
Bargenas

2 flatų medinis namas, lotas 
33x125, gasas, elektra ir vanos. 
Kaina greitam pardavimui $6000

2 blokai j vakarus nuo
Kedzie Avė.

Kurie nemanote pirkti, mel
džiu neatsišauk 0.

PARDAVIMUI FARM A
50 mylių Northwest, netoli geležin

kelio, elevatorio ir cementinio kelio. 
Gera žemė ir budinkai, 50 tonų alfal- 
fos jau yra bamėje, 75 akrai puikių 
komų ii- kitų ja-vų, 22 k
duoda 20(1 kvortų pieno kasdien. Yra 
registruotas bulius, 5 arkliai, 22 kiau
les, veršiukų ir visa mašinerija. 
$12,000 eųuity arba pirmas morgičius.

M. MURPHY, ’
5827 S. Claremonth Avė.

išmokės. Atsišaukite grei-

.J. SINKUS & CO
809 W. 69th St.

BRIGHTON PARK 
BARGENAI

Naujas 2 augštų mūrinis 
2-5 kambarių flatai, bungalow 
miegojimui porČius ,aržuolo 
gai, 33 pėdų otas, viskas moderniška, 
sun parloras. Speci- fl* 4

I ahs bargenas
1 * 2 augštų medinis namas, cementi
niu pamatu ,2-4 kambarių flatai, y iš
kas moderniška.
Bargenas

6 kambarių cottage 
niška, su garądžiumi. 
Didelis bargenas ■ - - - - - 

i 4 kambarių cottage, gasas. elektra, 
i ir toiletai. Ekstra 
i kaina
Į Musų ofisas yra atdaras nedėlioj 

nuo 10 iki 4 vai. po pietų.

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47 St.

namas, 
stogas, 
trimin-

$6800
viskas moder-

$4750
cicnvid,

$3250

PARDAVIMUI beveik išbaig
tas 5 kambarių muro bunga-' 
kxw, kieto medžio grindys, fur
nace šildomas, lotas 29x125, 
tikras bargenas, matykite sa
vininką, 7012 S. Rockwell St.

PARDAVIMIT 2 flatų, 4 
kambarių mūrinis bungalow, 
3621 Wallace St. Tik pagal
vokite tiktai $3600, $1000, 
tus lengvais išmokėjimais.

A. J. Kodykowski
4265 Archer Avė

PABDAVIMUI 2 aukštų mu
lo namas, 6 ir 7 ruimai; ga- 
radžius 2 mašinoms, 56th St. 
ir Aberdeen Avė. Kreipkitės 
pas savininką.

33()t. Wallace St.
2 lubos frontas

ki-

■ PARDAVIMUI 6 ruimų 
vinis namas ir garadžins (5 
šinoms. Rendos neša $88 į 
nesi. Kreipkitės.

3231 tLowe Avė.

mu-
ma-
me-

RAIUiENAS; parsiduoda 
kambarių namas, tikęs dėl biz
nio. Aukštas skiepas. Atsišau
kit pas savininką.

J. R.
2649 W. 69th St.

PARDAVIMUI Rrighton Par
ke biznio namas, krautuvė ir 

6 4 kambarių flatas.
4055 Archer Avė.

NAUJAS 2 FLATŲ NAMAS

PARDAVIMUI 6 kambarių 
cottage, $1800, tikras barge
nas darbininkui žmogui. Nėra 1 f .vieta dėl vištų ir karvių.

5916 S. Mayfield Avė.
6-6 kambarių, sun parlor, aržuolo 

trimingai, steam heat, antras apart- 
mentas 'išrenduotas, geroje vietoje,' 
netoli Marųuette Parko, tik $5000 pi
nigais reikia, kitus lengvais išmokė-1 
jimais.

Telefonuokite Prospect 5591

BRIGHTON PARK /

6 kambarrių cottage, 30 pėdų lotas, 
gasas, vana, elektra, viskas moder- 

Bargenas $4150
1 2 augštų medinis namas, 2-4 kam-PAIMSIME MAINAIS

Pardavimui namas, .1 krautuvė, 2-4 barių fatai, gasas, elek- 
kambarių ir 1-5 kambarių flatas, 2 tra. Bargenas 
karų garadžius. Geroje vietoje dėl 2 aug’Atų mūrinis namas ,cemerlti- 
grosernes, kaina greitam persiunti- nis pamatas, 2-4 kambarių flatai, vis- 
mui $8000, cash $3000.

Telefonas Prospect 5591

ATYDOS
Jei jums reikia augštos rųšies na

mo, nepraleiskite nematę, 6603x So. 
Francisco Avė., 6 dideli kambariai, 
sun parlor, ugnavietė, knygynas, bu
fetas. Hot water heat, aržuolo tri
mingai, 30 pėdu lotas, augštas, su 
drindimis, bus užbaigtas Oct. 1. šau
kite savininką ,

Prospect 5591

kas modemiška. •
; Bargenas ■ UUU
} 2 augštų mūrinis namas, su skiepu, 
2-4 kambariu flatai, viskas moderniš
ka. Didelis COOCn
bargenas . M>OCOU

Musų pirkėjams mes suteikiame 
pakoas.

Atdara ųe^ėlioj.

B. R. PIETKIEWIGZ & GO.
2612 W. 47 St.

4 FLATŲ BARGENAI 
kambarių flatai. aržuolo tri-4-5

mingai, steam heat, įplaukų į metus 
$3312, kampinis lotas, vertas $7500. 
Jus galite pirkti namą ir lotą už 
$28500. cash $8000. Geroje vietoje, 
netoli 67 St. ir Ashland Avė.

Telefonuokite Republic 1932

DIDELIS BARGENAS
Greitam padavimui, 3 augštų mūri

nis namas, 5 flatai ir krautuvė, gera
me stovyje ,visi išrenduoti. ant biz
nio gatves, netoli nuo čia, lotas 37 Vj 
pėdų pločio, kaina <$8500, cash $4000, 
turite veikti greitai.

5056 S. Hasted St.

2 nauji 5 kamhariŲ 
buiigalow

TUOJAUS galima gyventi. 5428 
W. 31 St. ir 5429 W. 30 Place, lo
tas 60x125, furnace šildomas, mo
derniškas visais atžvilgiais. Didelis 
augštas, galima padaryti kamba
rius, 10 minutę ėjimo nuo West- 
orn Electric Co.. j kaina tiktai 
$75300, raktai raminki prie 5424 W. 
31 St. Musų pardavinėtojas randa
si tame name visą dieną nedėlioj.

Visi šitie namai turi būti par
duoti iki October 1 d. Jei norite 
daugiau žinių, ateikite arba rašy
kite.

Tuojau galima gyventi, mo
derniškas 4 kambarių mūrinis 
bungalow, furnace šildomas, tile 
vana, yra sinka, su grindimis 
augštas, cash reikia $2500, 
na $6700. Savininkas

M. S. BOHAC, 
2643 W. 51 St.

kai-

1443
FRANK 1 PETRU,
W. 18 St, netoli Ashland Avė 

Tel. Ganai 0806

PARDAVIMUI nauji mūriniai na
mai po 6 ir 6 kambarius taipgi turim 
po 5 ir 5 kambarius, įtaisyti pagal 
vėliausios mados vieta labai graži, 
parkas netoli mokyklos, karų linijos, 
visi parankumaj65 ir Talman taipgi 
66 ir Rockwellj>O‘

PARDAVIMUI mūrinis namas 4 ir 
4 kamabrių, Brighton Parke, 4014 S. 
Rockvvell St.

ANT Bridgeporto 3230 Lowe Avė.
3 pagyvenimų mūrinis namas, gera
me stovyj, ištaisytas, elektra, maudi- 
nės, kaina tik $6000, įmokėti $2000, 
kitus išmokėsit rendoms.

2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas
4 ir 4 kambarių, elektra ir. kiti pa- 
rankumai tik $4500, įmokėti $1500, 
kitus ramioms išmokėsite.

Cottage 4 ruimai viršui ir 3 ruimai 
žemai, naujas, elektra, maudynes visi 
parankumai tik $510, cash $2000.

JAKANTAS BROS.
4138 Archer Avė., 

Lafayette 7674 •

PARDAVIMUI 13 kambarių mūri
nis namas, galima padaryti 3 flatus 
po 5 kamabrius, pirmas augštas karš
tu vandeniu šildomas, 5 kambarių fla- 
tas pečium šildomas ant 2,augšto, 3 
kambariai garu šildomi sklėpe. Yra 
garadžius, elektra, vana, gasas, dide
li porčiai iš priekio ir iš užpakalio, 
Parnell Avė. netoli 39 St., kaina 
$6000, lengvais išmokėjimais.

Už $2200 nupliksite 2 flatų mūrinį 
namą, 4-4 kambarių .augštas skiepas, 
prie Lowe Avė. ir 39 St., tik $800 
cash, kitus lengvais išmokėjimais. 
Atsišaukite tuojau.

8 kambarių mūrinė cottage, 2-4 
kambarių flatai, elektra, gasas, augš
tas skiepas, prib Wallace St., netoli 
38 St., kaina $4000, lengvais išmokė
jimais. .

Turime dar daug kitų bargenų šioje 
apielinkėje. Daleiskite mums sura
sti jun;r bargeną.

GLEASON & O’CALLAHAN, 
654 W. 37 St.

PARDAVIMUI > 4 kambarių 
cottage, 60x131, yra vištų, vai
sinių medžių, bargenas jei pirk
si te šią savaitę.

5543 S. Notthingham Avė.

TIK 5 DIENOS LIKO

uždarymo išpardavimo
• po $5

Iki .......... .............
su $10 įmokėjimu ir 
mėnesio ir taip pigia preke, 
niekad dauginu nebus Lotai 
das5. gražiausioj kolonijoj 
Marųuetle Parko. Per šitą išpar- 
daviipę. bus parduoti beveik už 
pusę prekės. Todėl klauskite pla
tesnių paaiškinimų, pamatykite sa
vo akimis ir persitikrinkite apie 
šita pasiūlymą, nes tamstos 
pradžia atneš didelį pelną, 
pasinaudosi Į laiką.

J SINKUS & CO.
809 W. 691 h Street

Tel. Normai $1400

lotu 
ant 

kuri 
ran- 
prie

$10 
jeigu

Dideli Barbenai
2 flatų storas, rūmai užpakaly, 
rūmai viršuj, lotas 75x125, ant

$7500,

6 
karų linijos, gera vieta dėl biz
nio. Kaina labai pigi — $7500, 
įmokėt kas kiek gali.

BARGENAS; lotas 30x125, ran
dasi Marųuette Manor, viskas iš
mokėta. Kaina $950. Taipgi turime 
daugybę rezidencijų ir biznio Jo
te ant Archer avė. ir Kedzie; pri
imsim automobilių j mainus kaipo 
pirmą įmokėiimą

J. N. ZEWERT & CO.
4377 Archer Avė.

South West corncr Archer 
& Keijzie Aves’s.

Kaina labai

jmokčiima

i

KODĖL MOKĖT RENDĄ
Tik žiūrėkite, už $1200 cash ir 

$50 mėnesinjais išmokėjimais, įs
kaitant neapmokėte balansą, nu
pirksite naują 5 kambarių namą, 
sun parloras, mūrinis bungalow, 
didelį šviesus kambariai, gražiai 
ištaisyti, 7 pėdu čementiųŲs skie
pas. furnace šildomas, 
grindimis, 
te tuojau, 
k n. 2916 
West).

Tik du
Grąnd Avė. karą iki Marmora Avė. 
ir eikite i šiaurę iki 2916. 
2916 N. Marmora Avė. (5900 West)

augštas su 
yra šalygatviai, ateiki- 
uasimalykit su savinin- 

N. Marmora Avė. (2900

liko barmenas. Imkit

Kas Turit $1,600 Gash
Tai gyvenkit savo name nemokėkit 

kitam rendos. Parsiduoda Brighton 
Parke 5 kambarių medinė kateč, la
bai geram padėpime, beizmantas di
delis, elektra, maudynės, kambariai 
puikiai ištaisyti per 3 metus nereik 
nei pirštu pridėt. Rendos neša $40 į 
mėnesj, kaina tik $3,500, likusius sa
vininkas padarys mogičius mokamus 
po $25 į mėnesį, tai dar pirkėjui pa
lieka 15 dolerių i kišenių per mėnesį. 
Savininkas nei vieną centą neišleis iš 
tos kainos ba ir taip 1,000 dolerių pi
giau parduoda kiek vertas yra iš 
priežasties pinigų reikalingumo ant 
biznio. Užtikrinu, kad panašiai tokio 
namo jieškai pirkti pamatysit depazi- 
tą paliksit, tai yra tikrai bargenas. 
Matykit tuoj.

J. NAMON J
W. Marųuette Rd. arba Blv. 

arti Western Avė. '
Phone Prospect 8678

2418

PABDAVIMUI 6 kambarių 
mūrinis bungaknv, kieto me
džio trimingai, karštu vande
niu šildomas. Bargenas. Gali
ma tuojau gyventi, savininkas.

6746 S. Maplevvood Avė.

MEDINIS namas, 6 ruimų 
ir 2 lotai ant pardavimo, ga
lės pirkti- sykiu ir paukščius, 
arba namą ir lotus; geras bar
genas tik šią savaitę.

W. W.
5915 S. Kildarc Avė.

MŪRINIS NAMAS 2 pagyveni
mų, po 4 ruimus, yra elektra, va- 

kampinis 
įmokėti

nos, skalbyklos, lotas 
37%xl25, kaina $9,000, 
$2,500.

7200 S. Winchester 
Savininkas 6136 S. Peoria St.

Tel. \Ventworth 4087

Ave

MORTGECIAI -PASKOLOS
MES padarome ir perkame ant

rus morgičius siekiančius $200 iki 
$5000, lengvais išmokėjimais už 
6%palukanų ir mažą komišiną. 
Taipgi perkame kontraktų doku
mentus.

LOUIS STERN & CO.
Suite 1029 — Burnham Bldg. 

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, UI.
Phone Šeeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

PARSIDUODA moderniškas nau
jas mūrinis namas, 2 po 6, kamba
rius karštu vandeniu apšildomas, ar
žuolo užbaigta, maudynės į sieną 
įdirbta ir “šaur”, “porčiai” abdirbti 
“bongalo” stogas, 30 pėdų lotas, gra
ži vieta prie parko mokyklos ir gat
vekarių. Priimu lotus. Kreipkitės 
prie savininko, 6655 S. Talman Avė.

didelis bargenas
Ant pardavimo 2 namai 2 flatai po 

4 kambarius, antras 2 flatai po 5 
kambarius ant loto ir pusės pastatyti 
ant gražios gatvės, netoli Archer A v. 
39 gatvės ir Talman. Av., parduoda 
savininkas, nereik nei jokio komišino. 
Galima matyti vakarais arba dieno
mis. Bruno Shukis, 2820 W. 40 St., 

•Tel, Lafayette 5211.

PARDAVIMUI medinis bizniavas 
namas; neša 15 nuošimčių pelno. 
Taipgi turiu 3 gasinius pečius parda
vimui ir gerą šunį. Parduosiu greit, 
nes važiuoju į Lietuvą. Savininką 
galima matyti vakare 5 vai.

* 732 W. 18 St.

PARDUODU arba mainau 
jizrfiavą namą po numeriu 
3562 S. Halsted .S L Mainau j 
privatį namą. Kreipkitės j sa
vininką J. K.

548 W. 32nd St.

VYRAI. IŠMOKITE BARBERYSTES 
UŽSIDIRBSITE GERAS ALGAS

Mes mokiname dienomis ir vakarais 
— Trumpas kursas. Vietos jūsų lau
kia. Musų katalogas išaiškina, kaip 
užsidirbti laike mokinimosi, kaip pa
daryti daugiau pinigų.

MOLER BARBER COLLEGE
105 So. Wells St., Chicago, III.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS!

Parsiduoda namas 4 ruimų, dideli 
frontiniai porčiai vielomis apdirpti su 
2 lotais. Kampas, vištininkas ir ki
tos šantyk Vieta Mt. Greenwoodi 
113 St. ir Troy Avė. Naujos tvoros, 
Viskas puikiausiam padėjime. Kai
na tiktai $2,600. Priežastis parda
vimo liga.

Kreipkitės,
J. SKINDERIS, 

Visados 3247 W. lllth St.

NORIU parduoti arba mainyti Wis- 
consine krautuvę, su namu. Yra visi 
įrengimai ir gyvenimui kambariai, 
kaina $9,000.

ANTON VASALLE,
1205 Wisconsin Avė.. / 

North Fond Pu I^ac, Wis.
-------------  ——,----------------

PARSIDUODA 2 pagyveni
mų, 6 ir 6 kambarių muro na
mas su visais naujos mados 
parankamais, gražioj vietoj, 
prie Marųuette Parko.

7034 Fairfield Avė.

PARSIDUODA 4 pagyvenimų biz
niavus mūrinis namas, 4 po 5 ir 3 po 
4 kamabrius, su elektra, maudynėmis 
ir telefonais. Gali pirkt su arba be Sto
ro. Kaina $19,000. Rendos neša 
$200 į mėnesį. Atsišaukite pas savi
ninką.

2050 W. 21 Street

PARDAVIMUI per savininką 
2 fl. medinis namas, 5-6 kam
barių, furnace ir pečiumi šildo
mas, gasas, elektra, akmenų ir 
plytų pamatas, kaina $7,500, 
cash $3,000, 5914 So. Green St.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos, Geografijos, Politinėj Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

PARSIDUODA kampinis *naujas 
mūrinis namas 6 ir 6 kambarių Šiltu 
vandeniu apšildomas su mūriniu ga- 
radžium dėl dviejų mašinų, rendos 
neša į mėnesj $250, namas randasi 
gražioj vietoj.

Atsišaukite
6459 So. Rockwell St.

PARSIDUODA naujas bungalow 
6 kambarių, kieto medžio jtaisymai, 
šiltu vandeniu apšildoma ir gara- 
džius dėl dviejų automobilių, gražioj 
vietoj.

Atsišaukite
6530 So. Artesian Avė.

PIGI AUSIS namas South Sid \ 
dėl svarbios priežasties parduodi 
už $35000. 4 nagvvenimai, 2 što- 
jpai ant Halsted St. Namas vertas 
$45000. Kas norite gerą bargeną, 
tai kreipkitės na s Wm. Gritenas. 
3241 So. Halsted St. Tel. Boulevard 
5066, 2nd floor.

PARSIDUODA lotas ir pusė 
ant 81 gatvės ir La Šalie St. 
Lotas yra improved.

Atsišaukit pas savininką 
1459 S. Union Avė.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto Iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir raiybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampai 83-čios gat., 2-ros luboi)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos %

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius' darbus. Darbas kol 
jus mokinsitčs o kaip užbaigsite, 
lai <lar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
VIUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

Piano Lekcijos
Pranešu chicagiečiams, kad aš duo

du lekcijas ant pijanų. Kas norite 
gražiai išmokti paskambinti, tai atei
kite pas mane. Kaina labai prieina
ma. Del platesnių informacijų kreip
kitės: •

RRONISLAVA POŠKAITŠ,
4446 So. Sawyer Avė., 

Tel. Lafayette 4787
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Besisvečiuojant Latvijoj
Vokiečiai—latviams; lenkai-^ 

lietuviams
Kai imi žmogus keliauti po 

Latviją, kai žiuri jųjų gyveni
mo, miestų, miestelių, kaimų, 
vienasėdžių, visos didelės šij> 
krašto kultūros, gražios tvarkos, 
kai noromis ar nenoromis visa 
tai imi lyginti su mus miestais, 
miesteliais, tvarka, su mus m a- 
t e r i a 1 ė s kultūros skurdu, 
galvon nuolatos beldžiasi min
tis:

—Spaudė vokiečiai latvius ir 
gniaužė, kad net šimtai prakai
tų jiems, pavergtiesiems, iš
mušdavo, bet už tai ir kultūrą— 
didelę, gražią — jiems davė. 
“Broliais” mums buvo mus pa
vergėjai lenkai ir jokios kultū
ros mums nedavė, arba jei ir da
vė jos šiek tiek, tai tik apgrau- 
žytą, pergromuliuotą. Gerai 
bent, kad nors dvasios sveikatos 
jie mums neatėmė, nors ir gero
kai vietomis ją demoralizaja 
ištyžimu praskiedė.

Rygos europeiškumas
Gi kai ėmiau dairytis po Ry

gos miestą, kai jįjį bent dvide
šimtą kartą savo gyvenime at
lankiau, lyg kitomis, lyg naujo
mis akimi^ į jį šį kartą pažvel
giau, kitokį jį pamačiau. Visuo
met jis man yra buvęs gražus 
miestas, gražiausias visoj buvu
sioj Rusijos valstybėj, bet ligi 
karui Vakarų Europos miestų aš 
beveik nebuvau matęs, tad ir 
Rygos lyginti neturėjau su kuo. 
Dabar gi, įžengiant į tą aukšta- 
kuorę Rygą, josios gatvėmis 
bevaikščiodamas, jąją iš aukštų 
balkonų bežvelgdamas, pama
čiau gražių gražinusį, puikių 
puikiausį Vakarų Europos mies
tą. Ir pamilau aš jįjį, ir gėrė
jausi aš juoju, ir džaugiausiu, 
kad štai vėl esu tikrajame mies
te, o ne kokiam nors Lietuvos 
mieste-sodžiuje, kaip kad ir mu
šti Kaune.

“ Ūžia, kaip ir prieš kara, kad 
ūžę švarus ęlektros tramvajai, 
laksto gražus, poleruoti, blizgė
dami autobusai, tik jau po ka
rui, nepriklausomoj Latvių Ry
goj atsiradę, pralekia, kad ir 
nedažniausiai įvairios rųšies, bet 
visuomet švarus, tvarkingi,au
tomobiliai, kurių tarpe niekados 
nepamatyti musų ubaginių, su 
kažkokiomis želiatinos lupato
mis vieton langų, dulkėtų, nesi- 
praususių “fordukų”. čia kad 
ir “fordukas” bėga, vistiek ir jis 
švarus, tvarkoj.

Turėk kantrybės!
Ar gatvėmis bevaikščiojant, 

ar gražiuos, švarutėliuose sod
nuose besilsit, ar per rinką 
tramvajum bevažiuojant tačiau, 
visuomet ir visur junti judėji
me lyg kažkokio apsnūdimo, 
junti, kad publika lyg prasisklei
dusi butų. Tokio gyvenimo, 
stumdimosi gatvėse, susigrūdi
mo rinkose, kaip prieš karą Ry
goj kad yra buvę, dabar nėra.

—Palaukit, palaukit, — rami
na mane latviai. Ką gi norit? 
Juk prieš karą Rygoj buvo 550 
tūkstančių gyventojų per karą 
buvo likę 180, dabar gi mes jau 
turime 350. Palaukit, palaukit 
—duokit mums laiko visiškai pc 
karo vargų atsigauti, atsistaty
ti.

No. 227

Žiemy pašvaistė
Rašo Dr. A. J. Karalius

Antra Dalis

žiemiuose nuo senai yra pa
stebimas gan įdomus dangaus 
reiškinys, žiemių pašveiste va
dinamas. Tai yra ne kas kita, 
kaip gražiai supintų juostų ar 
stulpelių pavidale šviesos pluoš
tai, kuriuos laikas nuo laiko ga
lima regėti dangaus skliaute. 
Jau senai mokslininkai susirū
pino šiuo stebuklingu reiškiniu, 
norėdami tinkamai jį ištirti bei 
nustatyti priežastis, dėl kurių 
jis rodosi padangėse. Bet tas, 
reikia pasakyti, jiems ilgai nesi
sekė.

O reiškinys iš tikrųjų stebuk
lingas! Įsivaizdinkite sau ilgą 
(žiemiuose viena pusė metų die
na, kita pusė naktis), šaltą 
šiaurinės naktį, kurią reikia iš
kęsti tenbuviui iki susilauks ji
sai saulės spindulio. Nėra, ro
dos, jokio reikalo laukti ryto
jaus, nes kaip šiandie, vakar, 
užvakar, taip ir ryt bus pilka, 
nejauku, nelyginant karste. 
Taip valanda po valandos slenka 
sunkus žiemių gyvenimas.

Tik štai kart kartomis, lyg 
nematomos rankos mostelėjimu, 
atsiveria dausų durys, pasipila 
iš dangaus skaidri šviesa, regra- 
čio dalis pradeda degti 
tum aušra. Tai pasirodė 
pašvaistė.

Vaizdingumo dėlei, ją 
galima sulyginti su musų vaivo
rykšte, kuri, sakysime, pasiro
dytų dangaus skliaute nakties 
metu, žinoma, pašvaistė yra
daug gražesnė, didesnė. Iš to
jau galima suprasti, kiek reikš
minga yra pašvaistė žiemių gy
venime.

—Turėsime daug ką, gal net leidimas. Ir tenka dažnai gir- 
ir viską tik neverkšlenkime, bet Į dėti nusiskundimų:
dirbkime, bukime pakantrus, | —Pririnko jų ten Rusijoj ir 
svarbiausia gi duokime laikui"................................
savo daryti. ,

Valstybinė kalba Rygoj ir 
Kaune

Eini Rygos miesto gatvėmis 
ir džiaugies tųjų gatvių tvarka, 
lygiais, vienodais šaligatviais, 
tokiomis pat gatvėmis, grynai 
europejiška švara. Kad i 
papiroso nuorūką išdrįstų kas 
nors pašalėn mesti! švara 
tvarka latviams visiški pasise
kė išlaikyti. Bet pasisekė jiem 
Rygoj ir dar kas kitas: pasi ė 
jiems Ryga jau beveik visiškai 
sulatvinti — gatvėse, krautuvė
se, kur tik užeisi, visur beveik 
išimtinai girdi latvių kalbą. Tik 
retkarčiais užgirsti rusų, dar, 
rodos, rečiau vokiečių. Ir kalba 
vokiečiai kažkaip lyg pusgar
siai, lyg nedrąsiai, kad kieno [tautos vėliavoi 
nors ausies savo kalba kartais 
neįžeidus. Tas pats maždaug ir 
su iškabomis.

Ir prisiminė man ten, Rygos 
miesto gatvėmis bevaikšiojant, 
musų Kaunas. Užeinu dar nese
nai vienon specialėn žydų krau
tuvei! Laisvės Alėjoj, kur musų 
karininkai savo reikmenų nuo
latos'turi pirktis, kalbinu patį 
šeimininką lietuviškai, tas gi 
man atsako rusiškai. Aš prašau 
jį kalbėt su manim lietuviškai, 
tas gi tik piktai raukiasi ir vis 
tik bruka man rusų kalbą. Tik 
energingai man užprotestavus 
prieš rusų kalbos man brukimą, 
žydas ėmė šiaip taip keverzo
damas žodžius kalbėti neva lie
tuviškai, vis piktai į mane žvai
ruodamas. Bet kiti tuo momen
tu čia pat esantieji karininkai 
vistik kalbasi su žydeliu rusiš
kai. Ir palieku aš vienas pro
testantu. O juk tą žydą aš nuo 
pat pirmos mus nepriklausomy
bės dienos vis toj pačioj vietoj 
matau. Ir biauru man darosi, 
biauru ne tik dėlto, kad štai pa
čios Lietuvos širdyj impertinen- 
tiškai niekinama lietuvių kalba, 
bet biauriau dar ir todėl, kad 
mes vis dar nep a si jutome 
laisvi žmonės esą, nesugebėjome 
giliai savo teisių pajausti, su
pratus gi ir giliai pat kaulų 
smegenų jas pajutus, garbingai, 
suvereniai tas teises ginti.

Ir gina latviai savo kalbą, vi- 
šur pas save tik latviškai kalbė
dami, gina ją ne tik todėl, kad 
ji tėvų kalba, bet gina ją dar ir 
todėl, kad ji šiandien latviui yTa 
jo paties ir jo krašto suverenu
mo, nepriklausomybės reiškinys. 
Latviai per savo kalbą lyg sa
kyte sako:

—Buvome pavergti ir panie
kinti mes ir musų kalba. Ir bu
vo pavergtas mumyse žmogus, 
šiandien iškilome iw|uo savo, 
nuo 1 at v i o ž m og aus, nu
metėta vergovę, ir paliko mu
myse vėl tik* žmcįgtus^' žmogus 
pats vienas be vergovės. Ir kaip 
gi kitaip, kaip gi geriausiai mes 
savo tą išsivadavimą pareikši
me jei ne per kalbą, kuri žmo
gaus, latvio asmens reiškėją 
yra. Tąsi kas negerbia, nesaugo 
latvių kalbos, tas negerbia, ne
saugo ir latvio žmogaus, asmens, 
visos latvių tautos suvereniškos 
garbės. $

—Aš kalbu latviškai ne tik to
dėl, kad aš esu latvis, bet dar ir 
todėl, kad Ši kalba yra mano as
mens ir mano krašto išsivadavi
mo, žmoniškos garbės simbolis.

Ar suprato šį gilų ^principą 
bent pusė mus visuomenės? 
Manau, kad dar ne.

Ir nesusi valdau, vienos musų 
kalbos, o per ją ir musų suvere- i

čia prisivežė, ir vaikšto jos čia 
pasipūtusios, kad jų vyrai aukš
tas (dažnai ne dėl savo asmens 
gabumų) vietas užima. Ir per 
tuos kelis metus, kai jos čia gy
vena, nesugebėjo ar sugebėti 
nenorėjo lietuvių kalbos/išmok
ti. Kur tik pasisuka, kur tik 
ateina, tuojau visiems savo kal- 

nors j bą kiša, musų gi inteligentai dėl 
blogai suprastos tolerancijos 
tuojau skuba su “poniomis” 
“unisonu” kalbėti. Kaip gi! Dar 
galėtų užsigauti, kad kalbi joms 
nesuprantama kąlba.

Tautinės vėliavos

VALGOMŲ DAIKTŲ 
UŽLAIKYMAS

mėsos, pieno, 
gendančių val- 

vienas svar- 
visoj igienoj”

ir

jog

Ir nieko savo draugams nebe
sakau, ų* nutilstu, nebesiginči
ju, prisiminęs, kaip Lietuvoj 
man įgrįsta nepakenčiami visi 
tie trumparegiai veršlentojai, 
kurie kur eidami, ką darydami, 
vis verkšlena:

—Mes maži, mes pražūsime... 
Lietuva ubagų kraštas... Pas
mus to ir to nėra... Nieko iš i numoi bei laisvo žmogaus garbes 
mus nebus... [paniekinimo priežasties, čia ne-

Ir atsakiau jiems, jei tik man paminėjęs, būtent: kai kurių 
visiškai jie kantrumo nėra' išsė- mus “didesnių ponų” Rusijoj 
mę, kaip sakydavau savo drau-) pririnktų žmonių, abnegacija, 
gams latviams: negabumas, tinginystė bei apsi-

Status, dideli ir gražiai stilin
gi Rygos namai. Lyg kokiais 
kanjonais eini. 0 ten aukštai, iš
ilgai visos gatvės karo raudo
nos, baltai persijuosusios latvių 

Aukštai, daž- 
; niausiu i iš po pačių pastogių 
• iškištos vėliavos, rodos, ne tik 

miestą*, namus, bet patį dangų 
dabina. Net linksma ir kažkaip 
ypatingai lengva eiti taip gra
žiai ir taip garbingai puoštomis 
gatvėmis. ,.rr puikybė, kažkoks 
ypatingas pasididžiavimas ima 
krūtinėj judėti, kad. štai tau, lie
tuvių latvių kongreso dalyviai, 
visas miestas pareiškia didžiau
sios garbės, kad iškėlė didžiau
sios pagarbos ženklus — tauti
nes vėliavas. Ir per tą džiaugsi
mą dėl tos taip lengvai, rodos, 
įgytos garbės, ima skverbtis 
skaudus pajutimas:

—Pagerbė mus latviai didžio
sios pagarbos pažymiu. Bet gi ar 
ištesėsime mes juos, pas save ki
tais metais taip pagerbti? Ne, 
neištesėsime!

Neištesėsime, nes Kaunas vė
liavomis nepasidabins. Nepasi
dabins, nes dabinasi jisai tik 
valdžiai įsakius. Ryga gi pasi
dabino, vien laikraščių paragini
mo paklausius. Nepasidabins, 
nes Kauno visuomenėje 
dar mažai išsivystęs pilietybės, 
visuomeningumo instinktas. 
Nepasidabins, nes Kaune dar tik 
mažas namų skaičius lietuvių 
rankose. Rygoj gi, sprendžiant 
iš iškabintų vėliavų skaičiaus 
tiesiog milžiniškas namų skai
čius latvių rankose.
Kuo mes pagerbsime latvius?
Nepagerbsime mus gerbiamų

jų svečių-brolių savo vėliavų 
masėmis, nes ką butų vertas 
p ir i v e r s ti n a’ s pagerbimas, 
bet pagerbsime juos ir pamylėsi
me kuo tik galėsime, svarbiau
sia gi lietuvišku širdingumu bei 
vaišingumu, ir pasveikinsime 
mes juos stambiais savo užra
šais, kaip jie mus pasveikino. Ir 
iškelsime mes jiems pietus, ko
kius jie mums kėlė, kad mus 
gerb. generolas Bulota vėl turės 
pasakyti, kaip jis Rygoj lat
viams laike kongreso vaišių kad 
yra pasakęs:

—Jei mes taip valgysim, kaip 
mus čia broliai latviai vaišina, 
tai greit suvalgysim ir Latviją 
ir Lietuvą.

Nesuvalgysime nei Lietuvos 
nei Latvijos, o gerai pasidarba
vus sveika gerai ir pavalgyti.

Pietus Rygoj ir Kaune
Visas vargas, kad pas mus 

Kaune ir pavalgyti (ne sve- 
čiams-sveteliams, ne pakviestie
siems, bet “kasdieniniams” Kau
no gyventojams) sveikai ir gar
džiai nėra kur. Bepigu Rygoj, 
kad ir pas slaunąjį Rygos lietu
vį: ir švarus kambariai, ir šva
riai, kad ir paprastais pasidabi
nusios tarnautojos, ir marmuro 
stalai, gi kai paduoda valgių są
rašą — gal net 30 ar 40. Net 
galva žmogui svaigsta, ką čia 
ir beužsakyti! gi kai imi valgyti, 
kai pavalgai — ir smagu prįsi- 
minti, kad gardžiai valgiai,' ir 
jauti, kad sveika, ir užmokėjai

t

maždaug tiek pat, kiek ir Kaune 
už) tos pačios rųšies valgį. <

Už tai kaip nesmagu darosi 
prisiminus, kad štai reikės Kau
ne kad ir neva geriausiame res
torane valgyti pusiąušaltos lyg 
ir praskiestos sriubos, neska
naus antro valgio, kad valgių 
nėra iš ko pasirinkti, svarbiau
sia gi, kad tie musų įvairios rų
šies valgydintojai visai nemoka 
sunaudoti Lietuvos produktų, 
kad beveik vien viena mėsa ver
čiasi, visai užmiršdami apie dar

žoves, sezoninius valgius ir t.t. 
Taip ir norisi pasakyti, kad 
čia mums kultūros stoka.

Latvių šiurkštumas.
Tačiaus nereikia manyti,

latviai yra tos kultūros aukštu
mose. Bet ir jie patys prie to 
nepretenduoja. Aišku, kad toks 
pretendavimas jiems tik į blogą 
išeitų, nes lyg suparaližuotų, 
bendrą jų kultūros eigą pirmyn. 
Ir tą jų vis tik nesusilyginimą 
su Vakarų Europos kultūra daž
nokai pajunti bei pamatai. An
tai, kad ir garsus pas mus latvių 
šiurkštumas, kurio Vakarų Eu
ropoj jei bent tik retkarčiais 
pajusi (ir tai dažniausiai Vokie
tijoj). Tas šiurkštumas latviuo
se vis dar gerokai reiškiasi, kul
tūra vis dar nespėjo jo išdildyti.

Beskubinant į kongresą pakly
dome siaurutėse, suktose seno
jo miesto gatvėse. Prieinu prie 
policininko ir mandagiai klausiu 
jojo kelio, šisai parodo, bet 
padaro tai šiukrščiai, lyg supy
kęs. Skubinuos nuo jo greičiau 
pasitraukti, kad dar daugiau ne
malonumų iš jo nepajutus.

Ne iš karto pataikiau tramva
jaus fcoduktoriui kaip reikiant 
pasakyti, kas man reikalinga, 
šis šiurkščiai mane pamokino, 
gi kai aš jam pasirodau ant ke
lio stovįs, jis, nieko man nesa
kydamas, brutališkai pastūmėjo 
į šalį.

Paduodu telegramą. Prieš ma
ne padavęs jaunas, inteligentiš
kos išvaizdos žmogus valdininko 
kažką paklausė, v šisai atsakė 
tokiu tonu, kad aš tik žiuriu, 
kad ir man nereikėtų, ko nors 
klausti. Tegul dievai jį myli ir 
su jo atsakymu ir su jo manda
gumu. \

.“Užlaikymas 
daržovių ir kitų 
gomų daiktų yra 
biausių klausimu
sako Dr. Rosenau. Jr tai aišku 
kiekvienam: visi žino, kad ge
riausias maistas, nutikusiai už
laikomas, genda, pūva rūgsta 
ir susiteršia pavojingais mikro
bai. Pasenęs, sugedęs arba 
apipuvęs maistas negali būti ge
ras. Valgomi daiktai reikia už
laikyti taip, kad ne tik negestų, 
neputų, nerugtų, bet kad nenu

stotų savo maistingumo; kad 
neįgautų kokių nors kenksmin
gų savybių. (Pav. bakterijos ga
li veistis valgomuose daiktuose 
ir pagaminti nuodų; maisto pu
vimas pagamina nuodų, etc). 
Valgomi daiktai šaldoma, džio
vinama, virinama, rukinama, sū
doma, dedama j dėžes, prezer- 
vuojama cukru, uksusu, saliet
ra ir kt. chemikalais .

Jau žiloj senovėj, aplinkybių 
verčiami, žmonės mokėjo valgo
mus daiktus nuo sugedimo ap
saugoti. Jie mokėjo maistą 
džiovinti, į žemę kasŲ, vartoda
vo druską, durnus, virindavo, etc. 
Džiovinimas vaisių, žuvių ir mė
sos visur senai buvo praktikuo
jamas. DĮruska buvo žinoma gal 
būt fir priešistoriniam žmogui.
Cukrus, uksusas, pipirai, krienai 
ir garstyčiai visur buvo varto
jama. Musų gadynėj vartoja
ma tos pačios metodes, tiktai 
viskas patobulinta, ačiū moder- 
nąjai technikai, chemijai ir bak
teriologijai. Mes žinome, kad 
pv. maisto gedimą 
bakterijos; žinome, 
mas 
Dėlto 
tus 
name
me į stiklus! arba dėžes, vėl viri
name ir paskui tinkamai užlipi
name. Musų valgomi daiktai ne
genda. Mes žinome, kad chemi
kalai (pv. formaldehidas, borinė 
rūgštis, kreozotas, ctc.) apsau
goja maistą np^ puvimo, bet ir 
sugadina, nes šitos 
kenkia musų kUnui.
lais nuo sugedimo palaikomas 
maistas vadinasi falsifikuotas 
ir kaipo tokis netikęs. ,

Nėra abejonės, 
maistas geresnis;
geresnė už rūkytą arba šaldytą; 
švieži vaisiai geresni už džiovin
tus arba dėžėse laikomus. Bet 
musų gyvenimas virto tokiu, kad 
be prezervuoto maisto negalėtu
me apseiti. Be prezervuoto 
maisto negalėtume palaikyti 
didmiesčių, kariuomenės, laivy-

Ačiu musų dienų technikai 
visada turime 

daržovių ir kt.

pagamina 
kad virini- 
bakterijas;sunaikina

mes valgomus daik- 
viriname, t. y. sunaiki- 
bakterijas ir paskui deda-

Tačiau argi nemandagumas 
butų koks nors latvių tautos 
privalumas? Nieku budii! Juk 
visi tie latviai, su kuriais n^ims, 
Kaipo kongreso dalyviams ar 
ekskursantams teko turėti rei
kalo, buvo mums paveikslingai 
mandagus širdingi, gražiai teikė 
mums visų informacijų ir 1.1. 
Taigi nemandagumas nėra lat
vių tautai gimtu privalumu, bet 
tiesiog reiškiasi jis dažnai ten, 
kur jo nieku budu būti negali, 
tas gi reiškinys parodo,, kad dar 
ne visa latvių tauta yra pasieku-, 
si ganėtinai aukšto kultūros 
laipsnio, kitaip tariant dar yra 
gana daug darbo latviams, kol 
jie savo ypač valdininkus ganė
tinai apšlifuos, išmokins su pub- 
ika mandagiai, kantriai elgtis.

Ir manau, jog mano gerbia- 
draugai bei pažįstamieji

medžiagos
Chemika-

gyviai pagamina puvimą, pelėj i- 
mą, rūgimą, etc. Vienok vargiai 
tokioj temperatūroj bakterijos 
gali kokių nors specifinių nuodų 
pagaminti. (Galime priminti, 
kad bakterijos reikalauja šilu
mos — žmogaus kūno šilumoj 
(37.o C.) jos greičiausia veisiasi 
ir daugiausia blėdies padaro). 
Didesnė dalis parazitų žūva nuo 
šalčio. Žinoma, daug priklauso 
nuo to, kaip ilgai maistas buvo 
šaldykloj. šaldyklos naikina li
gų perus, bet ne visus ir nevi- 
suomet. šaltesnėj temperatūroj 
gyviai greičiau pradeda nykti. 
Gerai įtaisytose šaldyklose ligų 
bakterijos negali veistis; jei ne 
visos, tai bent žymi dalis žūsta.

Sanitariniu, žvilgsniu šaldy
mas yra viena geriausių metodų 
valgomų daiktų užlaikyme, šal
tis iš maisto nieką neatima ir 
nieką neprideda; šaltis noperkei- 
čia skonio, nesumažina nė virš- 
kūmo, nė maistingumo. Medžia
ga nesikeičia. Tad šaltis bus 
vienas paprasčiausių ir geriausių 
antiseptikų valgomų daiktų už
laikyme. šaldyklos išsiplatino 
visose kultūrinėse šalyse. Ačiū 
ištobulinto šaldymo ., metodėms 
dabar visur ir visuomet turime 
gero maisto.

Džiovinimas Visokį gyviai be 
drėgnumo negali gyventi, — už 
tad maisto džiovinimas sanitari
niu žvilgsniu ytin rekomenduo
tinas. Apart to džiovinti daik
tai paprastai verdama, kas su
naikina likusius gyvius.

Džiovinama visi valgomi daik
tai: daržovės, mėsa, vaisiai, 
kiaušiniai, pienas, etc. Džiovin
tus daiktus galima išlaikyti la
bai ilgai. Džiovinimas sumažina 
antiskorbutinius vitaminus, bet 
kiti vitaminai pasilieka. Bakte
rijų sporai nuo džiovinimo ne- 
žųsta.

Aplamai imant, džiovinimas 
atima tiktai drėgnumą (vande
nį), kurio visada galima pridėti. 
Džiovinimas nereikalauja jokių 
cheminių prezervativų. Džiovin
ti daiktai nenustoja maistingu
mo, jų virškumas nesimažina; 
nukenčia skanumas, ypatingai 
mėsos.

tary- 
žiemių

beveik

kad šviežias 
šviežia mėsa

ĮVAIRENYBES ’
Naujas hipnotizmo 

pritaikymas

mieji
latviai, su kuriais tiek naudingų 
ir smagių valandų laike tų pen
kių dienų teko praleisti, nieka
dos už tas mano pastabas ant 
manęs nesupyks. Juk aš jiems 
sakau (ir dar ne vieną kartų žo
delį pasakysiu) tiesiog iš širdies, 
jiems gerą velydamas.

Argi latviams butų geriau, jei 
ne aš, jų, draugas, 
bet koks nors visai 
.iems šitai sakytų?

[“L.va”]

ne lietuvis, 
svetimas

P. Ruseckas.

Kas yra gyvenimas? Sensaci
jų serija. Kas yra sensacija? 
Atsiminimas, žmogus negyvena. 
Jis gyveno. Gyvenimas, 
senas žmogus, 
praeities.

tarė 
yra gailėjimosi

no.
ir mokslui mes 
vaisių, mėsos, 
valgomų daiktų. Ant galo, tin
kamai užlaikomas maistas daž
nai geresnis už netikusiai pri
rengtą šviežią maistą. Sveika
tos žvilgsniu šviežias maistas 
dažnai pavojingesnis už tinka
mai prezervuotą maistą. Pav. 
šviežiame piene neretai randama 
pavojingiausių bakterijų, o kon
densuotas arba sudžiovintas pie
nas nuo šito pavojaus visai kuo
sas.

Galime pasakyti kelis žodžius 
apie įvairias maisto prezervavi- 
mo metodes.

šaldymas, šaltis stabdo bakte
rijų veisimąsi, silpnina arba ir 
visai jas sunaikina. Paskutinių 
laikų tyrinėtojų daviniai parodo, 
kad šaltis tiktai kelias bakterijų 
veisles teužmuša.
imant, ligų perai nesiveisia ref- 
rigatorių (ledaunių) temperatū
roje; daug įvairių nepavojingų 
bakterijų ir pelėsių veisiasi O.o 
C. temperatūroje, šitos rųšies

Aplamai

Leningrado ginekologinės 
klinikos profesorius Skarbons- 
kis nesenai padarė vieną opera
ciją, panaudodamas, jai joje hip
notizmą vietoje narkoto. Opera
cija, kuri tęsėsi pusė valandos 
puikiai pasisekė. Pacijentė ne 
tik visą laiką buvo pasidavusi 
hipnotizuotojo valiai, bet dar 
ir atsakinėjo į visus klausimus. 
Užhipnotįzavimas jai neatnešė 
jokios žalos.

Gi Charkovo prof. PJatonov, 
hipnotistų sekcijos posėdyje 
psichoneurozijos konferencijo
je, padarė įdomų pranešimą apie 
hipnotizmo pritaikymą akušeri
joje (gimdant). Jis pranešė 
daugelį mėginimų, kada hipnozo 
įtakoję gimdančios moterys ne
jautė jokio skausmo. Hipnotiz
mas jau yra pritaikintas įvai
rioms operacijoms. Moteriškei 
išnyksta tinimas nuo krūtų ir 
operacija be jokio skausmo per- 
nešdama, pati moteriškė seka 
josios ligą. Nepersenai buvo pa
daryta apendicito operacija su 
hipnozo pagalba. 'Vienam ligo
niui buvo ištraukti 6 dantys. 
Be to, hipnotizmas, anot prane
šėjo kalbos, yra visiškai neža
lingas sveikatai ir turi pašalinti 
narkoto vartojimą.

Musų krašte pašv&ątė nema
toma. Bet retkarčiais dangaus 
skliaute pasitaiko matyti pa- 
švaistės atspindžius. Taip, dar 
prieš 1905 metus ne vienam gal 
teko matyti padangėje (nakties 
metu) rausvus šviesos stulpus, 
kurie pabuvę trumpą laikų išdi
lo. Tie stulpai ir yra ne kas 
kita, kaip žiemių pašvaistės at
spindys.

Panašus dangaus reiškiniai 
musų žmonių yra laikomi arti
nančiosios nelaimės ženklu. 
Daugelis mano, jog tai yra kru
vinų karų ir šiaip kraujo pralie
jimo pranašas, kuris įspėja žmo
nes prieš gręsiantį pavojų. To
kie spėliojimai, žinoma, visai 
neatatinka tikrenybei ir yra be 
jokio pamato.

Jeigu žiemių gyventojui pa
švaistė yra kaip nemaža paspir
tis sunkioje kovoje už būvį, jei
gu ji ten suteikia daug įvairu
mo ir kelia žmogaus ūpą, tai 
aiškių aiškiausiai, kad retkar
čiais matomi, pas mus jos atspin
džiai nieko blogo reikšti negali.

Bet dėl kurių priežasčių ji at
siranda tamsai esant padangėse, 
gal paklaus skaitytojas? Į tai 
atsako profesorius Vegardas, 
kurio ilgi tyrinėjimai ir darbai 
kovoje su pašvaistės paslapti
mis pagalios apsivainikavo lai
mėjimu. Jam pavyko įrodyti, 
kad žiemių pašvastė yra kieto 
suledėjusio azoto (dujos) spin
duliavimas, paeinąs nuo saulės 
elektrinių spindulių. Nors saulės 
nesimato nakties metu, betgi 
jos spinduliai raižo erdves, kur 
užtiktos suledėjusio nuo šalčio 
azoto dulkės įgyja spinduliavi
mo savybės.

Šiaip paskutinių mokslo tyri
nėjimų šviesoje atrodo žiemių 
pašvaistės žibėjimo priežastis, 
šiaip aiškinamas tas ne vienam 
paslaptingas ir stebuklingas 
ga'mtos reiškinys.

žmonės, kurie yra pilni mora
lybės, pamokslus sako. Visa, ką 
jie kriminaliniu dalyku skaito, 
aš arba praktikuoju arba min
tiju apie tai. Vienok nežiūrint 
į tai...



Ark. BtichOv’as

To ji dovanoti man negalėjo.
Visa, ką norite... Galite ko- 

liotis, daryti niekšybes, bet būti 
tokia ramia plyta, tokiu atbu
kusiu ruoniu... Ne, kad gyventi 
su jumis, tai reikia geležinių 
nervų.

—Iš kokios gi medžiagos, ne
brangios ir patvarios, turi būti 
jūsų nervai padaryti, jeigu aš, 
ištikrųjų pradėčiau šu jumis 
koliotis dėl kiekvienos jūsų kvai
lybes, ir imliau daryti niekšybes 
ir elgtis, Kaip žiurkė viedre?

—Visa, kas jums patinka, tik 
ne ta ramybė..- Jąja jus galite 
jautį užmušti...

—Keistas įrankis -galvijams 
galabinti. Ko jus, atvirai kal
bant, norite iš manęs?

—Aš noriu, kad jus butute 
žmogus. Jus net niekuomet ne
paaukštinate balso.

—Tiesa, aš darau tai tik ta
da, kai reikia vežėją pašaukti.

—Pas jus niekuomet nė minu
tei nepasireiškia įšokio... Jusi 
niekuomet negalėsite žodžiais į- 
kaitinti.-. Jus mazgote, pelai...

Tokiu pasikalbėjimu retai 
prasideda sustiprinimas didelio, 
gerai apgalvoto jausmo. Taip 
buvo ir šiame atsitikime. Mudu 
Išstskyrėva po metų mažų nesu
sipratimų, netikėtų pasikalbėji
mų su nepažįstamais ir lauktų 
pasiaiškinimų telefonu delei ne-r 
atvykimo į sutartą vietą, vienu 
žodžiu, po to, kas dėl trumpumo 
ir skambumo vadinama meile. |

Ir dabar, kai retkarčiais aš su 
šypsena prisimenu Nadeždą 
Alekseevną, man atrodo keista, 
kad ji negalėjo pakęsti mano 
charakteriuje pagrindinio bruo
žo: ramybės...

II

juokui 
arbatos 
koloni- 
šventė-
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jinai neklydo. Prileidžiant, kad 
jos tiesa, kaip gi tada privalo

Prasidėjo tai nuo pirmo mo
mento, kai aš, sutikęs Nadeždą 
Alekseevną trecią kartą, pasa
kiau, kad noriu susitikti ir ket
virtą, tik, jeigu galima, ku/ 
nors dviese. /

— Kaip tai dviese? —nudre
busiai ji pakėlė savo ^gražias

paprastu*
Alekseev-

Ateiti aš

—Tai reiškia, kad apart mud
viejų daugiau nieko nebūtų...

—Tai reiškia.-, pasimatymas? 
susimaišiusi tarė ji.

—Galite vadinti tai gužynė
mis, labdaringu koncertu ar dai 
kuriuo vardu. Man visvien.

—Aš jūsų nesuprantu.
—Galiu pakartoti, aš daba; 

neužimtas. Aš norėčiau susi
tikti su jumis dviese. Jeigu ga
lima ketvirtadienį. Antrą valan
dą po pietų.

Matyti, tai buvo labai nesu
prantama, nes ji, vis dar nuste
busiai žiūrėdama į mane, nenu
sakomai paklausė:

—O kur?
—Galima pakrante. Ateisi

te ?
Tur būt, klausimo 

mas užgavo Nadeždą 
ną.

—Dalykas ne tame.
galiu, bet.-. Kodėl jus, būtent, 
dabar kalbate man apie tai?

—Gal aš kliudau jums darbą 
dirbti ?

—Aš, kaip ir jus, svečiuose ir 
neturiu ką veikti. AŠ sakau, ko
dėl jus man to nesakėte vakar, 
na, arba užvakar...

—Paskutinį kartą aš jus ma
čiau prieš savaitę.

—Kodėl jus tada man nieko 
nesakėte ?

Aš pamačiau ir paklausiau.
p-O jus ar nestebina tas fak

tas, kodėl.- aš a0ie tai. neikiau 
prieš ' keturis mėnesius^k'ai^niu- 
dm viens" apie,-kitą visti i nieko Į 
iie&tiVova

—Aš apie jus tada girdėjau... 
Tik aš maniau, kad jus aukštas 
ir liesus.

—b a, tai matote. Jeigu aš, 
remdamasis tomis trumpomis

no laišką? — tyliai paklausė Na
dežda Alekseevną.

Į tą... kur jus rašėte, jog tarp 
mudviejų viskas...

—Taip. Į tą.
—Ką gi aš galėjau atsakyti? 

Pasiųsti pąkvitavimą, jog laišką 
gavau ir baigįi: laukdamas nuo 
jūsų tolimesnių užsakymų su 
pagarba tas pats...
—Net ir dabar jūsų balsas 

nevirpi, ir jus nedusaujate...
—Nadežda Alekseevną... Juk 

mudu jau nebemyliva viens ki
tą... Na, jeigu norite, pagerbda
mas praeitį, aš galiu įsirioglinti 
į aną prienamį ir garsiai verkti, 
kol mane vienas jaunesniųjų 
kiemsargfų neišvys lauk...

—Ir tai visa?
Aš pagalvojau ir griežtai at

sakiau :
—Visa.
Regis, aš klydau. Ramybė —- 

ne vyro požymis. Ji privalo būti 
ekspransyvė, trūkčiojanti ir 
gražių gestų kupina. Kitą kartą, 
jeigu aš sutiksiu moterį, kuri 
man pasidabos, aš pasakysiu jai 
apie tai tokiais stipriais ir ais
tringais išsireiškimais, kad pri
puolamai pasipainiojęs pašalinis 
žmogus tyliai išblyjiš ir i Alin
gai prie sienos ’įrisįgl^iis. Aš 
mindžiosiu jos JaiSkus čevery- 
kų kulnimis arba draskysiu juos 
dantimis, kaip naminis šuniu
kas, mėtydamas sklypelius po

kambarį... O atsiskirdamas, aš 
ilgai vaikščiosiu tuščiomis gat
vėmis, baidydamas pasivėlinu
sius praeivius kankinančia 
skausmo grimasa ir desperacija 
Nuvargusiame nuo kančių vei
de...

■----------------- - ----------------- 1-----------------------------------------------------------

Išmokime matyti nežiūrėdami 
fe perdaug arti į daiktus ir žmo
nes; jie atrodo geriau iš tolo.

*
Moterys primena Moliere’o 

laikų džentelmenus: jos žino 
viską, nepajėgdamos nieko iš
mokti.

susirūpinę? — matomai besi
rengdama išeiti, ūmai paklausė 
Nadežda Alekseevną. — Jus, re
gis, labai ramus...

-^Nje, — iš mandagumo atsa
kiau aš, — aš nerimstu. Labai 
nerimstu...

Ji su tylia panieka pažiurėjo į 
mane ir truktelėjo pečiais...

Net labai artimi žmonės ne vi
suomet teatsisveikina. Staigus 
durų trenktelėjimas ir nedvi- 
prasminga žmogaus veido išraiš
ka, kuris pasilieka vienui vienas 
kambaryje, kur nesenai buvo 
du, kartais pavaduoja, karštą 
rankos spustelėjimą arba atsi
sveikinimo bučkį.

VI

atrodyti tikras vyras f Kūdikys
tėje aš mačiau, kaip vaikai pa
sodino ežį į kanarėlės narvelį; 
ežys bėginėjo į visas puses, dras
kė vielas, o dviem dienom pra
ėjus nusikapanojo. Tur būt, sa
vo elgesiu jis primena vyrą, ku
rio tipas moterims pasidaboja. 
Aš esu tam priešingas.

IV
Dviem mėnesiam praėjus Na

dežda Alekseevną parodė man 
laišką nuo kokio tai, visai nepa
žįstamo jauno žmogaus, kurio 
pavardė buvo ne tai Nepeginas, 
ne tai Ivanovas, o, labai galima, 
Krancas.

Nepažįstamas jaunas žmogus 
labai geru dailyraščiu skundėsi, 
smulkiai prirašydamas aštuonis 
popierio lapus, kad jis beviltin- 
ti ilgisi Nadeždos Alekseevnos, 
myli ją ir net miršta delei jos 
šalto atsinešimo link jo. Matyti, 
tai buvo lėta ir abejinga mirtis, 
nes laiškas ėjo visą savaitę, o 
jaunas žmogus laiško pabaigo
je prikergė prierašą, kad su di
deliu nekantrumu ir neramumu 
atsakymo lauksiąs. Delei tos 
priežasties tas laiškas manęs 
nė kiek nesujudino. <■

—Jis mane labai myli, — į- 
žulniaie žiūrėdama į mane, tarė 
Nadežda Alekseevną-

—Krancas ?
—Kjrancas. Tai buvusis mano 

meilužis. Jis studentas 
technikas.

—Baigs mokslą, bus 
rius. Inžinieriai gerus 
uždirba.

—Rodosi, tatai jus mažai te- 
graudena? — sausai paklausė ji.

—Kas taip?
—Na-gi, nors štai... Rašo laiš

ką... Rašo, jog mylįs-..
—Kas gi jaunam žmogui veik

ti, jeigu nemylite ir tuo reikalu 
ilgų laiškų nerašyti. Aš pats 
buvau studentas, žinau.

•—O jeigu aš jam atsakyčiau 
laišku... .

—Nejaugi jus nenorėjote jam 
atsakyti? Tai nemandagu...

—A-a, tai štai kaip...
Ji atsikėlė ir ėmė po kambarį 

bėginėti.
Aš sėdėjau ir galvojau: “mie

la mergina, kuri man labai pa
tinka, gavo laišką nuo kokio tai 
niekadario ir tuoj atbėgo į mane 
apie tai pranešti. Jeigu ji norė
tų paslėpti, tai aš gal ] 
čiau. i 
bar?” Aš atsikėliau, priėjau 
prie jos ir pabučiavau kur tai 
apie ausį. Tai buvo, gal būt, vi
sai netinkama užbaiga to įvykio, 
bet skęstantis stveriasi ir už 
šiaudo. Nelaimei šiaudas pasi-

kvotančiai pa-

žiniomis apie mane, bučiau pri- 
ėjętr prie jūsų ir paprašęs pasi
matymo-..

—Keista... Jus taip ramiai 
apie tai kalbate, tarsi jokiu bu- 
du negalite neigiamo atsakymo 
susilaukti...

—Bet kam atsakinėti. Juk 
aš iš jūsų ne atskiro namo pra
šau, arba...

—Visvien. Aš galėjau neigia
mai atsakyti, ir jums butų buvę 
nemalonu...

—Tai nebūtų buvusi priežasti
mi mano netikėtai saužudystei.

—Aš bučiau galėjusi visiems 
apie tai papasakoti, ir visi butų 
juokęsi iš jūsų.

—Tai butų buvusi gera tema 
sutartiniam ir bendram 
arba laike vakarienės' 
mažamečių prasikaltėlių 
joje, arba šeimyniškoje 
je pas jus virtuvėje...

—Stačiog stebiuosi, kaip jus 
ramiai kalbate... Labai 

•si.
Į Tai buvo pirmadienį, 
ni Nadežda Alekseevną 
si pas save namie, arba kitose 
vietose, apie kulias aš nežino
jau, o ketvirtadienį, antrą va
landą, ji atėjo į pakrantę stebė
tis kartu su manim, 

m '
Man labai pasidabojo jos pu

siau vaikiškas veidas ir biskį 
virpantis alto balsas, kai ji de
lei ko nors buvo susirupinusi- 
Po trijų savaičių kasdieninių 
susitikimų aš spėjau prisirišti 
prie Nadeždos Alekseevnos ir 
nutariau 'pasidalyti su ja tąja 
išvada. Aš nežinojau, kad tai 
suteiks tiek skausmo ir nemalo
numų.

Kartą, regis, tai buvo apie 
penktą valandą, žiemą, didelėje 
ir trukšmingoj gatvėj, kai Na
dežda Alekseevną pradėjo pasa
koti man apie kokį tai labai rei- 
lyilingą pirkinį, kurį ji užmiršo, 

<aš nebojančiai išklausiau visas 
jos frazes ir tariau:

—Jus man labai patinkate... 
Duodu garbės žodį. ♦

Ji sustojo, pasitvėrė mane už 
rankos ir nustebusiai pažvelgė į 
akis.

—Ką jus sakėte?
—O ką? —"nustebau ir aš,— 

gal būt, aš ką nors tokio... ne
deramo drebiau..-

—Jus sakėte, — paraudusi 
sumurmėjo ji, — jus sakėte, 
kad... Ne, net kaip tai keista...

i—Na, taip... Pasakiau. Taip 
ir pasakiau, kad myliu- Gal būt, 
galima kitaip išsireikšti... i

Ji išsyk nutilo, o minutei pia- ro<jg tiek sunkus esąs, jog tuoj 
ėjus ji su pasipiktinimu pio n'tit.rnnk,ė mnnr i dilema

stebiuo-

Dvi die- 
stcbėjo-

Įėjus ji su
dantis prakošė:

—Ar taip apie tai kalba...
—Kaip tai?
—Nu-gi štai taip... Gatvėje, 

laike pasikalbėjimo apie pirki
nius...

i —Tai nejaugi reikėjo pasi
kviesti liudytojų, sargą ir mili
cininką, arba į notaro kontorą, 
jus nuvesti-.. •

—Taip ramiai apie tokius da
lykus nieks niekalba, — užsi- 
gavusiai atkirto ji.

—Nejaugi aš privalėjau atsi
gulti ant trotuaro, mušti kojo
mis akmenis ir užkimusiu baisu 
bevilti ligai šaukti...

—Nesuprantu...
—Matote, — maloniai tariau 

aš, imdąmas ją už rankos, — 
jeigu likimas butų mudu suve
dęs krūvon kurioje nors pietų 
Amerikos • kolonijoje, ir aš bu
čiau koks norg nemokša laukinis 
žmogus-t,tąsyk, žinoma, viskas 
butųįįkitaip.3' Aš pasitverčiau di-į 
deluįdyies‘kaulą, iiteau irfofeuo- 
ti juo ore, nugasdipčiaų sąvo 
semię TYiutitių'' ir/ nepteŽįštarnus 
kolonistus,' bet čiau.
?^e,
—jus ne vyras.-." Jus koki tai 
žuvis...

Jeigu tai vadinama žuvimi,-—

griežtai pareiškė ji

elektro-

inžinie- 
pinigus

Jeigu pašalinės moters už
verktos akys, reiškia, ji arba 
pergyveno kokią nors nelaimę ir 
tuoj labai suminkštės, arba ant 
ko nors pyksta ir su jumis bus 
labai maloni. Artimos moters 
užverktos akys —urzgėjimas di
delio angliško šuns, kuris ne
tikėtai sutinka jus šeimininko 
kabinete, kur jus vienui vienas 
sėdite ir laukiate.

—Kodėl jus tokia, Nadežda 
Alekseevną?

Ji prikando lupas ir nervingai 
ėmė tampyti drabužius.

—Jus, regis, vakar teatre bu
vote? — Ir ji 
žvelgė į mane.

—Kaip gi, kaip gi... Stebėtinai 
gera opera. Kaip mažai aš mu
zikoje tenusivokiu, o ir tai...

—Jus, regis ne vienas vakar 
buvote ?,

—Aš-tai ? Ne. Užvakar atva
žiavo mano žemietė ir prašė kar
tu eiti...

—O jus, žinoma, atsisakyti 
negalėjote ?

—Atsisakyti aš galėjau... Ne
tesėjimo baudos man, žinoma, 
už tai nebūtų tekę mokėti, bet 
aš nesuprantu.

—Ak, jus nesuprantate... Na, 
žinoma, žinoma... O aš privalė
jau vakarą praleisti viena...

—Jus gi sakėte, kad važiuoja
te svečiuosna... Buvote?

—Na, buvau. Kas iš to?
•»—Visai nieko. Jus buvote

svečiuose, o aš buvau su! savo 
sena pažįstama teatre...

—Kaip jus galite apie tai taip 
ramiai kalbėti? —piktai paklau
sė ji.

—Juk aš neėjau nesudegamą
ją šėpą laužti... Kodėl aš priva
lau apie tai susikrimtusiai kal
bėti... Aš jus myliu... Mano pa
žįstama — moteris dora, jos vy
ras mano buv...

—Ak, ji prie viso to ir dama... 
—šešeri metai, kaip vedusi...
—Na, kas gi... Mudviem bepa- 

silieka tik paskutinį kartą pasi
kalbėti... ••J Į

—Ir Aąi bus po kiekvieno ma
no atlanRymo teatro? Gerai dar, 
kad aš sezoninio bilieto neturiu. *

Ji nusigrįžo ir priėjo prie 
lango.

—Jus vis, regis, juokaujate? Į
Aš nutilau. Atrodo, kad taip 

dalykams susidėjus, aš privalė
jau staiga iš vietos atsikelti, bė
gioti iš kampo į kampą, griebtis

įgrista net kortos. Aš esu ma
tęs sportininkų, kurie galų gale 
nustoja laiką praleisti tyrame 
ore ir pasirodo tik ketvirtadie
niais baliukuose, kur juos vežė
jai atveža. Mylimos materys nu
stoja būti mylimos kur kas grei
čiau; Kiek vėliau jos nustoja 
jūsų akims rodytis moterimis, 
retkarčiais primindamos tik 
apie ką tai, kaip parudavusi fo
tografija su išbadytomis aki
mis.

Dviem dienom praslinkus po 
to, kaip mane supažindino su 
Angarska, aš išsyk pataisiau 
savo metinę klaidą ir supratau, 
kad Nadežda Alekseevną turi 
negražią nosį ir storas lupas. 
Čia ąš atsiminiau, kad ji nėra 
Dostoevskio kurinių skaičiusi ir 
rašo nereikalingose . vietose ne 
tas raides.

Kas tai pagelbėjo ir Nadež- 
dai Alekseevnai surasti1 atatin
kamus nedateklius manyje. Pa
sirodė, kad tai buvo tas pats 
Krancas, kadaise bandęs mirti 
ir dabar atvažiavęs ieškoti vie
tos, mano nusistebėjimui, ne ka
pinėse, o viename didžiųjų, ge
rai įrengtų fabrikų. .Matomai, 
aš palikau kada tai mylimą su
tvėrimą gerose rankose. Pas
kutinį kartą,, po ilgos susitikimų 
pertraukos, mudu susitikova 
gatvėje. Aš palydėjau ją iki 
namų.

—Kodėl jus neatsakote į ma-

Jis ne į moterį yra įsimylėjęs; 
jis myli savo meilę.

' * *
Stovėti aukščiau visko su pa

nieka žiūrėti į viską ir viską 
mylėti, žinoti, kad nieko nėra, 
ir kad tas niekas visgi talpina 
savyj viską. į |
=■■■-> ■- i ■ ... r- ■

CUNARD
Lietuviai važiuojanti Lietuvon 

svečiuosna neilgesniam laikui kai 
metams ,galės grįžti Am-erikon ne
atsižvelgiant j kvotą.

Į LIETUVĄ
trunvpiausiu laiku, kas Scrcdą, tre* 
jais ekspreso laivais 
BERENGARIA AQUITANIA

mauretaNia
(per Cherbourgą ar Southamptoną)

ALTE S

— • ■ gai pavyde- už galvos ir garsiai smerkti savo
man buvo daryti da- elgesį klykiančiais šauksmais:

nutraukė mane j dugną.
.—Nelieskite, — griežtai su

stabdė mane Nadežda Alekseev- 
!na, — jeigu jums visvien... Va
idinasi, ir aš galiu parašyti tokį 
jau laišką... Tris dešimtis laiš
kų... šimtą laiškų... •

Aš jau minėjau, jog kuomet ji 
nerimavo arba buvo susirūpinu
si, ji pasidarydavo nepaprastai 
maloni.

—Nadežda Alekseevną, — 
kukliai tariau aš, —aš galiu 
duoti dešimt rublių jūsų tarnai
tei mėnesiui, konfiskuoti jums 
rašomus laiškus, skaityti juos, 
atmintinai jų turinį išmokti, su
rašyti į didelę knyg^c. Nejaugi 
aš tuo galėsiu...

Jos akyse ašaros pasirodė.
—Jus koks tai akmuo... Ak

muo... Negalima jus suminkštin
ti..

Ir norėdama labiau pabrėžti 
savo, isitįkriiimų\ pamatingumą, 
j iV pasit vėrė kai 1 ink ų a py kak lę1 ir 
išėjo. . . <
•’yTą vakurą ji ^sėdėjo namie. Ka
rėsi su seseria ir verkė: Aš irgi 
vakarą namie praleidau, buvau 
paniuręs ir piktas. Tačiau už
migau aš jokio nusidėjimo ne
jausdamas.

—Ką aš padariau! Ką aš pa
dariau I

Aš negalėjau to daryti. Todėl, 
bėgiu 'dviejų valandų mudu sė- 
dėjova, tarsi žadą praradusiu. 
iKetkarčiais Nadežda Aleksoev- 
na darė pastabų mano vakarykš
čios sandraugės adresu. Iš tų 
pastabųK aš galėjau padaryti iš
vadą, kad ji atvažiavo čia vie
ninteliu tikslu pagauti mane į 
kilpas, prigauti savo bukaprotį 
vyrą iv pasilikti čia neaprube- 
žiuotam ir ilgam laikui, kad at
likti savo nedorus darbus. Tame 
skaičiuje buvo ir jos pasiryži
mas ateiti į mane ir net kartu 
su manim gyventi. Visi mano 
tikrinimai, kad ji labai dora 
moteris, trijų metų su juodomis 
akimis vaiko motina, negalėjo 
paveikti jos nepermalduojamą 
toną.

AMERIKOS
LINIJA
Į LIETUVA

PER KLAIPĖDA
Laivas “LITUANIA”

1-mą Spalio
Laivas “ESTONIA” 

22-rą Spalio
3-čiu kliasa į Klaipė

dą $107.00
3-čia kliasa j Kau

ną $107.50
• Apart kares taksų.
Atskiros kajutos su 2, 4, 

lovoms dėl mažų ir didelių 
nų.

Švarumas ir patogumas;
nūs patarnavimas; Geras maistas; 
Krutomi paveikslai.

Kreipkitės prie savo, agentų, ar
ba j

Baltic America Line
9 Rroadway,

New York City

6 ir 8 
šeimy-

Malo-

SALUTARO RYTAS
Saltttaro rytas tešviečia gražus; 
Sveikata atgyja, kaip aušta dangų*.Sveikatą ątgyja, kaip

KODĖL?
D — RYTAS —
2) — PIETUS —
8) — VAKARAS.

TODĖL, KAI):
į . Diena be ryto, ž m ogu s, be S ai u t u r o 

negali būti •" V T? y 
■JI) — Sąlutaras priduoda apetitą;

•,<1 2) — Salutaras vidurius išvalo; J-
3) —•• Salutaras pataiso sveikata- 

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptfekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO., 
639 W. 18th St.. Chicago, Illinois.

TRYS DIENOS LAIKAI.

ILS O F' 
fashion

Vien tik Lietuviu krautuve

Iš Lietuvos į Ameriką
JEI manote parsitraukti gimines 
iš Lietuvos, vietas užsakykit da
bar. Musų ofisas Lietuvoje suteiks 
jiems pagelbą ir rodą. Visi trečios 
klcsos keleiviai turi atskirus kam
barius, kuogeriausias švarumas ir 
maistas. Smulk- 
menų klauskis vie | 
tos agento arba f

CUNARD LINE
140 N. Dearborn SI., Chicago, III.

b--........................................ ...........

TIKRA PIANO MUZIKA - ANT
1 GULBRANSEN

Gulbransen Registiuojantis Pianas yra iiutrvfncnta:, 
grojantis su muzikos rololiais ir pėdais, kur ju galite 
groti su muzikaliu išreiškimu ir. jausmu kokį tunte.

Jus Čia galite groti — kaip mokate — kuomet norite! 
Čia galite išdirbti visą muzikai} talentą.

Tik pagalvokite, ką tas reiškia dėl jūsų, jei nemoka
te groti rankomis, arba mokėjote, bet neturėjote progos 
praktikuoti! Nereikia sunkiai pirštais dirbti! Nerei
kia ilgai mokintis!

Tik pagalvokite ką Gulbransen reiškia dėl muzika- 
liškos jūsų dukters, — dėl jauno sunaus — gyventi ir 
naudotis muzikos patogumais.

f 2 Metai Išmokėjimui
-----------------------------—

ATSIŲSKITE ŠITĄ
ir mes pasakysime apie musų lengvų išmokėji
mų plan?} už Gulbransen.

Vardas ....................................:...........................................

Adresas

Keturi modeliai — Nacionaliai apkainuoti 
$450 - $530 - $615 - $700 

riULBRANS E.N 
V*JThe Tiegistering Piano 

z Mes esame Distributoriai Gulbpnsono i’ahriko ir 
parduodame kožnum fahrikos žemoms kainoms he agento 
komišino.vr Didelis pasirinkimas, Volellų^Eietuviškų.

JOS. F. BUDKiE
3843 Soc Halsted Si, Chicago, Iii.
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K. A.

I’riiinta manyti, jog ilgai 
miegoti yra sveika

Jeigu nori sveikas būti ir ge
rai jaustis, tai privalai pakan
kamai miegoti.

Tokį patarimą mes esame 
pratę girdėti nuo pat mažens. 
Suaugęs žmogus privalo miego
ti S valandas, o vaikai'kur kas 
daugiau. Bloginusiame atvejyje, 
žmogus neprivalo pasitenkinti 
mažiau, kaip septyniomis valan
domis miego. Tiesa, mes žino
me, kad kai kurie žmonės nepa
prastai mažai temiega; esame 
girdėję, kad Napoleonas temie
gojęs tik tris-keturias valandas, 
o vienok tatai jam, nekenkė. Ta
čiau, sakome mes, tai tik išimti
nas atsitikimas.- Mes paprasti 
piliečiai niekti budu to padaryti 
negalime.
, Svarbu ne ilgai miegoti, bet 

gerai
vėliausi mokslininkų

tyrimai parodė, jog žmonės su 
šešiomis valandomis miego pil
nai gali apsieiti. BĮet užtat tas 
šešias valandas jie privalo gerai 
miegoti.

Geram ir giliam miegui, sako 
prof. Laird, yra reikalingos 
maž daug tokios sąlygos. Mie
goti reikia dalinai . ant šono ir 
dalinai ant pilvo. Tokioje pozi
cijoje visi musų kūno muskulai 
yra liuosi. Kvėpavimas turi bū
ti gilus. Susijudinimas, žino
ma, neleidžia miegoti. To vei
ka vengti. Lova tu r r būti patogi 
ir galva kiek iškelta, nes tuo 
buriu sumažinama kraujo tekėji
mas į smagenas.

Miego svarbumas
Reikia, vienok atsiminti, jog 

staigi permaina nėra geras daik
tas. Pratusioj i miegoti astuo
nias valandas susyk negali še
šiomis valandomis pasitenkinti. 
Prie trumpesnio miego galima 
priprasti tik laipsniškai.*

Kiek miegas yra reikalingas, 
—bus ašku jau iš to, jog žmo
gus nęgali ilgiau būti nemiego
jęs, negu penkias dienas. Tuo 
tarpu be valgio jis gali gyventi 
20 ir net daugiau dienų.

eksperimentą su 
Tie vyrai išbuvo 

valandų, t. y. be- 
dienas. 72 valan-

Kaip ilgai gyvūnai gali 
gyventi be maisto

ti

Prof. G. T. Patrick prieš kiek 
laiko padarė 
trimis vyrais, 
nemiegoję 90 
veik keturias
dom praėjus vienas tyrinėjamų
jų 10 kartų blogiau atsiminė, 
negu prie normalių sąlygų. G 
išbuvęs 86 valandas be miego, 
jis visai nieko nebegalėjo iš
mokti —atmintis atsisakė veik
ti. Kiti du irgi pradėjo matyti 
visokius vabalus, kurių tikreny
bėje nebuvo. Visi jie neįmano
mai kentėjo.

Kaip sutrumpinti miego 
valandas

Nėra jokio pavojaus susilauk- 
tokių kentėjimų sumažinus

miegą dviem valandom'. Prof. 
Laird sako, jog jo stebimi žmo
nes pilniausia apsieina šešių va
landų miegu, nors pirma jie bu
vo pratę miegoti aštuonias va
landas.

Geriausias receptas sutrumpi
nimui'mįego yra keltis įprastu 
laiku, bet eiti miegoti kiek vė
liau.

Atsiminkite, sako prof. Laird, 
jog svarbiausias dalykas yra ne 
tame, kaip ilgai jus miegate, 
bet tame, kaip gerai jus miega
te. Devynių valandų snaudimas 
nieku buriu negali atstoti šešių 
valandų gilaus ir gero miego.

Tačiau 
tyrinėjimai visai ką kitą sako. 
Ta nuomonė, jog reikia ilgai 
miegoti, pasirodo, neturi jokio 
pagrindo. Faktas yra tas, jog 
perdaug, ilgas miegojimas yra 
taip jau’*. :kenksmingas kaip ii’ 
persivalgymai žmogaus poilsis 
priklauso ne nuo to, kaip ilgai 
jis miega, o nuo to,'kaip gerai 
jis miega. Bet kas įdomiausia 
•—pasirodo, jog reikia mokėti, 
kaip miegoti. Jeigu žmogus išsi
vartę lovoje devynias valandas, 
tai jis mažiau pailsės, negu tas, 
kuris miegos tik penkias valan
das, bet užtat miegos “kaip už
muštas”.

Tyrimai parodė, jog yra geras 
ir blogas laikas miegui, jog mie
go kokybė priklauso nuo to, 
kaip gulima. Ir jeigu išmoksta
ma tinkamai miegoti, tai pilnai 
galima apsieiti šešiomis valan
domis miego, nejaučiant atsikė
lus jokio nuovargio.

Kūno funkcijos laike miego
iMiegas yra gan sudėtinas reiš

kinys. Laike miego pulsas pla
ka daug silpniau ir daug lėčiau, j 90° šilumos, tai sakysime, ban- 
negu nemiegant. Pirštais tankiai ’ ko tarnautojai padaro dvigubai 
nėra galima miegančio žmogaus1 daugiau klaidų, negu paprastai, 
pulsą pasteliėti. f Kodėl perdaug šiltas arba per-

• ■; daug šaltas oras mažina musų
...iv.i .... darbštumą
stebėta seka- .......Tie skaičiai, žinoma, yra 

paprasti.^ Bet yra patirta, 
oro permainos daro didelės

1 kos į žmogaus energiją.
Kuomet oras yra kaistas arba rodo jog* patvarus

Laike miego kraujo tekėji
mas j smagenas žymiai susima; 
žiną, 
mu budu: 
lyžiaus g;
elgeta — vienoje

Oro įtaka į musų gyvenimą
šitas oras

Tur būt, nedaug tesiras žmo
nių, kurie suprastų oro įtaką į 
tasdieninį musų gyvenimą, čia 
;urim galvoje oro atmainas. Sa
kysime, į klausimą, ar karštą 
dieną žmogus mažiau tegali dar
bo padaryti, negu vėsią dieną,— 
paprastai atsakoma, jog oro 
temperatūra nedaranti į darbo 
našumą jokios įtakos.

Bet toks tvirtinimas yra klai
dingas. Faktas yra tas, kad 
karštą dieną musų^ darbštumas 
kartais gali susioiazinti 60%. 
Kuomet temperatūra pasiekia

spalių ir balandžio mėnesiai yra 
geriausi darbui. Tuo tarpu sau
sio pabaigoje ir vasario pradžio
je darbo našumas yra mažiau
sias. Vasaros mėnesiais darbo 
našumas irgi dikčiai susimaži
na. Jo tyrimai parode, jog fizi
nio darbo darbininkams tempe
ratūra yra tarp 50° ir 65°, o 
proto darbą dirbantys darbinin
kai yra veiklesni, kuomet tem
peratūra yra kiek žemesnė.

Darbo našumas priklauso taip 
pat ir nuo vietos. Sakysime, į 
Floridos gyventojus 90° šilu
mos temperatūra daro nepalygi
namai mažesnę įtaką, negu į 
Naujosios Anglijos gyventojus. 
O tai todėl, kad Floridos gyven
tojai yra labiau 
šilimos.

Aksti nantis

Paprastai yra manoma, kad 
be maisto žmogus negalį ilgsii 
gyventi. Bet ta nuomonė yra 
klaidinga, žinoma, nelaimės iš
tikti žmonės (sakysime, jūrei
viai laivui sudužus arba anglia
kasiai kasyklai užgriuvus) ken
čia neįmanomai. Bet tas kentė
jimas vyriausia pareina nuo blo- 
bo oro ir baimės, o ne nuo ba
davimo.

Yra įrekorduota atsitikimų, 
kad žmonės išbuvo be maisto 60 
ir net 70 dienų. Sravakąi (reli
ginė sekta Indijoje) kas metai 
badauja 30 dienų. To reikalauja 
jųjų religija. Ne retai pasitaiko, 
kad kaliniui, protestuodami 
prieš vienos ar kitos rųšies žiau
rumą, skelbia bado streiką ir 
nevalgo kelioliką ar net keletą 
desėtkų dienų.

Reikia, tačiau, atsiminti, kad 
žmogus yra nepaprastai kompli-i 
kuotas gyvūnas. Nežiūrint betgi 
į tai, jis, kaip matote, galį pusė-' 
tinai ilgą laiką badauti. Visai! 
kitoks reikalas yra su žemesnės 
rųšieg gyvūnėliais. Bandymai 
rodo, jog skorpionai gali gyven
ti be maisto 368 dienas, o vorai 
septynioliką mėnesių. Viena žu
vis (Amia Colva) išgyveno be 
maisto 20 mėnesių, ir nežinia 
kaip ilgai dar ji butų gyvenusi, 
jeigu ją nebūtų nugalabiją. Var
lės be maisto išgyvena šešioliką 
mėnesių, o kirmėlės ir po dviejų 
metų badavimo jaučiasi kuopui- 
kiausia. Yra žinoma vienas at
sitikimas, kad šuo išgyveno be 
maisto 117 dienų, t. y. beveik 
keturis mėnesius,

Iš to bus aišku, kad gyvūnai 
pusėtinai ilgai gali ba maisto ap
sieiti.—K. A.

trešku jakuose, Smetonoje ir 
gyvulių riebiuose. Kaikurios 
daržovės irgi turi vitamino A. 
Ilgas virinimas sunaikina tą 
misterinį junginį.
‘ .Iki šįęl nieko nebuvo žinoma 
apie sheminę vitamino sudėtį 
ir labai mažai tebuvo žinoma 
apie jo ypatybes. . >Japonų che
mikai, tačiau, išanalizavo gautą 
junginį. Ar tai ištikrųjų yra vi
taminas, — parodys ateitis.

Jie gavo tą junginį iš kiauši
nio trynio ir sviesto. Jis yra pu
riau kristalinės formos ir susi
deda iš angliatyvio, vandenilio 
i!r deguonio.

Visąjį besibaigiančiai pelei 
(kuri buvo apsilppsi dėl negavi
mo vitamino A). buvo . duota 
chemikų gautas produktas, ir 
pelė tuoj pasveiko, r « * • J ’

’ Vitaminas Ąi yra skaitomas 
katąlizuotoju, t? y- jis skatina 
chemines reakcijas musų kūne, 
tačiau pats nesikeičia.- .

Naujos ryšies cukrus
------------ r-—

Dr. Fredrick Bates, valdžios 
chemikas, surado būdą padaryti 
iš badramų (artichoke) cukrų.

Cukraus nendrės auga tik 
šiltuose kraštuose; tuo/taipu 
badramos auginti labai lengva 
—-jos nebijo joki<^ klimato. Su 
rųnkuliais (cukriniais burokais) 
ir gi yra nemažai vargo, kadan
gi jie tik tam tikrose vietose 
teįmga. ■; r

Iš žemės akro paprastai gali
ma gauti nuo 10 iki 20 tonų bad
ramų, kurios duoda apie 13% 
cukraus. Kitas parankumas yra 
tas, kad badramos lengva užlai
kyti; šaltis jų nesugadina.

Runkulių cukraus fabrikai pa
prastai veikia tik tris mėnesius

metams. Iš badramų cukrų bu
tų galima dirbti ištisus metus, 
ijtol kas tik dar nėra patilta, 
kaip brangiai atsieitų darymas 
cukraus iš badramų ant plačios 
įkalės.

Tačiau jau dabar yra žinoma, 
kad iš badramų padaromas cuk
rus yra 50% saldesnis už musų 
vartojamą cukrų. Vadinasi, 2 
svarų naujosios* rųšies cukraus 
gali atsįęti tris svarus mūsiškio 
cukraus.

Prie viso to dar reikia pami
nėti, kad prof. E. C. Baly padarė 
laboratorijoje cukrų tokiu jau 
budu, kaip augmens kad padaro: 
Kitais žodžiais sakant, jos pada
re cukrų iš orę esančios medžia
gos ir vandens. To jis atsiekė 
ultra-violetinių spindulių pagel- 
ba.

w

Bet kai kurie

pripratę prie

Patai tapo pas
prieš kiek laiko Pa-1
• ėjo tnpo sužeistas

vietoje buvo
jo galvos kiaušas perskeltas taip
kad matėsi smagenos. Pro tą __________ v_____________ „ „ ,
“langą” mokslininkai ii stebėjo perdaug drėgnas, fabrikuose pa-’geriausias. Sveikiausia gyventi 
kraujo tekėjimą į smagenis.

Kaitas - vaistas nuo 
galvos skaudėjimo

ne- •■ jog gyvenant vidutinio klimato 
juostoje nėra reikalo susirūpinti

l a’ dėl oro. Tačiau faktai ką kitą1 
sako. Dr. Huntingtono tyrimai 

oras nėra

daroma mažiau darbo. Dr. Ed-
štai kodėl kai ku neįdeda šil- win G. Dexter’o tyrinėjimai ro-

.... u..;.. •_________ j:_________ —tus daiktus prie kojų arba geria 
šiltą pieną prieš eisiant gulti. 
Tuo budu sumažinama kraujo 
bėgimas į smagenas ir greičiau 
užmingama.

Rytmetinis miegas
Paprastai mums labai sunku 

keltis ryto metą. Mes jaučia- 
męs nuvargę ir mieguisti. O tai 
todėl, kad mes nemokame mie
goti. Geriausias miegas, kuris 
pašalina nuovargį, yra, taip sa- 
kant, pirmai niiegus: pora, va
landų tuoj užmigus. Tuo laiku 

kraujo spaudimas yra mažiau
sias ir odos jausmingumas yra 
nepaprastai menkas.

Po keturių valandų miegas 
pasidaro labai lengvas — ma
žiausias trukšmas išbudina mie
gantį. Taip dalykams esant, nė
ra naudos nė kunui nė protui 
snausti porą valandų lovoje. 
Nes rytmetinis miegas nėra gi
lus miegas, o tik snaudimas. '

Jf*. į ,9*. • ' ,f. -■ ‘ '1&*
, Kaip reikia' miegoti

O jeigu tos’dvi ar/trys valan
dos rytmetinio snaudimo nėra 
naudingos, tai* kodėl neapsieiti 
be jų?

Prof. Donald A. Laird sako, 
kad tai nesunku padalyti. Jo

do, jog tokiomis dienomis darbo 
našumas susimažino 10%.

Kodėl blogo oro įtakoje darbo 
našumas susimažina, — tatai 
kol kas tikrai nėra žinoma. La
bai galima, kad tai pareina nuo 
nesmagaus jausmo: blogąs oras 
tarsi‘slegia mus. Bet tą reiški
nį galima ir kitaip aiškinti. Mes 
žinome, kad kūne vyksta chemi
nės reakcijos. Juo temperatūra 
yra aukštesnė, tuo reakcijų pro- 
cesas yra. spartesnis. Taigi karš
tų dienų musų sistemoje degi- 

mas eina perdaug sparčiai ir ku- 
nas neliespėja pasiliuosuoti nuo 
nereikalingų degimo produktų, 
ypač anglies dvideginio. Gi ku 
met diena yra perdaug šalta, t 
tas degimas eina lėtu tempu, ir 
todėl nepagaminama pakanka
mai energijos.

Taigi perdaug šiltas ar per
daug šaltas oras nėra pageidau
jamas. J. , ,

Dr. Huntingtono tyrimai
* \ <.* z . * V

Dątig įdonįių tyrimų yra j pa
daręs Dr. Ellsworth Huntingtdn. 
Jo tyrimai apėmė 2,500 darbi
ninkų Connecticut, North ir 
South Carolina, Georgia ir Flo
rida valstijose. Jis surado, kad

'ten, kur oras kitėja.X Kitėjantis 
oras akstiną žmogų prie veiki
mo, lyg botagas arklį. Tačiau 
kuomet tas akstinas yra per
daug didelis, tai irgi nėra svei
ka. Pavyzdžiui kai kuriose Ka
lifornijos vietose oras kitėja 
diena iš dienos: dienos yra šil
tos o naktys visai vėsios. Toks 
klimatas turėtų būti stačiog 
idealas. Bet taip nėra. Jis yra 
perdaug akstinantis ir todėl nei
giamai veikia nervus. Statistika 
parodo, jog tose vietose yra kur 
kas daugiau nervų pairimu ser- 
iytinčių žmonių, negu kur kitur 
Amerikoje. ’ ,

Kokie žmonės geriau šilimą 
pakelia

Jeigu jus tikite į “gerus, se
nus laikus,” tai sekamą kartą, 
.tuomet jums galva ims skaudė
ti, prakalkite galvos kiauše sky
lę.

Tai senovės vaistas nuo gal
vos skaudėjimo.

Buvo pastebėta, jog priešis-
klimatas torinio žmogaus galvos kiaušai
onii tankiai yra SU skylėmis. Išprašau pabaKyLi, • Jv. ................... > dzių buvo manyta, kad los sky- 

• ■ les yra kurios norj> nelaimės re- 
faktai ka'kita'į“)tatus- Tačiau prot: buca= ~ 

■ “ • Shampioniere tyrimai parode, 
i jog senovės žmonės tuo budu 
Igydė ^galvos skaudėjimus.“

Jų samprotavimai buvo gan 
“logiški”; jeigu jums skauda 
kas galvoje, tai kas nors turi 
būti viduje, ką reikia iš ten iš
gauti. Reiškia, reikia padaryti 
skylę galvos kiauše. Kalkiniuo
se atsitikimuos gal toki operaci
ja ir buvo naudinga. Kuomet 
kiaušo kaulas daro kurioje nors 
vietoje spaudimą į smagenas, 
tai net ir musų laikais prisieina 
“galvoje skylę” daryti.

Keisčiausias dalykas yra tas, 
kad senovės žmonės po tokios 
operacijos jpas veikdavo, bežiū
rint i tai, kad vartojami įran
kiai buvo nešvarus ir padaryto

ji žaizdų nebuvo liuosa nuo už
sikrėtimo pavojaus.

Paprastai yra manoma, jog
nutukusiems žmonėms yra sun
kiau karštis pakelti. Bet tas ma
nymas yra klaidingas. United 
States Bureau of Minės nesenai 
padarė tyrimus, kurie parodo, 
jog riebus’ žmonės lengviau pa
kelia šilipią, negu liesieji. Tiesa, 
j ie /n^stioj a # dau'giau svorio/* bef 
užtat nenūsilpsta tiek, kiek lie
sieji. ' -AK/

Iš to aišku, jog tankiai taip 
žmonių yra įsigyvenę visai klai
di Ligos, nuomonės apie oro veiki
mą į mus.

Išskyrė vitaminu
11 • ' l' ■ f

Du Japonijos chemiku, K. Ta- 
kahashi ir K. . Kawakami, pa
skelbė, jog jiemdviem pasiseku 
išskirti vitaminą ,A. Jeigu ta

^padiir^t.hs didelis žiųgsiris. *: 
•’> Vitaminas A, riebalų tarpi 

kaitomi

* BOVELNINIŲ AUDItyftU 
PAGERINIMAS- 4

Vokietijos industrinių che
mikų suvažiavime-tapo padary
tas pranešimas, jog esą išrastas 
būdas pageraimui bovelninių 
audinių, pageripimo esą gali
ma atsiekti įmerkiant audinį į 
azotinę rūgštį. Po tokio proceso 
audiny^ atrodąs lyg vilnonis, 
esąs stipresnis ir daug gražiau 
išsižiuri.

Kai kurie Vokietijos fabrikai 
esą jau pasinaudoję tuo išradi
mu.

nedegamas WAS sveria 
500,000 svarų

Clevelando Feęleral Ręscrve 
Bank įsitaisė didžiausi pasaulyj 
nedegamą šėpą, kuris sveria 
500,000 svarų. Šėpo sienos yra 
4 pėdų storio.

SOL ELLIS & SONS.
Dabar yra laikas pagalvoti apie 

apšildymą savo namo ateinančiam 
rudeniui ir žiemai!!!

Mes turime pilną- pasirinkimą 
apšildymui boilerių ir radiatorių, 

naujų ir vartotų. Mes esame pri
sirengę nusiųsti savo žmogų i jūsų 
namus dėl apskaitliavimo kiek kai- 
nuos apšildymo Įrengimas, kuris 
bus padarytas maloniai, be užmo
kesčio. Pašaukite mumis tuojau, 
kol dar nėra didelio “rush”. ~

Mes turime pilną pasirinkimą 
phimbingo . reikmenų ir elektrikai 
tavorų. Dasižinokite apie musų 
kainas ir pamatykite musų tavorą.

i . i LI 1 • 
Jus busite užganėdinti iš abiejų.

O

SOL ELLIS & SONS. 
2112-2114-18-20-22 So. State Št.

Vakarinėj pusėj gatvės. 
Telefonai Victory 2454-4356
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Phone Boulevąrd 6369 
FOTOGRAFAS

P. CONRAD
3130 So. Halsted St.

Patyrimas mano įgytas per 15 me
tų. Visus darbus atlieku kuo- 

geriausiai.

namas > vitaminas, s 
svarbiausiu vitaminu. J 
nėra maiste, tai vaikai papras
tai įgauna kaulų ligą.

To vitamino raudame svies
te, kiaušinio trynyje, piene.

vienatiniai Importuotojai
, Bohemian Plunksnų ir įpilą 

Mes skelbiame sekamas kainas: 
Maišytų žąsų, svarui .... ..........  49e.
Grynų baltų žąsų, svarui ....... 98c.
Rankomis siipašytos, svarui $1.79 
Minkšti pūkai, svarui .....    $1.98

Pirkite nuo musų ir sutaupykite 
pinigų. Pareikalavus siunčiame 
sampelius.

BECK’S DEPT. STORE 
3323*25 So. Halsted St., 

Chicago, III.

■ ARČIAUSIAI PRIE ŠIRDIES KIEKVIENO ZMO
liAIIS ilil! iii ii! r - ii

Todėl tikslas kiekvieno musų yra pagalvoti iš anksto apie tai, 
kad musų šeimyna nekentėtų nedateklių.

Pervėlu yra mislyti apie apsisaugojimų, kuomet jau ateina liga. 
Reikia apie tai pagalvoti dabar, kuomet esate sveikas* ir apsau
goti save geroje ir atsakomingoje apdraudos kompanijoje, kaip

PROVIDSRS LIFE.
Šeimynos tėvas negali būti lengvatikis ir gyventi diena iš dienos 
be tikslo. O jei iki šiol dar neturite jokios šeimynos, lai gyveni
me turite koki nors tikslu, turite ku nors artimu, kam norėtumėt 

po įnirčiai I111I4 paliKti.

Apsidraudimo dokumentus galite gauti pagal jūsų išgalę ir norų 
iŠ vienos didžiausių apdraudos kompanijų, PROV1DERS Lll’E. 
PASTABA: Turime dar keletu vietų dfel vyrų ir merginų, ku
rie gali tapti kaipo agentai MICH1GAN, OHIO ir ILLINOI8. 
Patyriinas nereikalingas. Išmokinsime jumis, kaip per keletą 
valandų, vakarais arba subatoje po pietų, uždirbti daugiau pi
nigų nuošimčiais, negu uždirbate per visą dieną kur nors dirb
damas. Taipgi reikia agentų visam* laikui. Apsidraudimų yra 
didelis reikalavimas, kuri yra didžiausia žmonių apsauga. Atei
kite kuomet dieną nuo 9 vai. iki 12, arba rašykite

PROVIDERS LIFE ASSURANCE CŪMPANY
Didysis Ofisas 1530 N. Robey Street, 

CHICAW ILLINOIS
SKYRIAI:

BOS Ceutury Buihluig, 
OLEVELAND, OHIO. 
Vedėjas T. P. Gaje^ski.
620 Nicholas Bldg.,'J
1’OLEpO, ()}! 10.
Vedėjas J. korecki.

454 Book Bldg.,/
DETRpIT, 
Vedėjas A. Keska.
P m. 10 Vįctor Bldg. 
ž^’-CuIIhismIIc Avė. 

j E.’ST. LOUIS ’LL. 
, Vedėjas J. Gorsk.
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r SATYRA IR JUOKAI
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—Pranės brolis.

Oi tai litai litutsliai
*

(Daina kuplietas
Gaida: , •»
šalia kelio vieškelėlio
Gyveno šaltyšius...)

Buvo rubliai, buvo markės, 
Buvo auksinėliai...
Oi litai, oi tai litai,
Litai, litai, litytėliai—
Musų pinigėliai! . |;

Nėra rublių, nėra markių, 
Nėra auksinėlių!

Oi litai, oi tai litai,
Litai, litai, litytėliai—
Musų pinigėliai!

Atsirado musų litai!
Savi pinigėliai...

Oi litai, oi tai litai,
Litai, litai, litytėliai—
Musų pinigėliai!

Atsirado, pasirodė—•
Ir kas žin kur dingo?-.

Oi litai, oi tai litai,
Litai, litai, litytėliai—
Musų pinigėliai!

Daug ką imtum, daug ką pirk
tom, 

Kad turėtum litų...
Oi litai, oi tai litai,
Litai, litai, litytėliai—
Musų pinigėliai!

Ir išgertum ir užkąstum,
Kad~tnrėtum litų... *

Oi litai, oi tai litai,
Litai, litai, litytėliai—
Musų pinigėliai?

Skundžias būras, skundžias ber
nas,

Skundžias darbininkas...
Oi litai, oi tai litai,
Litai, litai, litytėliai—
Musų pinigėliai!

Skundžias žydas ir čigonas, 
Skundžias amatninkas...

Oi litai, oi tai litai, , 
Litai, litai, litytėliai— 
Musų pinigėliai!

Nėra litų negyvensim,
Be laiko pasęsim!

Oi litai, oi tai litai,
Litai, litai, Mtytėliai—
Musų pinigėliai!

Nieko gero netnatysim, —
Kojas pastatysim!

Oi litai, oi tai litai,
Litai, litai, litytėliai— 
Musų pnigčliai!

jums parašyčiau pustuzinį ^re
ceptų ir duočiau įvairiausių vai
stų, tai jųs nuspręstute, kad aš 
puikus daktaras. Bet aš jums 
jokių vaistų neduosiu. Geriau
sia.” jums vaistas — vaikščioti, 
vaikščioti, vaikščioti ir vaikščio
ti!

Paciąntfls. Bet, ponas
daktare...

Daktaras. Na/žinoma, 
žinoma! Pradėsite ginčytis; jųs 
daugiau už mane žinote. Pakar
toju: aš patariu jums daug 
vaikščioti! Kaip galima daugiau 
vaikščioti. Kitaip...

Pacientas. Bet, dakta
re, aš ant kojų...

Dak t a it ą s. Taip, taip! 
Aš iškalno žinau, ką jusi pasa
kysite. Kaip ir visi kiti, jums 
panašus, jųs pradėsite tvirtin
ti, kad daug vaikščiojate. Taip, 
aš jums sakau: vaikščiokite de
šimt kartų daugiau ir...

Pacientas. Bet, daktare, 
mano užsiėmimas...

D a k t a rja s, Na, žinoma, 
užsiėmimas neduoda galimybės. 
Sena pasaka, malonus žmogaus. 
Meskite tąsyk savo užsiėmimą. 
Pasirinkite tokį užsiėmimą, ku
ris duotų jums galimybės ilgiau 
lauke būti, daugiau vaikščioti, 
daugiau fiziniai mankštintis! 
Sveikata, brolau, yra brangesnė 
už visokį užsiėmimą, brangesnė 
už viską, ir apart to... {toks jū
sų užsiėmimas.

Pacientas^ Aš —• laiška- 
nešis...

Daktaras, (susimaišęs): 
A! Ką, Laiškanešis... Hm... kei
sta... Na, dar kartą parodykite 
liežuvį!

PATAIKĖ

Kunigas klausia mažos mer
gaitės :

—Kas tave sutvėrė?
Mergaitė tyli ir nieko nesako. 

Šalia stovinti motina kumštelėjo 
jai į pašonę ir šnibždomis tarė.

—Sakyk, kalvė, sakyk!
Mergaitė garsiai.
—Karvė, kunigėli...

NUGIRDO

Vienas vyras atvyko atiduoti 
paskutinę pagarbą savo miru
siam draugui. Atsikreipęs į kai
myną jis tarė,

—Taip netikėtai numirė ir 
paliko našlę dviejų dešimtų 
penkių metų senumo...

—Atleiskite, man tik dvide
šimt dveji metai, — atsakė verk 
dama našlė. '

ĮRODĖ

Vienas žmogus bandė įrodyti, 
jog žemė nesisuka apie saulę.

“Bet kuriuo budu jųs išaiš
kinsite“, paklausė jo,/ — “tą da
lyką, kad saulė nusileidžia vaka
ruose, o teka rytuose?“

“Tuo,“ — atsakė užsispyrėlis, 
—“kad daejusi iki vakarų. j 
vėl sugrįžta į rytus, o jeigu mes 
jos nematome, tai tik todėl, kad 
ji grįžta, naktį.“

i
* ■

*

Yira sarmata sarmatytis savo
pasitenkinimo.

Wennersten’s

Bohemian Blend
MALT

and

HOPS
Combined

Nuo 1896 
WENNERSTEN’S 
yra prirengtai 
Apynių-S'alyklo sko 
nio.

Todėl, kad salyk
lą ir apyniai yra su 
jungti ir la
bai lengva 
yra pri- 
ren g t i.

1,1 IRMMHS' i • sm"*-*11 ’

Henning Wennersten Inc.
2960 LAVVRENCE AVĖ.. CHICAGO

NAUJIENOS, CMęago,. m.

. Žiežirbos
' - ■ ■■ . ■ ■

Tie laiškai nuo moterų, tais 
laikais, kai moterys nemokėjo 
rašyti!

*
’ \
Mergaitė nelaukia meilės pa 

reiškimo nuo lėlės. Ji myli lėlę 
—tai ir viskas. Tokiu tai būdu ir 
reikia mylėti.

* * .* .
Moterys: sutvėrimai su siela, 

labai mažyte siela.

Phone Boulevard 7<589

Dr. VViIliam Blanchard
1545 W. 47th St., 

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
f specialiai prašalina tape-worm), 
unkštų, reumatizmo ir norvų ne

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

electronic, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare.
h .........................  , U ........................... l/

Dr. Chiropractor ir

ANIELe kaushillas
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagalbą. Patarimas dovanai.

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951 

3252 So. Halsted St.

šeštadienis, rūgs. 20 d., 1924

PERSŪDĖ
Į paskilbusio dlaktaro ofisą įei

na jaunas vyras^su paniurusiu 
veidu, ir nuvargusiai atsisėda į 
krėslą.

Daktaras pažiurėjo į ligonio 
veidą ir sumurmėjo sau po nor 
šia; “Vėl mažakraujis!” ir im
damas jam už rankos sako: 
‘'Parodykite liežuvį! Hm! ne vi
sai švaruš. Pulsas!... silpnas4 ne
rviškas... (Išleisdamas ligonio 
ranką, ima autoritetingai kalbė
ti) i . t »

“Sena istorija! Žmonės nori 
gyventi be tyro oro: bet ar tai 
galima?! Jus matote, mano mie- 
las, koks aš sveikas? Įsidėmiki- 
te, aš irgi bučiau tokioj pat pa
dėty kaip jus, jeigu visą dieną 
sėdėčiau ofise. Jums reikia tyro 
oro, jaunas žmogau! Taip, tyro 
oro ir ilgų pasivaikščiojimų! 
Jus privalote kuoilgiausia pasi- j 
likti lauke. žinoma, jeigu aš
■ ■ ------------------------------------ ■

UŽĖJO DALGIS ANT AK
MENS.

R a u d o n p I a; u lč i s. Jū
sų, mano brangusai, tur būt, 
nebuvo tuo laiku, kai Dievas 
plaukus dalino?

Plikis. Ne, aš buvau, bet 
pa'sivėlinau ateiti. , Ir kddangi 
Dievas beturėjo tik raudonus 
plaukus, tai aš nusitariau pasi
likti plikagalvi^: ,

DOROTHY STYLE SHOP
3401 So. Halsted St.

PRANEŠIMAS
Visiems musų kostumeriams ir 
darugams. Mefs turime pilną pa
sirinkimą šiam sezonui: kautų, 
sveterių, dresių. Geriausio mate- 
riolo ir vėliausių stylių. Taipgi 
vaikų kautai ir dreses. Musų par
davinėtojas: Marie Jocius ir Fran- 
ces Burba .maloniai parodys jums 
musų atidarymą rudeninio išpar
davimo tavorus;

Dorothy Style Stop
3401 So. Halsted St.L. -.... - į - - . J

Akinių pritaisymo mene
20 mėty prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

♦ LITTLE — 
SPINOGPAPHS

1 * 1,111 « 

Jūsų buvęs senas 
Prietelis Patarėjas

Rusiškos ir Turkiškos

Kiekvienas žmogus 
skundžiasi dėl savo 
atminties, bet tik 
keletas dėl savo nuo
sprendžio.

Geras nusprendimas 
yra labai daug vertas 
visokiuose atsitikimuo
se.

Pasirinkimas Chi
ropractor, kad prižiū
rėjus jus kuomet jųs 
sergate, yra geras nu
sprendimas.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

7 1645 W. 47 Chicago, III.
Tel. Boulevard 7006

Valandos nuo-2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną

BUVO PRIVERSTA AP
LEISTI NAMŲ DARBį

Sergantis vyras turėdavo 
atlikti jos namų darbą. Vi
sai atgavo sveikatą varto
jant Lydia E. Pinkham’s 

Vegetable Compound.

buvau nusilpusi
South Bend, Indiana. —1 Aš visai 

ir turėjau didelius 
skausmus nugaro
je. Aš buvau taip 
skaudi, kad vos 
tik galėjau pasi
valkioti ir visai 
negalėjau dirbti 
namų darbo. Mano 
vyras dirbo visą 
dieną šapoje, pa
rėjęs namo padė
davo man mano 
darbe. Daktarai 
pasakė, kad aš tu

riu'moteriškų ligų silpnumą, kad nė
ra kitos pagelbos, kaip tik padaryti 
operaciją, suprantama, tas kainuotų 
daug’ pinigų. Mano vyras išgirdo 
apie Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound dirbtuvėje ir vieną naktį 
jis sustojo aptiekoje ir nupirko man 
vieną butelį. Aš buvau pradėjusi 
manyti, kad jau man pagelbos nėra, 
bet aš išvartojau tris butelius ir aš 
dabar jaučiuosi kaip tik gimusi. Kai
na už tris butelius nebuvo tokia, kiek 
užmokėdavau daktarams. Aš neturiu 
žodžių išgyrimui Lydia E. Vegetable 
Compound”. — Mrs. Dora Osborne, 
430 Shermkn Avė., South Bentd, Ind.

Moterys kurios turi silpnumus, pri
valėtų vartott.v^yjlia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound tuojau. Parda
vimui pas visus apjiekorius visur.

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 12 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

2347 W. North Avė.
Kampas Western Avė. 

CHICAGO, ILL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius. '

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraują 
inkstų, pūslės ir šlapumo U- 
W.

1 o
prlvatiiką gydymai kambarių

čia atėję gauna 
geriausi Ameriko
nišką i* ’^ope- 
jišką bužą gydy
mo. Diddlį skai
čius žmotjfrą U«y- 
domų kasdien per 
Dr. Ros*, sutei
kia progą duoti 
geriausi medikai) 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą- Visiška pe 

slapti* yra užtikrinta.
Dr. B. M. Ross,

85 So. Dearbom Street, 
kampa* Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metą toje pačioje vieloj* 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrą. 
Priėmimo kambarys 618 dėl moterų 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki I 

vai. vakare. Nedėlioj aut 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. vpanedėlyj, sereck.^t L 
•ubatoje nuo 10 vau. ryt* 
iki 8 vai. vakare.

. Maudynės . •
Atdaros dieną ir naktį.

Vanos, lietaus ir marių druskos 
maudynės. Ruimai ir lovos dėl nak
vynės.

Specialės rusiškos maudynės dėl 
motenj seredoms.
Sayininkai Z. SAPERSTEIN & SONS' 

1115-17 So. Paulina St.
Tarpe Taylor ir Roosevelt Rd.

Phone West 1511 Chicago, III.

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite •’avęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

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

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

Jusliu Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

Lytiškos Ligos 9ali 
Būti Išgydytos'

Ar sergate lytiška ligd, kuri pada
ro jumis netinkamu prie darbo ir 
pasilinksminimo. Ar esate vienas 
didelės armijos, kurie kenčiate ty
lėdami nuo lytiškų ligų?

Dr. W. R. 
Register,

109 N. Dearborn 
Street.

Kiekvjeno sergančio 
žmogaus draugas. 

Mano geriausias pa
tyrimas. “Nei vieno 
dolerio nereikia mo
kėti, kol nebus pa
sekmių.”

Gyduolės išskiria
mos.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Neužginžija- 
per patyrusius 
daktarus, kurie 

mus faktas išgy
ti irba laboratori
jose, egzaminuo- 
dymo visokių ligų 
jant kraują ir iš
tiriant per mik
roskopą, prašali-1 
nant visus klini
kos simptomus. 
Nei vienas žmo
gus nėra liuesas 
nuo užsikrėtimų, 
bet prie dabarti
nio žinojimo gy
dymo nei vienas 
neturi sirgti. Jei 
nesate išgydyti, 
tai vien tik yra 
todėl, kad apleido 
te gydymą, arba 
buvote i gydomas 
nepatyrusių gy
dytojų, arba gy
dymas buvo labai 
trumpas/ Neda- 
leiskite, kad liga 
ilgai butų jūsų 
kraujuje — išva

lykite jj; ateikite pas mane, padarysiu 
viską kas yra galima, kad tik jums su
grąžinti sveikatą. Gal tiktai esate per 
pusę išgydytas ir gyvenate nuolatinėje 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. Ne 
atidėliokit. Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury naikindama kūno, narvelius, 
emagenų, nervų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, ir kitus kūno organus. Bukite at
sargus ir dabokite gamtos patvarkymus. 
Atminkite, kad sveikata yra jūsų bran
giausias turtas, jūsų kapitalas — nedaro 
skirtumo kiek jus sugaišite laiko arba 
pinigų užlaikymui sveikatos, nes tas 
jums labiau apsimokės, negu kas nors ki
tas. Beveik visi atsitikimai kataro, Reu
matizmo, Neuritis, Bronchitis, Astma, 
Mažukraujistės, Skaudulių, Egzemos, Pso- 
raiąis, Slinkimo plaukų, ' Pasididinusių 
gružolų, Skrupulų ir t.t. yra pasekmė 
neišvalyto ir užsikrėtusio kraujo,, kurj 
galima greitai išvalyti su pagelba gy
dymo.

f..........  I I ................ I' ■

KUOMET JŲS SERGATE
Pirmutinis dalykas jųs norite žinoti “Kur surasti gerą gydytoją” 

Jei jųs pasuksite savo žingsnius linkui Griswold Medical Office, 544 
Woodward Avė., Detroit,- Mich., jųs čia surasite Atsakanti Specialistą 
kokio jums reikia, be trukdymo laiko.

Kuomet jųs atlankysite Grisvvold Medical Office jųs surasite, kad 
čia gydytojas yra labai atsargus suradime tikro diagnozo jūsų ligos; 
tai yra suradime kur ir kodėl jųs sergate, šis ofisas yra prirengtas 
su mokslišliškais aparatais, taip, kad jei jųs reikalaujate Kraujo Eg- 
zaminacijos, Chemiško Analyzo šlapumo, ir X-Ray Egzaminacijos, ar
ba ko nors kito jums butų reikalinga, šis gydytojas yra prisirengęs 
patarnauti jums. Su pagelba šitų išbandymų, labaratorijos raportų ir 
jo žinojimo, jis prašalina pavojų padarymui klaidų.

Gydytojas pasakys jums kjeK jis rokuos už išgydymą. Nei vienas 
neturi šalintis kas link piniginių dalykų. Kiekvienas gali gauti gydy
tojaus pagelbą ir mokėtojas savaitę arba mėnesį, taip kaip jis gali. 
Gydytojaus mokestis yra tokia maža, todėl, kad jis turi didelę prak
tiką, nei vienas sergantis neturi abejoti atlankyti jj.

Eikit pas jj ir pasveikite. Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
GRISW0LD MEDICAL OFFICE

GRISWOLD MEDICAL OFFICE, 544 Woodward Av., Detroit. Mich. 
Netoli Congress S t., vienas blokas j pietus nuo City Hali

Ofiso vai. nuo 9 r. iki 8 v. v. kasdien. Nedėlioj nuo 10 r. iki 1 v. p. p. 
V-

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius tai

kus
Ar atmintis po truputi mažąja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip jr smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Ave^'
Kampas 18 gatvės

Ant ♦ rečio augšto virš Platto ap- 
tiekos t am nariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos j uo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimami ligonių

X-RAY EGZ'AMINACIJA $1.00
Vyrai ir 
moterys ne 
Žiūrint kaip 
ilgai jųs 
kenčiate ir 
ką kiti dak 
tarai paša 
kė jum s, 
ateikite i r 
tegul X - 
Ray pasa
ko tiesą.

Moksliškas egzaminavimas su moder
nišku X-Ray prašalina klaidas ~ su
teikia geras informacijas, nes yra ma
tomi sergantys organai. Egzamina
vimas nekenksmingas, neskaudus ir 
nereikia nusiimti rūbų.

Ar turite skaudamą skilvį, krutinę, 
nugarą, galvos skaudėjimą, galvosūkį, 
užkietėjimą vidurių, prastą apetitą, 
reumatizmą, asthma, odos ligas, rup- 
turą, inkstų arba skilvio ligas, ner
vingumą, chroniškas arba privatiškas 
ligas? Jei norite gerų pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi vėliausi čiepa' 
ir serum yra suteikiama, įskaitan. 
“60G arba 914” nuo kraujo užnuodiji- 
mo. ’

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venous įčirškimas (į kraują), sutei
kia gerą pagelbą tūkstančiams ser
gančių. Puikus gydymas bile nuo ko
kios ligos kur tik dasiekia kraują. Ne
žiūrint kiek jųs išleidote ir nieko ne
gelbėjo, ateikite ir gaukite tiesą išgy
dyme. Atsineškite šį skelbimą su sa
vim ir gausite dykai kraujo spaudimą 
išbandymą su X-Ray egzaminacija.

Valandos nuo 9 ryto iki J} vak. Pa- 
nedėly, seredoj ir subatoj nth» 9 ryto 
iki 8 v. nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dien.

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
Dr. R. G. McCarthy,

505 S. State St. kampas Congress, 
2 auirštas. Chicago. III.

Traukimas. dantų be skauam*. 
Bridge geriaušhr aukso. Su trriav 
pleitom galima valgyti kiečiausią tnai 
stą. Garahtuojame visųllavo darbų, b 
žema* musų kainas. Sergėkite *av» 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

DR. VAITUSH/O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Specialė 
atyda atkreipiama j mokyklos vai
kus.
Vai: 10 iki 8 v, Ned, 10 iki 1 p. p.

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

Apsisaugokit daktarų ir studentų, ku
rie slepiasi garsiai skambančiomis klini
komis, institutų arba laboratorijų; jūsų 
sveikata yra brangesnė, kad ją atiduoti 
nepatyrusiems daktarams. Pas mane gau
site gerą ir teisingą gydymą; prisidėk!, 
te prie eilių užganėdintų ir Unksmių 
pacijentų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisą. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Serum, čiepinj, Bakterini, Anti- 
toksini, taipgi specialius intravenous gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originales Europiškas gyduoles “606” 
ir “914”.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvienu ken
čiančiu vyru, kurie serga nuo užsisenė- 
jusių ligų, Nervd, Kraujo, Oodos, Pūslės, 
Išėjimo žarnos/'taipgi slaptų ligų. Mano 
35 metų pasefyiingo gydymo, aš atgavau 
sveikatą dėl daugelio nusiminusių ir nu
stojusių vilties vyru-

Nežudyk daugiau laiko nei pinigų ne- 
žinoirniems daktarams, ateikite ir dasiži- 
nokite tiesos apią savo nesveikatą. Egza
minuoju su pagelba X-Ray ir mikros
kopo—o kada yra reikalas dėl galutino 
ištyrimo ligos ir užtikrinimo gero gydy
mo—taipgi egzaminuoju kraują, šlapumą, 
ir t.t.

Patarimas dykai ir užlaikoma slapty
bėje.

Mes kalbame lietuviškai.

Valandos nuo 9 ryto iki 5:80 po pie
tų, kasdien. Utarninke, Seredoj ir Suba
toj vakarais iki 8 valandai.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet.

Dr. W. R. Register
109 N. Dearbom St., Chicago, III.

. (Imkite elevatori iki 12 augšto)
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