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tankai grūmoja ka
i ' '

Pilietinis karas Kinuose
Kiangsu kariuomene pradėjo 

smarkų ofensivą paimti* Šan
chajų.

KUNIGAS IR .TO NUNUODYTA ŽMONA. J. V. konsulo užmušėjas 10 moty išbuvo blaivas: 
Teherane sušaudytas nori $10,000

m Baltgudijai
Likusiai Imbrie našlei Persų 

valdžia išmokėjo $60,000
spalio 3. 
Kiangsu 

paimti

Ruoš planus nusiginklavi 
mo konferencijai

Amerikos Legionas/puola La 
Follette’o darbuotojus

Lenkija grūmoja karu 
Baltgudijai

Reikalauja, kad ji suvaldytų 
ginkluotų bandų įjtfiveržimuĮI 
į Lenkų kraštą.

i priimtame arbitracijos ir ap
saugos protbkole. Ginklavimos 
susiaurinimo konferencija pla
nuojama laikai ateinančiais 
metais.

Vienas franeuzų 'd 
šiandie pasakė, kad, 
m o n e, kori fe reti ei j a
siunti įvykti anksčiau

t) nuo- 
negalė- 

kaip

ŠANCHAJUS, Kinai, 
—Ofensivas, kuriam 
jėgos, besistengiančios 
šitnghajųi, p<jr pastarąsias tris 
dienas gabeno vis daugiau ka
reivių ir amunicijos, prasidėjo 
ketvirtadienio naktį trisdešimt 
penkiose myliose j pietus nuo 
šanghajaus. Po visą niiHį besi- 
tęsusio mūšio, šanghajų ginan
čios čekiango jėgos buvo pri
verstos •pasitraukti dvi mylias 
atgal, i naujas pozicijas;

Ties Sunkiangu Čekiango ka
riuomenė buvus atstumta pen
kias mylias.

2^'? nuk:’dG.i
TIENTS1N, spalio 3. — Nuo 

laiko,Tkai praeitą antradienį
Mandžurijos kariuomenė paėmė 
Tuntai miestelį, netoli Šanhai- 
kuano, iki šiol padėtis ten rami. 
Čihli kariuomenės pirmadienį 
žuvo 200 žmonių.

Protestonų

spalio 3. 
puolimai 

rajonuose
šią laiko, iki valstybių parla
mentai patvirtins arbitracijos 
protokolą.

ir
ra-

VARSA VA, Lenkija, 
— Ginkluotų bandų 
Pinsko ir Baranovičų 
vis dažniau atsikartoja. Bandų 
užpuolimams galą padaryti 
užpuolikams naikinti į tuos
jonus buvo pasiųsta I^enkų ka
riuomenės divizija, tečiau ir tai 
nieko nepadeda.

Vietos laikraščiai skelbia, kad 
Lenkų valdžia grūmojanti pa- 
sįęlbti karą Baltgudijai, jeigu 
pastaroji nesuvaldys ginkluotų 
bandų įsiveržimų į Lenkų že
mę.

Pranešama taipjau, kati Lenkų 
valdžia nutarus paskirti tiems 
kraštams kai o gubernatorių, 
idant sugauti banditai butų ant 
tų pėdų teisiami ir mirtim bau
džiami.

American Legion rodo

Legiono viršilos, užpuolę La- 
Follette’o žmonių automobilį, 
nupiešė Amerikos vėliavą.

Kiny protestas prieš So
viety sutartį su Gangu
PEKINAS, Kinai, spalio 3.— 

Kinų užsienio ministerija pa
siuntė sovietų valdžiai Mask
voj notą, protestuodama prieš 
-ovietų ąt§tovų pasirašymą su
tarties su Mandžurijos viešpa
čiu, generolu Čang Tso-linu.

'tolygus protestas pirmiau 
buvo įteiktas sovietų ambasa
doriui Kinams, p. Kąrachanui-

jis nunuodijo, 
du E’sie 
dė, kad 
ti, kad gi 
du abudu, 
me.

kunigas Lawrence Hight ir jo žmona, kurią 
Kjunigas Hight mylėjos su kita moteriške var- 

, kurios vyras taipjau mirė nuo nuodų. Pasiro- 
ir tąjį pasirūpino nuodais į aną pasaulį pasiųs- 
nekliudcmas su jo žmona meilautis. Dabar juo-

Hight ir jo meilužė Sweetin, laikomi kalėji-

Del Japonijos-Vokietijos 
prekybos deryby

Sveikatos komisaras 
pasmerkia bučiavimos

Ruoš planus nusiginkla 
vimo konferencijai

Tuo reikalu Tautų Sąjungos 
Taryba laikys specialę kon
ferenciją lapkričio 15 dieną

MERIDĘN, Conn., •« spalio 3. 
— Vietos Ąmerijms Legiono, po
stų komandoriai,* John' Fegel ir 
L. Delesdernier, sulaikė La Fol- 
lette’o — Wheelerio partijos au
tomobili, kuriame buvo penki 
žm» r ts, važ'nė.ią po Gcnnecti- 
cuto valstiją rinkimų kampani
jos reikalais, ir pareikalavo, 
kad jie nuo savo automobilio pa
šalintų Amerikos flagą. Tieji 
atsisakė tatai padaryti. Tada le
gionininkai puolė automobilį ir 
patys nutraukė nuo jo flagą.

Pavogė tarptautinio , 
tribunolo plaktuką

Hagos policija mano, kad jį nu
kniaukė kas nors turistų kai
po suvenirą.

spalio
3. — Tau tų Sąjungos Taryba 
šiandie nutarė laikyti šių me
tų lapkričio 15 specialį susi- 
linkimą, veikiausia Ženevoj, 
sutaisyti planams busimai tarp
tautinei ginklavimo* susiaurini
mo konferencijai, kuri numa
tyta ką tik Tautų Sąjungos

Britų ir Egipto premjerai 
susitaikė

BERLINAS, spalio 3.— Pra
nešama, kad Japonija pakvietus 
Vokietiją pradėti su ja derybas 
dėl prekybos sutarties, pagri
stos favorizuojamo krašto trak
tavimu abiem valstybėm.

Panašų pasiūlymą Vokietija 
buvo padalius Japonijai metai 
atgal, bet Japonija pasiūlymo 
tuomet nepriėmė.

Bučiavimos — ąesveika, užsi
krečiama ligomis, be to tai 
buržuazijos paprotys.

MASKVA, spalio 3.

ŠPIONŲ BYLA RY^OJ

įsiregistruokite .
Šiandie registracijos 

diena.
Kiekvienas pilietis Chi- 

cagoj, Giceroj, Chicago 
Heights ir Summlt privalo 
šiandie įsiregistruoti savo 
precinktuose, kad galėtų 
balsuoti ateinančiais prezi
dento rinkimais lapkočio 
4 dieną. , o.

Įsiregistruoti turi kiek
vienas balsuotojas, nežiū
rint ar kas pirmiau regis
trą vos, ar ne. Tai naujas 
patvarkymas.

Registracijos vietos bus 
atdaros nuo 8 vai. rytfb iki 
9 vai. vakaro.

Spalio 14 dieną bus dar 
antra, ir paskutinė, regis- 
travimos diena: Taigi tie, 
kurie dėl ko nors nesusku
btų šiandie, galės dar spa
lio 14 įsiregistrtioti. Ge
riau betgi pasirūpinkite 
kiekvienas įsiregistruoti 
šiandie.

LONDONAS, spalio 3. — Mi- 
nisterio pirmininko MacDonaldo 
ir Egipto premjero Zaghilo Pa
šos pasikalbėjimai Egipto ir Su
dano klausimais pasibaigė. Tuo
se pasikalbėjimuose prieita prie 
tokio susitarimo, kurs . sudarys 
pamatą busimoms deryboms 
klausimu pašalinimo kariuome
nės iš Kairo srities ir iš Egipto 
valstybės komunikacijos siste
mos.

Po dviejų dienų konferavimo 
premjeras Žagi ui pareiškė, kati 
jis nestatęs jokių reikalavimų 
Britų valdžiai, tečiau 
kštiems pasiūlymams 
naldas pritaręs.

HAGA, Olandija, spalio 3. — 
Turistai, suvenirių medžiotojai, 
neaplenkė nė garbingų pasaulio 
taikos rūmą Hagoj, nepadarę 
šelmystės. Kažin kas jų besilan
kydamas nuolatinio tarptauti
nio teisingumo teismo salėj pa
vogė nuo prezidento stalo plak
tuką. Plaktukas buvo artistiš
ko darbo, droštas iš juodmedžio. 
Tarptautiniam teismui jį buvo 
1922 metais padovanojęs Leyde- 
no universitetas. Plaktuko pasi
gendama nuo irugpiučio 26. Ha
gos policija ieško ir norėtų pla
ktuką gauti atgal.

RYGA, rūgs. 13 [E].— Ry
goj išspręsta garsi špionažo by
la, kurioj įpainioti vietinės Ru
sijos atstovybės nariai. Kalti
namieji nubausti 8 metais ka
lėjimo.

jo parei-
MacDo-

NELAIMĖ ALPIŲ KALNUOS

Krisdamas nuo kalnų sniegas 
užvertė visą kuopą kareivių.1

TURINAS, Italija, spalio 3.— 
Susą klony, kame dabar daro- 
r a Italijos Alpių kariuomenės 
manevrai, griūdamas nuo kalnų 
.sniegas užvertė visą kuopą ka
reivių. Keletas lavonų atkasta.

HEDŽAZO MISIJA MASKVOJ.

MASKVA, spalio 3. — “Ros- 
,ta” skelbia, kad’Maskvon atvy
kus diplomatinė Hedžazo kara

lystės misija.

Soviety koncesijos ame 
rikiečiams Gruzijoj

Oficialis oro pranašavimas 
šiai dienai toks:

Chicago ir apielinkė. — Nepa
stovus oras; reikia laukti lie
taus; į pavakarį vėsiau; stipro
kas pietų vėjas.
. Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 67° F.

šiandie saulė teka 5:47, lei
džiasi 5:30 vai.

Sovie
tų sveikatos komisaras Dr.kMy- 
kalojus Semaška paskelbė įsa
kymą, kuriuo jis draudžia žmo
nėmis bučiuotis. Jis nurodo, kad 
bučiavimos tai lengviausias ir 
greičiausias būdas užsikrėsti 
ligomis.

| Dr. Semaška priešingas ir vy
rų bučiavimui rankų moterims 
— kas Rusijoj yira nuo seno įsi
gyvenęs paprotys. Tai, sako Dr. 
Semaška, yra ne tik nehiglebin- 
ga, bet tai esanti buržuazijos 
praktika, ko neturėtų būt prole
tarinėj respublikoj.

Daugely valdžios departamen
tų uždrausta sveikintis rankų 
spaudimu; visur dedama tam 

itikros iškabos, įspėjančios- tar
nautojus, kad rankų kits kitam 
spaudimas sveikinantieg 'dažnai 
turi blogų pasekmių —užsikrė
timą liga. Saugiausias 
sveikintis — kilstelėjimas
kos prie kaktos, kaip kad 
imta daryti kariuomenėje.

WASHINGTTNAS, spalio 3. 
;— Valstybės departamentui 
■pranešta kablegramu, kad Per
sijos sostinėje Teherane vakar 

Tapo sušaudytas persų kareivis 
Morteza. Jis buvo karo teismo 
pasmerktas dėl dalyvavimo už
mušime Jungtinių Valstijų vice
konsulo Roberto Imbrie, kai ta- 
sis šių metų liepos mėnesį ban
dė nufotografuoti “stebuklų 
šaltinį“.

i Persų valdžia, išmokėjo Imb- 
rie’o likusiai našlei 60,900 dole
rių atlyginimo.

■ • 1 y I

Geležinkeliaičiai reikalau
ja didesnės algos '

CLEVELAND, Ohio, spalio 3.
— Geležinkeliečių organizacija 

I BrotherhOod of Locomotive 
i Firemen ąnd Enginemen išsiun- 
I tinėjo vakarų geležinkelių ad
ministracijoms pakvietimą kon- 
f< rencijon, ■< r turėtų būt iš
spręsta darbininkų reikalavimas

'didesnės algos. Geležinkeliečiai 
reikalauja 24 centų dienai dau
giau pasąžierinių traukinių tar
nautojams, ir 36 centų daugiau 
prekinių, šitoks algos padidi
nimas kiek laiko atgal buvo pa
darytas rytų ir pietų geležinke
lių linijų tarnautojams. j

APIE MAKSIMĄ GORKĮ
NEAPOLIS, Italija,, spalio 3.

— Garsus .rusų rašytojas Mak- 
sim Gorky, apie kurį telegra
mos iš Berlino skelbė, kad jis 
beveik mirštąs viename Tiro- 
liaus rezorte, šiuo tarpu gyve
na Vilią Massoj, Sorente. Jį 
nuolatos gali matyt vaikščio
jant vilos sode su savo sunum 
ir marčia.

BOSTON, Mass., spalio 3. *— 
Kažkoks Michael Crowley, gele
žinkelio darbininkas, padavė tei
sman mirusio turtingo bravor- 
ninko Frank’o .<ones < , paped'- 
nius, reikalaudamas 10,000 dole
rių.

Cro\vley savo skunde sako, 
kad gyvas būdamas bravoinln- 
kas Jonės žadėjęs jam 10,000 
dolerių sumokėti, jeigu Jis, 
Crowley, per dešimtį metų išbu
siąs blaivius, negerdamas svaigi
namųjų gėrynių, .lis tatai išpil
dęs, per visus dešimt metų išbu
vęs blaivas, o todėl dabar jam 
priklauso kas jam buvo prižadė
ta — dešimt tūkstančių dolerių.

300,000 bedarbiu New
Yorko mieste

NEW Y()RKAS, spalio 3. 
Vietos darbo biuro pranešimu. 
Nenv Yorko mieste šiuo tarpu 
yra 300,000 darbininkų, vyrų 
ir moterų, be darbo. 60 nuo
šimtis bedarbių yra unijistai.

Tokio didelio skaičiaus be
darbių Ne\v Yorke nebuvo nuo 
1921 metų. Darbo priro<lymft 
agentūros, kaip privatinės taip 
ir miesto bei darbininkų orga
nizacijų laikomos kasdien už- 
sikimšusios darbo ieškančių 
žmonių.

į 4NKAS PASIGENDA 
/;• 190,000 LIBERTY 

BONŲ

ST. LOUIS, Mo., spalio 3. - 
Iš Liberty Central Trust ban
ko pragaišo 100,000 dolerių 
vertės laisvės bonų. Bonai bu
vo praeitą trečiadienį atsiųstu 
bankui iš Neiw Yorko. Detek- 
tivai dirba išsijuosę, stengda- 
mies susekti, kas tą turtą su
dorojo.

būdas
rau
pui-

MASKVA, spalio 3.— Ameri
kos kapitalistai, New Yorko 
Hanrimanų reprezentuojami, 
gavo iš sovietų valdžios koncesi
jų Gruzijoj per dvidešimt pen
kis metus naudoti mangano lau
kus čaturi apskrity.* Tie laukai 
duosią apie milijoną tonų man
gano metais.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 3 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip: 

• Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų ..
Danijos, 100 kronų 
Italijos, 100 lirų ......
Francijos, 100 frankų 
Norvegijos, 100 kronų....
Olandijos, 100 florinų ....
Suomijos, 100 markių 
Švedijos, 100 kronų .......
Šveicarijos, 100 frankų ..

Pasmerkta sunaikinti
1900 galvijų

HOUSTON, Texas, spalio 3. 
—. 1900 galvų galvijų, sergan
čių nasrų ir kanopų liga, pa- 

• (srhėrkta užmušimui ir sunaiki- ... $4.8« _ . />■_!••• u..z. r
,'$17.45 

$4.38 
.. $5.28 
. $14.20 
. $38.69 
.. $2.52 

$26.62 
$19.12

irimui. Galvijai bus ,varomi i 
didelę grabę, po dVihešimt ant 
karto, ir ten nušaujamį.

Ta gyvulių epidemija siaučia 
keturios? Texas kauntėse. •

TRAUKINIŲ KATASAROFA

Tunely susimušus traukini.-ms
5 žmones žuvo, 6 sužeista.

MAINCAS, Vokietija, spalio 
3 — Tunely, netoli LIainco, 
praeitą trečiadienį susimušė 
vietos traukinys su ekspre^niu 
MaincO — Manheimo traukiniu. 
Katastrofoj penki žmonės buvo 
užmušti, o šeši pavojingai sužei
sti. Gelbėtojų kuopos dirbo tris 
dienas- kol pašalino iš tunelio 
griuvėsius. ‘

DIDELI GIRIŲ GAISRAI 
KALIFORNIJOJ 

/*■

'b y --------- —
Lietuvos Pinigu Kursas

-----------  ■<!*
Siunčiant pinigus Lietuvon per.,* FIMNCTSCO Gal. sna- 

tant Amerikos doleriais yra skaito-’ lio 3. — Vienuolikoj vietų Ka
rnas šitaip:

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

1000 litų ...

centai pašto išąlidų už kožną siuntini.
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

litij 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

I ’ ki A 50*lifornijoj siaučia dideii girių 
10*50Ž gaisrai. Alamedos kauntėj iš- 
3100 5000 akrų miško, o Cle-

.vęlando distrikte išdegė dau- 
S* 5L50?‘giau nei 10,000 akrų.
....... 72.001 
........ 82.25

Fordų buto liberalų vadu iš- ........ 1 U/S. i o
LONDONAS, spalio 1. —

Prie šitos sumos reikia pridėti 25 rinkta grafas Beauchamp, vie- 
vaikauntotoj rezignavusio

■

Visa Lietuva 
Susiinteresavus

Naujienų prieteliai iš įvairių dalių Suvie-
I nytų Valstijų praneša mums, jog visa Lietuva 

yra susiinteresavus Naujienų telegrafinėms 
pinigų perlaidomis. • *

i Lietuvos kaimiečiai ir miestelėnai* sąšo savo
giminėms Amerikoje, kad jiems butų siuričiami 
pinigai telegrafu, nes jie gauna greitai ir be jo-' 
kio klapato iš artimiausio jiems pašto.

Naujienų telegrafinės perlaidos yra grei
čiausias pinigų pasiuntimo būdas: į 4 iki 10 die
nų pinigai išmokami adresantams po išsiuntimo 

I iš Chicagos. O pinigai telegrafu yra išsiunčiami 
iš Naujienų beveik kasdieną. Naujienų telegra
mos kainuoja tik50 CENTU

Siųsdami iš kitų miestų reikalaukit musų 
Telegrafinių aplikacijų; vietiniai, kam nepato
gu pasiekti musų ofiso, kreipkitės į sekamus 
musų skyrius:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 E. 115 St
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St

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



Sveikatos Dalykai

Karo gydytojas F. Tallat-Kelpša

Sveikata ir muilas
[“T.”4 Jei suverstame j dvi 

krūvas muilą, kurį vienais me
tais suvartoja, pav., Danija ir 
Lietuva, ir paskui sulygintume 
šitų abiejų kraštų kultūrą, tai 
galima butų daug panašumo ra
sti. Juo žmogus kulturingesnis, 
daugiau išlavintas, juo jis dau
giau savo kūną brangina, auklė
ja, saugoja jį, tuo daugiau su
vartoja muilo. Juo jis yra ma
žiau mokintas, juo mažiau jis sa
vo sveikatą myli, tai mažiau ir 
muilą mėgsta. Panašiai yra ir su 
ištisomis tautomis. Yra tautų 
švarių ir nešvarių. Tautos, kaip 
ir pavienio žmogaus, švarumas 
didėja kartu su jos bendro la
vinimus! ir dvasiniu tobulini
mu.

Lietuvos kultuvą yra žemesnė 
negu Danų kultuvą ir civilizaci
ja, užtat ir musų suvartoto per 
metus muilo krūva bus daug ma
žesnė.

Ne todėl, žinoma, žmogus ci
vilizuotas daugiau muilo suvar
toja, kad jisai kartais turi dau
giau lėšų (jis, atbulai, ne retai 
yra menkiau aprūpintas, nei 
žemdirbys arba darbininkas), 
bet todėl, kad jis išmano ir su
pranta, koksryra muilas svarbus 
įrankis kuno sveikatai palaiky-

Žmonės, kurie atsiduota fizi
niam darbui, labai lengvai savo 
kūną sutepa ir kadangi su ne
švariu darbu jie turi kasdieni
nio reikalo, jie galų gale apsi
pranta hsMuštoj a kūną valyti.
C

Šitame su nešvara apsipratime 
gludi didelis žmogaus sveikatai 
pavojus.

• Lauke arba dirbtuvėje sunku 
nesutepti sąvo odos, pav. dulkė
mis, moliu, žeme, suodžiais, ma
šinų tepalu ir t. t. Sugrįžęs, Ja 
darbo žmogus, pailsęs, alkanas, 
dažnai užmiršta nusiprausti ir 
numesti nešvarius baltinius, -ę- 
vakarienę pavalgęs tuoj lovon 
atsigula. Po kiek laiko nešvaru
mas susimaišo su odos taukais 
ir prakaitu apdengia visą kūną 

Kgan storu sluogsniu.
s. t !

Sveikoje žmogaus odoje yra 
daugybė mažų skylučių, pro ku
rias prakaitas ir taukai išeina; 
be to, per odą taip pat patenka 
žmogaus kunan oras. Storas ne
švarumų slogsnys kliudo odai 
tinkamai atlikti savo darbą. Ma
ža to. Nešvarumas, susimaišęs 
su odos taukais ir prakaitu, yra 
puiki dirva visokioms bakteri
joms*) veistis."Užtat, atsiradus 
kokiai žaizdai kuno paviršiuje, 
tos bakterijos kartu su nešva
rumu patekę žaizdon neduoda 
jai užgyti. Pas švarų žmogų 
odos žaizdos, dažniausiai greit 
užgyja, tuo tarpu, nešvariam ku
no paviršiui esant, tos žaizdos 
užsikrečia ir gyja kartais savai
tėmis ii- menesiais. Dažnai bū
na, kad nešvarumas rubais-arba 
rankomis >■ įsi trina į paminėtas 
mažas skylutes, pro kurias išei
na odos taukai, iš ko paškui au
ga šunvotės, o kartais pasidard 
net dideli pulynai. Gydytojų pri
tyrimas parodo, kad tokios šun
votės, dažniausia ir beveik išim
tinai atsiranda pas žmones, ku
rie mažai kuno švaros daboja.

JO
*) Labai maži, paprasta'akimi ne

matomi gyviai, kurie yra užkrečiamų 
ligų priežastimi.

Tri-
3641-43 South Halsted St. , ' Bhone Yards 21'27
Mes parduodame plunibingo reikmenis — Fitting — Fixtures 
mintus. ir t. t. tiesiai jums išdirbčjų kainomis.

Kloseto kombina- 
pri- 
vit- 

ir

cija, pilnai 
rengta su 
reous tanka 
mahogany užbai
gimo sėdyne

$19.95

pėdų baltai enameliota vana vatory, su nike- 
int kojų, su nikeliotu kranu ir )jotU kranu

.... : $25.95 511.35
3 šmotų maudynės prirengimas, kaip parodo 
augščiau, kol jų yra, gCĮgrflC
tiktai ......................................... .

■■■

20x24 altai Enameliotas Gele
žinis Lavatory, C1CA S1AZ 
pritaisymas ekstra ■ V«Ov

NAUJIENOS,’ Clilcag®, Ą
' '■ : J-.“ '................ - A ' ' •" < i

Labai nemalonias pasekmes .dėl, kad kariuomenėje visokiais 
dažnai turi neganėtinas švaru- budais stengialnasi kuno švaru
mas galūnių, t. y. rfhikų ir ko- irto prižiūrėti. Naujokas, kiek 

Ypač tas gręsia pavojum pabuvęs kariuomienėje, su laiku 
iJrašyti prašos pirtin ir papras
tai skundžiasi, kada jam muilo 
trūksta. Muilo stoka yra viena 
iš priežasčių didėlio musų kai
muose vaikų liguistumo ir mir
tingumo. Išgyja tiktai tvirtesni, 
— kiti žūna,-ir dažnai priežas
tis to —- kuno hešvarumąs.

* ■ ‘I*

Kiekvienas žino, kad be van- 
ddnV3 ką nors muilu plauti ne
galingų todėl kas suvartoja daug 
muilo, —■ suvartoja, ir daug van
dens. «O vanduo žmogaus svei
katai stiprinti turi dideliausios 
reikšmės. Vonios, maudyklės, 
pirtys, šaltas, lygiai kaip iir šil
tas, vanduo didina žmogaus jo
gas, kraujo yąikščinjinią, apeti
tą, širdieš veikiiūų, plaučių kvė
pavimą, didina kuno atsparu
mą prieš visokias ligas, peršali
mus, 'linksmina žmogaus ūpą. 
Reik tik turėti omenyje, kad 
vienu vandeniu nei odos, nei bal
tinių nešvarumų nenuplausi. Tik
tai muilas gali .pakankamai tuos 
nešvarumus ištirpyti ir duoti ga
limybės vandeniui jas prašalin
ti. ' ■ '

Muilas yra svarbūs ir sporto 
mėgėjams. Kas kūną nešvariai 
užlaiko, tam, kuno mankštymas 
mažai tepadės svėiktitą’ štiprin- 
ti. Jei rinksim iš dviejų, p— spor
to ir švarumo, — tai veikiau iš
rinkti antrą — naudos bus ne
palyginamai daugiau. Sportas 
taip pat fizinis darbas, nuo jo 
taip pat kūnas daugiau prakai
tuoją, apsidulkina, todėl sporti
ninkas turi atydžiai daboti savo 
kuno paviršiaus švarumo. Spor
to mėgėjas turi 'būti ir muilo 
mėgėju. Sportas ir nešvara yrą 
du didžiausi priešai, kurie vie
nas kitą naikina; Sportas ir šva
ra yra draugai/kurie viens ki
tam padeda.

Muilas yra viena iš priemonių 
kimo gražumą ,„palaikyti. Kas 
yra švarus, nebijos, muilo ir van
dens, turi veido dr viso kuno odą 
minkštą, elastinę, gražios, svei
kos spalvos. Jįto^pomados ir 
tepalai Mos gra
žumą palaikyk,muilo ga
balas i/’ vanduo! Reik tik veidą 
ir rankas prausiant nenuskriau
sti ir tas kūno <|alis/ kurios yra 
pasislėpę po 'apavu ir aprėdu. 
Dažnai ant nešvarios, prakMto- 
tos krutinės iil^Ugaros odos at
siranda spogafT^rję su laiku 
pereina ant veido. i

Todėl 'nereikia gailėtis pinigų 
muilui įsigyti. Pinigai tie atneši 
didžiaūsį nuošimtį žmogaus jė
gų stiprinimo pavidale.

Lietuviams butijna yra padi
dinti muilo vartojimą. Tuo- jie 
apsaugos kaip pavienių piliečių 
taip ir visos tautos jėgas if" svei
katą.

T

■mU

■......... .
šeštadienis, Spalio 4 d., 1924;

NORĖDAMI]
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-S 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS*

CALUMET CITY, 1LL.
BALIUS SU PRAKALBOMIS

15-kos Metij Stikaktuvių Paihihėjimui 
Rengia

Draugystė D. L. K. Vytauto

Nedėlioj; 5 d. Spalio-October, 1924
Kosciuškos Svetainėje, 101 — 155 St. .
CALUMET CITY, ILL.

Prakalbos prasidės 5 vai. vakare; po prakalbų bus šbkiąi
KALBfiS P. GRIGAITIS, NAUJIENŲ REl/AKToiilUs/

Muzika K. Pociaus iš W. Pullmano. , Jžąųga 50c. ypatai.
Kviečiame visus atsilankyti ant šio iškilfhfn^h yhkaro ir links

mai ir naudingai praleisti laikas.t • 7
L . • . K /į.iu Vu ; -1* —-r-

jy- 
visokiems amatininkams, darbi
ninkams, kurie iŠ rankų darbo 
gyvena. Pasitaiko dažnai, kad 
toks darbininkas įsidurs sau ko
kiu aštriu daiktu delną arba pir
štą. Jei ranka buvo nešvari, tai 
greit pasidaro pūlingas piršto 
arba sausgyslių uždegimas, žmo
gus ilgam laikui nustoja uždar
bio, o kartais pasidaro invalidas. 
Nuo pulioto uždegimo kartais 
pirštą pritraukia arba jį visai 
prisieina atimti. Būna atsitiki
mų, kada pūliai toli pasiskleid- 
žia ir visą galūnę pagadina.

Tas pats pasitaiko ir su ko
jomis, Mažiausis įsidurimas api
purvintos kojos neretai turi rim
tas pasekmes,reik ilgesnį lai
ką ligoninėje gulėti, o kartais 
šlubApi likti.

Be vilkų ko, kojų nešvarumas 
turi kitus nepatogumus. Kol ko
ja nėra dar apauta, ji puola į 
akis tiktai savo nešvarumo, — 
bet pabandyk ją apauti, pasi
vaikščioti, paskui nuauti, —į 
kaip tuoj dideliausia,Smarve nuo 
pūvančio nešvarumo ir prakaito 
visą kambario orą pagadins. Nuę 
nešvaraus žmogaus kartais ke* 
lioms dienoms pasilieka smarvę 
bute, kur jam teko. Vos Yieną 
naktį pernakvoti.

Reik pabrėžti, kad tarp viso* 
kių rųšių bakterijų, atsirandan
čių kuno paviršiaus nešvarume, 
gali būti ir labai žmogui pavo
jingos. Kartais žmogus nežino 
iš ko jam prisimetė, pav. rože, 
vidurių šiltinė, kruvinoji, džio
va, — o pasirodo priežastis glu
di jo kuno ir rankų nešvarume. 
Nenusiplovęs rankų jis atsisėda 
prie valgio, ir dažnai kartu su 
duona burnon įneša vienos ar k i- i 
tos ligos bakterijas. Nešvariu 
nagu prakrapšto kur nors odą, 
— štai ir atsiranda šunvotė, ro
žė arba; vilkas (lupus).

Jei dabar mes pabandytume 
suskaityti ligonius, turinčius vi
sokias odos ligas toje pačiu j e 
Darijoje ir Lietuvoje, tai taip 
pat mums pavyktų atrasti dide
lį skirtumą ir to skirtumo prie
žastis gludi muilo vartojime.

Niežai, egremos, piktšašiai, 
išbėrimai, visokių rųšių vabz
džiai labai mėgsta nešvarią ^dą. 
GaUsus vokiečių gydytojas pro- 
fesorius Cerny sako, lead odes 
vėžys labai retai' atsiranda pas 
žmones, kurie odos švarumo da
boja.

Galima užtikrinti, kad žmo
gus, kuris mėgsta dažnai kūną 
prausti, nešioja gerai išskalbtus 
baltinius ir laiku juos mainė, 
niekados jokių vabzdžių netu
rės. Ne tiesą žmonės pasakoja, 
kad utėlės atsiranda nuo rūpės-, 
ilių, — jos atsiranda todėl, kad 
•smogus, susirūpinęs, nusiminęs 

t užmiršta apie kuno švarumo da- 
.bojimą. Muilo gabalas ir vanduo 
'yra geriausia ginklas, prieš viso- 
, kių rųšių odos ligas, vabzdžius, 
,šunvotes ir t. t. Pinigų gailėda- 
j ini muilui nusipirkti,-kad užlai- 
ikius savo kūną tinkamoje šva- 
’roje, žmonės patys sau kenkia, 
.— nuo nešvarumo ne vienas su- 
• serga ir miršta. Visokių ligų iš- 
siplatinimą pas. mus, kaip sieti* 
vės, -

muilo

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6300

Vak. 3223 S. Halated St., Chicago
' Tel. Yords 4681

-4- KOMITETAS.
■ ' ' ' ' \

■t. H . n

PENKTAS METINIS
ŠORIS

Rengia
BRIGHTON P ARK A. B. KLIUBAS

MEL0A2I0 SVETAINĖJE
2244 W. 23 PI. \

Sukatoje, Spalio-October 4 d., 1924 y • ’
, Pradžia 8 vai. vakare. !i

i i i Muzika Jereck’s Orkestrą

*

NYTI VISADOS KREIPKITĖS.
PAS MUS. TAS JUMS BUS k

ANT NAUDOS. v

S. L. FABIONAS CO.

ir 0774 
IR PAR-

809 W. 351h SI., Chicago į 
Tel. Bo Jevard 0611

PADAROM PIRKIMO
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir
• Parduodam Laivakortes. • 1

t

Įžanga 50c.

EITRA AUDITORIUM ŠOKIŲ MOKYKLA 
Atsidarys Octoter 7 d., Utiminka 

Pradžia 8-ta vai. vakare

Bus mokinami vėliausi ir gražiausi ŠOKIAI
I . / -

KURSAI ŠOKIŲ UTARNINKAIS IR KETVERGAIS
FVadžia 8 vai. vakare

Mildos Salėj, ant 2ry lubų
3142 South Halsted Street. 

Tel'Boulevard 5788
Yra užtikrinama i trumpą laiką išmokinsime šokti . Ateikite I 

skirtumo lyties. Mokytojas J. JOKOBONIS.

T

— Rengia —
A. C. W. of A. Lokalas 269

»

be

Nedėlioję, Spalio 5 d., 1924 
' Liet. Liuosybės Svet., 

Kampas 14 St. ir 49 Ct., Cicero, III.
GRIEŠ UNIJOS ORKESTRĄ...

Prasidės 7 vai. vakare.
Visi Lietuviai Kriaučįai ir Kriaučkos, ir simpatikai yra kviečiami 

dalyvauti.. ’ ‘
įžanga, perkant tikintą iškalno 50c., prie durų 60c.

Kviečia KOMITETAS.

i

T* JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuos* Teismuos*. F*rrawJ- 
nuojn Abstraktus, Padaro ptrUmo lt 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimui.

7 South Dearborn Street 
Telefonas Randolph 3281 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1M7.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
■ *■ ■■ ■! i ■

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. Marshficld Avė.

J

A. A. Olis Į
Advokatas

11 S. La Šalie Stn Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nio 9-6

\^akarai s
3301 S. Halsted St., Tel. Blrd. 6775

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti LeavitLSt..
Telephone Canal 2552

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

lengvomis išlygomis.

HELEN BELMEN JERRY 
Lietuve Advokatė 

4454 So. Western Avė. 
Telefonas Lafayelte 4089 

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

Speciali* pasiūlymas šią sa.-

den Hose prie kiekvieno pir

kinio už $50 ar daugiau $2.85

vaitę, 50 pėdų B. F. Good
rich, % colių corrugated Gar-

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lictuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

i Tel.: Pullman 6377

džiovos ir 
butų daug 
žmonės tik 
muilo, varto- 

kariuomenėje

60 colių Dviguba Drainboard Apron 
Sinka, su dviem enameliotomis ko
jomis, nikeliotais kranais ir muilo 
parėji.,n.i $56.85

NEDĖLIOS VAKARE,

/

Spalio 12 d., 1924
Pradžia 8 valandą vakare.

5 pėdų Baltai Enameliotas 
Apron Beesąs" Tub, iš deši
nės ar kairės pusėš iš-

• !

•■■■'... $45.85
Mes nevaatuojame antrarankių arba vartotų materiolų. — Jus gau
site ką jus išsirinksite.

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

difterito 
galima- 

sumažinti, jei 
priprastų daugiau 
ti. Kodėl, pav.,

,gan rotai pasitaiko užkrečiamų 
ligų atsitikimai? Juk tenai, ro
dos, kaip tik daugiau turėtų bū
ti visokių Ugų, — žmonės daž
nai vargsta, peršąlą, gyvena su- 
igrude kareivinėse. Tai yra to-

Iškilmingas Vakaras
Rengia Lietuviu Piliečiu B. Kliubas Amerikoje

(Lithuanian Citizens Brotherhood of America)

Nedėlioj, Spalio-October 5,1924
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 SO. HALSTED STREET 

Įžanga BOcPradžia 7 valąhdą vakare. 
Bus KONCERTAS, PRAKALBOS ir šaunus BALIUS 

Grieš Unijos Orkestrą vadovas P. SARPALIUS
Koncerte dalyvauja profesionalai artistai-muzikai. Dailės Mylėtoji}' Vyrų Kvartetas. Mergaičių C 

Jaunoji Birute. Prakalbose dalyvauja lietuviai ir miesto valdininkai.
Gerbiami lietuviai ir lietuvaitės, piliečiai ir nepiliečiai, profesionalai, biznieriai, praperčių savininkai ir 

jvairųs amatnirtkai, darbininkės ir darbininkai, ypatingai Bridgeporto apielinkėjė. Kviečiame atsilankyti j 
vakarą, šiaifte vakiire bus galima įstoti į kliuhą. — KOMITETAS

f ................................-v

3IRUTES METINIS iONCER
Dalyvauja

1VAN DNEPROVAS — Chicagos operos tenoras.
POVILAS STOG1S — basas.
JULIA ŠIRVA1TĖ-GAPŠIENĖ — sopranas.
MIKAS YO^A VITAS — pianistas.
“BIRUTĖSE merginų choras.
“BIRUTĖS” vyrų choras.
“BIRUTĖS” didžiulis mišrus choras.

A. P. KVEDERAS, direktorius.

:: ~

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
• Room 1726

CHICAGO TEMPI,E BLDG.
77 W. VVashington St. 

Čor. Washington & Clark

Namų Tek: Hyde Parį 8395

Pilsen Šokai Svetainėje,
Prie 1814 South Ashland Avenue, Chicago, Illinois.

, . . |G*'.t?-.L- ’ r ' ' t ■. į » T# I/jt?* '
“BIRUTĖS” koncertas yra nepaprasta dailės šventė. “BIRUTĖ 

įvyksta tik vieną kartą į metus. Užtat nepraleiskit šią prdgą. ’
Po koncertui šokiai ir kiti pasilinksminimai.

įžanga 75c. iki $1.50
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šeštadienis, Spalio 4 d., 1924

KORESPONDENCIJOS
Hartford, Gonn.

SLA. IV-tojo Apskričio Connec- 
ticut valstijos 12-tasis Meti
nis Susivažiavimas. ,

Turto turi $2008.- 
kuopos ne
žinios,—ra-

Miklauskas

gęs ant 56. 
49. O likusios trys 
prisiuntusios jokios 
pertas priimtas.

c) Iždininkas J.
išdavė raportą raštu, kur prane
šė, kad nuo- U-to suvažiavimo 
rugsėjo 30 d. 1923 m. Apskri
čio ižde buvo pinigų $697.28; 
praėjusią vasarą nuo Apskričio 
surengto pikniko gryno pelno li
ko—$194.15, Nuošimčio per pra
ėjusį metą priaugo $24.00, tai 
dabar Apskritis pinigų tur $915.- 
43. Raportas priimtas.

d) Iždo globėjai V, Vinikaitis 
ir P. Norkevfčius Išdavė- rapor
tą žodžiu, — raportas priimtas.

e) Organizatorius B. Salavei
čikas išdavė raportą raštu, — 
raportas priimtas.

Pirma sesija uždaryta 
po pietų.

Antra sesija
Antroji sesija atidaryta 2 vai. 

po pietų. Svarstoma kuopų į- 
nešimai, čia neminėsii) visų 
kuopų įnešimų, bet vien paduo
siu tik svarbiausius nutarimus, 
v 1. Nutaria nuo gruodžio 1 d. 
š. m. ligi liepos 31 d., 1925 m. 
paskelbti IV-tojo Apskričio ri
bose konkursą — prirašinėjimui 
daugiau naujų narių prie SLA. 
ir nutarta šio Apskričio kuopų 
organizatoriams mokėti po 50c 
iš Apskričio iždo už kožną nau- 

‘ ant mandatui^ nar*’ Prirašytą prie S. L. 
_ atstovaį Amerikoje. *2, Nutaria paaukoti

Valdžiai prieš persekiojimą Lie
tuvos pažangiųjų mokyklų, o 
ypač Mariampolės Reales Gim
nazijos.

7. Nutarta rengti Apskričio 
išvažiavimo pikninką ateinančią 
vasarą,— apie vietą ir laiką pa
likta pasirūpinti Apskričio Val
dybai.

8. Nutarta sekantis 13-tas me
tinis Apskričio suvažiavimas 
laikyti rugsėjo mėnesį, 1925 m., 
Waterbury, Conn.

Užbaigus svarstyti kuopų į- 
nešimus ir nutarimus, pirminin
kas J. Gerdauskas paprašė atsto
vų išreikšti pagarbą įnirusiems 
SLA. nariams.

NAtrJtENOS, cjfleago,, ny,
■k<u

\

truni- 
prirodė 

nauda 
priguli

1 vai

Rugsėjo 21 d. YMCA. svetai
nėj įvyko SLA. IV-tojo Apskri
čio Connecticut valstijos 12-tas 
metinis suvažiavimas, — suva
žiavimą atidarė Šio Apskričio 
pirmininkas J. Gerdauskas 11 
vai. ryto. Priėmimui mandatų 
ir sutvarkymui įnešimų ir spau
dos komisijon buvo nuskirti J. 
Tareila, J. Maksimavičius ir J. 
Valaitis. Mandatus betvarkant 
pirmininkas pakvietė Apskričio 
organizatorių B. Salaveičiką pa
kalbėti. B. Salaveičikas 
poj savo kalboj aiškiai 
kokią neapkainuojamą 
turi tie lietuviai, kurie
prie šios musų garbingos orga
nizacijos, tai yra S. L. Amerikoj.

Prisagstymui atstovams ženk
lelių pirmininkas ndskyrė A. 
Valkevičienę ir U. Vaitekunienę.

Mandatų komisija pranešė, 
kad pribuvo nuo 12-kos kuopų 
33 atstovai ir 6 Apskričio valdy- 
lx>s- nariai, kuriems suteikta pil
nas sprendžiamas balsas.

Mandatų komisijai iššaukus 
atstovus vardais ir pravardėmis 
pasirodė, kad nuo dviejų kuopų 
3-jų atstovų, kurie šiame suva
žiavime dalyvavo pateko jų var-| 
dai ir pravardės 
neteisėtu budu, _________
buvo nuo 34 kp. iš New Britain, Gašlių ir Našlaičių fondui 
Conn., ir vienas nuo II kp. iš 
\Vaterbury, Conn., kurie visai 
tų kuopų susirinkimuose neda
lyvavo, kuomet buvo renkami 

atstovai į šį suvažiavimą, ir tų 
kuopų nariai, kurie dalyvavę 
susirinkimuose, kai buvo renka
mi atstovai, visai nežinojo apie 
tai, tik vien tų viršininėtų kuo
pų valdybos ant mandatų įrašė 
jų vardus ir pravardes — drau
ge su kitais tų kuopų susirinki
mų rinktais — teisėtais atsto- j 
vais. Turbut viršminėtų kuopų ■ 
valdybos, darydamos taip, ma
nė, ką nors tokio “užkariauti”. 
Tai yra begėdiškas darbas ii 
drauge prasižengimas prieš SLA 
įstatus ir šios organizacijos įsi
gyvenusią tvarką. Taigi nors 
ir buvo kilęs mažas ginčas kas 
link tų neteisėtų atstovų, bet 
galų-gale tapo jiems suteiktos 
atstovų teisės su sprendžiamu 
balsu. Ant galo, renkant Apsk
ričio valdybą sekantiems me
tams, vienas tų neteisėtų atsto
vų V. Vitukinas (34 kp. narys iš 
New Britain, Conn.) tapo vice
pirmininku.

Suvažiavimo vedimui buvo iš
rinkti vienbalsiai šie draugai: 
pirmininku J. Gerdauskas, pa- 
gelbininku J. Tareila, raštinin
ku J. F. Makoveckas, maršalga 
T. Valkevičius. Išrinkus susiva
žiavimo vedimui prezidiumą 
tuoj buvo skaitomas protokolas 
iš 11-to suvažiavimo — ir pri
imtas vienbalsiai.

Raportai Apskričio valdybos
a) Pirmininkas J. Gerdaus

kas ir vice-pirmininkas P. Ta
reila išdavė raportus žodžiu, — 
raportai priimti.

b) Raštininkas J. F. Mako
veckas išdavė raportą raštu, kur 
pranešė, kad šiame Apskrityje 
priguli 15 kuopų, ir visoms bu
vo išsiuntinėjęs blankas su už
klausimais apie jų stovį. Bet ga
vęs atsakymą tik nuo 12-kos 
kuopų. Pasirodo, kad tos 12- 
ka kuopų sudėjus į krūvą turėjo 
narių 876 praėjusiais metais,— 
tai yra nuo 11-to suvažiavimo 
ligi šiam. 12-tam suvažiavimui. 
Apskritis naujais nariais paau-

; J -50.00.
3. Nutarta paaukoti Amerikos 

Lietuviu Moksleivių fondui 
-50.00.

4. Nutarta paaukoti Mariam- 
oolės Realei Gimnazijai $50.00.

5. Nutarta paaukoti Vilniaus 
Lietuvių šelpimui $50.00.

6. Nutarta išnešti protesto 
rezoliuciją, ir pasiųsti Lietuvos

Rinkiniai Apskričio valdybos

Apskričio voWyba sekantiems 
metams tapo išrinkta beveik vi
sa senoji, išskiriant vice-pinni- 
ninko ir vieną iždo globėją.

Pirmininku išrinktas J. Ger
dauskas iš New Britain, Conn., 
vice-pirmininkų VI Vitukinas iš 
New Britain, Conn; raštininku 
J. F. Makoveckas iš Thompson- 
ville, Conn.; iždininku' J. Mika
lauskas iš New Britain, Conn.; 
iždo globėjai P. Norkevičius Ir 
P. PJlipauskas, — abu iš Ne\v 
Britain, Conn.; organizatorium, 
B. Salaveičikas iš New Britain, 
Conn.

Užbaigus rinkti Apskričio 
valdybą, organizatorius B. Sa- 
loveičikas karštai atsiliepė j 
kuopų atstovus aČiuodamas už 
ramų svarstymą SLA. reikalų 
ir abelnai kultūros reikalu, ir 
meldė kuopų atstovų, kad parva
žiavę namo į savo kolonijas 
stengtųsi prirašyti lietuvių kuo- 
daugiausia' prie musų garbingos 
organizacijos, tai yra S. L. Ame
rikoj, o labiausia mažus valku-1 
čius. i

Suvažiavimą pir-miniir 
Gerdauskas uždare 6 vai. 
re.

Reikia pažymėti, kad šis su
važiavimas savaimi buvo rimtas 
be didelių karščiavimosl ir užsi- 
varinėj imu.—žvalgas.

Pranešimas
• I ‘

I

Linksma yra pranešti visuomenei, kad šiomis dienomis

UNIVERSAL STATE BANK
užmezgė tamprius korespondentinius santikius su

LIETUVOS BANKA
kurie žymiai palengvins amerikiečiams aprūpint savo finansinius rei
kalus Lietuvoj, o lietuviams Amerikoje.

LIETUVOS BANKAS yra Lietuvos valstybės finansini įstaiga 
— emisijos bankas (leidžia Lietuvos pinigus) — ir turi savo skyrius 
Visuose Lietuvos apskričių centruose, kas duoda galimybės greitai ir 
atatinkamai aprūpint kiekvieną bankinj reikalą visoje Lietuvoje.'

Tas užmezgimas sentikių su valstybine Lietuvos Banka ypa
tingai palengvina siuntimą Lietuvon pinigų.

Siųsdami pinigus Lietuvon per UNIVERSAL STATE BANK 
turite užtikrinimą dviejij tvirčiausių bankų, greta gero ir malonaus 
patarnavimo.

Siunčiame pinigus 
kabeliu ir perlaido
mis. Artimesnius pa- 
davadijimus gausite 

t ant vietos.

Universal State Bank
3252 So. Halsted St.,
................ ..... . ..... ..... .

Chicago, III.'

Didžiausia ir Geriausia
’ • J

Apsauga Jūsų Pinigams
Pinigai padėti šiame seninusiame ir stipriausiame 

Lietuvių Valatijiniaftie Banke, kuri yra po apsauga ir 
priežiūra CHJCAGOS CLEARING HOUSE (ASSOCIA- 
TION) DRAUGIJOS. Chteagoa Miesto Valdžia, Draugi- 
josi, Verteiviai ir tukfitančiai pa vi cnių žmonių laiko «avo 
pinigus padėtus šiame banke, ir jus esate kviečianti atsi

lankyti ir pradėti taupyti su maža ar didelia suma.
Siunčiame pinigus i Lietuvą doleriais arba Litais ir 

parduodame Laivakortes ant visų Linijų, taipogi darome 
paskolas ir parduodame Pirtnus Morgičius kuris atneša 
6% (nuošimčius) i metus. •

MUSĮI PAMATAS 
NUOLATINIO PASISEKIMO

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

Peoples ^""Bank
DIDELIS BANKAS

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė. 

CHICAGO
Gerai 
tuvių 
r u m u

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

Gero budo vytai kurie nori dirbti, suras, 
kad šis pasiūlymas yra pinigų 

uždirbimo proga.

jus turite visas šias ypatybes ir žingreidaujate turėti rei-
Jei jus

Kapitalas ir perviršis
$275,000.00

Banko turtas virš

$3,000,000.00

Metropolitan State Bank
PO VALDŽIOS IR CLEARING HOUSE PRIEŽIŪRA

2201 W. 22nd S ST.
CHICAGO.

BANKOS VALANDOS: Kasdien nuo 9':(M) vai. ryto iki 4:00 vai. vak. 
UTARNINKAIS IR SUBATOMIS iki 8:30 vai. vakare.

RadioSetas Kuris Pagelbės 
Jums Sutaupyti Pinigu

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

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

REAL ESTATE INVESTMENTS 
2418 W. Marąuette Kd. arba 67 Blvd. 
arti VVestem Avė., Chicago, III.

Telephoue Prospect 8678

Ar jus kalbate gerai lietuviškai?
Ar jus turite reputaciją? ♦
Ar jus esate ištikimas savo žmoniij reikalams? 
Jei

kalų su viena geriausių įstaigų real estate Chicagoje.
norite išmokti real estate biznio, kaipo profesijos ir uždirbti pi
nigų, kad užganėdinus savo ambiciją ir pagelbėti savo šeimynai. 
Mes turime labai gerą vietą dėl jūsų būti musų atstovu tarpe 
lietuvių, pardavinėti musų rinktinus namus Chicagoje, La 
Grange ir Niles Center prie naujų elevatorių linijos.

Jei jus turite patyrimą, tai bus jūsų naudai, bet jeigu jus 
norite dirbti musų priežiūroje, galite dirbti, patyrimas nerei
kalingas. .

Mes nenorime tokių kurie nepritaria reikalams savo žmo
nių; mes nenorimą tokių kurie nenori veikti pagal musų nuro
dymą. Todėl mes norime tokių žmonių, kurie yra gerai žinomi 
tarpe lietuvių Chicagoje ir veiktų kaipo atstovai.

Jei tuomi žingeidaujate, pasimatykite Mr. Michael Hart- 
man, tarpe 9 ryto iki 3 jjo pietų, 4 augštas.

Praktiškas ir gerai veikiantis crystal radio se
tas, kuris atneša balsą 25 mylias aplink, bus suteik
tas jums dykai jei jus atidarysite taupymų sąskaitą 
South West Trust ant Savings Bank, depozituojant 
$2.00 ar daugiau. Kuomet jus paimsite bankutę 

įmokėsite $1.90, kurie bus sugrąžinti į metus laiko 
kaip bus bankoje $54 ar daugiau jūsų taupymo sky
riuje. Atsišaukite i

KRENN & DATO
Vienatiniai agentai dėl Mrs. Rockefeller McCormick savasčių.

936 N. Michigan Avė.

—-----

South-West Trust and Savings

BANK
OF CHICAGO

35 Street, Archer and Hoyne Avenue

MIS. MIGHNIE VIGZ - VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted StM kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
Ilgai praktika
vusi Penngyl- 
vanijoa Hgon- 
bučiuoše. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

S
’ D

fel. Blvd. 8188 
M. Woitkew!c«

BANIS 
AKUŠERKA 

furfu patyrimą, 
^asekm ingai pa- 
.arnauju mote
rims prie gimdy- 
no kiekviename 

^atsitikime. Tel
ekia ypatišką pri- 
f žiūrėjimą. Duodu 

patarimus mote
rims ir mergk 
iioms dykai.

3113 South 
Halsted St.

•’ OR. HERMANAI

DR. SERNER. 0. D, 
& • 

Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti gdvos skaudėjimą, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St. <

k..... ...... m •...................................................   ■<

DR VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, ncrvuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminaVi- 
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Specialė 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai nuo 54.00 ir augščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

Tel. Boulevard 4115
Dr. MichaI Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 So. Asland Avė. 

arti 47 gatvės
Gydo užsisenėjusias ligas plaučių, 
širdies, moterų ligas. Specialistas 

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

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

*

Shjkit ir Sutaupykit

Geriausia šešių cordų vati
niu siūlų špulaitS 

Dresių siuvėjų gerybė 
Del geros knygutės dresių 

siuvimui atsiųskite 4c
THB SPOOL COTTON CO.. D.pt. C

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

✓

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Catil 
8110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4188
Telefonai:

8410 So. Halsted St.
Vai.: 9-—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

4729 So. Ashland AveM 2 leboe
Chicago, Illinoi*

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyrišką ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS: .

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vah 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet
Telefonas Midway 2880

......................... -A ■ -■■■ i ■ /

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR.MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th SI.
Valandos nuo 8 iki 12 delną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų
U

Ofiso tel. Boulevard 9693 
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 81st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3803 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialiu 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

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

Optomotrist
Te). Boulevard 6487
4849 So. Ashland Avė.
Kampas 47-tos ant 2

lubų
1801 Blue Island Avė. 
Phone Roosevelt 2026

Francuziškas 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.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Albany Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette
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Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

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

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ...................
Savaitei ..................
Mėnesiui ............... ...... .........

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metaips........ 7.............................. $7.Q0
Pusęi metų ............... 3.50
Trims mėnesiams ’....... ............ 1.75
Dviem mėnesiam .......  ’ 1.25
Vienam mėnesiui ............................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

Orderiu, kartu su užsakymu.

Iš Latvių Lietuvių Vienybes Brau
gijos kongreso atsiminimi)

i • ,. „Ką sako latviai apie musų istoriją ’ 
— Garbė musų dvasiai, kuri daug 
nugali! — Bet vergovės nuosėdos mus 
vis dar slegia. latviai apie musų 
kalbą. — Apie ką dar-mes pasakoja
me latviams. — Lai dzivo Lietąvąs 
galvas pilsėta Vilnia! — Geri lietuviu 
tautos vyrai mums padėjo, -r Mus) 
vėliavos istorijos antspaudais ant-; 
spauduotos. — Be ieravchijos laipS-, 
nių. — Keliu taurę už...

Latvių Lietuvių Vienybės 
Draugijos Kongresas pasiskirs-l 
to į dvi sekcijas: intelektualio 
ir ekonominio susiartinimo- 
Sekcijose buvo skaitomi refe
ratai ir buvo dobątuojami jų 
turiniai. Be abejo, ‘ abiejų- šėk- 
cijų darbai buvo lygiui Svar
bus, tačiau pati ta kongreso 
dvasia pasireiškė intelektuali
nėj sekcijoj. Iš viso latvių re
feratų buvo "paruošta 14, lie
tuvių ).«’>. Teko girdėti, kad 
ir lietuvių turėjo būti nema
ža referatų, tačiau referentams 
neatvykus, kongresui savaime 
dingo ir referatai. Kad bent 
patektų tie referatai į bendrą 
kongreso darbų knygą, kurią 
ketina išleisti Rygoj bent 
dviem kalbom Latvių Lietuvių 
Vienybės Draugija. Bent tais 
referentais knygoj parodytu
me savo didesnį pasiruošimą, 
kurio mums laip truko pačia
me kongrese.

Toks jau turi būti išlaikytas 
principas: jei dirbti darbą, tai 
tik gerai ir ligi galui, o jei ne, 
tai visai jo nesiimti.

Referatų buvo įdomių ir gy
vų. Kam jie rupi, nusipirkęs 
knygą, kai ji išeis, galės'jų 
pasiskaityti. Ir ^skaitydamas 
tą knygą, ras joje origiiidiių, 
mums nežinomų ir gal tiesiog 
nuostabių mums dalykų. •

Ten ras, tarp kitko, Latvių 
l'niversiteto docento Rerzinšo 

pavadintą “Lietuvos 
reikšmė. Latvijos is- 
Ir pamatys, iš to re-

jog latviai savo istori-

pažinus supratus Lietuvos is
toriją. '

Ir sakė jinai:
- Jus, lietuviai, kovojote, 

kūrėte, praeityj jus vieni bu
vote tikrais nepriklausomybes 
dvasios reiškėjais, jus ėjote vi
sų mus prišakyj. Be jus aisčių 
giminės (lietuviai, latviai, pru
sai, kursai’ ir ,t. t.)- beveik ne
turėtų istorijos. ‘ ’

Ir tas pats, sako jo, apsi-

viai, turime turtingą, didelę, 
europišką sostinę Rygą, tačiau 
mus, latvių dvasios joje kaž
kaip l^g ir nęsijaučia. Kas ki
ta, kiii.‘nuvažiuoji pas jus. Kau
nan. Taip, sutinku, sų jumis, 
kad tai neturi ihgas ir nekultū
ringas dargi žydų apkėstas 
miestas, bet ten jaučiasi jus, 
lietuvių, dvasia. Ir stato dabar 
tą miestą, ir kulturina jįjį ir 
veidą stilių, gyvenę, progresiš- 
kesnę išraišką jam duoda lik 
lietuviai. Kur žengi, visur jau
ti, kad šeimininku,.. progreso 
iniciatorių čia vra tik lietuvis. 
Rygoj pas mus , to nesijaučia: 
nugalimi ir mes, bet dvasios 
pas mus lyg stoka, — užbaigė 
ji liūdnai susimąsčius.

Ir nieko jai neatsakiau, ir 
nesiginčijau su ja, tačiau gy
vai man prisiminė mano 'dažni 
ginčai su tikrais, tikriausiais 
lietuviais, kartais dargi entu- 
ziastiniais patriotais dėl lietu
vių tautos dvasios bei budo, 
kai tieji imdavo peikti bei nie
kinti lietuvių tautos dvasią, 
būdą, darbingumą ir t. t., kad 
lietuviai esą ir tinginiai, ir ne
ištvermingi, ir menkos dva
sios, ir dar dešimtį kitų būdų

dargi žydų, apkėstas

istorijos 
torijoj.” 
ferato, 
jos pamalan deda Lietuvos is
toriją, jie, norėdami susi
pažinti su savo istorija bei ją 
suprasti, būtinai turi išstudi
juoti Lietuvos^ istoriją, > nes 
Lietuva, lietuvių tauta davė 
Pabaltijai istoriją; ji buvo eent- 
ralė visų aisčių giminių tauta, 
kurioj ryškiausiai pasireiškė 
valstybinis genijus, dvasios- sa
vaimingumas, iniciatyva ' bei 
platesnio masto orgapizatorių 
energija. Jei 
profesorius < 
kad “Latvijos 
mokoma Lietuvos 
istorijos.

Ir ne jis vienas 
Ta pačia .prasme 
kiti kongreso dalyviai, o kas 
svarbiausia — ne lik niekas 
prieš lai neprotestavo, bet-ta 
mintis pačioj kongreso visais 
balsais, priimtoj rezoliucijoj 
buvo labai ryškiai pabrėžta:

I>atvių istorijai pagrindu ima
ma Lietuvos istorija kaipo se
novėje bendra abiem tautom* ‘

Kai penktą dieną grįžom iš 
■ ksk ursi jos į pajūrį (Majo- 
renhofe), musų vagonan įsėdo 
viena kongreso dalyvių inteli
gentiška, liaudies mokytoja bei 
uoli latvių lietuvių susiartini
mo idėjos šalininkė ir tarp kit
ko iškūlė ir minimą čia mintį 
būtent kad, Uitvijos praeitį 
galima pažinti ir suprasti tik

neklystu, gerb. 
dargi išsireiškė, 

. mokyklose jau
kunigaikščių

taip išreiškė, 
išsireiškė ir

Ir atsakydamas savo priešgi- 
niams, primindavau rniis vie
tomis tikrai nuostabios istori
jos faktus, kuriuos vykdyti ga
lėjo tik tvirtos dvasios tauta, 
lik žmones gabus organizuo
tis ir savo organizacijos užda
vinius vykdyti. Primindavau 
nuostabius faktus iš musų ku
nigaikščių gadynės, iŠ didžių
jų kovų su kryžiuočiais, o per 
juos kuone visa Eiropa, pri
mindavau ir mus taip garbin
gą kovą dėl spaudos, iš kurios 
mes, mažyčiai, išėjome milži
no nugalėtojais, primindavau ir 
musų kovą dėl nepriklausomy
bės, kovą, kuri gal lygi yra 
anoms senoms kovoms ir ku
rios mes dar negalime tikrai, 
kaip reikiant apkainoti, nes ji 
dar perarti musų yra, nes mes 
j ją dar negalime iš tolo, tai
gi objekt ingai pažiūrėti.

Ir dar daug primindavau 
tiems nesąmoningiems 

kas 
pri- 
kad 
sve-

j iems, 
tautos garbes priešiniams, 
mus tautos garbę kelia, 
mindavau, tarp kitko, 
mus žmonės svetur, tarp
t imu jų t laži liausimi įgija darbš
čių sąžiningų rimtų žmonių 
vardą ir kad daug svetimšalių' 
rimtų objektingų, atlankę mus 
neprikląuąon-ius, gerų, garbin
gų lii^ijimų mums išdavė.

Tačiau ir pasakydavau jiems 
dar:

Bimto, tvirto budo, gra
žios dvasios, kad ir maža tau
ta. esame, ir daug organizato-

_ ‘ ‘ \ , musų tau toj’baltąsias dabintąsias dienas at- ’ etnografinių valstybių ir tuo J stalo ir apskritai jokių labiau auštant stovėjau pyie> šautuvo
gludi. Bet daug'praeities vergo- sinnišė galingo visų krūtinių budu ne tik prašalina amžinai svaiginančių gėralų nebuvo. vamzdį... Bet apie tni negalima

■ ‘ trim# yalsty- Ir galvojom sau: ką jei ir mu- kalbėti...
;bėms priešą, bet ir leidžia pa- rautuose bei kituose visuo- 
tiems rusamš^eiti „progreso ke- menės pokiliuose irgi apsieitų

• y be svaigiųjų gėralų ir be lygiai ■ čia pat gyvena. Aš juos kartais
svaigiųjų tortų! Tada man n'e- j sutinku, bet negalima... aš da- 
reiketų nei savęs nei kitų apgau
dinėti’, keliant sykiu su kitais 
tuščią arba kokio nors vandenio 
pripiltą “taurę”.

—Kehu taurę už... z
Ir tuose mus pokiliuose ne 

kartą matydavau, jog ir kitų 
“taurės” dažniausiai irgi esti 
tuščios ir prideda jas gėriku 
prie lupą ir apgaulingai nuduo
da, kad už paskelbtosios idėjos 
sveikatą geria nesveikai sau gal
vą svaigina...

Tai ką, jei tuose musų poki
liuose baigtume sjivo kalbas be 
“taurių”? — Tada blaivybės 
idėja išloštų, galvos mus blai
vios liktų, kišenėj butų sveikiau, 
patys antai, kalbos, ypač gi kal
bos daug rimtesnės ir įvykdyti 
tvirtesnės atrodytų.

Pirmieji “betostinė”, pilni 
rimtų .kalbų Latvių Lietuvių 
Kongrese pietus man daug tvir
tesni iškilmipgesnį įspūdį pali
ko, negu “tostinis” Rygos mies
to Veimaso Sodne rautas.

Per pietus nė vieno neblaivaus 
nebuvo ir niekas pi'etų gražumo 
bei rimtumo nesuardė. Per rau
tą atsirado vienas kitas mažiau 
ar daugiau apsisvaigęs, kuris 
nei rimtluno, nei gražumo rautų 
nepadidiifo. -rP. Ruseckas.

• - . -r (“L-va”)i v: y v, :■ «■>»,.
-""'"r----- —t-—------------------------;—
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rimo, iniciatyva

vės nuosėdų, lyg tos suodžius 
mus būdą, dvasią yra apgulę, 
aprtikę, apsuodinę ir nesuprato* 
me dar kaip reikiant savo tau
tos garbės, ir nęatjaučiamė 
dar jos ir dar toli gražu ne
mokame tos garbės ginti, ir 
dar dažnai, perdažnai apsilei- 
džiame, senu
nes papročiu svetimiesiems pa
taikau jam, prieš juos negar
bingai, I patys to nejausdami 
lenkiamos... 'Latviai tuo at
žvilgiu senai mus pralenkė.

Ką šisai reiškinys rodo?

Jisai rodo, 
da*. daug daug 
kurių vergovės

vergovės gady-

jog mus tarpe 
yra tokių, nuo 

suodžiai dar 
jog dar ne- 
kurie savyje 

tautos ęarbę,
daug yra tokių, 
ryškiai jaučia 
kurie yra pasiryžę visur ir vi
suomet 'tą garbę rimtai, tinka
mai ginti.

Prof. Endzelinš, lyg papildy
damas docentą Berrinšą iir 
reikšdamas pasigailėjimo, jog 
kongrese nėra prof. Būgos, su 
kuriuo turėjęs kai kuriuos fi
lologijos ,■ klausimus išspręsti, 
savo referate “Pakaitės tautų 
kalbos” • aiškina, jog geram 
latvių kalbos pažinimui bei mb-, 
kojiniui būtinai reikalinga pa
žinti lietuvių kalbą, nes toj 
kalboj esąs latvių kalbos pa
matas. ' > ; ' 1

Švietimo Ministeris Straą- 
bergas čia pat pasižada, kiek 
galima realizuoti lietuvių kal
bos įvedimą į mokyklas. Ta
čiau esą reikalinga, kad i,r lat
viai ir lietuviai ruoštų lietuvių 
ir latvių kalbos žmonių.

Ir su dideliu susidomėjimu 
klausosi latviai gimnazijos di
rektoriaus p. J. Avižonio refe
rato “Lietuvių mokyklos,” 
klausosi, kaip lietuviai sutam- 
sa savo tarpe kovoja, kaip žy
miai, trys ir dasgiau kartų 
Nepriklausomoj Lietuvoj pa
šoko visų mokyklų skaičius, 
kaip manomą pereiti prie vi
suotinio mokymo įvedimo ir t. 
t. Ir tik čia ir čia matai vieną 
kitą latvį mokytoją, uoliai į 
savo knygutę statistinias ži
nias apie mus mokyklas bera
šant. Referatui, pasibaigus gir
dėtis latvių pasitenkinimo bal
sų, dėl taip staigaus giminin
goj tautoj rhokyklų skaičiaus 
augimo. z

ketu- 
metų spaudos 

yra beveik 
negirdėta. 'lodei jie

Magistras kun. Juodvalkis 
savo simpatingame referate 
apie “Latvių ir lietuvių politi
nę susiartinimo reikšmę” pa
brėžė mintį, jog kiekvienas 
žmogus privalo domėtis politi
ka, todėl ir abi mus — lietu
vių ir latvių draugijos privalo, 
sekti abiejų šalių politiką ir 
stengtis atatinkamai į ją pa
veikti, kad eitų ji abiejų tautų 
vienybės'" keliu, kad butų šali
nama iš jos kelio visa tai, kas 
galėtų tai vienybei pakenkti. 
Musu likimas ir išsigelbėjimas 
tik musų vienybėje.

šitai nuolatos turi atminti 
ir latviai, -neš lenkų išleista
me žnmlapy kai kurios Latvi
jos sritys pažymėtos, kaipo len
kiškos, bet latvių okupuotos.

Musų didelė garbinga 
riasdešimties
epopėja ‘ latviams 
visiškai 
ypač su dideliu susidomėjimu 
išklauso P. Husecko referatą 
“Spaudos uždraudimas.” Prele
gentui čia ypač rūpėjo pareikš
ti latviams, kad tas draudimas 
labai daug prisidėjo prie lie
tuvių kultūros vystymosi su
stabdymo, kad latviai, kalbė
dami apie kulturinį Lietuvos 
atsilikimą, visuomet lai prisi
mintų.

Ir iš visų tų dvasios bei sme
genų darbų — referatų, kalbų, 
ąveikiminių, širdžių susiartini
mo dirvoj laike keliasdešimčių 
valandų išaugo išbujojo gražios 
kongreso rezoliucijoj medelis, 
kurio kamiene {rašyti taip' bran
gus mums žodžiai:
Bendromis lietuvių ir latvių pa
stangomis Vilnius privalo būti 
grąžintas jo vieninteliams teisė
tiems savininkams—lietuviams.

Gi kai tie žodžiai trečią kon
greso dieną buvo pasiūlyti posė-

entuziazmo garsai: ' ) .gręsiantį šioms trim# yalsty-
—Lai gyvdoja, Lietuvos sosti-;

nė Vilnius. Lai dzivo Lietavas 
galvas pūsęta Vilnia. Valio, va
lio.

liu, labiau užsiimti- savo n^mų 
reikalais, nes jie paralizuoti są- 

’ vo amžinai imperialistiniuose 
šauksmas' pro siekimuose. Prie progos auto- 

it. v»ina r>z>in Iznrl ii
s Kad taip tas i
visą Latviją skambėtų, ir girde-Irius taria ačiū Santarvei, kad ji 

i sulenkintą
i Vilnių ir tuo; bildu davė galimy-

jįjį ir po stogu šiaudiniu, ir,atėmė lietuviams 
puikiuose ministerių rūmuose.,. L ’

Ir riegaliui susivaldyti nepami-.bės grynai etnografinei Lietu- 
nėjęs mus Rygos studentų gru-'vai sutvirtėti, nes kitaip Lietu- 
...i-r k_. ----- Vžį priveista daug pajėgų

išsklaistyti kovoj su svetimu 
savo valstybei gaivalu. Bet aš 
manau, jog gerbiamas autorius, 
dabar arčiau mus pažinęs, už 
tokius dalykus nei tetai santar
vei, nei aklam likimui kitą kartą 
mus neatsiklausęs ačiū nebesa
kys.

Gi kai pirmą kongreso vakarą 
visi akuratingai suėjome į pietus 
radome užtiestus ilgus ilgiau
sius, gražių gražiausius stalus. 
Ir nebuvo svečių išskirstyme' 
jokios ierachijos išlaikyta. Vie
tos tyčia buvo taip sutvarkytos, 
kad užimą aukštos’ visuomenės 
ierarchijos vietos atsidurtų ša
lia, tarpe ir t.t. liiažiukų, kad 
mažiukai sėdėtų tarpe aukštųjų 
ir t.t. Ir patiko man šį tvarka ir 
pamaniau sau:

—Kad ir pas mūs per visuo
menines iškilmes, pietus, rautus 
tokia pat tvarka butų. Tada mu
sų kalbos apie mus dembkratin- 
gumą, musų didžiavimasis, jog 
esame demoktatinga,. ; tauta, 
daug realingesni, teisingęfeni 
butų4-

Apskritai Latvijoj, latvių vi
suomenėj daug daugiau galima 
pastebėti tikro, nuoširdftuš de- 
mokratingumo, negu pas mus. 
Manau, jog čia atspindi, vienas 
abiejų tautų faktas, būtent:

Pavergtieji latviai perėmė 
iš vokiečių kultuvą, turėjo juo
se tik žiaurus, kad ir gerus mo
kytojus, bet sueiti su jais, 
susidraugauti niekad neturė
jo progos ir neturi jos šiandien. 
Per daug vokiety s niekino latvį, 
per daug jie istorių/ai buvo ne
lygus, kad draugauti. Ir šian
dien vokiečiai :r latviai taipogi 
tolimi, kaip ir vyskupo Alberto, 
Rygos įkūrimo laikais. Taigi ir 
vokiečių baronų aristokratizmo 
dvasia latviai nieku budu persi
imti negalėjo.

Kad ir blogi lenkai lietuviams 
buvo broliai, bet vis tik buvo tai 
“broliai”, ir lietuvis 
lenku karalių rinko, 
lenku karčiame j per elekcijas ir 
seimelius girtuokliavo, mušėsi ir 
daužėsi, sykiu su lenku savo 
istorinę garbę pragodamas, sy
kiu ir istorinęn duobėn niarma- 
linėn begrimzdamas, sykiu ir 
dvaruos puotavo. Tat su vyno 
puotomis ar “arielkėlė karčiaja” 
lietuvis nemaža ir lenkų aristo
kratizmo prisigėrė. Tat ir ga
ruoja jis šiandien. O 
lietuviai “paklydėliai”, 
stovyklos begrįždami, 
to aristokratizmo su savim į 
musų visuomenę atsineša Kad. ir 
kaip ją kratosi, kaip “bažijasi”, 
kad tikri demokratai esą, bet 
tas aristokratizmas, kad ir labai 
demokratizmu praskeistas, Vis 
tik jų laikosi, o iš jų kitiems, 
aplinkiniams nuolatos persime
ta.

Kai per tuos pačius pietus at
sikėlė pirpias latvis kalbėtojas, 
vai gražiai pratarė į susirinku
sius, tai savo kalbos jokiu ste
reotipiniu, šabloniniu tostu 
užbaigė, sakydamas:

—kėliu taurę už...
Bet tiesiog gražiai, tvirtai 

reiškė pageidavimą, kad 
skelbtoji idėja, kad jo žodžiai 
kurni taptų. \

Ir kėlėsi viens paskui kitą ant
ras, trečius, dešimtas ir nešinau 
jau keliasdešimtas kalbėtojas, 
kalbėjo, aiškino, skelbė šiokią 
ar tokią latv ų lietuvių vienybės 
mintį, idėją, bet nė vienus ją 
“nepakėlė taurės”, pats neišgė
rė ir kitiem# nepasiūlę, už tps 
idėjos sveikatą įsipilti į, save vy
no ar kito kokio galvai nesveiko 

Latvija, Lietuva tgėralo.
Ir buvo viskas geru, ir gero,

riško pobūdžio, sveiko užsispy- džiui, į aukštąsias salės lubas, į griuvėsių įsteigia

peles bei žurnalistų ir vieno mus 
Latvijos parubežio poeto, kurie 
labai aktyviai, rimtai bei realiai 
visą laiką besidarbuodami kon
gresui labai daug ypae-savo ver
timais padėjo. Ir žiūrint į juos 
visą laiką mano galvoj tūnojo 
mintis prisiminimas apie vieną 
kitą nius poetų ar geriau pasa
kius poetikų, kurie savo tuščio 
pasiputimo vaizduotėj, lyg ko
kiame etere beplaukdami, be- 
skrajodamį jokio darbo nei vi
suomeninio, nei privataus imtis 
nenori,, niekindami jį, kaipo ne
vertą, kad jie, dvasios didžiūnai, 
dvasios galiūnai, prie jo lenktų
si, jam,' savo brangias jėgas eik
votų. i tie patys “dvasios
didžitinai, dvasios galiūnai”, kai 
jų skilvyj maršas pasigirstą, 
griebiasi toli gražu ne garbingų 
būdų pinigams išgauti, drąsiai 
sėdasi prie pietaujančių pažįsta
mų j ų grupės arba tiesia ranką 
prie vieno kito gerai ar kad ir 
ne labai gerai pažįstamo ‘ir sa
ko: ' !

T-Paskolink man du, penkis 
litus ligi rytdienai.; , ....

Dar antrą kongreso dieną 
latvių šauliai (aizsargi), kai 
kurie karininkai ir žurnalistai 
pasikvietė kongreso lietuvius 
karius, šaulius ir žurnalistus į 
draugišką vakarienę Latvii/Kari 
ninku klube. Trumpai viešėta, 
trumpai, mažai ir kalbėta, nes 
kaip vieni, taip ir kiti maža lai
ko turėjo, bet ir to trumpučio 
laiko užteks gražiems, draugin
giems jausmams pareikšti.

Latvių, karininkų klubai 
(bu v. šaulių) , tSSti visą i kitą vei
dą, negu mūsiškis: erdvus, rim
tas, bet jame lyg nėra jokios 
latvių tautos^praeities. Vien tik 
šių dienų laisvių didvyrių, nepri
klausomybės/ didvyrių portretais 
jis padabintą. Įėjęs į tą garbin
gą latvių karininkų buveinę ap
sidairiau, ieškodamas joje lat
vių, senovės, latvių senovės gar
bės bei išturi jos tradicijų reiš
kėjų. Nėra jų ten, ir nežiūri iš 
klubo sienų, kaip mūsiškiams 
plieno šarvais apsikaustę, kuni
gaikščių ar karalių vainikais ir 
sobaliais pasidabinę latvių tau
tos senovės didvyriai.

Nėra jųAen, o sykiu su jais 
nėra ir to sodraus taurumo, ku
ris sykiu su mus kunigaikščiais 
bei karaliais taip iškilniai puo
šia mūsiškę Karininką Romovę, 
kad iškilniai drąsiai ją galime 
statyti šalia tokių pat garbingų 
Vakarų Europos tautų romovių.

Ne šių dienų mes esame tau
ta, ne jaunoji. Senovės nepri
klausomybės, garbės trimfitų 
balsai susisiekia' su šių nepri- 
klauomybes, garbės trimitų 
balsais.

Ne šių dienų įneš esame tauta 
ir ne šiandien mes stojame isto
rinių tautų eilėsne. Mus vėlia
vos istorijos antspaudomis ant
spauduotos.

Savo papročiu bei sutektąja 
jam tikra Dievo malone gražiai, 
tikrai poetingai kalbėti bei ra
šyti “Aizsargio” Redaktbrius 
vyr. Įeit. Milbeig (Skujų Fridis) 
gražia, poetinga kalba mus pa
sveikinęs, įteikė kai kuriems iš 
musų savo redaguojamąjį lat
vių šaulių organą “Aizsargą”. 
Tai kaip ir musų “Trimitas”, 
bet savo turiniu nepalyginti la
biau kariškas, nes ir jų “aizsar
gi” (šauliai) daug, daugiau ka
ro organizacija, negu mūsiškiai 
šauliai. Aizsargi dargi j pulkus 
susiorganizavę, forma jiems 
užsiėmimų metu privaloma, 

z /Tarp kitko. “Aižsarge” eiija 
fahtaziniįs !M|ilblergo romanas: 
“Sidabota saule lec” (sidabro 
saulė teka).
ir Estija ąusitariusios. ir ankš
tesnės savo tautų kultūros nu- Į linksnio, nežiūrant nuovargjio, 
gali Rusų

sykiu su 
sykiu su

ir dabar 
iš lenkų 
ar maža

nė-

pa- 
pa-

valstybę, iš Rusijos ūpo -buvom,; ir blaivios buvo mu- 
aaug nąąjų sų galvos, juo labiau, kad ant

Į

apsieitų

Žmogaus
4

' “Mums ne gaila trijų 
kartų!”

Iš drg. Trockio kalbos.
[“LŽ” Į Pirmą kartą aš ją su

tikau lauke. Ji sodino bulves. 
Buvo apiplyšus, nuskurus, kai 
lio kepurėj saulei šviečiant... 
veidas išblyškęs, iš bado susi
raukšlėjęs...

Tačiau ji skyrėsi iš gūdžių 
kaimo moterų būrio kažin kokiu 
nuostabiu visos figūros ir judė
jimų kilnumu.

-—Kas šita darbininkė? — pa
klausiau prie vežimo stovinčio 
vaiko.

—Gftakaitė, — tingiai jisai 
atsakė.

Už metų aš vėl ją sutikau 
sovietų, valgykloj, kur alkani, 
išpūtę nuo bado, pamėlynavę, 
talrtum skenduoliai, žmonės 
stumdydamiesi, ištisomis valan
domis sustoję eilėje lauke sovie
tų pietų...

Ji buvo užsidėjusi tą pačią 
kailio kepurę ir apsitaisius kaž 
kokiais skarmalais.

Aš jai padėjau kasoj išsiimti 
bilietą ir mudu pasipažinova.

Bet kas gi ji buvo? z
Turtingiausia vietos dvarinin

kė, vietos miesčiuko savininkė, 
turėjusi Suomijoj vilas, jau
nystę praleidusi Italijoj.

Ji prakalbėjo į mane itališkai.
Aš žvilgtelėjau į ją ir man 

pasirodė, kad prieš mane ne 
žmogus, bet žmogaus šešėlis...

Nefritus jinai susidraugavo 
su maino šeimyna, ir mes 
davom pas ją,

Ji gyveno aprūkusioj 
lėj, kuri buvo panaši į

viese-

lušne-
kiškio

—O tuos plėšikus pagavo? 
—Ne! -r- tarė ji tyliai. — Jie

viau žodį... tylėti...
Ji pridėjo pirštus prie lupų.
—O paskui Vis aršiau ir ar

šiau darėsi... Nušovė mano pas
kutinį arkliuką... negalima buvo 
daugiau j darbą važiuoti... ♦Rei
kėjo visa parduoti dovanai... 
Reikia vaikščioti į lauką... Na, 
bet užtat bus miltų... kulšim!.. 
Vis tik ne mirtis... Aš mačiau 
tiek daug mirčių!.. Bet ką aš čia 
tamstai plepu! Aš tuojau virdu-- 
lį užkalsiu.

Begeriant arbatą su morko
mis (be cukraus, žinoma^, ji 
prisiminė savo prajėjusf gyve
nimą, Petrapilį, Italiją, Milaną, 
Romą...

Ji pradėjo kalbėti apie muzi
ką ir staiga, rodos, atgijo.

Ji buvo italų giesmės — bei 
canto— gerbėja ir pažinojo veik 
visus geresniuosius Europos 
dainininkus bei dainininkes.

—O štai visa, kas man liko iš 
praeities!

Ji‘išėmė iš pintinės rišulį ita
lų kalba Tašytų laiškų draugi il
giausio turinio, — vis tai buvo 
kvietimai į operos repeticijas ir 
svečiuosna. Laiškai buvo pasi
rašyti “Masini”.

—Ach, kaip man gaila, —ta
rė ji liūdnai, — kad aš niekuo
met jo. daugiau nebeužglimu. 
Kito tokio dainininko 
pasauly, 
tas...

Kartą 
pamoką, 
ant rajolio. Kažin kas už mano 
pečių pravirko. Atsigrįžau, tai 
buvo ji.

—Atleisk man, tamsta, —kal
bėjo ji, šluostydama ašaras. — 
Aš prisiminiau tolimą praeitį!.. 
Aš taip mėgdavau muziką!..

Mes tapom artimi draugai. Ji 
ypatingai buvo m&loni su vai
kais. Didžiausio bado dienomis 
ji dalinosi su jais paskutiniu 
kąsniu.

Kartą aš ją pripuolamai pa
klausiau:

—Kodėl čia tamstą vadina 
“Glinkaite” ?

Ji atsakė šypsodamosi:
—Aš maniau, kad tamsta ži

nai. Aš juk — Glinkaite. Aš — 
kompozitoriaus Mykolo Glinkos 
ainis.

Nuo to laiko praėjo daugiau 
metų. Mes išvažiavome iš So
vietų Rusijos ir aš šiomis dieno
mis gavau jos laišką. Ji rašo: 
“Mano sveikata žymiai pablo
gėjo... Aš visa votimis išmėty
ta,.. Badas ir badas... o jus išsi- 
vežet su savim didesnę mano sie
los dalį... Aš jaučiu — nėra pa
jėgų toliau gyventi... žūstanti 
Veronika Glinkaite”.

Laiškas iškrito iš mano ran
kų.

—Viešpatie! 
man daryti!.

Ir prisiminiau 
Glinkai bronzos 
vinti ties konservatorija Petra
pilyje...

—O tu^ didžiojo kompozito
riaus dvasia! Padėk tu! Išgelbėk 
vargšą savo ainį, kuris nešioja 
garbi ilgą tavo pavardę! Išva
duok jį iš pasaulio, kuriame 
Grožis mirė!..

nebuvo
Tai buvo dainos poe-

ruošdamasis į muzikos 
aš skambinau klube

Viešpatie! ką

aš Mykolui 
paminklą, sto-

KVIEČIAI VĖL PABRANGO

Chicagos grudų markete kvie
čiai vėl žymiai pabrango ir už
vakar jie pąrsidavinėjo po $1.51 
už bušelį. Esą kviečiai pabran
go todėl, kad gauta daug užsa
kymų iš užsienio — Francijos, 
Italijos, Graikijos, Austrijos, 
Anglijos, Latvijos, Švedijos, 
Norvegijos, Danijos ir Vokieti
jos.

—Aš miegu palei pečių,—tarė 
ji tyliai, rodos, atsiprašinėdama.

—Aš labai ligota., man vis 
šalta... bot tai vis niekis... tai vis 
iŠ bado..■.

—Dieve mano •— sušukau aš. 
—Kaip tamsta daėjai iki tokio 
gyvenimo ?

Ji liūdnai nusišypsojo ir pa
prastu bah/u atsakė:

—Kaip ir visi! Aš, tiesa, turė
jau didelių sielvartų... Kai visa 
atėmė, mus uždegė. Mes vos j 
išsigelbėjom iš ugnies... Aš sųj
mamute pehd^aitsįėm į.buvu- • i;ęisingUb, Cicero, 
slą mjAsų . viensėdiją. h’nai laikraščiuose apie tokius’daly- 
mamytč mirė... O paskui atsiti- |iUS greičiau pakenkti galimu, 
ko kažin ’kas be galo baisu...' ...............

Ji užsidengė veidą rankomis.
—Užpuolė plėšikai... jų buvo 

12 žmonių. Musų sargą užmu
šė, o as per 4 valandas iki pra-

Redakcijos Atsakymai

.• .. .•. -... .)

Rašiniu

| negu pataisyti. Bus daug nau
dingiau, jei atkreipsite jų do- 
mę gyvu žodžiu paaiškindami 
reikalą. Del šitos priežasties 
jūsų raštelio netalpinsime.

ūkį
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A. čechov’as Vertė J. K. Uktverig,

Švediškas degtukas.
NAUJIENOS, Chicagorffl.

It ac riAzloci kratams garbės 
L/vIIcIkM | darė, ar darys .

Lietuvoj

I ■■ .... ........ illi ................................ imi

(Pabaiga)

—^Prirengkite balaną ir deg
tukus, — sukuždėjo tyrinėto
jas savo pagelbininkui. Olga 
Petrovna atidarė duris ir įlei
do svečius į pirtį. Diukovskis 
čirktelėjo degtuką ir apšvietė 
prieškambarį. Prieškambaryj 
stovėjo stalus, ant kurio, apart 
mažo storo, virdulio, stovėjo 
bliudas su zupe.

Toliau...
Įėjo į sekamą kambarį. Ten 

taipgi buvo stalas, vienas di
delis bliudas ir keletas torielių 
su šakutėmis, šaukštais ir bun
ka snapso.

Bet kur ji^2 Cžmuštasai? 
paklausė tyrinėtojas.
Jis ten ant viršaus, ant 

pirmo aukšto, — tik-tik išta
rė nuovados viršininko pati vis 
dar išbalus ir drebėdama.

Diukovskis pasiėmęs degan
čią žvakę, kurią rado ant sta
lo ir užlipo ant pirmo palubio. 
Ten jis pamatė ilgą žmogaus 
kūną, nejudinamai g 
didelio pūkų patalo, 
lengvai knarkė.

Mus apgaudinėja, po vel
niais, — suriko Diukovskis. 
Tai ne jis.’}Čią 'guli gyva esy
bė. Ei, 1<as! jųfc esate, po vel
niais? > J* \

Kūnas patraukė orą , į save, 
oras tik sušvilpė, jisw pasijudi
no. Diukovskis pastūmėjo / sų 
alkūne. Kūnas rankas pakelė 
viršun, pasiraivė, ir pakėlė gal-

ulintj ant
Kūnas

Kas čia lenda? '— paklau- 
užkimęs storas balsas, 
jums reikia?

prisiartino su
Ko

Diukovskis 
žvake arčiau nežinomo veido 
ir suriko. Su raudona nosia 
pasiputusiais ir nesušukuotais 
plaukais, juodais kai 
ūsais, iš kurių vienas 
kaip kazoko užsuktas, 

» vėl žiurėjo j padanges, 
žino Kliauzovą.

Jus, Mark Ivanovič? 
gali būt!

i nedaro., Bet ar 
darys Lietuvos kunigL 

Į j a krikščionij a-demokratij a
prieš kunigą Latvį kokių nors 
žygių ? Matomai — ne! Nes var
nas varnui akies nekerta...

Kunigą Latvį dar labai gerai/ 
atsimena daug Lietuvos žmo- 

hiių, kaip jis vaduodamas pabe- 
Pgeliams—tremtiniams, ' juos* 
išnaudodavo ir iš jų vargų, ,k&n- 

pių ir ašarų, daug gražaus tur- 
J.ietuvos valdžios oficioze telio* susikrovė: Paprato šmu-

■ “Lietuva” Nr. 207 (rugsėjo įg kelyšte yerstis, • tai ir verčiasi, 
d. 1924 m.) išspausdinta: “To- Be to, jis laike karo Rygoj bu
mas Norkus, g. Slėpsnių k. Joni- vo pagarsėjęs donžuanas (mer- 
škio v. šiuo skelbia visų žiniai,|gQ ir Ynoterų kiršintojas)? 
kad jo išduoti vekselių blankai 
kun. (kunigui) Latviui Jonui, 
gyv. Žagarės m. sumoje 4000 Ii-1 
tų, su jo, Norkaus, parašu, ne
turi jokios vertės, kaip bepini
giai ir išduoti perkant svetimus 
valdus, kuriuos pardavė kun. 
Latvis Norkui, ir Norkus už 
šiuos vekselius jokios atsakomy
bės sau nesiima (8333-1)’’.

Jeigu šį ar kitą tam panašų 
skelbimą būt išspausdinęs kitas 
koks laikraštis, tai visi kunigai 
sų zakrastijonais ir davatkomis 
visa gerkle šauktų: Bedievis, be
dievystę platina. Bet tai spaus
dina Lietuva, tai z matyt jau] 
perdaug karčios teisybės esama. 
Ir ką sau manote? - I 

1. Kjmigas Jonas Latvis (ži- 
nopuv — Dievo tarnas, nes kam 
tą titulą nešiotų) pardavė. Reiš
kia kunigai Lietuvoje nepasiti
ki :šventai bažnyčiai, kad ji juos 
nė sėjant nė! pjaujant, nė į kluo
nus kraunant išmaitintų, bet 
patys imasi, prie ko kas linkęs, 
pirklyStės — šmugelio. .. • 

2. Pardavė svetimus valcus. 
Juk tai apgavimas! Tai tokiais 
darbeliais Lietuvos kunigai pra
deda užsiiminėti! |

ė. Padarė už 4000 lity falšyvą 
vekselį, kuris dabar be jokios 
vertės, nes kunigo žulikystė iš
ėjo į viršų.

Kągi. Toks kunigo , darbas 
(kaip ir Purickio). Lietuvos ku
nigams — krikščionims demo-

I .*.■ S C
. %

Lytiškos Ligos Gali 
Būti Išgydytos

Kunigas šmugelninkas 
krikščionių demo- 

kraty šulas -

t* -f Ar sergate lytiška liga, kuri pada
ro jumis netinkami* prie darbo ir 
pasilinksminimo. Ar esate vienas 
dideles armijos, kurie kenčiate ty
lėdami nuo lytiškų

. ■ 1 ■T! “ •

, ■ ’ . ■ ■ ■ '

Kalėdoms Exkursija
? \ V Lietuvą. ..

.p, A. V. BiAca nuo Suvienytą Valntiją Liniją rengia spe
cialu KaJėdonfe Ekskursiją j Uetuvą. Pashžįęrjaf Jš’piąuks ant 
didžiojo “Leviathan’’ nuo New York’o gruodžio 6 d. per South- 
ampton’ą.'Jus parteksite savo tėvynę .laiku sueit su draugais ir 
giminėms, dėl Kalėdą švenčią.

Pasiteh'aukit šią ekskursija dabar. Jus gausite mažiausio
mis lėšoms, švarius puikius kambarius, geriausį valgį, didelius 
ir priimnus publikos kambarius ir mandagą pątarnavimą per 
visą laiką. ’

Kam ne prisidėt prie tukątančių, kurie keliaus Romon, 1Š25 
m. dalyvaut šventėse, šventą Metą, kaip proklamuota per Jo 
šventenybę, Pdpą. , l

Del pilnų infbrmacijų’rašyt'arba kreipkis dabar
I NITKD STATES LINES

*■ K »

45 BrOiadvvay, New York 
arba jūsų vietinį laivų agentu.

110 So. llearborn St., Chicago, IU.
Managing Operatore for

UNITED STATES SHIBPING BOARD
i r■ i ) ; ’■ t

. ą, • j 4 ______ ’ _ L

Hgy?

—Jums kam beikalinga apie 
tai žinoti?... Ne jusy daly
kus... Na, gerkite, lai jus vel
niai. ITikelete, tai dabar ger
kite! Žingeidi tai istorija, bro
lau, vsu tuo batu. Aš nenorėjau 
eiti pas tą Olgą, nebuvau, taip 
sakant, atatinkame upe. Ji at
eina, supranti, prie lakgo ir 
pradeda keiktis... žinai, kaip 
bobos... abelnai.., Aš, matai, 
išpagirių ir paleidau į ją ba
tu... Cha, cha! Ji įlindo pro 
langą, uždegė lempą, na, 
pradėjo yinane girtą 
Įsiuto,ratsivriko čion ir uždarė. 
Maitinuos dabar...
šnapsas ir užkandžiai! Na, bet 
i ^kur jus? čubikov, kur tu?

Tyrinėtojas nusispiovė ir išė
jo iš pirties, paskui jį su nu
lenkta galva išėjo ir Diukovs- 
kis. Abu įsėdo į vežimėlį ir nu
važiavo. Niekuomet jų kelio
nėje tas kelias nebuvo taip 
nuobodus ir ilgas, kaip šį kartą. 
Abu tylėjo. Čubikovas visą ke
lionę drebėjo iš piktumo. Diu
kovskis įtraukęs savo veidą 
kaljiieriun, lyg bijodamasis, 
kad tamsa ir smulkiai krintan
tis lietus nepatėmytų sarmatos 
ant jo veido...

Sugrįžęs namo, tyrinėtojas 
rado savo namuose daktarą 
Tiutiujevą. Daktaras sėdėda
mas užstalyj vartė laikraštį.

Kokie dalykai baltam svie- 
prabilo i daktaras 

mia šypsena. — Ir■ vėl 
ja-..

Čubikovas numetęs 
po stalo pasipurtė.

—Žabale tu, nelysk 
manęs, z Tūkstantį kartų juk 
tau sakiau, kad tu nelįstum 
man i akis su savo politika!

politikuoti, o tau, — 
Čuhukovas į Diu- 

l.Lv.kį pagrūmojo kumščia, — 
tavęs ir per amžius nepamir
šiu!

Bet švediškas degtukas! 
Ar aš galėjau žinoti?!

Pasprink tu su savo deg
tuku! Traukis ir neerzink, nes 
aš iš tavęs, velnias žino, ką 
padarysiu! Kad tavo čion ir

anglis,
buvo: čia

antras (atsikreipęs
jis pa

Kokių velnių 
O ten žemai 

gyvūnas? Dievuliau. 
Kokiais reikalais?

viršų ir apmirė...
-Taip... lai aš... o tai čia 

jus Diukovski? 
jus čia norite? 
koks dar
tyrinėtojas!

Kliauzovas nušoko nuo vir
šaus ir puolė Čubikovui glė
bin. Olga l^trovna iššoko , per 
duris.

Kaip papuolėt? Išgersime 
po velniais!... Tra-ta-ta-ti-lo
tum

ikt

čia 
šū
vi s-

lempų ir 
snapso.

aš tavęs neat- 
lyrinūtojas,

žinojote, kad aš čia? 
viena išgersime!

Kliauzovas uždegė 
pripylė tris stiklelius

—Tai yr...
menu, — pasakė 
sketeriodamas rankomis. — Ar 
tai tu, ar ne?...

Galėsi apie moralybę lek
cijas skaityti... Galėsi., 
nikaiti Diukovski, geri 
stiklą. Na, praleisime...
gai... Ko žiūrite, gerkite. .

—Visgi aš negaliu suprasti, 
pasakė tyrinėtojas, greitai 

išgerdamas stikliuką. — Kaip

Jau- 
savo 

drau-

Delko man čia nebūti, kuo
met man čia yra gera?

Kliauzovas išgėrė ir užsi
kando veršienos.

Gyvenu pas viršininko pa
čia, kaip matai, tylumoj, už
kampyj, kaip koks kipšas, 
(ark! (raita man jos, brolau, 
liko pasigailėjau,
nu čion, apleistoj pirtyj, kam
puke... maitinuos. Ateinančią 
savaitę manau iš čion išsineš
dinti; jau daedė.

Negalima!1- - pasakė 
kovškis;

Kas čia negalimo?
Negalima! Del Dievo

lės, kaip jusy batas papuolė 
sodnan?

Koksai batas?
Mes radome vieną batą 

miegkambaryj, antrą sodne.

na, ir gyye-

mei

.ii

ir 
purtyti.

Meile,

sti ra

tu prie

Diukovskis atsiduso, pasi-

Eisiu ir pasigersiu, —• nu
tarė jis. Išėjo už vartų, pasisu
ko ir nutraukė į traktierį. •

Viršininko mdteris sugrįžus 
iš pirties rado savo vyrą 
čių kambaryje.

- Su kokiais reikalais 
tyrinėtojas atvažiavo, — 
klausė vyras.

-Atvažiavo pasakyti,
Kliauzovą rado. Įsivaizdink 
sau, jį rado pas svetimo vyro 
moterį!

Ech, Mark Ivanovič, Mark 
Ivanovič! —■ atsiduso viršinin
kas, pakeldamas akis į viršų- 

• Sakiau aš tau, kad paleis
tuvystė neišeina ant gero! Sa
kiau aš tau, — neklausei!...

sve

čia
pa-

kad

A. E. STASULANl
ADVOKATAS

77 W. VVashington St. Room 911 
Tel. Centrai 6200

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

Te!. Lafayette 4223 .
Plųmbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai ,

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

■ III. II I .fl—IĮ "—I  — ■»    '■ ■'■■t ■ |»III1II»^«»X-*-«*-*

Plumiugo ir Ąpiildynio Irenfiihai 
Olselio kainomis visiems

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

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

491) Milwaukeė Are. and 
461 N. Halsted St.

Haynuarkot 1018* Haymaricet 42bl1

Hocking Valley Lump 
B & O Lump ..............
Franklin Co. Egg .....
Washed Nut .................

Tai matot, broliai-sesės, ame- 
rikięčiąi, kpkių Lietuvoj kuni
gų esama! -1- žagariškis. Dr. W. R.

Register, 
109 N. Dearbora 

Street.
Kiekvieno sergančio 
žmogaus draugas. 

Manų geriausias pa
tyrimas. "Nei vieno 
dolerio nereikia mo
kėti, kol nebus pa
sekmių.”

Gyduolės išskiria
mos.

Ju

AR MANOTĘ 
VAŽIUOT

■ NAMUOSNA
" ‘ ANT KALĖDŲ

. SPECIALĘ DIDELĘ 1 
KALĖDŲ 

EKSKURSIJĄ 
Rengia musų Linija

po užveizdą savo 
locno atstovo

Laivu “ESTONIA”
3 Gruodžio 1924

11 vai. ryto 
Nuyažiuosit stačiai j Baltijos
rių Portą kur persėsit ir be vargo 
vandeniu už

keliolikos valandų
l KLAIPĖDA ATVYKSIT 

Parankiausia Linija į Klaipėdą 
Visu Keliu Vandeniu | 

KITI IŠPLAUKIMAI:- , i
Laivas “Estonia ......  Spalio 2Ž
Laivas “Lituania” ...I..;. Lapkr. 12 
Kitoms žinioms ir prekėms kreip
kitės prie musų paskirtų agentų.

Baltic America Lifte
1 t

9 Broadwav New York, N. Y. 
s r f

...... .. . . ..... 11" /......... *

EMPIRE ANTHRAGITE
Kietos anglys $15.50 už Toną

$9.50
$9.50
$8.00
$7.75

už
už
už
už Toną

Toną
Toną
Toną

SUNSHINE COAL GO.
Botilevard 8120, 3301 Normai Avė

CROWN VIRTUVES HEATERIS 
GASINIS PEČIUS

Pilnai prirengtas augštos riįšįes gasinis pe
čius, su labai daug progų dėl kepimo ir virimo ir 
virtuvės apšįldytojas padarytas dėl parąnkumo 
šaltame ore.

Kiekviena šeimyna privalėtų turėti vieiią iš 
tų CR()WN K1TCHEN HEATER GAS RANGĖS. 
Jie yra labai pigiai apkainuoti ir padaryti 

• TOKIAIS’ STYLIAIS kad patiks visiem^. Par
duodami žymesnėse rakandų krautuvėse Chica- 
goje ir apielinkėj.

Apsimoka Pirkti Goriausi
Išdirbwjamiper ,*i

CHICAGO, ILL.

LEfflOS
2027- 29 SOUTH HALSTED ST.

Pastaba! Skaitykit!
Ar jus turite grojiklj pianų? Kiekvienas turėtų tu- j 
retų turėti vienų. J.ųs esate skolingas savo vaikams, j 
N eat įdėlioki te to ant toliau. Dabar yra proga su < 
mažu įmok^jimų nusipirkti grojiklj piąjįą^ ^ likusius 
pinigus išmokėjimais per tris ųietuį bį palūkanų. 
Ateikite čionai ir pasimatykite su Mr. Buisha, sales- 
manas No. 14, jis maloniai pagelbės jums išsirinkti 
grojiklj pianę.

Musų žinomi
pianai, tiktai

Lengvais išmokėjimais, be palūkanų

ūmi 20 ROLEliy
DYKAI DENCIUS

DYKAI DŽDANDALAS
DYKAI KADINETAS

ARBA
DYKAI LIAMPA

. - i r * i i --r ■' ■ .

“"“$395

Kimball grojikliai pianai, varto- /K < rv m* 
ti, tiktai Jį / į)

Lengvais išmokėjimais, be palūkanų.

Musų PiaRU krautuvė yrą atdara utarninke, ketver 
ge ir subatos vakarais.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

w Šie krepšiai krautu-
> vėse parsiduoda po 

75 centus. Jie yra la
bai, puikus įr patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažais Jie 
tinka kožnai ' šeimi- 

♦ ' ? " 'f ninkei, .kuri perka
daug,ar pažai >pirkinių.: Gaunami Nąųjienų 
ofise, pridub^ųnt šj* skėmimų ir 40c. Persiunti 
mo išlaidų 5c

’■ c

173!) Su. Halsted SI
NAUJIENOS, '

Chicągo, III.

ir

Neužginčlja- 
per patyrusius 
daktarus, kurie 

mus faktas išgy
ti ir ba laAx>ratori- 
jose, egzaminuo- 
dymo visokių ligų 
jant kraują ir iš
tiriant per mik
roskopą, prašali- 
nant visus klini- 
Ifa o s eimptomus. 

bAei vienas žmo- 
gii»\nėra liuosaa 
nuo užsikrėtimų, 
bet prie dabarti
nio žinojimo gy
dymo nei vienas 
neturi sirgti. Jei 
nesate išgydyti, 
tai vien tik yra 
todėl, kad apleido 
te gydymą, arba 
buvote . gydomas 
nepatyrusių gy
dytojų, arba gy
dymas buvo labai 
trumpas. Neda- 
leiskite, kad liga 
ilgai butų jūsų 
kraujuje — Išva

lykite j|; ateikite pas mane, padarysiu 
viską kas yra galima, kad tik jums su
grąžinti sveikatą. GaJ tiktai esate per 
pusę išgydytas ir gyvenate nuolatinėje 
baimėje, kati liga gali atsinaujinti. Ne 
atidėliokit. Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury naikindama kūno narvelius, 
smagenų, nervų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, ir kitus kūno organus. Bukite at
sargus ir dabokite gamtos patvarkymus. 
Atminkite, kad sveikata yra jūsų bran
giausius turtas, jūsų kapitalas — nedaro 
skirtumo kiek jus sugaišite laiko arba 
pinigų užlaikymui sv.eikatos, nes tas 
jums labiau apsimokės, negu kas nore ki
tas. Beveik visi atsitikimai kataro, Reu
matizmo, Neuritis, Bronchitis, Astma, 
Mažakraujistės, Skaudulių, Egzemos, Pro- 
raisis, Slinkimo plaukų, ' 
gružolų, Skrupulų ir t.t. 
neišvalyto ir užsikrėtusio 
gulima 'greitai išvalyti su 
dytno.

Pasididinusių 
yra pasekmė 
kraujo, kuri 
pagelba gy-

A]>sisaugokit daktarų ir studentų, ku
rie slepiasi garsiai skambančiomis klini
komis, institutų arba laboratorijų: jūsų 
sveikata yra brangesnė, kąd ją atiduoti 
nepatyrusiems daktarams, l'«\ mane gau
site gerti >•' teisingą gydymą; prisideki, 
te prie eilių užganėdintų ir linksmių 
pacijentų, kurie pripildo’ kasdien mano 
ofisą.   —.... 
sius

Savp‘ .praktikoje vartoju geriau- 
Seruirų Ciepinį, Bakterini,. Antį- 

toksinį, tąibgi specialius intravenous gy- 
, duotėa., Jei- yra reikalas užsisakykite taip

gi . ..originalas Eutopiškas gyduoles “606” 
‘ir

Aš noriu pasikalbėti su kiekvienu ken
čiančiu vyru, kurie serga nuo užsisenė* 
jusiu, ligų, Nervų, Kraujo, Godos, 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 dcl 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 6 ryto iki 6:80 po pie

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

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet.

Dr. W. R. Register
109 N. Dearborn St., Chicago, III. 

(Imkite elevator] iki 12 augato)
----- .. .....

VISIEMS LYGIAI 
TIKTAI UŽ $5.00!

Teisingos Paslaptys, Moterų ir Vaikų 
taigos, Rusijos Revoliucijos Paveiks
lai, Kunigo Palaikai ir Jo Gaspadiiys 
Laikai, Lietuvių Kalbos Gramatika, 
Aritmetika, Mįslių Knyga, Didysis 
Sapnininkas ir mėnesinis laikraštis 
“Burtininkas” vienam metui, urmu 
perkant, parduodam minėtus mokslo 
daiktus visiems lygiai tiktai už $5.00! 
Siųsdami užsakymus parašykit aiškiai 
savo adresą ir adresuokit:

Liet.Šviet, Knygynas
3106 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL. Dept.^2 
(2nd floor front)

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

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

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

4204 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų. Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto ikrl2 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedeldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543

,/ ' ....... —

Atydai namų jūžkotojams
IVles Įiiastatysinie ant jūsų loto gra-; 

•ŽM 5 kambarių murini bungalow, 
$1000 įmokėti, išmokėjimais $4400

A. & P.CONSTR UCBON CO.
936 W. 79th St. arba telefonupk Į
1320 E. 79th St. Sįcwart 6584 1
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A JAU PRADĖJO\GRIAUTI SO.

CHICAGOS Ab gatvs
Nušovė savo pačią

Martin Pittner, . duonkepys,

vien užinbere-1 dovanos bus duodamos tokios, 
kiekvienas galės

ŽINIOS
Garsioji South Water gatvė.5618 W:.2?.P1” Cicero, pasida- 

jau griaunama, nors biznieriai policijai ir prisipažino nušo-

Registruokitės

iš jos dar nėra išsikraustę ir 
dar visai, nesiskubina krausty
tis. Pradėta griauti užvakar, 
federaliniam teismui atmetu! 
reikalavimą injunetionb, remian 
ties tuo, kad teismas šiame da
lyke neturi jokios jurisdikcijos. 
Biznieriai tada‘kreipėsi į valsti
jos teismą, bet jo nuosprendžio 
nebelaukta. Viešųjų daubų komi- 
sionieriųs Sloan atėjo su polici
ja ir darbininkais ir jau pradėjo 
griauti pirmą namą. Gyventojai 
atsisakė įsileisti darbininkus į 
namą, bet darbininkai laiptais 
užlipo ant stogo ir pratėjo stogą 
ardyti. Sloan sako, kad jis “iš-

Šiandie yra pirma registraci
jos diena. Kiekvienas pilietis 
Chicagoje, Cicero ir niekuriuo- 
se precinktuose Chicago Heights 
ir Summit turi išnaujo užsire
gistruoti savo precinktuose, jei 
nori balsuoti ateinančiuose pre
zidentiniuose rinkimuose.

Antra ir paskutinė registra
cijos diena bus spalio 14 d.

Ateinantys rinkimai yra svar-.
bus ir visi piliečiai turi užsire- trauksiąs namus iŠ pd kojų” tų 
gistruoti, kad galėjus balsuoti biznierių, burie nenorės kraus- 
už darbininkų kandidatus. tytis.

vęs savo pačią Oną laike barnio 
apie biznio pardavimą.

Mergaitė apsidegino

Florence Bak, 6 jnetų, 
Carver St., šoko per iš lapų ėlėj 
sukurtą ugniakurą. Jos drabu
žiai užsidegė ir kol spėta užge
sinti ugnį, ji gal mirtinai ap
degė.

BANCEVIČIUS SUSIKIBS 
POŽĖLA?

2031

SU

ZIONISTAI SUĖMĖ PROHIBI- 
CIJOS AGENTĄ

Paskaita ir paveikslai mažėjuje

šiandie, 3 vai. po piez Field 
gamtos inuzėjuįe (prie 12 gat
vės ir
skaitys temoje: “Nakties bal-

— naktiniai žvėrys ir pau-

i muLėjuįi 
ežero). Ernest T. Selton

Eina girdai, kad neužilgo 
ivyks ristynės tarp Bancevičiaus 
ir Požėlos, šį kartą jiedu risis 
amerikoniškai.

Požėla praneša, kad jis atlan
kys Chicagą ir išpildys savo pa
žadus. Kaip tik bus patirta apie 
jo atvykimą, tuoj “Naujienose” 
bus pranešta.

ir ne- 
belan-

Brice

Netoli Waukegano yra nedi
delis,miestelis Zion City, apgy
ventas religinių fanatikų, vado
vaujamų Volivos. Jie vadina sa-'sai
ve kokiais tai apaštališkais ka- kščiai. 
talikais, turi įsisteigę teokrati- 
ją (dvasiškijos valdžią) ir nege
ria, nerūko, nevartoja vaistų ir 
nevalgo kiaulienos. Su tokiais 
dalykais geriau miestely 
sirodyk, nes gali pakliūti 
gen.

Prohibicijos agentas
Aftnstrong jau senai bando su
sekti iš kur Chicagoje gaunama 
gero alaus. Jis nužiūrėjo Wis- 
consino ir vieną dieną bandė pa
sekti troką. Trokas išvažiavo iš 
Chicago ir patraukė Waukegano 
link. Paskui jį. nuolatos sekė ir 
tas prohibicijos agentas. Jis nu
sekė tik iki Zion City. Ten tro
kas pralėkė 35 m. greitumu ir 
niekas jo nekliudė, bet agentas, 
kuris sumažino greitumą iki 20 
m., tapo Ziono policijos sulaiky
tas. Negelbėjo ir jo įrodinėjimai 
kad jis yra prohibicijos agen
tas. Susimušė su policistais, bet 
ir tai nieko negelbėjo, vistiek 
turėjo eiti j šaltąją, iš kurios 
pasiliuosavo tik po kelių valan
dų, taip kad jis toliau troką sek
ti nebegalėjo.

Federalinė valdžia nutarė tuos 
tris Ziono policistus areštuoti 
už kliudimą federaliniam agen
tui eiti savo pareigas.

Iš ryto 9:30— 12:30 tas pats 
Seton skaitys vaikučiams 
apie laukinius žvėris;* taipjau 
bus rodomi atatinkami kruta- 
mieji paveikslai — ap o žvėris ir 
paukščius. Įžanga į ab:. paskai
tas dykai.

Skulptūros paroda.

. Ateinantį pirmadienį Mar- 
shall Field sankrovos dailės ga
lerijoje prasidės skulptoriaus 
Prano Olstow|ski kurinių paro
da, kuri tęsis iki spalio 18 d. 
Tas skulptorius, kuris tarp ki
tų turi padaręs Woodrow Wil-v 
son biustą, sakosi paeinąs iš lie
tuvių-lenkų. Jis jau yra pasižy
mėjęs savo darbais ir užsieny.

Suėmė bažnytinio vyno šmugelio 
“karalių.”

Nenori kraustytis iš So. Water 
gatvės.

Kaip žinia, South Water gat
vė, kur dabar yra didžiausia u- 
kio produktų turgavietė, bus pla 
tinama ir pertaisyta, į vieną 
gražiausių Chicagos gatvių. 
Turgavietė turėjo apleisti tą 
gatvę iki spalio J d., kadangi 
nuo tos dienos turėjo prasidėti 
griovimas narnų. Pet biznieriai 
nieko ikišiol n. darė ir dar nė 
vienas neišsikraustė iš tos gat
vės. Dabar jie atsikreipė į teis
mą prašydami uždrausti griauti 
namus ir leisti jiems pasilikti ir 
toliau, nes jie esą negalėję susi
rasti tinkamos vietos. Tos gat
vės biznieriai yra nusipirkę di
delį žemės plotą prie Ashland ir 
Archer gatvių, kur jie ketina 
budavotis didelius marketus, 
bet ikišiol ir ten nieko nedaro
ma. Manoma, kad dėl tų biznie
rių vilkinimo su išsikraustymu, 
South Water gatvės praplėtimas 
susivėluos mažiausia metus lai
ko.

Prohibicijos agentai vakar su
ėmė David Wexler, 928 So. Cla- 
remont Avė., skudurų pirkėją, 
kurį kaltinama esant bažnytinio 
vyno šmugelio “karalium” 
nes- per jo rankas ėjęs vi
sas šmugelis. Jis tarpininkavęs 
tarp nesančių parapijų, žydų 
draugijų ir šiaip visokių vyno 
šmugelninkų ir prohibicijos a- 
gentų ir sandėlių. Jis priimdavo 
pinigus, papirkdavo agentus ir 
gaudavo vyno. Bet jis esą pada
ręs vieną klaidą, būtent, kyšį 
mokėjęs čekiais, taip kad dabar 
busią lengva susekti kuriems a- 
gentams jis duodavo kyšių: Jį 
išdavę keli vyno sandėlių savi
ninkai, kuriems prigrūmota ka
lėjimu.

MIRĖ UŽGAUTAS AKMENIO

Savo namuose 715 E. 63 St.. 
rasta negyvą Norman Fritz. Ma
nyta, kad jis mirė nuo perskėli- 
mo galvos. Į galvą akmeniu 
jam pataikė negras James Ste- 
wart, 5000 S. State St., su ku
riuo jis buvo susibaręs dieną at
gal. Negras tapo areštuotas- 
apkaltintas žmogžudystėje.

Sužeistas automobilio 
laimėjo $17,500.

ir

jau

Apiplėšė laižybininkus.

Du laižybininkai, kurie pri- 
ėminėja laižybas arklių lenkty
nėms Auroroj, pasiskundė poli

cijai, kad du jauni vyrukai, 
jiems gryštant iš lenktynių na
mo, prie Jackson ir Jefferson 
gatvių atėmė iš jų $8,000, ku
rie buvo vartojami laižyboms.

Charles Feldman, 21 m 
15 mėnesių guli ligoninėj dėl su
žeidimo automobiliu. Užvakar 
buvo nagrinėjama byla ir teis
mas nusprendė, kad Arthur R. 
Jonės, Jr. iš Glencoe, kurio au
tomobilius jį sužeidė, turi už
mokėti $17,500 Feldmanui nuo
stolių atlyginimui.

Anglijos sosto įpėdinis busiąs 
Chicagoje.

Susižeidė dinamitu.

Frank May, U) m., Wilmette, 
rado šmotą dinamito ir pradėjo 
j j daužyti. Dinamitas sprogo ir 
nutraukė keturius pirštus, taip
jau pažeidė akį.

Eina gandų, kad Anglijos sos
to įpėdinis, kuris dabar lankosi 
savo dvare Kanadoje, visgi at
vyksiąs į Chicago apie spalio 13 
d., gryštant atgal į Angliją. Chi- 
iagos turtuolės nebeišmano ir 
kaip besirengti jį pasitikti ir 
priimti.

“VAIKAI” KELIA MAISTĄ 
PRIEŠ “TĖVĄ” NORKŲ

Jonas Koudis Ir Augustas 
Freimontas iššaukia “tėvą” 
Norkų ir visus kitus, kurie nori 
persitikrinti vogų j kįlnojlmie. 
Tai bus proga nuspręsti, kas yra 
lietuvių čempionas — “tėvas” 
ar “vaikai“.

Diena tam yra paskirta spalių 
17, o vieta — Columbia svetainė, 
48 ir Paulina gat. Priegtam bus 
kelios poros gerų ristikų,. kurių 
vardai bus vėliau paskelbti.

Lietuvių Rateliuose
Brighton Park

Prie komisijos paaiškinimo.

Naujienų Nr. 214 Keistučio 
Kliubo komisija sutvarkymui 
Dramos Skyriaus pranešė skai
tytojams dalyką “pilnoje švie
soje,” kaip ji ten pati pasako, 
buk M. Kasparaitis, Dramos 
Skyriaus pirmininkas klysta 
sakydamas, kad kliubas rinko 
komisiją Strygui įskundus. Bet 
mes>, Dramos Skyriaus nariai, 
prirodysim> kad ta komisija 
klysta. Kad kas kitas butų tą 
pasakęs, tai mes, dramiečiai, 
buturne nutylėję ir palikę to
kią žinią kaipo nežinančio da
lykus, bet kada dabar ta pati 
komisija, kuri labai gerai šį 
dalyką žino ir kaip ji pati sa
kos, buk per keturis vakarus 
svarstė, reiškia, tvarkė Dra
mos Skyrių, drįsta šitaip ne
teisingai sakyti, tai mes pri
versti esam duoti savo paaiški
nimą. Komisija sako, kivirčiai 
oasireiškę jau keletas mėnesių 
atgal, bet kodėl komisija ne
pasakė kas tuos kivirčius kėlė, 
— žinoma, Strygas ir Milerie
nė. Juk per du vakarus komi
sija tik ir klausės Strygos ir 
Milerienės skundų prieš M- 
Dundulienę nauduodamosi Dra
mos Skyriaus vardu. Pirmame 
komisijos sušauktame susirin
kime Strygas davė šitokius 

, skundus: kodėl Dundulienė
drąudus Strygą nejuokauti su 
merginoms ir moterims laike 
pamokų, sakydama buk norys 
merginas atkalbinti; Dundulie- 
nė turi paaiškinti' kodėl Stry
gas dramiečius išvadino ru- 
žėm; kodėl Dundulienė nėjo 
perprašyti tas merginas, kurios 
prieš pat lošimą atkisakė nuo 
rolių; kam Dundulienė į pabė
gusių vietą paėmė kitas ir he 
kliubo nares (o tos pabėgėlės 
irgi nėra kliubo narėmis); 
kam Dundulienė ima už reži- 
sieriavimą nuo veikalo $25; 
kodėl Dundulienė 
“Zelboros” veikale 
ir Zelbora”; kam 
kvietus niek uri uos
atvirutes, o kodėl Strygai ir 
Milerienei nesiuntė 
(mat Stryga ir Milerienė buvo 
asmeniniai pakviesti). Tai visi dešimt metų ir veikė ir vei- 
Strygos žodžiai, kuriais jis'kia visą savo gyvavimo laiką

lošė rolę 
“Juozapas 

Dundulienė 
lošėjus per

skundė Dramos Skyrių. Antrą . bepartyviškai, 
gr vakarą Strygas atsigabeno I suotas tiktai dramos menu, kurių gavęs
liudininkes — tas pačias ypa-Į Kasoje turi $130. Dramatiškas pasidžiaugti. Be to Lygai atėjo 
tas, kurios pabėgo nuo rolių . Ratelis visuomet ne tik sau pagalbon LSS. V5II Rajonas su 
savaitę prieš lošimą. Jos palių-j stato teatralius veikalus, dra- didele auka. Rajonas paaukojo 
dijo, kad jos nenorėjo būti 
Dramos SkjTiuje, tai ir išėjo, 
jas Strygas neatkalbino, o 
Dundulienė jų nevarė, jos pa
čios išėjo. Taipgi ir (Milerienė 
atnešė 6 komplimentarius ti- 
kietus nuo vakaro “Juozapas ir 
Zelbora”; iš jų du tikietaį pri
klausė supleriui A. Ripkevičiui, 
du W. Rudžiui, lošusiam Egyp- 
to kareivio rolę ir du M. Dun
dulienei, lošusiai “Zelboros” 
rolę. Mileriene su tais tikietais 
atėjo skųsti M. Dundulienę buk 
ji, M. Dundulienė, norėjusi vi
są Naujienų štabą suleisti dy
kai ant Kliubo vakaro. 1 ,’iv \

Tai ir visi skundai ant Dra
mos skyriaus, kuriuos čia pa
minė jom ir visi skundikai — 
Strygas ir Milerienė. Ir dėl vi
sos šitokios “betvarkės’* Dra
mos Skyriuje komisija vargo 
ir kaip kad pati pasisako, |)uk 
per mėnesį turėjo keturis su
sirinkimus. Ir dabar komisija 
savo pranešime sako, kad M. 
Kasparaitis klaidingai apšaukė 
Strygą skundiku, — na, tai 
jum ir teisybes ieškotojai! Me
lagius pateisino, o Dramos 
Skyrių taip ir paliko betvarkė
je. Toliau komisija sako, buk 
M. Kasparaitis apmelavęs kliu- 
bą, buk tai kliubas svarsto ar 
nebūtų geriau pačiam kliubui 
rinkti artistus ir kožnam vei
kalui režisierių, bet tai tie žo
džiai yra kliubo koresponden
to W. Strygos, kuriuos parašė 
laikraštyje ir po koresponden
cija pasirašė “Kliubo korespon
dentas W. Strygas.” Tai kodėl 
Strygas šiame klausime ne me
lagis, o Kasparaitis melagis? 
Kodėl komisija taip viską ver
čia išvirkščion pusėn, kad vi
są kaltę nukreipti ant Dramos 
Skyriaus ir M. Kasparaičio? 
Jeigu jau susirinkimuose tai 
atsitinka, kad užrėkia silpnuo
sius, tai galima vaduotis poli
tikos punktu, bet jus, komisi
ja, sakotės norinti pranešti da
lyką pilnoje šviesoje, o pasi
rodo, kad jus pranešėte pilno
je klaidoje, priešingai kaip da
lykas yra. Tokiu jūsų praneši
mu, Strygas, kuris kelia visus 
triukšmus ir užmetimus ant 
Dramos Skyriaus kliubo susi
rinkimuose ir per laikraščius 
visokių iŠmislų prirašė, palie
ka Jeisus, o Dramos Skyrius 
dar daugiau pažemintas.

Liet. Keist. Kl. Dramos
M. Kasparaitis, 
S. Dambrauskas, 
F. Sutkus.

mas ar. komč^ijas, bet ir įvai- Lygai $25.00, kuri jau tapo 
rioms lietuvių' draugijoms bei priduota. Lyga, suprantama, la- 
kliubams 
visokius scenai tinkamus vei
kalus, nes chicagiečiai žino, 
kad D. R. turi gabių ir išla
vintų lošėjų. —rD. R. Koresp.

parsisamdo sulošti bai dėkinga VIII Rajonui už to
kią auką ir simpatiją. Nutarta 
pasiųsti VIII Rajonui padėkos 
laišką už minimą auką.

Rudeniui atėjus manoma im
tis darbo. Tapo išrinkta šiam 
sezonui nauja švietimo Komi
sija, nes dėl senosios komisijos 
buvo nusiskundimų, kad ji dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių 
nepadąrė to, ko iš'jos buvo tikė
tasi. Kaip jau žinoma, L. susidė
jusi su MIII raj. rengia vakarą- 
koncertą, rodos, saus. 4. Nutar- 

turėjo įvykti praeitą sekmadie-fta surengti taip sakant, Lygos 
’party” bei pasilinksminimo

L. S. J. Lygos Tennis 
Tournamentas

Senai rengiamas Lietuvių So
cialistinės Jaunuomenės Lygos 
Tennis Tournamentas, kuris

nį, įvyks rytoj, sekmadieny, 
spalio 5 d. Kaip' teko girdėti, vakarėlį. Kbmisijon išrinkta d. 
kad Tennis čempionato laimė- ’ 
tojams Lyga rengiasi duoti 
puikius prizus. Kontestas ža
da prasidėti iš ryto lygiai 8 v., 
Sherman Parke, prie 55-tos ir 
Racine gatvių.

Dalton
Neatsargumo auka

t

Sk.

Dramatiško Ratelio 
susirinkimas

Penktadieny, rugsėjo 26 
Meldažio svetainėj, įvyko Dra
matiško Ratelio narių susirin
kimas. Ratelio pirmininkui p. 
J. Buragui neatsilankius, susi
rinkimą atidarė ’raštininkas A. 
Jusasi Tvarką vedė V. Paš- 
kauskas.

D. Ratelio režisierius J. Šau
kimas pranešė, kad Dramatiš
kas Ratelis gruodžio 7 d. rengs 
savo pramogų vakarą ir kad 
susirinkimas išrinktų komisiją 
suieškojimui tą vakarą pastaty
ti scenoje tinkamą veikalą. Į 
komisiją išrinkti J. Saukunas 
ir V. Strygas. Nutarta* sezono 
atidarymui surengti draugišką 
vakarėlį su vakariene. Drau
giško Ratelio nariams įžanga 
veltui, o svečiams 75 centai. 
Programą išpildys patys artis
tai. D(g. Milerienė apsiėmė pa
rūpinti muziką dykai. Viską 
parengti apsiėmė A. Juzas ir 
V. Strygas. Tas dramos meno 
mylėtojų pokilis atsibus lap
kričio 1 dv Meldažio svetainėj; 
prasidės lygiai nuo 7 vai. vak. 
Dramatiškas Ratelis turi su- 
viršum trisdešimt narių. D. R. 
nutarė taukiaus garsintis Nau
jienose, paduodant valdybos

atviručių narių antrašus skelbimui.
D. R. gyvuoja daugiau kaip

<1.,

A.

Pereitą antradienį lietuve 
Marijona šapavičienė suradusi 
aikštėj savo vyro šautuvą, buk 
supykusi kam šautuvas laiko
mas tokioj vietoj, kur jį gali 
pasiekti vaikai, metė tą šautu
vą į kitą kambarį, šautuvo bu
tą užtaisyto, nuo susitrenki- 
mo jis išsišovė ir kulka per
vėrė Marijonai galvą. Išgyve
nusi apie 20 min. ji pasimirė, 
palikdama 4 mažus vaikus, ku
rių vyriausias 11 metų, našlai
čiais. —R.

L. S. J. Lygos susirinkimas
Pereito ketverge vakare spa

lio 2 d., Lietuvių Socialistų Jau
nuomenės Lyga turėjo savo su
sirinkimą. Susirinkimas nebuvo 
perdaug skaitlingas tačiau pa
rodė gyvumo ir nutarė keletą 
gerų dalykų.

Suorganizavus Lygai Orkest
rą, kilo keblumų su finansais ir 
iki šiol tas klausimas buvo svar
biausias Lygos dienatvarky. Da
bar šis klausimas tuo tarpu tapo 
išrištas. Pasidarbavus kai ku
riems Lygos nariams, o ypatin
gai tuo pasižymėjo musų p-lės 
lygietės, tapo išparduota daug 
laimėjimo tikietų ir tas duos Ly
gai pelno, nežiūrint į , tai, kad

Phone Boulevard 9641 
A.- KAIRIS

Murinimo ir budavojimo geheralis 
KONTRAKTORIUS 

3352 So, Halsted St., 
Namai 3356 Lowe Avė.

Chicago, III.

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

Nurseries su ręputacija
BROWN BROTHERS COMPANY

Continental Nurseries
. 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.

• -vu.. . . . , : ■■ ....

Viskas aUgstaI
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BET —

d. J. .Čeponis, p-lė Blake ir V. 
Rušinskas. Vakarėlį, jei bus ga
limybės, manoma surengti ne- 
užilgio.

Taipjau nutarta rengti lavi
nimosi vakarai bei paskaitos, 
šiam reikalui numatoma, plati

(Seka ant 7-to pusi.)

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

WetAūto-Strop Razor

Vėliausios oficialės skait
linės parodo, kad pragyveni
mas Jungtinėse Valstijose 
yra 61.7 nuošimčių augštes- 
nis negu buvo 1914 ir ren- 
dos yra 85 nuošimčių augš- 
tesnės negu jos buvo tuomet. 
Bet Trinerio Kartusis Vy
nas nėra dar palytėtas tos 
augštų kainų vilnies. Jo že
ma kaina daleidžia kiekvie
ną šeimyną laikyti pas save 
tas puikias gyduoles medici
nos bakselyje. Jos yra stebė
tinai geros nuo skilvio tru- 
belių. Jos išvalo žarnas, pa
didina apetitą ir sustiprina 
visą organizmą. Pirkite šian
dien pas jūsų aptiekorių ar
ba pardavinėtoją gyduolių 
(jei jie negali jums patar
nauti, rašykite pas Joseph 
Triner Company, Chicago, 
III.) ir turėkite pas save taip
gi Trinerio Liniment, greitai 
pagelbsti nuo reumatizmo ir 
neuralgijos ir Trinerio 
Cough Sedative. Mr. Frank 
Simą rašė mums pereitą 
Morčiaus mėnesį iš Idaho 
Falls, Idaho: “Trinerio gy
duolės yra geriausios”. At
siminkite tai!

(Apskelbimas)

/957

namie
Sukirptos mieros 34,

ZObl

^05/
No. 1656. Gražiai atrodanti 

dėvėti suknelė.
36, 38, 40, 42 i‘r 44 colių per krutinę. 
36 mierai reikia 2 yardų. 36 colių 
materijos ir 1% yardo skirtingos ma
terijos apsiuvimmi.

No. 1861. Lengvai pasiuvama suk
nia ką gali pamatyti iš nupiešto dia- 
gramo. Sukirptos mieros visokio 
dydžio.

No. 1940. Suknia jaunai panelei. 
Lengvai pasiuvama. Sukirptos mie- 
rorf 4, 6, 8, 10, 12 ir 14 metų. 8 me
tų mergaitei reikia 1% yardo 36 co
lių materijos, 3!4 yardo stulgelių ir 
1Ū yardo apsiuvimui apikaklio ir 
rankovių.

No. 1893, Apatinė suknia. Vasa
rai būtinai reikalinga.

Sukirptos mietros visokiam ugiui. I
No. 1916. Naujos mados ant šono 

užsegama bliuzkh. Sukirptos mieros 
36, 88, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 
36 mierai reikia 2^ yardo 40 colių 
materijos ir vieno yardo šilko arba 
ko kito apsiuvimui.

No. 1957. Smagi suknia. Sukirp
tos mieros 16 metų, 36į 38, 40, 42 ir ' 
44 colių per krutinę. 36 mierai rei
kia 3% yardo 40 colių materijos.

No. 2037. Naujos mados namie dė
vėti suknia. Sukirptos mieros 34, 36, 
38, 40, 42 iy 44 colių per krūtinį.

36 mierai reikia 2 yardų 36 colių 
materijos ir 1% yardo skirtingos ma
terijos.

No. 2051. Be siūlės žiurstas. Su
kirptos mieros visokiam ugiui

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kickviėno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No...............
Mieros .... ...................... per krutinę

(Vardas ir pavarei?)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
.4
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Lietuvių Rateliuose.
( Tąsa nuo 6-to pusi.)

dirva. Lavinimosi vakarus ma
noma rengti bendrai su Apšvie
tus Kliubu. Tas darbas, žinoma 
turės prasidėti neužilgo. Lavini
mąsi manoma padaryti gan įvai
riu. kad atatiktų jaunimdi.

Buvo išrinktas specialis įga
liotinis sporto komisijon, para
ginti kuogreičiausia likviduoti 
laimėjimo reikalą. Tiesa, tas lai
mėjimas ir tennis kontestas tu
rėjo įvykti pereitą septintaaie- 
nj \Vashington Parke, bet dėl 
neskaitlingo atsilankymo kon- 
testantų neįvyko nė kontestas 
nė laimėjimai? Nesmagu, kad 
pasižada — užsiregistruoja kai 
kurie sportininkai, bet paskiau 
savo pareigų neišpildo.

Orkestras veikiąs gerai. Tik 
nežinia kodėl Orkestro atstovai 
neatsilankė susirinkiman išduo
ti raportų.

Tad iš aukščiau paminėto ma
tyt, kad lygiečiai kaip ir visada 
veikia kiek išgalėdami.

— Balčiunietis.

Lietuviai stropiai rengia
si prie milžiniško 

Mass Mitingo
> %

Vibnaus Dienos Mass Mitinge 
l>e žinomų lietuvių, ameriko
nų, ir kitų kalbėtojų, dalyvaus 

- taipogi išlavinti dainininkai, 
smuikininkai ir kitokie meni
ninkai}. Baltgudžiai visa šird- 
žia remia/lietuvius.

Viiniaus Vadavimo * Komite
tas, Draugijų atstovai ir skait
lingi būriai pavienių asmenų 
darbuojasi, kad Chicagos lietu
vių Mass Mitingas, rengiamas 
spalių 9 d. šm. Šv. Jurgio sve
tainėje, butų tikrai pasekmingas 
ir atneštų pageidaujamų rezul
tatų. įięs norime, kad Vilnius 
įdttf ghjžintaš’l LietuVaHii*’ fft’O- 
festaosiin prieš visą pasaulį už 
nų^kriaudimą musų šalies. Esa- 
įni ne vieni; baltgudžiai, ukrai
niečiui-,, žydai, o taipogi ir ameri
konai lietuviams pritaria ir tą
savo pritarimą pareikš atsilan- 
kimu į’musų Mass Mitingą.

Kad paįvairinus programą ir 
supažindinus svetimtaučius su 
musų dvasiniais turtais, stiprus 
ir skaitlingas choras sudainuos 
ke|etą žavėjančių dainų. Taipogi 
pasirodys ir keletas solistų. Tas 
viskas pakels, sužavės musų 
'dvasią ir nuneš ją į Vilnijos lau
kus, kur dabar musų broliai yra 
skriaudžiami ir persekiojami, 
Chicagiečiai, kaip girdėt, žada 
suplaukti miniomis j tą spalių 9 
d. mitingą šv. Jurgio svet., vie
na, kad atlikti savo pareigą kai
po lietuvio ir pakelti savo balsą 
užstojime nuskriaustųjų ir per
suktojamų; antra, kad užgirsti 
savų ir svetimtaučių kalbėtojų, 
kurie ateina šioj sunkioj Lietu
vos.valandoj mums į pagelbą. 
Jie^daug pasakys to, ko mes lie
tuviai nežinome.

< # 15. , » ’’’ •. • «• ■

arba dar pamažinti ją. Bet di
rektoriai nutarė duobių kainą 
dar pakelti.

1. šv. Kazimiero kapinių pri
žiūrėtoju yra Jonas {Krušas. 
Ikišiol jam buvo mokama po 
$225 į mėnesį. Vieton sumažinti 
mokestį, direktoriai nutarė pa
kelti dabartinę jo algą iki $800 
į mėnesį.

Brangus Chicagos lietuviai, ar 
nebūtų mums gerai, jeigu mes 
Visi būtume gerbiamo praloto 
pusbroliai? A

( —Senas parapijonas. .
v ' ?—’—

LIETUVA LAIMĖJO TEISMĄ

Nors labiausia norėtųsi būti 
aniuolu ir ramiai gyventi, bet 
nevisuoiget pasiseka. Kartais, 
nė už šį, nė už tą reikia atsidur
ti už grotų ir stoti, kai didžiau
siam kriminalistui, prieš teisė
ją, kad jis nuspręstų, kad esi 
teisingas žmogus.

Ketvirtadieny, spalio 2 d. kri
minaliame teisme prieš Jury bu
vo pastatyta lietuvė motelis, 
p-ia Uršulė Žukauskienė. Ją 
traukė teisman Wyman Piano 
kompanija už tai, kad ji buk 
skolinga ir neatiduoda šiai kom
panijai $350. (

Šis daiykas yra jau trijų metų 
senumo. 1921 metais p. Žukau
skienė atidarė teatrą prie 3214 
So. Halsted St. Ji pirko seną pia
ną nuo šios kompanijos už $450; 
Įmokėjo $100. Subankrutinus 
oiznį p. Žukauskienė siūlė Wy- 
man Piano Co. pianą atsiimti už 
įmokėtus pinigus. Kompanija 
nepriėmė piano, tik reikalavo pi
nigų, kurie da nebuvo išmokė
ti, sumoje $350. Žukauskienė 
nemokėjo, nes neturėjo pinigų. 
Kompanija patraukė teisman ir 
išgavo Judgementą, bet pinigų 
^ištiek negavo.

Praėjo kiek laiko ir rugsėjo 
12 d. atvažiavo Yellow kabu, 
kompanijos advokatas pas p. 
Žukauskienę, 1829 So. Halsted 
St. ir areštavo ją; nuvežė ir už
darė kalėjime su kriminalistais. 
Ant rytojaus vyras, p. Žukaus
kas, paėmė advokatus, Max Da
niels ir H. Halygan, kurie pa- 
liuosavo ją už $1000 kaucijos.

Spalio 2 d., kriminaliame na
me įvyko teismas prie Jury. p. 
Ž. kaltino trys kompanijos advo
katai, gynė — du. Buvo didelio 
advokatų susikirtimo, bet teisė
jas ir Jury pripažino p. Žukaus
kienę nekaltą.

Išrodo, kad šis reikalas, da nė
ra užbaigtas. Gali kilti da dides
nis užpuolimas ir gynimasis. 
Abi pusės turi viena prie, kitos 
pretenzijų; o advokatai ir. pa
tys tapo įvelti tame sukury. p. 
Daniels, p. Žukauskienės advo
katas, sakų: “iškepsime ir mes 
jiems gardžių pirtigų”.

— Reporteris.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

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

norinti gauti “Naujienas”Visi 
kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 38o. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Ąušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnbšiąjimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
Žmogui. Taipgi norinti gauti kas
savaitę “Keleivį” arba kas menesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9(163.

Birutės Choro šeimyniškas vakaras 
įvyks subatoj, Spalio 4 d., Mildos 
svet., ant 2 lubų. Pradžia 8 vai. vak. 
Birutietės pagamins gardžių—^užkan
džių, bus muzika visi galės linkimai 
pasišokti ir laiką praleisti. Kviečia 
visus atsilankyti. Birute.

L. S. J. Lygos tenis kontestas yra 
perkeltas iš Washington Parko į 
Sherman Parką, dėl patogesnės vie
tos. Vyrai ir moterys, kurie daly
vaujate šiame konteste, malonėkit su; 
sirinkti sekmadieny, spalio 5, 8 vai. 
ryto, Sherman Parke.
St. ' — Komitetas.

CICERO. — S'usiv. Lietuvių Ameri
koj 194 kuopos mėnesinis susirinki
mas bus sekmadienį, spalio 5, 1 vai. 
po p. Onos Tamuliunienės svet., 1447 
S. 49th Avė. ’— Visi nariai susirinki
te,, nes yra svarbių reikalų.

, — Valdyba.

RACINE, WIS. — Lietuvių Dramos 
Kliubas spalio 5 d., Turner Hali, 
kampas‘ Hubbard ir Lincoln gatvių, 
ruošia teatrą ir'/Milių. Programas 
prasidės 3 vai. po pietų. Statoma 
scenoje “Karalaite Tikroji Teisybė”, 
dviejų veiksmų pasakos , paveikslas 
su dainomis. Bus ir kitokių pamar- 
ginimų. Paskui šokiai. Vietos įr iš 
apiėlinkės visus lietuvius kviečiame 
atsilankyti į pirmą rudeninį teatrą.

— M. K.

Liuosybės Draugystės extra susi
rinkimas įvyks šeštadieny, Spalio 4 
d., L. Juodvalkio svetainėje, apie 8 
vai. vak. Tarimai yra ar pirkti Goki 
Bonus Lietuvių Auditorium ant^Brid- 
geporto, per tai draugai turit visi da
lyvauti, kad paskui nebutij nesusipra
timų, jei draugija nupirks bonų už 
kokj tūkstantį dolerių.

r f— J. Danta, Rašt.

Svarbus mitingas. Lietuvių T. K. 
šv. Marijos parapijos įvyks nedėlioj, 
spalio 5( d., parapijos svet, 35 ir So. 
Union Avė. tuojaus po pamaldų kaip 
12:30 p. m. Malonėkite susirinkti 
visi komiteai ir parapijonai, tąipgi 
atjaučiantieji ir pašaliniai. 'Kviečia

REV. GENIOTIS SUGRYŽO
. — L. D. K. Vytauto

aldyba.

PRANEŠIMAI “
............................
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ĮVAIRUS skelbimai
BRIGHTON PARK. — Draugijos 

ir Kliubai malonėkite nerengti pasi
linksminimo vakarų spalio 18 d., nes 
ta .dieną Keistučio Kliubo Dramos 
Skyrius stato scenoje labai gražų 
veikalą “Karalaitė Tikroji Teisybė”, \——-
McKinley Park svet., 39 St. ir West- ( 5109 W. 30 St 
ern Avė. < - ■

Keistučio Kliubo Dramos Skyrius.

Lietuvių Namų Savininkų T. V. 
M. I). Chicagoj mėnesinis susirin
kimas įvyks pirmadieny, spalių 6 
dienų apie 8 vai. vakaro, M. Mel- 
dažio svetainėj, 2214 W. 23 Plaee. 
Visi nariai malonėkite pribūti lai
ku. nes turime aptarti kaip gali; 
ma sustabdyti juodukų gabenimąsi 
į West Sidv. * —J. Danta, rašt.

Roseiand. — Lietuvių Darbinin
kų Namo Bendrovės šėrininkų mė
nesinis susirinkimas įvyks sekan
tį panedėlį, spalio 6 d., 7:30 vai. 
vakare, K. Strumilą svetainėje, 
1,)<8 E. 107 gatvė. Visi šėrininkai ir 
šerininkės malonėkite atsilankyti 
paskirtu laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų, kurie turi būt ap
svarstyti. —J. 1 amašauskas, sek r.

Kari.
spa-

Draugystės šv. Kazimiero 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
lio 5 d., nedėlioj. 1 vai. po pietų, 
Mildos svel., 3142 So. Halsted St. 
Visi lytriai malonėkite atsiFankyti, 
nes yra daug reikalų apsvarsty
ti. Taipgi visi nariai prašomi ne
užmiršti draugystės baliaus, kuris 
įvyks lapkr. 23 d. ir kiekvieno yra 
pareiga paimti bilietus pardavinėti.

Tadas Aleliunas, rašt.
Auditorijos 

susiirnkimas 
spalio 6 d., 
W. 33 gat., 

Direk- 
esate 

stisirin- 
susirinki-

Chicagos Lietuvių 
Bendrovės mėnesinis 
atsibus pirmadieny, 
Keistučio raštinei. 840 
lygiai kaip 7:30 v. vakare, 
toriai ir draugijų atstovai 
kviečiami Imtinai pribūti 
kiman neš yra svarbus 
mas kaslink auditorijos.

A. Jankauskas, b-vės sekr.

Lietuvių Amerikos Politikos Kliu- 
bo North West Sidė.j susirinkimas 
įvyks sparto (i d., 8 v. vak. šv. Mi- 
kolo parap. svčt., 1644 Wabansia 
Avė. Nariai malonėkite pribūti lai
ku. turime svarbių reikalų dėl rin
kimų ir kliubo. —Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIE8KAU Kalroliaus Petraule’s 

paeina iš Kauno ;gub., Telšių pav.^ 
Darbėnų parap., Lazdininkų kaimo. 
Žinantį jį prašau pranešti arba pats 
atsišaukite per laišką.

KAZIMIERAS. PETRAULE 
c/o C. J. Peterson 

Hotel Seese
2060 N. Clark St., ■ Chicago, III.

PAJIEŠKAU sAVo sunaus Antano 
Kuzo, 21 metų amžiaus, kuris jau 3 
metai kaip nuo Jnųsų. prasišalino, tu-, 
rime svarbų reikalą, malonėkite pats 
atsiliepti ar kiti kurie’ žino apie j j 
pnaneškite, duosim gerą atlyginimą. 
Sugrįžk sunau, mes labai išsiilgom, 
norėtume nors pasimatyti.

Tėvai Į
MYKOLAS iv ONA KUZAS, 

4436 S. Aftėsian Avė. 
Chicago, III.

APSI VEDIMAI
JIEŠKAU susipažinimui inteligen

tiško vaikino. Senumo apie 25 m. lie
tuvis ir geras katalikas, pamokintas. 
Aš esu jauna ir dora mergina norė
čiau kad butų ir geri vaikinai. Kreip
kitės laišku, duosiu kiekvienam atsa
kymą. Naujienų Skyrius, ' 3210 So. 
Halsted St. Bo\ 157. ,

X.

Mm

ATYDA NAMŲ SAVININKAMS 
Katrie nettirite elektros šviesos name, 
pasiskubinkite paduoti orderius, nes 
nuo November 1 bus brangiau 25%.

A. L. GOSCIEWICZ, 
(Licensed Contractor)

L, Cicero, Illinois.
Phone Cicero 3542

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

AUTOMOBILIAI

Sv. Kazimiero Kapines
Kas Jas valdo ir kas dabar" ten 

veikiama.

Rev. S. A. Geniotis, “Vadovo” 
redaktorius, kuris buvo išvažia
vęs atostogoms šiomis dienomis 
gryžo Chicagon.

Be v. S. A. Geniotis turėjo, 
taip "sakant, “educątional trip”. 
) apie porą savaičių padarė? au
tomobiliu apie 3,000 mylių kelio
nės ir apvažiavęs/apie 16 valsti
jų. Pakeliui aplankęs daug baž
nyčių, kolegijų bei mokyklų pie
tinėse ir rytinėse valstijose.

— Auris.

ROSE
Draugija No. 2, stato operą “Pumpu
rėlis” nedėlioj, spalio 5 d., K. Strumi- 
lo svet., 158 E. 107 St., 7 v. v. Vai
dins Englevvoodo artistai. Paskui šo
kiai. Kviečia visus Komitetas.

LIAUDIES ŽINYČIOS PAMOKA.
Nekėlioje, spalio 5 d. Lietuvių Liuo- 

sybės svetainėje, kampas 14 St. ii» 49 
Court, Cicero, Illinois .

Kalbės Rev. S. A. Geniotis, iš pa
tirtos kelionės į šiaurinę Caroliną, 
VVashington, D.. C., ir abelnai iš at
lankytų aukštųjų mokyklų ir įvairių 
tikybos bažnyčių.

širdingai visus užprašom atsilanky
ti. — Komitetas.

TIESIO PARTNERIU
9 METŲ SENAS IŠDIRBTAS 

BIZNIS
Reikia partnerio Real Estate; 

pavesiu pusę biznio, didžiausioj 
lietuvių kolonijoj. Norėdamas 
geros ateities, pelningo lengvo 
darbo, naudokitės šia proga 
dabar.

Atsišauk it laišku Į
Naujienų Ofisą, t

1739 So. Halsted St., 
Box 564.

Kas valdo šv. Kazimiero lietu
vių kapines^

šv. Kazimiero kapinių valdy
ba susideda iš kiekvienos lietu
vių Rymo katalikų parapijos 
Chicagoje klebono ir po vieną 
trustisą. Jie yra kapinių direk
toriais ir ką jie sumano, tą ir pa
daro.

Kas dabar veikiama kapinėse?
1. Tapo nutarta dapirkti dau

giau žemės. Tą darbą atlikti 
pavesta kapinių prižiūrėtojui 
Jonui Krušui, nors kur-kas butų 
tvarkiau, jei tai butų atlikę pa
tys direktoriai. v

2. Vietoj pašalinti, iš kapinių 
seną namą, direktoriai nutarė 
pabudavoti naują namą šalę se
nojo. Naujasis namas 
apie $20,000.

3. Nors butų labiau 
palikti senąją kainą už

M. ŠILEIKIO PAVEIKSLAI
* PARODOJ

• ■

Ateinantį pirmadienį, spalio 6 
d. atsidarys paveikslų parodą 
Marshall Field galerijoje. Paro
da susidedėi iš visos Am. dailinin 
kų paveikslų. Viso paveikslų bus 
išstatyta virš 200. Kiekvienas 
dailininkas turi parodoj ne dau
giau kai du ’ paveikslu. Taigi 
ir šileikio yra du gražus pavei
kslai — “Kvietkos”.

Visi paveikslai ir skulptūra 
yra pardavimui. ^Įžanga visiem 
veltui.

Paroda 'tęsis iki spalio 18. •

CICERO. — Lietuvių kooperacijos 
Valgomų Daiktų Krautuvė visuotinos 
šėrininkų susirinkimas šaukiamas 
sparto 6 d. 1924 m. 7:30 vai. vak. Ci
cero Lietuvių Liuosybės svet., 49th Ct. 
ir 14 St. Prašome, visų draugijų bū
tinai atsilankyti, nes susirinkimas bus 
ytin svarbus Nutarimų Raštininkas

Eglė žalčių Karalienė repeticija 
Įvyks subatojė, spalio 4 <l„ 7:30 v. v., 

'Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Visj lošėjai ir dainininkai malonėkite 
susirinkti laiku. —- Komitetas.

“Binitė”, M. Petrausko operetę sta
to Northsidės vaikų draugijėlė Bijū
nėlis nedėlioj, lapkričio 23 d., Liuosy- 
bės svet., Cicero, Iii. — Komitetas.

Mikas Šileikis, kurio studija 
į randasi po nr. 3567 Cottage 

kainuos Grove Avė. (Douglas Arcadę na-
(pie), šiomis dienomis užbaigė 

pritikę didelį portretą aptiekoriaus P. 
duobes, JatuleviČiaus sesers Paulinos.

REIKIA partnerio spaustuvininko 
pinigų, vieta 

suprasti princi- 
ir pažinti veiki; 
komunistų. Turi

rti mažti įnešimu 
spaustuvėje. Turi 
pus kooperacijos 
ina socialistų ir 
turėti paliudymą. Tel. State 8491.

Universal' Press Incorporated 
1()06> Burnham Building, Chicago

Incorporatęd

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na
mą maiiąvoti, dekoruoti, kalsimųo- 
ti, popieruo’ti arba i naujus namus 
sudėti stiklus ? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už

• * ____ — -- frr -uiai

ROSELAND. — S. L. A. 139 kp. 
mėnesinis susirinkimas atsibus suba- 
toj, spalio 4 d., Aušros kambariuose, 
10900 So. Michigan Avė., 7:30 v. v. 
Visi nariai ir norintieji prisirašyti 
atsilankykite laiku. —- Valdyba.

Lietuvių Apšvietus Draugijos pra
kalbos įvyks sekmadieni, spalių 5 
dieną, 7:30 vai. vak., Ravmond 
Chapel, 816 W. 31 St.

Bus geri .kalbėtojai. Visi kviečia
mi atvykti.” —Komitetas.—Komitetas.

gana nrieinam'ą kainą -— pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

Jūsų stogų prakiti’ijmas' i užtaikomas 
ir garantuojamas už $1. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkčj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-18 Ogdon Aye., 
Phone Lawndale 0114. '

REIKIA . pjlnai apmokėtų 
Cooperative Society of Ameri
ca Šerų, mokame $10 už serų.

L. J. Mather,
6807 Union Avė.

Phone Englewood 0187 po 6:30

ISRENDAVOJIMUI
RENDON, 3656 So. Union 

Avė., krautuvė ir gyvenimui 
kambariai, gera biznio apielin- 
ke, renda nebrangi.

Atsišaukite
654 W. 37 St. » , ■'

RENOAI Storas, Bridgeporte; 
gera vieta visokiam bizniui; 
renda pigi. Pasinaudokit proga. 
Kreipkitės prie savininko.

5252 So. Artesian Avė.

ANT RENDOS. Kam reikalinga 
aŠtuonių (8) kambarių flatas, iš visų 
pusių šviesus, dideli kambariai, naujai 
išdekoruoti, su visais patogumais; 
elektriką, gazas, vanos ir t. t. Flatas 
randasi -tint kampo 28 St. ir Emerald 
Avė., antras aukštas; renda sužinosit 
pas savininką namo, Ludvika Gotouta, 
2803 Emerald Avė.

RENDA! nebrangus 4 kam
barių f lutas, 3738 Halsted *St._

1 KAMBARIŲ flatas, 809 W. 
3Ą PI. Elektros šviesos ir toi- 
letai. Stanley K. Adomaitis, 

811 W. 37 Plaee, Chicago.

RUIMAS rendai vienam ar 
dviem vaikinam, šviesus, dide
lis, švarus, elektra, maudynės. '

Kreipkitės:
3362 Lowe Avę.

3 lubos x

RENDAI 6 dideli ruimai, 7259 
S. Talman Avė. Marųuette Manor, 
arti prie šv. Kazimiero vienolyno. 
Raktai pažiūrėjimai randasi ant 
pirmų .lubų. Kreipkitės prie savi
ninko Joe Kaskis,

10117 So. SJale St.
Tel. Pullinah 7162

JIESKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario vienam vaiki

nui, su vajgiu ar be valgio. Geis
tina ant Bridgeporto, prie blaivių 
ir švarių žiponių. Atsišaukit į 

Naujienų Skyrių.
3210 S. Halsted St.

Box 158

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS rendai vienam ar 

dum vyram. Su valgiu ar be 
valgio. Prie mažos šeimynos.

3207 So. Lovve Avė
1 lubos užpakalis

RUIMAS dėl vieno vaikino, 
gana tinkamas, su visais pato
gumais. Be valgio.

M. Brojus,
837 W. 33 St., 3rd’ floor

KAMBARYS rendai vyram:, 
gerai Užlaikomas su visais pa
togumais.

3031 So. Union Avė 
Tel. Yards 7034

RENJX)N kambarys, $5 į sa
vaitę. Labai gerai transporta- 
cija. r

MISIS HOWAR1)
422 W. 69 St.

Te|. Normai 3443

PASIRENDAYOJA šviesus 
kambarys prie mažose šeimynos. 
Elektra, mau<iyn^> telefonas, su 
arba be valgio.

900 W. 37 St. 1 fl. frontas

RUIMAS rendai vienam ar 
dviem vyram. Prie mažos šeimy
nos su valgiu ar be. Ruimas ap
šildomas.' Kreipkitės. 3518 Bar
neli Avenue, 2 lubos.

RUIMAS rendai vyrui dviem 
ar vienam ir senyvai moteriai. 
Ruimas švarus ir patogi vieta 
gyvenimui. Kreipkitės 2 lubos 

910 W. 32 Plaee
- ---------------- :------------------ -—--------- -

VYRŲ IR MOTERŲ reikia, 
daug pinigų vertas išpardavimas 
pirmos klesos apsauga dėl gerų 
investmentų, eiti per namus.

Boom 1804 McCormick Bldg.
332 S. Michigan Avė.

2 TIKRI BARGENAI
Parsiduoda 2 Sedan Automobiliai 

“National” ir “Peterson” abu karai 
1922 metų, geram stovy. Parsiduoda 
už pigią kainą.

MILDOS GARAGE, 
3121 So. Halsted St.

H • : . .

'iii..AtlJ ...

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA senyva moteris, ku
ri notėtų prižiūrėti 3‘vaikus. Du iš
eina j mokyklą, o trečias 2 metų 4 
m. būna namie. Duosiu butą, valgį ir 
primokėsiu.

JAMES ŽILIUS,
4618 So. TalmaĄ Avė.

ANT PARDAVIMO autoiųobilius, 
Cadillac, 61 modeli, atrodo '.kaip 
naujas, mažaivažinėtas. Parduosiu 
+)igiai, ttrbn iiiam^siu ,£<it mažes
nio karo. Galiiha ViiŽinėti dėl taxi, 
septynių, sėdynių. Galima matyti 
nedėlioj lyg 3 vai, po pietų, o kas
dien — visą dięna, 2nd floor.

_ John .lankauskis 
4415 So. Maplewood Avė

■ 1

PAIEŠKAU moters _> ar mėrgiąosj 
prie namų darbo. Darbas ant vi-’ 
sados. Su r mokesčiu susitaikysime;• 
galite matyti visados. Atsišaukit po 
šiuo adresu.

PAROAVIMdl Stepliens lou- 
rilig karas, 1921, yra žieminiai 
šoną),, gėroj padėty, privati s 
asmuw Geras pasiūlymas ne
bus , atmestas. Telefonuokite 
Sunijysidė 2934

1337 So. 49lh Ave„ Cicero, 111.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA VYRŲ. Patyri
mas nereikalingas. Tik rei
kia gerų darbininkų, kurie 
mokėtų lietuviškas aplikaci
jas išpildyti. Gera mokes
tis 'A'

: ORDER OF OWL8
58 W. Washington St.

----------------------- 2. ... .. —-i—TE

REIKIA shermenų į geležies 
atkarpų jardų, gera mokestis, 
nuolat darbas.

Atsišaukite:
Leopold Cohen Iron Co. 

3000 S. Kedzie Avė.

REIKIA salesmeno su patyri
mu arba be patyrimo, kuris 
nori uždirbti daug pinigų pa
gal nurodymus. Atsišaukite :

L. J. Jacobson
3Q02 W. 59th St.

REIKALINGAS vyras anl 
ūkės dirbi i, arti Chicagos. Dar
bas ant visados. Kreipkitės tuoj

J. Namon,
2418 W. Marųuette Rd.

- arti Western Avė. '

REIKIA janitoriaus pagelbi- 
ninko.

Atsišaukite bite kada.
M. WILLIAMS

4700 N. Malden St.

PEIKIA salesinenų, uždirbsite 
daug pinigų pardavinėjant musų 
Sun Shine Coal, patyrimas nerei
kalingas.

Sun Šiline CodI Ccmpany 
3301 Normai Avė.

Tel. Bcifotrrii 8120

REIKALINGAS bekeris kuris 
moka kepti juodą,duQną ir kek
sus. Darbas nuolatinis,

Kreipkitės.
906 W. 31 Str.

RAKANDAI
PARDAVIMUI dainingo 

m6 sulas 
supamos 
giai.

ir bresine lova, 
k rases. Nupirksit

So. Halsted SI.3747
Tel. Yards 2510

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir groser

nė, maišytų tautų apgyventoj vietoj. 
Daro /gerą biznį. Mainyčiau ir ant 
nedidelio namo. Parduosiu pigitii, 
nes noriu šią saavitę parduoti.

Atsišaukite
5610 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI geras- biznis’Quaker 
Biscuit So., trokas ir Rautas su vi
sais kostųmeriajs 'ii> kenais . Gera 
proga Kerimi vyrui; galima uždirbti 
gerus pihlgus, arti šimto kostupieriu. 
Pardavimo, , ‘ priežastisš einu j kitą 
biznį. Matykite savininką nuo 7 vai. 
vakare. B. Dawgelo, 2438 W. 47th St.

PARDAVIMUI kendžių, ciga
rų, ice cream, ir visokių mažmo
žių krautuvė. ligas lysas. Penki 
ruimai gyvenimui: yra elektra 
ir vana. Turiu parduoti greitai, 
nes einu į didesnį Ijiznj.

5613 So. Račine Avė.
. f f

---------r-r**-:------------ ----------
MINAVIMUI grosernė su 

arba be namo, geras cash 
biznis, parduosiu pigiai. Priven
gtas parduoti greitai.

917 W. 20 Street

PARSIDUODA duonos kepykla 
Lietuvių apgyventoj kolionijoj, sutik
čiau mainyti ant grosernės. Priežas
tį pardavimo patirsit ant vietos.

Atsišaukite
• 1434 So. 49th Ct., 

Cicero, III.
Parsiduoda grosernė ir deli- 

katesen krautuve arba mainoma 
ant loto. Graži vieta, sena iš
dirbtas biznis.

1505 — 49th Ct., 
Cicero, III.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė už $750, priežastis par
davimo, važiuoju į kitą miestą.

Kreipkitės
821 W. 34th St.

J'AJERŲ šapa pardavimui, 
pigiai. Valymo ir dažymo biz
nis, taisymas. Naujai darbas 
taipgi daromas.

5521 S. R arine A ve

rui- 
dvi
pi-

PARSIDUODA visokie furničiai. 
Galima pirkti ant štuįęų. Taipgi 
turiu gerų patalų ir 5 baksus stik
lų dėl vaisių sudėjimo.

. EIJa Manstovicb
1643 No. Lincoln St.

Mlk-

PARDAVIMUI puri oro setas, pho- 
--karpetai. Visi daiktai 

;eri, mažai vartoti. Nupirksit 
; nes man daugiau nereika

lingi. Sykiu ir ruimus gali renduot.
Kreipkitės

3349 WalJace St. •
2 lubos frontas

iiografas, 
yra g< 
pigiai,

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai, gerame padėjime, indai, balti
niai, 2 cabinetai, pigiai, nes apleidžiu 
miestų, dalj įmokėti, kitus 
jimais.

Išmokė-

MRS. BOYCE, 
1447 N. Wells St.,' 
Tel. Lincoln 2061

PARDAVIMUI 5 kambarių 
rakandai ir didelis heateris.

Atsišaukite
1023 N. Rock<vvėll St.

2 floor

RENDAI kambarys vienam 
ar dviem, vaikinam. Garu aplil- 
domas. Patogi vieta gyvenimui J'J

Kreipkitės:
3524 So. Halsted Str.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA už<larytas auto

mobilius, 1923 modelio ir dar ma
žai vartotas, 5 paša žiūriu. Nupirk
sit pigiai, lai yra tikras bargęn^is. 

'Kreipkitės rytais, iki..8 .vai. vaka
rais po 5 vai.

3300 Union Avė.

ŽUVININKŲ-RIBOKŲ-FISHER’S ’
. * ŽINIAI

Laivas (boat) 50 pėdų ilgio, 12 pė
dų pločio ir 10 pėdų gylio, taip kaip 
naujas, garu varomas ir žuvini trauk
ti mašina ant laivo, kompasus D visi 
įrengimai; taipogi 75 tinklai dAl di
delės ir mažos žuvies, kožnas po 250 
pėdų ilgio, 4 ruimų namukas dėl žu
vies padėjimo ir gyvenimui, 5000 kor- 
kų, viskas parsiduoda labai pigiai; 
pardavimo priežastis — savininkas 
važiuoja Lietuvon, biznis išdirbtas, 
randasi KENOSHA, WISCONSIN, 
ant Michigano leikos, gera proga lie 
tuviui. Viską parduosiu tik už $1700. 
namą, laivą, 75 tinklus, 5000 korku, 
ir t. t. Kreipkitės prie

MARTINS REALTY CO., 
321 Milvvaukee Avė., Kenosha, Wis.

PARSIDUODA Šildomas pečius 
kietoms anglims, didelis tik vieną žie
mą vartotas ir didelė beveik nauja 
komoda.

Galima matyti visados.
Atsišaukite

4512 S. Talmon Avė.

PULRUMIS parduodu arba mainy
siu ant lotų arba mažos stubos. Pui
ki vieta, geras biznis, priežastis du 
bizniu, pasiskubinkit, nes retai tokia 
proga pasitaiko.

Atsišaukite
1528 N. Paulina St.

PARSIDUODA grosernė rūkytos 
mėsos Įr visokių smulkių dalykų: ta
bako, cigarų. Lygas 3 metams. Ren
da $35.00 J mėnesį, 4 gražus kamba 
riai dėl •gyvenimo. Gausite bai 
geną.

Kreipkitės prie savininko 
1412 So. 40th Avė.'' 

Cicero, III. z

PARDAVIMUI grosernė ir dėlika- 
tesen, daromai 
bariai gyvenimui ir vana; yra 
džius; elektra, pigi renda. 
įproga dėl gero žmogaus 
’’ ' At«’?snkite

610 W. 47 St. /

geras biznis, 4 kam-
gara
Geia
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PARDAVIMUI NAMAI-2EMĖ NAMAI-ŽEME NAMAI-2EMĖ NAMAI-ZEMĖ NAMAI-2EME NAMAI-ZEME
PARDUODU pekames biznį, biz

nis gerai išdirptas, pekamė didelė, 3 
lotai žemės, t rokas, garadžius, pora 
arklių, 3 vežimai, visi įrankiai, par
siduoda labai pigiai.

Atsišaukite
1637 West 13 St. 

Gary, Ind.

UŽBAIGIMUI namų reikalų, 
parduosiu gerą namą, pigiai.

M. VANCURA 
2900 So. Union Avė., 

2 floras, frontas

Mūrinis Bungalow
6 kambarių namas, karštu vande

niu šildomas, aržuolo trimingai, 2 ka
rų garadžius, didelis su grindimis 
augštas, 30 pėdų lotas, Marųuette 
Manor, netoli Parko ir Westem 
Avė., kaina $7850, kėš $5000.

GREITU laiku parsiduoda bu- 
černė geroj vietoj ir biznis iš
dirbtas per 20 metų. Priežastis 
pardavimo yra labai svarbi. Pa
saukite telefonu 6 vai. vakare 
Cięero 9323, J. Rajorinas;

PARDAVIMUI buČernė senas iš
dirbtas biznis per 4 blokus nėra kitos 
bučem.%, biznieriui geriausia proga 
biznį daryti. Turiu parduoti greitai, 
nes apleidžiu miestą.

Atsišaukite
5252 So. Artesian Avė.

PARDAVIMUI biznio prapertė, 
5110 So. Halsted St., krautuvė, 4 
kambariai gyvenimui iš užpakalio ir 
2 fl. po 4 kambarius, garadžius, elek
tra, renda $97 į mėnesį, kaina $6500, 
savininkas

B. KANNE, 
3347 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, ‘labai gerame padė
jime, garu šildomas, yra elektra, 
gasas, atsišaukite tarp 2-4 po 
pietų. 643 W. 18 St. I fl. krau
tuvė.

Naujas 2 flatų mūrinis
6-6 kambarių, sun parlor, uždaryti 

užpakaliniai porčiai, aržuolo trimin
gai visur, karštu vandeniu šildomas, 
30 pėdų lotas. Talman Avė., netoli 
Marquett<* Rd., kuiną $16500, cash 
$4000.

Naujas 10 flatą mūrinis
Tiktai užbaigtas, viskas išrendavo- 

ta, didelis kampinis lotas, lotas, neto
li 63 St. ir Mozart, renda $8600, kai
na $59000, cash $10,000, priimsime 
mažą įmokėjimą, viskas {taisyta, arba 
mainysime j lotą.

PARSIDUODA vyriški} aprėdalų 
krautuvė, arba mainysiu į namą. 
Krautuvė turi gera stock ir daro ge
rą biznį. Pardavimo priežastį suži
nosite ant vietos.

Atsišaukite
718 W. 18 St.

PARDAVIMUI 2 aukštų mū
rinis namas, yra skiepas ir 
augštas, ękktra ir vana, 
kambariai, kaina $7400. 

730 W. 19 Place 
Tel. Ganai 2465

6-6

Bargenas! Bargenas!

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
namo didžiausioj ir goriausioj vietoj 
grosernė ir Molt & Hops biznis. Vie
la išdirbta per 8 metus prie vieno tik 
navininko. Cash biznis, nėra kredi
to. Renda pigi 6 ruimai gyvenimui, 
gani apšildoma elektra, maudynes. 
Sykiu parduodu ir rakandus (forni- 
tures). nes išvažiuoju į Uetuvą. Pa
sinaudokite proga, nes kitos tokios 
nebus... -

BRIDGEPORT GROSERY 
MALT & HOPS CO.

Savininkas 
JOHN P. LEGEIKO
3354 So. Halsted St. j
Tel. Boulevard 4372 i

PARŲAVIMUI bizniavas namas, 
arba mainysiu ant biznio ar kitokio 
namo. Nupirksit pigiai, nes man 
daugiau toks namas nereikalingas. 
Kreipkitės prie savininko 

5252 So. Artesian Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas, pečiumi šildomas, 
yra elektra ir vana, 3952 West- 
ern Av., kaina $5750, 2 augštas. 
Telefonuokite Stewart 2575 ar
ba Vincennes 8080.

30 pėdų biznio lotas
Visi įrengimai, apart gatvės ir ap

mokėti, vienas blokas nuo Marųuette 
Parko ir gatvekarių, kaina $650, cash 
$200, kitus mėnesiniais išmokėjimais. 
Ateikite šiandien, tiktai 4 liko.
J. N. Zewert & Company

6641 So. Westem Avė.
Tel. Republic 5550

Atdara nedėlioj ir vakarais

So.

PARDAVIMUI per savininką 
I kambarių namas, cementiniu 
pamatu, skiepas, elektra, $3650, 
Įmokėti $500, kitus išmokėji
mais. Atsišaukite

6537 Irving Park Blvd.

PARDAVIMUI, 4526 
Paulina St., 2 augštų medi
nis namas, bus parduotas 
lengvais išmokėjimais jei 
norėsite. Astovas yra tame 
name visų dieną nedėlioję.

RUBIN BROS.,
3804 So. Kedzie Avė.

CIGARŲ, stationary, cigaretų, 
saldainių, žurnalų, soda fauntąin, 
ir t. t. Geriausioje vietoje North 
Side. gerai įsteigta, gerui apsimo
kantis biznis, pigi renda, geras ly- 
sas, puikus fixturiai ir stakas. Tu
ri būt parduota iš priežasties kito 
biznio už $1400 nupirksite viską, 
jei ’ reikia dalinais išmokėjimais.

929 Irving Park Blvd.
bloko į rytus nuo Sheridan Rd.is

PARDAVIMUI bučemė ir |jro- 
sernč, 2 krautuvės, parduosiu abi
dvi arba vieną, gera vieta, parduo
siu labai pigiai, nes turiu parduo
ti tuojau, arba mainysiu į mažą 
namą. Atsišaukite.

5756-58 So. Robey St.

PARDAVIMUI grosernė jr 
žilos mėsos krautuvė, 
kili minkštų gėrimų 
Parduosiu pigiai.

Kreipkitės:
2501 XV. 46lh

ven- 
laipgi viso- 

ir saldainių.

St.

PARDAVIMUI. Už $150 nupirk
site mano $600 vertės — 88 notų 
grojiklį pianą, 120 rolelių ir ka
binot benčius. Pianas geras kai}) 
naujas. Atsišaukite šiandien iki 9 
vai. vakare, arba rytoj, nedėlioj 
iki 4 vai. po pietų.

y-B—c storage hovse 
' 1646 \V. Madison St.

PARSIDUODA grosernė ir rū
kytos mėsos. Senas biznis, iš
dirbtas.

Atsišaukite:
1725 String St.

PARSIDUODA second hand 
lumber ir medžiaga budavojimui 
garadžio arba namo ii’ 3000 ply
tų, taipgi turiu vartotus Kim- 
ball pianus ir pliušinį 3 šmotų 
setą. 1 lubos iš fronto.

4017 So. Artesian Avė.

PEČIUS ant pardavimo, kūrena
mas su anglimis ir su gazu ir var> 
denį šildo; įtaisytas viskas; labai 
geras pečius. Kam reikalingas. Ga
lima matyti visados.

Atsišaukite
4436 So. Artesian Avė.

2 lubos

PARDAVIMUI arba mainymui 
pekurnė, mainysiu ant namo ar 
nupirksit cash. Vieta išdirbta. Tu
riu du bizniu; vieną norėčiau par
duoti. Kreipkitės į

Naujienų Skyrių
3210 S. Halsted St., No. 159

PARDAVIMUI Barber Shop už 
gana prieinamą kainą. Biznis gero
je vieloje — išdirbtas per daugel 
metų. Biznyje visi moderniški įtai
sai, yra 3 krėslai, lysas dar 3 
metams, taipgi gyvenimui 6 rui
mai. Priežastis pardavimo — ke
liuos į kitą miesto dalį savo na
rna n 1807 XV. North Avė.

GERA proga darbą dėl savęs 
gaut. Pieno išvažinėjimo biznis 
parsiduoda, arklys, vežimas, sykiu 
ir kostunieriai. Norintis^iant saVęs 
dirbti gali nupirkti ir padaryt di
delius pinigus. Nupirksi už teisin
gą pirmą pasilymą.

S. Daugella.
3251 S. Emerald Avė., Chicago

PARDAVIMUI restauranas, 
didelis bargenas iš priežasties 
ligos.

Kreipkitės Kampas 24' St. 
ir So. Hoyne Avenue

PARSIDUODA 6 flati} muro na
mas ant Garfield Boulevardo tarp 
Halsted St. ir Normai Blv, 
$5000 
namo 
$5000.

cash. 
ar .biznio.

Mainysiu ant 
Renda

$35.000, 
mažesnio 
j metus

2502 W.
Republic 5705

69th St.
Prospect 5173

BRIGHTON PARK SPECIAl 
BARGENAI

BARGENAS. Mūrinis bungalovv, 
kieto medžio užbaigimo. Garu šildo
mas, didelis skiepas ir garadžius. 
Parduosiu arba mainysiu ant medinio, 
pigesnio namo. Kaina $9500.00.

Atsišaukite
6107 So. Fairfield Avė.

2 augštų mūrinis namas, 1-5 ir 1-6 
kambarių flatai, garu šildomi, mo
derniški, 33 pėdų lotas. C* 4 
Specialis bargenas ■ "vVv

2 augštų mūrinis namas, $u augštu 
skiepu, 2-4 kambarių flatai; Viskas 
moderniška, aržuolo trirKlngai, neto-

PARDAVIMUI

Kad užbaigus namų reikalus, lotas 
25x107—8/10, pigiai, prie Sarrell St., 
Į šiaurę nuo 31 St. vakarinis frontas, 
grynas title, geras pasiūlymas nebus 
atmestas . Fasimatykit su Mr. Ens- 
low, Real Estate Dept.
CHICAGO TITLE AND TRUST CO.

69 W. Washington St.

PARDAVIMUI moderniškas, 
2 fl. 6—6 kambarių namas, lie
tuvių kolonijoj, garu šildomas, 
gražiai dekoruotas, vana įmūry
ta, tile grindys, gasinis pečius, 
ice box, gera transportacija, kai 
na $15200.

6110 So. Sacramento Avė.

Ii bažnyčios. Ekstra C 4 A bargenas U>1UOUU
2 augštų medinis 

tiniu pamatu, 2-4 
viskas moderniška, 
Didelis bar
genas

5 kambarių cottage, viskas moder
niška, su furnace šiluma. "7 A A
Ekstra bargenas I UU

6 kambarių cottage, viskas moder
niška, 2 flatai skiepe.
Didelis bargenas , W V

Ofisas atdaras nedėlioj nuo 10 ry
to iki 4 vai. po pietų. Mes sutei
kiame paskolas visiems musų pirkė
jams.

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47 St.

namas, cementi- 
kambariij flatai, 
su plačiu lotu.

$6800

PRIVERSTAS PARDUOTI
2 flatų muro naujas namas po 5 

kambarius, garu šildomas, 2 karų ga
radžius, gerai užfinansuotas. Par
duosiu pigiai, ar mainysiu ant biznia
vo namo su bizniu arba vieno biznio 
ir cash.

Kas ką turite mainyti, atsišaukit 
tuojaus.

S. SLONKSNIS,
3401 So. Halsted, antros lubos 

Tel. Yards 2242

PARDAVIMUI naujos mados 
5 kambarių mūrinis bungalow, 
kaina $8,750, įmokėti $2,000, ki
tus išmokėjimais. Atsišaukite 
nedelioj nuo 2 iki 4 po pietų.

6012 So. Sacramento Avė.

PARDAVIMUI 2 mediniai 
namai ir barnė dėl garažiaus 3 
karų. Viso yra 12 kambarių: 
yra gasas.
sišaukit po 6 vai. vakarais- 

560 W. Cullerton St.

NEPRALEISK šie bargeno. Par
siduoda labai pigiai naujas muro 
namas, gražiėj vietoj — Brighton 
Parke, 4322 S. Washtenaw Av. Kito 
tokio namo niekur nepirksite, to
dėl pasiskubinkit. Savininką gali
ma matyti subatoj ir nedėlioj visą 
dieną.

Telefonas Lafayette 3475

Kaina $4,500. At- BRIGHTON PARK

PARDAVIMUI 120 akrų 
ma, gyvuliai ir mašinos, 
duosiu už dalį įmokėjimo. 
šykite laišką angliškai.

James Culver 
Rhinelander, Wis.

far-
par-
Ra-

3 AUKŠTŲ mūrinis namas 
3 flatai po 4 kambarius išmai
nysiu ant 2 arba 3 flatų po 6 
arba 5 kambarius. M. Abrama- 
vičia, 2015 So. Robey St.

PARDAVIMUI mažas dar ne
užbaigtas naipias-, 30 pėdų lotas, 
prie S. Kildare Avė. netoli Ar
cher Avė. kaina $1600. Matykit 
savininką prie 5124 Archer Av.

PARDAVIMUI 4 kambariij 
namas, kambariai gražus, (yra 
skiepas, elektra, gasas, greitam 
pardavimui įmokėti $2500, ki
tus išmokėjimais $4300.

4119 So. Rockwell St.

2 augštų medinis namas, 2-4 kam
barių flatai, gasas, toiletas, elektra. 
Didelis bar-
genas

2 augštų frame, cementiniu pama
tu, 2-4 kambarių flatai, gasas, vana, 
elektra. Didelis ^£1100
bargenas • I W

2 augštų mūrinis bungalow stogu, 
naujas namas, 2-6 kambarių flatai, 
aržuolo trimingai, 
ka. Didelis 
bargenas

Mes suteikiame paskolas visiems 
pirkėjams. Atdara nedelioj.

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

viskas modemiš-

$13500

SUSTOK KLAUSIK
Mes mainome namus ant farmų, 

farmas ant namij ir abelnai kas ką 
turite mainysiu; rezultatai užtikrin
ti, jei kreipsitės prie mus.

S. SLO^IKSNIS, 
3401 So. Halsted, antros lubos 

Tel. Yards .2242

IŠMAINYSIU ANT FARMOS 
3 augštų mūrinį namą, 3 fletai no 6 
kambarius, gasas, maudynes, elektri
ką, garadžius mūrinis 2 automobilių, 
išmainysiu ant fannos su staku.

M. ABRAMAVIČIUS 
2015 So. Robey St., 

Chicago, III.

Brighton Parko Bargenai £
-----------  . |rų po 4 kambarius; maudynės,

PARDAVIMUI naujai statoma mu- elektra, beismentas aukštas, 
ro bungalovv; 6 puikus kambariai; ar
žuolo vėliausios mados išbaigimas; 
augštas skiepas ir antstogis; reikia 
mokėt $2,500; kitus išmokėjimais 
taip renda. Savininkas priims lotą 
kaip dalį įmokėjimo.

PARDAVIMUI dviejų augštų mu
ro namas; 2 fletai po 4 didelius kam
barius; išbaigimas pagal naujos ma
dos; augštas skiepas ir antstogis; ga
lima tuojau gyventi; reikia įmokėt 
$4,000; kitus ant morgičio išmokeji-. 
m ai s. # Į

PARDAVIMUI 2 aukštų muro na
mas; 2 fletai po 6 kmiūmiiu0k ' 
vandenio šilumos systema su dviem 
boileriais; kieto medžio išbaigimas pa-1 
gal naujos mados; namas statytas 
tik 7 metai atgal su saules parliorais 
ir kitais parankamais; augštas skle-14 
pas su skalbykloms; kaina grietam . . , . ,
pardavimui tik $12,000; vertas ($16,- geram stovy, elektra, maudy- 
000)* .........................!nės, visi parankumai;

PARDAVIMUI 4 flctų kampinis . Cfi70n <200(1
muro namas "vienų metų senumo, 4 casn
fletai po 6 kambarius; kieto medžio lengvu išmokėjimu.

. 2954 S. Parnell Avė.

aukštas, 
randasi

beismentas 
pastogė, garadžius, 
Brighton parke. Prekė $13,300. 
Cash mažai tereikia.

2541 W. 39 Place

MEDINIS namas, 8 metų se
numo, 2 flatai po 4 kambarius, 
maudynes:, elektra; lotas 38x125 
preke $6000, cash $2000, 

išmokėjimaįH. 
2423 W. 46 Place

išbaigimas pagal naujos mados; ren
dos neša į metus $3,600; kaina grei
tam pardavimui tik $32,000; reikia 
pinigais $10,000; kitus rendos išmo-j 
kės. Šitas namas randasi netoli lie
tuvių vienuolyno.

Norėdami, pamatyti minėtus namus 
atsilankykite diena ar vakarais (ne- 
dėliomis iki 4) pas

BRIGHTON REALTY COMPANY, 
J. Yųshkewitz, vedėjas

4034 Archer Av., prie Califomin Av.

tuo-

Kas Turit Lotą 
Brighton Parke?

Norėdami parduoti savo lotus, 
jau praneškite mum. Jūsų lotai bus
parduoti greitai. Turime daug viso
kių pirkėjų. Atsišaukite ar rašykite 
pas
BRIGHTON REALTY COMPANY, 

4034 Archer Avė., Chicago, III.

kitus

Farmos ir Lotai
PARDAVIMUI AR MAINYMUI
50 akrų geriausio juodžiamio su 

gerais budinkais didelis gražus 9 me
tų sodnas išduoda puikių vaisių, upis 
bėga per žemę, prie didelio kelio, gol
fo parkas priešais farmą, 2 mylios iki 
gražaus miesto Sycamore ir 4 mylios 
iki Dekalb, 111., kur randas dideli fab
rikai, bizniavas miestas, pusėtinai lie
tuviais apgyvenąs, ten žemė yra par
duodama po 3, 4 ir 5 šimtus dolerių 
už akrą, bet aš parduosiu šitą vietą 
už $12,000 arba mainysiu ant namo 
su prienama skola arba be skolos. 
Pasiskubinkit, gausite pigiai šitą gra
žią vietą dėlto jog neatbūtinai turite 
būti parduota į trumpą laiką.

KODEHIEKVIENAS

MŪRINIS namas 3 
ir 1—6 kambarius,

poflatų
namas

prekė 
kitus

80 akrų juodžemio, 60 akrų dirba
mos, geri budinkai, 50 mylių nuo Chi- 
cagos, 2 mylios Hobart, Ind., labai 
derlinga žemė, galima auginti ką no
ri ,verta $150 už akrą, parduosiu pi
giai už $7000, arba mainysiu ant - 2 
flatų mūrinio namo su mažai skolos.

MŪRINIS namas, 4 ir 4 kam- 
| barių, veik naujas, visi paran
kumai; preke 
$2500, kitus 
m u. 

4014 S.

$9000, cash tik 
elngvu išmokėji-

Rockwell St.

120 akrų derlingos žemės 14 ruimų 
namas ir kiti dvarski budinkai prie 
didelio kelio prie gražaus miesto 50 
mylių nuo Chicagos gražus sodnas, 
visos geros mašinos, traktorius, 5 ar
kliai, 16 melžiamų karvių iš pieno 
daroma biznio apie $400 į mėnesį, au- 
za viduje įtaisyta pagal vėliausios 
mados, vanduo, toiletai ir maudynes 
yra auza prie strytkarių ir netoli nuo 
gražios leikos summer resortai. Prie
žastis pardavimo senatvė, verta 
$40,000, parduosiu pigiai arba mainy
siu ant gero namo geroj vietoj.

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

4519 S. Albany Avė.

80 akrų, 40 akrų dirbamos, likusi 
miškas, žemė lygi ir aptverta, seni 
budinkai, parduosiu pigiai už $1500, 
arba mainysiu ant automobilio, gro- 
serio ar bučernės, tai yra auksinė 
proga.

PIGUS RISORTAS 
TIK $6500

4 akeriai žemės, 7 budinkai 
su dideliais ir mažais. Tolumas 
nuo Chicagos 75 mailčs. Vieta 
Teft, Ind. ant Kankakee upės, 
500 pėdų Kankakee upės fron
tas iš antros pusės Valparaiso 
kelias. Į visas puses geri, ke
liai, vieta verta $15000, bet 
gali pirkti už $6500, įmokėda-J 
mas $2500, Ūkusią sumą gali 
mokėti $300 į mentus. Kas pasi
skubinsite, turėsite gerą pirki
mų. Rašyk tuqj .a/ba asabiškai 
matyk B. R. Yasulis,

3909 Hemlock St. 
Indiana Ilarbor, Ind.

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

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

Turiu ir daugiau farmų su visais 
įtaisymais, bet čionai negaliu patal
pinti. Norėdami įsigyti gerą farmą 
visados kreipkitės prie manęs, nes aš 
esu vienintelis Farmų Agentas, su
prantu Farmų ir Farmerių reikalus, 
gausite teisingą patarnavimą ir ant 
pareikalavimo duosiu paliudijimus 
nuo tų žmonių katriems aš esu 
davęs ar įmainęs farmas.

ANTON BRUŽAS, 
3122 So. Halsted St., 

Chicago.

par

PARDAVIMUI

Parduosiu arba mainysiu ant di
desnio namo, loto ar farmos. Na
mas medinis, dviejų aukštu; elekt
ra, vanos ir gasas. Vieta Brightoų 
Parke. Gatvekaris stoja prie pat j 
durų. Randasi tarp didelių biznių 
ir daktarų ofisų, ši viela veria' 
$7000. Pasiskubinkit, nes greit bus 
parduotas pigiai? Savininkas ant Į 
pirmu lubų. Rašykit ar ateikit va
karais, subato po pietų ir nedėlio.

J. G.
3202 S o. Lime St. 

prie Halsted St., Chicago.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674• «•

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

NAMŲ BARGENAI
6312 So. Western Avė.

Kurie ieškote pirkti ar mai
nyti NAMUS, LOTUS, FAR- 
MAS, BIZNIUS ir tt. Mes 
turime didelį pasirinkimą Na
mų, Lotų, Marųuette Parko 
kolionijoj ir po visą SOUTH 
SIDĘ. Kas 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,

4 PAGYVENIMŲ bizniavus no 
mas, rendos $73.0*0 į mėnesį. Kai 
na $6,500. įmokėti $500.00.

4 PAGYVENIMŲ medinis namas, 
garadžius, 2 lotai prie šalies. Ren
dos $75.00 į mėnesį, kaina $7,500, 
įmokėti $1,000.

2 PAGYVENIMŲ 
kambarius, elektra,.

namas po 4 
______  ______ aukštas beis 
mentus. Rendos $45, kaina $4,500 
įmokėti $500.00.

2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas 
po 6—6 kambarius, visi įtaisymai 
aukštas cementuotas beismentas 
Rendos $100.00 į mėnesį. Kai m*

Tie visi namai gali būti maino 
mi ant bile kokio biznio arba lai 
mos. Perkant parsiduoda labai pi 
giai. Platesniu žinių kreipkite*-

C. P. SUROMSKI & CO.
REAL ESTATE

3352 So. Halsted St..
• Chicago
Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMUI LOTAI

Turėtą pirkti nuo
savybę

per

M. J. Kiras Real Estate
3335 S. Halsted St. Tel. Yards 6894

TODĖL, kad M.J.Kiras Real Estate 
yra šitame bizny jau 15 metų ir per 
tiek melų šį biznį gerai pažįsta ir tu
ri daug patyrimo.

TODĖL, kad tūkstančiai žmonių 
yra uždirbę ir sutaupę daug pinigų 
pirkdami per musų ofisą. Mes Juiiis 
suteiksime visas informacijas iš musų 
patyrimo per 15 metų VELTUI, kaip 
su mažu pinigu galite įsigyti namą, 
farmą arba kitokią nuosavybę. Atei
kite pas mus pasikalbėti, mes norime 
susipažinti su Jumis ir būti vienas iš 
Jūsų draugų. Jei negalite ateiti į 
ofisą ypatiskai pašaukit mus per tele
foną, mes ateisime pas Jus į namus.

Čia paduodame tik kelis bargenus, 
kurie norite pirkti namą neturėtumė
te praleisti:

ANT BRIDGEPORTO
2 lubų aug.što muro namas, 2 po 5 

kamb. 2 lotai šalę su geležine tvora 
aptverta, namas su visais vėliausiais 
įtaisymais, kaina $7,500.

Naujas 6 kambarių mūrinis namas, 
moderniški ištaisymai. Kaina tiktai 
$4,500, nepraleisk šios progos.

ANT 18-tos GATVES
3 lubų augšto, muro namas, akme

ninis frontas, 3 po 4 kamb. pagyveni
mai. Taipgi 2 lubų .augšto medinis 
namas užpakalyj, 2 po 4 kamb. Abie
juose namouSe randasi maudynes, 
elektra ir kiti geri įtaisymai. Rendos 
neša į mėnesį $90, kaina $9,000, įmo
kėti $3,000, kitus lengvais išmokėji
mais.

SOUTH SIDE
Naujas 12 apartmentų namas — 2 

po 5 kamb., 10 po 4 kamb. 2 Rendos 
$10,500 j* metus, parduoda paaukau
damas, $15,000 cash reikalaujame už 
šita namą.

Kitas 12 apartmentų mūrinis na
mas: 4 po 5 kamb., 8 po 4 kamb. Ren
dos neša $11,000 j metus. Kaina 
$75.000, mainys ant mažesnio namo 
ir dalį cash.

Brighton Park
Naujas 2 augštų mūrinis namas:— 

1 flatas 5 kamb., antras flatas 6 
kamb. Pirmas flatas garu anšildo- 
mas; antras pečiu Šildomas. Rendos 
nėr mėnesį nešo $110. Kaina $14.000. 
Kėš reikia $4.500.

NORTH SIDE
Naujas 2 augštų mūrinis namas 2 

no 5 kamb. garu, apšildomas. Rendos 
i menesi $150. Kaina $15,000. Kėš 
$4.000, likusius labai lengvais išmo
kėjimais, namas randasi apie 4800 
Hamlin Avė.

Be angščiau pažymėtų hargenų 
mest turime šimtus kitų imi visą Chi- 
cago. Ateik pas mus j ofisą arba 
oašauk per telefoną.

M. J. Kiras Real Estate
3335 S. Halsted St. Tel. Yards 6894

MORTGECIAl -PASKOLOS
MES padarome ir perkajne ant

rus morgičius siekiančius $200 iki 
$5000.00, lengvais išmokėjimai^ už 
6% palūkanų \ir mažą komišiną. 
Taipgi perkame kontraktų doku
mentus.

LOUIS STERN & CO., 
Suite 1029 — Bumham Bldg. 

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
) Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAK1NG 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicaro, UI.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

Lotas 25x125, prie West 38 St., 200 
pėdų į vakarus nuo West California 
Avė., pardavimui, kad užbaigus na
mų reikalus, kaina $700. Pasimaty
kit su Mr. Enslow, Real Sstate pept. 
CHICAGO TITLE AND TRUST"CO.

69 W. ^ashington St.

Iš PRIEŽASTIES mano ligos par
duosiu nuają 2 pagyvenimų muro na
mą po 6 didelius kambarius su Ice 
Box ir geso pečiais ir visas aržuolo 
medžio, puse blioko nuo Marquette 
Parko. Parduęsiu labai pigiai ir jei
gu kas norėte pirkti tai prašau tuoj 
kreiptis prie savininko, nes aš turiu 
parduoti j 10 dienų. J. Janavice, tele
fonas Republic 1177.

na-2
mas, galima tuoja gyventi, 
tik nesenai užbaigtas. Bar
genas. Atdara visą dieną 
nedėlioj.

RUBIN BROS.,

AUGŠTŲ mūrinis

3804 So. Kedzie Avė.

MŪRINIS namas ant pardavimo. 
Nepraleiskit šitos progos, nes yra 
vertas $15,000, parduosiu už 
$12,500. arba mainysiu ant biznia
vo namo arba ant kokio biznio.

Del platesniu žinių šaukite: 
Lafayette 8857

ANT RENDOS arba pardavimo 
1 akeris žemes su visais budinkais, 
galima auginti visokius gyvulius 
ir paukščius, 12 mylių nuo Chica- 
gos. Jeigu kas ukvatija ant laukų 
gyventi, tai puikus gyvenimas. Del 
platesniu žinių atsišaukite.

746 XV. 31 St., Chicago

PARSIDUODA dvieju pagyveni
mu namas, 6 ir 6 kambariai, kam
pinis namas, dar nevisai užbaig
tas. visi įrengimai pirmos klesos. 
Naujai apgyvenama apielinkė. Par
davimo priežastis — reikia pinigų 
4458 S. Savvver Avė. Savininkas 
gyvena 2323 XV. 35th Place.

PARDAVIMUI mūrinis namas 
2 aukščio po 6 kambarius, ga
radžius 4 mašinoms. Gausit bar- 
geną. Kreipkitės:

3044 Emeraid Avė.
2 lubos

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, III.

Tel. Wentworth 1514.
5802

MAINYSIU arba parduosiu murinj 
namelį po 4 kambarius. Mainysiu 
ant namo po 5 arba 6 kaiųbarius, 
arba kokio Ųznio ar loto. Namas 
randasi prie 43 St. ir California Avė. 
Antras muro namas po penkis kam
barius; mainysiu ant bungalow. Tre
čias 2 lotai ir mūrinis namelis; mai
nysiu ant bizniavo namo arba beauty 
shop.

2 LOTAI, S. E. kampas, 106 St. ir 
Indiana Avė. 67 pėdos ir 125 ilRio. 
Mainysiu ant biznio arba automobilio.

Atsišaukit pas:
LEON R. JARUSZ, 
3252 So. Halsted St., 

Tel. Yards 4951

✓.

VYRAI. IŠMOKITE BARBERYSTES 
UŽSIDIRBSITE GERAS ALGAS

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

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

ANT PARDAVIMO namas tik už
baigtas, 2 pagyvenimų po 4 kam
barius, viskas po naujos mados, 
su beizmentu ir aukštu stogu; gra
žioj vietoj, pusę bloko nuo karų 
linijos. Turim parduoti į trumpą 
laiką už nupigintą kainą. J^afnas 
randasi 3133 S. Talman Avė. Savi
ninką galima matyti vakarais 
subatom ir

Klauskit:

PARDAVIMUI puikus bun- 
galow, 6 ruimų, karštu vande
niu apšildoma, taipgi mūrinis 
garažius dėl 3 karų. Lotas 125 
x25. Pasiskubinkite, o laimėsi
te. C. T. Brisnaham, 5320 
Union Avė. Phorie .Yards 4517

ir

4819

nedėliom. MOKYKLOS
B. SHUKIS, 
S. Hamlin Avė.

PAftDAVlMUI 2 LOTAI

Prie 39 St., 225 
nuo Califomia Avė., 
kad užbaigus namų 
$1400. Pasimatykit 
Real Estate Dept.
CHICAGO TITLE AND TRUST CO.

69 W. Washington St.

pėdos j vakarus 
2 lotai, 50x121 

reikalus, kaina 
su Mr. Enslow,

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So.-Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kai 
hų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste 
nografijos, Typewriting, Pirklybot 
Teisių. Laiškų Rašymo, Suvienytu 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori 
jos, Geografijos, Politinės Ekono 
mdjos, Pilietybes, Dailrašystėa Gra 
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

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

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gci 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 I^eveskio Mokykloje klesose ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 83-Čios gatv., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais
MUNSON SCHOOL OF MOTORIN(i 

1507 W. Madison St.

Darbas ko) 
užbaigsite,
klesos .
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PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ NAMAI-2EMĖ NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
PARDUODU pekames biznį, biz

nis gerai išdirptas, pekamė didelė, 3 
lotai žemės, trokas, garadžius, 
arklių, 3 vežimai, visi įrankiai, 
siduoda labai pigiai.

Atsišaukite
1637 West 13 St. 

Gary, Ind.

pora 
pa i^-

UŽBAIGIMUI namų reikalų, 
parduosiu gerą namą, pigiai.

M. VANCURA 
2900 So. Union Avė., 

2 floras,, frontas

Mūrinis Bungalow
6 kambarių namas, karštu vande

niu šildomas, aržuolo trimingai, 2 ka
rų garadžius, didelis su grindimis 
augštas, 30 pėdų lotas, Marųuette 
Manor, netoli Parko ir Western 
Avė., kaina $7850, kėš $5000.

GREITU laiku parsiduoda bu- 
černė geroj vietoj ir biznis iš
dubtas per 20 metų. Priežastis 

pardavimo yra labai svarbi. Pa
šaukite telefonu 6 vai. vakare 
Cicero 9323, J. Bajorinasi

PARDAVIMUI bučernė senas iš
dirbtas biznis per 4 blokus nėra kitos 
bučemės, biznieriui geriausia proga 
biznį daryti. Turiu parduoti greitai, 
nes apleidžiu miestą.

Atsišaukite
5252 So. Artesian Avė.

PARDAVIMUI biznio prapertė, 
5110 So. Halsted St., krautuvė, < 
kambariai gyvenimui iš užpakalio ir 
2 fl. po 4 kambarius, garadžius, elek
tra, renda $97 į mėnesj, kaina $6500, 
savininkas

B. KANNE,
3347 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, labai gerame padė
jime, garu šildomas, yra elektra, 
gasas, atsišaukite tarp 2-4 po 
pietų. 643 W. 18 St. I fl. krau
tuvė.

Naujas 2 flatų mūrinis
6-6 kambarių, sun parlor, uždaryti 

užpakaliniai porčiai, aržuolo trimin- 
gai visur, karštu vandeniu šildomas, 
30 pėdų lotas. Talman Avė., neto! 
Marųuėtte Rd., kaina $16500, cash 
$4000.

Naujas 10 flatų mūrinis
Tiktai užbaigtas, viskas išrendavo- 

ta, didelis kampinis lotas, lotas, neto
li 63 St. ir Mozart, renda $8600, kai
na $59000, cash $10,000, priimsime 
mažą jmokėjimą, viskas įtaisyta, arba 
mainysime į lotą.

PARSIDUODA vyriškų aprėdalų 
krautuvė, arba mainysiu į namą. 
Krautuvė turi gera stock ir daro ge
rą biznį. Pardavimo priežastį suži
nosite ant vietos.

Atsišaukite
718 W. 18 St.

PARDAVIMUI 2 aukštų mū
rinis namas, yra skiepas ir 
augštas, ekktra ir vana, 6- 6 
kambariai, kaina $7400.

730 W. 19 Place
Tel. Canal 2465

Ra rgenas! Bargenas!

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
namo didžiausioj ir geriausioj vietoj 
grosemė ir Molt & Hops biznis. &Vie- 
la išdirbta per 8 metus prie vieno tik 
savininko. Cash biznis, nėra kredi
to. Renda pigi 6 ruimai gyvenimui, 
gani apšildoma elektra, maudynes. 
Sykiu parduodu ir rakandus (fornl- 
tures). nes išvažiuoju į Uetuvą. Pa
sinaudokite proga, nes kitos tokios 
nebus...

BR1DGEPORT GROSERY ' j 
MALT & HOPS CO.

Savininkas
JOHN P. LEGEIKO |
3354 So. Halsted St. I
Tel. Boulevard 4372 i

PARDAVIMUI bizniavas namas, 
arba mainysiu ant biznio ar kitokio 
namo. Nupirksit pigiai, nes man 
daugiau toks namas nereikalingas. 
Kreipkitės prie savininko 

5252 So. Artesian Avė.
—MII jf.M .r... i.     ». . ■ I-..

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas, pečiumi šildomas, 
yra elektra ir vana, 3952 West- 
ern Av., kaina $5750, 2 augštas. 
Telefonuokite Stewart 2575 ar
ba Vincennes 8080.

30 pėdų biznio lotas
Visi įrengimai, apart gatvės ir ap

mokėti, vienas blokas nuo Marųuette 
Parko ir gatvekarių, kaina $650, cash 
$200, kitus mėnesiniais išmokėjimais. 
Ateikite šiandien, tiktai 4 liko.
.L N. Zewert & Company

6641 So. VVestem Avė.
Tel. Republic 5550

Atdara nedėlioj ir vakarais

So.

PARDAVIMUI per savininką 
I kambarių namas, cementiniu 
pamatu, skiepas, elektra, $3650, 
įmokėti $500, kitus išmokėji
mais. Atsišaukite

6537 Irving Park Blvd.

PARDAVIMUI, 4526 
Paulina St., 2 augštų medi
nis namas, bus parduotas 
lengvais išmokėjimais jei 
norėsite. Astovas yra tame 
name visų dienų nedėlioję.

RUBIN BROS.,
3804 So. Kedzie Avė

CIGARŲ stationary, cigaretų, 
saldainių, žurnalų, soda fauntain, 
ir t. t. Geriausioje vietoje North 
Side. gerui įsteigta, gerai apsimo
kantis biznis, pigi renda, geras ly- 

' sas, puikus fixturiai ir stakas. Tu
ri tnit parduota iš priežasties kito 
biznio už 81400 nupirksite viską, 
jei’reikia dalinais išmokėjimais.

929 Irving Park Blvd.
Va bloko į rytus nuo Sheridan Rd.

PARSIDUODA G flatų muro na
mas ant Garfield Boulevardo tarp 
Halsted St. ir Normai Blv, 

Mainysiu ant 
Renda

$5000 
namo 
$5000.

cash. 
ar ,biznio.

$35.000, 
mažesnio 
j metus

2502 W.
Republic 5705

69th St.
Prospect 5173

BRIGHTON PARK SPECI AL 
BARBENAI

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, 2 krautuvės, parduosiu abi
dvi arba vieną, gera vieta, parduo
siu labai pigiai, nes turiu parduo
ti tuojau, arba mainysiu j įvažą 
narną. Atsišaukite. »•

5756-58 So. Robey St?

BARGENAS. Mūrinis bungalovv, 
kieto medžio užbaigimo. Garu šildo
mas, didelis skiepas ir garadžius. 
Parduosiu arba mainysiu ant medinio, 
pigesnio namo. Kaina $9500.00.

Atsišaukite
6107 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI grosernė 
žilos mėsos krautuvė, 
kiu minkštų gėrimų 
Parduosiu pigini.

Kreipkitės: 
2501 W. I6th

jr ven- 
taipgi viso- 

ir saldainių.

PARDAVIMUI, 
site mano $600 
grojiklį pianą, 
bi net benčius. 
naujas. Atsišaukite šiandien iki 9 
vai. vakare, arba rytoj, nedėlioj 
iki I vai. po pietų.

A—B—L STORaGE HOUSE 
1646 \V. Madison St.

Už $150 nupirk- 
vertės — 88 notų 
120 rolelių ir ka- 
Pianas geras kaip

Kad užbaigus namų reikalus, lotas 
25x107—8/10, pigiai, prie Sarrell St., 
Į šiaurę nuo 31 St. vakarinis frontas, 
grynas title, geras pasiūlymas nebus 
•itmestas . Fasimatykit su M r. Ens
lovv, Real Estate Dept.

CHICAGO TITLĖ AND TRUST CO.
69 W. Washington St.

PARSIDUODA grosemė ir 
kytos mėsos. Senas biznis, 
dirbtas.

Atsišaukite:
1725 String St.

ru
iš-

PARDAVIMUI moderniškas, 
2 fl. 6—6 kambarių namas, lie
tuvių kolonijoj, garu šildomas, 
gražiai dekoruotas, vana įmūry
ta, tile grindys, gasinis pečius, 
ice box, gera transportacija, kai 
na $15200.

6110 So. Sacramento Avė.

2 augštų mūrinis namas, 1-5 ir 1-6 
{dmbarių flatai, garu šildomi, mo
derniški, 33 pėdų lotas. C 4 
Specialis bargenas

2 augštų mūrinis namas, $u augštu 
skiepu, 2-4 kambarių flatai; viskas 
moderniška, aržuolo triijiingai, neto
li bažnyčios. Ekstra
bargenas 4>1UOUU

2 augštų medinis 
tiniu pamatu, 2-4 
viskas moderniška, 
Didelis bar
genas

5 kambarių cottage, viskas moder
niška, su furnace šiluma.
Ekstra bargenas

6 kambarių cottage, viskas moder
niška, 2 flatai skiepe. C Ji TPKCfr 
Didelis bargenas M*“ ■

Ofisas atdaras nedėlioj nuo 10 ry
to iki 4 vai. po pietų. Mes sutei
kiame paskolas visiems musų pirkė
jams.

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47 St.

tridiingai, neto-

namas, cementi- 
kambarių flatai, 
su plačiu lotu.

$6800

PARSIDUODA second hand 
lumber ir medžiaga budavojimui 
garadžio arba namo ir 3000 ply
tų. taipgi turiu vartotus Kim- 
ball pianus ir pliušinį 3 šmotų 
setą. 1 lubos iš fronto.

4017 So. Artesian Avė.

PRIVERSTAS PARDUOTI
2 flatų muro naujas namas po 5 

kambarius, garu šildomas, 2 karų ga
radžius, gerai užfinansuotas. Par
duosiu pigiai, ar mainysiu ant biznia
vo namo su bizniu arba vieno biznio 
ir cash.

Kas ką turite mainyti, atsišaukit 
tuojaus.

S. SLONKSNIS,
3401 So. Halsted, antros lubos 

Tel. Yards 2242

PARDAVIMUI naujos mados 
5 kambarių mūrinis bungalow, 
kaina $8,750, įmokėti $2,000, ki
tus išmokėjimais. Atsišaukite 
nedėlioj nuo 2 iki 4 po pietų.

6012 So. Sacramento Avė.

PEČIUS ant pardavimo, kūrena
mas su anglimis ir su gazu ir van
denį šildo; įtaisytas viskas; labai 
geras pečius. Kam reikalingas. Ga
lima matyti visados.

Atsišaukite
1136 So. Artesian Avė.

2 lubos

PARDAVIMUI 2 mediniai 
namai ir barne dėl garažiaus 3 
karų. Viso yra 12 kambarių: 
yra gasas.
sišaukit po 6 vai. vakarais.

560 W. Cullerton St.

NEPRALEISK šio bargeno. Par
siduoda labai pigiai naujas muro 
namas, gražiėj vietoj — Brighton 
Parke, 4322 S. Washtenaw Av. Kito 
tokio namo niekur nepirksile, to
dėl pasiskubinkit. Savininką gali
ma matyti subatoj ir nedėlioj visą 
dieną.
•Telefonas Lafayette 3475

Kaina $4,500. At- BRIGHTON PARK

PARDAVIMUI arba mainymui 
pekarnė. mainysiu ant narho ar 
nupirksit cash. Vieta išdirbta. Tu
riu du bizniu; vieną norėčiau par
duoti. Kreipkitės į

Naujienų. Skyrių.
3210 S. Halsted St., No. 159

PARDAVIMUI 120 akrų 
ma, gyvuliai ir mašinos, 
duosiu už dalį įmokėjimo. 
šykite laišką angliškai.

James Culver 
Bhinelander, Wis.

far-
par-
Ra-

PARDAVIMUI Barber Shop už 
gana, prieinamą kainą. Biznis gero
je vieloje — išdirbtas per daugel 
metų. Biznyje visi moderniški įtai
sai, yra 3 krėslai, iysas dar 3 
metams, taipgi gyvenimui 6 rui
mai. Priežastis pardavimo — ke
liuos į kitą miesto dalį savo na- 
man 1807 W. North Avė.

3 AUKŠTŲ mūrinis namas 
3 flatai po 4 kambarius išmai
nysiu ant 2 arba 3 flatų po 6 
arba 5 kambarius. M. Abrama- 
vičia, 2015 So. Robey St.

2 augštų medinis namas, 2-4 kam
barių flatai, gasas, toiletas, elektra. 
Didelis bar- $440(1
genas

2 augštų frame, cementiniu pama
tu, 2-4 kambarių flatai, gasas, vana, 
elektra. .Didelis $(1100 
bargenas • , IW

2 augštų mūrinis bungalovv stogu, 
naujas namas, 2-6 kambarių flatai, 
aržuolo trimingai, viskas modemiš- 
ka. Didelis SI 3500 
bargenas

Mes suteikiame paskolas visiems 
pirkėjams. Atdara nedėlioj.

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

GERA proga darbą dėl savęs 
gaut. Pieno išvažinėjimo biznis 
parsiduoda, arklys, vežimas, sykiu 
ir kostumeriai. Norintis^iant satęs 
dirbti gali nupirkti ir padaryt (Ū-. 
delius pinigus. Nupirksi už teisin
gą pirmą pasilymą.

S. Daugeliu.
3251 S. Emerald Avė., Chicago

PARDAVIMUI mažas dar ne
užbaigtas naipas; 30 pėdų lotas, 
prie S. Kildare Avė. netoli Ar
cher Avė. kaina $1600. Matykit 
savininkų prie 5124 Archer Av.

SUSTOK KLAUSIK
> Mes mainome namus ant farmų, 
fannas ant namų ir abelnai kas ką 
turite mainysiu; rezultatai užtikrin
ti, jei kreipsitės prie mus.

S. SLONKSNIS,
3401 So. Halsted, antros lubos 

Tel. Yards .2242

PARDAVIMUI restauranas, 
didelis bargenas iš priežasties 
ligos.

Kreipkitės Kampas ”24* St.
ir So. Hoyne Avenue

PARDAVIMUI 4 kambarių 
namas, kambariai gražus, (yTa 
skiepas, elektra, gasas, greitam 
pardavimui įmokėti $2500, ki
tus išmokėjimais $4300.

4119 So. Rockwell St.

IŠMAINYSIU ANT FARMOS 
3 augštų mūrinį namą, 3 fletai no 6 
kambarius, gasas, maudynes, elektri
ką, garadžius mūrinis 2 automobilių, 
išmainysiu ant farmos su staku.

M. ABRAMAVIČIUS 
2015 So. Robey St., 

Chicago, III.

Brighton Parko Bargenai Z
—--------- . |rų po 4 Kambarius; maudynės,

.. ........................  ... beismehtas aukštas, 
pastogė, garadžius, randasi 
Brighton parke. Prekė $13,300. 
Cash mažai tereikia.

2541 W. 39 Place

PARDAVIMUI naujai statoma mu- elektra, 
ro bungalovv; 6 puikus kambariai; ar
žuolo vėliausios mados išbaigimas; 
augštas skiepas ir antstogis; reikia 
imokėt ,'$2,50(1; kitus išmokėjimais 
kaip renda. Savininkas priims lotą 
kaip dalį įmokėjimo.

PARDAVIMUI dviejų augštų mu
ro namas; 2 fletai po 4 didelius kam
barius; išbaigimas pagal naujos ma
dos; augštas skiepas ir antstogis; ga
lima tuojau gyventi; reikia įmoket 
$4,000; kitus ant morgičio išmokėji
mais. ,

PARDAVIMUI 2 augštij muro na
mas; 2 fletai po 6 kambarius; 
vandenio šilumos syatema su dviem 
boileriais; kieto medžio išbaigimas pa-) 
gal naujos mados; namas statytas 
tik 7 metai atgal su saules parliorais 
ir kitais parankumals; augštas skle-' 4 ir kambarius,
pas su skalbykloms; kaina gnetam A .
pardavimui tik $12,000; vertas ($16,- Rcram stovy, elektra, maudy- 
00(D-__ , . !nės, visi parankumai;

PARDAVIMUI 4 flctų kampinis . K ®9nnn
muro namas vienų metų senumo, 4 Tik casn
fletai po 6 kambarius; kieto medžio lengvu išmokėjimu.

2954 S. Parnell Avė.

MEDINIS namas, 8 metų se
numo, 2 flatai po 4 kambarius, 
maudynės, eiektrii; lotas 38x125 

(prekė $6000, cash $2000, kitus 
^karšto t^nRvais išmokėjimais. 

2423 W. 46 Place 
_£____ ____  •

MŪRINIS namas 3

išbaigimas pagal naujos mados; ren- 
dos neša j metus $3,600; kaina grei
tam pardavimui tik $32,000; reikia 
pinigais $10,000; kitus rendos išmo-j 
kės. Šitas namas randasi netoli lie
tuvių vienuolyno,

Norėdami pamatyti minėtus namus 
atsilankykite diena ar vakarais (ne- 
dėliomis iki 4) pas
BRIGHTON REALTY COMPANY, 

J. Yushkevvitz, vedėjas
4034 Archer Av., prie Califomia Av.

tun-

Kas Turit Lotą 
Brighton Parke?

Norėdami parduoti savo lotus, 
jau praneškite mum. Jūsų lotai bus
parduoti greitai. Turime daug viso
kių pirkėjų. Atsišaukite ar rašykite 
pas . ,
BRIGHTON REALTY COMPANY, 

4034 Archer Avė., Chicago, III.

PIGUS RISORTAS 
TIK $6500

4 akėriai žemės, 7 budinkai 
su dideliais ir mažais. Tolumas 
nuo Chicagos 75 mailes. -Vieta 
Teft, Ind. ant Kankakee upes, 
500 pėdų Kankakee upės fron
tas iš antros pusės Valparaiso 
kelias. Į visas puses geri ke
liai, vieta verta $15000, bet 
gali pirkti už $6500, įmokėda-! 
mas $2500, likusią sumą gali 
mokėti $300 į mejus. Kas pasi
skubinsite, turėsite gerą pirki
mą. Rašyk tųqj tafba asabiškai 
matyk B. R. Yasulis,

3909 Hemlock St. 
Indiana Ilarbor, Ind.

PARDAVIMUI

Parduosiu arba mainysiu ant di
desnio namo, loto ar farmos. Na
mas medinis, dviejų, aukštu; elekt
ra, vanos ir gnsHS. Vieta Brighton 
Parke. Gatvekaris stoja prie pat i 
durų. Randasi tarp didelių biznių 
ir daktaru ofisų, ši vieta verta! 
$7000. Pasiskubinkit, nes greit bus 
parduotas pigiai/ Savininkas ant I 
pirmu lubų. Rašykit ar ateikit va
karais, subato po pietų ir nedėlio.

J. G.
3202 So. Lime St.

prie Halsted St., Chicago.

na-2 AUGŠTŲ mūrinis 
mas, galima tuoja gyventi, 
tik nesenai užbaigtas. Bar- 
genas. Atdara visų dienų 
nedėlioj.

RUBIN BROS.,
3&04 So. Kedzie Avė.

_______ _____________________-■?__
MŪRINIS namas ant pardavimo. 

Nepraleiskit šitos progos, nes yra 
vertas $15,000, parduosiu už 
$12,500, arba mainysiu ant biznia
vo namo arba ant kokio biznio.

Del platesniu žinių šaukite: 
Lafayette 8857

ANT RENDOS arba pardavimo 
1 akeris žemės su visais budinkais, 
galima auginti visokius gyvulius 
ir paukščius, 12 mylių nuo Chica- 
gos. Jeigu kas ukvatija ant lauku 
gvventi. lai puikus gyvenimas. Del 
platesniu žinių atsišaukite.

746 W. 31 St., Chicago

PARSIDUODA dvieju pagyveni
mu narnos, 6 ir 6 kambariai, kam
pinis namas, dar nevisai užbaig
tas. visi įrengimai pirmos klesos. 
Naujai apgyvenama apielinkė. Par
davimo priežastis reikia pinigų 
4458 S. Savvver Avė. Savininkas 
gyvena 2323 W. 35th Plaėe.

PARDAVIMUI mūrinis namas 
2 aukščio po 6 kambarius, ga
radžius 4 mašinoms. Gausit bar- 
geną. Kreipkitės:

3044 Emerald Avė.
2 lubos

poflatų
namas

prekė 
kitus

MŪRINIS namas, 4 ir 4 kam
barių, veik naujas, visi paran
kumai; prekė 
$2500, kitus 
m u. 

4014 S.

$9000, cash tik 
elngvu išmokėji-

Rockwell St.

MEDINIS namas, 3 kamlia- 
riai žemai, 4 antro floro, beveik 
naujas. Kaina $5000, cash tik 
$2000.

4519 S. Albany Avė.

turiu naujų namųTAIPGI
po 6 ir 6 kambarius ir po 5 ir 
5 kambarius, gražioj vietoj 
prie parko ir mokyklos. Vieta 
ger^i lietuviams žinoma — 
66,^Rockwell ir Tolman A ve.

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

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė. 

į'el. Lafayette 7674 • *•

NAMŲ BARBENAI
6312 So. AVesternAve.

Kurie ieškote pirkti ar mai
nyti NAMUS, LOTUS, FAR- 
MAS, BIZNIUS ir tt. Mes 
turime didelį pasirinkimą Na
mų, Lotų, Marquette Parko 
kolionijoj ir po visą SOUTH 
SIDĘ. Kas 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,

Iš PRIEŽASTIES mano ligos par
duosiu nuają 2 pagyvenimų muro na
mą po 6 didelius kambarius su Ice 
Box ir geso pečiais ir visas aržuolo 
medžio, puse blioko nuo Marųuette 
Parko. Parduųsiu labai pigiai ir jei
gu kas norėte pirkti tai prašau tuoj 
kreiptis prie savininko, nes aš turiu 
parduoti i 10 dienų. J. Janavice, tele
fonas Republic 1177.

PARSIDUODA 40 akrų farma, 25 
akrai išdirbtos, 15 akrų jauno miško, 
6 kambarių namas; akmenio pamatas 
tvartai 50x32, 22 galvos galvijų, vidui 
tvartų pašaro sudėjhnas (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, III.

Tel. Wentworth 1514.
5802

ANT PARDAVIMO namas tik už
baigtas, 2 pagyvenimų po 4 kam
barius, viskas po naujos mados, 
su beizinentu ir aukštu stogu; gra
žioj vietoj, pusę bloko nuo karų 
linijos. Turim parduoti į trumpą 
laiką už nupigintą kainą, ganias 
randasi 3133 S. Talman Avė. Savi
ninką galima matyti vakarais 
subatom ir

Klauskit:
nedėliotu.

ir

•1819
B. ŠHUKIS, 
S. llamlin z\ve.

PAftDAVIMUI 2 LOTAI

Prie 39 St., 225 pėdos į vakarus 
nuo Califomia Avė., 2 lotai, 50x121 
kad užbaigus namų reikalus, kaina 
$1400. Pasimatykit su Mr. Enslow, 
Real Estate Dept.
CHICAGO TITLE AND TRUST CO.

69 W. VVashington St.

.............. ................................. . .... . _________________________ . ■? ......................... • .............................____________________________________ ■ • .. ....

Formos ir Lotai
PARDAVIMUI AR MAINYMUI
50 akrų geriausio juodžiamio su 

gerais budinkais didelis gražus 9 me
tų sodnas išduoda puikių vaisių, upis 
bėga per žemę, prie didelio kelio, gol
fo parkas priešais farmą, 2 mylios iki 
gražaus miesto Sycamore ir 4 mylios 
iki Dekalb, 111., kur randas dideli fab
rikai, bizniavas miestas, pusėtinai lie
tuviais apgyvenąs, ten žemė yra par
duodama po 8, 4 ir 5 šimtus dolerių 
už akrą, bet aš parduosiu šitą vietą 
už $12,600 arba mainysiu ant namo 
su prienama skola arba be skolos. 
Pasiskubinkit, gausite pigiai šitą gra
žią vietą dėlto jog neatbūtinai turite 
būti parduota į trumpą laiką.

80 akrų juodžemio, 60 akrų dirba
mos, geri budinkai, 50 mylių nuo Chi
cagos, 2 mylios Hobart, Ind., labai 
derlinga žemė, galima auginti ką no
ri ,verta $150 už akrą, parduosiu pi
giai už $7000, arba mainysiu ant 2 
flatų mūrinio namo su mažai skolos.

120 akrų derlingos žemės 14 ruimų 
namas ir kiti dvarski budinkai prie 
didelio kelio prie gražaus miesto 50 
mylių nuo Chicagos gražus sodnas, 
visos geros mašinos, traktorius, 5 ar
kliai, 16 melžiamų karvių iš pieno 
daroma biznio apie $400 į mėnesį, au- 
za viduje įtaisyta pagal vėliausios 
mados, vanduo, toiletai ir maudynes 
yra auza prie strytkarių ir netoli nuo 
gražios leikos summer resortai. Prie
žastis pardavimo senatvė, verta 
$40,000, parduosiu pigiai arba mainy
siu ant gero namo geroj vietoj.

80 akrų, 40 akrų dirbamos, likusi 
miškas, žemė lygi ir aptverta, seni 
budinkai, parduosiu pigiai už $1500, 
arba mainysiu ant automobilio, gro- 
serio ar bučernės, tai yra auksinė 
proga.

Turiu ir daugiau farmų su visais 
įtaisymais, bet čionai negaliu patal
pinti. Norėdami įsigyti gerą farmą 
visados kreipkitės prie manęs, nes aš 
esu vienintelis Farmų Agentas, su
prantu Farmų ir Farmerių reikalus, 
gausite teisingą patarnavimą ir ant 
pareikalavimo duosiu paliudijimus 
nuo tų žmonių katriams aš esu 
davęs ar įmainęs farmas.

ANTON BRUŽAS, 
3122 So. Halsted St., 

Chicago.

par-

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

4 PAGYVENIMU bizniavas no 
mas, rendos $73.00 į mėnesį. Kai 
na $6,500, įmokėti $500.00.

4 PAGYVENIMU medinis namas, 
garadžius, 2 lotai \|irie Šalies. Ren 
dos $75.00 į mėnesį, kaina $7,500, 
įmokėti $1,060.

2 PAGYVENIMU namas no 4 
kambarius, elektra, 
mentas. Rendos $45, kaina $4,500 
įmokėti $500.00.

2 PAGYVENIMU mūrinis namas 
po 6—6 kambarius, visi įtaisymai 
aukštas cementuotas beismenlas 
Rendos $100.00 į mėnesį. Kai n? 
$8,900, įmokėti $3,000.

Tio visi namai gali būti niairm*' 
mi ant Bile kokio biznio arba fai 
nlos. Perkant parsiduoda labai pi 
gini. Platesniu žiniu kreipkifėr

C. P. SUROMSKI & CO.
REAL ESTATE

3352, So. Halsted St..
• Chicago
Tel. Boulevard 9641

namas po 
aukštas beis

PARDAVIMUI LOTAI

Lotas 25x125, prie West 38 St., 200 
pėdų į vakarus nuo West Califomia 
Avė., pardavimui, kad užbaigus na
mų reikalus, kaina $700.. Pasimaty
kit su Mr. Enslovv, Real Sstate Dept.
CHICAGO TITLE AND TRUST CO.

69 W. ^ashington St.

MAINYSIU arba parduosiu mūrinį 
namelį po 4 kambarius. Mainysiu 
ant namo po 5 arba 6 kambarius, 
arba kokio biznio ar loto. Namas 
randasi prie 43 St. ir Calijfornia Avė. 
Antras muro namas po penkis kam
barius; mainysiu ant bungalow. Tre
čias 2 lotai ir mūrinis namelis; mai
nysiu ant bizniavo namo arba beauly 
shop.

2 LOTAI, S. E. kampas, 106 St. ir 
Indiana Avė. 67 pėdos ir 125 ilgio. 
Mainysiu ant biznio arba automobilio.

Atsišaukit pas:
LEON R. JARUSZ, 
3252 So. Halsted St., 

Tel. Yards 4951

PARDAVIMUI palikus bun- 
galow, 6 ruimų, karštu vande
niu apšildoma, taipgi mūrinis 
garažius dėl 3 karų. Lotas 125 
x25, Pasiskubinkite, o laimėsi
te. C. T. Brisnaham, 5320 
Union Avė. Phone »Yards 4517

MOKYKLOS
Amerikos Lietuviu Mokykla

3106 So.-Halsted St.
Mokinama: Anglų ir IJetuvių Kai 
hų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste 
nografijos, Typewriting, Pirklyboi 
Teisių. Laiškų Rašymo, Suvienytu 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori 
jos, Geografijos, Politinės Fkonn 
mdjos, Pilietybės, Dailrašystfs Gra 
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystes.

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

.... ,

KODĖL KIEKVIENAS
Turėtą pirkti nuo

savybę 
per

M. J. Kiras Real Estate
3335 S. Halsted St. Tel. Yards 6894

TODĖL, kad M.J.Kiras Real Estate 
yra šitame bizny jau 15 metų ir per 
tiek metų šį biznį gerai pažįsta ir tu
ri daug patyrimo.

TODĖL, kad tūkstančiai žmonių 
yra uždirbę ir sutaupę daug pinigų 
pirkdami per musų ofisą. Mes Juiiis 
suteiksime visas informacijas iš musų 
patyrimo per 15 metą VELTUI, kaip 
su mažu pinigu galite įsigyti namą, 
farmą arba kitokią nuosavybę. Atei
kite pas mus pasikalbėti, mes norime 
susipažinti su Jumis ir būti vienas iš 
Jūsų draugų. Jei negalite ateiti į 
ofisą ypatiškai pašaukit mus per tele
foną, mes ateisime pas Jus į namus.

Čia paduodame tik kelis bargenus, 
kurie norite pirkti namą neturėtumė
te praleisti:

ANT BRIDGEP()R,TO
2 lubų augšto muro namas, 2 po 5 

kamb. 2 lotai šalo su geležine tvora 
aptverta, namas su visais vėliausiais 
įtaisymais, kaina $7,500.

Naujas 6 kambarių mūrinis namas, 
moderniški ištaisymai. Kaina tiktai 
$4,500, nepraleisk šios progos.

ANT 18-tos GATVES
3 lubų augšto, muro namas, akme

ninis frontas, 3 po 4 kamb. pagyveni
mai. Taipgi 2 lubų augšto medinis 
namas užpakalyj, 2 po 4 kamb. Abie
juose namouše randasi maudynes, 
elektra ir kiti geri įtaisymai. Rendos 
neša į mėnesį $90, kaina $9,000, įmo
kėti $3,000, kitus lengvais išmokėji
mais.

SOUTH SIDE
Naujas 12 apartmentų namas — 2 

po 5 kamb., 10 po 4 kamb. 2 Rendos 
$10,500 j metus, parduoda paaukau
damas, $15,000 cash reikalaujame už 
šita namą.
x Kitas 12 apartmentų mūrinis na
mas: 4 po 5 kamb., 8 po 4 kamb. Ren- 
dos neša $11,000 į metus. Kaina 
$75.000, mainys ant mažesnio namo 
ir dalį cash.

Brighton Park
Naujas 2 augštų mūrinis namas:— 

1 Jlatas 5 kamb., antras flatas 6 
kamb. Pirmas flatas garu apšildo
mas; antraą pečiu šildomas. Rendos 
nėr mėnesį nešo $110, Kaina $14.000. 
Kėš reikia $4,500.

NORTH SIDE
Naujas 2 augštų mūrinis namas 2 

no 5 kamb. garu, apšildomas. Rendos 
i menesi $150.i Kaina $15,000. Kėš 
$4.000, likusiu^ labai lengvais išmo
kėjimais, nam randasi apie 4800 
Hamlin Avė.

Be augščiau \pažymėtų bargenų 
mest turime šimti kitų po visą Chi
cago. Ateik pas mus j ofisą arha 
našauk per telefoną.

M. J. Kiras Real Estate
3335 S. Halsted St. Tel. Yards 6891

MORTGECl Al -PASKOLOS
MES padarome ir perkame ant

rus morgičius siekiančius $200 iki 
$5000.00, lengvais išmokėjimai^ už 
6% palūkanų sjr mažą komišiną. 
Taipgi perkame kontraktų doku
mentus.

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

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
j Specialiai Kursai fDress- 

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

VALENTINE DRESSMAK1NG 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, TU.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

VYRAI. IŠMOKITE BARBERYSTES 
UŽSIDIRBSITE GERAS ALGAS

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

MO^ER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St., Chicago, III.

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, III, 
(kamp. 83-Čios gatv., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais
MTJNSON SCIIOOI OF MOTOHING 

1507 W. Madison St.

Darbas kol
užbaigsite,
Uosos
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EGIPTAS
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Kai traukinys bėga mėlynojo 
Nilo pakrante, visas Egipto dar
bymečio gyvenimas pasirodo 
prieš jus, kaip ant delno.

šokolado spalvos drabužiais 
pasirengę žmonės varo juodus, 
tingius bu falus. Aria pirmykš
čiu mediniu arklu, kaip ardavo 
Moižės laikais dr net tūkstantį 
metų prieš Moižę.

Nė kartą aš nepastebėjau plū
go arba kokios nors kitos ūkio 
mašinos žemei (Jirbti.

Viskas, kaip Moižės laikais. 
Ir darbas, ir veidai, ir drabužiai.

Pusnuogis, juodas artojas, 
medinis arklas ir* junglankis ant 
galingo bu falo kaklo.

Ir taip ryškiai metasi į akis 
ta “scena”, jog nenoromis pra
dedi jaustis į Chanaano žemę 
papuolęs, ir kad į jūsų traukinį 
žiuri pati Biblija.

—Biblijos laikų vaizdai, Bib
lijos laikų žmonės, Biblijos lai
kų papročiai.

Ten po paima, upės pakrantė
je, senis piemuo su sidabrine 
barzda gano avis.

Jo drabužiai, kaip dvasiškio— 
ilgi, juodi; lazda ilga, ir protin
gos, ramios akys šaltaširdžiai;
žiuri į tolumą. Kuo jis ne Abrao- 
mas?
žiuo.ja juodaveidžiai ilgais bal-

—O štai kupranugariais va- ] 
tais drabužiais apsirengę žmo
nės. Ar ne jie tik nupirko mažą 
Juozapą nuo jo brolių? i

----O štai ir Juozapas ----- tam- 
asus pusplikis berniukas, kuris ]

supasi ant kupranugario miįra- ]
ros... r

Biblija, visai Biblija! Ir rodo
si, kad “senojo įstatymo” .kva
pas yra jaučiamas ore. Praėjo 
amžiai, praūžė tūkstančiai metų, 
o “geltonojo Nilo” šalis net tūk
stančių metų nepastebėje. Ji

. nepripažįsta laiką ir negirdi Eu- 
ropos gyvenimo mašinų dundėji
mo.

—Štai prie šulnio dvi juodais 
drabužiais pasirengusios mer
ginos, kurios laiko ant galvos 
ąsočius... Ar tai tik ne Livano 
dukters, atėjusios Izaoko avių 
pagirdyti ?...

Užmerki akis ir visa Biblija 
atgija ir stojasi prieš tave, kaip 
iš numirusių prisikėlusi. Kiek
vieną minutę laukė, kad štai tuo 
akmenimis išklotu keliu, ant ne
didelio juodo asiliuko, 
joti žmogaus Sūnūs...

Aš negalėjau aiškiai* įsivaiz
duoti, kaip Jono Krikštytojo lai
kais atrodė miestai ir mugės. 
Bet atlankęs Egipto užkampius, 
aš kuoaišklausia įsivaizdavau ir 
Nineviją, ir Vifleemą ir net Je
richoną... —Vargingai ir bied-

— n ai ir ankštai gyveno tada žmo
nės... Namai — kaip kregždžių 
lizdai. Iš ko kregždė lipdo lizdą 
— iš to ir egiptėnai namus sta
to. Iš purvo lipdo. Bile kurioje 
kitoje šalyje, po pirmo lietaus, 
tie namukai purvo krūvomis iš
virstų. Bet Egipte to pavojaus 
nėra. Kaire lija metams keturis 
kartus, o Aleksandrijoje — šešis, 
ir nedaugiau septynių.

Egipte žmonės niekuomet ne
klausia: koks oras bus rytoj?

—žinoma, puikus... Kaip vi
suomet bus saulė, ir kaip visuo
met bus šilta.

Išgyvenęs devynis mėnesius j A ’ “(įo karo dar nebuvp
b.gipte, as tik kartą mačiau, ^yvenjmas į normales vėžes įė

jęs) . Bet užtat kokis gražumas 
— Egipto buriniai luoteliai! 
Pakrypusios, tik Nile vartoja
mos bures (tankiai purpuro 
spalvos), o dar prie Afrikos mė
nulio, priduoda visai, upei kokį 
tai pasakingą ir fantastinį pobū
dį.

Būdavo išeini prieš aušrą į 
paupį, kai dar šviečiu jaunas 
mėnulis, ir negali atsigėrėti. 
Miguista upe tik tik šliaužia! bu
riniai luoteliai.... Didelės Afri
kos žvaigždės mirksi ir merkią-

pradės

Ir kaip jį pasitinka! Kokio ne
paprasto įspūdžio jis suteikia 
tenykščiams gyventojams!

Nieko panašaus aš net jteivai- 
zduoti sau negalėjau. augę, 
barzdoti arabai, pasį ę savo 
lapsardakus, kaip sijonus, baso
mis kojomis klamfpoja po pelkes 
ir neįmanomai šaukdami bei 
tiesdami rankas į dangų sukosi 
vienoje vietoje. Jie svaigo, — 
kaip girti, ir baisu buvo žiūrėti 
į jų susijudinusius, šlapius vei
dus ir į jų beprotingus šokius.

ir

—Ar tik ne pakvaišėliai?
Prisipažįstu, aš maniau, kad 

Anglijos poli cistas (egiptėnas 
britų mundire ir baltomis pirš
tinaitėmis) atkreips dėmesio į 
tą “skandalą” viešoje vietoje ir 
sustabdys jį.

Bet koks mano buvo nusiste
bėjimas, kuomet aš pamačiau, 
jog kvaitulys paveikė ir poli- 
cistą. Pilnoje uniformoje ir su 
baltomis pirštinaitėmis, jis irgi 
kartu su visais ėmė‘suktis 
rėkdamas šokti po pelkes.

Ir tik man nusijuokus, jis 
susigriebė ir, pribėgęs prie ma
nęs, franeuziškai paklausė:

—O pas jus, Europoje, tatai 
irgi esti?

—Kas?
—Lietus?
— O, taip.
- Tankiai ?
—Kartais tankiau, negu norė

tųsi. Pasitaiko, jog ištisomis die
nomis lija...

—Na, tik sakykite!...
Čia Nilas, galingas, išdidus 

Nilas, pavaduoja ir sniegą ir lie
tų. Tai jis, jau 10 tūkstančių 
metų, girdo ir maitina Egiptą.

Čia lietus butų nereikalingas, 
o gal net ir žalingas...,

—Kaip jis atrodo, tas Nilas, 
pramaitinęs tūkstančius gent- 
karčių ir sukūręs žemėje kultū
ros ir civilizacijos pradžią?

Kaire, kai žiuri i jį nuo mies
to tilto, jis nėra platesnis už 
Dniepr;, prie Kijevo. Gal but, , 
bus siauresnis neg Dauguva prie 1 

Rygos. /
Prie 

niu, jis platus kaip jura.
Stovėdamas ant kranto, jus 

net pro žiūroną kito kranto ne
matysite.

Vanduo sudrumstas, gelto
nas, kaip Kubanyj, o kai potvi- 
niai praeina — mėlyhas, kaip 
dangus. Pakrantės apaugusios 
bambukais, kaip mišku, ir ypa
tingais aukštais ir tvirtais mau
dais (iš jų čia meškerėms kotus 
daro).

Būdamas didelis meškerioji
mo mėgėjas, aš, žinoma, nepra
leidau progos, 
džius žuvelių” iš faraonų upės. 
Maniau, kad 
Volgoje, bala žino, ką pagausiu. 
Bet pirmą dieną įsitikinau ta
me, jog nėra ir negali būti tur
tingesnių žuvimis upių, kaip Ru
sija. Su Rusijos upėmis gali 
lenktyniuotis tik Kinija.

Tai ypatingas jausmas — sė
dėti su meškerėmis ant Nilo 
kranto ir žiūrėti, kaip drumsta
me vandenyje nardo plūdės.

—Net lyg ir juokinga... Nie
kuomet juk man nebuvo atėję j 
galvą, kad mano meškerės, ku
rios tiek daug buvo vartojamos 
Dniepre, Done, Kliazme ir Ku
banyj/, patarnaus dar ir Nile? 
Bėgdamas iš Rusijos nuo žvė
ries, aš tik ir suspėjau išsivež
ti...

Bet užtat, ačiū joms, aš turė
jau progos i rčiau Nd« gyveni
mą pažinti.

žinoma, faraonų r upė laivų 
plaukimu toli gražu negali pri
lygti Volgai: Volga nepalyginti 

(yra turtingesnė ir gyvesnė. Nilo 
laivukai mažyčiai ir tais metais, 

. kai aš buvau Egipte, jie visai ne-

«• i
si tamsiai mėlyname danguje. 
Ne Europos tai žvaigždės ir ne 
Ęuropos tai dangus — Afrikoje 
jos kitoniškos: neįmanomai di
delės ir nepaprastai blizgančio*. 
Niekuomet/ nemačiau tokių net 
Italijoje. Ir niekuomet nežino
jau, kad dangus taip nepapras
tai gražus,;.

Afrikos naktys —šaltos, (kaip 
rugsėjo mėn. Rusijoje), o rytas 
—Visuomet vėsus. Bet kai pasi
kelia orizonte ugnimis sauic-3 
kamuolys, vėsumas pranyksta 
ir valandai praėjus jau karšta, 
o po dviejų valandų —- pridaro 
nepakenčiama. Ir susyk saulėje 
atgija Nilas ir nakties žavėji
mas pranyksta. Prabunda žmo
nės, pasigirsta balsai, ir žvejai 
vėl darbo stveriasi.

štai priplaukė prie kranto lai- 
vukas su plytomis ir sustojo. 
Tamsiaodžiai žmonės nuleido 
bures ir iššokę ant kranto man
dagiai kloniojasi man.

Mandagiai atsakau. •
— I irus?-- klausia.

—Urtis.
—Karašo-marašo!
Jie žino, kad Egipte radofprie- 

glaudą keli tūkstančiai rusų pa
bėgėlių ir priprato prie jų. Ir 
Visi žino rusų žodį “chorošo”, 
kurį kodėl tai skaito/ juokingu 
ir maloniu. Ir štai dviem minu
tėm praėjus aplink mane jau 
sėdi koks penketas arabų, ap
žiūrinėja mano meškeres, čiauš
kia nuo pasitenkinimo liežuviais, 
ir mes “febam ės”. Kaip? Aš ir 
pats nesuprantu. Bet kalbamės. 
Ir net gyvai. Gestų ir mimikos 
kalba t’ek suprantama, jog, ži
nodamas 10—12 svetimų žodžių, 
žmogus gali prakalbas sakyti!

--Karašo?
— Chorošo!
Blizga, kaip anglis, arabų 

akys, žiba'šypsena kalti dantys, 
ir paukštiniai aUibų balsai neį
manoma' koneveikia rusiškus 
žodžius:

į didžiąją Lietuvos kunigaikšti
ją. šis apvienijimas prasidėjo 
jau didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Gedimino laikais. Galicijos 
bajorai pakvietė Gedimino sūnų 
Liubartą, kurs buvo vedęs Uk
rainos kunigaikščio Jurgio duk
terį, užimti Galicijos kunigaikš
čio sostą. Liubartas gynė Uk
rainos žemes nuo lenkų ir veng
rų puolimų. Algirdas prijungė 
prie Lietuvos valstybes černygo- 
vb, Perejėslavo, Kijevo ir Po<lo 
lijos kraštus.. Taip, kad dabar 
Lietuvos valstybės siena? skala
vo Baltijos ir Judųjų jurų ban
gos. Ukrainiečių žemes, buvo 
didžiosios Lietuvos kunigaikšti
jos ribose dar Vytauto ir švid- 
rigailos laikais. Nuo Krevo su
tarties 1385 met., o ypač nuo 
Liublino unijos 1569 met., Uk
rainos žemes gyvena bandinis 
džiaugsmus ir vargus 311 Lietu
vos tauta.

ksandrijos laike potvi-

kad “nepagau

na, toje Afrikos

karašo. Arah—knra-— U rus 
šo. Ingliš—no karašo•
■■ ' .... 1 1 1 .t

A. B.

UKRAINA

plačiausi gelto- 
laukai, ir jų

nijose, Sibire, centralinėje Azi
joje ir Užkaukazy esama apie 
1.800.000 ukrainiečių. Amerikoj 
priskaitoma jų 1.200.000.

Tuiįęi 1914 metais ukrainiečių 
buvo mažiausia 89.592.000.

Imant domėn normalų gyven-

Ukrainiečių tautinės spalvos Antroje pusėje praeitojo šinit- 
yra melsva ir auksiniai geltona; mečio ukrainiečių tarpe prasidė- 
Gal but iš dviejų prie- jo emigracijos judėjimas, kuris 
žasčių yra kilusios šios tau- ir iki šiol tęsėsi. Ir dabąr, už 
tinės spalvos: saulės įkaitinti tikrosios Ukrainos sienų, Rusi- 
buvusieji Stepai, kuriuose vėliau jos Saratovo ir Samaros guber- 
ėmė banguoti 
nuojonti kviečių
viršuje pietinės šalies melsvas 
dangus* 

; turtingas kraštas, vienos

i tautos apgyventas, tęsiasi nuo 
Karpatų viršūnių iki Kaukazo.
Visa pietų — rytų Europos dalis tojų priaugimą, išskaičius karo 
vadinas Ukraina, o tame krašte metų nuostolius, 1920 metais 
gyvenantieji žmonos vadina ra- ukrainiečių tautą galima skaity

me ukrainiečiais. Tam kraštui ti turinčią viso '44.000:000 
į ir žmonėms “Malorosijos” ir ventoj 1/
“malorosų” vardus prikergė ma-. 
skobai tikslui įgyvendinti uk
rainiečiuose mintį, kad jie pri
klausą vienai didžiarusių tautai. 
Ši tauta tokius pavadinimus lai
ko įžeidžiančiais, ir tikras uk
rainietis nepasakys, kad jis “ma- 
lorosas”. z ♦

Ukrainą sudaro šios provinci
jos: Užkarpatijos Ukraina su 
sostine Užhorod, (dabar autono- pat balta bakūžė su vyšnių so- 
minė dalis čechoslovakų respub- dėlių, visur jis dainuoja tas pa
likes), Galicija, Cholmo žemė su čias dainas/vienodi papročiai 
Pidliašu (buv. Liublino ir Sied- ir šeimyninės apeigos, vienoda 
Iteco gubernijų dalis), Poliesis, bakūžėje;ir šalia bakūžės. 
Volunija (šie kraštai dabar len-į Ukrainiečiai ne visi vienos ti
ku okupuoti), Bukovinos ir Be-,kybos. Jų tarpe daugiausiai 
sarabijos šiaurinės dalys (dabar stačiatikių, kurie tikybiniu žvil- 
užimtas Rumunijos); likusioji gsniu dabar yra atsiskyrę nuo 
Vohinijos dalis, Podolija, Černy- Maskvos. Tiktai Galicijoje, 
govo, Kijevo, Chersono, Polta- Cholmo žemėje ir dalinai Užkar- 
vos, Ekaterinaslavo, Charkoyo patijoje yra graikų — katalikų 
kraštai ir Taurija sudaro dabar ((uniotai). Uniotų tikyba lenki- 
Ukrainos sočiai, sovietų respub- nimo bangai parodė daugiausiai 
liką. Be to, ukrainiečių yra ap- J atsparumo. Katalikų ukrainie- 
gyventos dalys Orio, Kursko, 
Voronežo, Dono, Krymo, Stauro- 
polio ir Kubanio žemių. Toliau 
ukrainiečių tirštai apgyventos 
vietos siekia Astrachaųijos ir
Tereko krantų.

Ukraina žemės plotu yra ant
ra Europos šalis, nes tik Masko
lija už ją didesnė.

Ukrainiečių gyvenamasis 
kraštas, profes. S. Rudnicko ir 
M. Kordubo minimaliais ^pskait- 
liavimais, apima žemės plotą 
905.000 ketvirtainių kilometrų.

1914 metais šiame plote buvo
gyventojų:

arba %
Ukrainiečių 36.605.000 71,3
Maskolių 6.384.00 12,5
žydų . 3.884.00 7,5
Lenkų 1.449.000 2,8
Vokiečių 975.000 1,9
Turkų-mongolų y493.000 0;9
Rumunų Z 479.000 0,9
Bulgarų 196.000 0,4
Graikų 140.000 0,3
Kaukaziečių 112.000 0,2
Cechų 52.000 0,1
Armėnų 52.000 0,1
Kitų 428.QOO 0,8

Viso 51J249.000 100

gy-

Taigi ukrainiečių tauta 
ventojų skaičiumi Europoje 
ima ketvirtąją vietą (po vokie
čių, maskolių, anglų).

i Ukrainiečiai yra vienišė tau
ta su viena bendra kalba, vieno
dais papročiąis, viena kultūra. 
Kur ukrainietis gyventj, ar Ku- 
baniuje, ar černygove, ar Bu
kovinoje, — visur pasjį tokia

gy- 
už-

čių, vadinamų “lotynikais”, 
skaičius sulyginti nedidelis.

šios tautos istorijos esmė yra 
—kova prieš maskolius ir len
kus, kurie visą laiką stfengės uk
rainiečiu* pavergti ne tik politi
niai, bet ir kultūriniai ir ekono
miniai. Kiekvienas neukrainie- 
tis "supras tą negęstamą neapy
kantą, kurią turi ukrainiečiai 
savo priešams, kai tik susipažins 
su šios tautos istorija ir gyveni
mu.

Devintam šimtmety ant Uk
rainos svarbiausios upės Dniep
ro krantų susikūrė didžioji Uk
rainos kunigaikštija su sostine 
Kijeve. Apie šią kunigaikštiją 
paskiau spietėsi kitos. Ukrainos 
žemės— šiaurės Naugardo, Ga
licijos, Peremyšlio ir kitos kuni
gaikštijos. 988 metais Ukrai
nos tauta priėmė krikščionybę. 
Tada žmonėse ėmė platintis ap- 
švieta, turėti kultūra. Bet ku
nigaikštijų tarpusaviai kivirčai 
ir mongolų užplūdimas trylik
tam šimtmety privedė ukrainie
čiu valstybėles prie susilpnėji-j 
mo ir žlugimo. Galicijos kubig. 
išsilaikė dar iki 1341 metų, o ki
tos viei^p paskui vieną įsijungia

Ukrainoje nuo t.idą priviso 
daug ponijos, valstiečiai neten
ka laisvės ir virsta baudžiaunin
kais. Kad išsigelbėjus iš šios 
padėties, daugybė ukrainiečių 
traukė į rytus, į neaugyvenuis 
plačiuosios ’stepus. \Taip prasi
dėjo garsioji ukrainiečių kazoki- 
ja, kuriok vyriausias tiksiąs bu
vo kovoti prieš lenkus. Kazoki- 
jos centru buvo, taip vadinamo
ji Sič, žemiau Dniepro stenan
čių. riš čia ukrainiečiai plėtės 
nuolat į rytus. Šis. Ukrainos is
torijos laikotarpis įžymus tuo, 
kad kazokija, kuri gynė ukrai
niečių tautybę ir tikybą, vado
vaujant hetmanui Bohdanui 
Chmielnickiui, nugalėjusi lenkų 
bajoriją, sumušė m ilitari nę- T.en
ki.į <1. Jie iškovojo tautai laisvę. 

Ir čia antra karta susikuria Uk- v *•
rainos kazokijos valstybė.

Deja, jau iš spnai Maskva, 
antras ukrainiečių priešas, iš 
šiatirės tiesė savo grobuonišką 
ranką į Ukrainos turtingą žemę. 
Kad nusikračius šio priešo ir j- 
gavus jame sau talkininką prieš 
Lenkiją, Bohdanas Chmelnickis 
1654 metais padaro su Maskva 
sutartį, kaip lygus su lygiu. Bet 
maskoliai, klastingai sulaužė šią 
sutartį, pasidalino su lenkais 
Ukrainos žemes. Maskoliai da
bar susiaurino kazokiją ir Zapo- 
rožio Sičį ir įveda baudžiavą 
taip pat ir Dniepro kairėje pu
sėje. Chmelnickio laikais ir 
ankščiau įgavusi žymios apšvie- 
tos ir gerovės, ukrainiečių tauta 
dabar vėl įpuola j tamsumą ir 
skurdą.

Tiesa, dar 
ukrainiečių, 
vadovaujant,
laisvės. Bet ginklo laimė ties 
Poltava 1709 metais nusikreipė 
nuo šio ištikimo Ukrainos sū
naus. šio pralaimėjimo pasek
mės buvo tos, kad Maskolija į- 
tvirtino savo batą ant Dniepro 
krantų. Po Lenkijos padalini
mo, rusams teko ir kitos Ukrai
nos žemės, išskyrus Bukavinos, 
Galicijos ir Užkarpatijos kraš
tus kurie buvo įjungti į Austri
jos-Vengrijos monarchiją. Nuo 
šio laiko prasideda begailestin- 
gas ukrainiečių kultūros naikini
mas. Kotryna II atima Ukrai- įurį prisiklauso įsakymų iš Ma
nos valstiečiams visas teises, 
apdalindama Maskolijos genero
lus didžiausiais plotais žemės, 
kurie taip dar nesenai priklausė 
laisvam ukrainiečiui. Tuo budu 
be paliovos ėjo ukrainiečių per
sekiojimai. 1876 metais buvo 
išleistas barbaringas įstatymas, 
kuriuo caro valdžia uždraudė uk
rainiečiams spaudą. Nebuvo 
leista vartoti net ukrainiškų 
maldaknygių.

Vis tik šios žiaurios priemo
nės neužmušė Ukrainos tautos 
dvasios; kaip lenkai nesulenkino 
nei vieno ukrainiečių kaimo, 
taip bergždžios buvo ir rusinimo 
pastangos.

Galicija, kuri Austrijoje turė
jo laisvesnes gyvenimo sąlygas, 
nuo antrosios XIX šimtmečio 
pusės pasiėmė Ukrainos gaivin
tojo rolę, čia vystos ukrainiečių 
kultujra. Galicijos

kartą pasipurtė 
hetmUnui Mozepai 

niisikratytl ne-

neduoda užmigdyti Rusijos ri- 
, bose gyvenančių savo brolių, ku

rių tautinius jausmus taip ga
lingai buvo sukėlęs įžymiausias 
Ukrainos dainius Ševčenką 
(gyv. 1814 — 1861 m.). Ukrai
nos tauta atsibunda naujam gy
venimui.

Ukrainiečių kalba, kuri buvo 
užsilaikiusi tik kaimiečių, mies
telėnų ir vidutinės inteligenti
jos tarpe, dabar virsta rašomą
ja ir literatine kalba. Juvarto
jama Galicijoje ne tik pradžios 
mokyklose, bet ir gimnazijose ig 
universitetuose, šiais laikais vi
sose Ukrainos žemėse buvo pa
naikinta baudžiava. Ukrainiečiai 
jau siunčia savo atstovus ne tik 
į Austrijos parlamentą, bet ir 
j Rusijos valstybės Durną. Uk
rainiečių tautinis susipratimas 
ir atgimimas dabar sparčiai ple
čiasi per knygeles ir laikraščius, 
kuriuos platina kultūros dnaugi- 
ja “Prosvita” ir gimnastines 
jaunuomenės draugovės. Ukrai
nos tauta stoja greta su kito
mis u Itu ri n goir jį s f ta u tom 1’13..

Rusijos žlugimas jau randai 
ukrainiečius pasirengusius į sa
vistovų nepriklausomą gyveni
mą. 1917 metais susikuria Uk
rainos tautinė respublika su is
torine sostine Kijevu, o Aust
rijai žlugus 1918 metais įsiku
ria vakarų Ukrainos tautinė 
respublika sux sostine Lvovu. 
1919 metų pradžioje seimai šių 
respublikų nutaria sujungti jas 
į vieną valstybinį kūną. šį. nuta
rimą 1919 m. sausioi 22 d. iškil
mingai paskelbia Kijeve ties So
fijos soboru, kurį pastatė Ukrai
nos kunigaikščiai prieš Bohda- 
no Chmelnickio paini ink Ijj.. Tai 

buvo iškilmingiausia ir džiaugs- 
rfiiilgiausia valanda kiekvieno 
ukrainiečio gyvenime, nes jie 
pamatė atgimusią Ukrainos lair 
svą valstybę. Deja, neilgam gy- 
venimui! C

Ir vėl ėmė lankyti baisios ne
laimės Ukrainą. Valstybė netu
rėjo prieš Lenkiją ir Rusiją 
gamtinių sienų, kairios prideng
tų ją nuo šių amžinųjų Ukrainos 
priešų, kurie visuomet grobiko 
akimis žiurėjo.į Ukrainos der
lingąjį juodžemį ir požeminius 
turtus: žibalą, anglį, geležį, 
druską ir tt. Vėl prasideda ko
va j du frontus — prieš juoda
šimtiškąją ir raudonąją Masko- 
liją ir pirieš Lenkiją. — šiems 
priešams atėjo į talką trečias, 
tai epidemija, kuri negailestin
gai retino ukrainiečių kariuo
menę, kuri narsiai gynė kiek
vieną gimtosios žemės pėdą.

Šie visi priešai buvo galinges
ni negu vienui viena Ukrainos 
tauta, kuri neturėjo nei vieno 
prielankaus ir nesugriuvusio 
kaimyno, kuris noh’s butų leidęs 
per savo žemę ukrainiečiams 
parsigabenti trūkstamų karui ir 
medicinai reikmenų. Ir nepri
klausoma Ukraiiįa žlugo.

Tiesa, vėliauJ buvo sukurta 
taip vadinamoji Ukrainos socia
listinė sovietų respublika, bet 
tai jau ne ukrainiečių tautos 
kurinys. Teni viešpatauja atė
jūnas. Prie šios respublikos,

skvos, ne^fi jungta Kubaniaus 
ir kiti rytiniai Ukrainos kraštai, 
ši neva Ukrainos valstybė suti
ko, kad Rygos sutartimi liko 
sudraskyta ukrainiečių tauta, 
nes užleido Cholmo žemę, Volu- 
inijąi ir Galiciją Lenkijai. Ji da
bar derisi kaip brangiau parda
vus Besarabiją ir Bukoviną 
Rumunijai.

Nežiūrint į vtisa tai, Ukrainos 
tauta nuo kovos už savo laisvę 
neatsisakė; priešingai, dabar 
tikriausiai eina į tokią kovą pa
siruošimas, ir nėr abejonės, kad 
44,000,000 tauta sau nepriklau- 
mybę atgaus.

Mums, lietuviams, Ukrainos 
tauta yra artima ne tik todėl, 
kad mus praeity rišo bendra ko
va prieš lenkus ir didžioji Lie
tuvos kunigaikštija, bet daug 
labiau todėl, kad mes ukrainie-

ukrainiečiai čiuose turėsime sau natūralius
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ir tvirtus talkininkus ir ateity. 
O savo esamuosius ar busimuo
sius talkininkus pravartu arčiau 
pažinti ir jų padėtimi susidomė
ti. [“T—tas”]

Siy dieny liemenes
Nežymi Afrikos valstybė A- 

bisinija, kitaip Etiopija vadina
ma, nesenai! įstojo Tautų Sąjun
goj).

įstodama ji pasižadėjo panai
kinti savo krašte žymiai išsi
plėtusią ir iki šiam laikui buvu
sią baltųjų žmonių (baltao
džių),vergi ją. Mat, šiamAkrašte 
yra įsivyravusi visai savotiška 
tvarka ir dar savptiškesnis se
novės papročiai.

Valdantieji kraštą visuome
nėj shiogsniai laikosi Čia grynai 
žydiškų papročių ir tai vienin
telis, reikia pasakyti, užkampis 
pasaulyje (neskaitant, žinoma, 
Tarybų Rusijos), kur jaučiama 
papročiuose žydų įtaka.

AbisinieČiai savo išorine se
mitiška išvaizda yra visai pana
šus į žydus ir nuo pastarųjų 
skyriasi tuomi, kad jie dar tam
sesni, negu žydai. Jų kunigai 
gieda Dovido psalmes; Maižie- 
šiaus įstatymai privalomi visam 
kraštui. “Akis' už akį, dantis 
už dantį” — toks šio sužydėju- 
sio krašto pagrindinis įstaty
mas. ^Puos žiaurumus jstatim- 
davybės, kuri savaime išplaukia 
iš kalbamo pagrindo, gal kiek 
sušvelnino istorinis Salemono 
asmuo, kurį labai gerbia abisi- 
niečiai.

Mat, žiloje senovėje Įjų kara
lienė Makeda nuvyko >pas Sale- 
mona svečiuosna jo iSmintin jrn- 

mu pasigėrėti. Po to atsilanky
mo, kaip jų šventraštis rodo, 
Makeda susilaukusi sūnaus, ku
ris payeldėjęs Salemono išmintį. 
Nuo to amžiaus Abisinijoje ger
biamas Salemonas ir jo teismai. 
Iki šiam laikui juos ten galima 
užtikti.

Kaip Salemonas, sakysime, 
senovėje išsprendė ginčą, kilusį 
tarp dviejų motinų „ dėl vaiko, 
panašiai nesenai dar miręs cie- 
corius Menelikas išgelbėjo žmo
gų, kuris einant krašto įstaty
mais (akis už akį, dantis už 
dantį), turėjo but nužudytas.

Kaltininkas, mat, įsilipęs į 
aukšto medžio viršūnę piaustė 
šakas. Ir štai jis iš medžio iš
krinta ir žinoma gerai susitren
kia, Bet viena bėda dar ne będa, 
anot žmonių kalbos; nelaimei, 
po medžiu gulėjo pilietis, ku
riam iškritusio iš medžio pjovė
jo visą sunkumą teko pakelti. 
Nelaimingasai dėl šios priežas
ties turėjo numirti, o pirmasis 
pasiliko sveikas. Užmuštojo pi
liečio broliai įteikė karaliui 
skundą, reikalaudami tuo pačiu 
atkeršyti kaltininkui, kitaip sa
kant, jį nužudyti.

“Musų brolis žuvo lai žūna ir 
užmušėjas —gyvastis už gyvas
tį”, tarė jie. Iš jų kalbos gali
mą butų suprasti, kad ir už ne
laimingą atsitikimą reikia užsi
mokėti galva. Išklausęs brolių 
skundą ir kiek pagalvojęs, kara
lius nusprendė:

—Tas viskas gerai, pareiškė 
jo didenybė,- — jūsų noras yra 
teisėtas, todėl privalo būti išpil
dytas.

Kreipdamasis į sargybinius 
jis paliepė:

—Nuveskit tuos brolius, ku
rie trokšta suimtojo mirties, 
prie’ aukščiausio medžio; lai su
lipa jie į viršūnę ir liepkite jiems 
kristi žemyn tiek kartų, iki ne
bus suimtasai kaltininkas nužu
dytas. Pastarasis turės gulėti 
ant žemės.

Žinoma, broliai nesutiko lipti 
į medį bei iš jo kristi, ir tuo by
la pasibaigė. Suimtasai liko pa- 
liuosuotas. Bet čia pasirodė Sa
lemonas XX amžiaus greta sa
votiški ausiu papročių bei įsta
tymų.

Šiaip atrodo Abisinija, nese
nai įstojusi, kaip jau žinome, 
Tautų Sąjungon. —J. V—nas.
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Iš Artimos Praeities
Ramią pasaką audžia senas 

miškas, tęsia, pumpurėliais iš
dabintas, šakas ir pavasario lai
mę aukso spalvomis buria; nu
seko vandens; gi paukščių lakū
nų būriai, naujoms pavasario 
giesmelėms, — stygas jau tai
so...

Nutilo gamta, tik vėjas šla
mėsiu lopšinę niūniuoja; keliasi 
iš savo vygių-lopšių, vis naujos 
ir naujos gėlių galvutės — pra
veria iš miego saldžias, rasotas 
žydrias akis...

Tik nenurimsta žmones. Lyg 
tie pavasario sukilę vandens, vi
sais takais, keliais, skuba-bėga, 
kad net dunda-dejuoja keliai.

Nuo girgždančių ratų, galvijų 
alksnio,. žmonių šukavimo, gar
sai susilieja į vieną baisenybių 
choasą, — pavasarėlio ramybės 
ratą ardo...

Iš kiekvienų namų, per pa
verstas duris — nuogų sienų 
tuštybę žeria; ir namai atrodo 
lyg — ramus lavonai, kurių gy
vybės sielos nuskrido kur tai to
li, toli į berybės kraštą...

Iš kiemų išvažiuoja eilės pri
krautų vežimų; eina vargdami, 
aimanuodami žmonės, varo gal
vijų būrius j kelią, kad tik to-

žegnojasi ir lenkia galvas bo
belės ir nušvinta jų veidai, tie
siog vaikišku,, džiaugsmu —tai 
vėl apsiniaukia lyg netikėdamos, 
kad baisioji šmėkla nuėjo; išny
ko pavojus — ramume pasinėru- 
sios vėl galės snausti, po šiau
dinės bakūžės pastoge.

Taip netikėta, rodos, šviesioji 
žinia — tiek laiko su ghisru, 
durnais,- žiaurumu piktu ėjo bai
sioji šinėkla pirmyn.

Po tylius, javais liūliuojančius 
laukus įniršę žmonės, liedami 
kraują, kovojo. Ir štai dabar 
viskas nuslinko tolyn — i kitus 
tolimesnius laukus, pievas...

1 Tolyn, tolyn neslinko,
į kitas pievaš, laukus, 
bakužių darželius.

“Tolyn nuo musų,—
kad tik tolyn!’...

šnibžda išblyškusių veidų lupos. 
Šiandien tik, su vėjo verksmu 
ir lietaus lašais, tolimu griaus
mu, skamba šūviai.

Tyliai lenkiasi žmonių galvos 
—buriąs kalbasi; nušvinta vei
dai —ir vėl susiraukia.

Iš trobų užkampio ’ pasirodo 
burys,kareivių raitelių; paskui 
juos eilė girgždančių vežimų.

Įdomumu apimtos žmonių

šviesios dalies ramus sapnai 
pavasario laimėk

Liūdnų durnų juosta audžia, ' 
plonus siūlus verpia
Tik ne gelsvųjų linužėlių, 

bet ilgesio sunkių minčių...
Kur pakrypusi bakūžė, po šiam 
diniu stogu, ant upelio kranto 
stovi,—

Tyliai, tyliai slenka liudnoš 
dainos aidas, linguoja tolimos 
giružės šakos, javų varpos siu* 
buoja ir supa...

IV i
Snieguolės •

Tyliai krinta, iš aukšto apsi
niaukusio dangaus, mažos, bal
tos sniego žvaigždelės; linguoja, 
siūbuoja, lyg baltų gėlių lape
liai ; krinta dengia visus.

Lyg, rodos, ten, kur tai, be
rybės aukštumoje stovi tyli, brfl- 
ta ramybės deivė, t rauna baltų 
gėlių lapelius rauna—meta že
myn..^

Lapeliai, oro bangose, siūbuo
ja, linguoja ir baltojo sniego 
žvaigždelėmis dengia sušalusią 
iš rūpesčių susiraukšlėjusią, 
juodąją žemę...

Raudonojo žmonių kraujo 
pratiškusius šaltinius...

šmotelis —šviesų, tylų svajonių 
sapną: buria; ir rodosi jam, kad 
tėvučio sode, tyliai lenkiasi vyš
naičių baltos gėlės... rodosi, kie
no tai mielas brangus veidas 
šnibžda paskutinius žodelius ir 
žiba ašarotos mėlynos akys ir 
močiutės rauda sleuką per rašo-: 
tąjį langą, prie senojo kryžiaus...1

Krinta mažos, baltutės sniego > 
žvaigždelės ....... ..........................

Kieme pilna balnotų žirgų, ka- 
nuolių, vežimų. Pasidaro klai
ku, nejauku. — Tayo gimtines 
senas, samanotas namas ir ly£ 
svetimas. Ir džiaugmas ir bai
mė mainosi sieloj.

—Gyvis, I gyvis — sušunka 
pempė. ' .

—Gyvis—atkartoji /ir pasi- 
žvalgai aplink, štai, ten sode po 
obele, kas tai baltuoja — tai ką

V
Už Raseinių prie Dubysos de

juoja nuo kanuolių griausmo 
kalnai; išraustos medžių šaknys 
žiūrėdamos j amžiais neregėtąją 
saulę dejuoja, gi Dubysos ban
gos neramios kraujuotos šimtus 
jaunų lavonų neša tolyn, kur 
iškilmingai varydamas savo ne
ramius vandenis, Nemunas į ju
rą keliauja.

Seni žmonės sako, kad kas pa
vasarį reikalauja Dubysa aukos 
ir ją neša šviesveidžiui Nemunė
liui —■ kag pavasarį kas nors tu
ri gauti ramų atilsį jos vandens 
dugne. Bet šiandien kaip sku
biai bėga kraujuotosios bangos, 
kaip daug aukų neša ir neša 
Dubysa.

Kaujasi berneliai priešai — 
broliai, o Dubysa lygiai Visus 
glaudžia ir liūliuojant gilun Ne- 
miunėlin neša.

Dejuoja pakrančių kalnai ir 
randa sesutės išmintų rūtų dar-

tik nugenėtas kryžius; tolumo
je kitas, jauke1 trečias; darže 
neužkasti arklių.lavonai. — Tai 
karo lauko liekanos. ,

i Tavo senas nanąas -y-, sužeis
tas : numuštas kaminas ir stogų 
■.dalis, gi sienos dagstyte pridags- 
Jtytos kulipkų ir granatų ske
veldrų. čia vaikščiojo mirtis su 
dalgiu; ėjo nukeliavo viską pa
liesdama — Štai obelų šakos, 
viršūnės sulaužytos; daržely, 
sumintos, sutryptos gėlės.

—Tu gi, senuoli, gyvas likai!
—Gyvas, gyvas — atkartojo 

pempė sveikindama senąjį na
mą, ir— jau jam nebaisus sve- 
čiai-atėjunai.

Gyvas, gyvas. Ir džiaugsmo 
bangos banguoja, plaukia sie
loj...

Per išbalusį, liesų j į moteriš
kės veidą rėdi dvi skaisčios aša
ros,—redėjo, sustojo, lyg rasos, 
krištoliniąį lašai, ir lyg/ko tai 
laukia. Rodos, rėdės, per gyve
nimo raukšlėmis-išvagotą j į vei
dą—ir niekad begalės nurėdėti.

Senis pakelia galvą —ir kiek 
bevilčio skausmo matyti jo sie
los atspindy—akyse!..

Visas ilgas vargingas gyveni
mas,' rodos, jam virto perniek; 
jis gyvenimui neturi naujųjų 
jėgų iP.vien tyli, beviltė apatija 
jo žilą,'galvą ramina. Čia ir ten 
tolumoje, kur dabar vien apka- 
sųi grioviai, — tai jo ranka aria
moji, žemelė, jo keltini pūdymė
liai ir kas gi dabar juos atkels?., 
čia ant upės krantelio kitą syk 
trobelė stovėjo, vyšnaičių sode
ly gegutė kukavo,.o motinėlė 
žila sengalvėlė augino du bijū
nėliu, du jaunu smarkiu saka
lėliu, du savo senatvės ramste
liu—brangiu šuneliu.

Ir kur jie dabar?..
Kokie juodvarniai kokioj šale

lėj jQ kaulus nešioja?..
Iš kokios šalies atplaukė ta 

baisioji iš pamatų suardžius! 
pasaulio ramumą karo audra. Ji

suardė ir tų dviejų senelių gyve
ninio siūlo gijas — atėmė jiems 
paskutinės vilties paguodą...

Aplinkui griuvėsiai, pelenai... 
Ir jie—tai gyvenimo griuvėsiai, 
nėr jiems paguodos, ramaus sau
lėlydžio, — senatvės vakaro; be
vilčiai lenkia senas galvas tarpe 
griuvėsiu ir rudens vėjas drasko 
žilus juodviejų plaukus; o aky
se žiba po dvi sunki ašari ir ty
liai rieda per raukšlių išartuo
sius veidus...

Slegiančios sutemos dengia: 
išdraskytus apkasus, pievas, 
laukus ir du bevilčiam skausme 
sėdinčiu seniu-. ’

* W I 'z'.t
O karo audra sukelta turtingų 

pasaulio valdonų geisi nata' — 
keiksmą ir skausmą pasauly pa
liko!..

MECENTAI

—Kodėl nebesigirdi jūsų kai- 
mynkos dainuojant? '

—Matote, ji mųips tiek įky
rėjo, jog visi jos kaimynai su- 

jmetė reikiamą sumą pinigų* 
'kad pasiųsti ją užsienin dainuo-} 
ti. Gal nebegrįš.

VII
Prie upės kranto, taip griovių 

senų apkasų, du seneliai pasi
lenkę rymo.

lyn, tolyn... į kelią...
0 keliai, lyg vandens banguo

ja, plaukia...
K Lyg nuo bla’vaus oro, iš tolo, 

už giružės, perkūnas baisiu 
griausmu gaudžia — tai griaus
mas kanolių, šūvių ir baili mir
ties šmėkla baugina visus; veja 
tas minias tolyn ir tolyn...

Temsta dienos šviesa ir švin
ta ugninė, eilė gaisrų...

O žmonės vis bėga, skubina, 
eina...

Tik sunkiai dejuoja miškas 
arųžių ramumą praradęs, gi su
pykęs, įniršęs vėsulas lenkia, 
drasko šakas; su kiekvieno šū
vio garsu sudreba aukštos me
džių viršūnės —šiurpulys krato 
dailius liemenius...

O žemė dunda, dunda, dejuo
ja. Ir verkia žiedų akelėmis, 
rasos ašaromis

Žolė,
—Verkia pavasario ramumo 

laimes nustojus.

II

Smarkus rudens vėjas rauna 
paskutinius, geltonus lapus; 
rauna ir ūždamas, dejuodamas 
—suka, maišo purvynėj, tai vėl 
nešu tolyn. Gi dideli krištuoli- 
niai lietaus lašai, lyg nesuspėju
sios nuvedėti ašaros, supas ant 
nuogųjų šakų, žmones, po vi
sam iš bažnyčios išėję, išsisklai
dė po limpantį, juodą kelio pur
vyną ii — sustojo būriais: lin
guoja galvomis, šneka, lyg nusi
gandę,— patyliais, kreipia gal
vas į vakarus — iš kur, lyg 
griausmo aidas girdisi šūvių 
balsai. Vienam, antram kokia 
tai viltimi sušvinta veidas—tai 
vėl rūpesčiu susiraukia.

Tokia baisi buvo naktis: ūž
iančių kanuolių balsai — kaip 
juoda pragaro bedugnė; aplink 
gi švietė gaisrų žaibai. Vakar, 
užvakar iš vakarų bėgo žmonių 
būriai: aimanavo verkė ir pur
vini, dieną, naktį, dejavo kely. 
Jodinėjo tai vieni tai kiti- žval
gai. O žinios, tamsios juodos 
žinios, lyg paukščiai, užskleidu- 
siog tamsius, slegiančius spar
nus—skraido, slinko viena po 
kitos... \

žmonės susikūprinę traukėsi 
į .savąsias pastoges, o baisioji 
šmėkla, su gaisrų durnais, viską 
užgobdama * ėjo artyn, vis ar
tyn../-' ?

Ir štai dabar, po ūžiančios 
naktelės—>pasklido .šviesi, kaip 
žaibas, žinia ir lėkė bėgo: su vė
ju, lietus ašarėlėm ir verkian
čiais lapais.

akys kreipias į juos.
Sielose buriąs jausmai
Kyla,—nyksta, kyla

Tai tie sužeistieji, miršta, tie 
kurie kitų reikalus gindami pa
dėjo savo gyvybę...

Savo krauju, savo kančia jie 
nupirko vien tik laikiną ramybę 
tiems laukams ir bakūžėms. Ir 
galės čia palikę ramiai miegoti 
—bet...

per kėlės tik naktis...
Tylu, tylu aplink pasidarė, tik 

slenką eilės vėžinių, iš kurių de
javimo atb^siai kyla.

Ten kely mirę —guli ramiai...
Tylu, taip tylu aplink.
Tik ašaromis žiba akys.
Jausmų būriai sielose kyla ir 

nardo. .'
Gi verkiančiųjų moterėlių lu

pos šnibžda tyliąją raudą.
“.0 Dieve!... Dieve.
Visi jie, motušių senelių au

ginti, slauginti. •
Jauni dobilėliai, smarkus sa

kalėliai, galveles suglaudė”...
Kaip juros bangos sunkus 

slegiantis atsidūsėjimas slenka, 
lyg, rodos, visos sielos susilieja 
į vieną kenčiantį, milžino, ga
liūno sielų sielos skausmą...

O vėjas; švilpia, dejuoja, ne
ša, rauna paskutinius pageltu
sius lapus; ir linguoja, siūbuoja, 
krištolinės ašaros ant nuogųjų 
medžių šakų...

> UI
Daina

Tarp siūbuojančių, pageltusio 
vasarojaus, laukų joja būrelis 
kareivių žvalgų.

Besislepianti vakaruose sau
lutė apšviečia tamsius dulkėtus 
veidus, — kažin kokiu budėsiu 
ir povargiu žiba akys, o prakaito 
lašai skverbiasi, » krinta.

O iš krūtinių gelmės kyla, 
slenka plaukia daina.

Ir, rodos, budi draug su jo tie 
nenupiauti, išbirę javai ir gęs- 
tantieji saulės spinduliai. O 
slenkantieji debesėliai, lyg, ro
dos, sustojo ir klausos, kad kas 
nenuneštų jos žodžių tolyn... 

r- Kur išlydėjus sūnų rauda 
motušė, kur taip pat, kaip čia- 
byra liepianti javai, be priovė- 
jo svyra — -rudenėlio laukia.

Tyliai lenkias, tyliai svyra, 
su-vėjeliu rauda, — kur ifiergy- 
tė,*gėles skina vainikėlį: pina, 
laukia'ilgisi bernelio.

per nakteles verkia.
Klausia tolimų žvaigždelių kur 
dalužė lemia, kur toj liudėsio 
balelėj, jos laimužė skirta?...

Gyvus—lavonus... •
Ramius—kariaujančius...

Lygiai dengia visus. Lygiai 
dengia šiaudines pastoges, rū
mus, griuvėsius, laukus ir pie
vas, miestus...

Priešus—savuosius
Lygiai dengia...

Lyg ir apsnūdęs, tik ką prabė
gusio mūšio laukas. Dengia jį 

i baltos sniego žvaigždelės. Ir ro
dosi, eina, per sniego pusnynus, 
mirtis—ramintoja.

Gi dejuonių balsai susilieja į 
vieną didelę, begalinę skausmo 
raudą...

Vaikštinėja žmonės, lenkiasi 
prie lavonų—ieško gyvybės. Ant 
jų krūtinių ir rankų žiba rau
doni kryžiai.

Jau nuslinko mušis tolyn... 
Šūvių balsai susiliejo į griaus
mo choasą, o durnai atrodo mig
la, debesimis. Aiprimo, nutilo 
žmonių sielose žvėriškas įnirši
mas.

Tyliai krinta baltučio sniego 
žvaigždelės.

Pradeda atbusti užšalusiose 
sielose jausmai.

Už ką?... Kodėl?..
Brolis prieš brolį?!..
Mylėk... šnibžda sniego žvai

gždeles, lyg baltosios gėlės, kil
niąsias mintis.

Neša vėjas tolimus, šaltus žo
džius

Kariauk!
Užmušinėk brolius...
Už ką?!..

Kodėl ?..
Ir rodos, iškils, milžinišku 

jausmu, žodis
Tėvynė;

Suliepsnos sielos, akys nušvis— 
bet ne, oi ne!...

Tėvynė...
•Argi grįžtų senovės laikai?
Argi reiktų kovoti už savo 

liuosybę, už gerovę, tėvučių že
melės...

—Liejas kraujas, krinta gal
vos jaunuolių už gobšumą sveti
mų jiems žmonių, — už jų lai
mę, ramybę, turtus jie deda sa
vo gyvybes.

Tyliai krinta, vangiuojas bal
tos mažutės sniego žvaigždelės; 
mažutės gėlės—žvaigždelės.

Ir kiekviena baltutė gėlė neša 
ątminimų gaujas, žadina siela, 
ramina... /'

Štai, vienas^atsiiueiia šviesias 
kūdikystės dienas,.-rb kuomet 
draugų būry snieginius laužus,- 
pilis statė; Kitam ant, priešmir
tine agonija, suraukto veido 
nukritęs, baltąja gėle, sniego

želius, rauda ramumo šviesaus 
ir mini, kad gal kur toli neša 
taip pat vandenėlis jų brolius, 
bernelius

Jaunus dobilėlius;
Sakalėlių rauda, kur nunešė 

vėtra *
svetimon šalin kautis.

VI
Vėsula praūžė, prašvilpė, — 

nulėkė tolyn. Nuo šūvių griaus
mo dreba dar žertiė,—bet griaus
mas nustojo bauginęs.

Patyliais dairydamasis ap
link, kaip vagis, grįžti atgal į 
namu$.

Durys pravertos, girdis kal
bančių žmonių balsai, — nepa
žįstami svetimi žodžiai; nepa
žįstami žmonės sėdi, valgo — 
šeimininkauja tavo namuose.

.......... 1 . ■n

Rusiškos ir Turkiškos 
Maudynės

Atdaros dieną ir naktį.
Vanos, lietaus ir manu druskos 

maudynes. Ruimai ir lovos dėl 
nakvynes. Didelis pradas dėl 
plaukymo.

Specialčs rusiškos maudynės dėl 
moterų serOdoms.

Z. SAPERSTEIN & SONS 
Savininkai

1115-17 So. Paulina St.
Tarpe Taylor ir Roosevelt Rd.

Phvne VVeHl 1511 Chicugo, III.

BALTIJOS 
AMERIKOS 

LINIJA
l LIETUVA 

PER KLAIPĖDA 
Laivas “Lituania”

1-mą Spalio

Laivas “Estonia”
22-rą Spalio

Jį

3-čia kliasa į Klaipė
dą $107.ą0 

3-čia kliasa į Kau
ną $107.50

Apart karės taksų.
Atskiros kajutos su 2, 4, 6 ir 8 

lovoms dėl mažų ir didelių šeimy
nų. . :

Švarumas ir patogumas; Malo
nus patarnavimas; Geras maistas; 
Krutomi paveikslai.

Kreipkitės prie savo agentų, ar
ba j

Baltic America Line
120 N. La Šalie Str., Chicugo, III.

9 Broadway, 
New York City

Boulevard 6:O So. Halsted^t

TRYS DIENOS LAIKAI

SVEIKATA

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tašviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangų*.

KODĖL?
1) — RYTAS -»
2) — PIETUS —
8) — VAKARAS

TODĖL, KAD:
Dięiia be ryto, žmogus be Salutaro

7, negali būt! ,* ,s ? .
■•/ 1) — Salutaras.priduoda.' apetitą;

2) —' Salutaras vidurius išvalo;
8) '— Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

LUFOTOGRAiFAS 
feS/ I • -- !
įIAa ’.fekųiimas mano įgytas Z 
į įfperiš metu, visus darbus 7

i ». Ji ■ i « . ... ... 4 . .. a-

THE GLOBĖ MUTUAL LITE INSURANCE 
COMPANY OF GHtGAGO ILLINOIS 

431 So. Dearborn St.

Pelno už 1923 metus iki pat paskutinės savaitės, 
subatoje, spalio 27, 1923, už 43 savaites

Pelnas už apdraudą in force .... 78 *4 nuošimčių
Pelnas už assets......................... 33 nuošimčių
Pelnas už nuošimčius...................27 nuočimčiai
Pelnas už įplaukas.......................22 nuošimčiai
Abėlnai pelno.............................. 41 nuošimtis

* Reikalavimai išmokami per Radio, telegra
fu, special delivery.

T. F. BARRY, Prezidentas
Generalis manageris ir įsteigėjas

±

ARČIAUSIAI PRIE ŠIRDIES KIEKVIENO ZMO 
GAUS YRA JO PATIES ŠEIMYNA

•S

V-,-< ....,
i

Didysis Ofisas 1530 N. Rohey Street, 
, ČHięAGO, ILLINOIS

:Z"/?'7 SKYRIAI
1206 Centui y Buiiding,
(’LEVELAN'D, OHĮO. 
Vedėjas, T. P./Gaje^rski.
620 Nicholas Bldg., 
TOLEDO, OHIO.

•' Vedėjas J. Eorecki.

Todėl tikslas kiekvieno musų yra pagalvoti iš anksto apie lai, 
kad musų šeimyna nekentėtų nedatekiiu.

Pervėlu yra inislyti apie apsisaugojimą, kuomet jau ateina liga. 
Reikia apie tai pagalvoti dabar, kuomet esate sveikas ir apsau
goti save geroje ir atsakoiningoje apdraudos kompanijoje, kaip 

RROVIDERS LIFE.
šeimynos tėvas negali būti lengvatikis ir gyventi diena iš dienos 
be tikslo/'O jei iki šiol dar neturite jokios šeimynos, lai gyveni
me turite kokj nors tikslą, turite ką nors artimą, kam norėtumėt 

1M> mirčiai turtą palikti.
Apsidraudimo dokumentus galite gauti pagal jūsų išgale ir norą 
iš vienos didžiausių apdraudos kompanijų, PROVIDERS LIFE. 
PASTABA: Turime dar keletą vietų dėl vyrų ir merginų, ku
rie gali tapti kaipo agentai MICIIIGAN, O11IO ir ILLINOIS. 
Patyrimas nereikalingas. Išmokinsime jumis, kaip per keletą 
valandų, vakarais’ arba subatoje po pietų, uždirbti daugiau pi
nigų nuošimčiais, negu uždirbate per visą dieną kur nors dirb
damas. 'Paipgi įeikia agentų visąm 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

hua B H B1S B B B S! .*?. K « H! *' « S K B fe K B 9 B ■ ■ B

454 Book nidg., 
DETBOn. MICIIIGAN 
Vedėjas A. Keska.
Rm. 10 Victor Bldg. 
225 Collinsville Avė.
E. ST. LOUIS, ILL. 
' edejas J. Loi'sk.

■
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SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Slogos yra labiausia, prasiplati
nusi liga.

IR TAIP BLOGAI IR TAIP 
NEGERAI

Chicagos sveikatos departa
mento savaitiniame biuletine 
paduodama įdomių žinių apie 
slogas. Kadangi nuo slogų nėra 
liuesas beveik nė vienas žmo
gus, tai bus pravartu susipa
žinti, kaip nuo jų apsisaugoti, 
žemiau telpa minėtojo biuletino 
turinio atpasakojimas.

Vidutiniškai imant, kiekvie
nas musų (įskaitant ir vaikus) 
apserga bent du kartu slogomis. 
Slogos yra labiausia prasiplati

nusi liga. Jokia kita liga žmo
nės tiek daug neserga, kaip 
“šalčio pagavimu” (slogomis).

Tačiau paprastas pilietis į tą 
ligą yra pratęs pro pirštus žiū
rėti. Slogoms didelės svarbos 
nepjiduodama. O tai todėl, kad 
apie tą ligą žmonės visai mažai 
težino. Nevienas gal nusistebės 
išgirdęs, jog slogos yra apkre
čiama liga, kuri kaltais priren
gia dirvą plaučių uždegimui ir 
kitoms pavojingoms ligoms.
Chicagiečių nuostoliai dėl slogų

Slogos /neša didžiausių nuo
stolių. Pavyzdžiui, vien tik Chi- 
cagos piliečiai *' 'Kas pietai turi 
milžiniškų nuostolių dėl >slogų. 
O tai tuoj paaiškės. Chicagoje 
randasi apie trys milionai gy
ventojų. Prileisdami, kad kiek
vienas pilietis serga “šalčiu” du 
katttu metams, mes gauname še
šis milionus susirgimų. Apie 
viena ketvirtoji dalis (t. y. 1,- 
500,000) tų susirgimų tęsiasi 
maždaug porą dienų. Tuo budu 
Chicago praranda apie 3,000, 
000 darbo dienų. Skaitant, kad 
dienai uždirbama penki dole
riai, mes gauname $7,500,000. 
Tuo budu kas metai slogos pa-

• daro Chicagai milžiniškų nuo
stolių, kurie siekia milionus do
lerių.

O tuo tarpu daugelyje atvejų 
slogų butų galima išvengti.

Kodėl slogomis daugiausia ser
gama žiemą.

Slogos labiausia platjinai(i 
žiemų, kuomet žmonės pradeda 
uždarinėti langus ir šildyti pa
muš. Žiemą žmonės paprastai 
<langiau laiko praleidžia viduje, 
kur oras tankiausia yra sutrėk
tas. Maža to, kaipo taisyklė, oras 
viduje yra perdaug sausas. Gi 
drėgnumo stoka pa'krigdo nosies 
ir gerklės gleivėtų plėvių funk
cijas. Plėvių skysčiai (kurie tu
ri antiseptinių ypatybių) greit 
džiuna. O 
dirvą ligų perams.

Slogas gamina ta)n 
bakterijos, kurios 
į nosį ir gerklę. Mes 
suomet užsikrečiamo 
Slogos labai limpa, 
gomis sergantiems 
butų nesimaišyti tarp žmonių, 
ale pasilikti vienai kitai dienai 
namie. Reikia 4 atsiminti, kad 
nors slogos pačios savaime nėra 
pavojingos,. tačiau jos tankiai 
yra priežastimi pavojingesnėms 
ligoms. Pereitais metais Chica- 
goje miĘė nuo plaučių uždegimo 
3,711 žmonių. Daugelis miru
siųjų gavo plaučių uždegimą to
dėl, kad jie užleido slogas.

Kaip apsikrėčiama slogomis.
.Slogomis tankiausia apsikre

čiama besisveikinant. Tai -skam
ba gan keistai. Bet taip yra. 
žmogus, kuris turi “šaltį’*, pa
prastai’ kosti ir čiaudi. Čiaudė
damas jis uždengia burną ran
ka. Tilo budū'JigOs'perai pasilie
ka tint' rankų? \ Besisveikinda
mas jis perduoda\ ligą kitam. 
Ą^ntra vertus, 'sergančiam žmo
gių prisieina gan dažnai Snosis 
šnypšti. Tatai irgi prisideda prie 
to, jog slogų bakterijos pasilie

tai prirengia gerą

tikros 
susimeta 

beveik vi- 
s togomis. 

Todėl slo- 
geriausia

ka ant rankų ir yra perduoda
mos kitiems žmonėms besisvei
kinant. Štai kodėl slogomis ser
gantiems žmonėms butų geriau
sia pasilikti namie iki pasveiki
mo. Tuo budu “šalčių” pagavi
mai žymiai susimažintų.

Slogų simptomai.
Slogomis sergantis žmogus 

pradeda jausti nuovargį, ir šal
tį. Nosyje, kaip juokdariai sa
ko, prasideda atodrėgis. Prisiei
na nuolat nosį šnypšti. Kartais 
kankina kosulys, bet tai ne vi
suomet. Kaikada temperatūra 
kiek pakyla. Sloga gali • tęstis 
nuo poros dienų iki kelių savai
čių.

Susirgus slogomis geriausia 
gulti į lovą. Reikia taipgi žiūrė
ti, kad kambarys butų gerai iš
vėdintas, ir oras jamie nebūtų 
perdaug sausas. Yra geras daly
kas žiemos metu ant radiatorio 
laikyti kokį nors indą su vande
niu. Tatai suteikia kambario o- 
rui reikiamo drėgnumo.

Reikia pasakyti, kad žiemą 
ypač daug vaikų apsikrėčia “šal
čiu” mokyklose. Geriausia ser
gančių vaikų neleisti į mokyk
lą. Tuo bus apsaugoti ne tik 
kiti vaikai nuo apkrėtimo slogo
mis, ale ir sergantieji greičiau 
pasveiks.
Naujas būdas slogoms gydyti.

Medicina nuolat suranda nau
jų būdų ligas gydyti. Pastaruo
ju laiku daug yra rašoma ir kal
bama apie slogų gydymą pagal
bi chlorio dujų. Prieš kiek laiko 
tuo budu buvo gydoma prezi
dentas Coolidge, jo žmona, karo 
sekretorius, senatoriai, kongreš- 
manai, etc.

Prie tos rųšies gydymo pra
platinimo labiausia prisidėjo ar
mijos daktarai Edward B. Ved-

der ir Herold P. Sawyer. Pir
mas badymas ant plačios ska
lės buvo padarytas Perry karei
vių stovykloje, kur slogomis 
sirgo 50 žmionių. Bėgiu 24 va
landų jie visi pasveiko.

Tolimesni daktarų Vtedder ir 
Sawyer tyrimai parodė, jog 
71.4% iš 931 susirgimo į vienų 
dienų, visiškai pasveiko, o liku
siųjų sveikata irgi žymiai page
rėjo. x
i < i .

Kaip chlorio dujomis gydoma
: Vartojama keletas būdų, gy

dymui slogų chlorio pagalba. 
Dabar daroma specialių prietai-i- 
sų, kuriuos kiekvienas daktaras 
gali turėti savo ofise. , Tokiu 
prietaisu sumaišoma oras su 
chlorio dujomis, ir tas mišinys 
duodama ligoniui kvėpuoti. Ta
čiau ligoninėse, kur sergančių 
yra daug, paprastai įrengiama 
atatinkamas kambarys, nuo 1,- 
000 iki 5,000 kubinių pėdų tū
rio. Į tokį kambarį suguldo
ma iki 40.ligonių. Tame kam
baryje oras yra sumaišytas rei
kiamoje proporcijoje su chlorio 
dujomis.

Chicaga gali pasigirti geriau
siai įrengtu kambariu slogų gy
dymui. Tų kambarį tuiri įsikū
ręs Iroųuois Memonal Hospital, 
23 N. Market st. Ligoninė nuo 
2 vai. po pietų iki 3 vai. leidžia 
daktarams atsigabenti savo pa
cientus gydymui.

Biuletine reiškiama ta nuo
monė, jog laikui bėgant mokyk
los-, teatrai, bažnyčios, ’etc. irgi 
įsitaisys aparatą chlorio dujų 
gaminimui. Ypač tai butų pra
vartu laike “šalčio” (slogų) 
epidemijų. Jeigu tose įstaigose 
oras butų atskiedžiamas su chlo
rio dujomis, tai slogų epidemi
joms butų užkertamas kelias.

—Tai gan netikėtai, ar nė? 
Aš nesuprantu, kaip galima te
kėti už vyro, sy kuriuo susipa
žinai tik ririeš dvi snvaiti. \

—O aš nesuprantu, kaip mer-į 
gina gali tekėti už' vyro, kurį; 
ji pažino per daugeli mėtų.

PO SUNKIOS 
, OPERACIJOS

Wilke negalėjo atgau
ti sjivo sveikatos kol ji 
nepradėjo vartoti Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable 
Compound.

Mrs.

Jusy buvęs senas
Prietelis Patarėjas

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

LEIBOWITZ
. • !Persikėlė į naują vietą ’ 

Valandos nuo 12 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

2347 W. North Avė.
Kampas Westem Avė. 

CHICAGO, ILL.
Valo, prosina vyrų ir moterų j 

drabužius.

H

■■iU... . . . . .. ...
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.

ULŠONS 
įFashion i fe STORE

istedSt
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Vien tik Lietuvių Krautuvė

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
BERENGARIA AQUITANIA

MAURETANIA
(per Cherbourgą ar Southainptoną) 

—o—
Iš Lietuvos į Ameriką

JEI manote parsitraukti gimines 
iš Lietuvos, vietas užsakykit da
bar. Musų ofisas Lietuvoje suteiks 
jiems pagelbą ir rodą. Visi trečios 
klesos keleiviai turi atskirus kam
barius, kuogeriausias švarumas ir 
maistas. Smulk
menų klauskis vie 
tos agento arba

CUNARD LINE
140 N. Dearborn St., Chicago, III.

|

*

9-7.

DR. DEAN
SPECIALISTAS

189 North Clark St.,
Valandos

Nedėlioj 9-1 
Visos papras
tos ir užsisenė- 
jusios ' ligos vy
rų, moterų, gy
domos greit ir 
pigiai, 
kraujo, 
skilvio,’

Ligos: 
odos, 

kruti
nės, širdies, ink 
stų, 
mas, 
mas, 

goiteris. Patarimas dykai.

nerviugu- 
apkurti- 
kataras,

Skausmai, 
mėšlungis

neuralgija ir reumatiškas 
galimai negali pasirodyti, 
kur tokiuose atsitikimuo
se yra vartojamas

SEVERAS 
GOTHARDOL.

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, tiiomet prasideda kentėji
mas.

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

DR. TAFT
1555 West R oos e vėl t Road 

Ofiso valandos nuo 9 iki 11 ryto 
Phone Canal 3457

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti ?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius tai

kus
Ar atmintis po truputi mažąja?
Ar akys opios šviesai ?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trecio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos ruų 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimami ligonių

Lietuvių Dentistas patai* 
naus geriau

Traukimas dantų be akanama. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojamo visą aavo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite sava 
dantis, kad nekenkiu jūsų sveikatai.

1545 West 471 k Street, .Jį y* 
Netoli Ashland Avė.

Rochester, Minnesota. — “Aš turė
jau labai svarbią operaciją ir išrodė, 

kad aš negalėsiu 
atgauti savo svei
katos po jos. Aš 
kentėjau nuo skau
smų beveik nuolat. 
Mano sesuo atva
žiavo pagelbėti 
man ir ji vartojo 
Lydia E. Pink
liam’s Vegetable 
Compound nuo nėr 
vingumo ir nusilp- 

______________ _ nėjimo. Ji davė 
man jų paragauti ir į keletą dienų 
aš pradėjau jaustis geriau. I porą sa
vaičių aš beveik nepažinau savęs ir 
po išvartojimo keletą butelių aš at
sikėliau ir pradėjau dirbti apie na
mus. Aš dabar esu sveika ir stipri, 
bet aš jas ir dar vartoju. Yra man 
malonumas pranešti jums apie tai ir 
aš norėčiau, kad daugelis moterų ku
rios kenčia, kaip 4iš kentėjau, dasiži- 
notų apie jūsų gyduoles. Aš suteik
siu visas- informacijas link jų kokias 
žinosiu”. — Mrs. James Wilke, 933 
E. Center St., Rochester, Minu.

Atminkite, Vegetable Compound tu
ri rekordą per penkiasdešimts metų 
patarnavimo ir tūkstančiai moterų gi
ria jas taip kaip Mrs. Wilkr.

Lydia E. Pinkham’s Privątiška 
Text-knyga apie “Ailments Peculiar 
to Women” bus atsiųsta jums dykai 
pareikalavus. Rašykite pas Lydia E. 
Pinkham Medicine Company, Lynn, 
Mass.

žinosiu”.

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 būt atsargus ir atei
tyj padaro daug blogo,/ 
Šiandie jum yra reikalinga pasi
matyt su ' chiropraktoriu ir buk 
sveikas.

Dr C Yucius, D C., Ph. G. 
2159 — 21st St. ir Leavitt, Chicago 
Vai. nuo 10 iki 1; 5 iki 8 vai. vak.

Telefonas Roosevclt 8185 
Rezidencija Brunsvvick 4887

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
1545 W. 47th St., 

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS

Reumatizmas sausite
Nesikankykite savęs siaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mum® šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEL. 
KATOS”. augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

Jusliu Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

DOROTHY STYIE SHOP
3401 So. Halsted St.

PRANEŠIMAS
ir.

Mes turime pilną pa-
Visiems musų kostumeriams 
darugams. 
sirinkimą šiam sezonui: kautų, 
sveterių, dresių. Geriausio mate- 
riolo ir vėliausių stylių. Taipgi 
vaikų kautai ir dreses. Musų par
davinėtojas: Marie Jocius ir FraiT- 
ces Burba ,maloniai parodys jums 
musų atidarymą rudeninio išpar
davimo tavorus.

Dorothy Style Shop
3401 So. Halsted St.

•• LITTLE -
i SPINOGPAPHS

Tas kuris nenori turėti fi 
trubelių, neprivalo /J 
gimti.
Protingi žmonės tai 

žino ir būdami protin
gi, jie pavartoja savo 
protą, kad sumažinus 
savo trubelius.

Vienas būdas sdma- 
žinimui trubelių gyve
nime; reikia atsilan
kyti pas Chiropractor 
kuomet jus sergate — 
ir lai jis pagelbsti at
gauti jūsų sveikatą.

JllS*~gL?|
Galite Būti Išgydytas

Ar sergate ? Mes jums pagelbė- 
sime. Patarimas dykai ar jus čia 
gydysites, ar ne, Kokia yra jūsų 
liga ? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? At 
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 iį 
mažai sveriate ? Ar kenčiate' nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iš ry
to, galvosūki, apsivęįMsį liežuvį ? 
Prašalinkit nervih|l*iimą — apsi- 
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus. Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima- 
tykite su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski
. ir Schweers

. . . > Ofisas
1112-1114 Milwaukee Av.

Tol. 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.

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- 
sisenėjusiu ligų arba-negalėjimų, gali 
jasinaudoti ta nužeminta' gydymo 
caina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
)atį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
cėtumet paprastą kainą. Gydymas 
igų yra specialumas mano viso gy

venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

Daktaras dėl vyrų
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodyifi’as 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti, 
taip ?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison St.

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. Wuaartnano bat. 
dymai ju«ų krnujo, ar mikronkopini» egzami 
navitnas jūsų slaptybių atiranda, ar Juh esat* 
liuosas nuo ligoa, ar ne. Persitikrinki! 1 Gyvas 
tie yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujai 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktikų medi
cinoje ligos lig&iol skaitomus uejveikiamomis, 
lengvai pasiduoda ii tam moksliškam gydyme 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visut 
vėliausius serumus, čiepus., antitok- <■ balt- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles it 
vėliausius ir geriausius budus gydymui ulat 
genėjusių negalių. Stok prie buriu dėkingu už 
ganėdintų pači jautų, kurie plaukte plaukia ) 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo 
,nu dėl dyka apiiurėjimo ir slapto egzaminą 
vlmo.

X—RAY EGZAMINACIJA $1
Nelauk lig paskutinių dienų, kač 

dėl 'perdaug svieto mano ofise nega 
ėtumet pasikalbėti su manim. Tei 

singas gydymas. Nėra apgavingą 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmė.* 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p 
Seredomls ir subatomds: 9 ryte Uy 

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN 
337 W. Madison St 

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicago. III.

DR. J. M. F1NSLOW, 
Chiropractor 

1645 W. 47 St., Chicago, III. 
Tel. Boulevard 7006 

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną

Ar ne

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
bnkstų, pūslės ir šlapumo 0*

J

um-«tka«

•rivatišką gydymai kambarių
Čia at^ję gauna 

{•riausj Ameriko
nišką ir cpe- 
iišką b. > ody- 
nio. Din Via akai 
Čiua žmous gy
domų kasdien per 
Dr. Rosa, sutei
kia progą duoti 
geriausi medikai) 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kj mokestį gali kiekvienim 
mokėti, taip kad nei vienas 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. ViaiAa pa

slaptis yra užtikrinta.
Dr. B. M. Ross, /

35 So. Dearborn Street, 
kampas Dearborn ir Monroe St. 
Giilly Building. Imkite elevatorių į 

iki augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje.
Priėmimo 
Priėmimo
Valandos:

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, nes yra ma
tomi sergantys organai. Egzamina
vimas nekenksmingas, neskaudus ir 
nereikia nusiimti rūbų.

Ar turite skaudamą skilvį, krutinę, 
nugarą, galvos skaudėjimą, galvosūkį, 
užkietėjimą vidurių, prastą apetitą, 
reumatizmą, asthnva, odos ligas, rup- 
turą, inkstų arba skilvio ligas, ner
vingumą, chroniškas arba piratiškas 
ligas? Jei norite geru pasekmių, 
ateikite, tuojau. Visi vėliausi čiepa’ 
ir serum yra suteikiama, įskaitant 
“606 arba 914” nuo kraujo užnuodiji- 
mo. __

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venous įčirškimas (į kraują), sutei
kia gerą pagelbą tūkstančiams ser
gančių. Puikus gydymas bile nuo ko
kios ligos kur tik dasiekia kraują. Ne
žiūrint kiek jus išleidote ir nieko ne
gelbėjo^ ateikite ir gaukįte tiesą išgy
dyme. 1 Ątsineškite šį ’.ekįlhįm^su; sa
vim ir gĄtt^ie^dykaiS.kfaujo’spaudinią 
išbandymą(su X-Ray' egzaminacija.' 

'Valanftoš^nun 9 ryto iki 6 vakitlftu 
nedėly, seredoj ir subatoj nuo 9 ryto 
iki 8 v. nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dien, 

CHICAGO MEDICAL CLINIC
Dr. R. G. MčCarthy,

S. State .St. ka-mpes Congress, 
2 aocštaą, Chicago, III.

•T ’ t

visų skilvio ligų ir žarnųNuo
(specialiai prašalina tape-worm),
Inkstų, reumatizmo ir nervų ne

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

electronic, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare.

iki augšto.

kambarys 506 dėl vyrų, 
kambarys 618 dėl motery. 
Kasdien nuo 10 ryto iki K 
▼ai. vakare. Nedėlioj
10 vsl. ryto iki 1 vai <*U- 
ną. Panedėlyj, seiredk^ tą 
■ubatoje nuo 10 vai. ryU 
iki 8 vai. vakare.

KUOMET JUS SERGATE
Pirmutinis dalykas jus norite žinoti “Kur surasti gerą gydytoją” 

Jei jus pasuksite savo žingsnius linkui Grisvvold Medical Office, 544 
Woodward Avė., Detroit, Mich., jus Čia surasite Atsakantį Specialistą 
kokio jums reikia, be trukdymo laiko.

Kuomet jus atlankysite Griswold Medical Office 'jus surasite, kad 
čia gydytojas yra labai atsargus suradime tikro diagpozo jūsų ligos; 
tai yra suradime kur ir kodėl jus sergate, šis ofisas yra prirengtas 
su mokslišliškais aparatais, taip, kad jei jus reikalaujate Kraujo Eg- 
zaminacijos, Chemiško Analyzo Slapumo, ir X»Ray Egzaniinacijos, ar
ba ko nors kito jums butų reikalinga, šis gydytojas yra prisirengęs 
patarnauti jums. Su pagelba šitų išbandymų, labaratorijos raportų ir 
jo žinojimo, jis pašalina, pavojų padarymui klaidų.

Gydytojas paakys jujjys kiek jis rokuos už išgydymą. Nei viąnas’ 
neturi šalintis-kis link pigintų dalykų. Kiekvienas gali gauti gydy- 

?t°Mus pagelbą ir mokėti kas savaitę arba mėnesį, taip kaip jis gali. 
GMtojąus; mokestis yra tokia maža, todėl,,kąd jis turi didelę prak- 
tiką.hiei vienas sergantis neturi abejoti atlankyti jį.

Eikit pas jį ir pasveikite. Pasikalbėjimas ir patarimas dykai;
GRISWOLD MEDICAL OFFICE

G1USWOLD MEDU'AL OFFICE, 544 Woodwatd Av.į Detroit, Mirb. 
Netoli Cohgress 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. u. p.

Telefonas Cicero 49

■

Gaunami bent aptiakoje^

505
W. F. SEVERĄ CO.

CEDAR RAPiDS, |0WA ... ,

‘ /Kaina 30 ir 60 centai*. fa

Geras linimentas nuo sustin
gusių sąnarių ir raumenų, trau
kučių ir visokių kitokių skaus
mų. Gauk bonkutę šiandien. DR. SHINGLMAN

44930 Štreėt, ii; ^^1 ; 'ji-' !'
Cicėno, Illinois.

* X -■
, Aplankęs žymesnes mokslo įstąigąs Europoje sugrįžo ir : p&iisni- 

nėja ligonius. Praktikuodamas mediciną per 18 metų ypatingai turi 
ištobulinęs būdą gydymui Reumatismo.



GREATEST 
BUS IN ESS

įftMtZyZt concrption o f 
Stony Island avenue a f nu 
y e ar s hence, In fact that 
part of Stony Island ave- 
nut at 6yth Street has ai- 
ready bome out thg ory 
tis ft^prediction.

licaga Randasi Gadynėje Didelio 
Išsivystymo ir ant Kelio Didelės Ateities!

Kuomet daugelis musų pasižiūri į istorijos lapus ir didelio išsivy
tojo šio didelio miesto ir mums buvo priminta apie real estate progas, 
mes nepasinauduojome jomis. Bet visai nėra reikalo dūsauti ir rūpintis 
apie tai, nes Chicagos didumas, reiškia progresą ir Chicagoje visuomet bus 
didelių progų. Jos yra čionai šiandien ir jos bus čionai rytoj, bet juo grei-

čiau jus pasinaudosite jomis, tuo greičiau laimėsite. Yra labai teisinga, 
kad didelis pinigu uždarbis išrodo yra sunku surasti kol dar nėra vėlu. 
Priežastis yra ta, kad daugelis žmonių šiandien ir praeity, kuriu perma- 
tymas ateities yra didesnis negu paprastu žmonių ir todėl jie pirmutiniai 
pasinaudoja tomis progomis pirmiau negu publika išgirsta apie tai.

Stony Island Avenue Distriktas Sekamas Judėjimas
Išsivystymas bus Padaugintas Gigantiškais Projektais, Kuomet Jie bus 

Užbaigai, bus Atliktas Didžiausias Darbas Chicag'os Istorijoj
Kuomet didelis programas įrengimų bus užbaigtas dėl Stony Is- 

land Avenue ir kaimyniška teritorija užbaigta, ši gatvė bus, be mažiau
sios abejonės, svarbi biznio gysla visoje pietinėje dalyje. Yra tikimasi, kad 
vertė perviršys labiausiai optimistišką apskaitliavimą. Chicagiečiai pada
rė klaidą, kad nedaugino čionai automobilių industriją, mes ją būtumėm i 
turėję tiktai paprašius, mes būtumėm gavę ją prašalinant taip vadinamą 
“Pittsburgh Plūs”. Galvojanti žmonės šiandien žino ką tas reiškia Chica- 
gai specialiai South Side ir Stony Island Avenue District. Jei automo

bilių industrija padaugino milionus dolerių vertę praperčių Detroite, kaip 
jus manote apie plieno industriją kokią Chicaga turės, kaipo pasekmė už
draudimo pardavinėti plieną, ką reikštų dėl savininkų Stony Island Ave
nue Distrikto? Keletas žmonių supranta, ką tas reiškia. Vienas dalykas 
yra svarbus - sąvastys Stony Island Avenue Distrikto bus dvigubos, tri
gubos ir keturis syk didesnės. Ištikro laimingi yra žmonės, kurie kelioli- 
ką metų atgal pirko čionai nuosavybes. Čia liko tik biskelis pardavimui.

/ X •*» <.• ’ 5 'MM ''V *

Vieta Šios Subdivizijos
Tik dešimtis minutų važiavimo nuo Jackson 

Parko ir apie tiek pat iki Lake Michigan ir 
maudynių.

Yra suros ir vandenio pervados ir apmokė
tos. Taipgi cementiniai šalygatviai, medžiai ir 
krūmai. Lotai gatavi budavojimui. Mes pasta
tysime jums bungalow, kuomet turėsite išmo
kėtą lotą Už $1000 cash, arba pabudavosime 
dviejų flatų namą jei lotas apmokėtas, už 
$2000 cash.

Subdivizija yra aprubežiuota, čia nieko ne
galima bus daryti nepageidaujamo. Visi namai 
turi būti mūriniai ir akmeniniai.

MES TURIME PASKUTINĮ GERĄ ŠMOTELĮ kurį mes išdalino
me ir pardavinėjame LABAI PRIEINAMA KAINA išmokėjimais SU 
MAŽU ĮMOKĖJIMU, O KITUS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS. Tai yra 
JŪSŲ proga įsigyti nuosavybę tokia kaina, kur jūsų pinigai atneš didelį 
pelną. Atsiųskite kuponą ir paklauskite iš kalno informacijų. Tos nuosa
vybės nebus ilgai tokiomis kainomis, kokių mes reikalaujame. Didelis 
skaitlius lotų gali būti parduota, kol prasidės publiškas išpardavimas. 
Kalbame lietuviškai. Subdivizijos ofisas atdaras nedėlioj nuo 10 ryto iki 
6 valandą vakare.

T. F. McFarland Co.
S. F. Kamp. 87th PI. O. Stony Island Avė.

Dorches ter 4100

I Atsiųsk Kuponą Tuojau
I T. F. McFarland Co.,

87th Place & Stony Island Avė.
; f. x

i Gerbiamieji:
Aš žingeidau ju į atęities augimą ir išsivysty- i 

Imą Stony Island Avenue Distrikto. Malonėki- | 
te atsiųsti man visas informacijas. Suprantu, 

Ikad šis reikalavimas nepastatys mane į jokią 
atsakomybę.

VARDAS .............................................................

-... . ....... --- .............. -................ ..


