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Teroras Gruzijoje 
nesiliauja

Gailės patvirtintas Meksi
kos prezidentu

t -

Daug žmonių žuvo rusų bandi
tams sukulus traukinį

LAIMINGAI PASIEKĘ SIAUR8S AMERIKĄ.

Paveikslėlis parodo Jungtinių Valstijų lakūnus, kai jie, apkeliavę aeroplanais aplink pa
saulį, pasiekė vėl Amerikos kontinanta, atskridę .iš Grenlandijos į Ice Tickte, Labradore. *

Peliy armijos bėga iš 
bado sričių Rusijoj

Maisto ieškodamos jos,, kelda
mos didžlausį trukšmų, slen
ka Lenkų sienos linkui.

“Cekos” masinis žmonių 
skerdimas Gruzijoj

475 paskersti žmonės suversta 
vienon duobėn ir užberta kal
kėmis.

Gruzijoj viešpatauja
bolševikų teroras

Raudonarmiečiai, kurių vis dau
giau gabenama, šaudo sukilė
lius ir plėšia miestus.

KONSTANTINOPOLIS, ni ur
ki ja, nigs. 26. Sovietų raudo
narmiečių būriai vis dar tebega- 
benami laivais į Batumų ir iš 
jų daroma baudžiamos ekspedi
cijos prieš Gruzijos sukilėlius, 
kurių ikišiol nedaug beliko. Su
kilėliai ir įtariamieji agudomi
ir vietoj šaudomi arba į kalėji
mus grūdami. Visame krašte 
siaučia teroras.

Sovietų kareiviai plėšia mies
telius, kai. kur dagi krautuvių 
duris išima, ir savininkai priver
sti gelbėtis pabėgimu. Pirkliai 
verčiami mokėti bolševikafns 
kontribucijas.

Sovietų vyriausybė maža kam 
iš svetimšalių duoda leidimą iš
važiuoti. Pakraščio laivų įgu
loms aštriai įsakyta tylėti.

mctiva, dešimt pastrz/terinių Ir 
prekių vagonų nuvirto žemyn
nuo pylimo.

Sužeistieji buvo specialiu 
traukiniu pargabenti Maskvon

Tai jau antras toks atsitiki
mas toj geležinkelio linijoj bė
giu ne pilnai ^mėnesio laiko. 
Rugpiučio 28 dieną banditų sai
ką sukulė tokiu pat buuu greitą
jį Odesos-Maskvoa traukinį, 130 
verstų nuo Odesos,. kur ketu
riasdešimt žmoniį buvo užmuš-

Pilietinis karas Kinuose
Feng Ju-Hsiango armija žygiuo

ja didžiosios sienos linkui.
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Atsukit savo laik- Lietuvos kaimietė papio- 
rodžių rodykus - mimi

atgal Ve S8V0 SUUŲ

Dideli tvanai Francijoj
Visas Ronos upės klonis patvi

nęs; Lyono mieste laivų sta
tykla užlieta.

LYONAS, Franci ja,* rūgs. 26. 
— Potvinys Ronąs upės klony 
šiame distrikte (įiros vis pavo
jingesnis. Lyono laivų statyklų 
dalis jau dabar užlieta, tuo tar
pu lietus vis nesiliauja. Gele
žinkelių vyriausybė sako, kad

Meksikos kongresas pa-:* 
tvirtino išrinkimą Calles'o

atsteigti susisiekimui su Maę- 
seillės miestu užims mažiausiai 

•savaitę laiko.
Smarki audra Bretanėj*

VANES, Framciją, rūgs. 26.

MUKDENAS, Mandžrlrija, 
•rūgs. 26. — pranešama, kad di
delė armija, kuriai vadovauja 
Čihii provincijos generolas' Fcng 
Ju-Hsiang. centraj.inės Valdžios 
rėmėjas, žygiuojanti ant Kiu- 
oęlkau tięs didžiąją siena, pen
kiasdešimt mylių j pietvakarius 
nuo Jehol ir apie septyniasde
šimt mylių į šiaurėryčius nuo 
Pekino.
Tikrina svetimšaliams apsaugų’

PEKINAS, rūgs. 26. — Peki
no valdžios kariuomenės vadas 
gen. Vu Pei-fu išleido šiandie 
paskelbimą paireikšdamas, kad 
svetimšalių gyvastis ir turtas 
busią pilnai apsaugoti.
x [Užsienio pasiuntinybės Peki

ne vakar pasiuntė Kinų užsie
nio reikalų ministerijai ir Man- 
džurijos kariniam valdovui 
Čang Tso-linui bendrą notą, pa
reikšdamas, kad jeigu dėl Kinų

Šią šeštadibnio-sekmadienio na
ktį baigiasi dienos švie5X>c 
taupymas.

Ji buvo našlė, ir norėdama iš
tekėti už savo mylimo, papil
dė baisų darbų.

' MASKVA, rūgs. 3. |E]. — 
Volynijos ir Podolės guberni
jose pasirodė laukuose, di
džiausios pelių armijos, pama
žu slenkančios Lenkijos sienos 
link. Vietinė valdžia prašiusi 
atsiųsti nuodingų^dujų ir ka
riuomenę kovai su pelėmis, bė
gančiomis iš badaujančių cent- 
ralinės Rusijos sričių ir ieškan
čioms maisto. 'V-

Charkovo “Pravdos” kores
pondentas taip aprašo vienų iš 
tokių pelių armijų: armija ma
tyti jau i.š tolo, nes dideli bū
riai gervių, varnų, vanagėlių 
ir kitų paukščių lekia viršun 
jų. Pelėdos, lapės, žebenkštys 
naikina jas be paliovos, bet iš
rodo, kad pelių skaičius sta
čiai akyse auga. Pelių armijos 
kartais siekia vieno kilometro 
platumo ir dviejų kilometrų 
ilgio, nuolat klykdamos ir kel
damos didžiausių triukšmų. 
Gyventojai bėga1 iš kaimų, per 
kuriuos eina tokios pelių armi
jos.

BERLINAS, rūgs. 26. —Bol
ševikų terorui prasidėjus Gru
zijoj, 475 “čekos” sušaudyti 
gruzinų sukilėliai 'buvo sumes
ti viehon didelėn duobėn, iškas- 
ton netoli Tifliso.

Manoma, kad tarne skaičiuje 
buvo nemaža įkaitų, bet jų pa
žinti negalima, kadangi lavonai 
buvo užberti negesintomis kai
li ėmli s.

Del didelio žmonių1 pasipikti
nimo' tokiu budelių dat bu, tokiu 
masiniu žmonių skerdimu, “če
ką“ paskelbė, kad įkaitai buvę 
“pe^ klaidą“ sušaudyti.

ERELIS NUGALĖJO ORLAIVĮ

RYGA, Latvija, rugsėjo 26. 
[F]. — Kauno laikraščiai iš
spausdino sensacingą žinių apie 
vienų kaimietę, kuri baisiu bil
du užmušus savo vienuolikos 
metų sūnų, iš jo kūno darė 
muilų. »•

Ta moteriškė, nužudžiusi sa
vo sūnų, buvo našlė, ir norėjo 
ištekėti už vieno jauno kai
miečio. Jos jaunikis tečiaus 
reikalavo, kad ji pirma atsi
kratytų savo sūnaus, užmuš
tų jį, o tik tada jis ją vesiąs.

Našlės sūnūs betgi nugirdo 
motinos pasikalbėjimų su savo 
jaunikiu ir, nusigandęs, pabė
go pas savo dėdę, kuriam ir 
papasakojo, ką girdėjęs, bū
tent, kad motina sutikus jį pa

rpianti. Dėdė tečiaus nenorėjo 
ir neilgai trukus j tikėti vaiko pasakojimui ir lie- 

___ •• ..

šią šeštadienio naktį baigiasi 
“dienos šviesos taupymo“ lai
kas — laikrodžių rodyklei grįž
ta vėl vienų valandą atgal — iki 
ateinančių mėtų pavasario.

Kad rytoj, tai yra sekmadie
nio rytų/ galėtumėt ramiai sau 
dar vieną valandą ilgimi s’nus- 
telėt, vadinas, kad savo papra
timu neatsikeltumėt per anksti, 
eidami šią naktį gulti savo laik
rodžio rodyklą atsukite lygiai 
visą valandą atgal.

Egipto ir Anglijos konfe
rencijos dol Sudano
LONDONAS, rūgs. 26. — 

Egipto premjeras Said: Zaglųj 
Paša veda pasikalbėjimus fsu 
ministeriu (jlirmininku MacDo- 
naldu Sudano ir tolygiais kitais 
klausimais. Pasikalbėjimai pra
sidėjo vakar ir bus atnaujinti 
pirmadienį.

GAISRAS PUSĘ MIESTELIO 
NUŠLAVĖ

FAIRBANKS, Alaska, rūgs. 
26. — Miestely Tanana vakar 
kilo gaisras Grand viešbuty. 
Iš čia ugnis smarkiai išsiplėtė į Į 
kitus namus i 
pusė miestelio išdegė. v

KOVA SU PROHIBICIJOS
LAUŽYTOJAIS

MILWAUKEE, W>x, rūgs. 
26. — Prohibicijos agentai pa
darė kratą Fort Atkinson Beve- 
rage kompanijos įstaigoj, kon
fiskavo apie 25,000 galonus tik-1
ro alaus ir suėmė dvidešimt! 
žmonių. * ’

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
26. — Meksikos kongresas va
kar patvirtino išrinkimų Plu- 
tarco Calles’o respublikos prezi
dentu. Naujai išrinktasis pre
zidentas šiuo tarpu yra Euro
poj.

Meksikos-Francijos ’konvifc.cija.
MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 

26. — Francijos ministeris 
Perrier ir Meksokos finansų 
ministeris Pani pasirašė kon
venciją, kuria einant Meksika 
turės atlyginti nuostolius, pada
rytus Francijos piliečiams Mek
sikos revoliucijų audrose nuo 
1910 iki 1920 metų.

15 žmonių žuvo, bandi
tams sukalus traukinį

I5e to dvidešimt penki pasažie- 
riai mirtinai ir keturiasde
šimt trys pavojingai sužeisti.

ODESA, Rusija, rūgs. 26. — 
Maskvos-Odesos geležinkelio li
nijoj Šiandie įvyko L>a.i»i ptvsa- 
žierinio traukinio katastrofa, 
pagimdyta plėšikų bandos. Ka
tastrofoj penkiolika žmonių už
mušta, dvidešimt penki mirti
nai, ir keturiasdešimt trys pavo
jingai sužeisti. Tarp užmuštų 
yra penkios moterys.

Sudaužymas traukinio įvyko 
apie 200 verstų nuo Maskvos, j

Banditai buvo išdraskę gele- j 
žinkelio bėgius ir dėl to loko-

— Visu Bretanės pajūriu siau
čia nepaprastai smarki audra ir 
lietus srautais pila. Jūrės taip 
įsismarkavusios, kad joks žve- 
jis nedrįsta apleisti uostą.

_______________ > \

Vokietija protestuoja dėl 
26 nuoš. muito

Nori, kad Francija tą muitą 
‘ Vokiečių prekėms panaikin

tų.

PARYŽIUS, rūgs. 26. — Vo
kietijos charge d’affaires šian
die įteikė Francijos valdžnųi 
oficialį protestų prieš franculų 
nutarimų imti, pradedant nuo 
spalio menesio 1 dienos, 2o% 
muito nuo visų Francijon ga
benamų Vokietijos prekių. Vo
kietija reikalauja, kad toksai 
muitas butų panaikintas.

STUDENTAI, KUR MOKOSI 
LATYNŲ KALBOS, 

GABESNI.
f * *

NICW YOKKAS, rūgs. 2 <5. ----
Amerikos Klasikų sąjunga (Cla- 
ssical League), per keletą metų 
tyrusi dalyką, dabar paskelbia, 
kad mokiniai, kurie mokosi la^y- 
nų kalbos, viršiją latynų kalbos 
nesimokančius mokinius ir ki
tuose dalykuose. Ta klasikų są
junga suradus, kad latynų gru
pės studentai savo mokslingu
mu viršiją ne-latyn i įlinkus apie 
13 nuošimčių.

tarpusavio kovų svetimšaliai 
nukentėtų savo gyvastim ar tur
tu, atsakomos Kinų yyriausybės 
turės už tai atsakyti.]

ša/ighajaus fronte tyla.
šanghajus, Kinai, mgs. 26.— 

Kovos fronte j vakarus nuo šan- 
ghajatis, kąme dvi priešininkų 
armijos kaujasi dėl užvaldymo 
miesto, šiandie buvo tylu, te- 
čiau buvo matyt, kad užpuolikų 
Kiangsu armija stropiai stipri
na savo frontą arti Taihu eže
ro, ruošdamos ofensivai prieš 

Šahghajų ginančią Čekiango ar
mijų.
čang Tso-linas sumušiu čihii 

kariuomenę.
MUKDENAS, Mandžuirija, 

rūgs. 26. — Pranešimai skelbia, 
kad Mandžurijos vado Čang 
Tso-lino kariuomenė vakar, po 
aštuonias valandas besitęsusios 
batalijos, sumušęs Čihii armiją 
tarp čihfengo ir Jeholo. Čihlo jė
gos, viso 9006 žmonių, bėgą. 
Oficialiai patvirtinama, kad 
čaoj angas buvęs paimtas rugsė
jo 23 dieną.
čangas pasirašęs sutarti su so-

’ vietų Rusija. ♦
Pranešama, kad Mandžurijos 

valdovas Čang Tso-linas pasira- 
sęs sutartį su sovietų /Rusija. 
Kinų Rytų geležinkelis, einant 
sutartim, pasiliksiąs bendroj Ki
nų ir Rusų kontrolėj. Sutarties 
sąlygos aplamai esą palankes
nės nei pasirašytos Pekino lai
kinos sutarties sąlygos.
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ORAS
Chicago ir apielinke — šian

die galima laukti lietaus; daug 
vėsiau į pavakarį; 
šiaurvakaris vėjas.

Vakar temperatūra 
siekė 74 laips. F.

šiandie saulė teka 
džiasi 6:43 vai.

Aplinkėse Dardoni, prie šiaur
vakarinio Indijos rul>ežiaus te

ikiantį anglų orla'ivį užpuolė di- 
Idelis erelis, kuris stojo kovon su 
orlaivio vedėju; šisai po va
landai negalėdamas nusikratyti 
užpuoliko, tufrčjo su orlaiviu nu
sileisti žemėn. * •* • v

Tai pirmas aviacijos istorijoj 
toks atsitikimas, kad orlaivis 
turėjo pasiduot ėreliui. Pirmu 
kartu erelis užpuolė frančuzą 
oraivininkų dar prieš Didįjį Ka
rą, kada kapitonas Vedrines lė
kė Pirenčjų kalnais. Tada jam 
Irgi teko kovot su užpuoliku, 
bet paleidus motorų visų jėga, 
pasisekė pabėgti.

Antru kartu francuzas^orlai- 
vininkas Gilbert,; irgi ties .tais 
pačiais kalnais buvo; užpulta^ di
delio erelio, ir kova jau buvo 
atkaklesnė, nęs erelis taikėsi 
suleist savo nagus jo galvon. 
Orlaivininkas negalėdamas a- 

Ibiem rankom gintis, nes turėjo 
I valdyti vairą, betgi viena ran
ka 'išsitraukęs revolverį, keliais 
šūviais savo užpuoliką nusikra
tė. , ■; ' • '

Dabar jau teko leistis žemyn, 
nes kitokio išėjimo nesurasta.

pė jam grįšti pamo pas moti- 
nų-

Tų pačių naktį motina savo 
sūnų papiovė ir iš jo lavono 
ėmė virinti muilų.

Piktadarybe veikiai išėjo į 
aikštę. Dėdė mat, nors ir ne
tikėjoj kų vaikas jam buvo 
pasakojęs, bet vis tiek susirū
pino. Ant rytojaus jis nuėjo 
pas našlę — ji buvo jo miru- 

vidutinai rio brolio pati — pasižiūrėti.
| Ir jis nusigando, pamatęs iš 

6:40, Ici- skrynutės kyšančias negyvo 
• vaiko rankutes.

Dede tuojau pranešė polici
jai ir motina su savo kavalie
rium tuojau buvo suimti. Vai-

stiprokas

PINIGŲ KURSAS
ni7ųne''m®u8)OkaU:’užŽf25A)00^- ko. dė<IS papasakojo policijai, 
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos kad kai jo brolio sūnelis bu- 
pinigais šitaip: 1---- -—---- •• •- ------—

Anglijos, 1 sv. sterlingų
Belgijos, 100 frankų .....
Danijos, 100 kronų ....
Italijos, 100 Hrų ..........
Francijos, 100 frankų ...
Norvegijos, 100 kronų .
Olandijos, 100 florinų ...
Suomijos, 100 inarkių ...
Švedijos, 100 kronų ......
Šveicarijos, 100 frankų .

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 sakome, kad greitesnio budo 
tūo 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.

Naujeny Telegrafinės Pinigy Perlaidos kai
nuoja daugiau negu paprastos tik

50 CENTŲ

NAUJIENOS

$4.46 vęs atbc“^s Pas JI ir Papasa- 
$4^83 kojęs, kad girdėjęs motiną su- 

.... tikus jį papiauti, tai jis jokiu 
$5.28 budu negalėjęs tam tikėti. Jis 

.... $14.00 pasijuokęs iš vaiko, sakyda- 

.... $$2.52 motina tik norinti jį 

...... $26.62 pagązdinti, kad jis jos neklau
sąs. Ir jis pasiuntęs vaiką na- 

įmo, užtikrinęs jį, kad motina 
jokiu budu negali tokio bai
saus darbo padaryti.

Rpf d pele apsiriko: molina 
sūnų paplovė.

BRITŲ KARIUOMENĖ MODU
LE TRAUKIAS PRIEŠ

TURKUS.

$19.00

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litu kursas skai
tant Anie rikes doleriais yrą skaito
mas šitaip:

50 litu
100 litų 
200 litų 
300, litų 
400 litų 
500 ‘ 
600 
700 
800 
900 

1000 litų

litų 
litų 
litų 
liti

$5.50
10.50
20.75
31.00
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25 26. — '

102.75 britU 0ficierM

BAGDADAS, Turkija, nigs. 
Turkų jėgų spiriamas, 

j vedamas vietos 
‘Vriev šitos sumoskreikia" pridėtT 25 kariuomenės batalionas traukia- 
centai pašto išalidų už kožną siuntini.1 sį j Amadia, 65 mylios į šiaur- 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50! / . " ,
centų daugiau. vakarius nuo Mosulo.

1739 So. Halsted St., Chicago, I1L
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S. L FABION AS C0<
Dar iš rusų paliki

(Musų korespondento)

Muzika

Tol. Dearborn 9057

Cor.

įlydė* Park 8395

Chicago, Illinois

yra 
pav.

ir i- 
kilo

Kaune jau pradėjo 
vaikščioti autobusai

>036 
nuo

Kviečiame visus 
patenkinti.

žmones
negaudavo 

kadangi 
visuomet 
nes, mat, 

su stores- 
priežas- 

ėmė labai 
žiūrėti į tur-

(š Ne Taip Dar Tolimos Žana 
vykų Gyvenimo Praeities

gale 
ir šiokia tokia 
susirinkimams 

kartais nę visiems

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Are.

2 iki 7 vak.’ Tel. Pullman 5147

regis, ne
atvyko į Šakius au- 
— vidaus reikalų ir

tupėdamas ko vežti tfaulįia puo 
stoties arba iš miestu visąi tuš
čios—be pasažięrių, Iš ko aišku, 
kąd iki šiol veikiąušjai kopkei 
autobusai bus didelis konkuren
tas. Jei jau dabar iš pačios 
pradžios, kuomet teyaikščioja 
tik 3 autobusai, o konkei ♦ jau 
trūksta pasąžierių, tai kada ne- 
užilgio jų vaikščios .keliolika ne
tik mieste, bet priemiesčiuos, 
tai tada kenkei bus visai riestai 
iM veikiausiai jai visai bus ga
las.—Lietuvos darbininkas.

run3wic
PHONOGRAFAS IR RADIOLA IŠVIENO, NAUJAS 

' S INSTRUMENTAS

M iki $650

HELEN BELMEW JERRY 
Lietuve Advokate 

4454 So. Western Avė.
Telefonas Lafayette 4089 

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

PAS MUS. TAS JUMS BUS 
ANT NAUDOS.

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

Tel. ‘Central 6390
Vnk 3223 S Hahtcd St Chicago 

; Tai. Ynrdf« 4C.S1

Kadangi iš plačiosios Zanavy
kuos daugybe brolių darbininkų 
yra įšvykusių Amerikon, kurie 
anglių kasyklose ir šiaip įvai
riuose fabrikuose sunkiai dirb
dami, vis tik šiandie savo min
tyje neretai atsimena šį palik
tąjį savo gimti n j kraštą, todėl 
tikiu, kad “Naujienų” Redakci
ja paskelbs šį raštą draugų dar
bininkų ir lietuviškos visuome
nės žiniai.

Brunstvich Radiola V 
No. 260 W

Combining the world-noted 
Brunswick phonograph with 
the superlative in radio—the 
Radiola Super-Hcterodyne.

Rlumingo ir Apšildymo {rengimai 
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 Milvraukee Avė. and 
. 461 N. Halsted St.

Haym’arkct 1018. ITaymarkot 4251

J. P. WA1TCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516(3 
127 N. Dearborn StM 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

1 Tel.: Pullman 6377

Kaunas.
mo laikų Kaune Lietuvos laiki
nėje sostinėje visoks susisieki
mas tebuvo visai nekoks. Pa
čiam mieste vietoje elektrinio 
tramvajaus nuo gelžkeiio sto
ties iki Rotušės Aikštės kursavo 
arkliais traukiami vagonėliai, 
kaip kauniečiai lig tai su kokia 
panieka vadina “konske”. Be 
tos garsiosios "konkės” po mies
tą ir priemiesčius kursavo leng
vieji ir sufnkieji vežikai ir ret
karčiais automobiliai (daugiau- 
sa valdiški).

Gi vokiečiai laike savo okupa- 
lijos iš Panemunės iki Aleksoto 
pagal*Nemunų prayecĮė siaurąjį 
gelžkelįuką žmones vežioti, kur 
riuo traukinėliai iki 4922 m. į 
abu gąlu ^tevaikščiojo tik vieną 
kartą į valandą. Gi nuo 1922 
m. ir iki šiol ininėtasis traukinė-’ 
lis jau vaikščioja kas pusvalan
dis — todėl iki šiol tas siaurojo 
gelžkeiio'traukinėlis susisiekimo 
strityje kauniečiams teikė dau
giausia patogumo.

Paskiausiuoju laiku Kaune su
sisiekimas eina geryn, būtent? 
pirmose šio rugsėjo mėnesio die
nose pra<lėjo vaikščioti. autobu
sai (dideli automobiliai). Pra
džioje kulkas* tekursuoja tik 3 
autobusai ir tevaikščioja tik nuo 
gelžkeiio stųties iki Rotušės aik-

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001 

Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775
6-8 v. v. apart Panedėlio ir

Pėtnyčios.

įt^. Mokesnį už pravažiavimą 
puo gelžkeiio stojęs iki Rotu
šės ima 50 cęptų (|ieįę pat kiek 
ima ir konkę).:

Ką tik pksirodžįusieji Kaupo 
gatvėse' autobusai kaip tenka 
pastebėti iš pirmųjų jų kursą vį- 
mo dienų turės gcjrą pasiseki
mą. Kur tik jie nevažiuoja, o 
ypač jei važiuoja nuo stoties vi
sada luina prisikimšę žmonėmis, 
o tuo pačių metu stovinčios 
priešais stotį konkės negali su
laukti važiuotojų įr neretai ne-

Pianai, Victrolos, PJionografai, Radio 
parsiduoda ant lengvu išmokėjimų. Pi- 
anų kainos

. nuo $125 iki $900

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

lengvomis išlygomis.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. V/.-.shington St. Room 911 
Tel. 'Central 6200 

Cicero Utaminko vakare
1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5
Ant Bridgepo/to Seredoj i 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v, 
323b .„S. IIalsi. d St. 'I Boul <.737 B

T ■'M* '*

Tel. Lafayette 4228
Phimbinb, Heating

Kaiko Betyvis, lietuviams visadoa 
patarnauju kuogeriąusiai

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

Atydai namų jėškotojams 
Mes pastatysime ant jūsų loto grą
žą 5'Jkambarių mūrinį bungalovv, 
$1000 įmokėti, išmokėjimais $4400 

A. & P.CONSTRUCTION CO. < 
936 W. 79th St. arba telefonuok 
1320 E. 79th St. * ‘ Htetfart 6584

ir nau- 
randasi 

banko sky-i 
Vokiečių Smulkaus Kredi-

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 lubą, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedeldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543

ri kud darbininkai susiprąstų Ir 
apsišviestų

Sintautai, 4—IX—24 ny

Atdara vakarais ir nedėlioj. Musą 
siuvėjas kalbjpifėtuviškai.

finansų ministeriai apsipažinti 
su zanavykais apie žmonių ir 
valstybės reikalus.. Buvo tai į- 
domi ir įspūdinga diena, kada 
ministeriai kalbėjo žmonėms, o 
žmonės ministeriams. Vidaus 
yeikalų ministeris savo kalboje 
nupiešė valstybės padėtį ir, 
baigdamas savo kalbą, priminė, 
kad jis sužinojęs nuo vietines 
administracijos, jogei jos suim
ta tiek daug bravorų, ir jisai vie
šai iš tribūnos nupeikė zanavy
kus už tokį darbą ir didelį gir
tuokliavimą.

Po ministerių kalbėjo visų 
luomų ir partijų atstovai, pasi
sakydami savo norus. Nuo vie
tos Socialdemokratų organizaci
jos kalbėjo J. Kasparas. Jis sa
vo kalboje reikalavo duoti dau
giau liuosybės, neslopinti spau
dos, darbininkų organizacijų.,

Bukite pasirengę dėl rudeninių I 
kvietkų auginimo. Kapitalas $200,- 
000.00. Įsteigta 1885. Surplius 
$96,141.67.

Nurseries su reputacija 
BROWN BROTHERS*C()MPANY 

Continęntal Nurseries 
Rochėsėteh, N. Y.
“The Flover City”

Atsakanti augintojai medelių ii" 
kvietkų.

Vaisiniai ir pagražinimui medžiai, 
i’įižės, vynuogės ir t. t.

FBANK ClCALA 
6149 So. Sacramento Avė.

\ Šaukite Republic 5JH2, 
ChicaRo, III.

\ Atsiųsime salesmaną.

Tais metais žmonės, prisidarę 
naminės, girtuokliaudavo ne tik 
namieje po kaimus bet kada jo- 
marko dienomis jš plačiosios Za
navykuos suvažiuodavo ūkinin
kai ,į šakių miestelį tai pavaka
riais kiek vienam kieme galima 
buvo matyti- susmukusių ir be
sivoliojančių po keletą piliečių, 
it meitėlių, kuriuos giminės ar 
šiaip geri kaimynai paskui vers
davosi j vežimus ir veždavosi 
namo.

A. A. SIAUS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Watthinglon St.

Washington <& Clark

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn StM Room 1111-12 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Ateikite pamatyti šituos tobuliausius instrumentus Brunswick r/„ -ii ___ o n T t»11 za

809 W. 351h ŠI., Chicago 
Tel. BohJcvard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS. - , 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
O Parduodam Laivakortes. •

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ii 
chorinines ligas NAPRAPATI 
JOS budu — be vaistų, b< 

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

Jaunimas imdavo pavyzdį iš 
suaugusių ir tėvų, besilankyda
mas girtuoklybės įstaigose 
prato girtuokliauti. Iš to 
didelis pasileidimas

šakiuose tečiaus 
dingų įstaigų. Čū 
Lietuvos Emisijos 
riu 
to bankas ir kun. Vailokaičio 
vadinamas Ūkio banko skyrius. 
Buvo dar ir Lietuvos Tarptauti
nio banko agentūra atsidarius, 
bet vos pusmetį išgyvavus užsi
darė. Yra ir keturios lietuviš
kos krautuvės ir ’du knygynai. 
KrautuvniiTkai lietuviai neblogai 
verčiasi ir su žydais krautuvnin- 
kais valioj a konkuruoti. Knygy
ną vieną laiko ir veda davatkėlė, 
Piečiukaitytė o kitą - gana pa
žangus ir apsišvietęs žmogus, 
Pr. Kriaučiūnas, šio knygynas 
nemažai suteikė žmonėms ir dar 
daugiau suteiktu kad butų pa
togesnėje vietoje, nes dabar ran
dasi ant antru lubų ir dar pa
lėpėje taip kad žmogui nežinan
čiam sunku rasti,
. ..Taipgi yra užeigos namas ir 
arbatinė. Užeigos namą laiko 
lietuvė Kaunienė, o arbatinę — 
dvi mergaitės Dovydaitytės. Už
eigos namas neblogai gyvuoja, o 
arbatinė nekaip, nes randasi ne 
visai tinkamoje vietoj 
miesto. Turima 
sąlė vakarams ir 
daryti, tik 
duodama naudotis, nes mat val- 
dytojas-klebonas, tai saviškiems 
vis greičiau duoda, negu kitiems, 
š. m. 1 d. gegužės paZ buvo So
cialdemokratų su juo patini su
kalbėta salė tai dienai prakal
boms ir vakarui sulošti, bet taip 
išėjo, kad klebonas salės savi
ninkas paliko “nebopilnu” šei
mininku ir socialdemokratams 
salę atsakė.

Beje, bučiau pamiršęs para
šyt, kad šakiečiai inteligentai 
turi įsisteigę ir Kliuhą, Kuriame 
jie praleidžiu liuosas valandąs 
nuo darbo ir randa* sau smagu
mą prie rudo^ir kitokio skysti
mėlio. Daugelis valdininkėlių 
prašvilpia čia visą savo algelę, 
o paskiau vaikšto su nuplyšu- 
siomis kelnaitėmis, pilvą susi
veržę. Kultūros ir apšvletos 
platinimo darbu mažai musų in
teligentai užsiima, o prasčio
kams suvisai nieko nepadeda ir 
nuo jų šalinas, nes matyt neno-

Kada vokiečiai supleškino ru
sus ir nuvijo jų visą armiją už 
Vilniaus, už Lietuvos ribų, tai 
jie, neilgai trukus, šakių apskri
čiui atsiuntė keletą tūkstančių 
svečių, kuriuos paskirstė po 
valsčius ir apgyvendino Zanavy
kuos kaimuose pas ūkininkus. 
Daugiausia tai buvo balgudžiai 
ir subaltgudėję lietuviai iš Šven
čionių apskrities ir nuo Smar- 
gonies.

šie ateiviai šio krašto katali
kus tuojaus išmokino pasidirbti 
namieje muilą, aliejų spausti, 
na, žinoma, ir dektinėlę daryti, 
nes šiame pastarajam amate iš 
jų tarpo butą labai gerų specia
listų, kuries įsitaisę įrankiu 
slaptu budu, važinėjo po zana
vykuos kaimus ir padarė, pa
vyzdžiui, kokiam Baltrui ar Vic- 
cui “naminės” ir, atsiėmę už 
savo darbą užmokesnj, važiuo
davo pagal užprašymą pas kitą 
ūkininką.

Vėliau, prisižiūrėję bedirbant 
pramoko šio amato beveik visi 
to skystimo mėgėjai ir, pasi
dirbdinę pas blekorius* reikalin
gas triubeles, dirbdavosi patys. 
Prieš karą čia šiame krašte šio 
amato nedirbo, o ir nemokėjo 
dirbti. Reikia pažymėti, jogei 
davė akstiną ir prie šio darbo 
pastūmėjo šitas, dalykas; Ka
dangi vokiečiai atėję į šį klas
tą, tai žmonės pradėjo nuo jų 
viską slėpti j žemę. V ėliau, at
kasus javus iš žemės, pasirodė, 
kad jie maistui netinkami. Čia 
ir kilo mintis ir sumanymas tuos 
javus sunaudoti dektinei. Betgi 
tų supelėjusių javų užteko neil
giausiai, tad pradėjo virti tą 
smarvę iš geriausių javų ir pro- 
fesionalai-meisteriai, važinėda
mi po kaimus, supirkinėdavo 
tam tikslui gludus, mokėdami 
gana aukštas kainas, nes prisi
dirbę dektinės, pristatydavo ją 
visoms slaptoms smuklėms, iš
rinkdami dvigubus pinigus. O 
tuo tarpu prasti vargo 
jokiu budu niekur 
nusipirkti maistui, 
kiekvienas ūkininkas 
atsakydavo neturįs, 
laukdavo spekuliantų 
niu kišenium. Iš šios 
ties darbo žmonės 
šnairomis akimis 
tingesniuosius ūkininkus ir san- 
tikiai tarp jų kas kartas vis ėjo 
blogyn.

Kada lietuviai paėmė is vo
kiečių valdžią į savo rankas, 
tai čia Zanavykijoj — o lieabejo 
panašiai ir visoj Lietuvoj —bu
vo jau visas tinklas biavorų. 
Vėliaus ir valdžia ir musų atsto
vai, suvažiavę į Steigiamąjį Sei
mą, ir išleido įstatymą bausti 
dektindarius, ir musų milicija 
ėmė juos suiminėti. Milicijan- 
tai būdavo, prisikrovę vežimą 
įvairaus didumo katilų, kubilų 
bei triubų, kasdien po šešis ir 
daugiau tokių “bravorų” paivež- 
davo iš sodžiaus į šakius, o kal
tininkus traukdavo atsakomy
bėn. Pradžioje suimti dektin
darius labai sekdavosi, kadangi, 
kaip aukščiau minėjau, dęl pa
blogėjusių santikių žmonės pa
tys juos milicijai įskųsdavo. 
Vien tik šakių apskrityje suim
ti, skaitant nuo 1919 m. ligi iug- 
sejo mėn. 1 d. 1923 m. 755 bra
vorai.

Pradžioje 1921 m 
gūžės 
Ršti svečiai

ROSELAND .
L. 8. M. Ratelis

Rengia šokių vakarą-

Nedėlioj, Rugsėjo 28 d„ 1924
CHAS. STRUMJLO SVET..

“ 107th st. 
azz Orkestrą

Vilnoniai su šilkiniais dryželiais 
franeuziškomis nugaromis, 2 kelnė
mis siutai, $35. ■ Kiti/$25 ir $50.

Želi Chthing Co.
1366 S. Halsted St.

tl11 ........................................ . i i ............. .. .u ii. ii i < ,.y Iii

PIRMį AUKSINĮ VAKARĄ
/ 1 Rengia ) ; ‘

i Draugystė Ražancavos Paną ir Motery

, Rugsėjo-September 28 d., 1924
•’ - MILDOS SVETAINĖJE,

31412 So. Halsted St.
♦ • t

Pradžia 6 vai. vak.
Kas atsilankys į šį iškilmingą vakarą, gaus aukso veltui. Taigi 

užprašom visus kaip senus, taip jaunus, mažus ir didelius atsilan
kyti, o atsilankę nesigailėsite, nes bus daug jdomių dalykų.' Be to 
dar gros puiki muzika. , ,

s 1 ’ , Įžanga labai maža tik 35c /

Phone Boulevard 9641
A. KAIRIS

Murinimo ir budavojimo generalis 
KONTRAKTORIUS 

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

Chicago, III.

Jus’tE^ 
Galite Būti Išgydytas

Ar sergate? Mes jums pagclbė- 
sime. Patarimas dykai ar jus čia 
fjydysites, ar ne, Kokia yrą jūsų 
iga? Ar geri yra jūsų inkstai — 

— turite sti-ėnų skausihus? -Ar 
turite skilvio ligą,' gasų, rugštumų 

.ir nesijaučiate gerai pb valgio? 
kAr 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 ruptųros? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą ir 
nfažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigę, pavargęs iš ry
to, galvosūkį, apsivėlusį liežuvį ? 
Prašalinkit pervingumą — apsi- 
saugokit neurastenijos, ji silpnina, 
visus nervus. Nereikės jums (Jau
giau kentėti — ateikite ir pasima- 
tykite su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski 
ir Sėhweers

Ofisas
1H2-1114 r Mi!waukee A v.

Tel. Hąymarkel 4376
Viršui Hattprman 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.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Room 1117—1122 
127 N. Dearborn Str.

Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų” nan?e: 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500 

■ ....... . ■ /
Panedėlio vakare:

4601 S’o. Marenfield Avė.

JOHN I. BAGŪZIUNAS
. ADVOKATAS

Veda bylas vbuosa Teiimvoaa, Kasami- 
nuoja AbrtraHus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir Igaltojimoe

7 South Dearborn Street 
Telefonu* Bandolpk S261 

Vakarais: 2151 Wąst 22 Street 
Telefoaaa Caaai l«7.

MUZIKALIŠI

Kaina nuo
Galima gauti muziką-koncertus iš oro; nereikalauja 

nei jokio prijungimo

ŠOKIAU ™
Atidarymas Sezeno

Lietuviu Motery Draugija Apšvieta 
* »

Rengia puiku šokį

Šaradoj; Spalio į 1 d., .1924 m.
Pradžia ,9. vai.-vak. y •

AUBURN MASbNIC TEMPLE 1
7839 Šk>. 'Union Avę. q ,1

Orkestrą po vadovystę J. Byjansko. 
« * •, .4 *

atsilankyti ir linksmai praleisti keletą valandų, Komisija stengsis visus atsilankiusius
RENGIMO KOMISIJA.^
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Šmugelis

Pastaba! Skaitykit!
Ar jus turite grojiklį pianą? Kiekvienas turėtų tu
rėtų turėti vieną. Jus esate skolingas savo vaikams. 
Neatidėliokite to ant toliau. Dabar yra progą su 
mažu įmokėjiniu nusipirkti grojiklį pianą, o likusius 
pinigus išmokėjimais per tris metus, be palūkanų. 
Ateikite čionai ir pasimatykite su Mr. Buisha, sales- 
manas No. 14, jis maloniai pagelbės jums išsirinkti 
grojiklį pianą.

Ako. B-vės “Transpori Union” 
Kaune sandėlių užvaizdą Kru- 
kas prašė tos b-vės vicedirek
torių Galperdą pranešti jam, 
ar neras jis tokių gešeftmache- 
rių, kurie norėtų įvežti prekes 
kontrabandos keliu, nes gali
ma esą tai padaryti, atliekant 
vfcus formalumus ir niekas 
nukalėsiąs prikibti. Galperdas 
apiWvisa tai papasakojo A. L. 
čei^ii, turinčiam atstovybę 
šveiSkų šokolado firmos “Tob- 
ler” įSkįivo sandėlį Kaune. Tuo 
tarpiuSknes buvo užpirkęs tos 
firmos šWo!ado 12,000 klgr. 
Dalis to šokolado jau buvo pri
siųsta j Kaunu ir sukrauta 
tranzito sandėlyje, bet Černės 
ar tai nenorėjo, ar negalėjo jį 
išpirkti. Kita gi dalis, 159 dė
žes su 9711 klgr. buvo atsiųs
ta vėliau pčr .1. Prapuolenio 
ekspedicijos kontorą Eitkūnuo
se Cehtralinio Žydų Banko var
du inkasavimui. Prapuolenio 
kontora tas prekes, sukrautas 
vagone SB'B 45422, pasiuntė 
'sulig adresu į Kaunu,

kaipo tokia nieko bendro su 
šmugeliu neturi, čia pasinau
dota Babinavičiaus vardu tik 
nešvaraus darbo paslėpimui.

Čia reikia pastebėti, kad Ra- 
binavičiaus firma, kaip rašė

“RytllS” ir “Echo” nieke, bend- M|GHN|EV|CZ . V|0||(|ENE 
ra su žmugehu neturi.

Teko patirti, kad “Echo” ir Q n_ ' , . v. • So. Halsted St., kampas 31 gat.“Rytas” už melagingų žinių
rl £11

skleidimą Rabinavičiaus |Pa-i
- - « — j r / e-V 1 ’

I

AKUŠERKA

Yards 1119

traukti atsakomybėn. [“L.ži’.J ^igusi
J L rims Ir/i1 o a 11 n •

MUSĮI PAMATAS 
NUOLATINIO PASISEKIMO

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

DIDELIS BANKAS
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė
CHICAGO

Musų žinomi Kerzheim Grojikliaiak A A p 
pianai, tiktai 4 U *1
Lengvais išmokėjimais, be palūkanų “

DYKAI 20 ROLELIĮI
DYKAI 8ENCIUS >

DYKAI UŽDANGALAS
DYKAI KABINETAS

ARBA
1 DYKAI LIAMPA

Kimball grojikliai pianai, varto- A « pypt 
ti. tiktai <b 1 / D

Lengvai^ išmokėjimais, be palūkanų.
i *

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

SPECIALIS

s pardavimaS

Prisiminęs Galperdo pasa
kojimus, černes susitarė su 
(ialperdu, kad šis turėdamas 
pažinčių su Krukii, kurs iš sa
vo puses turi pažintį su Virba- 
liaus muitinės valdininkais 
ir Ekspedicijos kontoromis, pa- 
drupintų prekių pervežimu be 
muito. Galperdas sutiko ir per 
K rū kų iššaukė į Kauną Pra
puolenio ekspedicijos kontoros 
įgaliotinį Juozą Gecevičių ir 
papasakojęs jam visą dalyką 
prašė kokių nors bildu pervežt 
šokoladą šmugelio keliu, žadė
damas už “triūsą” gerą uždar
bį. (kcevičiusASiitiko ir pareiš
kė, kajl tan/'TTikalinga vagoną 
pasiųsti į/EitR linus atgal ir 
tuomet galima busią visa pa
daryti. Kadangi juridiniai tei
sėtu prekių savininku buvo 
Centr. Žydų 'Bankas, kurio 
vardu prekės buvo prisiųstos, 
Černes su Galperdu nuėjo j 
banką, ir jiems prašant buvo 
įduotas įgaliojimas sulig ku
riuo Centr. Ekspedicijos Kon
tora Galperdo asmenyje galė
jo išgauti prekes, appbkėjus 
muitų. R'emiantis gautais įga
liojimais jie du pasiuntė vago
ną su prekėmis atgal į Eitkū
nus.

Gerai 
tuvių 
rumu

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

Želi Drabužiai
GRAŽIAI PRITAIKOMI KIEKVIENAM VYRUI

MES DABAR
Rodome Vėliausios Mados
2 poros Kelnių Siutai ir

OVERKOTAI
Specialis pasiulijimas šį mėnesį

i • ; j 4 ’r ' Z- į ♦ r '1 i
Importuoto Prancūziško materijolo maišytas šil
ko ir vilnos audimas 2 poros kelnių ir švarkas

$37.50
’ Vertas Penkiasdešimts t Dolerių 

porom kelnių
kiti Siutai su 2

$50
4

Naujas Storas, Labai Žemomis Kainomis

Rakandy, Karpetu, Pečiu ir lt. “Palatine” Name

lygNli DKV Ūla,,,-MnVB;

0' y, *y 1 ”

Kainus labai žemos visų namų rakandų. Parloro setas, išmušti pliu- 
' šu arba skūra. Valgomo ir miegamo kambarių setai, mahogany arba 

riešuto medžio, labai gražiai padaryti, naujausių stylių. Pečiai ga
rantuoti, kad gerai dega, gerai juose kepti ir nesigadina. Jie yra 
geriausių firmų, kaio tai: DETROIT, JEVVEL, MOORE, GARLAND, 
ALCAZAR ir kitų.

Malonėkite ateiti, o busite užganėdinti.

Z. BASINSKI 47th STREET
Kampas Paulina St.

. 'v4 X-M.‘-A..
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ELEKTRA
•viešą fr pajiega Movėdama | tentu ii naujai unu, taipgi dhl)- 

tavM. Caeh arba ant ifmokljlmo.
Pirmatini Lietevią Elektros Korporacija Amerikoje 

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I«c, 
A. BARTKUS, Prea.

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

Tuo tarpu Gecevičius. susita
rė su muitines buhalteriu Jus
tinu Stelmoku ir valdininku — 
jaunesniuoju peržiūrėtoju Stun- 
guriu (abu dabar sėdi kalėji
me) perkrauti prekes iš vago
no SBB 45422 į vagoną Nr. 
2640, užvardinti prekes' dažais 
ir apmokėjus už tariamus da
žus muitą po 10 centų už klgr. 
(tuo tarpu kaip už šokoladą 
nokama po 8 litus klgr.) pa
just i į Kauną.

Kad apie pereinamas prekes 
nesužinotų muitinės viršinin
kas ir jo padėjėjas — chemi
kas, kurs butų tariamus dažus 
tikrai apžiūrėjęs, buhalteris 
Stelmokas padirbo ant ekspe
dicijos kontoros pranešimo vir
šininko rezoliuciją ir parašą 
ir chemiko, neva apžiūrėjusio 
prekes, parašą. Machinacija 
pavyko, vagonas perėjo muiti
nę į/ atvyko į Kauną. Kad ne
pultų į akis, kad vienam ir 
tam pačiam bankui atėjo k i-" 
tas vagonas neva su dažais, į 
tą patį vagoną buvo sukrauta 
22 lovos, siunčiamos Rabina- 
vičiui, už kurias muitas buvo 
pilnai sumokėtas, ir visas pre
kes adresavo Rabinavičiui. Už 
visą tą “darbą” Gecevičius ža
dėjo abiem muitinės valdinin
kams po 5000 litų. Iš viso gi 
jis turėjęs gauti 20,000 litų. 
Derybos su Černesu Gecevi- 
čiaus Jjuvo vedamos per Gal
perdą ir Černes buvo sutikęs 
;ą sumą užmokėti.

Overkotai
Geriausios rųšies ir darbo

$20.00 Iki $50.00
Importuoti Worumbas, viskas ran
ka siutą, $75.00 vertės. Specialė 
kaina

$60.00
apsimokės jums pas mus eTikrai 

atsilankyti ir pažiūrėti kų mes tu
rime Jums parodyti ir kokios pui
kios rųšies musų drabužiai ir kiek 
Tamsta gali sutaupyti.

ZELL GLŪTHING 60,
1366 So. Halsted Street

Atdara Vakarais ir 
Nedėliomis.

VIENYBE
’ ' Į >• ’ Į t* Ą ,

Liaudies Universitetas
Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 

namuose turtą, kurio kultūrinė Vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prąf. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštą ir Lietuvos.

Garsinkitės “Naujienose”

Kaip žinoma, ta afera nepa
vykę, prekės sulaikytos ir kal
tininkai su Černesu priešaky
je bus traukiami atsakomybėn.

Tenka pastebėti, kad Rabi- 
naviČiaus ir Ko. firma ir Pra
puolenio ekspedicijos kontora

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

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

rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Penngyl- 
vanijos ligon- 
btfČiuose. 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 vai. vakare.

fel. Blvd. 8188
M. Woitkewlcz 

BANIS 
AKUŠERKA 

l'uriu patyrimą, 
'^sėkmingai pa

mote-

no kiekviefiarr.ą 
atsitikime.
<ia ypatišk:

ffiįr žiūrėjimą.
■patarimus

Duodu
mote-

rims ir mergi
noms dykai.

3113 South
Halsted St.

«®DB. HEfiZMAN^Į

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.

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: Car ii
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4196

3410 So. Halsted Si.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

Telefonai:

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

__ Optomotrint
SOSfcfc. ,re]t Boulevard 64R7 

4849 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant 2 

lubų
1801 Blue Island Avė. 
Phone Roosevelt 2025

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

CIf 183,8 
4729 So. Ashland Avė.. 2 labos 

Chicago, Illinoia 
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 £880

KAIP BŪTI SVEIKU 
Per daugelį me- 
tų žmones ken- 

■ - t ' 4. I čia todėl, \ kad
jie nežino tikro 
budo 'kaip išsi
gydyti. Paviz- 
džiui, jei jus 
sergate, jus ei
nate pas dakta
rą, jis duoda 
jums gyduolių 
išbandymui, po 

—keleto bandymų 
jis liepia eiti 
jumis ant ope

racijos, tuomet prasideda kentėji
mas.

Jęi jus sergate nuo socialių ar 
kitokių ligų, ateikite j mano ofisą. 
Aš jumis gerai išegzaminuosiu ir 
bandysiu pagelbėti jums be gyduo
lių ir be operacijos.

DR. TAFT
1555 West Roosevelt Road 

Ofiso valandos nuo 9 iki 11 ryto 
Phone Canal 3457

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN 
4631 So. Ash^md 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. Looinis, kampas 18 ir Blne 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drcxel 2279

Tel. Boulevard 4115
. Dr. Michal Lewinski

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
; 4630 So. Asland Avė.

arti 47 gatvės
Gydo užsisenėjusias 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.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare
1 ................. .... 1

Dr. 1 J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone * 

Boulevard 2160 
Valandos

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

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė 
Tel . Lafayette 4146

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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 tel. B/>ulevard 9698 
Rezidencijos

Dr. Ą/A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas:'3103 So. Halsted S t., Chicago 

arti 81 st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

1. Drexel 9191

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3803 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandom 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

" 1 "" i .......... .

* Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
1 Bridgeportą

8265 So. Halsted St.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Subatoje nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Nedėlioję nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Francuziškas Daktaras ' I
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė, ant 
viršaus Ashland State Banltf)

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 Iki 8 

Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette
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NAUJIENOJ I Dagelis idėjų, kurias
.... . _ j.. i skelbė 1-is Internacionalas,The Lithuaman Daily News lv. .

Published Daily Except Sunday j Šiandie JHU yravisųpPipa- 
By The Lithuanian News Pub Co InJ žintOS tiesos; UŽ kitų jo 

idėjų pripažinimą reikės dar 
ilgokai kovoti. Tatai betgi 
nereiškia, kad šitos pastaro
sios idėjos yra “nepraktiš
kos”. Jeigu butų taip, tai 
reikėtų vadinti “nepraktiš
kais” visų be išėmimo par
tijų programus, nes juk nė 
viena partija nerašo savo 
programo vienai dienai.

Tarptautinė Darbininkų 
Sąjunga davė programą nę 
tiktai ne vienai dįehai, bet 
ir ne vienus, gentkartės am
žiui,’ o ištisam istorijos pe
riodui —• iki 'bus įvyftnta 
socializmo tvarka.

Apžvalga |
Editor P. Grigaitis

1789 South Halsted Street
.< Chicago, III.

, Telephone Roosevelt 8500

, Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 pert yęar outside of Chicago.
$8.00 per yėar in Chicago.

3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undef the afct of 
March 2nd, 1879.
■ ---  I ----------- ■ ----- ----- ------ ------ -

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

'TUR-BUT TAIP DIEVAS 
DAVfi

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams..................................
Pusei metų .........................
Trims mėnesiams ..............
Dviem mėnesiam ..............
Vienam mėnesiui ...............

Chicagoje per nešiotojus:
Vieaia kopija .............................. 3c
Savaitei ....... .».......-...................... 18c
Mėnesiui ........................ ............ .

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams........................................$7.00
Pusei metų ........   3.50
Trims mėnesiams ................... L75
Dviem mėnesiam ....................  1-25
Vienam mėnesiui ............................75

, Lietpvon ir kitur užsieniuose: 
' Z (Atpiginta)

Metams......................... ..............$8.00
Pusei metų '    4.00
Trims mėnesiams I.......2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.! .

$8.00
4.00
2.00
1.50

.. .75

Ne tik socialistams, bet ir 
kitų srovių žmonėms ; bus 
pravartu arčiaus pažintinos 
darbininkų organizacijos 
istoriją ir principus, kuri 
buvo įsteigta 60 metų atgal. 
J šį “Naujienų” numerį mes 
įdėjome 3 straipsnius apie 
l-.ij Internacionalą.

Del tų pačių idėjų, ku
rias skelbė 
Darbininkų

< . o
Mes norėtume atkreipti 

musų nacionalistų domę 
ypatingai į Intėrnacionalo 
nusistatymą tautų klausi
mu. Ar jisai norėjo panai
kinti tautas? .Ar jisai gei
dė, kad didžiausios tautos 
prarytų mažasias? Ar ji
sai reikalavo, kad darbinin
kai, gindami savo ,klasės 
reikalus, atsižadėtų 
tautinių teisių?

Nieko panašaus, 
miausidji v priežastis,

savo

Arti- 
pas- 

katinusi Europos. darbi
ninkus steigti tarptautinę 
sąjungą, buvo kaip tik karš
ta tų.darbininkų užuojauta 
tautai, kovojusiai už savo 
pasiliuosavintą!

Jeigu kurios partijos žmonės 
nesugeba tarp savęs susitarti 
principų klausimais, tai kokie 
yra tos partijos principai? Neži
nia, kadangi patys tos partijos 
žmonės nežino, kokie jie yra. •

Mes tai pasakėme apie sanda- 
riečius, kurie dar iki šiol .nėra 
nusistatę, ar jie turi pritarti 
Lietuvos liaudininkų programai, 
ar smetoniniam nacionalizmui, 
ir kurie taip pat ir kitais svar
biais jiems klausimais dažnai 
laikosi priešingų kits kitam nuo- 
mo’niių.
'' Bet “Sandaros” redaktoriui 
išrodo, kad taip sakyti esą bai
siai nelogiška ir net “kvaila”. 
Jei, girdi, “Naujienos” uežino 
kokie yra sandariejių principai, 
“tai kaip jos gali žinoti, kad 
sandariečiai nesusitaria dėl 
principų ?”

Nu-gi kaip tik dėlto mes ir 
nežinome, kokie yra sandariečių 
principai, kad jie patys dėl .jų 
nesusitaria L Kaip gali žinoti, 
kad ta arba kita idėja yra “san
dariečių principas”, jeigu mą- 
tai, kad vieni jų pritaria tai idė
jai, o kiti atmeta j'ą?

Mažas . Vaikas tąi suprastų, o 
p. Talys nesupranta, 
caše!

V *> ) A' ’ .’ L u—.

Ilopeiess
■'v. '.I.

IR MELAI APIE f 
RUSIJĄ.

Internacionale 
Asociacija 

Darbininkų 
Sąjunga), ir šiandie eina'ko
va visame pasaulyje.

Pažvelgkite, be to, į pas
kutinio paragrafo sakinius 
Internacionalės < Darbininkų 
Asociacijos “Adrese”, kurį 
jos vardu parašė Karolis 
Marksas. Kas tenai skel
biama? \

Eina kova pačiame darbi
ninkų judėjime. Kiekvienas

nacionalo pozicija principe 
buvo ta pati, kokios dabar 
laikosi visų šalių socialistų 
partijos ir anamet reorgani- 
zuotasai Hamburgo kongre
se Socialistinis Darbininkų 
Internacionalas.

Daugiaus kaip pusė šim
to metų atgal prieš tą pozi
ciją kovojo 
“Alijansas”, 
jas u

anarchistinis 
šiandie prieš 

kovoja bolševikiškas 
Kominternas”.

Tenai skelbiama, kad san- 
tikiuose tarpe tautų turi bū
ti “vyriausiais įstatymais” 
tie paprastieji .moralybės ir 
teisės įstatymai, kurie tvar
ko santikius tarpe atskirų 
žmonių. Tai reiškia, jogei, 
taip pat, kaip teisė ir mora
lybė draudžia žmogui ap
vogti, apiplėšti, apgauti ar 
kaip kitaip nuskriausti kitą 
žmogų,taip pat turi būt 
draudžiama vienai tautai ši
taip apseiti su kita tauta.

Tiek didelės, tiek mažos 
tautos, jos visos yra lygios 
prieš moralybės ir teisės 
įstatymus — taip pat, kaip 
ir visi žmonės!Socialistų priešai iš deši

niosios pusės mėgsta nuola
tos pasakoti, kad socializ
mas tai esanti kokia tai “iš
svajota” teorija, nesiskai
tanti su gyvenimo sąlygo
mis ir neįvykinama .prakti
koje. Didesnės klaidos ne
gali būti. Pažiūrėkite, iš 
kokių realinių sąlygų gimė 
Tarptautinė Darbininkų Są
junga ir į kokius svarbius 
praktikos.klausimus ji sten
gėsi duoti atsakymą pačiais 
pirmaisiais savo pareiški
mais!

Ir ar išsvajoti, ar nepri
taikomi gyvenime buvo tie 
josios atsakymai? Darbi
ninkai turi veikti politikoje; 
jie turi organizuotis; jie 
privalo sekti diplomatines 
machinacijas ir kovoti su 
jomis, nes valdžių įsišoki
mai ir nusidėjimai tarptau
tinėje politikoje stato pavo- 
jun valstybių gerovę ir žmo
nių gyvybes, — ar tai nėra 
sveiko praktiško* veikimo 
programas?

Akyveizdoje šitokių faktų 
negut tiktai paskutinis igno- 
rantas arba besąžiniškas 
demagogas gali sakyti,/ kad 
internacionalizmas esąs pra
gaištingas tautai.

Tikras tarnavimas tautai 
tik ir gali eiti ranka už ran
kos su internacionalizmu. 
Ir savo artimui žmogus pa
tarnauja geriausia juk ne 
tuo, kad jisai padeda vie
nam žmogui smaugti kitą, o 
tuo, kad jisai reikalauja tei
singumo kiekvienai^.

Raudonosios kariuomenės 
mobilizacija

Rugpiucio 30 d. Sovietų Ru
sijoje paskelbta,, raudonosios 
kariuomenės mobilizacija. Nors 
ji oficialiai laikoma kaipo ban
dymo ' manevrai, tačiau > užsie
nio spauda duoda didelės reikš
mės, nes tokie bandymai rei
kalauja ypatingai lėšų; ypač 
jie ankštai rišusi su paaštrėji- 
rt?u santykių pastaruoju metu 
tarp Husų n Rumunų.. ‘

[“T-tas”J /

Komunistų laikraščiai labai 
piktinasi, kad šios šalies spau
doje tiek daug rašoma apie su
kilimus Gruzijoje ir kitose Kau 
kazo dalyse. Nieko panašaus 
tenai neatsitikę. Iš Maskvos e.są 
pranešama,----
. i • 4 . * «

“kad te.nai visi stebisi , iš to 
neapsakomo suniekšėjimo 
Amerikos spaudos, kuri šitą 
kelių profesionalių ^banditų 
terorą Gruzijoj pavefte revo
liucija prieš Sovietų Respu'b. 
Sąjungos valdžią.”
Taigi, kuomet priešingi bolše

vikams šaltiniai sako, kad Gru
zijoje ir visame Kaukaze įvyko 
ginkluotas žmonių pasipriešini
mas sovietų valdžiai, tai pasta
roji tvirtiną, jogei .tenai ^sąs 
tiktai “kelių profesionalių ban
ditui teroras”. Kuo dabar tikėti? 
Kiekvienam bešališkam žmogui 
svarbu patirti tiesą.

Norint ją surasti, tenka pa
vartoti kritikos sensas Ir pana
grinėti tas prieštaraujančias ži
nias.

Sakysime, kad bolševikų prie
šai, norėdami pakenkti bolševi
kams, prasimano nebūtus daik
tus arba “iš adatos vežimą pri
skaldo.” Gerai. Bet ar bolševi
kai, norėdami apginti save, ne
gali taip pat nebūtus daiktus 
prasimanyti apie savo priešus ir 
iš mažo dalyko daryti didelį? 
Kur yra įrodymas, kad sovretų 
valdžia ir jos agentai daugiaus 
myli tiesą, negui jų oponentai?

Logiškai protaujant, tenika 
pasakyti, kad jeigu vienos pu
sės pranešimai nėra pilnai pati
kėtini, tai nėra taip pat pilnai 
patikėtini ir antrosios pusės 
pranešimai. Nes abi pusės yra 
suinteresuotos tame, kad iškrei
pus <|ąlyką savotiškai.

Taigi imkime, kad Kaukazo 
įvykiai iš tiesų nereiškia tokio 
didelio revoliucinio judėjimo, 
koks buvo piešiamas kai ikivriose 
telegramose. Bet ar galima su
tikti su-tuo, kad tai esąs vien 
Amerikos spaudos išpustas bur
bulas (kaip {virtiną aukščiaus 
paduotoji citata iš komunistų 
organo) ? Ne, negalima. Apie 
judėjimą Kaukaze rašo Ir kąlba 
ne tiktai Amerikoje, bet ir viso
je Europoje. Gruzijos klausi
mas, kkip žinome, pasiekė net 
Tautų Sąjungos kongresą Genė
toje; apįe žmonių su!01imus 
Kaukaze, apie mušiusįjarp. suki
lėlių ir raudonosios airriiijos, 
apie masinius bolševikų priešų 
areštus ir sušaudymus ir t.t. — 
rašo Viši Europos laikraščiai. 
Kai kuriuose tų laikraščių mes 
tatai’patys matėme savo akimis.

’-Reiškia,r anas komuriistų 
tvirkinimas prasilenkia su tiesa. 
Einanje tolinus, Komunistai
skelbia kilusį: Gruzijoje judėji
mą esant “kelių profesionalinių 
banditų teroru”. Tai yra taip 
pat aiškus melas. Nes Jeigu te
nai visą triukšmą butų padarę 
tiktai keletas banditų, tai stip
riai okupacinei bolševikų armi
jai nebūtų reikėję “darbuotis” 
apie keturias savaitei laiko, 
vartojant kavaleriją, armotas, 
šarvuotus traukinius ir t.t., kol 
jai pavyko tiktai prislopinti 
(dar ne visai nuslopinanti) mai
štą.

Pasirodo tuo budu, kad bolše
vikai, vadindami kitus mela
giais, patys meluoja. Na, ir kaip 
gi tat dabar surasti tiesą?

Tiesą apie šalį, kurioje negy
veni, gali patirti arba. Iš žmo
nių, kurie joje atsilanko ir ren
ka žinias apie ją, arba iš-jos 
laisvosios spaudos. Gruzija ir 
Azerbeidžanas nuo to la'iko, kad 
juodu pateko po bolševikų val
džia, neduoda galimybės panau
doti nė vieną, nė antrą tų šalti
nių. Jokių korespondentų iš už
sienių tenai neįleidžiama; visa 
neprigulmingoji spauda tapo par 
naikintą. . j 

1 ' . * ’i
Taigi . užsieniai girdi apie 

tas Kaukazo šalis tiktai Ją, ką 
teikiasi jiems pranešti oficialiai 
sovietų valdžios organai, tosj val
džios, kuri, lyg koks banditai, 
"užpuolė 'jas,( p&rblbškė ir vąldo 
pagelba ginkluotos jėgos. Ką 
jus pasakytumėte,' jeigu pav. 
Lietuvoje valdžia Uždarytų visus 
laikraščius, sugrustų į kalėj imą 
arba sušaudytų visus sąvo veik-* 
lesniuosius priešus ir paskui iifi- 
tų “informuoti” pasaulį apie 
tai, kas dedasi Lietuvoje, oficiA- 
lėmis telegramomis ir žvalgybos 
redaguojamais biuletinais? 
Mums irodosi, kad tiktai pasku
tinis idiotas teikiame atsitikime 
galėtų sakyti, jogei visa, kas 
yra tose valdiškose “informaci
jose” pranešama, yra šventa 
ties**.,

Negalint turėt tiesioginių šal
tinių, kad patyrus apie tai, kas 
dedasi bolševikų ‘pavergtose 
Kaukazo šalyse, tenka naudotis 
netiesioginiais šaltiniais, t. y. ži
niomis, kurios kokiu nors budu 
pasiekia > apimliausius tų šalių 
kaimynus, pasakojimais, kuriuos 
laiks nuo laiko užgirsta koks 
nors laikraščio korespondentas 
nuo vieno ar kito pabėgėlio, 
pranešimais Kaukazo organiza
cijų atstovų, gyvenančių užsie
niuose, ir t.t. Kiekvienam aišku, 
kad šitos rųšies žiniose gali labai 
lengvai pasitaikyti nė tiktai 
klaidų, bet ir gryniausių prasi
manymų, 
kritiškai, 
akių plotu 
kas jose
liems valdžios pranešimams, bū
tinai esą melas.

O komunistai kaip tik taip ir 
elgiasi, žinodami puikiai, kad 
bolševikiškas despotas Gruzijoje 
sutrempė visą žmonių laisvę ir 
tuo budu atėmė galimybę už- 
siuniui sekti, kas dedasi toje 
nelaimingoje šalyje, jie betgi 
drįsta “melagiais” ir “niekšais” 
vadinti tuos, kurie praneša ne 
kas patinka bolševikiškam žan
darui !

žemiaus tur-but niekas negali 
žmogų nupuldyti, kaip, parsida
vimas Maskvai.

Skaitytojo pastabos
Perskaitę Dr. J. šliupo laišką, 

“Draugo” ^redaktoriai sumanė 
jį atakuoti ir taip sutriuškinti, 
kad neliktų iš to bedievio nei 
dulkelės. Pirmiausia, tą žymų 
lietuvių veikėją ♦‘Drangas” iš> 
vadina krjpainąlistu, nemokša, 
žodžiu, pasidalino su juo viso
mis savo ypatybėmis. Kad 
“Naujienų” skaitytojai galėtų 
geriau suprasti “Draugo” re
daktorių geniališkumą ir Dr. 
J. šliupo menkumą, paduosiu 
čia ištraukas iš abiejų pusių. 
Dr. J. šliupas savo laiške taip 
rašo: , / y ;

“žinpma, Jus sakysite kad 
aš šneku kaipo laisvaimanis; 
Bet tai ne' tiesa, aš esmių lie
tuvis Ir pats veik nieko netu
riu, vi.en tik dirbdamas Lie
tuvai, ir iš jos sau nieko ne- 
trokšdąpias, nė turtų nė gar- 

^bės. Aš neilgai gyvensiu, o
Jus pamatysite, kad kunigus 
remdalmi Jus pastūmėjoj pra
pultie tautą ir pavergėte ją. 
Sunku taip rašyti Jums, Ku
rie taip, kaip ir aš ne blogo, o 
gero Lietuvai troškote ir 

. trokštate.?.” /
Dabar pažiūrėkime, “Draugo” 

Atiduotų Ata!k>|airų iškalbingu
mo: X I

A. čechov’as Vertė J. K. JUktveris.

ŠVEDIŠKAS DEGTUKAS.
Anksti rytą spalio šeštą, 1885 

metais į nuovados viršininko 
kanceliariją atsilankė jaunas 
vyrukas, gerai apsirėdęs, ir pa
reiškė, kad jo gaspadorius, atsi- 
statidinęs gvardijos kornetistas 
Mark Ivanovič Kliauzov, už
muštas. Pranešdamas aęie savo 
gaspadoriaus mirtį, jaunas vyru 
kas buVo išbalęs ir gan susijudi
nęs. Rankos, jo drebėjo ir akys 
buvo pilnos baimės. 
t 

ti?
Su kuo turiu garbės kalbė 
— paklausė viršininkas.

—Psiechov, Kliauzovo reikalų 
vedėjas. Agronomas ir mechani
kas.

Viršininkas ir kiti atvyko Į 
įvykio vietą; kartu sų Fsiecho- 
vu rado sekamą dalyką: prie 
namo-fligelio, kur gyveno Kliau- 
zovas,1 grūdosi minia žmonių. 
Žinia apie Kliauzovo mirtį per
bėgo žaibo greitumu po visą

m
dytoją) aukštas, dailaus sudėji
mo 60 metų amžiaus senis, kuris 
jau keturias dešimtis metų ėjo 
savo pareigas išbuvo pažįsta
mas visam paviefuTAkaipo žmo
gus teisingas, protingas ir my
lintis savo darbą. Atvyko 
kartu su juo ir jo nepavaduoja
mas sankeleivis, pagelbininkas 
ir raštininkas Diukovski, aukš
tas jaunas vyras, 26 metų,

—Nejaugi, pone? — prabilo 
Čubikovas, įeidamas kambarin 
ir greitai spausdamas 
rankas. — Nejaugi? 
Ivanovičių? Užmušė?
tiesa! Ne-ga-li?ma!

—Pažiūrėkite... atsiduso vir
šininkas.

Dieve tu mano pereitą penkta
dienį, jog aš jį mugėje Taraban- 
kove mačiau! Aš su juo, atleis
kite, snapsą gėriau!

—Pažiūrėkite...—antrą kar-

I.HI

visiems 
Marką 

Tas ne

apielinkę ir žmonės, ačiū šventa- tą atsidus^ tarė viršininkas.

Jos todėl reikia imti 
Bet butų nesąmone 

tvirtinti, kad visa, 
prieštarauja oficia-

Įvairenybės
Dedervinėms gydyti daug 

rekomenduojama įvairiausių bū
dų ir vaistų, gaminamų labara- 
torijosc, tačiau pasirodo, kad 
dedervines galima išgydyti 
tiems, be jokių specialistų 
galbos. šiam tikslui rejkia 
rėti tik žalių agurkų.

Agurko sultimis reikia 
vilgyti veidą ir paskiaus 
drėgmė
veidą, , ; bet j nešluostyti veidą 

.lraiikš|iu(>sčiu.; Tai; į daroma | Va
kare,prįėš einant gulti.' Šį bū
dą Vih’tbti pataria vienas ang
lų moterų žurnalas visoms 
vo skaitytojoms, kurios, tik 
ri dedervines, nes jis 

^gus, patogus ir geras.
[“T-tas”]

pa- 
pa- 
tu-

pa- 
toji 

kiek galint įtrinti į

’ “Nuosekliai kalbėti ir gal
votu p. Šliupas vįs\dar neiš
mokoj »jls, (Jrabsto žodžiais lig 
kokia Uešl^ tnęžįųrėdąma.s, 
kur , ji ^iipta. i Ne1 tik kitus, 
bet ir save apsi drabsto..' Taip 
kalbėti gali tik, .kriminalis
tas... Tai’ darbus Tautos rene
gato ir išgvdrėli^..’,’ ' . ' /,• .

j' J ’u
Užteks šių, kėlių 1 šakinių, 

kad suprasti “Draugo” redakto
rių iškalbingumą ir išmintį, ko
kios gal neturėjo nei Aristotelis 
su Ciceronu. Bet kiek tie musų 
Friburgo daktariukai nesipus- 
tų, vis tiek iki jaučio didumo 
jiems bus toli pasiekti.

Kas leidžia “Draugą”.
Vienas, beveik irgi jau dakta

ras, ragina, kad katalikų visuo
menė aukotų marijonams, nes 
jie atlieką svarbius darbus. 
“Draugo” 227 N. jis rašo:

“‘Draugas’ yra nidrijomj 
vedamas. Gal dėlto' 'Drauge7 
taip mažai apie marijonus te
rašoma... Marijonai yra vie
nuolių brolija, kurioje kiek
vienas apsiėmė visą amžių gy
venti atsisakius turto, šeimy
nos ir savo valios... ijr visame 
kame pildyti viršininkų ir ba
žnyčios įsakymą...”
Iš to paties straipsnio sužino

me, kad marijonai įsteigė novi
ciatą (vienuolyną), kuriame gy
vens kandidatai į vienuolius ir 
kur jie -bus mėginami, lavinami 
ir mokinami. Tas namas kama
vęs apie 100,000 dol. Marijonai 
davę “Draugui” apie 25,000 dol. 
Pirko farmą u|ž 150,000 dol. ir 
beto turi dalr $100,000 skolos, 
kurią prašo visuomenės padeng
ti aukomis. Ir tai dar ne vis
kas. Neužilgo rengiamasi sta
tyti vienuolynas net.pačioje Ro
moje ir tai ne bile koks, bet už 
50,000 dol.

Ar ne poniškai atrodo mari
jonų gyvenimas! šimtus tūks
tančių mėto vienuolynams, per
kas namus Europos sostinėse, 
tuom tarpu kaip biedni Lietuvos 
žmoneliai prakaituoja visą die
ną ipas dvarponį už 10 centų. 
Nežiūrint į tai, kad marijonai 
savo progranie'sakosi, kad atsi
žadėję pinigų ir šeimynos, jie 
greit vilršis Hr kun. Vailokaitį.

Aš tikiu, kad Dr. J. šliupas, 
kalbėdamas I apie blogą ir var
gingą Lietuvos žmonių padėtį 
visgi nemelavo. Juk ir iš ten ku
nigėliai traukia paskutinį tema
tiką ir siunčia Romon vienuo
liams ir davatkynams.

— Krivaitis.

dieniui, rinkosi prie fligelio iš 
visų apielinkės pusių ir kitų 
kaimų- Kalbos ir užimąs žmo
nėse. Kur ne kur matėsi išbalę 
ir užverktos fizionomijos. Du
rys į Kliauzovo miegkambarį 
buvo uždarytos. Iš vidaus pusės 
kyšojo raktas.

Padūsavo, pabėdavojo išgėrė 
po stiklą arbatos ir išėjo prie 
namo-fligelio.

—'Išsiskirstykite — riktelėjo 
uriadninkas žmonėms.

—įėjus į lįumą tardytojas,Vi
sų pirma pradėjo savo tyrinėji-

's
, roą nuo durų į miė'gkambąrį.

r; -Matomai, vagys 1 lindo pas Durys pasirod5 pušieS
~ ^T30.. aPŽ‘U' | numalevota geltonais dažais ir 

į jokio ženklo ant jų nebuvo. Ypa
tingų ženklų, kurie galėtų pa
rodyti, ką nors nepaprastą. Da- ■ 
bar reikėjo duris versti laukan.

Prašau pašalinių pasišalinti! 
—pasakė tardytojas, kuomet po 
ilgo baladojimo ir braškėjimo 
durys pasidavė įirviui ir kaltui. 
—Meldžiu tai reikale tyrinėjimo 
Uriadninke, nieko neįleisk !

čubikov, jo pagelbininkas *ir 
viršininkas atidarė duris ir bai
mingai viens paskui kitą suėjo 
į miegkambarį. Jų akims pasiro
dė sekantis reginys. Prie viena
tinio lango stovėjo medinė lova 
su dideliais plunksnų patalais. 
Ant sulamdytų patalų gulėjo 
susukta ir sumankyta paklodė. 
Paduška mėlynu audeklu ap
traukta, taipgi gerokai suman
kyta, buvo numesta ant grindų. 
Ant stalelio prie lovos gulėjo si
dabro laikrodėlis ir sidabro pi
nigas vertės dvidešimt kapeikų. 
Čia taipgi gulėjo degtukai pa
daryti iš sieros. Apart lovos, 
stalo ir vienatinio krėslo nebuvo

1 visam miegkambary jokio kito 
rakando. Pažiūrėjęs į palovį vir
šininkas patėmijo apie porą de- 
sėtkų tuščių bonkų, seną šiau
dinę skrybėlę ir ketvirtinę 
šnapso. Po stalu buvo pames
tas jau apdulkėjęs senas batas. 
Apžiūrėjęs kambarį tardytojas 
susiraukė, ir paraudonavo.

—Niekšai! — pratarė jis, 
gniauždamas kumštis.

•—O kur Mark Ivanovič? — 
tyliai paklausė Diukovski.

—Meldžiu jūsų nesimaišyt! 
—storai atkirto jam čubikovas. 
—Leiskite apžiūrėti grindis! 
Tai yra antras toks atsitikimas 
mano praktikoje, Evgraf Iajz 
mič, — atsisukęs jis į viršinin
ką pratarė žemu balsu — 1870 
metais aš irgi tokį pat atsitiki
mą turėjau. Turbut jus dar at
simenate... 
Portretovo. 
šai užmušė 
pro langą...

Čubikovas priėjo prie langų, 
nutraukė į šalį uždangalą ir 
atsargiai pastūmėjo langą. Lan
gas atsidarė.

Atsidarė, reiškia, nebuvo 
uždarytas... Hm! Ženklai ant 
prielangio. Matote? štai ženk
las kelio.,, kas tai lipo iš ten? 
Reikia priderančiai apžiūrėti 
langą.

(Bus daugiau)
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Dovanosi ’už ’iožkįs ir 
paukščius

su
tu
pi-

Už geriausias ožkas duota 
auk«o med., 2 sidabro med. 
pag. lapų I rųš. 1 ir pag. lapų 
11 rus. 1.

ir

minėdamas duris Psiechovas.
, Išėjo daržan, kur buvo atkrei
ptas miegkambaric langas. Lan
das žiurėjo piktai, skurdžiai; 
Jis buvo uždengtas žaliu jau nu
blukusiu uždangalu. Vienas už
dangalo kampas buvo lyg kiek 
pakeltas ir davė galimybės pa
žiūrėti miegkambario vidun.

Ar žiurėjo kas nors iš jūsų 
per langą — paklausė viršinin
kai.

—Tikrai ne, jūsų augštybe,— 
atkirto daržininkas Efremas, 
mažas žilaplaukis senukas su 
veidu atsitarnavusio karininko- 
Kur čia žiūrėsi; kuomet visos 
kinkos dreba!

—Ech, Mark Ivanovič, Mark 
Ivanovič! — atsiduso viršinin
kas, žiūrėdamas langan — Sa
kiau aš tau iš širdies, — neklau
sei! Paleistuvingumas neišeina 
ant gero! ‘ ?

—Ačiū tik Efremui, — pasa
kė Psiechov: be Jo ir butume 
mes nesusipratę, kad čia kas 
nors netaip. Ateina pas mane 
šįryt ir sako: “Ir delko musų 
ponas taip ilgai nesikelia? Visą 
savaitę jis iš miegkambario nei
šeina.” Kaip jis man tik tai 
pasakė, tai tarytum man kas su 
kuolu į galvą... mintis 
žaibas... Jis nepasirodė 
pereito šeštadienio, jog 
sekmadienis! Septynios 
—tai ne baikos!

—Taip, vargšas... 
viršininkas. — Gudins 
apsišvietęs, toks gerutis, o kom
panijoj, galima sakyt, buvo pir
mas žmogus. Bet palaidumas, 
atleisk jam Viešpatie! Aš visko 
tikėjausi! Steponai, — atsigrįžo 
viršininkas į padėjėją: Važiuok 
kuogreičiausiai į mano namus ir 
pasiųsk Ąndriušką pas isprav- 
ninką, ląi ir jam praneša! Pa
sakyk, 
mušė! Taip 
dninką — ko jis 
tegul į čia važiuoja! O pats va
žiuok, kaip gali greičiau į tardy
toją Nikolojų Jermolaičių ir 
pasakyk jam, kad jis važiuotų 
čion! PMauk, aš jam laišką pa
rašysiu.

Viršininkas apstatė visą, na
mą Sargyba, parašė laišką ir 
nuvyko pas vedėją ant arbatos. 
Po kokių dešimts minučių jis 
sėdėjo ramiai kramtydamas 
šmočiukus cukraus, ir rijo karš
tą, kaip ugnį, arbatą.

—Na, tai... — sakė, jis Psie- 
chovui —> Na tai... Dvarininkas, 
bagetas žmogus.... dievų numy
lėtas, kaip sakė Puškinas, ir 
kas iš jo išėjo? Niekas! Gir
tuokliavo, pasileido... ir... na tai! 
užmušė.

Už dviejų valandų pribuvo ir 
tardytojas. .Nikolajus Ermolaje- 
vič Čubikovas (taip vadino tar-

tarytum 
dar nuo 
šiandien

dienos

atsiduso 
buvo,

’anovičą už- 
ir pas uria- 
ten laukia?

Užmušystė pirklio 
Ten irgi taip. Niek- 

ir ištempė lavoną

Amerikon: lietuvių p 
ekskursija

Rrfgpiučio 28 d. i Klaipėdą 
atvažiavo Amerikos lietuvių 
ekskursija iš 40 žmonių. Jų 
26 laikinai pasiliko Klaipėdoje, 
likusieji išvažiavo j provinciją 
ir Kauną.

t
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ligų?

PRADEDANT

Overkautailėmimai

SIUTAS IR OVERKOTAS SIUTAS IR OVERKOTAS

Jei manai pirkti

Weu4ūtoStrop Razor.

Pinigai

Gerai dėvėti mokyk

LIETUVĄ
tikrų

pinigu 
tuos

Lytiškos Ligos Gali 
Būti Išgydytos

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St.
Tel.Boutovard 9663

kad reikia mokėti nepa

Didelis nederlius Lenkijoje.
Vokiečių laikraščių žiniomis, 

Lenkijoj šių metų derlius daug 
blogesnis už pernykštį. Pačių 
lenkų statistikų apskaitliavi-

mti javų derlius esąs labai'blo
gas ir ^nesiekiąs ne 30% per
nykščio derliaus. (Labai didelis 
nederlius ištikęs Galiciją. Javų 
kainos rugpjūčio mėnesį Len-

Vaiky )2 kėliny Siutai ir stori 
žieminiai Overkotai

Ar sergate lytiška liga, kuri pada
ro jumis netinkamu prie darbo ir 
pasilinksminimo. Ar esate vienas 
didelės armijos, kurie kenčiate ty
lėdami nuo lytiškų

Yra pasiūti iš geriausio materiolo, naujų paternų, 
su dryželiais, gražių sumaišymų. Styliški rudeni
niai ir žieminiai modeliai. Kiekvienas siutap su 2 
kelnėmis.
Yra gerai pasiūti stipraus materiolo, 3 šmotų dir
žai, ' pasiūtos kišenes, visų mierų dėl vyrų ir 
vaikinų. v ,

Šio Išpardavimo Nei VienasIš Lietuviu Rakandu Korporacijos 
Krautuvių

Už tų pačių kainų kaip ir išdirbėjai parduoda.

gU8 
nuo 
bet 
nto 
clymo nei 
neturi sirgti, 
nesate

REAL ESTATE INVESTMfcNTS' 
2418 W. Marąuette Kd. arba 67 Blvd. 
arti VVestem Avė., Chicago, UI.

Telephone Prospect 8678

GROJIKLINIS PIANAS TURI LAIKYTI

\ VISA AMŽI IR
IŠREIKŠTI GERIAUSIAI PIANO

' ' MUZIKA
Šie siutai yra geresnes rųšies, worsteds, vilnoniai 
ir gražiai maišyti. Kiekvienas siutas su 2 
kelnėmis. ’*
Šie overkotai yra geresnės rųšies, naujausių mo- 
teriolų,-gražių sumaišymų, su pamušais ir pusiau 
pamušais, 3 šmotų diržai, naujausių madų.

Vyras Neturėtu Praleisti

kijoje pakilę vidutiniai 50%. 
Labai daug javų truks savo 
reikalams, šį trukumų teksią 
užsienio įvežtais javais jižpil-

priešais, o federantus geriau
siais geradariais. Tai tiek apiė 
federantus.

6 vai. vakaro Šančiuose šmid- 
to fabrike lenkų mokykloje įvy
ko namų ;
mas. Susirinkimas buvo labai 
skaitlingus; jo dalyviai net ne
galėjo sutilpti salėje. Atidarius 
susirinkimą stojo kalbėti visa 
eilė kalbėtojų, iš kurių vieni kal
bėjo lietuviškai, kiti rusiškai. Vi
sų kalbėtojų kalbos buvo tai kar
tus nusiskundimas nepakenčia
ma namų savininkų padėtim, bu 
tent
keliami mokesniai, kad Seimas 
priėmęs labai netikslų namų sa
vininkų nenaudai Butų Įstaty
mą ir t. t. ir t. t.

Daugiausia kalbėjo ir griau- 
denb namų savininkus Leiba 
Chodas. Jis perstatydamas susi
rinkusiems namų savininkų pa
dėtį pakartotinai smerkė Seimo 
kairiąsias frakcijas, kad jos sa
vo veikimu miesto ūkį vedą prie 
galutino kracho ir gyrė dešinįjį 
Seimo bloką ir dabartinius mi
ni storius.

Pasak Chodo, dabartine Mie
sto Taryba ir kairysis Seimo

kis pasižadėjęs pasirūpint, kad 
į dabartinį Butų Įstatymą, kuris 
yra daugiau palankus butų sam
dytojams, — butų įnešta patai
sos arba net visai tą įstatymą 
panaikinti; — esą tai daug pri
klausys nuo to, kokie bus išrink
ti nauji miesto šeimininkai — 
savivaldybininkai.

Susirinkusiųjų ūpas buvo la
bai pakilęs ir jie ‘karštai prita
rė savo narsiam gynėjui L. Cho- 
dui. Taigi kaip matome, kad vi
sokio plauko reakcininkai trium
fuoja, bet kokios to jųjų smar
kavimo bus pasekmes, — pama
tysime kiek vėliau.

— Lietuvos darbininkas.
Kaunas 10-IX-U)24 m.

nedaro 
ikd arba 
nes tas 

. 11- 
Reu-

Astma, 
Pso- 
tusių 

yra paąfkmč 
kraujo, kurį 
pagelba gy-

Kimball Pianai yra daromi per 70 metų su didžiausiu pasi- 
rekinvu, jgydami augščiausią i-ekomendacijų nuo garsiausių 
pasaulio mizikos artistų ir muzikes mokytojų kaipo instrumen
to kuris gali* grynai išreikšti augščiau^ią, piano muzikų. The 
Peoples Furniture Co., kaipo didžiausia Lietuvių įstaiga Ameri
koje yra autorizuta parduoti KIMBALL PIANUS ir nuo savęs 
duoda pilnų užtikrinimų.

PARDUODAM ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
Krautuves atdaros vakarais iki 9 vai.

Matykite mus pirma, mes parodysime Tamstoms 
instrumentų tai yra KIMBALL

Išgalanda razor gele
žėlę be išėmimo jos iš 
kotelio. . Greitai ir Ke
rai. Visas setas — 
razor su dirželiu ir 
ekstra peiliukais, $1.00 
ir augščiau.

Kegister, 
109 N. Dearborn 

Street.
Kiekvieno sergančio 
ėmogaus draugus. 

Mano geriausias pa
tyrimas. ‘‘Nei vieno 
dolerio nereikia mo_ 
kčti, kol nebus pa
sekmių/*

Gyduolės ižskiria- 
mos.

AS noriu pasikalbėti su kiekvienu ken
kiančiu vyru, kurie serga nuo uieisenė- 
jusių ligų, Nervų, Kraujo, Oodos, Pūslės, 
Išėjimo žarnos, taipgi slaptų ligų. Mano 
35 metų pasekmingo gydymo, aš atgavau 
sveikatą dėl daugelio nusiminusių ir nu
stojusių vilties vyrų.

Nežudyk daugiau laiko nei pinigų ne
žinomiems daktarams, ateikite ir dasiži* 
nokite tiesos apie 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 kąlbame lietuviškai.
Valandos nuo 9 ryto iki 5:80 po pie

tų, kasdien. Utarninke, Seredoj ir Suba- 
toj vakarais ikK 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet.

Dr. W. R. Register
109 N. Dearbom St., Chicago, UI.

• (Imkite elevatorį iki 12 augšto)

CHICAGOJE DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS

y yy J JGERESNIES RŲSIES Jį) JUT Al

OVERKOTAI Lapei ir Rusiški sty- 
1i|i? pikiuti iš storo materiolo su fur 
kišenėmis, diržu, mier<>s 8 iki, 17.

Vaikinų Overkotai 
$5.98

Sąryšy su businčiais 19 ir 20 
rugsėjo rinkimais į Miesto Savi- 
valdybes Kaune įvairios politi
nės srovės agitacijos tikslais su
rengė visą eilę mitingų. Jau esu 
rašęs “Naujienoms”, kad sureng
tus 30 ir 31 rugpiučio socialde
mokratų mitingus sutrukdė su
siorganizavę Maskvos agentai — 
bolševikai Be tų aprašytųjų mi
tingų sekmadieny 7 rugsėjo dar 
buvo surengę agitacinius mitin
gus Ūkininkų Sąjunga, federan-i 
tai ir namų savininkai.

Kadangi Ukiniiįkų Sąjungos 
mitinge neprisiėjo būti; todėl ir 
kokia jų mitingo buvo eiga ne
žinau, bet gi federantų ir namų 
savininkų mitingai praėjo labai 
demonstratingai ir jiems karin
gieji Kauno bolševikai nedarė įti
kiu trukdymų. Todėl niekeno ne
trukdomi ir vieni ir antri prisi- 
smarkavo ligi valios.

Federantų mitingas įvyko 1 
vai. dienos Tilmanso salėje. Su
sirinkimas buvo neskaitlingas, 

jame tedalyvavo veik vieni blokas namų savininkus netiktai 
Sulig kad nebepakenčiama; prispaudė, 

bet stačiai pagamino Virvę mus 
pasmaugti, ir jei toji virvė šian
dien dar nėra mums, užnerta ant 
kaklo, tai ačiū dešiniajam Sei- 

mo blokui ir dabartiniam Minis- 
terių Kabinetui. Besikarščiuoda
mas Chodas išsireiškė, kad jam 
beginant namų savininkų intere
sus nekartą prisiėję turėti rei
kalą šu ministeriais ir jo pastan
gomis namų savininkų naudai 
nemažai esą laimėta. Esą sulai
kyta nuo vykdymo ne vienas ne
išpildomų savininkams reikalavi-

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

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

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

SIUTAI geri 
toje, gero materiolo, naujų rudeninėj 
stylių. Kiekvienas siutas su kel
nėmis.

2 Kelnių Siutai 
$4.98

Neužginčiįa- 
per patyrusius 
daktarus, kurie 

tnšs faktas išgy
ti irba laboratori
jose, egzaminuo- 
dymo visokių ligų 
jant kraują ir iš
tiriant per mik
roskopą, prašali
nant visus klini
kos simptomus, 

vienas žmo- 
nėra liuosas 
užsikrėtimų, 

prie dabarti- 
žinojimo gy_ 

vienas 
_1. Jei 
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 
kraujyje — išva

lykite jj: ateikite pas mgne, 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, 
smagenų, nervų, širdies, plaučių, kepeni}, 
inkstų, ir kitus kūno organus. Bukite at
sargus ir dabokite gamtos patvarkymus. 
Atminkite, kad sveikata yra jūsų bran
giausias turtas, jūsų kapitalas 
skirtumo kiek ius .sugaišite 
pinigų užlaikymui- sveikatos, 
jums labiau apsimokės, negru kas nors ki 
tas. Bevelk visi atsitikimai kataro, 
matizmo, Neuritis, Bronchitie1 
Mažukraujistės, Skaudulių, Egzemos, 
raibis. Slinkimo plaukų, 
gružolų. Skrupulų ir t.t 
neišvalyto ir užsile rėtunio 
gulimu ifi-eit-aii iftvulyti k 
dymo.

Apsisaugokit daktarų ir studentų, ku
rie slepiasi garsiai skambančiomis klini
komis, institutų arba laboratorijų; jūsų 
sveikata yru brangesnė, kad ją atiduoti 
nepatyrusiems daktarams. Pas mane gau
site gert} ir teisingą gydymą; • prisidėki
te prie eilių užganėdintų ir Unksmių 
pacijentų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisą. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Serum, čiepin}. Bakterini, Antį- 
toksini, taipgi specialius intravenoua gy
duoles. Jei yra reikalas užsakykite taip
gi originales Europiškas/ gyduoles “606”

NAUJAUSIOS MADOS POPULAR 
I

Hatonia F ur Kautai
DEL MOTERŲ IR MERGINŲ 

p f* Geriausias pasirinkimas moterų K uĮ ■ K II Hatonia Fur Kautų, jie dabar yra 
||| >■ 111U U styliiijr. Gražiai trimuoti su kai- 

^1 ------- liukais, kalnieriais, rankogaliais ir
J apačia. Jie yra šilkiniais painu-

pirk gerą — pirk

KIMBALL

. . . , Kojų higiena yra nors papras-
Sayininkų susirinki-.<fas dalykas, vienok labai svar- 

1 bus. Dabartinė civilizacija pri- 
’ verčia nekurtomis kūno dalimis 
1 daugiau dirbti negu buvo gam- 
‘ tols skirta. Musų kojos iš prie- 
- žasties įvairių užsiėmimu ir ne

malonių aplinkybių dažnai nu- 
silpnėja, ir turi'būti gerai pH- 
žiurimos, kad butų galima: jas 
užlaikyti geram stovy.

Kojų priežiūra turi prasidėti 
kūdikystėje. Visi iškrypimai 
turi būti gydomi kuoanksčiau- 
siai. Paprastai, gydytojaftns la
bai lengva atitaisyti kojas be 
jokios operacijos, jei vaikas esti 
a-tnešanpis gydymui pirmuose 
amžiaus metuose.

Nusilpnėję riešai ir kojos kū
dikystėje dažnai esti iš priežas
ties kokių nors trukumų. Vaikai 
turi gauti tinkamą maistą, tokį, j 
kuris visas reikmenis kūno au
gimui turi. Jei tas daroma, vai
ko kauleliai sutvirtėja ir nelin
ksta, kuomet jis pradeda vaikš
čioti. z Į

Vaiko kojos apdengimas labai 
svarbus. Kaulai greit iškraipo
mi, jei vaikai dėvi netinkamas 
kojines ir čeverykus. Vaikai tu
ri būti' basi kuodaugiausiai, ypač 
tuomet, kuomet jie esti ristinuo
se. Kojinė®-tUri būti užtektinai 
didelėj kad neveržtų kojų. Taip? 
pat reikia atsargiai išrinkti če- 
verykus.

Kerpant nagus, patartina juos 
kirpti skersai, nenukeipaut 
kampų, nes kuomet tas daroma, 
nagas pradeda augt į vidų, žmo
nės kurie turi labai daug ant 
kojų Vaikščioti, turi labai gerai 
prižiūrėti kojas. Jie turi kas va
karas, kuomet paireina nuo dar
bo, nusiplauti kojas, ir apsi
mauti švarias kojines ir kitus če 
verykus. Rytmetį taip pat reikia 
švarias kojines apsimauti. Taip 
darant bus galima išvengti dau
gybę nemalonumų, kuriuos ko
jos turi panešti.

Dabartiniais ,lai^ijį§ pevęrykai 
daromi daug geresni. Augštos 
kulnįs ir smailus galai eina iš ma 
dos. Nekurtos čevęrykų dirbtu
ves daft’o tik tokius čeverykus, 
kurie prigelbsti kojoms pasitai
syti. . .

Jei norima turėti sveikas ko
jas, galima tai atsiekti tiktai dė
vint tinkamas kojines ir čemery- I 
kus, vaikščiojant gerai, ir ne- 
pervarginaint kojų perdaug.

■{FLJSi'

nes
gelžkeliečiai federantai 
paskelbtos dienotvarkės, Sky
riaus Valdybos narys pil. Leng
vinas padare trumpą, pranešimų 
apie Valdybos darbuotę, iškėlė 
sumanymą įsitaisyt skyriaus vė
liavą. Sumanymą susirinkusieji 
lie ginčių priėmė. Tolimesniam 
pranešime Lengvinas pažymėjo, 
kad iš Kelto Tarnybos padienių 
remonto darbininkų atleidžia nuo 
darbo apie 60 žmonių, kurių tar
pe esą atleidžiami ir 4 federan
tai. Pasak Lengvino, užsistoti už 
paliuosuojamus nuo darbo darbi
ninkus ne federantus jie esą be-Įmų ir be to ministęrįs p. černec 
jėgiai. Gi už federantus tai Sky
riaus Valdyba su pagelba savo 
frakcijos Seimo narių dėsią pa
stangas, kad jie paliktų vietoje, 
vienok kol kas negalį jie pasa
kyti ar ginsią visus keturius ar 
tik nekuriuos — tai busią atlik
ta kai aiškiau paaiškėsią litiosa- 
vimo daviniai. Tolesniai pil.
Lengvinas perstatęs susirinku- 
sienis^apto^tiusintį padienių re
monto darbininkų paliuosavimą 
ir išreiškęs deliai to savo apgai
lestavimą, pažymėjo, kad darbi
ninkų paliuosavimo svarbiausia 
priežastis esanti stoka lėšų. Ir 
po to pil. L. padarė savo išva
dą, kad toji kredito stoka atsi
radusi dėlto, kad gelžkelių tar
nybų viršininkai blogai veda 
gelžkelių ūkį, — varydami su žy
dais šmugelį sukemša jiems 
daug gelžkelio pinigų ir paskui 
iš žydų tie viršininkai nemažai1 

sukiša į savo kišenius. Gi 
ledorus viršininkus pašo
lį vusiej i socialistai minis- 
ir dabar tie valstybei 

kenksmingi/Viršininkai esą stip
riai įsitvirtinę, kad sunku juos 
ir pašalinti. Besmerkdamas bu
vusius ministerius socialistus ir 
palietęs dabartinį Susisiekimo 
ministerį pil. Lengvinas pavadi
no jį gelžkeliečių tėvu (mat, pa
starasis yra savas žmogus — 
krikščionis demokratas ir dėlto 
federantams jjs atrodo toks ge
ras. — Liet.'darbinln.).

Pažymėtina, kad Lengvinui 
darant pranešimą apie busintį 
darbininkų paliuosavimą nei vie
nas iš susirinkusių nepatiekė sa
vo pasiūlymų kas link jų apgy
nimo^ Iš ko labai aišku, kad pas 
federantus nėra susipratimo nei 
draugiškos užuojautos.

Pabaigus Lengvinui savo pra
nešimą, federantas Seimo narys 
Jočys kalbėjo rinkimų į savival
dybės reikalu. Savo ilgoje kalbo
je Jočys kiek galėdamas derge 
socialdemokratus net išvardyda- 
mas7iekuriuos iš jų pavardėmis, 
ir susiriesdamas gyrė federan
tus ir patsai save, kad jis esąs 
liegalo daug dirbęs visuomenės 
labui ir prie tos darŲuotęs jį, 
girdi, • ■ žadinęs krikščioniškos I 
meilės jausmas* Gi pas. socialis
tus aukštesnio idehlo nesą, to
dėl jiems terūpi vien pilvo rei
kalai, tat iš jų- laukti ko nors 
gero ir prakilnaus nepristoina. 
žodžiu sakant, socialistus Jočys 
perstatė didžiausiais žmonijos I

Sveikatos Dalyk
KOJŲ HIGIENA
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Teisėjai susikirto

Tarp miesto teisėjo Trude ir 
Superior teismo teisėjo David 
įvyko smarkus susikirtimas. Su
sikirtimo priežastis — pal mosa
vimas lietuvio Justino Žoles, 
154 E. 116 St.

Kiek laiko atgal So. Chicagos 
teisėjas Trude nuteisė šešiems 
mėnesiams kalėj iman Justinų 
Žoles, kadangi jo namuose ras
ta munšainui daryti katilą. Tei
sėjas David ėmė ir paliuosavo 
Zolj, remdamasis tuo, kad turė
jimas namuose munšaino vary
tu vo dar nėra peržengimas pro- 
hibicijos įstatymų.

Bet Žoles neilgai džiaugėsi 
laisve. Kaip tik teisėjas Trude 
sužinojo apie jo palluosavimų, 
jis tuoj aus jį areštavo ir pasiun
tė atgal į kalėjimų.

Vėl tapo atsikreipta prie tei
sėjo David ir tasis vėl įsakė pa- 
liuosuoti Zolį ir jis bus paliuo- 
suotas šiandie.

Pasinius teisėjui David, advo
katas O’Connor rengia nubausti 
už paniekinimų teismo keturlus 
žmones, kurie išnaujo areštuoti 
ir apkaltino Zolį. Tais kaltini
mais paniekinime teismo ketu
riais yra: Bridewell kalėjimo 
viršininkas Graham, municipali
nio teismo vyriausio bailiff pa- 
gelbijiinkas, So. Chicagos poli- 
cistas Burst ir teisėjo Trude 
hailiff’as.

Priežastim susikirtimo yra pa- 
liuosavimas lietuvio Justlh 

Žoles.

“BIRUTĖS” KONCERTE DAINUOS CHICAGOS j OPEROS 
DAINININKAS

“Birutės” koncertas spalių 12 d. bus nepaprastas. Be kita 
ko, jame dalyvaus paskilbęs rusų dainininkas Ivan Dneprov’as. 
Dneprov’as lyra pirmaeilis 'Chicagos Civic operos dainininkas. 
Chicagiečiai gerai jį atsimena iš Rusų Operos, kur jis savo ne
įmanomai gražiu tenoriu žavėjo publiką.

Girdėt jį dainuojant yrą nepaiprastais ma|lonujmas, ta|^ 
nepraleiskite tos progos ir atvykite į '‘Birutės” koncertą.

1 . -"tt : ........... ■■■tt----.

Kaip girdėti, tai pas lietuvius 
tveriasi didelė nauja kompanija 
daryti paskolas pirmam ir ant
ram morgičiui; kol kas dar tik
rų žinių nėra, bet kaip nugirsta, 
tai bus kompanija iš Chicagos 
gerai pažystamų lietuvių.

♦ * ❖
Anądie Chicagos Varpe tūlas 

šėrininkas pykdamas ant Nau
jienų parašė, kad jie*galr gyven
ti' iir be Naujienų ir tt. Matyt, 
tas šėrininkaisi buvoi turėjęs 
daug “maces”, kad. jis taip sau, 
kaip didelis vyras iš .peties rašė. 
Well, big boy, kas butų, jeigu 
Naujienos vieton gerų dalykų 
apie jūsų įstaigų parašytų vien 
tiesų ir tikrų dalykų stovį? 
Klausimas, kas, tuomet turėtų 
daugiau maces, jus ar Naujie
nos? —Ubagas.

■ - ------ ------- -
karėlį. Taipjau nutarta, kad 
kuopa surengtu prakalbas, 
kuriose butų aiškinama Lietu
vos darbininkų padėtis, jų rei
kalai ir ^pšvieta, kad Ameri-

MUNŠAINO PASEKMĖS

Našlės Eva Porkovas namuo
se, 8815 Barry Avė., susirinko 
būrys “svečių” munšaino išsi
gerti. Begeriant susiginčijb-- ir 
John Mijafvich, 9006 Green 
Bay Avė., phšovė ir sunkiai su
žeidė Thomas Placha, 8901 
Green Bay Avė. Savininkas pa
bėgo, o Eva Porkovas ir keli 

kostumeriai liko suimti.jos

PERDŪRĖ PEILIU

Manydamas, kad jo pati 
perdaug draugauja su Antanu 
Kvedaru, 227 S. 12 Avė., May- 
wood, kadangi ji su vaikais iš
važiuoja pasivažinėti Kvedaro 
automobiliu, John Czechoąvicz, 
409 S. 11 Avė., peiliu supiaus- 
tė Kvederą prie pastarojo na
mų. Czechowicz tapo areštuo
tas.

LIETUVOS SOCIALDEMOK
RATŲ RĖMIMO FONDO 

KUOPOS MITINGAS

$6. Nuo M. Kasparaičio auka 
$1, pasižadėjo dar sumokėti 
iki šešių dolerių už metus. 
Kiek man teko sužinoti, tai 
pasižadėjo remti Lietuvos , so
cialdemokratus — darbininkų, Į kos Lietuviai padėtų visose vie- 
bežemių ir mažažemių politinę 
partiją, šie draugai: A. Lecha- 
vičia, A. Kundrotas, K. Kipšas, 
V. Paškauskas, J. Auryla, K. 
SitaviČia, Dr. A. Montvidas, Dr. 
K. Kliauga, Dr. A. Karalius, X- 
šaikus, J. Kondroška, aplieko- 
rius šeštokas, 
J. Jurgelionis, 
J. Stasiūnas, 
Nemajuška. • 
daugumas ią iš kitų Chicagos 
ir apielinkiiįių miestukų pa
žangus ir prijaučiantys Lietu
vos darbo žmonių gerovei ir 
apšvietai. lietuviai .pasižada 
remti Lietuvos socialdemokra
tus. Visi viršnurodytieji pini
gai kaip greitai galima bus 
siųsti Lietuvon.

Nutarta socialdemokratų 
mimui surengti pramogų

šeštadienis, Rūgs. 27, 1$24

APLĖKIMAS APLINK PA
SAULĮ, PAŽYMI 

EPOCHĄ.

A. Garbauskas, 
M. Dundulienė, 
P. Milerienė, J. 
Girdėjau, kad

pa

tose Lietuvoj įsteigti darbi
ninkų knygynus, ir kodėl rei
kia remti Lietuvos Socialde
mokratų Partijų; kų davė Lie
tuvos darbininkams Socialde
mokratų Partija abelnai ir Lie
tuvos šaliai ypač ir kokių nau
dų Lietuvos darbininkų klasi- ' 4

(Seka ant 7-to pusi.)

Didelės socialistų 
prakalbos

• ,, „t 1 o »'J

Kalbės Morris Hilųuit, Victor 
L. Berger, James H. Maurer 
ir kiti.

/
Mirė nuo munšaino

St. 
mirė 
2018 Corland St., motina ketu
rių vaikų. Nugabeno ja Į ligo
ninę jos vyras. Policija mano, 
kad ji mirė nuo munšaino.

El’zabeth ligoninėj pasi- 
Mrs. Mary Luskowski,

šiandie ir ryto Chicagoje 
bus laikomas Socialistų Parti
jos nacionalinio pildomojo ko
miteto susirinkimas, 
bus svarstoma daug 
reikalų. Dalyvauja 
socialistų vadovai,

ta proga 
socialistų 
dalyvaus 
Prakalbos bus 

rūgs. ^8 d.,

kuriame 
svarbių 

žymiausi

ren-
pra- 
visi

giama didelės 
kalbos, kuriose

* komiteto*’ nariai, 
rytoj, ?nedėlioj, 
Ashland Auditoriume, prie Ash
land ir Vau Buren gatvių. Pra
džia prakalbų 2:30 vai. po piet.

Kalbės geriausis socialistų 
veikėjas Morris Hilųuit iš New 
Yorko, kongresmanas Victor 
L. Berger iš MiKvaukee, Penn- 
syl vania Darbo Federacijos 
prezidentas James AB Maurer 
ir socialistų kandidatas j Ohio 
gubernatorius Jos. W. Sharts.

Tik labai retai tepasitaiko, 
kad dalyvautų vienose prakal
bose tiek gerų kalbėtojų. To
dėl darbininkai-ės nepraleiskite 
šios progos, bet bukite šiose 
prakalbose visi iki vienam.

L. S. J. Lygos sporto skyrius 
tingia Tennis Kontestų vyrams 
ir'moterims Washington parke. 
Vyrų pirmo spskos susikibs 
ruys. 28, 8 valė ryto. Konteias 
tęsis wsą dieną. Motelrų kontes- 
tas prasidės lapkričio 5 d. 8 
vai. ryto. Čampionai ii* jų pase
kėjai, gaus auksinius ir sidabri
nius ženklelius.

Visi vyrai, kurie esate užsire
gistravę malonėkite susirinkti 
rytoj paskirtu laiku.

Konteste dalyvauja apie 
ypatos. —Sporto Kom.
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Lietuviu Rateliuose
Bridgeporto Žinios

Atvarykit savo 
laikrodžius

Rytoj užsibaigia “dienos šviesos 
taupimas.”

Su rytdiena užsibaigia dienos 
šviesos taupimas ir visi laikro
džiai bus atvaryti atgal vienų 
valandų — į tikrąjį saulės laikų. 
Visi laikrodžiai bus atvaryti 
šiąnakt 1 vai. į 12 vai. Jeigu gi 
neatvarysit savo laikrodžio, tai 
pirmadieny visų valandų anks
čiau nueisite į darbų.

Užmušė bedirbant

iŠKenneth Michaeflson 
Stoughton, Mich., liko užmuš
tas, kada vežimas su žvyrais 
paleido žvyrus ant jo nugaros, 
jam dirbant prie taisymo kelio 
ties Barrington.

Anądie buvo rašyta apie Jau
ną ir gabų vyruką p. Praną 
Kuirauską, kuris dabar turi savo 
darbavietęi taisymo automobi
lių vielų ir batarejų prie 821 W. 
35 gatvės. Buvo sakyta, kad jis 
savo laiku buvo “Jaunuolių Or- 
kestroje” maršalka. Reika dar 
pridėti kad p. Pranas Kuraus- 
kas ir šiandie dalyvauja akty
viai Jaunuolių Orkestroje ir 
y|ra išrinktas į valdybą — vice
pirmininko vietą užimą.

♦ * *

Mildos teatras kasdie dabar 
beveik kupinas žmonių; žmo

nės skaitlingai lankosi, o lanko
si todėl, kad teatras duoda ge
rus paveikslus ir vodevilių, be
veik visi Parajmout kompanijos 
vėliausi paveikslai eina Mildos 
teatre. 

♦ * ♦

Jau ir ant Bridgeporto tan
kiai įvyksta nelaimės su “ftiaka- 
biliais”, visgi žmonas važiuoja 
neatsargiai. Anądie buvo net du 
nelaimingi atsitikimai. Vienas 
įlėkė j gatvekarį, antras suva
žinėjo vaiką prie 34 ir Halsted

ii\ vaikas mirė. •
* * *'

žmonės aimanuoja, kad Brid- 
geporte negalima gauti gyveni
mui kambarių; visi užimti, o 
jeigu kokie yra, tai arba labai 
brangus, arba labai prasti. Ren- 
da, pavyzdžiui, net $105.00 ant 
Halsted gatvės.

♦ ♦

Brighton-parkiečiai 
kad jie turi buk . padarę tikrą 
cenzų ir rado 10,000 lietuvių, 
kiek tuomet Bridgeportas tuj’i? 
Gal kokie kliubai bei draugijos 
pasirūpins sužinoti.

>:< *

Lietuvių Auditorija jau puo
šia Halsted gatvę, o kas bū s Ka
da ją visai užbaigs- statyti?

♦ * >;«
Tautiška parapija vėl išsirin

ko valdybą ir mano jau daugiau 
darbuotis, bet klausimas, kaip 
ilgai ta'išrinktoji valdyba dirbs ? 
nes šįmet berods jau tris kar
tus rinko valdybą ir vis naują. 
Gerai, veikite.

* ★ * , ■
Musų senų scenos veikėjų ra

telis jau pasigamino “naują” 
ve'ikaių-perdirbo, pertaisė “O. S. 
S. arba šliubinė iškilmė”, vieno 
akto farsą, vieną iš juokingiau
sių lietuvių kalboje. Sudėta ja
me dabar yra daug muzikos, So
lo, duetai ir kvartetas. 

i
Muziką prirengė tam veikalui, 

p. A. P. Kvederas. Į jroles įeina 
seni Chicagos lošėjai — komi
kai.

Draugijos gali kviesti lošikus 
kaip Chicagoje taip ir kitur. 
Adresas, A1. P. Kvederas, 3252 
So. Halsted St.

Birutė taiso vyrų chorą, mat 
rengiasi pasirodyti savo pilna^ 
me dailos rūbe savo koncerte, 
spalio 12 d., Pilsen Sokol svetai
nėje.

giriasi,

* * *
S. V. Valančius žinote kur dir

ba? Jeigu ne, tai aš jums pasa
kysiu — pas International Cable 
Remittance Co. 1722 W. Chica
go Avė.; jis yra tės kompanijos 
biznio vedėjas.

ri

IGNACAS JUCIUS«
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 25 d., 1924 m., 1:15 po 
pietų, po trumpos ligos, 39 me
tų amžiaus. Išgyveno Ameri
koje 20 metų. A. A. Ignacas pa
ėjo iš Lietuvos, Kauno rėd., 
Tauragės apskr., Kaltinėnų pa
rapijos, Dungerių kaimo. Paliko 
dideliame nuliudime moterį 
Aleksandra, po tėvais Zaleckair 
te ir dvi dukteris, Aleną 12 m. 
ir Agotą 4^ m. ir du broliu Ka
zimierą fr Antaną. Lietuvoj 
seserį Johaną Bartuįšienę.

Kūnas pašarvotas 4546 So. 
Wood St. Laidotuvės įvyks su- 
batoj rugsėjo 27, 1:30 po pietų 
iš namų į Tautiškas kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
atiduoti paskutinį patarnavimą 
ir dayvauti laidotuvėse.

Nuliūdę
Moteris, dukterys, sesuo 
ir broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Yards 1741.

U

Antradieny, rugsėjo “*23" d., 
Naujienų name įvyko Lietu
vos Socialdemokratų Rėmimo 
Fondo susirinkimas. Susirinki
mų atidarė kuopos pirminin
kas d. F. Skamarakas. Buvo 
skaityti pereito susirinkimo 
tarimai ir apkalbami budai 
kaip butų galima pasidarbuoti 
dėl Lietuvos draugų — social
demokratų. Drg. M. Krikščiū
nas užsimokėjo 6 dolerius 
metus ir dar d. Kriščiūnas 
rinkęs pridavė aukas nuo 
draugų: Jonas 
A. Poly lai tis
Stasiulaitis $5, 
$1,
Grigaitis užsimokėjo mėnesinę 
aukų $5, A. žymontas mėnesi
nę aukų $6, J. Vilis damokėjo 
už metus $6, A. Kem.ėža da
mokėjo iki $6 už metus, M. 
Mauricąs- užsimokėjo už metus

už 
su- 
šių 
$5 

Al.
Butkus 

5 dol., 
Jos. Župartas 

Antanas Eureikis $1, P.

TRYS MUSKETERIAI
“VISI Už VIENĄ, VIENS Už 

VISUS!" — yra obalsis pareik
štas trejų gairsių pasaulio mus- 
keterių (Karžygių), kuriame 
reiškiasi vienybės siela.

“VISI Už VIENĄ, VIENS Už 
VISUS!” — yra obalsiu pergar 
lės — suderintų žmonijos jie- 
gų.

Kam tas obalsis, sieloje skam
ba, tas yra jn'iHinu dvasės. Ant 
to obalsio atsiliepia kiekviena 
širdis, ir garsas eina “VISI UŽ 
VIENĄ, VIENS Už VISUS!”

’ | A

Šitų obalsiu perimti buvo kū
rėjai ir augintojai didelės lietu
vių finansinės įstaigos — UNI
VERSAL STATE BANK. Jie 
visi stojo už tų vienų įstaigą, o 
įstaiga viena stoja už visus lie
tuvių gyvus reikalus.

UNIVERSAL STATE BANK 
kovoja už visų lietuvių gerbūvį 
iir garbę. Pinigai taupinami Urii- 
versal State Ba.nkoj augte auga, 
ir vyja laukan depozitorių val
gus ir rūpesčius.

UNIVERSAL STATE BANK 
t 

visiems jyigelbsta įsigyti nuosa
vus namus, suteikdama paskolų 
geromis išlygomis.

Mortgečiai ir Bondai parduo
dami per UNIVERSAL STATE 
BANK yra pilnai saugus ir ne
ša 5^kir 6% — mortgečius par
duoda net išmokestimis. — Kas 
tulri kur kitur savo pipigus pa
sidėjus, kiekviename laike gali 
prisidėti prie visų stojančių už 
tų vienų puikiausių lietuvių 
įstaigų — o ras čia dvasių vie
nybės.

Universal statu bank 
kiekviename reikale visiems no
riai patarnauja, ir kada išgirsi 
obalsį “VISI Už VIENĄ, VIENS 
Už VISUS”, žinok kad tas reiš
kia —

Universal State Bank
3252 South Halsted St.

Chicago, III.

rė
va-

ATIDARĖ NAUJĄ KRAUTUVĘ
Z. Basinski atidarė^didelę rakan

dų krautuvę prie 47 St. ir Paulina.
Didelė kampinė krautuvė yra 

atidaryta southvvest kampo. Čia 
yra prikrauta visokių tavorų, tin
kamų tai apielinkei. Z. Basinski 
jau per paskutinius 25 metus da
rė biznį prie 4541> S. Ashland Avė.

Krautuvė dabar tiktai yra atida
ryta, pirmiau Čia buvo Palatine 
Dry (ioods Store.

Mr. Basinski dabar turi gražiai 
išpuošęs savo krautuvės langus. .Jo 
didesnis skelbimas biznio yra ki
toje vietoje Šio laikraščio.

(Apskelbimas)

Tiktai 5 Liko
Iš 37 namų, kurie dabar yra statomi. ' Paskubėkite, jei jus 
norite turėti modemišką mūrinį namą, su visais apmokė
tais įrengimais, tiktai už $6900. **

Tie namai turi aržuolines grindis, tile vanas, fumace 
šildomi, dideli augstai, skalbyklos, vaisių sandėlj, ir tt., 
įmokėti biskį pinigų, kitus lengvais šmoikėjimais dėl 
atsakomų žmonių.

/ J. J. CULLINANĖ,
5600 W. 63 St.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraitj “T<- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000. 
PAŠALPOS SKYRIAI — 

$6.00, 9.00 ir 12.00 i savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės iiuoVdresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

h

“VADOVAS”
Mokslo, literatūros ir religijos mėnesinis žurnalas. 

Amerikoje ir užsienyje.
K

Prenumerata metams.......................................
Pavienis numeris...............................................

Antrašas:
“VADOVAS”,

Hatfield Hali, Northwestern University.
Evanston, UI. ' s

$2.00
.. 20c

Pasisekimas aplėkimo apie 
pasaulį Jungtinių Valstijų 
armijos lakūnų yra užbaig
tas. Jie pradėjo savo kelio
nę kovo 17, 1924, iš Santa 
Monica, California, ir po 
daugelių visokių pavojų ir 
nemalonumų, pasisekė iš
trukti iš mirties nasrų, jie 
dasiekė Washingtonų rugsė
jo 9, (22,275 mylias). Tiks
las to lėkimo buvo: išbandy
ti, oro lakiojimą ir įsteigti 
oro susinėsimą su visomis 
pasaulyje šalimis. Tuo bu
vo parodyta visam pasau
liui, kad toks dalykas gali
mas padaryti ir tas pažymi 
naują epochą pasaulinėje is
torijoje. Tas lekiojimas 
fiaipgi buvo misija tarptau
tinio pobūdžio. Trinerio 
Kartusis Vynas, kuris sutei
kia palengvinimą visuose da
lyse Jungtinių Valstijų ir 
daugely Europos ir Azijos 
šalių, daro'tokią pat misiją. 
Jis yra.x pageidaujamas vi
sur. M r. S. P. Dragicevich, 
box 630, Fairbanks, Alaska; 
atsiuntė mums orderį augu- 
sto 18 ir rašė mums: “Mano 
kaimynas davė man butelį 
Trinerio Karčiojo Vyno pe
reitą žiemą, jis pagelbėjo 
man ir aš nenoriu būti be jo 
ir šią žiemą”. Sekite tą pa
vyzdį ir turėkite ji savo na
muose. Nėra nieko geres
nio nuo prasto apetito, už
kietėjimo, gasų, galvos skau
dėjimo, ir panašių skilvio 
trubelių. Jei jūsų aptieko- 
rius arba gyduolių pardavi
nėtojas negali jums patar
nauji, rašykite pas Joseph 
Triner Company, Chicago, 
Illinois.
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PINIGAIr

•r

iš

ROCKFORDO
Lietuvon

«

Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St., 
Rockford, UI.
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šeštadienis, ttugs. 27, 1921

Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 6-lo pusi.) f * *

niame susipratime davė kitos 
politinės partijos; taipjau* ir 
kaip kovot prieš klerikalizmą. 
Susirinkimas apkalhedamais 
prakalbų rengimo tikslą ir sky-j 
re maždaug tokią prakalbų te
mą. —šapos Darbininkąs. ■

Kensington
šiame miestelyje gyvena tū

la pagarsėjusi munšainierka, 
kuri nuolat giriasi, kad jai pą- 
gelbėjęs ir užganėdinęs dievas 
laimingu gyvenimu. Girdi, var
gą turėjusi, kol vyras numirė. 
Mirus jam, turėsianti dangaus 
karalystę Kensingtone- Nors 
ta munšainierka yra pasenusi, 
bet dar užsimanė apsivesti. 
Bet 'sunku jau gauti tokį sen
bernį, kuris aitų už jos. Štai 
kaip ji sumanė privilioti sau 
jaunikį: ji pradėjo girdyti
munšainu visus munšaino pa
sekėjus ir prižadėjo tam dau
giau munšaino duoti dykai, ku
ris jai nupirš vaikiną. Sugir
džius munšaino šimtą galionų, 
šiaip taip pasisekė jai gauti 
jaunikį. Gavus jį kuogreičiau- 
sia paėmė šliubą, kad jis nepa
bėgtų. Apsivedus ar tris die
nas pagyveno ir jos vyras pa
bėgo. Dabar jis kalba, kad su 
tokia pasenusia moterių ir dar 
munšainierka sugyventi nega
lima. Geriau jis sutinkąs deg
li pekloje per amžius, negu su 
munšainierka gyventi. —\ '

Dafii&r netik ji viena, bet vi
sos KensiiVgktfio munšainier- 
kos subruzdo kutinti it vištos 
pereklės prieš lietų. Š'ako, kaip 
jis šioks ir anoks, kaip galėjo 
išdrysti jos vardą sugadinti 
(Žinoma, jos vardą sugadino 
jau senai munšainaS). Kad 
Kensingtone munšainierkos ra
gus turėtų, tai jį gyvą paga- 
vusios subadytų, o kad to ne
guli J^adąj’yty tai pąsiganėdi- 
na kelionėmis. Žinoma, ir jis 
ncgeresnis buvo, kad neapsi- 
žiurėjo. Dar kliūna pusėtinai 
ir dievui, kodėl jis suteikė jam 
tokį protą bėgti nuo'jos ir jos 
munšaino; jeigu jis nebūtų bė
gęs, butų turėjęs greičiau pa
baigti savo amžių tarp tų sma
los bačkų. Dabar Kensingto- 
no senberniai turėtų apsisau
goti, kad neapsivedus su mun- 
šainierkoms; su jomis apsive
dus sugyventi nė vienas nega
lės. Dar pusėtinai daug yra 
Kensingtone senbernių, todėl 
ir munšainierkos jų tyko it 
katės lašinių.

—Darbininkas.
I w :-----------

Roseland
Rengia šokius

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Batelis ateinančią žiemą ren
giasi pradėti daugiau veikti- 
Jau turi kelius pakvietimus 
nuo kaikurių draugijų sulošti 
tinkamesnius veikalus.

Atidarymui sezono Ratelis 
rengia šokių vakarą nedėlioję, 
rugsėjo 28 d., Chas Strumilų 
svet., 158 E. 107th St. Ratelis 
yra pasisamdęs Jityz orkest
rą, tad jaunimas jūrės progos 
gerai pasišokti. —Koresp.

ATIDARYMO SEZONO
\ ‘ ŠOKIS

Jau praėjo vasaros karščiai, 
artinasi ruduo, žmonės nusto
jo važiavę į miškus ir rengę 
išvažiaviųuis, jau pradeda 
rengti vakarus svetainėse. Lie
tuvių Motetų Draugija Apšvie 
ta atidarymui sezono irgi ren
gia labai puikų šokj puikioj n 
erdvoj Auburn Park Masonir 
Temple svetainėje, , prie 79-to> 
ir Union Avė. šokiai įvyks' spa
lio I d., 9 vai. vak. Grieš pili- 
I i orkestrą, po vadovyste J 
Byjausko. Todėl tikirpės, kad 
Chicagos visuomenė atsilankys 
praleisti linksmai keletą va
landų.

Vienas iš komisijos.

ŽINGEIDUS ŠOKIAI PRANEŠIMAI
* Vos kelios dienos iki Liet. 
Moterų Dr-jos Apšvietus šokių 
beliko; girdėti, kad bus daug 
žingeidžių dalykų, nes netik 
kad grieš puiki Byansko or
kestrą, bot bus ir taip links
ma pažiūrėti, . nes-žada daly
vauti Vaidilų Brolija su visais 
Lietuvos dievaičiais. Tai Vis
kas įvyks seredoje, spalio 1 d- 
Aukuru Park -Masonie Temple, 
prie 79-tos ir So. Union Ąve. 
Pradžia 9 v. vak. Neužmirški
me būti visi.

—žiopsotoja.

PAIEŠKOJIMAI 
t 1

Giminės Lietuvoje prašo žinių 
arba dabartinį adresą Jui^zo Ka- 
vanskio, kuris New Ycirke arba 
Chicagoj e apsigyvenęs.

leškbme žinių apie Adolfą 
Diek, kuris gimė Mąriampolės 
apskrity. Per pereitus dešimt 
metų gyvenęs New Yorke.

Prašome žiniųi apie Antaną 
Vaičių, kuris kadaise gyveno 
Juan et Carriza, Cąrrinetes No. 
122, Cardoba, Argentinoj.

Ieškome Vladą Alenksandrą 
Kostšiskili iš Grasei ų Kaimo, 
Krakinados Valsčiaus, Panevė
žio apskričio.

Kas turi žinių apie viršminė- 
tus asmenis prašome atsišaukti 
į Lietuvių Biurą,

Foreign- Language Informa
tion Service, 119 W. 41 St., 
New York City.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN jus galite prisira-, 
syti prie NAUJIENŲ SPUL- 
KOS ir turėtumėt prisirašyti 
tuojau, jei dar nesate prisirašę. 
Dėdami kas savaitę po dolerį- 
kitą, nei nepatėmysit, kaip susi
dėsi t užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Internacionalo Apvaikščiojimas bus 
rugsėjo 30 <1., Mildos svetainėj, 7 v. v. 
Kalbės d. P. Grigaitis ir Dr. A. Mont- 
vidas apie darbininkų judėjimų Inter
nacionalui susitvėrus, kokia tada bu
vo darbininkų padėtis ir kokia yra 
dabar. Kviečiami visi darbininkai ir 
darbininkės atsilankyti ( ši apvaikš- 
čiojimą, nes tai bus svarbi diena.

— LSS. 4 kp. Renginio Komitetas., .. —
MILŽINIŠKAS MASINIS MITINGAS

Nedėlioj, rugsėjo 28, Ashland Bou- 
levard Auditorium, Van Buren St. ir 
Ashland Boulevard, 2:30 vai. po pietų, 
yra surengtas labai didelis masinis 
mitingas. Jį surengė Nacionalis Ofi
sas Socialistų Partijos, šiame milži
niškame masiniame mitinge kalbės 
žymus kalbėtojai: M. Hilląuit, iš New 
Yorko, James H. Maurer, iš Pennsyl- 
vanios, Kongrestnonas Victor L. Ber7 
ger ir Joseph VV. Sharts, kandidatas 
Ohio valstijos gubernatorius.

Tai bus didžiausias masinis mitin
gas šioje kampanijoje. Nei vienas 
lietuvis darbininkas neturėtą praleisti 
šios didelės progos. Patys ateikite it 
kitus raginkite į šj masinį susirinki
mų. Čia išgirsite svarbių darbininkų 
klasei aiškinimų. '

St. Charles, III., šeštadieny, rugsėjo 
27 d. jvyks prakalbos ir kintami pa
veikslai, švedų bažnytinėj svetainėj, 
kampas Indiana ir 4 g-vė. Lietuviškai 
Dr. A. Graičunas, angliškai—Vovvers.

Pradžia 6:30 vai. vak. Kviečiame 
visus atsilankyti. — Komitetas.

Lietuvių Neprigulmingo Kliubo mė
nesinis susirinkimas atsibus nedėlioj, 
rugsėjo 28 d., .Ūkelio svet., 3436 Au
burn Avė. 1 vai. po pietų. Malonėki
te visi nariai pribūti paskirtu laiku ir 
nepamirškite atsivesti naujų nariu 
prirašyti. — Nut. rašt. I*. J. Puniška.

Eglė Žalčių Karalienė, penkių 
veiksmų dramų stato Pirmyn Miš
rus choras, nedėlioj, spalio 26 d-, 
Liuosybės svetainėj, Cicero, III.

—Komitetas.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys netikėtų susirinkimą sekma
dieny, rugsėjo 28 d., Malinauskio 
salėj, 1843 S. Halsted gt.. 1 vai. po 
pietų, šio susirinkimo tikslas yra 
nutarti apie pirkimą Chicagos Lie
tuviu Auditorijos Bendrovės “goki 
bond’ų”. Todėl visų narių privalu
mas yra ant šio susirinkimo atsi
lankyti. Už nebuvimą : bausmė, pa
gal draugystės •nutarimų.

Ig. Žilinskas, rašt.

Liuosybės Draugystės mėnesinis 
susirinkimas »i’Vyks šeštadieny, 
rugsėjo 27 d., 8 vai. vakare. L. 
Juodvalkio svetainėje, 733 W. 18 
gat. Apsvarstymui yra labai svar
biu dalykų, kaip pirkimas aukso 
bonų Lietuvių Auditorijų* ant 
Bridgeporto ir k. —Valdyba.

H u m boki t Park Lietuvių Politiškas 
Kliubas rengia išvažiavimų į Beverly 
Hills miškus, nedėlioj rugsėjo 28 d. 
Išvažiavimas prasidės iš p. Linkarto 
svetainės 3308 Evergreen Avė., 9 vai. 
ryte ir visi automobiliais važiuos iki 
miškų, 87 ir Westem Avė.

Tai gerbiami kliubiečiai, svečiai ir 
viešnios malonėkit susirinkti laiku į 
nurodytų vietų arba tiesiai į miškus.

— Komitetas.

Lietuvių Moterų Draugija Ap- 
švieta, atidarymui sezono rengia 
miikų šoki, Auburn Park Masonie 
Temple, seredoj, spalio 1 »d., 9 v. 
vak. Kyiečiaipe Chicagos visuome
nę atsilankyti ir linksmai pasišok
ti; grieš puiki p. J. Byansko or
kestrą —Rengimo Komisija.

North Side. — Atidarymui ru
dens sezono “Bijūnėlio” draugija 
rengia šaunų vakarėlį su gražiu 
programų, kuris įvyks sekmadieny, 
rugsėjo 28 d., 7:30 vai. vakare, 
Liuosybės svetainėje, 1822 Waban- 
sia Avė. Jaunimas turės gražios 
progos pasišokti prie geros p. p. 
Šaipaiių muzikos. Kviečiame visus 
skaitlingai atsilankyti.

—Komitetas : ■ *
.  ' '     - ■''-J L « ■ I II rf

Eglė Žalčių Karalienė*' ’fepeticijos 
įvyks subatoj, rugsėjo 27 d., Liubsy- 
bės svetainėj, 1822 Wabanšia Avė., 
7:30 vai. vak. w Visi lošėjai malonė
kite susirinkt laiku. — Komitetas.

Jaunuolių Orkestrą rengia didelį 
koncertų gruodžio 6 d., Meldažio svet. 
Meldžiame kitų, draugijų nerengti tą 
dieną vakarų, nes Jaunuolių Orkestrą 
vakaro pelną skiria dėl Chicagos Lie
tuvių Auditorium.

Ą- Renginio Komitetas.
Lietuvių Socialistų Sąjungos VII! 

Rajonas ir Lietuvių Socialistines Jau
nuomenės Lyga sausio 4 d., 1925 me
tais rengia laidelį Koncentą ir Balių, 
Meldažio saleje. Todėl visų pirmei
viškų darbininkų draugijų bei organi
zacijų meldžiame tą dieną jei galima, 
vakarų perengti.

— Koncerto Rengimo Komitetas.

Birutes 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 gerb. publiką 
lietuvių nepamiršti atsilankyti į kon
certą. — Rengimo Kometas.

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną dieną, anksti iU ryto į savo 
namus, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojijpą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivi” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu, ar
ba pridUokite refkžu&Vimą telefonu: 
Boulevard 9663.

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

—Naujienų Adm.

Northsidicčiams žinotina. — Pir
myn Choro dainų repeticijos atsibus 
kiekvieną antradienį Liuosybės sve
tainėje, 1822 Wabansia -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 bilc 
atradienį viršui pažymėtame laike.

— Pirmyn Choro pirmininkas 
Juozas Asciila.

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 narėms kur dar nesate atsi
lankę iki šiam laikui, malonėkite pri
būti. Taipgi meldžiu daug naujų 
mergaičių ir bernaičių prigulėtu prie 
virš minėtos mokslo jaunuomenės 
draugijos. M. M. Yuodis.

Garfield Park. — Vaikų draugijėlės 
pamokos dainuoti, rašyti ir skaityti 
lietuviškai būna kas pėtnyčią, vakarė 
kaip 7:30 v. J. Ęngele svet., 3720 W. 
Harrison St. Tėvai norintys savo 
vaikus lavinti lietuviškai, malonėkite 
atverti ir prirašyti prie musų draugi
jėlė^. — Valdyba.

..Draugystės Lietuvių Tautybės 
mėnesinis susirinkimas atsibus ne
dėlioj, rūgs. 28 d., I1 vai. po pietų, 
Lukštos svet. Nariai bukite visi 
laiku; yra daug reikalų apsvarsty
mui. —Sekretorius K. D.

Birutės avldybos susirinkimas 
įvyks panedėlyje, rūgs. 29 d., Ray- 
mond Glupel svetainėj, 8:30 vai. 
vakare. —Sekretorė S. K.\ . į- . *

Lietuvių Piliečių Brolybės lyliu- 
bas Amerikoje laikys mėnesinį su
sirinkimą 28 (Meną Į f trgs#jo, T vai. 
po pietų, vFellbwšBip svetainėj, 833 
\V. 33nVUn. Bus rinkimui darbi; 
ninĄųJateinančiam', vakarui, |5 
splilio/ Mildos svet. Visi nariai 
bukite laiku. —Valdyba.

L. S. J. Lygos išlaimėjiiųo tikin
tus malonėkite sugrąžinti sporto 
komitetui sekmadienį, rugsėjo 28, 
tennis konteste. —Sp. Komisija.

"•$ NAUJIENOS, Chicago, IR
............ ,1.1 I.T,........................ . .......

ASMENŲ JIESKOJIMAI
HsSKAU pusbrolio Juozapo Lin

kevičiaus, kurs gyveno prieš karą 
apie Mongahela (Uty, Pų. ir dirbo 
mainome, bet dar nyo 1910 metų 
jokios žinios neturiu ir nežinau 
kur randasi; turiu svarbų reikalą 
sužinoti. Tegul atsišaukia ant ad
reso A. Anilionis, Goodman, Wis. 
Paėjo Biržų apskričio, Saločių pa
rapijos, Momialenų kaimo. Jis pats 
arba kitas, kas apie jį žino, malo
nes map pranešti šiuo adresu.

Antanas* Anilionis 
Goodman, VVisconsin.

PAJ1EŠKAU brolio Aleksandro 
Widginio ir sesers Onos Widginiutės, 
Šiaulių apskričio, Ligumų parapijas, 
DauŠiškių sodos, brolis New Yorke', 
o sesuo Pennsylvanijos valstijoj.

STANLEY WIDGINIS,
20^4 So. Union Avė., 

Chicago, Ilk

JĖŠKAU pusbrolio Antaną Leoną, 
(Levoną), paeina iš šidlavos vai., Ra
seinių apskr. 2 metai atgal mokinosi 
Valparaiso Universitete, turiu svarbų 
reikalą. Atsišaukite, arba kas žino
te, malonėkite pranešti. ,

ONA VIZGIRDAITĖ, 
8434 S. Union Avė., Chicago, Ilk

IEŠKAU Vlado Krikštono, iš 
Betygala.*', miestelio; jis gyvena 
Chicagoj. 'l'aipgi Tamošiaus Gri/ 
niaus, iš Pašventupio. Step. Rady 
šauskio. Alsišaukit tuoj visi Bety- 
gališkiai; turiu svarbų reikalą. /

Vladas Stuikis, iš Baltimore, Md/ 
1011 Adgevvood Avė. /

1739 S. Halsted St., Chicag./

PAJ1EŠKAU savo sunaus Antano 
Kuzo, 21 metų amžiaus, kuria jau 3 
metai kaip nuo musų prasišalino, tu
rime svarbų reikalą, malonėkite pats 
atsiliepti ar kiti kurie žino apie jį 
pnaneškite, duosim gerą atlyginimą. 
Sugrįžk sunau, mes labai išsiilgom, 
norėtume nors pasimatyti.

Tėvai
MYKOLAS ir ONA KUZAS, 

4436 S. Artesian Ąve. 
Chicago, Ilk

PAJIEŠKAU savo dėdės Juozapo 
Daunoriaus, Šiaulių apskričio, Kurtu
vėnų parapijos, Sauginių kaimo. Apie 
18 metų kaip Amerikoj. Meldžiu pa
ties atsišaukti arba žinančių pranešti, 
už ką busiu dėkingas.

ANTANAS DAUNORIUS
450 N. Green St., Chicago, III.

4

APSIVEOIMAI
IEŠKAU apsivednnui merginos 

arba našlės upo 25 iki 35 metu 
amžiaus. Aš esu vaikinas 35 metų 
amžiaus. Norėčiau gauti draugę ir 
jeigu katra mylite gauti draugą, 
tai meldžiu prisiųsti laišką su pa
veikslu.

Mat. Hat.,
1276 W. Washington Blvd., Chicago

>
PAJIEŠKAU merginos apsivedi- 

mui, ne jaunesnes kaip 25 metų ir 
nesenesnės kaip 35 metų. Aš esu 31 
metų amžiaus. Turiu gerą amatą. 
Padarau $200 ir daugiau ant mėnesio.

L. S. YOCHIS,
1554 N. Clark St., Chicago, Ilk 

Phone Lincoln 0227.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAžlNAM NAMUS

Ar Tamlstai yra reikalas savo na- 
ovą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuę- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

. STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas u5 $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Jinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J, Dunne 
Roofing Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114. /
/—...........    ; *s

3 storio stogi^ taisomi ir garan
tuojami už $4. Seni stogai apžiū
rimi ir kaina suteikiama dykai. 
Pažiūrėkite musų Gravel ir asfal
to stogų dengimą.

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

Arinitage 6193

FORDO SAVININKŲ ATYDA1 
Taisome generatorius, $4, ne 
daugiau. Patarnausime kol jus 
laukiate.

Guarantte Auto Electric
1840 So. Wabash Avė.

Pranešimas visuomenę!
Atidarom naują krautuvę vįso- 

kių guclj ir čoverykų, marškinių ir 
visokių sinųlkių dąlykų. Tai mel
džiu kreiptis i musų ųaųją vietą, 
o mes stengsimės užganėdinti.

S. RUDELIS, 
4554 S. Paulina St.

1 p • •• J

Tastmamesta •
PAMEČIAU moteriškų vvnist laik

rodėlį kętvergo ry|ą ant 32 gatves, 
tarpe Halsted ir Aubum Avė. Kąs 
sugrąžins, duosiu geras radybas.. 
‘ 3231 Auburn Avė., I augštąs.

iš užpakalio, Tel. Yards 1779

ISBENBAVOJIMMI
ANT RENDOS štoras, gali 

būti gerus dėl plumberio, fo
tografo, jewelry, vyrų furnish- 
ing arba beauty parlor renda $50 

3129 N. California Avė
Klauskite Frank Szymanski

RENDAI štoras su 5 kamba
riais ant Bridgeporto. Gera vie
ta visokiam bizniui. Pigi renda. 
Kreipkitės prie savininko.

5252 So. Artesian Avė.

PĄSIRENDAVOJA 6 kambarių 
garu šildomas Šviesus flatas. Yra 
elektra, telefonas, gazas ir maudy
nės. '

Kreipkitės
J. Krivickis

2500 W. 69 St.

ANT RENDOS štoras pi*ie Stru
milos svetainės, tinkamas bile ko
kiam bizniui; yra 6 kambariai gy
venimui; garą šildomi, galima ren- 
duoti ir vienus kambarius.

Kreipkitės >
K. STRUMILA,

158 E. 107 St. u 
Tel Pulhnan 0892

PASIRENDAVOJA štoras tin
kamas bile kokiam bizniui. Vie
ta gera, renda pigi.

1703 N. Crawford Avė. 
Savininkas gyvena

170,1 N. Crawford Avė.

JIESKOKAMBARIŲ
J1EŠKAU apšildomo kambario 

prie švarių, blaivų ir gerų žmo
nių North Side arba West Sięie 
apielinkėj.

JOHN ANČIUKAMS 
1643 North Lincoln St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON geras, šviesus, furnace 

šildomas kamįąrys; yra elektra, 
maudynė; vienam arba dviem vai
kinam. Be valgio.

2343 W. 71 St.
Arti Western Avė.

Tel. Prospect 8710

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

PETER GADĘIKO,
1606 So. Halsted St.

IŠRENDAVOJIMUI frontinis kam
barys, šviesus, apšildomas, mau
dyne ir telefonas. Išduosime dėl 
vyrų ar merginų. Antros lubos.

4016 S. Maplewood Avė.
Tel. Lafayette 2436

RENDAI kambarys dėl vaikinų 
arba merginų, arba vedusiai po
rai. Kambarys didelis ir šviesus ir 
iš fronto. Su valgiu arba be val
gio, arba kad norėsit patys pagč- 
sit pasigaminti valgį.

703 W. 21 PL, Chicago, III.
Ant antrų lubų iš priekio

RENDĄl ruimai vyęatns; gali- 
ma ir virtuvę vartoti. Kaina $8 j 
mėnesį, arti prie geros transpor- 
tacijos. Kreipkitės. Pirmos lubos 
iš užpakalio.

819 W. 34th Place.
----------- C—.................... ............ ... .......... .............................

PASIPtENDAVOJA kambarys dėl 
vaikino ant Bridgeporto; turi būti 
švarus, 'taipgi dėl moters ar mer
ginos, katra- nenori brangiai mo
kėti, yra patogi vieta.

šaukit nedėlioj
Tel. Lafayette 8716

J. G.

PARENDAVOJIMUI didelis 
šviesus ir švarus kambaris vai
kinui ar merginai. Graži apie- 
linkė.

3024 W. 38th PI.
2nd floor

ANT RENDOS ruimas dėl 
vieno vąikino su valgiu ar be 
valgio, šviesus kambaris. Vanos 
ir^ektra. Atsišaukite. Tel. La
fayette 5998

4157 So. Ked&ie Avenue

ANT RENDOS kambairys dėl 
vieno ar dviejų vaikinų, šviesus 
elektra ir kiti parankumai.

Atsišaukite 1 f|., iš franto 
3357 So. Lowe Avė.

, i . ♦ .. į' * J * ■ •

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MOTERŲ veįterkų, patyrimo ..ne
reikia, $18. Indų plovėjų, 
virtuvę merginų, $20. Prie namų 
merginų, $15, valgis ir kainbąrys. 
I dirbtuvę merginų, $18. Antrų vi
rėjų, $20, .huRtRi’ku į ofisų bildin- 
gus, $65. Prie mašinų operatorkų, 
$20. TuriųįuNdaųg ir kitų vietų.
Soųth^Park EinployŲient Bureau 

4191 So. Halsted St., 2 augštas

REIKIA DARBININKŲ
________MOTERŲ

REIKALINGA Veiterka dirb
ti restaurante. Geros dairbo va
landos.

Kreipkitės.
3206 South Halsted Str.

«*•

REIKALINGA senyva mote
ris puie dabojimo vaiko į namus, 
su sąlygomis susitaiksim. •

Kreipkitės
3437 Wallace St., i .
2 lubos frontas ; .

v • .<(',)• ■’ F

-------- ------ ---------T-----
1REIKAL1NGA patyrusį par

davėja: lietuvė kuri kalba len
kiškai.

Atsišaukite BABY Store 
1656 W. 47 Str.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ_________

REIKALINGAS darbininkas 
į spaustuvę, mokaptis statyti 
Jobsus ir dirbti ant mašinos, 
gera mokestis — darbas ant vi
sados. Liberty Printing Hpuse, 

736 W. 18 Str.

TVOJAU REIKIA VYRŲ 
Patyrimas nereikalingas, 

gera mokestis. Pasimatyki- 
te šu Mr. M. J. Bložė, Room 
210, nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 
vakarę.

Atsišaukite
60 W, Washington St.

REIKIA 10 bučerių, gera mo
kestis, nuolat darbas. Taipgi 
reikia 10 vyrų ant farmų.

2029 Grenshaw St., 
netoli nuo Robey St.

REIKIA vaikino lunch 
room, kuris mokėtų biskį valgį 
pagaminti.

524 West 37 Str. 
kampas Parnell.

REIKALINGAS bučeris mo
kantis ’gerai darbą.

Kreipkitės tuoj aus. ...
3301 Ėmerald Avenue

REIKIA karpcnlerių i dirbtuvę, 
75c. i vai. Pečkurįų pagelblninkų, 
55c. i vai. Inžinierių-vačmanų, $35. 
Rip siuvėjų, $32. Medžio ^dirbėjų, 
$30. Buferių ir polišiotojų. $35. 
Prie benčiaus, 60c. į vai. Darbi
ninkų, 50c. i vai. Turime ir dau
giau kitų darbų.
South Park Einploymcnt Bureau, 

4191 So. Halsteil St., 2 augtas

REIKIA AGENTŲ.--
Mes mokame algą ir nuošim

čius gabiems, energingiems ir 
apsukriems vyrams kurie dirbs 
prie musų prie real es|atc.

Neatsišaukite‘jei neturite ge
rą paliudymą.

E. T. BROWN
706 Bumham Bildg.

. 160 N. 1^. Šalie Str.
Chicago, III.

AUTOMOBKJA!
BARGENAI NAUJU IB VARTOTŲ’ 

KARU
LEXINGTON, 5 pasažierių, toiir- 

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

COLUHB1A touring karai, nauji. 
Turi Continental 6 cilinderių mo
torą, Tinikin ašis, Bros & Beck 
clutch. Spicer universal, 115 co
lių wheelbase,. $985, F. O. B. dirb
tuvėj.

Tuos \ karus galima nupirkti la
bai žemomis kainomis.

VARTOTI karai, Columbia, 1923, 
5 pasažierių, touring. Tas karas 
yra labai gerame padėjime, turi 
bumperius iš fronto ir iš užpaka
lio, užraktą, extra taierą, disc ra
tai, motometer, sustabdymui švie
sų ir lango stiklo valdytoją, $750.

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

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

OAKLAND, 1921, J pasažierių. 
Coupe, užbaigtas ir "labai gerame 
mechaniškame, padėjime, $39o.

WM- LANDSHAFT & BROS. 
2336-38 Milwuukee Avė. 
2849.-42 Edg\vood Avė.

Telephope Humboldt 0502

PARSIDUODA automobilius Hay- 
nes, 2 melų senas ir geriausiame 
stovyje už bile teisingą pasiūlymą, 
Ątsišaūkįt subatoj pbz pietų arba 
nedėlioj., Parduosiu eash arba, iš- 
mokėjhnuisL J

4554 So.m ,Westcrn Avė.
PĄRS1DUODA ' Ford Roadster 

(jonunercial body. Geras dėl plum- 
berio arba paintęrįb. Karas ge
ram padėjime, prieinama > lęaiha. 
Atsišauklt subatoj arba nedėlioj.

T. J. J f
4533 S. Clairmont ‘Avė,

r

AUTOMOBILIAI
PARS1DCODA automobilius “Do- 

rris,” labai gerume padėjime; par
duosiu labai pigiai, kam reikia ge
ro, karo, atsišauklt tuoj; priežastis 
pardavimo — išvažiuoju į kitą , 
miestą.*

6842 So. SačramenĮo Avė, 
Ant. antrų lubų.

PARSIDUODA uždarytas auto
mobilius. 1923 modelio ir dar ma
žai vartotas, 5 pasažierių. Nupirk
si! pigini, tai yra tikras bargenas. 
Kreipkitės rytais iki >8 .vai. vaka
rais po—5 vai... •

3300. Union . Ayė. 
—---- ------------------------- --- --- !

RAKANDAI
EXTRA DIDELIS BARGENAS

5 ruimų vėliausios mados rakan
dai, turiu parduoti tuojaus visus arba 
atskirai, už geriausj pasiūlymą; taip
gi Phonografas su rekordais, nepra
leiskit Šito didelio Bergeno.

Atsišaukite 1
f922 So. Kedzie Avė,

>.;t- ----------------------- L'
PARDAVIMUI 7 kambarių mo

derniški rakandai, didelis pasiūly
mas: 3 šmotų mohąir parloro se
tas, karpetai, lempos, copsole fo
nografas, riešuto medžio valgomo 
kambario setas, 2 miegamo kam
bario setai, 3 šmotų mėlynos ska
ros parloro setas, virtuvės priren- 
gimai. Turi būt parduoti prieš spa
lio 1 d. Visus sykiu ar dalimis.

815 S. Ashland Blvd.

PARSIDUODA .rakandai vertės “ 
$100 Už $30./Tin’kami dėl pavienių 
ar vedusių; Rn pat randasi 3 kam
bariai ant rendos. Renda labai pi
gi.

J. Y URA
5333 S. May St.

APLINKYBĖMS susibėgus, pri
verstas urnai apleisti Chicago, to
dėl parduodu trijų kambarių ma
žus rakandus visai pigiai —- už 
sąžiningą pirkėjo pasiūlymų. Kreip
kitės subatoj po pietų, nedėlioj vi
są. dienų, o šaip dienomis po 5 vak 
vak. Antros lubos priekis.

3430 Emerald Avė. ' 
--------------------------- ------------------------------------'------------------------------------

PARDAVIMUI i'4‘rulmų ra- 
kajndai, galima pirkti visus ir 
at^ifai. Sykiu ir ruimus gali- 
mį' randuoti, Kreipkitės 2 lubos 

3349 Waliace St.

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 grosernė, cigarų, 
tabako, kendžių ir kitų smulkmenų 
krautuvė. 4 kambariai pagyvenimui. 
Parduosiu pigiai. Pardavimo prie
žastis turiu du bizniu.

FRANK PORMALIS, 
732 W. 19 Street, 

Canal 1149

PARSIDUODA bučernė ir 
groserne, visokių tautų apgy
venta apielinkė, senus biznis ge
rai išdirbta.

5359 Aberdeen St., 
kampas 54 St.

TURIU parduoti savo $250 vertės, 
tikro franeuziško riešuto medžio Vict- 
rolą, su radio prijungimu, vartotą tik 
3 mėnesius. Yra daug rekordų, dei
mantinė adata, už $65.

2502 W. Division St., 
2 augštas 

Tel. Arinitage 1981

PARDAVIMUI barbernė, 3 krės
lų, balti “fikČeriai.” Turi bul par
duota į trumpų laikų. Pardavimo 
priežastis —1 išvažiuoju i Angliją. 
Apgyventa visokių tautų. Atsišau- 
kit greit; didelis bargenas.

W. A. Welch,
541>3 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA du pečiu, vienas 
kukninis su gazu, o kitas žieminis 
dėl kietų ir minkštų anglių. Pečiai 
malini ir mažai vartoti. Parduosiu 
pigiai. Parduodu, nes krąustąus i 
Apšildoma hutų.

2441 W. 45 PI.

Tajerai
Nąuji ir vartoti ir visokie reikme

nys dėl automobilių. Labai žemos 
kainos. Taipgi patarnavimas visuose 
automobilių reikaluose. Kreipkitės į 
naują vietą.

N$W CITY TIRE & AUTO 
SUPPLY CO ,

A. A. VASILIAUSKAS, Vedėjus 
1702 W. 47th St.,

TURIU visokių brangių, get ų 
balandžių parduoti. Parduosiu 
pigiai, ųes turiu apleisti miestą

Atsišaukite /
5533 Sp^^Koetper/^tY.

ANT PARDAVIMO bučernė geroj 
apygardoj, biznis .išdirbtas. Para
duos su namu arba vien biznis. Prię- 
žastis pardavimo bitas biznjs. Atsi 
^aukite tuo jaus po num.

6512 S. Westei n Avė.



•»
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PARDAVIMUI
PARDAVIMUI augštos ryšie.s 

grosernė, geriausioj apielinkė, pi
gi renda su gyvenimo kambariais, 
kitos grosernės nėra per du blo
ku; dėl svarbios priežasties par
duosiu pigiai. Kreipkitės tuojau.

1113 E. 58 St.
Tel. Fairfax 2619

PARSIDUODA saldainių, cigan), 
Ice cream soda ir kitų smulkmenų 
krautuvė. Biznis senai išdirbtas ir 
pelningas, parsiduoda su arba be for- 
nišių.

Atsišaukite
3343 So. Morgan St.

PARDAVIMUI groseris iš 
priežasties ligos. Renda pigi. 
Užpakalyje kambariai dėl gyve
nimo. Atsišaukite:

941 W. 38 Place

bučernė ir 
įrengimais 

lai-

PARDAVIMUI 
grosernė su visais 
turi būt parduota į trumpą 
ką dėl svarbios priežasties 

4248 So. Art esi a n Avė.
Tel. Lafayette 3097

PARDAVIMUI geriausia ita
liška armonika, 3 metų senu
mo, pigiai.

1650 W. 18 Place •
/ 3 augštas.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Gerai išdirbtas biznis 
gausit bargen, nes apleidžiu 
miestą. Kreipkitės.

5252 So. Artesian Avė.

DELICATTESSEN ir groser
nė parsiduoda labai pigiai. Kas 
nori turėti gerą biznį ateikit ap 
žiūrėti. Kaina $650. Gera vieta 
ir bucemei. 908 W. 35-th PI.

PARDAVIMUI jungtinis pe
čius, gasu ir anglimis kūrena
mas, tik biskį vartotas, parduo
siu pigiai.

552 W. 37 St.
3 augštas, iš užpakalio

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

ANTON VASALLE, 
1205 Wisconsin Avė., 

North Fond Du I^ac, Wis.

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

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

Box 558.

PARDAVIMUI grosernė, ge
ra biznio vieta arba mainysiu 
ant loto.

Krtipkitės
225 E. 75th St.

PARDAVIMUI. Už $150 nupirk
site mano $600 vertės — 88 notų 
grojikli pianą, 110 rolelių ir ka
binot benčius. Pianas geras kaip 
naujas. Atsišaukite šiandien iki ( 
vai. vakare, arba rytoj, nedėlio, 
iki 4 vai. po nietu.

A—B—C STORAGE IIOUSE 
1646 W. Madison St.

ANT IŠMAINYMO gerai išdirb
tas groserio, saldainiu ir šain vi
sokiu smulkmenų biznis. Muiny- 

i ant Fordo ar kitokio automo- 
lįaus ar loto nepaisant vietos. 
mteKjngi, lysas ilgas, 3 kamba- 

li pagyvenimui
/ Savininkas

1323 Sr. Wood St., Chicago, III.

na

PARDAVIMUI restaurantas tarp 
strytkariu linijų, geras lo- 

geras biznis, pigi renda 
metus išdirbtas, 

turiu du

dviejų
keišinas
biznis per ilgus
Pardavimo priežastis
bizniu.

Atsiašukite
1745 So. Halsted St.

_________________ t_____________

PARDAVIMUI bučernė. visokių 
tautų apgyventa. 4 kambariai pa
gyvenimui. Renda pigi. Atsišauki
te nuo 8 ryto iki 12 dieną.

Agentai nereikalingi.
Phone Boulevard 6574

PARDAVIMUI 3 pečiai, 1 kukni- 
nis, 1 gasinis, 1 šildomas. Geri pe
čiai. šildomas labai geras kietom 
anglim kūrenamas; gausit barge- 
na. nes man daugiau 'nereikalingi.

Kreipkitės
2954 Parnell Avė.

1 lubos

PARDAVIMUI PEČIUS “Favorite” 
self-feederis, kietoms anglims, visai 
kaip naujas. Naujas 150 <lol., par
duodame už geriausių pasiulinimų. 
Gerai dega, pripildys 5 kambarius su 
mažai anglių ir prižiūrėjimo. Didelis 
bargenas, todėl kreipkitės tuojaus. 
Savininkas perka garu šildomą namą. 
Ch. Bartnikas, 2428 W. 46 Place

PARDAVIMUI Koncertina vėliau
sios išdirbystės, vartota tik 6 mėne
siai, pilnas tripol 102 raktai, 2 afcšfo- 
nas. kainavo $405, parsiduoda už 
$250.00.

Kreipkitės
A. LIPSKL 

4552 So. Franclsco Avė.

PARDAVIMUI
Auction Sale

I Parsiduoda du cash registeriai, 
(mažas ir didelis), grocery scale, vie
nas “counteris”, 3 trokai: Dodge, % 
tone, 1923; Ford truck 1 ton, 1923; 
Ford truck Va ton, 1924, One touring 
car. Parduosiu pastebėtinai pigiai. 
Savininkas apleidžia miestf

2219 W. Lake bC, 
Melrose Park, III.

Tel. Melrose Park 3033.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI 

mar tik 
rų po 4 
elektra, 
pastogė, 
Brighton

mūrinis na- 
6 metų senumo, 3 flo- 
kambarius; maudynės, 
beismentas 
garadžius,

parke. Prekė $13,300. 
Cash mažai tereikia.

2541 W. 39 Place

aukštas, 
randasi

--------------------- —----------- — MEDINIS namas, 8 metų se-
PARDAVIMUI kendžių, cigarų, numo, 2 flatai po 4 kambarius, 

ice creamo, mokyklos reikmenų ir .* ... , . oo
taip visokių mažmožių; galima sv- maudynes, elektra; lotas 38x125 
kiu pirkta ir forničius; penki kum- prekė $6000, cash $2000, kifllS 
bariai gyvenimui, elektra, vana, . . .x ....
rendos $50 į mėnesį, ilgas lysas, lengvais išmokėjimais, 
turiu parduoti greitai, nes einu* į 2423 W. 46 Place'
didesni bizni.

5613 So. Racine Avė. -------------
—------------------------------------ MŪRINIS namas 3

PARSIDUODĄ du show kei- 4 ir 1—6 kambarius, 
sai tinkami dėl cigarų ir cigare- geram stovy, elektra, maudy
tų. Parduosiu labai pigiai. nes, visi parankamai; ■ prekė

Kreipkitės: tik $6700, cash $2000, kitus
3601 Lowe Avė. lengvu išmokėjimu.

----- ----------------------------------- 2954 S. Parnell Avė.

flatų 
naihas

po

NAMAI-ŽEMĖ
Nepasivelinkit Pamatyti!

Stebėtinas bargenas!

4 fl. namas, geram stovyj, 
nešantis $900 rendos į me
tus. Per 5 dienas turi būti 
parduotas.

Reikia tik $1200.00 cash. 
Kaina tiktai...............$5,000

Šis namas išsimoka ran
čomis i t> metus.

Parsiduoda taip pigiai, 
nes gresia licitacijrt!!

NAMAI-2EME
Pigus ir Geras Namas

Šežtądienis, Rūgs. 27, 1924 . ..........   i i n ly——

NAMAI-2EMĖ
Oak Forest

NAMAI-ZEME
DIDELIS BARGENAS

PARDAVIMui arba išrenda- 
vojimui geras biznio kampas. 
Gera vieta dėl lunch room arba 
viešbučio. Labai smarkiame biz
nio distrikte. 100 — 23rd Avė., 
Melrose Park, III.

MŪRINIS namas, 4 ir 4 f?am- 
j | barių, veik naujas, visi paran

kumai; preke 
$2500, kitus 
mu. 

4014 S*

$9000, cash tik 
elngvu išmokėji-

Rockvvell St.

PARSIDUODA grosernė ir 
iučerne. Geroj vietoj, visokių 
tauti] Įapgy vien toji .apielinkėj, 
North West.

1901 Albany Avė.

MEDINIS namas, 3 kamba
riai žemai, 4 antro floro^ beveik 
naujas. Kaina $5000, cash 
$2000.

4519 S. Albany Avė.

tik

PARDAVIMUI saldainių ir 
cigarų krautuvė, gera vieta de) 
žmogaus, kuris nori tokio biz
nio. Atsišaukite,

1656 Wabansia Avenue

PARDAVIMUI bučernė, vai
sių ir daržovių krautuvė. Yra 
3 kambariai gyvenimui iš užpa
kalio, renda $40 į .mėnesš.

6002 So. Peoria Str.
Atsišaukite po 6 vai. vakare

PARDAVIMUI grosernė su 
namu arba be namo, geras cash 
biznis, parduosiu pigiai. Priver
stas parduoti greitai^

917 W. 20 Street'

$5,000 nupirks 
gerą 6 flatų mūrinį namų, 
3-5 ir 3-4 kamb. fl. didelis 
cem. beismantas, elek., va
nos. Namas geram stovyj.

Rančos neša į mėnesį $150 
Parsiduoda už 
Kas pamatys 

pirks šį gerą bargeną!

$13,500 
tas nu-

TAIPGI turiu naujų namų 
po 6 ir 6 kambarius ir po 5 ir 
5 kambarius, gražioj vietoj 
prie parko ir mokyklos. Vieta 
gerai lietuviams žinoma — 
66, Rockwell ir Tolman Avė.

šituos visus namus mainysi
me ant lotų ar namų. Atsišau
kit greitai, nes tai yra barge- 
nai.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

Turėdamas $1,500 
gali nupirkti 3 flatų namą, 
2-4 ir 1-7 kamb. fl. Namas 
yra geram stovyj ir randasi 
Bridgeporte. Vanos, elek. 
ir kiti parankumai.

Randos neša j mėnesį $80 
Parduos tik už ....... $6,500 
Nepasivėlinkit pamatyti 

šį namą!!

Nepaprastas Bargenas
Naujas 2 augštų muro na

mas, 2 po 6 kambarius pagy
venimai, elektra, maudynes, 

PARDAVIMU,! 3 krėslų bar- I augštas skiepas, aržuoliniai 
bemė. Rakandai balti, kaina|trimingai; randasi gražiau- 
$310.00, galima gauti ir ant 
išmokėjimo. Kreipkitės 1012 W.
31 St., Tel. Prospect 5277

NAMAI-2EME
UŽBAIGIMUI namų reikalų, 

parduosiu gerą namą, pigiai.
M. VANCURA 

2900 So. Union Avė., 
2 floras, frontas

PARSIDUODA 2 augštii medinis 
namas, lotas 50x125, rendos neša $160 
per mėnesį. Ten randasi ir “Soft 
Drinks Parlor”, fietures parsiduoda 
sykiu su namu. Kaina $12,000, cash 
$7000.

Atsišaukitė
1724 W. 89th St.

TIKRAS BARGENAS
Parsiduoda lotas labai pigiai už 

pusę kainos. Lotas randasi ant 
Fairfield Avė. prie pat lietuviškos 
bažnyčios, Brighton Parke.

S. LEPAS, 
938 W. 34 St.

2nd floor iš užpakalio

PARDAVIMUI 4 kambariu na
mas, cementiniu pamatu, skiepas, 
elektra, aržuolo trimingai, kaina 
$3450, įmokėti $500, kilus kaip 
rendą. Atsišaukite,

6537 Irving Park BJvd.
Subatoj po pietų arba nedėlioj

PARDAVIMUI kampinis mūrinis 
namas, 3 Storai ir 2 flatai. Namas 
naujas. Parduodu kampinius 2 lo
tu, 50x110, Western Avė ir 70th 
St. Gausit bargeną. Kreipkitės pas 
savininką.

2306 Blue Lsland Avė.
Tel. Canal 6772 ,

UŽ $2200 nupirksite 2 flatų medinį 
namą, 4-4 kambarių ,augštas skiepas, 
prie Lowe Avė. ir 39 St., tik $800 
cash, kitus lengvais išmokėjimais.

Atsišaukite tuojau.
GLEASON AND O’CALLAHAN, 

654 W. 87th St?

TURIU parduoti pigiai 2 augštų 
mūrinį ---------- -* ~ '
barius, 
namas 
vanos, 
ką

4 flatai. 2 po 4 kam- 
3 ir 7 kambarių, taipjęi yra 

iš užpakalio, gasas, elektra, 
kaina $9500. šaukite savinin-

Phone Prospect 7246 
5225 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI 80 akrų, 60 mylių 
nuo Chicagos. Yra namas, barnė, 
vištininkas, taip yra aviečių, pyčių, 
višnių, slyvų, vynuogių ir obuolių. 
Parduosiu už geriausį pasiūlymą. At
sišaukite tuojau.

809 W. 37 PI.
Viršutinis augštas

stoj vietoj ant Bridgeporto, 
tarpe 33 ir. 34 gatves, Union 
Avė. Kaina tik $10,800. Ne
praleisk tos progos, nes ge
resnio namo už tą kainą 
niekur negausi.

GERIAUSIAS^ PIRKIMAS!
4 fl. moderniškas mūrinis 

namas, beveik naujas, ar- 
žuolu baigtas, did. cem. beiz- 
mantas ir visi kiti paranku
mai.

Randos neša į mėnesį $210
Randasi gražioj South 

Sidėj, kur negali statyti me
dinių namų, nei juodi žmo
nes negali gyventi.

Parsiduoda pigiai, tiktai 
UŽ ................
nes savininkui reikia pinigų.

Kito tokio namo toj apie
linkėj negaušt

Del platesnių informacijų 
kreipkitės į

S. L. FABIONAS C0

. $15,500

Brighton Parke
Naujas 2 augštų muro na

mas, 5-6 kambarių gyveni
mai, pirmas augštas garu 
šildomas. Namas yra ištai
sytas pagal veliausį reikala
vimą, kaina tiktai $13,950.

M. J. KIRAS REAL 
ESTATE IMPR. CO., 
3335 So. Halsted St., 

Tel. Yards 6894

(hicago.lll.
809 W. 35 St.

Tel. Bdulevard 0774-0^11
OFISAS ATDARĄS: 

Subatoj iki 9:00 vai. vakare 
Nedėlioj nuo 9:00 vai. iš ry
to iki 3:00 vai. po pietų.

BRIGHTON PARK
BARBENAI

MAINYSIU arba parduosiu mū
rinį namelį po 4 kambarius. Mai
nysiu ant namo po 5 arba 6 kani- 

|barius, arba kokio biznio ar loto. 
Namas randasi prie 43 St. ir Co
li fornia Avė. Antras muro namas 
no penkis kambarius; mainysiu ant 
biingalo\v. Trečias 2 lotai ir mū
rinis natnelis; mainysiu ant biz
niavo namo arba beauty shou.

2 LOTAI, S. E. kampas, 11)6 
ir Indiana Avė. 67 bėdos ir 
ilgio. Mainysiu ant biznio arba 
tomobilio. Atsišauki! pas: 

Leon R. Jarusz.
3252 S. Halsted St. 

Yards 4951

St, 
125 
au

PARDAVIMUI: ! 6 „kambarių 
mūrinis namas, moderniškas, 
pigiai, reikia pinigais $2500, ki
tus išmokėjimais. ’ -;t

6622 S. Sangamon St.

2 augštų mūrinis, 2-5 kambarių 
flatai, viskas modemiška, su sun par- 
lorais ir aržuoliniats trimingais, Di-

$12500
2 augštų medinis namas, 2-4 kam- 

baiiij flatas, cementiniu pamatu, ga- 
sas, elektra ir vana. CCOfiA 
Bargenas , 4>OOUU

2 augštų mūrinis namas, augštas 
skiepas, 2-4 kambarių flatai. viskas 
moderniška. Specialus
bargenas UIOC.UU

2 augštų medinjs namas, 2-4 kam- 
barii} flatai, gasas .toiletas. elektra. 
Extra kaina CCOAfi
tiktai 5>WOUU

2 augštij medinis, 2-4 kambarių fla
tai, gasas, elektra ir toi- &ACIAfi 
lėtai. Bargenas

Mes suteikiame paskolas musų pir
kėjams. Muši] ofisas yra atdaras ne
dėlioj nuo 10 ryto iki 4 vai. po pietų.

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47 St.

PARDAVIMUI 5 mimų Cot
tage. Elektra, vanos geras namu 
kas. Kaina $3,000. K|reipkitėsL 

3222 Lowe Avė.
Tel. Boulevard 1916.

DIDELIS bargenas labai dai- 
lus namas parsiduoda pigiai, 
Kreipkitės prie savininko.

Sekančiu adresu:
3215 So. Union Avė.

PARSIDUODA 2 flatų medi
nis namas po 4 kambarius su 
groserne arba be jos. Parduo
siu pigiai. Apleidžiu miestą.

717 W. 21 Place

PARDAVIMUI pigiai, 7 kam
bariu rezidencija, keirštu vande
niu šildoma, 30 pėdų lotas, gra
žioje vietoje. Atsišaukite.

5730 So. Winchester Atve.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
medjiinis namas, 7 pėdos skiepas, 
augštas, gasas, karšta ir šal
tas vanduo, elektra, $4800. 
5107 Aberdeen S. Yards 2531

PARDAVIMUI 5 kamb. medi
nis namas, lietuvių kolonijoj, 
kampinis, yra elektra, vana, tele 
fonas, parduosiu pigiai, n^s tu
riu apleisti miestą.

5601 South Kolin

Pardavimui 3 lubų augš
to, muro namas, akmeninis 
frontas, 3 po 4 kambarius 
pagyvenimai.

Ir taipgi 2 lubų ąugšto 
medinis namas, iš užpakalio, 
2 po 4. kambarius pagyveni
mai. Abiejuose namuose 
randasi maudynės, elektra 
ir kiti geri įtaisymai. 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

Tas yra didžiausias bargenas 
Oak Forest.

5 kambarių presolų plytų bun- 
galovv, lotas 120x1125, parduosiu tik
tai už $7250, su mažu pinigų (mo
kėjimu, kitus kaip rendą. Kuomet 
jus pamatysite tą bungalow, jus 
patys persitikrinsite. Jus nemokė
site už suras, vandenį ir elektros 
įvedimą. Mes užtai užmokėsime. 
Atvažiuokite nedėlioj ir pamaty
kite tą puikiausią apielinkę. Muši] 
ofisas yra arti stoties.

Alexander G. Stavrou & Co.
11 So. La Šalie Si. 

Randolph 2054

Parsiduoda totas, netoli 
nuo Western ir 69 gatvių, už 
$475.00.

Atsišaukite pas
ROZENSKI LEMONT 

& CO.
6312 So. Western Avė. 

Chicago.

Oak Forest
pasiūlome keletą pasirinki-

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

4 PAGYVENIMU bizniavus 
inas. rendos $73.00 j mėnesį. K 
na $6,500, įmokėti $500.00.

4 PAGYVENIMŲ medinis namas, 
garadžius, 2 lotai prie Šalies. Hon
dos $75.00 į mėnesį, 
įmokėti $1',.000.

2 PAGYVENIMŲ 
kambarius, elektra, 
meilias. Rendos* $45, 
mokėti $500.00.

2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas 
po 6—6 kambarius, visi įtaisymai 
aukštas cementuotas beismentas 
Rendos $100.00 į mėnesį. Kaino 
$8.900, įmokėti $3,000.

Tie visi namai gali* būti maino
mi ant bile kokio biznio arba far- 
mos. Perkant parsiduoda labai pi
giai. Platesniu žiniti kreipkitės

C. P. SUROMSKI & CO.
REAL ESTATE

3352 So. Halsted St..
Chicago

Tel. Boulevard 9641

no- 
Kai-

kaina $7,500,

namas po 4 
aukštas beis- 
kaina $4,500

3 MŪRINIAI namai po 3 augštus 
ant 2 lotų, kampas, 10 pagyveni
mų, 4 storai. Rendos neša $3,600 

. metus. Kožnas namas vertas 
$10,000. Kas pirks visus kartu, 
gaus už $20,400. Randasi Bridge- 
jorto apielinkėj. 3 blokai nuo lie- 
uviškos bažnyčios. 'Puri būt par

duota į trumpą laiką. Atsišaukit 
)as;

M. J. TANANEVICZE 
736 W. 18th St.

Tel. Canal 4847
6 FAMILIJŲ mūrinis namas, gray 

stone frontas., Ręndįps neša $1184
metus. Ant greito/ipąrdavimo pre- 

<ė $8000.00 Atsišaukite pas:
M. J. TANANEVICZE 

736 W. 18th St.
i ’l'el Canal 4847

7 FAMILIJŲ medinis namas, 
cementinio fundamento. Rendos 
ša $1140 į metus. -Parduosime 
giai — už $7,600. Atsišaukit pas

M. J. TANANEVICZE
736 W. 181h St.

Tel. Canal 4847

BRIGHTON PARK

ant 
lie
pi-

2-41V2 augšto medinis namas, 
kambarių flatai, gasas, 
toiletas, geroje apielin- A|J0 
kėje. Bargenas

2 augštų medinis namas, cementi
niu paamtu, 2-4 kamabrių flatas, ga
sas ,vana, elektra, 28 pėdų lotas. 
Spccia'is $5650
bargenas

2 augštų mūrinis namas, su skiepu, 
2-4 kambarių flatai, vana, gasas, elek
tra, viskas modemiška.
Bargenas

2 augštų, naujas \nurinis namas 
Marųuitte ‘ Manor, 2-7 kambarių fla
tai, ugnavietė, aržuolo trimingai, pa
gal naujos mados, atneša rendos $170 
į mėnesį, reikia pinigais $6000, kitus 
Kaip renda. Didelis C | EO 
bargenas 4* I VV

Mes suteikiame paskolas visiems 
pirkėjams. Atdara nedėlioj.

B. R. PiETKlEWlCZ & 60.
2612 W. 47 St

STAIGUS IŠPARDAVIMAS
Kas greičiau! Parsiduoda biznia

vus lotas Chicago Heights, cash arba 
mainysiu ant geros maišinos.

Atsišaukite pas savininką
2219 W. Lake St.,.

Melrose Park.
Phone Melrose Paik 3033

PARSIDUODĄ 
mas ant Garfiel; 
Halsted St. ir N 
$5000 cash. 
namo ar 
$5000.

2502 W. 69th St. 
Republic 5705

6 flatų muro na- 
Boulevardo tarp 

mal Blv, 
Mainysiu ant 

biznio. Renda

$35.000, 
mažesnio 
j metus

Prospect 5173

PARDAVIMUI 2 augštų me- 
na.maw, 2-4 'kambarių eta

tai, pirmos klesos padėjime.
Atsišaukite:

5523 So. Kostner AYenue

BARGENAS— 6 kambarių 
mūrinis bungalow, kieto medžio 
užbaigimo, fumace Šildomas, 
didelis skiepas, kaina $9500.
2115 W. 54 PI. Tel. Rep. 3522

Mes
mui lotų 120x300 pėdų tokiomis 
žemomis kainomis, kurios nuste
bins jumis. Mes pastatysime namą 
ant tų lotų, (dėsime suraj;, įvesi
me vandenį ir elektrą be jokių 
jums iškaščių. Tas reiškia 100% 
pasidaugins vertė mažiau negu į 
2 metu. Pamatymas yra persitik
rinimas. Atvažiuokite bile dieną ir 
pamatykite patys,

Alexander (i. Stavrou & Co.
11 So. La Šalie St. 

Randolph 2051

PARDUOSIU arba mainysiu 5 
kambarių, medi n j namą, cemento 
beizmentas, amudynės, elektra, su
ros ir vanduo; 2 lotai šalę po 3(1 
pėdų. Mainysiu ant didesnio namo 
arba mažo biznio. Subatoj, nedė
lioj ir panedėly savininką galima 
matyti per visą dieną, o kitoms 
dienoms nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

5538 S. Kostner Avė.

PARDAVIMUI — Union Avė. ne
toli 37 St., 2 flatų medinis, krau
tuvė ir gyvenimui kambariai, 2-3 
kambarių fialas ant antro augšto, 
įplaukų $60 j mėnesį, kaina $5500, 
išmokėjimais. Atdara nedėlioj.

Gleason &O’Callahan 
654 W. 37th St.

$5 j mėnesį nupirksite
Vieną akrą žemės, netoli Ogden 

Avė., prie C. B. & Q. R. R., visai ne
toli nuo stoties. Greitai auganti apie- 
linke; labai gera vieta dėl daržovių 
auginimo arba vištų farmos; parduo
sime tą puikų akrą įmokėjus $75 ir 
po $5 j mėnesį. Rašykite arba tele- 
fonuokite.

M. PETROWSKįlS
17 E. 61 STR.

PHONE NORMAL 7691

UŽBAIGIMUI NAMINIU REIKALU 
Puikus biznio namai, yra krau

tuvė ir fialas, lotas 75x125, ran
dasi prie karų linijos, prie 2 trans- 
ferių. Greitam pardavimui savinin
kas alkiuos už $3700, tinkamomis 
sąlygomis.

KAMPINIS ir vidurinis biznio 
lotas, randasi Brighton Parke, Ar
cher, Kedzie, 47 St. ir Crawford 
Avė., $250 ir augščiau, lengvais iš
mokėjimais, dėl tolimesnių infor
macijų pasimatykit su

J. N. ZEWERT & CO., 
4377 Archer Avė.

S. W. kampas Archer ir Kedzie

BUNGALOVV
Keturių kambarių bungalow, grei

tai augančioj kolonijoj, 2 blokai nuo 
stoties Burlington geležinkelio. Van
duo, gasas, elektra, akmeninis kelias 
ir apmokėtas, $400 įmokėjus, kitus po 
$85 i mėnesį, įskaitant palūkanas. 
Labai pigiai už cash. Atsišaukite *" 
ba rašykite.

M. PETROWSKIS
17 E. 61 STR.

PHONE NORMAL 7691

PABDAVIMUI 2 fialai, $10,800; 
(J849 ęalumet Avė. 6 kambarių apt. 
mūri 
t i bu L 
toli!_______
rendos, nėra išlaidų, savininkas 

Tel. Stewart 1926

|s aržuolo grindys, tile ves- 
ir vana, gerame stovyje, ne- 

ansferio kampo ir karu, $100

MORTGECIAl -PASKOLOS
ar-

PARDAVIMUI namas su biz
niu arba be biznio, bučernė ir 
grosernė.

Savininkas.
5306 South Union Avenue

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.

100 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
2 AUGŠTŲ mūrinis namas ir 

skiepas, grosernė ir- 4 kamb., 6 
kamb. ant 2 augšto, kampas 18 
St. ir Canalport Av. Lietuvių ko
lonijoj, kaina $9300, cash $4890. 
Naujienos, Box 561.

BARGENAS. 5 kambarių 
cottage, garadžius, vištininkas, 
150 pėdų frontas per 125, yra 
vaisinių medžių, Jtaina $6000, 
cash' $2500.

9811 S. Sangamon St.

. BARGENAS
Ant pardavimo arba mainymo 

ant lotų, automobilių, bučernių ar
ba kitų biznių: 2 flatu mūrinis 
namas po 5 ir 6 kambarius, elekt
ra ir vanos. Namas randasi South 
Sidc.

2 FLATŲ medinis namas ant 
■•'onerete foundation po 5 ir 5 kam
barius. elektra ir vanos. Namas 
randasi Brighton Parke.

5 KAMBARIŲ mūrinė bungalow, 
karštas* vanduo ii: garu šildoma ir 
garadžius dėl 2 automobilių ir 
taing’ turime naują bunga!ow po 
6 kambarius, įmokėt tik $1,500.

J. LEPO
722 W. 35th St.

Phone Boulevard 3249

DU DIDŽIAUSI BARGENAI
Namas dviejų pagyvenimų, tiktai 

už $4800; vienas fintas nėra dar 
užbaigtas, antras flatas 6 didelių 
kambariu. Lotas 30x125, Dide.is 
tvartas ir' vištininkas. Taipgi turui 
2 lotu, mainysiu ant Fordo 1923 
arba 1924 modelio, o kiti mažais 
išmokėjimais.

L. FRANCELL 
4911 S. Kildare Avė.

Tel. Lafayette 3166

PARDAVIMUI lotai Harvev. III. 
arba mainysiu ant mašinos. Krein- 
kitės tuojaus, gausit bargeną; lo
tai randasi geroj vietoj.

Kreipkitės vakarais.
F. Čekanauskas 

5914 Stevvart Avė.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W, Madison, Chicago, HL 
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

VYRAI. IŠMOKITE BARBERYSTES 
UŽSIDIRBSITE GERAS ALGAS 

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

MOLER BARBER COLLEGE
105 So. We!ls St., Chicago, III.

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, Politinės Ekono
mijos, Pinetyoės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:80 vai.

PARSIDUODA 40- akrų farma, 25 
akrai išdirbtos, 15 akrų jauno miško, 
6 kambarių namas; akmenio pamatas 
tvartai 50x32, 22 galvos galvijų, vidui 
tvartų pašaro sudėjimas (12x24) ce
mentines grindys ir pamatas, ir kiti 
naujausios mados Įrengimai. Kitas 
budinkas visokiems kitiems reikalams 
20x56, vėjinis motoras (melnyčia) 
vandeniui pumpuoti.

CHARLY CARLSON 
Wentworth Avė., Chicago, 

Tel. Wentworth 1514.
5802 III.

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klesose ir 
•per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos

3301 S. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite i kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas ko] 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
lai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madbon St.

.... . .. '.. •.
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Internacionale DĮarbininkų Asociacija 2^;
Markso Laiškas apie 
/ Internacionalo Įsteigimą

Ryto sukanka lygiai 60 metų 
nuo tos dienos, kai įsikūrė In
ternacionale Darbininkų Asocia
cija, Aarba pirmasis Internacio
nalas, 'kuris padarė pradžią šių 
dienų tarptautiniam socialistų 
judėjimui.

žemiaus mes paduodame įdo
mų dokumentą apie tą istorinį 
įvykį — laišką Karolio Markso, 
kuris buvo vienas Internaciona
lo kūrėjų ir jo dvasinis vadas 
nuo -1864 iki 1872 metų, kuo
met aktingas Internacionalo 
gyvenimas ' Europoje pasibaigė.

Tas laiškas buvo parašytas 
Markso draugui, Fr. Engelsui, 
lapkričio mėn. 4 d. 1864 m., t. y. 
už keleto savaičių po garsiojo 
mitingo St. Martin’s Hali sve
tainėje, Londone, kur Interna- 

, cionalė Darbininkų Asociacija 
(Tarptautinė Darbininkų Sąjun
ga) užsimezgė . Jisai yra iš
spausdintas Engelso ir Markso 
Laiškų (“Der Briefwechsel 
zwischen Friedrich Engels und 
Kari Marx) trečiajam tome (vo
kiečių laidoje) 186 ir sekančiuo
se puslapiuose.

Markso laiškas susideda iš 
trumpos įžangos ir keturių da
lių. Pirmoje' dalyje kalbama 
apie Lassalle’į ir grafienę Hatz- 
feld; antroje dalyje — apie In- 
ternacionalę Darbininkų Asocia
ciją; trečioje — apie Bakuniną; 
ketvirtoje — apie krjgĮ. 'Antroji 
laiško dalis, kuri mums čionai 
rupi, yra ilgiausia. .Ii skamba 
sekančiai:
INTERNACIONALE DARBI

NINKŲ ASOCIACIJA

Kiek laiko atgal Londono dar
bininkai pasiuntė Paryžiaus 
darbininkams adresą (atsišauki
mą. “N.” Red.) dėl Lenkijos, 
kviesdami juo^ į bendrą darbą 
tuo reikalu.

Paryžiečiai iš savo pusės at
siuntė čionai deputaciją, kurios 
priešakyje stovėję darbininkas 
vardu Tolain, tikrasis darbinin
kų kandidatas paskutiniuose 
rinkimuose Paryžiuje, labai šau
nus vyras. (Jo bendrakeleiviai 
taip pat buvo tikrai šaunus vai
kinai). Rugsėjo 28 dienai 1864 
metų, paskelbė St. Martin’s Hali 
svetainėje viešą mitingą Odger 
(kurpius, ypatingai gi vietinės 
Trade’s Unions Su f f rage Agita- 
tion Society zpirmininkas, kuri 
turi ryšių stt VBright’u) ir Cre- 
mer, murininll^Kir mūrininkų 
unijos sekretorius^ (šituodu vy
ru šaukė didįjį lytingą, kuriam 
vadovavo Bright, dėl šiaurinės 
Amerikos St. James svetainėje, 
taip pat ir manifestaciją dėl Ga
ribaldi). Vienas asmuo vardą 
Le Lubez buvo atsiųstas pas ma
ne, ar aš neapsiimčiau dalyvau

ji vokiečių darbininkų vardu, o 
Ty patingai ar* nepristatyčlau ko

ki vokietį /arbininką, kaipo kal
bėtoją mitingui jr t.t. Aš pri
stačiau Eccalrius’ą, kuris atliko 
savo uždavinį puikiai, ir taip 
pat dalyvavau pats, kaipo neby
lė figūra platformoje. Aš žino
jau, kad šį kartą taip iš londo- 
niečių, 'kaip ir iš paryžiečių pu
sės figūruoja tikrosios “galy
bės”, ir todėl nutariau apsilenk
ti su savo taisykle, kurios lai
kausi paprastai, nepriimti tokių 
kvietimų.

(Le Lubez yra jaunas fr£ncu- 
zas, t. y. apie trijų dešimčių 
metų amžiaus, kuris tečiaus už
augo Jersey’je ir Londone, pui
kiai kalba angliškai ir4 yra geras j 
tarpininkas francuzų ir anglų 
darbininkams.
tojas ir francuzų kalbos.)

Mitinge, kuriame

prisikimšę žmonių, kad galėjai 
užtrokšti (nes dabar, matyt, dar
bininkų klasė ima atgytiL majo
ras Wolff (Thurn-Taxi$y Gari
baldi’es adjutantas) atstovavo 
Londono Italų Darbininkų Drau
gijai. Ta po nutarta įsteigti
“Workingmens International
Association” (Tarptautinę Dar- ją”, 
bininkų Sąjungą. “N.” Red.), 
kurios Generale Taryba sėdės 
Londone ir “tarpininkaus” dar
bininkų draugijoms Vokietijoje, 
Italijoje, Frakcijoje ir Anglijo
je. Be to, turės būt sušauktas 
Visuotinas Darbininkų Kongre
sas Belgijoje 1865 m. Mitinge 
buvo išrinktas Laikinas Komi
tetas, Odger, Cremer ir dauge* - 
lis kitų, dalinai senieji čartistai, 
senieji owenistai ir t. t., atsto
vauti Anglijai, majoras Wolff, 
Fontaną ir kiti italai — Italijai, 
Le Lubez ir t.t. — Francijai, Ec
carius ir aš — Vokietijai. Ko
mitetui duota įgaliojimas pri
rinkti kiek nori daugiaus žmo
nių.

Gerai. Pirmame komiteto po
sėdyje aš buvau. Buvo paskirtas 
Subkomitetas parašyti principų 
deklaraciją ir laikinus įstatus. 
Del nesveikatos aš negalėjau at
silankyti j Subkomitetę posėdį 
ir įvykusį po to viso Komiteto 
posėdį.

Šituose dviejuose posėdžiuose 
—•Subkomiteto ir sekančiame po 
jo viso Komiteto posėdyje“ — 
kuriuose aš nedalyvavau, įvyko 
štai kas:

Majoras Wolff įteikė italų 
darbininkų susivienymų (kurie 
turi centralę organizaciją, bet ji, 
kaip pasirodė vėliaus, yra savo 
esme susišelpimo draugijų są
junga) reglamentą — statutus 
—panaudoki naujai Asociacijai. 
Aš paskui mačiau tą kurinį. 
Aišku, kad tai buvo Mazzini’es 
darbo vaisius, ir dėlto Tu iš kal
no gali numatyti, kokioje dva
sioje ir kokiomis frazėmis tenai 
dėstoma tikrasis klausimas, dar
bininkų klausimas. Ir taip pat, 
kaip įsprausta tautų istorijos.

Be to, vienas senas ovvenietis, 
VVeęton ~ dąbar jisai fabrikan
tas, labai malonus ir doras žmo
gus — peikė programą, be galo 
supainiotą ir neapsakomai ilgą.

Sekantis visuotinas Komiteto 
susirinkimas iMvedė Subkomite- 
tui Westono programą perdirbti, 
taip pat ir Wolffo statutus. Pats 
Wolff išvažiavo dalyvauti italų 
darbininkų sąjungos suvažJiavi- 
me Neapolyje ir paraginti ją dė
tis prie centralinės Londono or
ganizacijos.

^-iDar vienas Subkomiteto posė- 
"dis, kuriame aš vėl negalėjau 
būti, kadangi aš apie jį buvau 
per vėlai gavęs žinią. Tenai Le 
Lubez pateikė principų deklara
ciją ir ąpdirbtuosius Wolffo sta
tutus, ir Subkomitetas priėmė 
juos, idant įnešus visam Komi
tetui. Pilnas Komiteto sąsta
tas laike susirinkimą 
mėta. 18 d. Kadangi Eccarius bu
vo man parašęs, jogei ”perlcu- 
lum in mora” (pavojus, jeigu 
nesiskubinti. “N.” Red.), tai aš 
atėjau ir stačiai persigandau, 
kai išgirdau dorąjį Le Lubez’ą 
skaitant pasibaisėtiną frazių 
mišinį, blogai parašytą ir visiš
kai nesubrendusią įžangą, kuri 
turėjo būt neva principų dekla
racija, ir iš kurio visur kyšojo 
Mazzini, paviršium pridengtas 
tuščiausiomis franeuziškojo so
cializmo nuotrupomis. Be to, jau 
buvo principialiai priimtas ita- 

Muzikos moky- liekas reglamentas, kuris, ne- 
| kalbant apie kitas jo ydas, sie- 

buvo tiek' kė iš tiesų visai negalimo daik-

spalių

to— kokios tai europinių darbi
ninkų klasių centralinės valdžios 
(žinoma, su Mazzini'u, pasislė
pusiu už uždangos). Aš ėmiau 
palengva ginčytis, ir po ilgų šne
kų už, ir prieš Eccarius pasiūlė, 
kad Subkomitetas iš naujo per
leistų dalyką per savo “redakci-

Bet “sentimentai”, išreikš
ti Le Lubez’o deklaracijoje, ta
po balsavimu priimti

Už dviejų dienų, spaliu mėn. 
20 d., susirinko mano namuose 
Cremer nuo anglų, Fontaną (nut 
italų) ir Le Lubez. (Weston ne
galėjo ateiti). Ajš iki tol tebu
vau turėjęs savo rankose popie- 
rų (Wolffo ir Le Lubez’o), todėl 
negalėjau nlieiko paruošti; vie
nok buvau tvirtai pasiryžęs, 
kad, jei galima, nepaliktų nė 
vienos eilutės nuo tų raštų. Kad 
laimėjus kiek laiko, pasiūliau: 
pirma negu mes imsime “reda
guoti” Įžangą (Preamble), “iš- 
diskusuokime” taisykles. Taip ir 
buvo. Kol mes priėmėme pir
mutinę iš 40 taisyklių, atėjo 1 
valanda nakties. ' Cremer tarė 
(man kaip tik to ir reikėjo): 
Komitetui, kuiris susirinks spa
lių mėn. 25 d., mes neturime 
nieko prirengę. Turime atidėti 
jo posėdį iki lapkričio. 1 d. Sub- 
įomitetas; gi gali suseiti spalių 
27 d. ir pamėginti pasiekti galu
tino rezultato. Tafp^ buvo nu
tarta ir “pupieros” buvo “palik
tos” man Aeržiurėti. r.»; v »■

Aš mačiaų^kad iŠ tos medžia
gos nieko negalima padaryti. 
Kad pateisinus tą labai keistą 
būdą, kuriuo aš rengiausi sure
daguoti jau “priimtus balsavi
mu sentimentus”, aš parašiau 
An Address to the Working 
Classes — Atsišaukimą į Darbi
ninkų Klases (ko pradiniam 
plane nebuvo), kaip ir apžvalgą 
Darbininkų Klasių prietikių nuo 
1845 m.; po priedanga to, kad 
visa faktinoji klausimo pusė 
randasi Adrese ir kad tie patys 
dalykai nereikia sakyti tris kar
tus, aš išmečiau principų dekla
raciją ir, pagaliau, • vieton 40 
taisyklių padėjau 10. Tenai, kur 
Adrese eina kalba apie tarptau
tinę politiką, aš vartoju žodį 
“countries” (kraštai), o ne ”na- 
tionalities” (tautos) ir smerkiu 
Rusiją, o ne mažasias valstybes. 
Visus mano pasiūlymus Subko
mitetas priėmė. Tiktai aš turė
jau Įžangoje prie Statutų įdėti 
dvi frazes su “duty” ir “right” 
(prieddrmė ir teisė. “N.” Red.) 
ir t/ip pat “truth, morality, and 
justice” (tiesa, moralybė ir tei
singumas. “N.” Red.), bet tai 
yra taip įtaikyta, kad pakenkti 
negali.

Visuotinam Komiteto posėdyj 
mano Adresas ir t.t. buvo priim
tas su dideliu entuziazmu (una- 
nimously—-vienbalsiai). Debatai 
apie spausdinimo būdą ir t.t. į- 
vyks antradienį. Le Lubez turi 
vieną Adreso kopiją iŠvdrtimui 

fraiicuzų kalbą, o» Fontaną vie
ną į italų kalbąxAš pats turė
siu versti į vokiečių^kalbą.

Buvo spnku taip išdėstyti da- 
yką, kad. musų pažvalga pasiro

dytų tokioje formoje, kuri pa
darytų ją priimtina dabartiniam 
darbininkų judėjimo nusistaty
mui. Tie patys žmonės už dve- 
. eto savaičių laikys mitingus su 
3right’u ir Cobden’u dėl balsa
vimo teisės. Reikia laiko, kol 
vėl atbudęs judėjimas leis var- 
tot senąjį kalbos drąsumą. Rei
kia tvirtumo principe, atsargumo 
formoje (fortiter ir re suaviter 
in modo). Kaip tik rašiniai bus 
atspausdinti, Tu juos gausi.

KAROLIS MARKSAS

/ Internacionalo Istorija

Internacionalo Principai

Pirmąjį Intdrnacionalą arba, būtent, Haagoje, 1872 m., kur į- 
kaip skamba pilnas jo vardas, vyko formalia.
“Internacionalę Darbininkų Aso- Markso 
ciaciją” nutarė įsteigti viešas pasekėjų.
mitingas, įvykęs rugsėjo 28 d. 1 Opozicija Marksui pirmą kar- 
1864 m. St. Martin’s Hali svetai-! tą pasireiškė Baselio kongrese, 
neje, Londone. Jam pirminin
kavo profesorius Beesiy.

Mitingas išrinko komitetą pa
rašymui programo ir įstatų ir 
sušaukimui visuotino darbinin
kų kongreso sekančiais metais 
Belgijoje.

skilimas tarpe 
pasekėjų ir Bakunino

1869 m. Jos vadas buvo1 revo
liucionierius rusas, Mykolas Ba- 
kuninas. Jisai buvo pabėgęs nuo 
caro valdžios į užsienius Ir daly
vavo revoliuciniuose judėjimuo
se Vokietijoje„,Francijoje ir Au- 

Belgijoje. Komitetas taip pat' strijoje. 1868 metais jisai įku- 
gavo įgaliavimą kooptuoti dau-|rė tarptautinę revoliucinę orga- 
giaus narių. Kuomet tai buvo nizaciją vardu “AUiance Inter- 
padaryta, komitėtb sąstatas sle-! nationale de la Democratie Šo
ke 50 žmonių, atstovaujančių Icialiste” (Tarptautinė Socialisti- 
sekančioms šalims: 21 narys — 
•Anglijai, 10 — Vokietijai, 9 — 
Francijai, 6 —Italijai, 2—Len
kijai, ir 2 — Šveicarijai.

Mitingo išrinktasis komitetas 
priėmė KarolioUMarkso parašy
tąjį programą (atsišaukimo ar
ba “adreso” formoje) ir įstatus 
su tirumpa įžanga. Kaip tatai 
įvyko smulkiau aprašyta paties 
Markso laiške, 'kuris telpa šiame 
“Naujienų” numeryje.

Internacionale Darbininkų 
Asociacija turėjo savo centrą, 
vadinama “Generale Taryba”, 
Londone. Jos politiku nustaty
davo kongresai, kurių buvo viso 
6: Genevoje nuo rugpiučio 31 d. 
iki rugsėjo 9 <1. 1866 m.: Lau- 
sanne’oje nuo rugsėjo 2 iki 8 d. 
1867 m.; Briusely nuo rugsėjo 
6 iki 13 d. 1868 m.; Baselyje nuo 
irugsėjo 5 iki 11 d. 1869 m.; Ha- 
agoje nuo rugsėjo 2 iki 7 d. 1872 
m.; Genevoje nuo rugsėjo 8 iki 
13 d. 1873 m.

Delegatų Internacionalo kon
gresuose būdavo tarp 60 ir 100. 
Jie apsvarstė daugybę darbinin
kų judėjimo, politikos ir kitokių 
klausimų, tarp kurių galima pa
žymėti sekančius: streikai, dar
bo laiko sutrumpinimas, darbi
ninkų algų minimumas, moterų 
ir vaikų dalbas, vartojimo drau
gijos, profesinės sąjungos, tie
sioginiai ir netiesioginiai mokes- 
niai, pastovi armija, spaudos 
laisvė, bedarbiai, mašinos ir jų 
įtaka, darbo padalinimas, valsty
bė, darbininkų nusistatymas ka
ro klausimu, politinis darbinin
kų veikimas, žemės nuosavybė 
ir t.t.

Internacionalo1 rezoliucijos į- 
vairiais klausimais buvo kaip ir 
keliarodis darbininkų organiza
cijomis įvairiose šalyse. Dvasi
nis Internacionalo vadas buvo 
Karolis Marksas, kuris įėjo į 
Generalę Tarybą, (kaipo; sekreto
rius nuo Vokietijos darbininkų. 
Internacionalo kongresuose ji
sai paprastai pats nedalyvauda
vo ir darydavo į juos įtaką pelr 
savo pasekėjus. Viso jisai atsi
lankė tiktai į vieną kongresą,

vardą

nes Demokratijos Sąjunga), ku
ri statė savo uždaviniu sunai
kinti visas esančias valdžios ir 
ekonominio gyvenimo formas ir 
vietoje jų įsteigti autonominius 
kooperatyvas susivienymus, 
kaipo socialistinės tvarkos pa
grindą. Bakuninas su savo šali
ninkais vėliaus įgijo 
“anarchistų”. ,.N

Pradžioje jisai mėgino1 savo 
organizaciją padaryti Interna- 
cionalės Darbininkų Asociacijos 
dalim, bet Generale Taryba Lon
done atmetė jos aplikaciją, nu
rodydama, kad Bakunino “Ali- 
janso” pažvalgos skiriasi nuo 
Asociacijos' paž valgų. Tuomet 
kilo aštri kova tarpe “Alijanso” 

•ir Generalės Tarybos. Ji tęsėsi 
iki’ 1872 m. Haagos kongreso, 
kur dauguma delegatų, parem
dama Marksą, nutarė Bakuniną 
ir jo šalininkus išmesti iš Aso
ciacijos.

Bet yisa eilė Internacionalo 
sekcijų — Belgijoje, Ispanijoje 
ir Šveicarijoje — pasipriešino 
tam kongreso nutarimui ir, pro
testuodami prieš jį, pasitraukė 
iš Asociacijos i)r prisidėjo prie 
Bakunino “Alijanso”., Iš to bu
vo nuomanu, kad Internaciona
las toliaus vargiai galės sėk
mingai varyti savo senąjį darbą,, 
ir dar buvo pavojaus, kad Jo cen
tras gali patekti į bakunistų 
rankas, kurie jį panaudotų savo 
avantiūroms. Todėl tame pat 
Haagos kongrese tapo nutarta 
perkelti Generalę Tarybą į New 
Yorką. Tai buvo, galiima sakyt, 
Intornacionalės Darbininkų Aso
ciacijos palaidojimas.

Kurį laiką atskiri josios sky
riai dar gyvavo ir ,kaip aukš
čiau nurodyta, 1873 m. dar buvo 
sušauktas kongresas Europoje 
(Genevoje), bet jos rolė, kaipo 
tarptautinio darbininkų judėji
mo vadovo, jau buvo suvaidinta.

Bakunino “Alijansas”, su- 
skaldęs pirmąjį .Internacionalą, 
labai primena dabartinį, Lenino 
įkurtąjį, komunistinį Interna
cionalą. Anarchistas Bakuni
nas, lygiai kaip ir bolševikas 
Leninas, stojo už ginkluotų są-

“Internacionale Darbininkų 
Asociacija” arba pirmasis Inter
nacionalas atsirado, kaipo rezul
tatas darbininkų judėjimo Eu
ropoje, atgijusio apie 60-sius 
metus pereitojo šimtmečio.

Tiesioginį impulsą tos organi
zacijos įsteigimui tečiaus davė 
lenkų sukilimas prieš Rusijos 
carų valdžią (“Lenkmetis”), pa
sibaigęs visišku lenkų nepri
klausomybės panaikinimu (1863 
m.).

Visi revoliuciniai (lementai 
Vakarų Europoje simpatizavo 
kovotojams už lenkų tautos lais
vę, kadangi Rusijos carizmas, 
prieš kulrį buvo sukilę lenkai, 
buvo senai pasižymėjęs, kaipo 
nuožmus laisvės slopintojas ne 
tiktai namie, bet ir kitose šaly
se. Tos simpatijos lenkų suki
lėliams buvo plačiai pasklidusios 
ypač pažangesniųjų darbininkų 
masėse.

Liepos mėn 22 d. 1863 m. Lon
dono darbininkai parengė dide
les prakalbas išreikšti užuojau
tą Lenkijos revoliucionieriams, 
dalyvaujant ir keletui organi
zuotųjų Franci jos darbininkų 
atstovų. Tame susirinkime kilo 
mintis, kad atskiirų šalių darbi
ninkai privalo užmegzti artimes
nius ryšius tarp savęs, jeigu jie 
nori sėkmingai kovoti prieš to
kias despotiškas valdžias, kaip 
Rusijos ir pasiekti geresnio eko
nominio būvio.

Tapo sudarytas komitetas, 
kuris parašė atsišaukimą j F'ran- 
cijos darbininkus. Jame tarp 
kitkft sakoma:

“Kiekvieną kartą, kai vienos 
šalies darbininkai pakankamai 
susiorganizuoja, kad pareikala
vus didesnių algų ir trumpesnio 
darbo laiko, tai darbdaviai jiems 
atsako grumojimu, kad jie sam
dysią pigesnius darbininkus iš 
užsienių. ' šitą blogybę galima 
pašalinti tiktai pagelba tarptau
tinės darbininkų klasės organi
zacijos.”

Atsišaukimas padarė dideli 
įspūdį į Paryžiaus darbininkus, 
ir šie tuojaus nutarė išrinkti de
legaciją, kad ji nuvežtų į Londo
ną atsakymą. Šitos delegacijos 
priėmimui Londone (rugsėjo 28 
d. 1864 m. tapo sušauktas St. 
Martin’s TLall svetainėje masinis 
mitingas, kuriame ir buvo mi

mdkslų organizavimą ir niekino 
tą darbininkų judėjimą, kuris 
siekia darbininkų pasiliuosavi- 
mo balsavimu, parlamentiniu 
veikimu ir kitokiomis “ramio
mis” priemonėmis. Bakunlzmas, 
lygiai kaip ir šių cfienų “lenįniz- 
mas”, buvo mišinys idėjų, gimu
sių ekohominio atsilikimo sąly
gose. Charakteringa, kad abie
jų šitų judėjimų steigėjai buvo 
rusai.

šiandie tečiaus darbininkai 
vis tik yra daug daugiaus apsi
švietę, negu buvo 50 metų atgal. 
Bakuninui anąmet pavyko ne 
tiktai suskaldyti socialistinį in
ternacionalą, bet ir patraukti 
savo pusėn daugumą jo sekci
jų ir tuo budu jį visai sugriauti. 
O dabar bolševikų “Kominter- 
naš”, nežiūrint visų savo pa
stangų, neįstengė suardyt tarp
tautinę . proletariato organizaci
ją. Socialistinis Darbininkų In
ternacionalas šiandie ne tiktai 
jungia keletą dešimčių galingų 
darbininkų partijų, (bet ir'veikia 
išvien su milžinišku profesinių 
sąjungų Internacionalu, turin
čiu apie 20 milionų narių.

Su bolševikų “Komintemu” 
neišvengiamai atsitiks tas, kas 
anąmet atsitiko su anarchistų 
“Alijansu”. Jisai išnyks, kaip 
tiktai Europoje bus galutinai 
likviduota pokarinė suirute.

i tarta įsteigti Internacionalą 
Darbininkų Aisociaciją.

Paryžiaus atsakymas, kurį 
vienas francuzų darbininkų at- 

1 stovas perskaitė mitinge, prasi
deda žodžiais:' “Lenkija, vėl tapo 
užtroškinta savo sūnų kraujuje, 
ir mes palikome bejėgiai žiūrė
tojai”. Toliau reikalaujama, kad 
visuose didžiuose visuomenės ii» 
politikos klausimuose butų iš
klausomas žmonių balsas.

Apie tai, kaip tapo sudaryta 
Internacionale Darbininkų Aso
ciacija; smulkiai kalbama K. 
Markso laiške kuris telpa kito
je vietoje šiame “Naujienų” nu
meryje.

Internacionalo įstatai
Įstatai ir principų deklaracija 

InternacionajZi Darbininkų Aso
ciacijai, kuri tapo įsteigta St. 
Martin’s Hali mitinge tapo iš
dėstyta dviejuose dokumentuo
se: “Statutuose” su Įžanga ir 
“Adrese (Atsišaukime) į Dar
bininkų klases”. Mes čia trum
pai paduodame jų turinį.

Įžangoje prie Asociacijos įsta
tų nurodoma, kad darbininkų 
klasės pasiliuosavime turi būt 
pačios darbininkų klasės iško
votas; kad ekonominė darbinin
kų priklausomybė nuo darbo 
priemonių savininkų yra visokio 
pavergimo pamatas; kad ekono
minis darbininkų pasiluoaavi- 
mas yra galutinas tikslas,‘Tū
riam politinis judėjimas tarnau
ja tiktai kaipo įrankis; kad vi
sos į šitą tikslą atkreiptosios pa
stangos iki šiol nepasisekdavo 
dėl solidarumo stokos tarpe dar
bininkų kiekvienoje šalyje ir dėl 
vienybės stokos tarpe atskirų 
šalių darbininkų, ir kad todėl, 
vadovaudamasis šiais pama% 
tais,—

“pirmasis tarptautinis dar
bininkų kongresas pareiškia, 
jogei Internacionale Darbi
ninkų Asociacija ir visos pri
klausančios j ją draugijos bei 
asmens pripažįsta teisingumą 

.ir dorybę už pagrindą savo el
gesio kaip 
santikiuose, taip ir su visais 
žmonėmis 
spalvos, tikėjimo ir tautybės 
skirtumus. Kongresas laiko 
kiekvieno žmogaus pareiga 
reikalauti žmogaus ir piliečio 
teisių ne tiktai sau, bet ir 
kiekvienam, kuris atlieka sa
vo priedermes. Jokių teisių 
be priedermių, jokių prieder
mių be teisių”.
Įstatai, kurie seka po šitos 

Įžangas, susideda iš 10 taisyk
lių. Jos stato Asociacijas prie
šakyje Generalę Tarybą, renka
mą metiniuose kongresuose ir 
susidedančią iš įvairią šalių dar
bininkų atstovų. Iki pirmojo 
Asociacijos Kongreso GeneraĮės 
Tarybos pareigas ėjo SL. Mar
tin’s Hali mitinge išrinktasis ko
mitetas.

Jos uždaviniai buvo palaikyti 
ryšius tarpe atskirų šalių darbi
ninkų organizacijų, informuoti 
apie darbininkų klasės judėjimą 
darbininkus kiek 
rinkti statistikos žinias apie eko
nominę darbininkų padėtį, duoti 
darbininkų draugijoms išgvil
denti bendro, intereso klausi
mus, raginti visų šalių darbi
ninkus prie sutartinio ir planin
go veikimo, kilus tarptautiniam 
konfliktui ir panašus dalykai.

Darbininkų draugijos, prisi
dėjusios prie Internacionalo, 
tvarkėsi savo vidujiniuose reika
luose, kaip tinkamos. Kiekvie
na draugija galėjo susižinoti 
tiesiog su Generale Taryba, nors 
ši

tarpusaviniuose

be atsižvelgimo į

oje šalyje,

darė spaudimą į atskiras

(Seka ant 4-to pusi.)
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susirinkdavo ir sušlama, stipriai suuizgia. Pir- 
puskarininkui kioje darosi nejauku. Prusai, 
vadovaujant, persigandę šoka prie savų šau- 

Visi buvo pa-’tuvų. Senė, šypsodamasi, juos 
J sulaiko, ramindama:

Guy de Maupassant.
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«L1 T E R AT U R A»
Jau nuo pat pietų, lengvas, 

kaip pūkas, viduržiemio sniegas 
ramiai, vos šlamėdamas, pama
žu klojo belapių medžių šakas 
ir blizgėdamas, it sidabro aukš
tas kilimas, skleidėsi, dengė su
šalusią žemę.

Berybiam medžių okeane vie
špatavo didinga tyla.

Prie miškininko namo durų 
jauna aukšta, daili ir stipri 
moteriškė,, laikydama plikose 
rankose didelį kirvį, skaldė mal
kas. Tai miškų duktė, miškinin
ko žmona.

—Bertina, mes esame šį va
karą visai vienos namie. Eik 
greičiau vidun; dar gali koks 
prūsas ar vilkas užkliūti, — pa
sigirdo balsas iš vidaus.

Skubotai ir vikriai perskėlusi 
dar porą pagalių, lengvai atsi
kvėpdama savo jauna aukšta 
krutinę, rengėsi Bartina eiti vi
dun.

—Aš jau pabaigiau. O bijoti 
nėra ko, juk dar diena-

Tuojau susirinko visas su
skaldytas malkas, sunešė į vidų 
ir sukrovė krosnim Viduje prieš 
ugnį sėdėjo sena raukšlėto vei
do moteriškė ir mezgė. Tai jos 
motina.

—Man labai nejauku, kad nė
ra tėvo namie, dviem moterim 
vienom pavojinga, bailinosi se
nė.

—Tai niekis, — drąsino jau
noji, — aš pajėgčiau apsiginti, 
jei mus užkluptų vilkas ar prū
sas, — ir parodė akimis ant 
sienos kabantį revolverį. 4

Jos vyras pačioje pradžioje 
prūsų įsiveržimo buvo pašauk
iąs į kariuomenę. Nuo to laiko 
abi moterys gyveno vien su se
nu tėvu Miku Pišonu-

Artimiausis joms miestukas 
buvo Ratelis, čia gyventojai bu
vo labai narsus ir karšti patrio
tai, jau nekartą pasižymėję at
remdami priešo puolimus.

Jie ir dabar nesnaudė. Vos 
prasidėjus karui su prūsais, 
tuojau pripirko ginklų, kelias 
anuotas, sudarė miliciją, sufor
mavo kuopas ir batalionus, ir vių, paskui geroką gabalą laši- 
kasdien darydavo kariškus man- nįų, jr bulvienė pradėjo kunku- 
kštinimus, kuriuose dalyvavo vi Huoti. 
si piliečiai.

čia buvo kepėjas ir pardavė-' ryja.

Taip pasikalbėjus, kiek apsi
ramino moterys; jaunoji pradė
jo triūsti apie krosnį. Tik stai
ga pasigirsta kieme keistas triu
kšmas ir kojų trepsėjimas. Gir
dėti, kad kaž kas daug eina.

JMoterys persigando. Senė 
vos beištardama žodį, visa dre
bėdama, šnabžda.

—Dieve mano, Dieve mano. 
Kur tas musų tėvas, kad ne
grįžta. Nespėjo baigti šių žo
džių, kai nežinomos rankos dide
liu trenksmu ėmė belsti į duris. 
Moterys visai apmirė, žodžio ne
pratari*

—Leiskit, — šaukia kaž kie
no nepažįstamas balsas. •

Vėl tyla nieks neatsako jam.
—Atidarykit duris, o jei ne, 

išlaušim.
Bertina skubiai nutraukė nuo 

sienos revolverį, paslėpė į sijono 
kišenę ir, artindamosi prie durų, 
klausia:

—Kas ten?
—Mes esam kareiviai.
—O ko jus norite?
—Mes esam atsilikę nuo

Vo dalies ir nuo pat ryto klai
džiojame. Atidarykit duris, o 
jei ne išlaušim.

Daugiau nebeliko kas daryti, 
kaip tik įleisti. Atidariusi du
ris, pamatė Bertina snieguotus 
vyrus, tai buvo prūsų kareiviai; 
tie patys, kuriuos tėvas šiandien 
matė netoliese ir apie kuriuos 
nuėjo miestan pranerti

—Ką jus taip vėlybu metu 
manote čia veikti?

—Mes atsilikom nuo savo pi
lies ir klaidžiojam miške. Nuo 
pat ryto dar esame nieko neval
gę — aiškina puskarininkas.

Bet aš esu šį vakarą tik viena 
su mama. Kareivis, matyt, pa
dorus žmogus, ramina:

—Tai niekis. Mes nieko pik
to nedarysim. Tik duokit mums 
valgyti.

Prasiu įeiti, — pakvietė Ber
tina, ir paprašė sėstis ir laukti, 
kol ji parengs vakarienes, o pati 
stveičsi darbo. Tuojau užkaite 
didelį puodą vandens, įmetė bul-

Prusai tik sėdi, žiuri ir seiles 
Nors nekantriai, bet ra

jas, buvo visi pirkliai, męsinin- miai, sustatę šautuvus į kampą 
kai, knygininkai, dailydės, ‘ no-1 sėdi ir laukia vakarienės. Tik 
tarai, advokatai. Visi nustatytu štai, vėl kaž kas už pirkias durų 
laiku kasdien 
senam dragūnų 
ponui Lavinui 
mankštindavosi.
siruošę ir laukė prūsų; bet šie 
nors ir netoli buvo, bet nepasi
rodydavo. Porą kartų jų žvalgai 
net per visą/ mišką, iki Miko Pi- 
šono trobų buvo priėję, bet 
tuojau atgal sugrįžo.

Pišono sodyba buvo to mies
tuko gyventojams žvalgybos 
punktas. Iš čia dusyk per savai
tę eidavo senis Pišonas į mies
tuką pranešti kas girdis ir de
dasi plačiausiuos miškuos.

šį vakarą Pišonas taip pat iš
vyko į miestą pranešti, kad ne
toliese buvo pasirodę prusai, bet 
ir vėl tuojau ’šnyko. Vienas 
jų puskarininkas net prancūziš
kai, kalbėjo. Išeidamas iš narnų 
išsivedė ir abu šunis, nes vilkai, 
o ypač naktį, namon grįžtant 
gali kelią pastoti. Moterims gi 
liepė temstant gerai trobele už- 
sitaisyti-

Jaunoji visai jokios baimės 
neturėjo, tik senė vis drebėdama 
kartojo. s , e . • >

-—Negerai, negerai/viekas pa-' 
sibąigM Matysi,. kad bus}blogai. 
O kada'grįž tėvas iš miesto?

žinoma. n«. nnkšči m \ enuoll- 
kos. Juk visuomet, kai pas ko
mendantą pietauja, grįžta vė
liau.

Tai vilkai; jie taip pat alka
ni kaip ir jus, per tat ir suinasi 
čionai.

Bet pu k netiki. Atidaro 
tuojau duriai r iš tikro pamato 
du didelius 
urnai nuo durų atšokdami leido
si bėgti.

Pirkioje vėl ramu. Netrukus 
ir vakarienė parengta. Tik 
spėjo Bertiui padėti ^karionę 
ant stalo plušai, lyg tie alkani 
vilkai, pu »’ė prie kaišios riebios 
bulvienės, kurį bematant dingo 
kaip kiauruose maišuose. Mote
rys žiuri ir stebi. Kur 
tiek ir lenda? Po sočios 
rienės, pasinorejo prūsams taip 
pat skaniai atsigerti.

Bertina nuėjo į skiepą atneš
ti obuolių giros, bet kaž kodėl 
ilgai tenai užtruko. Tas skiepas, 
revoliucijos laikais kalėjimui bu
vęs išmūrytas. Į jį galima įlip
ti tik siauručiais vingiuotais lai
ptais, pro duris virtuvės gale. 
Grįždama iŠ skiepo Bertina at
nešė’giros, paskui vaišino karei
vius, o pati sau juokėsi/saldžiai 
jUokėsi<dr slėpė kaž ką labai 
svarbaus savo sieloje.

Prusai atsigėrė, o m ura ki
tame virtuvės gale p/adėjo pa

 

čios vakarieniąuti. NAyargę ka-

kus vilkus, kurie

reiviai netrukus, pasiremdami 
rankomis į stalą, ėmė snausti. 
Vertina pasiūlė visiems gulti 
ant grindų, prieš ugnį, tai ir šil
čiau ir patogiau. Pasikloję sa-. 
vo kareiviškus plosčius, suvirto 
prusai išilgai grindų ir ilgai ne
laukiant užtraukė knarkimo mu
ziką. Moterys išėjo į kitą kam
barį. Viskas nutilo, nurimo.

* *
*

t t

Praėjo jau gerokas laikas, ka
reiviai vis knarkia ir knarkia 
saldžiai Tik vienu metu triokš
telėjo toks garsus suvis, kad ro-> 
dėsi, it kas prie pat durų butų 
jį paleidęs. Nespėjo mieguisti 
prūsų kareiviai pašokti iš vietos, 
pasigirsta antras, trečias ir po 
sekundėlės vėl vienas -po kito 
trys vis garsesni ir garsesni šū
viai.

Urnai ir triukšmingai atsivėrė 
durys ir įpuolė su žvake ranko
je, visa drebėdama, vienuose 
naktiniuose marškiniuose, mik
čiodama, vos beištardama žodį 
Bertina:

—Prancūzai... prancūzai atei
na. Jų didžiausias būrys; nema
žiau dviejų šimtų. Jeigu jus čia 
ras, sudegins musų namą. Lip
kite tuojau skiepai! ir nė knist. 
Dieve sergėk pajudėsit ar subil- 
dėsit-—žūsim visi.

—Kur tas skiepas, kur yra tas 
skiepas? — paskubomis murmė
jo puskarininkas.

—čia, čia, eikit kuogreičiau- 
sia visi čia, — ragino Bertina, ir 
pati apsukriai ir lengvai pakėlė 
suveriamas skiepo duris, per 
kurias siaurais vingiuotais laip
tais susigrūdo sklepan viens 
paskui kitą visi prūsų kareiviai. 
Kada paskutinio kareivio galva 
įslinko į tamsų skiepą, Bertina 
trenkė sunkias ąžuolines, storas 
kaip mūras ir kietas kaip plie
nas, geležimis sukaustytas ir 
didele spyna surakinamas skie
po durų puses. Sunkiai sugirgž
do sucypė užrakinant durų spy
na, ir Bertina leidosi juoktis, 
tyliai ir godžiai, it pamišusi no
rėdama šokti ant savo belaisvių 
galvų.

Belaisviai, uždaryti tamsia
me, kaip akmeninė skrynia skie
pe, kur eras iy dienos šviesa ga
li ^patiekti tik per mažutę, gele
žinėmis št^bųįfcomis užkaltą sky
lę, laikėsi ramiai ir visiškai ty
liai.

•Bertina atsisėdo prie kros
nies, pradėjo vėl kurstyti ugnį 
rr sau viena galvojo.

—Tėvas ateis šią naktį nųvar-. 
gęs. Sėdėjo ir laukė laiks nuo 
laiko pažvelgdama į laikrodžic 
rodyklę. Jos neramus žvifgs- 
nys, tartum bailingai sakė:

—Jis dar greit neateis.
Netrukus ji išgirsta, kad skie

pe jos belaisviai tyliai ima šne- 
cučiuotis, tartis.

Prusai, matoma, supinto, kad 
gudriai jie liko apgauti. Netru- 
<us puskarininkas palipo^laip
tais ir, kumščia daužydamas 
skiepo duris, šaukia:

—Atidarykit.
Bertina, nesiskubindama atsi

kėlė, priėjo prie durų ir pamėg
džiodama jo balsą, klausia:
^Ko jus norit?
—Atidarykit.
—Neatidarysiu.
Puskarininkas, iš apmaudos 

ir pykčiu nežinodamas ką dary
ti vėl šaukia:

—Atidarykit, o- jei ne 
laušiu.

Bertina tik nusikvatojo.
—Laužk, laužk, meldžiamasis.
Ir puskarininkas pradėjo 

smarkiai šautuvo galu trankyti 
ąžuolines, virš jo galvos užra
kintas duris. Bet . jos nei iš 
vietos,^ nei krust. . . .
jį Bertina girdėjo kaip puskari
ninkas nubėgo žemyn, ir jo vie
ton visi kareiviai . viens paskui 
kitą puolė laužti skiepo ■ duris. 
Bet veltui- Tada visi vėl nulipo 
žemyn ir vėl tariasi.

Neramiai pasiklausius jų ne

aiškios kalbos, jaunoji miškinin
ke išbėgo kieman ir klauso ausis 
įtempusi.

Girdėti toli šunų lojimas. Ji 
sušvilpė porą sykių, kaip kad; 
švilpiama medžiojant, ir beveik1 
tuč tuojau išvydo du linksmai 
bėgančius šunis, kurie ją pama
tę pradėjo džiaugtis ir šokinėti. 
Ji sugriebė abu juos už kaklo ir 
stipriai laikydama, kad nepa-' 
bėgtų, šaukia kiek tik turi jėgų:

—A-u, tėveli. ' '
Toli toli -pasigirsta: — Ai-u 

Jau visai netoliesia girdėti atsa
kymas. A-u—Bertina.

Kiek lukterėjus vėl šaukia:
—A-u, Bertina
—Neik pro skiepo langą, ten 

yra prūsas,— perspėja Bertina 
miškininką.

Urnai prabėga aukšto žmo
gaus šešėlis, ir pasirodo tarp 
dviejų medžių kairėje pusėje 
miškininkas- Susirūpinęs ir ne
rimdamas klausia jis:

—Prusai skiepe? Kaip?
Jaunoji nugalėtoja linksmai 

nusikvatoja.
—Taip taip, iš vakar dienos. 

Jie yra atsiskyrę nuo savo dalies 
ir paklydę. Aš jiems suteikiau 
butą skiepe.

Čia ji trumpai papasakojo, 
kaip jai pasisekė keliais revolve
rio šūviais išgązdinti prusus ir 
pagaliau sklepan sukimšti-

—Ką tu nori, kad. aš dabar su 
jais daryčiau, — rimtai paklau
sė senis.

—Eik tuojau ir atvesk čia po
ną Laviną su jo buriu. Jis juos 
paims belaisvėn ir bus labai pa
tenkinta.

—Taip. Ištikrųjų, taip bus la
bai gerai, — linksmai pritarė 
senis- Paskubomis pavalgęs va
karienės ir papenėjęs savo šu
nis, jis išsiskubino.

Bertina, parėmus 
galvą, laukė kas bus

* *

Iki šiol ramiai kalbėję pru
sai, ėmė veikti: kiek tik gali bal
siai rėkti, šaukti, visomis jėgo
mis -imtuvų galais daužyti skie
po duris, pagaliau šaudyti pro 
geležinėmis štangomis užtaisytą 
skiepo langelį.

Jie manė, kad tuo bodu gali 
juos užgirsti, jei pasitaikytų ne
toliese kokia nors prūsų kariuo
menės dalis.

Bertina sėdėjo ir nesijudino 
iš vietos. Šis triukšmas- ją gaz- 
dino, erziho ir pykino: ji gatava 
buvo pati visus prusus išžudyti.

Ir kas kart vis labiau ji ne
kantravo, nuolatos žiurėjo laik
rodi n, skaitė minutes.

Jau praėjo pusantros valan
dos, kai išvyko tėvas Pišonas.
Dabar galėjo jis jau būti mieste. I 
Ir rodėsi Bertinai, kad ji mato, 
kai tėvas atvyksta miestan, pa
pasakoja viską ponui -Lavinui, 
kurs pabalęs iš susij udinimo ir 
rūpesčio, įsakd tuojau jam pri
rengti uniformą ir ginklus. Jai 
rodosi ir ausyse skamba triukš
mingas bubno balsas, skelbiąs 
miesto piliečiams-šauliams sku
biai rengtis ir stoti į eiles.

Persigandę, užmiegotais ir pa- 
sišiaušiusiais plaukais, galvas 
kiša iš tamsių langų, nesupras
dami kas įvyko.

Iš visų pusių pasipila pono 
Lavino namų linkui bėgant pi- 
lięčiai-šauliai. Čia vienu aki
mirksniu susitvarko ir leidžiasi 
skubiu žingsniu snieguotu kėliu 
į mišką. Ą

Bertina vėl žvilgterėja į laik
rodį. “Po valandos jie turėtų jau 
būti čia”.

Nekantrumas jos Auga. Minu
tes jau virsta getais. Kaip tai | 
viskas.ilgąi tęsė

Pagaliau, laikįo^iol. rėdsklė/ 
pasiękė tą vi etą/kada -j ięjtmįė j d 
atvykti, Bertina, atįd^rč (lurię ir 
klausėsi/' Pastebėjusi neaiškų, 
prie namų slenkantį šešėlį persi
gando ir nenoromis riktelėjo. 
Pasirodo, kad tai buvo jos tėvas.

—Jie siunčia mane pažiūrėti,

ar nieko dar neatsitiko, — ty
liai prabilo jis.

—No, nieko.
Tuojau pasigirdo 

švilpimas ir pasirodė
dešimt, o paskui daugiau ir dau
giau piliečių—šaulių. Ponas La
vinas juos tvarkė, davė įsaky
mus,, kaip užimti pozicijas, pa
liekant tuščią tarpą prieš skiepo 
langelį.

x Viską sutvarkęs jis pradėjo 
teirautis apie jėgas ir padėti 
priešo kur iš karto taip nutilo, 
lyg rodėsi nieko skiepe daugiau 
nebeliko.

.Ponas Lavinas treptelėjo koja 
skiepo duris.

—Ponas prūsų karininke?
Vokiečiai tyli. j
—Ponas prūsų karininke?
Vėl niekas neatsiliepia.
Dvidešimts minučių stengėsi 

ponas Lavinas įkalbėti prūsams, 
kad atiduotų ginklus ir geruoju 
pasiduotų nelaisvėn, užtikrinda
mas jiems gyvastį ir karišką 
garbę. Bet niekas neatsakė, 
nerodė nei pritarimo nei priešta
ravimo ženklų. Padėtis rimtė
jo.

Šauliai vis laukė, apstoję na
mą trepsėdami trindami rankas 
ir šokinėdami gynėsi šalčio. Vi
si laiks nuo laiko žvilgterėjo pa
slaptingai į skiepo langelį, kiti 
jau pradėjo kalbėti, kad skiepe 
nieko nebesą. Pagaliau sukurė 
iš sausų šakų laužą, kurs apšvie
tė visus prie jo besišildančius ir 
visą kiemą. ' .

Pradėjo visi linksniai šneku
čiuotis, juokauti ir viens kitam 
siūlyti praeiti po skiepo langelį, 
kad įsitikinus, ar jau iš tikro 
nieko nebėra.

Ęet vos buvo bežengiąs Ma- 
loisinas prie langelio; kaip diege
liu trenksmu išsiveržė ugnis iš 
ten ir Maloisinas, kritęs ant no
sies, nušliaužė tolyn.

Tuo laiku pasirodė duryse va
das ponas Lavinas ir pranešė, 
kad skiepą teks jėga užimti ir iš
šaukia iš tarpo šaulių buvusį 
blekorių—stogadengį ir 3 darbi
ninkus.

Tuojaus nusukite nuo stogo 
visas blokines, vandeniui subėg
ti triubas, — energingai įsako

,vadas. Nespėjo pPajtyti Valan
dos ketvirtis, stogadengis su sa
vo padėjėjais atvilko jau 20 
metrų triubas. Dabar skubiai 
bet labai sumaniai ir atydžiai 
prakalė nedidelę skylę skiepo 
duryse, pritaisė prie jos atneš
tas triubas, kurių antras galas 
sieke kieme esančio šulinio pom
pos- Beliko tik laukti paliepi
mo.

—Pumpuokite, — pasigirdo į- 
sakymas.

Sugirgždėjo apšalusi pompą, 
iš lėto, bet rimtai ir vienodai, 
kilnojasi pompos rankenos. 
Vanduo pasipylė į skiepi- Pra
ėjo pusvalandis, valanda, dvi 
trys, pompa ^nenustoja veikti 
vanduo pilasi ir pilaši, o iš skie
po jokio balso jokio

Vadas pradeda 
tankiai, nervingais 
bėgioja virtuvėje, 
žvelgdamas" į skiepo
būt norėdamas atspėti kas daro
si su priešu, ir ar greit jis jau 
pasiduos. Girdėti buvo skiepe 
neramios kalbos, brazdėjimas, 
barikadavimasis. Tik galiausiai,

apie devintą valandą ryto prabi
lo iš skiepo langelio:
'—Aš noriu kalbėti su prancū

zų karininku.
Ponas Lavinas žiūrėdamas 

pro namo langą ramiai klausės:
—O ką, ar pasiduodate?
—Taip, pasiduodame.
—Tai duokite šen jūsų šautu

vu^.
Bematant iškrito vienas pas

kui, kitas, trečias ir pagaliau vi
si prųsų šautuvai, pro skiepo 
langelį.

—Daugiau jau t neturime, — 
šaukė prusai.

—Sustokit pumpavę, — su
skambo vado įsakymas.

Susirenka visi šauliai 
vėn pasirengia ginkluotai 
ti visokius galimumus iš
pusės ir atsidaro sunkias ąžuoli
nes skiepo duris. Viens po kito 
išlenda visi še§i prūsų karei
viai, šlapi, išblyškę, sudalę.

Ilgai nelaukiant, įsako vadas 
juos varyti kaipo belaisvius 
miestan- Vertė P. Girius.

, . [“T—tas”]

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 į 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 
plumbingo reikmenų ir elektrikai 
tavorų. ^Dasižinokito apie musų 

. kainas ir pamatykite musų tavorą. 
Jus busite užganėdinti iš abiejų.

w
Nieko Nereikia Įmokėti
Grojiklis Pianas Pir

miau Buvo $650

DABAR
MH1ER BROS

Viskas muzikališko ir Radio

11241 So. Michigan Avė.
Atdara vakarais ir nedėlios rytą.

Be jokios man atsakomybės, 
malonėkite piisiųsti man 
informacijas apie

?ž ?>

SOL ELLIS & SONS. 
2112-2114-18-20-22 So. State St 

Vakarinėj pusėj gatvės; 
Telefonai Victory 2454-4356
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VALKATOS
Linksminkimės

Chicagos Sveikatos departa
mentas išleido biuleteną, kur 
plačiai kalbama apie juoko rei
kšmę. Ten paduodama gan įdo
mių dalykų, su kuriais verta 
susipažinti. Tad čia aš ir ban
dysiu to biuleteno turinį atpa
sakoti.

Mesi privalome gyvenimu nau
dotis. Geriausiame atvejyje, 
gyvenimas yra trumpas ir ne
užtikrintas. žmogui tenka, 
daug visokių vargų pakelti, daug 
visokių rupesnių pergyventi. 
Kai kurie tad ir tvirtina, kad 
pozityvis musų gyvenimo fakto
rius yra smagumas, o negatyvia 
—kentėjimas, skausmas. Jeigu 
gyvenimas yra toks trumpas ir 
jame nėra nieko tikro, tad kode! 
gyvenimą nesutvarkyti tai]$ 
kad jis butų smagus ir mums ir 
kitiems, Iš patyrimo mes žino
me, kad šypsena yra labiau mė
giama, negu susiraukimas. Šyp
sena arba nuoširdus juokas vi
suomet patraukia žmones. Juo
kas yra protą ir kūną sudrutinąs 
vaistas. Žmogaus gyvenimo ti
kslas yra būti laimingam, ir 
šypsenA nemažai prisideda prie 
laimės sukūrimo. 'm

Susiraukėliai nėra mėgiami
/
Susiraukęs žnjogus ne tik pats 

jaučiasi nelaimingas, bet ir ki
tiems yra įkyrus. Su juo žmo
nės nemėgsta turėti reikalų, 
nuo jo šalinasi. Iš kitos pusės, 
kaip linksmas yra šypsantis vei
das, ir kaip malonus gyvenimas 
yra tam, kuris moka, juoktis ata- 
tinkamu laiku. Juokas sukuria 
laimę ir draugingumą tarp žmo
nių. Keturiolikos veido raume
nų reikalinga juoko pagamini
mui; tuo tarpu reikia pavartoti 
52 raumeniu, kad veidą surauk
ti. Todėl raukytis neužsimoka. 
Kur kas daugiau energijos aik- 
vojAma verkimui ir veido su
traukimui, negu juokui ir šypse
nai. Jau vien energijos taupi- 
mo žvilgsniu yra geriau juoktis,; 
negu verkti.

tas. Kad jaunos moterys nesibi
jotų juoktis, galima čia tiek pa
sakyti, jog juokas nieko bendra 
neturi su nutukimu. Nors, aps
kritai imant, juoktis yra sveika. 
Smagumas visuomet sustiprina 
mus. Linksmumas sustiprina 
širdies plakimą ir verčia mus gi
liau kvėpuoti. Kuomet mes val
gome linksmoje kompanijoje,: 
tai musų mitybos organai tinka
mai dirba ir maistas yra leng
vai suvirškinamas. Iš kitos pu
sės, tyrimai parodė, jog susirū
pinusio žmogaus mitybos orga
nai tankiai tiek pakrinka, jog 
nebegali suvirškinti nė lengviau
sio maisto.

reikšti 
ią, pasj- 
;ąm<J jin- 
žmones

žmogus yra vienatinis gyvu
lys, kuris gali juoktis arba šypso
tis. Beveik visi gyvūnai vieno
kiu ar kitokiu budu žaidžia ir 
kuiiuo nors budu savo pasiten
kinimą reiškia. Bet tik žmo
gus savo džiaugsmą ir 
rkinimą tegali juoku 
.Juokas reiškia linksimu 
tenkinimą,gyvumą ir

'gumą, Juokus linksmina
Žmogus,* kuris nuošiudžiai juo
kiasi, negali būti* blogas žmogus.

Kodėl mes juokiamės.
Jeigu paspausime šautuvo gai

džio kojikę, tai šautuvas iššaus. 
O tai todėl, kad šautuvas jau 
yra taip padarytas. Musų kunad 
irgi panašiai yra subudavotas. 
Jeigu mes vienokiu ar. kitokiu 
budu suerzinami kūną, tai jis 
atatinkamai į akstinus reaguoja. 
Tatai įvyksta nesužiniai. Tokie 
nesužinųs reagavimai priimta 
vadinti ref toksiniai veikimais. 
Juokas irgi yra vienas refleksi- 
ni ų veikimų. Kas nors iššaukia 
mumyse pasitenkinimą arba 
linksmumą, ir to linksmumo iš
orinis liudijimas yra juokas. To
lei į klausimą, kodėl mes juo
kiamės, galima tik sekamai at
sakyti: kuomet šautuvo gaiduko 
kojikė yra paspaudžiama, tai pa
sigirsta šūvis; lyginai taip pat 
įvyksta ir su mumis: mes irgi 
pradedame juoktis, kuomet ata
tinkamas akstinas ima veikti 
Juokąx kontroliuojančius raume-

, Sakoma, “juokis ir eik rie
byn.’’ TBlio norima pasakyti, jog 
Juokas yra geras daiktas. «Ta
čiau reikia pasakyti, jog riebėji- 
mas toli gražu nėra geras daik-

Juoktis sveika.
Juokas yra naudingas prati

mas kai kuriems raumenims, — 
ypač krutinės raumenims, ku
rie kontroliuoja kvėpavimą. 
Juokas taipgi netiesiog*iniai 
stiprina ir širdį. Kuomet mes 
juokiamės, tai veikia ir diafrag
ma. Tuo budu juokas ne tik pri- 
gelbsti virškinimui, bet ir prati
nai kai kuriuos raumenis, o taip
gi gerina kvėpavimą. Visa tai 
yra labai naudinga sveikatai, i

Fiziologinė juoko reikšmė
Žmonių atsinešimas į gyveni

mą pareina nuo temperamento. 
“Rimtos natūros” žmonės pa- 
prastap mano, jog juokas nėra 
svarbus dalykas,ir lyg gėdisi 
juoktis. Iš kitos pusės, sveiki 
vaikai yra tos nuomonės, kad 
juokas yra natūralūs dalykas, o 
rimtumas/ tik laiks nuo laiko te
gali būti toleruojamas. Nedaug 
tėra žmonių, kurie supranta, 
jog juokas yra reikalingos. Juo I 
.ntensyviau žmogus dirba, tuo 
abiau jam reikalinga juoktis. 

Juokas sumažina nervų įtempi
mą, o tai yra labai svarbu. Au-| 
toritetai yra tos nuomonės, jog I 
juokas akstinu kūno funkcijas.

Kas yra juokas?
Psichologai sako, kad juokas j 

yfia išreiškimas emocijos, kuri! 
pasireiškia konvulsijomis kvėpa-| 
vinie organų judėjimais. Įtrauk
tas oras yra išleidžiama ir plau
čių dalimis. Veide raumenys ir
gi pradeda veikti, akyse pasi
reiškia linksmumas. Karta*s.juo
kas išvirsta kvatojimu, ir musų 
akyse ašaros pasirodo, šypsena 
yra švelnus, negirdima" juokas. 
Ji yra reiškiama lupomis, akimis 
ir išviso veido judėjimais. Juo
kas yra žmogaus privilegija. 
Tačiau yra geriausia juoktis su 
žmonėmis, o ne iš žmonių.

Vaikai juokiasi instinktyviai. 
Jie šokinėja, rėkauja ir ranku
tėmis ploja. Drausti vaikams 
juoktis yra žiauru. >.

Dar Darwinas pastebėjo, jog 
visi įmonės vienodai savo links
mumą reiškia: jie juokiasi.

Juoko rųšys
Juokas tankiai parodo žmo

gaus charakterį. Retai kada du 
žmogų vienodai juokiasi. Juo
kas gali būti garsus ir trukšmin- 
gas arba visai negirdimas. Juok
tis galima vien tik akimis. Nuo
širdus juokas skiriasi nuo dirb
tino nenuoširdaus juoko. Juo
kas gai reikšti draugingumą, 
gerą valią, malonumą arba pa
nieką ir žiaurumą.

Pasisekimas gyvenime tankiai 
priklauso nuo mokėjimo juoktis, 
žmonės sprendžia apie mus iš 
paviršiaus Jeigu mes padarome 
jiems gerą įspūdį, tai ir jie ge
rai į mus atsin'ėša. Tad juokis ir 
pasaulis juoksis su tavim. \

Kuomet mes jaučiamės nuvar
gę, susirūpinę, — juokas yra ge
riausias vaistas. Užtat ir nau
dokimės tuo vaistu.

“Aš nieko nežinau; aš niekam 
nesu skolingas; aš nieko netu
riu; aš nieko nenoriu; aš esti* 
laimingas.”

Tokį parašą buvo galima, už
tikti prieš keletą metų po tipin
go valkatos paveikslu, kuris va
dinosi “The Happy Tramp.”

Tur būt, 'kiekvienam musų te
ko susidurti su tipingu Ameri
kos “hobo” I (valkata), kuris 
jaučiasi pilnai laimingas, jeigu 
jam dirbti nereikia. Daugelis 
musų yra tos nuomonės; jog val
katos yra tinginiai ir palaidu^ 
nai. Tačiau tuos svieto klajū
nus reikia į du skyrių skirti, 
valkatos (hoboes) ir pabastunus 
(gentleman tramp). Valkatos 
klajoja be jokio tikslo. Jie ne
gali vienoje vietoje nurimti. Jie 
efna ir patys nežino kur. Paba- 
stunas turi tikslą. Jis nori pi
giausiu budu keliauti ir tam , 
tikras vietas atlankyti. Po kele- 
rių metų bastymosi jis papras
tai nurimsta ir kurioje nors vie
noje vietoje apsigyvena.

II.

bičiuliai. Bet ištikrųjų to nėra. 
Du valkatos gali kartu eiti kele
tą dienų, o priėję kryžkelę be 
niekur nieko išsiskirti.

Draugiškumas reikalauja pa
tvarumo. Bet nenormalus val
katos protas to toleruoti negalį.

Po dviejų metų bastymosi val
kata paprastai sugadina kojas. 
Jo kojos greit pailsta. Dirbti 
stovėdamas ant kojų jis stačiog 
nebegali. Jie patys nežino, kodėl 
taip greit nuvargsta, o plačioji 
visuomenė- irgi nežino, kad dau
guma valkatų turi nesveikas ko
jas.

Apie vienas trečdalis valkatų, 
sako Dr. Nascher, turi “plokš
čias kojas” (flat feet). O tokios 
kojos labai greit pavargsta ir 
ima skaudėti. Paprastai mano
ma, kad tas skausmas paeina 
nuo reumatizmo; o ne nuo ko- 
nors kito.

tą vendravoti. Pasibastęs kiek 
jis vėl sugrįžta po senovės 
ima ramiai gyventi.^

Girtuokliavimas irgi nemažai 
valkatų padaro. Tankiausia jie 
yra chroniški girtuokliai. Jie 
geria, kas tik papuola. Labaii 
prasiplatinęs tarp jų gėrimas 
yra “smoke” (durnai). Jis pa
daroma iš maliavai vartojamo 
alkoholio ir vandens. Skiedinys 
turi durnų spalvą ir neįmano
mai biaurų skonį.

Su laiku žmonės gal pradės 
suprasti, jog “hobo” ir be
rnas” yra nenormalus. Policisto 
lazda ir kalėjimas jų pataisyti 
negali. Reikia racionališkesnių 
priemonių. O tos priemonės atsi
ras, jeigu tik mokslišku budu 
bus bandoma valkatų klausimas 
išspręsti.

čiasi. Tačiau yra viena Ziesa, 
kuri, rodos, amžinai pasiliks 
jauna,* nesulaukdama žilo plau
ko.

Kaip šiandien, taip ir už tūk
stančių metų pirmyn, pilvo ar
ba kitaip sakant maitinimosi 
klausimas liks tiek pat gyvas, 
tiek pat opus, kiek jis buvo opus 
žiliausioje senovėje, tūkstančiai 
metų atgal.

Iš tikrųjų, kiek rimčiau pa
galvojus, ar ne reikės pripažin
ti, kad taip vadinamieji sociali
zmai, revoliucijos, įvairaus plau
ko evoliucijos (vystymasis) yra 
ne kas kita, kaip pirmių pir
miausia pilvo klausimas? Ar ne
teks pripažinti, kad trumpiau
sias kelias į žmogaus širdį eina 
per jo,pilvą?... Ar...

PLATINOS PAVADUOTOJAS.
Bet užteks jau ir to, kas pa

sakyta. Tai grynai filosofinė 
klausimo pusė.

\ • . < 
“MunicipaiNew Yorke yra

Lodging House”, kur šimtai pa
bustų randa sau prieglaudą. 
Kadangi kas metai per tą įstai
gą pareina tūkstančiai valjkatų, 
tai ji yra labai gera “laborato
rija” tyrimams.

Dr. J. L. Nascher,per ilgą lai
ką toje įstaigoje tyrė valkatas. 
Per jo rankas perėjo apie 100,- 
OOO klajūnų. Ir štai dabar jis 
tvirtina, kad' valkatų tingumas 
pareina tankiausia nuo organi
nių kūno suirimų* Valkata ne
jaučia jokios atsakomybes. Apie 
70 nuoš. valkatų turi aiškiai 
pastebimus fizinius nedateklius 
ir nenormalį protą. Valkatą' 
kankina klaustrofobija — bijo
jimas aukštos vietos. Kuomet 
valkata pradeda nerimti ir jį ap
ima klaustrofobija, tai jam 
nieko kito nebepasilieka* daryti, 
kaip tik eiti ir eiti. Jis neturi 
jokios vietos pasirinkęs, kur ei
ti. Jam iui upi ką nors: ypatin
gą matyti. Jis žino tik tai, kad 
jis turi apleisti tą vietą, kur ran
dasi, ir apleisti ją kUogreičiau- 
sia.

111.
Lodging House yirčjo padėjė

jas tapo apimtas keliavimo ma
nija. Jis viską mete į šalį, sako 
Dr. Nascher, ir pasįtvėręs sveti
mą kepurę išdūmė. Jis tiek sku
binosi, jog nebetikrojo laiko sa
vo kepurę surasti! Jis įsėdo į 
pirmą prekinį taukinį ir nuva- 

Bėgiu dviejų 
įvairias vais

te gelž5

žiavo į Bostoną, 
metų jis bastJsL 
tijas, dirbo miškuose, 
kelių taisymo, prie 
etc. Kai apsėsdavo jį nbras ke
liauti, tai jis mesdavo viską ir 
eidavo, kur akys žiuri. Nežiū
rint net į tai, ikad kartais už 
vienos kitos dienos jam išpulda- 
vo mokesnį gauti už visą mėne
sį! Po dviejų metų bastymosi 
jis vėl sugrįžo į Lodging House 
(prieglaudos namus).

Kitas valkata buvo pasodin
tas į pataisos namus, iš kur jis 
pabėgo vieną dieną prieš jo bau
smės laiko užsibaigimą,. Noras 
bastytis pas jį buvo toks dide
lis, jog jis nebegalėjo vienos die
nos laukti ir pabėgo, nežiūrint 
į tai, kad toks* bėgimas buvo gan 
pavojingas: į jį buvo šaudoma 
ir jis turėjo per upę perplaukti.

Vienąs valkata buvo susitaręs 
vesti, bet pįiėšįpat jungtuves 
jis pradėjo (nerimti ir'išėjo ' po 
svietą bastytis.

IV.'

Paprastai yra manoma, kad 
valkatos tarpusavyje yra dideli

Reikia dar neužmiršti, kad 
apie 80 nuoš. pabastunų proto 
žvilgsniu stovi žemiau viduti
nio piliečio. Kitais žodžiais sa
kant, jie nėra normalus. Apie 
50 nuoš. jų serga ypatinga dan
tų liga — pyorrhoea. Tos ligos 
pūliai įsigauna į sistemą. Žmo
gus pasidaro apatingais, įsutln- 
gsta. Priegtani mitybos organai 
irgi pakrinka.

Akyvaizdoje viso to, nieko nė
ra nuostabaus, kad valkatos ne
apkenčia darbo;* indif ©rentiniai į 
viską žiuri ir tik savimi rūpina
si.

Kaip žinia, platina yra vienas 
brangiausių metalų, —branges
nis neg auksas. Delei tos prie
žasties platina yra plačiai varto
jama visokių brangių daiktų 
(žiedų, špilkų, etc.) darymui. 
Bet. ypač platina yra svarbi mo
kslo darbams. Vienok dėl bran
gumo mokslininkams buvo sun
ku ją įsigyti. Dabar betgi tapo 
surastas naujas chrono ir gele
žies lydinis, kiAis pilnai atsto
ja platiną. Daugiau to, tas ly
dinis geriau tinka moksliškiems 
eksperimentams daryti, negu 
platina, nes jis yra daug kietes
nis. O kai dėl kainos, tai jis yra 
daug kartų pigesnis, už platiną.

Einant prie praktiškų išvadų, 
lieka pripažinti, kad virtuvės as
muo priklauso musų civilizacijos 
svarbiausiems laimėjimams.

Ne veltui prancūzai XVIII 
šimtmetyje įsakydavo: ^‘Paro
dyk ką turi lėkštėje, o aš pasa
kysiu, kokios tu esi dvasios.”

10 COLHJ LIETSARGIS

Toj e pačioj e Prancuzi j o j e
10-ji Muzė (poetų dievaitė) ži
noma, kaipo puodų bei virtuvės 
užtarytoja. Iki šiam laikui jai 
laikas nuo laiko rengiamos me7 
no salionuose parodos, uoliai 
lankomos publikos, čia sutiksi ar 
inteligentų, ir darbininkų, ir 
jaunuomenės, nekalbant jau 
apie šeimininkes, kurioms čia- 
tikra šienapiutė.

Tapo išrastas naujos rųšies 
lietsargis, kuris, kuomet nevar
tojamas, gali būti sudėtas į pun
delį 10 colių ilgio ir pustrečio 
colio pločio. Aiškus daiktas, kad 
tokį lietsargį labai paranku ne
šioti., Jį galima net į kišenę į- 
sidėti.

Lietsargis automatiniai atsi
daro. Pakanka paspausti atatin
kamą spiruoklį, ir lietsargis yra 
gatavas vartojimui.

Nagrinėjant klausimą iš pa
grindų, visu rimtumu, tenka 
pripažinti, jog visai ne visvien, 
ką žmogui reikia valgyti. Su tuo 
uian rodos kiekviehas sutiks.

keturių tie
ji karts 
iš v .CIK'

Dabar sustosime prie kitos 
rųšies pabustų,, kurie vadinama 
ergofobiakais. Tai yra tokie 
žmonės, kurie serga tinginio li
ga.

Ergbfobiakas bijosi darbo. 
Tai nėra vien tik nenoras dirbti, 
bet tikra darbo baimė, kurios 
ergofobiakas negali nugalėti. 
Tai yra savo rųšies proto liga. 
x Dr. Nascher pasakoja štai ką. 
Į New Yorko pabustų ptfiegiau- 
dą ateidavo kekių 
šimtų metų vyras, 
nuo karto klajodavo
vietos į kitą. Retkarčiais *,eida
vo. Bet tik tada, jei kas jam 
“užfundy(levo.” Gyvenai vo ‘iš
maldomis ir geros širdies žmo
nių malone. Klausiamos, kc-dei 
nenori dirbti, jis atsakė, |og 
jaučiąs kokią tai baimę dirbti. 
Prieš keletą metų jis kėlęs dėžę 
ir susižeidęs nubarą? Nuo to 
laiko jis visai negalįs jokio dar- 
bo dirbti. Prieglaudos namas 
pasiūlė jam visai savaitei mai
stą ir pastogę už vienos dienos 
darbą. O už valandos darbą jis 
butų galėjęs pasilikti prieglau
doje visą dieną. Valkata sutiko 
dirbti (sniegą kasti). Bet nespė
jo jis paimti lopetą į rankas, 
kaip jį apėmė darbo baimė. Jis 
numetė lopetą ir nuėjo -sau, 
nors neturėjo kur galvos pri
glausti ir buvo alkanas.

Tokio 
Naslher, 
diir*bti.

žmogaus, sako Dr. 
jokiu budu nepriversi

VI.
Nemažai valkatų padaro 'ne

pasisekimai. Stveriasi žmogus 
vieno darbo — nesiseka; stve
riasi kito irgi nepasiseki
mas. Aįnt galo, žmogus spiauna 
ant visko ir pradeda bastytis. 
Bet čia jau reikia pastebėti, 
kad toks žmogus paprastai yra 
silpnos valios ir negali prie da
bartinio komplikuoto gyvenimo 
prisitaikyti; ,
j Yra ir taipyvachiįamų^periodi
nių pabastų.' JieJtik^k&irts' nuo 
karto užsikrečia ' bastymosi li

ga. Dirba žmogus vieną mėnesį, 
dirba kitą, — viskas gerai. Bet 
štai staiga jis sutingsta, prade
da nerimti ir pasileidžia po svie-

ĮVAIRENYBES
gRibmgmsiy pagerbti
Sukasi, blaškosi platusis pa-* 

saulis tarp įvairių. įvairiausių 
tiesų, o tos tiesos vis sęsta, kei-

BALTIJOS
AMERIKOS

LINIJA
Į LIETUVA

PER KLAIPĖDA
Laivas “Lituania”

1-mą Spalio

Laivas “Estonia”
22-rą Spalio

3-čia kliasa į Klaipė
dą $107.00

3-čia kliasa j Kau
ną $107.50

Apart kares taksų.
Atskiros kajutos su 2, 4, 6 ir 8 

lovoms dėl mažų ir didelių šeimy
nų.

Švarumas ir patogumas^ Malo
nus patarnavimas; Geras maistas; 
Kratomi paveikslai.

Kreipkitės-prie savo agentų, ar- 
baH ?

Baltic America Line
120 N. La Šalie Str., Chicago, III.

9 Broadway,
. New York City

ir su meto laikotarpiais. Todėl 
visai nepakanka mokėti išvirti 
gerus barščius kad įgijus geros 
šeimininkės vardą. Kulinarijos, 
kitaip sakant valgių gaminimo, 
menas reikalauja iš šeimininkės 
daugiau inteligentingumo bei 
estetinio skonio, negu puikiau
sios, gražiomis lupomis prie sta
lo pareikštos recenzijos apie 
naujus poezijos kurinius, naują 
operą t. ir t. Pagaminti ir išri
kiuoti ant skobnio valgiai ‘dau
giau liudija savo patrono kul
tūringumą, negu minėtos recen
zijos.

štai dėl ko Meno Rūmuose 
Paryžiuje neperseniausiai liko 
atidaryta valgių paroda.. Ten 
įvairių įvairiausių užkandžių, 
gardumynų, saldumynų kalnai 
gan iškalbingi, kad 'patvirtinus 
viską, kas,aukščiau pasakyta. 
Be abejo, reikia pripažinti, kad 
kiekvienam vyrui daug malo
niau yra turėti namuose gera 
šeimininke, negu “poetė”.

. . [“T.”] Prityręs.

CUNARD
Lietuviai važiuojanti laetuvon 

svečiuosna neilgesniam laikui kaį 
metams ,galės grįžti Amerikon nex 
atsižvelgiant j kvotą.

I LIETUVĄ
trumpiausiu laiku, kas Seredą, tre- 
įais ekspreso laivais
IERENGARIA AQUITANIA

MAURETANIA *
(per Cherbourgą ar Southamptoną)

Iš Lietuvos į Ameriką
JEI manote parsitraukti gimines 
iš Lietuvos, vietas užsakykit da
bar. Musų ofisas .Lietuvoje suteiks 
jięms pagelbą ir.rodą. Visi trečios 
Mėsos keleiviai turi atskirus kam
barius, kuogeriausias švarumas ir 
maistas. Smulk
menų klauskis vie 
tos agento arba

■■■■■■■■■■■■E

Valgis, moksliškai imant, priva
lo būti suderint^ ne tik su žmo
gaus skoniu, jo profesija kli
matu, kuriame gyvena, bet riet 140 N. Dearborn St., Chicago, III.
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: ARČIAUSIAI PRIE ŠIRDIES KIEKVIENO IMG- Į 
■ GAUS YRA JO PATIES ŠEIMYNA ;

Todėl tikslas kiekvieno musų yra pagalvoti iš anksto apie tai, 
kad musų šeimyna nekentėtų nedatekliu.

Perveluzyra mislyti apie apsisaugojimą, kuomet jau atcąia liga. 
Reikia apie tai pagalvoti dabar, kuomet esate sveikas ir apsau
goti save geroje ir atsakomingoje apdraudos kompanijoje, kaip 

PROVIDERS LIFE.
Šeimynos tėvas negali būti lengvatikis ir gyventi diena iš dienos 
be tikslo. O jei iki šiol dar neturite jokios šeimynos, tai gyveni
me turite kokį nors tikslą, turite ką nors artimą, kam norėtumėt 

JįL po mirčiai turtą palikti.
•

Apsidraudimo dokumentus galite gauti pagal iiisu išgalę ir norą 
iš vienos didžiausių apdraudos kompanijų, PROVIDERS Lll E. 
PASTABA: Turime dar koletą vietų dėl vyrų ir merginų, ku
rie gali tapti kaipo agentai MICH1GAN, OHIO ir ILLINOIS. 
•Patyrimas 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 COMPANY
Didysis Ofisas 1530 N. Robey Street, 

CHICAGO, ILLINOIS-

SKYRIAI:
1206 Century Building, 
CLEVELAND, OHIO. 
Vedėjas T. P. Gajewski.
620 Nicholas Bldg., 
TOLEDO, OHIO.
Vedėjas J. Korecki.

454/Book Bldg., 
DETKOIT, MK HIGAN. 
Vedėjas A. Koka.
Rm. 10 Victor lUdg. 
225 Collinsville Avė. .
E. SI. LOUIS, 1LL.
Vedėjas .1. Gorsk.

■■i. . f 'U;..
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Internacionale Darbininkų

Internacionalo
Principai

draugijas kiekvienoje šalyje, 
kad jos spartesniam Internacio
nalo darbui dėtųsi j sąryšius.

Tarptautinė Darbininkų Aso
ciacija buvo vieša organizacija, 
veikianti atvirai prieš viso pa
saulio akis, nežiūrint to, kad 
buržuazija ir valdžios dažnai 
prasimanydavo ją esant slaptų 
revoliucinių sąmokslų gaminto
ja.

Internacionalo Adresas

Jųs negalite įsivaizduoti, 
kaip jie ten gyvena! Jie gyvena 
sodiečių gyvenimų. Jie atsikelia 
anksti, nes jie turi labai daug 
darbo, ir eina anksti miegoti, 
nes jie neturi apie ką galvoti.

* *

ir skelbti paprastuosius mora
lybės ir teisės įstatymus, kuHe 
turi ne tiktai tvarkyti santikius 
tarpe atskirų žmonių, bet ir būt 
vyriausiais įstatymais tarpe 
tautų. Kova dėl šitokios užsie
nių politikos yra dalis bendrosios 
dirbančiųjų klasių kovos dėl sa
vo pasiliuosaviimo.”

Intemacionalės Darbininkų 
Asociacijos “Adresas” baigiasi 
šaukimu:

“Visų šalių proletarai, vieny
kitės!”

Rusiškos ir Turkiškos 
Maudynės

Atdaros dieną ir naktį.
Vanos, lietaus ir marių druskos 

maudynes. Ruimai ir lovos dėl 
nakvynės. Didelis prūdas dėl 
plaukymo.

Specialės rusiškos maudynės dėl 
moterų seredoms.

Z. SAPERSTEIN & SONS 
Savininkai

1115-17 So. Paulina St.
Tarpe Taylor ir Roosevelt Rd. 

Phone West 1511 Chicago, III.

• Reumatizmas sausgėlė ■
■ , Nesikankykite ^avęs skaui- ■
■ mais, Reumatizmu, Sausgėle, ■ 
1 I Kaulų Gėlim<ų, arba Mėšlungiu ■ 
f I — raumenų sukimu; nes skau- ■ 
1 dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■
■ dažnai ant patalo paguldo.
1 CAPSICO COMFOUND mo- ■
■ stis lengvai prašalina viršmi- j 

nėtas ligas; mum-s šiandie dau- ■
; gybė žmonių siunčia padėka- Į 
į vones pasveikę. Kaina 50c per j 

paštą 55c arba dvi už $1.05.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 

KATOS”. augalais gydyties, |
J kaina 50 centų.

: Jusliu Kulis a
i 8259 South Halsted Street, 
i CHICAGO, ILL.
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DOROTHY STYLE SHOP
3401 So. Halsted St.

PRANEŠIMAS
Visiems musų kostumeriams ir 
darugams. Mes turime pilną pa- 
sirinkima. Jiam sezonui: kautų, 
sveterių, įdresių. Geriausio mate- 
riolo ir Vėliausių stylių. Taipgi 
vaikų kautai ir dreses. Musų par
davinėtojas: Marie Jocius ir Fran
cus Burba .maloniai parodys jums 
musų atidarymą rudeninio išpar
davimo tavorus.

, Dorothy Style Shop
3401 So. Halsted St. J

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
■ ■ ■ - 
dytojų rankas, idant jos neštų 
vaisius; ir kad samdom a s ai dar
bus, kaip vergų darbas, kaip 
baudžiauninkų darbas, yra tiktai 
praeinanti ir žemesnė forma, ku
rios ateitis jau nulemta ir kuri 
turės išnykti užleisdama vietą 
kooperatyviam darbui, atliekan- 
čiaih savo sunkų uždavinį no
riai, smagiai ir džiaugsmingai”.

“Adresas” tečiaus įspėja dar
bininkus, kad atskirolmis koope
racijos įstaigom išdega Iii n a nu
galėti kapitalo monopolį. Tiktai 
išplėtus koopefratyvj gamybos 
būdą visam krašte ir remiant 
jį valstybes jėgomis, išnaudoja
mosios masės gali pasiliuosuoti. 
Todėl didi darbininkų klasės pa
reiga yra užkariauti politinę ga
lią. Tuo tikslu jie turi organi
zuotis į politines partijas.

Patyrimas tečiaus rodo, kad 
ir to dar negana. Darbininkų 
pastangos atskirose šalyse daž
nai nueina niekais, jeigu nėra 
broliško ryšio tarpe įvairių ša
lių darbininkų, šitas motyvas 
paskatino mitingą St. Martin’s 
Hali svetainėje įkurti Interna- 
cionalę Darbininkų Asociaciją.

Be to, tasai mitingas atkreipė 
savo domę da ir pkitą dar 
ly-Ktį. Kaip jyali darbininkai 
sėkmingai kovoti dėl savo išva- 

davimo ir geresnės visos žmoni
jos ateities, kuomet užsieninė 
valdžių politika kursto tautų 
neapykantą ir veda valstybes 
prie bereikalingo turtų eikvoji
mo ir kruvinų karų? “Adresas” 
nurodo pilietinį karą šiaurinėje 
Amerikoje ir lenkų sukilimą, ir 
sako:

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata. 

J i

DĖL NEV1R1NIM0

darbininkų judėjimo

Asociacijos Statutai ir įžanga 
prie jų, trumpai išdėstant! Jos 
principus, buvo, tiesą pasakius, 
visa, kas reikėjo turėti naujai 
tarptautinei organizacijai, kad 
pradėjus savo gyvavimą. Bet 
to dokumento autorius, Karolis 
Marksas, pagamino jai dar vie
ną raštą, kuris neįėjo į pradinį 
planą komiteto, išrinkto Londo
no mitinge rugsėjo 28 d.

Jisai parašė platoką praneši
mą—“Adresą Darbininkų Kla
sėms“ — apie uždavinius darbi
ninkų judėjimo bendrai Ir tarp
tautinio 
ypati n i.
kio tuzino puslapių brošiūrėlę, 
bet pasižymi* nepaprastu faktų 
ir minčių* turtingumu.

“ Adresas “pastebi, kad nuo 
1848 iki 1864 m. darbininkų kla
sės vargas nesumažėjo, nors per 
tą laiką.į vyko nuostabus pramo
nės ir prekybos išsivystymas. 
Milžiniškai užaugę turtai pate
ko tiktai j viešpataujančių kla
sių rankas. Darbininkų kovos 
dėl būvio pagerinimo daugiausia 
buvo nepasekmingos. Bet adre
sas nurodo du svarbiu išėmimu.

Vienas tai — kova dėl darbo 
dienos sutrumpinimo Anglijoje. 
Čia pi imu kartu susirėmė darbi
ninkų politinė ekonomija, reika
laujanti visuomeniniai tvarko
mos gamybos, ir buržuazijos po
litinė ekonomija, kuri lenkiasi 
ąkliemsiems pasiūlymo ir parei
kalavimo įstatymams. Pirmoji 
laimėjo, darbininkams iškovojus 
10 valandų darbo dienos įstaty
mą. Tas įstatymas, pasak “Ad
reso“ autoriaus, buvo “ne tiktai 
didelisk-praktiškas laimėjimas, 
bet taip pat ir principo perga
le: pirmu kartu viduryje dienos 
buržuazijos politinę ekonomiją 
sumušė darbininkų politinė eko
nomija”.

Antras atsitikimas, kur poli
tinė ekonomija darbo laimėjo 
pergalę, ir tai dar didesnę ant 
politinės ekonomijos kapitalo, 
yra koperatyvis judėjimas, šitas 
judėjimas turįs milžiniškos 
reikšmės pasauliui.

“Darbu, o ne argumentais, jie 
(darbininkai) įrodė, kad gamyba 
dideliam maštabe ir atatinkant 
naujosios gadynės mokslo’ reika
lavimams gali eiti be samdytojų 
klasės, kuri duoda užsiėmimą 
darbininkams; kad darbo prie
monėms nereikia pavirsti darbi
ninkų pavergimo ir išnaudoji
mo įrankiais ir patekti į sam-

“Jokio pasipriešinimo nesu
tinkantys žygiai barbariškc|s) 
galybės'(Rusijos. “N.” Ked.), 
kurios galva Petrograde, o ran
kos veikia visuose Europos ka
binetuose, parodė darbininkų 
klasėms pareigą tyrinėti tarp
tautinės politikos slaptybes, 
sekti diplomatines savo valdžių 
užmačias ir, jeigu nėra galimy
bė jas sutrukdyti,
sutartinam viešam apkaltinimui

tai jungtis

Žiežirbos
sustiprinimo nusilpnėjuslų 
(r stokos apetito vartok

Akinių pritaisymo mene
prityrimo

Vienatiniai
Bohemian 

Mes skelbiame 
Maišytų žąsų, svarui .................49c.
Grynų baltų žąsų, svarui ....... 98c.
Rankomis supašytos, 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.

Vyras jaučiasi papuolęs į 
kvailą padėtį laikydamas moters 
ra{nką todėl, kad jis savo užma- 
čiuose nužengė pertoli, nenužen
gdamas pakankamai toli.

tuo

* 
}]c ijc

Juo žmogus eina senyn, 
labiau jis pradeda rūpintis sa
vo kepenomis, o mažiau bekrei
pia dėmesio į savo sąžinę.

* *
*

apsivesiant moteris ne- 
visais vyrais. Po apsi- 
ji susikoncentruoja ant

Prieš 
pasitiki 
vedimo 
vieno.

gyvenimas nėra sal-Moters
dus.* Jeigu ji apsiveda su vyru', 
kuris yra populeris tarp mote
rų, jos padėtis nėra sanjri. O 
ieigu ji apsiveda su tokiu vyru, 

kurio kitos moters nepakenčia, 
— tai j. yra nelaimingu.

* **
Moterių liežuvauja i* pavy lu 

mo. Ji pyksta, kad tatai jai ne
atsitiko.

>Jc $

*
Aidas tankiai gražiau skam

ba, negu originalis balsas.
* *

*
, Dalykus, kurie verta yra sa

kyti, mes paprastai užmirštame.
, # *

Vakar ji buvo perdaug nusi
dažiusi ir, perdaug mažai drabu
žių teturėjo. Tai yra moters des
peracijos ženklas.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags)

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

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c. ? ‘ ./ .

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICĄGO, ILL. < s

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

KODĖL?
11 — RYTAS )
2) - PIETUS - TRYS DIENOS LAIKAI.
8) — VAKARAS. 1

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogui be Salutare
negali būti
1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutarai viduriui išvalo;
8) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienai doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
639 W. 18th St., Chicago, Illinois.

SVEIKATA

SEVERA’S 
BALZOL.
Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

, Jis maitina kraują, paaugdo virini
mą, reguliuoja atidalinimus, stipri
na organus prie normališkos veik
mės.

Kaina 80 ir 88 centai.

Klauskite pas aptiekorius.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Dr. Chiropractor ir 
.Akušerka 

ANTELĖ KAUSHILLAS
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarimas dovanai.

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yar<l» 4951 

3252 So. Halsted St.

VILSONS 
Fashion

STORE 
aistedšt 
•VCTK f

Vien tik Lietuviu krautuvo

*EHNE&SnH5

Geriausia kvapsnis 
lengviausiai prirengt 
(Virinkit 15 minutų) 

Apyniai ir salyklos 
vienam kene. Klauskit 

jūsų pardavėjo.

Wennersten’š
Bohemian Blend

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraują 
Inkstų, pūslės ir šlapumo U

privatiilni gydymai kambarių
Čia atėję gauna 

geriausi Ameriko-

jiŠką bk 4 lydy
mo. DidtUi skai
čiui žmoLią Li<y- 
domų kasdien per 
Dr. Rosi, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kj mokestį gali kiekvienas ištesėto 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai, 
žinokite apie save tiesą. Visiška pe 

slaptis, yra užtikrinta
Dr. B. M. Ross,

85 So. Dearborn Street, 
kampai Dearborn Ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augŠto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje 
Pritarimo 
Priėmimo
Valandos:

kambarys 506 dėl vyrų, 
kambarys 698 dėl moterų 
Kasdien nuo 10 ryto iki I 
vai. vakare. Nedilioj nuo

ną. Panedėlyj, seredkjf h 
•ubatoje nuo 10 vaL ryte 
iki 8 vai. vakare.

U* .

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Ar jums skauda galvą? .
Ar jūsų akys ašaroja ? • 
Ar yra uždegtos? 

JDegina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius taš

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir 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 trecio augfito virš Platto ap- 
tiekos. kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandom ruo 9 ryto iki 9 vakaro.

Nedftlioj tiepriitnair. ligonių

..............—..................... —----------------- ' "..........  Z-

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
1545 W. 47th St., 

netoli Ashland Avė.■ • ■ * . ■ ■' .... ■ I
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS ,
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmo ir norvų ne

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
' . . . t

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki
8 valandai vakare.

DR. DEAN
SPECIALISTAS

189 North Clark St.,
Valandos 9-7. 

Nedėlioj 9-1 
Visos papras
tos ir užsisenė- 
jusios ligos vy
rų, moterų, gy-’ 
donros greit ir 
pigiai. Ligos: 
kraujo, odos, 
skilvio, kruti
nės, širdies, ink 
stų, nervingu
mas, apkurti
nas, kataras, 

goiteris. Patarimas dykai.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ 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 į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

- LITTLE - 
SPINOGRAPHS

Kiekvienas žmogus 
skundžiasi dėl savo 
atminties, bet tik 
keletas dėl savo nuo- ™ 
spyendžio.
Gerasx nusprendimas 

yra labai daug vertas 
visokiuose atsitikimuo- 
se.

Pasirinkimas Chi- bRO 
ropractor, kad prižiu- 
rėjus jus kuomet jūs 
sergate, yra geras nu- 
sprendimas.

DR. J. M. FINSL0W,
Chiropractor

1645 W. 47 St., Chicago, III.
Tel. Boulevard 7006

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną

"piO KUDiiūy -
UŽGIMIMO

Mrs. gavo pagelbą vartoda
ma Lydia E. Pinkham’s Ve- 

getable Compound.
Girardville, Pa. — “Aš vartojau 

i’s Vegetable Com
pound pirmau ne
gu rn-ano du pas- 
kutiniieji v vaikai 
gimė. Jos' užlai
ko mane geroje 
sveikatoje ir iš da
bar galiu gerai 
vaikščioti, valgyti 
ir galiu dirbti vi
są savo namų dar
bą. Ir tai galėjau 
daryti valandą 
prieš tai kaip gi

mė^ mano paskutinis kūdikis. Draugas 
pasakė man vartoti jas ir aš išvar- 
tojau dešimts butelių kol aš girdė
jau kų noVs apie jas. Aš rekomen
duoju Vegetable Compound kur tik 
aš galiu. Tik vakar viena draugė 
pasakė man, kaip ji prastai jau
čiasi ir aš pasakiau: ‘Jei jųs pra
dėsite vartoti Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable jųs jausitės gerai’. Dabar 
ji vartoja jas.” — Mrs. P. J. Os- 
wald, Ir., 406 W. Ogden St., Gi- 
arrdville, Pa.

Mrs. Nicola Paluzzi sako:
Mishawaka, Indiana. — “Aš var

toju Lydįą E. Pinkham’s Vege
table Compound nuo silpnumo, 
kol gimė mano kūdikis. Aš buvau 
silpna ir nuvargusi visą laiką ir 
jos pagelbėjo man. Kuomet aš tu
rėjau influenzą, daktaras gydė ma
ne, bet jis nepagelbėjo man, aš pa
skiau bandžiau Lydia E. Pinksam’s 
Sanative Wash ir ji pagelbėjo 
man tuojau. Aš visuomet turėjaki 
jūsų gyduoles.” — Mrs. Nicola Pa
luzzi, 415 E. Broadway, Mishawa- 
ka, Indiana.

Lietuvių
naus geriau

Traukimas dantį b« įkartame 
Bridge geriausio aukso. Su irmai 
pieitom galima valgyti kiečiausią mai 
stą. Garantuojame visą savo darbą, b 
žemai musų kainas. Sergėkite iav< 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1^45 Weet 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

f**...... ...... .  ‘l
Buk mandagus, neduok progos iš
sivystyti ligai. Tankiai šaltis pa
gauna, skauda galvą, užkietėjimas 
vidurių, silpnos akys, n.® r vu o ta R, 
jaučiasi sustingęs, reumatiški skau
dėjimai ir t. t. Nuo tokių apsireifi- 
kimų reikia būt atsargus ir atei
tyj padaro daug blogo.
Šiandie jum yra reikalinga pasi
matyt su chiropraktoriu ir buk 
sveikas.

Dr C Jucius, D C., Ph. C.
2159 — 21 st St. ir Leavitt, Chicago 
Vai. nuo 10 iki 1; 5 iki 8 vai. vak.

Telefonas Roosevelt 8135 
Rezidencija Brunswick 4887

, , , ________ __ /
X-RAY EGZAMINACIJA $1.00

Vyrai ir 
moterys ne 
žiūrint kaip 
ilgai jųs 
kenčiate ir 
ką kiti dak 

\arai paša 
ka jums, 
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, įskaitant 
“606 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 spaudimu 
išbandymą su X-Ray egzaminacija.

Valandos nuo d ryto iki 6 vak. Pa- 
nedėly, seredoj ir subatoj nuo 9 ryto 
iki 8 v. nedėtoj nuo 9 rvto iki 12 dien. 

CHICAGO MEDICAb CLINIC 
Dr. R. G. McCarthy, 

505 S. Statę St. kampas Congresi, 
2 augštaa. Chicago, III.

----------------------------r-------------------------------------

DR. P. L. CHADOVICH
DENTISTAS

šiuomi.pranešu lietuvių šviesuomenei gyvenančiai Brighton Parke, kad 
atidariau savb ofisą po numeriu

4204 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 6675

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 Atsakantį Specialistą 
kokio jums reikia, be trukdymo laiko.

Kuomet jųs atlankysite Griswold 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 Egzaminacijoi, 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 kiek jis rokuos už išgydymą. Nei vienas 
neturi šalintis kas link piniginių dalykų. Kiekvienas gali gauti gydy
tojaus pagelbą ir mokėti kas 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 jį.

Eikit pas jį ir pasveikite. Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.'
GRISWOLI) MEDICAL OFFICE

GItISWOLD MEDICAL OFFICE, 544 Woodward A v., Detroit, Mich. 
Netoli Congress St., vienas blokas į pietus nuo City Hali

Ofiso vai. nuo 9 r. iki 8 v. v. kasdien. Nedėlioj nuo 10 r. ild 1 v. p. p.
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