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Kinų karasjasibaigęs
Lenkai ieško $50,000,000 

paskolos Amerikoj
Pennsylvanijoj Lilo 11,000

angliakasių streikas
Kiny karas pasibaigęs

Generolas Feng, paėmęs Pekiną, 
reorganizuoja valdžią. Prezi
dentas Tsao arešte.

PEKINAS, Kinai, spalio 24. 
— Pekino valdžios jėgos susmu
ko visai. Generolo Feng Ju- 
Hsiago kariuomenė sugrįžo iš 
fronto, Įėjo Pekinan ir užėmė vi
sos valdžios Įstaigas ir preziden
to rumus. Visi, miesto vartai 
uždaryti, ant miesto sienos ir 
gatvėse pastatyta kareivių sar-
gybos.

Telegrafo ir telefono vielos 
nukapotos ir traukiniai sulaiky
ti.
Prezidentas Tsao — kalinys.

Lenkija nori gaut Ameri
koj $50,000,000 

paskolos
Kreditoriams apsiima užstatyt 

savo pramonę, kurios skolas 
perkelsianti i antrus morge- 
čius

NEW YORK, N. Y., spalio 24. 
— Lenkai daro pastangų gauti 
Jungtinėse Valstijose didelės 
paskolom Tuo reikalų lenkų
valdžia jau taravosi su kai ku
riais New Yorko bankininkais.

Kaipo garantijų savo kredito
riams Lenkija sutinka užtrauk
ti paskolą sulyg pavyzdžiu duo
tos tarptautinės paskolos Vokie-

Prezidentas Tsao Kun laiko- Ujai, ir duoti tokias jau garan- 
nftis prezidento minuose kaip tijas, kokias davė Vokietija ei- 
kalinys. Finansų ministeris ir nitnt tarptautinių finansų eks- 
Tsao Kun’o sekretorius tireštuo- pertų planu.
ti. Užsienio reikalų ministeris 1 Lenkų valdžios atstovo aiški- 
\\ elhngton Ku slapstosi legaci- nimu, Lenkijos Į pramonininkai 
jų kvartale. VisųHmbin<tt> na- U paskolą, jei ji bus duota, sū
riai paleisti, išskiriant Dr. V. V. tinką priimti kaipo pirma mor- 
Jen’ą. ’ gečių (hipoteką) visoms* savo

Generolas Feng Ju-Hsiangas, mantoms, o visas kitas paskolas, 
paėmęs Pekiną, išleido prokla- kuriomis lenku pramonė apmor- 
•nt j'jiją paskelbdamas, kad ka- gečiuota, butų perkeltos į ant- 
ras esąs pabaigtas. i>us morgečius.
' Generolas Vu Pei-Fu, kaip Lenkijos atstovas nors nepa- 
girdėt, pabėgęs Italijos karo minėjo, kaip didelės paskolos 
b’-ivii į činvangtao. lenkai nori gauti, tečiau mena-

ina, kad nemažiau kaip 50 mili- 
Vlaršalas Tuan či-Dzui numato- -onu (joierįy 

mas prezidentu. (
BALKANŲ VALSTYBĖS TEIP- 

Viskas buvo padaryta sulyg (AlJ N0R1 GAUT PASKOLOS 
Mandžurijos valdovo čang Tso-'
lino planais. Maišalas Tuan Ci-1 Kai kurios Balkanų valstybės, 
Ozui, kurs yra dabar Tientsine, kaip Rumunija ir Jugoslavija, 
numatomas Kinų prezidentu. taipjau daro pastangų gauti

Mieste ramu, bet po 6 valan- Jungtinėse Valstijose paskolos, 
dos vakaro visos sankrovos, vieš- Kaip ir Lenkija, paskolos jos ne
būčiai, restoranai ir teatrai už- ri gauti sulig tarptautinių finan- 
d a ryti ir gatvėse tuščia. (SM ekspertų piar’i. kad ir kiek

Generolas Feng Ju-Hsiang’as modifikuotu.
darbuojas, reorganizuodamas 
dalykus sostinėje. Nesitikima,* 
kad galėtų Įvykti kokių ners 
rimtu neramumu. * A
Tsao Kun atstatė Vu Pei-Fu.

PEKINAS, spalio 24. —* Pre
zidentas Tsaq>.Kun šĮrytą išleido’ 
jt fklamaciją, Įsakydamas tuo

jau paliauti karo žygius, ir pa
šalindamas nuo vietos Pekino 
karo jėgų vadą gen. Vu Pei-Fli.

Abiemdvitin armijom,* Čihli 
ir Mukdeno, prezidento Įsakyta' 
pasilikti dabartinėse savo pozi
cijose. Vyriausiojo ekspedici
jos vado postas, km Į laikė gen. 
Vu Pei-Fu, panaikintas. Vado
vybė kariuomenės jėgoms šan- 
haikuane pavesta civiliam čihli 
provincijos gubernatoriui Vang 
,čang-tin’ui ir generolui Feng 
Ju-Hsiang’ui, kurs dabar centra- 
l i nes vyriausybės kontrolę paė
mė ’ savo rankas.

11,000 angliakasiu 
Pennsylvanijoj 

sustreikavo
Streiką paskelbė prieš unijos va

du norą, nepatenkinti dėl jų 
perilgo nesusitarimo su kom
panija.

SCRANTON, Pa., spalio 24.— 
Pennsylvania Coal kompanijos 
kasyklų darbininkai, Pittstono 
ir Undenvoodo distriktuose, pa
skelbė’ streiką ir šiandie metė 
darbą. Streikuoja vienuolika 
tūkstančių kasyklų darbininkų.

Angliakasiai paskelbė streikų 
prieš savo unijos lyderių norą, 
nepasitenkinę tuo, kad unijos 

, vadai perdaug ilgai tęsia dery
bas su samdytojais, neprieidami 
prie jokio galo.

PASKENDO ŽVEJŲ LAIVAS; - ----------------
17 ŽMONIŲ IŠGELBĖTA. SUOMIŲ SU ITALAIS PREKY- 

-------- — BOS SUTARTIS PASIRAŠYTA.
HALIFAX, N. S., spalio 24.1 ------------
Jūrėse ties Grand Banks pa-1 HELSINKAI, Suomija, spa-

skendo žvejų škuneris L. & S. lio 24. — šiandie Čia pasirašyta 
škunerio kapitonas ir šešiolika Suomių su Italais prekybos su- 
Įgulos žm,onių buvo Jung^iitAį tartis. Einant sutartim Suomiai 
Valstyjų garlaivio 'Mount Clay tam tikros rūšies vyną impor- 
išgelbėti. tuos tik iš Italijos,

KANTONAS — KINĮ,! FAŠISTŲ ’SU RAUDONAISIAIS KOVOS VIETA

Bendras Kantono, vyriausiojo Kvantungo drovincijos miesto, vaizdu? išilgai paupio. Andai 
čia Įvyko didelės kautynės tarp kinų fašistinės pirklių savanorių organizacijos ir darbi
ninkų taip vadinamos “raudonešio;: aimijds*’. Kautynių me,u miestas buvo Įvairiose vie
tose padegtas ir dėl gaisrų labai nukentėję. Neramumams suvardyti valdžia paskelbė Kan
tonų karo padėly. f-

Sovietai reikalauja kad Vokietija susirupinus Ontario provincija lieka 
Lenkai atsiprašytų ■ duonos klausimu ir toliau “sausa”

Jei nebusiąs užglostytas inciden
tas Rusų legaifijoj^ sovietų 
ministeris Lenkijai neatvyk- 
siąs '

Ryga, Latvija, spalio 24. — 
Sovietų Rtisijcs atstovas Varšu
voj gavo iš savo valdžios instruk-' 
cijų Įteikti Lenkijos valdžiai no
tą su reikalavimu, kad lenkai 
nubaustų asmenys, kurie yra 
kalti dėl nesenai atsitikusio so
vietų legacijoj Įvykio.

Įvykis buvęs toks. Rusų le
gaci joj buvęs sumuštas vienas 
rusų emigrantas. Sumuštasis 
po to puolęs mušti legacijos val
dininką. Lenkų policija emi
grantą areštavusi, bet paskui 
tuoj paleidusi, ir lenkų vyriausy
bė jokio daugiau žingsnio prieš 
jį nedariusi.

Sovietų valdžia tat reikalauja, 
<ad tas emigrantas hutu vėl su
imtas, o valdininkas, kurio Įsa
kymu areštuotas buvo paleistas, 
kad butų nubaustas ir kad Itn- 
kų valdžia dėl to dalyko atsipra
šytų sovietų. Jei lenkų valdžia 
atsisakysianti tatai padaryti, 
naujas sovietų ministoris Lenki
jai i Varšuva nebevyksiąs.

Aliantai mažina repara
cijų komisijos personlą

Iš darbo bus paleista 20—30% 
raštininkų ir kitokių tarnautojų

PARYŽIUS, spalio 24. —Al- 
iantų atstovų nutarimu repara
cijų komisijos etatas bus per at
einančias kelias dienas sumažin
tas nuo 20 iki 3(} nuošimčių. Iš 
darbo bus paleista daugelis raš
tininkų, vertėjų ir šiaip mažes
niųjų tarnautojų.

Planuojama per keletą seka-'
mų mėnesių padaryti dar dides
nių atmainų, taip kad reparaci
jų komisijos personalas gal bus 
sumažintas 50%.

SUDEGĖ DIDELI DOKAI; 1 Uz 
MILIJONO NUOSTOLIŲ

ESCANABA, Mich., spalio 24. 
— Gaisras praeitą naktį sunai- 
fcir^Ghicago & J Noi?thwestern 
geležinkelio dokus NN. 3 ir 4. 
Nuostolių skaitoma apie IVa mi
lijono dolerių. Ugny žuvo ir vie
nas žmogus.

Del menko šĮemt tberliaus gal 
reiks vėl Įvesti duonos kortas.

Gautais balsavimų davimais su
manymas panaikinti blaivybės 
įstatymą atmestas.

Francija ruošias panaikint Slaptos lenkę intrigos
ambasadą Vatikane. Latvijoj ir Estijoj

BERLINAS, spalio 24. — Vo
kiečių spaudoj pasireiškia ne
mažo susirupininio duonos klau
simu. Tuo atžvilgiu p'?;,špekiy- 
vos e Kokios. ■ . kuriui vos iki 
šiol . a ;,s apie šių metu javų 
dėl/. Vokietijoj, lai m liūdnos. 
Javų - i.i; -iiKta taip ’.-aža, jogei 
valdžios s-ferrise liihU-.i kalbama 
įpie tai. kad (Teikė?. . ve1 suregu
liuoti n tų varto i :iną ir gal įve
lti 'luo”o$ kortas kioJos buvo 
vartojamos kairo n-erus, juo la
biau, k: d ir bulb'.ų derlius šie
met l uvo daug m.'.ii’»snis nei 
kitais metais.

TORONTO, Ontario, spal. 24. 
— Kanados Ontario provincijoj 
vakar Įvyko visuotini balsavi
mai dėl-pakeitimo blaivybės Įsta
tymo. Iš 7,832 visų'balsavimo 
apskričių gauti šiol iš 5,863 
apskričių daviniai rodo, kad už 
išlaikymą blaivybės paduota 
477,324 balsai, o už įstatymo pa
keitimą valstybės kontrole svai
ginamiesiems gėrymams paduo
ta 447,157 balsai. Vadinas, blai
vybės Įstatymo išlaikymo šali
ninkai laimėjo 30,167 balsus dau
giau.

šeštadieniui oro pranašas iš 
federalio bokšto pranašauja:

Chicago ir apielinkė: — Gra
žu ir šilčiau; vidutinis pietvaka
ris vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 54°7. Vidudieni tarp 12 
ir 2 vai., termometras buvo pa
kilęs iki 60°F.

Šiandie saulė teka 6:12, lei
džiasi 4:55 vai.

PINIGŲ KURSAS '
Vakar, spalio 24 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 ............... $i7.26
Italijos, 100 lirų ......... ?........ $4.34
Francijoš, 100 frankų ........... $5.25
Norvegijos, 100 kronų .... . $14.27
Olandijos, 100 florinų ........... $39.29
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.60
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.24

1469 balsavimo apskričiai, iš 
kurių dar negauta žinių, randa
si beveik visi kaimo distriktuo
se. Jie, veikiausia, dar tik pa
didins blaivybės išlaikymo bal
sų skaičių, kadangi iki šiol su
rinkti daviniai aiškiai pthodo. 
kad už panaikinimą blaivybės 
balsavo beveik visi didesnieji 
miestai ir miesteliai, tuo tarpu 
kai kaimas didžiumoj balsavo už 
blaivybę.

Moterys beveik visur, bet ypač 
kaimuose, balsavo už blaivybės 
Įstatymo išlaikymą.

“Sausoji” Ontairio provincija 
yra kaip koks kylys Įstrigęs tarp 
kitų “slapiųjų,” t. y. kus svaigi
namųjų gėrynių vartojimas ne
užgintas, Kanados provincijų. 
Slapiųjų vadai, kurie vedė kovą 
dėl panaikinimo blaivybės Onta
rio provincijoj, sako, kad jei da- 
bair jie pralaimėsią, jie darysią 
žingsnių, kad iškovojus kai ku
rių savivaldybės apsisprendimo 
teisių. Tik naudoj anties tokio
mis teisėmis miestų ir miestelių 
piliečiai nebegalėsią būt kaimo 
bendruomenių valdomi..

Blaivybės ‘Įstatymą Ontario
Lietuvos Pinigų Kursas

Siunčiant pinigus Lietuvon per 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito

provincija priėmė aštuoneri me
tai atgal.

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 litų ........................   61.75
700 litų ........................    72.00
800 litu ......................................  82.25
900 litų ....  ............................... 92.50

1000 litų ...........i...........................102.75

FAŠISTŲ VA1LDŽIA NUTARĖ 
PRIPAŽINTI PAPOS TEIKIA
MUS BAJORYBĖS TITULUS.

ROMA, Italija, spalių 24. — 
Mussolinio kabinetas nutarė pri
pažinti bajorybės titulus, ku
riuos suteikia kam, Vatikanas. 
Nuo laiko, kai papu neteko sa
vo pasaulinės galios, Italijos val-:■ Prie šitos sumųp reikia pridšti 25

centai pašto išalidų už kožną siuntini. Į džia papos teikiamų kam nors 
• Norint pasiųsti telegramų — dar 50 , • . _ _ . x.Icentų daugiau. ‘bajorybes titulų nepripažino.

Parlamento finansų komisija 
nutarė nebeskirti pinigų am
basadai prie Vatikano laikyti.

PARYČIUS, sp. 24. — Fran
cuos atstovų rūmų finansų ko
misija nutarė, kad nebebūtų 
daugiau skiriama pinigų francu- 
zų ambasadai prie Vatikano lai
kyti.

Susirin'kiis reguliarei parla
mento sesijai bus Įnešta suma- 

Inymas visai panaikinti Franci- 
! jos ambasadą prie papos, ir pri - 
llamentas veikiausia tą sumany- 
I mą priims.

Airių respublikonę vadas 
De Valere areštuotas

I

NEWRY, County Down, Ai
rija, spalio 24. — Airių respub- 
likininkų vadas Eammn de Va
lerą šiandie tapo čia Ulsterio vy
riausybės areštuotas.

Areštavo ji todėl, kad jis lai
kė prakalbą distrikte, kuriame 
Ulsterio vyriausybės buvo jam 
uždrausta kalbėti.

21 žmogus žuvo Švedę 
garlaiviui paskendus

STOCKHOLMAS, Švedija, sp. 
24. — Didelės audros metu jū
rėse ties Oregrundu paskendo 
švedų Lloyd garlaivis Fylgia. 
Dvidešimt vienas laivo Įgulos 
žmonių prigėrė.

N AL.LAS FRANCUOS AMBA
SADORIUS AMERIKAI.

PARYŽIUS^ spalio 24. — Mi- 
nisterių kabinetas patvirtino 
paskyrimą Emiliaus’ Daeschne- 
r’o Francijoš ambasadorium 
Jungtinėms Valstijoms; . vietoj 
'dabartinio Julės Jusserand’o.

Nežinoma “drauginga” valstybė

RYGiA, rugsėjo 25 [F]. 
“Jaunakas Žinąs” praneša:

Pastebėta, kad viena “drau
ginga” kaimynė didžiulė vals
tybė prieš kiekvieną Pabaltės 
valstybių užsienių reikalų mi- 
nistovių k <>i> l'erenciJsį Į3ai>t*asstai 
teikia Įvairių pasiuiymų, kuriu 

tikslas yra arba konferenciją 
v.' ai sutrukdyti, arba sudaryti 
aplinkybes, tarp kurių ji netu
rėtų pageidaujamų vaisių.

Tatai pasikartoja ir dabar: 
varomos intrigos ir kiekvienai 
kcinferuoiĮa'.nčių valstybių sky
rium siūloma Įvairių “geru
mų.”

Iššifruojant šitą šifruotą “J. 
S.” pranešimą nesunku spėti 
tos nežinomos “draugingos” 
valstybės vardai Tik, rodos, 
perdėtas latvių kuklumas len
kų atžvilgiu neleidžia jiems to 
vatdo atvirai paskelbti.

Pakorė keturis banko 
plėšikus-žmogžudas

MONTREAL, Que., spalio 24. 
— Vietos kalėjime šj rytą tapo 
pakarti keturi kriminalistai: 
Giuseppe Serafini, Ant. Frank, 
Frau k Gambino ir Louis Morel. 
Mirties bausmei jie buvo pa
smerkti už žmogžudybę, papil
dytą praeito balandžio mėnesį 
laikė jų užpuolimo Hochelaga 
banko, iš kurio jie tuomet pa- 
šlavė 142,000 dolerių.

WASHINGTON, I). C., spbr 
lio 24. — Valstybės departamen
tas gavo žinią, kad Meksikos 
banditai nužudę vieną Jungtinių 
Valstijų pilietį Eugene Barnes’ą, 
iš Waco, Texas. Banditai už
puolė jį netoli La Paima, Vera 
Gružo valstijoj.

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: j 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 CENTV
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
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Paieško giminių

Antanas Mickųnas, 48 metų, 
nevedęs, gimęs Ulėsių vienkie
myje, Panevėžio parapijos, dir
bantis anglių kasyklose, India
na valstijoj, turintis kelis šim
tus dolerių sutaupintų pinigų, 
norėtų grįžti Lietuvon, jei turė
tų pas ką grįžti. Bet jis nežino 
ar kur nors randasi koki jo gl

uminės, pas kuriuos sugrįžęs ga
lėtu prisiglausti.

Jis yra nelaimingas žmogus. 
Jo kairė ranka ties1 alkūne nu- 

; piauta, prie kurios turi prisitai
sys geležinį kablį šiupėlės palai- 

' kymui ir taip anglis kasa. Del 
{rankos jis da galėtų ilgus metus 
dirbti, bet dėl proto ilgai dirbti 
negalės. Jis yra pakvaišęs, su- 

Įvaikėjęs, nežino ką daro, ir bile

V A'

dieni} -jis pateks beprotnamiu 
gyvenimą įmigti. .lis reikalauja 
globėjų.

Fiziškai jis da yra tvirtas, tik 
protiškai silpnas, bet jo bepro
tystė kitiems nepavojinga, jis 
yra ramus, klauso ir daro ką 
jam paliepi, nesipriešina. Taigi 
jei Lietuvoje rastųsi koki nors 
jo giminės, kuri b norėtų ji pri
glausti, tai už jų globą vis dar 
liktų jiems kiek iš jo sutaupin
tų pinigų ir dar jis galėtų jiems 
bent gyvulius paganyti ar kitą 
kokį darbą dirbti, ir tenai visgi 
butų jam lengviau gyvenimą 
baigti, negu Amerikos beprot
namyje.

Jei kur randasi koki nors jo 
giminės, kurie norėtų pilnesnės 
irifoimacijos, atsišaukite pas A. 
OJszewsk|, 3301 S. Halsted St., 
Chitągob III; ‘
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.Pulkus Balius
\ Rengia >

DRAUGYSTk ATGIMT1ES LIETUVIU TAUTOS VYRU IR MOTERŲ
’ , v

Subatoj, Spalio-Oct. 25 d., 1924 m.
MILDOS SVETAINĖJ,

3141 So. Halsted St.
Pradžia 7 vai. yąkare. »• Įžanga 35 centai.

Kviečiam vistis Lietuvius ir Uetuvaites i šį linksmą Balių, bus gardžių 
gėrimų ir saldainių. Grieš gera muzika. KOMITETAS.

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Raiko lietuvis, lietuviams visadot 
patarnauju kuogeriausiai

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

PI ūmi ngo |r Apšildymo (rengimai 
Olė^ho k<hi<Mnta visiems 

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

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO. r 

490 Mihraufcee Avė. and 
461 N. Hidatbd 8t. ' 1 

flavrtwirkot 1016. naVmarkat 4251 
------ .■ .......y *—fr/Ay*

PAS MUS. TAS JUMS BUS»
ANT NAUDOS. įį

L. FABIONAS CO.

R—..........

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-S 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I

smiltis, 
šviesa nuo- 
maišo smil 
iš to pasi

daro- labai gra
žus reginys.

NORTH SIDE
ku.s Vakarėlis. Rengia A. Ž. V. Draugijėlė 

SUBATOJ, *25 D. SPALIO-OCTOBER, 
LIUOSYBftS SVETAINĖJE, 1822 WABANS1A AVĖ.

Prasidės 7:30 vai. vakare. Programą Išpildys Draugijėlės nariai po vado
vyste paneles Bigeliutės. Dainuos choras, piano solo, deklemacijij ir bus 
Įvairių šokių, kuriuos^ gražiai sumokino panelė Bigeliutč. Taipgi grieš 
North Sides Jaunuolių orkestru po vadovyste p. J. Žurono. Todėl, gerbia
moji publika nept'iileiski’te šios progos, o busite visi užganėdinti.

Kviečia A. ž. V. D. CHORAS.

Didelis Teatras ir Balius
Rengia L. E. L. Pašelpos Draugyste

Scenoj statoma Drama-Komedija

Sukatoj, spalio 25, 1924
M< MeldažidMainėje,

2244 W. 23 PI?
Los Keistučio Kliubo Dra

mos Skyriaus Artistai.
Durys atsidarys 6 vai. vak.

^Pradžia 7:30 valanda vak.
Įžanga 50c. ir 75c.

Muzika J. L. Grušo
Širdingai kviečia lietuvių visuomenę.

APVAIKSCIŪJIMAS IR BALIUS
25 metu sukaktuviu

DR-STĖS SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES 
VIEŠPATIES JĖZAUS

, Nerišlioj, Spalio-October 26,1924
l MILDOS SVETAINĖJ

3142 So. Halsted St.

Įžangų 35c y patai. ,
Atsilankusieji ant vakaro ir norintieji Įstoti Į Draugystę 

priimami veltui.

/

VAKARAS
Rengiamas

S. L. A. 134-tos MOTERŲ KUOPOS

Trečiadienį Spalio (October) 29 d., 1924 m

Maloniai kviečiame Į gerbiamą visuomenę atsilankyti ir pamaty
ti tą dideli suprtzą, kuris bus pateiktas 10-tą vai. šiame vakare. Mi
nimo vakaro pusė pelno skiriama S. L.z A. našlių ir našlaičių fondui.

Orkestrą p. J. Bijansko
S. L. A. 134 KP. VAKARO RENGIMO KOMISIJA 

_____ •_________ •______ '____________  '_____________________

v 9«tt«r Htan «

Nuo kosulio, persišaldymo, galvos 
skaudėjimo, neuralgijos, reumatiz
mo ir nuo visu skausmų.

Pas visus aptiekorius
35c and 65c, jars and tubea 

Hospital size, $3.00

L. Ė. L. Pas. br-stes 
Komitetas.

*■

809 W, 351h St„ Chicago
Tel. Be levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus Ir 
.0 Parduodam Laivakortes. >

m

K. GUGIS
ADVOKATAS'

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

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

8323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1810

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

Nediliomls nuo 9 iki 12 ryto.
. ■ ..i /

IT-.“"" . ..... ------------- —....... .i ...

K. JURGELIONIS 1
ADVOKATAS

Room 1117—1122 
127 N. Dearborn Str.

Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų” name: 

1739} So. Halsted Str. 
Teler. Roosevelt 8500

Panedėlio vakare:
4601 S'o. Marshfield Avė.

J. P. W/IITCHE$ ‘
Advokatą^ *

MlESTpj OFISAS:
127 N, Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Įtt^lėfonai Randolph 5584 ir 5585

VALANDOS: Kas dieną; išski
riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue,

• Telefonas Pųlhnąn 6877.
.VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

SPECIALISTAS ant egzaminą-.

popierių, Vęda visokius sudus.. \

T~'T.... r yV

A. A. Olis
ADVOKATAS

11 S. La Šalie StM Room 2001
Tel. Randolph 1034 — VaL nuo 9-6 

"Vh k h r<xi s
3301 S. Halsted St„ Tel. Blvd. 6775 

6-8 v. v. apart Panedilio ir 
4?8tnyčios.

bus

Pradžia lygiai 8 vai. vak.

IŠKILMINGAS ŠOKIU

KOMEDIJA “SUSIMILDAMAS"
DRAMA "PIETRO CARUSOSU DIDELIU SUPRIZU

KOMEDIJA "ŽVAKUTE UŽGESO

Pradžia 8-tą vai. vak.

* i .

Namų Tel.: Hyde Park 8395 
t.... .   ’.. -

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS

V«da bylu TriomnoM. E termi
nijoje Abatraktu*, Padaro pirkimo ir 
tmidavltno Dokutnenlu* Ir Igaliojitnae

7 Suuth Dearborn Street 
Telefonas Randolph 3361 

Vakarais: 2151 WeH 22 Street 
Telefoau Onai 1M7.

Auburu Park Masonic Temple Svet.
7832 So. Union Avė., Chicago, III.

sa

Vaičkus komikas
A

—

Vaidinime dalyvaus pats p. Vaičkus, lietuvių 
Dramos tėvas.

VAIČKAUS DRAMOS TEATRAS
Triačiadienį, Lapkričio-Nov. 5 d., 1924

EIGHTH STREET TEATRE
Wabash Avė. ir 8th Street

Statoma trys trumpi veikalai:
I ‘

X z

Juokingi, gražus ir įspūdingi veikalai, ypač ka
da yra vaidinami p. Vaičkaus trupės.

V *

Tikietus reikia gauti iš anksto, nes gali pritruk
ti. Sąrašo stočių, kur gaunami tikietai žiūrėk vie
tos žiniose.

Šitas pirmas Lietuvos Artistų pasirodymas Ghi- 
cagos lietuvių scenoje'bus didžiausia vietos Lietu
vių Meno Šventė ir todėl kiekvienas kam tas menas 
brangus ,privalb ateiti. x j

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd Si., 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 Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo inorgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Wa»hington St. 

Cor. VVashington & Clark

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530 

Tel. Central 6390
Vak. 8228 S. Halsted St., Chicago 

Tel. Verdą 4681

E. STASULAJjJI
ADVOKATAS

77 W. VVashington SL Itoorn lHl 
Tel. Central 5200

Cicero Utaminko vakare 
1314 S. Cicero Av. T.Cicerb 5036 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
8236 S. Halsted St. T.Boul 5787
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[KORESPONDENCIJOS

Binghamton, N. Y.
“Progresystėm” nesiseka; sle

piasi po kitų vardais, bet ir 
tai nevyksta.

“I Progresystės” moterys, turė
damos savo vieti'nę kuopą, pra
dėjo savo vardo bijotis ir jei ką- 
nors rengia, tai lenda po kitų 
vardu. Jau pereitą vasarą “Ke
leivy” buvo rašyta, kaip tos ko
munistės norėjo pasinaudoti ne
laimingos sergančios Ramuliu- 
nienės vardu, surengdamos jos 
vardu pikniką. Bet praėjus 
piknikui jos visai nepanorėjo 
sergančiąja! atiduoti ir tik pri
grūmojus teismu jos buvo pri
verstos pelną atiduoti.

Spalio 16 d. jos vėl buvo su
rengusios maskaradinį balių. 
Bet ir Čia komunistės palindo po 
svetimu andaroku, skelbdamos, 
kad balius yra rengiamas M. U. 
M. Lithuianian Merginų Kliubo. 
Komunistės gerai žinojo, kad jei 
jos savo vardu rengs, 
niekas neateis, nes binghamto- 
niečiai gerai jas pažysta ir i jų 
parengimus nesilanko. Bet Bing- 
hamtone yra ir lietuvaičių mer
ginų kliubas, .kuris dar jaunas 
yra ir nieko iki šiol neveikė. Tad 
“progresystės” ir sumanė jų 
vardu pasinaudoti, nes jos žino
jo, kad kliubas yra jaunuomenei 
žinomas ir manė tuo gerai pasi
pelnyti. Tik prie vardo dar pri- 

jdėjo tris raides M. U. M., ku
rios nežinia ką reiškia.

Tečiaus progresystėms tas 
triksas nepasisekė, kadangi jau
nimas tai sužinojo ir jų baliun 
nėjo, bet ir nuėję keikia, kad 
tapo apgauti. Prie viso to ir 
Lietuvaičių Merginų Kliubas ke
tina kabintis prie “progresys- 
čių” už naudojimą Kliubo vardo. 
Matyt musų progresystės vėl 
paklius bėdon ir gal vėl prieis 
joms skirtis su pelnu.

Bloga komunistėms, kad joms 
ir savo vardo prisieina bijotis.

—Gudelietis.
> PAIEŠKOJIMAS
Antanas čiapas atvyko Ame- 

rikon 1903 m. iš Viekšnių Vals
čiaus, Šiaulių Apskričio, Kauno 
Rėdybos. Iki 1914 metų gyveno 
Silver Creek, Pa. Prašome atsi
šaukti arba kas turi apie jį in- 
forfnacijų prašome pranešti

Lietuvių Biurui, 
Koreign Language In
formation Service, 
119 West 41st Street, 
New York City.
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“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportas banko stovio peržiūrint bizni Spalio 10, 1924, kaip yra pa
darytas Auditoriaus Publiškų Apskaitliavimų Illinois Valstijos.

, RESURSAI
Paskola ir discountai ................................................................i. $2,690,308.54
Overd raitai ..........  '..................... 325.09
J. V. Valdžios Investmentai ................................................... ,..... 159,331.92
Municipaliai ir Korporacijų Bonai ............................................. 995,359.84
Bankos namas, rakandai ir įrengimai ......................... ........... 181,071.18
l inigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų ............................  746,489.60
Kiti turto šaltiniai .....................».......................................... ............. 5,292.25

Viso turto ..........  ...............  $4,778,178.42

atsakomybe
Capital atakas ............................... ,............................................   $200,000.00
Surplus ......................................................  150,000.00
NeiŠdalintas pelnas .......................................................  82,774.23
Rezervo acountai ..... ’.......................................................................... 45,796.40
Neišmokėti dividendai ............................................................................ 394.50
Depozitų ........................................................................................... 4,299,213.29

Viso atsakomybių ...........>....................  $4,778,178.42

A STATE SAVINGS BANK

Mis. MICHN1EVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

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

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

Te). Blvd. 8188 
M. Woitkew1cs

BANIS 
AKUŠERKA 

Turiu patyrimą, 
’asekmingai pa- 
arnauju mote- 
Ims prie pimdy- 
no kiekvienam* 
itsitikiine. Tei
na ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
•atarimus mote- 
•ims ir mergi- 
ioms dykai.

3113 South 
Halsted St.

*HR. HERZMAN^I
—IŠ RUSIJOS—

Įsteigta 1891 Inkoponiota 1918

Dr. .1. M. Chrzan
Specialistas ligų: skilvio, žarnų ii’ 
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas.

1046 Milwaukee Avė., kainp. Nohle St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarket 
9149. Ros. Keystone 4130.

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 Laharatorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

į Dienomis: Carai 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
8410 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak 
Special: Nedelioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drevei 0950.

Telefonai:

Laiku Perspėjimas
Klastingi brokeriai ir agentai klastingų 
kompanijų pradėjo vėl veikti jūsų apielin- 
kėje, bandydami parduoti žmonėms be ver
tės aliejaus ir kasyklų Šerus.
Saugokitės jų. Kol atsiskirsite su savo pi
nigais, klauskite savo bankos patarimo.
Mes nieko nerokuojame už Šitą patarna
vimą.

DIDELIS BANKAS
ant kampo ‘

47 St. ir Ashland Avė
CHICAGO

Gerai 
tuvių 
runiu

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

BARBENAI BARBENAI

Mažiname Savo
Staka

Štai yra proga kiekvienam namų savininkui 
pasinauduoti šituo išpardavimu

Jus galite padidinti ver
tę savo namų įdėdamas 
naujos mados plumbin- 
gą ir apšildymo reikme
nis, nužemintomis kai
nomis, kur jus galite su
taupyti 50c ant kiekvie
no dolerio.

Labai žema kaina vitrious klo
zeto autfitas, pilnai užbaigtas 
su mahogany arba goki oak sė
dyne, kainavo $25. Dabar spė
riais kaina ....................

$17.50

Rudenine Iškilme
Iš priežasies rudeninių iškilmių Halsted ir Roosevelt Distrikte. Didžiausiame 
biznio centre, Turner Brothers, West Sides Didžiausiame rūbų centre.

OVERKAUTU SPECIALAI
Pasiūti iš importuoto materijolo iš Vokietijos ir Austrijos.

5 pėdų balto cnamel mau
dynės lovys, pilnai už
baigtas su kranu ir labai 
storos kombinacijos išbė
rimui vandenio pagal 
grindis. Spe-cialė kaina 

$26.50

LABAI DIDELIU NUPIGINIMU
$65 vertes overkautai, labai gražiai pa

siūti ir labai gerai nešiojasi, specia- 

lė kaina rudenio iškilmėse

$47.50
$75 vertes overkautai, pasiūti specialistų, 

atsargiai pasiūti iš geriausio inate- 
riolo ir gerų trimingų. Rudeninių 
iškilmių išpardavimo kaina

$57.50
Jus

imu

sutaupysite $17.50 ant kiekvieno

overkauto

didžiausis bargenas sezoninių over- 
Materiolas yra importuotas iš Vokie- 

Austrijos. Geriausia materiolas dėl

Tai yra 

kautų, 

tijos ir

overkautų, pamušas yra duodamas geriausias, 

styliai yra naujausi, pasiūti geriausiose rūbų 

dirbtuvėse Chicagoj.

Tas pasiūlymas yra tiktai 
dėl 10 dienų.

Kiti visi siutai ir overkautai vėliausių 
stylių ir sukirpimų 

$30, $40, $50, $60 
ir augščiau

Užganėdinimas garantuotas arba jūsų pinigai bus sugrąžinti

Mes duodame čionai rudeninių iškilmių išlaimėjimo kuponus prašykite jų

Mes taipgi turime pilną pasirinkimą naujo ir varto
to plumbingo ir apšildymo reikmenų.
Ateikite ir leiskite jums parodyti musų tavorą.
Musų krautuvė yra atdara nuo 7 ryto iki 7 vakare, 
visą dieną subatoje ir nedėlioję iki 12.dieną.
Dykai dastatymas. Mes parduodame visiems.

SQUARE DEAL PLUMBING SUPPLY HOUSE
1723-25-27-29-31 So. State St

« Kampas 18-tos gatvės 
Tek Calumet 3230-0998

Tumer Broliai randasi visuomet krautuvėje 

ir maloniai patys asmeniškai suteiks patar
navimą savo košt u m eri a m s.

Musų motto dėl kiekvieno kostumerio 

yra: “Geriausias užganėdinimas arba pini
gai grąžinami’’.

TUHNER BROS. CLOTHING ĮO
5. Corner Roosevelt and Halsted St

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisai 
4729 So. Ashland Avė? 2 labos 

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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki ‘12 vai. po piet. 
Telefonas Midway 288*Tel. Boulevard 4115

Dr. Michal Lewinski 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4630 Sb. Asland Avė, 
arti 47 gatvės

Gydo užsisenėjusias ligas plaučių, 
širdies, moterų ligas. Specialistas 

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

5:30 iki 3:30 valandai vakare.
Nedėlioj nuo 11 iki 12 vai.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN

/— ....... ................. .........

Town of 
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naują vietą.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

. ...............................-........... /

LIETUViy DAKTARAI
Daktarai kurių vardai Čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

■■............................ ...... ..........

A. L. DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

Į nuo 5:30 iki 7:80 vakare 
» ......... ......... . ........ .  M

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos 

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

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė 
Tel . Lafayette 4146 U ................. r ■

4631 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die

ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 

iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIA’I’—SASS

1707JV. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 deiną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 16 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo .odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko 

Telefoną. Canal 0464

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

Biuras 4201 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaadette
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kia, ne tiktai vartoja milio- 
ninius turtus, bet ir turi po 
milioną ir daugiaus metinių 
asmeninių įplaukų. Tiek 
įplaukų suvartot savo asme
niškiems reikalams joks 
žmogus negali.

Ar ne absurdiška yra to
kia visuomenės tvarka, ku
rioje sau jale žmonių valdo 
nesuskaitomus turtus, o di
delės žmonių minios vos 
šiaip-tajp išminta ? ' •

nėra politiniu partijų atstovai?
Už universiteto sienų čepins- 

kas ir Bučys, žinoma, gali veik
ti kaipo tam tikrų partijų žmo
nės ir, veikiausia, jie taip ir da
ro. Bet universitete jie yra ir 
privalo būti tiktai mokytojai ir 
daugiau niekas.

LIBERALIZMAS IR SOCIA
LIZMAS

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Ū žsiinokS jimo kain a j
Chicągoje —Į paštu:

Metams ____     $8.00
Pusei! rhetų .........:*________ 4.00
Trims mėnesiams  ....... U._  2.00
Dviem mėnesiam ......... 11__  1.50
Vienam mėnesiui ____________ _ .75

Chicagoje per nešiotojus i
Viena kopija _______________  8c
Savaitei ..... .......    18c
Mėnesiui -____ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paštu:

Metams........ .............  $7.00
Pusei metų ............... 3.50
Trims mėnesiams —.......  1-75
Dviem mėnesiam .......-........... 1.25
Vienam menesiui ..... —............. 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams...................... ........... .... $8.00
Pusei metų ..................».....x...., 4.00
Trims mėnesiams ...................- 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Monęy 

Orderiu, kartu ąu užsakymų.

Pramoningi^usiamę Lie
tuvos mieste, Šiauliuose, 
rinkimus į savivaldybę lai
mėjo socialdemokratai, pra- 
vedusiėji 18 atstovų (iš 40). 
Bet kažin dėl kokios prieža
sties dabar pranešama,- kad 
rinkimai Šiauliuose panai
kinti ir bus naujas balsavi
mas.

Tokiam nelygiam turtų 
padalinimui priešinasi žmo
gaus teisingumo jausmas. 
Jeigu biedni butų nedorėliai 
ir tinginiai, tai sakytum, jie 
kenčia dėl savo nedorybės. 
Bet tarpe beturčių randasi 
juk milionai žmonių, kurie 
yra darbštus ir niekam savo 
gyvenime nėra padarę 
skriaudos.

Jie nėra kalti, kad jie ne
turtingi. O koks yra • nuo
stolis žmonijai, kad dėl skur
do, dėl stokos mokslo ir kitų 
progų pražūsta daugybė di
delių gabumų ir talentų, ku
riais gamta yra apdovano
jusi tuos beturčius! Moks
las, menas, technika šuoliais 
dįtų pirmyn, jeigu tie milio
nai žmonių butų turėję ga
limybę išplėtoti savo pri
gimtas jėgas ir pavesti jas 
visuomenės tarnavimui.

Neva garbinanti liberalizmą, 
bet praktikoje skelbianti atža- 
gareivišką nacionalizmą Brook- 
lyno “Vienybė” nepatenkinta 
Anglijos liberalais, kam jie su
darė bloką, su konservatoriais 
prieš Darbo Partiją. Ji sako:

“Anglijos liberalai todėl de
dasi su atžagareiviais, kad 
sako, norį kovoti prieš ‘socia
lizmą’. Bet, ant kiek matėsi, 
MacDonaldo socializmas la
biau panešėjo į pažangų libe
ralizmu, negu socializmu. Prie 
MacDonaldo Europbje įsivieš
patavo kitokia dvasia: dvasia 
taikaus sugyvenimo ir darbo. 
Ir labai gaila, kad liberalai, 
vietoje padėti darbininkams, 
susideda su atžagareiviais, 
idant juos nugalėti. Tuorni jie 
parodo, kad jie nėra tikri Ii Ve-

Seredžiuje (Kauno ap.) 
socialdemokratai gavo 7 vie
tas iš 14. Pikeliuose (Ma
žeikių apskr.) socialdemo
kratai gavo absoliučią dau
gumą balsų. Daugelyje ki
tų Lietuvos miestų ir mie
stelių socialdemokratai pa
sirodė stipriausia partija. 
Kai kur net ir valsčių tary
bose socialdemokratai už
ėmė pirmas vietas.

Aišku, kad, jeigu bolševiz
mas nebūtų suardęs Lietu
vos socialdemokratų parti
ją, tai kademai šiandie Lie
tuvoje nešeimyninkautų.

Amerikos valdžios iždo 
viršininkai, pasiremdami 
įstatymu, išleistu birželio 
mėnesyje, pradėjo skelbti, 
kiek kuris žmogus šiais me
tais užsimokėjo, arba turi 
užsimokėti, mokesnių.

Stambiausias taksų mokė
tojas New Yorko distrikto 
yra jaunesnysis John D. 
Rockef eller. Jam tenka 
šiais metais mokėti valdžios 
iždui $7,435,169. Tai yra 
mokesnis nuo asmeninių pa
jamų. Tas žmogus, vadina
si, turi tiele asmeniniu pa
jamų (neskaitant įplaukų, 
kurias turi įvairios Rocke- 
feller’io kontroliuojamos 
kompanijos), kad jam ten
ka mokėti daugiaus kaip 
septynis milionus dolerių 
mokesnių!

Na, ar vienam žmogui rei
kia tokių milžiniškų turtų?

Tarpe stambiųjų taksų 
mokėtojų paskelbta ilga li
tanija lobininkų, kuriems 
tenka mokėti po keletą de
šimčių tūkstančių dolerių, 
po šimtą tūkstančių ir po ke
letą šimtų tūkstančių mo
kesnių. Kiekvienas jų, reiš-

Teisingumo jausmas te
čiaus dar nepasako, kas rei
kia daryti, kad tokį netikusį 
turtų paskirstymo būdą, 
koks yra visuomenėje, pa
keitus geresniu. '

Kas nedaug protauja, tam 
atrodo, jogei reikia lobinin
kų turtus sukonfiskuoti ir 
pavesti beturčiams — ir at
liktas kriukis. Taip kitąsyk 
skelbė pirmieji krikščionys. 
Taip vėliaus skelbė įvairios 
kitos komunistinės sektos. 
Taip musų dienose skelbė 
(ir mėgino daryti) Rusijos 
komunistai. Obalsis, kūrina 
bolševikų vadas Leninas pa
lenkė savo pusėn Rusijos be
turčius, skambėjo: “Grab 
nagrablennoje!”—piešk plė
šikų grobį.

Bet tai nėra tinkamas ke
lias pašalinti pamatą, ant 
kurio yra išdygę aukščiaus 
nurodytieji neteisingumai. 
Reikia juk žiūrėti ne tiktai 
to, kad turtai butų teisingai 
paskirstomi, bet kad jie ne
išnyktų. Reikia žiūrėti, kad 
jie net eitų didyn, nes žmo
nių skaičius nuolat daugina
si.

Taigi klausimas susiveda 
prie to, kaip suorganizuoti 
turtų gaminimą, kad jisai 
butų našus ir tuo pačiu lai
ku, kad jo vaisiais galėtų 
teisingai naudotis visi žmo-, 
nes.. I šitą klausimą duoda 
tinkamą atsakymą tiktai so-

įApžvaigaĮ
BENE TEN PĄRTIJU 

ATSTOVAI?

So. Bostono^ “Darbininkas” 
sako, kad, jeigu padorus žmo
nės Lietuvoje negali darbuotis 
išvien su krikščionių demokratų 
partija, tai I kaip gi gali proL 
Čepinskis,1 kuris--yru'socialdemo
kratas, kooperuoti universitete 
su prof. kunigu Bučių?

Jukdarys tas So. Bostono 
laikraštis. Argi jisai nesupranta, 
kad universitetas tai nėra poli* 
tikos įstaiga ir kad profesoriai

i'O ;-V'

—-

Redakcijos Atsakymai

neapribota
laisvę iš-

Tel. Palisade 4819, 
atrašas buvo 1648 
St. Tel. Armitage

C. B. Czepukas

tai; kapitalistų

e

ŠĄOJIMOS, m. '' * f r* * :<

■ ....... ..
•’ Ši-^tadieiiis, ♦maKo 25, 11-124

1922-24-2<)-28-30-32 So. Halsted Street
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GERIAUSIA PROGĄ, KURIA TUOJ TURITE PASINAUIMITI NEEAUKIANT ILGIAU!
Didis skaičius grojiklinių pianų, kurie buvo var
tojami musų krautuvėse apie 6 mėnesius dėl de
monstravimo, tikrai nauji ir pilnai gvarantuo- 
ti kaipo augščiOusios rųšies pianai, turime grei
tai išparduoti už pusę kainos* Nepirkite kitur 
pianų, pakol nepamaty
site šių hargęnų musų 
krautuvėse.

$450 Mahogany $240
$775 VValnut Gro- CORK 
jiklinis Pianas 
5600 Mahogany 
Player Pianas .......
Paliruotas Gro- * ' J245

$750 Mahogany Grojiklinis CA05
Pianas ......................................
$850 Walnut Reproducing.......CjlCIC
Pianas ...............   MPtSJv

nlmball, \Vainut, Mahogany arba aržolo CCOIZ 
Grojikliai Pianai ................ .........................

Ir daugybės kitokių.
Parduodam ant lengvų išmokėjimų. Duodame sol ei į ir 
50 rolių dykai. • ’

Chieagos didžiausis sandėlis. Visokių pečių parduodame už kainą, kurią Tamstos nori
te mokėti. Ateikite i musų didžiausias krautuves ir pamatykite juos.

draugą!, arba žagareiviais, kurie pirma sten- 
kAndidatai į kapitalistus? Vieto- gėsi apginti viduramžinę feuda- 
je asmens laisvės; jie tėikaląu- lizinu tvarką, o dabar nori iš- 

• ' “ į lais- gelbėti bent . kapitalizmą nuo 
organizuotų darbininkų atstovų. 
. Ve delko seniausioje kapitaliz
mo šalyje šiandie liberalai daęo 
blokus su konservatoriais'-prieš 
socialistinę Darbo Partiją. An
glijos liberalai buyo įki šipl pa
vyzdys viso pasaulio liberaliz
mui, todėl yra visai juoldngas 
‘iVienybėš” pasakymas, kad jie 
esą “ne tikri liberalai”. Tas 
laktas, kad Anglijos 4ibeo:alai 
susidėjo su atžagareiviais, rodo 
ne jų “netikrumą”, bet tą, kad 
liberaliamas baigia savo amžių. 
Tuo keliu, kuriuo eina Anglijos 
liberalai, nuies viso pasaulio li
beralizmas.

Gindami kapitalistinį išnau
dojimą, liberalai vis labiaus ir 
Yabitms liovėsi buvę laisves kovo
tojai. Kovą už žmogaus laisvę 
tęsti tolinus dabar tenka sbcia- 
I i fotams

ja tiktai biznio laisvės 
vos prekybos, laisvos konkuren
cijos, valdžios nesikišimo Į pra
monės reikalus ir t.t.

Kadangi tečiaus 
biznio laisvė reiškia 
naudoti ekonominiai silpnesnjjj 
žmogų, tai darbininkai negali 
būt patenkinti tokia “laisvės” 
idėja. Juo daugiaus todėl dar- 
biniiikai apsišviečia ir pradeda 
suprasti savo ekonominę padėtį, 
tuo greičiaus jie ima nusistatyti 
prieš liberalizmą. Ir štai mes 
matome, kad visose Europos ša
lyse, kurios turi skaitlingą dar
bininkų klasę, per; paskutinius 
keletą dešimtmečių susitvėrė di
deles darbininkų ..partijos, ku
rios paėmė sau už vadovus so
cialistus. Tos partijos kovoja 
prieš liberalus, ir liberalai, gin
dami kapitalizmo sistemą, vis la
binus ir labinus susiartina su at-

Tą dabar kaip tik ir daro Mac
Donaldo vadovaujamoji Angli
jos Darbo Partija. Trumpare
giams — tokiems, kaip musų 
tautininkai iš “Vienybės” arba 
komunistai iš “LafšVos” — išro
do, kad MacDonaldas, būdamas, 
valdžioje, tiktai pamėgdžiojo li
beralus. Jie nesupranta, kad ji
sai vykino tą, kas yra gero libe
ralų prbgrame, dėlto, kad patys 
liberalai ėmė bankrutuoti, ne
pabaigę savo darbo. Tikrasis (t. 
y. buržuazinis) liberalizmas 
kaip tik ir yra tas liberalizmas, 
kuris atsižadą savęs.

Tas gi liberalizmas, kuri vy
kina MasDonaldas, yra įžanga į 
socializmą. MacDųnaldas sten
giasi sustiprinti tą laisvę, kurią 
žmonės įgijo, pasiliuosuodami 
nuo feudalizmo pančių, idant jie 
galėtų padarytį sekantį po to 
Žingsnį linkui laisvės — paliuo- 
sųpt iv nuo ekonominio pavergi
mo. !

Pirmas žaibas. — Apie tą va
karą jau buvo rašyta, todėl jū
sų žinutės sunaudoti negalėsi
me.

Pranešimas
C. B. Czepukas šiuomJ -pra

nešu, kad permainiau savo gy
venimo vietą. Gerbiamieji : bu- 
davojimo namų ir kitais reika
lais kreipkitės po nauju mano 
antaošn, tai yra: 4201 N. Mar
muru »Ąve. 
Senas* mano 
W. Division 
1433. '

įmintos Kainos nuo 25*
Sakydama, kad MacDonaldo 

socializmas esąs daugiaus pana
šus į “pažangų liberalizmą, ne
gu Į socializmą”, “Vienybė” pa
rodo, kad ji nežino, nė kas yra,, 
liberalizmas, nė kasi yra socia
lizmas.

Vyriausia liberalizmo idėja 
yra asmens laisvė. Ta idėja ki
lo, kaipo protestas prieš vidur
amžių feudalizmo tvarką, kurio
je kiekvienas žmogus buvo pri
klausomas nuo ko nors: bau
džiauninkas nuo savo peno, tas 
ponas nuo dar aukštesnio pono, 
pastarasis nuo hercogo arba 
kunigaikščio, kunigaikštis nuo 
karaliaus, karalius nuo impera
toriaus. Kiekvienas žmogus, 
užgimdamas, patekdavo į jjajm 
iš anksto nuskirta vieta tose1 
visuomenės priklausonjybęs “kq- 1 
pėčiose”. Sūnūs baudžiauninko 
tapdavo baudžiauninku ir turė- 
'davo visą savo gyvenimą eiti 
baudžiavas ponui; sūnūs pono 
tapdavo ponu ir naudodavosi ne
mokamu baudžiauninkų darbu, 
bet jisai pats* turėdavo duoti 
duoklę arba eiti tarnybą savo 
aukštesniam ponui. Visuomenė 
buvo padalinta į luomus, kurių 
kiekvienas turėjo skirtingas tei
ses ir pareigas.

Prieš šitą tat žmonių nelygy
bės ir priklausomybės tvarką ir 
kilo maištas 17 ir 18 šimtme
čiuose. Jos priešai ėmė skelbti, 
kad visi žmones iš prigimties 
yra lygus ir kad jie privalo būt 
paūuosuoti nuo visokių varžan
čių juos pančių, žmogui turi 
būt duota laisvė 
kaip jam. patinka, ir 
tuo, Įirie ko jisai turi 
mą.

Tai buvo liberalizmo 
Ar šitam liberalizmui 
mas yra priešingas?

Žmogui 
gyventi taip, 

užsiimti 
pakinki-

pradžia, 
socializ- 

Anaiptol. 
Galutinas socializmo tikslas yra 
niekas kita, kaip asmens paiiuo- 
savimas.

Bet ve kame dalykas'. Kova už 
asmens laisvę eina tose sąlygo
se, kuriose asmuo gyvena. Kol 
gyvavo feudalizmo tvarka, ta 
kova turėjo būt atkreipta prieš 
baudžiavą, prieš luomų skirtu
mus, prieš karaliaus galią ir t.t. 
Tuomet calėjo isrodyti, kad, 
pašalinus šiituos pančius, visi 

žmonės pasidarys lygus ir lais
vi. Vienok išėjo kitaip. Po to, 
kai tapo panaikinti teisiniai ir 
socialiniai žmonių suvaržymai, 
pasiliko dar ekonominė žmogaus 
nuo žmogaus priklausomybė. 
Viduramžių bajorų vietą užėmė 
kapitalo savininkai, kuriems be
turčiai šiandie turi panašiai tar
nauti, kaip kitąsyk baudžiaunin
kai tarnavo savo ponams.

Dabar, vadinasi, reikia kovo
ti liž ekonunninį žmonių paliuo- 
gavimą.'Kqkią> gi poziciją'.šito
je kovoje užima liberalai? '

Liberalai šitoje kovoje stovi 
ne laisvėj šalininkų, bet paver
gėjų pusėje. Jie stoja už kapita
lizmo sistemos palaikymą, ka
dangi jie patys yra kapitalis-

$17.50 Alcazar medžiais ir minkštais ana* 
liais kūrenamas 50
pečius

j . . 1111 . . ... i .. . . . -----------r-m

!| ŠILDOMI PEČIAI

$32.00 Economy (Hof v ui kūrena
pečius ........................... .......

,$65.00 Moore’s šildomas
pečius, No. 141 ...................

lilaut^ visokiamku- $70.00 Crown kieteitiM anglims 41* (E
KiAKCiivti pečius ....................................

MhOO Moorc’g No. Iii šildomi pečiai, baį- 
tai mėlynai, rudai ir žaliai 

auti

Krautuvės atdaros vakarais iki 9 vaiaiUlos

4177-79-81-83 Archer Avenue
BRIGU TON PARKE

furniTURE roR

fcs?
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Šeštadienis, spalio 25, 1924

AtidarvmaS
šeštadienį, Spalio 25 d.,

* M x

1924 m., atsidarys Lietu
viška Keptuvė-bekernė. 
Bus kepama grynai Lie- . 
tuviška JUODA Duona 
iš CYSTU RUGIŲ, taip
gi balta ir graham 
duona.
Malame grudus ant vie
tos, turime savo melny- 
čią-maluną. Miltai ir 
duona visados šviežia.
Taipogi parduodame 
“Pure Health Foods” ir 
groceries.

>4.6 ' 1
•A ♦ k.

Su pagarba, k.

Margarela Evaldiene
Savininke

i
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O VERKAUTAI
IR SIUTAI

ATEIKITE PAS MUS IR 
SUTAUPYKITE PINIGU

Vėliausi styliai naujausio išdirbinio 
geriausių materiolų. Mes siuvame 
musų pačių rubus musų pačių nauja
me name. ,

FELDMAN BROS
Geri Drabužiai

KIENO TA BANKA?
.. ....“"T----

Kalbant apie bankas, pasitaiko gir
dėti tvirtinimas, kad ta banka yra 
X-o, arba V-ko, ir panaSiai. Tas pa
eina iš to, kad batikos vedėjas papra
stai yra skaitomas bankos savininku. 
Žiūrint j dalykus giliau rasime, kad 
bankos viršininkai dirba už algas —• 
yra tada darbininkais. Jie yra kon
troliuojami valdžios ir Clearing House 
Association, —' yra y tadą> prikląuso-» 
mingi nuo kitų. Be to, visi bankos 
viršininkai teikia savo klientams pa
tarnavimą — yra tada visuomenės 
tarnais. Pinigai, kuriais banka verčia
si yra sudėti visuomenės. — Visuo
menė yra tada tikru bankos savinin
ku.

Kanka tada yra suorganizuota vi
suomenės finansine jiega — yra vi
suomenės įstaiga. Imant banką tau
tišku žvilgsniu, rasime kad kurios 
tautos žmonės deda savo pinigus, to
kiai tautai priklauso banka.

Lietuviai, kaip ir visos kitos tau
tos, 'turi savo banką. Tikrai puiki 
tvirta lietuvių banka yra

> Uiiiversal State Bank
3252 So. Halsted St., 

Chicago, III.

ir

“Hemstitching” Krautuve 
! 3448 S. Halsted St,
Įvairių apatinių aprėdalų (lįp- 
gerie), ąjančakų, mezgimui siu- 
ų ir visokių reikmenų moterims;i-

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
lumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Specialč 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiau. 
Vai: 10 iki 8 vA Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St.
Phone Bouleyard 7589

/ V J

816 W. Roosevell Road
U bloko į vakarus nuo Halsted St

Maiimum Knygų Išpardavimas - Minimum Kainos
Naujos Knygos iš Lietuvos. Auksins proga knygų pirkėjams. Nuolaida 25% iki 35%

Aušros Knygynas fik-kų aplaikė iš Lietuvos daug naujų ir reikalingų knygų Amerikos Lietuviams, kaip tai: va
dovėlių lietuvių kalbos mokslui, aritmetikų, žodynų, teatralių veikalų, žemlapių ir t. t. šitos visos knygos buvo 
laukiamu svečiu Amerikos lietuviams. Nūdien, didelė spraga lietuvių visuomenėj bus užtverta. Butų geistina, 
kad visi tie kurie mano imti šitų knygų, užsisakytų tuoj, nes vėliau užsisakiusiems gal kartais netekti.
Nuo čia garsinamų knygų Aušros Knygynas duoda sekamų nuolaidų: 25% iki $5.00 ir 35% virš $5.00. Geriau pa
sakius: jei imsi knygų už $5.00 prisiųskite tiktai — $3.75, o jei imsite už $10.00 Aušros Knygynui prisiųskite tik
tai $6.50. šita proga knygų pirkėjams tęsis tiktai iki Gruodžio-Dec. 31 dienai, pasiskubinkite su užsisakymu.
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a VADOVĖLIAI — ŽODYNAI
Nei viena lietuvių mokykla Amerikoje negali apseiti be šitų 
dovėlių lietuvių kalbos mokslui. Taipgi, čia aritmetikos ir žody
nai yra tinkamiausi, būtinai įsigykite.
Ant šitų visų knygų perkantiems nuleidžiam 25 centus ftuo kiek
vieno dolerio — 25%, o perkantiems daugiau negu už $5.00 nu
leidžiam 35 centus nuo dolerio — 35%.
Murkos Lietuvių Kalbos Vadovėlis. 1 d., pusi. 151 ....'..........   1.25
Murkos Lietuvių Kalbos Vadovėlis. 2 d., pusi. 291 ............... 1.75
Murkos Vaikų Darbymečiui. 1 d. Pirmajam mok. sky. p. 180 1.50 
Murkos Vaikų Darbymečiui. 2 d. Antram mok. sky. p. 320 1.75 
Murkos Vaikų Darbymečiui. 3 d. Trečiam ir ket. sky. p. 407 2.00 
Klimo Skaitymai. Lietuvių Kalbos Pamokos. Pusi. 294....... 1.50
Jablanskio Vargo Mokykla. 1 d. Kalbos Mok. Reik. p. 206 1.25 
Jablanskio Vargo Mokykla. 2 d. Kalbos Mok. Reik. p. 336 2.00 
Rygiškių Jono Lietuvių Kalbos Gramatika. Pusi. 280............ 1.25
Damijonaičio Lietuvių Kalbos Gramatika. Pusi. 128.... :............75
Damijonaičio ABC Pradžiamokslis. Pusi. 64 .... ....................
Klimo Lietuviu Kalbos Sintakse, Pusi. 52 .?..........................
Seinigo Mastomoji Paišyba. Pusi. 57 ..„t...................... ..........
Mašioto Aritmetikos Uždavinynas. 1 ir 2 dalis, pusi. 198 .... 
Mašioto Algebros Uždavinynas. 1 ir 2 dalis, pusi. 164 .......
Busilo Aritmetika. 1, 2, 3, 4, 5 ‘dalis. Viso 5 dalįs, pusi. 514 
Smetono Aritmetikos Teorija. Pušį. 139'....,.........................
Mašioto Plokštumos Trigonometrija. Pusi. 132 ..................
Ilgūno Komercijos Aritmetika. Pusi. 311 ....................... ......
šikšnio Geometrija. Pusi. 127 .... ... ....... 1...........................
Ambrązejaus Lenkiškai-Lietuviškai-Rusiškas žodynas,.

Pusk 552, apdarytas------------- ----—................ ...........

Lalio Lenkų-Lietuvių Kalbos žodynas. Pusi. 331, apdarytas 4.50

va-

1.00 
1.25 
3.00 
1.00 
1.75 
2.50

.90

Stankevičiaus Bitės. Kaip Bites užlaikyti rr Lt., pusi. 68......75
Stankevičiaus Zoologija. Paveiksluota, pusi. 219 ..............  1.75
Biržiškos Dainų Literatūros Vadovėlis. Pusi. 101 ..........  75
Kultuta. Mėnesinis žurnalas/Vienas numeris ......................... 50
Stonio Ašarėlės. Eilėraščiai. Pusi. 118 .................................  1.00
Merkio-Krikščiuno Lietuvos Įstatymai. Apd., pusi. 1031 .... 4.00 
Vilniaus Albumas .....         8.00
Stankevičiaus Batanika. Bendroji dalis. Pusi. 100 ..... .......... .75
Įvairus Raštai: Basanavičiaus, Baranausko, Būgos, Birži

škos, Griniaus, Ivinsko ir kitų. “Lietuvių Tautos’.’
Leidinys. Apdaryti į vieną knygą ..........................   5.00

BELETRISTIKA-APYSAKOS
Čia yra apysakos, vaizdeliai, legandos geriausių lietuvių ir kitų 
tautų autorių. Knygos visai naujos ir tik-ką aplaikytos iš Lie
tuvos. Ant šitų visų knygų duodam nuolaidą irgi 25 centus nuo 
dolerio — 25%, o perkantiems už daugiau negu $5.00, nuleidžiam 
35 centus nuo dolerio — 35%.
Sinkevičiaus šventas Petras Ryme. Apdaryta, pusi. 230 .... 1.50 
Savicko šventadienio Sonetai. Pusi. 244 .....................   1.00
Beecher-Stove Dėdės Tarno Trobelė. 1 ir 2-ra dalis, pusi. 481 2.00 
Twaino Princas ir Elgėta. Pusi. 195 ........................... 1.50
Slovackio Anhellis. Paveiksluota, pusi. 51 į...... ......................
Mašioto Senio Pasakos. Paveiksluota, pusi. 125 ....:............
Evaldo Gamtos Pasakos. Paveiksluota, pusi. 126 .................
Andersono Pasakos. Pusi. 409 .................................................
Sokohiikovo Grunvaldas. Pusi. 311 ............................. :...........
Lazdynų Pelėdos Raštai. 4 tomai, apd. į vieną, pusi. 950 .... 
Walterio Scotto Ivanhove. Pusi. 450, apdaryta r.................
Vaižganto Raštai. Apdaryta, pusi., 114.2 ..............................
Turo Pampejos Galas. Apdaryta, pusi. 200 .......................
Reido Karo Takas. Apdaryta, pusi. 219 ..............................
Reido Skalpų Medžiotojai?)Apdaryta, pusi. 219 ..................

>.90 
.75 
.75 

3.00 
2.50 
4.50 
2.50
7.00 
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1.50 
1.50

i UBJ. ........... ............................................................................................................. į’d.O

Šepatienės Vokiečių-Lietuvių-Rusų žodynas. Pusi. 303, apd. 3.06 
Lalio Lenkų-Lietuvių Kalbos žodynas. Pusi. 331, apdarytas 4.50 
Vegelės-Strazdo Rusiškai-Lietuviškas žodynėlis. Pusi. 2.52 1.0J) 
Jokanto-Durio Lotynų Kalbos Vadovėlis. 1 ir 2 dalis ir

Lotynu Raibos Sintakse. Pusi. 430, apdaryta ............... 4.50
Lalio Pilnas Lietuvių-Anglų-Anglų Lietuvių žodynas.

Apdarytas, pusi. 1274 .....................................................  10,00
Lalio Anglu-Lietuvių Kalbos žodynas. 11 d., apd., pusi. 835 6.50 
Laukio Rankvedis Anglų Kalbos. Apdarytas, pusi. 310.......2.5(1
Laukio Lithuanian Self Instruction. Pusi. 173 ......... ............ . .50
•Anglų-Lietuvių ir Liet. Anglų Kišeninis žodynėlis. Ap., p. 151 1.25 
Būgos Lietuvių Kalbos žodynas. 1-mas sąsiuvinis nuo ar

iki anč, pusi. 80 ................................................... -.... 3.00
ŽEMLAPIAI IR ŽEMĖS GLOBAI

P. Matulionio Lietuvos žemlapis. žemlapis visai naujas, yra vi
si Lietuvos miestai ir miesteliai, bažnytkiemiai ir kaimai, taip
gi kalnai, upes, ežerai, geležinkeliai, vieškeliai, plantai, pelkės, 
tikroji valstybes siena, Kurzono linija ir t. t. Spalvuoto žemla- 
pio kaina $2,00, o nespalvuoto tik $L50. •
A. Vireliuno žemės Globas. Globas su ilga koja ant kurios ap
sukamas, (aplink. Kaina $10.00, to paties globo, bet biskį įlenkto 
kaina tiktai $6.00. •1
Ant visų šitų žemlapių ir globų nuleidžiam 25 centus nuo dole
rio — 26%, o perkantiems daugiau $5.00 nuleidžiam 35 centus 
nuo dolerio — 35%

ALPA
Bohemian Importuoti Apyniai 

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

Alpa Malt Extrad Co.
2428 VV. 47 St.

Phone Laiayette 1104

REUMATIZMAS
/

Jus' galite išgydyti savo reuma
tizmą nauju budu pas Natūrai 
Therapy Institute.

KRYNICA
•Nuo kokio reumatizmo jus kenčia
te? (7 rųšis reumatizmo)
Vienojo vietoje uždagimas sąnarių. *
Chroniškus uždegimas sąnarių.
Ratftnehų reumatizmas.
Gout.
Uždegimas iškreipiantis sąnarius. 
Skausmai strėnose (Sciatica, Lum
bago). \
Reumatizmas iš lytiškų ligų.

Kiekviena tų ligų reikalauja pa
žinimo ir specialio gydymo. w

* • į
Musų Institutas yra prirengtas 

su brangiais aparatais dėl gydymo 
reumatizmo.

Mes garantuojame pasekmes.

1025 Milwaukee Avė.
Uliso valandos: nuo 3 iki U.

TEATRO VEIKALAI
Čia yra naujausi, geriausi teatro veikalai. Mes juos ką-tik ap- 
laikėme iš Lietuvos. Iš jų tiktai keletas seniau išleistų, o kiti 
visi tik-ką apleidę spauda. Aušros Knygyne mes jų turimų po 
keleto šimtų — patartina įvairių provencijų teatro mylėtojams 
pasiskubinti su užsisakymu šitų veikalų, pavėlavę negausite. 
Imant šitų veikalų nemažiau dolerio nuleidžiam 25 centus nuo 
dolerio — 25%-, o imantiems sykiu daugiau $5.00 nuleidžiam 
35 centus nuo dolerio — 35%,
Ibseno šmek|os. 3 veiksmų drama, pusi. 139 .........................
Hauplmano Susitaikymo Šventė. 3 veik, drama, pusi. 124 ... 
Hamsuno Vakarų Aušra. 3 veik, drama, pusi. 136................
Hamsuno Ties Karalijos Anga. 4 veik, drama, pusi. 203 ..... .
Čechovo Trys Seserys. 4 veiksmų drama, pusi. 139..............
Hamsuno Gyvenimo žaislas. 4 veik, drama, pusi. 139 ..........
Komedijėlės Mėgėjų Teatrui. (7 komedijos), pusi. 184.......
Brandino Karolio Teta. 3 veik, komedija, pusi. 95................
Gaigalo Laisvės Kovotojai. 4 veik, drama, pusi. 45.............
Ostrovskio Komedijos. Pusi. 160 ................ ............ ........... .
Čiurlionienės Komedijo.s. Pusi. 155 .... ........................... ........
£ordo Dunsanio Kalnų Dievai. Pusi. 110 .............................
Keturakio Amerika Pirtyje. 3 veik, komedija, pusi. 75 ......
Žemkalnio Monologai. Pusi. 16 .............................................. .
Maksvyčio Byla Del Linų Markos. 2 veik, komed. pusi. 34 .. 
Vienas iš Mus Turi Apsivesti. 1 veik, komed. pusi. 24.........
Ibseno Nora. 3 veiksmų drama, pusi. 142 ...........?..... .......... .
Glaso-Kleino Potašas Perlamutras. 3 veik, komed., pusi. 83 
Samanio Ponas Daugnoris. 4 veiki komed. pusi. 44 .............
Čechovo Vyšnių Sodas. 5 veik, komedija, pusi. 67................
Hauptmano Vebrinos. 4 veik, vagių komed., pusi. 99 .....
D vijų Moterių Parduoto ja Laimė. 4 veik, drama, pusi. 48 ... 
Aguonaičio Izraelio Vaikai. 4 veik, drama, pusi. 56 .............
Vladimirovo šėtono Karalystė. 2 veik, tragedija, pusi. 63 ... 
Mačiulio Erškėčių Taku. 5 veik, drama, pusi. 198..............
Fieldmano Gyvenimas. 4 veik, drama, pusi. 147...................
Strazdo Sugrįžo. 4 veik, drama, pusi. 107 ...........................
Flereso-Caillaveto Buridano. Asilas. 3 veik, komed. pusi. 104 
Ibseno Visuomenės šulai. 4 veik, drama, pusi. 173 .............
Švecerio Teodolinda. 1 veik, komedija, pusi. 25.... .................
Vargovaikio Kova Su Girtoklybe. 3 veik, drama, pusi. 167 
Puidos Gairės. 3 veik, drama, pusi. 110...... .......... .................
Putino Valdovo Sūnūs. Lyrinė drama 6 vaizdų ir kili raš

tai, apd., pusi. 480 ... ............ ........ ....... .....................
Jakavičiaus Flirtas, žaislas su 60 kortų ....... ................ <....
Krėvės Šarūnas. Drama, poema, pusi. 287 .......... ................
Giedriaus šis-tas Vaikų Teatrui. Pusi. 70 .............................

AMERIKOS LAIDOS KNYGOS
Čia yra parinktos geros Amerikos laidos knygos, jų neturin
tiems verta įsigyti arba pasiųsti savo draugams beitgiminėms 
į Lietuvą Kalėdų Dovanų. Ant šitų visų knygų nuleidžiam 25 cen
tus nuo dolerio, o perkantiems daugiau $5.00 tiems nuleidžiam 
35 cbntus nuo kiekvieno dolerio.
Laukio žinynas. Pusi. 392, apdarytas ............     4.00
Pilnas Orakulas. Pusi. 414, apdaryta ...........z..... .... ......  5.00
Šerno Geografija. Paveiksluota, apdaryta, pusi. 469 ........ 4.00
Dr. šliupo Lietuvių Protėviai. Apdaryta, pusi. 283 .... ....... . 2.00
Šėmo Ethnologija. Paveiksluota, apdaryta, pusi. 667 .......  4.00
Prof. Vipperio Trumpa Senovės Istorija. Paveik., apd., p. 305 2.50 
Dr. Bacevičiaus Istorija Abelna. Paveik., apd., pusi. 498 .... 2.75 
Dr.,Karaliaus Lyties Mokslas. Paveik., ajid., pusi. 44)0 
Dr. Pietario Iš Mano Atsiminimų. Apdaryta, pusi. $01 
Dr. Loeb Kultūra ir Spauda. Pusi. 153 .......... Lv...
Istorija Amerikos. Apdaryta, pusi. 364 ............... .../..... .
Istorija Chicagos Lietuvių. Apdaryta, pusi. 580 ..Z.....
Basanavičiaus Įvairios Pasakos. 700 pasakų, p. 1J,300, apd. 9.00 
Olszewskio Sapninykas. Apdarytas* pusi. 205 Z....... 1.50
Šerno Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai. A pd., pusi. 370 2.50 
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ĮVAIRIOS KNYGOS
Gamtos Mokiai, Geografija, Literatūra ir kitos geros knygos

Čia knygos naujos ir visos naujai gautos iš Lietuvos, knygos ga
na žingeidžios iki šiam laikui Amerikos Lietuviai neturėjo pro
gos kur jų gauti. Nūnai, patartina visiems šitą sąrašą peržiurė- 
ti ir radę sau tinkamų knygų įsigyti. Ant šitų visų knygų nuleid- 
žiam 25 cęntus nuo dolerio — 25%, o perkantiems daugiau negu 
už $5.00 nuleidžiam 35 centus nuo dolerio — 35%.
Rubakinp Iš Tamsios Praeities Į šviesią Ateitį. Su 300 paveik

slų. Lietuvoje draudžiama skaityti. Pusi. 220 ...............
sakenio'Fizika. Visos 3 dalys, pusi. 472 .................... .............
Šalčiuvienės Afrika. Su paveikslais, pusi. 186 ......................
Sthupo žmogus, žmogui. Pilsi. 177 .... ...... .................../.........
Dineiko Moters Kūno Kultūra. Su paveikslais, pusi. 149 .... 
Dy. Et’ngerio Lietuvos Pramonė. Su paveikslais, pusi. 247 $3.50 
Jakšto Naujoji Literatūra. 1 ir 2 tomas, pusi. 1168...... :.... 6.50
Benedictseno Lithuania. A study of the past and present

of the Lithuanian People. Su dau£ paveiks., pusi. 247 5.00
Miulerio Įžymiausių žmonių Jaunystė. Paveiks, pusi. 168 
Touhy’o špionažo Paslaptys. Pusi. 159 ........................ .....
Zarankos Mano Atsiminimai iš Lietuvos karų. Pusi. 173 
Klimo Musų Kovos Del Vilniaus. Pusi. 103.......................
Ruokio Organinė Chemija. Su paveikslais. Pusi. 384 ... :...
Janušonio Pažinkite Mus. Augalų Chrestomatija, p. 270, apd 
Stankevičiaus Augalų Fiziologija. Pusk 134, apd......... -......
Binkio-šimonio žmonių Poezijos Antologija. Dainų rinki

nys, paveiks., pusi. 196 . ..... . ............. ....... .........
čelpanovo Psichologijos Vadovėlis. Pusi. 242, apd............ ....
Kalevala — Suomių Tautos Epus. Pusi. 424, apd. ..:...... .....
šilečio Vokiečių Okupacija Lietuvoje. Su paveiks, pusi. 190 5.00 
Prof. Heinemano Vokiečių Literatūros Kūryba. Apd., p. 550 3.50 
Klaipėdiškio Mažosios Lietuvos Poetikos Veidrodis. P. 190 1.50 
Zakševskio Naujųjų Amžių Istorija. Dvi dalis, pusi. 330 .... 1.50 
Avižiaus Raktas, Pažinti Augalams. Paveiks, p. 250, apd. .. * 
Virno Ant Politikos Laktų. Karikatūros. Pusi. 31 ........ .....
Dr. Fersterio Jaunuomenės Auklėjimas. Pusi. 543 ............ .
Lifetuvos Kariuomenė. Su daug PU veikslų*-

■'T'-' ' *■ y’ p *' , f.,. ... i' ■ 1

Pinigus malonėkite siųsti “moiiey orderiais”, “čekiais” arba <“cash”, bet registruotame laiške.- Jei dar neturite 
muzikalių dainų'kat'alogų, prisiusime. Laiškus su pinigais siųskite tiktai šituo adresu: / \l
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Aušros Knygynas, 3210 S, Halsted St, CMcago, 111. r
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6 NAUJIENOS, Chicago, ID, šeštadienis, spalio 25, 1924

CHICAGOS 
ŽINIOS

Iš plačiosios lietuviškos 
Chicagos

J. P. Evaldas, sekretorius 
Liet. Auditorijos Bendrovės, 
praneša, kad p. Dom. Balis nu-, 
pirko, dvi kėdes dėl budavoja- 
mos Lietuvių Auditorijos. Tai 
yra pirma auka j taisymu i kė
džių tame dideliame ir gražia
me Chicagos lietuvių name.

§
Daugelis skaitytojų nusiskun

džia, kad prieš kokį nors pa
rengimą, lai rašytojų netrūks
ta: visi rašo, visi giria busian
tį parengimą ir visi kviečia vi
sus eiti į jį. Bet praėjo paren
gimas, ir visi rašytojai iš
nyko: nė vienas neparašys nė 
kas ten ištikrųjų buvo, tarsi 
parengimas visai butų neįvy
kęs.

§
Skundas vietoje. Ištikrųjų, 

tie, kurie nori reklamuoti savo

Jaunuolių Orkestrą, p. J. 
Grušo vedama, stropiai rengia
si prie savo koncerto, kuris 
bus gruodžio 6 d., Meldažio 
svet. Jaunuoliai prie to kon
certo rengiasi jau per visą va
sarą, kad kuogeriausia jame* 
pasirodžius.

Koncerto gi pelną jie skiria 
ne sau, bet viešam lietuvių rei
kalui — Chicagos Lietuvių 
Auditorijai. Jei jau jaunuoliai 
tuo darbu taip stropiai rūpi
nasi, tiii mes/ senieji lietuviai, 
turėtume dar labiau sukrusti 
ir tą Auditoriją kuogrtedčiail
sia baigti budavoti.

§
Auditorija jau baigiama bu

davoti, bet dar nėra pabaigta. 
Pabaigta ji turėjo būti senai 
ir butų buvus pabaigta, jei 
Chicagos lietuviai butų buvę 
veiklesni ir butų sudėję reika
lingus pinigus. Bet ypač didelį 
apsileidimą parodė Bridgepor- 
to biznieriai, kuriems daugiau
sia bu's naudos iš Auditorijos 
ir kurie privalėjo sudėti dides
nę dalį pinigų; ištikrųjų gi jie 
sudėjo labai mažai. Darbinin
kai ir jų draugijos savo parei
gą atliko ir atliko pavyzdinė 
gai, bet ne biznieriai, kurie vis
gi dar reikalauja, kad lietu
viai juos remtų, kuomet jie

kus. Visi darbai yra nuo štu- 
kių. Darbininkai daugiausia sve
timšaliai — švedai, lenkai, ru
sai ir k. Kompanija turi savo 
valgyklą, kuri nesenai pakėlė po 
5c už pietus; bet darbininkams 
mokestį už darbą tai sumažino, 
taip kad darbininkai dabar tu
ri dirbti sunkiai, kad uždirbus 
pragyvenamąją algą. Darbinin
kai yra neorganizuoti, .todėl su 
jais nesiskaitoma; nors ir dėl 
kelių valandų nebuvimo darbo 
duoda pasą ir siunčia namo.

— Darbininkas,

Lietuvis laimėjo

Lietuvis C. J. Peterson (Pet
rulis) atvažiavo iš Steubenville, 
Ohio j Chicago ir pradėjo j ieš
kotis darbo. Pamatęs skelbimą, 
kad vienas teatras reikalauja 
vyro virš 25 m. amžiaus, 5 pė
dų 11 colių augščio vyriausio 
“doormano” vietai, atsikreipė ir 
jis. Nuėjęs paskirton vieton ra
do jau susirinkusių apie 50 gra
žių augalotų anglų, kurie irgi 
taikėsi tą vietą gauti. Manaže- 
ris ilgai kiekvieną klausinėjo, 
apžiūrinėjo, išsirinko 15 vyrų, 
paskui vėl žiūrinėjo ir vis ma
žino iki beliko tik trys. Tada 
tuosius aprengė uniforma ir vėl

mis; net ir pradžia praausta. 
Nieko nereikia, tik lietuviškos 
audėjos, šios stakles buvo var
totos 1802 metais. Jei nebūtų 
mašinų, galima butų su jomis 
da ir dabar drobes austi.

VAIKĄS NUKRITONUO 2-RO 
AUKŠTO. '

Dievo Apveizdos parapijinės 
mokyklos mokinys Vaičikaus- 
kas, 13 metų, vakar spalių 24 
d. p. pietų, beplaudamas mo
kyklos langus nukrito nuo ant
ro aukšto ir sunkiai susižeidė. 
Sako, kad užsigavęs į tvorą, 
sulaužė nugarą. Sužeistasis tuo
jau tapo nugabentas į ligoninę.

Reikėtų, kad ateity parapijos 
mokyklų vedėjai, geriau dabotų 
savo mokinius ir neleistų jiems 
daryti pavojingus gyvybei dar
bus. i

— Matęs.

Smulkios Žinios
Kilus kivirčiams tarp dvie

jų kostumerių ir patarnauto
jo Johnson, valgykloje prie 
2103 W. iMadison St., ir pra
dėjus mėtytis indais, patarnau
tojas patsvėrė revolverį ir abu 
kostumerius pašovė.

tas beprotnamiu jo protą iš
tirti. Jo pati tada sulaužė jo 
įsakymą ir pasikvietė pas sa
ve savo draugę, p-lę Sophie 
S^ązylko. Jom) s besikalbant 
urnai sugryžta palįuosuotas iš 
beprotnamio jos vyras. Joms 
nieko kito neliko, kaip šokti 
per langą. Jos tai padare ir 
sunkiai susižeidė, ypač. Sophie.

Užvakar du plėšikai užpuolė 
Papanek Jtovac State banką, 
886 Miljsvaukee Avė. Kasierius 
Stephen Kovac jiems pasiprie
šino ir pradėjo į juos šaudyti. 
Jis nepataikė, liet plėšikai be- 
šaudydami jį patį sunkiai su
žeidė. Betgi plėšikai paskui tu
rėjo bėgti nieko nepelnę.

(Seka ant 7-to pusi.)

JOS. F. SUDRIK
Krautuvė Geros 

Muzikos
Radio, Brunswick-Radiola, Gul- 

bransen Registering Piano. ’

$2 |1 SAVAITĘ BE PALŪKANŲ

JUS GALITE GAUTI VIENĄ!

BARGENAI:
Bay Reproducing Grand 

pianas, kainavo $1100, 
dabar už ..................... $650

Churchill Player, naujas 
tiktai .......................... $375

Seaborg Player' Pianas 
tiktai .......................... $125

Upright Pianas gerame 
stovi ..................... ........ $38

Victor Victrola 150 dol. 
dabar ............................ $63

Columbia Phonografas 
150 dok už ....  $60

Brunswick vartotas Pho
nografas ......................  $85

Grand Phonografas su 25 
rekordais ....................... $35

Didelis pasirinkimas Columbia 
Rekordų po 25 centus.

JOS. F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St.

vakarus turčių ir paskui pra
nešti kas ten buvo ir kaip vis
kas nusisekė. Jie yra skolingi 
tai tiems 'skaitytojams, kurie 
turėjo skaityti jų reklamas ir 
pačiai redakcijai.

Redakcijos darbininkai ne
gali gi visur būti ir viską pa
tys sužinoti (ir iškaščius dėti, 
nes paprastai pakvietimų — 
biletų neprisiunčiama). Rei
kia ir jiems pagelbėti, nes ki
taip laikraštis, skaitytojų .spi
riamas, gali uždaryti duris vi
sokiai reklamai.

§
Toftvn of Lake gyventojai 

skundžiasi, kad juos apniko 
plėšikai, kurie žmones ir ant 
gatvių užpuldinėja ir net i na
mus briaunasi.

Štai Lucila Stanish, 1926 S. 
Wood Si. praneša, kad pereito 
šeštadienio vakare, kada ji iš
ėjo sankrovom trys plėšikai 
buvo įsilaužę į Jos namus. Ji 
sugryžo už valandos laiko 
(apie 9 vai.) ir rado duris at
rakintas; vienas plėšikų buvo 
lauke, dabojo kitus, o kiti du 
trįusėsi viduje. Ji yra našlė ir 
gyvena viena su dviem ma
žom dukraitėm, kurios tuo lai
ku miegojo. Plėšikai spėjo iš
nerti laikrodį, sagutę ir žiedą; 
kitus daigius susidėjo, bet ne
spėjo pasiimii. Pinigų nerado.

“Tai mano laimė, kad aš 
greitai parėjau namo,” sako 
p-ia Stanish. “Plėšikus pasiti
kau ant poečių. Plėšikai buvo 
pažystami, iš apielinkės, kurie 
pereitą savaitę buvo atėję pas 
mane į namus ir kvietė mane 
pasivažinėti su jais automobi
liu; taipgi prašė išmainyti pi
nigų, bet nieko nepelnė. Jų au
tomobilius su keliais vyrais 
tankiai stovėdavo prieky musų 
namo. Turbut vis daliojo. Jie 
yra jauni vaikėzai.”

§
Jau labai senai Cicero lietu

viai girdėjo socialistų prakal
bas. Ten prakalbas tankiai ren
gia klerikalai ir komunistai, 
bet iš jų prakalbų niekam nau
dos nėra. Retkarčiais parengia 
ką tautininkai, bet irgi mažai 
ką pasako.

Bet dabar ir ciceriečiai susi
laukė progos išgirsti socialistų 
prakalbas. Jos bus spalio 30 
d., Liuosybės svetainėj. Kalbės 
gi Naujienų Redaktorius P. 
Grigaitis ir Dr. A. Mon tvidas.

Kantriai ciceriečiai laukė to
kių prakalbų — ir sulaukė. Da
bar visi rengiasi j jas eiti.

§
Lietuvos Socialdemokratų 

Rėmimo Fondo Chicagos kuo-1 
pa rengia draugišką vakarie
nę su margu programų ir šo
kiais. Ji bus subatoj, lapkr. 8 
d., Mildos svetainėj. Rengkitčs 
visi joj dalyvauti ir iškalno 
apsirupinkit biletais. Tuo la
bai palengvinsit rengėjams dar
bą.

§ J

neremia lietuvių reikalų.
§

Dabar reikia rengtis prie 
Auditorijos pabaigtuvių. Tik 
dar reikia padirbėti ir tai sun
kiai padirbėti, kad sukėlus li
kusią reikalingą dalį kapitalo. 
O dirbę# reikia visiems; juk 
žinote, kad po sunkaus darbo 
daug smagiau yra švęsti pa
baigtuves. Tai ir dabar sun
kiai padirbėjus pabaigtuvės 
bus tikrai smagios.

§
A. Yosulėnas rašo:
“Noriu pranešti visiems lie

tuviams, kad kas norėtų lan
kyti viešą mokyklą dienomig, 
nežiūrint kiek jis supranta 
angliškai, geriausia yra lan
kyti Haven mokyklų, 1451 
Wabash Avė. Mokykla yra ge
rai pritaikinta ir taip sutvar
kyta, kati ir visai nieko nemo
kantis ras sau vietą ir su lai
ku gerai prasilavinti. Pamokos 
būna penkias dienas i savaitę 
nuo 9 v. ryto iki 2:30 v. p. p. 
Nepraleiskit šios progos pra
silavinti visi, o ypač vaikinai 
ir merginos.”

Vješintiškis.

Unijos viršininkai nu
teisti kalėjimai!

A pe 1 i ac i j ų I e i sma s va k a r 
patvirtino nuteisimą buvusio 
Sheet Metai Workers unijos 
biznio agento Thomas Walsh 
ir kitų trijų tos unijos* biznio 
agentu vieniems metams ka
lėjimai!. Juos nuteista kalėji
mai! neva už viliojimą pinigų 
iš kontraktorių grūmojimais 
paskelbti streiką.

inT. harvester co.
DIRBTUVĖSE

International Harvester Co. 
visus savo darbininkus įčiepijo 
nuo raupų. Darbai buvo visai 
sumažėję, bet dabai’ pradeda pri- 
ėminėti atleistuosius darbinin-

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegu 
iiueina į vyriau sį j į paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
si. Reikia klaust prie langelio 
tur padėta iškaba “Advertiseii 
;Vindow” lobėj nuo Adam« 
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy 
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturiolikų dienų nuo paskelbi 
tno.

911 Brazauskis Antny
914 Butavicatie A
924 Dadis F
952 Janacas Mrs P C
954 Jevelauskas A
955 Jonas John Jaugibas
968 Kupri s Antanas
978 Matuliokas K
979 Matosas Antanas
991 Riousos Jurgis
996 Savicieni Mrs A 

1008 Visneuskas J

visaip žiūrinėjo ir kamantinėjo 
ir, pagalios, išsirinko vieną — 
tą lietuvi.

Petrulis gyvena Amerikoj 11 
metų. Turi Chicagoj dėdę Karo
li Petrulį ir kitų pažystamų, bet 
nežino kur jie gyvena.

— Reporteris,

Dideli kiškučiai 1
Oro paštas

Prie Dearborn ir Harrison 
gatvių randasi oro pašto dė
žutė. Laiškai gabenami aero
planais tarp San Francisco, 
Chicago ir Nevv York o. Laiškai 
iŠTimami ir vežami 4, 8:45 ir 
10:50 vai. vakaro. Ant laiškų 
turi x būt speciali oro pašto 
ženkleliais 8, 16 ir 24 centų. 
Paprastus laiškus ton dėžu
tei! uždrausta mesti.

* t

Istoriškos staklėą
Miesto muzėjui ant 12 gat

vės, randasi labai senos 'stak
lės. Jos yra gatavai prirengtos 
su audiniu ir visais reikmeni-

ANTANAS MARTINAITIS
Persiskyrė su šiuom pasauliu 

Spalio 22 d., |924, seredoj turė
damas 43 m. amžiaus.

Paėjo iš Panevėžio ap., Nau
jamiesčio parapijos, Gustonių 
kaimo. Nuliūdę paliko mote
ris Alena Amerikoj ir 2 broliai 
ir 2 seseris Lietuvoj. Laidotu
ves atsibus panedėlyj, 10 vai. 
ryto iš namą 3957 S. Rockvvell 
St. Į Tautiškas Kapines.

Visus gimines, pažįstamus ir 
draugus meldžiu atiduoti pas
kutinį patarnavimą A. A. Anta
nui ir dalivauti laidotuvėse.

Norinti platesnių žinių mel
džiu kreiptis tel. Lafayette 0172 

Kviečia nuliudusi

Moteris Alena Martinaitienė.

Paminėjimas metų sukaktuvių 
MARCELĖS SILLIENĖS 

Po tėvais Petraitė
Mano mylima moteris persi

skyrė su šiuo pasauliu Spalio 26 
d., 1923 m., 36 metų senumo. 
Paėjo iš Lietuvos Kauno rėd., 
Tauragės apsk., Milaičių kaimo. 
Marcelė buvo dora ir Dievą my
linti moteris. Po sunkios ligos 
nuvarė į amžiną atilsį iš ku
rios daugiaus nebegrįš mano my
lima Marcelė. Paliko Amerikoj 
2 seseris, A. Jankauskienę ir 
M. Bartkienę ir 1 brolį Vincą 
Petraitį ir 1 brolį A. Petraitį 
Lietuvoj ir Liepoją Marcelė tu
rėjo daug ai-timų giminių. Už 
velionės sielą pamaldos atsibu-’ 
vo Dievo Apveizdos Bažnyčioj. 
Lai buna leng-va tau ilsėtis šios 
šalelės žemelė. Lieka nubudęs 
vyras

Franas Sillus 
1920 So. Halsted St., Chicago.

Pesštynės su buriu mušeikų, 
John II. Morris, gimnastikos 
mokytojas Sherman parke, 
vieną tų jaunų mušeikų užmu
šė, o kitą sunkiai sužeidė. Tie 
patys mušeikos ankščiau vaka
rą buvo jsibriovę į salę ir ban
dė išardyti pamokas, bet tapo 
išvyti lauk; tada jie laukė 
mokytojo lauke ir užpuolė jį 
belaukiant gatvekario. Jis gi- 
nėsi mažomis žirklutėmis. Prie
žasties mušeikų užpuolimo ne
žinoma.

Tos Churchiro, 2349 W. PI. 
uždraudė Savo pačiai priimti 
nalmuose kokius nors; svečius, 
kitaip jis užmušiąs ją ir jos 
svečią ar vešnią. Bet Tom kė
sinosi nusižudyti ir liko paim

JONAS BŪDRECKIS

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
22 Spalio, 10 vai. vakare, 1924. 
Paliko nubudime moterį Anas
taziją ir sūnų Joną, dukterį Ste
faniją ir brolį Antaną Ameriko
je, o Lietuvoje 2 seseri ir vie
ną brolį.

A. A. Jonas paėjo iš Lietu
vos iš Telšių ap.,

Laidotuvės atsibus Spalio 27 
dieną, 9 vai. iš ryto iš namų, 
733 W. 19 gatvės į Apveizdos 
Dievo Bažnyčią, o iš ten į šv. 
Kazimiero Kapines.

Meldžiu visus gimines ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse 
ir atiduoti paskutinį patarnavi
mą A. A. Jonui.

Nuliūdę:
Žmona, vaikai ir brolis.

Ir jus norėsite vieno kuomet pamatysite

Musų žinomi KERZHEIM GROJIK- A a A p 
LIAI PIANAI pilnai garantuoti, su v J U n 
atsargumu užbaigti iš tikro aržuolo, IH ii ii J 
mahogany arba riešuto medžio, tiktai ” w w

$2 j savaitę, be palūkanų

DYKAI — 20 SU VARDAIS ROLELIŲ
DYKAI — BENCIUS
DYKAI — VELOUR UŽDANGALAS
DYKAI — ROLELIŲ KABINETAS

ARBA
DYKAI — PASTATOMA LIAMPA

Ateikite ir nusipirkite vieną tų grojiklių pianų, da
bar yra laikas. Jūsų kreditas yra geras. ,

Musų pianų krautuvė yra atdara kiekvienų vakarų.

ELEKTRA
tvle»ą ir pajiegą ravėdama | sanua lt naujus aamaa, taipgi dteb- 

tarša. Caah arba ant iimokijimo.
Plrmatini Lletavią Elektrų Ker*oraei|a Amerikoje

< THE BRIDGEPOKT ELECTRIC CO, !■«.
A. BARTKUS, Pro*.

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

Mes Ka Tik Nupirkome
75 augštos rūšies 3 šmotų maudynes kambario outfitas 
—- pilnai prirengtas iš Union League Kliubo, jie taip 
yra geri kaip nauji.

Tuos setus meą parduodame po $50
Mes taipgi turime is tų namų daug karšto vandenio ir 
garo radiatorių, taip geri, kaip nauji, labai pigiomis kai
nomis.
Pasimatykit su mumis tuojau, jei norite pasinaudoti 
proga šio išpardavimo. , ’

LEVY & CO.
2211 South State Street

Tel. Calumet 0645-1692

Atdara vakarais iki 8 vai., nedėlioj iki 1 vai. dienų. 
Mes kalbame lietuviškai.

KALĖDOMS EKSKURSIJĄ 
| LIETUVĄ

p. A. V. Bis- 
ca, Suvienytų 
Vąlstijų Lini
jos rengia spe- 
cialę Kalėdoms 
Ekskursiją į 
Lietuvą. Pasa-

žleriai išplauks ant didžiojo “Le- 
vlathan” nuo New York’o, Gruod
žio G d. per Southampton’ą. Jus 
pasieksite savo tėvynę laikų sueit 
su draugais ir giminėms, dėl Ka
lėdų Švenčių.

Pasiteiraukit šią ekskursija da
bai*. ( Jus gausite mažiausiomis lė
šomis, švarius, puikius kambarius, 
geriausį valgį, didelius ir priimnus 
publikos kambarius ir mandagų pa
tarnavimą per visą laiką.

UNITED STATES LINES
45 Broadway, New York City 
110 So. Dearhorn St., Chicago, III. 

Managing Operators for 
United States Shipping Boa r d

f......... ........ 11
Akinių pri taisymo mene
20 metu prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIU LIGAS

Ar jum* skauda galvą? 
Ar jūsų akvs ašąroją? 
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančiai tei

kus
Ar atmintis po truputi mažąja?
Ar akys opios (viešai?

• Ar jaučiate kaip ir amiltis akyse? 
Ar yra balta dėmė ant voką? 
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Ave^ 
Kampas 18 gatvia

Ant trecio augito viri Platto ap- 
tiekos t am bariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandnp rQo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nuo 9 iki .11:30 dieną
.1

Telephone Rockvvell 8738
J. S’AKALL

ST. LOUIS GARAGE
Turiu daugelį metų aptyrimo prie 

visokios išdirbystės automobilių
3439-53 Roosevelt Road 

CHICAGO.

UŽSISAKYKIT IR SKAITYKIT LIE. 
TUVIŲ BURTININKŲ LAIKBACTl

“BURTININKAS”
“BURTININKE” telpa: Burtininkų 
monai; Juokai; Planetos; Būrimai 
laimės; įvairios paslaptys, ir daugiau. 
“Burtininko“ kaina metui $1.00. Siųs
dami prenumeratas adresuokite:

LIET. ŠVIET. KNYGYNAS, 
3106 S. Halsted St. Chicago, III.

Dept. 2.

Physical Health Institute!
DR. VEL0NI8, Ph.
D. C., D. O., N. T.

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

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

Telephone Lafayette 4543

50 centų už pinigines 
telegramas be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo.



Šeštadienis, spalio 25, 1921 ?

Chicagos žinios Katalikai pažangiuoja Pranešimai PRANEŠIMAI ISRENDAVOJIMUI
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

Plėšikas užpuolė R. E. Ed
ui isten, pastarojo grosernėj, 
118 S. 4 Avc., Maywood, pašo
vė jį ir pastvėręs |5 pabėga.

“Drapiežnas dzūkas” rengiasi 
paguldyti Požėlą
“Bepigu buvo Požėlai smar

kauti pereitą mętą.” sakę Bali; 
eevičius, “kai aš tHaus su juo 
greko-romanų stiliumi. Bet 
ant amerikoniškų
ji pači u pi nes i u taip, kad jis vi
sų savo
dzūko.”

t) gas

Šv. Petras tris kartus Jėzaus 
užsigynė, — gi Stasys žylius 
tik vieną kartą savos kalbos į 
Dr. Rutkausko teužsigina. Galiu 
pareikšti, kad jo žodžiai nepra
šyti prie jojo sesers Junokienės 
ir kitos moteries Dr. Rutkam 
skui pasakyti buvo.

šiais laikais, katalikų žodžiais, 
regimai, nepridera tikėti. Mat, 
“Draugo” vyriausiojo redakto
riaus apgynime vargšas St. ž. 
pasiaukojo, šventas darbas — 
savo “vadovų” garbę gindamas, 
pats į pragarą žengia. Tikras

ristyuių aš karžygįą!,. a •
%»• 1 j,X j*. • *- . •

Lauksime, kaip moterėlės 
“Draugo” vyriausiojo1 redakto
riaus garbę gins!.... žingeidus 
laikai! “Draugas” taps sepsacD 
jų skelbėjas, tai ir aš jį skaity
siu.

Ponas Stasys žylius, —< 
“Draugo” 251 numeryje spalio 
23 dieną, savo straipsnelio apa
čioje rašo:

\ Draugystė atgimties Lietuvių 
į rengia

A. vvtlu. y kj VV Vi VA t Vi y J M

Kas, ką, kur, kaip ir Tautos Vyrų ir Moterų 
kada rengia, veikia j teatrą ir Čigonų vakarienę, lap

kričio 2 d., Meldažio svet. Pra-
---------------- džia 7 vai. vakare. Kviečia vi-

KASDIEN jus galite p r išira- * HUs
ar kviečia

ŠTORAiS ant rendos ant 31 ir 
Halsted St. tinkamas ant aniko- 
kio biznio, labai didelis ir 6 rui
mai pragyvenimui, gera vieta. 
Atsigaukit l 804 W. 31st St., Chi
cago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS rendai vienam ,vyA 

rui. Gera transportacija ir pato
gi vieta gyvenimui. Su valgiu ir 
be valgio. Kreipkitės:

4552 So. Francisco Avei ‘ (l-
1 lubos . j i

PARDAVIMUI
PARSIDUODA "Delicatessen, Taba- 

co, minkštus gėrimų ir kendžių krau
tuvė. Krautve randasi netoli didelių 
dirbtuvių, daru gerą bizni. Turiu 
parduoti greit. • nes apleidžiu mies
tą., r

650 W. 81 St.

gyvenimą

sako.

Syti prie NAUJIENŲ SPUL- 
KOS ir turėtumėt prisirašyti 
tuojau, jei dar nesate prisirašę* 
Dedami kas savaitę po dolerį- 
kitą, nei nepatėmysit, kaip susi
dėsi! užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Lietuvių Moksleivių 
nio Centro valdybos 
įvyks sekmadieny, spalių 26 die
ną, kai 1'2 vai. dienų, Semaškos bu-, 
te. Visi valdybos nariai ir moks-. 
leiviai prašomi laiku susirinkti.

—Raštininkas.

—komitetas.------------------------------- -------r
_ | RENDAJ 5 šviesus kambariai,

■Susivieniji- gasas, elektra, maudyne. Renda 
Hiu’ ži^die8 dol. į mėnesį. Savininkas:

J. A. M'ISCIKAITIS
3119 So. Morgan St.

ASMiENĮI MOJIMAI

ĮIEŠKO DARBO
DIDELIS bargenas

Par.si<luojifa dry gčods krautuve, 
gero i biznio apiėlinUŠj. Renda pigi. 
Yra pa^yveHimui kambariai. Lysas 3 
metdtnsl Mainysiu ant namo afba 
automobiliais. Rardavimp priežastį 
patirsite ant vietos. Atsišaukite pas 
savininką. '3305 S. 'Halsted St.

JIEŠKAU darbo kaipo autoind- 
bilių mechanikas arba šioferis. Tu
riu dideli patyrimų »kdlvsytėje ir 
prie abclno taisymo darbo1, šauki
te telefonu Republic 7112. po 5 vai. 
vakare. : ♦ PARDAVIMUI gmernč ' ii* viso- 

kių šmulkfflehų krautuvė sena išdirb
ta tUtu, maifty&u ant loto, 
Southsidėį. Gausit bargeną.
f- KreipkRfe < ' ,
. . ’ 4609 Weįitwort|i Ąve.

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

Atsišaukite
1737 W. 47 St.

RENDAI 7 ruimų flatas, pečiu 
apšildomas, elektra, maudynės. Pa
togi vieta gyvenimui.

Kreipkitės:
332 W. 58th St.

Tel. Wentworth 2835
REIKIA DARBININKĮJ
VYRŲ Ir MOTERŲ

REIKIA .Vedusių žmonių arba 
senoą ..moteries prižiurę j imui 2 
suaugušiųj vaikų.- drošiu kam
barį, su mokesčiu stisitaikinsim.

X \T. OŠ'HELL
4329 Sb. Washtenaw Avė.

neužmirš RINKIMŲ KAMPANIJA

pažįsta , Bancevičių, 
jog jis “minina, kac

rito
ir jį čioje rašo: “Kam čia netiesą 
kar- skleisti per laikraščius”. Tai ka

taliko išpažintis, kad jisai Dr. 
A. K. Rutkauskui netiesą aną 
kartą — kalbėjo.

— A. K, Rutkauskas.

POžfiLA LAIMI B
Spalių 17 d. K. Požėla 

si Ncpv Yorke su Ponzolo 
paguldė du kariu: pirmą
lą i 29 miu.,' o antrą , kartą 1 į 
24 min. (( M •/ , ••

iKjtas lietuoju ! RrazuusJ<asf 
ritosi su Volkovu SO mm. Hš* 
ėjo lygiomii ' / n .

GOLFO KONTESTAS.
Spalių 27 d. prasidės 

vių mėgėjų golfininkų
Lošimas bus Mate h.
hirnire nedalyvaus.

ir 28 dd.
lošimas Laramie įDr. St. Naikelūs yru geras Nau

jienų draugas,, bet jis yra la- 
i užimtas darbu, ir negali 

pats pranešti, reikalinga vis pas/ 
ji užeiti, o žinių jis niekam ki
tam nenori duoti, vien Naujie-

ROSELANDO LIETUVIS 
NUŠAUTAS.

ras.

Spiritų 27 
kvalifikacijos 
k Kube, tarp 
Privažiuoti

Dr. St. Naikelis buvo supykęs, 
___  kad Ramutis pas jį neatsilankė 

Me- paimti žinių Naujienoms'. Jis 
(net grasino, anot jo paties žo- 

įvyks dŽių, “nežinau ką padarysiu.”

lietu- 
turni-

63 ir 52 gatvių
galima G3 galvos'I

loši-Spalių 29 
mus koptestūs JadJjsop par
ko. Neužsiregistravę negalės noms. 
turniie dalyvauti. Užsiregist-1 Štai Liekis pasikalbėjimo su 
i uoli galima Golfo kliube, 3201! juo: '“Ateik kiekviena diena, 
S. Halsted St. TėL Boulevadr,ncs aš vis turiu naujų dalykų, 
6618. i musų žmonėms jie yra begalo

\ žingeidus. štai aną dieną liko 
peršautas Juozas Goronaitis, 35 
metų senumo, gyvenantis 10635 
Edbrook Avė. Jį peršovė Paul 
Stein, specialia sargas .priei Erie 
gclžkelio už landžiojimą apie 
vagonus. Jis ilgai piegiyvėns, 
mirs ir nūn prisieis jį piaustyti- 
ravidavoti. Ateik viską pala

ikysiu.” .
j Taip mes pasikalbėjome ant- 
i radienio vakare. O trečiadienio 
jrytą pasiėmęs Tribūne, žiuriu, 
kad Goronaitis jau pasimirė.

turnike dalyvauti.

Lietuvių Rateliuose
Svetys Chicagoje

■Šiomis dienomis lankėsi Chi
cagoje Dr. Matulaitis iš De- 
troit, Mich. Jis čia dalyvavo! 
daktarų suvažiavime

Dr. Matulaitis užėjo ketverge 
vakare į Naujienas. Senai buvau' 
matęs daktarą Matulaitį, todėl 
iš sykio vos tik pažinau. Mat, 
užsiauginęs gražią barzdelę, tai 
ir pažinti iš sykio negalėjau.

Labai malonu buvo su juo pa
sikalbėti, nes tai mano geras 
draugas jau nuo senai, senai. 
Kalbėjome apie viską. Dakta
ras žingeidauja apie politiką; 
klausinėjo m&nęs ir apie Lietu-

PRIŽIŪRĖJIMAS YRA 
APKAINUOJAMAS

Prižiūrėjimas tai dalykas, 
kuris yra apkainuojamas. 
Geriausis materiolas yra be 
vertės, jei nėra gerai prižiū
rimas ner, senovės

• X < C ir K/A * * Vz J Ali C V < II CK. i z i Vz XJ1V vii J • • . t • 1 7 •

vos politiką. Jis pats, matomai. ^os mieĮt.e> „kuname yra
Įsigilinęs į savo profesiją, Lie
tuvos politikos neturi laiko sek

ti. Daktaras Matulaitis žiuri į| 
gyvenimo nuoti kius šaltai-filo-

daug svarbių Romėnų palai- 
i kų, negu kuriame nors Šiau- 
Irinės Europos mieste, yra 
amfiteatras kur imperato
rius Konstantinas JDidysis, 
jis tūkstančiais franeuzų ne-

Kaip* malonu, kuomet susitin- laisfių niezdavo žvėrims su
ki seną gerą draugu. Kalbi apie draskyti, kambarys 306 ir 
visokius dalykus; prisimini pra-Jdabar yra dar gerai užlaiko- 
citi; darosi malonu ir smagu, i mas, todėl, kad buvo pasta
tai nebereikalo yra rusų priežo- i tytas labai atsargiai. The 
dis: “staryj drug, lučše novych ‘ Joseph Triner Company su- 
dvuch” (senas draugas, verčiau1 deda išdirbinėjime Trinerio 
dviejų naujų). IKarčiojo Vyno visą galimą

kad daktaras Matulai- prižiūrėjimą kokį tiktai ga-
tis taip greitai apleidžia Chica- 
gą; aš dar norėčiau su juo pa
sikalbėti, nes su juo kalbėti, 
man tikras malonumas.

Draugai, kurie norėtumėte platin- 
La Follette rinkimų Agitacijos Li-

AUŠROH KNYGYNE,
3210 S'o. Jiąlstcd HU Chicago, III.

-j-

Svafbias prakalbas

ti 
teraturąi tai galite gauti

CICERO
rengia LS$. VIII Rajonas ketverge 
spalio 30 d., Liuosybės švet., 14 St. ir 
49 Ct.) Cicero, III.. Pradžia 7:30 
vakarą. ••

Šios prakalbos yra rengiamos, 
paminėjus 6() metų sukaktuves 
Pirmo Darbininkų Internacionalo r- 
kurimo ir sustiprėjimo abelno darbi
ninkų judėjimo vis'ose šalyse.

Kalbės geriausi kalbėtojai — Nau
jienų v Redaktorius d. P. Grigaitis ir 
Dr. A. Montvilas, ,

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

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

Kviečia visus kposkaftlingiausiai 
atsilankyti j musų vakarą.

— Komitetas.

vai.

kad 
nuo 
įsi-

DETROIT, MK’H. — LSS. 116 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlio
ję, lapkričio 26 d. 2 vai. p. m. Lietu
vių svetainėje. , .

Kiekvienas narys privalėtu atsilan
kyt, nes yra svarbių reikalų. Taipgi 
atsiveskit haujų narių, kurie norėtų 
prisi rašyt.

— 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 fonklui, tad maloniai kviečiame vi
suomenę savo atsilankymu paremti 
šitą taip prakilnų tikslą. Orkestrą J. 
Bijansko. — Vak. reng. Komisija.

Liet. Evang. Liut. Pašalpos Drau
gystė rengia puikų teatrą, scenoje 
stato komediją trijų aktų ^Pinigė
liai” sūbatoj, 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.

“Žemaitijos” L. V. Komiteto su-/ 
sirinKiinas įvyks nedėlioj. spailo 
26 dieną, po numeriu 3108 South 
Halsted St. Pradžia 1:30 vai. po 
pietų. .Visi komiteto ipiriai malo
nėkite susirinkti laiku.*

—Rasti ninkas.

Cicero. — Draugystė ''Lieltlvių 
Teisybė laikys » mėnesinį -susirinki
mu nedėlioj, 1 vai. po pietų, Liuo- 

‘ ‘ Avė. Na-
Suisrinki- 
galutinai 

busintį balių 26 lapkričio. 
—Sekretorius.

svbės svetainėj, 15 ir 49 
riai buKite visi laiku, 
mas bus svarbus. Turim
aptarti

G. I). 1.,. K. Vytauto mėnesinis 
susirinkimas įvyks 26 d.- spalio, 
paprastoje svel. Visi nariai susi-

tymui. —Nut. Rast

Lietuvių Neprigulndngas Kliuhas 
Ikvs savo mėnesini susirinkimų

nedėlioj, 26 <1. spalio. 3436 Aubiirn 
z\ve.. K. ( kelio svetainei, 1 vai. 
popielų. Visi draugai malonėkit 
Ijribuli paski'-lu laiku ir n::pamiiš- 
kite naujų narių aUivssli, kurie 
galėtų prisirašyti prie kliubo.

P. J. l’untnzka, ,uul. rast.

PAJ1EŠKAU J. Daugelo, kuris at-; 
važiavęs iš Zanisvelle, O. j Chicago, ’ 
111. išėjo darbo jieškoti ir dingo be 
žinios. Jis pats ar kas apie jį žinot 
prašom pranešti 150 kuopos pirminin
kui’S. L. A. B. Getvainis, Sta. 4 Box 
82, Zanesville, Ohio, arba K. Kaza- 
nauskas, 4815 feroadvvay; Chicago, III.

PAIEŠKAU savd sesers Monikos 
Jankauskienės, pp tėvais Urvakaitis- 
iš Lietuvos paeina Kauno reti., Tel
šių apskr., Lūkės parap., Rudupių so
das. Turime žinią kad Juozapas Jan
kauskas mirė Lietuvoje, todėl prašau 
atsišaukti sekamu adresu: i

J IEVA GEČIENĖ 1
3429 So. Leavitt St., Chicago.

JI'EŠKAU Jono Švelnio, paeina Vil
niaus kaimo, Kupiškiu vais., Panevė
žio apskr. Gyveno Chictfgoj, dabar ne- j 

' nesžinau kur yra. Meldžiu atsišaukti, 
yra svarbus reikalas.

Atsišaukite i
NAUJIENŲ skyrių „ 
3210 So. Halsted St.

BlZNlAVAS fintas rendai su vi
sais moderniškais įrenginiais, 
ras daktarui, advokatui, ar 
Ėst ate; geroj biznio vietoj - 
Sų. Halsted St. Kreipkitės.

Wi!son Shbe Store 
3235 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4062

Reni 
3235

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Į PASĮRENDAVOJA kambarys vie- 
' nam ar dviem vaikinam. Katnbarys 
šviesus ir patogus, jelektra, telefonas 
ir maudynė.

I Atsišaukite
3945 So. California Avė.

2 fl.
Tol. Lafuytte 9101

IEŠKAU Stepono ir Jjiozapo Ra
diny, kurie paeina iš Karbužų so-1 
džiaus. PurnpČnh parap. 
jų pačiy arini kas apie 
pranešti. Yra atvažiavę 
vos pažįstami.

NA C,I IENOS
1739 S. Haisled Si.,

Meldžiu 
juos žino 
iš Lietu-

' RENDAI KAMBAlA’S, vienam ar
ba dviem draugam.

i ru šildomas, elektros šviesa ir mau
dynė. Klauskit nuo 5 iki 8 vakare 
iš,fronto unt 4 augšto.

A. KEMEŽA,
25 E. 23 St.

Tel. ’Victory 9093

Kambarys ga

VYKkJ

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, bižtiis išdirptas per daug metų, 
lietuvių ir kitų tautų apgyventa vie
ta, renda nebrangi, lysas ant 3 metų. 
Katrie norite pirkti,tokį biznį, mel
džiu nepraleisti šios. progo.< •

Atsišaukite j . ■ ui-ic.
/NMĮteAų.' ofisą

IEŠKAU savo dėdės Dominiko 
Trumjaus, Kaimo rėd.. • Rasčinų ap. 
Viduklės parap. Vėjukų kaimo. 
Gyveno Chicagoj apie Bridgepor- 
tą. Kas žinote apie jį arba\ pats 
lai praneša Monikai Bagdonytei, 
sesers dukteriai, kuri tik atvažia
vo iš Lietuvos. 'I’el. Pluhnan 6995. 
10822 S. Miehigan Avė. Roseland.

r KŪNIJOS frontinis kaniba- 
lel inteligentiškos merginos 
vaikino. Yra teleofitas, man- 
ir elektra. Vienas blokas nuo 

Gera Iransporlacija.
4942 \V. Fiilton Si.

Mamsfield 2217

’ arba 
dynė 
elevatorio.

RENDAI 
nlii, 
gera 
fonu

vlenam vaiki- 
užlaikoma, yra 

tele-

RASTA-PAMESTA

rtilmas 
vieta 

gyvenimui. Atsišaukite 
Huihboldt 2177

Petras Detnskis 
1825 Nr Francisco Avė, 

(inlCAUO, 1LL.

Kas Paėmę liš automobilio prus 
Reimond Chapelv antradienio vakare, 
krepšį su Naujienų .Matmentais, skel
bimų kopijomųį. orderiais ir kitokiais 
dalykais, kurii^-niekam kitam-' nėra
naudingi, malonėkite prisiųsti ar prf . 
duoti Naujienoms ar į jtj skyrių, už 
ką busiu labai dėkingas. Arba jei 
kas žinotumėt kur tie dalykai randasi 
prašome praneštu J. Aitryla.

RENDAI ruimas vienam arba 
dviem vyram. Ruimas garu apšil
domas; patogi vieta gyvenimui.

Kreipkitės
5542 S. Hermitage Avė.

» Anlrąs lyboš. -, .> •Tel. Republic «Tp8 x

įVA! syS SKELBIMAI
STOGDENGYSTE

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Autonjobilių 
troRij patarnavimai Chicagoj ir apie- 
linkėj. {staiga 34 metų senumo. Di-

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

PETER GADEIKO, 
1606 So. Halsted St.

REIKIA pardavėjų į Real Estate 
ofisą patyrimas nereikalingas,/ ,jtWH 
darbo dėl 5 vyrų visados arba vaka
rais, o yra proga daug pinigo pada
ryt ant komišino. Dar reikalingas 
vienas- menedžiaris į Real Estate biz
nį geistina kad turėtų patyrimą kai
po pardavėjas, geras išlygas duosiu 
teisingam žmogui.

Mutykit
J. NAMON, 

2418 W. Marųuette Rd.

RKIKALINGAS vj/ras dirbti ant 
t roko esspressing ir ledų išvažiojimo. 
Troką važiuoti mes išmokinsifrie. Yra 
geras nuolatinis darbas iš gera mo
kestis.

Atsišaukite
817 W. 34 St.

REIKIA salesmanų* Mes turime 
gerų vietų dėl energingų ir ambitin- 
gų vyrų; pageidaujama, tokių kurie 
turėjo pardavinėjime patylimą, bet 
nebūtinai reikalinga. Pasimatykit 
su M r. Bailey, West Sidc Skyrius, 
New York Life Insurance Company, 
2nd floor, West Side Trust & Sav- 
ings Bank Bldg., Roosevelt Road and 
Halsted Street.

ANGLIŲ SELESMENAl
Mes galime vartuoti gerus v y r ii s 

anglių pardavinėtojus ant komiše- 
no pagrindų, Tai yra- geras dari 
bas ateičiai dėl gerų vyrų.

Kreipkitės
St. Clair Coal

2437 So.
& Material 

Loomis St.
Co.

REIKALINGAS pirmarankis 
duonkepis.

2424/ W. 69 St.
Prospect .5705

PĄRDAVIMUI Ice Crearn Pado
rus, saldainių, cigarų ir t. t. Par
davimo priežastis — apelidžiu mies
tą. Parduosiu už mažą {mokėjimą, 
išmokėjimais.

Atsišaukite
2607 W. 47 St.

PARDAVIMUI delicatesen, saldai
nių, mokyklos daiktų ir visuokių 
smulkmenų krautuvė. • Biznis senas 
ir išdirptas. Nupirksit pigiai arba 
mainysiu ant pigiaus namo be 
agento. .»•

3518 \Vallace št'. 
---------;—---------

PARS1I)L’(|BA kriaučių įstaiga 
su ger$į&fai.s įrengimais, gražiau
sioj North Sidės kolonijoj, taipgi 
ir Intas parsiduoda 30x125 South 
Sidėj anl 54-tos ir So. Francisco 
Avė. Atsikreipkite prie savininko 
nuo 8 ryto ligi 8 vnkaro.

Jos. Betiackas
2257 EastwooU Avc.

Vienus blokas už Wilšt>n Avc

PARSIDUODA grosernė, cigarų, 
tabako, kendžių ir kitų smiilkiue- 
nų krautuvė, 4 pagyvenimui kam
bariai. Parduosiu pigiai, nes noriu 
važiuoti Lietuvon.

; 732 W. 19 SI.
■fi- Telefonas) .Ganai 1119

PARDAVIMUI kendžių .storas ir 
visokių mažmožių. Vieta gera tar
pe trijų mokyklų. Parduosiu pi
giai arbii mainysiu, anl automobi
lio ar loto.

Kreipkitės:
4602 S. Wood St.

PARSIDUODA Grosemė. Biz
nis senai išdirbta. Apielinkė ap
gyventa visokių tautų. Parduo
siu pigiai, nes turiu greit par
duoti.

717 W. 21st PI., Chiago.

RENDON kambarys jaunai po
rai su virtuvės privilegijomis, ar
ba 1 arba 2 vyram, bungalow; 
Portage Park apielinkėj. Plačiau

Tel. Armitage 6411
tižiausia ir geriausia stogų dengimo ■su>jnoj'inuiį šaukite
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Bhone Lavvndale 0114.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popiefą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. s. RAMANČIONIS, Prez.

Už-

AT YDA NAMŲ SAVININKAMS 
Katrie neturite elektros šviesos name, 
pasiskubinkite paduoti orderius, i 
nuo November 1 bus brangiau 25%.

A. L. GOSCTEW1CZ, 
(Licensed Contractor)

W. 30 St., Cicero, Illinois. 
Pbone; Cicero 3542

5109

RUIMAS rendai vienam vyrui 
su valgiu ar be valgio. Vieta ge
ra gyvenimui prie mažos šeimy
nos. Brighton pairk. Kreipkitės: 

3990 Archer Avė.'

KEIKIA patyrusio bučerio 
tojaus, turi kalbėti angliškai.

Liberty Markei, 
1018 So. May St., 

Tek Main 71.

AUTOMOBILIAI

PAREMDAVO  J1MUI k am ba
ri s su visais naujais įrengimais 
Didelis, šviestis, 
mynos, gera 

nes Brighton Park. 
2522 W.

prie mažos šei- 
transportacija.

39th PI.

1’ARDA^lMUI arba mainymui 
Stearn Knight automobilis, užda
rytas, žieminis; mainysiu ant to
lo ar vasarinio automobilio, ar anl 
kito kokio vertingo daikto. 
žaStis — turiu 2 mašinas 
kilę subatoj 4 v. pu pietų, o 
dčlioj lygiui 5 v. vakaru.

1'523 N. Ashland Avė.

EXTRA BAPGENAS
Parsiduoda grošėrnė ir visokių 

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

Atsišaukite
3443 So. Auburn Aye.

Pric- 
Alslšau- 

ne-

PARDAVIMUI bųčcrne ir groser- 
nė su namu ar be namo, senas biznis, 
biznieriui gera vieta pinigus daryti, 
arba viską mainyčiu ant mažesnio 
namo.

Kreipkitės
3331 So. Halsted SI.

KAR TURIT parduot Auto
mobilių Sed&fy ncscnęsnj k:Cp 
1923-24. Turintieji tokį karą 
kreipkitės laišku.

Naujienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St. No. 170

GĖRA proga pirkti gerą Ba
ritone su keturioms velves ir u- 
niformą.

George Miller, 
4047 So. Talmtm Avė.

First Floor.

i ANT rendosrtųihas, su visais 
'palankumais, iš fronto ruimas-,- 
garu apšildomas, vienam arba 
dviem vyram ar merginom prie 
mažos šeimynos. Atsišaukit: 
6340 So. Albany Avė. 1 lubos

Atlieku aukštos rųšics darbą ge
rai, greitai ir již nebrangią kainą. 
Kam reikia automobilius maliavo- 
ti

reikia
— kreipk i lės.
AUTOMOBILE PAINT1NG 

SHOP
Piop, Joseph W. Ažukas

751-753 W. 54ith Place
Tol. Boulevfird 0312

RAKANDAI PARDAVIMUI Pečius didelis 
kietoms anglims kūrenamas. Vi
sai mažai valiotas.

Kreipkitės:
944 West 87th PI.

Brldgeportas. — Susivienijimo 
Lietuvių Draugijų ant Bridgepor- 
to mčrusinis susirinkimą:; įvyks 
spalio 28 <!., 8 vai. vakare, Mildos 
svetainėj, .3142 S. Halsted St. Vi
si delegatai malonėkite dalyvauti 
susirinkime, nes randasi daug svar
bių reikalų aptarti kas link užbai
gimo budavojimo Lietuvių Audito
rijos. —A, J .Lazauskas, rast.

Eglė žalčių Karalienė, penkių 
apsireiškimų chx>matas su daino
mis fr šokiais. .Stato pirmyn niiš- 
rus choras nedėlioj. spalio 26 d., 
Liuosybės svetainėj. Cicero, pra
džia lygiai 7 vai. vakaro.

—Komitetas
Didžiojo Perkunp įsakymu Vai- 

dvloš renkasi pietine subatoj, 
spalio 25 dieną. -r-Kryvis.

Visi norinti gauti “Naujienas’’
kiekvieną dieną, anksti j suryto ijsavo

, F. ______ i Nuo kor
vo' l dienos Aušros Knygynas pąveda 

i laikraščių pa-

Įima suteikti ir todėl, kiek
vienas ir yra užganėdintas 
su Trinerio Karčioju vynu 
atsitikimuose prasto apetito, 
užkietiejimo vidurių, gasų 
viduriose, nemigęs ir pana
šių skilvio nesmagumų. “Tri- 

; nerio Kartusis Vynas yra 
gera gyduolė”, taip rašo Mr. 
Andy Simenec, Oct. 9, 1924 
iš Woodhull, III. Ir Trinerio 
Linimtentas nuo reumatiz
mo, neuralgijos, lumbago ir 
sutinimų, ir Trinerio Cough ei j i* i _ kiekviena mena, sdkhvi ib ryw * b«vvSedative nuo slogų, yra ge- ^St pieškite tuoj | AuSros Kny- 
ros gyduolės taipgi. Pkban-: gypą, 3210 So. Halated St. Nuo kor 
dwlzi? ™ 1 dienos Aušros Knygynas pąveda

i i- , f. ..-u-iJdyKlt jas, JUSU aptieKOriUS (Iarbqj išneįj0jimą laikraščių pa-
i ne to baliaus i engimo turčių pardavinėtojas gyduo- tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam
prisidėti kiekvienas narys, tada un iac Tpi ii p žiogui. Taipgi norinti gauti kas• I i • „oai olr. bari I SUtel^S J?8’ Jei J1© neiU<- 6avaitę «Keleiv?» arba fcas mfinesis 
jis tiki ai pasiseks, o Kaa pasi- rašykite pas Joseph “Gyveniąaą”, “Gydytoją”, taipgi ir kl-į

Į ANT rendos kambariai 2 floor 
,iš fronto. Gazas ir elektriką. 
'Geistina, kad butu dėl žmonių.

Atsišauk it:
! 988 W. 81 s t Place.

PARSIDUODA 6 kambarių na
mų rakandai, visus arba po vieną. 
Gulite ir rūmus paimti sykiu. Prie- 

Galima

ž. ISRENDAVOJIMUI
žastį paliesit ant vietos.
matyti visada ant 2 lubų.

Bethc Palasky
3242 Su. Emeraid Avc.

Draugystė Lietuvos Kareivių 
laikė mėnesinį susirinkimų pe
reitą sekmadienį. Keli draugi
jos nariai serga jau kelis mė
nesius. Vienas sergantis narys 
yra NeW Yorko valstijoj.

Išrinkta komisiją iš trijų ^na
rių ►surengti maskaradinį balių.

Taipgi norinti gauti kas 
feavaitę “Keleivį” arba kas mfinesis

ŠVIESUS ir švarus kambarys
RENDAI viela dėl siuvėjo, Bu su vis“is Parankamais, .su vai- 

elektros siuvama mašina, 
ros prosas ir stalas.

P. P. Slazis,
3310 ^>0. Halsted St.

olpkt- uiu ar be valgio.
Kreipkitės pas:

J. Kuntz, 
,921 W. 33 PI. užpakalinis namas

PARDĄV1MUI 5 kambarių moder
niški rakandai, 2 WIlton karpetai, 7 
šmotų valgomo kambario setas, 2 rie
šuto medžip setai, 3 šmotų mohair 
parlorą setas, liampu, Console fono
grafas, stalas, sykiu arba skyrium.

5629 So. Lincoln St.

ICE OREAM parioras, mažas 
hmčius ir cigarų krautuvė, par
duosiu pigiai iš priežasties li
gos.

1158 So. Campbdr Avc.

ANT RENDOS storas ir o 
kambariai randasi ant Bridge- 
purto. Tinka bile kokiam biz
niui. ’fienda piįi. Atkiša,likit: 

5252 So? Artesian. Avė.

RENDAI 3-jų ruimų Cottage, 
garadžius 2 mašinoms ir 4 fui-

sektu — yra musų visų reika- m • r (Vninfinv Chienan I tas laikraščiu^ praneškite Aušros mų natas.
I . ‘ ™.ine.r vx>mPany> Unica&0’ Knygynui virš pažymėtu antrašu ar- Kreipkitės*
as< „ . ,r „ Illinois. Iba priduokite reikalavimą telefonu: £

— bekr. K» I. D. (Aoskelbimas) f Boulerard 9668. ooZv L(Apskelbimas) f ’ Boųlevard 9668. 3826 Eiperalęi Avė. ‘ .

RENDAI kambarys vaikinui 
Urba vedusiai porai prie mažos 
šeimines. Moderniškas namas, 
karštu vandeiiiu šildomas. 
6527 So. Tąlman Ayo,; 2]l»b’as. 

r ' ■ a ------ ------------- ------------ —
KAMBARIAI už dykų gVventi 

apisenėms žumnėms už prižiūrėji
mų stubos. Nėrį vaikų; geistina 
kad ir norinti kambarius būtų be 
šeimynos.

Kreipkitės:
3031 Sf Ųnian Avė.

Tel. Yards 7034

PAĘSIDUODA 3 kambarių ra
kandai: 2 lovos, šildomas ir gesi- 
nis pečius ir /kiti sinnlkŲs rakan
dai. Matyli galim/ nuo 6 vai. vak. 
kas dieną, i 
12 vai, 

J. Naudžiimas 
2685 Cunalport . Aye 

2lub(>s frontas

o nedėlioj iš ryto iki

p

PARDAVIMUI 
setas,

rakandai, parior 
karpetai, <2 šildomi pečiai. 

Esu priverstas parduoti 
greitai.'

, , J. ,C.
4354 ,Sb. Wod.d,

Tel. Lafayette 2481

pigiai it

St.

PARSIDUODA Bučernė ir 
Grosemė gera vieta, gražų® fix- 
tures. Nėra bučernės aplinkui. 
Cush viskas.

1444 W. 74 St.
Kamjias Bifthop.

PARDUOSIU ARBA f»RIlMSIU 
PARTNERI

Parsiduudąi ięe crearn parlor ir ci
garų krautuvė. Gera vieta.' Biznis 
senas ir išdirbįaš, Ęenda pigi.

Atsisaukire pas savininką
2202 Lake St.

l'cl. Męlroše Park 2141
MelroSe Park, 111.
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PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir deli

katesen, geroje vietoje. Pardavimo 
priežastis — nesutikimas šeimyno
je. Sąlygos: pinigais arba kredi-

919 W. 63rd St. 
Tel. Normai 8267

GROCERNft ir delikatesen. l 
pardavimui , lietuvių ir lenkų 
apielinkėj. Gera vieta žmogui 
kuris kalba tas abidvi kalbas.

1807 No, Hoyne Avė.
Tel. Humboldt 1595.

PARDAVIMUI grocernė ir, 
bučernė, tvirštai apgyventoj lie
tuvių kolonijoj. Yra daromas 
geras biznis. Parduosiu pigiiai. 
Turiu parduoti greitai.

Lafayette 8585.

PARDAVIMUI Northern Seal 
Coat, mieros 40, gerame padėji
me, Pargenąs, kaina $85.

Tailos Shop
4501 S. Wood St.
Phone Blvd. 1932

krautuvė. Ilgas lysas,’ Penki rni 
mai gyvenimui; yra elcklra ir va 
na. Turiu parduoti greitai, nes ei 
nu į didesnį biznį, 

įsišaukite
5613 S. Racinc Avė.

PARDAVIMUI kriaučių šapą 
lietuvių ir kitų tautų apgyvento] 
kolonijoj. Parduosiu pigiai, nes 
turiu kitą biznį.

3961 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI grosernė, f rūktų 
ir visokių mažmožių krautuvė, sena j 
išdirpta vieta, biznis gerai visados 
daromas. Nupirksit pigiai .

Kreipkitės į
Naujienų Skyrių 

3210 So. Halsted St.
Box 167

PARDAVIMUI koncertina, pil
na tripo 102 keys. Vėliausios iš- 
dirbtės, tik 6 mėnesiai vartota, 
2 balsai. Nupirksit už pusę pre
kės. Kreipkitės: A. LIPSKI, 4552 
So. Francisco Avė., 2 lubos.

PARDAVIMUI bučernė ir gro-

ri visi rakandai. Nupirksit pi-

ANT ATLENTIKO
Parsiduoda bučernė ir grosernė, biz

nis gerai išdirbtas. Lietuvių ir sve
timtaučių apgyventa vieta, pigi ren
da, lysas ant 2 metu, 4 kambariai dėl 
gyvenimo. Apsukriam žmogui gera 
vieta padaryti gerus pinigus. Taipgi 
galiu mainyti ir ant namo. Tikras 
bargenas. 4549 So. Wp1Is St.

PARSIDUODA groseris, kendžių, 
cigarų ir visokių smulkmenų krautu
vė. Lietuvių apgyvento] vietoj. Ilgas 
lysas, renda pigi, 3 ruimai gyveni
mui, maudynė ir elektra. Parduosiu 
pigiai. Priežastis pardavimo patirsite 
ant vietos. Atsišaukite: 4345 So. Fair- 
fielci Avė. Tel. I.afayette 9079.

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių smulkmenų krautuvė, atskirai 
arba su namu. Mainysiu ant na
mo. Vieta išdirbta ir biznis gali
ma gerai daryti. Nupirksit pigiai.

K reipkitės:
3321 So. Morgan St.

PARDAVIMUI. I ž $150 nupirk- 
sile mano $700 vertės grojiklį pia
ną, 11.0 rolelių ir kabinę! benčius. 
Pusė pinigais, pusė išmokėjimais. 
Atsišaukit šiandie iki 9 vai. vaka
re. arba rytoj, nedėlioj, iki I vai. 
po pietų.

A_B—C STORAGE HOUSE 
1646 \V. Madison St.

PARDAVIMUI saldainių krau
tuvė rakandai ir stako vertės 
$30.00. \'iskas už $50.00 parsi
duoda.

3009 So. Union Avė.
2 lubos frontas.

PARDAVIMUI pečius su ga- 
su ir angliais kūrenamas; švie
siai pilkas, vieną žiemą varto
tas. Parduosiu pigiai, nes man 
nereikalingas. Atsišaukit: 
6340 So. Albany Avė. 1 lubos

PARDUOSIU arba mainysiu 
irestoraną ant loto arba automo
bilio. Savininkas randasi:

3349 S. Walace St.
148 W. 69 St.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė su namu arba be namo, ge
ras lysas, 6 kambariai, naujos ma
dos, iš užpakalio, Brighton Park. 
Biznis gerai išdirbtas; priežastis 
pardavimo •— savininkas turf du 
bizniu. Atsišaukite greitai.

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

PARDAVIMUI
PASK1 ITINIS P/KREIŠKIMAS

Pirnifts susirinkimas Van Roseh 
Air Motor išradėjo įvyko Antradie
nio vakare. Dalyvavo keletas lie
tuvių biznierių; visi bpvo užganė
dinti ir mano, kad bus dideli atei
tis dėl veikėjų. Butų linksma, kad 
butų (langiau susiprantančių lietu
vių. Svarbiausią susirinkimas įvyks 
pirmadieny,' spalio 27 d., 8 vai. 
vakare; demonstracija prasidės 7 
vai. Kampas Front ir Kast 113 «t., 
B. Gorny nuosavybėj. Užprašome 
visus lietuvius pamatyti ir 
šitą išradimą.

‘VAN BOSCH AIR
MOTOR INVENTOR 

11446 Eront Avė.
Tel. Pullman 0657

ištirti

PARSIDUODA grosernė ir bu- 
visokių tautų apgyventa, 

per kelis metus, 
parduoti pigiai iš

černė, 
Biznis išdirbtas 
savininkas turi 
priežasties ligos. Atsišaukit.

» Stanley Raudonis 
10450 Corliss Avė., Pullman, 

Tel. Pullman 7655
UI.

PARDAVIMUI grosernė, ice 
eream, tabako. Gera vieta ir bu- 
černei uždėti. 4 ruimai gyvenimui, 
HIO rendos i iiidne.si. Pricžnstis

<>."> t w. 31

PARSIDUODA grosernė ir bu- 
černė, maišytų tautu apgyventoj 
kolonijoj. Senas išdirbtas biznis. 
Pardavimo priežastis -- ' savinin
kas eina į kitą biznį.

Joseph S pa i lis
1510 S. Laflin SI.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI 50 pėdų lotas, 

sekamas nuo kampo, prie Cicero 
Avė., netoli Westem Electric. 
Puiki proga, susineškite su sa
vininku.
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Box 581.

DIDELIS mūrinis, 2 tintų namas 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
\voo Avė., garu šildomas, lile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2111 \\’. 67 
St. Tel. Prospeet 1361

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,. 
i mėnesį.

3619 l.o\Ve Avė.

PARSIDUODA moderniškas nau
jas mūrinis namas, 2 po 6, kamba
rius karštu vandeniu apšildomas, ar
žuolo užbaigta, maudynės į sieną 
įdirbta ir “šaur”, “porčiai’ apdirbti 
“bongalo” sotgąs, 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 Marųuette Par
ko. Mainysiu ant namo, automobi- 
liaus ar kito ko, yra gera vieta dėl 
gasolino stoties ar garadžiaus.

Pašaukite
Republic 5705, Prospect 5173

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

Box 532

PARDAVIMUI mūrinis '2 augštų 
namas po 6 kambariu.'? arba rąainy-. 
siu ant mažo namo, ’ aufcamobiliauil 
Sedan. Namas goraš, $78.00 rendos 
į mėnesi, $6000.00 morgičio, ant leng
vų išmokėjimų.

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

PARSIDUODA du 3 aukštų me
diniai namai ant vieno loto, 5 po 
4 ir 1 dviejų kambarių, Goncreate 
and brtek foundation. 
ir guzas. Atsišaukite 
ką.

Yra elektra 
pas savinin-

S. Honore St. 
2nd floor.

NORIU PIRKTI mažą farmą 
kur nors į rytus nuo Mississippi 
upės, mainysiu į savo namą ge
riausioj apielinkėj Chicagoj. 
Naujienos, 1739 S. Halstėd St.

Box 583

PARDAVIMUI namas South 
Wešt Side, naujas mūrinis bun- 
galcw, 5 kambarių, $7750, įmo
kėti $1500 ir po $60 Į mėnesį į- 
skaitant palūkanas, savininkas, 

5541 S. Spaulding Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalow, furnace šildomas, 
tile vana, aržuolo trimingai, 2x6 
rafteriai. su grindimis augštas, kai
na $7500. 5628 S. California Avė.

5 KAMBARIU mūrinis 
low, karštu vandeniu 
yra ugnavietė, bufetas, 
vana, uždaromi ir su 
miegojimui porčiai. Turite pama
tyti, kad įvertinus, kaina $10,000, 
6018 S. Mozart St. Savininkas.

V. C. Telander
60lH S. Mozart St.

bunga- 
šildomas, 

imurita 
sieteliais

NAMAI-ZEME i NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
f AK1TUR NE^ASI.Nl' SAUGIAUSIAS BANKAS
1. 8 flatų gražus mūrinis 

namas (court form) visas 
frontas ir sales vitrifotu 
(plitos kurios niekados ne
persimaino) plitų, išrodo 
kaip, naujas, yra 6 metų se-‘ 
numo, su miegamais por- 
čiais, steam heat, laundres, 
ice boksai, gas-pečiai, bufe
tai ir visi kiti parankumai. 
Rendos $460

AMERIKOJE
savo pinigus j namą, ku-

Kaina tik
--------- i gyvemn

$23000
.a. . c* i a 11

Cash {mokėti tik $13000 
Randasi restricted vietoj 
South Side, kur nė medinių 
namų, nė juodų žmonių gy
vens.

2. 12 flatų mūrinis namas 
steam heat ir 50 pėdų žemės 
prie šalies 
Rendos

Kaina tik

$525
Kaina tik $26000 
Cash įmokėti tik $8000 
Randasi prie Kilis Parko at- 
ti Cottage G rovė Avė.

3. Gražus namas, 2 fl. po 
5 kamba. cementavotas bas- 
mentas, hot’ water heat, tuš
čias lotas prie šalies.
Rendos ....... ....  $110

$8300
Cash įmokėti tik $2800 
Randasi gražioj vietoj South 
Side arti Halsted ir Vincen
nes Avė.

4. KITA TOKI PAT NA- 
MA TURIM ir galima nu- 
pirkti su $1000 jmokėjimo. 
Labai gerai įrengta bučernė 
ir grosernė.

5. Už pusdikiai parsiduoda 
da. Vieni Fixtures verti 
daugiau negu prašoma kai
na. Be to tik reikia įmokėti 
$1200 cash, o likusius ant 
lengvų išmokėjimų. 
Randasi stambiai apyventoj 
vietoj Roselande. Pasisku- 
binkit.

Turim naujų namų su ma
žu įmokėjimu ir žemas kai
nas kaip Brighton Parke, 
pas Vienuolynų, (prie West- 
ern, 63rd ir Kedzie), taip ir 
restricted South Side.

Atsišaukit ypatiškai ir pa- 
matykit pirma ta vorų (na
mų) o patys pasakisit, jog 
musų bargenai yra tikrai 
geri ir pelningi.

S. L. FABIONAS 60.

... $09 W. 35 St.
Tel. BtufeVitrf 0774-0611

Aš TURTU du lotus kurius tu
riu parduoti po $195 kiekvieną. 
Randasi parinkto] rezidencijų a- 
pielinkĄje. Tai yra nepaprasta 
proga. ;

Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Box 580.

Siiromskio Rargenai
6 kambariu 

randasi 
Blvd.

naujas bungalovv, 
ant 07 

$2000.
netoli vienuolyno, 

Kaina $7,70(1, įmokėti

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

2 flatą biząiavas namas, galima 
atidaryti biznį tuojau, gera vieta 
dėl restaurano arba kitokio biz
nio, įmokėti SliOOO, arba savinin
kas mainys ant formos, priims lo
tus tiž pirmą įmokė,Urną.

C. P. Suromskis and Co.
3352 S. Halsted St., Chicago
Te). Boulevard 9641

PARDAVIMUI 2 lotai, 30x125, 
netoli Marųuette parko, arti karų 
linijos. Yra suros, vanduo, cemen
tuoti traktarai, elektra, telefonai, 
viskas apmokėta. Galima statyti 
bungaloxv ir 2 flatu mūrinius na
mus. Kaina už abudu $1,250, šau
kit Stevart 4013 \

DIDELIS BARGENAS
7 kambarių cottage Brighton 

Parke, furnasu šildoma; 2 karam 
garadžius; cemento fundamentas, 
elektra ir maudynės. Kaina tiktai 
$5000, įmokėt reikia tik $1000, ki
ti išmokės kaip renda.

J. N. ZEWERT & CO.
4377 Archer Avė.

MES DUOSIM KO 
JIEŠKAI.

Jdėk
ris neš tau didesnį nuošimtį negu 
bankas. Nusipirk sau namą arba 
farmą. Ateik pas mus pasikalbėti 
apie namus ir farmas; mes turi
me jų tūkstančius visur. Kiekvie
nas jieškantis pirkti gali išsirinkti 
pagal savo norą.

Žemiau paduodamo kelis barge
nus;

3 lubų augšto muro namas, ak
meninis frontas, 3 po 4 kamb. pa
gyvenimai. Taipgi 2 lubų augšto 

' i namas užpakaly, 2 po 4 
Abiejuose namuose randa- 

I si maudynės, elektra ir kiti geri 
įtaisymai. Rendos neša į mėnesį 
$90, kaina $9,000, įmokėti $3,000; 
kitus lengvais išmokėjimais.

M ainy si ni
1. 7 flatus ir Štarų mūri

nis namas, ėement. skiepas, 
eleet. 'maudynes ir visi pa- 
rankumai . Pečiais apšildo
mas.
Rendos $240

vienoj

..Kampinis muro namas, 3 
geroj vietoj, B apartnientų. 
neša $5,700 j metus; galima 
ti už $36,500.

Keturių flatų mūrinis

augštų, 
Rendos 
nupirk*

namas;

Mainys ant 2 fl. bile 
Lietuvių kolonijoj.

2. Naujas mūrinis
6 ir 6 kamb. hot water heat, 
Pirmas mortff...... $7500
Mainys ant 6 flatų ir pridės 
$3000 cash.

3. Farma 50 mylių nuo 
Chicagos susidedanti iš 41 
akro žemės su 6 kamb. namu 
ant basmento, visais kitais

namas

rendos visuomet hus išrenduotos. blldillkais. Prie to 3 afk. 2
nes yra geroje vietoje; rendos ne
ša $240 į mčn. Kaina $23,500. karv. 6 kiaul. 200 vištų. Vi

sos mašinos ir padargai.
K apartmenly narni) nori mainy- 
ant 12 flutų bungalovv.

VViHeonsine gera farma; nori 
mainyti ant namo,

i ZVIair*y« ant 2 fl. medinio ar
‘. mūrinio namo.

----------  I TURIM farmų po 65 akr.
M. J. Kiras Real Estate ikij3b0 ?kr:su

3335 Sbuth Halsted Street, | * * IVl * 1 * T <1 1Tel, Yards 6894 j HO1S, W1S., Mich. IT Illfl. Val-
----------------------------- ----— stijose.

Atsikreipkit ypatiškai pas 
mus ir pamatysit, jog gausit 
ko j ieškot.

S. L. FABIONAS C0.

PARDAVIMUI nauji mūriniai na- I 
mai, tik dar budavojami, po 4 ir. 
4 kambarius, su beismentais, bųn- 
galow stogai, Vidus bus ištaisytas 
pagal vėliausios mados; vieta la
bai graži. Mapltwbod ir 69 SI. [

DIDŽIAUSIS MAINYMAS IR 
IŠPARDAVIMAS 

Namų, Biznių ir Lotų 
Per J. Namon Real Estą te 

2418 W. Marųuette Rd.
Kuris yra pardavęs, išmainęs 

kelius šimtus namų, biznių per 
praėjusius kelis metus, J. 
Namon Real Estate yra suvirš 
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 firmą yra 
apsaugotas nuo visokių apgavys
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 pinigūs. J. Namon Real 
Estate skolina pinigus pirkė
jams ant morgičio. Taipgi turi 
didelius bargenus namų, lotų ajV 
link Vienuolyną Marquette par
ko ir visose dalyse Chicagos. Jei 

norite parduoti, mainyti namą, 
lotus ar biznį, mes turime lau
kiančių pirkėjų. Kas ko reika
lausite atsilankysite į musų ofi
są, pasirinksite tą kas jums rei
kalinga, gausite teisingą patar
navimą.

NAMįl BARGENAI
6312 So. Western Avė.

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

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

Tel. Prospect 2102.

PARDAVIMUI 4 kambarių namas, 
yra skiepas, cementinis pamatas, elek
tra, kieto medžio grindys, kaina 

biRlcį įmokėti, Įeitus? mažais 15- 
mokėjimais. Atsišaukite 
arba nedėlioję.

6537 Irvinu Park Blvd.

aržuo-
Rock-

BAIGIAMI budavoti namai, po į 
ir 5 kambarius, aukšti beismentai 
karštu vandeniu apšildomi 
lo užbaigimai. Vieta 66 i 
\vell St.

PARDAVIMUI mūrinis namas la
bai pigiai iš priežasties savininko li
gos 3008 So. Emeraid Avė. 2 fl. 6-6 
kambariai, pečiais apšildoma, puikiai 
įtaisytas, maudynės, elektra, skambi
nęs, cementuotas beismantas, kaina 
$9,700, morgičio $5,000, nemokami 
2% metų. Rendos į $80 į mėnesį 
įmokėti $4,700.

Kreinkitės pas
K. WILKEVJCH ir M. WOVERUS 

3241 So. Halsted St.
2 lubos

Tel. Boulevard 5066

UŽBAIGTI budavoti 2 
ir 6 kambarius; taip 
įrengta pagal 
Vieta 65 ir Talniar 
parduosim , pigiai ar 
senesnių namų ar

flatų po 6 
pat viskas 

.vėliausios mados. 
Šituos namus 

mainyšįm ant

(hicago.lll.
809 W. 35 St.

Tel. Boulevard 0774-0611

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

Tel. Prospect 8678.

DIRBK SAU! 
PIRK ŪKE SU $500

. .......................... 40 akerių žemės su budinkais, 2 
ta pastogė "v’iska\ pagal viN..............mylios nuo miesto, 71 mylia nuo Chi-
mados įtaisymai, vanos ir t-------
prekė tik $13300, cash $1000 kad kekite $500, likusią sumą gah mokėti 
ir mažiau nn •'l'ino i mplns. Čin vr« nrn-

MŪRINIS 3 pagyvenimų namas, 
4, 4 ir 4 kamb., beismentas, aukš- 
irados’ įTai’svinai" vanos ir eleklra; cagos, gera žeme, kaina $2500, inrno- 5 - - r. . 1 1 d4 t\(\ ULuzsIrt m 1 • 1 • ~ 4

po $100 į metus, čia yra gero pro- 
•ga beturčiui įsigyti ūkę. Atsišauk 
šiandien, o rytoj bus pervehi.

B. R. YASULIS, 
P. O. Box 57 

Indiana Harbor, Ind.

MEDINIS namas, 3 
dar naujai įtaisytas, 
elektra, prekė «5000, 
$1500,

ruimų, 
vanos,

) kam-MURINIS nnmrts po 
barius, yra elektra, namas lik per
taisytas; prekė $4100, cash $700, 
kitus kaip rendą išmokėsite; ran
dasi 3646 S. Lo.we Avė. Atsišaukit 
greit.

JOKANTAS BROS.
4138 Arch.e'r.■ Ąvę., Chicago

BRIGHTON PARK
BARGENAI

kambarių medinė cottage, su4 ___ .
augštu skiepu, $3500 
bargenas

2 augštų medinis namas, 2-6 kam
barių, su augštu cementiniu skiepu, 
viskas moderniška. ^<$1^1)101 
Ekstra bargenas2 augštų mūrinis namas, 1 metų se
numo, garu šildomas, 33 pėdų lotas, 
viskas modęrniškat f,ą<rž.ųolo trimin
gai. Didelis $12800 bargenas

2 augštų mūrinis namas, 2-4 kam- 
barių flatai, su skiepu, tile grindys 
maudykloj, viskas moderniška. Spe
cialia bar. C “
genas ‘

Mes suteikiame paskolas musų pir
kėjams. Musų ofisas atdaras nedė
lioj.

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47 St.

su

n ................................... M 1 '■—«
TURĖKIT SAVO NAMĄ

Kam mokėti vendą kuomet mes 
pastatysime ant jūsų loto gražų 
5 kambarių bungalow už $1000 
cash, o kitus $4450 išmokėsite po 
$45 į mėnesj su palūkanomis.

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

Atdara nedėlioj ir vakarais.

BARGENAS. vertas pamatyt, 5— 
5 fialai, pečiais šildomas, visai 
baigiamas. viskas naujos mados, 
randasi Maikiuette Manor, prekė 
$11500. Matyki! savininka.

4129 S. Sacramento Avė.
Phone Lafayette 0867

STOP HEBE!
Jei turite mažų namų ir norite 

permainyti j gražu naujų mūrinį 
dviflatį Brighton Parke, atsilanky
ki! pasikalbėti su

STANKOVICZ
901 W. 33 St.

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

6631 So. Rockvvell St.
Savininkas gyvena ant vietos.

PARSIDUODA vienas akeris že
mės lietuvių ir kitų tautų apgyvento] 
vietoj. Gera vieta pagyvenimui, 45th 
place ir Fisherman Terrace, Lyons, 
111.

$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- 
galow stogas, tile florai ir kiti vė
liausi įrengimai. Jei neturite lotą, 
bet manote pirkti namą, mes pasta
tysime ant savo loto už mažiau kaip 
$10,000, kurio tamstos sutaupysite 
arba parduodami uždirbsite nuo $1000 
iki $2000 į trumpą laiką.

Del platesnių pasikalbėjimų 
tykite.

MORTGECIAl -PASKOLOS
MES padarome ir perkame ant

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

LOUIS STERN & CO., 
Saite 1029 — Bnrnham Bldg. 

160 N. La Šalie St.

ma-

Kreipkitės pas
AGNĖS SKRICKAS 

2258 W. 21 PI.

J. PAKALNI, 
4421 So. Talman Avė., 

2-ras augštas 
Tek Lafayette 3475

BRIGHTON PARK
2 augštų mūrinis namas, 2-5 kam

barių flatai, garu šildomas, ugnavie
tė, Ice baksiai, sun parlorai, 30 pėdų 
lotas ir 3 kambarių flatas skiepe, 
genis” baV' S13000

2 augštų mūrinis namAs, 2-4 kam
barių flatas, su sun parlorais, naujas 
namas, viskas moderniška, cash 
$3000, kitus kaip renda.

’ Mfls turime visokių rųšių namų ir 
bizniu ;/mainymui. Ofisas atdaras 
nedėlioj.

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.

ANTRI MARGIČIAI
Ant įrengtų praperčių daromi 
ir perkami, greitas patarnavi
mas. -Pigios kainos. •

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

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

MOKYKLOS

$10200 B. R. PIETK1EWICZ & CO.
2612 W. 47 St.

PERDUODU 4 akrų derlingą 
žemę, naujas 4 didelių kambarių 
namas, 100 vištų, 1 karvė, šieno, 

meitėliai, geri keliai į 
su automobiliu važiuoti, 

nepralošite pirkę; 
Kreibkitės laišku ar 

Urbonas, Kostner 
(44) Avė. at 135 St.. Box C 45.

Bluc Islandu III,

2 jauni 
Chicago 
Kas išmano, 
kaina $6,300. 
ypatiškai. C.

DIDELIS BARGENAS
BIZNIAVAS namas ant Bridge- 

porto parsiduoda arba išsimaino 
ant privatiško namo. Tinkamas bi- 
le kokiam bizniui. Atsišauk’it pas 
savininką

5252 So. Artesian Avė

PARDAVIMU 
4 flatų namas, 
79th St. ir Marshficld. Viskas mo
derniškai įrengta. Rendos i metus 
$3,480. Kaina $29,000. cash $11,000 

Tel. Stewart 4013

naujas mūrinis 
naujoj kolonijoj,

PARSIDUODA farma >10 akerių 
geros žeųies su 
sodas (i akerių,

javais, padargais, 
gero miško,

kambarių 
dideli 
jmu- 
me- 

už 
po

PARDAVIMUI 6—6 
mūrinis namas, 2 flatų, 
kambariai, gražiai dekoruoti 
ryta valia, tile grindys, kieto 
džio grindys, garu šildomas, 
$’15,000j atSvišaukit itydėlioj 
pietų.

6110 S. Sacramento Avė 
Tel. Lafayette 4830

ŠTAI BARGENAS
Ant Bridgcporto, muro ir me

džio namas, 4 ir 5 kambarių Ba
tai, su augštu beismentu; noriu 
parduoti labai pigiai. Esu našlė ir 
negaliu prižiūrėti. Parduosiu už 
$2150, pinigais reikia $800, kitus 
išmokėjimais kaip rendą. Matykite

Stanley Mickevičia
A. GRIGAS & CO.
3114 S.' Halsted St.
Tel. Boulevard 4899

PARDAVIMUI — BARGENAS
2 augštų medinis namas, akme

niniu pamatu, (i—6 kambarių,, nau
jas karštu vandeniu apšildytuvas, 
viskas moderniška, naujai deko
ruotas vidus ir iš lauko, 2 karų 
garadžius.

5403 Princeton Avė.

BRIGHTON PARK

Parsiduoda naujas muro namas, 
pagyvenimu, 6—6 dideli kamba- 

naujausios mados 
ir ąžuolo užbaigtas

16 2 į 
akerių gera ganykla, upelis bėga. riai. naujausios mados statytas, 
stuba mūrinė ant dviejų aukštą ir beržo ir ąžuolo užbaigtas, pirmas 
kiti budinkai, gerai įmeštas, 2*/* pagyvenimas garu šildomas, o ant- 
mylios, parduosiu pigiai arba mai- ras pečiumi. Lotas 30 ir 125; kai- 
nysiu ant mažos pranertės ar loto, 4 na tiktai 13450, jnešt $4000, o ki- 
atsišaukit prie savininko, tas tus paskolins pats savininkas be
jums bus ant naudos. komišeno, savininkas ant 2 lubų.

J. Juška, R. 1, Hart, Mich. 4210 S. Maplewood St.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, BI.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

na- 
šil-

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

GEO. WASLOVAS, 
4138 So. Western Avė.

Ant mainymo 6 kambarių muro 
mas su aukštu beisementu, garu
domas ant 2 lubų, labai gražioj vie
toj prie Garfield bulvaro, netoli nuo 
Kedz.ie Avė. Mainysiu ant automo
bilio ar loto. Taipgi ir ant kitokio 
biznio, grosernės arba bučemės;

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

GEO. WASLOVAS, 
4188 S. Western Avė.

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

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

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

Daniel Warholak 
10707 Stephenson Avė., Chicago

nu ant

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

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

PARDAVIMUI 6—4 
flatas, mūrinis namas, 
8120 j mėnesi, $5500 cash, 
lengvais išmokėjimflis.

Bldg. & Loan Assn. 
3811 S. Pa r nei 1 Avė.

Antras floras frontas

kambariu 
įplaukų 

kitus

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
FEDERĄL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.
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Mikalojus Kastantas
Čiurlionis

kankinės ties Varšuva proto ligų 
sanatorijoje, daugiau negu me
tus, mirė, ir palaidotas Rasos 
kapuose Vilniuje, 1911 m. kovo 
31 d.

Jis mirė... Jo genialė dvasia

atsigėrėti šventu ir kilniu vaiz
du.

Toliau “Tyluma” — purpuri
nės spalvos nurimusi jura, į ku
rią žiūrėdamas nedrįsti pasiju
dinti, kad nesudrumstumei tos

MARGUMYNAI

Čiurlionis staiga nelauktai stip
riai pasireiškė dvejose skirtin
gose meno šakose: tapyboje ir 
muzikoje. Jo kūrybos savybės 
tapo ginčų, aptarimo objektu 
ne tik lietuvių, bet ir svetimtau
čių spaudoje. Nesuklysime tur 
būt pasakę, jog tik per M. Čiur
lionį kaimyninės tautos anais 
laikais labiau pradėjo vertinti 
lietuvių tautą ir ja domėtis. Į 
mus pradėta žiūrėti kaip j tautai

takus i dvasios kultūrą parody
ti, o pačiam pusiaukelėj mirti. 
Jis nesijautė kuo esąs ir kokią 
kūrybos misiją atliekąs. Jis ne
sąmoningai sukūrė savo 
eiąją saulę, kuri nušvietė 
nimią, tamsią padangę.

Ir ta M. K. čiurlionies 
gražiai sušvito. Sušvito ne tik 
musų tėvynei; jo saulė savo 
švelniais ir stebuklingais spin
duliais pasiekė plataus pasaulio 
kilnias žmonių sielas. Nustebo 
visi didį žmogų, naują kultūros 
pranašą išvydę. Ir niekas tur 
būt nei nežinojo, nei nemanė, 
koks buvo to didžio žmogaus 
vargingas ir dygliuotas kelias. 
Gal maža kas tejautė, kad tas’ 
žmogus, kurdamas paslaptingas 
keturkampes piramidas ir fan
tastinių miestų bokštus, — ko
voja su žiauriu likimu dėl savo 
būvio ir juodos duonos kąsnio.

Kas buvo M. K. Čiurlionis ir 
kokios reikšmės turi jo kūryba? 
I š‘; klausimą Dr. J. šlapelis, šios 
srites nemažas žinovas, M. K. 
čiurlionies ir jo kūrybos apibu- 
dintojas, viename savo rašte 
šiaip pasisako:

“Minint garbingą ir brangų 
M. K. čiurlionies vardą, visiems 
mums stojasi akyse koks tai 
milžinas, be galo originalus, be 
galo savotus ir, kaip toks, netu
rįs sau nė panašių, ne tik lygių 
visoje meno istorijoje.

Mes neklystam taip jį įsivaiz
duodami: jis toks ir yra. Jis yra 
originalus ir visiškai vienas, tik 
ne toje biografinėje ii- psicholo
ginėje prasmėje, bet daug giles
nėje”.

“Vargiai kas galėtų pasakyti, 
kas jis buvo: muzikas, tapyto
jas ar poetas, nes viąose srityse 
jis pasekmingai veikė. Bet vis 
tik daugiau vaisių yra likę jo 
darbuotės tapyboje, tad čia ir 
kalbama apie jį, kaipo tapytoją 
labai originalų”.

M. K. Čiurlionis tuo savo ori
ginalumu, tąja naujove ir suge
bėjo įkopti į tas meno aukšty
bes, apie kurias tiek daug meni
ninkų svajoja, bet maža tėra iš
rinktųjų.

Kuo buvo M. K. Čiurlionis mu
sų kultūrai, tur būt visiems bus 
jav aišku ir suprantama. M. K. 
Čiurlionis įvedė mus į kultūrin
gu tautų meno pasaulį. Ir jeigu 
apie Lietuvą pasauly daug kas 
žino ir jąja įdomaujasi, tai ne 
diplomatų ir jų juodų cilinde- 
iiti nuopelnas, ne vaišingi rau
tai ar lietuviško marmelado 
fabrikas užimponavo svetim
taučius, — tai grynas M. K. 
čiurlionies kūrybos nuopelnas.

Leipcigo konservatorijos lie
tuviai studentai, savo rašte 
šviet, Ministeriui, M. K. čiur
lionies muzikos kurinių reikalu, 
taip apie šio menininko lietuvių 
ir iiendrai visos žmonijos kultū
rai reikšmę, sako.

.‘Berods kiekvienas šviesesnis 
lietuvis turėtų suprasti ir žino
ti, kuo yra M. K. Čiurlionis lie
tuviu tautos kultūrai, 
musų tauta buvo dar

DAŽAI NAIKINA LIGŲ 
PERUS

metu buvo pastebėta, 
kurie dažai užmuša ligų 
Dabar pranešama iš

NEW YORKE KAS DIENĄ 
KERPASI PLAUKUSt 5,000 

MOTERŲ»I10 U V ------------- ------- ---
; nuskrido į tą jo vaizduojamą pa- šventos ramybės.* Toliau “Pava- 
slaptingą, fantastinį pasaulį, ku
riame viešpatauja amžinasai ,ka”, rkimuiao, x•(Mumija , 
grožis. Kame šviečia nesunkai- (“Zodijako ženklai” ir kiti, kurie 
tomą daugybė saulių ir skraido labai daug ko musų sielai byloja, 
dyvini paukščiai. Atsiskyrė sii O tokių kurinių yra keli šimtai, 
įregimu pasauliu, kad daugiau 
jau niekuomet į jį nebegrįžtų, chinka paprasta ir nekomplikuo- 
nes visą gyvenimą* jam buvo jis ta. Dauguma paveikslų pada- 
perankštas ir peržiaurus

Toks
vos sūnų likimas.

A pakaitom a, kad New Ybrke 
kas dieną kerpasi plaukus ma
žiausia 5,000 moterų. Kadangi 
kirpimasi plaukų taip moterų 
yra labai prasiplatinęs, tai susi
kūrė nauja industrija išdirbi- 
mui prietaisų plaukams sukti. 
Tik viena kompanija gavo užsa
kymą padaryti 20,000 tokių

saris”, “Juros sonata”, “Pasa- 
“ Aukuras,” “Fantazij a”.turėjo tam tikros įtakos į jauną 

neprityrusią jo sielą.
Per tą laiką kunigaikštis 

Oginskis, pažinęs ir įsitikinęs 
neabejotinuos M. K. gabumuos, 
leido ji mokintis konservatori
jom 1900 m. jis pabaigė Varšu
vos konservatoriją, atsižymėjęs 
savo darbštumu, kaipo geriau
sias teorijos mokinys.

Muzikos pamokomis užsidirb
davo sau pragyvenimui; dalį 
savo uždarbio siųsdavo tėvams. 

<* • *4b
Varšuvos konservatorijoj bū

damas, parašė pirmą savo dides
nę muzikalę poemą “Miškas”, 
už kurią Zamoiskio 'konkurse 
turėio gauti premiją 1000 rnb? 
bet kaž kodėl negavo. Toliau 
parašė kitą muzikos kurinį — 
“Polonez”, kuris kunigaikš. 
Oginskiui labai patiko, ir jis bu
vo paskyręs 1000 markių (rub
lių?) išvažiavimui užsienin, kad 
dar geriau susipažintų su muzi
kos teorija. 1901 met. tuo tiks
lu jis nuvyko Leipcigan. Čia jam 
teko mokintis tik vienus metus. 
Mokinosi pas geriausią tų laikų 
muzikos teorijos profesorių.

M. K. čiurlionies tapybos te

Karo 
kad kai 
perus. 
Anglijos, kad viena dažų dirbtu
vė daro eksperimentus, kad su
radus įvairių dažų veikmę į li
gų perus. Jau esą surasta da
žas, kuris užmuša difterijos pe
rus; kitas dažas naikina karšt
ligės bacilas, etc. Įdomu dar tai,bei. jyclllį. UiIliet ĮJcV V ClIKipl

i ryta su pastele, (vietoj aliejinių ,kad dažai ir labai atskiestojetas ir perziaurus. iryta su pasreie, ivieu/j auejiinų( ------ r----- _ - ------ -
jau visų tikrųjų Lietu- dažų ar akvarelės, sausi paišiu-[Irmoje naikina mikrobus. Tai prietaisų.

M. K. Čiurlionis. Praslinko 
trylika su viršum metų, kai tra
gikai užbaigė savo gyvenimą 
vienas didžiausiųjų ne tik Lietu
vos, bet ir viso kultūrinio pa
saulio menininkas M. K. Čiur
lionis. Jis, lyg. šviesus •meteo
ras, atėjo iš kaž-kur, iš tų paša-, 
kų pasaulio iš, to pasaulio, ku
ri matome jo tapyboj, į tą var
gingą musų žemę, kad ją savo 
kūrybos gėlėmis pagražinti, jai

i kuri pajėgia ir ugdyti ir teikti 
pasauliui dvasinių kultūros ver
tybių”.

Yra sena patarlė, kuri sako 
apie tautų genijus jų tėvynėje: 
“piopheta in šuo patria nen 
laudatur” (pranašas,savo krašte 
negarbinamas), ir kad genijus 
visuomet pirmieji svetimtaučiai 
pastebi. Toks pat likimas buvo 
ir M. K. Čiurlionies. Rusų me
nininkai pirmieji pastebėjo to 
žmogaus genijų ir jį tinkamai 
pas save įvertino, savo parinktų
jų menininkų “Mir iskustva” 
būrely j. Jeigu ne rusų dailinin
kai, tai M. Čiurlionis ir jo ku
ry ha dar ilgą laikų butų buvu
si mums nežinoma. O gal ir vi- 19o2 met. parašė “Fuga”— mu
sai nieko nebūtume apie jį suži- zikos kurinį, kuris viešame kon- 

servatorijos koncerte turėjo di-
M. K. Čiurlionis, dėka savo deKo pasisekimo.
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i kai). Užtat dėl netobulos tech-(tik Pradžia. Ateityje laukiama 
__ „ x. ,. . . , nikos ir nerūpestingumo jo pa-.,labni dau# tyrimų.

•Y • s ?Py,t0J^Jrr I veikslai visai pagedo. Dauguma! 
muzikas. Kokios. rųšies buvo M.1.......   , . ... • „ I
K. čiurlionies kūryba? Iš tikrų
jų teisingai apie jo kūrybą Dr. 
J. Šlapelis atsiliepia, nes vieno-

. paveikslų, melsvai žalios ar sau- 
■' lėlaidžių spalvos.

M. čiuriionics kuriniai nežino

musų

CELOFANAS

dai jis muzikas, vienodai tapyto- jokios mokyklos, jis yra savitas, dūktas, 
jas. vienodai poetas, kaipo ge- pats ją sukaręs. Bet niekas jo rio tešlos.

Tik jį daugiau tapytoju I ne<T<d^s spkti, kas dažnai atsi-nijus. 
pasaulis vertina dėl to; kad dau- tinka su didesniais dailininkais, 
giau šioj srity jį pažįsta. , Jis buvo ir amžinai pasiliks nie-

Taip, M. K. Čiurlionis buvo 
trilypis kūrėjas : poetas, dailinin
kas ir kompozitorius. Bet kaip 
jau pasakyta, didžiausias jo 
nuopelnas tapyboje,, nes iki šiam 
laikui, jo kūryba šioje srityje 
yra gausingiausia. kitos sritys 
mažiau žinomos. Didžiuma jo 
muzikos kurinių yra išblaškyta, 
išmėtyta, yra giminių ar pažįs- rankrašty ir nė kartą nebuvo or-

Celofanas yra cehilozos

ŠVEICARIJOS GELŽKELIŲ 
ELEKTRIZACIJA

Šveicarijoje prasidėjo • darbas 
visų valstybės gelžkelių elektri
fikavimui. Tai daroma vyriau
sia todėl, kad po karo pusėtinai 
pabrango anglys ir, antra, pra
sidėjo nedarbas. Sumažinimui 
bedarbių skaičiaus ir buvo su
manyta elektrifikuoti gelžkeliai.

pro- 
Jis padaroma iš popie- 
. Celofanas yra per

matomas ir iš jo galima padary
ti plonus lapus. Tie lapai pa
prastai vartojami saldainių ir 

i suvyniojimui, 
sekti j Iki šiol Amerika pirkdavo celo-

■ faną iš Franci jos. Bet dabar jau 
surasta būdas padaryti jį ir čia.

no pasaulyje vienas, ir nepasie- maisto produktų
L « M rM 1 M,. « n n z'ilz 4- • ' lllz 1 Q 1 <\l A Wi V»i Irkiamas. Nes jo pėdomis 
niekas nepajėgia.

Čiurlionis, kaipo muzikas, dar 
neįvertintas, jo muzikos didieji 
kuriniai iki šiol net muzikams 
nežinomi. Taip, jo didysis or
kestrinis muzikos kūrinys “Ju
ra” dvidešimt metų išgulėjo

kestro išpildytas. Dabar tą ku
rini kompozitorius St. Šimkus 

ruošia simfonijos orkestrui. Jo

tanių rankose, nemaža yra ir žu
vę. Maža težinoma apie jo po
eziją; ir šios srities, kaip ir mu
zikos, o gal net mažiau, randasi i žodžiais, nesą dar pas mus or- 
kurinių. . | kestro, kuris pajėgtų tą dalį ir

sunkų kurinį tinkamai išpildyti, 
Dar viena kita mintis apie jo l( 

tapybą., M. K. čiurlionies tapy
ki negalima taip iš- 

. aiškinti, kaip tai daroma su kitų 
........ . i* - Vargais pratraukė dailininkų kuriniais. Tam ręi- 

d*1!*1 ibra^lafka 1 n)O^S^ metų galo ir, pade- j^tų labai dauą: vietos ir. laiko,

kiii’ybai, pastatė mus atatinka
moj vietoj kultūringųjų tautų planus ir gaiimybę 
šeimoje, bet savo tėvynei jis per studijuoti užsienyj.

Bet čia netikėtas įvykis suar- 
toliau 

Leipcige

FLORIDOJ E PRADĖTA
FIGOS AUGINTI

SPECIALĖ LOVA 
LIGONINĖMS

fijos. M. K. Čiurlionies gimtinė 
—varginga Dainava, davusi jau 
ne vieną mums menininką, čia 
toje dainų šalyje, milžinkapių 
ir šimtmečių girių krašte, kur 
bočių dvasia tebebyloja, gimė 
musų didis rašytojas Vincas 
Krėvė—Mickevičius, kuris davė 
savo gražiosios “Dainavos šalies 
žmonių padavimus” ir visą eilę 
gražių gražiausių vaizdelių iš 
tos vargingos, bet dvasiniai tur
tingos šalies.

M. K. Čiurlionis, pirmą kartą 
išvydo šio pasaulio šviesą savo 
tėvo, paprasto parapijos vargo
nininko lietuvio bakūžėje 1875 
metais rugsėjo 10 d., šiandien 
lenkų suniorotoje Varėnoje, 
Trakų apskr., Vilniaus gub. Iš 
ten, laikui bėgant M. K. Čiur
lionies- tėvas persikėlė vargoni
ninkauti j Druskininkus, ku
riuos Čiurlionis labiausiai mėgo 
iki pat savo mikčiai.

Kūdikystės dienas praleido 
nežymiai ir vargingai. Baigus 
pradinę mokyklą, apie aukštesnį 
mokslą negalėjo būti jokios kal
bos, nes neturtingas tėvas ne
galėjo M. K. leisti į tolimesni 
mokslą.

Dar gana anksti pas. jaunuti 
Mikalojų reiškėsi linkimas į 
muziką. 1 Visai1 jaunutėiis pra
dėjo bandyti savo pajėgas mu
zikos srityje. Geros motinėlės 

rupesniu, muzikos . pradėjo j j 
mokyti gyvenęs kaimynystėje 
dr. Markevičius. Čionai ir slin
ko nežymiai jo kūdikystės die
nos ir metai. Mokinosi muzi
kos, klausėsi savo gerosios mo
tutės pasakų ir dainelių, stebė
damasis nepaprastai gražiomis 
apylinkėmis-. Muzikoje parodė 
nepaprastų gabumų. Tat jo mo- 

Kada f Rytojas Markevičius, maty- 
politiniai ^amas jo gabumus, rekomenda- 

pavergta, kultūriniai slopinama, v0 R kunigaikščiui M. Oginskiui, 
menas vos pirmus1 kuris 14 metlJ Mikalojų pasiėmė

anksti yra atėjęs. Daug kas is esanį mirė kun. Oginskis, draug į)()s kuriniu 
musų dar yra toli nuo tos aukš- sv juo djng0 jr pažadėtoji sti-1 
tos dvasinės kultūros, kurią at- [pendija. 
stovauja M TZ -----
kūryba. Užtat dar ilgą laiką dant geram draugui, lenkų jau- 
daug kam jo kūryba bus neaiški lnam kompozitoriui. E. Moravs- 
ir nesuprantama. kini, grįžo Varšuvon, kur ir ap- užbrėžto tikslo,

žiupsnelis žinių iš jo biogra- Į sigvveno.
Tapyba pradėjo užsiimti ture- atpasakoti, juos reikia pačiam 

damas apie 30 metų amžiaus, matyti, suprasti ir jausti. Įsi- 
Piešdavo tik šiaip atvirutes ga-, gyventi į tą svajonių pasaulį, - 
vo pažįstamiems pasiųsti. Jau . kuriame gyveno kūrėjas, juos 
suaugęs vyras darbavosi pi r- kurdamas-, atnaujinti dvasiniai 
miausia Kauziko, vėliau —Sta-(tuos pergyvenimus iki tokio pat 
borausko paišymo i 
Pastarasis patarė mesti mokyk- lionis kūrėjas, 
lą ir dirbti savistoviai, ką M. K. 
Čiurlionis ir padarė.

Nuo to laiko prasideda jo kū
ryba tapybos srityje. Pirmieji 
jo kuriniai (pastelinai) “Girios 
muzika”, “Laidotuves” “Tva
nas’1 ir kiti, buvo 
drąsus užsimojimai.

1907 m. persikėlė Vilniun, ka-1 bokšto šviečia slėpininga saulė, 
me aktyviai pradėjo veikti lie- išminties šviesa ir t.t. Iš jo pa
turiu tarpe. Nemaža prįsidėjo veikslų kai kas labai daug iš- 
prie Dailės Draugijos įkūrimo, skaito ir sako, kad 
dalyvavo tos pačios draugijos M. K. čiurlionies 
parodoj, nors tuomet maža kas sprendžia amžinas 
jj suprato, suorganizavo lietu- Bet daug kas juos

reikėtų ištisų studijų. Bet ir tai 
vargu ar pagelbėtų prieiti prie 
______  ____ . M. K. čiurlio
nies dauguma kurinių negalima

o iš “Juros” matyti, kad Čiur
lionis ir muzikoje buvo gal ne 
mažesnis genijus, kaip tapyboje.

Taigi M. K. čiurlionies kaip 
tapyboje, taip ir muzikoje, yra 
toks pat didelis ir originalus 
kūrėjas.

Ir stebiesi žmogus, kad musų 
tarpe gyveno ir vargo toksai 
dvasios milžinas, kaip M. K. 
Čiurlionis. O reikia tikėti, kad 
jisai ne paskutinis bus: musų 

3’ atgyjanti tauta garsi bočių žy
giais, išgydys ne vieną žmogų, 
kuris vėl mus pragarsins naujais

John H. Cook iš Salt Lake Ci
ty padarė specialę lovą, kuri la
bai tinka ligoninėms. Lova pa
daryta taip, kad ligonį galima 
paguldyti j bile kokią poziciją. 
O tai labai svarbu, ypač kupmet 
prisieina reikalas turėti su ligo
niu, kurio kaulai yra sulaužyti.

Per keletą metų buvo daroma 
Floridoje eksperimentai su figo
mis. Dabar tikrai patirta, kad 
figos ten auga. Ačiū tam, viso
je Floridoje prasidėjo judėji
mas; visur bandoma figų augi
nimu užsiimti. Spėjama, kad 
su laiku figų auginimas Flori
dos gyventojams duos nemažai

KIŠENĖ LAIKRODŽIAMS
NEŠIOTI

14,000,000 MEDALIŲ

LACA-tl kjva | ųiAUk> pCL gj VClllllLUo livl UVIKIV yuV f t •

mokyklose. < laipsnio, kokiame buvo ir Ve- zY£ials naujame gyvenime.
... , i L. TZ Iriivinln

M. K. čiurlionies kuriniai, 
daugumoje dvasiniai ir mistin- 
gi. Juose vaizduojami kaž ko
kie tolimi, nematyti pasauliai, 
fantastingi miestai su jų dyvi- 
nais bokštais, mums ųemato-

tai pirmieji mos> tik dvasiniai nujaučiamos
piramidos, iš kurių kiekvieno

kada musu vvo - - - -
nedrąsius žingsnius darė — M.'Pa» save i Plungę. Oia jani te- 

k y išbūti bent ketverius metus
*) šiam rašiniui naudotasi Dr. J. | kunigaikščio rūmų

Kunigaikščio rūmųšlapelio, V. žudei k io ir kitų autorių 
apie M. K. Čiurlionį raštais.

Laike karo Anglijos karo de
partamentas išleido 14,090,000 
medalių. Prie tų medalių rei
kėjo mažiausia 2,000 mylių 
kaspinų.

Nešioti laikrodžius, kaip da
bar kad yra nešiojama, nepato
gi!. Jie lengvai prieinami ki
šenvagiui, arba tankiai juos ga
lima pamesti. Bet tik dabar į 
tai atkreipta dėmesio. Tapo iš
rasta specialė kičfjnė laikro
džiams nešioti. Tos kišenės 
pardavinėjama skyrium. Jas ga
lima nusipirkti ir prisisiūti prie 
kelnių. Kišenės esančios taip 
padarytos, jog iš jų kišenvagiui 
labai sunku laikrodis ištraukti.

SKAISKREPERIAJ” ČEKO
SLOVAKIJOJE

Čeko-Slovakijos mieste Brunn 
statoma “skaiskreperis”, kuris 
bus 9 aukštų. Tokie namai Eu
ropoj yra nepaprastas dalykas.

| M. K. čiurlionies kurinių liki
mas. Liūdnas ir vargingas buvo 
M. K. Čiurlionies gyvenimas. 
Dar liūdnesnė, traginga jo anks
tyvą mirtis. Ne mažiau liūd
nas, net tragingas, ir jo kurinių 
likimas. Muzikos kuriniai iš
blaškyti, išmėtyti, žūsta atskirų 
žmonių rankose. Gi jo tapybos 
kuriniai,— visur vežioti, deLjų 
nemaža varžytasi, posėdžiuota, 
—ilgą laiką kalėjo drėgnuose 
kambariuose, pelėj o ir pama
žu bluko stebuklingos jų var
sos. ' Visuomet prisiminsiu tą 
aukštą, mažą ir drėgną kamba
rį (Marionio, 3), kame ilgesnį 
laiką, parvežus M. K. Čiurlionies 
kurinius iš Maskvos, kalėjo pa
veikslai. Dar ir šiandien man 
akyse stovi betvarkiai pakabin
tas nepridengtas didysis “Rex 
apie jį voratinkliai, šiukšlės ir 
šudažyti dievukai... Niekas jo 
nedangstė. Tie žmonės, kuriems 
buvo pavesta kuriniai globoti, 
ginčijosi in intrigavo vienas ki-

NAUJOS RŲŠIES MOKYKLA

ELEKTROS PEČIUS

Paprastai manoma, kad virti 
valgius elektra yra gan neeko
nomiška. Tačiau nėra taip. Ne
senai tapo padarytas specialis 
elektros pečius, kurio operavi- 
mui gan nedaug elektros terei
kia. Prie pečiaus yna pritaikyti 
speciali indai. Tie indai padary
ti taip, kad greit įkaistų. Tokiu 
pečiu gaminti valgį sakoma, 
gan pigiai atsieina.

New Yorke atsidarė mokykla, 
kur makinama, kaip saldainiai 
daryti. Duodama ir korespon
dentiniai kursai.

KARALIAUS P ALOCIU J E
ĮSTEIGIA KINOMATOGRA- 

ĖAS

kiekvienas 
paveikslas 
problemas-, 
pamatęs ir 

vių chorą, harmonizavo dainas ir nejsigilinęs sako, kad juose nie-
t.t.* Čia besidarbuodamas lietu- ko ypatingo* nesama.
vių tarpe susipažino su žinoma Jeigu mes bandytume išaiš- 
musų rašytoja Sofija ■.Kyman- kinti ir apibudinti vieną iš di- 
taite, su kuria 1909 m. žiemą ir' džiausiųjų M. K. čiurlionies ku- 
šusituokė. 'rinių “Rex”, tai visos pastangos

Iš Vilniaus, porą metų jame'nueitų niekais. Jo neišaiškinsi, 
tepagyvenęs, 1909 m. drauge.Taip pat neišaiškinsi “žalčių so- 
su žmona persikėlė į Petrapilį, natos”, “Chaos”, “Saulių sona- 
ir tilį čionai jį tinkamai supra-'tos” ir kitų kurinių. Jis gilus' 
to ir įvertino rusų dailininkai, ir filozofingas. Į jj reikia įsigi- Kaitinėkite kad pjina M. 
priimdami į savo menininkų bu- linti ir dvasiniai susikaupti.; Juo 
relį “Mir iskustva”. [ilgiau mes stovime. * prie jo pa-

Vasaros- metu M. K. čiurlio-’veikslų, juo daugiau įsigiliname 
nis važinėjo Žemaitijoj, piešė (į juos, tuo mums darosi aiškes-1 
kryžius, rinko sau reikalingą nė jų mintis, prieš mus veriasi 
dailės medžiagą ir t.t. 1910 m. |tos kūrėjo paslaptys-, kurių pri- 
rudeniop grįžo Petrapilin, kame puolamai neįstebėsi, 
užsidaręs ^apytamsiame kamba-1 7 
ryje dirbo. Pasakoja, kad jis mus ir išaiškinamus 
dažnai išstovėdavo prie drobės štai mes matome jo “Rojų”; tą/“v neviv1“*— 
su teptuku rankose po aštuonias. laimės ir šviesos daržą, apie ku-l Kiek žinoma, visi kuriniai jau

« t V • • • V • 1 « < « »VI • • ' 1 11 • .m

Jeigu mes bandytume išaiš-

K. Čiurlionies kuriniai; nors tuo 
pačiu metu patys leido jiems 

t puti nepridengtiem*’, nors tokį 
menką darbą galėjo atlikti kiek
vieną kai*tą, kada tik ateidavo į 

M. K. Čiurlionies- dvasios ka- 
_ . . . , i Įėjimą”. Kai kas esą genijaus
Pysime lengviau supranta- gflU pasipe)ny.

-------- kurinius.L v ... .mo šaltini... >•

rį tiek daug ištisais amžiais kai- perkelta į naują saugesnę vietą 
bama. Prieš mus atsidengia nu- ir pradėta žaliajam kalne staty- 
rimusios juros vaizdas. Krantą ti senai sumanyta “čiurlionies 
puošia marguliuojančios gėlės, Galerija”, dėl kurios tiek daug 
kurias rankioja balti angelai ir musų neva menininkų prisirieta. 
skraido baltos plaštakėlės. To- Lauksime pastatant rūmų, ka- 

aukštyn da vėl galėsime išvysti musų ge 
Viršum nijaus ilgamečio vargingo ir

valandag, užsimiršęs apie poilsį 
ir valgį. Toks dvasinis įtempi
mas-, savo vaizduotės sukaupi
mas, priartino katastrofą, kuri 
jau buvo nujaučiama, -— jis ap
sirgo proto liga. Atvykus žmo
nai, tuoj ėmė reikštis katastro-į liau užpakalyje eina 
fos pradžia. Parvažiavus į Dius- kaž kur vedą laiptai.

orkestre, i kininkus dar buvo truputį pagi- skraido angelai ir balti debesė- sukaus darbo vaisius, 
atmosfera jęs; bet greit vėl apsirgo. Prisi- liai. žiuri į jo “Rojų” ir negali į [“T-tas”] - A. Braziulis.

PRIETAISAS INDAMS
PLAUTI

Niekas nemėgsta indus plau 
ii. šonuose delei to nemažai ir 
nesusipratimų įvykdavo. Bet da
bar tapo ištįstas speenus prie
taisas, kuriuo labai lem v • yra 
indus plauti. Tuo budu šeimi
ninkėms bus palengvintas dar
bas.

AMERIKIEČIAI GALĖS VEŽ
TIS Į EUROPĄ AUTOMOBI

LIUS
Daugelis Amerikos laivų yra 

įtaisę specialius denius, kur ga
lima automobiliai pastatyti. Tad 
amerikiečiai važiuodami j Euro
pą galės vežtis su savim auto
mobilius. Laivai automobilius 
priima kaipo bagažą.

MILŽINIŠKA HIDROELEK
TRINĖ STOTIS

Kanadoje prie Saguenay upės 
(Quebec provincijoje) budavo- 
jama milžiniška hidroelektrinė 
stotis, kurios pastatymas atsieis 
iki $12,000,000. Ta stotis galės 
pagaminti 250,000 arklio jėgų.

Anglijos karalius įsisteigė ki
no Windsor palociuje. Kiti di
džiūnai ir gi tą patį padarė. Ačiū 
tam, sakoma, tarp įvairių lordų 
žymiai sumažėjęs kortų loši

mas. ? *

TEISINGAS LAIKRODIS

Anglijos Parlamento Rūmai 
turi'laikrodį, kuris vadinasi 
“Big Men”. Laikrodis pasižy
mi nepaprastai teisingu laiko 
rodymų. Į 293 dienas jis pada
rė klaidą tik ant vienos sekun
dos.

EKSPERIMENTALINIS ŪKIS 
KINIJOJE

Kinijoje netoli miesto Kan- 
'.». I apo s j k eks; • i; m • .i. • 
t.-'čiiš ūkis, kuriam nupirkta 
8000 akerių žemės. Toj Kinijos 
dalyj moderniškas žemės dirbi
mas beveik visai nėra žinomas.

SAULĖS -SPINDULIAI DžIO.
VOS GYDYMUI

Netoli Londono pereitą vasa
rą buvo daromi tyrimai su džio
va sergančiais mokiniais. Moki
niai kuoilgiausia 
saulėje. Dabar
kad “saulės vonios’ žymiai pa
gerinę ligonių sveikatą.

pasilikdavo 
pranešama,

A A‘.
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MUTERKA
A. A. Esbė

Manuf aktu ros fabriko vyres
nysis bugalteris Povilaitis, jau 
gerokai pražilęs, bet dar tvirtas 
vyras ir provizorius Atkočiūnas, 
kiek jaunesnis už savo prietelj, 
aukštelninki gulėjo miško aikš
tės pakrašty. Jiedu išsirengė 
medžioti, bet greitai sutingo ir 
sugulė minkštose samanose. 
Abu žiurėjo i plaukiančius skys
tus, pilkuotus debesius ir sva
jojo.

Ruduo nuo medžiu jau purtė 
lapus.. Lapų krito dar nedaug, 
jie sukiojosi ore ir virpėjo.

Miškas užtraukė dvasia. Ra
mu ir tylu, girdėti mažiausias 
sausos šakelės sutraškėjimas. 
Saulė šildė minkštai...

Tokiu metu žmogus esti ap
tingęs—nenori ir krutelėti.

Eglės šakose pasirodė voverė.
Atkočiūnas atžagaria rajika 

pačiupinėjo šautuvą, bet nepa
judino:

—Voveraitė...
Povilaitis atsakė, neatitrauk

damas akių nuo dangaus:
—Tegul sau... 0, žinai, kas 

man atsiminė, bežiūrint į tuos 
plaukiančius debesius?... žmo
gaus gyvenimas kaip tik toks 
pat—plaukia, plaukia ir išsidrie
kia... ’ , k

—Užsisvajojai?
Man vienas mažmožis atsi

minė... Rodos, aš nepasakojau, 
kad muterka visą mano gyveni-

daboju...
Aš truktelėjau pečiais.
Direktorius kalbėjo:

Aš gerui žinau, kad tamsta 
kurstai darbininkus... Tie, su 
kuriais tamsta taip ilgai ieško
jai muterkos, aršiausi agitato
riai...

—Nežinau...
—Taip... Nuo šios dienos 

tamsta esi pal i uos uotą s... Tuo
jau tamstai bus išmokėta alga.

Direktorius apsisukę ir nuėjo 
i bugalterijos skyrių.

Už keletos minučių bugalte
ris atnešė man orderį algai.

Maniau, kad juokaujama. 
Pats žinai koks iš manęs buvo 
ir yra agitatorius...

Pasiėmęs orderį, einu pas di
rektorių į kabinetą pasiaiškinti.

Pradėjus man kalbėti, direk
torius griežtai pasakė:

—Tamsta esi paliuosuotas ir 
viskas! Fabrike aš negaliu lai
kyti smurtininko!

Elenora, žinoma, tą pačią die
ną sužinojo, kad aš esu be vie
tos.

Susitikus mane gatvėje, pa
raudo :

—Ar tiesa, kad tamsta nebe 
fabrike ?'

Prisipažinau.
Elenora nusiminė, bet 'dau

giau nė per pusę lupų apie atsi
tikimą nebeprisiminė.

Aš puoliau ir čia’ir čia, nė

riausi iš kailio vietos vis nė
ra ir nėra. Vfiename odų fabri
ke tikrai žinojau, kad reikalin
gas bugalterio padėjėjas1, bet 
nepriėmė — <natyti, musų di
rektorius suskubo visur mane 
atestuoti.

Išvažiavau kitur. Apsukau 
vieną, kitą, trečią miestą— nie
ko.

Galų gale vienoj žemės ūkio 
draugijoj gavau mSnką vietelę.

Tudjifu parašiau Elenorai...
Atrašė ji man džiaugsmingą 

kupiną vilnies laišką.
Bet netrukus nelaimė vėl nu

krito ant mano gavos. Draugija 
subankrutijo ir aš palikau be 
vietos..

Vėl prasidėjo bastymosi po 
fabrikus, po miestus: Kaip ty
čia, jei kur ir gaudavau tarny
bą, vis ilgai neužsilaikydavau — 
tai tokia, tai kitokia priežastis 
ir turėdavau išeiti.

Taip praslinko keli metai.
Eleonora vis rečiau ir rečiau 

man berašinėjo. Paskui visai 
nutilo. Per kitus sužinojau, 
kad ji ištekėjo už kažin kokio 
girininko.

Povilaitis patylėjo, persivertė 
ant šono ir lyg atsiduso:

—Ką padarė muterka... Kad 
ne ji, gal šiandien turėčiau vai
kučius, bučiau papa, o dabar, se
nas kavalierius... !

Povilaitis užsirakė ir, persi
vertęs ant nugaros, vėl įsmeigė 
akis į plaukiojančius debesius...

Miškas tylėjo...
Saulės jau kabojo ant medžių 

viršūnių... šešėliai driekėsi il
gesni...

nes kada myli, kada visos sie
los stygos yra įtemptos, tąsyk 
nuobodumo nejauti, tik širdis 
taip plaka, taip plaka... —su 
virpančiu balsu ji užbaigė ir pa
raudo.

—Gal būt, jus ir tiesą kalba
te, bet tokios meilės aš nežinau.

Koks gi iš jūsų vyras, jeigu 
jus meilės nežinote?! — ir ji 
nusijuokė.

—Ideąliškbs meilės, — atsa
kiau aš: — Iš tiesų, aš nebuvau 
sutikęs tokią moterį. Ir išviso 
tarp žmonių nedaug tėra nuo
širdumo. Toki meilė tėra gali
ma tik vaidentuvėje, svajonėse.

-r-Na jau, na jau! Ar sunku 
svajones tikrenybe .paversti?— 
iššaukiančiai ji pažiurėjo j ma
ne.
—Nelengva.

—^Reikia aukų?
—Gal ir be aukų galima ap

sieiti. Kam čia tas tragizmas?
Ji aktorė

. t

—0 be tragizmo negalima! 
Aš pripratau prie tragizmo, aš 
—aktorė. .

Ir ji papasakojo man, kad bu
vusi Bostone atlankyti savo 
senukę motiną, o dabar grįžtan
ti į New Yorką lošti. Ji papa
sakojo, kad gyvenanti puikia
me viešbutyje, kad -gaunanti 
250 dolerių savaitei, etc. Ji ne
slėpė net savo įšitikinimų, ku
rie nors ir nebuvo perdaug ra
dikalus, vienok gan demokratįn- 
gi. Iš to pasikalbėjimo aš su
pratau, kad ji yra gerai išauklė
ta ir išlavinta moteris.

bi, ir bučkis degina sielą. Ir jus, 
jus trokštate meilės! — sušuko 
ji, paėmusi mano ranką.

Ir jos puikiame veidelyje reiš
kėsi tai iššaukimas, tai smalsu
mas, tai žaidžiantis jausmas.

Aš naiviai atsakiau, kad nėra 
kas mylėti. z

—O mane? — nusijuokė ji ir 
prislinko visai arti prie manęs.

Jus—visa širdžia.
—Juokitės! — šypsodama ta

rę jk . *
-—Tikrą tiesą sakau, iš pirmo 

pasimatymo aš įsimylėjau į jus. 
Jus turite ką tai nepaprastą, 
ko trūksta kitoms moterims. ,

— Ištikrųjų? Jus mane myli
te ?• Tąsyk-—pabučiuokite...

Tatai ji pasakė tokiu papras
tumu, jog buvo galima priimti 
už juoką. Bet palinkusi į mane 
galvutė ir įkaitę veidukai prašė 
bučkio.

Nejaugi aš galėjau atsisakyti 
nuo to? Ji puikiai žaidė savo gy
venimu. Ji buvo nepaprastai ro- 
mantinga. "Ir aš neturėjau tiek 
drąsos, kad ją ignoruoti.

Pirmas bučkis buvo nedrąsus, 
paskui sekė antras, trečias, ket
virtas, — vis karštesni, nuošir
desni, aistringesnį... Mudviejų 
lupos susiliejo. Nęžinojova ar 
nepaisėva, kas dedasi aplinkui.

Traukinys sustojo.
—Hartford! — sušuko <kon- 

duktorius.
—-Hartford! ? — nustebau aš, 

—Man čia... Man čia reikia išlip
ti.

Ir aš atsikėliau. Atsikėlė ir 
kaimynka.

Japonė Niponė t
Begyveno
Laiko seno
Garbus trys japonai;
Štai jie: Jakas, 
Jakcis-Drakas,
J akęis-Drakas-Ciion įs.

Tam pat laike
Budda laikė
Gyvas tris jąpones; 
štai Jos: Sįpa, 
Sipa-Dripa, 
Sipa-Dripa-Ponė.

Tie japonai
Tas japones
Vedė sau už žmonas:
Jakas Sipą, 
0 Cironis Ponę.

Kiek sukakus
Jakui Sipa
Sūnų gimdė Jaehą,.
Jakcis-iDrakui 
Sipa-Dripa"

’ Gimdė šach-šaracha.

žmonės šneka: 
Ankščiau rako
(Jeigu tiesą sako) 
Drak-Cironiui 
Dripa-Ponė
Gimdė šach-šaronį.

mą apvertė ant galvos...
—Žiūrėk, voverė įsmeigus į 

•mus akis ir tartum juokiasi... Aš 
šausiu...

Bala jos nemato... Juokinga 
istorija su ta muterka... Ar 
klausai ?

— Nu,
-Bus jau gerokai metų gal 

apie tiysdešimtis... Aš tarnavau 
ūkio mašinų fabrike— sandėlių 
prižiūrėtojų.

Kaip jaunas—čia bast, čia 
kast, visur durys atviros. Tan
kiai užeidavau į svečius pas mu- 
>ų vyresnįjį techniką. Nu, ir 
apsuko man galvelę jo jaunes
nioji duktė—Elenora. Krito 
man ji į akį. Gal joj nieko to
kio ypatingo ir nebuvo, bet. ži
nai, jaunas kraujas, jaunas pro
tas... Nevedusiam visas idealas 
moteriškė...

Elenora nuo manęs nesišalino.
Juokai, juokai ir kažin kaip 

atsitiko, kad nutarėme susituok
ti. Aš butą nusamdžiau, meb- 
lius nupirkau, žiedus...

Ji drabužius pasisiuvę. Ren
giamės prie vestuvių...

Žmogus tuomet esi truputį 
pakvaišęs...

Mieste prasidėjo darbininkų 
judėjimas—sustreikavo visi fa
brikai. Musų ar.

Praslinkus kelioms dienoms, 
vieni fabrikai ėmė dirbti, kiti ne. 
Musų fabrikas stojo į darbą.

į kontorą ateina darbininkas 
ir prašo, kad aš jam duočiau ko
kią ten muterka.

Paėmiau raktus, einam į san
dėlį.

Darbininkas paėmė vieną mu- 
terką, kitą, trečią, parvertė vi
sas dėžes — nė viena netinka. 
Besimausiant, atėjo dar viena# 
darbininkas — tam ir kažin ko 
prireiko. Sandėly užtrukome 
ilgiau pusvalandžio.

Sugrįžau į kontorą.
Fabriko direktorius, parau

dęs, prieina prie manęs ir sako:
—Kur, ponas Povilaitis, taip 

ilgai vaikštinėjai?
Aš nieko blogo nemanydamas 

atsakiau: . A
—Mutei'kos ieškojau, darbi

ninkams reikėjo — ir nerado
me... . fS;*•

—Kur tamsta rasi, kad tams
tos akys kitur nukreiptos...
Tamstai streikai labiau rupi,
kaip fabrikas... Aš tamstą senai

Apie save

žmogusrnenuoiama: koki tai 
nesuprantama jėga, kurią gali
ma pavadinti bastymosi mikro- 

_bu, traukia mane, vilioja į neži- 
nybę.

Paskutiniu pusmečiu aš apke
liavau 3,000 mylių Amerikoje: 
atlankiau Ne\v Yorką, Chicagą, 
Bostoną St. Louis’ą, Pittsburg- 
h,ą, Philadelphiją, etc.

Nežiūrint į tai, kad aš esu lin
kęs trankytis, bet kuomet man 
prisieina apleisti kurį nors mies
tą, mane apima aštrus jausmas 
nė tai liūdesio ir gailesio, nė tai 
neramumo ir ilgesio: juk aš čia 
pripratau prie žmonių, su ku
riais surišta visas pasaulis į- 
spudžių.

Kodėl neaudioja žmonėse am
žinai besinau junti dvasia? 
Kodėl savo dvasiniu gyvenimu 
žmogus yra toks niekingas ir 
purvinas?

Kodėl jis nepajėgia suprasti 
savo niekingumo ir gražybės 
amžinumo? Kodėl jis pyksta, 
krauna turtus ir pučiasi, kuomet 
jis privalo žinoti, jog musų gy
venimas yra nepaprastai trum
pas?

Juk mes, žmonės, laikiniai že
mės ir Amžinybės momento sve
čiai.

Ir mihtys vis lenda galvon, 
vis kankina mane. Pasidaro 
liūdna. Bet... kelionėn!

Kelyje
. Atėjo traukinys. Ant greitų

jų atsisveikinęs su draugais, 
skubi užimti vietą. Ir vė| —vie
nas su savo mintimis, vėl įky-. 
rius mintys, vėl bastymosi po 
svetimi} šalį, vėl nežinybė. Ar 
tai nėra žmogaus gyvenimo ke
lias ? Kelias vieno. žmogaus, 
būrio, tautų, istorijos? Ir kiek 
jų tų kelių?

—Ar ši vįęta užimta ? K nu
traukė mano ^galvojimus moters 
bakaą. Aš pakėliau galvą.- Pi’ie- 
šąis guane stovėjo gražini- grakš
ti geltonplaukė. Ji buvo jauna, 
pilna gyvybės, jos veidas nebu
vo tepalais^ sugadintas. Ji žavė
jo žiūrėtoją nepaprasta šypsena

ir stebėtinai gražiomis akimis, 
iš kur tarsi spinduliai ėjo. Ma
žai tėra moterų, kurios mokėtų 
taip gražiai, patraukiančiai (ir 
žavejančiai šypsotis.

—0, ne, — atsakiau aš. —Ga
lite užimti.

Ir arčiau prisitraukiau prie lan- 
igo, užleisdamas jai daugiau neg 
pusę sėdynės. Gracioziniai pa
sitaisiusi drabužius, ji atsisėdo.

Pirma pažintis
Traukinys truktelėjo ir ratai 

vėl ritmingai pradėjo bildėti 
gelžkelio bėgiais. Parvažiavome 

i tunelį: štai Iviixbuiy, Jamaica, 
Forusa Hill pasilieka užpakaly
je. Pro langą matosi vis nauji 
ir nauji dalykai: pumai, stulpai, 
budelės, medžiai, pageltusi žolė, 
žmones daržuose. Dagus loko
motyvo durnai ėdė akis. Aš ati
dariau langą, žinoma, paprašęs 
savo kaimynkos leidimo. Jos 
baltos rankos sir deimantais ant 
pirštų nedavė man ramybės.

Meldžiu, — tarė ji, taisyda
ma abiem rankom savo puikius 
plaukus: — aš mėgstu tyrą orą, 
o veją ypač, jame jaučiasi spė
ka ii' girdisi muzika. - -

—Tu r būt, jums nuobodu, 
ikad jus visą laiką žiūrite pro 
langą? — kiek patylėjusi pa
klausė ji, ir smalsčiai pažiūrėju
si į akis, nusijuokė.

—•Ne nuobodu, bet liūdna, 
atsakiau aš į jos juoką.

—•Ištikrųjų? Kodėl? Netekot^ 
pačios, numylėtinės, paveldėji
mo? — ėmė ji berti klausimus. 
Ir pilkos, svajojančios akys nu
stebusiai žiurėjo į mane.

Ne pačios,’ nė numylėtinės, 
nė turto aš neturėjau, ir todėl 
nebuvo kąs prarasti. Toks jau 
ūpas. Tačiau, ąčiu jūsų kąimy- 
nistei, aš jaučiuosi puikiai.

—Tai —komplimentas, — ta
rė, ji ir išpūtė savo raudonas hi? 
putesbet . aš jums atlaid
žiu.

Kalba tęsėsi. ■ ' '
Rdgšėjo saulės ap#< ięčiapui, 

ji buvo stebėtinai graži.
—Jus nubudę todėl, — pradė

jo ji skambiu balsu, — kad ne
turite numylėtinės, draugės,

Gyvai bekalbėdama įvairio
mis temomis, muilu pravažiayo- 
va Bpringfield, Mass. Ekspresas 
ūžė, saulė švietė pro langą ir Ve
jas putė, o mudu-— aš ir mielo
ji nepažįstama panele, kurios aš 
net vardo nežinojau vis kal- 
bejova, ginčijovos, juokus k vė
tė va, kaip artimi draugai po il
go nesimatymo.

—O kas jums labiausia pasi- 
daboja? — paklausiau aš pane
lės, kuomet išsisėmė medžiaga 
pasikalbėjimui.

—O, daug kas! — sušuko ji: 
—Puikus meno kuriniai. Myliu 
taipgi jurą, kuomet ji yra aud
ringa, melsvą dangų, aš net dra
bužius dėviu dangiškos spalvos 
(iš tiesų ji turėjo mėlynos spal
vos drabužius), myliu tolimas 
žvaigždes, saulę, mėnulį, audrą 
ir viską, kas neparasta, kas 
linksmina ir vilioja.

—O ką labiausia mylite, — 
nepalioviau aš klausęs.

—Suderinimą Mišo to žmo
gaus sieloje — meilę, karštą ir 
beprasmė meile, kuomet viskas 
susimaišo, kuomet kalbi ir dre-

Tai jau jums čia, — prabi
lo ji ir patikimai nusišypsojo. 
Aš prispaudžiau jos karšti} ran
ką prie lupų.

Jau einant traukiniui aš nu
šokau. Pilnos, svajoj raičios jos 

I akys žibėjo, įkaitusiame veiduke 
I vis dar tebežaidė žavčjanti ma
loni šypsena, o vejas kudono jos 
geltonus plaukus. ..

A #

Tas nepaprastas susitikimas, 
greičiau į sapną panašus musų 
nepasitikėjimo, išnaudojimo, 
melo, veidmainystes gadynė
je padarė man nepaprasto į- 
spud.žio. Ar aš .galėjau kada 
nors tikėtis, kąd su manim įvyks 
toks prietikis. Šmotuką# gyve
nimo, laimės atskala. Netikėtai 
susitikova ir urnai išsiskyrė,va... 
Ant visados, nežinodami! net 

zvĮens kito vardo... Bet tą trum
pą momentą, aistros pagautu, 
mudu buvova laimlingu, mudu 
tikrai mylėjova. Taip iš įvąirių 
keistų ir netikėtų dalykų susi
daro ir žmogaus gyvenimas.

—Brodiaga.

(Smuikus intermedija)

Ūgy j u mus
Tie trys sūnus
Tapo vyrai spartus—

, Trys kvazokai—**) > .
Trys šizokai
Samurajų kartos.

lt pamilo .
Jie prakiliai
Japonę Nipouę— 
Duktę Dzavo— 
F ukidzavo— 
Fukidzav-Jukonio.

Bet nenori
Jų Niponė, /
Myli ji Kanorį—
Sūnų Aro— 
Fudzivaro^— " 
Tokutarę-Norio.

Tam nubudę,
Nusižudė
Trys jauni japonai 
Garbus: šachas 
Ir šarachas 
O paskui Šaronis;

Charakiri
Darant mirė
Sūnus kiltų ponų:
Sipos, Jako, 
Dripos, Drako, 
Ponės ir Cironio...

\ 1Trijų Japoną”.*) Dalis fabulos paimta iš
**) Kvazokų-šizokų—Japonijos bajorijos (samurajų) luomas.

rusų

Musų vyrai neįvąrtjfftV musų:
tuo tikslu mes turime eiti prie 
kitų. ' f -ju

Nepasitenkinimas yra pirmas 
progreso žingsnis kaip vienam 
žmogui, taip ir visai tautai.

Nieko nėra puikesnio, kaip 
užmiršti, arba būti užmirštam.

H*
Moterys sugadina kiekvieną 

romansą, bandydamos jį amži
nai tęsti.

Pianai

Pianai 
Victrolos

• Parduodami lengvais 
išmokėjimais

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

LIETUVIŠKŲ 
REKORDŲ

Atsiųskite money orderį ir mes 
prisiusime jums viską ką užsisa- 
kysit apmokėtu ekspresu.

Prašykit katalogo.

Atdara kiekvieną vakarą

Roseland Music Shop
' 1-1'146 Michigan Avė.

Phone Pullman 0947 \ Chicagu. UI.

mokslo' ' Daugybė geriausių knygų 
istorijos, eilių-dainų, apysakų-rvoma

/ nų-pasakų, dailės, juokų —
krautos Margerio Knygyne

Tik mes duodame tikrą bargeną, nes par- 
duodamė knygas už pusę kainos.
x Tik musų knygyne „yra be ve ik visos
X knygos puikiai apdarytos.

Naują knygų kataliogę vi*
Šiems prisiunčiame dykai.

MARGERIO
knygynas

/ | 2023 St. P,aul,A'e.,:
%A < ( CIIICAGO, 11,L.

PROTO CMLZlDfll
KURIE ĮSIGYJA MOKSLĄ NAMIE. 

KNYGAS BESKAITYDAMI

Garsinkities “Naujienosen

s KODflL JUS TURITE ATLANKYTI

Field Muzeįų
; NATURALES istorijos

Jis yra didelės apsišvietimo vertes ir labai žingeidus dalykas.
Jus pasipažinsite su pasauliu kurianje jus gyvenate. Field Muzėjus 

j turi didžiuusj rinkinį istorinių ir Žmonijos nuveiktų darbų; žvėrių ir 
augalų, medžių ir žemės geologiškų iškasenų.

«• Užauga Dykai Nedėliomis
Utarninkais ir subatomis atdara nuo 10 iki 5 vai. vakare.

Šie yra didžiausi departmentai: ‘ ,
ETNOLOGIJOS—Gyvenimas ir papročiai įvairių žmonių, senovūje’ir 

kaip jie gyvena šiandien,
ZOOLOGIJOS—Žvėrys, paukščiai, žuvys, Šliaužia!, vabalai visų ša

lių naturalėse grupėse ir pozose.
■ BOTANIKOS— Įvairus augmenys, jų produktai ir jų abelna verte. I

i . Ųrąži j>alė^‘!Aųgmenų Gyvenimo”. ‘ J j
GEOLOJIIJOS- Mineralų, ki’ystalų, meteorų ii^žinR* iilžin natūralių į 

,.f«lalykų- Prieš istoriniai žvči-ys ir prieš istorini/ 
p :c' 300)000,000 metų gyvenimas. /

BRAl^GAKMENilAl.IR ŽEMČIUGAl^Rinkinys brangakmeny ir žem 
a•,■ ” Čiugų senovės ir dabartiniu laiku.i

NURODYMAS—Gatvekariais, elevatoriais ir automobiliais iki Roo-
{ sevelt Road ir Micnigan Avė.1

iŠ"” i —, . ___Jj
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NELAIMĖS INDUSTRIJOJE

Vėžys-Civilizacijos Liga
Paskutiniais keliais desėtkais 

metų pradėta pastebėti didelis 
mii tingumas nuo vėžio. Kai ku
riose vietose senesni 35 metų 
amžiaus žmonės miršta daugiau 
nuo vėžio, negu bile kurios ki
tos ligos. Reikia pasakyti, kaė 
vėžys yra suaugusių liga. Vaikai 
ir jaunuoliai labai retai vėžiu

Kova su vėžiu yra viena svar
biausių civilizuoto pasaulio pro
blemų.
metų, sako Dr. Franka* L. 
man, mirtingumas nuo vėžio 
proporcingai pasidvigubina.

Konservatyviu apskaitymu 
Jungtinėse Valstijose kas metai 
nuo vėžio miršta 100,000 žmo
nių. Tačiau yra pagrindo ma
nyti^ jog tikras mirimų skai
čius siekia iki 120,000. O tai 
todėl, kad provincijoje be ata- 

• tinkamų mokslo priemonių yra 
gan sunku nustatyti 
mirties priežastį.

Vėžio prasiplatinimas įvai
ruoja. Kai kurios vietos teisin
gai yra vadinamos “vėžio cen
trais’’, Iš miestų, kur vėžys yra 
prasiplatinęs, galima paminėti 
Albany, N. Y.; San Diego, Sal.j 
San Francisco, Boston, Cincinna- 
ti, Rhode Island,
VVashington ir Springfield, 
Visuose tuose 
porcingai imant, 
ta 25% daugiau

Kas keturios dėsi

tik rują

Spręsti apie tos knygos vertę 
aš nesiimu. Patys vėžio ligos 
specialistai Barker’o teoriją į- 
vertina gan skirtingai. Vieni 
giria, kiti peikia. Paliekant 
tuos ginčus šalyje, mums visgi 
bus ne pro šalį nors dalinai su 
Barker’o knygos turiniu susipa
žinti. t r

Per visą Barker’o knygą rau
donu siulu eina ta nuomonė, 
jog vėžys pareina nuo vitaminų 
trukumo maiste ir užsinuodiji- 
m o.

Skaitytojai, Jur būt, prisime
na, jog vitaminai yra cheminiai 
junginiai, kurių tikroji sudėtis 
dar nėra patirta. Reika pasaky
ti jog vitaminų yra kelių rųšių: 
vitaminas A, vitaminas B., vita
minas C ir vitaminas D. Jų ran
dame įvairiuose maisto produk
tuose. Daugiausia yra žinoma 
apie vitaminą A (kurio daug 
randasi piene, svieste ir ypač 
trešku jaknų riebaluose) ir vi
taminą C. Kaipo taisyklė, žmo
nės daugiau 'maitinasi tokiu 
maistu, kur randasi šiek tiek 
vitamino A, bet labai nedaug vi
tamino C. 
C randasi 
se.

Barker,
tikos daviniais, 
vėžiu daugiausia serga ten, kur 
esti “vitaminų badas”, t. y. kur 
žmonės negauna pakankamai vi? 
laminu.

Svarbi priežastis vėžiui taip
gi yra vidurių sukietėjimas.1 
žmonės nuodija savo sistemą 
visokiais “liuosuotojais”, sako 
3arker, ir galų gale susilaukia

Daugiausia vitamino 
daržovėse ir vaisiuo-

pasiremdamas statis- 
įrodinėja, jog

Spokame, 
UI. 

miestuose, pro- 
nuo vėžio mirš- 

žmonių, negu

kol kas negali- 
atsakvmas. Oma duoti tikras 

tame ir yra visas blogumas. Iki 
šiol mokslininkams nepasisekė 
surasti tikrosios vėžio ligos 
priežasties, (ii nežiūrint priežas
ties sunku ir pati liga, gydyti. ,

II

vėžio.
Išvada iš to tokia: 

nes pradės daugiau 
<reipti ‘į maistą, tai 
mas nuo vėžio žymiai

Tokia tai Barker’o

jeigu žmo- 
dėmesia 

mirtingu- 
sumažės. 
nuomonė.

tokiame atvėjuje nuo daktaro 
sumanumo ir patyrimo pilnai 

'priklauso žmogaus gyvastis.
Vėžys gali įsimesti į bile vie

ną kūno dalį. Vienok jo vysty-
_ v . Imasi spartumas yra ne vieno-nnyje nemažas jų skaičius ser-i.

. -y- idas. ♦ga burnos vėžiu. .. . , n , ,’
Darbininkai, kurie dirba prie! A,bena‘ kulbant’ «era tlk^ 

anilinių dažų, gan dažnai apser- ^^'‘omų apsisaugoti nuo vėžio. 
«a ypatingu pūslės vėžiu. Nuo!,Vlenok skalctui butų 
nuolatinio čiupinėjimo anglies .'1™ z<mlal ^mažinti,jeigu gy- 
dirbinių darbininkai apserga 
odos vėžiu. ' į

Tomis vėžio pušimis serga tik j 
prie aukščiau minėtų darbų dir-1 
bantys darbininkai. Tuo budu irj 
priežastis yra žinoma. Vienok 
tenka pasakyti, jog didelė dau
guma tų darbininkų visgi neser
ga vėžiu. O tai reiškia, jog su
sirgti gali tas 
kūnas neturi 
ros prieš vėžį.

žmogus, kurio 
reikiamos ;

dymas butų laiku pradėtas. Dau
gelyje atvejų sergantys vėžiu 
pąsiduoda operacijai tik tada, 
kai liga yra pasiekusi to laips
nio, kuomet jos išgydymas pasi
daro labai abejotinas-.

Publikoje vis dar' žymiame 
laipsnyje tebevyrauja trys svei
katingumo priešai: tamsumas, 
bailumas ir apatija., Operacijos 
baimė priveda tūkstančius ligo-

Dr. Hoffman, kuris skaitoma 
vienu didžiausių vėžio ligos ži
novų šioje šalyje, sako, jog ‘bu
tų netikslu ieškoti vienos ku
rios nors priežasties vėžio ligai 
išaiškinti. Vėžį pagimdo ne 
viena, bet kelios priežastys.

Perdaug didelis tabako rūky
mas prirengia diivą (ir net 
tankiai yra tiesiogine priežasti
mi) gerklės vėžiui. Vienok var
gu bau rūkymas bąli būti prie
žastimi vėžio kitose kimo daly- 

jpratimas valgyti 
erzinantį maistą 

prie įsimetimo vė- 
Tuo budu kiekvie- 

reikia ieškoti

se. Blogas

gali privesti 
žio į skilvį, 
nai vėžio rūšiai 
skirtingos priežasties.

Vienok reikia pasakyti, kad 
nuolatiniai erzinimai (tabako 
rūkymas, valgymas karšto mais
to,etc.) vienos kurios nors kūno 
vietos tik tada gali vėžį pagim
dyti, kuomet kūnas neturi rei
kiamos atsparos prieš tą ligą. 
Yra žmonių, kurie visą savo 
amžių ruko pypkę, o vienok ne- 
apserga lupos vėžiu. Kai kurie 
mokslininkai tad ir mano, jog 
vėžiu apsergfa tik: tie žmones, 
kuriu dėl netinkamo maisto mi
tybos organai yra pairę. Ypač 
didelis tos nuomonės šalininkas 
yra Sir Arbuthnot Lane.

žmogaus sistemą galima pri
lyginti prie namų. Jeigu namai 
yra tinkamai prižiuriami ir vis
kas tvarkoje sudėta, tai nėra 
didelio gaisro pavojaus. Vienok 
jeigu popieriai ir kiti degami 
dalykai be tvarkos yra išmėtyti, 
tai gaisro pavojus namams pasi
daro labai didelis.

• III

anglasPrieš keletą v savaičių
J..Olis Barker\išleido labai įdo
mią knygą vardu “Cancer: How 
lt Is Caused, How It Can Be 
Prevented”.

IV
Pradžioje vėžys pradeda 

augti kurioje nors vienoje kūno 
dalyje. Ir jeigu tąsyk ligonis 
kreipiasi į gerą daktarą, tai be
veik visuomet pasiseka vėžys pa
šalinti. Tačiau jeigu leidžiama 
vėžiui įsisenėti ir į kitas kimo 
dalis persimesti, tai liga pasida
ro nebepagydoma.

Nelaimei, pradžioje vėžys ne
daro jokių nesmagumų. Auga 
, is sau pamažėl, bet žmogus ne- 
jauėi;, .mkio skt.csmo. Ač i tam, 
daug 4 ' a ligonių pradžioj-* ne
priduoda vėžiui didelės reikš
mės ir laukia tol, kol liga įsišak- 
nėja ir sunkiai bepasidroda gy
dymui. Kita bėda yra ta, jog 
vėžys tankiai įsimeta j vidurius 
: ?• todėl sunkiai tėra pastebia- 
mas.

Daug visokių raštų yrą prira-* 
syta kai dėl to, kaip pažinti pir
muosius vėžio simptomus. Bet 
trumpai sakant, jeigu pusam
žis žmogus pradeda jausti ku
rioje nors kimo dalyje nenor
malumą, tai jam geriausia tuoj 
<reiptis j patyrusį daktarą. Ypač 
patartina tai daryti tiems, ku
lių viduriai nėra tvarkoje.

Įdomu pastebėti, kad ahelnai 
manoma, jog vėžys yra labiau 
jfrasiplatinęs tarp turtuolių. 
Laukiniai žmonas, kurie veda 
pirmykštį gyvenimą, beveik vi
sai vėžiu neserga. Bet kuomet 
jie pradeda civilizuotų žmonių 
gyvenimą gyventi, jie taip jau 
lengvai vėžiu apserga, kaip ir 
baltodžiai. štai kodėl vėžys* ir 
vadinama civilizacijos liga.

Vienok reikia pasakyti, jog 
laukiniai žmonės irgi' serga vė
žiu, kuomet jie pradeda prakti
kuoti tam tikrus papročius.f Sa
kysime, Pietų Indijoje, tenykš
čiai gyventojai yra įpratę nuo
lat kramtyti betelio riešutus.
Tai, žinoma, erzina burną. Pada- gerą ir sąžiningą daktarą. Nes

Nemalonu žymėti tas faktas, 
sako Dr. Hoffman, kad vėžio ty
rinėtojai nesusitaiko tarp savęs. 
Vienhs tyrinėtojų-rašo, jog žmo
nės pilnai gali laikytis dabarti
nių gyveninio papročių, nesibi
jodami didesnio vėžio prasiplati
nimo. Tuo tarpu skaitlinės ro
do, jog dėl taip vadinamų civili
zuoto gyvenimo papročių vėžys 
neįmanomu spartumu plečiasi.

Statistika rodo, jog iš visų 
mirčių nuo vėžio 37% miršta 
nuo jaknų ir skilvio vėžio, žarnų 
ir kitų vidurinių 
miršta 
daugiau 
mirčių 
nuo mitybos organų pa
krikimo. O tuos organus la
biausia pakrikdo civilizuoto gy
venimo papročiai. Krūčių vėžiu 
kas metai miršta penki tūkstan
čiai suvirsimi moterų. Odos 
vėžiu miršta apie 3,000 žmonių. 
Tarp moterų ypač didelį skaičių 
sudaro lyties organų vėžys. Tos 
rųšies vėžiu kas metai miršta 
apie penkiolika tūkstančių mo
terų.

įdomu bus pastebėti tai, kad 
krūčių ir lyties organų vėžys 
yla labiau prasiplatinęs tarp 
nevedusių moterų'

Paprastai pastebiama dviejų 
ryšių vėžys: karsiiioma ir sar
koma. Ypač pavojinga yra sar
koma, kuri paliečia kaulus ir 
šiaip visą kūną.* Jis labai sun
kiai tepasiduoda gydyti. Laimė 
dar, kad ji nėra labai prasiplati
nusi (ji sudaro tik 5%. visų mir
čių nuo vėžio).

Gan didelis skaičius miršta 
nuo burnos, lupų ir veido vėžio. 
Ir tai nežiūrint to, kad tos rų- 
šys pradžioje galima pagydyti. 
Bet žmonės dėl savo apsileidimo 
paprastai laukia tol kol liga pa
sidaro nebegydoma.

VI
Pastaruoju laiku, sako Dr. 

Hoffman, atsirado • nepaprastai 
daug visokių gydymo būdų. Vi
sokie šarlatanai 
nių tamsumu ir 
nuvaro į kapus.

Tiesa, kartais 
bėtinų atsitikimų. Gydomas vi
sokiais “stebuklingais budais” 
ligonis ima ir pasveiksta. Tokie 
ut»itikiinui j£un sunku suprasti. 
Bet tai todėl, kad apie vėžį dar 

toli gražu neviskas tėra žinoma.
Tačiau tyrinėjimai rodo, jog 

vėžys nėra limpama ligo. Negali
ma taipgi vėžio ir paveldėti. 
Nors, tiesa, tankiai pasitaiko, 
jog kai kurios šeimos yra labai 
linkusios vėžiu* sirgti. Bet tai 
gal vyriausia pareino nuo vieno- 
kiį gyvenimo papročių.

Geriausias gydymo būdas yra 
operacija. Kai kuriuose atve
juose gan sėkmingai vėžys gy- 
dopia' pagąlba‘X-spindulių,ir ra
di j ils ’ (radiihri’o). Bet gerų re
zultatų tesusilaukiama tik tada, 
kai vėžys nėra užsisenėjęs. Ne 
pro šalį bus pastebėti ir tai, jog 
sergant vėžiu reikia pasirinkti

nių prie tokio stovio, kuomet, ir 
geriausias daktaras nieko nebe
gali padaryti.

Tačiau reikia bijotis tik vieno 
dalyko - tai užsendinimo vėžio. 
Pradžioje ligos geras • chirurgas 
tikrai gali ligonį nuo mirties iš
gelbėti.

Tai toki maž daug’ yra Dr. 
Hoffman’p nuomonė apie vėžį. 
Trumpoje ateityje tilps straips
nis apie herojiiigą daktarą, ku
ris pats sirgdamas nepagydomu 
vėžiu, pašventė savo gyvenimą 
kovai su ta baisia liga, išrasda
mas naujų būdų liežuvio ir vidu
rių vėžio gydymui.

se, kurių sienos buvo įvairių 
spalvų. Pasirodė, kad jurų kiau
laitės geriausia augo narvelyje, 
kurio sienos buvo melsvos spal
vos. Paskui sekė baltomis sie
nomis narvelis. T'amsiai raudo
na ir juodą spalva 
esanti blogiausia — tų 
naivėliuose gyvūnėliai 
šia teaugo.

Tie Dr. Gardner’o 
kaip tik supuola su prieš kiek 
laiko paskelbtais ' profesorių 
Hess ir Steenbock pranešimais. 
Tiedu jnokslininku paskelbė, 
kad saulės spinduliai ir ultra-i 
fioletinė sviesa gydo anglišką li
gą (vaikų liga, kuri iškraipo 
kaulus).

Apie spalvų veikimą į žmo
gaus gyvenimą kol kas dar ma
žai tėra žinoma. Tačiau jau ne 
vieno yra patirta, jog tamsios 
spalvos blogai atsiliepia į žmo
gų. Kai kurie net tvirtina, jog 
daug nesusipratimų šeimose į- 
vyksta todėl, kad jos gyvena to
kiuose kambariuose, kurių sie
nos yra tamsios spalvos.

Vėliausių laikų tyrinėjimai 
rodo, jog tie tvirtinimai nėra 
be pamato. V;ienok teks* dar ne
mažai padirbėti, kol įvairių spal
vų veikimo klausimas į žmogų 
bus pilnai išaiškintas.

pasirodė 
spalvų 

mažiau-

tyrimai

Padarė kokainą
14%.

kaip 
nuo 

mitybos
O tuos

i organų vėžiu
Tuo budu 
pusė •» visų 

vėžio pareina

naudojasi žnio
be laiko juos

pasitaiko ste-

Lapy persimainymas 
ir kritimas

Pranešama, kad garsus Berli- 
rio chemikas, prof. Richard 
Wiljstaetter, padaręs laboratori
joje dirbtinį kokainą. Jam pasi-

sekę surasti trys budai kokaino 
alkaloidui padaryti. Vienas jo 

z padarytųjų junginių tapo pava
dintas “psikainas” ir visais 
žvilgsniais galįs pavaduoti ko
kainą. Sintetinio junginio su
dėtis esanti toki pat, kaip ko
kaino, tik optiniai tas junginys* 
veikia kiek skirtingai.

Iki šiol kokainas buvo daro
mas iš lapų koka medžio, kuris 
auga Pietų Amerikoje. Tuo bu- 
du padaryti kokainas gan bran

giai atsieidayb. štai kodėl jo 
svaras kainuodavo $100. Prof. 
Willstaetter’o budu kokainas vi
sai pigiai galima padaryti. Ko
kainas yra gan plačiai naudoja
mas medicinoj. Tad prof. Will- 
staetter’o išradimas yra nepa
prastai svarbus.

Kas metai tūkstančiai žmonių 
praranda savo gyvastis be
dirbdami įvairiose industrįjojse. 
Ir tų nelaimingų .atsitikimų 
skaičius nuolat didėja. 1923 m. 
devyniose Amerikos valstijose 
įvyko 500,0(K) nelaimingų atsi- 
tkimų. Visose gi ■ Jungtinėse 
Valstijose nelaimingų atsitiki
mų buvo apie 3,000,000. Iš to 
skaičiaus 23,000 baigėsi mirti
mi ir 115,000 invalidizmu. ;Tos 
nelaimės atneša šaliai mažiau
sia $1,000,000,000 nuostolių.

GARVEŽIŲ AMŽIUS

POŽEMINĖ UPĖ

■ tapo 
kur ja i

Savoy po kalnu Blanc 
surasta požeminė upė, 1 
duota vardas Eauxbelles. 
iama, kad iš los upės 
daugelis Šveicarijos, Vokietijos 
ir Austrijos upių.

išteka

KRUTAMŲJŲ PAVEIKSLŲ 
FILMOS

Kas melai kino teatrams ^pa
daroma tiek filmų, jyg’”jomis 
butų galima apsiausti žemę aš
tuonis kartus. ,

Kaip ilgai išlaiko garvežiai? 
Pennsylvanijos gelžk-elių vidu
tiniškas garvežio amžius yra 
29 metai ir 3 mėnesiai, o Chi
cago, Milvvaukee & Si. Paul-į 
35 metai ir du mėnesiai. 1870 
m. pasažierinių traukinių gar
vežiai sverdavo 66,000 svarų, cį 
1920 m. 280,000 svarų. 187$ 
m. prekiniai garvežiai sverdaU 
vo vidutiniškai 90,000 svarų, 6 
1920 m. padaryti prekiniai gar
vežiai sveria iki 320,000 svarų.

Jau- atėjo Kultūros 
No. 9. 

Kaina 30c. 
Gaukite Naujienose 
1739 S. HalstecŲSt.

■■■■■ .. .................. 1 I* ii *

Ruduo. Lapai nuo medžių 
pradeda kristi. Dar praeis kiek 
laiko, ir susilauksime sniego.

Tačiau žiūrint rudenį į gelto
nus bei rusvus medžių lapus ne 
vienas gal užsiduoda sau klausi
mą: kodėl lapai permaino spaP 
vą, kodėl, ant galo, krinta?

Visų pirma reikia pasakyti, 
kad ne nuo.visų medžių lapai 
krinta. Beržai ir klevai gan an
ksti praranda savo lapus. Tuo 
tarpu ant ąžuolų ir žiemą tan
kiai galima užtikti lapų.

Daugelis negali sau išaiškinti, 
kodėl žali lapai rudenį staiga at* 
s i maino ir išvirsta geltonais ar-! 
ba rausvais. Dalykas labai pa-1 
prastas. Geltona arba rusva 
spalva visuomet buvo lapuose. 
Vienok tų spalvų nabuyo ga
lima pastebėti todėl, kad vasaros 
metu lapuose susikrauna nema-i 
žai žaliojo pigmento (chlorofi
lo), kuris ir nustelbia visas ki
tas spalvas. Gi rudenį, kuomet 
chlorofilas pranyksta, 
kia kitos spalvos.

Dabar kai dėl’ lapų 
Kai kurie mano, jog 
veikia rudeniniai

AR MANOTE
VAŽIUOT

pasireiš

. •NAMUOSNA
ANT KALĖDŲ

SPECIALŲ DIDELĖ
KALĖDŲ

EKSKURSIJĄ
Rengia musų Linija 

po užveizdą savo 
locno atstovo

Laivu “ESTONIA”
3 Gruodžio 1924

11 vai. ryto
Nu važiuosit stačiai i Baltijos Jū
rių Portą kur persesit ir be vargo 
.vandeniu už

keliolikos valandų
I KLAIPĖDA ATVYKSIT

Parankiausia Linija į Klaipėdą
Visu Keliu Vandeniu

KITI IŠPLAUKIMAI:
Laivas “Lituania”,....... Lapkr.

kritimo.' 
lapus pa

šalėjai ir jie 
todėl krinta. Bet tikrenybėje 
nėra taip. Akylus žmonės gali 
pastebėti, jog rudeniop lapo sta
garas pradeda atsiskirti nuo ša
kos. Atsiskyrimas nuolat didė
ja. Ant galo, lapas nebegauna 
maisto. Tada tai jis pradeda 
džiūti. Praeina dar kiek laiko 
ir lapo stagaras visai silpnai be
silaiko ant šakos. Taip - daly
kams esant, pakanka pūstelėti 
kiek stipresniam -vėjui, kaip la- 
pas ir atsiskiria nuo mėlžio.

Toks tai yra lapų persimainy?- 
nio ir kritimo procesas.

Melsva spalva skatina 
auginimų

Jauni gyvūnai ir vaikai auga 
sparčiau tokiuose •kambariuose, 
kur sienos yra melsvos tarba 
šviesios spalvos.

Prie tokios išvados priėjo <Dr. • 
H. A. Gardner, Paint jyiahufac* 
turers Ąssociation laboratorijos 
direktorius. Jisai darė eksperi
mentus su jurų kiaulaitėmis. 
Kiaulaites jis augino narveliuo-

12 
Kitoms .žinioms ir prekėms kreip
kitės prie musų paskirtų agentų.

Baltic America Line
120 N. La Šalie St., Chicago, III.
9 Broadvvay New York, N. Y.
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ARČIAUSIAI PRIE ŠIRDIES KIEKVIENO ZMO 
. GAUS YRA JO PATIES ŠEIMYNA

CUNARD
Lietuviai važiuojanti Lietuvon 

svečiuosna neilgesniam laikui kai 
metams ,galės grįžti Amerikon ne- 
atsi žvelgiant j kvptą.

Į LIETUVĄ

trumpiausiu laiku, kas Seredą, tre
jais ekspreso laivais 
BERENGARIA AQUITANIA

MAURETANIA
(per Uherbourgą ar Southamptoną) 

—o—
Ii Lietuvos į Ameriką

JEI manote parsitraukti gimines 
iš Lietuvos, vietas užsakykit da
bar. Musų ofisas Lietuvoje suteiks 
jiems pagelbą ir rodą. Visi trečios 
klesos keleiviai turi atskirus kam
barius, kuogeriausias švarumas ir 
maistas. Smulk- 
menų klauskis vie | 
tos agento arba t

CUNARD LINE
140 N. Dearborn St., Chicago, Iii.

■ ■ ■ V - .................................... ............................................ ....
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Todvi tikslas kiekvieno musų yra pagalvoti iš anksto apie tai, 
kad musų Šeimyna nekentėtų nedateklių.

Pervėlu yra lųislyti apie apsisaugojimą, kuomet jau ateina liga. 
Reikia apie tai pagalvoti dabar, kuomet esate sveikas ir apsau
goti save geroje ir atsakomingoje apdraudos kompanijoje, kaip 

PROVIDERS LIFE.
šeimynos tėvas negali būti lengvatikis ir gyventi diena iš dienos 
be tikslo. O jei iki šiol dar neturite jokios šeimynos, tai gyveni- 

turite kokį nors tikslu, turito ką nors artimą, kam norėtumėt 
po mirčiai turtaj palikti.

ADsi(lraWiino dokumentus galite gauti pagal jūsų išgalę ir norą 
iš vienos didžiausių apdraudos kompanijų, PROVIDERS LIFE. 
PASTABA: Turime dar keletą vietų dėl vyrų ir merginų, ku
rie gali tapti kaipo agentai MICH1GĄN, 0MI0 ir ILLINOIS. 
Patyrimas nereikalingas. Išmokinsime jumis, kaip per keletą 
valandą’, vakarais arba subatoje po pietų, uždiibti daugiau pi
nigų iiuošimčiais, negu uždirbate per visą dieną .kur nors dirb
damas. Taipgi reikia agentų visair? laikui. Apsidraudimų yra 
didelis reikalavimas, kuri yra didžiausia žmonių apsauga. Atei
kite kuomet dieną nuo 9 vai. iki. 12, arba rašykite

PROVIDERS LIFE ASSURANGE COMPANY
Didysis^Ofisas 1530 N. Robey Street, 

CHICAGO, ILLINOIS z *
* SKVR1A1

U06 Century Buildmg, 
CLEVELAND, OHIO. 
Vedėjas T. P. Gajeuski 
620 Nichoias Bldg., 
TOLEDO, OHIO.1 
Vedėjas J. Rorecki.

454 Bouk Bldg., 
į DKI ROIT, MICHJGAN.

Vedėjas A. Keska. L
Rm. 10 Viclbr Bldg. 
225 Collinsvhle Avė.
E. ST. LOU1S, ILL. 
Vedėjas J. Gorsk.
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Plunksnos 
Purslai

šiomis dienomis Kalifornijo
je numirė f rūktų magnatas 
John Pogors.

Peikia manyti, kad neprisieis 
rinkti aukas našliai... to frukto.

Tautų Lyga spręs Mekos 
ginčų. O Mekoj, kaip žinia, 
randasi Mahometo kaulai.

Stebėtina, kaip ta Lyga mė
gsta visa, kas atsiduoda... lavų- 
nu.

Rusų archeologas Kozlovas 
surado Mongolijoj senovės ca
ro kapą.

O tai ar nesustiprins rusų 
monarchistų pozicijas?

♦ ♦ * .

Japonijoje vėl šaudo darbi
ninkus.

Kaip stebėtinai greit ta ša
lis... civi lizuoja si.
• ♦ *♦

Ne\v York o teisėjas pareiš
kė, jog už greitą važiavimą nu
sikaltusius reikėsią siųsti j pa
mišėlių ndmus.

Vadinasi, Coolidge ir Hughes 
normahškiausi žmonės.. Jų
dviejų valdžios vežimas nė iš 
vietos nejuda.

♦ **
Viena moteris patraukė mė

sininką j teismą už tai, kad 
pastarasis pardavė jai vištą su 
viena koja.

'lai nepraktiška moteris! 
Višta su viena koja yra didelė 
retenybė ir turėtų būti labai 
brangi.

*

Marijonų organas pyksta, 
kam laisvamaniai giriasi sa
vivaldybių rinkimų laimėjimu 
Lietuvoj.

Kokie jie besarmačiai! Sa
kysime, Kaune socialdemokra
tai laimėjo <S vietas, o pirma 
jie turėjo tik 1. Nežiūrint i 
tai, jie visgi drįsta tvirtinti, kad 
jie... laimėjo. 

* *
*

“Vienybes” pa trintai surado, 
kad kiniečiai padaro labai ge
rus vyrus.

Tik tiek! Matomai, ir kinie
čiai dar neišmoko padaryti... 
labai geras moteris.

• * **
Chicagos bolševikėlių ilga

kaklis draugas giriasi, kad jis 
išblaškysiąs visus socialistus.

Kad kiaulė ragus turėtų, tai 
ji visą svietą išbadytų.

Mugėje
Prie saulčžoliti pardavėjos 

prieina papirosų pardavėjas.
Teta Agafija. A teta Agafija! 

Ar girdėjai, kas laikraščiuose 
rašoma? J mėnulį bandys lėkti.

—Nemetyok! «
—Tikrą tiesą sakau. Ame

rikoje dirba tokią rakietą, kuri 
svers apie 40 pūdų.

—Vėl atėjai šposus krėsti?
Nejaugi to negirdėjai ? O 

dar sostinėje gyvena!
—Bet ar tai galimas daiktas, 

kad rakieta į mėnulį lėktų?
—O prie jos uodegos bus šū

viai pritaisyti. Pūkštelės kartą 
—pasikels į padanges, pūkštelės 
antrą kartą — dar aukščiau— 
nulėks; išviso bus septyni šū
viai, o paskui jau mėnulis pri
trauks. 0 mokslininkai pro 
žiūronus žiūrės. Gi kuomet ra
kieta mėnulį pasieks, tai ji už
sižiebs, kaip degtukas. Paskui 
paleis rakietą ir su žmonėmis.

—Koks gi kvailys lėks?
—Privers lėkti. Vjsus nedar

bininkus—buržujus, pirklius — 
susodins į rakietą. Pavyzdžiui, 
tokius elęmenttis, kaip tu.

—Ak tu, niekše prakeiktasis.* 
šąlu, šąlu, vandeniu ir duona 
maitinuosi. O tu: tave irgi.

- Aš tik taip sau, pavyzdžiui.
—Pasirink geresni pavyzdį, 

pabasta niekingasis.
—Tu, teta, nerėkusi pasiklau

syk, kas toliau. O jeigu paleisti 
rakietą išilgai, tai ji suksis 
apie žemę. Įrengus ant rakietos 
prožektorius, bus galima šaltus 
kraštus šildyti. Kur žiema, — 
atsukai prožektorius, o kur šilta, 
—tai šešėlį bus galima padaryti.

Tuščias dalykas. 0 kas pro
žektorių operuos?

—Na gi, nužiūrimus asmenis 
į rakietą sodins, visokius spe
kuliantus. Pavyzdžiui, tave.

—Ak tu, velnias raguotasis. 
Kišenvagi! Tau tik po ttamva- 
jus landyti. Aš tau tuoj akis 
išdraskysiu.

PASIUTĘS VOKIETIS ARBA
MELAGYSTĖ PER VISĄ

PILVĄ

SUMANUS PRIEŠAS

Motina. — Vincuk, kodėl 
tu nupiešei šunį be uodegos?

Vincuk a s. — šuo turi uo
degą, tik jis tą uodėgą laiko 
prispaudęs. i

Brangenybė

—Ko taip susirūpinęs ponas 
Kukas ? \

—Brangenybė jį kamuoja: 
nuolat jis gauna sąskaitas už 
maliavas ir tepalus.

—Namų maliavojimui ?
—Ne, dukterų.

LAIMĖJO „

Du negru lošia pokerį. Pir
mas negras įsikarščiavęs.

—Mano pinigai. Aš turiu tris 
tužus!

—Palauk biskį. AŠ Sumušiu 
tavo tris tūzus. Aš turiu dvi de- 
vinaki ir britvą, — atsako ant
ras negras.

MODERNIŠKI VAIKAI

I) u k t ė. — Mama, kaip ilgai 
tu gyvenai su tėvu?

Motina. — Dešimtį metų.
D u k t ė. — Ar tu negalėjai 

surasti gerą advokatą, kad grei
čiau išsiskyrus?

Pigiai

Jis.—Aš daviau jūsų broliui 
dešimtuką, kad jis nepasakotų, 
kaip mudu bučiavomės.

Ji—Pigiąi. Iš kitų jis ima po 
pusę dolerio.

NESUPRATO

—Gerbiamasai, jus ant mano 
skrybėlės atsisėdote.

—0 ką, ar jus jau rengiatės 
eiti ?

KEISTENYBĖ f
—Senovėje žmonės nežinojo 

“viskės”.
—Nejaugi?
—Aš tatai tikrai žinau.
-—Jeigu taip, tai kodėl dakta

rai “visker” receptus rašo seno
vės lotynų kalba.

NIEKO NEREIŠKIA

-Na, kaip susitvarkėte, — 
kiek pragyvenate?

Savaitės pragyvenimas 
man atsieina apie pusantro 
šimte* dolerių.

Štai kaip! Matomai, daug 
uždirbate?

—Tai nieko nereiškia. AŠ už
dirbu mažiau penkių dešimčių 
dolerių savaitei, bet kodėl man 
neišleisti pusantro šimto, jei
gu randasi idiotų, kurie sko
lina.

Tūlas vokiečių laikraštis 
Miunchene išspausdino štai šito
kį anekdotą: Buvęs vyriausiu 
vokiečių kariautoju Ludenddi- 
fas nuėjęs į krautuvę nusipirkti 
mėsos. Vienrankio mėsininko 

a Ludendorfas paklausęs: ’ ‘ •.
•Į—Ką gi, dabar, tamsia, tur- 

bur niekuomet nebesutiktumei 
paaukoti kariaujant LudendOr- 
fui ranka? '

Mėsininkas užsidegęs ir suri
kęs :

—Ką 1 ? Nagi pažiūrėkit! ?
Ir bežiūrint nusikirtęs sau 

antrąją ranką...
Gal viskas būt panašu. Bet 

kaip tas vokietpalaikiš galėjo 
su nukirstąją kaire ranka paim
ti kirvį sveikąjai rankai nukirs
ti ?—Pr. brolis.

KAIP SUPRASTI
Te i s ė j a s. — Kodėl jus 

atvedėte savo vyrą pas mane?
Ji. - Ponas teisėjau, mono 

vyras tikras niekšas, jis nuolat 
mane skriaudžia. Tokiam žmo
gui negali būti vietos tarp pa
dorių žmonių, todėl aš jį ir at
vedžiau pas jus.

MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
Buk Visada Jaunas ir 

Sveikas.
Sužinok Gyvenimo Slaptybę, 

įsigyk musų aiškius, moksliškus pa
tarimus: kaip Užsilaikyti Jaunu ir 
Niekad Nesirgti. Tai tūkstančių do
lerių vertės sekretas, naudingas vi
siems: sveikiems ir sergantiems, jau
niems ir seniems. Tuojaus rašykite 
dėl informacijų.

M. D. RAMS’ON,
Box 571, Los Angeles, Calif.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
inkstų, reumatizmo, nervų mote
riškų, vyrišku ligi} ir visu ne-* 

sveikumų.
Geriausia egzaminacjja X-Ray ir Į 

eleetronie, kuomet' reikalinga.
1545 W. 47th St„

, 4, netoli Ashland Ąvę. j.
Valandos kasdien riuo K) ryta iki

3 valandai vakare.

IŠDYKĖLIO PRAŠYMAS

Motina rengiasi nubausti sa
vo Jonelį.

Jonelis. <— Mama piielo- 
ji, atidėk tai iki žieipos. Dabar 
ir be to labai šilta.

NESUPRATO

Pirkėjas. — (kreipda
masis į knygų pardavėją):

—Ar jus turite “Kapitalą”?
P a 11 d avėjas. — Aš ne* 

pardavinėčiau knygas, jeigu tu
rėčiau kapitalą.

Skausmai, 
mėšlungis,

neuralgija ir reumatiškas 
galimai negali pasirodyti, 
kur tokiuose atsitikimuo
se yra vartojamas

SEVERA’S
GOTHARDOL

Geras linimentas nuo sustin
gusių sąnarių ir raumenų, trau
kučių ir visokių kitokių skaus
mų. Gauk bonkutę šiandien.

Kaina SO ir 60 centai.

Gaunami bent aptiokoje.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

DOROTHY STYLE SHOP
3401 So. Halsted St.

PRANEŠIMAS
Visiems musų kostumeriams ir 
darugams. Mes turime pilną pa
sirinkimą šiam sezonui: kautų, 
svetelių, dresių. Geriausio mate- 
riolo ir vėliausių stylių; Taipgi 
vaikų kautai ir dreses. Musų par
davinėtojas: Marie Jocius ir Frąn- 
ces Burba .maloniai parodys jums 
musų atidarymą rudeninio išpar
davimo tavorus.

Dorothy Style Shop
>3401 So. Halsted St.

'H< IIIIH ............. ... .....................

Buk mandagus, neduok progos iš
sivystyti ligai. Tankiai šaltis pa
gauna, skauda galvą, užkietėjitrias 
vidurių, silpnos akys, nervuotas, 
jaučiasi sustingęs,* reumatiški.skau
dėjimai ir t. t. Nuo tokių apsireiš
kimų reikia būt atsargus ir atei
tyj padaro daug blogo.
Šiandie jum yra reikalinga pasi- 
rųatyt su chiroįĮraktoriu ir buk 
sveikas,.,. .

Or C Yucius, D C., Ph.C. 
2159 — 21 st St. ir Leavitt, Chicago 
Vai. nuo 10 iki 1; 5 iki 8 vai. vak.

Telefonas Roosevelt 8135 
Rezidencija Brunsvvick 4887

, ................ ■ ...... J

KAIP BŪTI SVEIKU'
Pėr daugelį me
tų žmonės ken
čia todėl, kad 
jie nežino tikro 
budo kaip išsi
gydyti. Paviz- 
džiui, jei jus 
sergate, jus pi
nate pas dakta
rą, jis duoda 
jums gyduolių 
išbandymui, po 
keleto bandymų 
jis liepia eiti 
jumis ant ope

racijos, tuomet prasideda kentėji
mas.

Jei jus sergate nuo socialių ar 
kitokių ligų, ateikite į mano ofisą. 
Aš jumis gerai išegzaminuosju ir 
bandysiu pagelbėti jums be gyduo
lių ir be operacijos.

DR. TAFT
1555 West Roosevelt Road 

Ofiso valandos nuo 9 iki 11 ryto 
Phone Canal 3457l L J

F 1 “—mM

, Rusiškos ir Turkiškos
. Maudynės

Atdaros dieną ir naktį.
Vanos, lietaus ir marių druskos 

maudynės. Ruimai ir lovos dėl 
nakvynes. Didelis prūdas dėl 
plaukymo. ,

Specialės rusiškos maudynės dėl 
moterų seredoms.

Z. S/1PERSTEIN & SONS 
Savininkai

1115-17 So. Paulina St.
Tarpe Taylor ir Roosevelt Rd.

Phone West 1511 Chicago, UI. 
>—■ i i ------ ■ >

BE PERTRAUKOS
20 metų praktikavimo 

Kuris buvo pertrauktas (iM me
tus tarnavimo Jungtinių Valsti
jų Armijoj, šiuo skelbiama, kad
Dr.George U.Lipshulch

Atidarė savo ofisą 
Kambarys 704. State-Lake Bldg. 

190 N. State S't.
Praktika bus aprubežiuota: Qy- 
necologija, Chirurgija ir Vere- 

rines ligos.
Telefonas Randolph 5380

Lietuvių Dentistas patar* 
naus geriau

Traukimą* dantų b« skauvmo 
Bridge geriausio aukso. Su mus* 
pleito’m galima valgyti kiečiausią mai 
etą. Gaiantuojama visą savo darbą, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite sav* 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Aahiand

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo 
Inkstų, pūslės ir šlapumo Ii 
O- , 1 o

privatižką gydymui kambariu
Ola atėję gauna 

geriausi Ameriko
nišką i* TA~rope- 
jišką ardy
mo. DidJlj skai
čiui žmonfą gy
domų kasdien per 
Dr. Rosi, sutei
kia progą duoti 
geriausi medikai! 
patarnavimą ' že
miausia kaina. To 
kį n.'okestj gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimai dykai.
žinokite apie save tiesą. Viaiika p* 

slaptis yru užtikrinta.
Dr. B. M. Ross,

85 So. Dearbom Street, 
kampas Dearbom ir Monroe St. 
Ciilly Building. Imkite elevatorią 

iki 6 augšto.
Trisdežimt metų toje pačioje vietoje 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 6G8 de! moterą 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki t 

vėl. vakare. Nedėlioj au< 
10 vai. ryto iki 1 vai 

. uą. Panedėlyj, seredrA* b 
aubatoje nuo 10 vmj. ryb 
iki 8 vai. vakare.

*tHNERŠfEH?

Wennersten’
Bohemian Blend

Geriausia kvapsnis 
lengviausiai prirengt 
(Virinkit 15 minutų) 

Apyniui ir salyklus 
vienam kene. Klauskit 

jūsų pardavėjo.

► LITTLE «•
I 5PINOGPAPHS

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

Tas kuris neturėjo jū
sų ligos yra pasiren-

* gęs duoti jums pata- 
rimus.
Yrą labai daug klai- 

dingų nurodymų ir 
klaidingų patarimų su
teikiama žmonėms ku
rie serga, todėl neste
bėtina, kad tiek daug 
nepasveiksta.

Jei jus sergate pasi
tarkite su Chiropractic 
ir sužinokite apie jo 
gydymo budus. Jis yra 
žmogus kuris supranta 
apie sveikatą.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chlropractor

1645 W. 47 S't.. Chicago, III.
Tel. Boulevard 7006

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną

Di. Chiropractor ir 
Akušerka 

ANIELe KAUSHILLAS
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarimas dovanai.

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951 

3252 So. Halsted St.

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą žį mėnesį gydysiu visus pa

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patj prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymai 
ligų yrą specialurnas mano viso gy
venimo^ Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

: Reumatizmas sausgėlė •
M Nesikankykite •’avęs skaus- ■ 
W mais, Reumatizmu, Sausgele, ■
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■ 

— raumenų sukimu; nes skau- ■ 
dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■ 
dažnai ant patalo paguldo.

w CAPSICO COMFOUND mo- ■
■ stis lengvai prašalina viršmi- ■ 
® nėtas Ilgas; ąiums šiandie dau- J®
■ gybe žmonių siunčia padėka- ■ 
*7 vones pasveikę. Kaina 50c per
■ paštą 55c arba dvi už $1.05. J“
■ Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 

KATOS”. augalais gydyt i es,
J kaina 50 centų. ®

s Jusliu Kulis ;
8259 South Halsted Street,

■ CHICAGO, ILL. ■
t■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

|Jus^
Galite Būti Išgydytas

Ar sergate? Mes jums pagelbė- 
> sime. Patarimas dykai ar jus čia 

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

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers

Ofisas
1112-1114 Mihvaukee Av.

Tel. Haymarket 4376
Viršui Hatterman ir Glantz Banko

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

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

jo, odos ir šlapumo ligų.

. KUOMET JUS SERGATE
Pirmutinis dalykas jus norite žinoti “Kur surasti gerą gydytoją” 

Jei jus pasuksite savo žingsnius linkui Grisvvold Medical Office, 544 
Woodward Avė., Detroit, Mieli., jus Čia surasite Atsakantį Specialistą 
kokio jums reikia, be trukdymo laiko.

Kuomet jus atlankysite Griswold Medical Office jus surasite, kad 
čia gydytojas yra labai atsargus suradime tikro diagnozo jūsų ligos; 
tai yra suradime kur ir kodėl jus sergate, šis ofisas yra prirengtas 
su mokslišliškais aparatais, taip, kad jei jus reikalaujate Kraujo Eg- 
zaminacijos, Chemiško Analyzo šlapumo, ir X-Ray Egzaminacijos, ar
ba ko nors kito jums butų reikdlinga, šis gydytojas yra prisirengęs 
patarnauti jums. Su pagelba šitų išbandymų, labaratorijos raportų ir 
jo žinojimo, jis prašalina pavojų padarymui klaidų.

(lydytojas pasakys jums kiek jis rokuos už išgydymą. Nei vienas 
neturi šalintis kas link piniginių dalykų. Kiekvienas gali gauti gydy
tojaus pagelbą ir mokėti kas savaitę arba mėnesį, taip kaip jis gali. 
Gydytojaus mokestis yra tokia maža, todėl, kad jis turi didelę prak
tiką, nei vienas sergantis neturi abejoti atlankyti jį.

Eikit pas jj ir pasveikite. Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
GRISWOLD MEDICAL OFFICE

GRISWGLD MEDICAL OFFICE, 544 Woodward A v., Detroit, Mich. 
Netoli Congress St., vienas blokas j pietus nuo City Hali

Ofiso vai. nuo 9 r. iki 8 v. v. kasdien. Nedėlioj nuo 10 r. iki 1 v. p. p.

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

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

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

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

Gydymo Biuras

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

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

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

vakare. Nedėlioj nuo JO iki 12, po piehj pagal sutartį.

Daktaras dėl vyrų 
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip ?
DR. M. G. MARTINI 
337 W. Madison St., 

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduole*

SUŽINOK TIESĄ. Wasarrnan<> ban
dymai juęų kraujo, ar mikroskopini* egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
Kuosas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit l Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Nauja* 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktika medi
cinoje ligos lig&iol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda Sitam moksliikam gydymo 
metodui. AA naudoju mano praktikoj visu* 
valiausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak
terines ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius Ir geriausius budus gydymui utsi- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų ui- 
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia į 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka aptiurėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X—RAY EGZAMINACIJA $1,
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmės 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p.- 
Sereriomis ir subatomis: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN , 
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Markct) 
Chicago. III.

Lytiškos Ligos Gali 
Būti Išgydytos

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

Dr. W. R. 
Register,

10‘J N. Dearbom 
Street.

Kiekvjeno sergančio 
žmogaus draugas. 

Mano geriausias pa
tyrimas. “Nei vieno 
dolerio nereikia mo. 
keti, kol nebus pa
sekmių.“

Gyduolės iŠskiria-

Neužginėija- 
per patyrusius 
daktarus, kurie 

mas faktas iigy- 
dirba laboratori
jose. egzaminuo- 
dymo visokių ligų 
jant kraują ir iš
tiriant per mik
roskopą, praėaii- 
nant visus klini
kos simptomus. 
Nei vienas žmo
gus nėra liuosaa 
nuo užsikrėtimų, 
bet prie dabarti
nio Žinojimo gy_ 
dymo nei vienas 
neturi sirgtu Jei 
nesate išgydyti, 
tai vien tik yra 
todėl, kad apleido 
te gydymą, arba 
buvote gydomaa 
nepatyrusių gy
dytojų, arba gy
dymas buvo labai 
trumpas. Neda- 
leiskite, kad liga 
ilgai butų jūsų 
kraujuje — išva

lykite ii: ateikite pas mane, padarysiu 
viską kas yra galima, kad tik jums su
grąžinti sveikatą. Gal tiktai esate, per 
pusę išgydytas ir gyvenate nuolatinėje 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. Ne 
atidėliokit. Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury naikindama kūno narvelius, 
smagenų, nervų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, ir kitus kūno organus. Bukite at
sargus ir dabokite gamtos patvarkymus. 
Atminkite, kad sveikata yra jūsų bran
giausias turtas, jūsų kapitalas — nedarą 
skirtumo kiek jus sugaišite laiko arba 
pinigų užlaikymui sveikatos, nes tas 
jums labiau apsimokės, negu kas nors ki
tas. Beveik visi atsitikimai kataro, Reu
matizmo, Neuritis, Bronchitte, Astma, 
Mažakraujistės, Skaudulių, Egzemos, Pso- 
rsiisis. Slinkimo plaukų, ' Pasididinusių 
gružolų, Skrupulų ir t.t, yra pasekmė 
neišvalyto ir užsikrėtusio kraujo, kuri 
galima greitai išvalyti su pagelba gy
dymo.

Apsisaugokit daktarų ir studentų, ku
rie slepiasi garsiai skambančiomis klini
komis, institutų arba laboratorijų; jūsų 
sveikata yra brangesnė, kad ją atiduoti 
nepatyrusiems daktarams. Pas mane gau
site gerų ir teisingą gydymą; prisidėkl. 
te prie eilių užganėdintų ir Unksmių 
pacijentų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisą. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Seram, Čiepin), Bakterini, Anti- 
toksini, taipgi specialius intravenous gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originales Europiškas gyduoles “606“ 
ir ••914”.

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

Nežudyk daugiau laiko nei pinigų ne
žinomiems daktarams, ateikite ir dasiži- 
noklte tiesos apie savo nesveikatą. Egza
minuoju su pagelba X-Ray ir mikros
kopo—o kada yra reikalas dėl galutino 
ištyrimo ligos ir užtikrinimo gero gydy
mo—taipgi egzaminuoju kraują, Slapumą, 
ir t.t.

Patarimas dykai Ir užlaikoma slapty
bėje.

Mes kalbame lietuviškai.

Valandos nuo 9 ryto iki 5:80 po pie
tų, kasdien. Utamfnke, Seredoj ir Suka
toj vakarais iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet.

DY. W. R. Register
1Q9 N. Dearbom St., Chicago, I1J.

. (Imkite elevatorl iki 12 augšto)
. ......... 11 ........................... > 'H1


