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$3,000,000 Coolidge’ui 
išrinkti

Republikonų kampanijai 
kapitalistai pila milionus

(Imta iš Chicagos Tribūne. Art. J. McCutcheono piešiniai)
— Taip, taip, sūnaitėli: tai tikroji “Indijonų vasara.” Tik tu, vaikeli, nežinai, kas ji yra, — tu dar mažas, nežinai, 

kaip kas1 buvo. Klausyk aš tau papasakosiu.
— Matai, Indijonų vasara, tai toks metų laikas, kuomet indijonai, išsiilgę savųjų vietų, grįžta i jas savo žaislų žaisti. 

Jie grįžta visados rudenį, — kas mietai rudenį. , Mat, senai senai, — tuomet dar nė tavo tėtės nė mamos nebuvo ant svie
to, — čia gyveno toki raudoni žmonės, taip sakant indijonai. .Jų daug čia gyveno — tūkstančiai, milijonai! Net toj pa
čioj vietoj, kur dabar tu, stovi, buvo indijonai — raudoni tokie su1 plunksnų kuodais ant galvos, su kirvukais rankoj... Tu 
nebijok, vaikeli, dabar jų čia nėra nė vieno — bent nė vieno gyvo indijono. Senai jų nebėra. Visi jie iš čia išnyko — 
pasišalino, išmirė.

Baltgudijoj valstiečiai kelia 
maištus prieš sovietus

Coolidege‘ui išrinkti re 
publikonų partija pila 

$3,000,000

lit 1 daugiausia periodinei spau-

Tuos 3 milijonus dolerių re
publikonų rinkimų kampa
nijos fondui aukoja fabri
kantai ir bankininkai.

Specialė senato komisija, ku
rios pirmininku yra senatorius 
Borah, dabar daro tirinėjimus, 
kad susekus, iš kokių šaltinių 
politinės partijos gauna mil
žiniškas sumas pinigų rinkimų 
kampanijai.

Tirinėjimai vedami federa- 
liuose rūmuose, kambary 603,

Republikonanis tarnauja 
6,000 laikraščių

Republikonų komiteto spau- 
s biuro direktorius George 

Baker tirinejamai komi- 
prisipažino, kad republi- 
kampanijai tarnauja apie 
laikraščių — jie aprūpi
nę tik agitacijos “štofu,” 

paveikslais, bet

sijai 
konų

narni 
straipsniais ir 
ir editorialais.

Jiems iki spalio 10 dienos 
republikonų spaudos biuras iš
leido 137,000 dolerių.

Kiek ir kas aukojo La Folle- 
tle’o kampanijos fondui

Oe Rivera paskirtas 
komisaru Morokkai

MADRIDAS, Ispanija, spa
lio 16. — Premjeras Primo de 
Rivera šiandie liko paskirtas 
aukštuoju, komisaru Morokkai, 
vietoj gen. Įeit. Luis Aizpuru. 
De Rivera tečiau ir toliau pa
siliks kabineto viršininkas.

400 žmonių žuvo Amūro 
upei išsiliejus

MASKVA, spalio 16.— Smar
kiai pakilęs dvylika pėdų Amū
ro upės, Sibire, vanduo Niko- 
lajevsko apskrity jjagimdė. tva
ną. 'I vanas užliejo du dideliu 
kaimu ir apie 100 žmonių žu
vo.

FAŠISTŲ TARYBOS SUSI
RINKIMAS.

Tardomi republikonų parti
jos kampanijos vedėjai prisi
pažino, kad Coo.lidge’ui išriuk- 
li vėl prezidentu partija nu
stačius išleisti ne mažiau kaip 
3.060,600 (tris milijonus) dole
riu. Iki spalio 10 dienos surink
ta ir iškasta kampanijai 
*i,71l,317, likusi suma turės 
būt dar surinkta.

Progresyvių ir darbininkų 
kandidato La Follette’o nacio- 
nalis kampanijos menedžeris 
John M. Nelson pristatė tiri
nejamai komisijai La Follie?- 
tte’o kampanijos fondo apys
kaitas. Apyskaitos parode, kad 
iki šiol fondui prisiųsta 190,- 
553 doleriai. Ta suma vra su- 
aukavę 72 tūkstančiai žmonių, 

žmonės yra aukoję 
dolerių, šiaip didžiu-1,000

Republikonų partijos nacio- 
nalio komiteto 
liam prisipažino.

otojai rin-
kimų kampanijos fondui
fabrikantai ir bankininkai.
\ ienas jų aukoja po 25,000

po
ma buvo sudėta po dolerį dar
bininkų organizacijų narių.

Iš iki šiol surinktų 190,553 
dolerių La Follette’o kampani
jai išleista' 155,060 dolerių 
Nelson pareiškė komisijai, kad 
jis tikįs, jog iki baigsis kampa
nija, fondan įplauks dar apie 
50,000 dolerių.

Aukotojai republikonų partijos 
rinkimų kampanijai

au-
Rojusių dešimtimis tūkstančių 
dolerių republikonų kampani
jos fondui:

Valstiečiai Baltgudijoje 
kelia maištus

— Ale kas metai, rudenį 
dvasios... 
kuoąę ?
siaučia, žaidžia, šoka, vakaro 
tutėlį durną visur laukuose

— Žiūrėk, ve, i laukus.
dionų šėtros. Tu matai jas —€ik gerai įsižiūrėk. Tikriausios indijonų šėtros, 
nukurų, kur jie laukuose kūrena ir apie kuriuos jie besisukdami pypkes ruko.
Ne. Aš tau sakau, tai indijonai ugnis kūrena, o aplink tas ugnis jie savo šokius šoka.

ve apie šitą laiką, jie vėl čia sugrįžta, — vadinas, ne tie gyvi indijonai, bet, taip sakant, jų 
Ir dabar čia jie yra. Žiūrėk į laukus, — gerai Įsižiūrėk. Matai tą melsvą rūką, tokį skystą, lengvuti rūką lau- 

Tai indijonai, taip sakant, indįjonų dvasios.... Daug jų, nesuskaitoma daugybė. Jie sulėkė čia, — sulėkė ir dabar, 
žaidžia, šoka, vakaro saulutei nekaltinai šildant ir šviečiant. Taigi. Tas melsvas rūkas kur mes kaip koki skys- 

matom, tai ne kas kita, kaip tik sugrįžusių indijonų dvasios. Visur aplinkui jų pilna.
Matai ten tuos smailius kupstus? Atrodo lyg butų kukurūzų gubos ar ne? Ale ištikrųįų tai in- 

Tu matai jas —f ik gerai įsižiūrėk. Tikriausios indijonų šėtros. O tas durnų kvapas ore, tai pareina nuo ug- 
Kiti sako, kad taiesą žmonės lapus degina.

ROMA, Italija, spalio 17. — 
Fršistų didžioji taryba paskuti
niame savo mitinge vakar priė
mė rezoliuciją, kurioj pareiškia
ma, kad gyvenimo pabrangimas 
pareinąs nuo dalykų padėties 
Europoj. Apsvarsčius bendrą 
Europos padėtį taryba priimtoj 
savo rezoliucijoj pareiškia, kad 
fašizmas turįs išlaikyti tą tvir
tą savo discipliną, kurią jis pa
daręs po to, kai buvęs nužudy
tas' fašistų parlamento atstovas 
Casalini.

[Fašistų atstovą nušovė vie
nas darbininkas, kurs suimtas 
pasisakė, kad padaręs tatai ker
šydamas fašistams už nužudy
mą socialistų atstovo Matteotti.]

AUTOMOBILIAMS SUSIMU
ŠUS 1 STUDENTAS’ UŽMUŠ

TAS. 4 SUŽAISTI.
<

BENTON HARBOR, Ind., 
spalio 17. — Dviem automobi
liam susimušus, Mich’igan Uni
versiteto studentas McGrath bu
vo užmuštas ,antras studentas 
Sam Miller mirtinai sužeistas, o 
trys kiti lengviau sužeisti. Visi 
jie važiavo į Urbaną dalyvauti 
fut-bolo žaisle.

W iiliam Wrigley J r. 
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Chicago $25,001 
nstort, fU. 20,000 
Evanston,

10,00C

10,001
10,000
10,000

25,000
12,500

12,50C

15.000 
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Payne Whitney, Manhasset, 
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Julius F. Greckman, New York
City ,....................................... 10,000

J. Horace Harding, Brunson, 
N. J................................................... 10,000

J. Horace Harding, Brunson,
10.00C

J. B. Armitage, New
City .................;...........

Mortimer L. Schiff ......
Arthur Curtis James,

York

New

Žudo sovietų komisarus; apie 
Smolensku (>,000 valstiečių 
sumušė sovietų garnizoną.

VIENA, Austrija, spalio 17.— 
kautomis čia žiniomis valstie
čių neramumai Baltgudijoje 
ėmė pasireikšti aštrioj formoj. 
Įvairiose Vitebsko, Minsko ir 
Smolensko gubernijų vietose 
verda sukilimai, sovietų komi
sai ai žudomi ir eina kruvini 
susirėmimai su nedideliais ka
riuomenes 
kruvinų
su sovietų kariuomene 
apie Smolensku, 
valstiečių sumušė 
garnizoną, skubotai pašauktą

būreliais. Ypatingai 
susirėmimų sukilėlių 

įvyko 
kur 6,000
Smolensko

lt) iHie lma*^ui nu£nįaužti.

York City .............................. 15.00C
Julius Forstman, Passaic, N.J. 10,000 
l)wight Morrow, New York .... 5,000 
Thoinas Cochran, New York 5,000 
Charles H. Hayden, New York 10,000 
Harry M. Knight, St. Louis .... 10,000 
A. C. Carlton, Colorado

Springs. Colo.......................... 10,000
Charles Hangley, New York

City .......................................... 10,000
Kam pinigai išleidžiami

Nėra nei mažiausios 
kad tie maištai turėtų

vilties, 
kurio

šimtai tuksiančių dolerių iš
leidžiama skelbimams, kalbėto 
jums, įvairiems kliubams, kole
gijų biurams, moterų biurams, 
darbininkų biurams, užsienio 
biurams, negrų biurams etc.,

nors pasisekimo; sovietų val
džia, pašaukus daugiau kariuo
menės, sugebės juos numalšin
ti. Bėt tie sukilimai parodo to 
krašto w>lstiečių ūpą, — spau
džiami ir alinami jie kentėjo 
tiek, kad pagaliau pasiruošę 
daryti visa, dagi stvertis gink
lo ir eiti, žūt būt, muštis.

šiuo tarpu sovietams tenka 
kovoti su sukilimais trijose 
srityse Kaukaze, apie Kijo 
vą ' ir Baltgudijoj.

— Šią naktį, kai iš už anų antai kalnų menulis patekės ir visi laukai nušvis mėnesiena, tu tik ateik čionai ir gražiau
siai matysi ir indijonus ir jų smailiąsias šėtras. Aiškių-aiškiausiai pamatysi.

— Tu, vaikeli, matei kaip apie šį laiką lapai ima raudonuoti? Tai dar vienas raudonodžių indijonų ženklas. Mat, 
kai kurio indijono dvasia siausdama ir šokdama pailsta, ji pakjla ir nutupia kur ant lapo silsėtis... Aš, rodos, girdėte gir
džiu, kaip tos indijonų dvasios dabar čiužena, brazda ir šnabžda medžių lapuose... Ir kartas nuo karto tai vienas, tai kitas 
lapas nebeišlaiko kurio nors indijono dvasios, lūžta ir plasnodamas krinta žemėn... Štai, ir čia ve vienas nukrito. Matai, 
koks jis raudonas? Tai nuo to raudono dažo, kur indijonai išsitepa,'kai jie ruošiasi į karą.

— Neužilgio, tie indijonai, vadinas, tos indijonų dvasios vėl pasišalins, — grįš į savo laiminguosius medžiojamus lau
kus, — aš nežinau, kur jie yra. Bet kitais metais, pamatysi, jie vėl čia bus. laukai vėl pasidengs melsvu kai durnai ruku, 
vėl kūrens ugnis ir šoks apie jas savo šokius, kaip jie dabar kad daro....

Valstiečiai kelia maištą prieš 
konfiskavimą javų

RYGA, Latvija, spalio 17. — 
Negalėdama gauti nė kreditų 
nė paskolos užsieny, sovietų 
valdžia nepajėgia šiemet pirkti 
javų iš valstiečių. Sovietų pa
stangos pavartoti vėl senąjį 
konfiskavimo būdą atsimušė į 
aitrų valstiečių pasipriešinimą.

Pirmos žinios apie valstie
čių maištus prieš pradėtą vyk
dyti javų konfiskavimą gauta 
praieitą savaitę iš Baltgudijos, 
kur įvyko keletas kruvinų 
riaušių. įMogilevo gubernijoj 
valstiečiai užmušė šešis sovie
tų mokesnių rinkėjus, kuriuos 
lydėjo devyni kareiviai. Kai 
po to riaušių vieton valdžia 
pasiuntė baudžiamąjį būrį, su
sidedantį iš penkiasdešimt ka
reivių, susitarę penki kaimai 
išžudė juos iki vienam.

Smolensko, Vitebsko, Mins
ko ir Volinės gubernijose su-

kihisfc'ms kaimiečiams ' vado-
vauja paprastai demobilizuoti 
raudonarmiečiai.

Ateinantieji j Rygą Ukrai
nos laikraščiai rašo, kad kraš
te dabar vėl pavojinga sovie
tų valdininkams keliauti,' nors 
ir ginkluotos sargybos lydi
miems..

Brity aeroplanai bom
barduoja turkus

Mestomis iš oro bombomis ant 
Cherami dvi moterys su
žeistos.

Aeroplanų kolizija ore
Du lakūnai žuvo, trečias 

išsigelbėjo parašutu.

TARIASI DEL ORO PAŠTO 
TARP CENTRALINIŲ RES

PUBLIKŲ IR J. V.

WASHINGTONAS, spalio 16.
Onlralinės Amerikos vals

tybių ir Jungtinių Valstijų vy
riausybės tariasi aipe įsteigi
mą oro pašto, kurs j lingių še
šių Centralinės. Amerikos res- c

publikų ir Kubos sostines su 
-Jungtinėmis Valstijomis.

NEW YORKAS TURI 14,000
POLICISTŲ

Veja lauk iš Meksikos 
svetimus pirklius

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lio 17. — Respublikos preziden
tas Obregonas įsakė išvaryti iš 
Meksikos aštuonis svetimų kraš
tų pirklius pueblos meiste, kurie 
atsisakė pildyti naujojo pajamų 
mokesnio įstatymo reikalavi
mus. Tarp tų svetimšalių pirk
lių yra trys ispanai, keturi Pran
cūzai ir vienas arabas.

PARYŽIUS, spalio 17. — Ka
vas agentūra praneša iš Ango- 
ros, kad daboją sieną, tarp .Irako 
ir Turkijos britų aeroplanai spa-Į 
lio 14 dieną buvę atskridę į Che-] 
rami ir iš oro numetę keletą 
bombų. Dvi moteriškės buvę 
sužeistos, šiaip padėtis sienoj 
nepasikeitus.

SAN DIEGO, Cal., spalio 17. 
— Ties Coronado, 1300 pėdų 
aukštumoj ore, susimušė du 
laivyno aeroplanai. Lakūnai 
Merritt Flanders ir Rob. Kerr 
užsimušė, trečias jų, Wm. Cole, 
sugebėjo iššokti ir parašutu nu
sileisti žemėn sveikas.

NEW YORKAS, spalio 16.
New Yorko policijos jėgos pa
didinta dar 1,000 policistų. Da
bar New Yorko miestas turės 
policijos armiją susidedančią 
iš daugiau nei 14,000 mėlyn- 
švarkių. Bet New Yorkas turi 
daugiau nei 6 milijonus gyven
tojų.

SIENKIEVIČIAUS KŪNAS BUS
PARGABENTAS VARŠUVON.

KUNIGAS EINA 20 METŲ 
KATORGOS KALĖJIMAN

J. V. KONSULAS ŠVEICA
RIJAI MIRĖ.

ZIURICHAS, Šveicarija, spa
lio 17. — šiandie čia mirė Ame
rikos generalis konsulas George 
H. Murphy, 64 m. Mirė apop
leksija.

VARŠUVA, spalio 16. — 
Iš Varšuvos išvyko į Vevey, 
Šveicarijoj, lenkų tam tikra 
delegacija pargabenti iš ten 
žinomo lenkų rašytojo Henry- 

(ko Sienkievičiaus kūną. Sien- 
kievičius mirė Šveicarijoj 1916 

I metais.

DENVER, Colo., spalio 15. — 
Buvęs šv. Onos bažnyčios kuni
gas Volteras Grace šiandie iš
gabentas j federalį sunkiųjų 
darbų kalėjimą Leavenvvorthe, 
Kas. Pasmerktas dvidešimčiai 
metų katorgos už klastingą iš
gavimą degtinėj, iš valdžios san
dėlių.
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DEMONSTRACIJA IR PRAKALBOS
• , Rengia

Lietuviu Amerikos Politiškas Kliubas
Ant North West Side '

Spalio 19 d., 1924 m.,
ŠV. MYKOLO PARAPIJOS SVETAINĖJE,

1644 Wabansia Avė.
Demonstracija prasidės 2 vai. po piet.'

Turintieji automobilius arba trokus prašomi, būti laiku. Prakalbos prii- 
. sidės 3:30 po piet. Bus geriausi kalbėtojai, kurie aiškina anie sakančius 

rinkimus. Todėl kiekvienam svarbu išgirsti šias prakalbas. < prašome atsi
vesti ir savo draugus bei pažįstamus. Kviečia KOMITETAS/

....... i

“KARALAITE TIKROJI TEISYBE”
LABAI GRAŽUS TEATRAS ,

Rengia
KEISTUČIO KLIUBO DRAMOS SKYRIUS

Subatoj, Spalio (October) 18, 1924
McKINLEY PARK SALĖJ, 

38 Street ir Westeru Blvd. I
Pradžia 7:30 v. v.

■

‘I

[KORESPONDENCIJOS
,1 , ■ i,y,
įrengtą fabrikų. Įspėjote. Taip, 
tai buvo. TnunŠaino fabrikas. Fa
brikas bųyo įrengtas puikiai, su 
visais moderniniais įtaisais ge- 
riaušį mūnšainų vhryti.

Kadangi šiais prohibicijos lai
kais munšainą dirbti- nevalia ir, 
svarbiausia, kadangi fabrikas 
buvo rezidencijų dištrikte, tai 
policija nutarė tų fabrikų kon
fiskuoti. Pasišaukė pagelbos ma
ginas išvežti, o taipgi ir jau pa
gamintas “prekes” -4 <viso . 200 
galionų munšaino. Vienas poli- 
cistų. pradūrė lubas — ir atšo- 
ko. v Iš ten - pasileido broga; O 
brogos butą daugį' -4 900 galio
nų, tad policistams teko gero
kai joje išsimaudyti. Po gara- S - ° . * J. * ! ‘ ’■ ■<

Kenosha, Wis,

Po teatrui linksmus šokiai.

Maskaradų Balius
Rengia L. M. D. Aido Choras

Nedėlioj, 19 d. Spalio (Oct.), 1924
CHAS STRUMILO SVETAINĖJ,

158 E. 107 St., Roseland, III.
Pradžia 7 valandą vakare. Įžanga su maska 75c., be mask. 50c. 
Grupėms tik bus duodami preisai vienodais drabužiais apsirengusiems

šitam Maskaradų šokyje bus duodamos dovanos pinigais: Pirmai 
Grupei $25.00; Antrai Grupei $15.00; Trečiai Grupei daiktais už $15.00. 
Prie to, bus ir daugiau visokių gražių ir brangių dovanų. Todėl mel
džiam Maskaradų mylėtojus kuoskaitlingiausiai atsilankyti.

. — KOMITETAS.

BF
Tie Gražus Stiklai 

DUODAM 

DYKAI
L

už vieną tuziną 
tabelių nuo

t • . *) • »'į ~ _____

Wennerstens Bohem ian Blenc
Pilniausias Užganė 

dinimas
Musų vienatinis procesas išdirbinio, 
apsaugotas su patentu, suteikia 
WENNERSTEN’S Bohemian Blend ' 
GERESNĮ SĮCONĮ ir galima jį LENG
VIAU PADARYTI už bile vieną kitu 
prrengimų. Daugiausiai darbo dėl 
jūsų yra attekama musų išdirbystėj. 
Daugiau kaip 28 metus WENNERS- 
TEN’S teikia pilniausi užgančdinimą 
dėl daugelio jo vartotojų. Pabandy
kite j Į.

John VVaidzunas
2558 69th St. Prospect 4814

S te ve Rumchaks
3551 S. Halsted St. Blvd. 3856

F. Pocius
716 W. 31st St. Yards 0203

Albert Luric Company
1816 Blue Island Avė.

^NERŠTE*!

^J^NrRSTEN INCORPORATS.

A. Tegtmier
1718 S.Halsted st.Roosevelt

John Gaubus
3613 S. Halsted St. Blvd.

J. Atkins -
5100 Archer A v. Lafayette

Mrazek’s Grocery
1915 Hlue Island Av. ( anai 1101

Nepavyko komunistui likti fab
rikantu: jo “fabrikų” sučiu
po, o jis pats turėjo dumti 
kur kojos nešu.* 

•; v ■« V

Iki šio laiko kenoshiečiai ir 
nežinojo, kad jie savo tarpe tu
rėjo gana stambų ' fabrikantų. 
Tuo fabrikantu buvo Juozas 
Mačiulis, kompanijoj šu savo 
broliu. Juozas buvo netik fab
rikantas, bet ir didelis komu
nistas. Jis buvo visų Kenosha 
Maskvos patriotų galva, tikras 
komunistų komisaras. Kąs rytą 
atsikėlęs vis Mąskvos‘ pusėn 
žvilgterėdavo, atsidusdavo Jr 
tris “tėve musų” už Lenino du
sią s (įkalbėdavo. Tik kur dabai1 
paties Mačiulio dūšia* yra, tai ir 
patys kenoshiečiai nežino, žino 
tik tiek, kad Kencshoj jo dusios 
nebėra.

Kad jis yra komunistų komi
saras, tą kenoshiečiai gerai ži
nojo, bet kad jis yra fabrikan
tas, to jie nežinojo iki tą pa
slaptį neatidenge policija. O ati
dengė tą paslaptį visai netikė
tai.

Vieną gražią dienh policija iš
ėjo pasivtūgščioti ir nuėjo pa- 
kraštin, miesto. Unuli jos nosį 
pradėjo kutenti nemalonus kva
pas, kvapas 
“Garbarnė”, 
Bet garbarnė 
raugo kvapas 
“Tai turbut 
galvojo policija, 
rezidencijų distiiktas 
fabrikas neturi teisės steigtas. 
Pradėjo uostyti ir tyrinėti iš kur 
tas nemalonus kvapas paeina. 
Ir surado, kad jis paeina iš ga- 
ražiaus užpakaly 219 N. Edward 
St. Jau manė eiti įspėti savi
ninką, kad jis taip nesmardin- 
tų, bet nesuradusi žmonių, pati 
policija nuėjo garažiitn pažiūrė
ti kas ten veikiama. Ir ~ nu
stebo. Garažiuje rado puikiai

kokio tai raugo, 
pamanė policija, 
buvo toli ir jos 
negalėjo pasiekti, 
koki dirbtuvėlė”, 

Bet ten buvo 
ir jokis

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

Nurseries su reputacija 
BR()WN BROTHERS COMPANY 

Continental Nūrseries 
Rocheseteh, N. Y. 
“The Flover City” 

Atsakanti augintojai medelių ir 
kvietkų.

Vaisiniai ir pagražinimui medžiai, 
rožės, vynuogės ir t. t. 

FRANK CICALA 
6149 So. Sacramento Avė.

šaukite Republic 5912, 
. Chicago, III.

Atsiųsime salesmaną.

Puikus Metinis Balius
Rengia 'i ’

VAKARINĖS ŽVAIGŽDĖS PAŠ. KLIUBAS

Subatoj, Spalio (Oct.) 18 d., 1924
Mildos Svėt.; 3142 So. Halsted St.

Pradžia 7 vai. vaakije.* „ ■ ; . Įžanga 35c. ypatai.
Prie geros unijinės orkestros bus smagu šokti.

PASTABA: — Ant šio baliaus jauni .vyrukai, nuo 16—40 metų 
bus priimanti į Kliubą be {stojimo mokestihs, arba Įstojimą už dyką.

Delta\£erbiamieji, neužmirškite dienos ir vietos šio baliaus.
: - • Kviečia, visus KOMITETAS.

NORĖDAMI! 
Įpirkti, parduoti ar MAi-į 
| NYTI VISADOS KREIPKITfiS f 
I PAS MUS. TAS JUMS BUSi, 

ANT NAUDOS. k

S. L FABIONAS Cli.

♦ «• t ha n a Muitard Plafttr

? (Seka ant 3-čio pusi.)

Nuo kosulio, persišaldymo, galvos 
skaudėjimo, neuralgijęs, ;.ęeumatiz> , 
mo ir nuo visu skausmų. } '•*

Pas visus aptiekoriutf t”
~ 3S#s «ut»<4 45e. Jaro an«T tub«a ”V -i Htapftfcl >3.00

ELglė| Žalčiu Karalienė
Drama penkių apsireiškimų su dainomis ir šokiais 

iš senovės lietuvių padavimų •
PIRMYN MIŠRUS CHORAS

Nedėlioj; Spalio-October 26, 1924
• LIUOSYBĖS SVETAINĖJE ,J • ~ -

14th Street & 49th Ct., Cicero, Iii.
f ‘ *.» ail

Lošimas prasidės lygiai 7 valandą vakaye; durys atsidarys 5:30 valandą vakare
Šis perstatymas yra vienas iš gražiausių, kokių tik galima surasti lietuvių literatūroj. Čia pamatysite 

gražias lietuvaites audėjas ir verpėjas ir daugybę kitokių dalyvių bedainuojant maloniai skambančias dainas; 
čia jausitės tartum begyvenąs senovės lietuvių gyvenimu ir busite užganėdinti. Todėl Choras drąsiai kviečia 
ir prašo visus čia dalyvauti. --

Po programo bus šokiai prie puikios P. Sarpalio muzikos.. Kviečia PIRMYN MIŠRUS CHORAS.

S
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7258
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HRZANOVVSKJ

10 Metu Jubiliejus
Koncertas ir SoKiai

Rengia

LIET, RAUD. ROŽES PAS. KLIUBAS, CICERO, III
Subatoje ir Nedėlioję

Spalio 18tą ir 19tą, 1924
Durys atsidarys 7 vai. vak. Koncertas kaip 8 vai.

Lietuviu Liuosybės Svet,
. / 14th St. ir 49th Ct., Cicero, III.
Dalyvaus Superior Quartetas, “Birutes” Cho

ras, Solistai: E. Beckle iš Operos, p. Širvaitė-Gapšie- 
nė, P. Stogis, Helen Pečiukaitis, Ida Divanoff ir ki
ti. Bus daugiau visokiu pamarginimų kurių nėra pa
minėta. Kalbės ADV. K. GUGIS.

Kviečiarhe gerbiamą visuomenę skaitlingai at-» 
silankyti, nes kliubas deda visas pastangas,, kad vi
sus kuopuikiausiai užganėdinti.
Subatoj Koncertas su šokiais, o nedėlioj tik-šokiai;

s, Kviečia L. Red Rose Club, Cicero, III.
Muzika iš 9 ypatų po vadovyste J. Pocius.

809 W. 35th St., Chlcap
Tel. Be levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

' 8823 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1810

Valandos; nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek
vieną vakarą, iiskyrus ketvergą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Room 1117—1122 
127 N. Dearborn Str.

Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų” name:

1739 So. Halsted Str.
Telef. Roosevelt 8500

Panedėlio vakare:
4601 S’o. Marshfield Avė.S-------- ZZ--------

-—-----------tf-

A. A. Olis 1
ADVOKĄjX*S

11 S. La SaŲp'SL Room 2001
Tel. Randnhte 1034 — Vai. nno 9-0

i “ Vakarais
,$801 S. Halsted StM Tel. Blrd. 6775

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

r1
JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St., arti Leavitt SI. 

Telephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sc- 
Te<kb‘ ir Pėtnyčioj huo 9 r. iki G 
Veda Visokias • bylas visuoše teis
muose. ^Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant art>a parduodant Jx>tus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGOZHINAS
ADVOKATAS

V»d« byla* vkuo3* 
nuojs Abstraktu*. Padaro p ir K m n n 
pardavimo Dokumetit«.» ir Ipaliojbnu*

7 South Dearborn Street 
TolofonM JKaudolph 3291 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
TakfoBM Canal 1M7.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Rando! p h 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tek: Pullman 6377

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor, Washingt<m & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS ] 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago i 
Tel. Yords 4681

A. E. STASULAN1
ADVOKATAS

77 W. Washinglon St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Utarninko vakare 
1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted £t. T.Boul. 6737



šeštadienis, Spalio 18, 1924

Sensacija! Pirmu sykiu pasiūlomas toks didelis
4 pinigų sutaupymas

: $600 vertės Kerzheim Baby Grand Pianas $445 ■
■ Kerzheim Baby Grand Pianai yra pa-
■ sėkmė dviejų metų bandymo ir jieš-
■ kojinio, kad išdirbus augštos rųšies
■ baby grand pianą, o kaina, kad hutų

’ prieinama kiekvienam! Tur
tingi, gražus mahogany kei-

- sai, puikiausia tonas. LABA b
H Pl)IKAlrS materiolo. ’T’uio 

piaąnu jus didžiuokitės visą 
savo gyvenimą, musų žemo-

H mis kainomis, jus sutaupysi-

KORESPONDENCIJOS Laiku Perspėjimas(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
’S:

Klastingi brokeriai ir agentai klastingų 
kompanijų pradėjo vėl veikti jūsų apielin- 
kėje, bandydami parduoti žmonėms be ver
tės aliejaus ir kasyklų Serus.

NAUJIENOS, CElcftgo, UI.

•Ą

m

Lengvais išmokėjimais be paltikanų

20 muzikos lekcijų 
DYKAI jūsų namuose 

eksperto mokytojo

Henrius ir 
liampa dykai

Pianų krautuvė atdara 
utarninko, ketverge ir 
subatos vakarais iki 9 

vai. vakare •

KIMBALL GROJIKLIS-PIANAS
vaitotas gerame...... ...... 1 o 5■ Kimba 11 Grojiklis-Pianas

J padėjime. Bargenas už .
■ Lengvais išmokėjimais, be palūkanų

K5®S9S

žium rasta skiepą, kuris turbūt 
irgi pilnas munšaino, bet prie 
jo per išsiliejusią brogą polici
ja prieiti negalėjo. Gretimam 
Icoitiij l»»ulce policija irfifi nema
žai munšaino rado. Policijai be- 
sidarbuojant netoli garažiaus 
buvo sustojęs naujas Buick’as, 
kuriame buvo trys žmonės, bet 
pašokęs “shimmy” greitai nudū
mė savo keliais. Policija ir ne
bandė vytis, nes galėjo praras
ti munšainą. Taip munšaine- 
riams ir pasisekė pasprukti.

Policija šoko jieškoti fabriko 
savininką. Pirmiausia puolė prie 
sankrovos savininko Adomo 
Salladis, kurio sankrovos užpa
kaly ir buvo tas garažius. Bet 
jis pasisakė, kad sankrovą ne
senai nupirko nuo Juozo Mačiu
lio ir kad fabrikas ne jam pri
klauso, o Juozui MaČiuliui ir jo 
broliui Tadui, kurie pasilaikė 
kambarius užpakaly sankrovos 
ir ten gyvena, šoko į kamba
rius, bet nieko ten neberado — 
gusta dar buvo šilta, liet paukš
čiai buvo jau išskridę.

Taip .policijai ir nepasisekė 
pagauti komisaro ir fabrikanto 
Masiulio. Bet ji tikisi, kad jis 
nepaspruks, nes namas prikalu- 
so jafn ir, žinoma, kad ir ko
munistas, bet savo privatinės 
nuosavybės atsižadėti nenorės.

Taip tai liūdnai užsibaigė ko
munistiško fabrikanto karjera.

nigain, klauskite savo bankos patarimo.

Mm nieko nernknojaine už Aito patarna
vimą.

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS

Gerai 
tuvių 
rumu

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

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė,

CHICAGO

Saugus Investmentai
J musų Pirmus Morgičius

ir Pirmų Morgičių Auksinius Bonus 
Apsaugos per jrengats savastis dvigubos 
vertės kaip paskola.
Tegul jūsų taupymai - atneša jums 6 iki 
61/2%.
Rašykite arba ateikite pas mus dėl tolimes
nių informacijų.

Padvigubink
Savo Pinigus

ta
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Buk Visada Jaunas ir 
Sveikas.

Sužinok Gyveninio Slaptybę, 
įsigyk musų aiškius, moksliškus pa
tarimus: Kaip Užsilaikyti Jaunu it 
Niekad Nesirgti. Tai tūkstančių rit
erių vertės sekretas, naudingas vi
siems: sveikiems ir sergantiems, jau
niems ir seniems. Tuojaus rašykite 
lel informacijų.

M. I). RAMSON,
Box 571, Los Angeles, Calif.
llllllllllllllllllllllilliiililllllllllllllllllillillllllllllllll

TJrVkJTP MORTGAGE AND/R1 
nUM JL inve’stment IS

Milwaukee & Ashland Avės.

Jo savastis yra žinoa kaipo

ĮfOME BANK«°> TRUST (S
A STATKUS A VIN G S B AN K

■ Be rizikos, be darbo, be klapato, Jus galite padvigubin 
n ti savo pinigus j 9 metus pasidėjęs į

Lietuvos Koperacijos Banką
J Padėsi $100 po 9 metą gausi .................. .
■ Padėsi

■ Padėsi
■ Padėsi
i Padėsi

200 po 9 metų gausi
300 po 9 metų gausi 
500 po 9 metų gausi 

1000 po 9 metų gausi ... 
5000 po 9 metų gausi .

$202.77
405.54

... 608.31 
1,013.85 
2,027.70

10,138.50

Pluiningo ir Apšildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems 

Pigiausi dabar radiatoriai ir boile- 
•iai. Jie bus brangesnis po mėnesic 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
oirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEAT1NG SUPPLY CO.

490 Milvaukee Avė. and 
461 N. Halatcd St.

t Hyir.Hrket IOIX. Havniarket 425 •

Arba gali pasidėti pinigus trumpesniam laikui ir im
ti nuošimčius:

Mrs. MIGHNIEVICZ - VIOIKIENE
AKUŠERKA

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

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

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

f
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Dr. J. M. Chrzan
Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas.

1046 Milwankee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarket 
9149. Res. Keystone 4130.

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 8 deiną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

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

Tol. Kenwoojl 5107 ....
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare
bi i i . ........................................       ii m —

T

Chicago Clearing House Bankas.• Y' j J t i* < siy t m M • ’ ’• i ■ t i t ’
Resursu virš vienuolika milionų.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Alorgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

Cvtaą Ir pajlegą suvedame | senus ir naujoji namus, taipgi dlrb- * 
i. Ca«h arba ant išmok*Jimo. \

Pirmutini Lletuvią Elektroe Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO- Ine. į

A BARTKUS Preti. ?
1619 W. 47th St., Tol. Boulevard 7101,1892. Chlear*. «

T

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė
Tel . Lafayette 4146

NaujiRudeniniaiirŽieminiaiStyliai

Blvd. 81B8 
Woitkewlci 

4W BANIS 
J» AKUŠERKA

Puriu patyrimą. 
į|^w| Pasekmingai pa- 
IKffl tarnauju mote* 
□Barinis prie gimdy- 
|F| no kiekvienam® 

atsitikime. Tei- 
jįfejjkia ypatišką pri- 
Mk žiūrėjimą. Duodu 

_ || patarimus mote- 
■■ rims ir mergi-

, nomni dykai.
M| 3113 South

Halsted St.

MR, HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
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 19—12 pietų 
Ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

i Dienomis: Carai 
„ , . ) 3110. Naktį
Telefonai: j Drexel 0950

( Boulevard 4188 
8410 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.
Special: Nedėlioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
Saukite Boulevard 413G arba. 
Drexel 0950.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką Ir 
Vaikų ligų.

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

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

.. -------- -  ----- lir.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexei 2279

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

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 deiną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų

Vyrų ir Vaikinų 2jų Kelnių Siutai
9

VYRŲ IR VAIKINŲLIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS

KITI SIUTAI $39.50, $45 ir $49.50

Ant
Ant
Ant

Mes esame prisirengę dėl rudeninio ir žieminio sezono su puikiausiu staku parinktų vilnonių ma- 
teriolų, populiarių spalvų, audimų ir paternų. Ateikite čionai ir užsisakykite sau siutą, Overkau- 
tą arba kautą dabar. Kiekvienas rūbas pasiutas pagal jūsų asmeninį primieravimą ir garantuo
tas, kad pritiks visai gerai. Jums yra užtikrintas užganėdinimas čionai jūsų kišenini ir jums 
patiems.

>

Chicago, III

Mes valome, prosiname ir taisome labai pigia kaina.
Atdara kiekvieną vakarą ir nedėlioj iki pietų.

S

ailors

mėmės i u 
mėnesių 
mėnesiu c 
mėnesių

8
9

nuošimčius 
nuošimčius 
nuošimčius 
nuošimčius

Nuošimčiai išmokami kasmet ar metų dalimis sulig
■ jdelninko noro. įdėliai grąžinami padavus prašymą per Nau- 
2 j ienų Bendrovę ar per bile vieną banką Amerikoje. Del įde-

' lių pasiuntimo ir išpildymo formalumų kreipkitės j Nau- 
' jienų Bendrovę, 1739 So. Halsted St., Chicago, III. asme-

■ niškai ar laišku.

Laisvės Alėja 62
Kaunas, Lithuania

LIGONIAI, PALIEGĘ IR NELAIMINGI
Gydome specialiai greitai ir pasekmingai chroniškas ligas. Taip

gi gerkles, nosies, akių, plaučių, kepenų, skilvio, inkstų, širdies du
sulį, skaudulius senus ir reumatizmą.

Taipgi gydome su pasisekimu tas ligas kurios buvo kitų specia
listų pripažintos neišgydomos.

Turime special; skyrių dėl palėgėlių, aklų, kurčių ir protiškų li
gonių. Reikale esant egzaminuojame su pagelba -X-Ray.

Gydymo Biuras

HEALTH SERVICE INSTITUTE, Ine
1553 W. Division St., netoli Ashland Avė.

Biuro telefonas MONRE 1219. Gyvenimo telefonas ARMITAGE 0006
Atliekame visus reikalus kas link akušerijos, taipgi atlankome 

ligonius, kurie negali ateiti į biurą.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 iki 12 dieną, nuo 2 iki 5 ir nuo 6 iki 9 

vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12, po pietų pagal sutartj. «

\ l J
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Prisidėkite prie musų lengvo išmo
kėjimo plano. Jus galite pasirinkti 
jūsų naują rudeninį ir žieminį siu
tą, kautą arba overkautą ir mokėti 
už juos, kaip jums parankiau. Klaus
kite musų apie šitą planą.

ŠILTI PLAID-NUGAROMIS OVER-^* O /į 
KAUTAI - RUDENINIAI KAUTAI<P

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

2- V U- q L$<MR-50 2jų Kelnių Siutai • ><)= 
Pasiūti pagal jūsų primieravimą

Jei jus norite styliškų siutų kurie pritiks gerai ir devėsis gerai, ateikite pamatyti šią krautuvę. 
Jie yra gerai pasiūti pagal jūsų primieravimo iš viso vilnonio materiolo, ševioto, Cassimeres, ir 
t. t. Pasirinkite iš labiau populiariškų spalvų, Powder Mėlynų, Guli Gray, Tan, Gražių Sumai
šymu, Paišelių Oružėlėmis.

VYRŲ RŪBŲ KRAUTUVĖ
3462 So. Halsted Street

2 durys į vakarus nuo 35 gatvės

M|||||||ro
. v ■-1

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

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

Optomotrht
Tel. Boulevard 6487 
4849 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant 2 

lubų
1801 Blue Island Ava 
Phone Roosevelt 2026

Prancūziškas Daktaras
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 Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Nedelioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Avė.

. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30 
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette

_________ —M
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Šiame “Naujienų”. nume
ryje vėl telpa ilgoka kores- 
pondenęija iš Vilniaus1. Po 
ja pasirašo, kaip ir po 
/straipsniu, įdėtu į “Naujie
nas” spalių 10 d., “Vilnie
tis”. Bet tai yra kitas as
muo, ir jisai nušviečia pa
dėtį Vilniaus krašte kitaip, 
negu pirmesniojo straipsnio 
autorius.

šitas Vilnietis (jisai, yra 
pažįstamas kai kuriems Re
dakcijos darbininkams) ra
šo, kad visam Vilniaus lie
tuvių judėjimui grasinąs di
džiausias pavojus iš klerika
lų pusės.

Ilgaskverniai ėmę įsigalėti 
Vilniaus krašte po to, kai 
lenkų valdžia ištrėmė visą 
eilę pažangiųjų lietuvių vei
kėjų. Žingsnis po žingsnio 
jie pasigrobę į savo nagus 
lietuvių mokyklas ir kitokias 
įstaigas ir jose dabar taip 
šeimyninkaują, kdd bendras 
lietuvių veikimas pasidaręs 
negalimas.

Vilnietis numato, kad ši
tos sąlygos neišvengiamai 
atvesiančios lietuvių judėji
mą Vilniaus krašte prie vi
siško suirimo. Jisai kaltina 
deliai to ir tuos pirmeivius, 
kurie, sudarę neva bendrą 
frontą su kunigais, pasiduo
dą pastarųjų “globai” ir ne
sipriešiną jų politikai.

Kitas Vilnietis, kurio 
straipsnis buvo “Naujieno
se” išspausdintas pirmiaus, 
kaip tik ir yra vienas tų kri
tikuojamųjų pirmeivių. Jį 
mes taip pat pažįstame. Bet 
jo teikiamos informacijos 
apie santikius Vilniaus kra
šte .buvo visai kitokios. Ji
sai rašė, kad tose sąlygose, 
kuriose randasi lietuviai 
okupuotame krašte, geriaus 

« esą ir negalima nieko pada
ryti, kaip dabar daroma.

Mums, gyvenantiems Ame
rikoje, yra sunku spręsti, 
kuri tų dviejų nuomonių yra 
teišingesnė. Mes . labai ap
gailestautume, jeigu kores
pondencijos tbkios rųšies, 
kaip ši, kuri, šiandie telpa 
“Naujienose”, pakenktų ge
ram Laikinojo Vilniaus Ko

miteto darbui.- Antra ver-| Teologijos-filosofijos fakuĮte-
tus tečiaus, mes nesijaučia-/0 dekanas—ord. prof. B. -Čės- 

. • 1 • v. . . 1 ’nv< riv’inu_ a iirrl nrnfme turį teisę užimti burną 
tiems žmonėms, kurie jį kri
tikuoja, — koliai nėra pama
to manyti, kad ta kritika

nys, sekretorius—e. ord. prof. 
|Davydaitis. Humanitarinių mo
kslų fakulteto dekanas-!— ord. 
prdf. M. Biržiška, sekretorius— 
docentas Pr. Augustaitis (ex-

yra nesąžininga.
- Butų pageidaujama, kad 
pažangioji Vilniaus krašto 
lietuvių ' visuomenė pasi
stengtų t uos. Ąesutikiinus iš
spręsti vietoje. .; ’ ■? “

v ' i 6,—f—

Kaip bolševikiška įtaką 
puldo žmones protiniai ir 
doriniai, parodo tas Rusijos 
Komunistų Darbininkų Gru
pės atsišaukimas, kuris va
kar tilpo “Naujienose”.

Atsišaukimas, po kuriuo 
pasirašo komunistų darbi
ninkų atstovai iš Rusijos, 
Indijos, Čekoslovakijos, Vo
kietijos, Afganistano ir t. t., 
nurodo, kad bolševikų val
džia Rusijoje neduodą jokių 
teisių net komunistams^ jej; 
gu jie aklai ne pritaria kiek
vienam valdžios žingsniui. 
Tie komunistai yra privers
ti veikti nelegaliai. Jie yra 
persekiojami ir pulkais areš
tuojami, paskui ištremiami 
Sibiran arba į kitokias toli
mas vietas.

’ ‘ v ' V

Kiek gi tat melo ir veid- 
mainybės yra bolševikų skel
bimuose, kad Rusijoje visi 
darbininkai turį pilniausią 
laistę, tik “baltagvardie
čiai“ ir “kontr-reyoliucio- 
nieriai“ esą persekiojami!

Bet žiūrėkite, kaip pro
tauja ta komunistų darbi
ninkų grupė, esanti opozici
joje bolševikų valdžiai. Ji 
šaukiasi į savo vienminčius 
visame pasaulyje ir reika
lauja, kad jie protestuotų 
prieš sovietų valdžios despo
tizmą. Bet ji sako:

“Prieš socialistus - re
voliucionierius, prieš men
ševikus, prieš buržuaziją 
ir t. t. tokios represijos 
dar suprantamos, bet jau 
persekiojimų komunisti- 
stinės Darbininkų Grupės 
visų pasaulio kraštų pro
letarai komunistai nieka
dos negali dovanoti.”
Mat, kokia logika. Kad 

kitus žmones bolševikai 
smaugia, tai “suprantama”, 
bet kad mus, komunistus, 
jie persekioja, tai “negalima 
dovanoti”!

Ta opozicinė komunistų 
grupė nesupranta, kad, jei
gu ji nepripažįsta kitoms 
partijoms tokių pat teisių, 
kaip sau, tai ji niekuomet 
negali turėt pasisekimo ko
voje su kruvina bolševikų 
diktatūra. Nes jos protes
tas prieš bolševikus neturi 
jokios moralės vertės.

Jisai turi reikšmę tiktai, 
kaipo faktas, parodąs, kas 
dedasi sovietų Rusijoje. • .

kunigas, dabar, vejęs*)- 
Matematikos-gamtos fakulte

to dekanas—ord. prof. Žemaitis, 
sekretorius—doc. Jdežievlčlus.
Medicinos fakulteto dekarihs- 
ord..prof. P. Lašas, sekretorius 
—ord. prof. Raudonikis^ Techni
kos fakulteto dekanas — ord. 
prof. Jodėte, sekretorius—-e. ord. 
prof.’Vasiliauskas.
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KUN. KEMė$I$ KALTINA 
“DRAUGĄ0

Parvažiavęs Lietuvon, kun. 
Fabijonas Kemėšis mėgina su
pažindinti žmonės su lietuvių 
padėtim Amerikoje. Straipsnyje 
“Išeivijos tautinė problema”, 
kuris tilpo “Lietuvos 221 num., 
buvęs Amerikos lietuvių kleri
kalų vadas rašo apie pavojus, 
grasinančius “lietuvybei” Ame
rikoje.

Kaipo pavyzdį, kaip Amerikos 
lietuvių tautinė sąmonė' esanti 
jąu užmigdyta, kun. Kemėšis 
mini angliškų pamokslų įvedi
mą. šv. Jurgio bažnyčioje Chica
goje. ,' . *.

Chicagos. socialistų ir laisva
manių laikraščiai apie tą įvykį 
nieko nerašę, kadangi jų redak
toriai ir korespondentai neiną 
bažnyčion pamokslų., klausyti. 
Bet Kemešiui išrodo keista, kad 
tą dalyką.. užtylėjo ir katalikų 
dienraštis “Draugas”. Jisai sa
ko; " ' '

“Aiškesnę priedermę turėjo 
reaguoti katalikų dienraštis 
‘Draugas’, bet matyt, turėjo 
savų gana svarbių priežasčių, 
kad nuduotų jog negirdi ir 
nemato.

“Apie šių metų birželio pa
baigą sužinojo apie faktą ir 
kai-kurių rytinių kolonijų lie
tuviai. Pasipylė raštai į 
‘Draugą’ ir ‘Darbininką’, Ta
čiau iki rugpjūčio pabaigos 
dar nė vienas iš tų laikraščių 
nebuvo išdrįsęs tų raštų dėti. 
Tasai incidentas parodo, ko
kią pažangą yra padariusi 
migdymo politika. Nebesama 
noro kovoti už savo gyvybę. 
Ramiai be pasipriešinimo 
ruošiamasi gulti į grabą.”
Tai yra tiktai dalis tiesos. 

Kun. Kemėšis žino- gerai, jogei 
“Draugo” ir “Darbininko” atsi
sakymas dėti katalikų protestus 
prieš ajiglų pamokslus šv. Jur
gio bažnyčioje pareina ne vien 
nuo to, kad juodu yra tautiniai 
“užmigę”. Juk yra faktas, kad 
tuodu laikraščiu gina lietuvius 
kunigus, kurie parapijinėms mo
kykloms- skiria mokytojoms net 
lenkų minyškas!

“Užmigimu” to negalimą iš
aiškinti. “Draugas” taip elgia
si dėlto, kad jisai yra ne katali
kų visuomenės, bet kunigų luo
mo organas. Kunigai gi yra ne 
žmonių tarnai, bet dvasiškosios 
hierarchijos klapčiukai.

Jie turi elgtis taip, kaip jiems 
įsako vyskupai ir arkivyskupai. 
O šie vėl gauna įsakymus iš Ro
mos. Kokią politiką nustato 
Roma, tokią kunigai turi vykin
ti, — nors tai butų visai prie
šinga lietuvių tautos reikalams. 

Kun. Kemėšis pats yra Romos 
papos “Žalnierius” ir be reikalo 
todėl jisai stebisi savo “brolių 
a vašioj e’ ’elgesiu.

NAUJIENOS, CEtčSgS.m.
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»• Šveicarijos socialdemokratų 
partija dar iki šiol laikosi toi nu
sistatymo, kurį buvo priėmęs 
vadinapiasai Viennos Ihteriia- 
cįonalūs. Pastarajam susijun
gus. su antruoju Internacionalu, 
šveičarijos partija ' neprisidėjo 
prie Internacionalo
Partija dabar turi 156 skyrius 
su 22,000 narių.

SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAI 
/'■ ‘ FRAKCIJOJE

'"Gegužės 11 d. rinkiniai į 
Francijos parlamentą davusieji 
socialistams dauginus kaip šim
tą mandatų buvo ne pripuola
mas laimėjimas. Beveik visi 
balsavimai kurie įvyko Franci- 
joje vėliaus rodo kad socialistų 
jėga auga be paliovos tuo tarpu 
kada buržuazinių partijų ir ko
munistų sekėjai eina mažyn.

Paskutinėmis savaitėmis buvo 
viša eilė rinkimų į. visos Franci

jos atskirų jos departamentų ir 
municipalitetų įstaigas ir štai 
keletas rezultatų : .

Specialiuose papildomuosiuose 
rinkimuose atstovo iš Basses- 
Alpes departamento, kur numi
rė socialistų atstovas Ailland, 
išrinktas gegužės 11 d. kairiojo 
bloko balsais, dabar vėl tapo iš
rinktas socialistas Dr. Gardiol, 
nors šį kartą prieš socialistus 
ėjo i^e tiktai komunistai, bet ir 
kairieji republikonai. Socialistų 
kandidatas- gaVo 10,258 balsus, 
republikonų 9,055 ir komunistų
732..

Papildomuose rinkimuose į 
Marsailles departamento gene- 
rale tarybą socialistų kandidatas 
gavo 2,065 balsus, buržuazinis 
kandidatas 1,338 ir komunistas 
336. Socialistas tuo budu tapo 
išrinktas absoliučia dauguma 
baisų., , t .i r 
L Panašių jL.ž'inių yra iš kitų 
Francijos vietų <

Apie Vilniaus santykius
* ' • ' ‘ • ’ 4' . f • * ’ ‘ \ K ' i ♦
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Buvo laikas, va kada pas mus

Vilniuje buvo laikinai užmiršti 
partijų ginčai ir visi lietuviai

ŠVEICARIJOS SOCIALDEMO
KRATAI ATMETĖ KOALICIJĄ

ApžvalgaĮ
LIETUVOS UNIVERSITETO 

VYRIAUSYBĖ

Lietuves oficiozas praneša, 
koks yra Lietuvos universiteto 
vyriausybės sąstatas šiems rųo- 
kslo metams: •* r '

Rektorius—ord. prof. Pr. Bu- 
čys, s • ‘

Prorektorius—ord. prof. A. 
Avižonis,

Sekretorius—ord. prof. A: Pu-

Šveicarijos Tautos Taryboje 
(seime), susidedančioje iš 198 
narių, socialdemokratai turi 43 
atstovus.

Konvencijoje, kurią socialde
mokratų partija laikė rugsėjo 
5—7 d., buyo pakeltas klausimas 
dalyvavimo valdžioje. 90 balsų 
dauguma prieš 80 konvencija 
nutarė tą klausimą visėi ’ iš
braukt iš dienotvarkės. Jeigu 
klausimas butų buvęs paduotas 
svarstymui, tai ir iš 80 atstovų, 
kurie stojo už palikimą jo die
notvarkėje, daugelis butų balsa-

rėnas. vę prieš dalyvavimą valdžioje. '

buvo susispietę aplink Laikinąjį; 
Komitetą; Laikinasis Komite
tas tada atstovavo ir gynė visus; 
Vilnijos lietuvius lygiai, kaip, 
pirmeivius, taip ir klerikalus. 
Tęisybę pasakius, tie terminai 
buvo pas tuO laiku visiškai už
miršti. " Solidarišlturrtas tarp 
Vilnijos lietuvių tada buvo pa
vyzdingiausias. Bet dabar Vil
niuje visiškai kiti laikai ir kiti 
lapai.

Kol Laikinajam Komitete vy
ravo pažangus elementas, tol bu
vo galimas ir soliduriškumas. 
Tai yra aiškiausias prirodymas, 
jog demokratija visuomet stato 
bendrus reikalus pirmoj vietoj. 
Bet visai kitaip mano klerikalai. 
Su jais galima dar sugyventi 
toliai, kol jie mažumoj ir kol dar 
neturi po kojomis tvirto pama
to. Bet tiktai duok jiems įsi
galėti, ir tuojau jie pastato sa
vo klerikalizmo programą pir
moj vietoj, vistiek nors tai ken
ktų bendriems lietuvių reika
lams. i

Taip ir atsitiko pas mus Vil
niuje. Kaip tik lenkai išsiuntė 
žymų skaičių žymesniųjų lietu
vių veikėjų iš Vilniaus ir kuni
gai pasijuto stipresni esą, taip 
ir prasidėjo ardymo darbas Vai
niuje, kuris, be abejojimo, pri-? 
ves prie greito lietuvių darbo 
likvidavimo Vilniuje. Jei ir pa
liks Vilnijoj kas lietuviško, lai 
gal tik lietuvių vienuolynai ir- 
davatkų įstaigos. Taigi, kaip 
tik Vilnijoj kunigai pradėjo lošt 
vadovaujančią rolę, taip ir iširo 
ir lietuvių solidariškumas ir 
bendrasis frontas.

Dabar Laikinasis Komitetas 
neturi jokio vilniečių pasitikėji
mo ir niekas nejdomauja, kuo jis 
užsiima ir ką veikia. Jei apie tai 
niekas iš vilniečių nekėlė savų 
balso, tai gal manė; jog visa tai 
yra tik laikinas apsireiškimas, o 
gal dar kitokius motyvus turė
jo. Bet kadangi santykiai Vil
niuje kaskart vis blogėja tai il
giau tylėti nebegalima. Jei grei
tu laiku iširs lietuvių darbas 
Vilnijoj, tai tegul žino lietuvių 
visuomenė, kas bus kaltininkas 
viso to.
Davatkos okupuoja Laikinąjį 

Komitetą

Pirmąjį mėginimą paimti j 
savo rankas Laikinąjį Komitetą 
kunigai padarė senai, dar prieš 
33-jų bylą. Tada, sumobilizavę 
visas savo davatkas, jie pašali
no iš Laikinojo Komiteto refor
matų kun. šepetį ir p. Augus- 
taitį. Pradžioje tuo ii’ pasiten
kino. Tada dar neišdrįso išrink
ti 5grynai įdayatki^kją; Komitetą, 
rie^’llietuyi^l Į l višu&męh'ė i toRio 
butų iterėrtius. Bet kaip tik 
lenkai išsiuntė žymiausius pa
žangiuosius lietuvių veikėjus iš 
Vihiiaus, taip musų klerikalai 
pasijuto visiškai laisvi. Pirmiau
sia jie pradėjo “tvarkyti” Laiki

mas dalykas, dabartinėse saly-1 
gose klerikalai gali apsieiti be! 
pirpieivių pagalbos. Ir krizio ' 
•mums dabar neišvengti net ta-1 
d'a, jei į vietą vieno išrinktume 
šimtą Laikinųjų Komitetų.
Klerikalai ima savo “globoji” 

mokyklas

šeštadienis, SpaB.e 18-

Pastabos.
1924

A. L. R. K. Federacijos 
pralaimėjimas

nąjį Komitetą, į kurį pateko be
veik išimtinai davatkos. Pirmi
ninku išsirinko savo favoritą 
aptiekorių Stasį.

Tasai komitetas pridirbo tik
tai daug kvailybių .ir nieko gere 
nenuveikė. Kada paskui ?per vi
suotinąjį susirinkimą /reikėjo 
duoti veikimo.apyskaita, tai Visi 
Komiteto naciai paeiliui1 kalbėjo, 
bet ųięko negalėjo nurodyti, ką 
jie nuveikė. Jei rri|^n'ote, ’kfid 
aš tai rašau vien tiktai šmeiži
mui, tai prašau paimti tų laikų 
Vilniaus lietuvių laikraščius..Ir 
perskaityti pranešimus.J ThČi&u 
tas Komitetas ir naujo įvedė, 
būtent: nutarė mokėti kiekvie
nam Komiteto nariui už lanky
mąsi į posėdžius.*
Pirmeivių ir klerikalų blokas
Tačiau klerikalai greit pama

tė, jog darbas Laikinajam Ko
mitete yra daug painesnis, negu 
senmergių organizavimas. Todėl 
nenoromis turėjo ieškoti kitos 
išeities. Ir surado. Kad suda
rius -nebuvėlio solidariškume 
fikciją ir apdumus demokratiš- 
kąjai lietuvių visuomenei akis, 
davatkoms buvo duotas įsaky
mas išrinkti į J^aiki'nąjį Komi
tetą šiltos pirmeivius: d-rą Al
seikų, dr. Rymą ir dr. Šlapelį. 
Be to, išstojus iš Komiteto kun. 
Skrucdžiui į jo vietą tapo koop
tuotas dar vienas pirmeivis, 
gimnazijos mokytojas St. Mat- 
jošaitis. Net Laikinojo Komi
teto pirmininku liko išrinktas 
D-ras Alseika.

Esant tokiam Laikinojo Ko
miteto sąstatui, niekam į galvą 
negali pareiti, kad jis davatkiš
kas juo labiau kad visi išvardy
tieji inteligentai nieko bendro 
su davatkomis neturi. Bet iš- 
tikrųjų ne visai taip yra. Fak
tinei tai šių vyrų dalyvavimas 
Laikinajam Komitete visiškai 
dalyko ne pakeitė, o tiktai klai
dina demokratiškąją lietuvių vi
suomenę.

Įstodami į Laikinąjį Komite
tą, jie davė tiktai savo firmą, 
kurią klerikalai sumaniai išnau
dojo savo tikslams. Dabar visos 
lietuvių įstaigos Vilniuje atsi
dūrė išimtinai kunigų rankose, 
kurie viską praliejo “tvarkyti” 
savotiškai. Nėra jokios abejo
nės, kad klerikalų įsigalėjimas 
greit prives prie viso lietuvių 
darbo likvidavimo Vilnijoj. Bet 
už tai nrikės kaltinti ne tiktai 
kunigus, bet ir pirmeivių atsto
vus Laikinajam Komitete. Juk 
reikėjo būti aklam, kad nematy
ti. kas dedasi lietuvių įstaigose.

Dar nesenai buvo laikas kada 
Laikinasis Komitetas turėjo 
daug, įtakos Vilniuje ir galėjo 
visą lietuvių veikimą pastatyti 
į tinkamas vėžes. Tada jis to 
ne padarė, o dabar jau per vėlu. 
Dąbar'Viskas daroma; be Laiki
nojo Komiteto, ir pirmeivių da
lyvavimas jame jieturi jokios 
prasmės. Patys klerikalai da
bar viešai kalba, kad Laikinasis 
Komitetas esąs tiek tereikalin- 
gas, kaip tilte skylė. Su-pranta-

Kol Laikinojo Komiteto pir
mininku buvo p.‘Mykolus Biržiš
ka, tai nors ir buvo kartais da- 

šiokios tokios klaidos, bet 
dalbas visai kitaip ėjo. P. Myko
las Biržiška savo energija ir 
taktu kaip tai sugebėjo užlaiky
ti Vilniuje bendrą lietuvių fron
tą ir daug ką naujo įsteigti. 
Svarbiausia tai, kad jis sugebėjo 
ardytojus laikyti už vadelių.‘Ta
da sparčiai ėjo kuyybos darbas 
Vilniuje. Bet kaip tik vadova
vimas pateko į nemonkančias 
rankas, taip ir iširo viskas.

‘ Labiausia klerikalai įsigalėjo 
dar Stasio ir Ko. laikais. Ypa-- 
tingą dėmę jie atkreipė į mokyk
las. Reikia pastebėti, kad pir
miau lietuvių mokyklos Vilnijoj 
pilnoje žodžio prasmėje buvo 
mokslo įstaigas ir jokių paša
limų įtakų jose nebuvo. Tiktai 
Mokytojų Seminarija deliai mo
kytojų apsileidimo perdaug at- 

(sidavė davatkiškumu.
Bet dabar visos lietuvių pio- 

kyklcs Vilnijoj išimtinai kleri
kalų “globoje”. . Švenčionių 
gimnazijos direktorius kun. 
Trukanas. Vytauto gimnazijoj 

(Vilniuje kififtgai su davatkomis 
Įsu dari* Pedagbgų Tarybos di
džiumą. bįęf.jją^pektoriiim šiems 
mokslo išrinko kun. Či
birą, gpnnaaijiasrkapėllbhą ir šv. 
įMikalojatfs t bažnyčios kleboną. 
jVisas prądjne^ mokyklas provin
cijoj r“^Įotį>^a”. kum Kraujelis. 
L. ‘ ■

Biržiškai direktoriaujant, Vy
tauto gimnazijoj buvo tiktai 2 
kunigai mokytojai. Bet kaip tik 
direktorium paliko p. šikšnys 
(tiesa, pirmeivis), tai tuojau 
prisikvietė/kunigų ir davatkų ir 
dabar pats visiškai pateko jų 
“globon”. Kai nesenai jisai bu
vo susirgęs, tai “apekunai” kad 
ne palikus skolingais, buvo su
manę duoti jam paaukštinimą, 
būtent, paskirti seminarijos di
rektorium. Sumanymas neįvy
ko tiktai todėl kad kviečiamas į 
p. šikšnio vietą iš I^enkijos B. 
pastatė tokias sąlygas, kurių 
musų “apekunai” negalėjo pri
imti (reikalavo 500 auksinių 
rub. algos į mėn. ir dar kasžin 
ko). Be kunigų ir davatkų Vy
tauto gimnazijoj dirba dar ke
turi lenkai Susidarė.visai biau- 
ri atmosfera. Tuo tarpu, kaip 
gimnazijos lietuviškų kunigų la
bai trūksta, lenkiška vežimais 
gabena. Iš tikrųjų, dabartinė
se sąlygose Vytauto gimnazijai 
daug geriau, tiktų .pasivadinus 
Jogailos arba šv. Zitos gimna
zija.

Rankų bučiavimas musų mo
kyklose—paprastas dalykas. Tik 
žiūrėk, rankos pedagogo į abi 
sali atkištos, ir mokiniai bu
čiuoja iš vienos šalies ir iš kitos. 
Kas tą rankų bučiavimą įvedė, 
manau, kad ir aiškinti nereikia. 
Kunigai ne tik tikybą gali dės
tyti, bet stačiai viską: ir isto
riją, if gamtą,.ir chemiją ir fi
ziką o gal ir... chiromantiją. Nė
ra tokio mokslo, dalyko kurio 
nesiimtų kunigas dėstyti. Dar 
pusė butų bėdos, jei dėstytų be
šališkai, jei ne butų'tendencijos. 
Bet ar galima to tikėtis? žino
ma, kad ne. O jeigu taip, tai 
aišku, kokius panašias mokyk
los išleidžia padarus.

~ Vilnietis. 
Vilnius 30-IX-24.

T

R. K. Federacija savo takti
koje vartoja pusiau Don Kicho
to, pusiau Mechiavellio princi
pus. Vieną gražią dieną, bū
tent spalių 9 d. ji nutarė pasi- 
jieškoti sau garbės ir atsižymė- 
jimų. Nei iš šio, nei iš to, pra
dėjo kelti triukšmą, užpuldinėti 
visus demokratinio nusistatymo 
asmenis, kuriuos federantai va- 
dina-laisyamaniais, žodžiu, pasi
darė labai kalinga ir norėjo su
triuškinti visus, kurie jos ne
klauso.

Bet vyriausias štabas, kurio 
vienas narys buvo iš “obropy 
narodowej”, neapsiskaitė ir pa
darė strateginę klaidą, būtent— 
ne laiku pradėjo puolimą. Kada 
lietuviai protestavo prieš lenkų 
žiaurumus okupuotam krašte, 
kada ukrainiečiai, baltgudžiai 
pasižadėjo mums pagalbą kovoje 
už Vilnių, R. K. v Federacijos 
skelbiamas “kryžiaus/karas” ne
surado pasekėjų: Priešingai, 
daugelis gerų katalikų buvo bai
siai pasipiktinę tokiu skandališ- 
ku pasielgimu. Tame mitinge, 
kurį federantai demagogiškai 
boikotavo drauge su lenkais, su
traukė minių minias. Net iš to
liausių miesto dalių buvo atvy
kusių. O apie žmonių ūpą ir«ipM 
rą bendromis pajėgomis kovoti 
už Vainių, tai nėra ko ir kalbėti, 
nes visiems žinoma.

Tokiu budu R. Katalikų Fede
racijos žygis galutinai pralaįmė^ 
tas. Nuo smūgio neišgelbėjrĮ 
nei marijonų leidžiamas “Drau
gas” kurs kiekvienam žingsny 
provokatoriškai rašė apie tą lie
tuvių mitingą.

Apgailestauja, bet per vėlai
Kuomet mitingas puikiausiai 

nusisekė, pora asmenų apgailes
tavo, kad jie sukurstyti “virši
ninkų” agitavo prieš tą mitingą. 
Bet jie daugiau taip nedarysią 
ir nebepasiduosią suvedžioti

Ištikro, žmonės turėtų dau
giau gyventi savo protu ir nesi
duoti mulkinti visokiems agita
toriams ir demagogams, nors ir 
nešiojantiems tam tikrus titu
lus.

Bįul ių—niekas negerbia.
Buvo atsitikimų, kad toj ]>a- 

čioj spalių 9 d. tūlo stono asme
nys, delei karieros ar dolerio, iš
sižadėjo savo duoto žodžio ir 
kaip kokie bailiai pasislėpė. 
Well, vyrai, nors jums savi 
marškiniai artimesni, bet duo
tas žoais, asmens garbė ir paga
liau tautos ,reikalai privalėjo 
stovėti pas tamstas truputį au
kščiau. Veidmainiauti dėl kar
ieros yra nepagirtinas dalykas, 
ką jus ir patys dažnai skelbiat, 
bat gaila kad nepildot.—Parap.



r
NAUJIENOS; Chicago, 01.1

- - - ■ - » -----.......................... .... .........
<15

Pa r

r
APVAŽIUOKIT PASAULI {TRIS VALANDAS IR VALGYKIT NAMIE. 

l). C. Davies, Direktorius

B

Paprasta idėja pas daugeli žmonių yra, lankyti muzėjų nuolat ir kuo
met jus atlankote jį nors vieną sykį, jus norite atlankyti jį nuolat. Naujos 
kolekcijos sudėtos į Field Muzėjų laike paskutiniųjų metų puošia jį ir pri- 
duooda lankytojams daug žingeidžių dalykų.

Listas tų naujų parodymų yra labai žingeidus ir jį galima skaityti taip 
kaip ir Gulliverio kelionę. Čia yra aktoriai, rūbai iš Pekino, brangakme
niai iš Pietinės Afrikos, ožkos iš Brazilijos, laukinių žmonių šokių maskos, 
gilių jūrių žuvys ir tropiški augmenys padaryti iš stiklo ir vaško. Tai-yra 
tik keletas paminėtų dalykų, kurie čionai rdndasi.

Jei norite pamatyti, kaip kitų tautų žmonės rengiasi ir susipažinti su 
Įvairiais žvėrimis, paukščiais, augųaenais, mineralais, tuomet, jums bus ver
ta atlankyti Field Muzėjų. Jus galite apvažiuoti visą pasąuįį j porą, tre
jetą valandų ir būti namie ant vakarienės, (Apskelbimas).

Phone Yards 24273641-43 So. Halsted St.,

PARDUODAME JUMS TIESIAI 
IŠDIRBINĖTOJĮI KAINOMIS -

Balto Porcelino Cast Geležies Enameliuoti Daiktai Ateina 
tę Vagonais Iteleidžia Mums Pasiūlyti Bargenus Kuriuos 
matyti, Kad {vertinus. Kai Kurie Biskį 
Yra Sekamos:

{gadinti, Todėl

5 pėdų maudynė ant kojų, nikeliuotasis 
kranais ir vandenio išbėginiais ......... nuo
į m ura vejamos vanos iš dešines ir kaires 

nuo
a pron, 

nuo
apron, 

n 1:0

.... nuo

nuo

.... nuo

nuo

... nuo

$23.95 
$35.00 
, $9.20 

$9.20 
$18.00 
$18.75 
$21.75 
$27.45 
$27.50

’ ‘4-

Kas Savai- 
Turite Pa
jų Kainos

ir

ir

ir

ir

ir

ir

ir

ir

augščiau

augščiau

augščiau

augščiau

augščiau

augščiau

augščiau

augščiau

augščiau

ir skylė................. i................................
18x21 colių prie sienos lavatories su 
nikeliuoti kraneliai ir trap, .............
18x24 colių prie sienos lavatories su 
nikeliuoti kraneliai ir trap, ............
20x21 colių pedestal lavatories, nikeliuoti 
kraneliai ir trap, ......... ..........
42 ir 52 colių Roll R i m 
Kitchenettes, ..........................
42 ir 52 colių Apron 
Kitchenettes, ...........................
12 ir 52 colių kampinė 
Kitchenette, ............................
60 colių dvigubos Drainboard 
Kitchenettee, ...........................
Closeto kombinacijos, visokios tankus, wash down bowl, golden ar- 
žuolo arba mahogany užbaigimo sėdynės, C 1į Q 
pilnai trimuoti, .. ................................. nuo ir augščiau
Dviejų šmotų cementiniai landres loviai suvirinti į vieną daiktą, 
su plienine standų ir besisupančiais krane- CIO
liais, 48 colių ................................................................. 4* ■
54 colių, $13.65, 60 coliu, $15.75, 3 šmotu C 1 7 ££
ditto, 72 colių .......................................... I f
Mes neparduodame ant Tarankių arba vartotų tavorų — jus gausite 
ką išsirinksite.

Atdara utarninke, ketverge ir subatoje iki 9 valandai vakare.

Dirbančio nepilnamečių 
industrijines nelaimės
Jungtinių Valstybių Darbo 

Departamento Vaikų Biuras be
studijuodamas surado, kad 7,- 
478 industrijinės nelaimės atsi
tiko jauniems darbininkams ne
turintiems 21 metų amžiaus per 
vienus metus trįjose valstybė
se.

Trisdešimtu aštuonios iš tų ne
laimių .baigėsi mirtimi, ir 920 
sužeisti visam gyvenimui,

Tas studijavimas buvo daro
mas Wisconsin, Massachusetts ir 
New Jersey Valstybėse.

Mažiausias nelaimių skaitlius 
buvo tarpe vaikų neturinčių 16 
metų amžiaus. Kiekviena iš virš 
minėtų valstybių mėgino apsau
goti vaikus neturinčius to am
žiaus, neprileisdama jų prie ne
kuriu darbų, ypač tokių, kur bu- 
VO vartojama pavojinga mašine
rija, ir kiu-is yra priežastimi vi
sų nelaimių jauniems darbinin
kams.

Vaikai neturinti 16 ir 17 me
tų amžiaus buvo neprileidžiami 
prie nekuriu darbų Massachu
setts ir Wisconsin Valstybėse, 
bot visose trijose valstybėse 
jiems buvo leidžiama dirbti prie 
pavojingų mašinų.

Jėga dirbančios mašinos bu
vo .priežastimi didesnės dalies 
nelaimių turintiems 16 ir 17 me
tų amžiaus nągų vaikams netu
rintiems 416 metų ir įstatymų 
apsaugotiems, — arba jauniems 
darbininkams tarpe 18 ir 21 me
tų amžiaus —-'ir galintiems sa
ve apsisaugoti. >

Nelaimės buvo sunkesnės 16 
4^,45 jrnetų amžiaus grupėj, ne
gu jaunesniems ar senesniems 
darbininkams. Iš nelaimių dar
bininkams neturintiems 16 me
tų amžiaus, 10.7 nuošimčių bai
gėsi mirtimi arba buvo dalinai 
sužeisti visam gyvenimui. Tu
rintiems 16 ir 17 metų, kurie 
buvo sužeisti, 13.4 nuošimčių 
buvo užmušta arba visiškai su
žeista; 18-21 metų amžiaus gru
pės nuošimtis buvo 12.7.

Krautuvės atdaros kas vakaras iki 9 valandai

O

Kad tiktrai atrastumėt

(>l 
d

o&oo

o

$9.75

Lampos sykiu 
Skaitymui 
Lampos

ELEKTRINĖS ŠILKO
LAMPOS

Ant grin^ įPa-- 
statomos Lampos

IŠKIMŠTI SEKLYČIOS SETAI v
3 šmotai augštos rūšies Velour įvairiose
spalvose
3 šmotai, apdengti su Mohair
Šiame išpardavime
3 šmotai skuros setai
šiame išpardavime

su pastatymu. ‘

412.75 

$14.50
^Af{(Zstjilo pasta- 

. mos Lampos

c>

o

Oo

o

o
o
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Astuonių Metų Sukaktuvių
RAKANDU, PIANU IR PEČIŲ

IšpardavimaS
f *1

Abiejose Lietuvių Bendrovės Krautuvėse už labai nužemintas 
kainas, ant lengvų išmokėjimų.

CTįĮiH

M
T WO BIG ? 
STORES J 

CASH&CREDITg

musų Krautuves, eida
mi tikrai patėmykit šias 
iškabas/ant abiejų mu
sų krautuvių

Didžiausia eilė grojiklių Pi
anų, kurie buvo demonstruo
jami musų krautuvėse apie 6 
mėnesius tikrai kaip nauji, 
dabar parsiduoda žemiau pu
se kainos.

iiĮ»ir

$450 Pianas už...........
$575 Grojiklis Pianas^ už
$600 Gibjiklis Pianas' už
$650 Grojiklis Pianas už 
$850 Reproducing Pianas už 
Kimball Grojiklis Pianas už

$240 
$285 
$345 
$425 
$495

$89.50 
$168.50 

$39.75

ARŽUOLO MEDŽIO 
KAMODĖS 

Pilnos mieros, tvirtai 
subudavotos ir pališiuo-

‘T • $13.95

MIEGAMO KAMBARIO SETAI
Vėliausios mados, French Walnut medžio, gražiau
sios išvaizdos.
I.x>va su apvaliu galu

Chifforette
$47.50 
$45.00 
$59.50KamodeDR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tmno, 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

ŠILDOMI PEČIAI

5 šmotų valgomo 
kambario setas

*

Walnūt medžio, Queen 
Ann arba Audor mados, 
dailiai nubaigti, stalas 
ir 4 krėslai, šiame išpar
davime už $44.50

DIDŽIAUSIOS EILES ŠILDOMU PEČIŲ.
Rasite čia už žemiausią kainą

Alzacar minkštoms anglinis Pečius 
išpardavime tiktai
Crown ir šildomas Pečius
išpardavime tiktai
Moores Šildomas Pečius No. 141
išpardavime tiktai

$12.75 
$17.50 
$49.50 
$52.00 
$69.50

LABAI NUŽEMINTOS KAINOS 
ANT LENOLIUM

Felt Linolium į.. 10c

65c
Neponset $8.75

9x12 Wiltona Rūgs $14.75
$14.95

Felt Linolium

9x12 Armstrong Le- 
nolium Rugs^ po

$17.50
šiame
$24.50
šiame
$65.00
Šiame
S70.00 Crown kietoms anglims kūrenti Pečius
Šiame išpardavime tiktai
$95.00 Moores, mėliui, balti arba rudi, šildomi
iečiai No. 141 >

18x$6 
po 
25x54 
po
9x12 Bird’s 
Rūgs po

.7 ^u.t> w.w tmwvvA9Mm<v>iawnM..'i

AUTOMOBILIAI

Naujos mados išdirbinio automobiliai su dideliu atpi 
ginimu. Atidaryti ir uždaryti modeliai.

Wm. Landshaft r ■ .■ 1 ' * v- ■ *\.
• - ■ v • >

2336 Milwaukee Avė
Tel. Humboldt 0502

Bros.

KAURAI
27x54 aksominiai kairai

$1.95
9x12 aksominiai kairai

$27.50
9x12 Exmunster kaurai

$32.50
Yra šimtai iš kur 

išsirnkti

PLUNKSNŲ PAGAL-
. VIAI

18x26 colių, sverejitys 3 
svarus, tvirtu viršum, už
pildytos su paringtom 
plunksnom $1.45

$25.00 Alcozar Kukni- 

nis šildomas Pečius 
(Kitchen Heater) Spe-

ia'^ $14.75
Kaina

(Kaip iliustruotas)

VATINES KALDROS 
IK BLANKETA1 

$4.50 64x76 Vatines
Kaldros $2.95 
$6.00 66x80 Dubeltavi 
blanketai $3.95 
$15.00 tikrų Vilnų 
Blanketai jjj

PLIENINĖS LOVOS'

(Kaip ant paveikslėlio)

Pasirinkimas skirtimų $7.95
nubaigimų ir spalvų

p'honogra^

furniTURI

4177-83 Archer Avenue
Kampas Rkhmond St.

1922-32 So. Halsted S
Prie 19th Ph
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Šeši žmonės užmušti 
automobiliy

Užvakar automobiliai užmu
šė šešis žmones, jų tarpe du 
vaikus.

Policijos viršininkas Collins 
išleido naujų įsakymą policijos 
kapitonams areštuoti visus au
tomobilistus, kurie važiuoja 
greičiau negu 20 m. į valan
dą. Tai nežiūrint vyriausio 
miesto teisėjo Olson pareiški
mo, kad automobilistams turė
tu būti leidžiama greičiau va
žiuoti, nes didžiumoj atsitiki
mų žmonės žūsta ne tiek dėl 
greito važiavimo, kiek dėl ne
atsargaus važiavimo, ypač Į 
k ryžkelėse.

Tą pačią dieną, kurioj žuvo 
šeši žmonės, 200 automobilis
tų tapo areštuota už greitą va
žinėjimą. Teisėjas Olson pata
ria atsteigti išdavinėjimą areš
to slipų pagautiems automo
bilistams, kad kuomažiausia 
nesmagumo jiems darius. Bet 
tam priešinasi policijos virši
ninkas, kuris sako, kad jis 
areštuosiąs automobilistus ne
atsižvelgdamas teismų ir nors 
teismai juos ir paliuosuotų, tai 
vistiek padarys jiems nors tiek

nesmagumo, kad jie turės atei
ti policijos stotin, užsistatyti 
kauciją, o jeigu jos neturi, tai 
nakvoti šaltojoj ir paskui sto
ti teismam “Jeigu automobi
listas yra atsargus, tai jis grei
tai nevažinės, o jeigu jis greit 
nelaksto, tai jis gali sustabdy
ti automobilių už kelių pėdų,” 
sako policijos viršininkas.

bekreipiama, nes viskas rodo, 
kad jis yni “poor third” kan
didatas, stovys užpakaly kitų 
ir tikroji kova dabar eina tik 
tarp republikonų ir pažangių
jų — Coolidge ir La Fpllette.

važinėjimą girta būdama, o 
kita — už nederamą elgimąsi. 
Abi paliuosuotos už kauciją. 
Automobilius irgi buvo “sko
lintas” nuo tūlo brokerio.

Budavojimąsis tęsiasi
Per pirmą pusę šio mėnesio 

išduota leidimų budavotis na
mų vertės $13,021,000, reiš
kia, daugiau kaip po vieną mi- 
lioną dolerių į dieną. Tokiu 
budu namų budavojimas nė 
kiek nemažėja, bet dar nuola
tos didėja. Pasak žinovų, tai 
yra dėl brangių rendų. Esą 
žmonėms nusibodo mokėti 
augštas remias ir jie dabar 
budavojasi savo namus. Ir tas 
budavojimas esą tęsis dar il
gai po to, kaip rendos bus' nu- 
pigę. Darbininkų algos bus 
mažiausia $.50 į valandą. Tos 
augštos algos traukia namų 
budavotojus iš kitų miestų, 
taip kad darbininkų trukumo 
nejaučiama.

MAYORŲ SUVAŽIAVIMAS

Vakar įvyko Illinois mayorų 
suvažiavimas, kuriamo dalyva
vo 125 mayorai. .Jie taipjau ap
lankė Illinois produktų ir ga
minių parodą, kuri yra laiko
ma naujajame parodų triobėsy, 
660 .Lake Shore Drive. Paroda, 
kurioj yra išstatyta viskas, ką 
Illinois padirba, pagamina ar 
užaugina, užsidarys šiandie va
kare.

Elėj prie N. Franklin St. 
tapo rastas lavonas kanadie
čio Bay Knight. Manoma, kad 
jis pasimirė nuo munšaino.

Trys Forrestville viešosios 
mokyklos vaikai susirgo rau
pais. Delei to visi tos mokyk
los vaikai ir mokytojai bus čie- 
pijami.

Prof. Alfred Law.rence Hall- 
Quest nesenai pareikalavo per- 
skirų nuo savo pačios, kadangi 
ji susirado kitą meilužį ir da
bar su juo gyvena. Kadangi jis 
bandė tą meilužį ir savo pačią 
apsaugoti, tai laikraščiai daug 
rašė apie tai. Pittsburgho uni
versitetas, kuriame jis profeso
riavo, dabar pareikalavo kad jis 
rezignuotų. Esą, tas “skanda
las” galys pakenkti universite
tui.

ALPA
Bohemian Importuoti Apyniai su 

Salyklu, setas $1.00.
Galima pada
ryti turtingą 
gerą gėrimą. 
Mes turime vi
sus kitus apy
nius ir salyklą 
ir skystimų iš- 
sunkimus. Klau
skite jusą gro- 
serninko.

PAVIS VĖL CHICAGOJE

Demokratų kandidatas į pre
zidentus John W. Davis vėl 
apsilankė Chicagoje ir užva
kar kalbėjo Auditorium teatre. 
Jis ypač puolė republikonus ir 
reikalavo “teisingumo” valdžio
je. Bet į jį daugiau domės ne

/— 1 . ■ ................
Phone Boulevard 9641

A. KAIRIS
Murinimo ir budavojimo generalis 

KONTRAKTORIUS
3352 So. Halsted S t., 

Namai 3356 Lowe Avė.

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

Smulkios Žinios
Chester Bogas, 7 m., 3131 

W. North Avė., važiavo dvira- 
.čiu su savo broliu Mihvaukee 
gatvėje. Ant dviračio užbėgo 
automobilius ir Chester gal 
mirtinai liko sužeistas.

James Williams, federalinis 
narkotikų agentas, liko* nušau
tas negro John Boyd pastaro
jo namuose 3230 Indiana Avė. 
Negras, kuris yra narkotikų 
vartotojas, pabėgo.

Charles L. xHutchinson, ban- 
kierius ir įsteigėjas Dailės In
stituto, kuris pasimirė keletą 
dienų atgal, visą savo kolekci
ją brangių piešinių paliko Dai
lės Institutui. Taipjau paliko ne
maža turto Institutui ir kitoms 
įstaigoms — universitetams, li
goninėms, draugijoms ir t. t.

Lloyd Edens, 27 m., 740 E. 
36 St., invalidas, tapo areštuo
tas už elgetavimą. Policija sa
ko, kad jis elgetaudavo apie tea-
trus ir prisistatydamas karo
veteranų surinkdavo kas vaka
rą po $100.

Chicagoje dabar laikoma yra 
laikraščių leidėjų konvencija, 
kurioj dalyvaus keli lakstan
čiai leidėjų ir. spaustuvių savi
ninkų.

Alpa Malt Eitract Co.
2428 W. 47 St. ’

• Phone Lafayette 1104

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

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

Telephone Lafayette 4543
,im 1 i ■ ■ i . /

Dvi moterys • tapo sugautos 
važiuojant automobiliu 50 m. 
greitumu. Suimtos jos tuojaus 
pakvietė policistus šokti gatvė
je. Nuvežtos į policijos stotį ir
gi kvietė policistus šokti. Vie
na tapo apkaltinta už greitą

Jos. F. Sudrik Pianu Krautuve
3343 So. Halsted Street, Chicago, III.

AUKŠČIAUSIAS NAMUOSE MUZIKOS IŠTOBULINIMAS

Bru ns wick - Radiola
I

Kaina $190.00
ir brangiau

Atydai namų jėškotojams
Mes pastatysime ant jūsų loto gra
žų 5 kambarių mūrinį bungalow, 
$1000 įmokėti, išmokėjimais $4400 

A. & P.CONSTRUCTION CO.
936 W. 79th St. arba telefonuok 
1320 E. 79th St. Stewart 6584 

v—... , i -
Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

Jau atėjo Kultūros 
No. 9.

Kaina 30c.
Gaukite Naujienose
1739 S. Halsted St.

Jei dar neturite apšildymo 
reikmenų savo namuose

Įsidėkit dabar, kol dar oras nėra šaltas. Nelaukite iki paskutines minutos. Pašaukite 
mumis telefonu arba ateikite į musų ofisą su jūsų planais arba skėčiu, musų namų apšil- ♦
dymo įrengimų inžinierius suteiks jums visus nurodymus ir kainas. Jis taipgi nurodys 
jums visą darbą ir parodys kaip reikia padaryti jį. Visas informacijas suteiks dykai.

Naujausi lietuviški Rekordai po 75c
16005—“Dūdelė” ir “Godelės” Vanagaičio komp. 

dainuoja tenoras K. J. Kriaučiūnas.
16004—“Dzimdzi-Drimdzi” ir “Futbolas”, A. Vana

gaitis ir J. Olšauskas juokingas monologas.
16002—“Vestuvių maršas” ir “Klerneto polka”, Co- 

lumbios lietuvių orkestrą.
16001—“Kam Šerai žirgelį’’ ir “švintant Aušrelei” 

dainuoja tenoras J. Ramanauskas.
16000—“Atvažiavo sveteliai” ir “Į Beržyną eina 

Ona” dainuoja baritonas Kast. Sabonis.
26024—“Pamylėjau vakar” ir “Vai varge, varge” 

dainuoja baritonas Kastas Sabonis.
26025—“Mažas mano yra stonas” ir “Iš tėvynės va

žiuojančio” dainuoja K. Sabonis.
K4237----- “.J onas Šmikis keliauja namon” ii- uMau-

šiaus kelione”. Juokingas dialogas Plienuno 
ir Lušnakojo.

R9797—“šią Nedelėlę” ir “Jau kad augau”, dai
nuoja tenoras Mikas Petrauskas.

E2392—“Sveiki Broliai dainininkai” ir “Ko Liudyt 
Sveteliai”, dainuoja tenoras M. Petrauskas.

E4238—“Jaunimo polka” ir “Rūtų Darželis”, groja 
Cohimbios orkestrą.

E2653—“Mano mylimoji” ir “Saulei nusileidžiant” 
valcai, groja Columbios orkestrą.

E2652—“Raseinų polka” ir “Kazokas-valcas”, gro
ja Armonikų solo.

E2527—“Linksmybė” ir “Išdykus mergaitė”, polkos, 
groja Militare orkestrą.

Naujausi Voleliai — Music Roll dėl 
Player Piano lietuviška muzika, 

puikiai groja.
109—Marcelės polka-šokis ...................................... 70c
108—Tu mano mieliausia, polka .........   70c
10.7—Ak likie sveikas, su žodžiais ................... $1.00
106—Skamba Kankliai ir Trimit......................... $1.00
105—Helenos polka-šokis ............................................. 75c
104—Kregždelė, valcas .......................................... 85c
103—Aukso ir Sidabro polka ..............................  85c
102—Keliaujantis Blekorius .................................. 75c
101—Majio brangusis, polka ........   75c
100—Sunku man gyventi, daina ......................  $1.00
98—Baltas Kareivis, šokis .............................. 75c
97—Nekaltybė, valcas .......................................... 75c
95----- Gegutės valcas ..................     75c
94—Balta Petcliuškė, polka ...............   75c
89—Ant kalno karklai siūbavo ....................... $1.00
77—Strazdelis, Petrausko ..........   $1.00
74—Atneš dedas Kukulių vied.............................. $1.00
70—Birutė, Petrausko daina ........................  $1.00
69—Tautiškoji daina, Sosnausko ....................... $1.00
68—Kur Bakūžė Samanota, Šimkaus ........... $1.00
66—Oi tu Jieva, Jievuže .................................   $1.00
60—Laiškas pas Tėvelį ............... '.................. $1.00

Užsakymus į kitus miestus išpildome, pasiun- 
čiame paštą rekordus ir volelius, lėšas pasiuntimo 
apmokame. Visados kreipkitės j mano krautuvę, o 
rasite greitą ir mandagų patarnavimą.

Esam distributoriais Gulbransen’o ir Artonia Registruojančių pianų. Parduodam 
visiems ant lengvų išmokėjimų fabrikos žemomis kainomis be agento komišino.

Gera piano muzika su Gulbransen. Jei 
manai pirkti pianų, pamatyk mus pir- 
miaus, sučėdysi daug pinigų ir gausi tik
rai gerų pianų, ant lengvų dalinu išmo
kėjimų.

Senų Phonografų ar Pianų priimam kai
po dalinu jmokėjimų.

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

Mes paskolinsime jums visus rei 

tingus instrumentus įdėjimui ap

šildymo reikmenų dykai.

Jei jys dabar neturite pinigp už

mokėti už visą namy apšildymo 

įrengimą, mes priimsime dalį 

{mokėjimo, o kitus mėnesiniais 

išmokėjimais. Veikite dabar, su- 

tupykite pinigų ir nesirūpinkit 

daugiau.

Mes taipgi turime pilną pasirinkimą plumingo prieinamomis kainomis. Mes užtikriname 
jums gerą patarnavimą.

Viską jtą tik pirksite iš musų kompani

jos, jei nebusite užganėdinti, mes per- 
mainysime tavorą arba pinig-us grąžinsi

me. Tai yra musų motto daryme biznio. 

Duokite mums pabandyti, arba klauskite 

savo kaimynų, jie pasakys jums tą patį, 

ką mes sakome laikrašty.

Mes dastatome tavorą į visas dalis miesto ir priemiesčius. Musų trokai eina tris syk į 
savaitę į So. Chicagą, Whiting, East Chicago, Hammmond, Ind. ir Gary, Ind.

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

M. LEVY & CO
State ir 22nd Streets

Telefonas — Calumet 0645 — Calumet 1692

Atdara kasdien iki 8 valandą vakare 
Nedėlioj iki 1 valandą po piety
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Laukiama Požėlos
Apie lapkričio 10 d. Požėla bus 

(’hicagoje. Pirmos ristynės 
su Bancevičiunii .•?: A '

Kada šios bylos pasibaigs, tai 
dar sunku pasakyti, nes dar ga
lo nematyti, kadangi abi pusės 
turi pinigų.

PRANEŠIMAI ASMENŲ JIESKOJiMAI

iš keisčiausių nutarimų

Jau tikrai patirta, kad Po- 
žėlos-Bancevičiaus>. .ristyhes ’ į- 
vyks apiie vidurį * -ateinančio 
mėnesio. Tai bus, galima sa
kyti. pirmos svarbios ristynės 
tarp lietuvių.

Praeitais metais Pbžėlofe su 
Bancevičium ristynės išjudino 
publiką. Matomai," jiemdviem 
vėl teks atidaryti tikrąjį risty- 
nių sezoną ir šiemet.

Tai bus tokios ristynės, ko
kių chicagiečiai senai laukia..

. * —Kep.

NAUJO LIETUVIU 
ŽVAIGŽDĖ

Chicagos 
buvo ris- 
svetainėj,

žinomų jau lietu- 
Konstantiną La

visi liko nuste-

per tuos 20 metų yra gerą nu
veikusi. Ant vietos kilo klau
simas, kas tą istorijos paga
minimo darbą atliks. Nutarta 
tą darbą pavesti nutarimų raš
tininkui. Tai čia pasirodo Vie
nas
vien dėlto, kad kol tas darbas 
bus pradėtas
įvyks dveji draugystės valdy
bos rinkimai ir nežinia kas ta
da liks nutarimų raštininku. 
Kad draugystė ir žinos ką iš
sirinkus už nutarimų raštinin
ką, bet turėdama tokį keistą 
nutarimą nė pati draugystė ne
žinos kuris raštininkas turės 
tą darbą atlikti: tuo laiko raš
tininkas ar buvusis? Del tokio 
keisto nutarimo toks svarbus 
ir kartu garbingas sumanymas 
gal ir visai nueiti niekais. Nors 
nutarimų rasi, apsiimdamas tą 
darbą draugystei ir pareiškė, 
kad jau raštininkavimo dienos 
yra suskaitytos, 
jų mėnesių bus 
rinkimai, bet į 
dos neatkreipė 
tarimas pasiliko

Toliau sekė 
ligonių ir tarimai suteikimo 
pašelpos. Tuo šis trumpas su
sirinkimas iii užsibaigė. Įplau
kų buvo $59.25, išlaidų — 
$48.46. Viso draugystės turto 
yra $8,098.13.

Ig. Žilinskas, rašt.

dirbti, tai dar

nes už dvie- 
nauji valdybos 
tai nieks 
ir keistas 
nutarimu.
raportai

tarimai

atv-
nu-

nuo

Pereitą panedėlį 
lietuviai, tie, kurie 
tynėse p. Mtldaž io 
turėjo progą pamatyti naują
lietuvių žvaigždę asmenyje 
\\alterio Juzėno. Jis paguldė 
Į 17 minučių 
viams ristika €

Bouche.
Ino ivvkiu

binti, o ypatingai I musų lietu
viai ristikai. Vienas iš lietuvių, 
Juozas Bancevičius ištikrųjų 
supyko ir reikalauja, kad Ju
zėnas su juo persitikrintų, bet 
kol kas p. Juzėnas atsakymo 

jis nori pirma su 
,,lietuviais persi- 
pVie Bancevičiaus

kaip žihonfjįi, 
nuo senai niekam neduodavo 
giliuoti ir taip pat aut Juzėno 
jis griežia dantį.

Iš kur p. Juzėnas atsirado, 
Bar neteko patirti. Mes sužino
sime ir visiems pranešime, 
kis žingeidus žmogus.

—Jonas.

GAIDIENĖS BYLA ATIDĖTA 
IKI GRUODŽIO 29.

Kitos lietuviu bylos.

neduoda
“mažesniais'
tikrinti, o
dar nemano kibli

Banccvičius, 
senai

Prie to paties teisėjo buvo dar 
ir kitos lietuvių bylos: p-lė Ber
ta Baukiutė skundė savo švoge- 
rį (buvusį) už sumušimą. Skun
dėja pasakojo, kad jai švogeris 
Jonas šeštokas uždavęs per aki
nius ir ji labai, išsigandus, dvi 
dienas gulėjus lovoj.

Teisėjas jos skundą išklausė 
ir atrado Joną šeštoką kaltu ir 
nuteisė $25.00 pabaudos ir 500 
dol. “peace bond.”

Pirmyn .Mišraus Choro Eglė Žalčių 
Karalienės dainų repeticijos įvyks 
sekmadienį, spalio 19 d., 2 vai. po 
pietų, Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė., dainininkai malonėkite susi
rinkti laiku. — Komitetas.

Generališkos repeticijos Eglė. Žalčių 
Karalienė įvyks antradieni, spalio 21 
d., Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė., 7:30 vai. vak. Visi daininin
kai ir lošėjai malonėkite susirinkt lai 
ku. ' — Komitetas.

Nedėlioj, Spalių 19 d. 7:30 įvyks 
prakalbos su giesmėmis. Bus kalbė
tojai. Malonėkit visi ateiti j 816 W. 
31 St.

Ir gi tą pačią dieną turėjo sto
ti Deneika vs Žakas.

PAJIEŠKAU savo sunaire Antano 
Kuzo, 21 metų amžiaus, kuris 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 išsiilgopi, 
norėtume nors pasimatyti.

Tėvai
MYKOLAS ir ONA KUZAS, 

4436 S. Artesian Avte. 
Chicago, 111.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
***<wvw>z^**^'^*<**>^<*^W*w**<S***^#^Z^M*««WX^%**^*»**^«r- ,̂*w»*-^%>-W* 

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chįcagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunhe 
Roofing Co., 3411-18 Ogden Avė., 
Phone Lawndale' 0114.

ĮIEŠKO DARBO
PAJIŲSKĄŪ .vietos už. vargoninin

ką aš esu senas žmogus ir seno k ra
jaus vargoninnkas, bažnyčios chorą 
apsiimu vesti teisingai įr esant reika
lo naujus mokyti, žinoma už teisin
gą atlyginimą. Jeigu kur reikalin
gas, meldžiu atsišaukti po šiuo ad
resu: Paul Backovitch, P. O. Box 418, 
Divemoh,' F1F. .

REIKIA-DARBININKŲ
—----'į- - - ---■* - - - tr- -■

; r MOTERŲ
hEPKIA lietuvės merginos 

pAtatnąyimųi . prie stalų kata
likų *restpurącijoj ir valyti 
augštšį f kambarius.

718 W. Adams St.

ISRENOAVOJIMUIPA IEŠKAU savo sesers Monikos 
Jankauskienės, po tėvais Urvakaitis 
iš Lietuvos paeina Kauno rid., Tel
šių anskr., Lūkės parap., Rudupių so
das. Turime žinią kad Juozapas Jan
kauskas mirė Lietuvoje, todėl prašau 
atsišaukti sekamu adresu:

JIEVA GEČIENĖ
3429 So. Leavitt St., Chicago.

PAIEŠKAU savo brolio Jono Dė
dino. kuris pirmiau gyveno Mass. 
valstijoj ir kuris paeina iš Lietu
vos Matulių kaimo, šakių parap. 
Aš Agota sesuo turiu svarbų rei
kalą ir meldžiu atsišaukti šiuo ad
resu:

Agota Sakalauskienė . 
8933 Houston Avė., So. Chicagp, Iii.

PAIEŠKAI! siavči^jirąugo SiUvėst 
ro Balčiūno/’ 
šydavom laiškais. J iš tarnavo Ame- 
f-ikos kariuomenėj, pabaigęs tar
nauti išvažiavo i Philadelphia pas 
savo brolį ir nuo to laiko nežinau 
kur jis yra. Buvom gęri draugai 
ir noriu kad atsišauktų šitokiu ad
resu: Luies Yurgaitis.

1500-2 W. 62 St., Chicago.
EMILIJA JANkĖLIUNIENe apie 

2 metai atgal gyvenusi 3406 So. 
Union Avė., Chicago, malonės atsi
šaukti reikale brolio Jurgio Nor
kaus, 84 Crystol St., Brooklyn 
(East New York). N. Y. ir sesers 
Sušinskienės, 636 Driggs Avė., 
Brooklyn (williamsburg), N. Y. 
P. Sinkus, 3430 Emerald Avė., Chi
cago. w'

FLATAS 4 ruimų rendąi gana pa
togioje vietoje ir su visais tinkamais 
įtaisais — kampiniame name Brigh- 
ton Parke.

Kreipkitės ,r ,
STANISLOVAS STOLIAVSklŠ

2806 Blue Island Avė. i ■ 
Tel. Canal 6772

Garfield Park L. V. ir M. Pašel- 
pinio Kliubo balius neįvyks, kuris 
buvo rengiamas subatoje, spalio 
18 d., John Engcls svetainėj. Sve
tainė tapo valdžios laikinai užda
ryta, todėl ir balius liko atidėtas. 
Laikas bus nuspięstas kitame susi
rinkime. —Komitetas.

RENDAI 5 (kaihbarįų. flatas
47 St ir Ashland Avė. •

Gera ^įeta dėl xdakiaTo advoka
to arija j' ąkyšer^8-Ahisaukite.

. S/'Hąlsted St.
., ' ;,Tel{j Yards 4487

Bet Deneikiui neatgilankius 
teismas bylą išmetė.

Vakar viename iš teismų buvo 
tokia byla. Tūlas musų tautie
tis, gyvendamas toli vakaruose, 
kokiu tai misterišku bu du pa
puolė prie 29 ir Wabash gatvių. 
Ir tai buvo apie 4 vai. 40 minu
čių ryte. Jis ten bevaikščioda
mas, papuolė į juodukų tvirka- 
vime namą.

Policijai užklupus visi liko a- 
reštuoti, kartu ir musų lietuvis.

Teisme namų savininkai užsi
mokėjo po $25.00. Tautietis 
baltveidis buvo toj byloj kaipo 
liudininkas. Bet štai pats teisė 
jas pradeda kamantynėti “liudi- 
ni’nką.” Kaip jis papuolė į tuos 
namus, kur jis gyvena, kur dir
ba. Jis pradėjo mikčioti ir ant 
galo nemokėjo pasiaiškinti. Tei
sėjas susiraukė ir pasakė: Jšį 
kartą $25.00.”

Lietuvos 
susirin-

19 d., 1

Cicero. — Draugystė 
Kareivių laikys mėnesinį 
kimų sekmadieny, spalių 
vai. po .pietų, Lietuvių Liuosybės 
svet. Draugai bukite visi ir laikų; 
taipgi nepamirškite ir naujų narių 
atsivesti. Turime galybes reikalų 
svarstyti, būtent, prisirengti prie 
busimo maskinio baliaus ir t. t.

—Sekretorius K. D.

Draugystė Lietuvos Kareivių da
lyvaus' in corpore L. R. R. 'Kliubo 
koncerte. Draugai dalyvaukite šeš
tadieny ir sekmadieny, 18 ir 19 
spalio. • —Sekretorius.

Liet. Evan. Liut. pašalpos drau
gystės mėnesinis susirinkimas bus 
nedėlioj, spalio 19 d., M. Meldažio 
svetainėj, 2 vai. vak.. nes papras
tose mųsų susirinkimų dienose 
įvyksta musu 
Visi nariai turite 
turime aptarti 
dalykus.

mųsų susirinkimų
i rengiamus vakaras, 

atsilankyti, nes 
rengiamo vakaro 

—Raštininkas. APSIVEDIMAI

PIAJ1EŠKAU gaspadinės prie 
namų darbo ir prižiūrėti dvi 
mergaites.

3620 S. Hoyne Avė.
K. Šimkaitis

RENDAI štoras Bridgeporte, 
gera vieta visokiam bizniui, ren- 
da pigi. Pasinaudokite proga. 
Kreipkitės prie savininko.

5252 Artesian Avė.

REIKIA merginų prie darbo 
saldainių dirbtuvėj, 35c. j va
landą. Nuolat darbas.

Glidden Food Products Co. 
2670 Elston Avė.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS tuščias . kamba

rys vienam vyrui. Reikalingus ra
kandus savo turiu. Vieno kamba
rio pilnai neužteks. Kas turite daug

J IEŠKAU senyvos antHeviesj kuri 
mokėtų ir norėtų ^rižlųr^L U mė
nesių kūdikį. Dutoiiu gyvenimą, 
valgį ir primokėsiu sulig sutarties.

856 W. 122 St.
'lel. Pullman 7219

! vietos, o rakandų neperddug, grei
tai praneškite laišku aprašydami

gilną kambarių padėtį. Naujienų 
kyrius, 3210 S. Ralsted St. No. 
166. REIKIA vidutinio amžiaus 

moteries arba merginos, prie 
namų darbo, kuri myli vaikus. 
Atsišaukit: 4805 Vincennes A v.

Tel. Atlanti^M12, 
Mrs. Wjesman.

■ _____________________________

K

Lietuvių Moterų ir Vyrų Pašel- 
pinis Klįubas laikys savo susirin
kimą sekmadieni, spalio 19, 2 vai. 
po pietų Mark White S<|. salėj. 
Narės ir nariai kviečiami visi at
vykti susirinkimai!, nes bus daug 
svarbių reikalų ir rinkimas darbi
ninkų baliui.

Nut. rast. E. Jozaitienė.

APSIVEDIMUI. Tikus, linksmas 
vaikinas 40 metų noriu susipažint su 
mergina* nuo 35 iki 45 metų amžiaus, 
arba našle su mažais vaikais. Gra
žumas nereikalingas, tiktai doras gy
venimas. Aš gerai uždirbu ir visa
da. f 
adreso: M. Rinkevich, 2538 Southport 
Avė., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI ruimas vienam vyrui ar 

n j . -v. . ., . v., i dviem. Ruimas garu* apšildomas su
Daugiau žinių gausit ant šito, visais parankamais ir modemiškas, 

prie mažos šeimynos.
Kreipkitės

6340 So. Albany Avė. 
1 lubos

Jau kartą buvo Naujienose 
rašyta apie Zofijos Gapshienės 
ir p-lės Viktorijos Gapšiutės by
las Jos yra patrauktos teisman 
tą “disorderlv comiuct” — peš- 
tyhe^ lant gatvės, kurios Įvyko 
porą mėnesių atgal. Jas gina 
advokatas p. Ambroziiis

Jas skundžia Helen Rogers ir 
Meskin (Meškauskienė) už su- 

! mušimą ir bėrimą pipirų i akis.
V įso prieš p. Gapšienę ' yra 

trys bylos.
Pirma byla buvo RodgOrs vs 

!5ophie. Gapshis Jh'ieš teisėju Ha-. 
ward Hays, 1106 kambary mies
to romuose, spalio 13 d. Teisė
jas paliuosavo p Gapšienę no at
sakomybės (teismas už “disor- 
derly eonduet)”.

Tą pačią dieną įvyko ir ant
ra byla Meškiu v§ Gapshis. Ka
dangi teismu yra dvi atskiros 
bylos motinai ir dukteriai, teis
mas to nesuprantęs, ant greitų
jų bylą perkratęs, nubaudė, kaip 

i p. Gapšienę, taip ir p-lę Gapšiu- 
itę po $100.0G baudos. Bet p. 

<1, MaluiauSkiolGapši®nė® ^^atas p. Ambro- 
Ualsted gt. Pirm.'*ll,s kart" su “avokata Dona- 
atidarė susirinki-:hlle n,esutlko s“ "“^preialžm ir 
po pietų, šis su-'irelkal- ‘W> Perklausingjimo; 

nariais neskaitlin- buv0 Jlems Paskiręs die-
j ną saviems argumentams ant 
| spalio 17 dienos
I Spalio 17 dieną atėjo teisman 
p. Gapšienė su p-le (lapšiute ir 
savo advokatais, taipgi atėjo ir 
kita pusė su savo advokatais, 
kad nedavus šiems (Gapšienei) 
prašyti perk ratinėj i mo bylos.

|Nors abiejų pusių advokatai su
sirėmė gana stipriai, Gapšienės 

. Teisėjas IIoward 
iHays pripažino, kad jis negalė
jo abiejų bylų ant karto klausy- 
* ti, ir paskirė. 29 d. gruodžio dė
lei galutino apsvarstimo.

I Reiškia p. Gapšienė vieną by
lą laimėjo, bet ją laukia dar ki

lta byla P-as Ambrozius bekal- 
Audito- ikė'hmtas apie šitą bylą su Nau-

Pranešimai
Kas, - ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

nes

Lietuvių Rateliuose
18-tos Gatvės Apielinkė

DRAUGYSTĖS PALAIMIN
TOS LIETUVOS VEIKIMO

KASDIEN jus galite prisira
šyti prie NAUJIENŲ SRUL- 
KOS ir turėtumėt prisirašyti 
tuojau, jei dar nesate prisirašę. 
Dėdami kas savaitę po dolerį- 
kitą,'nei nepalėniiykit, kaip sūši- 
dėsit užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.
' NAUJIENŲ SPULKA,

1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Maskaradų Balius. Rengia L. M. 
D. Aido Choras, Nedėlioj, spalio 19 d., 
1924, Chas Strumilo svet., 158 E. 107 
St. Roseland, III. Pradžia 7 vai. vak. 
Grupėms tik bus duodami preisai vie
nodais drabužiais apsirengusiems. To
dėl meldžiam Maskaradų mylėtojus 
kuoskąitlingiausiai atsilankyti.

— Komitetas.

ĮIEŠKO PARTNERIŲ
PASIRENDAVOJA kambarys

Brighton Park; šviesus, šildomas* arti

Trumpas mitingas, 
nutarimas

Keistas

Draugystė Palaimintos Lie
tuvos laikė mėnesinį susirinki
mą spalio 12

l'r. Baeevice 
mą apie 1 
si rinkimas 
gas buvo, bet ir trumpas, nes|

RINKIMŲ KAMPANIJA
Draugai, kurie nogėtumėte platin- 
La Follette rinkimų Agitacijos Li

teratūrą, tai galite gauti
AUŠROS KNYGYNE, 

3210 S'o. Halsted St., Chicago, Iii.
Cicero. — 10 metų apvaikščioja

mo koncertą, rengia Lietuvių Rau
donos Rožės Pašelpos Kliubas iš 
Cicero. Įvyks subatoj, spalio 18 d., 
Lietuvių Liuosybės svet., llth St. 
ir 49th Ct., Cicero, lll.Subatoje bus 
koncertas ir šokiai, nedėlioj — šo
kis. Kviečia visus.

—L. R. R. Kliubas.

ti

: Draugystės Lietuvos 
mėnesinisK susirinkimas i:..e nt Mftl’k

301h lt 
visos 
labai

Tautiškos
Dukterų i 
jvyks nedėlioL iįĮftbalio 19 d., 
White SiĮtinre “ Knyg.Vhe, L 
Halsted gatvės. Malonėkite 
narės atsilankyti, kas yra 
svarbių reikalų. —Vaidyba.

įvyksJaunosios Birutės mitingas 
nedėlioj, spalio 19 d., Feilovvsbip 
svet., 831' W. 33 PI., pradžia 1 v. 
po pietų. Klasiškų šokių ir Teat
rališko Skyriaus repeticijos pra
džia 12 v. Į šį susirinkimą malo
nėkit atsilankyti tėvai, sūnus ir 
dukters. Taipgi bus priimami nau
ji nariai. Musų veikime atsiranda 
labai svarbių projektų.

M. M. Yuodis.

$1,500,000,000 — STEBĖTI
NI FAKTAI!

REIKIA PARTNERIŲ
LAIMĖ PIRMESNIAM . 41 . .. . . . — .

Reikia žmonių, kurie nusimano apie <icl ‘."'■'f'!1! art«>
automobilių ir kas milėtų tapti tur
tingu. Atvažiuokite ištirti didelį iš
radimą, ištyrimas dykai. Labiausiai 
kviečiami inžinieriai, advokatai, amat- 
ninkai ir biznieriai ir kurie iš pama
tymo gali atskirti gerą nuo blogo.

r- VAN’. BO»CH AUt MV)TOR 
INVENTOR,

Del informacijų atvažiuokit 
11446 Front Str.

Cottage Grove karas No. 4 iki
Str. pirmas Str. į vakarus.

Telephonas Pullman 0657

vedusios poros, prie mažos šeimynos. 
(2 lubos)

. 2522 W. 39th Place

115

RENDON kambarys dėl 2 yaįki- 
nų arba dcl vieno, su vairiu arba 
bo iftilgio. Taipgi reikalingas drau
gus dėl gyvenimo.

M. MESINSKA,' 
1624 Keenon St., Chicago

1 lubos iš užpakalio

RėlKAtlNGA vciterka, jau
na mergina.

Phofne Yards 1711.
148 W. 69 St.

REIKIA DARBININKU
„ y yru

REIKALINGAS vyras su pini
gais į biznį. Skubėk, nes praleisi 
amžiną progą. Patirsite ant vietos.

Ateikit panedėlio vakare 
5:30 lig 9 vai.

Anton Jaukas
1621 So. Union Avė.

RASTA-PAMESTA

nuo

1 IŠSIRJ5NDAVOJA labai gružus 
front nulinis, elektros šviesa ir vi
si patogumai. Gali būti du drau
gai arba ženola pora. Kas ndrėtų 
su valgiu, tai kaštuos tik $8 į sa
vaitę, be valgio pagal sutarimą. 
Klauskite Mrs. Gaęlcjkienės 

1608 S. Halsted St.

REIKIA gero lieutvio vedusio 
vyro, darbas pieninoj, turi gy
venti toje pat apielinkėje. čia 
gali išsidirbai amatą. Atsišau
kite po pietų arba vakarais: Cen
tral Dairy, 2919 S. Union Avė.

užsibaigė apie 2:30 po pietų, j 
Buvo skaityti mėnesinio ir ext- 
ra susirinkimų protokolai, ku- 
i ir liko priimti. Drg. Tamke- 
viėe pranešė, kad ant 1925 me
lų rengiamo pikniko yra “Jus- 
tice Park” daržas paimtas 14 
d. birželio. Kadangi iš Vilniaus 
vadovavimo komiteto sureng- . 
lojo “Mąss įMeeting” delegatų Iboniėjo. 
susirinkime nebuvo, tai Tam- 
krvičo pranešė, kad mitingas 
buvo skaitlingas ir padarė Į 
susirinkusius gerą įspūdį ir 
kad aukų surinkta $400. Chi
cagos Lietuvių Auditorijos at
stovui Į laiką nepribuvus, taip
gi d. Tamkeviče apie .____
rijos padėlį pranešė, kad gold J)asa^ šiaip:
Bonai yra sparčiai ir sekmin-^ 
gai pardavinėjami ir likimąsi, 
kad iki žiemai namas slatvti 
bus užbaigtas. Pribuvęs atsto
vas Meškauskas draugystei pri- 

is ir pareiškė, 
jisai dar pridė- 
bonų nuošimtis 
d. spalio mėne- 
sumanimas, ku

ris ir liko priimtas, kad Audi
torijos atstovas paimlų Audi
torijos salę <tel baliau^ pami
nėti Draugystės Palaimintos 
Lietuvos 20 metų gyvavimo su
kaktuves, kurios pripuola 1926 
metais. Po to byla sumany
mas, kad tam paminėjimui bu
tų sutaisita ir 
gystės .storija,

šeštadieny, Spalio 18 d., Keistučio 
Kliubo Dramos Skyrius stato scenoje 
puikų veikalą “KARALAITĖ TIKRO
JI TEISYBE”. Lošimas įvyks Mc- 
Kiniey Park svetainėje, prie 38-tos ir 
Western gatvių. Pradžia lygiai 7:30 
vai. vakare.

Visus nuoširdžiai kviečiame kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti.

— Renginio Komitetas.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos valdybos susirinki
mas jvyks pirmadienį, spalio 20 d. 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė., 
7:30 vai. vak. Visi valdybos nariai 
malonėkite susirinkti liaku.

— X. Saikus.

kad prie bonų 
jei. $1.26, nes

“Gaila, kad lietuviai už menk
niekius pešasi — abiem pusėmis 
kaštuos daug pinigo. Lietuviai 
pasirodys nekaip. O kad paklau
sus katras teisingas, tai yra sun
ku pasakyti. Moters susipešė 
dėl liežuvių ir šiandie beveik vi
są Bridgeportą užinteresavo sa
vo paskalais ir peštynėms. Gai
la ir labai gaila, kad luta pusė 
ima svetimtautį advokatą, todėl 
sunku su juo susitarti ir sunku 
bes i pro vejančius taikinti. Sve
timtaučiai mato pinigą ir nenori 
paleisti ,nė pamesti.” f / <

Iš kitų pašalinių teko girdė
ti, kad toj byloj daug trįųsiasi 
“f a k tarka” Bessie, kurios žo- 

minėtos drau- džiai ir manerai spadoji yra ne
ką draugystė leistini. y į, '

NORTH SIDE. — Linksmą balių 
rengia North Sides Draugijų Sąryšis 
palaikimui Viešo Knygyno, nedėlioję, 
spalio 19 d„ Liuosybės Svetainėje, 
1822 Wabansia Avė. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Vietos ir apielinkės lietuviai, jauni 
ir seni visi atsilankykit j šį balių. 
Tai bus vienas smagiausių balių ku
riame smagiai laiką praleisifc.

— Komitetas.

ST. S H A R LES, ILL. — šeštadieny 
spalio 18 d. įvyks prakalbos. Kalb.ės 
Dr. Graičunas ir kiti. Vieta — šve
dų bažnytinė svet., Indiana ir 4th St. 
Pradžia 7 vai. vak.

Taipgi ton pat 2 vai. po piet bus 
vaikams pamokslas lietuviškai.

— Komitetas.

susi- 
s Balio

pr-jos Lietuvos Ūkininko 
rinkimas įvyks sekmad'nnj. 
11) d.. Meldažio svetainėj, 2*M2 W. 
23rd PI.. 1 vai. po nielų. Visi na: 
riai kviečiami atsilankyti, taipgi 
ią>|.-i-hfHeji? prisirauti. V-j-Valdyba.

Liet, ’l'eatr. Dr-stė Sv. Martino 
laikys savo bertaininį susirinkimu 
šeštadieny, spalio 18 dieną, 7:30 
vai. vakare, šv. Jurgio parapijos 
svetainėj, 32 PI. ir Auburn Avė. 
Nariai draugijos kiekvienas priva
lo pribūti ir aptarti draugijos svar
bius reikalus. —P. K., rašt.

Oficialčs skaitlinės pažy
mi, kad Jugtinės Valstijos 
yra šalis, kuri kenčia indus
trinį nedateklių kiekvieną 
metą 1,500 milionų dolerių 
iš priežasties neišgydomų 
ligų. Viena iš dešimties li
gų galima Surasti skilvyje. 
KpmeKskilvis ir abelna svei
kata yra priežastis, Trinerio 
Kartusis Vynas suteikia 
puikias pasekmes,, Mr. A. M. 
Markowski, R, F. D. 3, East 
Syraeuse, N. Y., savo rašy
tame laiške, kurį mes gavo
me spalio 1 dieną, rašo: “Per 
7 metus aš vaitojau Trinerio 
Kartųjį Vyną, tai yra pir
mutines gyduoles pasaulyje 
dėl visų. Aš pagelbėjau dau
geliui musų šeimynoje ir aš 
išreiškiu savo padėką už šią 
didelę pagelbą”. Mr. Mar- 
kowski labai teisingai paste
bi, kad tos gyduolės pagelbs
ti. Yra suteikiamos paste
bėtinos pasekmės atsitiki
muose prosto apetito, užkie
tėjimo vidurių, galvos skau
dėjimo, neramaus miego, 
jautimą abelno nusilpnėji
mo ir panašių trubelių sura
do atnaujinimą nuo Trinerio 
Karčiojo Vyno. Bandykit 
taipgi, Triherio į liLipimentą 
nuo1 reumatizmo p ^ neural
gijos ir Trinerio Cough Se- 
dative— jei jūsų aptiekorius 
arba pardavinėtojas gyduo
lių neturi tų gyduolių, rašys- 
kitę pas Joseph Tririer Com- 
pany, Chicago, III.

Pėtnyčibs vakare, netoli 47 
St. ir Ashland Avė., pamečiau 
auksinius karolius. Sugrąžinki-, 
te, gausite dovanų.
UN1VERSITY SETTLEMENT 

2630 Gross Avė. i

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamlstal yra reikalas savo ne
oną — maliavotl, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruotl arba i 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, 
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BR1DGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., ' 
3149 So. Halsted St„ 

Tel. Yards 7282.

at-

ATYDA NAMŲ SAVININKAMS 
Katrie neturite elektros šviesos name, 
pasiskubinkite paduoti Orderius, nes 
nuo November 1 bus brangiau 25%» 

A. L. GOSCIEWICZ, 
(Licensed Contractor)

W. 30 St., Cicero, Illinois. 
Pilone Cicero 3542

5109

Automobiliy Malevotojas
Atlieku unkštos rųšies darbą ge

rai, greitai ir už nebrangią kainą. 
Kam reikia automobilius maliavo- 
li — .kreipkitės.

AUTOMOBILE PA1NTING
♦ SHOP

Pi'op. Joseph W. Ažukas 
751-753 W. 541h Place

Tel. Boųlevard 0312

DUODU PINIGŲ , IttkM j 
REIKIAlu

Apiekunas skolins 1 pinigus 
arba pirks antrus morgičius -r~ 

$3^000 iki $5,000. Atsišau- 
ki't Naujienas, Apiekunas, 

Box No. 573

1’'

RENDAI gražus, didelis fron
tinis kambarys,, vienam arba 
dviem vyram

2931 Emerald Avė. 3-F.
Phone Vactory 08t)4.

KAMBARIS vendai vienam 
vyrui arba dviem, be valgio. Vie
ta patogi gyvenimui. Gali 
merginos kreiptis.

2 lubos užpakaly, 
3354 So. Halsted Bt.

ir

ANT rendos ruimas vienam 
arba dviem vaikinam, arba mer
ginoms, su valgiu arbe be val
gio prie mažos šeimynos. Visi 
naujausios mados įtaisymai. 
1-mos lubos iš f r. 921 W. 33 PI.

RĘNDAil kambarys ^ienatm 
ar dviem vaikinam. Garu apšil
domas. Patogi vieta gyvenimui.

Kreipkitės. 2 lubos iš fronto 
8524 So. Halsted St.

RENDON kambarys frontinis, švie
sus, pečium šildomas, su vhlgiu ar be, 
antros lubos.

MICHAEL KARN1LA 
4016 So, Maplevvood Avė. 

Tel. Lafayetto 2436

RENDAI ruimas vienam 
Vieta gera gyvenimui. Visi 
kūmai, elektra, 'maudynės.

Kreipkitės.
3031 So. Union Avė.

lel. Yards 7034

vyrui.
paran-

RENDAI 2 ruimai vyrams, su 
valgiu arba be valgio^ Po vieną 
gulėti, elektra, maudynės, karštu 
vandeniu apšildoma; patogi vieta 
gyvenimui.

Kreipkitės:
4157 , Su. Kedzie Avė. ...

Tel. I.afavette «r»JC>8, j 1 lubos (

FRONTINIS kambarys ant ren- 
dos dėl vieno hę, dviejų vaikinų ar 
merginų, be valgio; yra vaita, 
tra. GitisRiia,? k.adph«Hv blaivas.

Atsiša^kitb00^.6 v. vak. po num. 
3402 So.z Auburn Avė.

Antras fialas

REIKALINGAS barberys pel
nyčius vakarais ir subatoj nuo 
pietų.

C. RAŽAS,
4438 So. Flairfield Avė. 

-------------- 1---- '-------- :
REIKIA jaunų su ambicija vyrų, 

kurie gerai kalba lietuviškai ir ang
liškai. Jie gali uždirbti nuo $45 iki 
$70 j savaitę. Tiktai darbštus ir 
norinti dirbti tegul atsišaukia. At
sišaukite sekamą seredą nuo 8 iki 12 
Ir nuo 2 iki 4 po pietų.

166 W. Jackson Blvd., 5 augštas 
Pasimatykit su Mr. Nichols.

REIKIA sulesinamų. Mes turime 
gerų vietų dcl energingų ir ambitin- 
gų vyrų; pageidaujama, tokių kurie 
turėjo pardavinėjime patyrimą, bet 
nebūtinai reikalingu. Pašinu tykit 
su M r. Bailey, Wcst Sidc Skyrius, 
New York Life Insurance Conipany, 
2nd ftoor, Wost S’ide. Trust & Sav- 
ings Bank Bldg., Roosevelt Road and 
Halsted Street.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius 

Durant Sport Touring 1923, ma
žai vartotas, gerame padėjime, 
parduosiu pigiai, Klauskit bučer- 
nėj nuo 12 vai. iki 7 vakare, 
729 W. 18 St., Chicago.

PARDAVIMUI Automobilius “Hay- 
nes” 7 sėdynių arba mainysiu ant 
mažesnio 1922 modelio 
naujas, 
vertės $125.00, nupirkslt už $45.00. 
Viskas turi būti parduota greitai, nės 
apelidžiu miestą, 2 lulios, 4459 So. 
Richmond St.

mainysiu 
dirba kaip 

Parsiduoda Radio 3 tūba 
nupirkslt už $45.00.

upelidžiu miestą, 2 lulios,

PAHDĄVIMUI labai pigiai 
Overland Sedan karas, gerame 
padėjime, išrodo ir eina kaip 
naujas. Atsišaukite.

6012 Ž. Kedzie Avė.
r-

RAKANDAI
PAfVSĮDUODA ^.shklyčios 

atiduosiu 
$85; geiam/stoįvy.

W. 65th St. 
flatas iš fronto

elek-1^ Vertės $250;
9 ' cit o rr .
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RAKANDAI
PARDAVIMUI 10 ruimų rakan

dai. Daiktai visi geri; nupirksi! 
pigiai, galima ir po vieną pirkti 
arba visus sykiu. Sykiu ruimai 
rendai merginom ir vyram. Vieta 
švari gyvenimui. Su valgiu. 4 rui
mu flatas rendai, maudynės, elekt
ra. 3534 S. Parnell Avė,

Tel. Yards 6803

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI Dry Goods 

krautuvė, labai geroje vietoje, 
nėra kompeticijos ,sykiu ir na
mas, dėl informacijų pasimaty- 
tykit su savininku, 4315 W. 63 
St., Phone Prospect 8124.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė su namu. 4 kambariai pagy
venimui prie krautuvės. Namas 
randasi geroj vietoj ir daro gerą 
cash biznį. Kaina $5200. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vietos. 
Atsišaukite.

10625 JIox Avė., So. Chicago, UI.
Phone Saginaw 3624

ATIDUOSIU savo gražų gro- 
jiklį pianą su roleliais, jei imsi
te tuojau atiduosiu už $120. At
sišaukite dieną arba vakare, pi
nigais arba išmokėjimais. 1722 
S. Ashland Avė., 1 augštas.

PARSIDUODA grosemė ir visokių 
smulkmenų, sena vieta, išdirptas biz
nis, 4 ruimai gyvenimui. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite
3443 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. • Turiu parduoti grei
tai. Parduosiu už teisingą pa
siūlymą. Pardavimo priežastis, 
liga. Wm. B. Jarchovv, 4300 S. 
Mozart St.

PARDAVIMUI grosernė se
nas išdirptas biznis, 4 ruimai 
gyvenimui, gausit bargeną.

Kreipkitės
3336 Lowe Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir visokių 
smulkmenų krautuvė. Sena išdirpta 
vieta. Biznis gerai daromas. Prie
žastis pardavimo liga.

K reipkitės
741 W. 51 St.

PARDAVIMUI grosemė ir visokių 
mažmožių krautuvė, arba mainysiu 
ant mažo namo, ar automobiliaus, 
turi būti parduota greitai ir pigiai.

K rcipkitės
4958 Wentworth Avė.

Tel. Yards 0903

PARDAVIMUI 2 pečiai kukninis 
ir šildoas, kukninis gazu ir anglimis 
kūrenamas. Apšildomas kietom ang
lim kūrenamas, viena žiemą tik var
toti. Nupirksit labai pigiai, nes man 
daugiau nereikalingi. Kreipkitės 1 
lubos.

6340 So. Albany Avė.

parduoti savo gražią 
Victrolą, Console, var- 

re
TUPIU 

$275 vertės 
totą tik 3 mėnesius, yra 
kordų, deimantinė adata, 

2502 \V. Division 
2nd floor 

Tel. Armitage 1981

daug 
$70.

GREITAS PARDAVIMAS. Pri
verstas esu parduoti bučernę ir 
grosernę. Kas pirmas, tas pirks už 
tikrą pasiūlymą. Daro biznio nuo 
$200 iki $300 į dieną. Nepraleiski
te šio bargeno.

1456 S. Honore St.
Tel. Lafayette 4427

PARSIDUODA kriaučių clean- 
ing and dyeing šapu. Senas iš
dirbtas biznis. Pardavimo prie
žastis — išeiname iš biznio.

2431 W. Chicago Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
visokių smulkmenų krautuvė. 
Vieta išdirbta ir biznis galima 
gerai daryti. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės
3321 So. Morgan St.

PARDAVIMUI pečius kietų anglių 
visai naujas, kaina $150, dabar par
duodu už $50; Kam reikalinga toks 
pečius, malonėkite atsikreipti

5924 S. Francisco Avė. (arti 59 St.) 
Phone Republic 10316

BARGENAS
Parsiduoda arba išsimaino ant 

namo didžiausia ant Bridgeporto 
grosernė Malt ir Hops biznis, kur 
tūkstančiai žmonių praeina kasdie. 
Pigi renda, prie štoro 6 ruimai pa
gyvenimui. garu apšildoma; gra
žioj vietoj; per daug metų to pa
ties savininko išdirbtas biznis 
Parduosiu pigiai. tnes išvažiuoju Į 
Lietuvą. Klauskit ’ savininko.

J. P. Legeika 
3354 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių smulkmenų įstaiga. Dideli vie
ta ir paranku uždėti bučernę; 4 
ruimai gyvenimui. Rendos $40 j 
mėnesį. Gausit bargeną.

Atsiašukitė
654 W. 31 St.

PARDAVIMUI
GROJIKUS PIANAS

Turiu parduoti savo $800 vertes 
grojiklį pianą, su henčiumi ir 100 mu
zikos rolelių už

$110
Turi būt parduota pirm spalio 17 
priežasties apleidimo miesto.

3324 N. Marshfield Avė. 
netoli Belmont Avė.

Klauskite M r. Roma piano

PARDAVIMUI Gents Ftir- 
nishing krautuvė. Senas išdirb
tas biznis. Visados galima ge
rai biznį daryti, nes vieta yra 
ant bizniavos gatvės. Agentai 
nesikreipkite. Kreipkitės:

3318 So. Halsted St.

iŠ

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė maišytų tautų apgyvento] vietoj. 
Parduosiu visą arba pusę. Biznis se
nas ir gerai išdirbtas. Daro ‘ gerą 
cash biznį. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos.'

2843 W. 88th St.

PARDAVIMUI bekemė puikioj vie
toj. Parduosiu arba mainysiu ant 
namo. Turi būti parduota j trum
pą laiką. Paruavimo priežastį pa
tirsite ant vietos.

4530 S. Honore St.
Tel. Lafayette 8583

PARDAVIMUI grosernė ir visokios 
rūkytos mėsos, tabako, cigarų, iš
dirbta vieta. Rendos $35.00, 4 ruimai 
gyvenimui. Gausit bargeną.

Kreipkitės
1412 So. 49th Avė., 

Cicero, III.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Biznis senas išdirb
tas. Kreipkitės

Naujienų Skyrius,
3210 So. Halsted St. Box 1G5

PARDAVIMUI groseris 
ir 4 ruimų furnišei. Greitu 
laiku apleidžiam Chicagą.

837 W. 33 Place
PARDAVIMUI kendžių, cigarų, 

ice cream ir visokių mažmožių 
krautuvė. Ilgas lysas. Penki 
nai gyvenimui; yra elektra ir 
na. Turiu parduoti greitai, nes 
nu į didesnį biznį.

Atsišaukite
5613 S. Bucine Avė.

rui- 
va- 
ei-

PARSIDUODA Favorite šildomas 
oečius, trijų Fine, gerame stovyje, 
<aip naujas. Didžiausio išdirbinio. 
Kaina prieinama. Kreipkitės j;

The L. & F. Tailors, 
3462 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, pir
mos klesos, geroje apielinkėje, 
renda $45, gyvenimui kamba
riai, 5 metams lysas, prie kart; 
linijos bargenas. Agentai neat- 
sišaukit, 2862 \V. 38 St

Tel. Lafayette 6455.

KAS turit barbernią ant par
davimo arba pikčerius tiktai, 
kad nekainuotų daugiau kaip 
$400.00, meldžiu paduot savo 
adresą, Naujienos 1739 S. Hal
sted St.,* Box 577.

PARDAiVilMUI delikatesen, 
grosernė ir Ice Cream parlor, ci
garų ir saldainių, 2 kambarių 
gyvenimui iš užpakalio, ^enda 
$30, parduosiu už $600.

5627 Wentworth Avė.

PARSIDUODA groseris labai 
pigiai, turi būt parduotas labai 
greitai, priežastis, turiu du biz
niu.

4323| S. Wood St.

PARSIDUODA Dclicatessen, Taba- 
20, minkštų gėrimų ir kandžių krau
tuvė. Krautvė randasi netoli didelių 
dirbtuvių, daro gerą biznį. Turiu 
parduoti greit, nes apleidžiu mies
tą. '

650 W. 81 St.

PARDAVIMUI. Už $150 nupirk- 
site mano $600 vertes gropiklį pia
ną, 100 roleiių ir kabinot benčius. 
Pusė pinigais,, pusė išmokėjimais. 
Atsišaukit šiandie iki 9 vai. vaka
re, arba rytoj, nedėiioj, iki 4 vai 
po pietų.

A— B-tC STORAGE HOUSE 
1646 W. Madison St.

GERA proga darbą dėl savęs 
gaut. Pieno išvažinėjimo biznis 
parsiduoda, arklys, vežimas, sykiu 
ir kostumeriai. Norintis ant savęs 
dirbti gali nupirkti »ir padaryt di
delius pinigus. Nupirksit už teisin
gą pirmą pasiūlymą.

S. Daugella
3251 S. Emerald Avė., Chicago
Tel. Boulevard 0727

NAMAI-2EME
PARSIDUODA arba 

65 akrų farma Michigan 
ant namo, 
miesto; 
ir 5 ganyklos ir miško. Priežastis 
pardavimo — senatvė. Matyki! va
karais nuo 6—7.

JOHN ŽALIS, 
3951 S. Talman Avė.

apsimaino 
valstijoj 

Farma randasi art' 
60 akrų dirbamos žemės

NAMAI-2EME
AŠTUONIOLIKTOS GALVĖS 

APIELINKĖJ
Tiktai ką čekai apleidžia ši

tą šalį ir prašė, kad greitai 
parduotumėm 5 pagyvenimų 
namą, Rendos atneša Į mėnesį 
$85, kaina $5700.

Kreipkitės adresu:
ALEX DARGIS 
726 W. 18 St.

Tel. Canal 1603

•R '

NAMAI-ŽEMĖ NAMAI-2EME
DELKO PRIVALOTE

SUSTOK IR SKAITYK

NAMAI-2EME NAMAI-2EME

PARDAVIMUI biznio lotas, 25x125, 
ant 69th St. prie Western Avė. Par
duosiu labai pigiai. Priežastis 
davimo nesveikata.

Atsišaukite
2517 W. 39th PI.

Antros lubos

par-

Šičia tamstos turite progą sutau
pyti $2000.00, savininkas yra priver
stas parduoti, augštos klesos naują 
muro namą, 5-6 kambariai, karštu 
vandeniu apšildomas, saulės kamba
riai, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos beizmantas, cimentuotas ir 
pleisteriuotas, pastatytas ant 33^x- 
125 pėdų loto. Viduj visas medžio 
darbas šviesaus aržuolo, ge riauk 
fikčeriai ir plumbing.as. Labai pui
ki vieta prie parko, bulvaro,>gatveka- 
rių, mokyklų ir Storų. Specialė kai
na kelioms dienoms $14950.00, 
cento pigiau.

Matykite

nei

ŠIĄ SAVAITĘ turi būti parduo
tas namas 2 flatu po 4 kambarius. 
Namas naujas ir visi įrengimai 
yra pagal naujos 'mados. Priimsiu 
cash ir lotą. Savininką'galinta ma- 

per 
South

tvti vakarais 
dieną. Namas 
Talman Avė.

B-1819 S. Hamlin A ve.

ir nedaliomis 
randasi 3933

SHUK1S,

DIDELIS mūrinis, 2 flatų namas 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 W. 67 
SI. Tel. Prospect 1364

PARDAVIMUI 4 kambarių na
mas, aržuolo grindys visur, ce
mentinis pamatas, vra ‘ elektra, 
skiepas, kaina $3450, įmokėti $500, 
eitus lengvais išmokėjimais. A įsi
šaukite subatoje arba nedėlioję.

6537 Irving Park Blvtl.

4421
Tel.

PAKALNI,
So. Talman Avė.
Lafayette 3475

PIRKTI NUOSAVYBĘ PER 
M. J. KIRAS REAL ĖST ATE 

3335 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6894

DĖLTO, kad M. J. Kiras Real 
Katate yra pastatęs 20 savo namų 
ir 12 namų kitiems. Siuomi paro
dome, kad mes esame ne paprasti 
“agentukai”, bet firma, kuri turi 
nuosavą namą, kuriame yra ofisas 
k* firma s'u gera reputacija per 15 
metų. žmogus pirkdamas namą 
per M. J. Kiras Real Estate yra 
apsaugotas nuo visokių apgavisčių, 
nes musų biznis yra labai išbujo
jęs dėlto, kad duodame gerą pata
rimą žmonėms, kurie perka namą 
ir sutvarkome visus legalius daly
kus, kad jie neprapuldytų savo įdė
tus pinigus.

M. J .Kiras Real Estate skolina 
pinigus ant pirmo ir antro niort- 
gečio.

Ateikite pas mus pasikalbėti; 
mes norime susipažinti su jumis.

Be žemiau pažymėtų bargenų 
įneš turime tūkstančius kitų po vi
są Chicagą.

NAMŲ BARGENAI
6312 So. Western Avė.

Kurie ieškote pirkti ar mai
nyti NAMUS, LOTUS, KAR
MAS, BIZNIUS ir tt. Mes 
turime didelį pasirinkimą Na
mų, Lotų, Marųuette Parko 
kolionijoj ir po visą SOUTH 
SIDĘ. Kąs ko reikalaujate, 
atsilankykite į musų OFISĄ 
visais reikalais, o visuomet 
busite užganėdintais ir pasi- 
skirsite tą ką jus reikalauja
te. Jei norite parduoti NA
MUS, LOTUS, mes turime 
laukiančių pirkėjų.

Rozenski-Lemont & Co.
6312 So. Western Avė. 

Tel. Prospect 2102.

NAUJAS 5 kambarių mūrinis bun- 
galow, didelis su grindimis augštas, 
kuriame galima padaryti 2 arba 3 
kambarius, kieto medžio grindys, at- 
žuolo trimingai, įmūrytos maudynes, 
uždaromi miegojimui porčiai su fran
ci! ziškomis durimis, cash reikia $1200, 
kitus kaip rendą, kaina $6975.

EDWARD DUBSKY, JR. 
2138 So. 56th Avė. 

Cicero, 111.

PARDAVIMUI mūrinis bungalov, 
furnace šildomas, augštas, yra ug
niaviete, tile vana, netoli 4 karų li
nijų, cash $2900, paskiau po $25 j mė
nesi ir palūkanas.

4857 St.‘Paul Avė. 
netoli Cicero Avė.

Bargeno kainos ir Fordo karas dykai 
Su kiekvienu nupirktu biznio lotu prie 
Pershing Rd. (39 St.) tiktai 3 parinkti 
lobai liko. Randasi % bloko į rytus 
nuo Mariem Avė. Yra visi jrengimai, 
kaina $1400, išmokėjimais

ILLICH & FRANEK
7248 Ogden Avė., Riverside, UI.

NEPAPRASTA PROGA PtEKORIUI
Parsiduoda pekarnes biznis su vi

sais įrankiais ir trokais Bridgeport 
kolonijoj, priežastis yra labai svar
bi ir kaina labai žema arba mainysiu 
ant mažos cottage. Piekoriai nepra
leiskite progos.

6 KAM. COTTAGE netoli Archer 
Avė. gera proga neturtingam įsigyti 
šj puiku namuką, kaina tiktai $2500, 
įmokėt $500, likusius kaip randa.

’ J. N. ZEWERT CO., 
4377 Archer A ve..

Kampas Archer ir Kedzie Avė.• , „ ,,

Kampinis muro namas, 9 flatai, 
2 štorai su baizmentu. Rendos j 
mėnesi $235, Savininkas parduoda 
paaukaudamas už $13,000. Galima 
nupirkti už $5,000 cash. Nepraleis
kit šio bargeno. .

3 lubų augšto, muro namas, ak
meninis frontas, 3 po 4 kamb. pa
gyvenimai. Taipgi 2 lubų augšto 
medinis namas užpakaly, 2 po 4 
kamb. Abiejuose namuose randasi 
maudynės, elektra ir kiti geri įtai
symai. Rendos neša į mėnesį $90, 
kaina $9,000, įmokėti $3,000, kitus 
lengvais išmokėjimais.

PARDAVIMUI 5 kambarių mūrinė 
cottage, yra karštas vanduo, vana, 
elektra, aržuolo triimngai ir grindys, 
užbaigtas skiepas, Union Ąve., netoli 
37 St., kaina $4200.

Atsišaukite
IGNATIUS CHAP & CO.,

31 st at Wallace St., 
West Thirty First State Bank .

Bldg.

Didelis Bergenas

PAP. DAVIMUI 2 augštų medinis 
namas, 9—4—4 kambarių, galima 
perdirbti į 4flatus. Yra gasas, elek- 
ra, vana ir 1 karo garadžius, prie' 
Jnion Avė. netoli 37 St.; kaina' 

$5000, lengvais išmokėjimais.
Gleeson & O’Callahan

654 W. 37 St.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 
gerame padėjime, 4—4 kambarių, 
gasas, elektra, toiletas, vana, augš- 
tas cementinis skiepas, apėjimas 
apie narna, 2 karų garadžius, 
menti nė ėiė, kaina $8700. 

Mr. Henry Kozlik 
191,7 Peoria St.

ee-

ŠEŠIŲ flatų medinis namas, 
2-4 kamb. ir 4-5 pečiais šildo
mas, akmeniniu pamatu, ren- 
dbs $210 į mėnesį, reikia 
$6500 pinigais, kaina tiktai 
$14,500.

I’el. Normai 1236

BRIGHTON PARK 
BARGENAI

4 kambarių metlinS cottage ir gara
džius, 32 pėdų lotas, $3450 
bargenas

2 augštų medinis nartas, 2-4 kam
barių flatai. Didelis $5800 
bargenas x W

2 augštų medinis namas, 2-4 kam
barių flatai, cementiniu pamatu. 
Specialis bar- $6400
genas i2 augštų medinis namas, 2-6 kam
barių flatai, cementinis pamatas. 
Ekstara bar- $8500
genas

Naujas 2 augštų medinis namas, 
2-4 kambarių flatai, labai geroie vie- 
XEkstra $10500

Mes suteikiame paskolas visiems 
musų pirkėjams.

KOZI.OWSKI BROS.
2525 W. 47 St.

----------------- n

PARDAViMui $fcrthwest Side tu
šti lotai. Labai geri. Yra suroą,

ŠTAI BARGENAS
Ant Bridgeporto, muro ir medžio statymui, 

■lamas 4 ir 5 kambarių flatai, su giai. 
lugštu beismantu; 8uriu parduoti la-( 
bai pigiai. Esu našlė ir negaliu pri
žiūrėti. Parduosiu už $2250; pinigais 
reikia $1000.00; kitus išmokėjimais, 
kaip renda.

Matykite
Stanley Mickevičia, 
A. GRIGAS & CO. 
3114 S. Halsted St.

Telefonas Boulevard 4899

i vanduo, gasas, cementinis šalygatvis 
! ir viskas apmokėta. Gatavi namų 

Turiu parduoti labai pi- 
Rašykit 

Naujienos, 
1739 S. Halsted St., 

Box 575

NAUJAS mūrinis namas 2 flatų 
po 6 kamb., karšto vandenio šildo
mas, dviejų karų garadžius. • Yra vi
si vėliausios mados įtaisymai ant 
greito pardavimo. Parduosiu pigiai.

6631 So. Rockvvell St.
Savininkas gyvena ant vietos.

Naujas 12 apartmentų namus, 2 
po 5 kam b. 10 po 4 kamb. Rendos 
$10,500 j metus, parduoda paau
kaudamas. $15,000 cash reikalau
jame už žilų namo.

2kampiniai lotai dėl biznio, ant 
71«t & Artesian Avė. Geras pirki
mas, už abudu lotu $5,000 arba 
mainys ant mažo namo.

7 flatų muro namas, savininkas 
nori mainyti ant by kokio 
arba mažesnio namo. Kaina 
$17,000. Rendos $170 į mėn.

biznio 
tiktai

5kam.4 flatų muro namas, 3 po
6 kamb. Auburn Park apie- 
kampas su lotu. Rendos 

mėn. Kaina $23,500, cash
ir 1 po 
linkėj, 
$309 į 
$10,000.

pirmas
antros

2 augštų muro namas, 
floras storas su 6 kamb., 
lubos 1 po 5, antros 6 kamb., ke
turiems karams mūrinis garadžius. 
Parsiduoda su bizniu — bučernė 
ir grosernė. Kampini* namas, pa
aukauja pardw<wlamas viską už 
$25,000 arba mainys ant 2 flatų 
namo.

Michigano gera fruktų farma, 
nori mainyti ant namo geroje vie
toje.

M. J. Kiras Real Eslate
5.8023335 SO HALSTED ST. 

Tel. Yards 6894

PARDAVIMUI puikus mūrinis na- 
nas, 9 flatų, su beizmantu, labai pi
giai, arba mainysiu ant loto 
mažesnio namo, namas randasi 
So. Wood St.

Atsišaukite 
JOHN ZOLP

4601 S. Marshfield Avė.'/ \

arba
4333

PARSIDUODA Farma 110 akelių.

MUMS REIKIA PINIGŲ
2 Įlotų muitinis namas, 4-4 kam
barių, viskas- moderniška, netoli

p-eros žemės su javais, padargais, so-' nuo mokyklų ii bažnyčių ir tran 
sportacijos, kaina $9500.. .

PARSIDUODA bizniavas muro na
mas, 2 augštų. Cementuotas beis- 
mentas. Mainysiu ant, rezidencijos 
namo, namas geras ir patogi vieta 
visokiam bizniui. Kreipkitės prie sa
vininko.

5252 So. Artesian Avė.

< das 6 akerių, geto i----- ,
gera ganykla, upelis bėga, stuba mū
rinė ant devyniti aukštų ir kiti bu- 
dinkai gerai įmeštas, 2Va mylios par
duosiu pigiai arba mainysiu ant ma
žos prapertės ar luto atsišaukit prie 
savininko, o tas jums bus ant naudos, 
J. Juška, R. 1, Kart, Mich.

PARDAVIMUI fiauja 4 kam
barių su skiepu mūrinė reziden
cija.

4641 So. Rockwell St.

Pa-simatykit su M r. Bellant, 
551 So. Kedzie Avė.

BARGENAI PIANŲ IR
V1CTROLŲ

Upright Pianas gerame stovyje, 
kaina tik .............  $38.00

PARDAVIMUI moderniškas 2 
flatų namas, 6—6'kambarių, karš
ti vandeniu šildomas, ugnavietė, 

knvgynas. tile stogas, kaina $15700, 
cash $7000. ,

Savininkas
1610 S. 48 Ct., Cicero.

Tel. Yards 4059

PIRKIT tiesiai nuo statytojo, 
gražus 5 kambarių bung.ilow, 
5800-02 S. Whiplc St. Aržuolo ir 
beržo trimingai, karštu vandeniu 
šildomas, augštas, klosetai, užpa
kaliniai porčiai. Savininkas 

5800 S. Whipple St.

Seaburg Electrik Player perdirbtas, 
taip geras kaip naujas, kaina $225.00

Churchill Player pianas, riešuto me
džio, dailei išdirbtas naujas, gvaran- 
tuotas ant 25 metų, tikra kaina $900. 
Parduodam už ......................  $375.00

PARDAVIMUI 6 flatų mūrinis 
namas, su sun parlor, arba muiny- 
;ime ant 2 fialų »r 4 flatų. Namas 
randasi labai puikioj vietoj. Atsi
gulkite po adresu. Agentai neatsi
šaukite.

Clemans Mack 
7845 So. Morgan St.

; Phone Stewart 5812

Aš turiu 2 lotu kuriuos turiu 
pardoti po $195 kiekvieną. Tie 
iotai yra parinktoj vietoj. North- 
west Side, Chicagoj. Tai yra ne
paprasta proga. Najienos, 1739 
S. Halsted St., Box 576

PARDUOSIU AR MAINYSIU
2 flatų muro naujas namas Brigh- 
ton Parke, puikus, šviesus kamba
riai, garu šildomas. Parduosiu pi
giai ar mainysiu ant mažo namo 
ar kokio biznio. Atsišaukite

2722 W. 39th St. 
l’-mas floras

PARSIDUODA pigiai arbj mai
nau ant mažo namo farmą 40 akės 
rių, juodos žemės su dideliu- sod
nu. Priežastis pardavimo — nėra 
gaspadoriaus. Atsišaukit po 1 vai. 
vakare.

3417 So. Auburn Avė.
Tel. Yards 5130

59 and Whipple St. naujas mu
ro, 5 kamb. bungalovv. garu apšil
domas. Uratais apdirbti porčiai; 
visi naujos mados įrengimai. Par
duosiu pigiai arba mainysiu *ant 
loto arba kokio biznio. Atsišaukit 

P. Kuršausįkis, 
751 W. 31 St.

Tel. Yards 6296

BARGENAS, vertas pamatyt 5-5 
flatai, pečiais šildomas, visai baigia
mas, viskas naujos mados, randasi 
Marąuette Maner. Matykit savi
ninką.

7236 S. Talman Avė.
Phone Lafayette 0867

PARSIDUODA vienas akeris že
mės lietuvių ir kitų tautų apgyventoj 
vietoj. <---- . -
place ir Fisherman Terrace, 
111. Kreipkitės pas

AGNĖS SKRICKAS 
2258 W. 21 PL

Gera vieta pagyvenimui, 45th
“ Lyons,

■-------- . >
GERESNIO pirkimo nerasit: par

siduoda kampinis niuro namas; J 
flatai po 6 kambarius su aukštu 
skiepu; elektra, maudynės, viskas 
naujai ištaisyta. Rendos nesą $12.) 
į mėn Tur būt greitai parduotas 
už $13000. Kas pirmas, lajinės. N" 
tnas randasi r
Klauskit pas

834 W.

siduoda kampinis niuro namas; .j 
maudynės, viskas

la-
66 St. ir Lowe Avė. 
savininką
33 St., grosernė.

PARDAVIMUI geras namas, 
Rrighton Parke, mainysiu ant 
loto arba ant automobilio, atsi
šauk it pas savininką.

2306 Blue Tsland Avė.
Tel. Canal 6772

Biznio namas ant Halsted gatvės 
tarpe 32 ir 33-čios gatvių. Storas ir 
3 kam. užpakaly, 6 kam. flatas vir
šuj ir garadžius dviem mašinom, nu- 
pirksite pigiai, Klauskite

P. GASIUNAS,
3251 So. Halsted St., 

Tel. Yards 1234

MORTGECIAl -PASKOLOS

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, su krautuve, 7 kambarių 
flatas, šokių svetainė, taipgi pik
niku daržas. Atsišaukite prie savi
ninko.

John J. Pilat.
9200 Woodlawn Avė., Burnside

Tel. Chesterfield 2581

PARDAVIMUI 2 augštų, 4 
kambarių medinis namas, 2 
kambariai skiepe. Yra elektra, 
gasas. Tikras bargenas.

923 W. 18 PI.
II fl. iš užpakalio

~----------- :------- --------- i---------------------

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.
111.

ĮMOKĖK PENKIS šimtus 
DOLERIŲ

Nupirksi 2 pagyvenimų namą, 
4—4 kambarius; yra elektra, aukš
tas beismentas, rendos $40. Savi
ninkas mainys tint bile kokio biz
nio, priims lotus už pirmą įmokė- 
jimą.

C. P. SUROMSKIS & CO.
'3352 S. Halsted St., Chicago 

Tel. Boulevard 9641

BRIGHTON PARK
2 augštų mūrinis namas su skiepu, 

bungalow stogas, 2-5 kambarių flatai, 
aržuolo trimingai, naujas namas, 
Mas, kaina $H()00 

2 augštų mūrinis namas, netoli 55 ( 
St. ir Kedzie Avė., 2-6 kambarių fla
tas, moderniškas, karštu vandeniu I 
šildomas, augštos rųŠies medžio dar
bas šiame name, specialė kaina' 
greitam pardavimui, $15500
B. R. PIETKIEWICZ & CO.

2612 W. 47 St.

MES padarome ir perkame ant
rus morfjiČius siekiančius $200 iki 
$5000.00, lengvais išmokėjimais už 
6% palūkanų ir mažų , komišiną. 
Taipgi perkame . kontraktų doku
mentus.

LOŲIS STERN & CO., 
Suite 1029 — Burnham Bldg. 

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE,

2401 W. Madimn. Chicago. III.
Phone Seeley 1643 '

M. E. HUTFILZ, Managei

VYRAI, mokykitės barberystės. 
Apsimoka. Mokiname vakarais, 
trumpas kursas. Vietos laukia. Mu
sų katalogas aiškina, kaip jus ga
lite uždirbti, kuomet mokinatės. 
Kaip uždirbti daug pinigų. Prašy
kite katalogo.

MOLER BARBER COLLEGF.
105 S. Wells St., Chicago, III.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

Columbia Phonograph $125.00,
Už ...........:............   $55.00

Columbia Console madelio $150.00, 
už ................   $83.00;

Victor, modelio $150.00, už $56.00

Klauskite
MR. MISHKUS, 

3343 So. Halsted St.

PRIIMSIU 'staką arba bonus 
mainais į mano biznio lotus prie 
gatvekarių linijos. Taipgi rezi
dencijos lotai dėl namų. Parduo
siu po vieną arba daugiau. Kai
na iabai pigi. Tai yra kam nors 
gera proga. Naujienos, 1739 S.
■Helsted St. Box 574.

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 klosose ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. z33-čios gatv., 2-ros lubos)

PARDUOSIU ARBA 
MAINISIU!

5 kamb. puikus bungalow, karš
tu vandenių apšildomas, gražioj 
vietoj. Savininkas jnainys ant 
mažos grosemio® arba kitokiu 
mažo biznio. Nedaug įnešt, ki
tus lengvais išmokėjimais, 
platesnių žinių matikite: 
J. Pakalnis, 4421 S. Talman 

Lafayette 3475

Del

Av.

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas, 6-6 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, ugnavietė, 
knygynas tile stogas, uždaromas 
f rentinis porčius. Savininkas; 
1837 S. 50 Avė. 1 fl, Cicero, III,

DIDELIS BARGENAS. 2 augštų 
mūrinis namas, 2 flatai po 5 kam
barius, yra elektra, gasas. vana. 
vienas fialas tuščias, 1 blokas iki 
Douglas Parko, kaina $5200. Al- 
sišaukite tiktai nedėiioj.

2850 W. Filhnorc St.

Praktiškos Automobiliu 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klpsos
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St

MAINYSIU savo murini namo 
krautuvė ir 2 flatai, į bučernę 
groserne arba į farmą. Namas 
dusi ant Wąllace St.

3553 S. Wallace St.
Atsišaukit!

3436 S. Union Avė.

ran-
AUDITORIUM ŠOKIŲ 

MOKYKLA.
Utaminko ir Ketverge vakarais

PARSIDUODA 3 flatų mūrinis 
namas po 4 kambarius į flatų; 
taipgi parduosime lotus ar mainy
sime ant namo. Pirksit tiesiog 
savininko.

J. Poskeviče,
1858 W. 14 St.. Chicago
Tel. Canal 5090

nu i

MILDOS SVETAINĖJE, 
3142 So. Halsted St.

Išmokinu vėliausios mados šo
kius, Vyrus ir Merginas už ma
žą mokesnį. Mokytojas, J. Jo- 
kubonis ir Merginos, nepamirš
kite dienos.

L
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Garvežių Patobulinimai.
rio žymiai sumažėtų kuro iš
laidos darbo vienetui.

Išnaudoti kondensačijos nau
dingumui tektų padidinti ci
lindruose. garo plėtojimas, ki
taip sakant, dirbti mažais kir
timais. Sumažėjus kirtimams— 
sumažėja garvežio jėga, o kad 
nesumažėtų jėga reikalinga pa
daryti garvežy didesnio skers
mens cilinderius. Tuo tarpu da
bartinių garvežių cilinderiai 
yra tokie dideli, kad jie vos 
telpa gabarito ribose. Anot šio 
kondensacijos principas gar
vežiuose su stūmokliais netai
komas.

.Jeigu mašinos su stūmokliu 
vi f ton pastatytume ant garve
žio garinę turbiną, tai butų ši
tokios naudos:

1) Kondensatas iš turbinos 
neturi tepalo ir gali būti be
tarpiškai leistas į katilą;

2) išnaudojimas kondensato 
katilo maitinimui papigins ka
tilo remontą ir padidins pro
tarpį tarp katilo plovimų;

3) perkaitytą garą galima su
naudoti' aukščiau 3500 C;

4) idealus turbvežimio lyg- 
svarumas vienodas su elektro
veži mu;

5) nesant konusui, kuris pa
mainomas oro ar garo pustu- 
vu, sudaro tylų darbą ir suma
žina gaisro pavojų.

6) aukštesnis naudingo vei- 
kymo koeficientas, prie kurio 
vienam darbo vienetui kuro 
išlaidos gali būti sumažintos 
dvigubai prieš garvežį.

Turbvežis.
Pirmas turbvežis buvo ''per

dirbtas Italijoje 1908 m- iš 
tankgarvežio 2-jų ašių, šiam 
tikslui išorinės kiekvieno rato 
pusės simetriškai buvo pasta
tytos po viena turbina be kon
densacijos (trijų laipsnių grei
tumo). Turbinos velėnas, pa
statytas lygiagrečiai garvežio 
judančios ašies ir truputį aukš
čiau ir jos priešaky. Turbinos 
velėnas, sujungtas su lokomo- 
tivo ašim krupliaračio perleis
tu vu 8:1. Normalus turbinos 
apsisukimas — 24()0 per mi
nutę.

Garas iš katilo prie 10 at- 
mosT. jeina poeiliui: pirma į 
dešinę priešakinę turbiną, pas
kui į tiesinę užpakalinę, po to 
i kairhię užpakalinę, toliau į 
kairinę priešakinę ir galų ga- 

per komisą atmosferai). At
bulas ėjimas pasiektas tuo, 
kad kiekviena darbo ir taiki
nanti turbinos kastuvą (lente
lė) padaryta iš dviejų dalių, o 
kiekvienos dalies kreivumas 
nukreiptas į abi puses.

Iš 2-jų turbino pusių turima 
po 1 garo įleidžiančią ir 1 ga
ro išleidžiančią kamerą.

Prie garo įleidimo per deši
nę įleidžiančią kamerą turbi
na sukdavosi vienon pusėn, ir 
garas išeidavo per kairinę iš
leidžiančią kamerą; turbina 
sukdavosi' priešingon pusėn, ir 
garas išeidavo per dešinę iš
leidžiančią kamerą. Leisdama 
pirmyn galima judėti su pilnu 
ir per pusę greitumu, kuriam 
tikslui turbinoje buvo 2 seri
jos pustuvų pirmyn eiti. Kiek
viena turbina turėjo 3 venti- 
his: 1) priešakinis pirmyn ne
pilnas ėjimas; 2) priešakinis 
pilnas ėjimas ir 3) ėjimas už
pakaliu (atbulai). Atatinkami 
4-ių turbinų' ventiliai sujungti 
tokiu budu, kad turbovežimo 
judėjimas reguliavosi 3 svir
iais: 1) ėjimas priešakiu rfia- 
ža skuba; 2) ėjimas priešakiu 
pilna skuba ir 3) ėjimas užpa
kaliu. |

Darbo vienetui kuro išlaidos 
pasirodė beveik vienodos su

[“L”] 1792 metais buvo Nu
tiestas pirmasis pasaulyje gele
žinkelis (Anglijoje). Pirmasis 
pasaulyje garvežis, pastatytas 
Stefansono ir pavadintas “Ra
kinta,” tais metais prabėgo ly
giais bėgiais per Liverpulio — 
Mančestero liniją.

Per 95 metus nuo “Rakietos” 
atsiradimo garvežių konstruk
cijoj įvyko daugybė atmainų, 
bet jų įrengimo pagrudimai li
ko tie patys: a) garas pasida
ro vamzdiniame katile: b) iš 
katilo garas nueina j mašinos 
cilindcrį; c) atlikęs darbą' ci- 
I i i>< Icryje, garas išeina į atmos- 

lerą 'per komisą, pastatytą du
rnų dėžutėje ir tuo padidina ku
ro degimą. Visi buvusieji “Ra- 
kietoje” įrengimai konstrukty
viai taip permainyti ir padidin
ti, kad dabartinio garvežio iš
orinė išvaizda, galingumas, 
greitumas ir ekonomiškumas 
nesulyginami su garvežių tėvų

“Rakiela.”
Praslinkus 183(1 m., inžinie

rių ir technikų visas dėmesys 
buvo nukreiptas į garvežio ga
lingumo ir greitumo padidini
mą. Dabartiniu laiku turime 
keleivių garvežių su apribotu 
greitumu 120 kilom, per va
landą, o prekių — su apribotu 
greitumu 55—60 kilom, per va
landą. c

Jėgos atžvilgiu normaliu 
prekių garvežiu, pavyzdžiui, 
Rusijoje, laikoma serija Ob, 
52 tonų svorio ir apie 420 jė
gų, o pačiu didžiaujėgiu laiko
ma dekanod E ir serija F 
KO tonų svorio ir apie 750 jė
gų galios.

Dabartinio laiko didžiausiu 
pasiekimu yra “Mauteno” gar
vežis Ramiųjų Jūrių Suvieny
tų geležinkelių (Pietų Ameri
koje). šis garvežis padarytas 
1922 m. Ilginant jo galia pasi
rodė lygi 3000 arklių jėgoms, 
kas laikoma pasauliniu rekor
du.

“Mauteno” garvežis ekono
mijos atžvilgiu padarytas be 
kokių specialių įrengimų. Pa
ruošto darbui jo svoris lygus 
130 tonoms.

Per paskutinius 27 metus, 
konstruktyvaus ir ekonomiško 
pagerinimo tikslui buvo imta
si: 1) dvigubo garo plėtojimo 
principas (kompaund), tat tau
pė apie 15%" kuro; 2) perka i- 
lymas ir padidinimas darbui 
garo slėgimą, kas laupė apie 
',W< kuro; 3) 'dvigubas garo 
plėtojimas kartu su aukštai 
perkai tintu garu; tat taupė 
apie 40% kuro; 4) pašildymas 
maitinančio vandens; tai tau
pė apie 10% kuro.

Kompaundo prekių garve
žiai Europos praktikoje randa 
plačiausią pritaikinimą. Prieš 
keletą metų ir Amerikoje ne
daug tebuvo padirbta Kom
paundo garvežių, o 1922 m. 
“Dclavar—Gudzon” geležinke
liai padirbo dueilinderinius Kom 
paundo garvežius 25 atmosfe
rų slėgimo, su garo temperatū
ra 3960 C (perkaitymas iki 
1670 C).

Pritaikinimas Kompaundo 
principo keleiviniams skubie
siems garvežiams, duodant mi
nėtą kuro taupumą, žymiai pa
didina ir pabrangina jų patai
są. šiuo atžvilgiu pastaruoju 
laiku Anglijos ir Europos ge
ležinkelių pastebima tendenci
ja naudoti keleivių garvežius 
paprasto veikimo su 3-jų cilin- 
derių mašinomis. Garvežiuose 
su 2iem cibnderiais, su aukštu 
garo slėgimu gaunama didelis 
įtempimas svaistuokliuose ir 
pakakliuose; tat pabrangina 
mašinos taisymą.

Tolesniu garvežio pagerini
mu butų garo kondensasijos 
principo pritaikinimas, prie ku

minėto turbvežio eksploataci
ją nėra.

Anglijoje Vitrot’as pastatė 
turboelektrovežį. Prie pakei
čiančio pakrovimo elektriškas 
perdavimas patogesnis už 
krumplaratinj, bet jėgos su
mažėjimas pasirodė palyginti 
didesnis, negu krumplaračių? 
Turbogeneratorius 890 kilovatu 
duoda energijos 4 .motorams, 
sujungtiems su lekomotivo aši
mis, Kiekvieno motoro galia 
ligi 275 jėgoms. jMaksimalč šio 
lekomotivo ^liaukos jėga lygi 
10,000 kilogrum. Turboelektro- 
vėžio svoris lygus 120 ton. Šis 
didysis sveri- prie lokometivo 
gąlos apie 1100 jėgų pasireiš
kė dideliu konstruktyviniu de- 
i\ k 111

silimovcŽls

19 » 3 m. Rudolfas D iželis 
pastalė lekomotivą, kuriam ju
dėjime jėga teikė vidurinio 
degimo variklis ir pavadino ,jį 
Šilimovežis. 1921 m. Kanadoje 
buvo pastatytas, manevravimui 
šilime važis su 120 jėgų varik
lių. Motoro sukimamis perduo
damas lokomo t i vo tekinio mai- 
nimosi krumplaračių. Vokieti
joje šiais' metais vartojamas 
Dizelio šilimovežis, kuriame 
motoro sukimasis lekomotivo 
tekiniams perduodamas gid- 
rauline Lenco sistemos pava
ža. Bandymo stadijoje yru 
Štilio sistemos lokomotivui, ku
riame Dizelio varyklip cilinde
riai gali veikti ir vandens ga
ru.

1921 m. Italijoje Zarlatti 
pritaikinimo garvežyje pneu- 
matina pavaža* naudojant ga
rų ir šilimos išmetamų gazų 
degimo variklio, šiam reikalui 
paprastame garvežyje Zarlatti 
pastatė kompresorių sukamo 
degimo variklio. Kompreso
riaus suspaustas oras, susimai
šęs su garu, eina į buvusios ga
ro mašinos cilinderių® ir juose 
keičiasi. Garas apsaugoja cilin
derius nuo užšalimų. Garas da
rosi nuo vandens, afšaldančio

paprastu garvežiu, kadangi tur
bina buvo be kondensacijos.

Žinių apie palaidos vertę nė
ra. (Žiur. Engineering 25. XI 
1921 m.). /

1921 m. beveik vienkart at
sirado 2 stiprus keleivių turb- 
vežiai: 1) Šveicarijoje turbve
žis “Celli” ir 2) Švedijoje turb
vežis “Jungstrem” 1800 jėgų.

Turbvežis Celli

Perdirbtas buvo ir norma
laus keleivių garvežio su dviem 
priešakiniais' račiukais ir 3 ju
dančiomis ašimis. Garinis ka
tilus dirba su garų perkaitin- 
tojų iki 300 -3200 C.

Vieton garinių cilinderi'ų ka
tilo prešaky, truputį žemiau 
durnų dėžės, ant bendro vele
nui pastatytos 2 turbinos, da
rančios 6000 apsisukimų per 
minutę: viena turbina pirmyn 
judėti, antra — atgal.

Turbinos velėnas pastatytas 
horizontaliai, skersai lokomo- 
livą. Turbinos veikimas pbr- 
duodamas per krumpliaraščių 
perleistuvus (6:1 ir 4,35:1) 
protarpiniam velenui, daran
čiam apie 230 apsisukimus per 
minutę.

Protarpinis velėnas pastaty
tas lygme judančių ašių, sker
sai Jokomotivo maždaug toje 
vietoje, kur yra garvežio cilin
deriai. Ant abiejų protarpinio 
vdėno galų sudėti diskai su 
pirštais. Sukimasis nuo šio 
piršto persiduoda judančioms 
ašims per pagaikštį. Turbvežis 
darė 78 kilom, per valandą ir 
aikvojb, kurą 20—25% mažiau, 
negu to paties tipo Kompaun
do garvežis su perkaitintu ga
ru. ‘

Išnaudotas garas iš turbinos 
pereidavo į viršutinį konden
satorių, iš kur, išvirtęs vande
niu su temperatūra apie 500 C, 
varomas turbosiurbliu per pa
šildytojų į katilą.

Pašildytoje kondensatas pa
šildomas garu nuo turbosiurbio 
ir turboęentilatorio nuo 500 iki 
1200 C. Išnaudoto turbinoje 
garo atšalimas ir kondensaci
ja daroma vandeniu, cirkuliuo
jančiu tarp tenderio ir konden
sato ri o. Tu rb veži o judėjimas 
reguliuojamas 3 ventiliais;, vie
nas judėjimo ventilis pirmyn, 
antras — atgal ir trečias —- 
judant iš vietos ir ant sunkių 
prieškalnių.

(žiur. Zeitschrift C. V. D. J.
10. XII 1921 m.)

Aplankant man š. m. 19. VI 
garvežių statymo fabriko Vin- 
tenture, minėtas turbvežis bu
vo taisomas.

Fabrikas nurodinėjo, kad 
turbvežis darė apie 1000 jėgų 
ir duodavo apie 30% kuro tau
pymą.

Apie turbvežio eksploataci
ją žinios kol kas nesistemati
zuotos.

Jungtremo turbvežis yra apie 
1800 arklių jėgų stiprumo. 
Prirengtas jis su Jungstrem- 
turbinomis su kondensacija.

Garas j turbiną įeina Asu slė
gimu apie 20 atm. ir su labai 
dideliu perkaitymu. Iščiulpti 
dujoms iš durnų dėžės įtaisy
tas turbventilatorius. Garas 
nuo turbinos įeina visas į kon
densatorių, iš kur kondensato 
pavyzdžiu per pašildytoju va
romas atgal į katilą.

Garas nuo paaglbos mašinų 
maitinančių turbosiurbliu ir 
turboventiliotorio išnaudoja*- 
mas vandeniui šildyti. Dūmų 
dėžės išeinančių dujų šiluma 
išnaudojama šildyti orui, plau
kiančiam į kūryklą.

Rezultate minėtas turbvežis 
naudoja kurą 50% mažiau, ne
gu to paties tipo ekonomiš
kiausias garvežis. Žinių apie

variklio cilinderius. Prieš su
maišant su spaudžiamu oru, 
garas “pašildomas” variklio .iš
metamais garais.

Šiuo principų perdirbtas tri
jų ašių garvežis buvo išbandy
tas Boma — Nordo kelyje 1923 
m. gruodžio mėn. ir š. m. va
sario mėn. musų atstovo Itali
jai p. Klimo akyvaizdoje.

Labai mažu greitumu garve
žis vežė 5 prikrautus ir apie 
10 tuščių vagonų.

Zarlatti idėja labai įdomi, 
bet ji reikalauja ilgo ir rimto 
tolimesnio plėtojimosi.

Iš visa, kas čia pasakyta ga
lima padaryti šitokias išvadas:

1) Kuro brangenybė iššaukė
geležinkelių ir d-vių gyviausį 
susidomėjimą kuro taupomais 
prietaisais ir ištisais aggregtf- 
tais. "5 ■

2) beieškant ek onomiskęs n ių 
garvežių buvo prieita prie ši
tokių naujų konstrukcijų:

1

a) 1921 metais buvo pasta
tyti turbo garvežiai, taupinah* 
ti 20 50% kuro.

b) 1922 metų Mecigano g-ke- 
liais pastatė tipo Mikado gar
vežį, su visais įrengimais ku
rui taupyti.

c) 1922 m. 1923 atsirado gar
vežiai su gidrauline ir pneu- 
mitine pavaža, ir be to kom
binuoti garvežiai, kurių vidu
jinio degimo variklio cilinde
riai gali dirbti su vandenio ga
ru, kaip gariniai cilinderiai.

3) Pažymėti dideli nusikrei- 
pimai nuo priimtų garvežių ti
pų verti rimto susidomėjimo, 
it gali su laiku padaryti pilną 
pervažų geležin'kejllių eksploa
tacijoje. Inžinierius

V. Galaunė.

MARGUMYNAI
KAS METAI ŽUVIES PAGAU
NAMA UŽ VIENĄ BILIONĄ

DOLERIŲ
Apskaitoma, kad kas metai 

pagaunama pasaulyje žjuvies 
inaž daug už vieną bilioną dole
rių, vertės. Pirmą vietą užima 
Japonija, kur pagaunama žuvies 
už $89,000,000; Jungtinės Vals
tijos—$86,000,000; Francijai 
tenka trečia vieta—$85,000,000, 
o Ispanija užima ketvirtą vietą 
su $72,000,000.

Paskutiniais keleriais metais 
investuojamas kapitalas į žuvi
ninkystę žymiai padidėjo. 1908 
m. Jungtinėse Valstijose buvo 
investuota $33,000,000 j žuvavi- 
ino industriją, o dabar tas kapi
talas pasiekė $60,000,000.

NEGRAI TURI BALT0DŽIŲ 
VERGŲ

Britų ekspedicija Afrikoj pra
neša, kad Kalhari tyruose jai 
pasisekė užeiti apie penkias de
šimtis baltodžių, kurie yra neg
rų vado ir jo sekėjų vergai. Ver
gai paeina iš olandų kolonistų. 
Jie negali turėti jokios nuosa
vybės, jie diri>a tenykščiams gy
ventojams (negrams) žemę už 
labai menką atlyginimą. Pasiro
dė, kad negrų vadas Sebele yra 
gan apšviestas žmogus ir dėvi 
europiškus drabužius. Negrai 
vaikščioja apsiginklavę, bet 
baltodžiams nevalia jokių gink
lų turėti.

NAUJĄ AUTOMOBJLIŲ VIE
NAS ŽMOGUS GALI LENGVAI 

PAKELTI
Anglijoje tapo padarytas ne

paprastas automobilius. Jis turi 
tik |ris ratus. Vienu galionu 
gaisą! ingi galirda Įtuą automobi
liu važiuoti 80 mylių. Automo
bilius atrodo labai garai ir yra 
tvirtai padarytas. Operuoti jį 
labai lengva. Juo galima va
žiuoti 20 mylių suviršum į va
landą. Vienas vyras jį gali leng
vai nuo žemės pakelti.

TIES GELEŽINKELĮ PER 
SACHARĄ

Vienas franeuzų inžinierius 
turi išdirbęs planą pratiesimui 
gelžkelio per Sacharos dykumą. 
Jei jo planas bus priimtas, tai 
gelžkelis bus 2,000 mylių ilgio.

BUS BANDOMA PAKINKYTI 
ŲGNIAKALNĮ

Pietinėje Amerikoje ruošia
ma planai pakinkyti ugniakalnį 
Tatio. Ugniakalnis busiąs pra
gręžtas, kad gavus karšto garo. 
Ta energija manoma naudoti 
elektros pajėgos gaminimui. 
Apskaitoma, kad kas metai ug
niakalnis pagaminsiąs tiek elek
tros pajėgos, kiek butų galima 
gauti sudeginus 500,000 tonų 
anglies. Vandens garas esąs la
bai tyras ir jį galima tiesiai į 
lokomotyvo turbiną leisti.
Italijoje tuo budu jau gaunama 
tūkstančiai arklio pajėgų.

ANT GEN. LEE PAMINKLO 
SKRYBĖLES GALI SĖDĖTI 20 

ŽMONIŲ 
t

Garsiam Amerikos generolui 
Robert E. Lee Georgia valstijoje 
daroma paminklas. Iki šiol jau 
iškalta jš akmens skrybėlė ir 
galva. Kaip didelis bus tas pa
minklas, galima jau spręsti iš to, 
jog ant skrybėlės ‘ brylių gali 
susėsti 20 žmonių. Paminklas 
bus padarytas- iš vieno akmens 
ir susidės iš kelių figūrų.

ŠUNŲ KAPAI
Pennsylvanijoj tapo įsteigti 

kapai šunims. Ten esą jau palai
dota apie tūkstantis šunų. Ant 
kiekvieno šuns kapo yra “pa
minklas”, kur užrašytas šuns 
amžius ir vardas, o taipgi ir sa
vininko vardas. Kai kurie tų 
paminklų yra labai gražus ir 
gerai padaryti.

VYRAI YRA DIDESNI MELA
GIAI, NEGU MOTERYS

Moterys, netikėkite vyrams. 
Luciperas, melų tėvas, buvo vy
ras; vyras buvo ir Ananias, pa
sakingas melų čempionas. Vyrai 
yra ne tik didesni melagiai už1 
moterys, bet jie geriau moka ir 
meluoti.

Visi, be išimties, šiek tiek me
luoja. Vyras meluoja iš įpra
timo arba tam tikrais išrokavi- 
mais. Moterys meluoja norėda
mos išsisukti iš ' nemalonios 
joms padėties. Vyrai yra' la
biau originalus melavime, nes 
jie turi daugiau patyrimo.

r*rie tokių išvadų .priėjo pref. 
Ehlers, žymus danų fizikas.

Tą savo nuomonę prof. Eh
lers išreiškė viename danu laik
raštyje, kuris prašė žymių žmo
nių išreikšti savo nuomones me
lavimo klausimu. Visi, kurie 
paskelbė savo nuomones laikraš
tyje, pripažįstą tą faktą, kad 
visi žmonės mažesniame ar di
desniame laipsnyje meluoja. 
Bet pref. Ehlers pastabos sukė
lė daugiausia komentarų. Mat, 
yra įsigyvenusi ta nuomonė, 
kad moterys daugiau meluoja, 
negu vyrai»

PARDAVINĖJAMA SNIEGAS
Kai kuliuose Europos mies

tuose, kur sunku yra ledo gau
ti, paliekama vasarai sniego. Tai 
yra daroma sekamu budu. Žie
mos^ metu žemėje iškasama gili 
duobė, kurion suverčiama snie
gas. Tas sniegas yra kietai su
mušamas ir žeme užverčiamas. 
Gi vasarai atėjus, jis atkasama 
ir pardavinėjama gyventojams.

TYRO MAISTO ĮSTATYMAI
BUVO SULAUŽYTI 12,000 

KARTŲ
1906 m. buvo Amerikoje pra

vesti įstatymai, kurie draudžia 
pardavinėti sugedusį maistą ar
ba netikusius vaistus. Nuo to 
laiko, pasak chemijos biuro pra
nešimo, buvo užvesta 12,000 by
lų už sulaužymą tų įstatymų. 
600 bylų buvo užvesta dėl par
davinėjimo sugedusių kiaušinių; 
1,000 bylų dėl dėjimo netikusių 
priemaišų Į pieno produktus; 
100 bylų dėl falsifikavimo miltų, 
etc. Tie įstatymai daug prisi
dėjo prie maisto kokybės pageri
nimo, nes pirma vaistų ir mais
to falsifikavimas buvo papras
čiausias dalykas.

Organizatorius
Bolševikų gyvenimo vaizdelis.

Ispolkome*) ant laiptų susi
rinko keturi asmens, papypkia
vo naminio**), pasikalbėjo apie 
lytų, apie žuvų meškeriojimą ir 
kiekvienas jau rengėsi bėgti 
prie savo reikalų, kaip otkpmo- 
kozas°‘*) pagriebė du jų už 
skvernų ir rinitai prabilo:

—Vaikai... Reikėtų gatvę su
tvarkyti... Jaučių gatvę... Per
krikštyt jus ją perkrikštijot, o 
purvo joje—ve kiek!.. Visara... 
Lytus beveik kasdien lyja, že
mė primirko, išsiklampojo... 
Nors čia ir priemiestis, bet vis
gi nepatogu... Sutvarkyt gi rei
kėtų.

—Tavo dalykas, tu ir susi
tvarkyk!...

—Mano dalykas... Ką,, ar aš 
p£ts tą purvyną nešiu?.... Tegul 
eina kiekvienas su savo lopeto
mis, vežimais...

Pavaryk — visi kl^usysini.... 
ir tuoj gatvę nuvalysim.

Taip gal ir būt buvę, kad ne 
centrovikas****) draugias Mai
šalas. Centrovikas, nesenai iš 
Maskvos paliuosuotas, stovėjo

*) Pildymo komitete. **) Smirdan
čio nerauginto tabako. ***) Viešųjų 
darbų šeimininkas ar kas tam pana
šaus. ****) Vidurio valdžios atstovas 
ar kokis galas.

greta apvaliuose juoduose aki
niuose, .nikė saldų anglų tabako
cigarą ir įsimaišė:

—Dovanokite, draugai, už 
mano įsikišimą... Kaip pas mus 
viskas neorganizuota... Namų 
pramonė, brangieji draugai... 
Taip negalima... Reikia daryti 
kaip reikia — organizuotai. 
Reikia bendram viešam darbui 
minias išnaudoti... Taip sakyt, 
veiklumas reikalingas./.. Supran
tate... 1

—Kokios čia minios, Jaučių 
gatvėje, gali būti —tuštuma ir 
daugiau nieko... Bet, tamstai, 
žinoma, — tamsta ir imkis to 
dalyko.

Ir kiekvienas sau panosėje pa
galvojo:

—Centrovikas ir tiek... Jam ir 
knygos ir rankos, ir viskas.

Draugas Maišalas išsitiesė, 
pasiraivė, porą sykių nusižio
vavo* ir prabilo:

—Ką gi, aš neatsisakyčiau, 
tiktai “praveskime”.

—Pbaveskim...
Ir viskas kaip parašyta. Ant 

rytojaus kiekvienas gavo tele- 
ponogramą: “šiandie visiems 
būtinai ateit į organizacinį susi
rinkimą kovai su nešvarumais 
Jaučių gatvėje. Prašoma nesi- 
vėluoti. Įgaliotinis Maišalas”.

Ir tą dieną, tą valandą ir tą 
minutę—įvyksta susirinkimas.

Dienotvarkė:
1. Pranešimas apie organiza

cinį darbą—draugas Maišalas.
2. Išdirbimas tezių ir lozungų 

kampanijai kovoje su nešvaru
mais.

3. Bėgamieji dalykai.
Pranešimai — valanda, gin- 

čiams — dvi valandos. Rezoliu
cijai — 15 minučių.

Nespėjo nė aiktelti, o prie 
tvorų,4 stulpų ir sienų jau žeb- 
sojo raudoni atsišaukimai: “Vi
si, kas tik gyvas, į kovą su Jau
čių gatvėje nešvarumais! Ką tu 
padarei kovoje Jaučių ’ gatvėje 
su nešvarumais? Sąžiningieji 
piliečiai! Dvidešimts minučių 
krovinio — ir nebus Jaučių gat
vėje nešvarumų!”

Pabaigoje mėnesio išėjo vien
dienis laikraštis vardu “šalin iš 
Jaučių gatvės nešvarumai!”

Pirmąjame puslapyje juodo
mis sprindinėmis raidėmis buvo 
išspausdinta:

Draugo Maišalo tėziai:
1. Kiekvienas dirbantysis turi 

žinoti, kad Jaučių gatvėje* ne
švarumai atitolina pasaulinio 
proletariato pergalėjimą bei lai
mėjimus....

2. Tas, kuris nieko nepadarė, 
kad prašalint iš Jaučių gatvės 
nešvarumus, nevartos to taip 
dukšto ir garbingo vardo — dar- 
bininkas-proletaras.

3. Musų taip skaitlingi nepasi
sekimai kyla vien iš to, kad pas 
mus taip daug Jaučių gatvėje 
nešvarumų.

Darbininkai visų šalių vieny
kitės—į kovą su nešvarumais.

Dar už mėnesio vietiniame te
atre pastatė draugo Maišalo pa
rašytą veikalą-dramą *‘Nešvaru- 
mai”. Ir tą pat dieną įvyko tam 
tikslui komertas-mitingas.

Ėjo dienos, savaitės, mėnesiai. 
Ir Gubispolkome*) visi buvo 
užganėdinti. Turėjo* įvykti la
bai svarbios vertės atsitikimas. 
Ispolkomo nariai — visi kaip 
vienas jau manė organizuoti ne
švarumams Jaučių gatvėje nuva
lyti šventadienį,, Jau viskas bu
vo' nutarta ir užprotokoluota. 
Skelbinfai išspausdinti ir visam 
miestelyje prie tvorų, stulpų ir 
sienų išlipinti raudonavo. Tik 
laukė šventadienio. Bet įvyko 
netikėtas atsitikimas, kuris vi
są muziką sugadino. Sekmadie
nis neįvyko, nes šeštadienio va
kare į pusę sieksnio storio snie
go pridribo ir lyg tyčia visus 
nešvarumus uždengė. O juk su 
gamta nepasigrumsi!

Temą pasiskolinęs parašė
Pranės brolis.

*) Tokia bolševikų valdžios įstai
ga.
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Dirva” Persikėle Naujon Vieton

Vyras privalo visuomet mylė 
ti: štai kodėl jis neturi apsivesti

dalykas. 
M Užėjus 
žvėrių ir

Prenumerata metams
Lietuvon metams.....
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Victrolos

tuo, Kad 
ą turėjo- 

kuric

Parduodami lengvais 
išmokėjimais

Išeina Penktadieniaisj 8 puslapių, didel 
formato, visuomenės laįkraštis.
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kad aš su- 
atsiduso ne- 

nesiinoki- 
Bet

...— sumur 
-Bet aš, ne 
nebylių kai

, Išmai- 
Bet kai 

iš priverstas 
susidūręs su 
gyvenimu!..

i pasidarė vi- 
užsiėmimas. 

Nejaugi jūsų 
kl'ijentai nustojo tikėti, kad jus 
nebylys ?!

—Delei ta jie abejonių negali 
turėti, nes aš nenoriu girdėti, ką 
jie kalba ir pats kalbėti atsisa-

DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS J 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES

Į AMERIKĄ

ieno dalyko
V ie viel l '1

Reikia pasakyti, kad apskri
tai moterys yra pasiutusiai gud
rios ir visą savo gyvenimą tvai
ko reikalus sulig varžytinių 
principo.

Prileis kime, 
išpuošta vaza 
lems. Niekam 
reikalinga ir 
ateina į gal'

—kreipėsi Marija
žinoma, į jį! Ne į mane, o į;jį.

—Belgių viso karo lakiojau.
Juk aš lakūnas. ,

—Ką jus kalbate! Ak, kaip 
tai įdomu. Ar jums teko kada 
susidurti su priešo aeroplanu?

—Aš? Kiek kartų. Net muštis 
teko.

žmonės 
niekuomet netampa gei

ga prisilenkiau prie jo:
-M ie viel t'lir, mein Ilerr?..

A? Ką? — susimaišė jis.
kai klausiau
a, atsakykite: 
mein Hebe r

Pilietis, labai nudriskęs, ap
dengtas lopais, kaip iš užsienio 
laiškas — antspaudais ir kra- 
saženkliaiš, užėjo į vieną Mask
vos redakciją.

—Pavelykite prisistatyti, — 
išdidžiai tarė jis. —Aš—elgeta 
nebylys. Ar galima su j'umis 
apie vieną reikalą pasikalbėti ?..

—Aš mielu poru 
mėjo redaktorius. - 
laimei, nesuprantu

kio dėmesio, kcl. 
nepasakys magišką 
giau?”

—šimtą rubliu!

panašus į 
maišą. Atrodė, kad* jis 
nupuolė nuo aeroplano, 
galo, nematomas aukcio- 
plaktuka.s sudavė mano

mos. Žinote ką?.. 
mesti elgetavęs!!

—Rimtai kalbate! 
pavojingas žingsnis, 
galvoti ir dar kartą 
Aš kaip tai pažinau 
garbingą gelžkelio vagį.

Niekuomet neužsimoka pra 
dėti savo karjerą skandalu 
skandalą reikia senatvei pašilai 
kyti, kad 
gesnis.

O apskritai sakant, jeigu ne
būtų buvę varžytinių — kuriam 
paibeliui ji man reikalinga?..

—.Nejaugi jus taip mylite Ru
siją? — sąjausmingai paklausė 
Marija Nikolaevna ir jos grakš
ti rankutė palietė jo lepšę...

—'■Ras daugiau?!” — šaukė 
aukcioninkas, o aš nebenorėjau 
kuo tatai padengti: aš buvau 
visai nubiednėjęs.

Tuo laiku iš dangaus pasigir
do motoro trukšmas, — ir pui
kus, patraukiantis, panašus į 
baumžirgį, aeroplanas metė į 
musų kelią šešėlį. (O, brangus, 
taip puikiai išvadavęs mane, ae
roplane!... Jeigu tu turėtum lu
pas .ir jeigu tai butų galimu, j,ai 
aš pabučiuočiau tave...).

Visi mes pakėlėme galvas ir 
stebėjome aeropldną.

—Ar j lįs kada nors lakiojote?
Nikolaevna...

“DIRVA”
MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 

SAVAITRAŠTIS

—Miliardų dešimt, ar ką?...O 
jeigu susiorganizuosime, • tai ir 
visą šimtą atiduosite!

šimtą septynias dešimts
Kaimynus pasidaro panašus į 

degantį pagalį, ant kurio tapo 
užpilta kerosi no:

—šimtą devynias 
penkis!

—Ir penkis!..
Ir prasideda pramog
Ir pramoga 

jus atiduodate 
te su savim, i 
piieš dešimtį 
manėte pirkti, 
o galvoje susi 
džio mintis:

(Didelis Marijos Nikolaevnos 
susidomėjimas. Sensacija).

—Taip... Aš, galima sakyti, 
išvažinėjau Europą skersai ir iš
ilgai-. Tylus Marijos Nikolaev
nos veidas atkreiptas į mane, 
tarsi ir šaukė: “Kas daugiau? 
Kas daugiau?”!

Aš nutariau užkasti tą įkyrų 
bailį į žemę ir dar akmeniu pri-

šimtas švenčių 
mes kaip nors 
-vr atidirbsime 
valandas, o jus 

mums užlaikymą 
jeigu nebegalėsima dirb- 
ką padarysime! Jus kru- 

jšaromis

baigiasi
viską, k

daiktą
ninutu
Nešate ją namo

ėda Krylovo gai

Jis* yra didelės apsišvietimo vertės ir labai žingeidus 
Jųš pasimažinsite su pasauliu kuriame jus gyvenate. Field 
turi didžiausį rinkinį istorinių ir žmonijos nuveiktų darbų; 
augalų, medžių ir žemės geologiškų- iškasenų.

Įžanga Dykai Nedėliomis
Utarninkais ir subatomis atdara nuo 10 iki

šie yra didžiausi departmentai
ETNOLOGIJOS—Gyvenimas ir papročiai jvairių žmonių, senovėje ir 

•kaip jie gyvena šiandien.
ZOOLOGIJOS—Žvėrys, paukščiai, žuvys, šliaužia), vabalai visų ša

lių naturalese grupėse k pozose.
BOTANIKOS—įvairus augmenys, jų produktai

Graži salė “Augmenų Gyvenimo’ 
GEOLOGIJOS—Mineralų, krystalų, meteorų ir žingeidžių natūrali) 

dalykų. Prieš istoriniai žvėrys ir prieš istorinis 
300,000,000 metų gyvenimas.

BRANGAKMENIAI IR ŽEMČIŪGAI—Rinkinys brangakinenų ir žem
čiūgų senovės ir dabartinių laikų

—O jus manote, 
puantu ? liūdnai ; 
bylys. — Aš niekur 
ha u; gyveni, kaip miške 
jus juk dabar mane suprantate?

-—Puikiausia! Turint galvoje, 
kad jus nebylys, — reikia pasa
kyta, jog jūsų kalba visai gera.

—Lyginai kaip ir jūsų kalba 
pilnai tinka redaktoriui. Aš, ma
tote, ‘pirma buvau aklas, bet 
paskui atmainiau savp'nusista
tymą..,

—Vienok, kaip aš matau, jus 
turite nepaprastai tvirtą valią.

—Taip! Tiek tvirta, jog aš ga
liu nustebinti jus iki sielos gilu- 

Aš manau

Gražų vasaros rytą atsisėdau 
aš į karietą, kuri ‘nuėjo n įvež
ti mane į Eupatoriją.

Vietos karietoj buvo už:eitos 
šiaip: 1\ sėdėjo ja i.-.a, grakšti, 
labai graži dama. į kurią aš po 
20 minutų žiūros vidujinės ko
vos tyliai įsimylėjau; 2) 
vyras labai energingas 
sius i šž i u ros.

klano atkakli kovą su 
visgi tęsėsi 20 minutų 
jaunas žmogus be jokios kovos 
į kokias dvi miiiuti visu savo el
gesiu parodė, kad nuo dabar jo 
vienintelis gyvenimo tikslas — 
geltonplaukė dama.

Čia ir prasidėjo tarp mudvie
jų susirėmimas, kuris baigėsi 
mušiu ant aeroplano.

gas daiktas.”
Tas pats ir su damomis. Jos 

irgi gyvena- sulig varžytinių sa
lės principo: jeigu žmogus vie
nas, tai jis, gal būt, ir nepažiū
rės, o jeigu dviese — čia kaip 
tik laikas sušukti:

—Kas daugiau ?!
žinoma, tai frazei nereikia 

priduoti kurios nors nederamos 
reikšmės.

Taip atsitiko ir su mumis. Kai 
mes susėdome, Golubcovas (taip 
vadino tą žmogiuką) pareiškė, 
jog jam esanti tikra laimė būti 
tokios damos kompanijoj, ctc.

Aš pasistengiau viršyti jį — 
pareiškiau, kad nors aš ir atpra
tęs nuo danių kompanijos, vie
nok toki kompanija, kaip kai- 
mynka, mažiausia keturis kar
tus sutrumpins kelionę.

Nerami Golubcovo siela. Jis 
pareiškė, jog jam busianti tikra 
laimė būti jos palydovu Eupato
rijoj, jeigu ji teh neturi pažįsta
mų ir t.t. •

O aš iš karto mušiau visas 
kortas švitalu tuzu (“Jeigu jus 
neturite kur sustoti, tai aš pri
rengsiu jums kambarį”).

Sutruškintas Golubcovas nu
vyto ir paniuro, bet neilgam.

—Aš turiu jums pasakyti Ma
rija vNikolaevna... (reginy? taip? 
Marija' Nikolaevna ? Mersi! Ste
bėtinai gražus vardas!..). Ir 
taip, aš turiu jums pasakyti;' 
kad rusų kurortai atstumia ma
ne savo netvarka. \ isai kitas 
(reikalas užsienyj...

— O jus ar buvote užsienyje?-

Jeigu moteris antru kartu ap 
L h. i reiškia, jog? ji nea 

kente savo pirmojo vyro. O jei 

gu vyras antru kartu apsiveda 
tai reiškia, jog jis gerai' sugyve 
no su savo pirmąja žmona. Mo 
terys bando savo giliukį, o vy 
rai 'rizikuoja jį.

Elgeta atrodė baisus nuo įtū
žimo...

Visi skurliai jo atsistojo, kaip 
įerzinto kuilio šeriai.

Jiedaktoriaus laimei j kamba
rį įėjo sekretorius.

Pastebėjęs naują žmogų, el
getą nusiramino ir jo skurliai iš
silygino. Jis sudėjo rankas ir 
suniukę:

—Duokite ką nors aklam!
—Neklausikite jo, — tarė re

daktorius. — Jis jau mato. Da
bar jis nebyliu išvirto.

—Taip aš užsimiršau, — su
sigriebė elgeta. — Atleiskite... 
Taip nesenai nebyliu tapau, jog 
nieku budu negaliu priprasti!

—Kiek gi jums duoti? — pa
klausė sekretorius.

NURODYMAS—Gatvekariais, elevatoriais ii- automobili 
sevelt Roatl ir Michigan Avė.

—Papasakokite! Tai labai į- 
doniu... Savo ranką ji taip ir 
užmiršo atsiimti).

—Ką gi pasakoti? Lyg ir ne
malonu savo žygiais girtis.

Vienok tas girtinas drovumas 
nesulaikė jo.

—Kartą aš gavau paliepimą 
patirti apie priešo jėgas... Na... 
Įpiliau, kaip paprastai daroma, į 
karbiuratorių benzino, užsukau 
magneto, ėmiau sukti propelerį, 
įšokau į sėdynę — ir švilpt. Le
kiu... Lekiu valandą, lekiu dvi. 
Staiga .priešais atlekia vokietis. 
Ir pradėjo jis į mane iš kulko
svydžio šaudyti. Vienok aš ne- 
susiYnaišiau... Sulaikiau propele
rį, nusileidau ant vieno, ištrau
kiau revolverį ir prikišau prie 
pat jo ausies, sakydamas: “Pa
siduok, niekše!” Jis puolė ant 
kelių: “Susimylėkite, sako, po- 
fne”. Bet aš stvėriau j j už apy
kaklės, įsivilkau į savo aeropla
ną, o jo orlaivį prisirišau prie 
savojo. Tuo budu aš parsive
žiau ir vokieti ir jo aparatą.

Visą tą laiką musų ' padėtis 
buvo kuobiauriausi. Tai yra, 
tik mano, nes Marijos Nikolaev
nos akys žibėjo nuo pasitenkini
mo.

—Dieve, koks jus herojus! 
Sakykite, o mane ar galėtute 
aeroplanu pavažinėti ?...

—Visuomet, - ramiai atsakė 
tas drąsuolis.

—O jus mane ar nesudaužysi-

Nikolaevną, Mariją Nikolaevna 
ir n Mino!..

Golubcovas buvo 
kaulų 
ką tik

Ant 
ninko 
naudai, ir aš išdidžiai iš pat kon
kurento panosės galėjau išnešti 
laimėtą vazą vizitinėms korte
lėms.

giau?.” — rėkė licitacininkas.
Pusantro, šimto, — sako ju 

sų kaimynas.
Jus staiga užsidega t 

jis nori ja gauti, tai 
negaliu pirkti

kau! Dalykas ne tame! O štai 
pasakykite jus man: ar pasta
ruoju laiku jurną pasitaikė pa
duoti elgetai almužną?

—Taip, juk aš labai geras. 
Jeigu jis, biaurybė, prisistatys 
kaip su peiliu prie kaklo savo 
svembimu — na, imk ir pa
sprink, šuo! — užkimši jam ger
klę banknotu.

— Kokiu? kokios vertės?
—Na... trys milionai. Arba 

penki.
Nebylys suplojo rankomis ir 

triumfuodamas sušuko:
—Kaip tik čia ir yra šuo pa

kastas! O kiek jus duodavote 
elgetai prieš revoliuciją?

—Na... penktuką. Kartais de
šimtuką, v

—Dešimtuką? Taigi, taigi! 
Kadangi dabar musų mčllionas 
rublių atsveria tūkstantinę ka
peikos dalį, tai kiek jus privalo
te man duoti, kad išeitų praei
ties laikų almužną? Nugi! Pen
kis miliardus! O jųs ką duoda
te? Vadinasi mes pradėjome už
dirbti penkis tūkstančius kartų 
mažiau. Juk tai, gerbiamieji, ne
teisinga! Jeigu kaina duonos, 
mūsos, cukraus, čeverykų, vis
kas padidėjo dešimt miliardų 
kartų — tai kodėl mes tegauna
me tik šimtą milionu kartu 
daugiau?! Tai nuostolis. Taip 
negalima. Mes elgetos — ir štai 
priversti pusbadžiu gyventi. 
Pirma, kai numirdavo elgeta, 
tai jis palikdavo svarbiausioje 
gatvėje du—tris namus, arba jo 
šiaudų maigūne rasdavo 100 tū
kstančių rublių auksu, o dabar? 
Mes nusibankrutavome!....’ Mes 
skurstame!!

—Bet ko jųs norite nuo laik-' 
raščio ?

—Parašykite apie tai! Išbu
dinkite visuomenę! Jeigu ji ne
paklausys musų šauksmo, tai 
mes stversimės radikaliausių 
priemonių!
/—Jųs gąsdinate mane! Ką 

jųs norite tuo pasakyti?
—Sukursime jsave profesio

nalę sąjungą. Tąsyk tegul gy
ventojai dreba! Dabar mes — 
vieninteliai žmonės Rusijoje — 
dirbame nepaisydami valandų, 
nevaržome iniciatyvos ir talen
to. O tąsyk?! Aštuonių valandų 
dairbo diena ir 
metams. Tąsyk 
— tiap-da-liap 
savo astuonias 
privalėsite 
duoti, 
ti! štai 
vinomis ašaromis verksite ii 
maldausite, o aš nė' neklausy 
siu!! Ar to jųs norite?

kad yra metalinė 
vizitinėms korte- 
pasaulyj ji nėra 

jokiam žmogui ne- 
į pirkti ją.

tato varžytinių salė
jus ir čia nekreipiate i ją jo- 

licitacii jukas 
“Kas dau-

Pianai r
Groji kliai

Daugybė geriausių knygų — mokslo 
istorijos, eilių-dainų, apysakų-roma- 

j nų-pasakų, ’ dailės, juokų — yra su
krautos Margerio Knygyne.

Tik mež duodame tikrą bargeną, nes par
duodame knygas už pusę kainos.

Tik musų knygyne yra beveik visos 
X knygos puikiai apdarytos.

Naują knygų kataliogą vi- 
siems

Tai labai 
Reikia pa- 
pagalvoti.

vieną 
Nutarė 

jis .savo veikimą permainyti. Ir 
ar žinote kuiį tas užsibaigė? 
Įsteigė galų gale pinigų mainy
mo kontorą!

—Na, jau iš tikrųjų 
ne gegutę ant vanago, 
dol manęs, tai... A 
mesti elgetavimą 
nepermalduojamu 
Dabai- elgetavimas 
sai nebepelningas

— Tai baisu!

—Kaip lopšyje busite.
—Antra vertus, aš su jumis 

nesibijau. Jųs toks... narsus. Ka
da gi jųs mane pavažinėsite.

—Nors rytoj. Tik gaila, kad 
Eupatorifoje aš neturiu aeropla
no.

—O jųs visokiu aeroplanu ga
lite lakioti? — nestropiai pa
klausiau aš, nuduodamas, kad 
aš daugiausia esu užimtas le
kiančia mašina.

—Bile vienu, nedaro skirtu
mo. Nors labiau mėgstu Bierio 
konstrukcijos.

—Na, jumįi, gerbiamieji, tik
rai sekasi, — išdidžiai tariau 
aš, keldamas rankas į dangų.— 
Dalykas tame, kad aš Eupato
rijoje turiu du geru Bierio or
laiviu. Vežėjau! Mes kada pa
sieksime Eupatoriją? Antrą va
landą. Puiku! Iki keturiu nusi- 
prausime, persirengsime, o apie 
penktą aš jus nuvesiu į aerodro
mą. šiandie, Marija Nikolaev
na, jis pavažiuos jus.

Niekuomet aš nemačiau la
biau prislėgtą žmogų, kaip tas i 
pasigailėjimo vertas Golubco
vas.

Jis sumurmėjo, jog jam būti
nai reikia turėti Nobelio firmos 
benziną: aš jį nuraminau, kad 
tmiu toki benziną. Jis miam- 
liavo, jog reikia patikrinti, koks 
šiandie vėjas. Kiek balonų 
(?!)... Aš jį nuraminau, kad jo- 
kip vėjo nėra. Tašyk jis su
kriokė, jog esą reikia gauti spe- 
cialį leidimą. Aš įkasiau jį pen
kias pėdas į žemę pareiškimu, į 
jog tuiiu tokį leidimą.

Po to jis, lyg tas -vokietis, ne
matomas akims puolė ant ke
lių, pasidavė ir prašė susimylė- 
jimo. Jis pareiškė, kad turįs 
nepaprastai daug reikalų; kad 
sutruksiąs keletą dienų; kad ga- 
ėsiąs pasiliuosuoti už dienos- 
dtos kokiai valandai, ir tai tik
rai neprisižadąs... •

Dabar jis gulėjo po mano ko- i 
jomis, ir aš jį minkiau, kišau 
jatą į jo melagingą burną. Ma
rijos Nikojaevhos ranka, kąip 
driežlys, užšliaužė ant . mano 
rankos. Ji žiurėjo tik į mane ir 
let biskutį glaudėsi. <0 viršuję 
nusų skrajojo galingas paukšj 
tis su milžiniškais sipariiais, 
airis mane išgelbėjo. Jis tarsi H 
laimino mudu— mane ir Mariją1^

Virš 25 metų biznyje. Rašyta 
garantija su kiekvienu parduotu 
instrumentu. Didelis pasirinkimas

LIETUVIŠKŲ 
REKORDŲ

Atsiųskite money orderj ir mes 
prisiusime jums viską ką užsisa
kysiu apmokėtu ekspresu.

Prašykit katalogo.

’ Atdara kiekvieną vakarą

Roseland Music
11146 Michigan Avė.

Phone Pullman 0947

Jis pagalvojo minutę, išsitiesė 
ir išdidžiai atsakė:

—žinote ką, jaunas žmogau. 
Nors aš ir kalbu vokiškai taip 
jau gerai, kaip ir rusiškai, bet 
nuo to laiko, kai Vokietija, įlei
dusi bolševizmą į Rusiją, pražu
dė mano nelaimingą tėvynę... aš 
prisiekiau. Taip, taip, gerbia
mas pone. Aš prisiekiau nebe
tarti nė vieno žodžio toje bai
sioje kalboje...

-Tai rusiškai atsakykite...
—Palaukite, aš dar neužbai

giau... Aš prisiekiau ne tik ne
kalbėti, ale ir nesuprasti vokie
čiu kalba! O, mano nelaiminga

O jųs Strucele buvote? — 
klastingai užklausiau aš.

—Na, žinoma! Du kartu. Tik 
jis man, .žinote, ne labai patiko...

—Kas ?
—Strucel.

O jųs žinote, — atrėžiau 
aš ,— Strucel nėra jokis mies
tas, o tik pyrago vaidas.

Aukciortininko plaktukas pa
sikėlė į orą, kad sudavus mano 
naudai ir tuo pačiu sunaikinus 
mano priešą. Vienok jo šunakia- 
vim.as buvo ^begalinis:

-Ačiū, — šaltai atsakė jis.— 
Aš tai žinojau ir be jūsų. Bet 
jums, matomai, nėra žinoma, 
kad pyragas pavadinta miesto 
vaidu. Gal būt, jųs* tvirtinsite, 
kąd ir Strasburgo nėra vien tik 
todėl, kad kepama Strasburgo 
pyragai? Taip, Marija Nikola
evna... Tame Strucele (Viršuti
nė Silezija, 36,000 gyventojų) 
aš turėjau nepaprastai įdomų 
susitikimą, apie kurį aš jums 
papasakosiu paskui, kai mudu 
busiva dviese...

Aš tapau suminkytas, suglam
žytas ir ratai pervažiavo maniu 
nri, kaip tiltu...

Reiškia, jųs gerai vokiškai 
kalbate, maloniai paklausu Ma
rija Nikolaevna.

—Suprantama! Neblogiau, 
kaip rusiškai.

“Ar tik tu nemeluoji, bro
liuk?” — pagalvojau aš ii štai-

PROTO OILZlDfll
KURIE ĮSIGYJA
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LAUKINIAI ŽMONĖS KokieMonotoniškumo
Žala

įvairumas yra gyvenimo es
mė. Tas posakis jau nuo senai, 
yra vartojamas, bet paremti jį 
moksliškais faktais nebuvo ban
doma. Tik prieš keletą metų 
paskilbęs rusų fiziologas Ivan 
P. Pavlov’as pradėjo daryti eks
perimentus, kad patyrus mono
toniškumo veikmę į gyvūnų or
ganizmą Dr. W. N. Boldyreff 
iš Battle Creek, Mich., sanatori
jos emė’tuos eksperimentus 
ryti ant platesnes skalės.

Išvados iš tų tyrimų yra 
kios:

Monotoniškas maistas yra
liūgas. Kuomet žmogus diena 
iš dienos valgo vienodą maistą, 
jis pradeda silpnėti fiziniai ir iš
viso nesijaučia gerai. Toks žmo
gus praranda apetitą. Bet kaip 
tik jis ima įvairesnį maistą var
toti. jis vėl pasitaiso ir atgauna

Dr.

buvo skelbiama, o į d vašios 
(proto) higieną beveik visai ne
buvo kreipiama dėmesio. Tiesa, 
toji srityje nedaug ir tėra žino
ma.' Bet ateityje turės būti’ su
kurta psicho-fiziologinė higiena. 
Tąsyk žmonės bus laimingesni, 
nes jie žinos, kaip ’ pasiliuosuoti 
nuo visokių blogybių, kurios 
kankina mus.—K. A.

Ar Žinote?
Klausimai:

da-

to-

ža-

Karo metu, sako

1. Kiek raumenų turi žmogaus 
kūnas?

2. Kas tai yra saulės sistema? 
Kiek planetų ji turi?

3. Kas yra elektronas ir elekt
ros srovė?

4. Kodėl kareiviai nežengia 
kartu eidami tiltu?

5. Ar ištarpinę ledo svarą gau
site svarą vandens?

6. Koks skirtumas tarp žemės 
ir uolos?

7. Kodėl vartojama elektros 
iš važioj imui vario vielos?

8. Kas yra arklio jėga?
9. Kam reikalingos blakstie-

nebuvo zai-
rūmo maiste.

Kelia\ imas' iš vienos vietos į 
kitą yra naudingas. Gaunama 
įvairesnio maisto kas sustiprina 
organizmą, štai kodėl ateiviai 
tankiai pasidaro enęrgingesni ir

10. Kodėl gazolinas labiau eks- 
ploduoja, negu kerosinas?

11. Kodėl įsigėrę alkoholio 
mes matome iš| vieno du?

12. Ar gyvuliai juokiasi?
13. Kodėl reikalinga dėti drus

Pirmieji įspūdžiai visuomet 
vra stipresni, štai kodėl vaikai 
yra judrus, linksmi. Jiems vis
lias nauja, jie nuolat gauna nau
jų isimdžių. Laikui bėgant me-, 
pradedame ‘'atbukti”, prie visko 
priprantame, niekas musų nebe
stebina. Alės nuobodaujame, 
j puolame į melancholiją. Gyvo
ji imas salose^’ra kur kas mono- 
toniškesnis ir nuobodesnis, negu 
kontinente. Nenuostabu todėl, 
kad salų gyventojai yra labiau 
liuke keliauti. Alyt. jie nori me-

1 1. Kuriuo budu mes žinome, 
kad žemė nuolatos traukiasi?

15. Ar elektra yra medžiaga?
16. Kuriuo budu buvo pirami

das pabudavotas?
17. Ar verdantį vandenį gali

ma labiau įkaitinti pavartojant

18. Kuriuo būdu mes sužino
me, iš ko žvaigždės yra sudary-

lancholijos 
žmo

ro i s
lis

reflek m Vieni tu

t didina 11!
kitos

i orga- 
, ieigu

nu dažnai, lai jie nu^c. 
malonumo. Kitais žodž 
.kant, tai virsta monoton

(lyvenimas tropikuose 
Tint į tai, kad gamta ten 
Įmanomai turtinga) 
nuobodus.- O tai 
klimato monotoniškumo, 
kodėl ten civilizacija st 
labai žemo laipsnio.

ka m u.
M

> (nežiu-
i yra ne
yra 

pareina nuo

nui

ir kiti buvo mažiau komplikuo
to gyvenimo šalininkai. Jie sa
ke jog juo gyvenimas yra pa-

yroff sako, jog gyvenimo 
astdmas prie nieko gero nd-

vieno daikto, ir kiekviena akis 
mato skyrium. Todėl mums ir 
matosi iš vieno daikto du.

12. Kiek, y ra žinoma, gyvuliai 
nesijuokia. •

13. Kraujuje yra apie vieifa 
uncija druskos. Ašarose ir pra
kaite taipgi randame druskos. Ir 
kadangi kūne esanti druska 
nuolat yra aikvojama, tai mes 
turime jos gauti iš maisto.

14. Del žemės traukimės pasi
darė kalnai. Juo daugiau žemė 
traukėsi, tuo daugiau kalnų at
sirado.

15. Faktinai elektra ir medžia
ga yra-sudaryta iš-elektronų. Vie 
nok medžiagos atomuose elekt
ronai yra susiblokavę su proto
nais (atomų branduoliais). Tuo 
tarpu elektra susidaro iš liuesų 
elektronų.

16. Piramidas budavodavo tū
kstančiai žmonių, kurie didelius 
akmenis vilkdavo tam tikslui iš
piltais nuolaidžiais kalniukais.

17. Vanduo visuomet verda 
pasiekęs 212° Farenheito. Jeigu 
neatmainysime slėgimo, tai van
dens temperatūra nė kiek nepa
kils, nežiūrint į tai, kaip rhes 
ji virinsime.

Joao Vaz žemę- Labradoro sri
tyje. Tačiau Dr. Larson nieko 
neminėjo apie tąi, ar Kohim- 
nias žinojo bet ką apie Vaz’o ke
lionę, ar ne.

Tame pat kongrese prof. Leo 
Wiener iš Harvardo universiteto 
pareiškė, jog ta nuomone, kad 
europiečiai išmoko rūkyti taba
ką nuo Amerikos indijonų; yra 
klaidinga. Europoje tabakas 
buvo rūkomas prieš Amerikos 
atradimą. Tabakas į Ameriką

prof. vViener.
Prof. Franz Boas išreiškė kon

grese tą nuomonę, jog pirmykš
ti Amerikos civilizacija prieš 
10,000 metų vystėsi savistoviai. 
Žmonės, sako jis, atvyko iš se
nojo pasaulio bet čia jie 
visai skirtingą civilizaciją, 
kie indai ginklai ir molio 
biniai kuoaiškiausiai tatai 
da. £

Kongrese buvo dar daug ir ki
tų nepaprastiy įdomių praneši
mų apie indijonų gyvenimą ir 
jų civilizaciją.

Netoli nuo Australijos randa*- 
si sala vardu New Caledonią. 
Iki šiol’ niekas nebuvo ištyręs tą 
salą. Bet štai dabar franeuzų 
antropologas, prof. Fritz Sara- 
sin, praneša, kad toj saloj jis 
surado žmonių, kurie savo fizi
ne išvaizda esą labai panašus į 
priešistorinius žmones (Nean- 
derthčflų rasę).

Tos salos gyventojai yra že
miausiai išsivystę žmonės pa
saulyje. Prof. Surasiu yra tos 
nuomonės, kad net išnykusi Ne- 
anderthalų rasė stovėjusi aukš
čiau už caledoniečius.

sužinoti pagalba spektroskopo. 
Spektroskopas yra tam tikras 
instrumentas, kuris parodo iš 
tokių cheminių elementų yra

19. Padarymui ugnies reika- 
inga dviejų dalykų — deguonie 

ir kokio nors kito daikto, su ku
riuo deguonis galėtų susijungti, 

tokios medžia- 
anglies. O ore 

menkas nuo-

susitraukimas

Paprastai reikia 
gos, kuri turėtų 
anglies yra visai 
šimtis.

20. Raumenų 
sudaro jėgą.

21. Neigiama ir teigiama elek
tra daugiau nebepri pažįstama. 
Elektra yra vienoda. Nors dėl 
patogumo terminai techniškoje 
literatui oje dar ir dabar tebe
vartojama.

22. Prisilaikant paprastai pri
imtos gyvybės sąvokos, akmuo 
nėra gyvas daiktas. Nors, iš ki

ltos pusės, gan sunku pravesti
linija tarp gyvųjų ir negyvųjų 
daiktu. Indų mokslininkas Bo
se net tvirtina, jog nėra tokio 
daikto kaip negyva medžiaga,

23. Stimulai smagenoms 3 
perduodami savo rūšies elekti 
srove, kuri eina nervais. Bet 
srovė yra ne tik elektrinio, bet

110 judėjimus. i]r cpemįnįo pobūdžio. Tačiau
2. Saulės sistema susidaro iš tikrai dar nėra žinoma, kaip vi- 

saulės ir planetų. Tos planetos !sa tai įvyksta.
(Meilūnas, Jupiteįis, Saturnas,; 24. Visokie papuošalai (žiedai, 
Neplonas ir Uranus) sukasi up- auksiniai, braslietai, etc.) yra 

senovės palaikai. Senovėje 
^to-Į žmonės nešiodavo įvairius ženk

lelius apsisaugojimui nuo viso- 
Įkių nelaimių ir piktų * dvasių. 
Laikui bėgant til/rasai tikslas 
buvo užmirštas vienok visokie 
ženkliukai pas i I i ko.

Jeigu deguonis dega, tai 
neužsidyga oras?
Kuriuo budu pasireiškia 

iiimenu jėga?

kodėl

s ir teigiamos elektros? 
Ar akmuo yra 
Kuriuo budu

(ii'.o'ia stimulus '
Kodėl žmonės 

papuošalus ?kili:

ma

nervai per-

kure 
Viso- 
išdir- 
paro-

Ž1EDAI KAIPO MAISTAS

KRAUJO RAUDONUMAS

Kas nori turėti tikrai raudo
ną kraują, tas privalo gyventi 
kalnuose.

Dr. Joseph Vaircroft, anglu 
fiziologus, surado, kad hemoglo
bino (raudonojo kraujo pigmen
to) atsiranda daugiau, kuomet 
žmogus gyvena ant kalnų. Pa
vyzdžiui, jis užlipo Cerro de Pas- 
co kalną (kuris yra. 14,200’ pėdų 
aukščiau juros lygmalio). Ketu
rioms dienoms praėjus hemo
globinas jh kraujuje pasidaugi
no 2%, o dviem savaitėm pra
ėjus—18%.
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Skausmai, 
mėšlungis,

neuralgija ir reumatiškas 
gėlimai negali pasirodyti, 
kur tokiuose atsitikimuo
se yra vartojamas

SEVERAS
GOTHARDOL

Geras liniinentas nuo sustin
gusių sananų ir raumenų, trau- 
kučių-ir visokių kitokiu skaus
mų. Gauk bonkutę šiandien.

Kaina 30 ir 60 centai.
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Gaunami bent aptiekoje.

Francuzas Emile Gautier vie
name Paryžiaus laikraščių rašo, 
kad žmonės patys to nežinodami 
vartoja maistui gan nemažai į- 
vairių žiedų, žieduoliai kopūs
tai yra žiedai. O jų juk nema
žai suvalgoma.

Yra nemažai žmonių, kurie 
mano, kad kiniečiai daug žiedų

protingi 
žmonęs! Kodėl mums nepasekti 
jų pavyzdį?

Tačiau faktas yra tas, jog 
kiniečiai neperdaugiausia žiedų 
tevalgo. Tiesa, jie valgo dienos 
lelijas Ųemerocalis). Iš tų leli
jos žiedų verdama zupė. Vien tik 
iš Tchin-Kiango kas metai iš
siunčiama apie 4,000 lelijos žie
dų. Bet šiaip kiniečiai daugiau
sia maitinasi ryžiais.

Reikia betgi pasakyti, kad 
europiečiai ir amerikiečiai irgi 
nemažai žiedų suvartoja maisto 
priskoniams arba nett ir tiesio
giniai. Bet tai palyginus visgi 
nėra didelis kiekis. Gautier ma
no, kad yra šimtai įvairiausių 
žiedų, kurie tiktų maistui. Visa 
bėda tik tame, kad iki šiol ma-

žai į tai tebuvo kreipiama dė
mesio. Nėra abejojimo, kad 
ateityje mokslininkai ištirs žie- 

tinka 
keliu 
šalti-

dus ir suras, kuirie jų 
maistui, o kurie-ne. Tuo 
bus surasta naujas maisto 
nis.

POLICMONAS PRIE
AUTOMOBILI  AUS

.Jau (pradėta pardavinėti įm)- 
licmono figūros, kurios galima 
prisitaisyti prie ąutomobiliaus 
užpakalio. Kuomet automobi
lius sustoja, ta figūra ištiesia 
rankas į šalis. Ant rankų yra 
užrašyta “stop”. Policmono fi
gūra yra apie vienos pėdos aukš
čio.

BALTIJOS

REAL ESTATE 1NVESTMENTS 
2418 W. Marųuette Kd. arba 67 Blvd. 
arti Westem Avė., Chicago, III.

Telephone Prospect 8678

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

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

AMERIKOS
LINIJA

Malo

6 ir 8 
šeimy-

3-čia kliasa į Klaipė
dą $107.00

3-čia kliasa J Kau
ną $107.50

Apart karęs taksų.
Atskiros kajutos su 2, 4, 

lovoms dėl mažų ir didelių 
nų. •*

švarumas ir patogumas;
nūs patarnavimas; Geras maistas; 
Kratomi paveikslai.

Kreipkitės prie savo agentų, ar
ba j z

Baltic America Line
120 N. La Šalie Str., Chicago, III.

9 Broadway,
New York City

Į LIETUVA
PER KLAIPĖDA
Laivas “Lituania

1-mą Spalio

Laivas “Estonia”
22-rą Spalio

SALUTARO RYTAS
Saiutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangui.

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

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Saiutaro 
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius išvalo;
3) — Salutaras pataiso sveikatą. 

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
639 W. 18th St Chicago, Illinois.

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA
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3. Elektronai yra ne tik 
mo dalelės, bet ir mažiausios I 
elektros dalelės. Elektros sro-l 
vė yra elektronų bėgimas viela.

1. Kareiviai nežengia kartu, 
kad neįjudinus tiltą. Jeigu jie 
žengtų kartu, tai pasidarytų 
toks spaudimas j tiltą, jog ne
tvirtas tiltas neišlaikytų.

5 Vandefts gauname lygiai 
svarą, nors ledas užima kiek 
daugiau vietos, negu vanduo.

6. žemė yra sutrupėjusi uola,| 
prie kurios prisimaišo organinės 
medžiagos.

7. Vario viela elektros srovė 
lengviausia, gali bėgti. Geležies 
viela suteikia šešis kartus dau
giau pasipriešinimo.

8. Arklio jėga reiškia tai, kaip 
greit energija yra suvartojama. 
Tai jos piokslinė prasme. Viena 
arklio jėga lyginasi 746 va
tams (wats) elektros.

9. Blakstienos apsaugoja akis 
nuo įsigavimo visokių smulkių 
daiktų.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAP1DS. IOWA

Kas Atrado Ameriką?

Ant galo, Dr. Boldyrell sako, 
r iki šiol tik kūno higiena te-

kia neprastinti, bet daryti įvai
resniu.

i?ff, yra žinoma ne tik fiziologi
nis, bet taipgi ir psichologinis 
persisotinimas, štai kotlel reikia 
su saiku naudotis maloniais į- 
spudžiais.

Kodėl miegas yra reikalin
gas? Kad atnaujinus malonių 
refleksų įspudingumąi ir panai
kinus Medingųjų veikmę. Mie-

dies, plaučių ir inkstų pailsini, 
kiek pailsini smagenų. Visi gy
vūnai, kurie turi smagenas, ne
gali be miego apsieiti.

žmogaus linksmumas ir laimė 
pareina ne nuo didelio turto, o 
mm to, kaip jis moka tuo turtu 
naudotis. Jeigu-- žmogus moka 
gyventi, moka gyvenimą įvairiu 
padaryti, tai ir neturėdamas di
delio turto jis gali būti laimin-

Portugalų admirolas atrado 
Ameriką dviem dešimtim metų 
aukščiau Kolumbo. Ne Ameri
kos indijonai pradėjo pirma ta
baką vartoti; jie gavo tabaką iš 
Afrikos. Tokios nuomonės bu: 
vo reiškiamos pasauliniame mo
kslininkų kongrese, kuris įvyko 
Gothenburge (Šveicarijoje). 
Kongrese išviso buvo padaryta 
80 pranešimų .įvairiais klausi* 
mais.

Dr. Sophus Larsen iš Kopen- 
hageno padarė pranešimą, kad 
portugalų admirolas, Joao Vaz 
Korte-Real, 1474 m. pasiekė 
Ameriką prie šv. Lauryno upės 
(Kanadoje). Ta dalis buvo pava
dinta “Stockfishland”. Pasak 
Azores istorijos, Joao Vaz 1474 
n).’ buvo paskirtas tų salų valdom 
nu. Tai buvo atlyginimas už 
naujos žemes atidengimą. 1534 

i m. išleisti žemlapiai, sako Dr.
sukoncentruoti ant Larsen, rodo Joao Vaz įlanką ir

10. Gazolinas eksplioduoja 
greičiau todėl, kad jis greičiau 
dujomis išvirsta. O gąaoliflo du- 
jos, kaip žinia, lengvai eksplio
duoja.

11. Alkoholis paraližuoja akių 
raumenis. Ačiū tam, , abi aki 
negalima

ARČIAUSIAI PRIE ŠIRDIES KIEKVIENO 2M0 
. • GAUS YRA JO PATIES ŠEIMYNA

CUNARD
Lietuviai važiuojanti Lietuvon 

svečiuosna neilgesniam laikui kai 
metams ,galės grįžti Amerikon ne
atsižvelgiant į kvotą.

Į LIETUVĄ
trumpiausiu laiku, kas Seredą, tre
jais ekspreso laivais 
BERENGAR1A AQU1TAN1A

MAURETANIA
(per Cherbourgą ar Southamptoną)

Iš Lietuvos j Ameriką
JEI manote parsitraukti gimines 
iš Lietuvos, vietas užsakykit da
bar. Musų ofisas Lietuvoje suteiks 
jiems pagelbą ir rodą. Visi trečios 
klesos keleiviai turi atskiftis kam
barius, kuogeriausias švarumas ir 
maistas. Smulk- 
m<enų' klauskis vie 
tos agento'arba

CUNARD LINE
140 N. Dcafborn St., Chicago, III.

Todėl tikslas kiekvieno musų yra ^pagalvoti iš anksto apie tai, 
kad inusų šeimyna nekentėtų nedateklių.

Pcrvėlu yra inislyti apie apsisaugojimą, kuomet jau ateina liga. 
Reikia apie tai pagalvoti dabar, kuomet esate sveikas ir apsau
goti Save gerbjė 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* 
ine turite kokį nors tikslą, turite ką nors artimą, kam norėtumėt 

po mirčiai turtą palikti.
Apsidraudimo dokumentus galite gauti pagal jūsų išgalę ir norą 
iš vienos didžiausių apdraudos kompanijų, PROVIDERS L1FJE. 
PASTABA: Turime dar'keletą vietų dėl vyrų ir merginų, ku
rie gali tapti-kaipo agentai M1CH1GAN, OH1O ir ILLINOIS. 
Patyrimas nereikalingas. Išmokinsime jumis, kaip per keletą 
valandų, vakarais arba subirtoje 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

P06 Century Building, 
CLEVELAND, 0H1O. 
Vedėjas T. P. Gajewski. 
620 Nicholas Bldg., 
TOLEDO, ORIO. 
Vedėjęs J. Korecki.

454 Book Bldg., 
DHTROIT, MlfHlGAN 
Vedėjas A. Keska.
Km. >10yViętor Bl<(£. 
225 Col I i ns v ji le Avė.
E. ST. LOUIS, 1LL. 
Vedėjas J. Gorsk. •
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SATYRA IR JUOKAI
Plunksnos purslai
Kas tai vykusiai pastebėjo:

Negru kumštininkas sumušė 
Argentinos čempioną ir tuo įro
dė, jog negras—irgi žmogus.

New Yorke kas metai šokiamš 
išleidžiama penki milionai dole
rių.

įdomu butų žinoti, pagal kie
no dūdelę šoka.

*
Areštavo kunigą, kuris nu

nuodijo sav<\pačią, ir pačią savo 
artimo.

Ir kai kurie dar tvirtina, kad 
Amerikoje 
religija.

nėra persekiojama...

motais JungtinėsePereitais
Valstijose tapo užmušta 10,000 
žmoni Ii.

O svarbiausia: jie nuvyko į 
aną pasaulį be .‘kvotos” ir be 
vizų!

Chicagos teisėjas pripažino, 
kad beprotybė yra svarbi prie
žastis išsiskyrimui.

Naivus teisėjas! Koks sveiko 
proto vyras drįs... apsivesti?

žmonės klausia:
R ek om efrtd nokite sąžinių gą

advokatą.
Jeigu mes gyvensime tūks

tantį metų, kaip tvirtina moks
lininkai, tai gal ir surasime to
kį kurjozą.

Negras įsigavo į valdžios vie
tą vienoje pietinėje valstijoje.

Baltodis advokatas tiek dėl to 
' susikrimto, jog sumanė atkeršy

ti visiems negrams.
įrodyti, kad negrai, nors ir 

yra gimę šioje šalyje, bet nėra 
Amerikos piliečiai.

*

Kai kurie republikonų ir de
mokratų šulai tiek “susialieja- 
vo”, jog tuo aliejų būtinai nori 
ir savo priešus tepti.

Lietuvos kunigai su velniais 
ir pekla žmonių nebegali įbau
ginti.

Tad jie stvėrėsi... brauningo.

“Bedievių” mitingas Chieago 
je nusisekė kuopuikiausiai.

Baisiausias dalykas tai tas, 
kad mitingas įvyko bažnytinėje 
svetainėje ir bažnytinis choras 
dainavo.

Tai ne juokai: “Draugą” 
Įėjo “apopleksija” ištikti 
to įvykio.

gu
dei

NAUJIENOS, Chieago, B šeštadienis, Sp. 18 d., 1924

KAS LIEKA DARYTI 
KVAILIUI

ir

Trūksta proto
visuomenės vei-

kvailiui! Visuo- 
privalo įtikinti, 
ginčytis.

Į išminčių- atėjo kvailys 
klausia:

—Kur aš galėčiau turėti pasi
sekimo?

—Ar bandei būti biznierium?
—Ne. Bijaus. Kad būti biznie

rium, reikia gudrumo. O aš to 
negaliu daryti.

—Ar bandei 
k ėjų tapti?

—Kur man, 
menės veikėjas 
gražiai kalbėti,

—Tąsyk bandyk tapti litera
tu. •

—Ką jus kalbate? Negalėsiu. 
Rašytojas turi pataikauti redak
toriams ir knygų leidėjams, pri
valo mokėti kritikams atsakyti, 
o aš—kvailys.

—Jeigu taip, — atsakė išmin
čius, — tai pradėk mergintis 
prie moterų. Ten, kur išmin
tingam. nesiseka, tu kvaily, vi
suomet turėsi didžiausį pasiseki
mą.

INSTRUKCIJOS
Įnamis didelio namo telefono 

operatorei:
—Jeigu kas man telefonuos, 

tai malonėkite sužinoti, k’as te- 
lefonuoja pirma negu sujungsi
te su manim. Jeigu skambins 
uošvė, tai pasakykite, kad aš ką 
tik išėjęs; jeigu siuvėjas Hirš- 
manas, tai kelioms dienoms ap
leidau miestą, bet jeigu skam
bins panelė Katrė, tai tuoj su
jungiate telefoną.

GERAS ĮRODYMAS
Pati. — Aš matau, kad tu 

manęs daugiau nebemyli.
V y r a s. — Dar prasimanysi 

kokius niekus. Ar tu nepaste
bėjai, kad, sutikęs tavo motiną, 
aš visuomet ją pasveikinu, ne-

šiai nekenčiu. Tai, regis, 
kankamai geras įrodymas.

pa-

IRGI PRAKTIKA
D akta r a s. — Ryto metą

jūsų kosėjimas suminkštėjo.
Ligonis. -į- Nieko nuosta

baus. Aš juk visą naktį prakti
kavau.

DASIPROTftJO
P a t i. — Tu nori, kad aš bu

čiau visiškai laiminga, supranti,’ 
visiškai laiminga.

Vyras. — Kam reikalingi 
pinigai skrybėlei ar drabu
žiams.

ŽODŽIAI IR DARBAI
J i s. — Brangi Onute, aš dėl 

tavęs nieko nesigailiu.
J i.—Nubirk man .žiedą at

minčiai.
J i s.—Ar... brangiai tai 

tuos ?

Ruimai 
Didelis

rusiškos

ir lovos
prūdas

maudynei

dėl 
dėl

dėl

Rusiškos ir Turkiškos 
Maudynes 

Atdaros dieną ir nakt|.
Vanos, lietaus ir marių druskos 

maudynės, 
nakvynės, 
plaukymo.

Specialia
moterų seredoms.

, Z. SAPERSTEIN & SONS 
Savininkai

1115-17 So. Paulina St.
Tarpe Taylor ir, Roosevelt Rd. 

Phone West 1511 Chieago, UI.

Akinių pritaisymo mene
20 metų pritvrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

jums skauda galvą? 
jūsų akys ašaroja? 
yra uždegtos?

Ar
Ar 
Ar 
Degina ar niežti ?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius tai

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai?

jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
yra balta dėmė ant vokų Y 
turit kataraktą?
turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvėi

Ant trecio augšto virš Platto ap- 
tiekos kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nuo 9 iki 11:30 dieną

DR. DEAN
SPECIALISTAS 

189 North Clark St.,
Valandos

Nedėlioj 9-1 
Visos papras
tos ir užsisenė- 
jusios, ligos vy
rų, moteriį, gy
domos 
pigiai, 
kraujo, 
skil vi o, 
nes, 
stų, 
iias, 
mas,

9-7.

greit ir 
Ligos: 

odos, 
kruti- 

širdies, ink
nervingu- 

apkurti- 
kataras, 

goįvens. Patarimas dykai.

Ar 
Ar 
Ar 
Ar

DOROTHY STYLE SHOP
3401 So. Halsted St.

PRANEŠIMAS
irVisiems mu«ų kostumeriams 

darugams. Mes turime pilną pa
sirinkimą šiam sezonui: kautų, 
sveterių, dresių. Geriausio mate- 
riolo ir vėliausių stylių. Taipgi 
vaikų kautai ir dreses. Muši) par
davinėtojas: Marie Jocius ir Fran- 
ces Burba ,maloniai parodys jums 
musų atidarymą rudeninio išpar
davimo tavorus.

O**'

Dorothy Style Shop
3401 So. Halsted St.

NAUJI
Geriausi Vaistai
Del Išnaikinimo
Blakių ir Tarakonų.

nori, kad namuose nebūtų

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
Inkstų, pūsles ir šlapumo U-

Kas 
blakių ar tarakonų, tai užsisa
kykite vaistų, su jais prašalinsi
te blakes ir tarakonus iš jūsų 
namų. Kaina tik vienas dole
ris bonka. Pinigus siųskite sy
kiu su užsakymu.

RAY STUMBRIS, 
Box 415, 

Centralia, III.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Lietuvių Dantistas patar 
liaus geriau ,

Traukimai dantą be ikauanu 
Bridge geriausio aukso. Su aust 
pieitom galima valgyti ĮdeČiausią mai 
etą. Garantuojame vl«ą aavo darbą, i 
tema* musų kainas. Sergėkite «a* 
dantis, kad nekenktų, jusą sveikatai

1545 VVeat 47tii Street, 
Netoli Aflhtaon

Merginos—Jūsų 
Rūpesčiai Užsibaigė!
Buvo laikai,, kuomet niekas nežinojo 
kas yra pleiskanos ir kaip nuo jų 
atsikratyti. Šiandien yra visiškai pa
prastu dalyku užlaikyti savo plau
kus ir galvos odų Svariojo ir svei
koje padėtyje.

Kentėjo nuo pat 
jaunos mergaitės

Neužtenka žodžių išreiški* 
inui tos naudos kokių gavo 
iš vartojimo Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Compound.

Greenville, Texas. — “žodžiais ne 
galima išreikšti kiek gero Lydia E

ištepant galvą kas vakaras einant gulti i 
per savaite ar dešimti dienų, sunai- • 
kine pleiskanas ir paragins jūsų | 
plaukų augimą. Po to naudokite , 
Iluffles tik retkarčiais sulig reikalo ' 
ir daugiau neturėsite jokių nesmagu- j 
mų su pleiskanomis.
Bonka 66c. aptlekose, arba už 75o. |
prisiunčiame stačiai iš dirbtuvės. .

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 §9,4th St., Brūklys, N. T. > J

i

Pinkham’s Vege
table Compound 
padarė man. Kiek
vieną menesį aš 
turėjau sutrauki
mus ir galvos 
skaudėjimą ir aš 
jaučiau, kad užšą
lu iki mirčiai. Aš 
kentėjau tuo budu 
nuo laiko savo jau
nų dienų ir dakta- 

_  rai vis man sakė, 
kad reikės daryti operaciją. Per mė
nesius aš turėjau nuvargusį, mieguis
tą jautimą per,visą dieną ir kuomet 
ateidavo naktis, aš taip buvau ner- 
vuota, kad aš negalėdavau gulėti lo
voje. Musų aptiekorius rekomenda
vo the Vegetable Compound mano vy
rui ir jis nupirko keturis butelius. Aš 
išvartojau visus ir aš manau, kad aš 
turiu tiesą pagirti jūsų gyduoles”. — 
Mrs. J. B. Holleman, 2214 E. Mar- 
shal Street, Greenville, Texas.

Per penkiasdešimts metų Lydit E. 
Pinkham’s Vegetable Compount yra 
vartojamas moterį) nuo pat jaunų die
nų iki vidutinio am-žiaus.

Yra atsakanti gyduolė nuo nesma
gumų visoms moterims. Tokie symp- 
tonvai kaip Mrs. Holleman gavo pa
lengvinimą ir prašalino nesmagumus, I 
Pardavimui pas aptiekorius visur.

Bohemian Blend
SUTAUPYKIT

SAVO DARBĄ
WENNERSTEK’S 

reikalauja tik penkio 
liką minutų virimo. 
Mes padalome dau
giau jūsų 
darbo dir
btuvėje.

Phone Boule^ard 7589

Dr. William Blanchard
1545 W. 47th St., 

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino
• Universiteto)

SPECIALISTAS
Bandykit
WENNER- 
STEN’S!

*ĖNNERSW

Henning Wennersten Inc.
L AVVRI NCE AVĖ., CHICAGO

Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-wonn), 
Inkstų, reumatizmo ir norvų ne

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare.

privatiiką gydymui kambarių
Ola atėję gauna 

gariausį Ameriko 
niiką i* ’a-3iope- 
jišką gydy
mo. Didelis skai
čių* žmotlą ii<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ros«, sutei
kia progą duoti 
geriausi medikali 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokesti gali kiekvienas iiteslti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visiška 

slaptis yra užtikrinta.
Dr. B. M. Ross,

35 So. Dearbom Street, 
kampas Dearbom ir Monroe 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoj*
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų.
Priėmimo kambarys 608 dėl moterų
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto ild 6 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai «w*- 
ną. Pauedėlyj, sere&fr 11 
eubatoje nuo 10 vai. ryti 
iki 8 vai. vakare

P»-

St.

Galite Būti Išgydytas
I Ar sergate ? Mes jums pagelbė- 
I sime. Patarimas dykai ar jus čia 
I gydysites, ar ne, Kokia yra jūsų 
Į liga ? Ar geri yra jūsų inkstai — 
I — turite strėnų skausmus ? Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio?

| Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą ? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, iŠbalimą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigę, pavargęs iš ry
to, galvosūkį, apsivėlusį liežuvį? 
Prašalinkit nervingumą — apsi- 
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus. Nereikės jums dau
giau kentėti -r ateikite ir pasima- 
tykite su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers

Ofisas
1112-1114 Milwaukee. Av.

Tel. Haymarket 4376
Viršui Hatterman ir Glantz Banko

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

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

jo, odos ir šlapumo ligų.

kalėdoms Ekskursiją
J LIETUVĄ

p. A. V. Bis- 
ca, Suvienytų 
Valstijų Lini- 

\ jos rengia spe- 
cialę Kalėdoms 
Ekskursiją j 
Lietuvą. Pasa-

žieriai išplauks ant didžiojo “Le- 
viathan” nuo New York’o, Gruod
žio 6 d. per Southampton’ą. Jus 
pasieksite savo tėvynę laikų sueit 
su draugais ir giminėms, dėl Ka
lėdų švenčių.

Pasiteirauki!, šią ekskursija da- 
bar. Jus ga.dsite mažiausiomis lė
šomis, švarius, puikius kambarius, 
gerinusį valgį, didelius ir priimnus 
publikos kambarius ir mandagų pa- 
tarnavimą per visą laiką.

UNITED STATES LINES
45 Broadway, New York City 
110 So. Dearhom SI., Chieago, UI. 

Managing Operators for 
United States Shipping Board

Reumatizmas
Metuose 1893 aš įgavau raumenų ir 

sub-actite Reumatizmą. Aš taip kentė
jau kaip tie, kurie žino kas tas yra 
kentėti per 8 metus. Aš bandžiau viso
kias gyduoles, bet prašalinimas mano 
skausmų buvo tik laikinas. Galų gale itš 
suradau gyduolę, kuri galutinai . išgydė 
mano ir tokia negeras mano stovis dau- 
giąu nebegrjžo. Aš daviau j| kitiems, 
kurie labai kentėjo, net jau lovoje gu- 
Jėjo, kai kurie iš jų 70 iki 80 metų am
žiaus, ir pasekmės buvo tos pačios kaip 
ir mano paties ligoje.

Aš noriu, kad kiekvienas kenčiantis 
nuo bile formos raumeninių ir sutinimų 
per narius reumatizmų, kad pabandytų 
didelės vertės mano pagerinto “Home 
Treatment,” nes ji yra puiki gydymo 
jėga. Nesiųskite nei cento; tik atsiųski
te savo vardą ir adresą ir aš prisiųsiu 
jums dykai išbandymui. Kaip jus j j pa
vartosite ir pamatysite, kad yra geras, 
pašalins visus Jūsų skaudėjimus, viso
kias . formas reumatizmo, jus galėsite at
siųsti tuomet pinigus — JI. Bet su
praskite, aš nenoriu jūsų pinigų kol 
jus nebusite tikrai užganėdintas. Ar to i 
nėra teisingas? Kodėl kentėti ilgiau, 
jei palengvinimas yra pasiūlomas dy
kai . Neatidėliokit. Rašykite šiandien.

Mark H. Jackson, No. 61 K. Durston 
Bldg., Syracuse, N. V. Mr. Jackson yra 
atsakomingas už teisingumą steitmento.

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

• LITTLE - 
SPINOGRAPHS

Tas kuris neturėjo ju- / 
sų ligos yra pasiren- 
gęs duoti jums pata- " 
rimus.
Yra labai daug klai

dingų nurodymų iv 
klaidingų patarimų su
teikiama žmonėms ku
rie serga, todėl neste
bėtina, kad tiek daug 
nepasveiksta.

Jei jus sergate pasi
tarkite su Chiropractic 
ir* sužinokite apie jo 
gydymo budus. Jis yra 
žmogus kuris supranta 
apie sveikatą.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractoę

1645 W. 47 St., Chieago,
Tel. Boulevard 7006 

Valandos nuo 2 po pietų iki 
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12

III.

8 va- 
dieną

X-RAY EGZAMINACIJA $1.00
Vyrai ir 
moterys ne 
žiūrint kaip 
ilgai j ų s 
kenčiate ir 
ką kiti dak 
tarai paša 
kė jum s, 
ateikite i r 
tegul X - 
Ray pasa
ko tiesą.

Moksliškas egzaminavimas su moder
nišku X-Ray prašalina klaidas — su
teikia geras informacijas, bes 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 užnųodiji- 
mo.

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venous jčirškimas (į kraują), sutei
kia gerą pagelbą tūkstančiams ser
gančių. Puikus gydymas bile nuo ko
kios ligos kur tik dasiekia kraują. Ne
žiūrint kiek jus išleidote ir nieko ne
gelbėjo, ateikite ir gaukite tiesą išgy
dyme. Atsineškite šį skelbimą su sa
vim ir gausite dykai kraujo spaudimą 
išbandymą su X-Ray egzaminacija.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. Pa- 
nedely, seredoj ir subatoj nuo 9 ryto 
iki 8 v. nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dien.

CHICAGO MEDICAL CLTNTC 
Dr. E. V. Heaton, Direktorius 

505 S. State St. kampas Congress, 
2 niuršlas, Chieago. III.

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite ‘’tfvęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

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

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS’*. augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

Jusliu Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

u

H LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 12 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

2347 W. North Avė.
Kampas Western Avė. 

CHICAGO, ILL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius.

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka

ANIELĖ 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. Yards 4951

3252 So. Halsted St.

KAIP BŪTI SVEIKU
Per daugelį me
tų žmonės ken
čia todėl, kad 
jie nežino tikro 
budo kaip išsi
gydyti. Pavyz
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.

Jei jus sergate nuo socialių ar 
kitokių ligų, ateikite į mano ofisą. 
Aš jumis gerai išegzaminuosii* ir 
bandysiu pagelbėti jums be gyduo
lių ir be operacijos.

DR. TAFT
1555 VVest Roosevelt Road 

Ofiso valandos nuo 9 iki 11 ryto 
Phone Canal 3457

BE PERTRAUKOS
20 metų praktikavimo 

Kuris buvo pertrauktas 6V2 me
tus tarnavimo .Jungtinių Valsti
jų Armijoj, šiuo skelbiama, kad

Dr.George U.Lipshulch
Atidarė savo ofisą

Kambarys 704, State-Lake Bldg.
190 N. State SI.

Praktika bus aprubežiuota: Gy- 
necologija, Chirurgija ir Vere- 

rinės ligos.
Telefonas Randolph 5380

Buk mandagus, neduok progos iš
sivystyti ligai. Tankiai šaltis pa
gauna, skauda galvą, užkietėjimas 
vidurių, silpnos akys, nervuotas, 
jaučiasi sustingęs, reumatiški skau
dėjimai ir t. t. Nuo tokių apsireiš
kimų reikia nut atsargus ir atei
tyj padaro daug blogo.
Šiandie jum yra reikalinga pasi
matyt su chiropraktoriu ir buk 
sveikas.

Dr C Yucius, D G., Ph, C. 
2159 — 21st St. ir Leavitt, Chieago 
Vai. nuo 10 iki 1; 5 iki 8 vai. vak.

Telefonas Roosevelt 8135 
Rezidencija Brunswick 4887

Lytiškos Ligos Gali 
Būti Išgydytos

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
ketumėt paprastą kainą. Gydymą? 
ligų yra speci ai urnas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriau ši u budo kokis yra Žino
mas medicinoje.

Ar sergate lytiška liga, kuri pada
ro jumis netinkamu prie darho ir 
pasilinksminimo. Ar esate vienas 
dideles armijos, kurie kenčiate ty
lėdami nuo lytiškų lifių?

t

Daktaras dėl vyrų 
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodymas. 
kad turiu pasisi ri
mą ir kad galime 
pasitikėti, i Ar ne 
taip ?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison St.

Chieago, III.
Nuteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. Wanarmano ban 
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami- 
navinjas jūsų slaptybių suranda, ar jus esat*. 
Kuosas nuo ligos, ar ne. Pėrsitikrinkit! Gyvas, 
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujai 
gyduolių sutaikymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos ligčiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda šitam moksliškam gydyme 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visut 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak
terines. ir naujausias, ypatingas gyduoles b 
vėliausius ir geriausius budus gydymui učsi- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų ui- 
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia j 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo 
jau dėl dyka apiiurėjimo ir slapto egzaminą 
vimo.

X—RAY EGZAMINACIJA $1
Nelauk lig paskutinių dienų, kac 

dėl perdaug svieto mano ofise nega 
lėtumet pasikalbėti su manim. Tai 
singas gydymas. Nėra apgavingą 
apvylimų ar prižadėjimų. Paselnni.' 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po t 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte U»

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1. *

DR.- H. G. MARTIN 
337 W. Madison St

(Kampas Madison Ir So. Market) 
<?l*icacEo. T1L

NeuiRinčija- 
3«r patyrusius 
daktarus, kurie 

mas faktas išjry- 
dirba laboratori
jose, egzaminuo- 
dymo visokių ligų 
jant kraują ir iš
tiriant per mik
roskopą, prašali
nant visus klini- 
h o s simptomus. 
Nei vienas žmo
gus nėra liuosaa 
nuo 
bet 
nio 
dymo nei 
neturi sirgti. Jei 
nesate išgydyti, 
tai vien tik yra 
todėl, kad apleido 
te gydymą, arba 
buvote i gydomas 
nepatyrusių gy
dytojų, 'arba gy
dymas buvo labai 
trumpas, Neda- 
letskite, kad liga 
ilgai butų jūsų 
kraujuje — išva

lykite jj: ateikite pas mane, padarysiu 
viską kas yra galima, kad tik jums su
grąžinti sveikatą. Gal tiktai esate _ per 
pusę išgydytas ir gyvenate nuolatinėje 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. Ne 
atidėliokit. Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury naikindama kūno narvelius, 
emagenų, nervų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, ir kitus kūno organus. Bukite at
sargus ir dabokite gamtos patvarkymus. 
Atminkite, kad sveikata yra jūsų bran
giausias turtas, jūsų kapitalas — nedaro 
skirtumo kiek jus sugaišite laiko arba 
pinigų užlaikymui sveikatos, nes tas 
jums labiau apsimokės, negu kas nors ki
tas. Beveik visi atsitikimai kataro, Reu
matizmo, Neuritis, Bronchitfe, Astma, 
Mažakraujistės, Skaudulių, Egzemos, Pso- 
raisis, Slinkimo plaukų, Pasididinusių 
gružolų. Skrupulu ir t.t. yra pasekmė 
neišvalyto ir užsikrėtusio kraujo, kurj 
galima greitai išvalyti su pagelba gy
dymo.

Apsisaugokit daktarų ir studentų, ku
rie slępiasi garsiai skambančiomis klini
komis, institutų arba laboratorijų; jūsų 
sveikata yra brangesnė, kad ją atiduoti 
nepatyrusiems daktarams. Pas mane gau
site geną ir teisingą gydymą; prisidėki
te prie eilių užganėdintu ir linksmių 
pacijentų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisą. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Serum, čiepinj, Bakterinj, Antį- 
toksini, taipgi specialius intravenous gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originales Kuropiftkas gyduoles "606" 
ir “914”.

Dr. w. R.
Register, 

109 N. llearbom 
Street.

JCiekvįeno sergančio 
žmogaus draugas.

Mano geriausias pa
tyrimas. ‘'Nei vieno 
dolerio nereikia mo
kėti, kol nebus pa
sekmių.”

Gyduolės išskiria
mos.

užsikrėtimų, 
prie dabarti- 
žinojimo gy_ 

vienas

KUOMET JUS SERGATE
Pirmutinis dalykas jus norite žinoti “Kur surasti gerą gydytoją” 

Jei jus pasuksite savo žingsnius linkui Grisivold Medical Office, 544 
Woodward Avė., Detroit, Mich., jus čia surasite Atsakantį Specialistą 
kokio jums reikia, be trukdymo laiko.

Kuomet jus atlankysite Grisvvold Medical Office jus surasite, kad 
čia gydytojas yra labai atsargus suradime tikro diagnozo jūsų ligos; 
tai yra suradime kur ir kodėl jus sergate. Šis ofisas yra prirengtas 
su mokslišliškais aparatais, taip, kad jei jus reikalaujate Kraujo Eg- 
zetninacijės, Chemiško Analyzo šlapumo, ir X-Ray Egzaminacijos, ar
ba ko nors kito jums butų reikalinga, šis gydytojas yra prisirengęs 
patarnauti jums. Su pagelba šitų išbandymų, labaratorijos raportų ir 
jo žinojimo, jis prašalina pavojų padarymui klaidų.

Gydytojas pasakys jums kiek jis rokuos už išgydymą. Nei vienas 
neturi šalintis kas link piniginių dalykų. Kiekvienas gali gauti gydy
tojaus pagelbą ir mokėti kas savaitę arba menesį, 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.
GRISWOLD MEDICAL OFFICE

G1USWOLD 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. iki 1 v. p. p.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvienu ken
čiančiu vyAi, kurie serga nuo užsisenč- 
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 tt.

Patarimas dykai ir užlaikoma slapty
bėje.

Mes kalbame lietuviškai.

Valandos nuo 9 ryto iki 5:80 po pie
tų, kasdien. Utaminke, Seredoj ir Suba- 
toj vakarais iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po pieL

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

(Imkite elevator j iki 12 augšto)
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