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Oarbiečiai pasi 
ruošia trauktis

litrukai Nustatė mokesnio normą 
gydytojams

*

Meksikon atvyko sovietų 
Rūsy minlsteris

Meksika nutraukė ryšius iH

su Anglija
210 profesorių indursuoja La 

Folletto-Wheelerio tikietą
Angly darbiečių valdžia 

ruošias trauktis
ne-Kabinetas nutarė rezignuot 

laukiant naujojo parlamento 
susirinkimo ,

LONDONAS, spalio 31.
Darbiečių kabinetas, su minis- 
terįu pirminiriku MacDonaldu 
prieky, Šiandie laikė posėdį ir, 
sakoma, nutaręs pasilikti dar 
keletą dienų valdžioj ir paskui, 
prieš naujojo parlamento susi
rinkimą, rezignlioti.

Kabinetas veikiausia rezig
nuos ateinančių savaitę. Seka
mas, ir tur bųt paskutinis, dar- 
biečių posėdi* įvĄ’ks anlradie-

gi dominuoją abiejose senose 
partijose [republikonų ir demo
kratų] elementai atstovauja 
konservatizmą, tai progresyvie
ji, nors detaliuose jie savo nuo
monėmis skirtųsi, turi jungtis 
daiktan. Remdami La Follet- 
te’o tikietą mes zdaug padėsime 
naujai partijai susikurti ir po
litinėms jėgoms tinkamai susi
grupuoti.

Naujas Meksikos prezi 
dentas Washingtone

Del gaisro 4,000 žmonių Miesto majoras pataikau- 
liko be pastogės ja Ku Klux klaniečiams

(žmonės geriau tegu vengia ma- 
...lonumo sirgti “apendisaičiu,” 

nes už tai jiems gali tekti pa- 
simokėti $5,000)

Vera Cruzo revoliucininkų są
junga palydėjo ji su, raudono
mis vėliavomis.

Ispanijos vadai protestuo 
ja prieš diktatūrą

Be valstybės atstovų pasitiko jį 
specialis Amerikos Darbo Fe
deracijos komitetas.

Kabinetas pąskyąą speciali; 
komisiją ištirti tikrumą Zinov- 
jevo laiško. Premjeras Mac- 
1 Donaldas dar ankščiau buvo 
pareiškęs, kad jis iškvosiąs 
iki pat dilgino incidentą su tuo 
ta/iamu rusų bolševikų lyderio 
laišku ir sekusiais po to pro
testai* britų prieš rusus ir ru
sų prie^ britus. •

Meksika uždarė visus sa 
vo konsulatus Anglijoj
LONDONAS, spalio 31. — 

Šiandie visi Meksikos konsu
latai ir jų skyriai Didžiojoj 
Britanijoj tapo uždaryti. Tuo 
budu tapo nutrauktas vienin
telis diplomatinis ryšys, rišęs 
Britų ir Meksikos valdžias.

Meksika padarė tatai dėl to, 
kad Didžioji Britanija iki šiol 
vis atsisakė atsteigti oficialius 
santykius su Meksiką.

Suruošė protesto mitingą, bet 
visi lyderiai tapo suimti ir 
sukišti kalėjimai!

• i' * j ’ • . ■ * ’ * . 1 y ' • *' S1

MADRIJ1AS, Ispanija, spalio 
31.— Žymiausieji Ispanijos po
litinio, visuomeninio ir kultū
rinio pasaulio lyderiai susi
jungė gąlingam pro tostui prieš 
Primo de Riveros diktatūrą, 
kuri žemina Ispaniją viso ci
vilizuoto pasaulio'akyse.

Tam tikras komitetas, kurin 
įeina buvęs Morokkos guberna
torius gen. Berenguer, buvęs 
karo ministeris Alcala Zamo- 
,va. gen. Sabaria ir kiti politi
niai vadai, buvo sušaukęs mi
tingą Palace viešbuty, Madri
de. Mitinge buvo perskaityta 
laiškai, atsiųsti ištremtų Ispa
nijos darbuotojų ir vadų — 
Blasco Ibanez’o, buvusio prem- 
Įisro Romanez’o, buvusio už-

Albos, Mi- 
jip 

kad diktatu ra

TOKIO, Japonija, spalio 31. 
—- Gaisras sunaikino apie 600 
medinių triobėlių — beveik visą 
koloniją, įsteigtą nukentėj il
siems dėl praeitų metų rugsėjo 
1 dieną įvykusio baisaus žemes 
drebėjimo. Du žmonės žuvo 
gaisre ir apie trisdešimt sukeis
ta. 4OOO žmonių liko be pasto
gės.

Nežiūrėdamas gubernatoriaus 
drausmės leido klaniečiams 
ruošti demonstracijas »

HONDURASO MAIŠTININKŲ 
VADAS NEPABĖGĘS.

VVASHINGTON, D. C., spalio 
31. — Grįžęs iš Europos nauja
sis Meksikos prezidentas Plu- 
tarco Calles šiandie iŠ New Yor- 
ko atvyko i Washinfttoną. Jį iš
kilmingai pasitiko valstybės de
partamento atstovai ir Meksikos 
ambasadorius, taipjau specialiai 
paskirtas Amerikos Darbo Fede
racijos komitetas. Šį vakarą 
ruošiamas jam Baltajame Name
priėnrimo pokylis. • WASHINGTON, D. C., spalio

----- 31. — Jungtinių Valstijų minis- 
^Dlfndnvdlfiis nsfvirtinn ^ells ^an Salvadore praneša val- 
UunUolUVaMjd pulVIIIIIIU stybės departamentui, kad frra- 

TQailinrrnc nrntnlfnlo nešimai, buk Honduraso maišti- 
1 'JyJUII^Uu piulUnUld ninku vadas gen. Ferrera pabė- 

----------- gęs j San Salvadorą, esą netei- 
Ferrera esąs netoli Gua- 

temalos sienos.
Hymans tikis, kad neilgai tru- singi. 

kus jį ratifikuos ir kitos val
stybės

210 profesorių remia La 
Follette’o tikietą

Ragina visas progresyviąsias je- 
gas jungtis daiktan prieš se
nąsias partijas.

WASHINGTON, D. C., spalio 
31. — Progresyviųjų centro ko
mitetas paskelbė laišką, kuriuo 
daugiau kaip du šimtu aukštųjų 
mokyklų profesorių pareiškia 
savo pritarimą išrinkimui sena
toriaus La Follete’o ir šen. 
Wheeler’io. ? i <:

Laišką pasirašę šešiasdešimt 
trys ekonomijos ir sociologijos 
profesoriai ir 150 istorijos, re- 
ligijos^ teisių, antropologijos, 
kalbų, literatūros, psichologijos 
ir agrikultūros profesorių.

Savo pareiškime profesoriai 
sako: I

“Pribrendo laikas tokiam su- 
sigrupavimui Amerikos politi
koj, kad musų partijos stotų už 
pamatinius klausimus... Kadan-

jiero Romanez’o, 
sienio ministerio 
gudo deUnamumo etc. 
visi pareiškia, 
turi būt nuversta.

Nors cenzūra buvo užgynite 
laikraščiams skelbti mitingą, 
vis viena salė buvo kimštinai 
prisikimšus. Kalbėtojai smar 
kiai atakavo diktatoriaus de Ri- 
veros tironybę. 
įsiveržė policija 
tuoti kiekvieną, 
griebdama. Nors 
renguer protestavo, kaipo aukš
čiausias Ispanijos 
rininkas, tečiau 
žiurėjo.

Išskiriant gen. 
vo areštuoti 
susirinkimo dalyviai — poli
tikai, generolai, rašytojai, pro
fesoriai visi tapo sukišti ka
lėjimai!.

WASHINGTON, D. C., spal. 
31.— Columbijos Distrikto Dak
tarų Draugija nustatė, kiek dak
taras turi imti iš pacientų už sa
vo patarnavimą. Minimum mo
kesnis nustatytas nuo $2 už 
daktarišką patarimą savo ofise 
arba telefonu, iki $300 uz svar
besnes operacijas. Maksimum 
gi už tolygų patarnavimą, nuo 
$10 iki $5000. Pavyzdžiui, už j- 
Čiepijimą nuo rauplių daktaras 
gali imti mažiausiai $2 ir dau
giausiai $25. Ątlankymas pa
ciento namuose — nuo $3 iki 
$25, o už išpiovimą “apendikso” 
— nuo $100 iki $5,000.

15 METŲ VAIKAS PASMERK
TA VISAM AMŽIUI KA

TORGOS KALĖJIMO.

ELLSWORTH, Maine, spalio 
Teismas pasmerkė visam31.

amžiui sunkiųjų darbų kalėjimo 
Rolandą MacDonaldą, 15 rtietų 
vaiką. Praeitą pavasarį jis nu
žudė savo mokytoją, p-lę Ixmise 
Gerrish.

VERA CRUZ, Meksika, spal.
31. — Vokiečių garlaiviu Rio 
Panuco atvyko čia naujasis so
vietų Rusijos ministeris Meksi- ' 
kai, Stanislov’as Pestkovsky, ir 
tuojau iškeliavo j Meksikos Mie
stą. Vera Cruzo revoliucininkų 
sąjungos nariai raudonomis vė
liavomis palydėjo jį stotin.

Pestkovsky pareiškė, kad tarp 
Meksikos ir Rusijos žmonių esąs 
idėjų ir siekimus giminingumas.

^raiky-TurkŲ kivirčai 
išlyginti

BRIUSELIS, Belgija, spalio 
31. — Kivirčai tarp Turkų ir 
Graikų dėl apsikeitimo gyven
tojų buvo šiandie tautų sąjun
gos tarybos išlyginti priėmimų 
Japonų atstovo Išii pateikto 
raporto. Raportas kviečia miš
riąją komisiją, '* kuri kontro
liuoja tų dviejų kraštų gyvon-» 
tojų pasikeitimą, tuojau susi
rinkti ir išspręsti visus klausi
mus, • kilusius dėl pastaruoju 
laiku įvykusių areštų graikų 
Konstantinopoly.AUTOMOBILIŲ KOMPANIJOS 

PELNAS
JONŲ DOL. PER METUS

ARTI 5 MILI-COLUMBUS, Ohio, spalio 31. 
■— Nežiūrint gubernatoriaus 
Donahey drausmės, Niles mies
to majoras Kjistleris davė leidi
mą Ku Kiux klaniečiams laiky
ti mieste manifestacijas šešta
dienį, lapkričio 1. Kai panašias 
manifestdcijas norėjo laikyti 
priešinga Ku Klux klaniečiams 
organizacija, vadinama Knights 
of the Flaming Circle, majoras 
Kistleris jai leidimo nedavė. To
dėl dabai* bijoma, kad suruošus 
manifestaciją klaniečiams, gali 
kilti riaušių. Gubernatorius 
pranešė majorui Kistleriui, kad 
jei kiltų neramumai, majoras 
busiąs patrauktas atsakomybėn. 
Reikalauja majorą atšaukti lei

dimą Ku Kluxams.
NILES, Ohio, spalio 31.

Vakar vakarą vietos Prekybos 
Rūmų sušauktame masiniame 
mitinge buvo priimta rezoliuci
ja, reikalaujanti, kad, išvengti 
galimoms kilti riaušėms, miesto 
majoras Kistler’is atšauktų dub- 
tą Ku kluxams leidimą daryti 
rytoj iškilmingas savo manifes
tacijas.

DETROIT, Mich., spalio 30. 
—Packaivl automobilių kom
panija per praeitus metus, pa- 
sibaigusius rugpiučio 30, turė
jo gryno pelno 4,805,175 * do-

AUSTIN, Tex., spalio 31. -p 
San Marcos kalėjime pasikorė 
Anna Hauptrief’ięnė, kaltina
ma dėl nužudymo savo vyro ir 
kittūrių jo vaikų iš pirmos pa
čios.

AUDROJ PASKENDO 8 DEG 
TINĖS KONTRABANDOS 

LAIVELIAI

NEW ORLEANS, La., spalio 
30.— Times Pieayune žinio
mis, laike siautusios* andais 

audros jūrėse, ties 
paskendę aš-j 

degtinėm kontra
lai velia i su 3000 

tųjų gėrymm 
tečiaus pa-

Bretono salomis, 
tuoni nedideli dc 
bandininkų lai v 
“keisų” uždrau 
Laivelių įguloms 
vykę išsigelbėti.

Visa Lietuva
BRIUSEILIS, Belgija, spalio 

Tautų sąjungos, tarybos 
susirinkime pirmininkas Paul 
Hymans pranešė, kad Čekoslo
vakija pirmutinė oficialiai ra
tifikavo tautų sąjungos priim
tą Ženevoj arbitracijos ir sau
gumo protokolą. /

Pirmininkas Hymans pareiš
kė vilties, kad Čekoslovakams 
padarius pradžią, ne ilgai tru
kus protokolas busiąs ratifi
kuotas: ir kitų valstybių, p tai 
busiąs žingsnis prie projek
tuojamos nusiginklavimo kon
ferencijas.

o31-
• > ei i o i i

Staigu salėn 
ir ėmė areš- 
kurį tik ■ pa- 

generolas Pe

armijos 
policija

ka
li e-

bu-Berengą, 
visi žymesnieji

Neramumai Portugalijoj
LISA1BONAS, Portugalija, 

spalio 31. . Kaiiangi darbi
ninkams tapo nuskelta alga 
20%, dideliame pramonės cen
tre Guimaraense, šiaurinėj Por
tugalijos daly, kilo neramumai 
ir riaušės. Darbininkai paskel
bė streiką. Mesta dvi bombos 
ir vieno fabriko* savininko na
mai buvo išdraskyti. Vyriau
sybė paskelbė karo padėtį. Ke
liolika žmonių areštuota.

Susiinteresavus
Chicago ir' apielinkė.— šian

die gražu; maža atmainos tem
peratūroj; vidutinis vakarų 
vėjas. f

Vakar temperatūra vidų ti
nai siekė 56Q F.

Šiandie saulė teka 6:20, lei
džiasi 4:47 vai.

DU GARLAIVIU SUSIMUŠĖ;
VIENAS PASKENDO

. PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 31 d. užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do-

pinigais šitaip:
; Anglijos, 1 sv. sterlingų ........ $4.52
' Belgijos, 100 frankų ............ $4.80
’ Danijos, 100 kronų ...............  $17.30

Italijos, 100 lirų ..... •............. $^34
Francijos, 100 frankų ..........   $5.22
Norvegijos, 100 kronų ......... $14.33
Olandijos, 100 markių ....... $89.40
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.63
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.24

SUĖMĖ DEIMANTO PLĖŠIKĄ le,ri,ų ban,k’! .buvo Amerikos •* tmvvi erai c* airain'
— KUNIGO VAIKĄ

LOS ANGELES, Calif., spa
lio 31. — Kunigo suims, Al
bertas Grass, 22 metų, suim
tas dėl bandymo apvogti dei
mantų pirklio įstaigą, prisipa
žino, kad praeitą pavasarį jis 
vadovavęs plėšikų bandai, ku
ri dienos metu padarė puoli- ______
mą deimantų sankrovos Wor-| Siunčiant pinigus Lietuvbn per 
rpąfprv Masn iš kuri™ iip Naujienas Lietuvos litų kursas skai-cestery, Mass., is kurios jie įant ^merjkos doleriais yra skaito- 
tuomet išsinešė $10,000 vertės mas šitaip: 
deimantų.

Lietuvos Pinigų Kursas

SNIEGAS KANSASĘ

50 
100 
200 
300 
400 
500

litų . 
litų . 
litų . 
litų . 
litų . 
litų . 
litų . 
litų . 
litų . 
litų .

.... $5.50

.... 10.50

.... 20.75

.... 31.00

.... 41.25

.... 51.50

.... 61.75

._. 72.00

.... 82.25

.... 92.50
102.75

DODGE CITY, Kan., spalio 600 
31. — Vakarinėj Kansaso vai- ^oo 
stijos daly vakar pasirodė pir- 
mas sniegas. Snigo apie pu&va.;1 Trie^itos’ ^moį' reikia' įridžtT 
lapdj, tečiau sniegas veikiai nu- centai pašto i8ąlidų už kožną siuntinį, 
tirpo, . Norint pasiųsti telegramų — dar 50 

centų daugiau.

SAULT STF. MARIE, Mieli., 
spalio 30. .... Netoli Harbor
Beacli susimušė du Canada 
Steamship linijos laivu, Gle- 
norchy ir Leonard Miller. Gle- 
norchy buvo taip sužeistas, 
kad neiižilgio paskendo. Laivo 
įgula išgelbėta.

Iltį INOIS UNIVERSITETO 
STUDENTO IŠLAIDOS 

METAMS $750

CHAMiPAIN, III., spalio 31. 
— Padaryti tirinėjimai parodo, 
kad Illinois Universiteto stu
dentai, aplamai imant, mokyk
lai ir gyvenimui, įskaitant ge
ležinkelio išlaidas,v išleidžia 
per metus 750 dolerių.

VULKANO IŠSIVERŽIMAS 
NTKABAGUOJ

MANAGUA, Nikaragua, spa
lio 31. — Vulkanas 
ėmė smarkiai veikti, 
mas lavą ir akmenis.

gyventojai bėga į tolimes- 
vietas.

Madera 
mesda- 

Apielin-
kės
nes

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

kio klapato iš artimiausio jiems pašto.
Naujienų telegrafinės perlaidos yra grei

čiausias pinigų pasiuntimo būdas: į 4 iki 10 die
nų pinigai išmokami adresantams po išsiuntimo 
iš Chicagos. O pinigai telegrafiryra išsiunčiami 
iš Naujienų beveik kasdieną. Naujienų telegra
mos kainuoja tik50 CENTŲ

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. ELalsted St

BBNOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III
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_ Seštącliėilis, Lapkr. I, 1924

Programas

las Koncertas Mitingas
Nedėlioj, Lapkričio 2,1924

Lygiai 2:30 vai. po pietų

ASHLAND AUDITORIUM ;
Ashland ir Van Buren

Gerb. HENRIK SHIPSTEAD

Buvęs Darbininkų Senatorius iš Minnesota kalbės 
“Darbininkai Politikoje”

VIRGILIO LAZZARI, žinomas Basso iš Chica- 
go Civic Opera Co., dainuos ir bus SYMPHONY 
ORKESTRĄ " po direkcija ALEXANDER ŽU
KOVSKĮ. > ' h

Dr-ste Atgimties Lietuvių Tautos Vyru ir Motery
Stato scenoje puikų

TE A TRA
“IŠKILMINGOS VESTUVES” ir komedija “ČIGONU VAKARIENE”.

Nedėlioję, Lapkričio 2, 1924
Meldažio Svet., 2244 W. 23rd PI.

lošimas prasidės lygiai 7 vai. vak., durys atsidarys 5:30 vai. vak.

Perstatymą vaidins Si man o Daukanto Ratelis. l’o perstatymo bus 
t=s<_> Luisai. prie Gružo orkestros.

Kviečiu DK-STK ATGIMTIES LIETUVIU TAUTOS.

IŠKILMINGAS BALIUS
Surengtas

Dr-stės Susivienijimo Brolių Lietuviu

Nedėliojo, Lapkričio-Nov. 2 d., 1924 m.
Dievo Apveizdos Parapijos Svetainėje

18-tos ir Union gatvių
Pradžia 6:30 vai. vakare. įžanga 35c, ypatai.

t

“Algis ir Giedrutė”
Pirmu kartu lietuvių scenoje

• i
Penkių aklų virduramžių tragedija iš lietuvių krikštijimosi Dienų 

—• iš pradžios 13-to šimtmečio.
Stato scenoje

Liet. D. K. Keistučio Kliubo Dramos Skyrius

Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 2 d., 1924 m.
Į SCHOOL HALL SVETAINĖJ,

Prie 48-tos ir Honore gatvių.
Durys atsidarys 5:30 vai. vak. Lošimas prasidės lygiai 6:30 vai. vak.

Visas pelnas nuo šio vakaro eis pastatymui Lietuvių Auditorium 
svetainės. <( j :/

įžanga 50c., 75c. ir $1.00.
Sis veikalas yra labai gražus, pilnas meiles ir atsidavimo.

L---- ------—

PRAKALBOS
į Civilizacija Pasmerkta į
| Bet milijonai dabai gyvenančiy nebemirs ! /

Po ilgo ir nualsinančio pasistengimo pagerinti dalykų..stovų, žmo- j 
į nių civilizacija susilaukė visiškos pražūties. Tapo pasėta daug sau- 
i mylumojlo dabar atėjo baisus pražūtingu vaisių rinkimas.

KARAS visai subankrutijo Europą ir pagadino Amerikos dorą; . 
V ištiek užsikarščiavusios tautos smarkiai rengiasi prie kito dar di
desnio) karo. T

IŠTVIRKIMAS ir valdininkų betvarkinguma.s aiškiai pasirodė 
visose tautose.

PAVOJUS gresia visut ir visos tautos su jniršjmu bėgu prie di- Į 
džiausiu perversmų, kokių dar niekad pasaulyje nebuvo.

TAMSIAUSIA žmonijai valanda įves pasaulyje laimę. Dievo ka- : 
raliją, kuri dabar prisiartino, yra vienatinė žmonijos viltis.

TAMSTA esi maloniai kviečiamas pasiklausyti prakalbą, kurią I 
sakys garsus’ Biblijos žinovas *

S. BENECKAS

MILDOS SVETAINĖJE
3142 So. Halsted St., Chicago, 111.
Nedėlioj, Lapkričio-Nov; 2, 19247

Pradžia 2:00 vai. pi piet.
įžangą Veltui. Kolektų Nebus.'

TARPTAUTINIS BIBLIJOS STUDENTU SUSIVIENIJIMAS.

» ••H3M lt I
_______ _  _ « ant I

Plrmatinl Lietimą KlektrM Kairoraeila ^Marikoj* U
CHE BRIDGEPORT ELECTRIC CO. įMe. f

A. BARTKUS, Prm. |
i St., Tel. Boūievtni 7101.1M2. Chlcar®, JĮ

Kas Dedasi 
Lietuvoj

■ ;i U. į, , , .u.*.4’J ' *3

OPERA “CARMFN” lęAUNE

šeštudienyy spalių
to teatre buvo statopia d|ir vie
ną sykj garsi opera “fcafmen”. 
Dalyvavo žyjniausi dainininkai: 
Kipras Petrauskas, Sodeika, 
Galąunienė, GtigaitieriS 
Orkestrą irgi btivo. ga’na tinka
ma ir gerai vedama. Publika 
likosi kibliausiai užganėdinta. 
Matyti, ir girdėti tokią operą 
kauniečiams yra neapsakomas 
užsiganėdinimas. ui

“Carmen” priklauso piiė -au
kščiausių žmogaus genijaus ku
rinių. Muzika,-.. kuri sudaro 
kiekvienos operos esmę, ‘‘Ou- 
mehoj” yra linksma, daili Ir 
kilminga..Jos-turinys .paimtas 
iš P MerhnS veikalo tuo pačiu 
vardu, bet tik truputį' perdirb
tas. Ten vaizduojamas Ispani
jos čigonų, kontrabandininkų ir 
kareivių gyvenimas. Sųpraiin 
tama tas gyvenimas yra links
mas, laisvas, be rupesnio. šis 
viskas atvaizduota jaunos, gra
žios čigonėj Carmen asmeny. Ji 
paviliojo sargybos karininką, 
pritraukė jį prie kontrabandi
ninkų buuio, vienok vėl, rodos, 
greit pamiršta ir pabaigoj žūs
ta pati.

Žinoma, sunku žodžiais atpa
sakoti tuos įspūdžius, kuriuos 
matai scenoj. Musų operos dai
nininkai, pasirodžiusieji “Car- 
mene”, atliko viską kuogeriau- 
siai ii- reikia tiesiog.- džiaug-tįes, 
kad mažasai Kaunas tuvi tokius 

didelius dainininkus.—Juoz. EI.

PUIKUS ROŽINIS

BALIUS
RENGIA DRAUGYSTĖ BIRUTĘS KALNO

. Nekėlioj. Lapkričio-Nov. 2,1924 m.
Mildos Svetainėje, 3141 Šo. Halsted St.

Pradžia 7 vak .į . .. •••>.-. Įžanga 50ov 
-4 <'< X

. Kviečiame viąus . Ijot^viiįu i r, lietuvaites j šį linksmą Rožinį Balių, 
rožes bns duodamos u^dyką, taipgi buk priimami nauji nariai uždyką. 
įstojimas. , • : t . KOMITETAS,, .

NOREDAM1Į 
PIRKTE PARDUOTI AR MAI-5 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS I

48 MUS. TAS JUMS BUS^ 
ANT NAUDOS. J

L FABIONAS Cik1

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
% Parduodam Laivakortes. •

Phoną Pioapect, 8117
4 Batterios pataisom.

52nd A Western Auto 
uįladlo Supplies

>5 |S. KANAPACKIS & SONSA

Sb. VYGsletn Avė.,
TA1SOM automobilius 
. ALIVA JR GAS'OLINA

t.-.

Parduodam gerus Tires pigiai. 
Laikom taipgi visokius reikalingus

• daiktus dėl automobilių.

, Nepamirškit lietuviai atsilankyti, 
Mes patarnausim kuogeriausiai.

CHICAČO, ILL. 
d j_____________ _ _______________

----- 4---------------- ----------------------------------
... f .-L. ' ? \ Ž j.^7.;, —

- U ■■■tiiijĮ <H»I.NI.UJM’ -Į’"-'-.-11 ■*T^r^-33==j==s 
i • - V ?' 1 ■ ;

PIRMAS MASKARADU BALIUS
RENGIA LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGYSTĖ 

Subatoj, 1-mg Lapkričio (November), 
Mildos svetainėj, 3114 So. Halsted St.

♦ ’ ’ l ? ■ *
Pfądžia 7 vai. v»k. , - ' . '■ ' Įžanga 50c. ypatai.

Lietuvos Dukterų Draugystė visados savo duosnumų aLsižjmiėjusi. tie^kurie Jdnkė viršminėtos draugys
tės Ynaskų balius, nižganėdinti. . v-’. v

Bet ši sykį Regimo Komisija dėjo visas galimas pastangas, kad.\surinkus daugiau' dovanų. Na, bet ir 
surinko. Didžiaušijv grupė gaus pinigais $20.90, o maželės grupės* ir pavįentii gaus kiekvienas dovanas, 
nes mes jų turim |vales, gražių ir brangių dovanų. .£** • , .

Todėl, dideli, seni, jauni, be skirtumo, valio ant mastinio baliau*.
Širdingai kviečia KOMITETAS.

5=±=S
■_v ?>

t

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
Į—1’.............   i i /

Jos. F. Budrik

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy

Muzika K. JulijonoTrkietai iš kalno 65c. prie durų 75c.

Garsinkities “NAUJIENOSE

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St 
Chicago, III.

čia įdedu......................................dolerių, malonėkit prisiųsti man
oficiules Bronzos Emblemas apmokėdami visus kastus,

Vardas

Adresas

Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Sukatoj nuo 1-7 ▼. v. 
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

Namų Tel.: Hyde Park 8395

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

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

Cicero Utarninko vakare
1314-S. Cicero Ąv. l’A'icero 5036

DIDELIS TEATRAS IR KONCERTAS
Bus sulošta

BYLA DEL LINŲ MARKOS”
RENGIA CICEROS DRAUGIJŲ SĄRYŠIS

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

127 N. Dearbom St., Room 1117 
Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
3335 S'o. Halsted St. 

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894 
Panedėlio vakare:

4601 So. Marshfield Avė.
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Piayer Pianas, naujas, gražaus riešu
to medžio, 50 rolių it 
benčius

Seaborg Electric Piayer
Pianas už

Pianas rankinis, geras 
gražiai groja

Victor Phonografas 
už

Columbia Phonografas 
vertes $125, už

Columbia biskį 
valiotas

$295 
$195 

$38 
$22 
$98 
$38

3343 So. Halsted St 
Chicago, III.

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaininavi* 
mas daromas sų elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Specialė 
atyda atkreipiama j mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

DR. SERNER, 0. (
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedėiiomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

Nsdėlioj, Lapkričio-Nov. 2 d„ 1924m
LIETUVIŲ LIUO8YBĖS SVET.,

14th,ir 49th Ct., Cicero, III.

Šiame koncerte dalyvauja A. P. Kvedaras, P. Dauderis, B. RaŠinskicnė, vyrų kvartetas ir L. K. Choras.
Kviečia visus KOMITETAS’.

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

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

Štai kaip atrodo oficialė bronzos emblema 
Laisvės atgijimo 1924 m.

|| £
■i

1 Vz-s-’-S'- :

L : . ? jura,

Dvasia 1776 m. Atgijo - Eikime Paskui Ją!
Siuskit šį kuponų Naujienoms šiandie

Už kiekvieną paaukotų doleri bus pasiųsta oficialė bronzos emblema.
No

J. P. WAITCHES
AdvokatasMIESTO OFISAS:

127 N* Dearbom Street, 
V Kambariai 514 ir 516

' ‘ Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

. ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

SPECIALISTAS ant egZamina- 
vojimo apstraktų ir padarymo 
kontaktų,. dąkunientų ir visokių, 
popierių. Veda visokius sudus.

_ 1 -'‘-7 y .. .....~7
A. A. Olis ]

ADVOKATAS
11 S. La Salio St^ Room 2001

Tek Randolph 1034 —• Vėl. neo 9-6
Vakarais

3301 S. Halsted St^ Tel. Blvd. 6775
6-8 v. v. apart Panedšlio ir

Pitnyčios, į
į — F'■ '•................ —■ Z,

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare, Se
redoj ir PStnyčioj nuo 9 r. iĮp 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant luotus, 
Nam-us, Karmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylu TeiKmuoM, Eguml*
nnoj* Abatraktua, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentu* ir įgaliojimu*

7 South Dearbom Street
Telefonu Uandolph *2tl

Vakarais: 2151 West 22 Street 
i Tolafoaa* Canal 1M7.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG. 

77 W.' Waehington St. 
Cor. Washington & Clark

V. W. RUTKAUSKAS ] 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Roora 580 
Tel. Central 6890

Vak. 3228 S. Halsted S t., Chicago
Tel. Yordi 4681

%
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NAUJIENOS, Chicago, Ui.

SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė

valtie

than
Viso atsakomybių

Telefonai jPrice
PervėlaiN ebukit

ifciMMrrr.

stiF ■*<>*•

Tvirta Banka
DIDELIS BANKAS

CHICAGO

DABAR
JUS GALITE GAUTI VIENĄ!

Ir jus norėsite vieno kuomet pamatysite

Prancūziškas Daktaras
Musų pianų krautuvė yra atdara kiekvienų vakarų

Gydo su

O U R

ŽARNŲ
ŽARNŲ

ORGANŲ
KOJŲSPINE OF 

MAN

Prezidentiniai 
Rinkimai

Gerai 
tuvių 
rumu

patar- 
visokio

je!

Pillsburys
Pancake Flour

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN

Viso turto .................. -

ATSAKOMYBE

GarsinkitesĮ “Naujienose

Capital stakas .............
Surplus ..........................
Neišdalintas pelnas .. 
Rezervo acount/i ......
Neišmokėti dividendai 
Depozitų ....................

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

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

nuo 5:30 iki 7:80 vakare

taipgi
nuo reumatizmo ir neuralgi
jos ir Trinerio Cough Seda- 
tive nuo slogų, pabandykit 
jas! Jei jus negalite gauti 
jų savo apielinkėj, rašykit 
pas Joseph Triner Company, 
Chicago, III.

Musų žinomi KERZHEIM GROJIK- g 
LIAI PIANAI pilnai garantuoti, su ’ 
atsargumu užbaigti iš tikro aržuolo, | 
mahogany arba riešuto medžio, tiktai

$2 į savaitę, be palūkanų

$2,690,308.54
.......... 325.09
... 159,331.92
... 995,359.84
... 181,071.18
... 746,489.60
....... 5,292.25

MOMENTAS KARO MU 
ŠIŲ PALIAUBOS

žinomas bankas tarpe lie 
visoje Amerikoje savo ^tip 
ir geru patarnavimu.

Tik nusipirkite vieną 4 svarų pakelį Pillsbury’s 
Pancake Miltų, arba 3 mažus pakelius. Atsių
skite mums jūsų groserio sales slip ir pirki
mo kainą keptuvo — mes atsiųsime jusi^-kcp- 
tuvą apmokėtu persiuntimu.

Pillshury Flour Mills Compąny
2104 Fui)erton Avė., Chicago, III.

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

<442 So. Western Avė 
Te! . Lafayette 4146

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 16 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių tejefonuokit Prospect 0610

Tel. Lafayette 3848
Po 10 vak. šaukit Lafayette 3826 

Rez. 3359 Sq. Westem Blvd.
DR. ROY H. FREEMAN 

Gydytojas ir Chirurgas 
3825 So. Kedzie Avė.

Ofiso valandos: 8-9 A. M., 1-3 ir 
6-8 P. M., nedėlioj 11-12 tiktai.

CHICAGO, ILL.

PANCAKE 
GRIDDLE

>1. Blvd. 8181 
d. Woitkew1c> 

BANIS
AKUSERKA 

tiriu patyrimą, 
asekmingai pa- 
amauju mote- 
iins prie gimdy- 
no kiekviename 
atsitikime. Tei
na ypatišką pri- 
iurėjimą, Duodu 
•atarimus mote- 
ims ir mergi- 
toms dykai.

3113 South 
Halsted St.

ardavinėtojas turi 
rinerio Liniment,

HpAS pasiūlymas užsibaigs greitai 
savo keptuvą dabar. Tikrai $-1 

dabar mažiau negu už pusę kainos! 
kit jj pas savo groserųinką — I ‘ 
uos. n ........
rantuotas storiausias, augščiausios rųšies alų 
minum; sveria 2 svarus. Kepa blynus be rie 
bumo, durnų arba negardžio kvapo. Heat 
proof kotas.

Gaukit 
vertes,

Pamaty-
j — klauskit jo kai-

Ekstra didelis, fl'/t colio keptuvas, ga-

Metropolitan State Bankas 
Tvirtas Kaip Gula

MR, HERZMAN™
—IŠ RUSIJOS—

Raportas bhnko stovio peržiūrint biznį Spalio 10, 1924, kaip yra pa 
darytas Auditoriaus Publiškų Apskaitliavimų flHnois Valstijos.

RESURSAI

DĖLTO KAD:
Yra po priežiūra Illinois Valstijų Valdžios;
Yra po priežiūra Chicagos Clearing House Ass’n;
Jos šėrininkai ir direktoriai vra biznyje pritvtę žmones, jų 
turtas yra virš 12 MILIJONŲ DOLERIŲ.

Už poros savaičių mes ap- 
vaikščiosim šešių metų su
kaktuvės paliaubų dienos; 
kuri buvo pasirašyta lapkri
čio 11, 1918. Tas atsitikimas 
primena Jurgį Washingto*- 
|ną. “Kad prisirengus karui, 
reikia mokėti užlaikyti tai
kų”, jis pasakė / Kongrese. 
Žmonės šiandien turi nuola
tini karų su savo skilviu. Tas 
nemalonus atsitikimas veda 
prie nevirškinimo, prasto 
apetito, užkietiejimo, flatu- 
lence, nervingumo, neramų 
miegų, ir panašių skilvio 
trubelių. Laikyti Trinerio 
Kartųjį Vynų namuose ir 
vartoti jį reguliariai yra 
vienas geriausių būdų užlai
kymui pastovios taikos jūsų 
skilvy. Nėra geresnės skilvio 
gyduoles kaip ta. Mr. Frank 
Uhlir rašė mums iš Cotton- 
wood, Idaho, spalio 28,1924: 
“Aš kentėjau ilgų laikų nuo 
skilvio trubelių, dabar aš pa
bandžiau Trinerio Kartųjį 
Vyną, pasekmės yra geros”.

Specialistas kraujo ,odos, chroniš
kų ir slaptų ligą 

elba naujausių metodų 
ay Spinduliai

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

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:0d iki 4:80 ir 8 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beavdette

One of thejamily
Tik dadekit vandenio arba 

pieno ir kepkite

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Paskola ir discountai ........................................
Overdraftai .........................................................
J. V. Valdžios Investmentai ..........................
Municipaliai ir Korporacijų Bonai ..............
Bankos namas, rakandai ir įrengimai ......
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų 
Kiti turto šaltiniai ............... .............................

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

K Ofisas

Dr., Paul Baumann
Chiropractor Palmer mokyklą bai
gęs X-Ray speciale egzaminaclja

3462 So. Halsted St.

/Vyt ĮfDĮNF* švarios, šviesios, Svei- 
kos, Gražios Akys 

f į 9 Tai yra puikiausias turtas
Plr i Murinę yra išvalantis, suminkš-

tinantig, atšviežinantis ir 
y ’ 'nekenkiantis.

l’Vl'v Jums patiks jisai
I t J U tC C-1 Knygutė “Eye Care** arba “Eye

MuriMCo.,D|X.H.&,9B.ObioSt.,Cbiago Beauty”. Dykai pareikalavus.

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkoporuąta 1918

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

arti Slst Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis iš Šventadieniais 10—12 dien.

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

1046 Milwaukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų Ir nuo 
6:80 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarket 
9149. Res. Keystone 4180.

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

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A., BRENZA

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

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

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė 4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.

Didumas žmogaus ne visada 
reiškia jo tvirtumą.

Karolis Požėla nėra taip dide
lis kaip kiti ristikai, bet ieško
damas po visa pasaulių nerasi 
už jį tvirtesnio. Jis yra sveikas 
ir gerai subudavotas.

įstaigos, kaip ir žmonės, gali 
būt dideliais ir silpniais. Gali 
būt vėl vidutinio ūgio, o labai 
tvirtas. Tą galima ypatingai pa
sakyti apie bankas.

Skirtumas bankos priklauso 
nuo saugumo jos inveptmentų. 
Saugiausiais investmentais yra 
pirmi moigečiai ir bonai. Bet 
taip morgečiai kaip ir bonai ne 
visi yra lygiai saugus'. Saugu
mas jų priklauso nuo vertės tur
to kuris užtikrina jų apmokėji
mą. Spręsti tad apie saugumą in- 
vestmentų gali visi žinovai. Dė
lei tos tai priežasties Universal 
State Bank’ elgiasi labai atsar
giai darant paskolas ir perkant 
bonus. Pasekme to atsargumo 
-visi Universal State Bankos mor- 
gečiai ir bonai yra užtikrinti ne 
mažesnia kaip dviguba turto.

Jei dar neturi musų bankines knygutės, tai išsiimk ja 
tuojaus, padedamas nors $1.00.

Mokome 3% Į metus už taupomus pinigus.
♦ <r."

METROPOLITAN STATE BANKAS, atlieka visas bankines pareigas 
ir siunčia pinigus Lietuvon ir į kitas šalis; Skolina pinigus 
ant namų, ir taip toliau; Apdraudžia namus, rakandus nuo 

ugnies ir audros; Parduoda augštos rųšies morgičius kurie 
neša 6%.

IŠrendavoja apsaugos dėžutes — “Safety Deposif Boxes”.

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

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos .

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2886

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

ARBA
DYKAI — PASTATOMA LIAMPAMetropolitan State Bank 

Seniausia ir Didžiausia Lietuvių Valstijinis Bankas ^Amerikoje.

2201 W. 22nd {gR ST, 
CHICAGO.

BANKOS VALANDOS; Ka'sdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vak. 
UTARNINKAIS IR SUBATOMIS iki 8:30 vai. vakare.

MIS. MICHNIEVIUZ-VIDIK1ENI 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted SU kampas 31 gat
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos , kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuoM. Sąži
ningai 
naują, 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

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

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

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

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

( Dienomis: Carai 
J 3110. Nakti
| Drexel 0950

( Boulevard 4136
So. Halsted St.
A. M. ir po 8 vai. vak.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.KAPITALAS ir PERVIRŠIS $5275,000. BANKO TURTAS VIRŠ

$3,000.000.00

oji-akimis, pasiterauk 
R. BLUMENTHAL

Optomotrkt
Tel. Boulevard S487

M^4849 So. Ashland Avė.
— Kampas 47-tos ant 2

B lubų
fr 1801 Blue, Island Ava 

Phone Roosevelt 2025

Chiropractic The Master 
Raktas Kuris Atidaro 

Duris į Sveikatą
SUIRIMAI bile vienoA 
sekančių dalių gali pa- 
eiti nuo NĖR VOS yri- 
spendimo nugarkaulio 

/'* kauliukais:
J įfcįf--’ ---- SMEGENŲ

tB^^^-NOSIES
1ERKLŠS

(NORMALI RANKŲ
LNĘBįd hrdies

•SlK >lauči Ų
iBPENŲ 
’ilvo
3ALDC.ILĖS •

\\yDLUŽNlES
W INKSTŲ 
v/lonųjų

ZT UtxVWDŽIVJV 
^OLYTINIŲ

SĄNARIŲ

Yra labai žingeidus- mums visiems — tai 
yra ir musų ateitis.

Ką jus veikiate, kad apsaugojus save ga
limos nelaimes ii* bėdų ateity?

Su vienu doleriu jąs pradėsite sau kelią 
taupymų musų bankoje.

Neatidėliokit — pradekit šiandien.

8410
Vai. j 9—10
Special: Nedėliotos ofisąs uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naurnų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

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

iki 2 vai. po pietų

$200,000.00
......150,000.00
.... 82,774.23
....  45,796.40
......... 394.50
4,299,213.29

$4,778,178.42

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

Pillsburys

irusassiBi*’

PIANO STORE’^I
2027-29 SOUTH HALSTED ST

PancakeFlour

N0RMAL į
NERVE į

PINCAED 
NERVE

r
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Orderiu, kartu su užsakymu.,

Po trečiadienio 'rinkimų 
Anglijoje liberalai žino, kad 
yra teisinga ta patarlė, kufi 
sako: aKas kitam duobę ka- 
sa, tąs dažnai pats į jų įpuo
la.” ^Liberalai susidėjo su 
konservatoriais, kad nuver
tus Darbo Partijos valdžių. 
Jie savo tikslo pasiekė, bet 
darbiecių valdžia, virsdama, 
užmušė liberalų partijų. IŠ 
158 liberalų atstovų bepali
ko naujam jam parlamente 
tiktai apie 40!

Tokio baisaus pralaimėji
mo reikia paieškoti viso pa
saulio politikos istorijoje. Ir 
neužmirškite, kad liberalų 
partija dar tiktai keliolika 
metų atgal laikę savb ranko
se visų milžiniškų Anglijos 
imperijų.

Socialistų priešai šuki.us 
iš džiaugsmo, kad Anglijoje 
socialistai taipgi tapo su
mušti. Jų džiaugsmas bus 
neilgas. Mes galime juos 
užtikrinti, kad netolimoje 
ateityje Anglijos Darbo Par
tija pakils galingesnė, negu 
ji buvo kuomet nors.

Iš dviejų savo priešų — 
liberalų ir konservatorių — 
Anglijos socialistai vienų 
jau parbloškė, ir taip par
bloškė, kad jisai veikiausia 
daugiaus nebeatsistos ant 
kojų. Kai Darbo Partija 
truputį pasilsės po šitų “riš
tinių”, ji “stvers už krūtų” 
antram priešui — 
jus pamatysite, kas 
sis...

j Apžvalga

tuomet

buvo 
koks

Liberalai Anglijoje 
(nuo karo laiko) lyg 
“buferas” tarpe socialistų 
ir konservatorių. Nėrą abe
jonės, kad socialistai laikė 
ir /tebelaiko aršesniais savo 
priešais konservatorius, o 
ne liberalus. Bet per libe
ralus jie negajėdavo prieiti 
prie konservatorių kailio. 
Kuomet socialistai norėdavo 
uždrožti' konservatoriams, 
tar liberalai pastaruosius už
dengdavo savo kunu.

Dėlto trečiadienio rinki
mų kovoje skaudžiausias

KODĖL REIKALINGAS
KOKAS RUSIJOJE?

TE

ko-Mes pastatėme klausimą 
munistams,(kodėl Rusijos bolše
vikų valdžia neduoda jokios lais
vės ne tiktai priešingoms parti
joms, bet ne't i¥ komunistams 
darbininkams, kurie nepilnai 
pritaria valdžios politikai. Kar
tu mes nurodėme, kad Anglijos 
MacDonaldo valdžia net už vie
šą kariuomenės kurstymą prie 
maišto atsisakė bausti komunis
tų laikraščio redaktorių.

Brooklyno “Laisvė” dabar 
mėgina “išaiškinti” tuos nema
lonius jai taktus. Savo senu į- 
pročiii ji, žinoma, pirmiausiu 
pameluoja. Sako:

“Visų pirma, nejaugi Ang-

tai veikiausia yra dar silpnesni, 
negu Anglijos. O betgi komu
nistai šioje šalyje buvo suvary
ti į skiepus, buvo areštuojami ir 

. deportdojaiiii. / ? y f, ‘
Taigi vien tiktai jėgų santy

kis tairpe kapitalizmo ir komu- 
to klausimo.

Į ____ _________________  __ kapitalizmas silpnus
smūgis ir krito ant liberalų ryta iš viso viena tiktai krata komunistus vienoje šalyje per
galvos. Liberalams reikėjo,! komunistinio “VVorker’io” ofise, sekioja, o kitoje ne. Kapitaliz-

ažuojt • dengus konservato
rius, i padėti socialistams. 
Tuomet būtų buvę kitokį 
rinkimų rezultatai.

šeštadienis, t^nkr
WSBH
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SANTYKIAI

Senatoriaus Burton K. Wheeler, visų Amerikos progresyvių spėkų kandidatas į 
šalies vice-prezidentus, ir jo šeimina. v •

“Rzeczpospolitii’’’? įdėjo prieš 
Latviją nukreiptų rašinį. Jame 

apie tariamus

Jenkų persekiojimu# Latvijoj, 
latvių nedėkingumą ir pana
šiai. lankai, girdi, pavojaus 
valandą ne'sidcubinsią gelbėti 
Latviją, nes lenkų simpatijos 
prie Latvijos esančios atšalu
sios. _

THE GLOBĖ MUTUAL LIFE INSURANCE 
COMPANT OF CHICAGO ILLINOIS

431 So. Dearbom St.y. < ».
Pelno už 1923 mętueikrpat paskutinės savaitės, 

subatoje, spalio 27, 1923', už 43 savaites
Pelnas už’apdraudų in force .... 78*4 nuošimčių
Pelnas už assets............. ..........33 nuošimčių
Pelnas už nuošimčius................... 27 „nuočimčiai
Pelnas už įplaukas....................... 22 nuošimčiai
Abelnai pelno........... ................. 41 nuošimtis

Reikalavimai išmokami per Radio, telegra
fu, special delivery.

T. F. BARR Y, Prezidentas
Generalis manageris ir įsteigėjas

Butų ne pro šalį ir musišj-' 
kiems, lietuviškiems, libera-’ 
lams pasimokyti iš tos anglų' 
lekcijos. Pas mus kada-' 
nors gpli būt visai panaši si-1 
tuacija.

Tiesą pasakius, toldų si
tuacijų jau mes turėjome;! 
Kuomet prieš 1919 metus 
buvo stiprus musų socialia-j 
tinis judėjimas, kuris vedė' 
^markią ir gana pasekmingą' 
kovą su klerikalizmu, tai —1 
kokios taktikos laikėsi musų! 
“vidurinė srovė? Visi atsi-1 
mena, kokios: ji eidavo iš-! 
vien su klerikalais prieš so
cialistus !

Ačiū tam, klerikalizmas 
musų visuomenėje paėmė 
viršų. I

Jei Balutis, Šliupas, Širvy-’ 
das, Račkauskas ir kiti tau^ 
tininkų vadai butų stengęsi 
kooperuoti su socialistais 
prieš klerikalus, ažuot rėmę; 
klerikalus prieš socialistus, - 

, * r _ _ ‘ * * * <

tai klęrikaliznlo, ragai šian- ir tai dėlto, kad komunistai pa- 
die nebūtų tokį dideli nė drąsinti sovietų pripažinimu, 
Amerikoje nė Lietuvoje -PradgJ° vesti toku* begėdišką ų , . J 'agitaciją už ginkluotus maištus,

O ąr.ne dejuoja dabar pa- valdžia butų diskreditavusi 
tys tautininkai dėl klerikalų save žmonių akyse, jeigu ji ne- 
jsigalėjimo?

■ v

butų dariusi jokių žingsnių. Ko
munistų begėdiškumas ir Mac- 

Tiesa, nlusų tautininkai Donaldo nenorėjimas juoš per
gali pasigirti, kad jie visgi sekioti taktiniu labai pa enke 

.. . . .. , .. darbiecių reputacijai, kaip paro-susilpnino socialistus it,ne- d- -ios *UVfiitės ,rinkimui 
davė jiems praryti tautis-| Jeigu komunistai Anglijoje 
ką srovę. Bet, viena, sočia- butų prie kitokios valdžios bent 
listai nebuvo ir nėra toki go
dus, kad norėtų “ryti” kitas 
partijas. Antra, “nuopel
nas” dėl socialistų susilpnė
jimo priklauso daugiausia 
bolševizmui.

Bolševizmas suardė musų 
socialistinį judėjimų ir tuo 
budu padėjo tautininkams 
laimėt “pergalę^ ant socia
listų. Bet tautininkai, ma
tyt, nėra perdaug tikri savo 
laimėjimu, jeigu jie da ir 
šiandie vis piktai atakuoja 
“pustuzinį” (kaip jie sako) 
socialistų.

O klerikalizmų nugalėt 
tautininkai negali taip, 
kaip Anglijos konservato
rius negalėjo nugalėt libera
lai.

panašaus j 
gerkle bliovė 
valdžios, tai 

butų atsidūrę

cyptelėję ką nors 
tai, ką jie visa r 
prie MacDonaldo 
bematant jie visi 
už geležinių krotų!

Toliaus, “LaisVė” duoda šito
kius argumentus:

“Anglų kapitalizmas yra 
seniausias ir drūčiausias Eu
ropoj. Jis jaučiasi turįs aps
čiai ne tik reikiamų, bet ir 
atliekamų spėkų. Jis dar gali 
pakęsti Komunistų Partiją, 
kol jinai dar neturi savo už
pakalyje (kur —užpakalyje? 
“N.” Red.) šinttų tūkstančių 
ir milionų komunistiniai pro
taujančių ir veikiančių darbi
ninkų. Reiškia, Anglijos bur
žuazija ir be MacDonaldo val
džios kol kas nebūtų panai
kinusi* Komunistų Partiją.”
Šitas argumentas, viena, pra

silenkia su klausimu. MącDonal
do valdžia yna ne kapitalistų, 
bet darbininkų. Del tos priežas
ties, kad ‘Anglijos kapitalizmas 
yra labai galingas, tai MacDo
naldo valdžia buvo silpna prieš 
jį. Vienok tuo pačiu laiku ko
munistai tai valdžiai stengėsi 
padaryti kiek galint daugiau 
kliūčių! Pagal pačios “Lais
vės” logiką išeina, kad MacDo- 
naldas, būdamas tokioje padė
tyje, turėjo be jokio pasigailėji
mo imti už pakarpos tuos triukš
madarius.

Bet jisai elgėsi kitaip, kadan
gi jisai nuomonių laisvės princi
pą statė aukščiaus už politiškus 
išrokavimus. Komunistai 
nesisarmatija purvais j j 
tyti!

Antra, tas “Laisvės” 
ridentas yira iš viso šleivas, 
sako, jogei Anglijos komunistai 
nėra persekiojami dėlto, kad tos 
šalies kapitalizmas labai stip
rus, o komunistų partija labai 
silpna, ' Bet Amerikos kapita
lizmas yra dar stipresnis, negu 

tečiau 
drabs-

argu- 
Ji

lų 'socialistinė^ 'valdžia buvo. . ... . A .f . ’ .. . , 'Anglijos, ir Amerikos komunis-tokia švelni komunistams?
Visai ne. Ta ‘socialistinė’ 
valdžia daugiau padarė kratų 
pas komunistus' ir užpuolimų 
ant komunistų raštinių, negu

' valdžia htviro >■ atžagareivio
S t. Baldwin’o.”
Tai yra grynas išmislas- Prie’nizmo neišriša 

MacDonaldo valdžios buvo pada- Stiprus

mas, reiškia, gali būt ir žiaurus 
ir nežiaurus.

Eikime tečiaus prie Rusijos. 
Kodėl sovietų valdžia smaugia 
priešingas partijas ir net smau
gia opoziciją savo partijoje?

Ve ka rašo “Laisvė”:
*. (

“Sovietų sąjungoj gi skir
tinga padėtis. Sovietų vals
tybė dar jaunutė. ? Jinai turi 
visomis jėgomis stiprinti sa
vo ūki ir drutinti savo politi
nę galią. Leisti gi kokiems 
‘ekstra-ka iriem’ elementam 
laisvai veikti prieš išbandytą 
(! “N.” Red.) Sovietų tvarką 
ir Komunistų Partijos politi
ką, tai reikštų suteikti progą 

‘ekštra-kairiesięms* kelti be
tvarkę, o pankui belyginant 
sėjamą betvarkę veltui eik
voti Sovietines spėkas.”

9 ■ ' *

Matote, ką komunistų orga
nas pasakoja? fcBolšeVikų val
džia, girdi, dar jauna ir neturi 
atliekamų spėkų, todėl ji negali 
leisti, kad kokie nors “ekstra- 
kairieji” laisvai veiktų!
z Kadangi Brooklyno laikraštis 
tuo budu nori pasakyti, jogei 
vartot priespaudą- bolševikų val
džia yra priversta dėl savo silp
numo ir dėl savo oponentų stip
rumo,. Anglijos kapitalizmo 
tvarka stipri, o komunistai silp
ni, todėl valdžia nepersekioja 
savo priešų. Rusijoje gi bolševi
kų tvarka yra silpna, o tos 
tvarkos priešai .stiprus, todėl 
bolševikai turi juos persekioti.

“Laisvė” ne .nepasijuto, kaip 
ji, šitaip rašydama, pripažino 
melu visa, ką ji iki šiol skelbda
vo apie Rusiją. Ji visuomet sa
kydavo juk, kad bolševikai Ru
sijoje esą galingi, nes turį visos 
liaudies paramą. Jiems karštai 
pritariu miestų darbininkai; 
juos su pasišventimu remią ūki
ninkai; jie turį puikiai sutvar
kytą ir pilnai atsidavusią ar
miją. Tik “saujalūs^ baltgvar- 
diečių ir kitokių kontr-revoliu- 
cionierių esančios jiems priešin
gos. Dabar gi1 pati “Laisvė” 
aiškina, kad bolševizmas esąs 
taip silpnas, jogei jo' darbą ga
linti suardyti “ekstra-kairiųjų” 
komunistų grupė!

Jeigu šitie “ekstra-kairieji” 
komunistai, išdygusieji iš pačios 
bolševikų partijos, 
pavojingi sovietų
kaip gi yra su kitoms rusų par
tijoms, priešingoms 
kams ? •

“Laisvė” daug, kartų skelbė, 
kad Rusijos-socialistai revoliu
cionieriai netekę jokios įtakos 
liaudyje. Jeigu tai butų tiesa, 

i>ąiii Mkdlo perkelt idil? O vie
noks es-erų partija yra už
gniaužta, jos spauda sunaikin
ta, jos vadai sugrusti j kalėji
mus arba ištremti į Soloveckas

yra šitaip 
valdžiai, tai

bolšcvi-

Jeigu socialistai revoliucionie
riai yra taip žiauriai persekioja
mi, tai ^reiškia — jie yra stip
rus ir pavojingi valdžiai.

Brooklyno laikr. tai pat nesu
skaitomą daugybę kartų skelbė, 
kad Rusijoje esą “visai išnykę” 
socialdertiokratai-menševikai ir 
kairieji socialistai revoliucionie
riai, ir maksimalis.tąiji, 4r|.^^ar- 
chistai. O bėt$ visdš‘^fes par
tijos; yra žiauriausiu būdu per
sekiojamos, jų veikėjų yra pri
grūsti bolševikų kalėjimai ir 
trėmimo vietos. Pagal pačios 
“Laisvės” logiką išeina, kad ir 
kiekvieną šitų partijų yra stip
ri ir pavojinga bolševikams.

Taigi, pasirodo, kad, nekal
bant apie kadetus, oktiabristus 
ir kitokias buržuazines rusų 
partijas, — Rusijoje randasi ke
letas. darbininkiškų ir revoliu
cinių partijų, kurių kiekviena 
yra taip baisi bolševikų valdžiai, 
jogei ji tiktai žiauriausiomis 
represijomis tepajėgia nuo jų 
atsiginti. Ir prie to visko, dar 
pačioje bolševikų partijoje yra 
“ekstra kairiųjų” komunistų 
opozicija, kurią tenka taip pat 
“malšinti” kalėjimu ir kitokio
mis priespaudos priemonėmis! 
Visas bolševikų viešpatavimas 
tuo būdų yra paremtas gryno 
despotizmo įrankiais.

Tai yra neužginčijamos išva
dos iš to, ką “Laisve” pasakė 
apie sovietų valdžios politiką.

Bet jeigu bolševizmas yra 
toks silpnas, kad jisai tegali 
atsilaikytu tiktai žudymais ir 
spausdamas savo oponentus, ir 
jeigu jisai turi tokią daugybę 
priešų pačiuose Rusijos žmony- 
se, — tai ką gi jisai reprezen
tuoja?

Ar ne begėdiška melagė tat 
yra “Laisvė,” kuri per šešetą 
su viršum, metų be paliovos 
skelbė ir skelbė, kad bolševiz
mas tai visos rusų darbininkų 
klasės valdžia? Ar ne apgavikai 
yrą tie Bjmbos, Pruseikds ir ki
ti Maskvos agentai, kurie žodžiu 
ir raštu pasakojo lietuviams 
darbininkams, kad Rusijos dar
bo žmonės visai nenori kitokios 
valdžios, kaip tik bolševikiškos?

Palyginimas sovietų Rusijos 
su Anglija rodo, kad Rusija yra 
visais atžvilgiais atžagąreiviš- 
kesnė šalis. Nors Anglijoje dar 
tebegyvuoja kapitalizmas, bet 
tenai žmonės turi šimtą kąrtų 
daugiaus laisvės ir teisių, negu 
bolševikijoje. Bolševikai ne tik 
kad nepakeitė kapitalistiškų 
valdžios metodų geresniais, 
žmoniškesniais, bet jie įvedė net 
bjauresnę priespaudą, < negu ka
pitalistinėse šalyse. Ir tie sus
kiai drįsta piktžodžiadt ant 
MacDonaldo!

Einam Lauk iš Biznio
Visas Stakas p

OVER GLOBĖ SHDE,STORE
11138 So. Michigajtt<A.ve., Roseland
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PUBLIKOS IŠPARDAVIMUI
PIRKĖJAMS YRA TŪKSTANČIAI 

PORŲ PASIRINKIMUI
Augštos rųšiės čeverykai visai šeimynai.

Išpardavimas prasidės subatoj 9 vai, ryto
Krautuvė bus uždaryta ketverge ir pėtnyčioj dėl apskaitymo stako

■rt

i

metodų

Jus Privalote Nešti Daktarų 
Receptus į Platts Aptieką

TODĖL: )
1— Mes turime pasamdę tiktai registruotus ir 

patyrusius aptiekorius.
2— Mes vartojame tiktai geriausias ir gryniau

sias gyduoles ir chemikalus.
B—Mes sudalome receptų taip kaip jūsų dakta

ras reikalauju. Mes m^darome substitutų.
4— Musų 30 mętų gvras ir teisingas patarnavL 

mas aptiekorystės biznį padarė eį aptieką di-
/ džiatiBią receptų aptieką Chicagoj.

5— Musų didelė a py varta* biznyje užtikrina ju
mis, kad jus gausite šviežiausias gyduoles ir 
chemikalus

6— Musų kainos yra pigiausios/7

Platt
/, ' - . Įsteigta 1895 

1801 So. Ashland
PieURytinis kampas 18tli St. ir Ashland Av

We

Garsinkite NaupRnoso



Praneša, jog atidarė savo leisiu ofisą

ANT BRIDGEPORTO Sužinokite

tai per

Telefonas: Yards 0141 ir Yards 6894

Chicago, III4601 So. Ashland A Ve.

Phone Yards 2427

595$6/5$775

augščiauSAVAITEI

$1.75
$3.25
$3.75

Bylos visuose teismuose.
Abstraktų egzaminavimas.
Atstovybė prie pirkimo namų

Ingaliojimai ir dokdmentai.
Palikimai Amer. ir Lietuvoj 
Pirmi ir antri mųrgičiai.

nuo 
svaru-

The Peoples F urniture 
Company Parduoda

Cementiniai landres loviai suvi
rinti į vieną daiktą, su plienine 
standa ir besisukančiu kraneliu. 
48 colių 2 dalių 
54 colių 2 dalių 
60 colių 2 dalių 
7Ž'coiių 3 dalių

Krautuvės atdaros vakarais.
Parduodam ant dalinu išmokėjimų

račius leidžia 
užpakalyje išlc-

metu įrengtu

didžiausias Lietuvių Krautuves IR PASISKIRKITE

tvėrimui nūolatoš turttl apau
goj anąją kauk?, šalę to i ap
saugotas nu* dujų vietas ttirčtų 
būti jVeštas f-uSštygertis. to- 
Jcios vietos turėtų būti Įtaisytos 
kiekvienoje gatvėje, sulig gali- 
niurnu kiekvienuose hariiuose ir 
jau taikos metu planingai įreng
tos. Prieš galimus pucįimud 
bacilomis reikėtų naudoti prieš- 
puolimus, dezinfektarius ir plar 
čiai organizuotą sanitarinę pa
galbą.

127 N. Dearborn St. Room 1117-1112 
Telefonas: State 7521

tas koncentracijos klau
simas, t. y. ar įvairios svarbios 
įmonės turi būti greta sustaty
tos, kad priešo orlaiviam nesu
darytų gerų puolimo tikslų?

Nakty nuo priešų orlaiviam^ 
apsiginti vartojami šalę vienas 
kito pririšamieji balionai, arba 
reflektoriai, ar abeji drauge.

Apsigynimas nuo orlaivių yra 
žymiai komplikuotesnis, negu 
aviacijos naudojimas. Atskiros 
apsigynimo priemonės viena ki
tos priklauso, vienos kitas papil
do, todėl yra kairdinalis reikala
vimas, kad visoje valstybėje jos 
vienose rankose butų sukoncen
truotas.

Baigdamas paminėsiu remda
masis “Prager Presse’ kitu nu
meriu, kad barbariška naikini
mo priemonė ligų baciloms, tur
būt, virs realybe, nes patirta, 
kad vokiečių komunistų partijos 
“čeką”, kuriai vadovauja rusas 
Gorev, yra' apginkluota ne tik 
sprogstamaja ir šaunamąja me
džiaga, bet drauge ir dezinteri- 
jos bei koleros bacilomis, kurio
mis norima nužudyti tie asme
nys, kurie turi kaip ir sava mir
tim numirti- [“L.” I —G.

3335. So. Halsled Street 
(antras aukštas) .

(M. Kiro namuose)

Valandos: Vidurmiestyj: nuo
Bridgeporto: nuo 6

dyti aiTnijos koncentravimą įr 
mvbilizavimą- Yra dar ir kitų 
priešo orlaįvių (puolimo galimu
mų, bet jie priklauso priešo oro 
pajėgų stiprumo. Orlaiviai, ku
rie puola dujų bombomis, yra 
lydimi kitų orlaivių. Apsaugo
ti orlaivių įguloms nuo sužeidi
mo pavojaus jau pasaulinio ka
ro pabaigoje Prancūzija, Angli
ja ir Vokietija darė bandymų 
valdyti , orlaivius. be pilotų.-su 
elektros bangų pagalbu.

Tolimesnių 
tini yru paslaptis, 

cipas yra žinvinus, 
grupę orlaivių be pilotų valdo 
vienas orlaivis su sinchroninio 
įtaisymo pagalba- Jis lekia 5—

2137 80. LOOMJS ST
Tel. Koosevell 2867

Ar manai pirkti pijaną, kokį iš kur? Ar esi apsipažinęs apie 
pijanus? ArGnanai tikėti į apskelbimus ir pasakas įvairių agen
tėlių? Ar ir Tamsta mokėsi už pijaną $600.00 — $700.00 (dole
rių) už pijaną kurį musų Krautuvėse galėtumėt nupirkti už 
$300.00 ar $400.00 dolerių, kurių mes turime daugybes musų krau
tuvėse. Bet ne! Mes norime parduoti JUM »

KIMBALL PIJANĄ
KIMBALL PI J ANAI yra parduodami vien už teisingą ta pačia 

kaina visose' Krautuvėse kuriuos parduoda.
KIMBALL PI J ANAI išreiškia augščiausią Pijano muziką, dėlto 

kad
KIMBALL P1JANAI yra daromi per patyrusius žmones per 70
• metų

KIMBALL PIJANUS vartoja dauguma pasaulio pagarsėję piani
stui ir muzikos mokytojai-už • * ■ /

KIMBALL PIJANUS atsako 50 milijonų dolerių įstaiga W. W. 
Kimbąll Co. už

KIMBALL PIJANUStaipgi atsako ir dvasiai jum rekomenduoja 
didžiausia Lietuvių įstaiga Amerikoje THE PEOPLES 
FURNITURE CO. - »

Pirkite Kimball dabar, nemanykite apie jokį, Idtą^pĮjaną,,atei
kit^
KIMBALL

Pagaliau tikslingas apsigyni- 
ųias nuo orlaivių turi skaitytis 
su tuo, kad naujieji, orlaiviai 
aprūpinti bevielio telegrafo net 
ir telefono stotimis, dėliai ko 
karas ore gali tapti visai neri
botas, didis ir baisus tautai^ar 
valstybei, kuri, pavyzdžiui, to
kioje nelemtoje padėtyje butų 
kaip čekoslovakų respublika. 
Ateities kare visa respublika 
virs karo lauku, todėl nėra rei
kalo rūpintis sienų apsaugoji
mu labiau, negu vidaus centru. 
Dabar čekoslovakai yra tokioj 
padėty, kurioje visiems gyven
tojams karo metu butų bloga, 
nes jie negalėtų kovoti su prie
šu, puolančių ore.

Naudojant aviaciją, karo lau
kas išsiplečia ilgyn, platyn, gi
lyn ir aukštyn, t. y. visoje ka
riaujančios valstybės teritorijo
je ir viršuje ties ja. Musų lai
kais nepakanka ginti vienos di- 
inensinės liniją, bet reikia sau
goti visą valstybės .teritoriją ir 
orą ties ja.

Apsigynimo nuo orlaivių puo
limo pagrinde turi būti žinoji
mas, kad visa valstybė gali būti 
puolama. Šis pagrindas mus ver
čia ginti visą valstybę, mažiau
sia energijos dalelė turi būti su
naudota apsigynimui imo orlai
vių. Tiktai tada apsigynė jas 
gali pasakyti visa padaręs, kad 
apsisaugotų nuo netikėtų puoli
mų ir gali laukti teigiamų sėk
mių-

Sėkmingo apsigynimo nuo or
laivių puolimo priemones gali
ma suskirstyti į tris grupes, bū
tent : aktingo s, kurios tie
sioginiai priešo* orlaivius puola, 
p a s i n g o s, kurios neleidžia 
priešo orlaiviams veikti, tiesio
giniai į kovą nesikišdanios ir 
pagalbinės p r i e m o n ė s, 
kurios padeda kitoms'apsigyni
mo priemonėms veikti.

Nusileidusius priešo orlaivius 
reikia visais turimais ginklais 
apšaudyt, ypačiai jų motorus ir 
įgulas. Jei nusileidęs orlaivis 
apsikasa ir ginasi kulkosvaidžių 
ugnimi, reikia jį patrankomis 
šaudyti. Nuo piiešo puolimų iš 
oro reikia turėti kur pasislėpti 
ir kuo prisidengti.

Nuo bombų miestuose reikia 
slėptis požemiuose. Pragoję, pa
vyzdžiui, pirmam orlaiviui už
puolus kiltų panika, nes nėra 
požeminio traukinio, kur butų 
galima pasislėpti. Apsigyninpii 
nuo dujinių bombų reikėtų kiek
vienam gyvėritojui ir gyvam su-

9&0 iki 4:30 vai. vakare 
vai iki 9 vai. vak.

Radiola X 
operuojama su išlaukiniu 
arba 200 pėdų ilgumo. Kai 
na pilnai prirengtos
Radiola Super-Heterodine yra šešių 
tūbų setas, portable\ nereikia dratų 
prijungimo, ją galite nešti bile į kokį 
kambarį, automobilių arba kitą kokią 
vietą be jokio triubelio. Garsus gar- 
shi ateina 3000 mylių tolumo. Kai- 
nai pilnai pri- $269
ifcngtos

$90.00
$35.00 

$142.50 
$1215.50

Parduodame Jums Išdirbej ų Kainomis
Balto Porcelino Cast Geležies Enameliuoti Daiktai Ateina Kas Savaitę 
Vagonais Daleidžia Mums Pasiūlyti Bargenus Kuriuos Turite Pama
tyti, Kad Įvertinus. Kai Kurie Biskį Įgadinti, Todėl Jy Kainos Yra 
Sekamos:

Radio jau praleido, turėk savo arklį, dienas. Jus daugiau 
neklausote vien tik, kad turėjus džiaugsmą, važiuodamas 
penkioliką mylių į valandą pirmos rųšies automobilu.
Dabar jųsjnorite tikros muzikos. Tikra muzika reiškia ge
rumas tonų. RADIOLOJ apsireiškia grynumas, pilnas to
nas, tikras balsas, tikras paprastumas, mechaniškas tobu
lumas kuris randasi RADIOLOJ.

Radiola VII-B yra penkių 
tūbų setas, ją galima ope
ruoti viduj ir lauke. Garsus 
garsai ateina 2000 mylių.
Kaina pilnai $275 
prirengtos
Radiola III-A keturių tūbų setas prirengta.
Radiola 111 dviejų tūbų setas prirengtas ....
IZenith 4-R keturių tūbų setus prirengtas ..
Ėcnith 3-R keturių tūbų setas prirengtas ..
A Battery 1% volt ...... ’...............................
B Battery 22*72 volt ..........................................
B Battery 45 volt ........:.. ........!...... ......
Radio tolia .................k...............................

Nespręskite iš to ką jus galite girdėti per radio iš bile kokio seto. 
Ateikite šiandien ir išgirskite naują Radiolą.

I " • . • j
Parodymas jūsų namuose DYKAI, šaukite Boulcvatrd 4707. z \
Kas bus sekamas Prezidentas ateinančiame utai'ninke, lapkričio 4

yra keturių tūbų setas, 
dratu 150 
$245

Kleofas Jurgelionis
ADVOKATAS

clarbH.i šit* kryp- 
nors jų priu- 

nes visų

$12.35 
$13.65 
$15.75 
$17:65

. _____  - . ... f \ ■ 6Mes peparduodume uiitraranKiv arba vartoty tavorų — gausite ka* 
iKimiik/jk

AIdara ularninke, ketverge ir siibalojc iki 9 valandai vakare. '

au atėjo Kultūros 
No. 9.

• Kaina 30c. 
jaukite Naujienose 
1739 S. Halsted St.

^6 kilotfiėtriis paskui otlaiviUŠ 
be pilotų.

Bombardavimo priemonės yra 
įvairios, tai yra bombos 
0,5 iki 1.000 kilogramu 
mo, vilyčios, degamosios bom
bos, vandens ir oro torpėdos, 
dujų bombos, ir t. t. Bet galima 
skaitytis su bombomis, kuriose 
bus choleros, džumos ir kitų ba-

42 ir 52 colių Roll Rim Sinkos 
Puikus pasirinkimas nuo

$18.75
ir, augščiau i t

Kimball Pijanus
UZ DIRBTUVES KAINA ANT LENGVŲ 

IŠMOKĖJIMŲ ' .

SAtMIBKOS, Chierp, tt 
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Šis tas apie ateities kary 
perspektyvas 

...i ■n   i.MA.

“Prager Presse” paduoda sa
vo skaitytojams generalio štabo 
pulkininko piloto VI. Fiala pa
skaitos santrauką “Apie orlai
vių pavojų ir apsaugą nuo jų 
užpuolimų”, ši labai įdomi spe
cialisto paskaita įvyko Pragoję 
š. m. balandžio 26 d. Tą san
trauką su kai kuriomis pastabo
mis aš norėčiau čia atpasakoti

Moderniajam lauke kovoja 
ne vien ginkluotos armijos karo 
lauke; jame įtempia visas savo 
pajėgas visi kovojančių valsty
bių gyventojai, vis tiek, ar ka
ro lauke, etapuose, ar tolimame 
užpakalyje. Senas gamtos dės
nis, kuriuo ji.kia akcija nėra ga
lima be savo reakcijos, veikla ir 
čia. Didėjant kovotojų skaičiui 
didėja ir kovos arena. Kova 
ari yje nebus surišta su atski- 
irm-c zonomis, kaip tai buvo 
Didžiojo Karo metu, dabar ji 
galės plėstis v sur, visose kovo- 
janči\’ valstybių žemės?. Užpuo-( 
li-.as.cic nesutinka nenuveikia 
mų k.iučių, todėl nuo jo labai 
gali kentėti nekalto * aukos, 
būtent dėl to, kad jų valstybė 
nes.«:ipno supažindinti savo gy
ventojus su gręsiančiais pavo: 
jais, ;. ba, kad Y.e laiku juos per
sergėjo.

Po Didžiojo Karo buvo mano
ma, kad aviacija sustos plėstis, 
arba ilgam laikui jos plėtotė su
trukdyta. Buvo manoma, kad 
karo nuvargintos valstybės ne
norės didelių sumų savo aviaci
jų tobulinimui skirti- Dabar 
galima konstatuoti, kad šitie 
sumetimai buvo neteisingi, nes 
kiekvieną mėnesį aviacijos plė
totėje konstatuojame pažangą. 
Iš to, žinoma, negalima- daryti 
išvados, kad aviacijos plėtotė ir 
toliau eis tuo pačiu tempu, nes 
galima manyti, kad dabartinės 
formos orlaiviai jau veik prisi
artino prie savo veikimo galimu- 
nįų ribos, žinoma, niekas nega
li įspėti, ar nebus surastas nau
jas dėsnis ore judėti,-kulio vi-
sos valstybės taip atsidėjusios 
ieško. Tada mes galėtume at
sidurti didžiausių netikėtinumų 
angoje.

Kariška aviacija dabar varto
jama daugybei uždavinių. Mus 
labiausiai* domina apsigynimas 
nuo priešo orlaivių puolimų 
bombardavimas dienos ir nak
ties metu tolimose distancijose, 
žvalgyba ir priešo orlaivių ste
bėjimas, nuleidimas kariuome
nės ir šnipų armijos į užpakalį, 
proklamacijų ir įvairios agitaci
jos mėtymas, prieš apsigynimo 
orlaivių veikimas ir t.t.

Armijos ruože 10—15 kilo
metrų lilgio dabartiniam, kare 
dirbtų 70—100 orlaivių. Aviaci
ja yra ginklas, kuriuo geriausia 
galima priešą užklupti iš nety
čių, nes orlaivių didelis greitu
mas ir veikimo 
veikti armijų 
kiant iš taikos 
vietų. Galima tikrai tikėti, kad 
priešas jau taikos metu turi iš
dirbęs bombardavimo planą. Su
prantama, tuolaikinė padėtis 
turės įtakos šio plano vykdy
mui. čia yra keletas galimumų: 
priešas gali ryžtis bombarduoti 
didelius miestus ir tuo bųęlu 
gąsdinti gyventojus, gali .į sau 
palankias vietas mėtyti prokla
macijas, arba pirmiausia jis ga
li pulti musų orlaivių stovyklas 
ir orlaivių fabrikus, pulti di
džiąsias- karo dirbtuves, geležiu-

42 ir 52 coliu sinkos su 5 colių 
Apron 12 colių iš1 užpakalio, iš de- 
šihės ir kairės rankų drainboard, 
yra prie sienos prišriubuojami. 
Nuo

$21.75
ir augščiau

1922-32 So. Halsted St 
18tos gatvės Kolionijoje.

60 eilių dvigubo drainboard Sin
kos su Apron arba Roll Rim nuo

Specialis 
Pasiūlymas

Lodąs gu 5 tonai 
Visas Mažiau nc- 

Tikros Pocahon-
tas mine rim $7.25

Fr. City Egg.....7.00
Fr. City Litttip... 7.50
Žemiau talpinamas kuponas 

yra jums vertas 25c. už 
kiekvieną toną.

šis kuponas kuomet paduodamas 
musų jarde arba prisiunčiamas ny
kiu ( su prderiii,. mažina jums rru- 

/sų? Įaiiklįų 'kaiįną 25c. už .tona. , šis 
pasiūlymas-’- geras tiktai^oVIlijlAI

Grojikliai Kimball Pijanai apkainuoti šeip
STYLE U

foiBtlTlK ĮIOI1[
1177^83 Archer Avė

Brightmi Parke
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Darbininku pasidalinimas

Kaip balsuoti
Ateinantį utarninkų bus svar

bus balsavimai, bus renkamas 
šalies prezidentas, niekuriose 
valstijose guliernatoriai, senato
riai, kongresmanai ir daugybės 
kitų valdininkų.

Illinois balsuotojai gaus balio- 
tą kaip duris — 3 pėdų ilgio ir 
2i/o pėdų ploč.o su 1 kais šim- 
tias pavardžių. Ch.icagiečiai 
be to gaus dar 4 mažus baliotus 
—teisėių ir įvairių bonų išleidi
mui. Balsuoti reikia greit, tad 
daug- galvoti nėra laiko ir jieš- 
koti visų kandidatų. Manoma, 
kad daugiausia balsų bus paduo
ta “sbraight” už kurią partiją ir 
mažai kas bandys “splitinti” bal
są.

Socialistai turi išstatę fųivo 
kandidatus į visas valdvietes. 
Tik į prezidento vietą jie savo 
kandidato nestatė, nes remia 
progresyviųjų kandidatus La 
Follette ir Wheeler. Progresy
vieji gi jokių kitų, apart prezi
dentinių (ir vieno kongresma- 
no) kandidatų nestato.

Todėl balsuojant už socialis
tus reikia padėti kryžiuką rytu- 
lely viršuj kolumnos, prie žo
džio “Socialist.” Tai reiškia, 
kad balsuojama už visus socia
listų kandidatus. Paskui ko- 
lumnoj “Progressive” tuoj po 
La Follette ir Wheeler vardais 
reikia padėti kryžiukas ties 
kiekviena pavarde 29 rinkikų 
(electors). Nereikia dėti kry
žiuko prie žodžio “Progressive,” 
nes nors tai pilnai teisėta, bet 
kai kas bando ginčyti tam ir ga
li atsitikti taip, kad politikieriai 
gali išmesti jūsų balsą.

Šitaip balsuoti reikia netik 
Illinois, bet ir visose kitose val
stijose.

Kapitalistai gi y ta susivieniję.
Ramsay MacDonaldo jaunys

tės ir mokyklos draugas susi
krovė didelius turtus tuo lai
ku, kaip iMacDionaldas veikė 
Darbo partijoj ir patapo. Bri-' 
tų imperijos premjeru. Drau-Į 
gas padovanojo MadDonaldui 
automobilių ir kadangi Mac- 
Donaldas neturėjo ištekliaus jo 
užlaikymui, tai daM? užtekti
nai pinigų ir to nutomobiliaus 
užlaikymui. a

REIKALINGA BALSŲ 
DABOTOJŲ.

Socialistų partijai yra reika
linga balsų dabotojų rinkimų 
dieną. Kas gali, kviečiamas y- 
ra apsiimti padirbėti. Rytoj par
tijos raštinė (1501 Warren Av.) 
bus atdara visą dieną ir bus 
duodami mandatai ir paaiškini
mai. Pirmadieny bus visų da
botojų susirinkimas.

Visi dabotojai turės būti 
saviroo vietoj utarninke 4 
po piet.

tai
vai

Heleri Falejezyk, 16 m., 12245 
Eggleston Avė., liko užmušta 
traukinio prie 122 ir Harvard 
gatvių. Ji išlipo iš vieno trau
kinio ir pakliuvo po ratais kito 
traukinio.

........ . ' .....

AR MANOTE
VAŽIUOT

NAMUOSNA
ANT KALĖDŲ

SPECIALĘ DIDELĘ
KALĖDŲ

EKSKURSIJĄ 
, » 

Rengia musų Linija 
po užveizdą savo 

locno atstovo

Laivu “ESTONIA”
3 Gruodžio 1924

11 vai. ryto
Nuvažiuosit stačiai į Baltijos Jū
rių Portą kur persėsit ir be vargo 
vandeniu už

keliolikos valandų 
Į KLAIPĖDĄ ATVYKSIT 

Parankiausia Linija į Klaipėdą
Visu Keliu Vandeniu 

KITI IŠPLAUKIMAI: 
Laivas “Lituania” .......  Lapkr. 12
Kitoms žinioms ir prekėms kreip
kitės prie musų paskirtų agentų.

Baltic America Line
120 N. La Šalie St^ Chicago, III, 
9 Broadnray New York, N. Y.

Senatorius ROBERT M. LaFOLLETTE, progresyvių kandidatas 
į prezidentus ir jo sūnūs, kuris veda visa kampaniją už sava

čia, Amerikoj, kiekvienas po
licijos kapitonas ir mažas 
dininkas didesnio miesto 

A 

bendruomenės apmokamą 
t ^mobilių. Anglijoj 
MacDonaldo automobilių 
ba ' gi labai rimtai.
net, kad pašaipos iš to fakto, 
kad turtingas žmogus užmoka 
už Darbo premiero Senius ir 
gasolinų, gali sumušti Darbo 
partiją.

val- 
turi
au- 

apie 
kal-

Kalbama

Požėlos- Kuncevičiaus ristynes 
įvyks “Mildos” teatre „ 
Jau girdėjosi balsų, kad Po- 

a| ė lo^iBa ncevič dalis ristynenus 
reikėtų paimti guresnę vietų: 
esu žmonės nori matyti risty
nes. o ne stovėti kur nors kam
pe jr nematyti, kas dedasi ant 
mat rašo. \ I

šį kartų publikai nereikės 
stovėti: L_________
ristynes įvyks “Mildos” 
Tad ' kiekvienas turės 
kur atsisėsti ir matys

nepajėgė antru 
paliko pergalė

pristoto jauną
Simų Juš'kevi-

spaudė. Nusikamavęs nabagas 
Samsonas jau 
kartu ristis ir 
tu.

Pirmininkas 
lietuvį sportų,
čių. Jis yra ristikas ir kumšti,- 
ninkas. Jau septyni metai kai 
jis . galinė jusi po Arizona, 
T?xas, Utali, Caliifornia ir ki
tas vakarines ir pietines val
stijas. Jis kumščiavosi 70 kar

Požflos-Bancevičiaus ir. vis,ls ^,usJUŠ‘ 
teatre, 
vietos 

kuoge-

kevičius Vra labai gyvas, smar
kus ir gražaus sudėjimo vyru- 

1 kas.
Ant estrados pasirodo šve- 

sezono čempionas Cyclonas Peter- 
son. Jį jau pažysta visi, 
jis yra meistru

j Prieš jį išeina 15 svarų į 
1 kesnis airių bulius, vadinamas 
' J., Roberts. Jiedu griebė, kas 
tik jiems pakliuvo, ką tik na
mų nesugriovė. Savo teisėjų J. 
Uktverį mėgino kartu pasigul- 

Antradieny, spalio 28 d., Co- dyti. Po 19 minutų švedas su- 
lumbia Hali, Tq|wn of Lake, rakino ai
įvyko svarbios musų galijotų išsitiesė, štai išeina J. Bance- 
imlynės. | vičins išmėginti sunkiųjų vo-

Karolius Sarpalims, 192 sva-'gų čempionų Augustų Frei- 
rų, Chicagos universiteto mc-įmontą. Sukalbėta ir ristasi 
dicinos studentas, susikibo su grekų-romanų stilium. Bance- 

vičius lupa kiek tik jėgų tu
ri, o Freimontas lyg įsu vaiku 
žaidžia. Matyt, kad da nemo
ka ristis, nes pirrpu kariu, sa
kė, ritasi. Jo stiprus pečiai pa
rodė didelę spėką; kelis kartus 
atsistojo su Bancevičium < ir

Tos didžiausios šio 
ristynes įvyks lapkričio 
14 d. Bridgeporto “'Mildos” te
atre.

Tėmykite apgarsinimus, ku
rie greit pasirodys “Naujieno
se’*.

GALIŪNŲ IMTYNĖS

Sam Samson, 198 sv., Pardue 
universiteto medicinos studen
tu. Jų kova buvo sunki: rodė
si, kad jas Sarpalius tikrai 
pralaimės, nes Samsonas vis 
jodinėjo ir tik biskio reikia, 
kad Sarpalių prispaustų. Po 
28 minutų musų Samsonas pa-1 
ilso ir Karolius jo pečius pri-

Saujalė anglų valdo 300,000,- 
000 aziatų Indijoj, kadangi 
aziatai padalinti jų įvairių re
ligijų, vienas kito nekenčia. Ir 
vienas prieš kitų kovoja.

Bet Indijos mahometonai, in
dai, persai, budistai visgi ma
žiau vienas kito nekenčia, kaip 
nekenčiu įvairios darbininkų 
grupės Anglijoj ar Amerikoj.

'lai labai patinka samdyto
jams

kad soms.
savo darbe. < valdo, kuomet darbininkai yra 

štar- pasidalinę. —(Iš angliško).

ir valdančiosioms kle
jos yra susivieniję ir

airio “rankeles” ir tas

(Seka ant 7-to pusi.)

ARČIAUSIAI PRIE ŠIRDIES KIEKVIENO ZMO 
GAUS YRA JO PATIES ŠEIMYNA

Todėl tikslas kiekvieno musų yra pagalvoti iŠ anksto apie tai, 
kad musų šeimyna nekentėtų nedateklių.

Pervėlu yra mislyti 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
me turite kokį nors tikslą, turite ką nors artimą, kam norėtumėt 

po mirčiai turtą palikti.
Apsidraudimo dokumentus galite gauti pagal jūsų išgalę ir norą 
iš vienos didžiausių apdraudos kompanijų, PROVIDERS LIFE. 
PASTABA: Turime dar keletą vietų dėl vyrų ir merginų, ku
rie gali tapti kaipo agentai MICHIGAN, pHIO ir ILLINOIS. 
Patyrimas nereikalingas. Išmokinsime jumis, kaip per keletą 
valandų, vakarais arba subatoje po pietų, uždirbti daugiau pi
nigų nuošimčiais, negu uždirbate per visą dieną kur nors dirb
damas. Taipgi reikia agentų visam laikui. Apsidraudimų yra 
didelis reikalavimas, kuri yra didžiausia žmonių apsauga. Atei
kite kuomet dieną nuo 9 vai. iki 12, arba rašykite

PROVIDERS LIFE ASSURANCE COMPANY
Didysis Ofisas 1530 N. Robey Street, 

CHICAGO, ILLINOIS
i t SKYRIAI:
p06 Century Building, 
CLEVELAND, OHIO. 
Vedėjas T. P. Gajewski.
620 Nkholas Bldg., 
TOLEDO, OHIO. 
Vedėjas J. Korecki.

454 Book BĮ d g., 
DETRO1T, MICHIGAN. 
Vedėjas A. Keskag
Rm. 10 Victor Bldg. 
225 Collinsville Avė. 
E. ST. LOUIS, ILL. 
Vedėjas J. Gorsk.

LIŪDNOS SUKAKTUVES
P.erkėlimas iš duobes j lotą, ir 
dvijų metų sukaktuves, įvyks 1 
d. lapkričio 1924 m. 8 valandą 
po pietų musų numylėtos dukre
les Juozepos Kuprevičaites| ku
ri persiskyrė su šiuęm pasauliu 
29 d. spalio 1922 m. Palikda
ma didžiame nuliudime tėvus 
ir sesytę Stanislavą. Juozepai 
vos sulaukus aštuonių metų am
žiaus žiauri liga išplėšė jaunutė 
vos pražydus jos gyvastis, ši 
liūdna nelaimė padarė sunkią 
žaizdą ant musų širdies kuri 
niekados neužgis. Miegok ra
miai numylėta, lai būna tau ra
mi šioj žemelėj vieta. Nuliūdę

Tėvai ir sesytė Kuprevičiai.
Šiuomi kviečiame visus gimi

nes, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiame liūdname perkė
lime, kuris atsibus tautiškose. 
kapinėse. Tikėdamiesi kad kaip 
laidotuvėse, taip ir perkėlime 
dalyvausite be atsisakymo. To
dėl iškalno tariame širdingą ačiū

Kuprevičiai.

James F. Lyons ( 
ADVOKATAS

4841 W. 14th St., Cicero
, Telephone Cicero 9323

Panedčlyj, seredoj ir pėtnyčioj 
nuo 7 iki 9 vai. vak.

1020 ASHLAND BLOCK
155 N. Clark Street 

Telephone Dearborn 6534

RĖMAIS

A+A
VINCAS STULGINSKAS

Mirė spalio 31, 1924, 6:20| ry
to, 49 metų amžiaus, .išgyveno 
Amerikoj 28 metus. A. A. Vin
cas paėjo iš Lietuvos Kauno ra
dybos, Tauragės apskr., Gaures 
parapijos, Liperiškių kaimo., Pa
liko dideliam nuliudime moterį 
Agotą po tėvais, Sebeckaitė, 2 
sunu Juozą Ir Alfonsą ir dukte
rį Bronislavą ir brolį Kazimie
rą, Lietuvoj brolį Joną ir Mi
kolą. Kūnas pašarvotas 10129 

•So. Michigan Avė., Roseland. 
Laidotuvės įvyks panedėly, lap
kričio 3. Iš namų 8 vai. 
bus atlydėta į Visų Šventų Pa
rapijos Bažnyčią, kur įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į švento Kazimiero1 Kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
atiduoti paskutini patarnavimą 
ir dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę
Moteris, sunai, duktė ir brolis.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Yards 1741.

l vjenauniai importuotojui 
Bnhemian Plunksnų ir J pilu 

Mes skelbiame sekamas kainas:
Maišytų ^ąsų, svarui.................49c.
Grynų baltų žąsų, svarui.......  98c.
Rankomis supašytos, svarui $1.79
Minkšti pūkai, svarui ........... $1.98

Pirkite nuo musų ir sutaupykite 
pinigų. Pareikalavus siunčiame, 
sampelius.

BECK’S DEPT. STORE
3323-25 So. Halsted St., 

Chicago, III.
V............................................ i i i ■ /

Rusiškos ir Turkiškos 
Maudynės 

Atdaros dieną ir naktį.
Vanos, lietaus ir marių druskos 

maudynės. Ruimai ir lovos dėl 
nakvynės. Didelis prūdas dėl 
plaukymo.

Specialės rusiškos maudynės dėl 
moterų seredoms.

Z. SAPERSTEIN & SONS 
Savininkai

1115-17 So. Paulina St.
Tarpe Taylor ir Roosevelt Rd.

Phone West 1511 Chicago, 111.

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

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

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

Telephone Lafayette 4543

Lietuvon ant

KALĖDŲ
- . • *

Jei manai važiuoti Lietuvon apsilankyt ar gyvent — 
važiuok su

NAUJIENŲ PALYDOVU
Pavesk Jam savo rūpesčius ir klapatus ir jausk kelio
nėje kaip namie. Dabar yra laikas pradėti rengtis ir 
iškalno užsitikrinti sau sugrįžimą..

NAUJIENŲ KALĖDINĖ Ekskursija važiuoja didžiau
siu U. S. Laivu .

LEVIATHAN GRUODŽIO 6-ta
ir kiekvienas keliauninkas bus Lietuvoje prieš pat Ka
lėdas ir parveš džiaugsmą ir dovanas savo giminėms. 
Kreipkitės j Naujienas ir busit aprūpinti visais rei
kalais.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette 4223
Phimbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

..................—I. — ■■■!—, II I II. .Z

Phone Boulevard 9641
A. KAIRIS

Murinimo ir budavojimo generalis 
KONTRAKTORIUS
3352 So. Halsted St., 

Namai 3356 Lowe Avė.
■ ■ , ....  ....... .  ■ Į- —j

UŽSISAKYKIT IR SKAITYKIT LIE
TUVIŲ BURTININKŲ LAIKRAŠTI

“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 fjįt. Chicago, 111.

. Dept. 2.

Plumingo ir Apšildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems 

Pigiausi dabar radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Sutaupyki! pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPEY CO. 

490 Milwaukee Avė. and 
461 N. Halsted St.

FTavnr,<arlret 1018. Haymarket 4251

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
Inkstų, pūsles ir šlapumo ti-

prlvatliką gydymui kambarių
Ola atėję gauna 

gerinusį Ameriko-

jiik< bt gydy
mo. Didutis skai
čiui žmoUą J<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausi medikai) 
patarnavimą tu
miausia kaina. To 
kį mokesti gali 
mokėti, taip kad 
lauja užmesti savo

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visiška pa- 

slaptis yra užtikrinta.
Dr. B. M. Ross,

35 So. Dearborn Street, 
kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevątorią 

iki 5 augito.
Trisdešimt metą toje pačioje vietoji
Priėmimo 
Priėmimo
Valandos t

kambarys 606 dėl vyrą, 
kambarys 6t8 dėl mote r*.
Kasdien nuo 10 ryto fH | 
▼et. vakare. Nądtuej Mm 
10 vai. ryto iki 1 vai di® 
ną. Panedėiyj, v L 
•ubatoje nuo 10 vaL ryt® 
lt, ;■ v,,i >



1921

SPORTAS
(ląsa nuo 6-to pusi.)

Ivg nuižų vaikų nusimetė. Ka
žin kuę butų užsibaigę, jei 
Freimontaa nebūtų krisdamas 
rankų susižeidęs. Teisėjui už
klausus, Freimoidas pasidavė, 
įneš negąĮęjo daugiau tą vaka
rų ristis. Tokįu bildu tų vaka
rų J. BanCęvičius tapo perga
lėtojas. Fręirįbntas- nustebino 
publikų JŠUv.o' spėka ir jei jis 
butų išsilavinęs Hstynėse, tai 
butų kartus pipirris netik lie
tuviams, bet ir svetimtaučiam.

Tą vakarų tapo sutarta * ir 
prižadėta pertikri.nl J. Goštau
tų, sunkųjį, ristiką. Musų Šil
ką. kuris šiais* metais kloja 
kas tik jam pakliūva, sutiko 
persitikrinti su Ge&auiu. . ? .

—Re p.

Lietuvių Rateliuose.
Draugijų veikimas

INi’PRNACION ATO AP- 
VAIKŠČIOJIMAS.

Ketvirtadieny, -spalio 30 d., 
Liuosybės svet., Cjęęro.,,,. įvyko 
Liet. Soc. Sąjungos VIII rajono 
prakalbos paminėjimui 60 metų 
sukaktuvių nuo įsikūrimo 
mojo Internacionalo.

Susirinkti gražus būrys 
ro darbininkų. Drg. Vilis 
stato kalbėti darbininkų darbuo
toją. “Naujienų” Redaktorių d. 
P. Grigaitį. Kųlbėtojas aiškiai 
apibudino Pirmojo Jnternaciot 
nalo įsikūrimų, pažymčd&mųs, jo 
vertybę- Jojo dėsnius bei prM 
gramą dar ir šiandie įšildo ’t 
tuo keliu eina susipratę darbia -^idueti. 
ninkai, kurie veda darbininkų reikėjo apleisti llygų ir persikel- 
klesų prie išsiliuosnvimo iš po i r _
kapitalizmo. į---------

Antruoju kalbėtojum buvo j ja jr pracįėj0 mokintis.
Dr. A. Montvidas. 'j- vai ivv«a

kad darbininkai privalo vienytii|: o-abumus, nesipriešina 
kovoje už S^yojjuvį j), ne s-kal- ieidžia mokintis.

Pi r

cice- 
per-

MB

darbininku kandidatas '
Chicago, IH

Vaidins Chicagoie, lap PRANEŠIMAI
Ki lt GALIMA GAUTI TIKIETAI 

VAIČKAUS TEATRUI.
' . i * '

DANIEL A. URETZ
tcia’irtų partijos kandidatas 
į valstijos prokurorus.
l)aniei A. Uretz yra cliica- 
etis, advokatas. Keletą metų

Artisto Vaičkaus teatras duos pir
mą spektaklį lapkričio 5 d . Eight 
Street Teatre. Ttkietai iškalno gali- 

,|na gauti šiose vietose:
• 18 gatves upielinkeje

“Naujienose”, 1739 So. Halsted St.
Bielskio Aptiokoje, 1900 South 

Hąlsted St.
Dargis, Real Estate, 726 W. 18 

Bridgeporte
. ^Varpas’’, 3251 S. Halsted St.

lUniversal State Bank**, 3252 
Halsted St.

Baltutis, 901 W. 33rd St.
“Naujienų” Skyrius, 3210 S. Hul- 

sted St.
Baks, 3301 So. Halsted St.
Stulpino ofise, 3311 S. Halsted St. 

North Sidėj
Montvido Aptiekoje, 1822 Waban- 

sia Avc.
Roselande

Tupikaičio Aptieka.
West Sidėj

Urbono Aptieka, Leavitt ir 23 St..
Draugas, 2334 S. Oakley Avė.
Metropolitan State Bank, 22 ir Lea

vitt St. ,
Town of Lake

Benošiaus Aptieka, 1616 W. 47 St.
Zolpis, Real Estate, 4603 S. MarSh- 

field Avė.
Kareiva, 4537 S. Wood St.

Brighton Parke
Dr. Draugelio Aptiekoje, 4101 

Frąncisco Avė.
Cicero, III.

Jonaičio Aptieka, 14 ir 48 Ct.

st.

So.

So.

kp.Rockford; III. — S. L. A. 77 1 r 
inėnesini^'susirinkimas įvyks nedėlioj 
lapkričio’ 2 d., 2 v. p. p. Lietuvių rte- 
prigulmin^oj bažnyčioj. Tad šiuomi 
visus narius raginame ateit ant .su
sirinkimo, nes turim daug dalykų ap
tart

PRANEŠIMAI
Vt^>****«*****^**W«Sl^U<9M^ZV*^«^**V*«<>>>»SZV^<*a*>**^»^*z*<Va***^*aw>z,s***z*s*a*>

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesinį susirin
kimą nedėlioj, lapkričio 2 d., 1 vai. 
po pietų, Mildos svetainėj, 3142 So. 
Halsted St. Visi nariai malonėkite lai
kų pribūti, nęs randasi daug svarbų 
dalykų aptarti.

— S. Kunevi^ia, Itašt.

S.‘, Chur'cs, 1 1. — šešladieny, 
lapkričio 1 d„ 7 vai, vak., švedų 
bažnytinėj svetainėj, Indiana ir 4 
ui., įvyks prakalbos su paevikslnis 
lietuvių kalboj. Taipgi bus pamo
kos lietuvių kalbos 2 vai. po pie
tų toj pačioj svetainėj.

Lapkričio 2 d., 7:30 vai. vak.,
Raymond ( lia[;ei, 31(»?SAY. 31 SL, 
bus prakalbos ir pamaldos. Kvie 
čiam visus atsilankyti.

—Komitetas.

Golfo Turnirai. — “Amateur” fi
nalistai lošia Jackson parke, pane- 
dėly, lapkričio 3 d., 12 vai. dieną 
Ateikite pamatyti kovos. “Open” 
kvalifikacija prasidės ant rytojaus 
per dvi dienas. Moterys pradės se- 
redoje. Registruokitės dabar Lie
tuvių Golfo Klįiibe, 3204 S. Hals
ted SL Tel. Boulevard 6648.

—Komitetas.

^ASMENŲ JIESKOJIMAI
J IEŠKAU savo pusbrolio Ipolito 

Spirikavičiaus, pirmiuus gyveno Wčšt 
Side, dabar nežinau kur, prąneškit 
man jai kas žino kur zgyvėha', arba 
pats atsisaaikiC V ! ■ ' i

MATEUŠAS' SP1R1KAVIČIUS 
106’32 Edbrobk, Avė.

— . • ’ i >

POLA TENDŽIULYTĖ, J. Vaičkaus Drahios Tektro premjerė.
Gimė Rygoje 1900 m., rugpiu- 

čio 10 d. Baigusi Krotovos gim
nazijų Petrapily. Būnant dar 
gimnazijoje pajuto didelį pa
traukimų prie scenos, ypač prie 
bąleto, bet apli riky bes nepavėli- 
jo galutinai šitai meno šakai at- 

Karo šmėklai užėjus

Čia sužinojusi, 
l kad J. Vaičkus atidaro Dramos 
[studijų, slapčia nuo tėvų įstojo 

kalbėtojum buvo j ja jr pradėjo mokintis. Tė- 
Jis kalbėjo,. vaį sužinoję, kad dukrelė turi 

i tam įr 
Lankydama 

dyti ir silpninti savo jėgas. Pa- sy|<įu gimnazijų, kad jų užbai- 
briežė, kad šiais prezidento rin- gUS, tęsia pasekmingai studijo- 
kimais yra vedamas didelis ben- je jalLą jr trumpame laike pasi
ektas frontas prieš kapitalistines žymi kaipo viena 
partijas. Nurodė, kad už pro- niokiniųt dar tik 16 m. būdama-partijas. 1 
greayvės partijos kandidatų La

iš gabiątisH]

J. Vaičkus į Studijos spektak
Follette šiais rinkiniais balsuoti jįus pakviesdavo Imp. Aleksand-
rengiasi socialistai, bepartyviai, rįjos Teatro artistus kritikos de- 
lautininkai, katalikai, ūkio dar- |ej jr įje pasįebėjo Tendžiulytę 
bininkai,/kai kurie biznieriai ir ^abių studijantę. Yipač 
t. p. Jis davė suprasti, kad jei viename spektaklyje ja pagyrė 
Ija bollette ir nebūtų išrinktas, žinoums Aleksandrijos Teatro 
tai vis kapitalistai bus išgųzdin-: t ežisieris E. Karpovas.
ti ir su tokia dideliu minia bus! Tolimas Vaičkaus studija gry- 
priversti skaitytis ir duoti ko- ^ta į Vilnių ir, žinoma, sykiu su 
kiuą nops pagerinimus, kad kai Ja ĮV pt>ja Tendžimytė. Vilniuj 
kuriuos patraukus sekamuose Jaį prisieina daug pergyventi, 
rinkimuose. Nupeikė musų bro-' es į.gvaį grįežtai pasipriešina 
liūs komunistus ii jųjų bolševi- ^a]utinarn atsidavimui jos sce- 
kiškų rojų Rusijoj. Atvirai naį jr pa3ekifiės buvo tokios, kad 
pasakė, kad tokio rojaus, kai i 
Rusijoj, nieks nepageidauja. Į 
Esą ten nėr laisves di 
kams, vargas skindas...
nai musų bolševikėliai kitus agi- tams už paprastų vakarų svetai- 
tuoja važiuot į Rusi jų, o patys nės inanažeris, p. Petraitis už- 
bijo važiuot, nes žino, kad ten giedojo $35 piakalbom. Žmo- 
nieko nėra panašaus, kų jie čia gus, kol gyvas negirdėjęs tokios 
skelbia. Kai kurie neiškentę. kainos, pamojo? tada jau laip- 
nuvažiavo, prarado savo turtų sniškai nusileido, $30, $25 ir iki 
ir kų tik į kalėjimą nepakliuvo $20. žmogus išėjo, neėmė. Vė- 
— džiaugiasi įš “] 
taturos” ištrukę. Dr. Montvi- 
das pareiškia, kad socialistai y- 
ra priešingi visokiam carizmui, 
nežiūrint nors jis butų kilęs ir 
iš komunistų.

Žmonės buvo užganėdinti pra
kalbomis, ka liudijo gausus ap- 
lodisanejjtai.

Liuosybės BveUinė.
ši, Liuosy bes svetainė yra pa- 

buduvota lietuvių ir jųjų drau
gijų, kad lietuviai turėtų kur su
sirinkti ir apkalbėti savo klesos 
reikalus. Rodosi labai puikus 
ir prakilnas darbas; jos durys (---- _ ,
da neužsidarė dėl laisvųjų orga- bolševikiškas diktatorius.

na, o jei socialistai prašo svetai- 
Čio-inės, tai jau kas kita. Socialis-

rainas silmi
LIETUVIŠKAS RESTAURANTAS 

SU KOTELIU •
Visados geras maistas įr guolis; 

teisingas patarnavimas.
A. GUODEIJS, 

Savininkas 
1157 So. Kedzie Avc.

Tel. Lafa.vctte 5998

ISRENOAVOJIMUI
ANT raidos flatas 4 ruimai 

ant 2 floro, elektriką ir gazas, 
1812 W. 46 St., Chicago. Savi
ninkas gyvena ant 3-čio floro iš 
fronto.

ANT RENDOS 5 kambarių 
moderniškas flatas., Elektra, 
gazas, maudyne. Pigi renda.

3951 S.Talman Avė. 
arti Archer Avė.

ANT rendos 6 jr 2 kambarių 
flatai. Gazas, elektra, maudynės 
ir kiti visi parankamai. Taipgi 
garadžius, vipnam * automobiliui. 
Kląuęk krhP^hvėje.
" 2956 Wallace St.

IŠRANDAVOJIMUI

jai su dideliu širdies 'skausmu 
tenka laikinai pertraukti savo 
darbų Teatre. Bet galų gale 
jai pasisekė įtikinti Itėvus ne
kliudyti jai ir nuo to laiko ne
nuilstamai dirba Teatre: Vil
niuj ir Kaune J. Vaičkaus Skra
jojamame Teatre. Vėliau, ka
da Meno Kūrėjų Draugija perė
mė tų teatrų savo žinion — ja
me. Ir jau Meno Kūrėjų Drau
gijos Dramos Vaidyklos atidary
me pasižymi '.'udermano “Joni- 
nėse” — Trudos volėje. Visuo
se spektakliuose, kuriuose daly
vavo, Tendžiulytė užkariavo 
publikos simpatijų ir šiandienų 
jau jį veikia kaipo Lietuvių Te
atro žvaigžde; nepamiršdama 
kitos meno šakos — baleto; 
nuolatos tobulindama save — 
imdama plastikos pamokas. At
eity iš Tendžiulytės Lietuvių 
Scenų gali dar daug ląukti, nes 
}i yra dar jauna, tik 24 m.

Čia reikia pastebėti ir jos sim
patinga būdų, nes jį visados iš
tikima principams ir idealams 
savo mokytojo J. Vaičkaus- Sie
kia prie to paties aukšto tikslo 
— Lietuvių Meno Teatro ir ven
gia visokių susmulkėjimų ir ba- 
laganinio pobūdžio teatrų. Tos 
rųšies artistai mums yra artimi 
ir mes jų žygius remsim.

vidurinę -mokyklų ir 
duodavo tifisįų pamo

kas tiems darbininkams, kurie 
norėdavo likti advokatais ar 

H '

igyti abelnų ■ išsilavinimų. Dau
gelis jo . mokinių, k.urių kar
tais jis turėdavo iki 150, jau
patapo advokatais ir dabar gi
na darbininkų reikalus teisr 
muose. Kiti gi mokiniai nuėjo 
dirbti į unijas ir dirba dabar 
organizuotų darbininkų eilėse.

Paskiau jis dėstė teises (Jii- 
cago Law kolegijoj. Taipjau 
;am daugelį kartų teko ginti 
unijos teismuose ir kelis sy
kius pasiseko jam neprileisti 
kapitalistams išgaišti injunetię)- 
nus prieš streikierius. ,

■lllillllllllllllfclllllllllffl

PRANEŠIMAS
JįJ a', AaH ’

Šiuomi pranė&įjne Chieagos lie- 

ypač Bridgeporto /ųnt;- 
aplieka The New City 
buvusi po nuni. 3327 

S t,-, dabar persikėlė j

tuviams, o 
linkės, kad 
?harm acy, 
S. Halsted 
naują vietą

Naujoj vietoj galėsime suteikti 
dar geresnį patarnavimą, nes vais
tinė bus didesne ii- moderniškiau 
įrengta. .

The New City Pharmacy
John Malakauskas, sav.

31^30 S. Halsted St., Chicago, 111.

iiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiM

Pranešimai

, Vadyba- t» * '•

DRAUGIŠKA VAKARIENĖ
Lietuvoj Socialdemokratų Rėmėjų 

Fondas rengia draugišką vakarienę, 
kuri jvykš subatoj, lapkričio 8, 1924, 
Mildos svetainėje, 3244 S. Halsted St., 
2 lubos, 8 vai. vakare. Bus puikus 
programas: dainos ir muzika. Tikie- 
tus iš kanlo nusipirksite Naujienose, 
1739 S. Halsted St. ir Aušros Kny
gyne, 3210 S. Halsted St. Kviečia vi
sus atsilankyti. — Rengėjai.

Dramatiško Ratelio draugiškas va
karėlis su šokiais ir programų ir su 
puikiausia vakariene bus šeštadieny, 
lapkričio 1 d. š. m. Pradžia lygiai 8 
vai. vak., M. Meldažio mažojoj svet.

Ratelio nariams vakarienė uždyką, 
o pašaliniams 75c.

Kurie norite susipažinti su drama
tiško ratelio nariais ir jo veikimu, 
prašomi visi atsilankyti. <

Kviečią Komitetas.

Draugystė atgimties Lietuvių 
Tautos Vyrų ir Moterų rengia 
teatrų ir Čigonų vakarienę, lap
kričio 2 d., Meldažio'svet. Pra
džia 7 vai. vakare. Kviečia vi
sus A

—Komitetas.

Draugyste Birutes Kalno rengia iš
kilmingą rožinj balių, .septintadienio 
vakare, lapkočio 2 d., Mildos svetai
nėje, 3142 S. Halster St. Bus gra
žiausiu rožių už dyką duodama.

— J. Balchunas.

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 St. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Kviečia visus kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti į musų vakarą.

—. Komitetus.

kad daro dabar Rusijoj. /Pa
buskite Cicero vyrai ir apsižiū
rėkite kol dar yra laikas?

—Magnus.

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

Dr-stės Saldžiausios Širdies Viešp. 
Jėzaus laikys savo susirinkimą, sek- 
mauičny, lapkr. 2 d., Mildos svetai
nėj, apačioj, 1 vai. po pietų. Norin
ti įstoti j Dr-stę kviečiami atsilan
kyti. — Valdyba.

. RENGIA VAKARĖLĮ

Vasaros metu LSJ. Lyga ren
gė nemaža įvairių išvažiavimų 
po atviru dangum. Dabar, o- 
rui atvėsus, lygiečiai rengia pa
silinksminimo bei artimesnio 
susipažinimo draugiškų vakarėlį 
lapkričio 15 d. š. m., Fellowship

proletarų dik- liaus, vėl atėjo ir tada jau'ati- 
Dr. Montvi- davė už $17. Teko gįidėti, kad 

bolševikai moka $15 ir net $12. 
Tai kokis skirtumas ir “teisybė” 
musų bolševikų. Jie nori, kad 
socialistų kalbėtojai ir organi- .House svetainėj 
facijos negalėtų išsimokėti, ne- vakarėlis žada turėti, be kit- 
iengtų prakalbų ir nedarytų biz-’ko ir trumjpą progirainėlį, kurį, 
nio svetainėj- fokis elgimasis Jnaaomu< išpildys patys lygie- 
v ra lizniui kenksiningas. Cice- ^us prOgOS pasįrodyti
io darbininkai n jų oiganizaci- lygįečiams ir meno srity, šiaip 
jos turi apsižiūrėti, ką jie ren- lyginiai žinomi kaipo sportinin-

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

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

North Side. — “Bijūnėlio” draugi
jos operetes “Birutes” repeticijos 
įvyks šeštadieny, lapkričio 1 d., 7:30 
vai. vak., Liuosybės svetainėje, 1822 
Wabansiu Avė. Visi Bijūnėlio nariai 
malonėsite susirinkti.

— Komitetas'.

Liet. Moterų dr-jog “Apšvieta” mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
lapkr. 2 »d., 2 vai. po pietų, Mark 
White Sųuare parko knygyne,-30th 
ir Halsted Sts. Visos narės prašomos 
dalyvauti. — Sekretorė

RINKIMŲ KAMPANIJA

Vakarėlis žada turėti, be kit-

čiai. čia bus progos pasirodyti

Draugai, kurie norėtumėte plaUn- 
ti La Follette rinkimų Agitacijos 
teraturą, tai galite gauti

AUŠROS KNYGYNE, 
3210 So. Halsted St., Chicago,

Roseland. — Draugijų Sąryšis pa
laikantis “Aušros” knygyną rengia 
lietuviškus šokius nedėlioję, lapkričio 
2 d., Ch. Strumilo svetainėj, 158 E. 
107th St. Prasidės 7:30 vai. vak. 
Kviečiame visus atsilankyti.

— Komitetus.

111.

I I
> KAZIMIERAS S. išvedė mano mo
terį ir mano dukterį. Tas vyras yra 
juodais plaukais ir mažais juodais 
uosteliais. Augštumo 5 pėdų ir kudas. 
O moteris yra biskį čekiuota pilkais 
nukirptais plaukais, sveria 300 sva
rų; mano duktė 9 metų, nukirptais 
geltonais plaukais; dikto ^ydėjjąię; 
jis turi savo vaiką ir mergaitę ir jo 
vaikai yra juodais plaukais ir juodo
mis akimis. Kas man pirmas praneš 
gaus $25.00. JUOZAS ŠULSKIS, 
1306 So. Front Street, Philadclphia, 
Pennsylvania.

PAIEŠKAI! savo tėvo Jono Lau- 
gnudo, iš Lietuvos paėjo iš yityRti1 
tiškių kaimo, Telšių apskr;, kuris 
gyveno Chicagoj, West Sidėj. 'I'u- 
riu svarbų reikalą. Meldžiu paties 
ar kas jį pažįsta’ pranešti šiuo ad
resu.

FRANK LAUGAUDAS, 
3011 W. 40 1’1., Chicago, 1|1.

Rendai 6 kambarių flatas. nau
jam nąme po numeriu 410įi Archer 
Avė. Gera viela dėl kadtaro, advo
kato arba taip panašiai kitokio biz- 
nierio. Vėliausios madoa Tfaranku- 
mai. Atsišaukit pas. I| v’5‘

F. G. LtOAs į CO. 
4108 Arbher Avė.

(P|wiuf Lafayette 5107
—I r ^0-:■» •J**'- ""  ........................  ■

i RENDAI štpYąs, patpgi vieta 
uždėti Visbktam bizniui, geroj 
biznio vietoj. Kreipkitės.

5252 So. Artesiųp’.Ave.

ANT JšpeHdtivojimo Garage 
dęį,4-iiĮ’mašinų su visais įtaisy
mais į private entrance, įvažia
vimas iš Ajubum Avenue. Atsi
gaukit: 3237 Aubum Avė. Tel. 
Boulevard 6094.

APSIVEDIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

nuo 18 Iki 27 metų amžiaus, mylin
čios dorą ir gražų ženybinį gyveni
mą. Aš esu vaikinas 29 metų, vidu
tinio ūgio, linksmo budo ir gražiai už
silaikantis. Merginos norinčios apsi
vesti malonėkite atsišhukti:

J.‘ADAMS
5348 So. Sawyer Avc., Chicago, III.

IEŠKAU vyro apsivediinui, vidu
tinio amžiaus, tarpe 30 ir 40 me
tų, kuris mylėtų ramų gyvenimą. 
Aš esu persiskyrus su vyru jau 
melai laiko; gražiai atrodau ir 
myliu dorą gyvenimą. Del plates
nių žinių kreipkite; per Pušką.

Mrs. Kaus,
3210 S. Halsted St., City

RENDON flatas 6 kambarių, 
pęčiuis- šildomas; yra elektra, 
gasas ii’ maudynė.

4448 So. Wallace St.
■ Tel. Yards 6225.

SIŪLYMAI KAMBARIU
lietuviškas Kotelis naujai 

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

PETER G ADEI KO,
1606 So. Halsted St.

ka ir kam paveda jų svetainės 
ir sunkiai uždirbtų centų kon
troliavimų. Užtenka jau sun
kenybių išgauti iš valdžios leidi
mus rengim|ui, o čia stovi dar 

, Jie 
nizacijų, kaip kad ne kartų at-'priešingi yra visokiam bizniui, 
sitiko privatiškose svetainėj, tai kam dar jie smelkiasi, kai 
Sako, kad svetainės valdytojais žydas prie lašinių,Uad tik ki- 
yra bolševikai, Kurie anot jų pa-[tiems kliudytiv.ir nupštOlius du
čių teisingiausi žmonės. Bet per ryti? Kas'butų, jei jie turėtų 
šias prakalbus patėmyta, kad te- į valdžiųisavo rankose? žinoma, 
nai yra varomas žydiškas biz- bolševikai jodinėtų kitiems ant 
uis. Kuomet bolševikai nori spčapdų; už niekų patys nemo- 
samdyt svetainę, tai reiškią vilkėtų ir luptų tilt iš kitų, kaip

nori spindy; už nieky patys hemo

kai. Tą dalį be abejo prisieis iš
pildyti patiems lygiečiams. —V.

PRANEŠIMAS VISUOMENEI 
šiuomi praneštų kad mes aprė-

Kaziniierui Radzevičiams, 3305 T T I * 1 V ( v -1  .
ir daugiau nieko bendro su ta
vieta neturime. Padarytas bilas iki 
birželio 27 d. mes atsakom, bet imi 
birželio 27; d. —- neatsakom. .Ka
dangi nnisųi vardas vartojamas ir 
po šiai dienai ant bilų ir mums 
daroma nesmagumas, tai priver
čia mus pranešti per laikraščius.. 
Kas^turit kokius reikalus meldžiu ro. 
kreiptis pas.'mumis.

J.- A; MISCIKAITI-S
3119 S. Morgan St., Chicago

dalų krautuvę pardavėm Marijonai 
ir Kazimierui Radzevičiams, 3305 
S. Halsted St., birželio 27 d. 1924, 

i nieko bendro su ta 
vieta neturime. Padarytas bilus iki 
r i " 
birželio 27;/d

North Side. — Draugiška vakarėlį 
su progrmau ir dainomis rengia Notth 
Sides Draugijų Sąrišys palaikymui 
Viešo Knygyno, nedėlioj, lapkričio 2 
d., 1924, Liuosybės svet., 1822 Waban- 
šia Avė. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Šis vakarėlis turėjo įvykti spalio 
26 d., bet delei tūlų priežasčių liko 
atidėtus ant 2 d. lapkričio. Taigi ne
pamirškit atsilankyti kuoskaitlingiau
sia kur linksmai laiką praleisit.

— Komitetus.

t Cicero. - Didelis teatras ir koiięęr- 
tas bus sulošta Byla dėl Linų Marko?, 
Rengia Cicerus Draugiją , feąryšys,

. nedėlio j,lapkričio 2 d., 1924,' Lietuvių 
J Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct. Cice-

šiame koncerte dalyvaus A. P.
I Kvederąs, P ,Dauderis, B. Rašinskie^.
! ne, vyrų kvartetas.ir^.L. K. Chpi;as, | vauti posėdy.'* 

. Kviečia'visus Komitetas. » >

CICERO. — SLA. 194 kuopob mė
nesinis susirinkimas Irtis laikomas 
sekmadieni .lapkričio -2, 1 vai. po pie
tų Onos Tamuljunienė svet., 1449 S. 
49th Avė. Visi kuopos nariui kvie
čiami būtinai dalyvauti.

. Sekr. Genys.
/

Nedėlioj, — lapkričio 2 d. Keistu
čio kliubo Dramos Skyrius, State sce
noje puikią tragediją iš lietuvių 
krikštiji mosi laikų “Algis ir Giedru
tė”. Lošimas prasidės lygiai o:3U 
vai. vak. School Hali svetainėje, prie 
48 ir Honore gatvių.

Visus kviečia kuoskaitlingiausia at
silankyti ir pamatyti šį puikų veikalą 
pirmu kaitų .statomą lietuvių scenoje.

Rengimo Komitetas.

LSS. Pildomojo Komiteto posė
dis įvyks panedėly. lapkričio 3 d., 
7:30 vai. vakare, Naujienų name. 
Visi P. K. nariai (malonėkite, duly- 

A.’; žymontas, 
;ų! LSS.' Sekretorius.

IEŠKAI apsivedimui merginos; 
aš esu 33 Inelų senumo vaikinas; 
turiu biznį anl Bridgeoorto. Mer
ginos atsišauk,it nuo 20 iki 28 m. 
seniūno ir kad butų katalikės.

Kreipkitės laišku
Naujienų Skyrius, 

3210 S. Halsted St., Chicago 
No. i 73

TAiWsr
ŠT0GDKNGYST8

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Autopiobilių 
trokų patarnavimas Cidcugoj ir anie- 
linkėj. Įstaiga 34 melų senumo. DF 
džiausiu ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. T’«k patyrę unijos 
darbininkai samdou;. J. J. Dunne 
Roofing Co., 34U-lt Ugden Avė., 
Phone Lavvndule 0114.

r ,
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

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

A. L. GOSCIEVVICZ, 
(Licensed Contractor)

5109 W. 30 St., Cicero, Illinois.
Phone Cicero 3542

Automobiliy Malevotojas
Atlieku aukštos rųšies darbą ge

rai, greitai ir už nebrangią kainų. 
Kam reikia automobilius nialiavo- 
ti — kreipkitės.

AUTOMOBILE PAINTING
SĘOP

Prop. .Joseph W. Ažukas 
751-753 W. 54ih Tlace

'l’el. Boulevard 0312

REIKALINGAS Ice Bcx dėl 
bučernės 8x10 ir kiti įtaisymai 
dėl bučernės. Duokit žin’fj psr 
laiško-

P. Duby.,^^. 
700 W. 119 St ' J / Chicago.

RENDAI KAMBARYS, vienam ar
ba dviem draugam. Kambarys ga
ru šildomas, elektros šviesa ir mau
dynė. Klauskit muo 5 iki 8 vakare 
iš fronto ant 4 augšto.

A. KEMEŽA,
25 E. 23 St.

Tel. sVicttJfy 9093

PARENDAVO.1U kambarį dėl vy
rų, merginų arba vedusiai porai. 
Išduosiu . pigiai. Kambariai šildo
mi. Su valKiu ar l»e •'•algio. Norė
dami Kalite ir patvs imsivamint i 
valgį. Kreipkitės anl antrų lubų,

J. K.
703 XV. 21 Piure, Cihcago.

............. - - - - - 1J - ■ ’ - - ...... -
KAM BARIS rėmini vienam 

vyrui, arti gerų restauru'ntų ir 
patogi vieta gyvenimui.

3210 Union Avc.
2 lubos.

RUIMAS rendai, vyrui. Garu 
šildomas, su valgiu. - Maudinės, 
elektra ir švari vieta gyvenimui, 
kreipkitės į Restaurantą:

4157 So- Kedzie Avė.

RENDAI kambaris vienam ar 
dviem vaikinam. Linksmoj šei
mynoj, prie gerų restauranų. 
Patogi vieta gyvenimui.

3242 Emerald Avė.
1 lubos.

RŪMAI Rendai 4 de| didelių 
žmonių, elektra, gasas. Gera 
vieta gyvenimui, kreipkitės:

938 W. 31st PI.

RENDON kambarys vienam 
vaikinui; kambarys garu šildo
mas ir kiti parankanti-
' 6547 So. Maplevvood Avė.

JIESKO DARBO ~
PAIIEŠKAU darbo mokintis 

dirbti į bučernę, arba bilc kokio 
amato mokintis. f

3210 SoJ Halsted St. . 
Box 172.

pertikri.nl


—

IIAtJIKNBS, ChlcBfO, m.
.■■■■ ...a ............................ ...i......... ......................—

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

nriTrn . . , • _ . nniur ii imiiuiM niiKEIKIA patyrusio virejo-jos, *HStį patirsite ant 
vyro arba moteries, darbas res- Gsada ant 
tauriine. Geros darbo sąlygos,! 
mokame iki $30 i savaitę. Į 

3711 So. Kedzie Avė

RAKANDAI PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME
šeštadienis, Lapkr. 1, 1924 ■ ....  ii ■! ..... — ui ............... ..

MORTGECIAI -PASKOLOS

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA merginos prie namų 
darbo, malonėkit atsišaukti

251 Bartram Rd.,
TM. Riverside 291 W.

• Riverside, III.
Ofiso Tel. Ganai 1678

i PARSIDUODA 6 kambarių na
mų rakandai, visus arba po vienų. 
Galite ir namus paimti sykiu. Prie- 

. t virtos. Galima
t 2 lubų.

Bethe Palnsky 
3212 S. Emrraid Avė.

PARDAVIMUI 5 ruimų rakandai 
Galima gauti ir tą pa

galima 
rytais

l'AtlDAV 
. (furniture). (
tį Hutą rendnvoti. Matyti 
vakarais nuo 5 iki 6 vai., 
iki 9 vai.

3343 S, Union Avė.
2’ lubos

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI valymo ir da

žymo, taipgi naujus rubus dir
bame. Gera vieta lietuviams. 
Parduodu pigiai.

UNION TAILOR, 
5521 So. Racine Avė.

Bučerne, Bučernė, 
už pusdykę

Pa/davimui didelė bučernė aų^ 
Halsted St. arti 55 St. Blvd. ‘Vertės 
yra $4,500. Iš didelios priežasties 
parduosiu už $2,800. Geriausi naui 
flxtures, atėją pamatysit, kad ne me
lagystė, tikras bhrgenas, lysas ant < 
metų. Remia pigi, tik $70.00 į mė
nesį, $200.00 securos lysas yra uždėta. 
Parsiduoda už tą pačią kainą su bu- 
Černe. Biznis randasi ant kampo. 
Knygučių nėra, biznis už cash. Už- 
tikrinam kas pirma pamatys, tas nu
pirks.

Kreipkitės

J. NAMON,
2418 \V- Marouiette Rd., arti Western 

Avė. Tel. Prospect 8678.

MAINAI

MUSU GERIAtTSI BARGENAJ 
ŠIANDIEN

6 FLATU, 6 kambarių kiekvie
nas, 60 ir Vėmon Avė., gražus na
mas; metinių rcndų $588, mainy
sime į garadžių.

12 FLATV, South Side, moder
niškas, gražioj iipielinkėj, rendos 
apie $1,0.000 i metus. Mainysim j 
ką nors mažesnj.

s 1
6 FLATŲ prie Morgan, netoli 77 

St. Mainysim į 2 flatų ln Marquette 
.Manor, Tas ' yra geras bargenas, 
rendos $5400.

niškas, gražioj apieiinkėj.

REIKALINGA mergina ar 
moteris prie namų darbo. Maža j 
šeimyna, tik 2 žmonės. Gera al
ga. A. BERŽINSKAS

6159 So. Artesian Avė.
Prospect 6674

PARDAVIMUI garadžius 
60 karų.

Atsišaukite:
3022 West 4^rd St.r 

netoli nuo Archer Avė.

dėl

EXTBA BARGENAS
Parduosiu arba mainysiu ant na

mo ar loto groseme ir visokių 
smulkmenų krautuvę. Vieta sena, 
išdirbtas biznis; 4 kambariai gyve
nimui. t

3443 S. Auburn Avė.

(i FIAT V prie Greenvvood, neto
li 67 St., Chicagoj geriausioj vie
toj, rendos $5838, 5 karų mūrinis 
garadžius, mainysim j 8 arba 14 
apt.

FARMA Miehigan 
akrai, mainysiu i 2 arba 
namą mieste.

valstijoj, 65
3 fialų

REIKIA moterų prie plaukų 
išdirbinėjimo. Darbas prie die
nos šviesas.

Eagle Hair Mfg. Co.
3725 So. Halsted St

PARDAVIMUI grosemė ir -ken- 
džių Štoras. Parduosiu už cash ar
ba mainysiu į automobilių, štoras 

. ir 3 dideli ruimai gyvenimui, 3 
mainymui inctamS lysas ir rendą tiktai $25. 

ju i fermą/ Biznis randas ,tarp 
dvejų didelių mokyklų.

‘ 4610 So. vVood St.

PARDAVIMUI ' arba ....... .......... ...
Storas, mokykloms reikmenų ir sal 'Hiriu grėlt parduoti, nes išVažfuo- 
dainių, lietuvių ir lenkų apgyventoj • • " ’ —-.1..- ♦«««
vietoj, tarpe dviejų mokyklų, biznis 
išdirbtas per ilgą laiką.

Atsišaukite
4614 So. Wood St.

M. J. Kiras Real Estate Imp. Cą.
3335 So. Halsted St. ‘

Tel. Yards 6894 
-- --------

Pardavimui arba mainymui
16 flatų apartnient birilding, 

/rendos $800.00 į’ mėnesį; kaina 
$57,000. Randasi vienas blokas 
nuo Washington Park.

2 pagyvenimų bizniavai na
mas, įmokėti $l,000.» Galima a- 
tidaryti biznį tuojau, tinkamas 
bilc kokiam bizniui.

6 kambarių naujas mūrinis 
bungalovv su visais įtaisymais- 
Randasi 67 & . Marąuette Road, 
netoli viehuolyno. Vėrtas $9,500 
parsiduoda už $7,700, įmokėti 
$2,000.

4 pagyvenimų bizniavus na
mas, rendos $95.00 į mėnesį, į- 
inokėti $700.00 kitus kaip ren
dą. Šituos visus namus galima 
mainyti ant kitokių namų, far- 
mų arba bili kokiu biznių. Pla
tesnių žinių kreipkitės,

C.* P. Suromskis & Go.
Real Estate,

Chicago.

PARDAVIMUI nauji mūriniai na
mai, tik dar budavojami, po 4 ir 
4 kambarius, su heismentais, bun- 
galovv stogai, vidus bus ištaisytas 
pagal vėliausios mados; vieta la
bai graži. Maple\vood ir 69 St.

BAIGIAMI budavoti namai, po 5 
ir 5 kambarius, aukšti boismentai, 
karštu vandeniu apšildomi, aržuo
lo užbaigimai. Vieta 66 ir Rock- 
well St.

UŽBAIGTI budavoti 2 flatų po 6 
ir 6 kambarius, taip pat viskas 
jrengta pagal vėliausios mados. 
Vieta 65 ir Talman. šituos namus 
parduosim pigiai ar mainysim ant 
senesnių namų ar lotų.

MŪRINIS 3 pagyvenimų namas, 
4, 4 ir 4 kamb., beismontas, aukš
ta pastogė, viskas pagal vėliausios 
mados įtaisymai, vanos ir elektra; 
prekė tik $13300, cash $4000 kad 
ir mažiau.

MEDINIS namas, 3 
dar nąujai įtaisytas, 
elektra, prekė $5000, 
$1500.

ir 4 ruimų, 
yra vanos; 
cash tiktai

3352 South Halsted, 
Tel. Boulevard 9641.

MŪRINIS namas po 4 ir 5 kam
barius, yra elektra, namas tik per
taisytas; prekė $4100, cash $700, 
kilus kaip rendą išinokėsiic; ran
dasi 3646 S. Lo\ve Avė, Atsišnukit 
greit.

JOKANTAS BROS.
41138 Archer Avė., Chicngo 
Tek Lafayette 7674

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI Kukiuos šėpos 
KJchen cabinet. Visos gero. Nu
pirksite labai pigiai, nes man 

apgyventoj vietoj. ' Daro gerą biznf dauigau nereikalingos.
T JI 1V> Q V1 m a rv P1O7Q i **

PARSIDUODA delicattesen, can- 
dy, cigar, cigaretų, school supply ir 
ice cream krautuvė, maišytų tautų

ANTRI MARGIČT.AI
Ant įrengtų praperčiij daromi 
ir perkami^ greitas patarnavi
mas. Pigios kainos.

'Room 1515.
11 So. La Šalie St.

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

LOUJS STERN & CO^ 
Saite 1029 — Burnham Rldg. 

160 N. La Šalie St.

Antrų Morgičiu Paskola 
Daroma ant 6%

Mes perkame antrus morgičius 
gatavai prirengtus

Kapitalas $500,000
International Investment 

Corp.,
David M. Rubin, President

3804 So. Kedzie Avė.

REIKIA 10 bučerių, jautienos 
mėsos iš kaulų išėmimui. Ge
ra mokestis, nuolatos darbas.

Atsišauk it„
2029 Grenshavv St. 

iš užpakalio.

Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos.

5321 So. Kedzie Avė. ’
Nuo 6 iki 9 vai. vakare

Kreipkitės:
5252 So. Artesian Avė.

REIKIA—
Vyrų, dešrų prikimšėju.

Atsišaukite:
LOUIS PFAELZER & SONS 

3927 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosemė ir kitokių 
smulkių dalykų (Notioris); biznis iš
dirbtas labai gerai, ir apgyventa vi
sokių tautų, daugiausiai lietuvių, prie
žastį pardavimo — patirsit ant vie
tos.

Tel. Boulevard 6372
3407 S. Wallace St.

PARDAVIMUI pusė biznio 
Restauranto ir Chop Suey,

Kreipkitės į Naujienų Skyrių.
3210 So. Halsted St.

No. 174.

REIKALINGAS inteligentiš
kas vyras turintis gerą iškalbą.

Atsišaukite:
1411 So. 49th ęt.

Cicero, Ilk

Iš SVARBIOS priežasties parduo
du grosemę; yra užpakaly 3 kamba
riai pragyvenimui; daugiausiai 
tuviais apgyvento] vietoj.

3500 S. Emerald Avė. 
Kampas 35 St. 

Tel. Boulevard 6481

lietu-

PARDAVJMUI grosemė, la
bai geroj vietoj ir patogi vieta 
užsidėti bučemę. 4 ruimai gyve
nimui. Rendos $40.00 į mene- f •
Si.

PARDAVIMUI naujoj 
subdivizijoj.1'lietuvių apie- 
linkėj. Labai greitai yra 
parduodamas.

■ 1 U#•

5 kambarių medinė cot
tage, cementiniu pamatu, 
yra visas plumbingas in side- 
board, elektros šviesa ir vi
sos dekoracijos, didelis lo- 
:as, 62x132 pėdų, $1000 cash, 
kitus išmokėjimais,kaip ren- 
dą. Atdara dienomis nuo 2 
iki 5, 11034 Sawyer Avė.

GEO. BRINKMAN, 
8000 S. Halsted St.

PARDAVIMUI labai pigiai geras 
lotas, yra suros, vanduo, gasas ir ce
mentiniai šalygatviai, viskas apmokė
ta; galima statyti namą, gera trans- 
portacijos vieta, rašykit tuojau į 

Naujienas,
1739 So. Halųted St., Box 590

PARDAVIMUI medinis biz
nio namas ant 31/2 loto, krau
tuvė, 7 kambarių, didelė bamė, 
dėl rūkymo mėsos namukas, 
kaina $4,300. Atsišaukite:

< 3647 W. 54 th St.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
mūrinė cottage. Yra augštas, 
skiepas, vana, kaina $3,700. '

Atsišaukite:
654 W. 31 St. 2427 W. 21st PI.

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė 
gražioj apieiinkėj. Biznio daromą 
nuo $700 iki $800 į savaitę. Biznis 
daromas cash. r 
patirsit ant vietos.

Tel. Republic 9228
7301 So. VVestern Avė.

REIKIA salesmanų. Mes turime 
gerų vietų dėl energingų ir ambitirv. 
KU vyrų į pageidaujama, tokių kurio 
turėjo pardavinėjime patyrimą, bet 
nebūtinai reikalinga. Pusimatykit 
su M r. Bailey, West Side Skyrius, 
New York Life Insurance Company, 
2nd floor, West Side T rust & Sav- 
ings Bank Bldg., Roosevelt Road and 
Halsted Street.

PARDAVIMUI grosemė ir vi- 
.____, šokių smulkmenų krautuvė. Se-

Pardavimo pnežastj naį išdirbtas biznis, su 4 ruimais 
pragyvenimui. Gausit bargeną.

Kreipkitės: ■ ’ «
505 W. 32nd St.PARDAVIMUI pečius didelis 

kietoms angtims kūrenamas. Vi-J 
sai mažai vartotas.

Kreipkitės:
944 West 37th PI.

---------------  .i .U 4  -------------- —

DARGtS & SAVICKAS

REIKALINGAS virėjas, vy
ras ar moteris. Turi būt paty
ręs savo amate.

1947 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI trokas 3Vi tono 

Nellson, L. Moon. Visas geras, ar
ba priimsiu partnerį į muving ir ex- 
nress biznį, nemokantį to darbo išmo
kinsiu, nes man vienam yra sunku 
dirpti. Pasiskubinkit, gausit bargeną

4109 So. Rockwell St.
Tel. Lafayette 0002

PARDAVIMUI karas Assex De- 
Luxe, coach sedan, 1924, 5 pasa- 
žierių, $725 ar už gerą pasiūlymų, 
kainuoja $1200, 2 mėnesių senumo, 
yra bumperiai, niotor meter, ba; 
loon tajerai ir t. t. Važinėtas tiktai 
1500 mylių, savininkas

‘ 5667 W. Lake St.
Phone Austi n 2012

PARDAVIMUI automobilius 5 
pasažierų, eina gerai, 5 geri tai- 
rai- Parduosiu pigiai kiek kas 
pasitiks, daugiau karo nenoriu 
turėti. 3545 S. Wallace St. 2dn 
Floor, Rear.

RAKANDAI
NORTH SIDE

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai — furniture; sykiu galima gauti 
ir kambarius; už teisingą paliulymą.

Atsišaukite
1649 Girard St. 

3 lubos
nuo 1 vai. po pietų iki 9 v. v.

PARSIDUODA rakandai, be
veik visai nauji. Pirkdamas juos 
gali susitaupyti $175.00. 
parduoti greit.

Beizmente 
3411 Auburn Avė.

Turiu

rakandai, galima 
nupirksi!. Karpetai, 
ečius, ice box, gas 

range, deska-4r kitokių smulkesnių 
kaip

PARDAVIMUI i * * , „ “
pirkti sykiu ir po vieną; geri daik
tai ir pigiai i . .
lova, stalus, pečius, ice box,

daiktų. Kreipkitės ne vėliau 
iki pirmadienio vakaro.

G. PETKUS, 
3520 Lowe Avė.

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

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

Atdara nedėlioj ir vakarais.

EXTRA BARGENAS

Pardavimui du namai ant vieno loto, 
priekinė mūrinė, 4 flatų su 6 kamba
riais ir užpakalinis namas yra medi
nis 2 flatų 3 ir 4 kambarių. Gazas, 
elektra, šturminiai langai ir kiti pa- 
rankumai. Viskas geroje padėtyje. 
Priežastis pardavimo senatvė. Rendą. ,
neša 12’1%, kaina $9500. Apsimoka.

H. HAJCK, 
733 W. 17 Place

MOKYKLOS
I Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKINO 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, UI.
Phnne Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Managvr

VYRAI, mokykitės barberystės, 
Mokiname vakarais, 

trumpas kursas. Vietos laukia. Mu
sų katalogas aiškina, kaip jus ga
lite uždirbti, kuomet mokinatės. 
Kaip uždirbti daug pinigų. Prašy-, 
kitę katalogo.

MOLER BARBĖK COLLEGE
105 S. Wells St., Chicago, III.' Tikras bargenas

Viena krautvė, 2-4 ir 1-5 kambarių 
dept., pečium šildomas, 2 karų gara
džius, namas gerame padėjime, ran
dasi prie Princeton Avė., netoli Gar- 
field Blvd., kaina greitam pardavimui 
$8500, cash $3000, savininkas 2514 W. 
63 St., Tel. Prospect 5591.

.... ----- -------- A------- m ■ i ---- —

DIDELIS mūrinis, 2 flatų namas 
prie Mnrųuctte Bulvaro "ir Maple- 
svoo Avė., t Sildoftias, tilo va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 W. 67 
St. Tel. Prospect 1364

Greitai ir pigiai
Išmokiname Anglų kalbos, Gramati
kos, Sintaksės, Aritmetikos, Knygve- 
dystes, jr kitų mokslų. Musų mo
kyklos nauja sistema stebėtinai grei
tai užbaigiama pradinį mokslą t į de
vynis mėnesius; aukštesni mokslą į 
vienus metus. Nepra)eiskite progos 
nei vienas, kol dar yra vietos. J. P. 
Olekas, Mokyklos Vedėjas.
AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA 

3106 So. Halsted St., Chicago, III. 
Corner 31st and So. Halsted Street s

PARDAVIMUI 4 kambarių 
medinis namas, augs tu plytiniu- 
cementiniu pamatu, didelis aug
štas, 2456 Moffatt St., $1,000 į- 
mokėti- AfšiŠhlYkite

Cash ar Maitioms: 
Didelė groseitt ant Halsted St. 

j prie 18«tos gera ^biznis. Savinin- 
skas priverstas labai pigiai par
aduoti ar mainyti ant namo. At- 

PARSIDUODA garadžiaus tuojaus.
biznis su 5 automobiliais. Gara- ’ ,

Įdžiuie galima laikyti 40 autom.,2 f,at” "amas’ 4 
Darbas dėl dvieju. Pataisymo lvanos’ e'*ktra, puikiai i aisy- 

tas. 2 karų garadžius, West-sai- 
dėje, mainysime ant 2-jų flatų 
6x6 Cicero apielinkėj.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- mn(! vi^_:, lietuvių apgyventa vieta, biznis SKyriU$, gaZOS StOilS. Gera Vlt

reikalingi gjaį jg priežasties ligos, 
is. Par- ° _____ __ _,

nė, lietuvių apgyventa vieta, 
eina gerai ,lysas 5 metams, visi ta, pigi l’enda. 
“fikčeriai” nauji ir kiti ] 
įrankiai. Yra automobilius. __
duosiu pigiai ir greitai, nes apelidžiu 
miestą, parduosiu už tikrą pasiūlymą, 
šaukit Pullman 9522.

Parduosiu

2207 Lake St. 
Melrose Park.

PARSIDUODA Jewelery Storas,

pi-

ąera vieta, biznis išdirbtas per. PARSIDUODA kriaučių clea- daug metu. Tunu greitu laiku par-1 . , , . v T
duoti pigiai arba mainysiu ant nin, and dyeing sapa. Senas 1S-. 
mažo namo Priežastis pardavimo‘ Urbtas biznis. Pardavimo prie- 
— tunu 2 bizniu. Man sunku abu’v^,.. . .
valdyti. Kreipkitės telefonu Canal -ZastlS išeinu 1S biznio. 
5838 arba ypatiškai 2256 W. 22ndlx 
Street.

Bizniavus namas ant 18-tos. 
Rendos $140.00. Savininkas, ga
vo | mainus ir todėl dabar labai 
pigiai parduoda. Neatidėliokite, 
nes paskui gailėsitės.

' 2431 W. Chicago Avė
, Geriausias bargenas Šio sezono. 
' 5—flatų namas labai gerame 
•stovyje. Kainh tik $5700.00.

117 N. Dearborn St. Boom 319

$1,500 įmokėti
Kitus po $50 j mėnesį nupirksite ma- 
po 6 kambarių bungalovv hot vvater 
heat, namas keras kaip naujas, kai
na $6750. Nepraleiskit progos pama
tyti šį bargeną. Randasi 7239 So. 
Artesian Avė. Phone Prospect 5591.

BRIGHTON PARK 
BARBENAI

lyiAN' reikia mažos fanuos 
Michigano, Wisconsino, Indiana 
arba Illinois valstijoj. Mainy
siu į lotus ChicAgoje, lietuvių 
kolonijoj. Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Box 589.

SKUBIAI parduodu Brunswick 
Dhonografą vertės $200 už pusę 
kainos su visais rekordai. Galima 
matyti bile laiku.

4445 S. Artesian Avė.
Phone Lafayette 1133.

NAMAI-2EME

PARSIDUODA arba išsimaino ant 
automobilio bučernė ir grosemė. 
Biznis išdirbtas per daug metų; 
lietuvių ir kitų tautų apgyventa 
vieta. Randa nebrangi, lysas ilgas. 
Nepraleiskit šios progos.

4119 S. Francisco Avė.

PARDAVIMUI. Už $150 nupirk
si! e mano $700 vertės grojiklį pia
ną, 110 rolelių ir, kabjnet benčius. 
Pusė pinigais, pusė išmokėjimais. 
Atsišaukit šiandie iki 9 vai. vaka
re, arba rytoj, nedėlioj, iki 4 vai. 
po pietų.

A B—C STORAGE HOUSE 
1646 W, Madison St.

PARDAVIMUI arba išrendavoji- 
mui 4 flatų namas, Storas ir gara
džius dėl 2 automobilių. Pigi kaina. 
Atsišaukit tuojau.

. 4501 Sd. Paulina St.
Tel. Boulevard 4552

PARDAVIMuI 2 mutiniai namai 
ant vieno loto. Kaina už abudu 
$5,300. Namai geri, elektra, maudy
nės. Rendos- neša $52.00 į mė
nesį. •

Kreipkitės 
2922 Emerald Avė.

Teip-gi turime daugiau s bar- 
genų kitose Chicagos dalyse, bet 
pamatykite šiuos pirmu negu 
pirksite kitur. ,

DARGIS & SAVICKAS 
Real Estate, Loans, Insurance 

726 W. 18th St., 
Phone Canal 1603

2 augštų medinis namas, 2-4 kam
barių flatai, labai geroje vietoje, yra 
gasas, vana ir elektra. 
Didelis bargenas z V v w,

6 kambarių cottage,, 2-3 kambarių štai tas yra. 
flatai skiepe, gasas, vana ir elektra. | Savininkas, 
Ekstra bar- $4700

4 kambarių medinė cottaire. su aup- 
Štuv skiepu. Specialis 
bargenas-

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

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47 St.

Atdaras apžiūrėjimui
6603 S. Francisco Avė., 2-6 kamba

rių mūrinis bungalow, sun parlor, ug- 
navietė, knygų šėpa ir bufetas, visur 
aržuolo trimingąi, hot water heat. 
Jei jus jėškote įiugštos rųšies namo, 

Kaina labai prieinama.
2514 63 St., Tel.

Prospect 5591.

PARDAVIMUI pianas už storage 
užlaikymą, 8 paprasti ir 3 grojik- 
liai, $50 ir augščiau. Atdara nedė
lioj ir vakarais.

Rapp’s Furniture Moving Co. 
5130 S. Ashland Avė,

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, 6-7 kambarių, pir
mas augštas furnace šildomas. 
Labai pigu.

5256 Emerald Avė.

KONCERTINA pardavimui, labai 
’ graži. Nupirksit visai už mažus pi

nigus. turi būti parduota į trumpą 
laiką.

Kreipkitės
J. URBON

3309 S. Union Avė.
3 lubos užpakalis

PARDAVIMUI 2 flatų medinis na
mas, 6 ir 6 kambarių ant 2 lotų, nau
jas 2 karų garadžius, elektra, naujas 
plumbingas, gerame padėjime, gera 
transportacija, kaina $7250, pusė pi
nigais, savininkas 2 flatas.

A. G. Peterson 
7935 Parnell Avė.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonės gi tos nėri

niams; kaina 4 oz. matkai 25c., 
28c.,’ 35c., 40c. ir 50c. Marškonios gi
jos mezginiams ir siuviniams 1000 
vardu kaina 10, 15, 20, 25 ir 45c. 
Nepraleiskit šios progos, nes yra 
geras tavoras ir už pusę kainos. 
Atdara kasdien ir vakarais, neda
liomis po pietų.

FRANK SEIJEMONAVICIA
504 W. 33rd St., 1 lubos frontas

DIRBK SAU!
PIRK ŪKE SU $500

40 akerių žemės su budinkais, 2 
mylios nuo rtuesto, 71 mylia nuo Chi
cagos, gera žemė, kaina $2500, inmo- 
kėkite $500, likusią sumą >ęali mokėti 
po $100 į metus. čia yra gero pro
ga beturčiui įsigyti ūkę. Atsišauk 
šiandien, o rytoj bus pervelu.

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

Indiana Harbor, Ind.

1 Tik $500.00 įmokėti: liku
sius ant mėnesinių išmokėjimų; 
parsiduoda 4 kambarių cottage, 
West Pullmane; gera įtranspor- 
taci ja.

2 2 flatų namas ir vienam ka
rui garadžius; ant pardavimo 
arba mainysiu ant automobilio 
ar loto, priimsiu kaip pirmą 
įmokėjimą.

3 Geriausia proga, kurie no
rite mainyti biznį ant namo; 4 
flatų mftro namas, geroje apie- 
linkėje ir pigiai.

Kreipkitės pas:
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St. 
Telefonas Blvd. 4899

ANT PARDAVIMO 2 flatų mūri
nis namas po 5 ir 6 kamb. Namas 
randasi south side. 2 flatų medi
nis namas po 6 ir 6 kamb. Elekt
ra ir vanos, lotas 50x425 ir namas 
su maža groserne, 3 ir 5 kamb. 
pagyvenimui. Parduosiu arba mai
nysiu ant namo, loto, automobilio, 
bučernės arba kito biznio.

J. LEPO, 
722 W. 35th St.

Phone Boulevard 3249 arba 
Republic 10363

ŠTAI BARGENAS 
SOUTH SIDE

2 flatų mūrinis namas, 6 ir 7 
kambariais, aržuolo baigtas ir 
grindės; elektra, maudynės, fur
nace apšildomas, šviesus iŠ visų 
pusių; 2 karų garadžius. Kaina 
$12,000.00; cash reikia $4,000. 
Naudokitės proga, tas ilgai

Maitykite,
Stanley Mickevičia, 
A. GRIGAS & CO., 
3114 So. Halsted St. 
Telefonas Blvd. 4899

ne-

bargenas
3 augštų mūrinis namas, 4—4—5 

kambarių, yra gasas ir elektros 
šviesos ir telefonas. Turiu parduo
ti greit.

2152 W. Coulter St.
Tel. Roosevelt 2081

1000 DOLERIU PIGIAU NEGU 
VERTA

Pardavimui nauja medinė 6 kam
barių bungalovv;- su geriausiais 
įrengimais. Yra vanduo, toiletai ir 
visi patogumai. Aržuolo užbaigi
mai. Kreipkitės į savininką.

1'1135 S. Clifton Park Avė.
Arti šv. Kazimiero kapinių/

DU BIZNIAVI lotai parsiduoda 
pigiai. Vieta 2504-06 S. Kedzie Av. 
3 karų linijos, aogyevnta gatvėj 
clear. Kaina $2500 už kiekvieną 
lotą.

.TAROSE
2216 N. California Avė.

Tel. Brunswick 0263

PA RIMAVIMUI 2 aukštų mū
rinis namįas. Gera vieta viso
kiam bizniui uždėti. Nupirksite 
už pigią kainą. Kreipkitės

5252 So. AHesian Avė.

PARSIDUODA naujas modemiš
kas bizniavęs muro namas. Krautu
vė ir '■ 4 pagyvenimai, aržuolo trimin- 
gai, elektros šviesos, gasas ir gara
džius. Puiki apielinkė dėl biznio.

Atsišaukite
5300 So. Talman Avė.

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

Pašaukite
Republic 5705, Prospect 5173

PARDAVIMUI 4 kambarių namas, 
cementiniu pamatu, yra skiepas, elek
tra, kieto medžio grindys, kaina 
$8450, reikia biskį įmokėti, kitus ma
žais išmokėjimais. Atsišaukit tfuba- 
toj arba nedėlioj.

6587 Irving Park Blvd.

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas, 6 ir 7 kambarių, kar
štu vandeniu šildomas, kaina ne
brangi.

5544 So. Hermitage Ąve.
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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 datię 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klesose ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku. *

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos

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

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
FEDERAL AUTO ENGINFERING 

1507 W. Madison St.

Piano Lekcijos 
Pradžiamoksliai — mano 

specialumaš 
Marie Jezek 

3109 So. Halsted St. 
Tel. Yards 1837

500 BEAUTY OPERA- 
TORKŲ REIKIA TUOJAU

Išmokite plaukų kirpimo, marcel- 
ling, plauki) dabinimo, plaukų da
žymo, ir pastovio garbiniavimo. 
Moterų biznis, pilnas kursas $60, 
dienomis ir vakarais. Išmokėji
mais pagal sutartį.

THE WENZEL WAY 
J77 State St., Room JTOC 

State 1M7

Į šešias savaites
Išmoksite dresių desitfning, kirpi
mo; pritaikymo; draping; gražaus 
užbaigimo, taipgi .skrybėlių dirbi
mo ir kvietku.

SN0W COLLEGE
M. Johnson Manager

159 N» -State St., Room .1622
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Vilniaus lietuvių'veikėjai su Dr Basanavičium viduryje

Jeigu tokie dalykai, kokius 
dabar matom Okupuotoj Lietu
voj, dėtųsi kur nors Vakarų Eu
ropoj, tai Tautų Sąjunga ir vie
šoji pasaulio opinija keltų bai
siausius1 protestus ir reikalautų 
prašalinti tuč tuojaus visus 
žiaurumus, darančius gėdą mu
sų civilizacijai. Bet kuomet 
kenčia lietuviai, tas pamiršta
ma daryti. Jie yra mažai žino
mi šviesiesiems diplomatams ir 
didžiųjų valstybių politikos 
vyrams. , >

Nedaug, ištikro, rasimo pa
vyzdžiu naujojoj istorijoj, kur 
žmonės butų taip sistematiniai 
persekiojami už savo kalbą, 
kaip šiandien Vilnijoj. Ketveri 
metai praėjo, kaip tas nelaimin
gas kraštas tapo Lenkijos anek
suotas. Per ta laika šimtai lie
tuvių liko ištremti iš savo nuo
latinės gyvenamos vietos, ne
žinia už ką. žymus skaičius mo
kytojų, visuomenės darbuotojų 
ūkininkų turėjo skirties su savo 
šeimynoms ir paliekant jas 
skurde, vykti ištrėmimam Po-

tamsiausių kaimo kampų, kaip 
laikraštis. Nors lietuvių laik
raščio gyvavimas paprastai esti 
labai trumpas, bet visgi jis at
lieka gerą darbą. Bet spaudos 
vien neužtenka. Didžiausios 
svarbos čia turi jaunimo auklė
jimo įstaigos-mokyklos. Jos pa
gamina busimuosius darbuoto
jus, apšviečia liaudį ir užkerta 
kelią tamsiai lenkų agitacijai. 
Vilniaus lietuvių veikėjai šiuo 
laiku didžiausią domę kreipia į 

i žmonių švietimą. Gal nėra tame 
krašte inteligento, kuris šiokiu 
ar tokiu budu neturėjo ryšio su 
mokykla. Amerikos lietuvių au
kos eina daugiausia irgi švieti-* 
ino reikalams. Mes šelpiam naš
laičius, bet jie ne bus visą gy
venimą našlaičiai, o už keleto 
motų ilsini juos tyi.šiiomdnės 
darbuotoj ii tarpe. Laudies švie
timo vaisiai pasirodo ne taip 
greit. Bet vienok jie yra užtik
rinti. Ir nors labai plačiai varo
ma, lenkiška propoganda vis- 
vien nepajėgs jų panaikinti.

Gyvenimo sąlygos

Ant grindų sėdi: P. Gaidclionis, O. žebrauskaitė ir V. Kairiūkštis.
I eilėje sėdi: J. šlapelis, D. Alseika, O. Kairiukštiene, E. Lanio, Dr. J. Basanavičius, M. šikš

nys (gimnaz. direktorius), A. Suduikienė, J. Šepetys ir K. Sta’šys.
II eilėje stovi: K. Čibiras, V. Zajančkauskas, St. Kairiūkštis, A. Dimnickienė, B. Untulis, P. 

Karazija, St. Matijošaitis, K. šepetienė ir V. Sakavičius.
III eilėje stovi: V. Budrevičius, B. Bucevičius, K< Aleksa ir A. Krutulys.

litinė priespauda neaplenkė ir 
jaunimo- Lietuvių moksleivių 
rasime k ielcvienam 'kalėjimu. 
iMeklysime sakydami, kati lenkų 

okupacija viršija ir garsiąją vo
kiečių arba rusų. Varšuvos eks- 
terminacijos politika bus am
žinas modelis visiems kraštuti- 
niausiems imperialistams, jei 
imperializmas, be Lenkijos, ras 
sau vietos ir kur nors kitur.

Vienok gyvenime rasime ne
mažai ir paradoksų — tokių da
lykų, kurie paviršutiniai atrodo 
negalimi, neįtikėtini', bet kurie 
visgi yra teisingi. Daigelis tik
umą, kad lietuvių spaudos už
draudimas pažadino lietuvių 
tautinę sąmonę, sukėlė liaudį 
kovoti už savo laisvę. Panašų 
Reiškinį dabar galim pastebėti 
Vilnijoj. Lenkų spaudimas iš
šaukia lietuvių pasipriešinimą, 
sustiprina jų dvasią ir pasiryži
mą. Daug musų veikėjų ištre
miama, pasodinama kalėjiman, 
bet jų vietas užima kiti ir dar
bas tęsiamas po senovei.

Kuomet likosi išvaryti iš Vil
niaus “83”, kurių tarpe buvo žy
miausi lietuvių ir baltgudžių 
darbuotojai, lenkų šovinistai ti
kėjo, kad lietuvių reikalas pra
laimėtas. Bet jie apsiriko. Iš
trėmė Biržiškus, Rondomanski 
ir kitus, jų vietas užėmė šikš
nys, Alseika, Matijošaitis ir kiti. 
Ir darbas varomas po senovei, 
nežiūrint i visas sunkenybes ir 
kliūtis.
Atrėmimas lenkų propagandos

Lenkiu savo netolerantišku
mą paveldėjo iš istorijos, o val
dymo metodus pasiskolino nuo 
bolševikų- Lenkų administraci
ja okupuotoj Lietuvoj remiama 
ginklu, propaganda ir persia- 
kiojimu. Turėdami savo ranko
se valdžią, mokyklas, spaudą ir 
neleisdami opozicijai išsižioti, 
lenkai tikisi Įsigalėti Vilnijoj.

Prieš vietinius lietuvių veikė
jus stovi pirmoj eilėj klausi
mas: kaip atremti lenkų propa
gandą ? Vilniaus krašto nesą
monei ilgieji gyventojai, palikti 
patys sau, gali nutolti nuo Lie
tuvos ir pasiduoti demagogų 
įtakai. Tas nėra negalimas da
lykas. Juk francuzai, okupavę 
Heinlandą, pagelba apmokamų 
agitatorių susirado savo šali
ninkų vietos vokiečių tarpe ir 
buvo bepradedą “francuzinti” tą 
kraštą, tikslu aneksuoti jį. Tik 
Anglų ir Italų protestai sulaikė 
juos nuo tolimesniu žygių toj 
krypty.

Atremti lenkų propagandą 
galima, žinoma, per spaudą, 
nors ji yra ir supančiota. Nie
kas taip lengvai nepasiekia

Vargiai ar yra reikalo kiek 
plačiau įrodinėti kokiose sąly
gose tenka Įgyventi ii- veikti 
neištremtiems musų -darbuoto

jams. Medžiaginis skurdas, iš
orinis spaudimas, neleidimas 
susinešti su savo artimais, kitoj 
pusėj demarkacinės linijos, vei
kia daugiau, negu kad mes ga
lim įsivaizdinti. Ir tik kilnios 
idėjos, tik pasišventusieji asme
nys, kuriais gali didžiuotis kiek
viena tauta, neapleidžia savo 
vietų ir darbuojas,.

Vilniaus lietuvius lenkai ap
krauna dideliausiais mokesniais. 
Bet tie mokesniai sunaudojami 
agitacijai prieš lietuvius; su
naudojami valdininkams, i ku
riuos nei vienas lietuvis nepri
imamas; universitetui, kuriam 
musų jaunimui duris yra užda
rytos. Tik iš tos pinigų dalies, 
kuri yra skirta kalėjimams, lie
tuviai daugiausia naudojasi, 
nes jų kalėjimuose pilna. Vil
niaus lietuviams, ir taip jau ne
turtingiems, tenka pakelti sunki 
našta. O kur dar visokios pa
baudos, dedamos už kiekvieną 
nepalankų lenkams . žodį. Su
prantama, tokiose aplinkybėse 
užlaikyti keletą šimtų lietuvišr 
kų mokyklų, keliolika labdarin
gų įstaigų, sušelpti politinius 
kalinius yra begalo sunku. Ir 
nesistebėkim, kad vilniečiai des
peratiškai šaukiasi musų, pra
šydami pagalbos.

Ateities perspektyvos

Gal nėra nei vieno Amerikoj 
lietuvio, kiuris manytų, kad Vil
nius nesugrįž Lietuvai- Nežiū
rint i musų diplomatinius pra
laimėjimus, viltis, kad Vilnius 
bus musų, lieka nesulaužoma. 
Panašiai yra ir su visais lietu
viais. Aišku, kad šitoks tautos 
nusistatymas, galų gale ištrauks 
Vilnių iš imperialistų rankų. 
Galim turėti įvairias pažvalgas 
i istoriją. Vienok tauta turėda
ma tokius pasiryžimus, kaip 
lietuviai, pralaimėti negali. 
Klausimas eina tik apie laiką.

Per keletą metų savo viešpa
tavimo okupuotam krašte, len
kai nesugebėjo patraukti vietos 
gyventojų. Kiresuose ir Galici
joj kitataučiai vis arčiau ir ar
čiau susieina į krūvą. Svarbes
niuose klausimuose jų žings
niai visiškai supuola. Bet ne tik 
kresnose, o ir visur, kur tik su
sitinka lietuviai, baltgudžiai ir 
ukrainiečiai, jie eina išvien. Pri- 
siminkipi, kad ir tų dviejų tau
tų atstovus Vilniaus Vadavimo 
Komiteto, Masiniam matlihge. 
Jų kalbos buvo pašvęstos vien 
tik bendrai akcijai. Ne būtinai

reikalinga, kad tos trys tautos 
sukiltų prieš lenkus iir kardu 
numestų jų jungą. Yra d.a.ug’e-
lis kitokių kelių, kurių pagalba 
galima bus ištaisyti nelabąsias 
Versalės 'taikos klaidas. Tik rei
kia ištvermės, darbo ir pasi
šventimo-

Už keleto metų Vilniaus lietu
viai turės naujų darbuotojų, 
nes šimtai jaunuolių baigs mo
kslą ir stos į veikimą. Tuomet 
ir seniesiems veikėjams bus 
lengviau ir be to, bus galima 
užimti platesnę darbo dirvą ir 
pėdas už pėdo atkariauti netek
tas praeityje pozicijas. Jeigu 
nepriklausomoji Lietuva ir neiš
kovotų per Tautų Sąjungą savo 
sostinei laisvės, tai su laiku pa
tys vilniečiai ją iškovos.
Amerikos lietuviai ir Vilnius
Amerikos lietuviai ♦daug* kuo 

galėtų prisidėti prie Vilniaus 
atvadavimo. Nors tiesioginiai 
,mes neturim galimybės daryti 
jokių politinių žygių, bet užtai 
netiesioginiai mums yra atvira 
daugybė kelių. Amerikos airiai 
faktinai iškovojo ‘nepriklauso
mybę savo kraštui, ndrs jų klau
simas niekad nebuvo keliamas 
tarptautinėje politikoje.

Bet svarbiausia musų dar
buotės sritis, tai medžiaginis 
vilniečių ir jų įstaigų rėmimas. 
Musų draugijos, organizacijos 
ir atskiri asmenys darydami 
tam tikrų pastangų galėtų tie
siog padauginti keletą kartų 
skaičių lietuvių liaudies mokyk
lų. Vilnijoj, be žymios sau 
skriaudos ir nuostųlių. Liaudies 
mokykla užlaikyti neperdaug 
kainuoja, bet naudą ji atneša 
neapsakomą.

Neturėtumėm pamiršti ir tų 
politinių kalinių, kurie jau ke
letą metų vargsta kalėjime. 
Jiems reikalinga maisto ir dra
bužių. šiems tikslams siekti 
būtinas yra visų lietuvių koope- 
ravimas. Vilnija šaukiasi musų. 
Amerikos lietuviai remdami sa
vo brolius, padėjo, iškovoti 
jiems nepriklausomybę. Dabar 
likosi, svetimose rankose tik 
vienas Vilniaus kraštas. Jį taip
gi paliuosuosim .jei parodysim 
pakankamai pasirižimo ir dirą- 
sos.

Vilniaus lietuvių vedama poli
pe Kova yra svarbi ir reikšmin
ga. Atjausdami momento svar* 
bumą, mes turime remti juos 
visomis išgalėmis. Praeis kiek 
laiko ir mes, matydami savo 
sostinę laisva, šipsosimės žiū
rėdami j tas sunkenybes, kurias 
pakelėm, į tas kliūtis, kurias 
nu galėjom .—M. V.

I. I. Trojanovskis. GAMTA 
IR JOS REIŠKINIAI.

Neorganinė dalis. Augalai, 
žmogus ir gyvuliai. Fizikos ži
nios-

Pradžios ir kitoms žemes
nėms mokykloms.

Vertė J. T. Įš 6-jo rusų leidi
mo. ’

“Kultūros” Bendrovės 
leidinys. Kaina du II- 
t u.

įžangoje autorius sako:
‘ Gamta n vadiname visa, 

kas yra pa*e.Ub savame -bki- 
dę, kas ne žm. gaus rankomis 
padaryta. Taip antai žvėrys, 
paukščiai, augalai, žemė, van
duo, oras, saulė, žvaigždės ir net 
patsai žmogus—vis tai yra g a m 
tos darbai, arba gamtos 
k u n a i. Visi kiti kūnai žmo
gaus rankomis padaryti, vadi
nas dirbtiniai daiktai. Vie
nus gamtos kimus, kaip antai 
arklį, karvę, šunį, mes gyvais 
vadiname, kitus, kaip antai ak
menį, geležį vandenį — negy
vais. Todėl ir visą gamtą dali
jama į gyvąją ir negyvąją Prie 
gyvosios gamtos skiriame žmo
gų gyvulius ir augalus, o prie 
negyvosios — žemę, vandenį ir 
orą. Gyvąją gamta kitaip dar 
o r g a n i n e vadiname: mat, jos 
kūnai turi atskirus o r g a n u s, 
t. y. kūno dalis, kurios atlieka 
tą arba kitą darbą; o* negyvąją 
gamtą vadina n e o r g a n i n e.

“Gamta niekuomet nerimsta: 
Gamtoje nuolat vyksta nesu
skaitoma daugybė atmainų, čia 
mes matome, kaip dieną pakei
čia naktis, naktį diena; matome 
kintant metų, laikus; žiemą, pa
vasarį, vasarą, rudenį; mato
me, kaip juda gyviai, auga au
galai, užšąla vanduo, tirpsta 
sniegas; jaučiame vėją, šaltį, 
šilimą; girdim griaustinį griau
džiant, vėją' staugiant, lapus 
šlamant ir ką kita. Tas kiti
mas, tos įvairių įvairiausios at
mainos vadinas gamtos reiš
kiniai. Mokydamiesi gamtos, 
mes pažinsime ne tiktai jos pa
darus, bet ir tuos r e i š k L 
n i u s, kurie vyksta gamtoje.

“Bet kam gi žihogus mokosi 
gamtos? Atsakyti j tą klausi
mą nesunku, reikia tiktai įsi
žiūrėti į tai, kas darosi aplinko
je. Stebėdami aplinkinį gyve
nimą, mes pamatysime, kad vi
sa, kas tiktai reikalinga žmo
gaus gyveninio, jam gamta duo-

da; gamta ji ir maitina, ir tai
so, ir dengia. Bte gamtos jis 
negalėtų gyventi. Bet visa tai 
gauna žmogus su didžiausiu 
vargu, jam. nuolat (reikia kovoti 
grumtis su gamta. O norint ją 
nuveikti, gauti iš jos tai, kas 
yra būtina žmogaus gyvenime, 
reikia ji pažinti.

“Senai, dabai senai, prieš tū
kstančius metų, kada žmogus 
beveik visai nepažino gamtos, 
jam sunku buvo gyventi- Tada 
gamta, žmogų valdė, žmogus bi
jojo gamtos ir ją per dievą lai
kė. Bet nuolat į ją stebėdamasis, 
jos mokydamasis, pamatė, kad 
daug kas gamtoje jam gali būti 
naudinga. Pirma, pavyzdžiui, 
jis dirbdavo sau ginklus iš ak
mens, o paskum, besimokyda
mas gamtos, išmoko gauti varį, 
geležį ir kitus metalus (nauges), 
ir dirbti iš jų ginklus; pirma jis 
gyveno oloje, taisėsi žvėrių kai
liais, paskum išmoko statytis 

Inamu, austi visokiu drabužiu iii
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kita.
“Vis daugiau įsižiūrėdamas į 

gamtą, pamažėle privertę ją 
dirbti fcavo naudai. Jis vėją 
privertė stumti laivus, o vande
nį sukti rpaluno ratą; jis pridir
bo visokių mašinų ir įkinkė ga
rą joms sukti; pristatė laivų, 
įtaisė geležinkelių. Piima žaibas 
degino, daužė ir griovė žmonių 
trobas. 0 paskum žmogus, su
žinojęs, kas yra žaibas, supra
tęs, jog tai elektra, įtaise žaibo- 
laidą ir nuvedė žaibą į žemę. 
Negana to: jis išmoko gamin
tis elektros, įsitaisė telefonų, 
telegrafų ir šiaip visokių elek
tros mašinų. Negalima nė su
skaityti tos naudos, kurios pa
dare žmogui gamtos mokslas. 
Galima sakyti, kad visa, kuo 
tiktai skiriasi dabar musų gyve
nimas nuo laukinių žmonių gy
venimo, gavome mokydamiesi 
gamtos.

“Tačiau ne vien tik nauda 
verčia žmogų gamtos mokytis. 
Gyvendamas gamtoje, nuolat 
sekdamas jos reiškinius, žmo
gus mato joje daug nesupranta
ma. Visa tat jam sukelia noro 
sužinoti, pažinti, kaip ir kodėl 
taip yra. Jis, pavyzdžiui, nori 
sužinoti, kodėl sukasi saulė, kam 
pučia vėjas, lyja lietus, griau
džia griaustinis, auga augalai, 
gyvena gyvuliai ir daug ko kita. 
Visa nori žinoti, visa jam įdo
mu. Tad, nė naudos nebežiūrė
damas, nuolat stengiasi žmo
gus mokytis gamtos. Tai du 

dalyku verčia žmogų gamtos 
mokytis: vienas, tai’— nauda, 
kurios’ jam teikia gamtos moks
las, o antras — įdomumas, ku
rio jam sukelia šitas mokslas.”

Taip autorius z kalba apie 
gamtos mokslo reikšmę gyveni
me.

Knygos “Gamta” tikslas yra 
suteikti paprasčiausių iš kasdien 
ninio gyvenimo žinių. Pirmiau
sia yra aprašomas oras ir jo 
savumai. Paskum seka vanduo, 
žemė, etc. ,

Knygoje yira nemažai pavei
kslų ir nurodymų, kaip kai ku
rie eksperimentai daryti.

Knyga parašyta labai lengvai 
ir įdomiai. Nežiūrint į tai, kad 
ji skiriama mokyklai, ją vertė
tų perskaityti tiems, kurie ne
turėjo progos su gamtos moks

MARGUMYNAI
Kiek dirbama žemės 

Anglijoje
Anglijoje ir Valija dirbama 

beveik tiek pat žemės, kaip ir 
prieš karą. Daigiausia žemės 
buvo apdirbama 1918 m., bū
tent, 12,399,000 akrų. Dabar dir
bamos žemės yra 11,311,000 ak
rų, o 1912 m. buvo 11,335,000 
akrų. Ganyklų dabar yra 14,- 
715,000 akrų, o 1912 m. buvo 
15,830,000 akrų.

Nacionaliii parku po- 
puliariškumas

Pradedama vis labiau ir la
biau įdomauti nacionaliais par
kais. Apskaitoma, kad pereitą 
vasarą nacionalius parkus atlan
kė: 1,250,000 žmonių. Europos 
pasportų sistema ir kelionės ne
patogumai sulaiko Amerikos ke
liauninkus.

Pereitais metais Yellowstone 
parke “kempine” apie 60,000 
žmonių.

Pavojinga valanda 
Londone

Londone daugiausia nelaimių 
pasitaiko šeštadieniais. Nuo 3 
iki 4 valandos po pietų, atrodo, 
yra pavojingiausia valanda. Ki
ta pavojinga valanda yra nuo 
10 iki 11 vakare. O tai paeina 
todėl, kad vakarais gatvės yra 
blogai apšviečiamos.

Butu klausimas 
senovėje

Pasirodo, kad ir senovės Ry
me nuomininkai turėdavo peš
tis su namų savininkais. Ras
ta dokumentų, kurie rodo, jog 
150 m. prieš Kristų vienas se
natorius užvedė bylą prieš na
mų savininką. Senatorius nu
samdė namus už 3,000 sestersų, 
bet savininkas pareikalavo $6,- 
000. Grassus, pagarsėjęs Rymo 
turtuolis, daugiausia turto įsi
gijo nuomodamas kitiems savo 
namus. Jis irgi turėdavo daug 
nesusipratimų su savo nuomi
ninkais ir tankiai turėdavo by- 
lenėtis. Kad visam tam pada
rius galą, Cesarius išleido įsta
tymą, kuris draudė imti dau
giau negu 2,000 sestersų me
tams už vilas Ryme.

Skruzdės sunaikino 
dviejų aukštų namą

Entomologai tyrinėja labai 
įdomų dalyką. Netoli miestelio 
Morris, Ilk, skruzdės sunaikino 
dviejų aukštų medinį namą. 
Nuo pat pamatų iki stogo me
dis vienos tik skylės — tai vis 
skruzdžių darbas.

Tropikuose tokių dalykų pasi
taiko gan dažnai. b 

lu susipažinti. Joje skaitytojas 
ras daug įdomių dalykų. Jis 
sužinos, kaip atsirado akmeninė 
anglis ir durpės, kaip druska ir 
nafta yra gaunama, kaip susi
daro debesys, iš ko susideda 
žemės pluta, etc. Knyga teturi 
tiktai 72 pusląpiu, todėl nedaug 
laiko teims ją perskaityti.

Tie/sa, knyga nėra liuosa ir 
nuo trukumų. Pavyzdžiui, pus
lapyje 37-me pasakyta: “Vieni- 
nių kūnų [elementu i gamtoje 
labai maža, iš viso apie 80”.

Tuo tarpu šiandien jau yra 
žinoma 88 elementai, ir yra ge
ro pamato manyti, kad viso ele
mentų gamtoje yra 92-

Apie oro sudėtį irgi nepasa
kyta tai, kas reikėjo- pasakyti.

Bet tai mažmožiai. “Gamta” 
skaityti verta kiekvienam.

—K. A.

Nerūdijanti geležis
Švedijoje pradėta išdirbinėti 

geležį, kuri nerūdija. Ji yra pa
naši į sidabrą. Tos rųšies gele
žį gaunama pridedadant prie ge
ležies biskutį chromo.
Sekami treji metai busią 

labai pavojingi *
*

Astronomas _Moveux įspėja 
Europą, jog 1925-26 ir 1927 me
tai bus labai pavojingi.

Moveux yra tos nuomonės, 
jog periodinis pasirody
mas saulės dėmių papra
stai sukiršina žmones, žmonės 
pasidarą neramus ir pasiddodą 
tokiai beprotybei, kaip ‘pasauli
nis karas.

1914 m. irgi buvo pasirodžiu
sios saulės dėmės. Moveux tą
syk Irgi pranašavo pasauliui ne
laimę. Tos dūmės grįžta perio
diniai kas vienuolika metų. Tuo 
budu sekamais metais saulės dė
mės vėl grįžta, ir laikantis Mo- 
veux nuomonės, pasaulis vėl tu
rėtų pasidaryti neramus.

Kiek tas Moveux tvirtinimas 
yra teisingas, — kol kas sunkų 
pasakyti.

Popieris iš šiaudą
Anglijoje daroma labai įdo

mus eksperimentai: norima su
rasti tinkamas būdas padaryti 
iš kviečių šiaudų popierį. Iš 
šiaudų ir pirma buvo daroma 
blogos rųšies popieris, bet pats 
darymo procesas buvo gan pa
vojingas. '

Mulas užmušė nepapra
stą karvę‘

Cirkuose kartais galima ma
tyti keistų dalykų, štai vienas 
cirkas važinėjo karvę “Rosie”, 
kurios širdis buvo po kaklu. Tas 
cirkas buvo sustojęs Mineoloje, 
L. I. Bevaikščiodama “Rosie” 
priėjo prie kitos retenybės >— 
bezdžionveidžio mulo “Jack 
Johnsono”. Mulas nebūtų mu
las, jeigu nespirtų. “Jack John
son” spyrė karvei į kaklą ir pa
staroji — kadangi jos širdis bu
vo kakle — krito ant vietos ne
gyva.

Pasteur’o Institutas tu
rės beždžionių ūkį 

Afrikoje
Pagarsėjusi Franci jos mokslo 

įstaiga, Pasteuro Institutas, lai
kys Afrikoje beždžionių ūkį. 
Beždžionės ten bus auginamos 
mokslo 'tyrimams.

Garsina pavojingus 
gyvulius

Heidelberge jie garsina pavo
jingus gyvulius. Prie kiekvieno 
tokio gyvulio yra prikabintas 
ženklas su užrašu: “Pavojinga 
— šis gyvulys kanda”.
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■ ašnekos su Anatole
France’u

Nesenai miręs garsus francu
zų rašytojas Anatolo France mo
kėdavo nepaprastai užimančiai 
kalbėti.

Vienas jo mokinių — Paul 
G sėli — išleido visą knygą 
pašnekų, žemiau telpa kelios 
traukos iš tų pašnekų.

Geografija ir astronomija

Pripuolamas kritikas darė in
terviu su “Thais” autorium. Jis 
norėjo parašyti labai rimtą 
straipsnį apie France’o intelek
tualinį pabųdą. Rašytojas suti
ko patenkinti jo smalsumą.

Ant greitųjų prisiminė moky
kloje praleistus metus.

Anatole France mokinosi šv._ 
Stanislovo kolegijoje. Tą aplin
kybę gal verta paminėti todėl, 
kad jo maloni ir patraukianti iš
žiūra turėjo ką tai, kas primi
nė jo dvasinį auklėjimą.

• Galų gale tas auklėjimas nėra 
blogas, jeigu jis sukurė Vol- 
taire’ą, Renaną ir poną Berge- 
ret’a.

tų 
iš-

Kritikas ką tik nuo krėslo ne
nugriuvo.

F r a n c e: — Aš taipgi se
miu savo erudiciją iš Larousse’o 
žodyno. Taip, gerbiamasai, La
rousse’o žodynas yra viena nau
dingiausių knygų. <

Kritikas net savo ausims ne
norėjo tikėti.

• Musų šeimininkas, matomai, 
žaidė jo nusistebėjimu' ir Lam
dė dar labiau jį padilginti.

— Mano drauge, — tarė jis, 
viso dalyko esmė, gal būt, 

yra ne mano moksliškame baga-

greičiau tame Įspūdyje, kuiu šių 
dienų atradimai daro į dvasinį 
sąvokumą, išauklėtą ilgu ben
dravimu su humaningais ir įžval
giais miųsų tėvynės rašytojais; 
>:'Jiš parodė į šėpas knygas, ku
rios buvo sukrautas ant lenty
nų:

— štai mano šaltiniai. Jus čia 
rasite tik didžius arba įdomius 
rašytojus, kurie kalbėjo gera 
francuzų kalba, t. y. gerai gal
vojo. Nes tiedvi ypatybi yra la
bai artimai surištos tarp savęs. 
Ąš stengiaus atpasakoti maty
tus mano laikais dalykus taip 
gerai, kaip 'butų atpasakoję tie 
stebėtini praeities, protai, jeigu 
jie butų matę ir sužinoję tai, ką 
aš mačiau. >

vau po sceną- 
—Vašia! tariau aš reikš

mane

Labai

Tai reiškia dėl

L. Skabeika maloniai atsinešti

Verte K. A.

Ark. Averčenko _ Vertė K* Sėjikas
; v.

Sumanumas Scenoje
Apie savo pirmuosius žings

nius scenoje aš jau pasakojau 
kitoje vietoje.

Bet mano tolimesni žingsniai 
privhlo būti (aš taip spėju) irgi 
skaitytojui įdomus.

Štai vienas tokių žingsnių:

Saulės Dienos

— Įsitėmykite, gerbiamasai, 
— juokaudamas tarė šeiminin
kas. — įsitėmykite, kad aš ne
gavau bakalauro laipsnį. Tai — 
svarbi aplinkybė. Taip, gerbia
masai, aš gavau nolį iš geogra
fijos* Štai kaip tai atsitiko.

Mane egzaminavo tėvas Mase. 
Tas puikus vokietis, mokyčiau
sias elinistas, dar imperijos lai
kais buvo paskirtas profesorium 
gorbonnoj. Imperija savotiškai 
buvo linkusį į internacionaliz
mą.

Jam buvo pavedama uždavinė
ti keblius klausimus, ir ta sun
ki pareiga ji baisiai erzino.

— Alano jaunas drauge, — 
tarė jis su tikrai vokišku geru
mu, — apie jus aš turiu kuopui- 
kiausią rekomendaciją.

Ir jis tose toliau.
— Pažiūrėsime Aš statysiu 

jums lengvus klausimus. Upė 
Seine bėga į Lamanšą, ar ne
taip?

— Taip, pone — atsakiau aš 
su linksma šypsena.

— Gerai. Labai gerai.... Upė 
Loire bėga į Atlantiką; juk

— Tikrai taip, pone.
— Jus stebėtinai gerai atsa

kote!. Gironde irgi į Atlanti
ku bėga, ar ne?

— žinoma, pone.
Jūsų atsakymai yra stebė

tini. Upę Rhone bėga į Michb

Pilnas pasitikėjimo aš net ne
įsiklausiau į klastingą .klausi
mą.,

Taip, pone, — atsakiau aš, 
pu senovės šypsodamasi.

— A-a! Rhone bėga į Alichi- 
gan ežerą, — sumurmėjo senas 
Ilase. — Alano drauge, jus esa
te ignorantas! Jus esate asilas. 
Jus gausite du noliu.

Mes nusikvatojome.
Bet tas anekdotas nepatenki

no kritiką. Jis norėjo rimtesnių 
informacijų?

— Aš norėčiau gauti informa
cijų, —■ tarė jis,i — apie juyų 
Šaltinius. Daugelyje savo kuri
nių, o ypač J ai di n d’Epicure, 
jus parodėte gilų mokslo paži
nimą. Pavyzdžiui, jus gerai esa
te apsipažinę su astronomija. Ar 
negalėtute man pasakyti iš ko
kių veikalų jus studijavote as
tronomiją.

— žinoma, tai man lengva pa* 
dkry tiN Ąš varčiau. Camille Fla- 
im’įiariond\knygą, kiŲ’Rpv -regis, 
yra pavadinta “Astronomija vai
kams’*. Ne, aš suklydau, • tikras 
tos knygos vardas yfa “Populia- 
ye Astrortomija”.

K
Jau trys savaitės, kAip losiu 

scenoje. Mano išžiūra impo- 
zantinū, išdidi, ir į visus nelo
šiančius scenoje aš žiuriu iš 
aukšto savo didybės.

Sėdėjau aš kartą vyno skiepe 
prie vyno butelio ir šašliko ir 
mokinau savo vyresniuosius 
draugus, kaip reikia interpre
tuoti Chlestakovo rolę, nesidro
vėdamas delei to, jog ilgai dar 
prieš mane mano kolega Goge
lis kur kas tinkamiau tą rolę 
išaiškino aktoriams.

Sudžiūvęs jaunas su baltais 
plaukais ir nuolat šypsančiu 
veidu žmogus priėjo prie musų 
ir pradėjo draugiškai aktoriams 
rankas spausti:

—Sveikas Garikai!
Mudu supažindino.
—Jus irgi aktorius? — atlai

džiai aš paklausiau jo.
—Ką jus! — užprotestavo jis 

rodydamas dantis. — kaip tai 
jus iš pirmo pamatymo galite 
taip blogai spręsti apie žmogų?! 
Aš ne aktorius, bet 
vaidinimą nuvokiu.
•icenoje dirbate?

Aš paglosčiau savo 
veidu: v

Pusėtinai. Rytoj si 
savaitės.

— O-hu! Vadinasi, astuonioms 
dienoms praėjus bus galima ir 
jubiliejų švęsti. Uhe-che... Įsi
vaizduoju, kaip jus neriiustate 
scenoje!

— Kas—aš? Nė biskį.
—Na, taip, — mes jau žino

me! žinoma, jeigu rolę iškalėte 
ir arti suflerio stovite, prieg- 
tam lošiate su patyrusiais drau
gais—tąsyk nieko. Bet prileis- 
kite sau — scenoje įvyksta kas 
mus nepaprasto, ko nenumatė 
ne autorius nė režisierius, —. į- 
sivaizduoju sau jūsų susimaišy
mą ir išsigandusią fizionomiją...

—Na, — nusišypsojau aš, 
ne taip lengva mane sumaišyti.

—Scenoje tai? Buvo atsitiki
mų, kad Varlaamovą ir Davido- 
vą, taip syki^it, galima buvo

Ir jus sakote, kad negalima jus 
sumaišyti scenoje. ! ’ ■

—Taip. Alano supratimu, tai 
bergždžios pastangos.

Jis piktai nusišypsojo. Ištiesė 
sudžiūvusią ranką.

—Einate laižybų? Iš šešių 
vyno butelių ir šešių šašlikų.

—Nendrių.
—Kodėl ?!

Mažai. Po dešimt vieno ir 
kito ir dar magaryčioms kavos 
su benediktinu.

—Jaunas žmogau! Jus arba 
toli nueisite, arba... blogai baig
site. Sutinku!

Tuo budu įvyko tos 
laižybos.

keistos

antras 
triukš
me vgi-

šį tą apie 
Senai jau

nuskustą

—Manęs nepadaidosite.
—Mėgstu kuklius 

žmones.
Hgskui susimąstė, 

žiūrėdamas j mane.

jaunus

įžulniai 
Aš įgavau 

tokį įspūdį, kad veikiu į jo ner
vus... ;

Kas rytoj statoma teatre?
f wnimo ra^ 

tai”. 'Pats’ aktorius prisižadėjo 
atvykti,' kad pamatyti, kaip aš 
išpildysiu češichino rolę.

—Ak, jus lošiate Cešicliiną,

Ėjo “Gyvenimo ratų” 
aktas. Aš ką tik baigiau 
minga, sceną su mylima 
na. kuri pareiškė man, kad my
li ne mane, bet kitą. I.

—Kas yra tas kitas? — 
maukusiai paklausiau aš.

—Tai ne jūsų reikalas, — 
didžiai atsakė ji, eidama pro du
ris.

Savo rolę aš gerai žinojau. Po 
išėjimo mylimos merginos aš 
turėjau stvertis už galvos, 
griežti dantimis, įsmeigti galvą 
į padušką, o paskui ištraukti 
revolverį iš kišenės ir prispaus
ti jj prie smilkinio. Tuo mo
mentų namų šeimininkė, kuri 
sląptni myli mane, o aš ją ne
myliu — įbėga, j kambarį, gi lo
bia mano ranką ir priglaudusi 
galvą prie krutinės prisipažįsta 
meilėje... Tokius veikalus, iš-

daf lengviau— rašyti.
Aš iau o1 'imis uz galvos,

dabar turėjau smeigti galvą į 
padušką, kaip prasivėrė durys 
ir įėjo scenon jiuiua- žmogus. 
Jus pats, su kuriuo padariau lui- 
žybas, jog jis nesu jaudins mane 
scenoje.

minga i. — Tu žinai Lidiją Niko- 
laevną ?

Jis įžulniai pažiurėjo į 
ir mirktelėjęs tarė:

—Suprantama, žinau, 
patraukianti mergaitė.

—A-a! — sušukau aš 
mo apimtas.
tavęs ji man atsakė?! (Suflerio 
budelė tapo tušti, bet aš dar ge
riau pradėjau jaustis). Tu? At
sakyk, niekše?!

“Vašia” nubalo, kaip mirtis, 
pamatęs 1 ė mano sugniaužtus 
kumščius ir taikingu tonu tarė:

—‘•■Nustok... Geriau kalbekiva 
apie ką nors kitą...

—Apie kitą?! — surikau aš, 
triumfuojančiai žvilgterėjęs į 
autotių, kuHs direktoriaus lo- 
žoje mėtėsi, kaip arklys degan
čiame tvarte.'— ^Apie kitą? Tu 
beveik prie mirties mane prive
dei, o dabar nori kalbėti apie 
kitą! Ajtšakyk! (aš puoliati ant 
jo, Užminiau keliu ant krutinės, 
pas įtveriau-už kaklo ir pradėjau 
jo galVą' mušti į Sjeną). Atsa
kyk — kaip toli judu nuėjėta?’

“Vašia” išbalo, kaip mirtis, ir 
sušnibždėjo:

—Leiskite niane, meška! Jus 
taip mane pasmaugsite! Juokų 
nesuprantate, ar ką?

—Tu tuoj mirsi, — suurzgiau 
aš- — Neištruksi!

Jis maldaujančiomis akimis 
žiurėjo į mane.

Paskui sušnibždėjo:
—Na, aš pralošiau laižybas, 

kurio velnio jums dar reikia? 
Leiskite, aš išeisiu-.

—Mirtis tau! — įnirtusiai su
šukau aš iir taip sudaviau jo gal
vą į sieną, jog jis sudribo asloje.

—Nejaugi aš užmušiau jį?! 
—teatrališkai laužydamas ran
kas sušukau aš. —- Vandens, 
vandens tam nelaimingam žmo
gui.

Aš pagriebiau ąsotį vandens 
ir išliejau ant “Vasios”.

Jis baimingai suriko.
-—Atsipeikėjo! — nudžiugau 

aš. Dabar eik, nelaimi ugasai, 
ir apgalvok savo elgesį!

Pagriebęs j glėbį, aš išstū
miau jį pro duris. Susigriebiau 
už galvos. Ėmiau klausytis. Iš 
kurčių smūgių ir nustelbtų de
javimų aš dasiprotėjau, jog per
daviau nelaimingą “Vašią” į 
getras rankas.

—Štai kas jos numylėtinis!— 
desperatiškai šaukiau aš, — Ne! 
Geriau mirtis, negu tokį likimą 
vilkti.

Tolinus viskas ėjo, kaip per 
sviestą: aš ištraukiau revolverį 
ir prispaudžiau prie smilkinio. 
Įbėgu mylinti moteris ir prisi
glaudė prie. krutinės — vienu 
žodžiu, aš vėl stovėjau bėgiuose, 
nuo kurių taip nesėkmingai 
bando mane nutempti.

“Gyvenimo ratai” pradėjo suk
tis: budelėje“ pasirodė sufleris, o 
ložoje nusiramino autorius.

Ukanotos 
saules dienos 
žydrių pločiais nuplasnojo. 
Ir sparnuotais 
debesėliais 
žydrių pločiais uplasnojo.

Kalnai, pievos, 
lygumėliai 
kaista saulės ^abučiuotį:-7 

■Mad įstengtų,. • V- 
pamėgintų 
šaulei himną užgiedoti.

'i.

tuos, kurių nepaisai.
Muzikališki žmonės yra ab

surdiškai įkyrus: jie nori, kad 
aš bučiau nebylys tuo laiku, kai 
aš noriu būti kurčias.

Ir audringų 
jūrių pločiai 
vis dūsauja—nenurimsta.
Užsimoja—į., 7 | \
dangų siekia,

tai gilybėn amžiais dingsta.

Kai ugninga 
ryto saulė J 
už bangužių nusileięlo., 
Netikėtas 
ramumėlis « 
pabučiavo mano veidą. ■

Ir sielota 
mano daina 
jūrių pločiais išsiliejo: 
Gedulingas 
šilko bangas 
supo, glostė—pamylėjo.

žiogaičiai, 7-VIII-23.

CUNARD
Lietuviai važiuojanti Lietuvon 

svečiuosna neilgesniam laikui kai 
metams ,galės grįžti Amerikon ne
atsižvelgiant j kvotą. '

Į LIETUVĄ
trumpiausiu laiku, kas Seredą, tre
jais ekspreso laivais
BERENGARIA AQU1TANIA

MAŪRETANIA
(per Cherbourgą ar Southamptoną)

Iš Lietuvos j Ameriką
JEI manote parsitraukti gimines 
iš Lietuvos,, .vietas užsakykit da
bar. Musų ofisas Lietuvoje suteiks 
jiems pagelbą ir rodą. Visi trečios 
klesos keleiviai turi atskirus kam
barius, kuogeriausias švarumas ir 
maistas. Smulk- 
menų klauskis vie | 
tos agento arba Į — Ja

140 N. Dearborn St., Chicago, III.

ras
Moteris juokiasi peirvėlai. Vy- 

peranksti.

• * ■*. L*
, Moteris yra nelaiminga, 

ji nesuranda sau patinkamą 
rą. O suradusi tokį vyrą ji
prastai yra dar nelaimingesnė.

kol 
vy- 
pa-

♦

KELIONĖ
. Ą - ~ ‘

K o n'd u k't orius. — Aš 
jau septyni metai ant šito trau
kinio.

P r o f e s o fe. i u s. — štai 
kaip! kur gi jus taip ilgai va
žiuojate?,

■7——

PROTO OlLZlDfll ;
KURIE ĮSIGYJA MOKSLĄ^NAMIE

KNYGAS BESKAITYDAMI

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

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

Tik mes duodame tikrą bargeną, nes par
duodame knygas už pttsę kainos.

Tik musų knygyne yra beveik visos 
\ knygos puikiai apdarytos.•K

Naujų knygų kataliogą vi- 
siems prisiunčiairie dykai.

M ARGERIŪ
\ KNYGYNAS
' ) . 2023 St. Paul Avė., 
4 CHICAGO, ILL.

KODĖL JUS TURITE ATLANKYTI

Ncdėliomis

Field Muzejų
NATURALĖS ISTORIJOS

Jis yra didelės apsišvietimo vertės ir labai žingeidus dalykas. 
Jus pasipažinsite su pasauliu kuriame jus gyvenate. Field Muzejus 
turi didžiausi rinkini istorinių ir žmonijos nuveiktų darbų; žvėrių ir 
augalų, medžių ir žemės geologiškų iškasenų.

Įžanga Dykai
Utarninkais ir spbatomis atdara nuo 10 iki 5 vai. vakare.

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

kaip jie gyvena šiandien.
ZOOLOGIJOS—Žvėrys, paukščiai, žuvys, šliaužiai, vabalai visų ša

lių naturalėse grupėse ir pozose.
BOTANIKOS—Įvairus augmenys, jų produktai ir jų abelna vertė. 

Graži salė “Augmenų Gyvenimo”.
GEOLOGIJOS—Mineralų, krystalų, meteorų ir žingeidžių natūralių 

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

BRANGAKMENIAI IR ŽEMČIŪGAI—Rinkinys brangakmenų ir žem- 
t < • čiugų senovės ir dabartinių laikų.

NURODYMAS—Gatvekariais, elevatoriais ir automobiliais iki Roo- 
sevelt Road ir Alichigan Avc.

Mes Ka Tik Nupirkome
Iš dviejų pusių aš išgirdau 

šnypštimą: iš priekio—suflerio, 
iš šono — režisieriaus pagelbi- 
ninko. Iš direktoriaus ložos žiu
rėjo į mudu nutirpęs autoriaus 
veidas.

—Sveikas, češichine! — 1 luo
šai sau tarė baltaplaukis vyru
kas, tiesdamas man ranką. 
Nelaukėte? Aš ugnelę pamatęs 
užėjau.

Iš priekio as girdėjau šnypš
timą, o už kulisų keiksmų.

— •Sveikas, Vašia, — paniuru
siai atsakiau aš. — 7 ik tu ne 
laiku užėjai. Aš noriu pasilik
ti vienas. Gtil kitą kartą užsuk
si, a?

—Na, dąr kokios.^kvailybes!: 
nusij-uokėV bMtaplaulcis; sėsda- 
1 ras. —- Pasėdėsi va, paplepėsi-

U'- uA,.

’;' Publika nieko nepašlebejo, 
bet už kulisų piktas tnikšmas 
Vis didėjo.

Aš siisimąsėnisiai žingsnia-

Po spektaklio , man padavė 
raščiuką:

“Rykite šiandien jūsų vyną ir 
šašliką be manęs. Aš už viską 
užmokėjau. Einu namo išsidžio
vinti ir drabužius sutvarkyti, 
neg as šlapias ir suminkytas. 
Bukite jus prakeikti!”

Buk mandagų;.. neduok progoy |įį- 
shystyti ligai. Taukini paltis pa- 
gąujia, skauda galvą, užkietžjini'ga 
vidurių, sįlpuus akys, iiervubt^, 
jaučiasi sustingęs, ręumatlSki skaiį- 
dėjimai ir t. t. Nuo tokių apsireiš
kimų reikia nul alsurgųą ir atei
tyj padaro daug blogo.

, šiandie jum yra reikalinga pasi
matyt su chiropraktoriu ir buk 
sveikas.

Or C Yucius, D G„ Ph.C, 
2159 — 2let St. ir Leuvitt, Chicago 
Vai. nuo 10 iki 1;\5 iki 8 valšvak.

' J'sl^foąas. liuoaetelt ,,^Jį4J5 
y Rė^idenclja Brunsviek ‘4887

7S augštos rųsičs 3 šmotų maudynes kahibario outfitas 
— pilnai prirengtas iš Union League Kliubo, jie taip 
yra geri kaip nauji.

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

LEVY
State and 22nd Streets

’ f - į iTel. Caluinet 0645-1692

A! ^tdaira;.vakWis'iki IS vai., nedelio.i iki 1 vai, dieji; 
Mes kalbame lietuviškai.



Šeštadienis

smagenos
i

SATYRA IR JUOKAI 
m ■ 4 I v \ ' • /•'{ » l-i *

Margumynai
Anatole France’©

Plunksnos Purslai COOLIDGE IR ŽYDAI MOKINYS IR MOKYTOJAS

Labai įėjo į madą “šiaudiniai 
balsavimai”.

Bet visą reikalą greičiau nu
spręs ne šiaudiniai, bet.... kvie
tiniai balsavimai.

* ♦

Asmeniui aš nepažįstu Cool- 
idge’o. Ir ne aš vienas. Cool
idge’ą mato tik jo pati. (l

Tai atsitiko karo metu, kai vo
kiečiai Kauną užgulę laikė. Ca
ras Nikolojus buvo pastatytas į

Niekas negirdėjo Coolidge’ą. keblią padėtį ir sušaukė gene- 
Coolidge tyli, tarsi žadą butų Mhj tarybą. BuVo ir Vienokių ir 
praradęs. Kuomet jam atneša- kitokių pasiūlymų, bet nei vie-

pasauly-
France’o

Visokie kandidatai į valdiš
kas vietas paprastai yra pasi
ryžę galbėti šalį.... viens nuo ki
to. *

Jeigu ištiktų naujas karas, 
tai paprastai žmonės turėtų rei
kalauti/ kad pirmoje vietoje ka
riautų tie, kurie suranda naujų 
ginklų karui vesti.

Butlegeriai pataria amerikie
čiams palaikyti naminę preky
bą: pirkti munšainą, o ne 
portuoti gėralų iš užsienio.

Tai puiki proga dėl savo 
lies.rff!gyVastj prarasti.

im-

sa-

Atidarant Čhicagoje bažnyčią 
— “skaiskreper” ; obalsis,,žino
ma, buvo: “Nearej* My God 
Thee”.-. .

to

StatosUtms žiniomis, amerikie
čiai praeita^ Tnętais išleido re
volveriams $4,0'00,000.

Ar nevertėtų šaukfttMųsįgink- 
lavimo konferenciją namlb, pirm 
negu ją 
liui?

rekomenduoti pasali

* *
*

liemuo tai kyla auk-Moterų 
štyn, tai leidžiasi žemyn; gi vy
rų — paprastai mainosi hori
zontaline linija....

ma algą, jis tylėdamas pasirašo 
1 ir net ačiū nepasako. Už Cool- 
idge’ą kalba Hughes. i* >•

Bet apie Coolidge’ą kalbama 
labai daug. Pavyzdžiui, sinago
gose, kur, kaip žinia, sudaroma 
“visuomeninė opinija”.

Nesenai Coolidge pasirašė dek
retą, kuris draudžia įvažiuoti at
eiviams. Už įvažiavimą be vizos 
— 20 metų kalėjimo. Dekretas; 
skaudžiai užgavo žydų biednuo- 
menę.

Bet nėra taisyklės be išėmi
mo. Coolidge daro išimtį trims 
kategorijoms^' x ••

rabinams, 
šventikams, 
kunigams.

Jie gali be kliūčių į Ameriką 
įvažiuoti.

Daugiau to, Coolidge, kalba
ma, pasiuntė Amerikos žydų gy
ventojams naujų metų (Ros Ha- 
šono) sveikinimą, kur garbina
ma ir žydų dievas, ir žydų re
ligija.

žydų 
zidento 
biamas 
Kalbama, kad gerų balsų kanto
riui gavo subsidiją už tai, kad 
pernešdami prezidento sveikini- 
nftą* šaukė: /

— Tegul gyvuoja prezidentas 
Coolidge! Visi balsai už poną 
Coolidge:

“Visi balsai....”
Čia tai ir yra šuo pakastas.

naujais metais tas pre- 
sveikinimas buvo skėt

is sinagogų amvonų.

PRIIMAMA UŽSAKYMAI

Atixxio, kad kiniečiai nežino 
kodėl jie pešasi.

O tai reiškia, jog jie nėra iš
mintingesni už 
popiečius, kurie pešasi tarp
Vęs/nežinodami kodėl.

civilizuotus eu- 
sa-

“Jus galite kvailinto kai 
riuos žmones visą laiką”, yra pa
sakęs Lincoln’as.

Ir nuo to laiko profesionaliai 
ofisų ieškotojai visą laiką savo 
dėmesį kreipia į tą žmonių gru-

li u-

Straipsniams: ne daugiau 15 
minučių nuobodumo bile kurio
mis temomis: žemderbystė ant 
Maišo, ryžių plantacijos ant no
sies, futurizmo įtaka į aliejuo
tų ministerių gimimą, Genevos 
konferencijų įtaka ant melų už
darbio specialinių koresponden-j 
tų, etc.

• *y *

Kai pradedi galvoti apie auto
mobilius, prohibiciją ir Chica- 
gos žudeikų bylą, atrodo, kad ja
ponai turėtų būti dėkingi delei 
to, jog-jiems draudžiama į Ame
riką įvažiuoti.

Vali jos princas į šią šalį bu
vo atvažiavęs ne lekcijas laiky
ti.

Tuo pačiu laiku jis jokiai mė
lynakiai nedavė suprasti, kad jis 
nori lekcijų klausyti.

LAIKO ŽODĮ

Pati. — Tu davei žodį, kad 
daugiau nerūkysi, o dabar vėl 
rukai.

Vyras. — Aš žadėjau nerūky
ti daugiau, ir tą pasižadėjimą aš 
pildau. Aš rukau ne daugiau 
bet tiek pat, kaip ir pirma.

Moteris- — F’asakykite kurios 
priežasties delei jus netekote 
paskutinės savo vietos.

Valkata. — Todėl kad aš svei
kas.

Moteris. — Tai negalimas 
daiktas.. Argi sveikata galipbųr 
ti priežastimi paliuosavimo nuJ 
vietos. •'

Valkata. — Taip, ponia, aš Iš
gulėjau ligoninėje šešis mėne
sius. Bet kada pasveikau, nebe
tekau ten vietos.

nas carui nepatiko. Kas tai pa
tarė pakviesti į pasitarimą se
ną pirklį, žydą, kuris buvo pa
garsėjęs savo protu ir sumanu
mu.

Išpradžių caras nenorėjo klau
stos žydo patarimo, bet kadan
gi padėtis nuolat ėjo blogyn, tai, 
ant galo, sutiko ir paliepė žy
dą atvesti.

! — Jankei
Nikolojus, -
geras patarėjas. Ai’ tai tiesa?

— Sako žmonės....
— Na, klausyk. Aš esu labai 

susirūpinęs. Vilius nori iš ma
nęs Kauną atimti. Ką tu pada
rytumei, jeigu mano vietoje bū
tumei ?

žydas pagalvojo ir tarė:
— Aš, Jūsų Skaistybe, užra

šyčiau Kauną carienei!....
( ‘ 1 • A ■ V ,V i,

Pagarsėjusio visame 
j e rašytojo Anatole 
smagenos tapo išimtos ir bus 
prezervuotos. Daktaras, kuris 
smagenas išėmė, sako, jog taip 
puikiai išvystytų smagenų jam 
niekuomet nebuvo tekę maty-

Prudašužliejo kasyklą:
? H # X # ’

Keturios dešimts du kasėjų, 
žuvo, kuomet nedidelio prūdo! 
dugnas įgriuvo ir užliejo gele-i 
žies kasyklą netoli nuo Cręsby, 
Minn. •

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
visų skilvio ligų ir žarnų 

, nervų mote- 
vyrišku ligų ir visu 

sveikumų.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
1545 W. 47th St., 

netoli Ashland Avė.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare.

Nuo ’ 
inkstų, reumatizmo, 
riškų, ne-

— kreipėsi caras 
girdėjau, kad tu

Šaldo žemę
Belgijoje tapo surasta naujų 

anglies plotų. Nelaimėje tos an
glys randasi pelkių srityje. O to
kioje vietoje padaryti kasykla 
nėra galima. Tad tapo sugalvo
ta tam tikromis priemonėmis to
je vietoje, kur anglis kasama, 
užšaldyti žemę. Bandyihai rodo, 
jog tas būdas yra gan sėkmin
gas.

NEPATINKA — NEKLAUSYK

atsa-

I ♦ į
Susitiko du melagiu ir pradė

jo apie nepaprastus atsitikimus 
vienš kitam pasakoti. Pabaigė 
savo pasaką pirmasis.

— Nieko stebėtiųp,
kė antrasis. — Aš štai žinojau 
stalių, kuris be vienos rankos 
puikiausia galėjo savo darbą at
likti.

— Tai negalimas daiktas, 
kaip gi jis vinis įmušdavo?

— Labai paprastai. Sukasda- 
vo vinį dantyse, o plaktuku 
mušdavo j pakaušį.

EKONOMIJA
Jus aikvojate perdaug po- 

pierio, — tarė redaktorius.
-Bet kuriuo 'btuju aš galė

čiau ekonomiją padaryti?
—Rašant ant abiejų lapo 

pusių.
—Bet jus nepriimsile apysa

kas parašytas ant abiejų 
pusių.

—Aš tai žinau, . bet jus
vien sučėdysite popierių.

lapo

Vis

Kur daugiausia 
sidabro iškasta

Daugiausia sidabro iškasta 
Potosi apylinkėje (Bolivijoj) — 
30,000 metrinių tonų. Antrą vie
tą užima Guanajuato (Meksiko
je) su 15,000 tonų. Zacatecase, 
Meksikoje, iškasta 14,000 tonų 
sidabro. Jungtinėse Valstijose 
daugiausia sidabro iškasta Co- 
balte ir Comstocke — pirmaja
me 10,000 tonų, o antrą j ame 
5,000.

KAIP BŪTI SVEIKU
Per daugelį me
tų žmonės ken
čia todėl, kad 
jie nežino tikro 
budo kaip išsi
gydyti. Paviz- 
džiui, jei jus 
sergate, jus ei
nate pas dakta
rą, jis duoda 
jums - gyduolių 
išbandymui, po 
keleto bandymų 
jis liepia eiti 
jumis ant ope

racijos, tuomet prasideda kentėji
mas.

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

DR. TAFT
1555 Wėst Roosevelt Road 

-Ofiso valandos nuo 9 iki 11 ryto 
Phone Canal 3457

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka 

ANIELE KAUSHILLAS 
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
viąokias ligas, vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipsitės, o 
rasite pugelbą. Patarimas dovanai. 
Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 3 iki

8, ir nedėlioj nuo 9 iki 12.
Tel. Yards 4951 3252 S’. Halsted St.

/

- LITTLE —
i SPINOGRAPHS

DOROTHY STYLE SHOP
3401 So. Halsted St.

PRANEŠIMAS
Visiems musų kostumeriams 
darugams. Mes turime pilnų 
sirinkimą šiam sezonui 
sveterių, dresių. 
riolo ir vėliausių stylių. 
vaikų kautai ir dreses. 
davinėtojas: Marie Jocius ir Fran- 
ces Burba ,maloniai parodys jums 
musų atidarymų rudeninio išpar
davimo tavorus.

Dorothy Style Stop
« ■ 3401 S’o., Halsted St. >.

ir 
. pa

kautų, 
Geriausio mate- 

Taipgi 
Musų par-

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. ~ Atsiminkite, kad gausite tą 
patj prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumet paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra specialumas mano viso gy
venimo. žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

9-7.

DU DEAN
SPECIALISTAS

189 North Clark St.
Valandos

Nedėlioj 9-1
Viso^ papras
tos ir užsisene- 
jusios ligos vy
rų, moterų, gy
domos greit ir 
pigiai, 
kraujo, 
skilvio, 
nes, širdies, ink 
etų, 
mas, 
mas, 

goitens. Patarimas dykai.

Ligos: 
odos, 

kruti-

nervingu- 
apkurti- 
kataras,

Lietuviui D®ntist*H patar
naus geriau

Traukimai dantį be skauamo 
Sridga geriausio aukso. Su m<new 
pleitura galima valgyti kiočiauaią in«i 
stą. Gaiantuojozn® viaų mmvo darbą, ii 
žemas musų kalnas. Sergėkite 
dantis, kad nekenkiu jusi sveikatai.

1545 Weot 47tk Streat, 
Netoli Aahland

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
netas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”. augalais cydyties, 

Z kaina 50 centų.

Daktaras dėl vyrų 
Praktikuoja 25 me
tus tai ,yra ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 

: taip? u1
DR. M, G. MARTIN 
'337 W. Madison StM 
' Chicago, Ilį

Suteikiame Europiškas Gyduoles
SUŽINOK TIESĄ. Wasarmano ban- 

kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimai jūsų slaptybių suranda, ar jus esat* 
Jiuosas nuo ligos, ar ne. Persitikrinki! I Gyvas, 
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos ligčiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai, pasiduodu šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visut 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 

,r .naulaus*n,,> ypatingas gyduoles ii 
vėliausius ir geriausius budus gydymui uisi- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už- 
ganedintų pacijantų, kurie plaukte plaukia i 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo- 
jau dėl dyka aptiurėjimo ir slapto egzaminą' 
vimo.

X—RAY EGZAMINACIJA $1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim1. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingą 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmė: 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 6:80 po p 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lif 

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN 
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Markei) 
Chicago. III. ,

Justin Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO. ILL.

i

UŽKIMIMASM

SChicago, III.

Parduodami lengvais 
išmokėjimais

Pianai 
GrojikliaijJ
Pianai 
Victrolos

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
11146 Michigan Avė

Phone Puliman 0947

BE PERTRAUKOS
20 metų praktikavimo

Kuris buvo pertrauktas 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 St.

Praktika bus aprubežiuota: Gy- 
necologija, Chirurgija ir Ve re

lines ligos.
Telefonas Kandolph“5380

Jus=Eq
Galite Duti Išgydytas

Ar sergate? Mes jums pagelbė- 
sime. Patarimas dykai ar jus čia 
gydysites, ar ne, Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? 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, isbaliiną ir 
mažai sveriate? Ar kenčianuo 
nervų nemigė, pavargęs iš i 

liežuvį ?
tpsi-

Akiniu >ntaisymo mene
20 metų prityrimo

t

Tas kuris neturėjo ju- t, 
sų ligos yra pasiren- / 
gęs duoti jums pata- 
rimus.
Yra labai daug klai

dingą 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, 
Chiropractor

1645 W. 47 St., Chicago, III.
Tel. Boulevard 7006

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną 
.............■ ' — — i -

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, 

109 N. Deurbora 
Street.

Kiekvieno sergančio 
žmogaus draugas. 

Mano geriausias pa
tyrimas. “Nei vieno 
dolerio nereikia mo, 
kėti, kol nebus pa
sekmių.”

Gyduolės išskiria- 
mos.

Neužginčįja* 
Der patyrusius 
daktarus, kurie 

mas faktas itey« 
dirba laboratori
jose. egzaminuo- 
dymo visokių JUrų 
jant kraują ir ii- 
tiriant per mik
roskopą, prašali
nant visus klini
kos ebnptomus. 
Nei 
gus

vienas wnu» 
nėra liuottaa 

nuo užsikrėtimu, 
bet prie dabartį- 

žinojimo sry. 
dymo nei vienatį 
neturi sirgti. Jai 
neaute išgydyti, 
tai vien tik yra 
todėl, kad apleido 
te gydymą, arba 
buvote | gydomus 
nepatyrusiu gy
dytojų, arba 
dymas buvo labai 
trumpas, Neda- 
leiskitc. kad liga 
ilgai butų jūsų 
kraujuje — išva

lykite jj ; ateikite pas mane, padarysiu 
viską kas yra galima, kad tik jums su
grąžinti sveikatą. Gal tiktai esate per 
pusę išgydytas ir gyvenate nuolatinėje 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. Ne 
atidėliokit. Daugelyje atsitikimų liga vei
kla 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 — nedaro 
skirtumo kiek jus sugaišite laiko arba 
pinigų užlaikymui sveikatos, nes tas 
jums labiau apsimokės, negu kas nors ki
tas. Beveik visi atsitikimai kataro, Reu
matizmo, Ncuritis, Bronchitis, Astma, 
Mažukraujistės, Skaudulių, Egzemos, Pso- 
rkisis, Slinkimo plaukų, ~ 
gružolų. Skrupulų ir t.t. 
neišvalyto ir užsikrėtusio 
galima greitai išvalyti su pagelba gy
dymo.

Apsisnugokit 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 gerą ir teisingą gydymą; prisideki, 
te prie eilių užganėdintų ir linijinių 
pacijentų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisą. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Serum, čiepinl, Bakterinį, Aotb 
toksinį, taipgi specialius infravenous gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originalus Europiškus gyduoles “GOS” 
ir ”»H”.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvienu ken
čiančiu vyru, kurio serga nuo užrkenft- 
jusiu ligų, Nervų. Kraujo, Uudoą. Puolės, 
Išėjimu žaruos, taipgi slaptų ligų. Mano 
36' nietų pasekmingo gydymo, aš atgavau 
sveikatą dėl daugeliu nusiminusių ii nu
stojusių vilties vyrų.

Nežudyk daugiau laiko nei pinigų n*, 
žinomiems daktarams, ateikite ir daaiši- 
nokite tiesos apie savo nesveikatą. Egza
minuoju su pagelba X-Ray ir mikros- 
kopo—o kada yra reikalas dėl galutino 
ištyrimo ligos ir užtikrinimo gero gyd* 
mo- taipgi egzaminuoju kraują, šlapųphą.

Patarimas dykai ir užlaikoma slapty- 
Doje*

Mes kalbame lietuviškai.

Valandos nuo 9 ryto iki 6:80 po pis
tų, kasdien. Utarninke, Seredoj ir Suba- 
toj vakarais iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet.

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

. (Imkite slevstori ibi 18 augštol 
.. ...............

nio

Pasididinusių 
yra pasekmė 
kraujo, kurį

to, galvpsukj, apsivėlusį 
Prasalinkit nervingumą — 
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus. Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pusima- 
tykite su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers

Ofisas
1112-1114 Milwaukee Av.

Tel. Haymarket 4376
Viršui Hatterman ir Glantz Banko

Valandos 9-12 ryto, 2-5 po 
pietų, 6-9 vakare

Nedėlioj nuo 10 iki-12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, krau

jo, odos ir šlapumo ligų.
paprastai paeina nuo peršali
mo. Bet kam reikia kentėti? 
bei gerklės ak rusinąs ir užki
mimas vartok

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Ar jums skauda galvą? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos?
Deginu ar mėžti?
Ar skaitant akys greit pavargsta? 
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius taš

kus
Ar atmintis po truputi nmžšjaT 
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
Ar yra balta d£roė ant voką? 
Ar turit katarakta?
Ar turi žvairas akis?

Johii J. Smetonaį LAKINIU SPECIALISTAS* '
IMI 8. Asblaml Avė 

Kamilas 18 eatvčg
Aut ireciv. augštn »i»š l'latl'i ap 
tiekus tambariai 14, lb. 16 Ir 17- 

cijn 9 ryto iki 9 vakare.
Nedėlioj nuo 9 iki 11:30 dienų

IRGI PRIEŽASTIS

2J22S535!

kaipo gargaiid-vimųa. Tasai 
vaistas apmalšina gerkles iri- 
tacijas, palengvina akrepliavi- 
irią ir sutejkią ligopiui ppgei,-i;

, įtajijan^icį palerigvrnįirio.- ( . P ; ■

Kainos Stic ir bO:ęentai. <

Kolonijališkosios Dienos
Dienose IVashingtono Ir Lafayetto; 
Kosciuškos ir karaliaus Jurgio, buvo 
pilnai galiojančiu papročiu puikioms 
ponioms ir gražiai apsirėdžiusiems 
vyrams papuošti savo galvas su gra
žiais iM-rukais. Jei šiUs paprotys puo
tų Ilgi, šiol, tai šiandien daugelia 
žmonių galėtų paslėpti po peruku 
pleiskanomis - apdengtas savo galvas. 
Tačiau vietoje to, jie šiandien naudoja

’ R&ffles
pielakanu uii^tinajį .prįeša, kuris, jei

.. , jiwnil galvą kasdien per sa
vaite ar. dešimti dienų ir vėlbuis tik retkarčiais sulig reikalo

Pranyks1 ir .riauksi tuojaos atgaus savo natūrali, normali gražumą.
Ruffles-gailina gauti vls^o aptiekę po 6bl, bouki brbabu/j 76’ ptiiliun. 
čiatue pažUr tiesiai iš dirbtuvės. ‘

F. AD. RICHTER & CO., 104*114 Sn 4th St., Breoklyn, W. Y

LIGONIAI, PALIEGĘ IR NELAIMINGI
Gydome specialiai g^eitąi ir pasekmingai chroniškas ligas. laip- 

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

Taipgi gydome su pasisekimu tas ligas kurios buvo kilų spėria-1 
listų pripažintos neišgydomos.

'Turime spccialj skyrių dėl palėgėlių, aklų, kurčių ir protiškų li
gonių. Reikale esant egzaminuojamč su pągelba X-Ray.

Gydymo Biuras ’

HEALTH SERVICE INSTITUTE, Ine.
1553 W. Division St., iięloli Anhland Avė

Biuro telefonas A1ONRĘ 1219. Gyveninio telefonas ARMITAGE 0006
Atliekame visus reikalus kas link akušerijos, taipgi atlankome 

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

vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12, po pietiį pagal sutartį.

i Severą’s 
į Antisepsol

Gaunamą! par jvaą, pptiekotių

' >A *< '/>AiML-

greitai ap- 
niežėjbnas tuojau* 
i gražumą.
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SATYR A IR Kaip Yra įdaromi l felmar Turkiški Cigaretai
MOTERS KOMPLIMENTAS

Ona. — Žinotie, Jule, šian
dien jus stebėtinai gerai atro
dot.- : tarsi iš pieno plaukusi.

J u l ė.
O n a.

įėjote, tai atrodėte kaip tikra 
gražuolė. Išpradžių aš jus net 
nepažinau...

Ak, ką ji)s kalbate? 
Tai tiesa. Kai jus

ISTORIKAS

Maža Zosė. — Mama, ar 
angelai turi sparnus?

—M o t i n a. — Taip, vaikeli.
Zosė — Ir jie lakioja?
Motina. — Žinoma.
Zosė. — O musų auklė ar 

taipgi turi sparnus?
—M o t i n a. —- Na, dar ko

kias nesąmones tu sumanysi.
Zosė. — O kodėl gi tėvas 

vadina ją angelu?
Pakavimas Helmarų
• rankomis

Aš labai mėgstu istoriją skai
tyti. Labai malonu sužinoti, 
kad kvailių ir senovėje netru
ko.

NfPAŠTABCJO MM

ATSAKYMAS
Jis. — Ar jums neatrodytų, 

kad kraustotės iš galvos, jeigu 
aš jums pasiūlyčiau būti mano 
žmona.

J i. — Visai ne. Bet a.š skai
tyčiau '*ave pamišėle, jeigu ju-

— Ak, aš tiek buvau susimai
šiusi, jog negaliu pasakyti, 
kiek kartų jis mane pabučiavo.

—Kaip tai galima nematyti, 
kas dedasi po nosiai...

FOTOGRAFIJA IR MEILE

SUMANUMAS
- Kuo jus mane nužiūrite? 

Ką aš, jūsų žiniomis, pavogiau?
—ArkIi ir vežimą, -- atsakė

pediemonas.
01 rait. Padarykite kra- 

atrėžė sulaikytasis.

Meilė, kaip fotografijos len
telė. .Ii tik tamsiame kambaryj 
pasireikšti gali.

atsilygino
Buriu j u s. Musų partijos 

sąraše — visi karo herojai.
Darbini n k a s. Štai 

kaip? O musų partijos sąraše— 
tai vis karo aukos.

P. Lorillard Dirbtuve 
prie 71st St ir Avė, A 

New York City

ĮRODYMAS
— Aš parodžiau 

prisiųstas eiles. Jam jos 
patiko.

- Ištik rujų! Ką jis sa-

TRAGEDIJA Iš STUDENTO 
GYVENIMO

tėvui
1 aktas

Studentas ir trys buteliai 
kės.

vis- Cigare Ma^a
J i. 

tavo 
labai

J i i s. 
kė?

J i. — Jis pareiškė, jog jam 
malonu patirti, kad aš ne su 
poetu apsivesim

2 aktas
Studentas ir du buteliu 

kės.
vis-

Mažas lapas Turkiško ta
bako. Didelis lapas na 

minto tabako.

DAR GERIAU
E 1 g o t a. - Žinai, mano 

čius sudėjo Rockey kalnus.
Klausytojas. — Tai nie

kis. Ar žinai negyvąją jurą? 
\Vrll. mano bočius užmušė ją.

3 aktas
bo Studentas ir vienas butelis 

viskės.
PABRANGO

Aprašymas Apie Turkiškus Cigaretus
Paraše GEORGE KAY

PASKUTINIS PRAŠYMAS
>—Neužsimoka slėpti, — ta

rė daktaras, —• jums nėra ma
žiausios vilties^ pasveikti. Ar 
jus norėtute su kuo nors da
bar imi matyti?

—-Taip, - silpnai atsakė li
gonis.

— Aš noriu duonos bakaną.
— Trūksta dar vieno cento. 

Nuo vakar dienos duona pabran
go vienu centu.

— Tašyk duok man vakaryk
šti duonos bakaną.

1 ——------------
SVARBIAUSIAS 

KLAUSIMAS

taras.
pak knise dak-

Daugelis vyrų ruko cigaretus ma
žai žinodami ką jie ruko ir mažai 

1 žmonių supranta apie skirtingas ci
garetų kainas. Pavyzdžiui, nei vie
nas iš tūkstančio rūkytojų neturi su
pratimo kiek laiko, darbo ir kapitalo 
reikia, kad suteikus Amerikos rūky
tojams cigaretą. Aš čia ir rašau tą 
straipsnį mylėtojams Turkiško Taba
ko HELMAR Cigaretų.

Cigaretai atsirado Spanijoj, jiems 
vardas duotas Francijoj. Susipažinus 
Francijos, Italijos ir Turkijos oficie-

-Su kitu daktaru, 
murmėjo ligonis.

su-

PERDAUG
Mama, ar tiesa, kad 

obuolį valgant bus galima ap- 
sisaugot nuo daktarų?

Taip, Petruk. Bet kodėl tu 
nori tai žinoti?

—Nes jeigu taip yra, tai 
šiandien aš apsisaugojau nuo 
dešimties daktarų — bet aš 
visgi prisibijau, kad greit pri
sieis vieną daktarą pašaukti.

vieną

— Koks, j ŪSŲ supratimu, yra riams, nuo jų Anglai išmoko daryti 
svarbiausias klausimas šiais rin- cigaretus.
kimais?

— Svarbiausias klausimas yra 
tas, — atsakė senatorius Sorg- 
hum, — kaip daug atsiras tokių 
žmonių, kurie balsuos sulig mu
su noro.v

Po Krymo karo jie sugry- 
į žo Į Angliją išmokę dirbti cigaretus. 
• Amerikiečiai parsivežė cigaretus iš 
į Anglijos.

ĮSAKYMAS
Arizonos atsiskyrėlis sutikęs 

laiškanešį paklausė jo:

- Nėra, - - buvo atsakymas.
Tau bus daug sveikiau, 

jei atneši laišką sekamą kar
tą.

Koks jūsų vardas?
—Nesikrimsk dėl mano var

do, bet atnešk man sekamą 
kartą laišką. Jei to nepadary
si, tai tau nebeteks daugiau 
laiškus nešioti.

NEKLAUSĖ
Ar pati balsuos už tave?
—Aš jos neklausiau, — atsa

kė senatorius Sorghum. —šio
je kampanijoje aš turiu pakan
kamai ginčų, ir nenoriu juos 
didinti maišant su šeimos rei
kalais. > ,

PIGUS RESTORANAS

— Tai labai pigus restora
nus. < L

— Kaip tai?
, — Nugi kavos puodukas, 

sandvičius ir beveik visai nau
jas apsiaustas atsiėjo man tik 
ll> centų. ,'

. i • - - * - f > ■ A na*.*

Vodevilis “Dzimdzi — Drim
dzi”, vežioja “Jovalą” su “Lai
sva Lietuva” ir “Munšeiną 
“Lietuvos 
doru! Ir 
esą!....

Istorija mums nurodo, kad tabako 
gimimo vieta yra Amerika, bet ge
riausias tabakas auga Rytų šaly. Tas 
skamba keistai, bet taip yra kaip aš 
išaiškinsiu. , Tuojau po Atradimo 

Amerikos, pirkliai gabeno sėklas nau- 
t jo tabako i visas dalis pasaulio. Tas 
tabakas surastas Rytų Šaly, riebioj 
žemėj augdamas ir gerame klimate,

SU jis pametė daugelį Amerikoniškų ypa- 
\ tybių ir jis įgavo skonį ir kvapsnį, 
kurį ir šiandien negalima pamėgdžioti.

Daug pinigų išleista ir daug ban
dymų yra daryta šioje šalyje, kad už
auginus tokį tabaką, kaip Rytų šaly, 

t bet tokie bandymai nedavė geri) pa- 
iš Lietuvos sudarė’s?k™hb, Pietinė Califomia buvo iš- l rinkta kaipo geriausi geografiškai 

geltona- vieta dėl bandymo toje linkmėje, bet 
Ijaisvė” bėdavoja ir -as didelis bandymas ir pastangos

Ubagais”. Tai nepa- 
skelbiasi patriotais

Artistai 
kvartetą ir dainuoja 
sias” dainas.
kodėl ne “raudonąsias”.... Gėda! 
Taip neprivalėtų elgtis, nes at
rodo “dzimdzi — drimdziškai”....

tabako augintojų, negalėjo pagamin
ti tokio tabako kaip Rytų šaly.

Dar vienas svarbus punktas pami
nėjimui, nes šioje šalyje auginama 
daugiausiai tabako negu visame pa
sauly, bet negali užauginti tokio ta- 

. . i bako, kurie tiktų cigaretams natura- 
Vanagas, nori SU keturiais spar-1 liame stovyje. Jis yra perdaug ašt- 

• ,w’ *' • rus, todėl išdirbėjai maišo ir pavadi
na juos naminiai maišyti cigaretai. 
Vartoja biskj Turkiško tabako ir ne
kenksmingų sumaišymų kaip Stirnos 
liežuvių arba Tonka, kad sumažinus 
tą aštrumą, štai kaip vardas “blend- 
ed” pasidarė vartojamas Amerikoj au
ginto tabako, sumaišyto Turkijoj au
ginto tabako iš ko pasidaro maišyti 
cigaretai. Iš kitos pusės, 100 nuo
šimčių gryni turkiški cigaretai, tokie 

. nereikalauja nieko, 
. _ ’ s aromatiško 

skonio. Jie yra tik iš turkiško ta
bako, be jokių kitų primaišymų ir 

. ’ kurį galima vartoti naturalėje for- 
' moję.

Dzimdzi — Drimdzi” artistas

nais virš'visų partijų iškilti, bet 
vargu ar pasiseks. Jei neužsima
nys “Laisvės“, tuomet gal, gal 
ir gal. .. Atsargiai!

TARP BANDITŲ

— Klausyk, Joe, šiandien Pa-fkaip HELMAR, i 
sitaiko gera progą iškraustyti, kad jie butų gardaus 
vasarini viešbutį.

— šią savaitę aš turiu “vekei-’yra vienatinis tabakas dėl cigaretų 
šeiną”, todėl prašau nekalbėti 
apie jokį biznį.

HEROJUS
Šioje šalyje yra reikalinga vartoti 

fertilizerius auginimui tabako. Prie 
to dar yra vartojamas specialis fer
tilizerius, dėl gero degimo. Turkijoj 
nereikia vartoti jokio fertilizavimo. 
žemė pati yra natūraliai fertilizuota. 
Geriausi ir brangiausi lapai Turkiško 
tabako, auga slenyse, tarp kalnų, kur 

. • gaunama geri tabako lapai. Tie kal- 
w uęv uiuen u n mw~

nys iš Žanų tų kalnų. Tos skalos yra 
- apaugusios samanomis, kurios yra 
nuplaunamos, ritasi žemyn ir riebina 
žemę. Žemė pati per save taisosi, 
todėl {tręšimas žemEs yra nereikalin-

—Žinai, daktaras . pasakė 
man, Jog aš mirsiu, jeigu dau
giau gersiu. . . Kipai. K.U1-—Bet kodėl tu man apie tai ( nai yra be medžių, bet dideli akmv- 
kalbi dabar geriant?

—Tam, kad tu žinotum, koks 
herojus yra tavo draugas: rizi
kuoja cęyvaMtj dtel kompanijos.

Nedaugelis musų tesupranta, kad 
padarymui cigarete reikia nuo trijų 
iki penkių metų. Kiekvieną cigaretą 
kurį jus rūkote ėmė laiko jo padary
mui nuo trijų iki keturių metų darbo 
ir reikalingi inilonfti dolerių inves
tuotų pinigų gulėjo čionai be jokio 
uždarbio. Tikras padarymas cigare
te nėra taip sunkus, bet išdirbimas 
žemės užauginimas tabako, tas tai 
užima labai daug laiko.

Kitas žingeidus punktas, kuris ste
bina dabartinę gentkartę, cigaretų 
rūkytojų ,kad cigaretų biznis šioje 
šalyje beveik stovėjp apmiręs iki buvo 
įvestas Turkiškas tabakas. Gryni 
turkiški cigaretai greitai pagarsėjo 
ir daugiau nermatanti cigaretų išdir
bėjai pradėjo maišyti naminį tabaką 
su turkišku tabaku, norėjo daryti 
kompeteciją su turkišku tabaku.

Dabar, važiuokime su manim už 
jūrių tris tūkstančius mylių, į Tur
kiją ir leiskite jums papasakoti apie 
tą šalį. Pirmoj vietoj turkiškas ta
bakas netik auga Turkijoj, bet taipgi 
ir buvusiose Turkijos provincijose 
Thrace, Macedonia ir Thessaly. šita 
teritoria buvo atimta nuo Turkijos 
po antro Balkanų karo 1913 ir tos 
provincijos užima vieną trečdalį Tur
kijos produktyvio distrikto.

P. Lorillard Company, išdirbinėto- 
jai Cigaretų ir kitų žinomų cigare
tų, kreipė didelės domės padarymui 
Turkiškų cigaretų ir jos didelis kapi
talas daleido nupirkti geriausį Tur- 
tišką tabaką metai į metus. Buvo 
perkama geriausi rųšies tabako iš 
distriktų Samson, Maden, Dere, Djan- 
nik, Smyrna, Cavalla, Serres ir Kir 
(kur yra gaunami geriausi tabako 
lapai pasaulyje). Jis yra vartojamas 
padirbimui HELMAR. Ir yra sunku 
apskaitliuoti kiek mėnesių reikia pa
dirbimui vieno mažo cigarete.

Didžiausi lapai Turkiško tabako 
tikrai nėra didesni, kaip mažiausi la
pai Amerikoniško tabako. Daugumas 
jų yra mažesni kaip jūsų delnas. Jie 
yra du coliai pločio ir trys coliai ilgio. 
Jie yra tokio storumo kaip paprastas 
popieris ir reikia jų suvartoti tūks
tančius kol padarai vieną svarą taba
ko. Reikia vieno šimto geriausios 
rųšies Turkiško tabako lapo, kol pa
darai vieną lapą naminio tabako to
kio didumo ir tokio sunkumo.

Tai tie švelnus ir ploni siūleliai 
Turkiškų tabako lapų padaro Tur 
kiškus cigaretus maloniais rūkyti. 
Reikia mažiau vėjo jų’ degimui (to
dėl, kad Turkiškas tabako lapas dw- 
ga natūraliai) ir jis yra šaltas ir 
gardus. Natūralia kvapsnvs tų ma
žų Turkiško tabako lapukų, padaro 
Turkiškus cigaretus užganėdinančiais. 
Gamta sukrovė kvapsnį į mažus lape
lius—Havana lapai yra mažesni su
lyginus su Corinecticut plačiais lapais 
ir daug malonesni rūkyti. Paskuti
nieji yra vartojami cigarų išdirbinė- 
jime. Daug mažesnis yra Turkiško 
tabako lapas sulyginus su Virginia 
tabako lapu vartojamu dgaretuose.

Kaip Turkiškas tabako lapas būna 
nukirstas, yra suvarstomas su kitais 
a.nt virviij ir padžiautas arit saules 

I gerame Turkijos ore. Tai yra pirmas

procesas po nukirtimo lapo. Kaip il
gai tie nukirsti lapai turi būti ant sau
lės, priguli nuo oro atmainų. Kaip jie 
užtektinai pabųna ant saulės, tuomet 
jie yra sudedami vienas ant kito, nuo 
80 iki 100 lapty'į būAčlų. Paskiau jie 
sudedama Į pundus ir siunčiami j 
prieplaukas. Augščiau jus matote 
iliustruotus tuos bundulius. Kiekvie
nas bundulis turi savyje tik vieną 
rųšį tabako.

Tabako kirtimo Jaike P. Ix>rillard 
Kompanijos ekspertai atlanko tabako 
augintojus ir apžiūri tabaką ir išsi
renka geriausį. Tie ekspertai yra ren
kami su didžiausia atida, nes jie turi 
be abejonės pažinti gerinusį tabaką. 
Prie prieplaukų kompanija turi dide
lius. sandėlius kur tie tabako bundu- 
liai yra atsargiai sukraunami dėl pa
siuntimo Amerikon.

Dabar daleiskite man nuvešti jus 
tūkstančius mylių atgal j Ameriką i 
dirbtuvę P. Lorillard Company, 71 St. 
ir Aveiiua “A”, New York City, kur 
žinomi cigaretai HELMAR yra iŠdir- 
binėjami. Tik keletą žodžių apiešią 
dirbtuvę: — Ji yra žinoma savo šva
rumu ir asmeniniu prižiūrėjimu. Aš- 
tuones dešimtis penki nuošimčiai yra 
svetimšaliai ir vartoja savo prigimtą 
kalbą. Kaip jus einate nuo vieno au- 
gšto į kitą augštą, jus pastebite šva
rumą ii’ užlaikymą gerai dirbtuvės. 
Grindys, sienos ir lubos yra švarios 
kaip stalo uždangalas. Dirbtuvė, ku
ri užima visą miesto bloką, yra nese
nai pastatyta ir yra pripažinta mo
derniška dirbtuvė visame pasaulyj*. 
Kad dirbus prie malonių aplinkybių 
nežiūrint kokiam® ore, yra leidžiama 
grynas oras, kad padarius gerą, tem
peratūrą prie uždaytų langų Prie lu- 
bu yra padarytos skylės, kurios- įlei
džia šviežų orą ir čia visuomet tyras 
oras. Kitais žodžiais, čia yra visuo
met tyras oras, kuris yra mazgojamas 
vandeniu tiesiai iš refrigerating iŠ- 
dirbystės. Darbininkai dirba švairau- 
siose aplinkybėse, turi pasilsiu! kam
barius ir skaitymui kambarius. Vyrai 
visokių tautų yra sujungiami į vieną 
daiktą — jie yra linksmus, užganė
dinti, daugelis darbininkų dirba su 
malonumu. Kaip aš ėjau nuo vieno 
augšto i kitą nenoromis natėmiiau 
tuos faktus. Kuomet Turkiškas taba
kas yra atvežamas iš tolimos kelio
nės Jis yra laikomas kompanijos san
dėly kol yra ręikalingas vartojimui.

Užima nuo dviejų iki keturių metų 
laiko kol tabakas nasidaro saldus ir 
malonus rūkymui. Visi tabako pundai 
yra sudėti eilėmis ir yra imamas pa
eiliui. Tai yra sumanumas Amerikos 
fabrikantų. Kaip tabakas užtektinai 
iau yra senas, tie bunduliai yrą ve
žami į dirbtuve į maišymo kambarį? 
Kad tns butų lengva atlikti, kamba
rys laikomas tinkamoje šilumoje, kad 
tabako lapai nasidarytų drėgni ir 
minkšti palengvintų sumaišymui.

Cigaretų negalima išdirbti gerų ku
rie kvepėtu, jie turi būti sumaišyti ne 
po vieną lapą, bet daug lapų vienu 
sykiu. Nėra galima gauti visokių 
rūšių tabako jei jis nėra maišomas 
didelėje daugumoje. Del tos priežas
ties kiekviena rųSis cigaretų turi scl-

vo formulą, kur reikia tam tikro nuo
šimčio visokių tabako lapų ir keleto 
sezonų užaugintų ir net įvairio didu- 
moriapų. Maišymas tabako yra gerai 
prižiūrimas; žiūrima, kad tabako la
pai butų sumaišyti, bet ne patys ci
garetai. Maišymas tabako lapų yra 
prižiūrimas labiausiai. Todėl, netik 
iš eilių sukrauto tabako, bet ir iš 
pundulių yra maišomas. Yra imama 
po keletą lapų iš kiekvieno pundulio 
ir maišoma. Ir yra žiūrima ,kad ne
paimti tabako iš tų pačių eilių. Tas 
sandėlis ir maišymas tabako kainuo
ja keletą milionų dolerių. Daug rū
šių užauginto tabako yra galima pa
dalyti labai, gerus cigaretus, kurie ir 
gerai dega ir yra gardus rūkyti. Vy
rai, kurie yra paskirti maišyti HEL- 
MAR cigaretų yra parinkti geriausi.

Iš maišymo kambario Turkišas ta
bakas yra paliuosuojamas keturių 
metų išgulėjimo ir išskirstomas, kaip 
matote augščiau paveikslėly. I/apai 
yra apjuosti diržais ir įdėti į besisu
kantį cilinderj, per kurį eina garas, į 
juos yra pučiamas smarkus vėjas, 
taip vadinamas “cyklonas”. Tabakas 
eidamas pei’ tuos cyklonus ir visokias 
duodas, maišosi, tuo budu tabakas 
perėjęs per tuos cilinderius ir susi
maišęs, yra gatavas kapojimui. Ir jis 
pakliūna į peilį dvidešimts colių pla
tumo, kuris sukasi aplinkui. Ta ma
šina kerta 300 kartų į minutą ir at
kertą keturių colių didumo šmotus ta
bako lapų. Tokių mašinų yrą aštuo- 
nios, kurios nuolat kerta tuos sumai
šytus tabako lapus, sukertama į die
ną 5,000 svarų tabako. Kaip taba
kas yra sukirstas tuomet jis eina į 
kimšimo mašiną, kuri krato tabaką 
kur padaroma jį tinkamu dėl kimši
mo į’cigaretus. švarus ir grynas ta
bakas eina per cilindert ir yra suda
romas į cigaretus. r Kiekviename ta
bako prirengime jis yra prižiūrimas 
ekspertų kurie mokinosi eilę metų 
Jungtinėse Valstijos^ ir Turkijoj.

Mes abejojame ar yra pasaulyje 
greičiau veikiančios mašinos, kaip 
mašina dirbimui cigaretų. Ji padaro 
400 cigaretų į minutą arba 190,000 
kiekvieną dirbamą dieną. įsivaizduo
kite tokią dirbtuvę, kurioje yra sep
tynias dešimts penkios tokios maši 
nos ir visos eina vienu sykiu, kurios 
padaro keturioliką milionų cigaretų 
kasdien ir dar uždeda cigarete vardą 
ant popierio. Gal jus pamanysite, 
kad tos mašinos prašalina daug darbi
ninkų iš darbo; kaip tik priešingai, 
kasmet Čionai yra reikalaujama dau
giau ir daugiau darbininkų.

Bet leiskite man pasakoti toliau.
Atsiminkite, kad žmogaus rankos 

nečiupinėja tabako kaip tik jis būna 
Sumaišytas. Vienok, augštos rųšies 
Turkiški Cigaretai yra sudedami j po
pierines skrynutes rankomis, bet ne 
mašinomis. Dar nėra išrasta maši
nos kuri sudėtų ciraretus j skrynutes, 
iš priežasties, kad kiekvienas Turkiš
kas dgaretas yra kampuotas ir talpi
na savyje daugiau tabako negu pa
prasti cigaretai. Kaip jie yra kanu 
puoti, negalima jų kočioti. Gal jus 
paklausite: kodėl išdirbėjai pakuoja 
čigaretus toljdtris kaip HEEMAR j -pco-

ipierinius baksleius, bet nevynioja 
pundelius. Atsakymas paprastas. 
Minkšti pundeliai neapsaugoja ciga
retų nuo susilankymo ir sulūžimo, kaip 
atidaro, štai kodėl jus atrasite, kac| 
HELMAR Cigaretai po atidarimo 'pa
kelio visuomet yra čieli ir tinkami rū
kymui. Popieriniai bakseliai visai 
apsaugoja cigaretus nuo sulūžimo ar
ba sulankstymo ir jie yra vartojami 
augščiausiės rųšies cigaretams. i

Kaip merginos užbaigia pakavimą 
HELMAR cigaretų į bakselius, jie yra 
siunčiami prie kitos mašinos kur ant 
jų yra uždedama mėlyna valdžios 
antspauda. Kad apsaugojus kiekvie
ną pakelį HELMAR Cigaretų, P. Lo
rillard Company, užklijuoja kiekvieną 
pakelį į permatomą popierą, kad ne
prieitų prie cigaretų dulkės ir kad 
neveiktų į juos oro atmainos. Po to 
jie sudedami į storus popierio pake
lius, sudedami į skrynias, gatavi rū
kytojams, kurie reikalauja geriausių 
cigaretų. z

Cigaretai gali būti klasifikuojami 
kaip ir grynas geras maistas. Taba
ko išdirbėjai, netik kad yra geri žino
vai supakavimo, jie taipgi žiuri pla
čiau į ateitį ir apsaugoja savo pro
duktus nuo susigadinimo. Tabako par
davinėjimas paskutiniais metais pasi
darė specialė šaka, tabako užlaikymas 
turi būt ir yra taip švarus, kaip len
tynos, kur yra sukrauti valgiai dau
gely švarių namų.

Mano pasakojime, aš norėjau su
teikti jums aiškią idėją, kaip HEJr- 
MAR Cigaretai yra padaromi ir kiek
vienas, kuris atlankė išdirbystę, pa
matė, kiek yra išlaidų dėl P. Ix>rillard 
Companijos, kuri išdirbinėja cigaretus 
jūsų pasismaginimui. Nuo išrinkimo 
tabako iki to laiko kol jis pasiekia 
jumis, negalima sulyginti nei su vie
na kita išdirbystę, kad tiek daug iš
leistų, kaip ši įstaiga.

Mano surpatimu, kiek aš galėjau 
ištirti, Turkiškas tabakas dėl cigerė- 
tų yra geriausias tabakas. Jei jie kai
nuoja ir keletą centų daugiau, todėl, 
kad jų rųšis yra daug geresnė, negu 
kitų paprastų cigaretų.

Sutraukus viską daiktan, išpuola, 
kad didesnė kaina Turkiškų Cigaretų 
negali būti sulaikyta nuo rūkytojų 
reikalavimo, Francijoj, Rusijoj, Aus
trijoj, Vokietijoj, Italijoj, Graikijoj, 
Turkijoj nors vieta auginimui Turkiš
ko tabako yra labai aprubežiuota. Yra 
būtinas reikalavimas tų cigaretų. Ki
tas dalykas, Turkiškas tabakas kai
nuoja nuo $2.00 iki $4.00 už svarą au 
gintojams, kuomet naminis tabakas 
kainuoja augintojams tik 28c. svarui.

Išdirbinėto jai maišytų cigaretų tik
rai nedarytų išlaidų maišydami Tur
kiška tabaką su naminiu tabaku, jei 
jie nebūtų priversti tai daryti. Jei 
turkiškas tabakas yra geresnis už 
naminį tabaka. tai labai lengva su
prasti kodėl Turkiški cigaretai yra 
daug' geresni. Jei iųs dar nebandot 
cigaretų padarytų iš gryno Turkiško 
tabako aš patarsiu jums pabandvti 
nakeli HELMAR šiandien. Tūkstančiai 
ir tūkstančiai rūkytojų virš Šimtme
čio ruko HELMAR todėl, kad jie su- 
toilcia didesni u ž.Ri jafan Jodini rn .


