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Bolševiku žiauru
mai Gruzijoj

vhldžios vyriausį j į karo vadą ge
nerolą Vu Pei-Fu.

Telegrama sako, kad gen. 
Feng Ju Hsiangas įėjęs.Pekinan 
ir kad padėtis esanti labai rimta.

Susisiekimas nukirstas.
SANGHAJUS, spalio 23. — 

Pekinas šį rytą staiga buvo vi
siškai atkirstas nuo telegrafinio 
susižinojimo su pasauliu.

Trys Meksikos banditu 
vadai sušaudyta

Vadovavę bandai, kur nesenai 
apiplėšė traukinį ir užmušė 
apie 30 pasažierių.

MEKSIKOS MIESTAS, spalio 
23. — Iš Pleuras Negras prane
ša, kad kuro operacijų Vera

Kunigo-žmogžudos byla
Kunigas Hight, nužudęs savo 

žmoną ir savo mylimos vy
rą, pirma bus tardomas dėl 
proto sveikumo

MONT VERNON, III., spa
lio 23. Ateinančią savaitę, 
spalio 29, čia prasidės byla 
L’otestonų kunigo Lthvrence

Pekino kariuomenėj 
pakėlė maištą

Ekspliozijos kasyklose 15 
darbininku palaidota

Cruz valstijoj viršihinkas, gen; M. Hight’o, kurs, Įsimylėjęs 
Juan Almazan, suėmė tris maiš- savo parapijonę Elzę Swee- 
tininkų vaduą. Jie buvo karo ten’ienę, nunuodijo savo žmo- 
t.cismo pasmerkti ir tuojau su-Į ną ,r savo mylimo'.-'ios Elzės

Ekspliozijai įvykus kasyklose 
užgriauta 15 darbininkų

Negirdėti bolševiku žiau
rumai Gruzijoj

Vykindami ekzekucijas įtariamų 
sukilimo dalyvių, 20.000 žmo
nių išžudę, 50,000 ištrėmė.

TRAPEZONDAS, Turkija, 
spalio 23. — Baisus bolševikų 
“jckos” žiaurumai Gruzijoj dar 
vis nesiliauja.

“čekos” teroristų komisija: 
Petras Matrosas, Pankratovas 
ir kinietis Li, pasiųsti Gruzijon 
gyventojams bausti už jų rėmi
mą gruzinų kovos dėl nepriklau
somybės, iki šiol yra fšžudę dau
giau nei 20,000 žmonių ir dau
giau nei 50,000 yra ištrėmę jdSi- 
birą ir Į badaujančias Volgos gu
bernijas.

Paskubusiame Batumo žalia-

vyrai buvo daugiausiai paprasti 
valsteičiai ir darbininkai.

“Čekos” komisiją Įsteigė savo 
subkomisiją iš penkių narių, va
dinamą “piatorka”. Tos pia- 
tiorkos vėl turi savo subkomisi- 
jas iš trijų narių, vadinamas 
“troikomis”. Troikos, kurios su
sideda didžiumoj iš žiaurių ki
niečių, totorių ir latvių, turi pil
niausią galią, ir nuo jų valios 
priklauso kiekveino žmogaus gy? 
vastis ir turtas. Jie atiduodą 
ekzekucijai kiekvieną, kuri tik 
Įtaria, be jokio teismo ar tardy
mo. Visas pasmerktojo turtas 
konfiskuojamas, o jo šeimyna 
ištremiama.

Kai kuriose vietose troikos 
paskelbė įsakymą, kuriuo aštriai 
draudžiama pasmerktojo vyro 
šeimynai Verkti dėl jo,’ ir dau
gelis šeimynų dėl to buvo skau
džiai nubaustos.

Trys lavonai išimta, apie liki
mą kitą dar nieko nežinoma; 
kūryklos dega.

MAD!£ONVILLI% K.y., Spa
lio 23. Hari Ccnl kompani- 
įc ■ kasyklose praeitą naktį 
įvyke dujų dulkių ck'-pliozija, 
dcl kuries penkiolika darbinin
kų liko kasyklų urvuose už
griauti. Organizuotam gelbė
tojų burini šiandie iki pietų 
pavyko prisigriebti į kasyklas, 
bet k(.l kas rado tik tris apde
gusius užgriautųjų darbinin
kų lavonus. Apie likimą kitų 
dar nieko nežinoma.

Kasyklos dega ir pilnos nuo
dingų gazų, taip kad gelbėto
jų darba1.-- labai sunkus ir pa
vojingas.

Rumunijoj susekta pas- 
porty dirbėją šaika

Gen. Viatoiano, turėjęs arti
mų ryšių su ta mikčių šaika, 
bandė nusižudyti

me pusiausaly per rugsėjo ir spa
lio mėnesius šimtai Įtariamų dėl 
simpatizavimo revoliuci n inkams 
buvo beveik gyvi palaido
ti. “čekos” ekzekucininkų kuo
pos pasmerktuosius suskirsto 
būreliais, priverčia juos iškasti 
ilga negilią grabę, suklupdo eilėj 
visus, veidu į grabę, ir pagaliau, 
smogę kiekveinam šautuvu Į gal
vą, verčia grabėn ir užkasa. Ka
dangi grabe negili ir palaidotie- 
jie nestorai žemėm užverčiami,' 
daugelis lokių, kur nebuvo visai 
užmušti, bet tik apsvaiginti, at-i

Troikoms Įsakyta šaudyti ar 
tremti kiekvieną asmenį, kuris 
tik butų Įtariamas dėl rėmimo 
nepriklausomos Gruzijos vai-

Pekino valdžios armija 
pakėlė maištą

Maištininkai pagrobė miestą ir 
nukirto visokį susisiekimą su 
Pekinu.

BĮ T.H A RĘSTAS, Ruma n i j a, 
spalio 23. čia susekta pla
ti .organizacija, kuri fabrikavo 
ir pardavinėjo netikrus pas- 
portua emigrantams, norin
tiems važiuoti Į Jungtines Val
stijas. Ton šulerių organizaci- 
jon, pasirodė, buvo Įsimaišęs 
generolas Viatoiano, Rumani-
jos kabineto nario brolis. Iš
ėjus dalykui i aikštę, gen 
Viatoiano bandė nusižudyti.

Planuoja japoną koloni
zavimą Meksikoj

sigavę bando atsikelti, ir dažnai 
pasitaiko taip, kad visa grabe 
juda, kai suverstieji jon baisioj 
agonijoj kankinasi ir draskosi. 
Laike tokios agonijos kartais 
pasirodo iš po žemės ranka ar 
koja, bet jos taip ir sustingsta, 
kai nelaimingasis, jėgų nebete
kęs, gyvas savo kape užtrokšta.

Tuo budu buvo nuždyta ne tik 
vyrų, bet taip j a nemaža mote
rų ir mergaičių. Nužudytieji

Rytoj “Naujienose" 
tilps:
MUTERKA

Konst. Jasiukaičio apysaka, 
kur parodoma kokią svar
bią rolę sulošė muterka 
žmogaus gyvenime.

M. K. ČIURLIONIS
Musų genialaus menininko 
gyvenimo aprašymas.

VĖŽYS—CIVILIZACIJOS
LIGA

Rašinyje nurodoma, jog 
vėžys daugiausia paeina 
nuo civilizuotų žmonių gy
venimo įpročių.

Be to, bus dar daug kitų 
įdomių dalykų.

T1ENTSIN .Kinai, spalio 23. 
— Feng J u Hsiango vadovau
jamos Kinų nacionalės armijos 
ll-tos divizijos dalys šiandie pa
kėlė maištą Pekine. Maištinin
kai užėmė miesto vartus, nuka
pojo telegrafo ir telefono vielas 
ir sustabdė traukinių bėgiojimą.

Plėšiku siautimas Kantone.
I

KANTONAS, sp. 23.— Trys 
išimtai ar daugiau plėšikų šian
die siautė Kantono mieste, šau- i
dy darni bėgančius gatvėmis 
žmones, piešdami namus ir san
krovas. Visi bankai ir biznio 
įstaigos buvo uždarytos ir pra- 
moningiausį miesto centrą dabo
ja kariuomenė.

Nežiūrint, kad karo stovis, 
paskelbtas andais, kai įvyko fa
šistinių pirklių voluntierių kor
puso kautynės su darbininkų 
taip vadinama raudonąja armi
ja, dabar buvo atšauktas, ka
riuomenė šiandie vis dar pasilie
ka vietose savo pareigoms eiti.
Kariuomenės sąmokslas prieš

Pekino vadą Vu Pei Fu.
TOKIO, Japonija, spalio 23. 

»— Gauta čia iš Tientsino tele
grama skelbia, kad centralinės 
Pekino valdžios generolo Feng 
Ju Hsiango vadovaujama ka
riuomenė, kovojanti čihli-Man- 
džiurijos sienoj prieš Mandžiu- 
rijos vado Čang Tso-lino jėgas, 
padariusi sąmokslą prieš Pekino

Kolonizavimu finansuosią ir > r
vesią Japonijos pramoninin
kai kartu su valdžia.

•MENICALI, Žemutinė Cali- 
fernija, spalio 23. — Meksi
kos laikraštis EI Mercurio pra
neša, kad iš Jungtinių Valsti
jų perėjo Meksikos sieną dvy
lika j a pon iečių. Du jų esą Ja
ponijos generalinio štabo at
stovai, o kili dešimt — japonų 
finansininkų ir pramonininkų 
ekspertai. Jie atvykę čia fi
nansuoti ir vesti plačiame 
maštabe* japonų kolonizavimą 
Zemu t i nė j Kai i forni jo;.

SAUSMETIS PRIVERTĖ FAB
RIKUS UŽSIDARYTI.

SELMA, Ala., spalio 23. — 
dideli medžio fabrikai netoli 
Ackenille buvo priversti užsida
ryti dėl vandens stokos savo ga
riniams katilams. Daug darbi
ninkų tuo budu pasiliko be dar
bo. Fabrikai negalės dirbti ligi 
pasibaigs dabartinis sausmetis, 
daugely vietų pietinėj valstijos 
daly išdžiovinės javus ir šuli
nius.

Bulius subadė.
JAMESVILLĖTn. D., spalio 

23. — Įsiutęs bulius negyvai su
badė savo šeimininką, farmerį 
Fred. Greba. v

šaudyti. J į
Sušaudytieji yra Jose Ponce, * 

Aurelio Lagūnos ir Jose Munoz. 
Manoma, kad jie vadovavo ban
dai, kuri nesenai padarė puolimą 
traukinio netoli Joachino, kur 
buvo apie trisdešimt žmonių 
sargybos ir pasažierių užmušta 
ir keletą važiavusių jaunų mo
terų banditai s<u savim ‘nusiga-' 
beno.

Sušaudytieji maištininkų va
dai buvo sugauti praeitą sekma-’ 
dienj.

Nori sulaužyt Internatio- 
i nal Harvester kompa- 

jos monopolį
ST. PAUL. spalio 23.

— Generalio. prokurodo Stone 
vardu, Jungtinių Valstijų advo
katas Įnešė čia federalin teis
man bylą prieš International 
Harvester kompaniją, kaltinamą 
dėl monopolizavimo Į savo ran
kas visos ūkio mašinų pramonės 
ir prekybos. Generalis prokuro
ras, eidamas Sherman’o Įstaty
mu prieš trustus ir monopolius, 
nori teismo t keliu International 
Harvester kompanijos monopolį 
sulaužyti.

Javų Kanadon šmugelis.

WIN'NIPEG, Manitoba, sp. 
23. — Javų pirklių žiniomis, iš 
North Dakotos ir Minnesotos ei
nąs didelis šmugelis javų-į Ma- 
nitobą, Kanadoj. Kanadoj mat 
kviečiams mokama brangiau.

Chicago ir apiedinkė.— Šian
die gražu; truputį šilčiau; piet
vakaris vėjas. «

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 190 E.

šiandie saulė teka 0:12, lei
džiasi ; 1:57 vai.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 23 d., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.50
Belgijos, 100 frankų ........... $4.80
Danijos, 100 kronų ...........  $17.26
Italijos, 100 lirų ..................  $4.37
Francijos, 100 frankų ...........  $5.25
Norvegijos, 100 kronų ........... $14.32
Olandijos, 100 florinų ........... $39.37
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.60
Šveicarijos, 100 frankų ......... $19.24

Lietuvos Pinigą Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 litų ..................................... $5.50
100 litų ........   10.50
200 litų ..................................... 20.75
300 litu ..............................   31.00
400 litų ............................   41.25
500 litų ..................................... 51.50
600 litu ..................................... 61.7,5
700 litu ..................................... 72.00
800 litų ...................................... 82.25
900 litu....................................... > 92.50

1000 litų .......    102.75
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

-entai pašto išalidų už kožną siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

v vi ą.
Elj Učian bus nagrinėja

ma ne dcl kunigo Hight papil
dytų dviejų žmogžudybių, bet 
dėl išsprendimo, ar kunigas 
Hight yra sveiko proto, ar pa- 
m'šėlis. Tik po to, kai šitas 
kausimas bus išsprętas, prasi
dės byla dcl žmogžudybos 
j c ’gu bus pripažinta kad kuni- 

nėra pamišėlis.
Kunigo Highto mylimosios, 

Elzės yhvectcn’ienės, kaltina
mos dcl sąmokslo su kunigu 
nužudyti savo vyrą,byla bus 
laidoma atskirai nuo Highto 
bylos, kadangi, (o ji pati rei- 
kf’ilvo.

Šuliniui išdžiūvus, mieste
lėnams vandenį parda

vinėja pienius
JOLIET, III., spalio 23. — 

Lemento miestukas, turis 3,(MM) 
gyventojų, pasiliko be van
dens. Jo šulinys, kurs kasdien 
rūpindavo piliečiams apie 350,- 
090 galonų vandens, išseko.

Louis Bedierman, farmerys, 
buvo nuolatinis miestelio gy
ventojams pieno pristatytojas. 
Bet dabar piliečiams vanduo 
pasidarė svarbesnė • reik mena, 
negu .pienas. Earmerys Beder- 

| manas ir čia atėjo jiems pa
galbon: save dideliu1', aštuonių 
galonų kenus jis pripila gc- 
riausic savo farmos šulinio 
vandens ir gabt?na miestelin 
savo kestumeriams, imdamas 
už kciup po 25 centus. Jis ma-' 
žiaų pelno, nei pienu, bet jis 
nori savo klientu- patenkinti, 
ir šie jam už tai dėkingi.

Ekspedicija į Šiaurės 
poliy aeroplanais

Ją planuoja norvegai ateinantį 
pavasari, Amundsenui vado
vaujant.

LONDONAS, spalio 23.
Telegrama iš Kristianijos pra
neša, kad norvegų leitenantai 
Larsena? ir Ditrichsonas orga
nizuoją expediciją aeroplanais 
Į šiaurės polių, Ronaldui 
Am u n d s e n u i vadovaujant.

Ekspedicija turėtų,? kaip pla
nuojama, išskristi iš špicber- 
gų gegužės mėnesį. Manoma, 
kad iš špicbergų šiaurės po
lius butų galima pasiekti aero
planu per apie astuonias va
landas, skrendant pilnu grei
tumu.

Smerkia Mussolinį dėl 
‘paaukštinimo DeBono
ROMA, Italija, spalio 23.

Premjeras Mussdlini paskyrė 
generolą DeBono gubernato
rium Somali kraštui. Laikraš
tis EJ Mondo dėl to sako, kad 
nremjeras paskyręs tokiai svar
biai vietai “žmogų, kurs dar 
turi atsakyti į rimtus kaltini
mus dėl nužudymo socialistu 
atstovo Mattcotti’o.”

KARO LAIVO EKSPLLIOZI- 
JOS AUKŲ SKAIČIUS ŠIE- 

KIA JAU 14

NORFOLK, Va., spalio 23. 
— Iš sužeistųjų laike eksplio
zijos karo laive ITenton laivy
no kareivių, vakar mirė dar 
trys, taip kad tos nelaimės au
kų skaičius iki šiol siekia jau 
14. Iš likusių šešių sužeistų 
yra dar tokių, apie kurių pa
sveikimą abejojama. Eksplio

zijos melu keturi laivyno ka
reiviai buvo vietoj užmušti.

PĄSAULIO LAKŪNAI GA
VO $7,427 DOVANŲ

SAN FRANCISCO, Calif., 
rpalio 23. Amerikos armi
jos avięjUoriai, (kurie aeropla
nais padarė kelionę aplink pa
saulį, gavo čia dovanų — če
kį sumai $7,426.99. Dovaną 
Įteikė jiems miesto mayoras. 
Pinigus sudėjo “San Francisco 
žmonės.”

MEKSIKA ATŠAUKĖ |SAKY- 
MĄ DEPORTUOTI FRANCU^ 

ZŲ IR ISPANŲ PIRKLIUS.

MEKSIKOS MIESTAS, spalio 
23. — Įsakymas deportuoti aš
tuonis franeuzų ir ispanų pirk
lius Puebla mieste, atsisakiusius 
mokėti valdžiai pajamų ir pelno 
mokesnį ,tapo slaikytas, kadan
gi tie pirkliai pagaliau privalo
mąją mokesnį sutiko užsimo
kėti.

KRUTAMU JŲ PAVEIKSLŲ 
EXPLIOZIJA.

FORT LEE, N. J.; spalio 23. 
—- Krutamųjų paevikslų eksplio- 
ziįa nunešė stogą triobos, kur 
buvo sukrauta krutamųjų pa
veiksiu filmos. Kilęs dėl eks
pliozijos gaisras sunaikino visą 
triobą su filmomis. Padaryta 
40,000 dolerių nuostolių.

■
A

Naujasis Lietuvos U-to 
rektorius, Ručys “veikia"

KAUNAS [LŽ]. — Trejetas 
abiturientų, baigusių II-ją Ma
rijampolės gimnazijos laidą 1920 
met., birželio mėn., ir visą lai
ką ėjusių sunkias kariškių pa
reigas (du ir šiandien tebeka- 
rininkauja, o vienas nesenai 
atsitarnavęs kareivis) panorė
jo šiuo metu Įstoti Universite
tan, risis jų draugai, kartu bai
gusieji gimnaziją, jau ruošia
si diplomus pasiimti iš Lietu
ves ir Įvairių užsienio universi
tetų.

Tjk čia kitaip lemta... Jie 
realistai... ir ne vsur duris ati
darytas randa. Mat atestatai 
“negeri,” likyhoij pažymio ir 
dar Švietimo Ministerijos at- 
ftovo parašo trukstą, nors 
1920 mct. 'birželio mėn. šių 
sąlygų nė vienai Lietuvos gim- 
nazijai nebuvo statoma, ir bu
vusieji rektoriai prof. Šimkus 
ir prof. Čepinskis tos laidos 
realistus lygiai su kitais uni
versitetan prnminėjo. čia tik 
marijonų vienuoliui Bučiui ir 
dar gal kam netinkama.

Taigi, ar tik čia ne pasity
čiojimas iš geresniųjų Lietu
vos piliečių ?!

NUBAUDĖ KUNIGĄ.

KULVOS, Kėdainių apskri
ties, kleboną kunigą Karvelį 
Kauno apskrities taikos teisėjas 
pasmerkė dviem navom arešto. 
Kunigas Karvelis buvo patrauk
tas teison už mokytojo Juškevi
čiaus šmeižimą Seimo rinkimo 
metti. **
/ s .

švyturio skyrius Amerikoje

KAUNAS. Rugsėjo 27 d. 
“$vyturio” B-vės narys Jonas 
Strazdas išvažiavo i Ameriką 
įsteigti ten “švyturio” B-vės 
skyrių. Tam reikalui knygos 
už pusę milijono litų vertes 
jau prieš porą mėnesių pasiųs
tos.

Visa Lietuva
Susiinteresavus

Naujienų prieteliai iš įvairių dalių Suvie
nytų Valstijų praneša mums, jog visa Lietuva 
yra susiinteresavus Naujienų, telegrafinėms 
pinigų perlaidomis.

Lietuvos kaimiečiai ir miestelėnai rašo savo 
giminėms Amerikoje, kad jiems butų siunčiami 
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 
iš Chicagos. O pinigai telegrafu yra išsiunčiami 
iš Naujienų beveik kasdieną. Naujienų telegra
mos kainuoja tik

50 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.

j...... .... ........................................ r, i
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(Lithuaniau

kiekvieną 
reikalingą 
stipriu ir

THE.
BORDfiN 

company

B O R D E M 
NG 

YORK

AOU
NOMN

Jūs norit žinot ar Jū
sų kūdikis sveikas, ar 
nedapenėtas, ar daug 
jis turėtų svėrt, kiek 
augščio turėtų būt, 
kokį maistą jam duot, 
ir kitas naudingas in* 
formacijas, prisiūskit 
mums, sekantį kupo
ną suv Jūsų vardu ir 
antrašu.

EPAISANT pro
greso medikoje 

ir apšvietoje,yra virš 
šešių ' jnilionų. vaikų 

Suvienytose Valstijo
se, kurie pe^apenėtt 
Ar jūs manot.

saugumas glūdi gera
me penėjime. Bandy
mai nesenai padaryti 
Vielose Mokyklose 
prirodė, kad dadėji- 
mas Borden’s Eagle 
Pieno prie vaiko mai
sto suteiks 
valgio dalį, 
padaryt jį 
linksmu.

KAD
Šie vaikai būt y neda- 

penėti. jei jų tėvai ži
notų, jog kiekvienas 
nedapenėtas vaikas 
lengvai papuola vi
soms ligoms, nuo pa
ausių uždegimo iki 
džiovai? Daktarai sa-

Norit
Kūdikiu 
Knyga

KUPONAS
Pažymėkit katrą. Literatūrą.

Penėjimo Valgiai
Instrukcijos Valkams
Vardas. _________________________
Adresas __________________ ..._________

i'nlen'l

Puikus Bali us
Rengia

DRAUGYSTĖ ATGIMTIES'LIETUVIŲ TAI TOS VYRU IR MOTERŲ

Subatoj, SpaMct. 25 d., 1924 m.
MILDOS SVETAINĖJ,

3141 So. .Halsted St.
Pradžia 7 vul. vakare. - \ . įžanga 35 centki.

Kviečiam visus Lietuvius ir Lictuvąites į sį linksmą Bolių, bus gardžių 
gėrimų ir saldainių. Grieš gera muzika. KOMITETAS.

H iki 2 ir’6:3Q. iki 7:30 kasdien; 11? iki 12 šventadieniais. '• :
■ HEMLOCK 45^-8681 * ' į

9:30 iki 10:80 ir o iki 6 kasdien,.9:30 iki 10:30 šventadieniais. ;
5211 Ruseli St. net. kamp. Fansworth .1803 Davison Av. kamp. Orleans

DETROIT.’MICH, ' į

šiaurys žmogus merdėja prirakintas pa-
• V • • V • • 1 • J. • • ’ _

Gamtos paveikslai
Blaiviausias kūnas — tai sau

lė. Niekas dar nematė, kad ji 
įgėlusi kada nors nuo dangaus 
nusiristų, ne savo laiku. Punk
tualiausias kūnas — tai saulė. 
Niekados ji neužtekės arba ank
ščiau arba vėliau, bet visados 
savo paskirtu laiku, žmogus gi 
po saule gyvenantis niekados ne
klauso savo motinos — saulės.

Pasaulis — tai gražiausia po
ema, kur išlaikoma nUosaku- 
mas, tikslus skambėjimas ir rit
mas. Kada žmogus nors menką 
dalį prisilaiko pasaulio harmoni
jos, tai tuojaus pajunta blaivu
mą, pajunta laisvesnių esąs. Lai- 
svt----- tai žmotfaub turtas,. Role j
kada gali turėti. Bet nebeina su 

pasaulio ritmu, dingsth žmoni
joj harmonija ir tada vieni no
ri valdyti iš kokio fai keisto 
gamtai, kiti verčiami buto val
domais tų pačių, kurie nesuval
domi gamtos. Kas eina prieš 
gamtos ritmą, tas eina prieš sa
ve. •

Nėra tokio, kuris nežinotų 
kas tai yra gera ir kas bloga, 
bet vykdymui griebiasi lengves
nio — blogo. Visados žmonės 
daro tai, kas lengviau duodasi 
arba kas suteikia džiaugsmo. 
Sunkesnio dalyko įvykdymui 
kartais priseina palydėti savo 
sveikatos dalį, arba ją gerokai 
nuvarginti, gamta gi stengiasi
kuo mažiau jėgų išeikvoti.

Medžiai stovi išskleidę visas 
šakas ir gale jų virpina lapus. 
Lapai dreba nuo . kiekvieno pū
stelėjimo, bet nurimus vėjui su
stoja, nurijnsta. žmogus pradė
jęs virpėti, blaškant jausmams, 
sustojęs neberanda ramumo ir 
vėl trokšta judėti, eiti, ko tai 
siekti, ko — nė pats nežino. Au
dra greitai šėlus sustoja,-bet 
žmogus įaudrėjęs neberimsta, 
kolei galvą užpila juodžemių, kol 
jo kapą apsodina ęožių ropėm.

Pražysta žiedas,I ‘pasifll- 
lin. žydi jaunieji žiūrėdami pa
saulin, dreba jų širdys, bet ka
da suaudrėja pamatęs savo pa
sisekimus, sukyla audra, žmo
gaus audra niekados nepasibai
gia.

Visi prie žemės traukiasi, 
<rumai, kaip gauruotos vilnos 
apdaigina visą paviršių, bet 
žmogus, turėdamas savyje daug 
amžinų dalykų, kaip geismus, 
audras ir širdingumą, stengiasi 
ūkti nuo žemės paviršiaus ir 
suktis apie žemę, kaip dabar mė- 
mlis arba saulė, žmogus trok

šta sutverti atskirą pasaulį, Ku
ris galėtų lygiai su kitais suk-
tis planetų tarpe, žmogus trok
šta įeiti j pasaulio harmoniją ly
giai su planetomis: žmogus trok-
šta teketi ir leistis, kaip kad 
saulė, bet ne vien matyti tai 
įvykstant. Ką matome — tas 
visatoje, žmogus gi trokšta bū
ti dalimi tos visatos, užtai jį 
gaudo geismai, kyla jame aud
ros, audros amžinos, niekados 
nerimstančios, o troškimai jį 
permeta žemėn, arba pakelia nuo 
žemės. Kad žmogus netrokštų 
tai nebūtų nė paties žmogaus, 
žmogus — tai troškimų plane
ta apie kurią sukasi, sukasi vi
si dvasios apsireiškimai.

Troškimai blaivus, tik kūnas, 
kuris tuos troškimus vykina ne- 
vįsados blaivus, bet kartais ir 
labai šlykštus. Planetos sukasi: 
teka, leidžiasi. Kokiomis užteka, 
tokiomis pat leidžiasi bet žmo
gus, nelieka tokiu kokiu gimsta 
dėlto, kad jis neįstengia kaip 
tos planetos suktis apie kitas, 
bet lieka prirakintas paviršiuje 
planetų visam amžiui merdėti. 
Merdėja dvasia, merdėja ir kū
nas. Ir merdės kol tik planetos 
suksis, kol jis būdamas žemės 
paviršiuj turės daugybes troški-, 
mų, troškimų begalo didelių, kol 
tie troškimai bus jo menkame 
kūne. Troškimų daug, vietos 
mažai.

Gamtos paveikslas — žmogus. 
Jame yra du pasauliai, dvasia ir 
kūnas, bet prirakintu kunu pa* 
silieka ir jo dvasia prirakinta 
paviršiuje. Planetos sukasi, bet

viršuje - 
troškimai.

čia ir baigiasi .jo;
J .924-1 1-4.

uEROVes skYRIUo 
’dEL APRotInImS' 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

J

•. įSTRAlPSN 1S
.Apstus Miegas Apdraudžia Syeikutjj

Jusli Kūdikiui.
Reguliariški laikotarpiai nejudonlo 

miego būtinai reikalingi augančiam 
kūdikiui. Be .ganėtiho, pąsįlsįo gero 
penėjimo ir priežiūros vaisiai dingsta“ 
Kūdikiai patogiausia miegoti vienam. 
Kambarį reikik gerai išvėdinti. Matra- 
sas turi būti lygus ir iš bovelnos, 
plaukų arba vailoko. Paduškos ne
reikia, bet jei norima, tai galima pa
tiesti švarią, sulenktą skarelę po gal
va. Miego iššaukimui kambarį rei
kią pritamsinti. Reikia vengti kūdi
kio supimą ir kitus nuraminimo gu
ltus. Atmink, kad miegojimas yra 
įgimtas paprotis ir turi ateiti gam
tiškai. Vengk visų gyduolių dėl mie
gojimo, nes jos visos labai pavojingos 
rankose* neprityrusio asmens.

Tinkamas maistas ir penėjimas 
daug turi su miegu. Nedapenėtas 
kūdikis bus alkio išbudinamas. Per- 
penėtas bus neramus nuo suirimo 
viduriuose. Sveikų kūdikių niekad 
nereikia budinti, kaip tiktai dėl penė
jimo. Vienok, dėl permainos sušla
pintų drapanų tą taisyklę galima per-
žengti. Kūdikiai tuoj pramoksta pra
busti peneėjimo laikui, ir nėra stebė
tina mėnesių įpranta miegoti ištisai 
visą naktį, prabusdamas tik dėl pe
nėjimo pavakary. šitame amžy kū
dikis turi pramigti bent du sykiu po 
ęįvi'svalandi per dieną,, ryte ir po pie
tų. Kūdikiui augant, vieno snustelė
jimo užtenka, bet patartina pipietinį 
užmigimą tęsti iki penkto ar šešto 
meto.

Jei po to, kaip padarei visus pasi
saugo ji mus, kūdikis vis neriipauja, 
pasirodavyk su gydytoju, nes gali 
būti yra kokia besivystanti liga, kuri 
neduoda ramiai ilsętis.

Sena Problema Motinoms
Nedapenėjimas yra didžiausias 

priešas bręstančiai jperjginąi. Kiek
viena motina turi tą pavojų sutikti.. 
Nesenai įžymųfe. aiiklą fcirurgąs pa-* 
i’čiškė, kmi miniO^'4W^nŠrtčių ihergAi- 
čių yra nedapenėtos. O blogiausia to 
dalis yra, kad liga tuoj po to seka. 
Džiova ypatingai gręsia bręstančioms 
mergaitėms.

Mokslo eksperimentai tarpe mokyk
los vaikų nesenai įrodė, kad Eagle 
Pienas ypatingai /Veikia gydant ne 
dapenėjimą. Vaitu# jukinti su Eagle 1 
Pienu du syk greičiau augo negu pa- Į 
prastai. Po teisybėj, vidutiniškai jie ; 
daugnau augo negu paprastu pienu 
iišauklėtieji. Jų mokytojai raportuo
ja, kad jie netik geriau išrodė, bet 
buvo sveikesnis ir greičiau mokinosi.

Skaitykit šituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

šeštadienį, Spalio 25 d., 
1924 m,, atsidarys Lietu- 
viąką Keptuvė-bekernė.*. 
Bus kepama grynai Lie- 
tuvišlca JUODA Duona 
iš CYSTŲ RUGIŲ, taip- 

gi balta ir graliam 
duona.
Malame grudus ant vie
tos, turime savo melny- 
čią-maluną. Miltai ir 
duona visados šviežia. 
Taipogi parduodame 
“Pure Health Foods” ir 
groceries.

Su pagarba,

Margareta Evaldiene
Savininke

841 W, 33rd St.

E-glė Žalčiu Karaliene
Drama penkių apsireiškimų su dainomis ir šokiais

iš senovės lietuviu padavimų
PIRMYN MIŠRUS CHORAS

' Neęlėlioj; Spalio-October 26, 1924
LIUOSVBES SVETAINE
14th Street & 49th Ct., Cicero, iii. '• y

Lošimas prasidės lygiai 7 valandą vakare; durys atsidarys 5:30 valandą vakare
šis perstatymus yra vienas iš gražiausių, kokių tik galima surasti lietuvių literatūroj. čia pamatysite 

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

Po progyąmo bus šokiai prie puikios P. Sarpalio muzikes. Kyiepia PIRMYN MlfiRUjS CHORAS.

NORĖDAMI?
Į PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-g 
■INYTI VISADOS KREIPKITĖS F 
| PAS MUS. TAS JUMS BUS< 
į ant Naudos. t 

i LIABIONAS Cli.

i 809 W. 351h St., Ghicago j
TeL Re ievard 0611 ir 0774 |

PAIUROM lŪPKIMn DAT) sPADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

■ r ------------ ~ i. .-u

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Room 1117—1122 
127 N. Dearborn Str.

Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų” name: 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500

Panedėlio vakare: 
4601 Sb. Marshfield Avė. 

u, " _,j

J. P. WAITCHES
Advokatai

MIESTO. pflSAS: 
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
T«įfeWai Randolph 5584 ir 5585 

VALANDOS: Kas dienų, išski
riant Subatas ir Šventes, nuo 9 iki 
pietų. ’ *

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6877.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomis visą dieną; šven
tėmis iki. pietų.

SPECIALISTAS ant egzaminu* I 
vojimo 'ap,straktų -( ir -padarymo, 
kontraktą, dokumentų ir visokių

^popierių. Veda visokiu.^ buduti,

1,11 .......................................... 'R

A. A. Olis
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
TeJ. Randolph 1034 — Vai. nito 9-6

- t

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

6-8 ▼. v. apart Panedėlio ir
Pitnyčios. 

a—■—......... — ,, , .„7

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Ved* byla* vfouoee TeUmuoe*. 
nuoja Abatraktus, Padaro pirkimo It 
pardavimo Dokumentu* Ir įgaliojimą*

7 South Dearborn Street 
Telefoną* Randoipii 8261 

Vakarais: 2151 West 22 Street

Tel. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisab vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Waehington St. 

Cor. Washington & Clark

į Namų Tek: Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS ) 
Advokatas

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

Vak. 8228 S. Halsted St^ Cbicago 
Tel. Yords 4681



Penktadienis, Sp. 24, 1924 NAtrraEisros, oicago, m

KORESPONDENCIJOS Taurage

Racine, Wis.
Rinkimuose laimėjo sočiai- 

demokratai.

su gudrusai Gudžiūnas, pats to 
padaryti nesugebėjo.

Nepasakysiu, kad daromos čia 
kombinacijos privačiai kompani-

jai sutverti, bot nesiskaitymas Į girsti
su smulkiais akcininkais ir rim-’Nes kitaip nerimastis paims vir
tais jų patarimais, v.
labai įtartina. Įdomu butų už-Į

valdybos paaiškinimai

daro padėtį šų ir reikės ieškoti kitų kelių.
i — Akc-kas.

valsti- 
spalio 

Turocr

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gat.'
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennayl- 
vanijos Jigon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo h po 
gimdymo.

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

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

Tel. BM. 81M
M. Woitkew1c!i 

BANIS
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekvienam* 

l^^atsitikime. Tei- 
i’kia ypatišką pri- 

žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

llOW’<aZ«e
AluminumPancakeGriddle

Paskutiniuose rinkimuose į 
savivaldybes, laimėjo social
demokratai. Jie pravedė 7 at
stovus, tuom tarpu kaip visi ki
ti lietuvių sąrašai, priskaitant ir 
katalikus, gavo vos 3 vietas. Li
kusią atstovų dalj sudaro žydai.

Toks socialdemokratu laimė
jimas įvyko visai netikėtinai. 

R’ Prieš pat rinkimus, čia vaikščio
jo kapucinas ir ragino žmones 
balsuoti tik už katalikų sąrašus. 
Vienok jo mažai kas tepaklausė, 
nes “krikščionys” baigia ban
krutuoti.

Tor
Akc. B-vė “Rūbas” likviduota.

Telefonai:

—Rengėjai.

Garsinkites Naujienose

juodas

rALBiNlTWT.

SELF-MSINO

LIETUVIŲ DAKTARAI

>A

muk

Apsaugotas nuo 
karščio 
kol as.

ir W

an-
Nereikia tau-

atsiųskite

Ekstra didel.s kep
tuvas

11 %

sveria 2 sv.

nos ! Painatykit

smarves.

2104 h nilerton Avė., Chicago

T. M. I). VVisconsin 
jos apskritis nedėlioj, 
26 d., 3 vai. po pietų, 
Hali, kuri randasi prie kam
po Hubbard ir Lincoln gatvių, 
įuošia pirmą syk įvairų paren
gimą. Statoma scenoje šie vei
kalai:' “Gaila Ūsu,” komediją, 
“Lietuvos Girios,” vaizdas 
didingas “Vedusių Meilė
Apart to dainuos šias dainas: 
“Plauk dainele, plauk,” “Rūtų 
darželyje,” “Gaila Lietuvos” ir 
dar keletas. Užsibaigus prog
ramai tęsis .šokiai iki 11 vai. 
naktie*?, 
dovanu v 
f aštus
sis parengimas ruošiamas ben
drai keturių kolonijų, tad kaip 
vietos, taip ir apielinkės lie
tuviai kviečiami skaitlingai su- 

skiriamas 
leidimui, 

didžiumoj

Price
Laike šokių duosim?
Dr. Vinco Kudirkos 

ir “Kultūros istoriją.”

ppšvietai 
Programų

uždarbis 
knygų

aktoriai, dapildys ir kitų kolo
nijų. Manoma išnešti ir pro
testo rezoliuciją prieš Lenkiją 
dėl užgrobimo Vilniaus.

Daug reklamavęsis, daug pi-j 
nigėlių išviliojęs iš musų kiše
nių, bet nieko gero nepadaręs — 
“Rūbas” nuėjo i amžiną atilsį. 
Viena gudriai padaryta, tai pi
nigai išeikvoti. Jei butų jsteig-' 
tas linų apdirbimo fabrikas, tait 
butų daug atlikta gero, ypač kai-. 
mui. Bet dabar viskas ant šuns! 
uodegos eina. Į spekulianto ki-’ 
šenių suplaukė no tik “gudruo-! 
lių” pinigai, bet ir sunkiai už-! 
dirbti ūkininko skatikai. Fab
riko rūmai iki antrųjų langų iš
bilda voti, nebaigiama. O elek
tros šviesa, kuri jau davė apy
vartą, parduota privačiam biz-J 
nieriui Kanui. Ynom tarpu mu-

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

1046 Milwatikee Avė., kam p. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarket 
9149. Ros. Keystone 4130.

DR. SERNER. 0. D.
,Lietuvis Specialistas

ŽIŪRĖKITE!
mieros

colių, padarytas 8 
gnugo aluniinuni — ga
rantuotas,

Broliai
Liudiju Kad
“Turiu 60 metų amžiaus ir rukau 
cigaretus per 45 metus. Iš tiesų 
sakau, kad neradau cigaretų, ku
ris duotų daugiau smagumo už 
HELMAR”.

Dvidešimts HELMAR kainuoja 
kelius centus daugiau už pundelį 
paprastų cigaretų, bet HELMAR 
cigaretai turi grynų Turkiškų 
Tabakų, o kiti tik pigų maišytų 
tabakų.

HELMARS yra absoliutiškai 
gryni ir įpekiuoti j kartono 
skrynutes, kad jie nelužtų.

Kaip kiti, taip ir jus džiaug
sitės permaina j Turkiškus

Gamintojai augščiausios 
rūšies Turkiškų ir PJgyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

BOVES of iOo>20

Pillsburys
Pancake Flour
piRKITE vieną 4 svarų pakelį Pillsburys Pancake 

Miltų, arba 3 mažus pakelius — ir gaukite šį
ražų aluminum keptuvą pigiau negu už pusę kai

nusistebėsit kaip pigu.
keptuvą pas groserninka — jus

Vertes $4 — dabar mažiau
negu pusė kianos musų specialiu pasiulvmu!
cake kepti tuo keptuvu, smagumas.
kų — nėra durnų — nėra
Pillsburys Pancake miltus tuojau

iuminuin.
storiausias

Pillsburyš

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

Nusipirkite

AR JUS KENČIATE NUO

Akių, Ausų, 
Nosies arba

Gerklės
mums grosermnko pardavimo slipus ir pirkimo kai
ną keptuvo, keptuvas bus atsiųstas apmokėtu paštu.

Pillsbury Flour Mills Company One of thefamily

STOKIME VISI | DARBĄ
Dabar yra proga, kur kiekvienas asmuo gali prisidėti prie 

pagerinimo šios šalies gyvenimo sąlygų išrenkant tokią valdžią, 
kuri rūpintųsi gerove daugumos žmonių, darbo žmonių ir viso
krašto. Stokime į darbą tuojaus! Aukokime savo dalį — dolerį 
ir už tą auką įsigykime emblemą Laisvosios Dvasios sau ir savo 
šeimynos nariams, ir raginkime prie to kitus! Jūsų parama yra 
reikalinga tuojaus!

Štai kaip atrodo oficiali bronzos emblema 
Laisvės atgijimo 1924 m.

Dvasia 1776 m. Atgijo - Eikime Paskui Ją!
Siųskit šj kuponų Naujienoms šiandie

Už kiekvieną paaukotą dolerį bus pasiųsta oficiale bronzos emblema.
No

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

Čia įdedu..............................dolerių, malonėkit prisiųsti man
oficiales Bronzos Emblemas apmokėdami visus kaštus.

Vardas
Adresas

Jei taip, tai duokite ją išgydyti 
ekspertui — 25 metai prie statė St.

Kreivos akys ištaisomos tikrai, 
saugiai, greitai mano specialiu me
todu; tonsilai išimami su twilight 
.ižmigdynni; aku Jai pritaikomi, $;» 
ir augščiau.

Rašykit, gausite dykai knygutę

Franklin D. Carter, M. D.
120 So. State St.

Valandos nuo 9 iki 5, Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 

CHICAGO, ILL.

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Oiselio kainomis visiems

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

PEOPLES PLUNMBTNG AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Mi!waukee Avė. and 
401 N. Halsted St.

HavTr<arlrj»1 1018. Haymarlret 42fi1

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasiryžę tar

nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Naujienų Spaustuvė
yra Unijinė Spaustuvė.

HERZMAN ^]
—Iš RUSIJOS—
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.

I Dienomis: Car%J 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4136
3410 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vate. 
Spėriai: Nedėliotus ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet
Telefonas Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

fki 12 dieną.

1 DR. M. j: sherman
Specialistas moterų ligų 

172?4 So. I .oomis, 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 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

arti 8lst Strėet
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dčliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phone 
Galayette UO'i 5. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 16 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

/.............. ' ' '
Jei abejoji akimis, pasiterauk

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Optometriit

Tel. Boulevard «487 
4849 So. Ashland Avė. 
Kampas 4 7-tos ant 2 

lubų
1801 Blue Island Ava 
Phone Roosevelt 2025

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo .odos, clutonii- 

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 

ririans Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė, 

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30 
Telefonas Lafayette 8878-7716

Dr. J. W. Beandette
■4
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Ateinantį trečiadienį An
glijoje bus parlamento rin
kimai. Kadangi liberalai su 
konservatoriais sudarė blo-į 
ką ir daugelyje apygardų 
stato vieną kandidatą prieš 
Darbo Partiją, tai pastara
jai bus sunku laimėti.

Pernai gruodžio mėnesy
je Darbo Partija pravedė at
stovus iš 70 apygardų, ku
riose ji negavo absoliutės 
daugumos balsų. Buržuazi
niai balsai tose apygardose 
susiskaldę tarpe konservato
rių ir liberalų. Dabar 52-jo- 
se iš tų apygardų prieš Dar
bo Partiją stovės tiktai vie
nas kandidatas*, konservato
rius arba liberalus.

^rie šitokių aplinkybių 
Darbo Partijai reikės šie
met gauti daug. daugiaus 
baisų, kad tiktai atlaikius sa
vo senąją poziciją. Vienok 
ji tikisi gauti 'daugiaus vie
tų parlamente, negu per
nai.

Paskutiniuose rinkimuose 
Anglijos Darbo Partija pra
vedė 186 atstovus. Su tais 
atstovais ėjo išvien ir 6 at
stovai nuo kooperacijų. Vė
liaus, papildomuosiuose rin
kimuose Darbo Partija lai
mėjo dar vieną/ mandatą. 
Tuo budu, prieš paleisiant 
parlamentą, visa Darbo Par
tijos frakcija susidėjo iš 193 
narių.

Prieš ją stovėjo 257 kon
servatoriai, 158 liberalai ir 
7 atstovai smulkesnių gru
pių. Darbo Partija, vadina
si, turėjo parlamente ma
žiaus kaip trečdalį balsų. Da
bar manoma, kad jos atsto
vybė šiek-tiek padidės, ir 
kad padidės taip pat ir kon
servatorių atstovų skaičius; 
o liberalai nusmuks.

Sekančios skaitlinės rodo, 
kaip Anglijos Darbo Parti
ja augo:

1900 m. rinkimuose ji ga
vo 62,698 balsus ir pravedė 
2 atstovu; 1906 metais — 
323,195 bal. ir 29 atst.; 1910 
metais — 505,690 balsų ir 40 
atst.; 1914 m. — 370,802 b.

l—IM—

ir 42 atst.; 1918 m. — 2,244,- 
945 b. ir 57 atst.; 1922 m. — 
4,236,733 b. ir 142 atst; 1923 
m. — 4,348,379 b. ir 192 at
st.

Per 23 metus partija pa
kilo nuo 62,698 bąlsų iki 4,- 
348,379, nuo 2 atstovų iki 
192! Tai yra nuostabus pro
gresas. < A A

_______ L__ , • A

Ne menkesnę • pažangą 
Darbo Partija padarė ir idėr 
jiniu atžvilgiu. Pradžioje ji 
buvo konservatyvių trade- 
unionistų organizacija, ku
rios nusistatymas beveik ne
siskyrė nuo dabartinės Ame
rikos Darbo Federacijos nu
sistatymo. Kaip gompersinė 
Darbo Federacija, taip ir 
Darbo Partija ilgą laiką la
bai šnairai žiurėjo į socia
listus.

Kaip Amerikos Darbo Fe
deracija iki šių metii remda
vo demokratų partiją, taip 
Anglijos darbininkų unijos 
remdavo liberalus. Net ir 
tuomet, kai Anglijos darbi
ninkų unijų‘atstovai parla
mente jau buvo sudarę at
skirą Darbo frakciją, tai jie 
dar vis .eidavo išvien su libe
ralais.

O šiandie Darbo Partijos 
programas jau yra socialis
tinis, ir ji anį žut-but kovo
ja su liberalais. Vargiai ga
lima abejoti, kad Ameriko
je plėtojimąsi eis panašiu 
keliu, — tiktai gal būt dar 
sparčiau, negu Anglijoje.

Amerikos darbininkai, ku
rie šį rudenį balsuos už La 
Follette’o — Wheeler’io kan
didatūras, balsuos už Ame
rikos Darbo Partijos įsteigi
mą. Darbo Partija gi Ame
rikoje, kartą įsikūrusį, turės 
toliaus vis labiaus pasiliuo- 
suoti nuo liberalinės buržua
zijos įtakos ir krypti į socia
lizmo pusę.

Tatai reikš pražūtį demo
kratų partijai. Pastaroji jau 
ir dabar, kaip lepšė, smun
ka nuo koto — dėlto, kad di
džiosios darbininkų unijos 
stoja už nepriklausomų pro- 
gresistų sąrašą. Jeigu ne 
pietinės valstijos, kurias de
mokratai kontroliuoja, tai 
demokratų asilo kailį jau 
šiandie reikėtų padžiauti ant 
tvoros.

Kiekvienas protaująs A- 
merikos darbininkas turi pa
remti La Follette’o-Wheel- 
er’io sąrašą ne tiktai deliai 
to, kas jisai yra dabar, bet 
ir deliai to, ką žada tasai ju
dėjimas ateityje.

Senatorius La Follette’as 
vadovauja tiems Amerikos 
žmonėms, kurie yra pasipik
tinę kapitalistinių partijų 
supuvimu ir plėšikišku stam
biojo kapitalo viešpatavimu. 
Jie nori, kad iš Washingto- 
no butų išvyti sukčiai ir ma
kleriai, kurie šinkavo kraš
to turtais ir ėmė kyšius iš 
kapitalistinių kompanijų, ir 
tų meklerių sėbrai ir patai
kautojai. Jie nori, kad vald
žia tarnautų ne pinigų mai
šams, bet žmonėms.

Šitokį judėjimą kiekvie
nas padorus asmuo gali tik
tai pasveikinti, ir jeigu ji
sai nieko daugiaus nereikš
tų, kaip tiktai tiek, tai ir 
tuomet susipratę darbinin
kai turėtų dešimtį kartų pa
galvoti, pirma negu pasiry

žus eiti prieš jį. Bet jisai 
reiškia daug daugiaus.

$ į . , j - I U ----------- Ą

La Follette’o vadovauja
mas progresistų judėjimas, 
pirmą kartą istorijoje, duo
da progą Amerikos darbi
ninkų masėms sujungti į 
daiktą savo jėgas bendram 
veikimui politikoje. Darbį- 
ninkų masės gi, pradėjusios 
savarankiškai veikti politi
koje, neišvengiamai turi pri
eiti prie tų idėjų, kuriomis 
vadovaujasi darbininkų kla
sės avangardas. ; ■

Tą rodo viso pasaulio dar
bininkų judėjimo istorija. 
To nežino tiktai tokie politi
niai nemokšos, kaip Fosteris 
ir jo žioplieji gizeliai. Jie 
dėlto ir įsivaizduoja, kad jie 
gali patarnauti darbinin
kams, ne bendrai veikdami 
su milioninėmis masėmis, 
bet šmeiždami ir purvai# 
drapstydami jas. Už metų- 
kitų jiems patiems bus gėda, 
kai jie pamatys, kad tos ma
sės, kurias jie šiandie nieki
na, sparčiai žengia pirmyn 
— be komunistinių auklių 
pagelbos.

VĖL MELUOJA

“Vienybe” giriasi, kad ji 
prispyrusi “Naujienas” prie 
'sienos, ir kad šios, nelureda- 
itic's ką atsakyti, kabinasi prie 
jos gramatikos. Kokiam 
klausime ji “prispyrė” mus?

.Ii rašė, jogui “Naujienos” 
stojusios už tai, kad Lietuvos 
teismuose viešpatautų rusų 
kalba. Mes parodėme, kad tai 
yra melas. Ji’ i-aše, jogei 
“Naujienos” priturimos tam, 
kad vokiečiai Klaipėdoje jodi
nėtų ant sprando lietuviams. 
Mes parodėme, -kad ir lai yra 
melas.

Prie sienos prispirta, vadina
si, tapo pati “Vienybe”. Tei
singai ginti savo principus ji, 
matyt, nesugeba. Ginčuose su 
socialistais ji vietoje argumen
tų vartoja, melagystes — taip, 
kaip komunistų “Laisvė” .

NUO TIESOS PABĖGT
SUNKU

Nors Brooklyno tautininkų 
organas labai mėgsta pasakoti 
nebūtus daiktus, apie socialis
tus, bet ir jisai yra priverstas 
pripažinti, kad Lietuvos 'savi
valdybių rinkimuose geriausia 
pasisekė socialdemokratams.

Pažymėjęs, kad klerikalai 
pralaimėjo rinkimus, jisai sa
ko:

• “Pralaimėjo jr liaudinin
kai. Laimėjo lik socialdemo
kratai ii- žydai (? “N.” 
Red.), ypatingai miestuose.”
Ar senai praėjo tas laikas, 

kai “Vienybė” skelbdavo, kad 
socializmo idėja esanti “sve
tima” lietuvių tautos dvasiai? 
Ta idėja, pasirodo, ' Lietuvoje 
vis labiaus stiprėjo, o priešin
gos jai idėjos smunka.

AR TEISMAI GINA KONSTI
TUCINES TEISES?

Visi repiiblikonų* kalbėtojai 
dabar daugiausia užsipuola ant 
La Follette’o už tąi, kad jisai 
nori apriboti Aukščiausiojo 
Tefemo galią.

Jie sako, kad! jeigu Aukš
čiausiajam Teismui atimti ga
lią spręsti apie kongreso iš
leistųjų įstatymų Ikonslitucin,- 
gumą arba n ekons Iii taringumą, 
tai kur tuomet bus garantija, 
kad kongresas nepanaikins tų 
teisių, kurias Amerikos kon
stitucija suteikia piliečiams?

“iMihvaukee Leader” nurodo, 
kad šitas argumentas visai ne

WATOTWroS, CTiWo, m
išlaiko kritikos. ĄukščiaUsis 
Termas rieapgina piliečių tei
sių, kuomet jas sutrempia kon
gresas. Karo metu kongresas, 
pav. išieiido įstatymus,: varžan
čiu.) spaudos ir žodžio laisvę. 
N<žiūrint to, kad jie buvę 
priešingi Amerikos konstituci
jai, Aukščiausia Teismas nepa
naikino jų.

’ i i , >’

KRAUJAS LIEJASI ; 
GRUZIJOJE, \ (
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Aršiausieji bolševikų cejĮtbs 
(črezvičaikosj budeliai tapo 
nusiųsti į Gruziją žudyti įmo
nes dėl nepasisekusio sukilimo.

Kokespondentlas ■ llaymoud 
Fendrick iš Tnabizondo prane
ša, kad iki šiol bolševikai yra 
nugalabiję 20,000 žmonių Gru
zijoje, daugiausia ūkininkų ir 
darbininkų. Apie 50,000 gru
zinų esą deportuota Sibiran ir 
Pavolgėn, kur siaučia badas.

PASIGĖRĖKITE
> ■ t \ *

“Naujienos”, nesenai per
spausdino Rusijos komunistų 
Darbininkų Grupės atsišauki
mą į visus pasaulio komunis
tus, kur protestuojama prieš 
bolševikų valdžios despotizmą.

Kaip ir buvo galima laukti, 
mūsiškiai, lietuviški, Maskvos 
agentėliai, perskaitę U| atsi
šaukimą, pasmerkė jo auto
rius,' o ne valdžią, kuri perse
kioja Rusijos darbininkus. 
Brooklyno, “Laisvė” randa, kad 
jie esą “ekstriniai”, nesupraris
tą tikros revoliucinės- taktikos, 
ir todėl su jais jokių ccrcmb- 
pijų daryti negalima. Sako:

“Ko gi nori tie ekstriniai?
Ogi kad jiem butų leidžia
ma legaliai veikli (baisus 
dalykas! “N.” Red.) prieš 
Komunistų Partiją ir prieš 
dabartinę. •’ 'politiką Sovietų 
valdžios. lai reiškia knisti 
šaknis bolševikų partijai, ar
dyti Komunistų Partijos dis
cipliną: tai reiškia, krikdyti 
Rkrai i<ąųęrfiucinę Rusijos 
proie'arialor cv’g:1'. i/aciją po 
kuries vadovybe liktai ir pa
šilai’ r Rusijos Sovietui val
džia, proletariate diktatūra.”
Bluki logik'a, ar e.. Jeigu 

tani tikra dalis dalininkų, 
vadinančių save kvii.imislak, 
nesu' nka su viešpat mjancios 
frakcijos pollika bolševikų, 
partijoje, tai jiems nevalia le
galiai veikti! •

Visam civilizuotam pasauly
je, kur gyvuoja politines parti
jos, yra priimta šitaip elgtis: 
jeigu dalis partijos narių pasi
priešina daugumos valiai, tai 
partija juos išmeta; bet išmes
tieji nariai susiorganizuoja į 
atskirą partiją (jeigu jie yra 
veiklus) ir darbuojasi, lenkty- 
niuodami su senąja partija. 
Taip buvo visose šalyse, kur 
socialistų partijose įvyko stam
bių nesutikimų dėl principų ir 
taktikos. Partijos skildavo; iš 
vienos partijos darydavosi dvi,, 
kai kaita trys ir daugiams, ir 
paskui jos veikdavo kiekvie
na skyrium, stengdamosi kiek
viena pritraukti prie savęs 
kiek galint daugiaus pasekėjų. 
Tuo L\udu juk atsirado ir Ame
rikos komunistų partija, ko
munistų darbininkų partija ir 
kitos panašios organizacijos.

Skilimas yra nemalonus da
lykas. Bet nė vienam sveiko 
proto civilizuotam žmogui ne
ateitų. j galvą mintis, kad at
skilusiai nuo partijos frakcijai 
turi bul uždrausta skyrium or
ganizuotis ir laisvai veikti. Ką, 
pav. butų pasakę Amerikos 
komunistui, jęigu Socialinių 
Partija 1919 metais, išbrauk
dama ‘kairiasparnius” Imlų pa
reikalavusi, kad valdžia beleis
tų jiems steigti savo partiją ir 
legaliai veikti?

Ką pasakytų šiandie ta pati 
“Laisve”, jeigu Anglijos Dar
bo Partiją, nutardama) ’ nepri- 
i įriti komunistų, kartu panau
dotų valdžios galią, kurią ji 
turi savo rankose, komunistų 
organizacijos slopinimui? Ji 
šauktų, kad tai esąs baisiausias 
despotizmas, ir tai butų tiesa.

Bet kuomoI ateina kalba apie

tautos Judcšius — Niedra. Lai-, 
ke keletos dienu niedristų buvo . k' n i ’
išžudyta daugiau .žmemų, negu 
prie bolševikų laikė keleto;; mė
nesių. Bolševikai turėjo pakan
kamai laikų Rygą apleisti. Re
tus jų tepateko į baltgvardiečių 
ir niedristų rankas. Beveik visi 
išžudytieji prigulėjo prie latvių 
inteligentijos ir proletariato, 
nieko bendro neturinčio su bol
ševikais. Nebuvo aplenkiami 
nei seneliai, nei moteriškės, nei 
vaikai. Neužteko tų, kurie buvo 
kankinami ir žudomi kalėjimų 
mūruose ir Smėlio kalnuose. 
Akyvaizdoje visų, gatvėse, buvo 
statomi prie sienos tik ką suim
ti žmonės, nuo kanalo ir Daugu
vos tiltų buvo metami į vandenį 
žmonės, surišti krūvon spyg
liuotomis vielomis arba perverti 
durklais. Reta šeimyna pasitai
kė, kuriai neprisieitų apverkti 
bent vieną iš savo narių. Tai 
visa buvo daroma “kovai su 
bolševikais”.

Bet ir nuverstoji valdžia ne
snaudė. Juromis nuvykusi j 
Estiją ir dar reakcionierių nepa
siektąją šiaurės Latviją,'ji pa
skelbė skubotą mobilizaciją. At
sirado ištisi būriai savanorių ir 
greitomis susidarė Šiaurės Lat
vijos kariuomenė. Nebuvo nei 
ginklų, nei pinigų, bet jaunieji 
kareiviai ėjo basi, apdriskę, iš
sitraukę dar nuo vokiečių arba 
bolševikų laikų užslėptuosius 
ginklus, ir 22 d. birželio mėn. 

. f », f l
prie Cėsų reakcijai buvo duotas 
sunku# ŠmugiM. štai pasirodė 
Niedros tikrasai veidas: jau ne
buvo ieškomi .bolševjkai, bet su- 
škudymui nekalto žlnogatis už
teko įtarimo bendravime su lat
vių tautine kariuomėrie. Tiktai 
Santarvės komisijos {spręp4imas 
užbaigė baltąjį/ -teuąrą'.^isoje 
Ląįv^ųj^;

Liepos mėn. pradžioje Niedra 
su vokiečiais skubiai pabėgo iš 
Rygos, “palikdamas savo įgalio
jimą Tautos Tarybos lankose”, 
ir Rygoje vėl įsivyravo Latvijos 
laikinoji—Ulmanio valdžia. Re
akcijos centru pasidarė Jelgava 
(Mintauja). Ten per visą vasa
rą Niedra drauge su Bermontu 
(tam yra įrodymų) organizavo 
ir Lietuvai taip atmintiną ber- 
montiadą. Išnaujo prasidėjo 
reakcija ir teroras, kuris pasi
baigė tik tuomet, kai reakcinin
kai buvo išvyti už Latvijos sie
nų. Niedra ir jo “kabinetas” 
—Vankins, Borkovskis, Kupčas 
ir kiti—buvo paskelbti valstybės 

1 

išdavikais.
Bet netruko jiems ir garbin

tojų. Kai dabar po ilgo basty- 
mosi po užsienį, daugiausia xpo 
Lenkiją, Niedra grįžo Latvijon, 
tai jam stotyse buvo paduotos 
gėlės. Juodašimtiškasai krikš
čionių tautininkų organas “Lat- 
vijas Sargs” kiekviename nu
mery gieda himnus šiam latvių 
tautos budeliui. Jo draugai įren
gė jam pagerbti iškilmes ir kė
lė į dangų jo nuopelnus, prily
gindami jį Senojo Įstatymo 

pranašams, š. m. gegužės 22 d. 
buvo švenčiama “baltųjų nacio
nalistų banketas su pamaldomis, 
kuriose jie tikėjosi išgirsti ir 
Niedros pamokslą. Apygardcs 
teismas buvo išnešęs nutaiimą jį 
paliuosuoti iki teismo palygi
nant už menką užstatą, būtent 
už 600,000 latvių rublių. Ta
čiau ponai, kurie atvažiavo į 
bažnyčią su viltimi pamatyti 
pranašą, buvo bereikalingai iš- 
aikvoję benziną. Apygardos 
teismas paskutiniu momentu at
mainė savo nutarimą, einant 
kuriuo ųž 25,000 litų butų pa- 
liuosuotas kalti narnama i 100 ir 
108 stiaipsniais, numatančiais 
mirties bausmę arba sunkiųjų 
daijrų kalėjimą iki gyvos galvos. 
Kiek pritarėją Niedra turi, lo
do faktas, jog trumpu laiku jo 
paliuosavimui buvo surinkta 
3,000,000 rublių. Bet niekas ne
gelbėjo ir Niedra teismo sulaukė 
kalėjime. —Km. Pušinis.

“S-tas”!

Rusiją, lai smrgciiis kcmtiin’stų 
gti'lvc. slU’gu ištinka lyg koks' 
paralyžius. Kas tiąka vi kam 
pasauliui, tar Rusijoje netinka J 
PUįt'a.sčiau.-ias reikalavimas,1 
kad kiekvienam žmogui butų 
pi/pažinta te!ae turėt savo m.icr 
menes,, skč41ūi sąvo idėjas 'ir 
m ganizuoti? tų idėjų propagan
dai, Rusjioje negali būt išpil*- 
dytas. \

1 tusi j oje jok ion«s ‘ k i tdm» 
partijoms nevalia gyvuoti, kaip 
tiktai tai partijai, kuri turi 
valdžią savo rankose! .Jeigu 
tūkstantis arba dešimtis tuks
iančių >t<M partijos narių ima 
nepasitenkinti savo vadų po
litika ir nori juos kritikuoti, 
tai partijos centras pagrūmoja 
jiems kumščiu. Jeigu, grūmo
jimo nepaisydami, tie nariai 
visgi pradeda kelti baisą prieš 
partijos viršininkus, tai parti
ja pašalina juos iš visų savo 
įstaigų. Jeigu jie dar nenuty
la, tai ateina žvalgyba ir ima 
juos arešluot, paskui deportuo
ja iš pramonės centrų į provin
ciją, ištremia Sibiran arba da 
aršiau su jais pasielgia.

Ir viso pasaulio komunistai 
šaukia vienu Msu: . Taip ir 
reikia tiems bjaurybėms 1 Kam 
jie ardo partijos discipliną!

štai, kaip rašo “Laisvė”:
“Rusijos Sovietų valdžia 

su Komunistų Partijų turi 
imti tuos elementus Į uajęą; 
nesąmouė butų leist jiems 
laisvai rausti pamatus Sovie
tinio /rūmo.” » r ♦

* i' .

Kodėl ’ ndsąnionė duoti žmo
nėms, nesutinkąntivms su val
džia, laisvai veikti? . Todėl, 
kad—

“Tas (sovietinis) rūmas 
baigia jau gyvuoti septyne
rius melus; jis atsilaikė 
prieš audras, kurios visą tą 
laiką siaulė iš pusės naminių 
kontr-revoliud'irių |r užsie
nio imperialistų. Tai ir yra 
įrodymdH, jog .RuĮslijos Ko
munistų Partija ir dabartinė 
Sovietų politika stovi ant 
tvirtės uolos.” t
Jeigu valdžia išgyvavo sep

tynerius metus ir “stovi apl 
tvirtos uolos”, tai ji turi smur
tu slopinti opoziciją!

Katalikų bažnyčia viduram
žiuose stovėjo ant nepalygina
mai tvirU‘snes uolos, kadangi 
ji buvo jau išgyvavusi ne sep
tynerius metus, bet daugiaus 
kaip tūkstantį. Sulig “Lais
vės’ logika todėl, ji elgėsi visai 
teisingai, galabindama ir per
sekiodama “beretikus”. .

Pastorius Niedra)
Kaip jau žinoma iš laikraščių, 

iš Lenkijos sugrįžo Latvijon 
1919 metų didvyris rašytojas- 
pastorius Andrievs Niedra. Lai
ke bolševikų viešpatavimo Ry
goje, kai Latvijos valstybinės į- 
staigog buvo evakuotos į Liepo
ją, jisai sykiu su vietiniais ba
ronais ir Vokietijos monarchis- 
tais kasė duobę Latvijos demo
kratijai, jos inteligentijai ir dar
bininkijai, jos visai tautai. Pa
traukęs į savo pusę žemes ir val
džios ištroškusias reakcionierių 
gaujas prižadėjimu jiems kolo
nizacijos teisių (kiekvienam ka
reiviui atlyginimo pavidale duo
ti tam tikrą normą žemės, kuri 
butų atimama iš vietinių gyven
tojų), jisai 16 d. balandžio 1919 
m. nuvertė Latvijos laikinąją 
valdžią. Pasidaręs ministerių 
pirmininku, jisai sudarė “kabi
netą” iš juodžiausių reakcinių 
elementų. Savo sumanymo su
daryti kariuomenę iš 2/3 vokie
čių ir 1/3 turtingųjų luomų lat
vių gyventojų jis nesuspėjo į- 
vykdyti. Gegužės mėn. 22 d. 
buvo paimta Ryga ir prasidėjo 
tokios baisios skerdynės, prieš 
kurias nubąlą net 1905 m. te
roras. Pagaliau pabaltės baro
nai susilaukė progos# atkeršyti 
nelaimingajai latvių tautaj. ir 
šį kerštą paruošti jiems padėjo

,:) Duodamas čionai musų bendra
darbio aprašymas Niedros avantiū
ros rodo, su kokiomis reakcijos atru- 
gomis tenka skaitytis Latvijos demo
kratijai. Niedros byla nagrinėjama 
Ilygoj Apygardos Teisme rūgs. .18 J.

U c d.
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Seni Skausmai

Palengvinami nors sykį
Nežiūrint kaip užsisenėjusi yra 
liga, Sloan's suteikia greitų ir tik
rą palengvinimų. Tepkite švelniai. 
Tuojau jus pajausite malonų šil
tumų ir atšviežintas ir švarus 

. kraujas yra siunčiamas į skauda
ma vietų. Tuomet 
paliuosuoja nuo 
visus aptiekorius -

Sloaris Liniment
— prašalina skausmą!

-r— bile laike — 
.skausmų. Pas 
--!35 ęentai.

Vyrų ilnoniai Siutai 

,1^95 
^^^^BOIselio iš- 

dirbystej
Yra orderiai ken.soliuoti vartotojų, 
dabar yra parduodami tiesiai publi
kai už mažiau negu kainavo pasiuvi
mas. Nauji rudeniniai styliai, dai
lus ir jęražųs modeliai, worsteds, ser
gės, tweeds ir 1.1. Vilnoniai, Ulster ir 
Ulsterette Overkotai $18.75. Ateikite 
anksti.

Ateikite tiesiai j musų didelį 
olselio išdirhyste

€M. UBt 
Smith Bidg.

833-835 W. Jackson Blvd. 
Atdara ser. ir subatos vakare.

IMIIIIIM
DREBIŲ MATERIOLO ATKARPOS 

TIKTAI 66c. UŽ JARDĄ!
Kansas City — Moterys kurios siu

va sau rubus, gali pasinaudoti proga 
gerų pasiulymu kuris dabar yra pa
siūlomas per Texti!e Mills -Co., šia
me mieste, 4 ir 5 jardų atkarpos Ser
žo, trikotino ir suitings yra parduo
dami pigiau negu olselio - kainos. 
Kiekvienas skaitytojas kuris ruo žin- 
geidauja rašykite pas Textile Mills 
Co., Dept. L., Kansas City, M o., šian
dien dėl informacijų.

I)R. VAITUSH, O. I).
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tų, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Specialu 
alyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nu? $4.00 ir augščiau. 
Vai: JO iki 8. v Ned. 10 iki t p. p.

1545 W®st 47th St. 
Phone Rnulpvard 7589

r. iivriTi trn nrni niiuilh rr.ni n: nrwhi~jįi

ŽELI SPECIALIAI
Vilnoniai su šilkiniais ' ilryželiųis, 
fraiicuziškomis nugaromis, 2 kelne- 
uiits siutui, $35. Kiti, $25 ir $50.

Želi Clothing Co.
1366 S. Halsted St.

Atdara vakarais ir nedčlioj. Musų 
siuvėjus kalba lietuviška.’.

Jau aU'jo Kultūros 
No. 9.

Kaina 30c.
Gaukite Naujienoje
17,39 S. Halsted St.

—tumi rwr i r uit—mi

Ąi įjųs žinote, kad
Nesenai lactuvos profesianalai žmo

nės turėjo savo konvencijų kurioje 
dalyvavo 150 atstovų. Ar jus žin<- 
le kuomet jus rūkote Uelmar Turkiš
kus eigaretus, jus pilnai esate užga
nėdintas Turkišku tabaku, nes jis/yra 
geriausis tabakas dėl cigaretų, Ban
dyki! oermainyti j Tautišką tabakų 
jus džiaugsitės kaip ir kiti rūkytojai 
džiaugiasi.

f
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Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas
Eina kartą į mėnesi

CENTRO VALDYBA:
, 56.10 S. Savvyer Avė., Chicago.
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REDAKTORIUS:
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ANGLŲ SKYRIAUS VEDĖJAS:

Pavasario žeme
Pavasario žemė, kaip motinos krūtys, 
Silpnutei gyvybei nesigaili peno.
I širdį įsiėmė alkanos šaknys
Ir pirmąjį šypsnį žiedais išlukštena.
Siūbuojančių jūrių ir mėlyno skliauto 
Nepratusios akys apimt neįmano.
Bet motinos žemės palaiminto krūtys 
Silpnutei gyvybei nesigaili peno.

Pavasario žemė aistri, kaip meilužė, 
Audringais sapnais mus dienas pranašauja. 
Bučiavimui pradengė kvepiantį kūną 
Ir saulėtais žvilgsniais svilina kraują. 
Praėjusio skausmo migloti šešėliai 
Dar budėsiu temdo gyvenimą naują,, ‘ < 
Bet kvepianti žemė, aistri kaip meilužė, 
Audringais sapnais mus dienas pranašauja.

— Putinas

Poetas
Kas tiek svajoja; ir ašaras lieja, 
Kam širdis suspausta daugiau?. 
Kas-gi per naktį akių nesudėjęs, 
Vis žiuri Į skliautus dangaus?-..

Kam-gi iš nieko vaizdai puikus pinas, 
Ir kam saldesni yr* sapnai?...
Tankiai jis verkia, jam rodos, vaidinas, 
Kad trankosi baisus žaibai.

Kas jsigilin’ daugiausiai į gamtą, 
Gėrėjas su ja visados;
Daugel grožybių kas joje atranda, 
Ar kas ją geriau apdainuos?

Žmones prie darbo kas žadina, keli 
— Prakilnus poeto jausmai;
Nors jo krutinę labai tankiai gelia, 
Bet skamba dainužės balsai.

Liūdi jis, linksminas arba dainuoja — 
Visuomet vienuodas jisai;
Siela jo skundžiasi, verkia, vaitoja, 
Nors veidas ir šypsos linksmai.

Kas gi tiek kenčia, kiek kenčia poetą, 
Kam širdį suspaudžia daugiau? 
Jani tik kentėti ir vargti žadėta 
Už visą pasaulį daugiau.

15-111-1916 m. šilelis

Mikolas Angelas
Jo kūryba ir trumpa 

biografija

Rašo dail. M. Šileikis

Visų didelių žmonių biografi
jos yra įdomios. Todėl bus ne- 
prosą lj r>at>režti nors trumpai ir 
Mikolo Angelo biografiją.

iMikolo Angelo gyvenimas už- 
s i baigė senu dailės pasauliu ir 
prasidėjo nauju. Po jo mirties 
pasaulio dailė nubėgo šuoliu pir
myn. Taip, kaip klasinė graikų 
dailė kad kylo iki pegazo aukš
tybių. Klasinė graikų dailė pra
dedant penktu šimtmečiu ir bai
giant trečiu prieš Kristų, sukū
rė naują dailės ir meno pasau
li. Nuo to laiko iki Mikolo An
gelo laikų, dailės pasaulis buvo

dailčs įstaigų miestas. Aukštos 
klesos žmonės pranašavo, jog 
pirmadienio planeta lemia Miko
lai Angelui garbingą ateitį. Tū
li žmonės spėjo, jog esą gimęs 
genijus. Šimoni buvo 
klesos žmogus. Buvo 
bama, kad Simonai 
kunigaikščio Lorenzo 
bet laikui bėgant tas 
ginčyta.

1020 metais Kunigaikštis Alex- 

andras iš Kanosos parašė Mikč
iui Angelui laišką, kuomet tasis 
buvo jau dailininku ir buvo tru
putį pragarsėjęs. Laiške buvo 
pasakyta: “Tavo giminė yra ge-

vidutines 
daug kal- 
paeina iš 
šeimynos, 
buvo už-

Florencijos mieste, 
1474 metais gimė 

genijus”'Mikojas Apge-

apmiręs.
Italijoj, 

Kovo 6 d., 
naujas
las.t Jo tėvas Leonardo Bounar- 
roti Šimoni, sunui davė vardą 
“Mikolas Angelas”. Šimoni už
ėmė valdžios tarnyboj vietą po- 
desta caprese Florencijoj.

Florencija tuomet buvo vie
nintelis komercijos, mokslo ir

Mikolo Angelo pamotė buvo 
akmenų tašytųjų kilmės. Miko
las Angelas taipjau pradėjo mo
kytis tašyti akmenis. Akmenų 
tąsymo darbas buvo maždaug 
dailės darbas, kaip ve ornamen
tinė ir plastinė akmens forma, 
Angelui davė progos mokintis 
skulptūros.

Dirbdamas akmenų tašykloj, 
jis mokinosi pas ^privatįnį -mo
kytoją rašybos ir aritmetikos. 
Jam to neužteko, išmoko dar ir 
lotiniškui kalbėti ir rašyti. Tris 
metus sunkiai dirbo po stogu ta
šydamas akmenis būdamas* tik-, 
tai 15 metų vaikiščias. Per tą

laiką jis dirbo už mažą atlygi
nimą nors darbą atlikdavo su- 
gabiai ir gaudavo pagirimus nuo 
viršininko.

Būdamas jis 18 metų ėjo dai
lės mokyklon Florencijoj ir ap
sigyveno kunigaikščio Lorenzos 
palociuje kaipo Lorenzos gimi

naitis. Lorenzos vaikų tarpe 
trumpoj ateity jis pasijuto auk
ščiau stovįs, nors Lorenzos vai-

• kai vieni buvo kunigais, kiti 
kardinolais ir buvo artimi po-

‘ piežiaus draugai, kurie lošė svar
bią rolę. Italijoš valdžios politi
koje. Mikolo Angelo vyresnysis 
brolis buvo kunigas. Patsai'Mi-

• kolas Angelas buvo karštas ka
talikas. Mokykloje jis slinkiai

J dirbdamas ' pralenkdavo • savo 
draugus. Jo draugams tas labai 
nepatiko. Jo maža figūra ir 
praktingas, rimtas karekteris, 
juos tiesiog varė iš proto, bet 
neilgai trukus tie patys moki
niai jį labai pamylėjo ir ėmė iš 
jo pavyzdį. Tūli žmonės sakė, 
kad jis gyvenąs po protekcija 
šventos dvasios, bet kurie su juo 
arčiau gyveno, tam netikėjo. Jo 
mokytojai pas kuriuos jis moki
nosi, buvo garsiausi skulptoriai 
ir teplioriui. Visa tai jam pa
rūpino kunigaikštis Lorenzo; M. 
Angelas labiausia mylėjo ir iš jų 
sėmė visas reikalingas dailei ži
nias tai buvo Donatello, Deliu 
Ųuevcia ir Ghirlandejo. Bet vi
sų šitų dailininkų dvasia jame 
ilgai nepasiliko, jis greit patapo 
Mikolu Angelu — savistoviu 
skulptorių.

Būdamas 23 metų amžiaus 
nulipino pirmą stovylą. Kad ir 
pirma, bet dabar ji labiausia 
žinoma kaipo garsiausias jo kū
rinys, tai italų kalboj pavadin
ta “Pieta” (liūdėjimas). Tą jo 
kurinį nupirko Franci jos kardi
nolas.

Kunigaikštis Lorenzo matyda
mas, kad M. Angelas pataps di
deliu žmogum, supažindino jį su 
popiežium Julium II, o pats An
gelas italams davė geriausį pa
vyzdį. Kiekvieną vakarą jis ei
davo vietinėn Florencijos koply^ 
čėlėn, kur puolęs veidu į žemę 
karštai meldėsi ir ašarodavo. Jis 
buvo nevedęs ir nemėgo mote
ry-

Kodėl “Pieta” taip garsi? čia 
mes trumpai pakalbėsime. Siu
žetas kūriniui imta iš Biblijos. 
Kaipo karštai tikintis žmogus, i 
jis dirbo ant to subjekto iš tik- 
ros širdies. Tam kūrinyje yra 
t i Leta i dvi f i gu i’Ots   Madoima 
ir Kristus. Madonna ant rankų 
laiko savo mirusį sūnų. Mirusio . 
Kristaus kūno raumenų subliuz- 
gimas ir pilnas aistros veidas, 
žiūrinčiam teikia mirusio žmo
gaus įspūdžio. X) jo motinos vei
das reiškia skausmo, šis kūri
nys yra labai dramatingas. Apie 
tą kurinį yra parašyta daug 
kritikos knygų, bet negalėta 
prilyginti kitų panašių drama- 
tingumo nudavimų’ M. Angelo 
“Pietai”.

Sutapus 24 metams, seni M. 
Angelo tėvai pasikvietė jį pa
gelbėti jiems pinigiškai. Jis pi
nigų mažai teturėjo, nes sukur
tu, kurinį ima daųgHai,ko, o Lo
renzos' namus buvo jau apleidęs 
ir dirbo savo darbą. Jis ėmėsi 
naujo darbo, kuris tęsėsi arti 
keturių metų. Pagalios užbaigė 
stovylą ir pavadino ją “Dovy
das”. Tai buvo antras stambus neįvertina.

jo -kūrinys, kas jam davė pilną 
progą pagarsėti. Bėgiu keturių yra darbininkas. Skirtumas tik- 
metų jis sunkiai dirbp Efovydą 
ir tuo pa&iu laiku užsidirbdavo 
sau ir tėvams užlaikyti pinigų.

Baigiant 29 metus M. Ange
lui popiežius Julius II, kurs bu
vo pasižymėjęs > henublaidžiū 
žiaurumu, paskelbė M. Angelą 
garsiu dailininku visoj Italijoje. 
Popiežius visomis išgalėmis sten
gėsi pririšti jį prie Rymo ir dik
tuoti jam. M. Angelui iš sykio 
atrodė nei šis, nei tas. Popie
žius pasikvietė jį Ryman ir už
sakė padirbdinti jam grabą taip, 
kaip jis jam lieps. M. Angelas 
pradėjo darbą. Bet popiežius 
“daugiau žinojo”, negu pats dai
lininkas tam darbui atlikti, juo
du ėmė ir susipyko. Mikolas An
gelas metė dirbęs popiežiui gra
bą ir išpardavęs savo daiktus, 
leidosi Konstantinopoliu (bizan
tinės dailės sostinėn). M. Ange
las buvo temperamentingas ir 
nekentė suvaržymų. Iškeliavus 
iš Florencijos popiežius pasiun
tė jam laišką prašydamas grį
sti atgal ,Ryman ir baigti savo 
darbą. M. Angelas popiežiui at
sakė: “Jeigu tamsta nori mane 
matyti, gali rasti visur. Geriau 
man bus tarnauti - Turkijai, ne
gu popiežiui”. > , ?

Pagalios popiežius jį perprašė 
ir Angelas sugrįžo Ryman. Po
piežius užsakė padirbdihti'jam 
stovylą, kuri bpvo pastatyta Va
tikano pleciuje. Ang’elaš: sutiko 
ir lipino gigantišką stovylą kaip 
kad buvo sutarta. Vėliau, kada 
stovylą buvo baigiama, popie
žius pozodamas sugalvojo turė
ti rankoje kardą. Čia tarpe jų 
vėl kyla ginčas. M. Angelas pa
klausė popiežių: “Viena, stovy- 
la reikėtų perkompozyti, o ant
ra, popiežiui juk netinka būti su 
kardu?” Viršenybė tapo Ange
lo pusėje ir stovylą buvo užbai
gta. Ta stovylą tapo sunaikinta 
kerštui pop. Juliaus II, sukili
me

Pagalios profesionalas tapjgu aflgyVfiOta?
■m .m I 

Numatoma ant Veneros baisius 
žvėris ir augmenis

1511 m.
(Bus daugiau)

Mokytis reikia ne vien 
iš mokyklos, bet ir 

gyvenimo
l i /j I

Ką gyvenimas mus išmokina, 
to neišmokys mokykla. Reikia 
ir tai pasakyti, kad net pati mo
kykla yra taikoma prie šalies' 
politikos arba pataikaujama sek
tų autoritetams. Visgi žmogus 
išėjęs aukštesnį mokslą esti ga
besnis įžiūrėti gyveniman. Bet 
čia atsiranda priežastys, kurios 
žmogų aprubežiuoja. žmogus įsi
gijęs kokią nors profesiją ją la
biausia ir rūpinasi. Jam jau ne
galima save pasiaukoti politi
niam darbui. Vienok jis turi ži
noti kas yra veikiama politiko
je, nes jo profesinis gyvenimas 
priklauso nuo plačiosios visuo
menės.

tai yra toks, kad profesionidas 
yra savystovis; .darbinihleas ii* 
dažnai niekęno nėra samdomas. 
Tos dvi darbininkų grupės (pro
fesionalų ir darbininkų) tikre
nybėje dirba visuomenei naudin
gą darbą? 1) medicina apsaugo
ja žmogaus gyvastį; 2) inžine
rija palengvina susisiekimus, 
darbo įrankius patobulina ir t. 
t.; 3) dailė, menas, literatiira 
pasitarnauja visuomenei kultū
ros srityje. t
' Kova su mokslu ’ ’

L • 'y .n ! tt
Tūli darbininkų laikraščiai' ne*- 

sidrovi rašyti net ir tokių daly
kų, kaip ve: “Mes išvysime iš 
universitetų profesorius, prista
tysime juos kasti anglis, o uni
versitetų rumus paversime dirbr 
tuvėmis”. Tokia agitacija vędė. 
darbininkus prie griovimo kul
tūros, skelbimo sabotažo kultū
riniam pasauliui.

Ką-gi nemokšai darytų jeigu 
jie imtų valdyti pasaulį? Nagi 
butų tas pats kas buvo laukinio 
žmogaus laikuose.... Juk moks
las nėra nei buržuaziškas, nei 
darbininkiškas, o tiktai priemo-, 
nė kaip geriaus galėjus pažinti 
prigiiptį. Juk neapšviestiems 
žmonėms .reikiA 'aštresnės disci
plinos, kad šaly palaikius tvar
ka. O disciplina y!ra militariz- 
mas, laisvės varžymas....

Mokslas kaip ir kiekvienas 
dalykas gali būti panaudotas ge
riems arba blogiems tikslams. 
Reikia smerkti'tuos žmones^ ku
rie mokslo pagalba stengiasi dar
bininkams pakenkti, bet ne pa
tį mokslą. t

Inteligentai ir darbininkai
Literatai, laikraščių redakto

riai labiausia pažįsta žmonių 
psyshologija. Jie net nustato pa- 
žyalgas arba jomis vadovauja 
plačioje visuomenėje. Kas kita 
su dirbtiniais profesionalais. Jie 
dažnai net nesupranta žmogaus 
budo. Suprantama, profesiona
las esti labiau individualus žmo
gus, jis rūpinasi savo karjera. 
Bet kaipo tokis, jis turėtų stu
dijuoti gyvenimą. Studijodamas 
gyvenimą jis galėtų pritaikyti 
prie jo savo profesiją ir nuveik
ti naudingą darbą visuomenei. 
Ųaugelis profesionalų yra taip 
sakant visuomenės užmiršti. Ir 
tiktai dėl to jie užmiršta, kad 
nemokėjo jai tinkamai pasitar
nauti.

Paprastas kaimiętis, kuris 
nieko daugiau nėra matęs apart 
kunigo, mano, kad gydytojas, 
inžinierius ar kitokis profesio
nalas yra kitokį žmonės, negu 
jis pats. Jis paprastai gerbia in
teligentą, bet inteligentas' vie
toje tuo pačiu atsilyginti, pasi
pučia arba ir net “durniaus” 
iompli’mentais apteikia.

—* Concilium Fącultatis.

Watėiloo Observatorija pa-, 
duoda įdomių žinių apie Vene*-; 
rą. Astronomas Bolton tvirti
na, kad Venera yra apgyventa 
neįmanoma .daugybe sparnuo-, 
tų gyvačių, krokocĮilių ir įvai-j 
rių. groteskinių sutvėrimų. Ve
neros t klimatas esąs, panašus 
musų Žemės klimatui, tiktai 
temperatūra esanti žymiai au
kštesne. Ant Veneros taipjau 
augą augmenys kaip ir ant že
mės. Venera yra Ubai kalnuo
ta planeta, bot kloniuose yra 
ežerai ir upes.

Venera yrd jauna planeta. 
Savo didumu ji veik lyginasi 
musų žemei. Venera yra tobu- 
moje iwio žemės už 67,000,000 
mylių, Bet Venera yra apgul
ta nepaprastai storų ir trištų 
debesių. Debesys, viršui plane
tos yra nemažiau 80 mylių. Mo
kslininkai numatydami. Vene- 
j^)s temperatūrą jr kad joje yra 
atmosjer-a, pradeda įrodyti, jog 
Venera yra^ apgyventa gyvybe.

Prieš penkis milionus metų 
musų žemė taipjau buvo apgy
venta tiktai groteskais ir spar
nuotais .siaubūnais. O tiktai po 
ledų gadynių atsirado žmogus. 
Vepera yra apšviečiama saulės. 
Bet retai kada saulės spindu
liai praais’Hvcnbia pro p storus 
deb.ėsį,s.>; Venera yra liūdna, 
pilka planeta. I Ant viršaus dė

ka it i na ir de
jų re, garuoja

Judėjimas, triirimas daikto 
prie daikto pagamina šilimų. 
Jeigu paleistume geležies gaba
lą iš miRono mylių augštumos, 
♦ai geležies, spausdama orą, 
laipsniškai kaistų kol užvirtų 
i.r pagalios sudegtų. Kuo kie
tesnis yra daiktas, tuo greičiau 
jis kaista. O tai dėl to jis kais
ta, kad, pav., geležis arba ak
muo neperleidžia per save oro.

žvaigždės gal ir galėtų ap
šviesti žemę, bet jos yra labai 
toli nuo musų žemės, žvaigž
džių yra daug didesnių už sau
lę. Kai kurių žvaigėdėių karš
tis siekia šimtais tuksiančių 
laipsnių. Be saulės pagalbos 
mėnulis daugiu nepasirodytų 
musų akyse.- Šileikis.

Naujas sumanymas 
žiemos sezonui

kad Venera

Lėšų saulė labai 
besys, kai balta 
ii’ plaukia.

Yra manoma,
taipjau turi savo dienas ir nak
tis. Koj kas nėra tikrai žinomi 
vasaros ir žiemos sezonai. Bet 
kai di?l- gyvybės aut Veneros, 

spėjimais, 
dalykų kai 

negalima

vadnojamasi tiktai 
nes tokių mažų 
žvėrys, teleskopu

Saulės šviesa
Saulė yra vienjntėlė 

šviesa. Tolumoj nuo 
saulė yra apie devyniasdešimt 
milionų mylių. Jeigu automo
bilius tiesiu keliu važiuotų d ie

na ktį p.o keturiasdešimt 
j valandą, tai imtų 257 
pasiekti saulę. Karštis 
siekia iki 15,000 laips

musų 
žemės

Darbininkai mokinasi iš 
gyveninio

Kiekvienam šiandie gyveni
mas išrodo savaip. Kiek šiandie 
mes turime skirtingų politinių 
grupių, kurios yra griežtai prie
šingos viena kitai. Visos tos 
grupės ieško vienos tiesos — 
“geresnio gyvenimo”. Bet yra 
vienas k>l<»s.-us dalykas tai tas, 
kad tos grupės veda kovą vie
na prieš .kitą, idant užkariavus 
didžiumą visuomenėje. Darbinin
kų klesa yra vadovaujama la
biau išsilsvinusių žmonių. O pa
prastam darbininkui nieko dau
giau nelieka daryti kaip tiktai 
klausyti savo vadų. Tokis žmo
gus niekuo daugiau ir nesirūpi
na kaip tiktai savo pilvu — gry
nai ekonominiu klausimu.

Darbininkas dažnai užmiršta 
tai, kad jo gerbūvis priklauso 
ne vien nuo kovos už būvį, bet 
ir nuo žmonijos kulturini’o kili
mo. Medicinos, inžinerijos, dai
lės. ir k? mokslo žmogus: negąli 
pasisemti iš gyvenimo. Jis turi 
mokytis mokykloj. Mokykloj 
įgytas mokslas yra labai reika
lingas visai žmonijai. Vienok 
yra tokių žmonių, kurie tokiems 
mokslams yra priešingi arba jų

1 užk*t nuo jų žmogus tunka.

KODĖL NUO SURUMO 
NORIS GERT?

Kraujas turi veik tiek pat 
druskos kiek jūrės vanduo. Kuo
met proporcionaliai sūdome val
gius, tai nejaučiame troškulio, 
nežiūrint ir to, kaip sočiai pa
valgytum, bet suvalgę silkę —> 

jęerti vandens. T’ocLel no- 

gert vandens, kad sumaži- 
perviršį druskos savo ku- 
Troškulys yra kūno aksti- 
imti daugiau vandens, o

risi
mis 
ne.
nas
vanduo yra geriausias gaivinto
jas.

SALDAINIAI DARO ŽMOGŲ 
TINGINIU

žmogus paprastai tunka nuo 
sotaus prisivalgymo. Ypatingai 
tunka tie, kurie mėgsta sald
žius valgius. Tokiam atvėjy rei
kia kuodaugiausia mankštytife. 
Mankštinimas paliuosuoja žmo
gų nuo tukimo. Tukimas prasi
deda tuomet, kai kraujo audi
niai persisunkia saldumo pervir
šiu, tuomet kraujo energija su
silpnėja ir žmogus aptingsta. 
Saldainiai yra niaistinas valgis

ną ir 
mylių 
metus 
saulės 
nlų.

Jeigu saulės neturėtume, nak
tis vi&špatantų be paliovos. 
Tuomet Jy mėnulio atspindis 
neatsimuštų ant musų plane
tos žemės. Butų amžina nak
tis. Žvaigždės šviestų, žibėtų, 
bet mažai nuo jų šviesos tegau
tame. Saulė apšviečia dar ir 
kitas planetas. Ji aplink save 
apšviečia didelį plotą erdvės, 
bet neapšviečia begalinės visa
tos. Vacum tuštuma yra bega
liniai plati. Niekas negali jos 
išmatuoti. Nėra prietaisų su
rasti visatos ardvės rubežių. 

k Elektros lempute mes gali
me vidutiniškai apšviesti šimto 
pėdų apyratį. Bet niekados 
neapšviesime • taip ilumininga 
švk.-a, kaip saulė kad apšvie
čia. Jeigu saulės karštis laips
niškai mažėjo kaip mokslinin
kai kad mano, tai, l>eabejo, 
kad ugnies planeta įbegiu tūks
tančių metų sutirštes ir užges. 
Tuomet jau užviešpataus amži
na naktis ir atmosfera bei 
temperatūra pakitęs. Bus šalia 
ir pagalios visai žemės gyvybei 
grūmos išnykimo pavojus.

šiaurinį žemės polių saulė 
apšviečia 4 Įtartus į mietus, t. y. 
ie paliovos šviečia 3 mėnesius 
ir per 3 mėnesius esti klaiki ir 
šalta naktis.

Žvaigždės yra atskiri ugnies 
pasauliai. Dažnai mes matome 
mirkčiojančias žvaigždeles, tai 
yra išsiveržimai liepsnų nuo 
ekspliozijų. Gazų ir molokulų 
degimas pagamina įvairias eks- 
piiozijas. Dažnai matome bė
giojančias “žvaigždes”. Jai nė
ra bėginias’žvaigždžių, bet išsi
veržimas degančių 
guzus 
Kartais 
sudegę 
žemės.

gazų. Tokius 
vadinama meteorais, 
didel i issi veržimai or<• 

į cindras nukrinta ant

Vasaros dienos jau prabėgo. 
Rudens oras pasirodė gan malo
nus, bet mes juo neilgai tegalė- 

; sime džiaugtis, nes močiaka žie- 
■ ma jau artinasi. Ateinančiai žie

mai reikia ką nors surasti nau
ja, kad galėjus laiką praleisti 
naudingai.

Štai, aš pasiūlau moksleiviams 
ir moksleivėms, taipjau ir musų 
draugijoms propoziciją: Chica- 
goje mes turime nemažą skai
čių moksleivių, kurie studijuoja 
įvairias mokslo šakas. Supran
tama, moksleivis mokinasi ko
kios nors profesijos; jįšv/nori, 
kad ir kiti apie jį žinotų, taip 
kaip ukiųipkas kad nori, idant 
jo kaimynai žinotų kiek jis tu
ri karvių, arklių ir t. t.
' Dabar kįla klausimas, kaip 
moksleivis gali save išsigarsin- 
ti? Išsigarsinti jis gali tiktai 
platindamas apšvietą: rašyda
mas straipsnius į laikraščius, 
žurnalus, duodamas paskaitas ir 
t. t. Jis (moksleivis) gali papa
sakot visuomenei ką jis patyrė 
besimokindamas per penkis arba 
dešimtį metų, ir tas yra lengva 
padaryti.

Prileiskim, Chicago je randasi 
gan daug draugijų kliubų, ku
rios laiko savo susirinkimus va
karais ir sekmadieniais. Mokslei
viai galėtų prisirengti prie pas
kaitų iš tos mokslo srities, ku
rią jis mokinasi. Tas butų nau
dinga moksleivio praktikai ir 
draugijai. Draugija šaukdama 
savo susirinkimus su paskaito
mis galėtų sukviesti daugiau na
rių susirinkimam Paskaitos gar 
lėtų būti iš literatūros, inžineri
jos, elektros, istorijos, dailės, 
fizikos, etc. Paskaita galėtų tęs
tis pusę valandos ar ilgiau. Vi
sa tai sukeltų geresnį ūpą drau
gijos nariams ir nebūtų tiek 
daug nereikalingų ginčų ir lai
ko eikvojimo. Tai gali padaryti 
kiekviena draugija, kuriai rupi 
mokslo reikalas.

Pavyzdžiui, draugija “X” lai
ko savo susirinkimą sekmadienį 
antrą vai. po pietų. Susirinki
mas užsibaigia keturiose, tuo
met moksleivis “Y” laiko paskai
tą. Prie šito noriu pastebėti, kad 
kultūringos tautos jau turi to
kią madą — paskaitas po mitin
gų. Paskaitas gali duoti ne vien 
moksleiviai, bet ir kiti žmonės, 
prof/vsionalju. Kodėl lu'tuvių 

draugijos negali rengti paskai
tų?

Dar priminsiu, kad draugijos 
kviesdamos moksleivius į pa
skaitas, pamirštų politinį purvą, 
kuris net ir odą nuėdė Ameri
kos lietuviams! Politikierių ga
li būti bile kas ir visai nemok
šas. Politikieriaus “profesija” 
labai pigi, ypatingai kuomet ji 
mąinosiv su oro atmainomis. 
LMS A. prganizącija yra neparti
nė, o jos tikslas yra ne politi
ka, bet mokslas. I * ' ‘ *

'Patai lietuvių draugijos, Chi- 
Cagoje'ir apleki*, kėse, pagalvoki
te viršmmėtu. klausimu., . Jeigu 
kurios pageidautų, kad moksį^i- 
viai duotų paskaitas, tai praneš
kite Centro raštininkui, J. La
paičiui; 1739 So. Halsted Str., 
Chicago, Ilk

— B. Siniokailis, Cent. Pirm.
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Free Will
I>o?s Man Have a Free Will? 

To What Effect Does Envir
onment Influence ‘iFrecMom 
of Volition?

It vvas due to certain heredit
ary tendencies and my parti
eti lar environment that I be- 
came interested i n the question 
of “free” vvill, which means the 
power of man to vvill or choose 
vvithout the restraints of phy- 
sical environment. l^pon receiv- 
ing an invitation to \vrite some- 
thing for “The Students’ 
Corner”, 1 naturally asked my- 
self, “What Will I vvrite?” Ac- 
cidentally I placed more em- 
phasis on the wor<l “VVILL”, 
the attention vvas centered upo>n 
it; theni I decided to vvrite 
about “free” vvill.

The first striking fact about 
“free” vvill is maus almost uni- 
versal bilief in it. The majority 
of people living today ar? fol- 
lovvers of some šert o f formai 
religion, and since the keystone 
of all religion is “free” vvill, this 
great majority mušt of neces- 
sity be a finu believer in “free’* 
vvill. Of the non-theic minority 
again a large majority is a 
nroud possessor of “free” vvill. 
The religious man explains 
revvard and punishment in life 
hereafter in terms of “free” 
vvill, vvhile the non-theic man 
explains the vvordly successes 
and faihires in the šame terms.

This theory is so easily ap- 
plied to man’s experienees, and 
seems so cbvious, that no other 
cause is sought. It vvas for a 
similar reason, that is for no 
reason at all, that for centuries 
man called the vvorkl flat, and 
could not perceive hovv it could 
be othervvise.

The second most striking fact 
about “free” vvill is its univer- 
sal absence: it does not exist, it 
is a įnyth, a delusion.

When a baby is born no one 
vvill say it has a “free“ vvill; it 
hasn’t. Ii Ii ves mechanically; 
instinets and physical stimuli 
dtetermine its acticns. When the 
baby grcvvs up to Imv a man, be 
i s said t o be a distinguished 
possessor of a vvonderful 
psychic force, “free” vvill. The 
ąuestion is, how did man ac- 
quire it?

There are only tvvo primai 
possibilities, and the third a 
combination of the tvvo. Man is 
either imbued vvith the povver 
thru heredity, or he pieks it up 
from the environment in which 
he chaneės to be. Heredity, how- 
ever, can only give the material, 
never the finished produet. It 
takes the environment to mold 
a statue from the raw material, 
clay or niarble, vvhatever is sup- 
plicd by heredity. Dr. Hayes, a 
notėti sociologist says, “An is- 
olated individual of the Genus 
Homo is nothing būt a savage 
or a dumb brute.” An isolated 
individual therefore, if he grovvs 
u p in monotonous unstimulating 
surroundings, though he may 
possess excellent hereditary ma- 
terial, vvill never develop into 
a coinplex character, composed 
of a multitude of eonflieting 
desires and volitions, commonly 
called “free” vvill.

We therefore see that the 
kind of material we obtain thru 
hereditary for the development 
of “free” will is a matter of 
chance. As the environment 
begins to work on this heredit
ary material reinforcing and 
stimulating some desires, re- 
pressing and dampening
others, we see that the resulting 
vvill of the individual will lar- 
gely depend upon his environ
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ment and his experiences. The 
Italian boy, neared in the peace- 
ful, colorful, and musical atmos- 
phere likęs melodious soothing 
niusic, he often desires to be a 
singer. or a musician. An Amer
ican l>oy raised amid the 
clangs, shrills, and vvhistles of 
a modern city eraves for jazz, 
his “free” vvill driveg him to a 
dance hall, his ambition is to 
get ridi “darn” “quick” 
and then to “blow”, to live.

Here among civilized people 
vve have a desire to keep avvay 
from murder; the Philippine 
head hunters, hovvever, have an 
exceptionally vvell developed 
“free” vvill for scalps. Būt-it is 
only by chance, a coincidence, 
that vve have the particular de
sires and volitions, the specific

Subatos Specialai
Nuo 9 ryto iki 3 po piety
Neimam orderių telefonu nei laiškais.

PIRŠTINES
Vaikinų Jersey Gauntlets, leatherette gauntlet 
su gražia emblema, porai

SVETERIAI
Vyrų sportiški, gražus “V” apykakle su rankovėmis, IFO QE 
visokių mierų, verti iki $6, po

LIGONINĖMS VATA,'
75 centai, rolelis, parsiduoda
šiame išpardavime už___

VAIKŲ PANČIAKOS
Pilnai mercerized lisle, Burlington Brand, pirmos rųšies, 1 
mieros nuo 4 iki 6%, 39c. vertės I O V

44c

45c

PIENAS
Carnation, Evaporated, didelis kianas, 

____ 8 klanai už_____ _________________
UNIOKŠIUTAI

Moterų šilkiniai ir vilnoniai, rudeninio storumo viso- "7C| 
kių stylių. Mieros 36 iki 44„ $4 vertes, po______ _

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIU 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankumą šios 
Rankos.

Saugumas dėl aupymo
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėriiiinkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visų dienų subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

James B. Forgan, Chairman. Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Randasi ant 
žemutinio f 1 o r o

Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

“free” vvill. Būt if causes 
hereditary, and environmental 
determine the “free” vvill hovv 
can it be free? Būt as vve have 
seen “free” vvill is determined 
by these causes and therefore 
it cannot be “free”, and it is 
not “free”?

Novv I have a desire to stop 
vvriting. Apparently my “free” 
vvill is forcing me to do so. Hovv- j

F. Skalandziunas, a chpmical 
engineer, vvas an active niember 
of this associaition when it vvas 
first organized. Deprivation and 
poverty i n his student days 
took their toli at the height of 
his career. After a long and 
painful illness, he died in Chica
go, Sept. 27, 1924. Intel ment
took place at the IJthuanian 
National Cemetary. Mr. Skalan- 

ever, upon analyzing this part- jdziunas vvas a graduate of Val- 
icular desire .1 find that certain ipgi'aiso Fniversity. 
circuinstances are forcing the > ,
“free” vvill to vvish to’ stop. In-----------------
the first place the idea's that 
vvere associated vvith the- 
question of “free” vvill have 
been liberated, and novv they 
no longer appear to flovv so 
smeotbly; and the mind 
fecls ratber vacant. Again 
as it is late, 1 am tired 
mcntally and physically. 
lt is natūrai to stop vvhen one 
is tired, for physiologically the 
body requires irest. So, it is by 
chance, by mere coincidence 
that this artiele vvas begun, and 
novv certain circumstances 
bring it to a finish, and to the 
conclusion that “free” vvill is 
not free, it is a prisoner. •

Hovvever, undoubtedly, there 
is another side to the question. 
Perhaps someone vvill again free 
the “free” vvill.

B. S. Petrulis. 
Chicago, III.

Membership in this 
Association

For the benefit of those vvho
are not yet acquainted vvith the 
terms of eligibility for mem
bership in this organization, vve 
vvish to statė that any one vvho 
is attending any accredited 
school and is enrolled above the 
second year of high school may 
make application for member
ship herein. This applies, also, 
to students vvho are attending 
accredited evening schools and 
to those vvho have left school 
temporarily for the purpose of 
raising funds vvith vvhic.h to con- 
tinue their education. [In this 
eonneetion, vve vvish to mention 
that vve have already a nucleus 
of about $100.00 for our Stud- 
ent’s Fund from vvhich vve hope 
to help the needy student some 
time in the future.] We have 
not yet heard from the Grand 
Chapter vvhat arrangements 
have been made for Associate 
membership, būt vve hope for 
early nevvs. Hovvever, if you are 
interested in us, vve vvould be 
glad to hear from you. The dues 
are $1.00 per year for out of 
town members. This covers the 
sulbscription to our magazine. 
Chicago members pay in ad- 
dition the regulai’ chapter dues. 
If you know anyone vvho is eli- 
gible to membership, vve vvould 
appreciate your sending us his 
or her name.

DON’T FAIL TO READ 
THIS!

This appeal is addressed es- 
pecially to you, dear reader, If 
you are a student, vvon’t you 
drop us a line telling us about 
yourself and vvhat you think; of 
our section? Won’t vou call the 
attention of 5rour student 
friends to “The Students Cor- 
ner”? If you are an interested 
friend, vvon’t you also comrnun- 
icate vvith us? If you are a 
parent, vvon’t you try to interest 
your children in this section? If 
you, dear reader, are at all in
terested in the sočiai and intel- 
lectual' intercourse among the 
younger and English speaking 
generation of Lithuanian des- 
cendants, vve vvould appreciate 
your support of this section.

You will notice in this issue 
two contributions from out of 
tow4i, one from Miss Kramer of 
Nevv Jersey, and one from Miss 
Messkner of Long Island. Miss 
Kramer has been a mem’ber of
our organization for .over a 
year. Miss Messkner, tho not 
yet a member, is very much in
terested i n u s.

\Ve are calling your attention 
to these contributions because 
we feel that if these tvvo young 
vvomen out east are acquainted 
vvith us, sūrely there mušt be 
more of you out there vvho may 
havve noticed our meager ef- 
forts; Won’t you let us hear 
from you? As far as local con
tributions are concerned, vve 
are pleased to report that they 
are coming in better than vve 
hoped. Our aini is a fu 11 page 
issue each time. We need your 
belp. We are calling on you for 
assistance? What have you to 
say? Graduated, students, and 
friends! Let u s hear from you 
for’the next Issue.

Ovving to the illness of M r. 
Sileiki’s, editor of the Lithua
nian section of this organ, the 
issue of our paper vvas post- 
ponicd for one vveek. We vvere 
very sorry to iearn that Mr. 
Šileikis’ hand vvas vrery severly 
injured yhile on a visit to a 
friend of his in the country. 
We hope for a speedy reco- 
very so that our editor may be 
Vvith us again.

VYRŲ CE VERY K AI
Gun metai skuros veršiukų ir tamsių tan, visokių stylių, už- 
varstomi arba blucher, gurno kulnimis, Q7

•___ verti $3.50L porui_____ ■ ____ _________ I
venetiAn lace ’

2 ir 3 colių, baltos, eeru arba ivory, florai ir allover 
patrinai, jardui _____ ____ _______ •________

BATH ROBEŠ
Del vaikų, pasiūti iš beacon audeklo, satino ribinas CJ 1 1 fl 
ir šilkiniais trimingais, balti, pink, mėlini I ■ I V

MOTERŲBLIUŽĖŠ
Importuoto iš Anglijos Broadcloth, vyrų styliaus overblauses, 
powder blue, tan ir baltos, dviem guzikais, gerai fl* 4 "7Q 
mazgojasi, mieros 36 iki 44___ ’ _____ _____ ▼ < » l V

LIETSARGIAI “
Vyrų ir moterų, “Storm Hero” lietsargiai, American Taffeta 
viršais, rain-proof, verti $2.50, fl* 4

_____specialiai_______ _____________________ _ m* I
PRiNCEŠ SLIPS

Moterų Lingette slips, shado\v-proof, rankomis atsiuvinėtos. su 
petnešomis, baltos, pink, orchid, honeydew ir fl* 4 CQ 
tamsiu spalvų, mieros 26 iki 44 M* ■ "Vv

ALARM LAIKRODĖLIAI
Big Ben Alarm laikrodis, garantuotas 
gerai laiką rodo $2.44

NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti ji su narkotiSkais nuodais, 

kad “apmalšinti” jo skausmą paeinantį nuo netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriau—duokite jam truputį

tyriausio, saldaus-skonio, tikro vidurių paliuosuotojo. Jame nėra svaigalų. 
Nėra narkotiftkų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta ifi daržovių Usunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus.

Jūsų aptiekorius parduoda Bambino—35c. už bonkų, 
arba pasiųskite tiesiai i laboratorijų.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

VIRIMUI VIŠTIENA
Šviežiai ištaisyta, parsiduoda specialiai 
svarui

GRINDŽIAI,
Sunkist Brand, šiame išpardavime

__tuzinui;, į .___ ___ _ __ ___
PAVAŠARTNIAI VIŠČIUKAI

Šviežiai ištaisyti, šiame išpardavime 
svarui

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags)

' Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po
| "5 centus. Jie yra la- 
I »ai puikus ir patogus 
S usidėjimui pirkinių: 
| >ie yra sulenkami; 
I inka dėl daug pirki- 
I lių ir dėl mažai. Jie 
I vinka kožnai šeimi

e

Virš minėti specialai tiktai subatoj, nuo 9 ryto iki 3 po pietų
• - Lietuviai pardavinėtojai

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

ninkei, kuri perka 
daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šj skelbimų ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.MINERALINES ŠERINES MAUDYNES

Turkiškos, sulfurinės vanos ir elektrinis gydymas.

SVARBI NAUJIENA
Dabar naujai išradom« mineralines sierines vanas, kurios yra geros 
nuo visokių ligų: reumatizmo, cirkuliacijos, kraujo ir t. t..
Sinusoidei mašininis gydymas. Gydome Lumbago, Reumatizmą, Scia- 
ticą, Paralyžių ir visas nervų ligas. Hydrosine elektra dėl cirkulia
cijos; inkšti} ligas ir skilvio suirimus. Taipgi violetiniai spinduliai. 
Therapeutic liampos ir vibracijos gydymas. Elektrinis kabinetas. Sau
sos šilumos kambarys ir garo kambarys. Masažinis braukymas, elek
trinio ir švedišku budu. Su musų pilnu setu instrumentų mes galime 
suteikti 25 skirtingų treatmentų.
Namas naujai ištaisyta ir padidinta. Yra vietos dėl 150 ypatų. Iš 
toliau atvažiavę gali būti savaitę laiko arba taip ilgai kiek reika
linga.

Atdara dienomis ir naktimis. Utarninke moterims.

A. F. CZESNA, SAVININKAS,
1657 W. 45th St., kampas So. Paulina St.

Phone Boulevard 4552

VADOVAS”
Mokslo, literatūros ir religijos mėnesinis žurnalas. 

Amerikoje ir užsienyje.
Prenumerata metams........................................$2.00
Pavienis numeris.....................  :.... ?.......... 20c

Antrašas:
“VADOVAS”, 

Hatfield Hall, Northwestern University, 
Evanston, III.

fsUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės iiuo adresu:

LITHUANIAN ALL1ANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, Ncw York, N. Y.

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybes” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

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

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

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

Garsinkities “Naujienose”
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CHSfiAfiO^ Svarsto fra|,8P°rtac*i°s 
klausim? •

ŽINIOS Miesto taryba jau pradėjo svar- 
styti visus pasiūlymus trans- 
portaeijos klausimui išrišti.

Pagelbėjo!
Invalidą! vaikai ^privertė 

mobilistus ’’ prisižadėti 
giau nebeląks|yji.

auto 
dąu

i’i Fėjas Fi miegale.; iš j Cbica-
Ave. peticijos teismo, maty-

Užvakar miesto taryba laikė 
savo pirmą šį rudenį susirinki
mą, kuriame buvo paduoti svar
styti visi keturi pasiūlymai iš- 
lišimui transportacijos klausi
nio.

Ilgiausias ir svarbiausias bu- 
vo ’mayoro Dever pasiūlymas,

damas, kad bauilimas automo- kad miestas pabudavotų pože- 
bilistų nieko negelbsti ir kad piinius kelius ir paskui pravestų 
lai nė k -k nesumažina'greitu-Į savo elevatorių linijas, jei da
mų važinėjimo, i 
lis tas užsimokėjęs

nes uuiomobi-|burtinės gatvekarių ir elevatorių 
; pabaudą ir j kompanijos nesutiks parduoti 

išėjęs iš teismo vėl laksto Ąaįp savo linijų. '.Kiti pasiūlymai y- 
iakstęs. sumanė naują vaištą la gatvekarių ’ij* elevatorių kom- 
su labdymui to lakstymo. Ir panijų, kurios nori’atnaujinti il
ki s vaistas pasirodė liek sek- Chicagos gatvėse gatvėkarius ir 
mingas, kad teisėjas ketina irjgįems metams teisę operuoti 

elevatorius. Elevatorių kompa- 
, kad jis nijos pasiūlymą pabudavoti 40 

porą desėtkų automobilis- mylių elevatorių už $25,006,000 
kurie prisipažino pergrei- *mayoras atvirai pašiepė, nes ta • t * 1 • '

toliau jį vartoti.
Jo vaistas yra tokis 

apie

tai važiavę pasiuntė i vaikų in
validų namus pažiūrėti. Ten 
jie rado apie šimtą sužeistų ir 

vaikų, kurių vieni 
sukaustyti cemento, 
ir pavaigšto, bet tik 
o kiti sėdi ratukuo

se ir turės juose pasilikti per 
visą savo amžių. Jie patyrė, 
kad didžiuma tų vaikų yra ai* 
tomobilių aukos. Tie vaikai 
nepyksta nė ant,.neatsargių au
tomobilistų, kurie juos sužeidė 
ir tik džiaugiasi, kad pasveiko.

Visi automobilistai paskui 
buvo atvežti,j teismą. Matyt, 
kad jii' buvo HVrjįminti to bai
saus reginio ir viši^Risižadėjo, 
kad kol jie gyvi bus, tfaiinės 
automobiliais labai atsargiai, 
ni kad nelakstys ir stengis nė 
\ i.'iio neužgauti ir nesužeisti. 
Kad ilgiau jie tą savo prižadą 
atsimintų, teisėjas jiems pasa
kė pamokslėlį ir dar pridėjo 
kiekvienam po piniginę pabau-

teku guli 
kiti nors

Lietuvis automobilistas 
nuteistas kalėjiman

Jonas Račius kis, sužeidęs mer
gaitę, gavo 60 dienu kalėji
mo.

Teisėjas William F. Helander 
nusprendė, kad lietuvis Jonas 
Kačinskis, 10561 Edbrooke Avė., 
yra kaltas, kad porą savaičių at
gal suvažinėjo /r sunkiai sužei
dė 8 metų mergaitę Florence 
Vonk, taipjau iš Roselando ir 
nuteisė Kačinskį 60 dienų kalė
jiman ir užsimokėti $25 pabau-

MIRĖ VVIGHT NEUMANN,

neti-Užvakar po kelių dienų 
ketai, sėdėdamas kėdėje, 
mirė F. Wight Neumann. 
vardas didžiumtii nieko nepasa
ko. Bet kiekvienas muzikas jį 
gerai pažysta, nes per daugeli 
metų jis buvo vienas žymiausių j 
Ameiikos impresario. Jis gi
mė Hamburgu Vokietijoj 1851 
m. Į New Yorką atvyko 1877 
tikėdamas likti bankierierium. 
Už kelių metų jis persikėlė Chi-

Jo

cagon.
Bunkieiiu jis neliko, bet vie-1 

ton to patapo impresario ir tai 
buvo jis, kuris atkvietė Ameri
kon žymiausius pasaulio artis
tus — dainiii’/nkus ir muzikus, 
kuriems jis ir rengė koncertus. 
Jis atkvietė Citruso, Paderevvs- 
kj, Kreisler, Heifetz ir daugelį 
kitų pasaulio žvaigždžių.

šiems metams jis buvo išdir
bęs labai platų programą Chi- 
cag ai,'•kuriuo Chicago tikrai gu
lėjo pasididžiuoti, bet umi mir
tis nutraukė jo tą darbi}.

A IK V PALEISTAS VEŽIMAS 
YžMUŠfi VAIKĄ.

Vaikai bežaizdami tuščiame 
lote prie Ai mitage ir Hoyne gat- 
vių paleido pakalnėn karu i valo 
vežimą, kuris atsimušė į karu-

faunos pristatinėja vandenį, im
damas po 25c už 8 galionus. Be 
to skubiai vedamos pervados į 
netolimas pilnas vandens akme
nų laužyklas, taipjau kasami pri
vatiniai šuliniai.

«... \ ; u , , .

Kas buvo svarstyta
Vilniaus Vadavimo komiteto 

sirinkimus. Nutarimai ir 
dėkos žodis.

su-
pa-

i, va- 
įvyko 

Vilniaus Vadavimo Komiteto su
sirinkimas. Dalyvavo beveik 
visi senieji nariai, o vėliau pri
sirašė dar keletas pavienių as
menų ir draugijų atstovų. Ko- 

slingių vogų kilnojime) ir miteto jėgos stiprėja, o drauge 
Juozas Bancevičius. Jie ritasi su tuom ir noras darbuotis už- 
Grekų Romėnų styliumi. Jšibrėžtam tikslui. Susirinkimas 

Pereitoj savaitėj p. Freiman- j buvo labai rinitas ir draugiškas, 
'as iššaukė p, Ij.ance\tiaii|, | Išorinis 
dabar jis turės ir persitikrinti, ^pmidoj

Apart jų dar risis Sarpalius su pasaulio planetoj, nepasiekė jo 
Samson (Instruktorius Pardue šienų.

Pirmiausia buvo perskaityta 
gautieji laiškai, atpasakota ren
gimas masinio mitingo spauių 9 
d. ir tt. Kaikųrie pranešė, jog 
Chicagos mieste galima būt pa-

J. Bancevičius ritasi su A. Fręl- kare, Mildos 
mautu

Ateinaidį antradieni susitin
ka ant matraso du lietuviu, p 
Augustas Freimantas (čempio
nas

PATS SAU PARĖ OPERACIJA NAUJAS PAVEIKSLAS. !«■

Antrtdicny, spalių 21 
svetainėje

puii( lo j
triukšmas keliamas 

dėl jo ekzistavimo šioj

Chicagiečiamis gerai žinomas 
p. Klemensas S. Ramašauskas, 
turintis vaistinę pr?e 3318 South 
Halsted St. aną kiirt išvažiavo 
su vaikais pasivažinėti ir kelio
nei būnant prastai, jis lengvai 
sus'itreąkė kulšį, tas Viftrenki- 
mas pagamino “sukymą” ant 
kaulo ir po kelių dienų- p. Ra
mašauskas buvo priverstas gul-; 
ti į lovą. Kadangi jis pats gc-' 
rai žinojo, kad su vaistų pagel-! 
ba nepagysi, o reikia instrumen- ( 
to-peilio. (Jis yra senas “feldše- 
ris” rusų armijos), tai jis dar 
manydamas, kad tai yra mažas 
“sukymas,” pasišaukė savo sū
nų Kazimierą ir pritaisęs instru
mentą liepė jam piauti (mat
skaudulys buvo jąm pačiam iie-. nesnaysti ah>ba tie, kurie mano 
pasiekiamoj vietoj), aiškinda- būti rėmėjais, nes būdami rė
mus kaip tai padaryti, žinoma mėjais gali užtektinai gerų lai- 
KJazimlieras likimą kifrtą peZlį- kų turėti, nes Birutėje yra to- 
instrumentą savo rankoj ture- kios taisykles, kad narys remė- 
damas, mažai ką suprato apie jas gali būti tas, kuris užsime
tėki darbą,'visgi dūrė; dūrė vie- ka metams $10; už tuos užmo- 
ną įkartą ir antrą, į’^is inetaip kėtus pinigus rėmėjas gauna po 

’U- 
Reiškia, jeigu Bi-

Mildos teat'io vis kas-nors' 
naujo, dideli geri paveikslai, tie
siai iš vidurmiesč'io ir dar apart 
paveikslų duodama pirmos rū
šies vodevilius. Nuo ateinan-’ 
čio pirmadienio bus rodoma d?4 
delis paveikslas Rudolph Valen
tino. kuris visai nesenai 
rodomas Roosęvelt teatre.

—t------------- -
i ĘJRL’TgJE.

buvo

Birute vis daV kala “Karna- 
vilio Varpus.” Dailus veikalas, 
rodos, šį metą pastatys. ; Apart 
“KamaviUo' ^aipy” niano dar; 
duoti “Gukrinį Kareivį.” Apart] 
veikalų bus suruošta dar keli’ 
koncertai. Rėmėjams vertėtų

TEOFILAS ^TRAZJ)A S
Mi’ė'lrep^ '2^/1., 1921. Bus 

l'urkeltaš'į lotą . Subatoj Spalio 
25, d., 1924; 2 Vai/po pietų. Mel- 
džiam daiyvąuti draugus ir pa- 

yj.sfomu.s ijiusių mylimo sūnelio 
fpil'J.člii|;yp;;j^ duobė* į lotą ŠV. 
'KafJrfdero Kapines.

Nuliūdę; ,
Tėvai ir broliai, Jonas ir 

«' An'tdniha Strazdai.
, ' ' -3447 Aųburn Avė.

universiteto); Dr. Teodore.Stej- 
ke, neseniai atvykęs iš Europos, 
su J. Roberts; ir dar keletas k i-1 
tU- vi -

Apa'it ristynių atvykęs iš ki
tur
Juškevičius parodys ( publikai ’vaik™;iS) bet ne 

kompanija tiek kapitalo sukelti utinių ’% • darbą shadosv
pasakė, kad ^Uskevičius pa-(kakls pavedamas (valdybai.

Svarstyta taipogi tam tikrų žen
klelių klausimas ir principe tas

negali. Mayoras 
kompanija sulig sutarties su 
miestu turėjo ]
mylias elevatorių, tuo tarpu ji 
pabudavojo tik 60 mylių ir ant 
to sustojo, nebeturėdama iš ko 
budavoti naujas Įinijąsi. Mies
tas gi transportacijos ižde turi į 
apie $40,000,000, kuriuos jis ga-1 
Ii pavartoti1 ar požeminių kelių 
pravedimui, ar išpirkimui gat
vekarių ir elevatorių.

Aldermanas Kostner padavė 
savo pasiūlymą. Jis sako, kad 
svarstymas transportacijos klau 
s'ino užsitęs gana ilgai, nes 
kiekvienas plepės ir plepės be 
galo, o tuo tarpu nieko nebus 
daroma tnansportacijos pageri
nimui.
pradėti kasti požeminius kelius, 
nelaukiant pilno išrišimo trans- 
poitacijos klausimo.
nių kelių reikalingumą vidur- 
miesty visi pripažysta.

4a^etas daryti “tag day”'Vilniaus lietu- kaip reikia; .tėvas jaučiasi, kad du bilietu ant kiekvieno Bir 
greičiau nėgerai, liepią dar durti; bet vis- tęs vakaro.

' kaip už trijų mėnesių. Taš rei- gi sūnūs neatliko savo darbo, o rutė parengia mažiausia kokius

įrodys lietuvių publikai dar pir-
pabudavoti 132 kartą. ,

Ristynės įvyks Columbia svet., .priimta. Platesnių žingsnių toj
- įrity dar nedaryti, delei k,brpi-

___________ £eto lėšų stokos. Pasitarta taip* 
gi ir apie Vilnijos politinę pddė- 

". Išėmimas Vilniaus klausiitio 
įš Tautų Sąjungos posėdžių' die-

prie 48 ir Paulina gatvių.

Lietuvių Rateliuose. ;

kraujo nubėgo daug. Kankynė tris vakarus, tai rėmėjas gauna 
didžiausią, o skaudulys kaip bu- geriausius biletus ir tuomi jis 
vo taip ir yra. Nieko neliko atsiima savo pinigus.
darytis kaip tik šauktis dakta
ro. Pašaukta vienas, atsisako 
plauti, nes per anksti. Pašaukta 
Dr. Karalius, jis perpjovė ir p.'eitą trečiadienį atsilankė didelis 
K. S. Raniašaūskas šiandien jau 1 skaitliusTiaujų narių. Jų repe- 
sveikas, tik silpnokas nuo krau-[ticijos atsibuna kas trečiadienį^

hotvarkės nereiškia dar jog lie- jo nu bėgimo. Mark White Sųuare paiko sve4
tainėje. .

Jaunoji Birutė vis auga. Pra-į

PETBONĖLĖ
, VASILIAUSKIENE 

po tėvais Balsitaitė
Persiskyrė su šiuo pasaulio 

Spalio 22, 1924, 3:30 vai. iš ry
to. Tuiėjo 28 metus amžiaus. 
Gyveno Amerikoj 13 metų, A. 
A. Petronėlė paėjo iš Lietuvos,’ 
Kauno rėil., Tauragės ap., Nau
miesčio parapijos, Juodžių kai
mo.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Joną ij- dvi dukteris, Elz
bieta 11 metų ir Ona 7 mętų,, 
puseserj Agniešką Gečienę; 
pusbrolį Franciškų Gečą, Lietu
voj dvi seseris, Marimba ir Ona.'

Kūnas pašarvotus, 4431 So. 
Talman Avė. Laidotuvės įvyks 
subatoj, spalio 25 ji. iš namų 8 
vai. ryto. BtiH‘atlydėtas į Ne
kalto, Prasidėjimo 'PaiJ, švĮ Baž
nyčią, kurioje1 įvyks gedulingos 
pamaldos pž velionės sielą. Po 
pamaldų.'bus nulydėta į šv. Ka- 
zinjiero kapines. Nuoširdžiai 
kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus atiduoti pas
kutinį patarnavimą ir dalyvauti 
laidotuvėse.

Nubudę
Vyras, dukters, puseserės 
ir pusbrolis.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
- bortus Eutleikis, Yards 1741.

Todėl jis siūlo tuojaus

Požemi-

Jų pra
vėdintas užims keletą metų lai
ko, Pasak Kostner, kol bus pa
budavoti požeminiai keliai, ir 
transportacijos klausimas bus 
išrištas ir bus galima eiti toliau 
prie gerinimo transportacijos. 
Miestas gi gali ir tuojaus pra
dėti požeminius kelius kasti, ka
dangi jis jau turi tam. pinigų. 
O požeminius kelius vistiek pri- 
seis vesti nežiūrint kaip nė bus 
transportacijos klausimas išriš
tas, nes požeminių kelių buda- 
vojimas yra visuose pasiulymno- 
se.

Manoma, kad mayoio Dever 
pasiūlymas pravesti savo eleva
torių linijas bus paduotas bal
suotojams ateinantį javasarį.

Girtavimo pasekmės
Pats sudegė ir namą sudegino.

(lai 1 Olson Furcell, 50 m., gy
vena dviejų augštų namely už
pakaly 720 Ayers Ct. Jis su 

j dviem savo burdingieriais suma- 
j lė gerokai išsigerti. Gėrė jie 
; per visą vakarą, kol neišgėrė vi- 
Įsc munšaino. Paskui vienas 
burdingierių nuėjo gulti, o kitas 
išėjo “pasivaikščioti.” Pats 
Furcell turbūt dar sumanė va- 

J<arienę pasigaminti. Tik jau 
neįstengė pakurti krosnį. Vie
ton to, pakūrė visą namą.

Kada ^airrhs liko užgesintas, 
namas jau buvo pavirtęs į griiu 
vėsius. Furcell buvo negyvas— 
iiidegė gaisre. Viršutiniame 
iiugšte gyvenanti Mrs. Katie Ci- 
cchp.n sunkiai, bet ne mirtinai, 
sueista kritusio degančio baF 
kio. Du dalyvavę girtavime bur- 
dingieriai liko sulaikyti tardi- 
maiiLs. Tai tokios girtavimo 
pasekmės.

Miestelis pritruko vandens

Lemont miesteliu, netoliu Chi- 
cagos, neteko vandens. Visias 
miestelis turėjo bendrą šulinį,’ 
kuris urnai išdžiuvo ir gyvento
jai atsidūrė be vandens. Dabar 

Bederman 
vieton pieno vežimais iŠ savo

sėlius ir užmušė Eugene Schultz, vietos pienininkas 
1 metų amžiaus.

tuviai pralaimėjo. Visi komi-
teto posėdy svarstyki dalykaę, Kviederienė (Birutės chorve-į 
žinoma, sunku atpasakoti.

Reikia tečiaus pažymėti, jog |Zap»iticne atsidarė
žūtis) s-ivc oneretėi “Fclė'žsl P- J- Maskaliunas, Mildos vaMy-i “beauty , kurią pavadi 
žūtis), saw> operetej Egle Zal- veltufirP0 “1DEAU,” prie 2448 W. 61
ciu Karaliene . Buvę taip. Vie-i J ’ ua bvutzunę n ,
nam ramiam Lietuvos kampely?tuo bl,du komitetui paaukavo 
prie gilaus ežero gyveno teisia- P01^ <lcleiių. (Radosi ii kitų 
gas lietuvis su savo šeimyna. Jie P^'šventusių asmenų. Pav. p.

J. J. El'.as ir S.,;Kodis važiavo j 
j Washingrtoną savo lėšomis, iš-

Viena gražų vakarą leisdami keletą 'šimtų dolerių.;
(Taipogi ir Dr. A. Rutkauskas
berengiant ma.«įųį mitingą pri
dėjo kelias dešimtis dolerių sa
vų pinigų. Reikia pareikšti^pa-ų 
dėka taipogi K tiems laikra- i

Žaltys pagavo lietuvaitę. Taip 
sako Aleksandras Fromas (Gu-

išaugino du sūnūs ir tris duktė-; 
ris, kurių jaunesnieji Eglė buvo 
gražiausia.
tos trys sesutės nuėjo ęžerąn 
maudytis., Tada tai ir ištiko jas 
didelėj nelaimė. Kada jos sugry- 
žo išsimaudžiusios, tai gražio
sios Eglės drabužiuose rado žal-

,džio žmona) kartu su p-ia Juo-: ,,, , . o .1 .1 (Seka ant 8-to pusljsavo naują; 7
---------- —

______ prie 2448 W. 63 Ar jųs žinote, kad
Street Kiek atrodo biznis j 
pradžioje yra geras, nes apart j 
vietinių ųmonių ir nuo Bridge-! 
porto, jos gauna .kostumerių ii' 
iš Cicero. —Ramutis.

leisdami keletą šimtu dolerių. '

Lietuvos švietimo, ministerija -tieda- 
lyvavo mokytojų kongrese kui’is atsi- 

j buvo Kaune. žinote, kad Hel-
’ inar Turkiški cigatetai yra padaryti iš 
100% gryno Turkiško tabako, geriau
sio tabako dėl cigaretų. Milionai rū
kytojų permaiė į Turkišką tabaką, 
Ui turi būti priežastis.

tvievą Ir pajiagą gimdama | ganu* ir nauju* «am»«. lakti dlrte* 
taTga. Caah arba ant išmokAjįmo.

Pirm iltini Lietam* Plektro* Korpornelja Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO. I»e.

A. BARTKUS, Prei.
1619 W. 47th St, Tel. Boiilevurd 7101, 1R92, Chlcag*

Akiniu jtrilaiaymo mene
20 metu nrftvrimo

. į. ** -

¥ . / . i ščiams bei veikėjams, kurie re-itį, kuris žmogaus balsu prakal- ni- Q n. '
bėjo ir 
jei viena jų prisižadės už jo te 
keti. Neliko nieko kito Eglei da-j 
ryti, kaip prisižadėti tekėti už 
žalčio. Tada žaltys pasitraukė, 
bet prižadėjo atsiųsti piršlį, ku
ris Eglę išveš ir paskui padarys 
visos žalčių karalijos karaliene. |

Ar atvažiavo tas piršlys, ar 
dar atvažiuos? Tai pamatysite 
ateinantį sekmadienį, spalio 26 
d., Cicero Lietuvių Liuosybės 
svetainėj. Tai bus to žalčio pir
šlio sutiktuvės. O juk tai bus 
baisu: žaltys pagavo lietuvaitę 
ir dabar rengiasi ją išvežti. Rei
kia kiekvienam ten būti.

Taigi ateinantį sekmadienį vi
si bukite Cicero Liet. Liuosybės 
svetainėj, kur Pirmyn Mišrus 
Choras statys tą gražią operetę. 
Ten pirmą kartą užginsite gra
žias dainas musų jauno kompo
zitoriaus P. V. Sarpaliaus, ku
rias jis paruošė šiam gražiam 
veikalui, paremtam ant senosios 
Lietuvos mitologijos ir padavi
mų.

. nie spalių 9 d. mitingą ir pada- pr įžade jo pasitraukti, _ ... . KIH J 1 I re jj pasekmingu. —Narys.

— Ne Vyras.

Įvairios Žinios
Tautiškos parapijos klebonas 

Stasys l inkus šventė savo me
ti iii jubilėjų nuo įsišventinimo į 
kunigus. Pereitą sleptintadie- 
n į buvo paruošta daili vakarienė 
ir buvo atsilankę keletas iš in
teligentų ir vienas politikierius. 
Taipgi atvyko ir vyskupas Car- 
fpra.

Tarpe tautininkų nekas, viens 
kitam netik!, viens kitu nepa
tenkintas. Kaip girdėti, kad iš 
garsios “Sandaros” Chicagoje 
septynių kuopų liko tik trys. 
S^io.'.kad tai padarė jiems “tau- 
tiška^ organas” Chicagoje. i

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių 
kaip Naujienos.

SIMPTOMAI E A REIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

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 taš

kus
Ar atmintis po truputi mafija?
Ar akys opios šviesai?
Ar
Ar
Ar
Ar

jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
yra balta dėmč ant voką? 
turit kataraktą? 
turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvė*

Ant trečio augšto virš Plattn ap- 
tiekos 14, 15, 16 ir 17.
Valandom r ao 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nuo 9 iki 1.1:30 dieną

UŽSISAKYKIT IR SKAITYKIT LIE
TUVIŲ BURTININKŲ LAIKRAŠTĮ

“BURTININKAS”
“BURTININKE* telpa; Burtininku 
nionai; Juokai; Planetos; Būrimai 
laimės; įvairios paslaptys, ir Jaugiau. 
“Burtininko“ kaina metui $1.00. Siųs
dami prenumeratas adresuokite:

LIET. ŠV1ET. KNYGYNAS, 
3106 S. Halsted Si. Chicago, III.

Dvpt. 2.

N— iii —........ ■■■■....... . .................- ■ i 1

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

Gydau Įvairias ligas, o ypatingai 
užslsenejusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicago, Iii.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 j 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietą. ’ 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Nedėldienlais nuo 9 Iki 12 pietą. »

Telephone Lafayette 4543 t

Flionc Boulevard 9641

A. KAIRIS
Murinimo ir buduvojimo genoraUs 

KONTRAKTORIUS
3352 So. Halsted St.»

Namai 3356 Lowe Avc.

Tel. Lafayette 4223 I
Plumbinb, Heating į

Kai ko lietuvis, lietuviams visados G 
patarnauju kuogeriausiai ji

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

Telephone Rockvvell 8738
J. SAKALL <U

ST. LOUIS GARAGE
1 uriu daugelį melu aptyi imo prii* 

visokios išdirbystes r.utomobiliu
3439-53 Rbosevelt Road 

CHICAGO. /

11’



Lietuvių Rateliuose PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARIU ,
HAūjiKSūa, caio.ro, tn,

PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
(Seka nuo 7-to pusi.)

Vytauto Beno Darbuotė

L. S. J. Lygos nepaprastas susirin- 
8 vai. vak., Raymond Chapel, 816 W- 
kimas įvyks penktadienį, spalio 24 < 
31 St.

Iškilo labai svarbių klausimų, tad 
pageidaujama, kari nariai kuoskait- 
lingiau tia atsilankytų. — Valdyba.

PASIRENDAVOJA kambarys vie-1 
nam ar dviem vaikinam. KambarysVVallCHAl CM u V IV III VCIIAVILICA'.IAA* AkCIllLUai y 

d.,1 šviesus ir patogus, elektra, telefonas

Benas pirks Auditorijos Šeru

ir maudynė. 
Atsišaukite 1

3945 So. California Avė.
2 fl.

Tel. Lafaytte 9101

PARSIDUODA Delicatessen, Taba- 
co, minkšti} gėrimų ir kendžių krau
tuvė. Krautvfi randasi netoli didelių 
dirbtuvių, daro gerą biznį. Turiu 
parduoti greit, hes apleidžiu mies
tą.

G5O W. 81 Si.

Penktadienis, Sp. 24, 1924

NAMAI-ZEME
-<j4

GROJIKLIAI PIANAI
Turiu atiduoti savo $800 vertės gro
jikų pianą su benčiumi ir Į00 muzi
kos rolelių už

Spalio 14 d., J. Savicko sve
tainėj L. K. Vytauto Benas lai
kė savo mėnesinį susirinkimą.

J Beną įstojo vienas naujas

“Žemaitijos” L. V. Komiteto su
sirinkimas Įvyks nedėtoj spalio 
26 dieną, po numeriu 3108 South 
Halsted St. Pradžia 1:30 vai. po 
pietų. Visi komiteto nariai malo
nėkite susirinkti laiku.

—Raštininkas.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda dry goods krautuvė, 

Kambarys ga- geroj biznio apielinkėj. Renda pigi"
' RENDAI KAMBARYS, vienam ar
ba dviem draugam. T‘ ‘ _ ________  _ ______ _____ -
ru šildomas, elektros šviesa ir mau- • Yra "pagyvenimu? kambariai. LysasLŠ 
’ “. Klauskit nuo 5 iki 8 vakare

$115
Turi būt parduotas prieš spalio 
priežastis apleidimo miesto.

1389 Mihvaukee Avė. 
Pirmas augštas, klauskite 

M r. Koprol’s piano

27 iš

. , . Cicero. — Draugystė Lietuvių
narys Augustinas Kvailkas, VlO-( Teisybė laikys mėnesinį susirinki

mą nedėlioj, I vai. po pietų, Liuo
sybės svetainėj, 15 ir 19 Avė. Na
riai bukite visi laiku. Suisrinki- 
n as bus svarbus. Turim galutinai 
aptarti Imsinlį halių 26 lapkričio. 

—Sekretorius.

dynė.
iš fronto ant 4 augŠto.

A. KEMEŽA,
25 E. 23 St.

Tel. Victorv 9093

metams. Mainysiu ant namo arba 
automobiliaus. Pardavirho priežastį 
patirsite ant vietos. Atsišaukite pas 
savininką. 3305 S. Halsted St.

nas geriausių klernetistų. Buvo 
pranešu, kad Jonas Bernotas 
sunkiai $erga; paskirta lankyto-

Alex Budris, Bridgeporto Lie
tuvių Auditorijos atstovas pra
nešė, kad svetainė jau baigiama 
budavoti ir labai gražiai atro-i 
do. Benediktas Slanevičia pla
čiai paaiškino apie Bendrovės 
stovį ir kad labai reikalinga pi
nigų.

Benas po trumpo svarstymo 
nutarė pirkti daugiau Šerų. Bet 
kadangi Beno kasoje nedaug pi
nigų yra, tai tapo nutarta šauk
ti nepaprastą susirinkimą ap-( 
svarstyti kaip sukelti kapitalą 
ir nupirkti dar bent už kelis 
šimtus Auditorijos B-vės Šerų.

— Beno Koresp.

G. D. L. K. Vytauto mėnesinis 
susirinkimas įvyks 26 d. spalio, 
paprastoje svet. Visi nariai susi- 

I rinkite, nes bus daug dalykų svars- 
| tymui

PARENDAVOJU kambarį dėl 
vyrų, kurie atvažiavę iš kitų mies
tų, arba kurie čia gyvena. Kam
bariai šildomi; su- valgiu ar bo 
valgio. Galite mano matyli dieno
mis arba vakare. Mes gyvenam ant 
antrų lubii iš priekio 

.1. K.
703 \V. 21 Place, Chicago

PARDAVIMUI grosėrnė ir viso
kių smulkmenų krautuvė sėna išdirb
ta vieta, arba mainyčia ant 
Sbuthsidėj. Gausit bargehą.

Kreipkitės
• 4609 Wentworth Avė.

loto,

Nut. Kast.

Lietuvių Neprigulmingas Kliubas 
laikvs savo mėnesinį susirinkimą 
nedėliok 26 d. spalio. 3136 Auburn 
Avė.. K. Ūkelio svetainėj, 1 vai. 
popiety. Visi draugai malonėkit 
pribūti paskirtu laiku ir nepamirš
kite nauju nariu atsivesti, kurie 
galėtu prisirašyti prie kliubo.

I . J. Punisika, nu!, rašl.

ANT RENDOS froidinis kamba
rys dėl inteligentiškos merginos 
arba vaikino. Yra teleofnaa, mau* 
dvnė ir elektra. Vienas blokas nuo 
olevatorio. Gera transportacija.

•1942 XV. Fulton St.
Mairsfield 2217

ANT PARDAVIMO bučėrne labai 
geroj vietoj ir daroma didelis biznis. 
Parduosiu pigiai iš priežasties nesu
tikimo partnerio.

Kreipkitės tuojaus
3408 W. 63rd St.

Pranešimai

Eglė Žalčių Karalienė, 
apsireiškimo dromatas su 
mis ir šokiais. Stot 
rus choras nmlėlioj, 
l.iuosvbės svetainėj 
tižia lygiai 7 vai. '

RENDAI 
I nui, 
Į gera 
i fonu 

penkių j

ruimas vienam 
švariai vieta užlaikoma, 
gyvenimui. Atsišaukite 
Humboldt 2177

Petras Demskis 
1825 N. l’rancisco Avc.

vaiki- 
yra 

lele-

PARDAVIMUI groseniė, delikate- 
sen, lietuvių kolonijoj. Rūkyta mėsa 
— specialumas; yra daug stako, 
ras biznis, rezidencijų distrikte. 
gini parduosiu, svarbi priežastis.

Atsišaukite
1737 W. 47 St.*

ge-
Pi-

mis

Cicero, pra 
kuro.
—K o mitelas

Bridgcportas. — Susi vienijiu'.o I 
Lietuvių Draugijų ant Bridgepor-i 
to mėnesinis susirinkimas ivyks 
spalio 28 d., 8 vai. vakaro, Mildos 
svetainėj. 3112 S. llnlstcd SI. Vi
si delegatai malonėkite dalyvatili

BENDAI ruimas vienam arba 
dviem vyram, lluimas guru apšil
domas; patogi viela gyvenimui.

Kreipkitės
5512 S. Ilennilage Avc. 

Antros lubos
Tel. Republic 3358

1 susirinkime, nes randasi daug svur- JIESKO DARBO

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, biznis išdirptas per daug metų, 
lietuvių ir kitų tautų apgyventa vie
ta, renda nebrąngi, lysas ant 3 metų. 
Katrie norite pirkti 
džiu nepraleisti šios progos.

Atsišaukite j
Naujienų

Don 579

tokj biznį,

ofisą

mel-

. - 1 • • 'II-III IIIAIIIIV, Hl.-I llllllld.'l tuillįs •"<l|Kas, ką, kur, kaip ir biŲ reikalų aptarti kas link užbai-
• uimo budavojimo Lietuviu Audilo-kada rengia, veikia

ar kviečia.
J .Lazauskas,

Didžiojo Perkūno įsakymu 
dylos renkasi pietuose su 
spalio 25 dieną. —Kryvis.

.1 IEŠKAI? darbo kaipo ^automo- 
i bilių mechanikas arba šioferis. Tu- 
i riu dideli patyrimą - kaivsytėję ir 
prie abelno taisymo darbo, šauki
te telefonu Republic 7112 po 5 vai. 
vakare.

PARDAVIMUI lee Cream Parlo- 
ras, saldainių, cigarų ir t. t. Par
davimo priežastis — apeliilžiu mies
tą. Parduosiu už mažą {mokėjimą, 
išmokėjimais.

Atsišaukite
2607 W. 47 St.

KASDIEN jus galite prisira-i 
Syti prie NAUJIENŲ SPUL-; 
KOS ir turėtumėt prisirašyti i 
tuojau, jei dar nesate prisirašą. 
Dėdami kas savaitę po dolerį- 
kitą, nei nepatėmysit, kaip susi- 
dėsit užtektinai pinigų, kad nu- ^'Z.n pranSti’lŠo kwpos"pinninin: I 
sipirkus sau namelį ar užtikri-, kui S. L. A. B. Getvainis, Sta. 4 Box !

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBĮNĮNKĮI
MOTERŲj PAJIEšKAU J. Daugelo, kuris at-

I važiavęs iš Zanisvelle, O. į Chicago, j r . .
III. išėjo darbo jieškoti ir dingo l?e j KEIKIA moterų sortavimui 

Jis pats ar kas apie jį žinot [

PARDAVIMUI delicatosen, saldai
nių, mokyklos daiktų ir visuokių 
smulkmenų krautuvė. Biznis senas 
ir išdirptas., Nupirksit pigiai arba 
mainysiu ant. pigiąus namo be 
agento. ( j,;,.

3518 M'aj/acc St.

nūs savo senatvę.
NAUJIENŲ SPULKA, 

>739 So. Halsted St 
Chicago, III.

RINKIMU KAMPANIJA

Draugai, kurie norėtumėte platin
ti l.a Eollette rinkimų Agitacijos 
teratura, tai galite gauti

AUŠROS KNYGYNE, 
3210 So. Halsted St., (’hicago, lll.

82, Zanesville, Ohio. arba K. Kaza- 
nauskas, 4815 Broadway, (’hicago, 111.

Louis Dray, 
1342 So. Racine Avė.

RASTA-PAMESTA
Kas Paėmė iš automobilio prie 

j Reimond Chapel, antradienio vakare, 
j krepšį su Naujienų statmentais, skel- 
| bimų kopijomis, orderiais ir kitokiais 
1 dalykais, kurie niekam kitam nėra 
naudingi, malonėkite prisiųsti ar pri
duoti Naujienoms ar į jų skyrių, už 
ką busiu labai dėkingas. Arba jei 
kas žinotumėt kur tie dalykai randasi 
prašome pranešti. J. Auryla.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARSIDUODA kriaučių įstaiga 
su geriausiais įrengimais, gražiau
sioj North Skies kolonijai, taipgi 
ir lotas parsiduoda .30x1125 South 
Sidėj ant 54-los < ir >So. l'rancisco 
Avė. Atsikreipjii'le prie savininko 
nuo 8 ryto ligL vajiaro.

Jos. , Bei Šachas - 
2257 Eastwood Avė.

Vienas blokas < už Wilson Avė

CICERO. — Svarbias prakalbas 
rengia l.SS. VIII Rajonas ketverge 
spalio 30 d., Liuosybės svet., 14 St. ir 
49 Ct., Cicero, III. Pradžia 7:30 
\ aka re.

šios prakalbos yra rengiamos, 
paminėjus 60 meti] sukaktuves 
Pirmo Darbininkų Internacionalo 
kūrimo ir sustiprėjimo abelno darbi
ninkų judėjimo visose šalyse.

Kalbės geriausi kalbėtojai — Nau
jienų Redaktorius d. P. Grigaitis ir 
Dr. A. Montvidas.

Todelgi ciceriečiai nepraleiskit šių 
prakalbų, atsilankykit ir savo drau-Į 
gus atsiveskit, daug ko naujo išgirsit 
šiose prakalbose. — Komitetas.

vai.

kad 
nuo1 
įsi-

Pirmas Maskaradų Balius. Ren
gia Draugija Lietuvos Dukterų su iš- 
laimėjimais. Pirmas praisfts $20 pi
nigais ir kitoniškų virš 200 dovanų 
dėl išdalinimo. Įvyks lapkrikio 1 d., 
Mildos svetainėj, 3144 So. Halsted St. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Kviečia visus kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti i musų vakarą.

— Komitetas.

DETROIT, MICH. — LSS. 116 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlio- j 
je, lapkričio 26 d. 2 vai. p. m. Lietu-' 
vhi svetainėje. i

Kiekvienas narys privalėtu atsiimi-' 
kyt. nes yra svarbių reikalų. Taipei 
atsiveskit naujų narių, kurie norėtų 
prisirašyt.

— 116 kp. Valdyba.

SLA. 134 moterų kuopa rengia iš
kilmingą šokių vakarą su dideliu su- 
prizu, trečiadieny spalio 29 d., Au- 
burn Park Masonic Tample svet., 
7832 S. Union Avė. Pradžia 8 vai. 
vak. Kadangi minimo vakaro pusė 
pelno skiriama SLA. našlių ir našlai
čių fondui, tad maloniai kviečiame vi
suomenę savo atsilankymu paremti 
šitą taip prakilnų tikslą. Orkestrą J. 
Bijansko. — Vak. reng. Komisija.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYST®

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

Tel. Yards 7282 
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDVV. UO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3119 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

j

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

A. L. GOS(TEWI( Z, 
(Licensed Contrnctor)

30 Si., Cicero. Illinois.

Automobiliy Malevotojas
Atlieku aukštos rųšies darbą ge

rai, greitai ir už nebrangią kainą.
reikia automobilius matiavo- Į
kreipkitės.

AUTOMOBILE PAINTING
SHOP

Pi’op. Joseph W. Ažukas
751-753 W. 54th Place

Tel. Boulevard 0312

' Kam
ti —

Liet. Evang. Liut. Pašalpos Drau
gystė rengia puikų teatrą, scenoje 
stato komediją trijų aktų : .-Pinigė
liai” subatoj, spalio 25 d., M. Melda- 
žio svetainėje, 2244 W. 23 PI.

’ Vaidylos Keistučio Kliubo Dramos 
skyriaus nariai režisierius M. Dun
dulienė, lošimas prasidės 7:30 vai. va
kare. Visus kviečia atsilankyti

— Rengimo Komitetas.

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI vieta dėl siuvėjo, su 

elektros siuvama mašina, elekt
ros prosas ir stalas.

P. P. Slazis, 
3310 So. Halsted St.

JIESKO KAMBARIUGolfininkų susirinkimas. — Penkta
dienį 8:30 vai. vak. šaukiama visų 
Chicagos lietuvių golfininkų susirin-j REIKALINGAS kambarys su vai- 
kimas j Go!f kliubą, 320-1 S. Halsted gjn vienam vyrui ant Bridgeporto 
St. Į ar Brighton parke. Kas turit tokį

Visi golfininkai yra kviečiami at- kambarį praneškit i
Naujienų Skyrių

3210 So. Halsted St 
No. 169

v'ykti ir pasitarti kai dėl {kūrimo pa
stovaus lietuvių golfininkų kliubo.

— Got f įninkąs.

REIKIA pardavėjų į Real Estatc 
ofisą patyrimas nereikalingas, turiu * 
darbo dėl 5 vyrų visados arba vaka
rais, < 
ryt ant komišino. Dar reikalingas 
vienas menedžiaris į Real Estate biz
ni geistina kad turėtų patyrimą kai
po pardavėjas, geras išlygas duosiu 
teisingam žmogui.

Matykit

PARSIDUODA grosernė, cigarų, 
tabako, kendžių kitą smulkme- 

o yra proga daug pinigo pada- nU krautuvė, 4 pagyvenimui kam
bariai. • Parduosiu, pigiai, nes 
važiuoti Lietuvon, 

732 \V. 19 SI.
, Telefonas Canal 1119

noriu

J. NAMON, 
2418 W. Marąuette Rd.

REIKALINGAS vyras dirbti ant 
troko exspressing ir ledų išvažiojimo.1 
Troką važiuoti mes išmokinsime. Yra į 
geras nuolatinis darbas iš gera mo
kestis.

Atsišaukite
817 W. 34 St.

PARDAVIMUI kendžių storas ir 
visokių mažmožių. Vieta gera tar
pe trijų mokyklų. Parduosiu 
gini arba mainysiu ant 
lio ar loto.

Kreipkitės:
4602 S. \Vood St.

)i 
automobi

PARSIDUODA Groseniė. Biz
nis senai išdirbta. Apielinkė ap
gyventa visokių tautų. Parduo- 

 (siti pigiai, nes turiu greit par- 
REIKALINGAS bučeris paty-duoti-

ręs savo darbe. j UI " • 21st 1’1., Cbiago.

5252 Artesian Avė.

ANGL1V SELESMENAI
Mos galime variuoti gerus vyrus 

anglių pardavinėtojus ant komi.še- 
no pagrindų. Tai yra geras dar
bas ateičiai dėl gerų vyrų.

Kreipkite
SI. Clair

2437

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda grosemė ir visokių 

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

Atsišaukite
3443 So. Auburn Avė.

& Material Co.
Loomis SI.

REIKALINGAS pirmarankis 
duonkepis.

2424 W. 69 St.
Prospect 5705

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė su namu ar bo namo, senas biznis, 
biznieriui gera vieta pinigus dalyti, 
arba viską mainyčia ant mažesnio 
namo.

Kreipkitės
3331 So. Halsted St.

GERA proga pirkti gerą Ba
ritone su keturioms velves ir u- 

. v . 1 ni forma.patyrusio bučerio ‘ _/r.„George Miller,
4047 So. Talmah Avė.

First Floor.

REIKIA 
tojaus, turi kalbėti angliškai.

Liberty Market, 
1018 So. May St., 

Tel. Main 71.

AUTOMOBILIAI
DeLuxePARDAVIMUI Essex 

Coach-Sedan, 5 pasažierių, 1924, $725 
arba geras pasiūlymas, 
$1200, 2 mėnesių senumo, yra bum- 
peris, motor meter, važinėtas 500 my
lių, savininkas.

5667 W. lAke St., 
Phone Austin 2042

PARDAVIMUI Pečius didelis 
kietoms anglims kūrenamas. Vi
sai mažai vartotas.

Kreipkitės:
944 West 37th Pi.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
kateson geroje vietoje. Pardavimo 
priežastis —• nesutikimęs šeimyno
je. Sąlygos: pinigais arba kredi
tas.

919 W. 63rd St.
Tel. Normai 8267 •

PARDAVIMUI 7 krėslų barbe
nu mokykla. Gera proga uždirbi
mui nuo $80 iki. $90 j savaitę. Pa
tyrimo nereikia kad vedus šią 
barberių mokyklą,

36 N. Halsted St.

PARDAVIMUI saldainių krau
tuvė . ir rakandai vertės Š30.00 
stako. Viskas už $50.00 parsi
duoda.

3009 So. Union Avė.
2 lubos frontas.

NAMAI-ŽEME
Aš TURIU du lotus kurius tu

riu parduoti po $195 kiekvieną. 
Randasi parinktoj rezidencijų a- 
pielinkėje. Tai yra nepaprasta 
proga.

i Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Box 580.

1 PARDAVIMUI 50 pėdų lotas, 
sekamas nuo kampo, prie Cicero 
Avė., netoli Westem Electric. 
Puiki proga, susineškite su sa
vininku.
Naujienos, 1738 S. Halsted St. 

Box 581.
•

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

PARDAVIMUI 8 kambarių mūrinė 
cottage, yra elektra, vana, gasas, 2 
karų garadžius, viskas gerame padė
jime, kaina $4500, įmokėti $1500, ki
tus mėnesiniais išmokėjimais po $40. 
j mėnesį. . » - -

3619 l.owe Avė.

PARSIDUODA modemiškas nau
jas mūrinis namas, 2 po 6, kamba
riui karštu vandeniu apšildomas, ar- 
žuolo užbaigta, maudynės j sieną 
įdirbta ir “šaur”, ‘‘porčiai’ apdirbti 
‘•bongalo” sotgas, 30 pėdų lotas, gra
ži vieta prie parko mokyklos ir gat- 
vekarių. Priimu lotus. Kreipkitės 
prie savininko, 6655 S. Talman Avė.

LOTAI 2 ant kampo Oakley ir 69 
St. 50x125 ir netoli Marąuette Par
ko. Mainysiu ant namo, automobi
liaus ar kito ko, yra gera vieta dėl 
gasolįno stoties ar garadžiaus.

Pašaukite
Republic 5705, Prospect 5173

KĄ JUS TURITE pasiūlymui 
miltinais Į parinktą rezidencijų 
lotą Chicagoj?
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Box 532

PARDAVIMUI mūrinis 2 augštų 
namas po 6 kambarius arba mainy- j 
siu ant mažo namo, automobiliaus 
Sedan. Namas geras, $78.00 rendos 
į mėnesį, $6000.09 morgičio, ant leng
vų išmokėjimų.

6203 So. Morgan St.
Savininkas, 3357 Lowe Avė.

PARSIDUODA 1 pagyvenimo me-' 
dinis namas, krautuvė iš fronto ir pa
gyvenimo kambariai iš užpakalio. 
Gasas ir elektriką, garadžius ir visi, 
kiti įtaisymai, cash $4500 ir kiti mė
nesiniais išmokėjimais.

Atsišaukite
2443 W. 71st St.

PARSIDUODA du 3 aukštų me
diniai naipai ant vieno loto, 5 po 
1 ir 1 dvieju kambarių. Concreate, 
and brick fonndation. Yra elektrai 
ir guzas. Atsišaukite pas savinin
ką.

4450 S. Honore St.
2nd floor.

PARSIDUODA 6 kambarių na
mų rakandai, visus arba po vieną. 
Galite ir rūmus paimti sykiu. Prie
žastį patirsit ant vietos. Galima 
matyti visada ant 2 lubų.

Bethe Palaiky
3242 So. Emerald Avė.

DljpžIAUSIS MAINYMAS IR 
IŠPARDAVIMAS 

Namų, Biznių ir Lotų 
Per J. Namon Real Estate 

2418 W. Marąuette Rd.
Kuris yra pardavęs, išmainęs 

kelius šimtus namų, biznių per 
praėjusius kelis metus, J. 
Namon Real Estate yra suvirs 
40 savo namų pardavęs. Tie 
žmones, kurie per jį pirko, mai
nė, dabar dvigubai pelno ir 
džiaugias. Dėlto žmogus pirk
damas namą ar mainydamas per 
J. Namon Real Estate firma yra 
apsaugotas nuo visokių apgavis- 
čių, nes jo biznis yra labai iš
bujojęs, dėlto, kad žmonėms duo
da gera patarimą. Kurie perka 
parduoda ir maino sutvarko vi
sus legalius dalykus kad 
žmones neprapuldytų savo įdė
tus pinigus. J. Namon Real 
Estate skolina pinigus .pirkė
jams ant morgičio. Taipgi turi 
didelius bargenus namų, lotų ap
link Vienuolyną Marąuette par
ko ir visose dalyse Chicagos. Jei 
norite parduoti, mainyti namą, 
lotus ar biznį, mes turime lau
kiančių pirkėjų. Kas ko reika
lausite atsilankysite j musų ofi
są, pasirinksite tą kas jums rei
kalinga, gausite teisingą patar
navimą.

2418 W. Marąuette Rd. (arba 67 
Blvd.) arti Western Avė. 

Tel. Prospect 8678.

TURĖKIT SAVO NAMĄ 
Kam mokėti rendą kuomet mes 
pastatysime ant jūsų loto gražų 
5 kambarių bungalow už $1000 
cash, o kitus $4450 išmokėsite po 
$45 j mėnesį su palūkanomis.

A. & P. CONSTRUCTION CO. 
936 W. 79 St. Tel. Vincennes 0599 

Atdara nedėlioj ir vakarais.

$2500.00 TIKTAI $2500.00
$2500 įnešt, kitus lengvais išmokė

jimais, pastatysime ant jūsų 25 ar 
30 pėdų loto vėliausios mados 2 fla
tų mūrinį namą. Saulės kamb., bun-‘ 
galovv stogas, tile florai ir kiti vė
liausi įrengimai. Jei neturite lotą, 
bet manote pirkti namą, nies pasta
tysime ant savo Idto už mažiau, kaip 
$10,000, kurio tamstos sutaupysite 
arba parduodami uždirbsite nuo $1000 
iki $2000 į trumpą laiką.

Del platesnių pasikalbėjimų 
tykite.

ma-

kainavo

RAKANDAI

---------------------------------------- NARIU PIRKTI mažą farmą
ICE CREAM parloras, mažas kur nors į rytus n^o Mississippi 

lunčius ir cigarų krautuvė, par- upes, mainysiu į savo namą ge- 
^uosiu pigiai iš priežasties Ii- riausioj apielinkėj Chicagoj. 
gos.

4158 So. Campbell Avė.
Naujienos, 1739 S. Halsted St. 

Box *583'

PARSIDUODA Bučernė ir PARDAVIMUI namas South
PARDAVIMUI rakandai, par- Grosemė gera vieta, gražus fix- West Side, naūjas mūrinis bun- 

lor heateris, coad ir gas range, turės. Nėra bučemės aplinkui, galovv, 5 kambarių, $7750, įmo
kėti $1500 ir po $60 į mėnesį į- 
skaitant palūkanas, savininkas, 

5541 S- Saulding Avė.

sideboard ir knygų šėpa.
4124 Arthington St. 
Augštutinis floras.

Cash viskas.
1444 W. 74 St.
Kampas Bishop.

J. PAKALNI, 
4421 So. Talman Avė., 

2-ras augštas 
Tel. Lafayette 3475

NAMAS parsiduoda Brighton 
Park, 4515 S* Rockwell, netoli 
karų ir lietuviškos mokyklos, 
tuoj baigsime budavoti 2 flatų 
po 6 kambarius. Lotas 32 pėdos 
plotumo. Aš turiu dar ir ma
žesnių namų. Atsišaukite:

4456 S. Washtenaw Avė. 
J. Baltikauskis Kontraktorius.

PARDAVIMUI 5 kambarių puikus 
muro bungalow ant 2 lotų, garadžius 
dėl 5 karų, aukštas beisementas, gąru 
šildomas ir labai gražioj vietoj ant 
South Saides prie bulvaro, šitas na
mas parsiduoda už $7,500, vertas 
$10,000. Priežastis pardavimo mirt: s. 
Kas norite šito namo, atsišaukit grei
tai pas :

GEO. WASLOVAS, 
4138 So. Westem Avė.

Ant mainymo 6 kambarių muro 
mas su aukštu beisementu, garu

na- 
šil- 

dornas ant 2 lubų, labai gražioj vie
toj prie Garfield bulvaro, netoli nuo 
Kedzic Avė. Mainysiu ant automo
bilio ai' loto. Taipgi ir ant kitokio 
biznio, groserpės arba bučemės.

Naujas muro namas su 2 Storais, 
garu šildomas, tinkamas bile ant ku
kio biznio, 8 kamb. pagyvenimui, no
riu mainyti ant mažesnio namo arba 
biznio, o turiu daugiau skolos. Na
mas randas ant Brighton Parko.

GEO. WASL0VAS,
4138 S. Westem Avė.

BUDAVOTOJAMIS ir investo- 
rianis. 100% gryno pelno į 60 die
nu ant real estate. Naują vieta, 
tikras faktas, nupirksite reziden
ciją ir lotą. Del smulkmenų rašy
kit šiandien.

Daniui VVarholak
Stephen’son Avc., Chicago10707

PARDAVIMUI 
fialas, 'mūrinis 
8120 j mėnesi, $5500 cash, 
lengvais išmokėjimais.

Bldg. & lx>an Assn. 
3811 S. Par nei! Avė.

Antras floras frontas

6—I kambariu
namas, įplauki 

kitus

NAMU BARBENAI
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.

PARDAVIMUI 4 kambarių namas, 
yra skiepas, cementinis pamatas, elek
tra, kieto medžio grindys, kaina 
$3450, biskį įmokėti, kitus mažais iš
mokėjimais. Atsišaukite sukatoje 
arba nedėliojo.

6537 Irving Park Blvd.

PARDAVIMUI mūrinis namas la
bai pigiai iš priežasties savininko li
gos 3008 So. Emerald Avė. 2 fl. 6-6 
kambariai, pečiais apšildoma, 
įtaisytas, maudynės, elektra, 
nes, cementuotas beismantas, 
$9,700, morgičio $5,000. 
2,z2 metų, 
įmokėti $4,700.

Kreipkitės pas • K. ---------------

puikiai 
skalbi- 
kaina 

nemokami 
Rendos j $80 į mėnesį

WILKEVICH ir M. WOVF.RU 
3241 So. Halsted St.

2 lubos
Tel. Boulevard 5066

MORTGECIAl -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Ant įrengtų praperčių daromi 
ir perkami; greitas patarnavi
mas. Pigios kainos. Room 1515, 

11- S. La Šalie St.

MOKYKLOS
I Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE,

2407 W. Madi&on, Chicago, III 
Phone Seeley 1648

. M. E. HUTFILZ, Managet

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 S. yVells St., Chicago, III.

PAKEITIMAS TAMSOS 
Į ŠVIESĄ 

žiemos ilgi ir nuobodus 
Žmonės turės, kaip nors 

tuos vakarus. Visi ku-

Ateina 
Vakarai, 
praleisti 
rie norite praleisti valandas nau
dingai, ateikite į Amerikos Lietu
vių Mokyklą, turėsite gerus lai
kus prie knygos, prie skaitymo, 
prie tobulinimo savo proto. Pasi
mokinę trumpą laiką mokėsite ge
rai Angliškai kalbėti, rašyti, skai
tyti, skaitliuoti, ir suprasite dau
gelį kitų dalykų.

J. P. Olekas, Mok. Vedėjas 
Amerikos Lietuvių Mokykla

3106 S. Halsted St., (’hicago, III.

0

HOFFMAN
Prirengiamoji
MOKYKLA

ĮSTEIGTA 1910

Mes išmokinsime jus 
anglų kalbos j labai trum
pą laiką. Taipgi aritmeti
kos, spelinimo, skaitymo 
ir kalbėjimo.

Musų Augštesnėje Mo
kykloje mes prirengsime 
jumis į Kolegiją į dvyliką 
mėnesiu.

1537 N. Robey St. 
(Netoli Milwaukee Avė).

caio.ro
WOVF.RU

