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Fabrikantai skelbia darbi Pašič sudarė naują Ju 
goslavijos kobinetą

ninkams karą
Airija suteikė amnestiją 

politiniams kaliniams

Komunistai Paryžiuj ruošia de 
monstraciją prieš J. Valstijas

Fabrikantu sąjunga pas
kelbia darbininkams karą

Amnestija politiniams ka 
liniams Airijoj

Naujos valdžios uždavinys lė
čiau bus priruošti visuotinus 
seimo rinkinius.

I ‘EI X j R AI )ĄS, J ugos la vi ja, 
lapkr. 7. Premjerui Pasieni 
pagaliau pavyko sudaryti nau
jas ministerių kabinetas. Vie
nintelis lėčiau to kabineto už
davinys bus — priruošti vi
suotinus rinkimus. nes, kaip 
visos partijos sutinka, lai bus 
vi( nintčlis kelias išcjti iš to® 
padėties. kuri jau per kelias 
savaites tęsiasi. , Kabinetas su
sideda iš dvylikos radikiZ‘Ų ir 
keturių atsiskyrusių demokra
tų, su Dr. Ninšiču kaipo užsie
nio ministerių. Seimo paleidi
mo laukiama greitu

Laimėję rinkimus, kuriems jie 
žėrė milijonus, kapitalistai 
skubinas atsimokėti darbi
ninkams didesniu jungu ir 
skaudesnių botagu

(1HICAGO, lapkr. 7. 
nois fabrikininkų C- 
(Illinois Manufacti

Illi- 
asociacija 
rs Asso-

oi gan imliotiems Illinois valsti
jos darbininkams. Ta samdy
tojų asociacija paskelbė būtent,

vą ne tik prieš valstijos kon
stitucijos pataisą duoti kongre
sui galios kontroliuoti vaikų 
darbą fabrikuose, bet ir prieš 
kiekvieną pastangą ekonominei 
darbininkų padėčiai pagerinti.

direktorių taryba priėmė le- 
gislatyvi programą, kuriame, 
be kita, yra šie punktai:

f20-ta konslitu-
L

kuria siekiamos 
apriboti vaikų darbas fabri
kuose, kadangi tokį įstatymą 
priėmus samdytojams gali būt

proponuoijamą

kų darbui vaikus, jaunesnius 
kaip 18 metų.

2 Kovoti prieš “neekono-

tymus, tokius kaip, pavyzdžiui,

mo sumanymas .
3 — Kovoti prieš “check off” 

sistemą, kur pati kasyklų ad
ministracija turi kasyklų dar
bininkų unijos narių mokes
nius kolektuoti.

1 — Reikalauti legislaturoj, 
kad butų išleistas įstatymas, 
kuriuo einant butų galima 
skųsti darbininkų organizaci
jos bet ne kapitalistinės kor
poracijos!- už sulaužymą kon
trakto ar šiaip kurį nors jų

šitą Įstatymą organizuotieji 
fabrikantai nori pravesti vy
riausiai tam, kad jie galėtų 
traukti teisman darbo unijas 
ir reikalauti atlyginimo nuo
stolių, kurių fabrikantai turėtų

mą fabrikininkų asociacija pa
skelbia beveik ant rytojaus po 
Įvykusių rinkimų. Tai jų pir
ma darbininkams dovana, re- 
publikonams rinkimus laimė-

tui žėrė milijonus dolerių rin
kimų kampanijai: jie laimėjo. 
Darbininkų balsais jie išrinko 
kapitalistų tarnautojus į kraš
to administraciją ir įstatymų

dabar darbininkams atsilygin
ti, ir skubinas atsilyginti — 
sunkesniu jungu ir storesniu 
rimbu.

BRIUSELIS, Belgija, lapkr. 
7.— Ministerių kabinetas apro
bavo sumanymą padidinti al-

DUBLINAS, Airija, lapkr. 7.
Laisvoji Airių Valstybė su

teikė amnestiją politiniams ka
liniams, kurie buvo, nusikaltę 
laikotarpy tarp 1921 m. gruo
džio 6 d. ir 1923 gegužės 12.

Paryžiaus komunistai ruo 
šia demonstraciją

Reikalauja, kad Ameiika paleis
tų iš kalėjimo mirties bausmei 
pasmerktus Sacco ir Venzettj

PARYŽIUS, Francija, lapkr. 
7. — šį vakarą šaukiamas čia 
darbininkų namuose, Grand aux 
Bells gatvėj, bendras masinis 
komunistų, anarchistų ir kitų 
radikalių elementų susirinki
mas, kurio tikslas bus suruošti 
Jidelę demonstraciją ties Jung
tiniu Valstijų ambasada ir rei
kalauti, kad Amerika paleistų iš 
kalėjimo du italu: Nicolą Sacco 
ir Bartolomeą Vanzetti.

[Sacco ir Vanzetti, laikomi 
Dedharn, Mass., kalėjime, pa
smerkti mirties bausmei. Juo
du buvo kaltinami dėl nužudymo 
vieno kompanijos kasieriaus 
1921 metais, j

Paryžiaus policijos prefektas 
pašaukė 200 polieninkų Jungti
nių Valstijų ambasadai daboti ir 
neleisti komunistams daryti ties 
ja demonstracijos.

Dancige suėmė netikru 
pasporty dirbėjus

DANCIGAS, lapkr. 7. — Dan
cigo vyriausybė suėmė keletą 
netikrų pasportų fabrikuotojų, 
kurie duodavo Jungtinių Valsti
jų vizas norintiems Amerikon 
važiuoti emigrantams, daugiau
sia lenkams, imdami už tai iš jų 
nuo 150 iki 5,000 dolerių.

SĖDĮS KALĖJIME HOELZ 
KOMUNISTŲ KANDIDA
TAS REICHSTAGAN

BER LINAS, lapkr. 7. — Vo
kietijos komunistai savo kan
didatu reichstagan sąrašo prie
ky padėjo vėl paskilbusį ge- 
nossę Max Hoelz’ą, kurs už sa
vo avantiūras ir organizavimą 
“revoliucijų” sėdi 
pasmerktas dviem

kalėjime, 
dešimtim

metu.

APIPLĖŠĖ BANKĄ

BUNKER HILE, III., lapkr. 
6.— Šeši stipriai apsiginklavę 
plėšikai padarė .puolimą vietos 
First National banko. Priver
tę hpnko tarnautojus ir šešis 
interesantus iškelti rankas, plė
šikai pasišlavę 3,500 dolerių 
pabėgo.

skelbė, kad naujam 
sudaryti karalius 
Marką Trifkovičą. j

laiku.
iš Vienos 
kabinetui

IŠRINKTASIS MEKSIKOS 
PREZIDENTAS Herriot vėl g,ąvo parla

mento pasitikėjimą
Atstovų butas 393 balsais prieš 

117 atidėjo šalin interpelia
ciją dėl kapitalo mokesnio.

PARYŽIUS, lapkričio 
IVulkšmingame šiandie 
menlo atstovų buto

parla- 
posėdy 

premjeras Uerriot’as pagaliau 
pastatė klausimą dėl pasitikė
jimo valdžia, reikalaudamas, 
kad atstovo Georgės Bonne-

lo apmokesčiavimo bulų atidė
ta nea] ribotam laikui. Alstovų 
butas pareiškė Herriotui pasi
tikėjimo, 393 balsais prieš 117 
nubalsuodamas interpeliaciją 
atidėti.

Pranei jos neoficialis “obser- 
vuetojas” prie Vatikano

Le Malin, Franci jos

Bedarbiu ir badaujančiųjų 
riaušės Rusijoj

MARIOPOLY spalio 16 
na susirinko didelė minia C-
darbių, kurie iš valdžios 
reikalavo maisto davinio 
darbių šeimynoms. Prie jų

(lie

Mekrik* s darbininku vadas, so
cialistas, ptiStaraisiais rinki
mai'' Mcksiktoj išrinktas res
publikos prezidentu, 
vasarą jis praleido 
norėdamas arčiau 
su jos ('konbmine

visa su
Europoj

likimo, ji; vis dėlto palaikysian
ti (en nieęficialį observuotoją. 
Le Malin pastebi, kad veikiau
sia pana paskirsiąs panašu sa-

atstovu

na- 
be- 

pri- 
Sidejo badaujantieji valstie
čiai. Didžiausia minia puolė 
turgavietę ir krautuves. Tik 
per keturias valandas raudon
armiečiai numalšino maištą. 
Užmušta du asmens ir sužeis
ta 13. , . >

Sukilimai.
Kerč’es apskrity suimta du 

dideli sukilėlių būriai, kurie 
išardė daugelį kaimuose ko
munistinių organizacijų ir nu
žudė 31 komunistus. 72 suim
tųjų asmenų gresia mirties 
bausmė.

Buvęs Kiny imperatorius 
pašalintas iš rumy

200 Manču dinastijos parazitų 
ištremta ir jų titulai panaikinta

buvusį

PEKINAS, Kinai, lapkr. 7. — 
Generolas Feng Ju-Hsiang, kurs 
dabar kontroliuoja Pekino val
džią, pašalino iš Manču dinasti
jos imperatorių- rūmų
jaunutį imperatorių Pu Ji, per
keldamas jį pas jo tėvą, buvusį 
regentą Čun’ą. Po to ištremta 
iš uždraustojo miesto apie 2000 
įvairios rųšies kitų Manču, im
peratoriaus artimesnių ir toli
mų giminių, kurie, nieko neveik
dami, parazitais gyveno prie bu
vusių imperatorių.

Išleista dabar dekretas, ku
riuo panaikinama visoki nuvers
tosios dinastijos titulai ir buvu
siam imperatoriui griežtai su
mažinama alga, vietoj 4 milijo
nų dolerių metams tik l/> milijo
no.

“LIPSTIKAS” — MERGAITĖS 
MIRTIES PRIEŽASTIS.

SYRACUSE, N. Y., lapkr. 7. 
— Vietos ligoninėj mirė 14 me
tų mergaitė Georgia Knickerbo- 
cker’lutė. Jai buvo iškilęs ant 
veido spaugelis. Norėdama už- 
trinti jo žymę ji pavartojo lupų 
teptuką (“ilipstiką”), ir nuo to 
gavo krau jo užnuodi j imą.

EKSPLIOZIJOS FABRIKE 25 
DARBININKAI SUŽEISTA

NEW YORK, lapkr. 7. — U- 
Glu kompanijos fabrike, Long 
Island City’j, įvyko klejų tanko 
eksplozija, kurios dvidešimt pen
ki darbininkai tapo sužeisti.

IM P E R F E CT IN ORIGINAL Į

sa vo

ir politine 
Dabar grįžo atgal i Pataitės valstybės ir Len

kija laikys konferenciją

Lietuvos-Vokietijos 
derybos

KAUįN.AS, spalio 24 [E]. — 
šio mėnesio paskutinėmis die
nomis Berlyne prasidės dery
bos tarp Lietuvos ir Vokietijos 
įvairiems klausimams, kilu
siems Klaipėdos kraštui perė
jus Lietuvos suverenitetan, su
reguliuoti.

Lietuvos delegaciją toms de
ryboms sudaro: Sidzikauskas, 
Lietuvos atstovas Berlyne; Bor- 
ębertas, Klaipėdos krašto di
rektorijos narys; Žalkauskas; 
inž. Dobkevičius; inž. Šakenis; 
Klaipėdo? krašto žuvininkystės 
inspektorius Rondomaiiskis ir 
.šie Klaipėdos krašto ekspertai: 
Dr. Reicbler, administr. teismo 
direktorius; Mačys, draudimo 
Įstaigų direktorius; Berkuntrts, 
krašto direktorijos sekretorius; 
Šileris, žvejų užvaizdą, ir Ma
taitis, juriskonsultas.

Vokietiją) atstovaus: Dr. 
Crull, Vokiečių užsienių reik, 
ministerijos atstovas; Tiedje, 
vokiečių vidaus reikalų minis
terijos direktorius; ir ministeri
jos direktorius Dr. Rathenau, 
kaip Prūsijos vyriausybes at
stovas.

Iš Okupuotos Lietuvos

Rusijos - Lenkijos siena 
galutinai nustatyta

VARŠUVA, lanke. 7. — Rusu- 
Lenkų siena "tapo gelutiriai nu
statyta- Lenkų užsienio komi
sijos pirmininkas Vasilevski į- 
teikė užsienio minint. Skrzyn- 
skiui paskutinį tuo dalyku pro- 
tokoi i.a

RUSŲ RAŠYTOJAS SOBOL 
NUSIŽUDĖ

nomas rusų rašytojas Andrei 
Sobol nusižudė Maskvoj, priė
męs dožą morfino. Sobol ypač 
buvo pagarsėjęs savo romanu 
“Dulkės.”

Borhs
Chicago ir apielinkė. — šian

die gražu, bet šalta; vidutinis 
šiaurvakaris vėjas.

Vakar tempertura vidutinai 
siekė 50°F.

Šiandie saulė teka 6:30, 
džiasi 4 :37 vai.

PINIGU KURSAS
pi

do-
Vakar, lapkr. 7 d., užsienio 

nigų ne mažiaus kaip už $25,006 
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.57
Belgijos, 100 frankų ........... $4.82
Danijos, 100 kronų ............... $17.43
Italijos, 100 lirų ................... $4.34
Franci jos, 100 frankų ........... $5.24
Norvegijos, 100 kronų ....... $14.53
Olandijos, 100 markių ........... $39.78
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ..............  $26.75
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.29

Lietuvos PinigŲ Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litu kursas skai
tant Amerikos doleriais yra kaito
mas šitaip: 

litų .. 
litų .. 
litų .. 
litų .. 
litų ... 
litų ... 
litų ... 
litų ... 
litų ... 
litų ... 
liti} ...•.

50
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
Prie šitos sumos reikta pridėti 25 

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

$5.50
10.50
20.75 
31.00 
41.25 
51.5(1
61.75 
72.00 
82.25 
92.50

102.75

Ji Įvyks šio mėnesio pabaigoj 
Elsinkuose, Suomijoj; Lietu
va nedalyyaus.

RYGIA, Latvija, lapkr. 7.
Lapkričio mėnesio pabaigoj El- 
si fokuose, Suomijoj, žada Įvykti 
Pabaltės valstybių: Latvijos, Es
tijos, Suomijos ir Lenkijos už
sienio ministerių konferencija. 
Konferencijos dienotvarkėj nu
matoma eilė klausimų, kuriais 
jau Pabaltės valstybių delegatai 
tarėsi Ženevoj laike tautų sąjun
gos kongreso, taipjau eilė tautų 
sąjungos nutarimų, ypatingai gi 
jos tarimai dėl arbitracijos, sau
gumo ir nusiginklavimo.

Toj konferencijoj, kaip ir vi
sose kitose Pabaltės valstybių 
konferencijose, kuriose dalyvau
ja lenkai, Lietuva nedalyvauja..

PASTORIAUS SŪNŪS—BAN
KO PLĖŠIKAS

MUSKOGEE, Okla, lapkr. 7. 
— Policija suėmė Robertą Gore, 
vietos protestantų kunigo sūnų. 
Jis prisipažino apiplėšęs First 
National banką, iš kurio jie, i Šri- 
nešęs $4,500.

MOK YTO JOS TR AG EDI J A

ALYTUS. — Spalio 3 dieną 
čia nusinuodijo buvusi vietas 
gimnazijos mokytoja Ona Za
jančkauskaitė. N tįsi nuodijimo 
’ nežastis — skurdi padėtis, nes 
atleista nuo vietos ir be to sirg
dama džiova liko be lėšų ir budo 
pragyvenimui.

Tai trečias čia šiais metais 
savi žu dy stės a tsi tiki m as.

VILNIUS. — Varšuvon nuvy
ko skųstis Mokesčiais dvi deleg t 
cijos: Vilniaus viešbučių laiky
tojai ir Vilniaus krašto... dvari
ninkai. Kaip vieni, taip ir kiti 
nebegalį galo su galu suvesti.

VILNIUS. — Gautomis iš 
Švenčionių “Ryto” žiniomis šie
met Vilniau^ švietimo Kuratori- 
ja dar neleidusi nū vienos lietu 
vių privatinės liaudies mokyk
los Švenčionių apskrity. Praei
tais metais jų ten buvo 75-70. 
Maža geriau sekasi ii- Vilniaus 
“Rytui.” Jis suspėjo gauti iki 
Varšuvos seimo laisvių įstaty
mų 23 mokykloms leidi ir, u s be 
mokytojų. Kad ne šie trukdy
mai, Vilniaus “Rytas” šiemet 
butų galėjęs Įsteigti dukart tiek 
mokyklų, kiek buvo pernai. Vil
niaus inspektoratas pradėjo at
iminėti prieš porą mėnesių duo
tas koncesijas..
Vilniuj bedarbių daug, o mies- 

4u« apleistas.

VILNIUS \'B . Valdžios 
biuras bedarbiams registruoti 
skelbia, jog turįs suregistruo
tų bedarbių 1(>73 (vyrų 722 ir 
351 mot.), kurių skaičiuj esą 
272 inteligentai.

Miestas nė kiek bedarbiais 
nesirūpina, jokių viešųjų dar
bų nematyt. Apie miesto page
rinimą. apie kanalizaciją nė 
.•apnucti nesapnuoja, taip kad 
daugely galvių dvokte dvokia. 
Nt uoroms prisimena vieno gero 
pažįstamo žodžiai, ištarti kur 
kitur:

Vilna — gorod nehalšoi, 
Očen simpatični;
Bil bi on savsem Pariž ■ 
Zapacb neprilični.

LENKIJA — GYVENIMO 
BRANGUMO KRAŠTAS

VARŠUVA, spalio 15.— Jour
nal dc Pologne sako, kad nie
kur pasauly pragyvenimas nė
ra taip brangus, kaip Lenkijoj.

Priežastį didelio • brangumo 
gyventi Lenkijoj laikraštis ma
to tame, kad beveik 50 nuo
šimčiu visu valstybės išlaidu 
eina krašto ginklavimuisi.

Gelžkeliečiai ruošias ko
vai prieš “Labor Board’ą”

CLEVELAND, Ohio, lapkr. 7.

čių . geležinkeliečių brolijų ir, 
joms- giminingų organizacijų ( 
valdybų ir atstovų suvažiavimas i

statymo sumanymu, kuriuo no
rima panaikinti- taip vadinama 
geležinkelių darbo komisija 
(Railroad Labo r Board). Įsta- j 
tymo sumanymas bus svarsto
mas tuojau, kaip tik susirinks 
kongresas. Geležinkeliečiai y- 
ra priešingo tai komisijai nusi
statymo ir reikalauja’jos panai
kinimo.

PARYžlAUS-HAVRO EKSPRE
SINIS TRAUKINYS 

SUSIKŪLĖ

PARYŽIUS, lapkr. 7. Tu
nely netoli Ruano susikūlė eks-i

Keletas pasažierių sužeista, 
tarp jų NeAv Yorko laikraščio Į 
Times korespondentas Walter' 
Duranty. in kojos su
laužyta. ,

SHELBYVILLE, IJ1-, lapkr. 7. 
— (Miesto advokatas J. E. Cro- 
ckett, 45 m1., kandidavęs valsti
jos prokororo vietai, rinkimuose 
pralaimėjo, šiandie jis rasta 
negyvas — nusižudęs.

Brangiausia Kalėdų 
Dovana Yra Pinigai

' Niekuomi kitu nepalinksminsi taip ge
rai savo giminių Lietuvoje, kaip nusiųsda- 
mas jiems kiek nors pinigų ant švenčių. Da
bar yra laikas siųsti, kad išvengus susikim
šimo silpnose Lietuvos pašto įstaigose.

Del greitumo, saugumo, patogumo ir 
pigumo, siųskit jiems pinigus per Naujie
nas telegrafu, kuris kainuoja tiktai50 CENTU

Jei nėra reikalo skubintis, ir jei nori
te tik saugumo patogumo, paprasto greitu
mo ir dar didesnio pigumo, siųskit per Nau
jienas Paštu.
, Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS; 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 E. 115 St.
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.
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Įvairios Lietuvos žinios Traukia teisman žydu 
laikraščius.

[Iš “T-td”] 
Moka Amerikai skolą

pa- 
žy- 

' ir

Klaipėdos vadavimo ženkleliai.Kauna miesto valdyba gavo 
iš vyriausybės 300,000 litų 
skolos 6% šešiems metams 
sąlyga, kad butų pastatyta 
gių butų, kurių dalis butų 
vesta valdininkams.

NORĖDAMI*
PIRKII, PARDUOTI AR MAL į 
NYT1 VISADOS KREIPKITĖS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUSt 

ANT NAUDOS.

L FIIIOHIS 00.

pa
su 

•pi- 
pa-

“Klaipėdos žinių” pianešimu, 
Vyr. Gelbėjimo komitetas -ža- 
dąs pagaminti Klaipėdos vada
vimo ženklelius.

Vidaus Reik. Ministeris 
traukė teismo atsakomybėn 
du laikraščius “Idišc štime 
“Musų Garsas” užskleistas pas
kutiniuoju metu įvairias insu- 
niacijas.

Priviso daug vilku.Okupuotoje Lietuvoje

Vil-

dar didesnis.

Vilnius

to-

GRAŽUS BALIUS!gyveną Lietuvoje.

Klaipėda
Okupantai grąžino •'Mildą.

Įvairios Žinios
Vilniaus laikraščio tiražas.

žiniomis

2,606 SU

su

Rengiasi Pinską pulti.

ciau.

Me-
Mi-
mo-

C V- v

ir tęsis iki vėlyvai 
dalyvavusieji ant to 
jstoti j Simano Dau

bos priimami be 
s. Visus nuoširdžiai 

vakare 
KOMITETAS.

[Iš “T-to”| 
Vilniaus Balsas.

Suomių prekių kreditas 
Lietuvai.

negu kiti k i laša Ii ai. Tai 
Latvių

Konfiskavo t gudų ( Laikraštį 
“Syu Bielarusi.” Konfiskavimo 
priežastis nepareikšta

dirbtinu 
kurios randa

mos tam tikiuosi* augaluose. Karolis Požėla
Europos pusiau sunkiojo 
svario čempionas

Hans Steinke
Milžinas vokiečių čempionas, 

sveria 275 svarus

Brooklyno lietuviu
ristykn žvaigždė sveria 201 s5

Konstantin Lo Bouche

Linksma maskaradų

BALIU

[Iš “T-to”( 
žibalas iš druskos.

Paryžiuje, pramonės kongre
se, prof. Mal pareiškė, kad jam 
pasisekę gauti

pirmininkas kun. B. 
ir valdybos narys re- 
V. Veleckas spalių 1

Namų Tek: Hyde Park 3395

M

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

A. A. Olis ]
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Kuom 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. nvo 9-0

3301 S. Halsted St., Tel. Bivd. 6775 j 
6-8 ▼. v. apart Panedžlio ir

1 Pčtnyčios

809 IV. 351h St, Chicago ž
Tel. Be levard 0611 ir 0774 j 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- !
DAVIMO RAŠTUS. 1 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir Į 
« Parduodam Laivakortes. 9 J

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS

127 N. Dearbom St., Room 1117 
Telef. State 75?1

Vakarais ir nedėlios ryta: 
3335 So. Halsted St. 

Telef. Yards 0141 ir Yards 6891 
Panedėlio vakare:

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard .810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN I. BAGUZIUNAS 
ADVOKATAS

Veda byla* visuose Teirmnose. Evsasnl- 
uvoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus iv įgaliojimo* 

7 South Dearbom Street 
Telefonas Randolph 1241

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefoaae Canal l«<7.

IŠKILMINGAS

Apvaikščiojimas ir Balius
Paminėjimui 60 metij sukak- 

* tuvių po mirčiai Simano 
Daukanto 
' Rengia 

Simano Daukanto Dr-stč 
Lapkričio (Nov.) 9 d., 1921 

Sekmadienio Vakare, 
MILDOS SVETAINĖJ, 

(Kampus 32 ir Halsted S'C) 
Prasidės 7 valandą, vakare, 

įžanga tiktai 35c.
Programas susidės iš kalbi) apie 

Simaną Daukantą ir jo laikus, iš mo
nologų ir iš muzikos. Po programui 
prasidės šokiai 
nakčiai. Svečiai 
vakaro norintieji 
kanto Draugystę 
įstojimo mokestic 
užprašo dalyvauti tame

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

J. P. WAITCHES
^Advokatas

, MIESTO OFISAS:
127 Ni Dearborn Street, 

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 Pultman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

SPECIALISTAS ant egzamina- 
vojimo apstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus. 
—■■■ į —..............■■■■>

Tokiu vardu spalių 3 d. 
niuje pradėjo eiti naujas lietu
vių laikraštis. Ankščiau ėjęs 
ten pat lietuvių laikraštis “Lie
tuvos Rytai” okupantų uždary
tas. “Lietuvos Kelias” taip apt 
spalių 5 d konfiskuotas dar ne
baigtas spausdinti.

Disnos ir Vileikos apskrityse 
tiek daug privisę vilkų, kad jau 
dabar eina į namtus ir užpuldi
nėja gyvulius; Kaimų gyven
tojai negali vilkų atsiginti. Ar
tėjant žiemai pavojus nuo jų 
bus

priskaitant paskolos nuošim
čius, skolinga Amerikos Jungt. 
Valstybėms $6,036,546.97. Lie
tuvos su Amerika sutartimi 
skola bus mokama per 62 metu 
ir galutinai bus baigta mokėti 
1986 metais. / <. •<

Mažins gelžkelių tarifus.
j Spalio 10 dieną Kaune prasi
dėjo Latvių ir Lietuvių gelžke
lių atstovų pasitarimas dėl su
mažinimo tarifų tranzitiniams

Paskutiniuoju metu o|kupan- 
tų teisme Vilniuje buvo iškelta 
keletas lietuvių spaudos bylų. 
Taip lapkričio 25 d. okupantų 
teismas I instancijos nubaudė 
savaitinio ląikr. “Ziemia Ojczy- 
sta” redaktorių T. .lasą už pa
talpinimą paminėtame laikraš
ty straipsnio “Virš vulkano du
rnai“ 50 zlotų. To paties mė
nesio 29 d. II instancijos oku
pantų teismas nagrinėjo iškart 
4 lietuvių spaudos bylas: 3 
“Lietuvos Rytų” ir 1 “Ziemia 
Ojczysta.” Rugsėjo 30 d. dar 
buvo nagrinėjama I instancijoje 
viena “'Lietuvos Kelio” byla-. 
Redaktorė O. Zavišaitė nubaus
ta pinigine pabauda. Spalių 2 
d. I instancijos okupantų teis
mas dar nagrinėjo vieną “Lie
tuvos Kelio” bylą. Redaktorė 
nubausta pinigine pabauda .100 
zlotų.

Spalių 2 dieną okupantai grą
žino spaustuvei) kurioje buvo 
konfiskuota spausdinamasai lie
tuvių Vytauto Didžiojo gimna
zijos mokinių almanachėlis 
“Milda.“ Pranešime sakoma, 
kati teismo valdžia nepatvirti
nusi judų izvergovičių darbą ir 
dėl šios priežasties tenka “Mil
da“ gražinti.

“Vilniaus B; 
lenkų laikraštis 
lenski” spaudinania tik 
egzempliorių, “Ekspres 
ki” — 2-400 egz-, “Slovo 
000—1.200 egz.. rusu laikraščio 
“Vilenskoje litro” — 900 egz., 
savaitinio lietuvių laikraščio 
“Vilniaus Kelio“ — 1200—1500 
egz., “Dzieildik /Vilenski” *ir 
“Slovo” mažai kas skaito vieto
je Daugiausia šių laikraščių 
siunčiama Lenkijon. Kaip ma
tyti, kad nežiūrint pašto cenzū
ros ir teismo trukdymų lietuvių 
savaitinis laikraštis beveik pri
lygsta okupantų dienraščiams, 
leidžiamiems Varšuvos pinigais.

Is Lietuvos Brastos praneša
ma apie pasirodymą naujos su
kilėlių grupės miškuose ties 
Jaičkovu, 10 kilometrų nuo Pin
sko. Ta grupė susideda iš 3,000 
dalyvių, daugiausia iš vietinių 
valstiečių. Partizanai turi kul- 
kasyaidžių. Laukiamas parti
zanų puolimas ant Pinsko. Pa
keliui i tą miestą pastatytos rai
telių sargybų dalys. Pionierių 
dąlys tvirtina silpniau apsaugo
tąsias vietas. Miesto valdyba 
atsišaukimu kviečia nekelti pa
nikos ir laukti įvykių.

Vienas Vilniaus laikraščių pa- mažinimo tarifui tranzitiniame 
rašė recenzijų apie vaidinimą. Į kroviniams.
Nepagirtas artistas nutarė “ap- -----------
ginti” savo garbę labai negu r- Rygos lietuvių memorandumas 
bingu budu. Nutarė ir padarė. > 
Del to nuotikio dabar visoš Vil
niaus laikraščių redakcijos boi
kotuoja teatrus, nededamos jo
kių recenzijų. (V. B-)

“Ryto”
Kraujai i s 
da k torius 
d. buvo pas Vilniaus kuratorių
p. Gąsiorovskį liaudies mokyklų 
reikalais. Mat, pastaruoju metu 
daug mokytojų neužtvirtinta ir 
nėt pradėta užtvirtintieji šiems 
metams šalinti iš vietų. Paža
dėta dalykas ištirti ir mokyklų 
padėtis pagerinti. •

žuvininkavimo daviniai. Pa
gauta rugpiučio men.: Baltijos 
jura: 52,300 kil. 36,020 litų ver
tės, Kuršiu įlanka: 98,050 kil. 
92,420 litų vertės, Vidužemio 
vandens: 133,000 kil. 162,000 li
tų vertės. Viso — 283,350 kil. 
290.110 litų vertės.

Suomijos valstybes taryba 
patvirtino projektą apie prekių 
kredito suteikimą Lietuvai, Lat- 
\ijai ir Estijai. Kreditas bus 
teikiamas 5 metams. Tuo pro
jektu Suomijoj perkamųjų pre- 
kii'i kredito maksimumas pliek
siąs 75L' prekių vertes, priskai- 
tani 6'> .

IIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIi
Lietuvių T. K. šv. Marijos 

parapija 
rengia

Subafoj, Lapkričio-Nov. 8
Bažnytinėje Svetainėje, 

35th ir Union Avė.

Pradžia 7;30’val. vakare
Keisčiausiai apsirengusios ypa

tus gaus dovanas (prizes).
Grieš puiki muzika, prie kurios 

bus galima linksmai pasišokti.
Visus maloniai kviečia

Rengimo Komitetas.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIN

Spalio 6 d. Rygos lietuvių 
organizacijų atstovai Įteikė Mi- 
nisterių Kabinetui memorandu
mą, kuriame nusiskundžiami- 

i lietuviai 
mo-

mtij iviiiicuLLi įmoior

■ kad Latvijoje gyveną 
apdėti du kart aukštesniu

* kesniu, 
daranti
dėl, buk tokį pat mokesnį moką 
latviai, 
morandumo įteikėjai prašo 
nisterių Kabineto sumažinti 
kesuį latviams. Lietuvoje

įveliantiems.

Nauja Kauno miesto valdyba.
Spalio 9 d. buvo rinkimai 

naujos miesto valdybos, kurios 
pirmininku išrinktas p. Ant. 
Merkys, miesto burmistru- bu
vęs burmistras Jonas V’ifeišis'; 
valdybos pirmininko pavaduo
toju p. Levinšteinas .ir nariais:

Statys Kaune pigius hutus. 
Stipendijos.

Ministerių Kabineto nustaty
ta stipendijos visų ministerijų 
s t i pencl i ninkams., Stipend i j a
užsienių mokslui eiti siekia 250 
litų kas mėnuo ir, be to- dar
bus teikiama 1000 lit. metanas 
mokslapinigių. Lietuvos tlni- 
vėrsi'eto aukštajam mokslui ei
ti siipebdijos dydis siekia 136 
litų kas mėnuo' if žemės Ūkio; 
Akademijoj — 75 lit. Be to,i 
paskirta viena stipendija Loh-I 
done 30 sv. sterl. sumai kas mė
nuo. Sakytos stipendijų nor
mos bus išdalinėjamos tik nuo 
1925 m. sausio 1 d.

PAS PETER GLOBIS 
112 ir Ridgeland Avė., 

Worth, III.

Sukatoj, lapkričio 15 d.,
1924 m.

,Su dovanomis, Kalakutai, 
Antis, Žąsis, Vištos ir jauni 
paršiukai. •' - . 
A ‘ •<

Visus kviečiame 
atsilankyti.

Rudenims Balius
• Rengia

Darbininku Lietuvių Sąjunga
'Atsibus

■ Mioj, Lapkričio-November 9,1924
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SVET.,

Kampas 18 gatves ir Union Avė
Pradžia 6 vai. vakare.

Įžanga 25 centai ypatai.

Pirmos Didelės Ristynės
DEL LIETUVIŲ PUSIAU SUNKIO JO- SVORIO ČEMPIONATO

Pėtnyčioj, LapKričio-Nov. 14,. 1924
“MILUOS” TEATRE (KUR RODOMA KRUTĄMIEJI PAVEIKSLAI),'3140 SO. HALSTED STR

J. Baiicevičium
Amerikos lietuvių pušiai 

sunkiojo svorio čempioną

Jack Rogerč 
Airių drutuolis 
sveriu 24f) s v.

E. Hackehschmidl
“Rusų levas” sveria 205 sv.

su R. Šilką
Latvių čempionas

Visos poros risis iki ga
lutinos pergalės (two out 
if thrde falls).

Ristynės prasidės 8 vai. 
vak., bet prieš tai bus ro
domi krutąmieji paveiks
lai. Norintieji paveikslų 
matyti, — atvykite anks-

Tikietai parsidavi-
X

nėja “Mildos” teatre ir 
‘"Naujienose”. Kaina $1.00 
ir aukščiau.

^tojDIDELIS ‘G YD YTO JO’ KONCERTAS
RENGIA AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA - NAUDAI “GWYT0J0” MĖNESINIO ŽMONIŲ SVEIKATOS ŽURNALO.

Nedelioj,' Lapkričio-Navember 9 d., 1924 m.
BOHEMIAN AMERICAN HALI,

1438 West 18th Street, Chicagoj III.

Koncertas bus labai įdomus, nes dalyvauja geriausios Lietuvių ir kitų taptų 
muzikalės spėkos, kaip tai: Birutės Choras, Dr. C. K. Kliauga (basso), K. Sar- 
palius (baritonas), Mrs. Biežienė (soprano), R. Laubert (baritonas), Miss J 
Baraškova (prima buPerina of Ballet Russe), M. Yozavitas (piano), Š. Borowšky 
(Maskvos ir Italios operų baritonas, buvęk vedėjas garsiosios, trupes “Russkaja 
Izba”, Beėthoweno Konservatorijos dainų mokytojas). įžanga $1.00 ir 75c.

PO KONCERTO ŠOKIAI
Pradžia 7 vai. vakaro. Kviečia v»us atsilankyti RENGIMO KOMISIJA.

Pijantį skolina BR1DGEPORT FURN1TUKE CO., 3224-26 South Halsted

Street, Chicago, Jll.
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įkorespondencijosĮ
Sioui City, lowa.

Girtavimo pasekmes.

riui, kad butų laidotas su bažny
tinėmis apeigbmis ir j Kazimie- 
rines kapines, kur jo brolis jau

dainuoti, tai apie trečdalis sve
tainės pasilieka tuščia.

*
Spalio 21 dieną Lietuvių Sve

tainėje įvyko komunistų prakal
bos. Kalbėjo susiriezdamas V. 
Andriulis. Kalbėjo labai pras
tai ; publikos buvo apie 75 žmo-

ilsis, Kliubas ir su tuo sutiko. Ir|n^s«
koks vargas buvo kol prisipra
šė, kad priimtų j bažnyčią. Da
vatkos kuone iš proto išėjo, ke
tino bažnyčią išgriaut, šaukia,

štai vietos lietuvių girtavimo 
pasekmės. Shbatos vakare, spa
lio 18 d., gerokai įkaušęs nuo j 
munšaino pareina j savo na- rėkia, kaip tai esą galima leist 
mus- 2104 E. Ist St-, šeiminiu-(bedievį į šventą vietą. Išpradžių 
kas M. Juzėnas, vėliau pareina ir kunigas nenorėjo priimti, bet 
ir burdingerius J. Kilbaus
kas. Juzėnas tuojaus pareika
lauja, kad Kilbasauskas užsi
mokėtų už burdą ir išsinešdin
tų. Kilbauskas atsisakė tai 
tą patį vakarą padaryti. Tada 
Juzėnas šoko savo burdingierių 
mušti, šiaip taip burdingierius 
ištruko iš savo įtūžusio šeimi
ninke- rankų ir pabėgo pas kai
rilinus pernakvoti. Ryte sugry- 
žo namo, bet nespėjo įkelti į 
stubą kojv, kaip Juzėnas vėl 
puolė jį mušti. Kilbauskas 
vėl nubėgo pas kaiminą, bet ir
Juzėnas jį atsekė ir pas- kaimi-jkai nebuvo gavęs 
na b’gi jį pradėjo mušti. Kilba-1patepimo ir net nežinojo kas tie

kad pranešė iš ligoninės, jog 
velionis yra gavęs “paskutįnį” 
patepimą, tai kunigas sutiko 
leist Į bažnyčią; bet davatkos 
vis nerimavo ir susirinkusios 
prie bažnyčios visai šukavo. Bet 
kunigas neklausė davatkų ler- 
mo, darė kas jam priguli ir dar 
pasakė pamokslą, ragindamas ir 
kitus, kurie nepriklauso, kad 
priklausytų prie tokių draugijų, 
kurios taip iškilmingai palydi.

Bet kad kiek laiko atgal buvo 
toks pat laisvas jaunikaitis atly
dėtas į bažnyčią, nors jis visiš- 

“paskutinio”

♦
Spalio 31 dieną ir vėl kalbėjo 

V. Andriulis (toj pat svetainėj), 
temoje: Amerikos sandariečių 
programas. Bandė sukritikuoti 
sandariečius, bet neįveikė. Pub
likos biskį dauginus buvo kaip 
pereitą kartą.

RADIO jau pergyveno savo vystymosi dienas. Jus daugiau nenorė- 
tute tokio smagumo, kokj seniau Raudavote važiuojant penkiolikę 
mylių per valandų, senosios konstrukcijos Automobiliu.

Dabar jus reikaluajate tikro perstatymo. Perstatymas reiškia tik
rinusį tonų pirm visko. RADIOLOJ tai reiškia aiškumą, pilną toną, 
tikrą balsą, nudaviiną, paprastumą, mekaniško gerumo bile ko, kas 
perduodama per RADIOLA.

sauskas matydamas, kad kitaip 
galo nebus- pastvėrė kirvį ir 
davė porą sykių savo šeiminin
kui į krutinę. Bet Juzėnas yra 
tvirtas vyras ir nesukrito nuo 
tų kirčių. Tada Kilbauskas 
kirto jam porą sykių i galvą. 
Juzėnas tada sukrito ant grin
dų kraujuose papuludęs, o Kil
bauskas manydamas- kad už
mušė savo šeimininką, pabėgo 
ir vis dar slapstosi. Juzėnas 
tapo nuvežtas ligoninėn ir var
giai pasveiks, o Kilbauskas yra 
policijos jieškomžis.

štai prie ko tas munšainas 
priveda. Netik kad sunkiai už
dirbtus pinigus prageria- bet ir 
galvas kirviais skaidosi. O 
Siuox City 'lietuviai mėgsta 
traukti munšainą ir paskui 
daužyti galvą vienas kitam. 
Nors yra keli ir apšviestesni 
vyrukai, bet ir tiems dėl tų gir
tuoklių tenka kęsti gėdų nuo 
svetimtaučių. O svetimtaučiai 
gi lik tyčiojasi iš lietuvių, kad 
jie pasigėrę tai šaudosi, tai gal
vas kirviais skaldo.

—Keleivis.

sakramentai yra, davatkos bet
gi nieko nesakė, o dėlto nieko 
nesakė, kad jaunikaitis buvo iš 
davatkų šeimynos ir turtingų 
tėvų. Net trys kunigai giedo- 
dojo prie velionio karsto, 
ką daro pinigas ir davatkų 
taturos—Palydovas.

Bostono Kronika
Koncertas.— Prakalbos. — 

teris. —La Follette.

*
Nedėlioj, spalio 26 dieną Au- 

ditoriume, Bostone, kalbėjo W. 
Z. Foster, komunistų kandidatas 
ant prezidento. Fosterj kalbant 
girdėjau pirmą kart. Kalbėtojas 
geras, bet darbininkų vadas, ku
riuo jis vadinas,' yra labai blo
gas. Pavyzdys jis kritikavo tris 
savo oponentus—La Follette, 
Coolidge, ir Davis, bet pasta
ruosius du “sukritikavo” į 10 
miliutų, o La Follette’ą kritika
vo per visą savo prakalbą. Iš
vedimas gali būti toks, kad 
Coolidge ir Davis yra daug ge
resni darbiųinkų prieteliai, kaip 
kad La Follettas.

Taigi ar ne tą patį darbą dir
ba ir ar ne tą pačią dūdą pučia 
Mister Foster ką ir Misteriai 
Coolidge ir Davis, nes kaip anie
du puola La Follette’ą, taip ir 
mister Fosteris?

Publikos buvo apie 6—7 šim- 
Itai; aukų surinkta $310.0.

Spalio 30 dieną Mechanics 
Fos- Hali, Bostone, kalbėjo Robert 

M. I^a Follette. Kalbėjo apie 2 
valandas ir kalbėjo puikiai. Pir-

Per RADIO
LĄ Jus su
žinosit visą, 
kas dedasi pa
saulyje ir tu
rėsit smagu
mą priedui.

RADIOLA VII-B yra penkių
tūbų setas, ją galima ope
ruoti viduj ir lauke. Garsus

RADIOLA X yra keturių tūbų setas,
/ operuojama su išlaukiniu dratu 150 
arba 200 pėdų ilgumo. Kai- CO4 K 
na pilnai prirengtos
RADIOLA ' SUPER-HETERODINE

garsai ateina 2000 mylių.

yra šešių tūbų setas, portable, nerei
kia Uratų prijungimą, ją galit nešti 
bile j kokj kambarį, automobilių

Mat 
dik-

Spalio 19 dieną šv. Jono Liet, mą kartą teko girdėti La Follet- 
M. E. bažnyčioje įvyko Massa- te’ą, bet tai puikus oratorius ir 
chusetts komunistų koncertas. į geras politikas; daug, daug, pa
kuti buvo suvažiavę bent 6 cho- sakė bostoniečiams tiesos,., o šim- 
rai ir 4 solistai. Nekurie chorai tą procentiniams patrijotams 
gerai padainavo, nekurie pras- pripylė druskos už kalnieriaus.

Publikos grustinai buvo pri
sigrūdusi pilna svetainė — apie 
10 tūkstančių, nors prakalbos 
buvo su įžanga nuo 50c iki 
$2.20, tik pačiam viršuje dykai.

J. P. Raulinaitis.

tai. Solistai, visi ypatingai 
Menkeliuniutė gerai atliko, tik 
.1. Blaževičius prastai.

Publikos su chorais ir solis
tais- buvo pilna svetaine, bet ka
da visi chorai susijungę išeina i

Kaina pilnai 
prirengtos $275

arba kitą kokią vietą be jokio triu- 
belio. Garsus garsai ateina 3000 my
lių tolumo. Kaina pilnai
prirengtos MlfcVv

RADIOLA III-A keturių tūbų setas prirengtas .......................... $90.00
RADIOLA III dviejų tūbų setas prirengtas .................................. $35.00
KENITH 4-R keturių tūbų setas prirengtas ........................ *.... $142.50
ZENITH 3-R keturių tūbų setas prirengtas ............................ $215.50
A Battery Itž volt .....................  39
B Battery 22’6 volt ........................  $1.75
B Battery 45 volt .........................  $3.25
Radio tūba ................................................. i....................................  $3.75

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

Parodymas jūsų namuose DYKAI, šaukite
Boulevard 4707.

A. J. BACHUNAS
4601 So. Ashland Avė., Chicago, III.

„1.......... .......................... ......................... .. .....—...........

Indiana Harbor, Ind.
Mirė lietuvis

Jonas Kukėtas, narys SLA. 
185 k p., Indiana Harbor, Ind., 
pasimirė spalio 26. Velionis mi
rė staiga. Gimęs Lietuvoj Tau
ragės apskr., šviekšnės parapi
joj, Šiaulių kaime. Paliko nu
liūdime seserį Marijoną ir švo- 
gerį Liekus, Chicago. Velionis 
buvo 40 metų amžiaus, Ameri
koj pragyveno apie 25 metus. 
Prigulėjo prie SLA. 185 kp. il
goką laiką, taipjau prigulėjo 
prie L. P. D. Kliubo per 20 me
tų ir buvo tvėrėjas minėto Kliu
bo, ir numjerį turėjo pirmą. Dar
buodavos dėl draugijų kiek išga
lėdamas. Velionis buvo labai 
ramaus budo, todėl buvo visų 
mylimas. SLA. 185 kp. ir L. P- 
1). kliubas nupirko gražius gyvų 
gėlių vainikus ir palydėjo visi 
nariai iš namų i kapines ir ati
davė kuo geriausius patarnavi
mus dėl savo buvusiojo draugo. 
Velionis nebuvo turtingas, bet' 
gyveno kaip ir kiti darbininkai 
iš savo rankų darbo Buvo neve
dęs.

Velionis buvo laisvas ir gyve
no laisvai, nevaržydamas savo 
minčių. Bet, rodos, prieš pat 
mirštant ligoninėj turėjo pasku
tinius patepimus nuo katalikų 
kunigo. Ir buvo palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis šv- Ka
zimiero kapinėse spalio 29 d.

Keli žodžiai kaslink laidotu
vių. Kaip minėjau, velionis buvo 
laisvas ir prigulėjo prie laisvų 
draugijų, tad mirus Kliubas no
rėjo palaidot laisvose kapinėse. 
Bet prašant jo seserei ir švoge-

PIANO MOKYTOJAS
Duodu privatiškas piano lekcijas. 
Mokinu pigiai.

J. BARTUSH,
138 S. M aso n Avė., Chicago, UI.

Tel. Mansfield 7311

PARANKIOS 
VALANDOS

Del žmonių kurie nori perkelti 
savo bankinį biznį į musų bankų, 
padėjo šiai bankai užaugti į di
džiausi bankų Chicagojet

Musų bankas yra atdaras visų 
dienų subatoje iki 9 vai. vakare.

Ketvergo vakarais bankas yra 
atdaras nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Paprastos bankines biznio va
landos dienomis yra nuo 9 vai ry
to iki 4:30 vai. po pietų.

Peoples Bank

Gerai 
tuvių 
rumu

DIDELIS BANKAS
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė.
CHICAGO

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

100 NAUJŲ 1925 MODELIŲ
Columbia automobiliai visų units Standard. Ten yra Continen
tal motor, — Durston transrfiission — Timken ašys — Gemmer 
stearing gyrai — Borg ir Beck kiužai — Špice universal joint 
— Stromberg korboratorius — Auto-lite ignition — Saloniniai 
tajerai — Disk ratai.
Galite sutaupyti nuo 80%- iki 40%.
Taipgi nauji 1924 metų modeliai Ford, Chevrolet, Starr, touring 
karai ir chassis.
Pigiau negu mums kainuoja.
Daug bargenų už vartotus karus. Fordo ir Chevrolet su žiemi
niais prirengimais.
Visokios automobilių dalys — musų specialumas.
Musų krautuvė atdara nedėlioj iki 4:30 vai. po pietų.

WARSAWSKY & CO
1915-31 So. State St.

Phone CaJumet 7315. Nėra skyrių

MIS. MICHNIEVICZ- VIOIKIENE'
AKUšERKA I

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat. I 
Tel. Yards 1119 

Baigusi akuše
rijos kolegiją, 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
buČiuoge. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo.

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

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

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

DB. SERNER, 0. D.
' Lietuvis Specialistas

' et. Blvd. 8188
,M. Woltkew1c» 

BANIS 
AKUŠERKA

Curiu patyrimą, 
‘asekmingai pa- 
arnauju mote- 
ims prie gimdy
mo kiekvienam* 
itsltikime. Tei
na ypatiiką pri- 
turėjimą. Duodu 
•atarimus mote 
ims ir mergi 
>oms dykai.

3113 South 
Halsted St.

»DR, HERZMAN * J
—I S RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinoma* per 15 

metų kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

i Dienomis: Carai
J 3116. Naktj

Telefonai i j Drexel 0950
( Boulevard 4186 

8410 So. Halsted St.
Val.t 9—10 A M. ir po 8 vai. vak.
Special: Nedėlioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labo* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligą.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midvray 2881

ELEKTRA
•riešą Ir pajlagą suvedima | *anua h nauju* umm, Ul><1 r 

tavas. Ca*h arba ant lirnokijimo.
Pirmutini Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoj*

THE BRIDGEPOKT ELECTRIC CO, lae.
A. BARTKUS, Prm. į,

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1S92. Chicaga. |

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St. J,

Telephone Yard* 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

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

V I I U./

Tel. Lafayette 3848
Po 10 vak. šaukit Lafayette 3826 

Rez. 3359 So. Westcrn 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.

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 88-th St, Chicago, III.
k-

LIETUViU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
į UR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 deiną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

A. L. DAVIOONIS, M. D.
X

4643 So. Michigan Ate.
Tel. Kenwood 5107 ....

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:30 iki 7:80 vakare ,

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos 

Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare

Oi. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė 
Tel . Lafayette 4146

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų
u

Ofiso tel. Boulevard 9698 
1 Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Dfisas: 3103 So. Halsted SU Chlcage 

arti 81*t Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
įlėliomis iš Šventadieniais 10—12 dien.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phone 
lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:80 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

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

Optomotrist
Tel. Boulevard 6487 

4649 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-toa ant 2 

lubų
1801 Blue Island Avė. 
Phdne Rooaerelt 2025

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo .odos, chroniš

ką ir slaptą ligą
Gydo su pagelba naujausių metodą 

X-Ray Spinduliai

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

Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4264 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Ui.* — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsųnok.ė'jįmo kaina:
Chicagoje-—• paštu:

Metams _________
Pusei metų__
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam ___
Vienam mėnesiui____

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija__ __ 3c
Savaitei _______ 18c
Mėnesiui______________________75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paltu:,

MeLme...... ..................................$7 00
Pusei metų ............ .................._ 3.50
Trims mėnesiams __________ 1.75
Dviem mėnesiam ........ 1.25
Vienam mėnesiui_______ ___ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .........   $8.00
Pusei metų ............ _..... __.....— 4.00
Trims mėnesiams ............ -........ 2.00

* Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Antras svarbus dalykas/tai, ar jisai ištiesų buvo ca- 
kurį socialistai šiandie at-,ro valdžios bernas ir darbi- 
lieka Lietuvoje, tai — kova ninku išdavikas, ar ne. Štai 
už kasdieninius darbininkų tuo klausimu sako Kauno 
reikalus ir darbininkų orga
nizavimas bei švietimas, ši
tame darbe socialdemokra
tams niekas nepadeda.

Yra, beje, Lietuvoje kleri
kalinė “Darbo Federacija”, 
bet tikras jos tikslas ne pa
gerinti darbininkų būvį, o 
tiktai padaryti darbininkus 
nuolankiais kunigų tarnais. 
Suorganizuoti gi darbinin
kų klasę ji visai negali, ka
dangi, kurstydama7 religinį 
fanatizmą, ji neša kivirčus į 
darbininkų tarpą, kurie 
skaldo juos.

Panašų skaldymo darbą 
varo tarpe darbininkų ir ko
munistai, kurie mokina sa
vo pasekėjus neapkęsti visų 
žmonių, nepritariančių jų 
partijai. 0 kovą už kasdie- v -*-*»■* 
ninius darbininkų reikalus skaityti, kaip tas judošius 
jie visai ignoruoja, nes jiems kunigo rtibuose skriaudė 
rupi tiktai staigi “revoliuci- tremtinius Voroneže karo 
ja”, daugiaus niekas.

laikraštis:
“Jis buvo tikras lietu-

Kauno “Socialdemokrate” 
tapo paskelbta savivaldy-

Be to, La Follette’as ne tiktai šausko charakteristika toli ne
gavo milžinišką daugumą balsų pilna yra...
Wisconsine, bet dar kokioje de- Prieš pat Rusijos revoliuciją 
šinityje valstijų pralenkė demo,- Olšauskas slaptai pabėgo iš Vo- 
kratus ir užėmė dntrą vietą. Įronežo, bijodamas, kad jo ponų 

Pagaliau, yra džiuginantis da- valdžiai žlugus, lietuvių tremti- 
lykas, kad šiuose rinkimuose ta-.niai sudraskys savo skriaudi- 
po išrinkti du kongresmąnu So- ką...

Ir jis bėgo iš Rusijos tuomet, 
geria iš Milwaukee’s ir La Guar- .kada net nuo caro Mikalojaus 
dia iš New Yorko. Iki šiol nie-‘galvos nenukrito nei vienas 
kuomet daugiaus kaip vieno so- plaukas, kad laisvoji Rusija Ini- 
cialisto Amerikos kongrese ne- vo toli nuo keršto. Mątyti, tąrė- 
budavo. / • -jo žmogus neramią sąžinę.

Lietuvoje jis laikinai pasišali
no iš viešo veikimo. Net krikš- 

. čionys nedrįso dabinti savo ei- 
lankėsi les Olšausko vardu-..

kartu | šiandien gi, kad kunigų reak- 
’ ribas, vėl

l susitikom Olšauską kaipo “kata- 

Reakcija numetė kaukę... (Lai

Ėmile Zola

Šeštadienis, *L?nk” 8. 1924

(Teriny*)

vių liaudies renegatas, ku- Partijos sąrašais —Ber-1
• - _ _ _ • 1 • . . • . • •__’ . • u ■> <■ • • nrris ' nesidrovėjo griebtis 

net tokių kovos priemo
nių, kaip išdavimas darbi
ninkų, kovojusių 1905 m. 
už Lietuvos laisvę/ir auto
nomiją.

“Yra paskelbti doku
mentai
mas pr. Olšausko su Ve- 
riovkinu (Kauno guber
natorium. “N.” Red.).

PRALOTAS OLŠAUSKAS

Amerikoje du kartu 
kun. Olšauskas, ir abu 

'pažangioji musų visuomenė nu-jcija peržengė visas 
si gręžė nuo jo. j

Paskutinį kartą jisai važinėjo likų” vadą...
“Savo laiškuose pr. OI- po Amerikos* lietuvių kolonijas 1 

šauskas stengiasi įrodyti, mžinienum Pa 
kad jis ne tiktai ištikimas vienos elektriko
cdio beinąs, bet yra sveti- jįuRcnįs atvyko Chicagon ir.už-:tuvog d/irbo žmonių 

Į redakciją, jam kas, “j

čia buvo pasakyta, kad jo misi- garbės “Kauno oberpoliceimeis- 
ia vargiai bug pasekminga, nors teris”...
jo tikslas ir butų neblogas, nes _— 
daugelis žmonių nenorės turėti naikintoją kun. Laukaitį taipgi 
nieko bendra su jo komlpanijo- prikelti iš “numirusių 
nu, kun. Olšausku. Taip ir išėjo, 
i Kuu. Olšausko (dabar jau 

metu, kaip jisai šaltą žiemą praloto) vardas dabar pateko 
išmesdavo į gatvę gimnazi- -‘Vmion vieton Lietuvos spaudo

je. aKdangi kai kurie amerikie
čiai (ypač iš sandariečįų) jau 

;ę užmiršti jo “gar
bius nuopelnus” Lietuvai, tat 

sutvėrimas bus ne pro šalį čionai parodyti 
ėjo laikas, bet tenai jau ga-’turi aukštą-katalikų bažny- k:i aplc ku

susi rasinėj i

mas ir visam lietuvių tau 
tiniam judėjimui.”

Yra įdomu taip pat pa

Pauliukoniu, par- visa Lietuva žino, ka<jl tariamo-
jo “Katalikų Centro” priešaky 

atkakliausias Lie- 
‘ i priešinin

gi o į “Naujienų” redakciją, jam kas, “rusų caro įnamis” ir buv.

Yra dar ir trečias svar-, jos mokinius, paskui kaip ji
bus uždavinys socialistams sai pabėgo iš Voronežo, bi-\)UV0 prado; 
Lietuvoje.
tvarkai Lietuvoje dar neat-j Ir tks

Nors socializmo jodamas tremtinių keršto... 
žemas

Įima ekonominiam gyveni- čioje praloto titulą ir šian-
bių rinkimų rezultatai iš tų‘me vesti praktišką kovą su die tapo pastatytas į vyriau-

rie jį pažįsta gerai.
Lietuvos klerikalai pasikvietė 

pralotą Olšauską vyriausioj] sa-
Lietuvos miestų, apskričių i^&piRdi^mo sistema (ne tik- šiųjų katalikiškos partijos vo politikos įstaigon, kaipo vadą, 
ir valsčių, kur socialdemo-]tai su atskirais išnaudoto-, vadų eilę! 
kratai statė savo kandiddtų!Yam tikslui tarnauja 
sąrašus. Jie rodo, kad aštuo- kooperacijos, 
niuose didesniuosiuose Lie- . .

Jisai taip pat yra įsiskver- 
! hęs į Vilniaus rėmimo komi-!

Amerikoje, kur stambusis tetą Kaune! Ar tai ne pa- 
tuvos miestuose socialdemo- kapitalas yra be galo įsiga- sityčiojimas iš žmonių? 
kratai yra stipriausia parti
ja. Visoje eilėje kitų miestų

Tatai davė progos KaunJ “Lie
tuvės žinioms” paskelbti jo cha
rakteristiką sekamam vedamam 
straipsnyje:

Trūksta dar kitą kramolos

i” ir tada 
butų tikras visokeriopos laisvės 
slopintojų centras—?Ąb.

PASAKA MAŽIEMS 
KŪDIKIAMS

socialdemo-Tvirčiausiai 
kratai laikosi Mažeikiuose 
(46% atstovų miesto tary
boje) ir Šiauliuose (45%). 
Silpniausia 
(4%) ir

Vilkaviškyje
Mariampolėje

(6‘/<

Įdomu tečiaus pastebėti, 
kad socialdemokratai turi 
daug įtakos ir valsčiuose. J 
kai kurių valsčių tarybas jie 
pravedė pusę visų atstovų, 
pavyzdžiui — į Saločių vals
čių Biržų-Pasvalio apskrity
je, į Gudžiūnų valsčių ‘Kė
dainių apskr., j Seredžiaus 
valsčių Kauno apskr.

Daugelyje kitų valsčių so
cialdemokratai turi trečdalį 
atstovų tarybose arba dau- 
giaus.

Taigi matome, kad Lietu
vos sodžius anaiptol nėra 
“apdraustas” nuo socializ
mo idėjų.

Įėjęs, kooperacijos turi ma
žai pasisekimo. Bet Lietu
voje visai kas kita. Įvairios 
vartotojų bendrovės tenai, 

rkaip miestuose, taip ir sod-{ 
žiuje, vaidina labai didelę ro
lę. Lietuva turi ir didelį ko-* 
operacijų banką, kuris šian
die laikosi geri aus, negu ‘ 
Yčų, Vailokaičių ir Romanų 
bankai. j

Kooperacijų gi organiza
vime ir bedime pirmutinė

! vieta Lietuvoje priklauso so-» 
; cialdemokratams ir jų sim- 
patizatoriams. Klerikalai 
mėgina eiti su jais į lenkty
nes, bet nesugeba (todėl jie žino, kad republikonų 
parsitraukė kum Kemešį).

kad i
rų.

Apžvalgą
SAVO KŪDIKIAMS

“Laisvo”, rašydama
' Amerikos linkimų

lelte

apie 
rezultatus,

buržua-

Socializmą įvykinti Lietu
voje kolkas, žinoma, negali
ma, nes jos pramoninis pro
letariatas dar labai neskait
lingas. Bet, to neveizint, so
cialistai jau ir dabar Lietu
voje gali atlikti ir atlieka 
svarbų teigiamą (pozityvų) 
darbą. Pirmiausia, jie, kaip 
vienintelė nuosaki demokra
tinė partija, kovoja už žmo
nių valdžios sustiprinimą — 
prieš despotizmą, prieš biu
rokratizmą, prieš klerikaliz
mą ir prieš militarizmą.

Šitoje kovoje socialdemo
kratams padeda ir liaudinin
kai, bet su liaudininkais bė
da, kad jie dažnai neišlaiko 
pozicijos. Kai klerikalai duo
da jiems vieną-kitą vietą 
valdžioje, tai jie užmiršta 
savo principus ir eina prieš 
darbo žmones. 1
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Pagaliau krinta nuilsusi ant žo
lės, verkdama ir balsu kartoda
ma.

—Dieve, Dieve, kodėl aš esu 
čia ant svieto.

Atsikėlusi leidosi bėgti iš miš
ko, bet nerado jau kelio. Tris— 
kart paklydo ir manė visai;.ne
patekti į malūną) tik netikėtai 
pamatė prieš save Rekriuso kai
mą. Ar tai ji jau grįžta viena?

Valandėlei sustojo, užsimąstė. 
—Prane! Prane!
Ir ji jau mato Domą, kuris 

iškiša galvą iš vienos grabės. 
Dievo teisybė! Ji rado jį. Dan
gus lemia jam mirtį. Bet ji su
laikė šiuos žodžius ir neišleido 
iš lupų.*

—Tu manęs ieškojai?
—Taip, (ieškojau, — atsako 

Pranė visai nemanydama kĄ^ sa
ko.

—Kas atsitiko?
—Nieko, nieko... Aš tik nera

mi ir norėjau tave matyti— nu
leidusi akis išsisukinėjo Pranė.

Domas pastebi, kad tai yra 
pavojinga vienam ir kitam pasi
likti ilgiau grabėj, geriau eiti 
ųiiškan. Bet ji drebėdama pra
šo piekur-neit).

'—Klausyk; butų geriau, kad 
tu čia pasitiktum. Pavojaus jo
kio perą, niekas tavęs ne ieško.

—Prane, tu slepi nuo manęs 
kai ką —- klausė abejodamas 
Domas.

Ji vėl jam prisiekė, kad nie
ko neslepia tik ji nori jį turėti 
netoli savęs. Pranė pasirodė, Do
mui kaž kuo nepaprasta, keista; 
jis ir pats nebenorėjo niekur to
liau eiti.^ljįe to jis manė, kad 
greit sugrįš prancūzai.

Jau prancūzų kariuomenė bu
vo pasirodžiusi prie Suvalio miš
ko.

—O kad jie bent greičiau at
eitų...

Kartojo vis tą patį Pranė.
Tuo laiku Rekriuso bažnyčios 

bokšte laikrodis išniušė vienuo- 
liką. Laikas praėjo. Ji skubiai 
ir sumišusi atsikėlė ir norėda
ma eiti tarė paskubomis.

—žiūrėk, jei tu mums 
reikalingas, aš išeisiu iš 
kambario ir pamojuosiu 
no’šine.
Šie paskutiniai žodžiai
didelį neramumą Domui, bet 
Pranė daugiau nieko nesakyda
ma atsisveikino ir nubėgo ma
lūno link. Domas atydžiai te
ini j o malūną. Pranė bėgdama 
sutiko seną apylinkės elgetą 
Bontempsą, kuris puikiai žino
jo šį kraštą ir matė malun’e tė
vą Merlje tarp įniršusių prūsų.

—Na, jau dvi valandos pra
ėjo—tarė karininkas pasirodžius 
Pranei malūno kieme.

Tėvas Merlje sėdėjo ant suo
lo ir vis rūkė savo pypkę. Pra
nė vėl pradėjo maldauti, melsti, 
verkti, klūpoti. Ji norėjo tik iš
lošti daugiau laiko. Viltis su
laukti prancūzus ir kartu išgel
bėjimo, vis didėjo. Kas minutę 
manė ot'—ot pasirodys prancū
zai ir visi bus išgelbęti.

—(Ponas karininke, duokit 
dar vieną valandą, tik vieną. 
Juk tamsta tą gali padaryti.

Bet karininkas buvo neper
maldaujamas. Įsakė tuojau į- 
vykdyti nužudymą. Pranės šir
dis pradėjo baisiai plakti, ji neį
galėjo daleisti, kad butų nužu
dytas jos tėvas. Puolė tuojau į 
savo kambarį duoti ženklą Do
mui, tuo momentu 
įėjo į kiemą.

Džiaugsmingai 
prusai, bet Domas,
nieko be Pranės nematydamas, 
ramiai prie jos prisiartino ir 
tarė.

—Tai labai negerai. Kodėl 
man nepasakei visko. Tik tai el
geta Bontemps viską man išpa
sakojo. Ir aš esu čia.

laikas bėgu, naktis artinosi, o jų 
vis nėra ir nėra. Jos kančios 
dar labiau didinosi, nes matė 
kad ir išloštais laikas nepakeis 
žiauraus likimo. ‘
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Trečią Valandą prusai pradėjo 
rengtis kelionei. Karininkas vėl 
užsidaro kambary su Domu. 
Pranė suprato, kad dabar galu
tinai sprendžiamas jo likimas, 
susiėmusi rankas meldėsi.

Tėvas Merlje stovėjo ų’gi čia 
pat, bet buvo kaip visuomet ra
mus, jis nematė prasmes kovo
ti Su fatalingu likimu.

—Dieve mano, dieve mano — 
šaukė Pranė, jie nužudys jį tuo
jau. Malūnininkas priėjo prie 
jos švelniai, tėviškai, paglostė 
ir it vaikutį pasisodino sau ant 
kelių. Tuo metu išėjo kaijjnin- 
kas, paskui jį du kareiviai vedė 
Domą.

—Niekuomet! Niekuomet! 
griežtai prieštaravo Domas. Aš 
esu pasirengęs mirti-

—Praąąu- tamstos dar kartą 
gęraį pagalvoti — kalbėjo įkai
tęs karininkas. Juk to, ko tams
ta atsisakai padaryti vis viena 
kitas mums padarys. O juk už 
tai aš dovanosiu tamstai gyvas
tį, aš noriu tamstai gero... .Juk 
aš reikalauju vien tik mus iš
vesti per Montredo mišką. Ten 
juk turi'buti kokie nors žinomi 
takai.

Domas jau nieko daugiau ne- 
ąįtsakė. .Kareiviai stovėjo pasi
rengę mirties bausmei įvykinti, 
tik laukė ženklo. Karininkas vis 
laukė, tikėjosi, kad neužteks 
drąsumo ir pasiaukavimo Do
mui ir jis pasiduos jo norams- 
Bet Domas tylėjo. Kiekvieną 
sekundę karininkas skaitė, ir 
laukė štai, štai Domas sutiks. 
Kieme viešpatavo tyla, kurią 
staiga it peik u no trenksmas 
pertfaukė netoli paleistas smar
kus šūvis. v

—Prancūzai! Prancūzai. —
riktelėjo Pranė.

Tai buvo iš tikro prancūzai. 
Ąnt kelio kur eina nuo Suvalio, 
pamiškėj aiškiai matyti buvo 
raudonkelniai.

Malūne kilo didžiausias sumi
šimas. Prūsų kareiviai bėgiojo 
po kiemą nežinodami ko grieb
tis. Bet daugiau šūvių ne
buvo girdėti.

—Prancūzai, prancūzai — be 
perstogės šaukė rankomis mos
taguodama Pranė. Ji buvo it pa
mišusi- Bėgiojo rankas aukštyn 
iškėlusi, juokėsi, šukavo. Paga
liau jie ateina, ateina laiku, kol 
dar Domas gyvas tėra.

—Pirm visko užbaikini šį rei
kalą — įsako karininkas ir stu
mia Domą prie sienos. Vieiras 
rankos mostelėjimas ir Domas 
krito negyvas ant žemės. Jo 
krūtinė buvo kulkų suskylėta.

—Pranė neverkė. Ji stovėjo it 
stabo ištikta akis išplėtusi. Pas
kui atsisėdo netoliese lavono.

Dabar prusai gynė malūną, o 
prancūzai puolė, baudimas pra
sidėjo nepaprastu smarkumu, ir 
be perstojimo tęsęsi pusvalandį. 
Prancūzai turėjo artileriją, ku
rios baterija stovėjo kaip tik 
prieitų grubių, kur* Domas pasi
slėpęs buvo. Rekriuso’ kaimas 
buvo apipiltas artilerijos šūviais-

Pagaliau prancūzai puolė. Ki
lo baisiausis mušis; kovojo pli
komis rankomis, viens kitą už 
gerklės smaugdami. ši tarp 
miškų aikštė atrodė lyg cirko 
aižena, kur eina žiaurios mirties 
rungtynės.

Tėvas Merlje tapo užmuštas 
sprogusiu anuotos šuviu. Kada 
prusai^ galutinai buvo išguiti iš 
malūno, ir kapitonas pirmuti
nis puolė į malūno kiemą šauk
damas nugalėjimą, pamatė alps
tančią | Pranę, prie sužieduotinio 
ir tėvč lavonų.

Mūsiškiai- Maskvos davatki- 
nai ir davatkos tujr-but mano, 
kad jų sekėjai yra kvailiausi 
sviete žmonės. ‘ Jeigu jie taip 
nemanytų, tai jie nerašytų tč- 
kių nesąmonių, kad MacDonal- 
do valdžia nieko o nieko gera 
nepadariusi darbininkams ir 
nemėginusi daryti.

Ar nėra geras daiktas darbi
ninkams, #kad MacDonaldo va£ 
džia panaikino arba labai suma
žino muitus masinio vartojimo 
produktams? Ar nėra getas da- 

16 d. pianešė, lykas darbininkams, kad tą vai
taują Katalikų Veikmių' džia papildė įstatymą apie pa

vysi; upu šalpos teikimą bedarbiam^, kad 
ji pravedė parlamente pigių na
mu statymo programą (kuris A
jau vykinamas), kad ji žymiai 
sumažino išlaidas karo reika
lams, ir t-t?

Socialistinės valdžios atsieki- 
mai naminės politikos srityje, 
žinoma, toli-gražu nebuvo tokie 
dideli, kokių pageidavo pati val
džia. Bet yra visai besarma- 
tiškas dalykas pasakoti, kad ji 
nesistengusi. Kokiu budu Mac- 
Donaldas galėjo daugiaus pa
daryti, kuomet parlamente ji
sai turėjo mažiaus kaip trečda
lį atstovų ir kuomet buržuazi
nės partijos trukdė kiekvieną 
jo žingsnį? Juk yra žinomas 
faktas, kad per 8 mėnesius Dar
bo Partijos valdžios gyvavimo, 
ji dešimtį kartų buvo sumušta 
parlamente. Vienuoliktas sumu
šimas privertė ją paskelbti 
naujus rinkimus.

s “laisvė”, be visų kitų savo 
prasimanymų, rašo dar, kad 
MacDonaldas savo pataikavimu 
buržuazijai atstūmęs nuo savęs 
daugelį darbininkų, kurie pir
ma simpątizavo jam. Tuo gi 
|arpu per rinkimus Darbo Par
tija gavo milioną ir du šimtu 
tūkstančių balsų daugiaus, ne
gu pernai metais!

d įaugę 
Skvirieckiu, kun. Mielaška, Gal
dikiene ir Sakalausku išrinktas 
ir pralotas Olšauskas.

Tai yra ne visai paprasta nau
jiena... Ji puikiai budina Katali

kų Veikimo Centro politinį ir 
etinį veidą. Vyrsenioji pažan
gioji Lietuva gerai žino, kas per 
vienas yra tas prajotas Olšaus
kas...

Dar nuo
'mėjo, kaip Lietuvos darbo žmo- 
| niu laisvės I *■

1905 m. jis pasižy-

priešininkas ir išti-
kad visos kapitalistinių .kimas rusų caro satrapų tarnas.-.

Ne be reikalo anų laikų Kau-
Veriovkinas

Kiekvienas žmogus Ameriko
je žino, 
laikraščių atakos šioje rinkimui 
kampanijoje buvo atkreiptos ' no gubernatorius 
prieš La FoJette’ą. Kiekvienas i “pagerbė” pralotą

partija Kauno “ober policeimeisterio
kovojo vien tik prieš La Follet-, titulu.

Oliec Konstantin” buvo labaite’ą, ir kad daugybė demokratų '
... . perėjo į republikonų pusę, bijo- populerus rusų juodašimčių tar-
Sltie auksčiaus nurodytie- dam<, kad nelaimėtų La Follet- pe.

ji socialistų darbai ir pada- te’as. O betgi “Laisvė” turi drą- j
rė juos svarbiu veiksniu Lie- sos vadinti jį “buržuazijos ark-/lies renegatas, kuris nesidrovė- 
tuvos gyvenime. Dėlto so
cialdemokratų partija ir įsi
tvirtino Lietuvos miestuose 
ir kaimuose, nežiūrint to, 
kad bolševizmas buvo suar
dęs jų organizaciją, kad ku
nigai baisiai keikia juos, 
kaipo “bedievius”, ir kad 
jiems trūksta ir žmonių, ir 
pinigų.

.Amerikiečiai labai gerai 
padarytų, kad kiek galėda
mi daugiaus paremtų Lietu
vos socialdemokratus finan
siniai. Jų stiprėjimas- 
Lietuvos darbo žmopių 
tis.

Jis buvo tikras lietuvių liau-

jo griebtis net tokių kovos prie
monių, kaip išdavimas darbinin
kų, kovojusių 1905 m/už Lietu
vos laisvę ir autonomiją .

Yra paskelbti dokumjentai 
susirašinėjimas„pr. Olšausko 
Veriovkinu.

Savo laiškuose pr. Olšauskas 
/dengiasi įrodyti, kad jis ne tik
tai ištikimas caro bernas, bet 
yra svetimas ir visam lietuvių 
tautiniam judėjimui.

Savo laiku vįsi pažangieji ir 
dori žmonės boikotavo šį “kra- 
miolos malšintoją,” ir “ex natu- 

SOCIALISTŲ IR PROGRESUS- ra” juodašimtį, ir dvasios slie-

liuku”! Nejaugi republikonai 
su konservatoriais demokratais 
yra buržuazijos priešai?

Kai dėl La Follette’o “didelės 
nosies”, tai Brooklyno bolševikų 
šlamštelis turėtų pasakyti, ko
kios rųšies “nosį” gavo “drau
gas Tosteris”, kuris visoje Chi
cagoje ir apielinkėse • tešurbiko 
vos apie tūkstantį balsų!

Komunistai tui-but mano, 
kad jų partijos žmonės yra ma
ži “beibčs”, jeigu jie šitaip 
jiems rašo-

į'U PASISEKIMAS

su

iš Vilniaus

yra 
vil-

\----------- h* jaunesnioji Lietuvos karta,
darbo žmonių kandida-1 kuriai lemta buvo per karą pa- «i i j t i • -• — % i • i • z—v iv. i .i i. . t r.-._* —Nors darbo žmonių kandida-1 kuriai lemta buvo per karą pa

ktas La Follette’as, kurį rėmė so-' kliūti į Olšausko globą Vorone- 
cialistai, darbininkų unijos ir'že taip pat gal neužmiršo ne- 
šiaur-vakarinių valstijų tarme- leistinų priemonių, kurias jis 
.'i ii, “užkariavo” viso t.-ki o vi. vartodavo prieš moksleivius...

Šaltą žiemą jis išrriesdavo gim- 
Lietuvos Žinių” straip- zultatai bendrai imant, nėra taip hazijos mokinius tiesiog į gatvę,

Šio numerio Apžvalgos \rii <.užkariuvo” viso *.;ki.u vi.-: 
skyriuje mes perspausdina- wisconsino valstiją, bet re- 
me “ 
snį apie “katalikų vadą” pra
lotą Olšauską. Kiekvienam

blogi kaip tūlam gali išrėdyti.
Vėlesniosios

valstijų rodo, kad La Follette’as

versdavo juos devynis kartus į 
žinios iš įvairių dieną melstis ir t.t.

Olšausko nuskriaustųjų tven>
verta jį perskaityti, kad pa- vjsoje šalyje gavo tarpe 4 h 5 tinių ašaros dar tbbešaukė tie
mačius, kokius asmenis ren
kasi sau UŽ vadus Lietuvos už ji balsavo dauginus piliečių, šaųsko galyos... 
klerikalų partija.

milionų balsu. Tai reiškia, kad stoginio atlyginimo iš kunigo 01- 

negu 1912 metais už Ropseveltą i Rusų karfuomenės išvaryti iš 
I (kuomet pastarasis buvo įstei- ’gimtųjų vietų žmpnės badavo, 

I gęs savo “progresyvę partiją”) J pr. Olšauskas nusipirkęs baltus 
\ ’ ir tai, nežiūrint to, kad roose- žirgus dūko Voronežo gatvėmis...
pirmą veltiniai “progresistaį” šį kartą Tik pasiskaitykit tuolaikinę pa- 

Cool- žangiąją “Naująją Lietuvą” ir 
pamatysit, kad čia dedamoji 01-

Gana daug metų 
kai Olšauskas buvo 
kartą atsilankęs Amerikoje, visoms jėgoms stojo už 

f čia kilo karšti ginčai apie idge’ą.

busi 
mano 
balta

sukėlč

Lenkų valdžia suteikė paleng
vinimų kolonistam^, gyvenan
tiems rytų pakraščiuose. Per
vežant geležinkeliais kolonistų 
mantų nuleidžiama 80%, o va
žiuojant pačiam kolonistui su 
šeima — net 100% tarifų nor
mos.

Nepatenka. Spalių m., 7 d-, 
Valkininke buvo toks nuotikis*. 
Surinkti kaifuomfo'nėnj jaunuo
liai dainavo lietuvių ir gudų 
dainas. Tai lenkams labai nepa
tiko, ^Nežinia ar savo iniciaty
va ar kieno įsakytas žandaras 
ryžosi užginti nelenkiškas dar
nas dainuoti. Bet* jaunuoliai ne
paklausė. Tai tada šis lenkybės 
sergėtojas pradėjo* įkalbinę ji 
geruoju, kad girdi einant j len
kų kariuomenę nepriderą viso
kios “svetimos” dainos dainuo
ti.

pats Domas

sušuko visi 
lyg daugiau

Prūsų karininkas buvo be ga
lo patenkintas, Pranė, nežiūrint 
tėvo noro, nėjo iš kiemo. Ji vis 
laukia ateinant prancūzų- Bet

Iš prancūzų kalbos vertė

i “Tri milas

(Pabaiga)

A
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I užsiėmimo progos

NAUJIENOS, Chicago, ID. '
—

I užsiėmimo progos moterims, 
mOlutli HrO^r8S8S 8ITI8* Jungtinėse Valstybės? praktiš-

Moterų 
brošiūrėlę 
Progresas 
pa rodoma 
moterys

tuose Jungtinėse
Valstijose
* Iinl ..jBiuras nesenar išleido
užvardintą “Moterų i
Amatuose, 
ant kiek

kai neapribotos. Atmainos, ku
rios įvyksią įvairios) darbų ša
kose duoda darbo kaip daugi- 
nam'iti.s moterų ska -Vams, taip 
ir vyrams, ir ribos tarpe vyrų 
i>r moterų darbų nuolat mainosi 
ir dažnai nyksta. šie faktai 

kurioje priduoda daug svarbos tokiems 
Amerikos klausymams, kaip apsaugoti

nio) sąlygų nepripažindavo; vi
są laiką jie žmonėms skelbė, 
kad jie tuojaus sukels revoliu
ciją “visame pasaulyje;” lietu
viški bolševikai ir jų organai 
visą laiką šmeižė “Naujienas” 
kam jos rašo, kad yra kvaila 
kalba žmonėms pasakot, jog re
voliuciją galima sukelt (“užor- 
deriuot”) ir įvykint, kuomet są
lygas nepriaugę; visą laiką jie

s pradeda linkti prie dar- moteris industrijoj/ir kaip jas skelbė- kad dalyvavimas rinki- 
bų, kurie daug skiriasi nuo na-jal^v^e^b pašaukimų žvilg- — 
minių. Užsiima jos dabar in- .s^u. [FLlSf
dustrija, bizniu ir profesijomis.

Daugiau neg astuoni ir pusė 
milijonų moterų ir merginų už-1 
siėmė įvairiais darbais 1920 m. 
Prie naminio tarnavimo dirbo 
daugiau negu du milijonai. lu

Veidmainių politika
Žmonės veidmainiais vadina 

tuos gaivalus, kurie vienaip kal-
dustrijoje diibo du milijonai. A- 0 kitaip daro; arba, vienaip1
pie milijonas ir pusė dirbo ofi
suose, ir apie milijonas moterų 
užsiėmė agrikultūros darbais. 
Profesionalių moterų buvo koks 
milijonas. Mokytojos ir‘slau
gės buvo pirmoje vietoje,\ nors 
moterys buvo reprezentuotos 
beveik visose profesijose, kaip 
gydytojų, advokatų, rašytojų, 
redaktorių, ir panašiose darbo 
dhvose, kurios praeitose * gent- 
kartėse buvo užimtos vietik vy
rų.

šita sątrauka trumpai parodo 
moterų įvairius darbus, kuriais 
jos užsiima. Pažvelgus toliau, 
pamatysime kokios atmainos 
vystėsi jų darbuose, ir ant kurių 
remiasi jų dabartinės ir busimos 
progos. Tas labiausiai matomas 
darbuose, kuriais didesnė mote- 
ių dalis užsiimdavo. Per dau
geli metų, daugiau negu pusė 
visų dirbančių moterų užsiimda
vo moteriškais pašaukimais, 
kaip tarnaitėmis, siuvėjomis, 
skrybėlių išdirbėjomis. mokyto
jomis, stenografemis, muzikos 
mokytojomis, skalbėjomis, ir 
daug kitų. Kiti darbai, kaip 
pardavėjų, knygvedžių, ofiso 
darbininkių, tiktai paskutiniuo
se dešimt metų, pradėjo būti at
sižvelgiama kaipo tinkami mo
terims, lygiai taip kaip vyrams. 
Dvi gi upės, kurių dirbančių mo
terų skaičius pasiekė 50,000 
pirmu syk 1920 metais, tai pu- 
siau-prityrusios amatninkės ge
ležies ir plieno industrijose, ir 
valgio industrijose. Didžiausis 
skaičiaus didėjimas bile kokioje 
industrijoje zparodoma automo
biliu dirbtuvėse. Moterų skai
čius, kurios dirbo liejyklose, bu
vo 1,000 — arba du syk daugiau 
1920 metais negu 1910 metais.

Moterys vedėjos ir dirbtuvių 
prižiūrėtojos siekė tris ir pusę 
sykių daugiau ir moterų išdirbė
tų skaičius žymiai padidėjo. 
1920 metais buvo daugiau negu 
Ju ir pusė*sykių tiek moterų 
bankininkių, kiek buvo 1910 me
tais.

Nekuriu darbų grupėse Įvyko 
stebėtinos atmainos per paskuti
nius dešimts m£tų. Toms at
mainoms galim kaltinti — ne
paprastas karo aplinkybes, ly
giai kaip išsivystimą ir industri
jos specializavimą šiuo periodu. 
Didžiausis skaičiaus didėjimas 
buvo ofiso darbuose. Kaip tik 
karas paimdavo vyrus nuo tų 
darbų moterys užimdavo jų vie
las. Atrodo abejotina ar mote-

mano, o kitaip kalba. Reiškia- 
veidmainis visuomet tuos žmo
nes apgauna, kurie jam patiki.

Taigi čia noriu pastebėti tą 
faktą, kad bolševikų (ar “ko
munistų”) kalbėtojas tūlas Mi- 
zara nepersenai kalbėdamas 
Ro.ckford, 111. pasakė, ,kad esą 
La Follette (progresyvių kan
didatas į Suv. Valstybių prezi
dentus) stovis už didžiųjų tins
tu suardymą, o tas yra nuims 
nenaudinga — sako bolševikų 
kalbėtojas. Gi kuomet trustų 
niekas neardys, tai jie vis augs- 
ir išaugs (reiškia pribręs) iki 
to, Kad tada kils revoliucija!... 
Ar girdėjote kada tokį dalyką 
iš bolševikų lupų?

Kaip žinoma, čia Amerikoje 
trustai šiandien stovi išaugę 
aukščiau negu kurioje nors ki
toje šalyje, o dar jie turi augt, 
kad galėtų kilt revoliucija. Rei
škia, logiškai kalbant išeina, 
kad kitose šalyse (Europoje) 
ktir — sulig to kalbėtojo — 
“trustai’\-dą>i jięjšaiigę — maži- 
tai ten šiandien apie revoliuci
ją nė sapnuot negalima.

Taigi, dabar pažiūrėkime kaip 
bolševikai iki šiol elgėsi? Visi 
žino, kad iki šiol bolševikai jo
kių priaugimo (išsjvystymo-pri- 
brendimo iki tam tikro laips-

inuose ir parlamįent^ 
'“burzuažiškas išmislaš.” Šian
die gi jie jau pasakoja, kad tu
ri priaugti ‘trusįai,”‘ o tik ta
da revoliucija kils- šiandie jie 
patys jau stato savo kandidatus 
rinkimuose, lir dMiy+vauja Į(jdi- 
gu tik gauna progą) parlamen
tuose. Reiškia, šiandien jie 
patys “burzuažišku išmislu” 
naudojasi’... šitas liudija, kad 
bolševikai visą laiką, kuomet 
jie žmonėms pasakojo, kad tik 

j reikia prisirašyti prie jų parti-
jos- ir eit verst” valdžią, tai 
jie žmones veidmainiškai mul
kino. Daugelis lengvatikių 
jiems patikėjo, ką šiandien ir 
patys mato, kad buvo apgauti, 
nes bolševikų pasakos apie re
voliucijų sukėlimą buvo tuščios; 
ir visa tai, ką jie skelbė, nuėjo 
ant šuns uodegos. Jie nema
žai privirė smalos darbininkų 
tarpe ir suskaldė jų viebybę-jė- 
gas. Ir tokiu budu pasitarna-

vo kapitalistams. w
Toliaus, jie pasakojo žmo

nėms, kad ji® nori “bendro 
fronto.” Bet Štai pažiūrėkim® 
kuomet visa Amerikos progre- 
syvė visuomene — oi’ganizuoti 
darbininkai (kurie turi ręikšmę 
darbininkų judėjime) pastatė 
savo kandidatą į Suv. Valstybių 
prezidentus, tai bolševikai pa
statė ant balioto savo Fosteri, 
kad dar daugiau suskaldžius 
darbininkų balsus, ir tokiu ,bu- 
du davus progą laimėt kapita
listams. Ką tas reiškia, ar ne 
veidmainystę ?

Taigi, visi šitie faktai liudija, 
kad bolševikai yra veidmainių 
rolėje.

The Peoples F urniture 
Company Parduoda

Kimball Pijantis
. Už dirbtuvės kaina ant lengvų išmokėjimą ?-

lllllllllllllllilIMIUIIIt.lilIlI iiiUH-ill

PRANEŠIMAS'
Siuoini pranešame Chicagos lie

tuviams, o ypač Bridgoporlo apie- 
linkės, kad aptieka The New City 
Phannacy, 
S. Halsted 
naujų vielą

Naujoj vietoj galėsime suteikti 
dar goresnį patarnavimų, nes vais
tinė bus didesnė ir moderniškiau 
įrengia.

buvusi po num. 3327 
St., dabar persikėlė į 
3430 So. Halsted St.

iias jos įgijo tuo laiku.
Abelnai imant, aiškiai mato

ma, kad darbo progos moterims 
plečiasi- o ne koncentruojasi 
vientik ant tų pačių darbų iš 
movės įsteigtų. Tas faktas 
rškus, kuomet palyginama su 
įvykusiomis atmainomis vj/rų 
biriuose. Nei vieno nestebina 
iižinoti, kad vyrų skaičius su- 
nažėjo, o moterų, padidėjo kai- 
•o kierkomis krautuvėse, mo-

tujomis, ir stenografėmis. To 
reikia pasitikėti. Vienok, nė- 

i labai aišku kodėl vyrų skal
ius nežinosi tarpe aktorių, ra- 
\ toių, redaktorių ir reporterių, 

> moteris dauginosi tose«profe-
i. Tuom pat sykiu mote
li) uzykės ir artistes maži- 

profesijose
i naši. Kas labiausia; stėn
ai faktas, kad vyrai ir tar- 
pasidaugino tūkstančiais, 

1910 iki 1920 m., o moterų
baldaus mažėjimas t Be kle- 
u-e siekia šimtus tūkstančių.

Dabartiniu laiku atrodo, kad

y
įasi, o vyrai tose

uu

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

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

Cicero Utaminko vakare 
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6787

The New City Pharmacy
•s John Malakauskas, sav, 

3430 S, Halsted St., Chicago, III.

ėniytojas.

Žinomas Chlorine Gydymas

Grojikliai Kimball Pijąnai apkainuoti šeip:
STYLE 46

$775
STYLE 45 '

$675

Suteikiamas pas Illinois Healtli 
Bureau, State St. (Capital Bldg.) 
Ruoni M421, nuo paprastų ir chro
niškų slogų, Pharingitis, LARYNGI* 
TIS ir BRONCHITIS.

Chlorine gydymas kaip yra tei
kiamas viršininkų per Chemical 
VVarfare Service dėl tuksiančių li
gonių VVašhington, D. C. įskaitant 

didelius • žmones kaip pre* 
zldtnita.s Coolidge, karo sekreto
rius Weeks ir t. t. Daugely atsiti
kimų vienas gydymas suteikia pa
sekmes. šita Klinika yra lygiui dėl 
bčdny ir turtingų. JųgjiAfai moką 
tiktai mažų dalj'uz. gydymų.

Kitę^igos pasekmingai 
į e gydomos

Kraujo ir odos ligos, inkstų ir 
pūslės, reumatizmo. Ar jus esate 
išgydytas iš jūsų užsisenėjusių li
gų? Specialis departmentąs, , yra 
atidarytas dėl chronišką '/jigpliių: 
vyrų ir moterų. LigoniaFtnoka tik
tai už čiepus, Serinn ir Gyduoles. 
DAKTARUI NEREIKIA MOKĖTI.

Kraujo ir šlapume egzaminacU 
ja tiktai $L

Valandos nuo 10 ryto iki 7 va!, 
vakare. Nedčlioj nuo 10 iki 1 vai# 
dienų.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU R°om 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yords 4681

STYLE 44
$595

> ' . »Turime daugybę kitokių išdirbysčių Grojiklių
Pijanų už sekančias kainas:

$245.0(1, $285.00, $300.00, $395.00, $425.00, $495.00
už kuriuos kitur turėtumėt dvigubai mokėti

Jau pasibaigė išvažiavimai, ajeiiia šaltas oras ir ilgi vakarai, 
verčianti kiekvieną ješkoti ramumo savo namuose, kad’ sulaikius 
jūsų šeimyną jūsų namuose, nupirkite jam KlJ^BALIj Grojiklį 
Pijaną — pripildykit jūsų namus pilnus džiaugstgd ir'linksmybės.

Ateikite į musų krautuves ir pasiskirkite) KIMBALL.
Įmokėkite tik mažą dalelę — o liekančius imkite 2-3 metus 

laiko apmokėti.

Krautuvės atdaros vakarais.

vienam balsuiGražiausios Stasio Šimkaus dainos

TURNER BROS. CLOTHING CO.

SIUTAI
Tamstos vaistai yra. kaip

$33.50 iki $57.50

•>

Kuppenheimer, Hart Schaffner Mara, 
Stratford, Fashion Park ir t. t.

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaus kaip 
per , Penkiasdešimts metu;

Gydo’kosuli, šalti, katara, 
viddriu ir žarnų pągędijma ir 
kitoniškus k atari mus sto
vius. ' ' i .|fi

Parsiduoda visur
Tabletuose ir kaip sky stimas

KUOMETniAmn 
ARTINASI^ I Clll d

Ar jus esate prisirengę sutikti šaltą orą su šil
tais rūbais. Kad išvengus ligos ir nemalonu
mo, nelaukite nieko, nęs sezonas yra biskį pa
sivėlinęs. Išrodo, kad mes daugiau nebeturė
sime šiltiį orą. Rytoj taipgi bus šalta.

Todėl pirkite jūsų žieminį overkautą ir siutą 
didžiausiame rūbų centre pas

Galit būti tikras, kad' čia jus gausite geriau
sius vyrų rubus pigiau kaip kitur.

Musų rūbai yra padaryti tokių žinomų išdirbė- 
jų kaip

Mes parduodame juos nuo $10 iki $15 pigiau 
negu vidurmiesčio krautuvėse.

OVERKAUTAI
pasiūti iš importuoto materijolo, iš Vo
kietijos ir Austrijos verti po $65 už

$47.50
verti $75 už

$57.50
Kiti overkautai nuo $30 iki $85

VAIKŲ OVERKAUTAI nuo $12.50 iki $25.50

su 2 kelnėmis, visokių spalvų ir stylių I / 
suaugusiems ir jauniems vyrams, nuo

T™ BROS. CLOTHING [0
S. VV. Corner Roosevelt andHalsted St.

4177-83 Archer Avė
Brighton Parke

1922-32 So. Halsted St
18tos gatves Kolionijoje. Buk ųiandagus", neduok progos iš

sivystyti ligai. Tankiai šaltis pa
gauna, skauda galvą, užkietėjimas 
vidurių, silpnos akys, nervuotas, 
jaučiasi sustingęs, reumatiški skau
dėjimai ir t. t. Nuo tokių apsireiš
kimų reikia būt atsargus ir atei
tyj padaro daug blogo.
Šiandie jum yra reikalinga pasi
matyt su chiropraktoriu ir buk 
sveikas.

Dr C Yucius, D G., Ph. C. 
2159 — 21st St. ir Leavitt, Chicago 
Vai. nuo 10 iki 1; 5 iki 8 vai. vak.

Telefonas Roosevelt 8135 
Rezidencija Brunswick 4887

Pamylėjau vakar, 
* .. Vai varge, varge ir

Vai putė, putė.
Tik 75 centai.

’ GAUK ’ NAUJIENOSE, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

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

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

4204 Archer Avė., Chicago, ,'flL 
Brighton Park, 2-rų lubų, Rumšas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 įdėtų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
NedSldieniais nuo 9 iki 12 ipietų.

Telephone Lafayette 4543

Dykai! Dovana! Dykai!
Katrie padarys kontrakto dėl suvedimo elektros šviesos j namus 

prieš Kalėdas, tai gaus dykąi elekt-* 
ros šviesas (eleetrie autfit) dėl cg- 
lūkės. Darbų atlieku greitai, gerai 

už prieinamų prekę. /
A, L. GOS(TEWICZ 

Licensed Contractior)
5109 W. 30th St., Cicero, 111. <

Phone Cicero 3542

ir verti daug daugiaą negv 
jus prašot". / x

James Pearson,



NAUJIENOS, Chicago, m.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Manoma, kad katė kuri buvo 
pripratusi gulėti lopšyje, nustū
mė antklodę ant kūdikio Patri- 
cia Czajkowski, 1511 Victoria 
St., North Chicago, galvos ir kū
dikis nutroško.

“"T------  --------„

Įvairenybės
Kinų siena.

šeštadienis, Lapkr. 8, 1924

Tas oro pranašas
Sugryžo iš Europos ir atnešė 

šaltį

Stephen Sobisko, 17 r., 855 N. 
Paulina St., liko pašautas ir sun
kiai sužeistas policisto, kada jis 
bandė apiplėšti garadžių prie 
2227 Walton St. Kitas vaikėzas 
liko suimtas, o trečias pabėgo.

Vyriausias Chicagos oro bur
tininkas, kuris sėdi viršūnėje fe
deralinio triobėsio ir buria kokį 
orą duoti Chicagai, profesorius 
Cox, vakar sugryžo iš Europos 
ir atnešė i Chicago šaltą orą. 
Visą rudenį, kada jo nebuvo 
Chicagoje, mes turėjome labai 
gražy orą, o paskutines kelias 
dienas ir visai šilta buvo. Bet 
nespėjo jis kojos įkelti Chica- 
gon, kaip urnai atšalo: dar va
kar ryte buvo gražu ir šilta, o 
už valandos jau putė šaltas vė
jas, dar už valandos ir visai at
šalo. O šiandie busią dar šal
čiau.

Tas oro burtininkas lankėsi 
šiltesnėse Europos šalyse, kaip 
Ispanijoj, Francijoj, Italijoj. Bet 
jis teisinasi, kad jis nekaltas dėl 
šalto dro. Esą šaltis atėjo iš va
karų, o jis sugryžo iš rytu, šal
tis vakaruose tiek didelis yra 
kad vietomis, net Sioux City, Ta., 
sniego yra. Tečiaus jis ramina, 
kad rytoj busią šilčiau.

Kadangi Jarob-Vitz, 1368 No. 
Robey St., areštavo kelius vai
kus, kurie darė jam žalos “raga
nų naktį,” vaikai atkeršijo padė
dami bombą prie jo sankrovos 
durų. Bomba betgi mažai nuo
stolių padarė.

Willow Springs miške liko į-' 
taisyta didelė vieta bizonams 
ganytis ir jau gauta iš Yellow- 
stone parko 10 bizonų (buffalo). 
Sausio mėnesy bus gauta taip
jau banda briedžių.

Paul N. Laikritz, 29 E. Madi- 
son St., brangmenį pardavėjas, 
tapo pašauktas telefonu Į St. 
Luke ligoninę. Nuvykęs ten jis 
sužinojo, kad jis tapo prigimtas, 
nes niekas iš ligoninės jo bešau
kė. Sugryžęs savo sankrovon 
jis pasigedo už $35,000 brang- 
menų, kurie buvo jo'seife. Kaip 
pavogta tas brangmenis, niekas 
negali atspėti, nes- tuo laiku san
krovoje visą laiką buvo patar
nautoja.

Daug kas yra girdėjęs apie 
vadinamąją Kinų sieną. Šiais 
laikais tą sieną patys kinai ėmė 
ardyti, nes. iš atardytų plytų 
galima statyti namų. Bet pra
eis dar labai daug metų, kol ši
ta visa didžiulė siena bus išar
dyta.

Ji turi ilgumo apie 3,000 kilo
metrų ; storumo paliai žemę 7,5 
metro, viršui — 4,5 metro. Sie
nos aukštumas ne visur vieno
das — nuo 4,5 ligi 9 metrų. Per 
kokią 100 žingsnių yra padaryti 
sargyboms bokštai, kurių buvo 
apie 20,0(M>. Yra išskaičiuota, 
kad Kinų siena turi daugiau 
plytų, negu visos Anglijos na
mai- z '

Senovės kronikos praneša, 
kad Kinų imperatorius IIiuan-Ti 
buvo pradėjęs statydinti šią sie
ną 200 metų prieš Kristaus gi
mimą. Buvo pašaukta staty
mo darban 300,000 kareivių ir 
kuone visi kaliniai, kurių labai 
daug tais laikais buvę. Tuomet 
kinai manė, kad šita siena galė
sianti apsaugoti valstybę nuo 
priešų. A. K-tis

[“•T.”]

Tikrais Pinigais Pirkinio
IŠPARDAVIMAS

* * '
Mes pirkome už $15,000 vertės čeverykų ir sliperių iš 2 išdirbysčių Bostone, vė
liausių stylių už pusė kainos. Ir mes padėjome visus tuos gražius čeveryktis ir 
sliperius parodymui j musų langus, aiškiai pažymėdami y2 kainos kiek jie 
yra verti. 7

Maloniai kviečiame jumis atsilankyti j musą krautuvę ir pažiūrėti musu languose ką mes jums pasiūlome.

ŠTAI KELETAS MUSŲ TIKRŲ SPECIALŲ

GRAIKŲ KERŠTAS

Nušovė graiką, nušavusį 
jų “karalių.

Užpereitą naktį einant iš Con- 
stitution kavinės, 733 So. Hals- 
ted St., likosi nušautas Angelo 
Barba s.

Barbas yra rastas kaltas nu
žudyme kiek laiko atgal “Kara
liaus Jurgio’’ Cherokas, kuris 
skaitėsi visų graiku gemblerių 
karalium.

šaudymas paėjo iš Athenų 
kavinės, 738 So. Halsted St., ku
ri ir priklausė “Karaliui Jur
giui.’’ šovikas paleido daugybę 
šūvių, kūnų tik 11 pataikė Bar
bąs ir jis sukrito rflirtinai#pašau
tas. Kitos kulkos nepataikė ir 
suvarstė Constitution kavinės 
langus.

Tečiaus nežiūrint suvarytų 11 
kulkų, Barbas dar ilgai gyveno 
ir Įstengė pasipasakoti kaip bu
vo. Mirė jis tik vakar po piet.

Policija padarė puolimą ant 
Athenų kavinės, iš kurios buvo 
šaudoma ir areštavo ten 30 vy
lu ir 5 moteris.

Mrs. Ruth Green, 19 m., 3001 
Central Park Avė., pusantrų me
tų atgal apsivedė su gatvekarių 
konduktorium, kuris ją mušda
vęs kasdien. Užvakar ji nebe- 
pakęsdama to mušimo bandė nu- 
sinuodinti, bet veikiausia pa
sveiks.

šiandie perskils per Chicago 
aeroplanas Chicago, kuris daly
vavo kelionėje apie pasaulį, bet 
Chicagoje nesustos delei stokos 
vietos sustojimui. Chicagiečiai 
bando tą aeroplaną gauti ir pa
talpinti muzejuje, bet veikiausia 
negaus.

Miesto teisėju tapo pirmą kar
tą išrinktas negras, Albert Bal- 
ley George. Jis veikiausia bus 
paskirtas- Wabash Avė. policijos 
teisman, kur daugiausia negrų 
bylos ir būna nagrinėjamos.

Mrs. Julia Sabo, 38 m., 10038 
Avė. M, South Chicago- dėl ne
žinomos priežasties nusitroški- 
no gasu.

GULBRANSEN

Registruojanti PiAnai 
Išgirsk ir pamatyk musų 

krautuvėje.

mergaičių nauji Dixie Tie

MOTERIS UŽMUŠTA

Gryžtant iš smagios “party,” 
Grand Avė., netoli \Volf kelio, 
automobilius apvirto ir Mrs. 
Constance Peterson, 20 m.. 2028 
Lane Ct., liko užmušta, ir du vy
rai sužeisti, bet kiti buvę auto
mobily išliko sveiki. Automobi
lius turbūt paslydo, nušoko nuo 
kelio, įvažiavo j griovį ir apvir
to. Kelias nesenai buvo aliejuo
tas ir dar slidus.

Didelis sumišimas kilo doros 
teisme, kur Ruth Beale 17 m., 
bandė nušauti Wilber Carr ir pa
leido šešis šuvius. Jie abu yra 
negrai ir buvo kaltinami t#irka- 
vime. Ruth nfotina kaltino, kad 
Carr nors yra vedęs, bet per dve
jetą metų gyveno su jos dukte- 
re.

Sportas
, ■ * *

RISTYNĖMS BESIARTINANT

DU VAIKAI UŽMUŠTI

Jimniy Sculio, 11 m., 1106 So. 
Morgan St. Ernest Menard, 12 
m., 3822 \Vilton St., liko užmuš
ti automobilių vakar.

Smulkios Žinios
81 Chicagos firmos, kuriose 

dirba lankantys vakarinę North- 
vestern Universitetą prekybos 
studentai sudėjo $199-500 pabu- 
davojimui naujo namo prekybos 
mokyklai. Bet firmos neskelbia 
savo vardų.

....Oro pranašas sako, kad po ke
lių šiltų dienų, šiandie busią šal
čiau, o rytoj dar šalčiau — arti 
užšalimo.

Stephen Zielazny, 17 m., 939 
North Leavitt St., bandė sustab
dyti peštynes tarp jo dviejų 
draugų ir liko pašautas, šovi
kas Martin Grossman liko areš
tuotas.

Požėlos-Bancevičiaus ristynės 
jau čia pat. Prie ristynių ren
giamasi didžiausiu stropumai. 
“Drapiežnas dzūkas” deda pa
stangų atsigriebti.

“Pereitą metą,” sako jis, “aš 
suklydau. Maniau, kad Požėla 
toks jau čempionas, kaip ir kiti 
atvažiavusieji grinoriai. Greko- 
romanų stiliunų jis mane pagul
dė. Bet dabar mudu risivos a- 
merikoniškai — “catch-as-catch 
can.” Ir aš jam parodysiu, kad 
su manim juokų krėsti negali
ma.”

“Drapiežnas dzūkas” kas dien 
treniruojasi su geriausiais risti- 
kais. Užvakar jis treniravosi 
su Talaber, vidutinio svorio pa
saulio čempionu.

Hans Steinke ir gi rengiasi 
parodyti savo milžinišką spėką 
ir sukratyti airiui kaulus. Bus 
progos pamatyti, kaip milžinai 
tąsosi.

Isitėmykyte, kad tos nepapra
stai {domios ristynės įvyks lap
kričio 14 d. “Mildos” didžiaja
me teatre. —<Rep.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausįjį pašt$ 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertisec 
Mindo w” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy 
mėta. Laiškus paštas laiko til 
keturiolika dienų nuo paskelbi 
mo.

501 Baronas Kazimeras
507 Bukauskas .1
511 Edanausikas Eva
51 i Galvanauskas Antanina
517 Gružauskas Frau
520 Jozas Capas
527 Labanauckas M i kolas
533 Mikšy s S P
536 Papūga 'Mike
541 Sabutaitis John
548 Sovis Tomas
551 Slovvinskiene Marta
556 Vildžius Leos

TRIGUBOS PASEKMES 
DIDELIŲ TRUBELIŲ

Maža žiurkytė įsimaišė į 
mašinas Central Electric 
dirbtuvėj, Lille, Francijoj, 
nesenai, iš priežasties trum
po Circuit. Žiurkytė tapo su
deginta į pelenus, turbina 
užsidegė ir didelė dalis tos 
didelės dirbtuvės liko sunai
kinta. Padarė nuostolių $20,- 
000. Daugelis žmonių mano, 
kad užkietiejimas vidurių 
yra . tiktai mažas nesmagu
mas. Jie sako: “Aš nuo to 
pasveiksiu”. Bet jie daro di
delę klaidą, nes tas, kad ir 
mažas trubelis labai tankiai 
gali pagaminti labai didelę 
ligą. Užkietiejimas vidurių 
turi būti prašalintas be jo
kio atidėliojimo, Trinerio 
Kartusis Vynas yra viena
tinė gyduolė šiam dalykui. 
Jis išvalo žarnas, pagamina 
normalį veikimą virškinimo 
organų ir prašalina pavojų. 
Trinerio Kartusis Vynas yra 
labai geras atnaujintojas 
skilvio toniko. “Atsiųskite 
man vieną tuziną Trinerio 
Karčiojo Vyno!” Rašo Mr. 
Mike Lankovich iš Gumbo 
Mine, Kennicott, Alaska, sa
vo laiške kuris buvo mums 
pasiųstas spalio 7 dieną ir 
atėjo Chicagon į tris savai
tes. Jus galite gauti pas vi
sus geresnius aptiekorius ir 
pardavinėtojus. Trinerio Li- 
nimentas nuo reumatizmo 
ir neuralgijos ir Trinerio 
Cough Sedątive nuo slogų. 
Jei jus negalite jų gauti sa
vo apielinkėj, rašykit pas 
Joseph Triner Company, 
Chicago, III.

Moterų ir priaugančiu 
patentuotos kumehiko ir užiuko skuros arba nauji 
lengvi tan, rankomis siūti ir pilnai $3.35 
skuriniai, verti .$5.85, specialiai už
Puikiausi moterų velvet slipcriai, paprasti pumps 
arba gražiais užvarstymais, augštomis arba žemo
mis kulnimis, rankomis siūti, vėliausių 
stylių, verti <$6.85, specialiai po $3.65

Vyrų rankomis siūti čevcrykai ir slipcriai, juodos ir 
patentuotos veršiuko skuros ir Rusijos veršiukų sku
jos, visi skuriniai, kiekviena pora garan- $3.50 
tuota, verti 6.85, specialiai po ąlV«vV
Vaikų ir mergaičių mokykloms čeverykai, juodi ir 
rudi, gerai pasiūti, visi tikros skuros, visokių mie
lų, verti .$4.00, šiame išpardavime $2.35 
Specialiai už

*Mos turime dar daugiau čeverykų, taip pat pažy
mėtomis kainomis, bet nėra vietos čia viską pami
nėti, mes tik norime, kad jus ateitumėt į musų krau
tuvę ir pažiūrėtumėt, kiek mes galime jums sutau
pyti pinigų.
Mes turime pilną pasirinkimą gražių čeverykų ir 
sliperių ekstra mierų dėl storų moterų.
Šiame išpardavime mes duosime dykai vyrams ir 
moterims šilkines pančiakas su kiekviehu pirkiniu. 
Del vaikų mes duosime paišiukų bakselius dykai su 
kiekvienu pirkiniu. u> v.
Krautuvė yra atdara vakarais ir nedėlįoj iki 6 v. v.

Jos. F. Bud r ik
3343 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

F. A. BUKAUSKAS
Vienintelis lietuvis auksorius 

Boselande.

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
Mano krautuvė yra pripildy

ta puikiausiu ir naujausios ma
dos (avoru. deimantų, perlų, ka
rolių, aukso žiedų ir laikrodė
lių.

10823 S. Michigan Avė.
Tel. Pullman 6995

1341 SOUTH HALSTED ST

Lietuvon ant
* /* . - 4 '

KALĖDŲ
f

<

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 
iskalno užsitikrinti sau sugrįžimą.

NAUJIENŲ KALĖDINE Ekskursija važiuoja didžiau
siu U. S. Laivu

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

s

.... 1 >
Phone Boulevard 9641

A. KAIRIS
Murinimo ir budavojimo gerieralis 

•KONTRAKTORIUS
3352 S’o. Halsted St., 

Namai 3356 Lowe Avė.
................ ........... Į II , ■ '

UŽSISAKYK IT 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 St. Chicago, III.

Depf. 2.

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi dideli smagumą 
pats sau, savo giminėm■ ir drau
gams su kuriais susiraiiniji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatnlausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidtmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str^ 

Chicago, III.

‘au atėjo Kultūros 
No. 9.1 

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

Pinigai
į ■

Bridgeporto

LIETUVA
per

NAUJIENAS |
’ 3210 So. Halsted St., i

Tel. Boulevard 9663. i
V I



šeštadienis, Lapkr. 8, 1924 NAUJIENOS, CHcagS, ffl.

Lietuvių Rateliuose.
Tend žiu lyte ir Jakavičaitė 

puikios aktorės
■" - 1 <'»*■■■ ;

Turiu pasmerkt) Naujienų ‘Ti
tą Tacitą” neturint- tacitiškų 
prievolių, o dar labiau esant sve
timu panelei Alelpomenei...

Priešingai “Titui Tacitui,” man 
kaip tik metėsi domėn-tai, kad 
ponas Vaičkus turi pastebėtinai 
puikią taiką pavejančiuose as- 
nenyse panelių Tendžiulytės ir 
Jakavičaitės. Jos abidvi savo ta
lento skalę ir miklią.lošimb tech
niką labai intikinančiai parodė, 
ypač paskutiniame to vakaro 
veikalelyje “Gaila Ūsų.” šita
me lošime jose nebuvo nieko 
“amatoriško” Jos lošė kaipo 
tikros savo dailės žinovės — ar
tistės. Jos yra tikros artistės. 
Man rodos, kad jos be galo daug 
malonumo galėtų suteikti savo 
lošimu, jeigu turėtų progos pa
sirodyt kokiame didesniame 
veikale, kur reiktų joms išvysty
ti visą savo artistinę pajiegą. 
Tokia proga joms turėtų būti 
suteikta. .

Pirmas pono Vaičkaus ir jo 
trupės pasirodymas.-. Chicagoje 
reikia skaityti tik bandytiniu. 
Trijuose veikalėliuose “t’ietro 
Caruso,” “Susimildamas” ir 
‘Gaila Ūsų” ir p. Vaičkus ir jo 
artistės p-lės Tendžiulytė ii; Ja
kavičaitė mums tik davė, suges
tiją to, ką jie galėtu- ^parodyti 
goresniuose veikaluose, < Taigi 
sakau: ponui Vaičkui- reikėtų 
Chicagoje pastatyti scenoje bęjit 
vieną dideli veikalą, o gal ir ke
lis. To reikia ir aktorių ir žiūro
vų naudai. Aktoriai ir ypač ak
torės galėtų savo talentui duoti 
progos pasirodyti, o mes, publi
ka, turėtume progos tildai pasi
džiaugti augštu savo aktorių to
bulumu ii turėti valandą tikro 
aistetinio malonumo.

—Kl. J.

Bridgeportas

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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
dėsi! užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę. '

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St, 

Chicago, 111.

DRAUGIŠKA VAKARIENĖ
Lietuvos Socialdemokratų Rėmėjų 

Fondas rengia 'draugišką vakarienę, 
kuri Įvyks subatoj, lapkričio 8, 1924, 
Mildos svetainėje, 3244 S. Halsted St., 
2 lubos, 8 vai. vakare. ' Bus •'puikus 
programas: dainos ir muzika. Tikie- 
tus iš kaulo nusipirksite Naujienose, 

<1739 S. Halsted St. ir Aušros Kny
gyne, 3210 S. Halsted St. Kviečia vi
sus atsilankyti. — Rengėjai.

RACINE, WIS. — Lietuvių Dramos 
Kliubas ruošia maskaradų balių, lap
kričio (Nov.( 8 d., 8 v. v. Tumei' 
Hali, kuri randasi prie Hubbard ir 
Lincoln gatvių*. Maskuotiems sve
čiams duos dovanas pagal jų Įvairu
mą ir vertybę. Visus iš apielinkių 
ir vietinius lietuvius širdingai kviečia
me dalyvauti, šokiai tęsis iki 1 vai. 
lyto. — Rengėjai.

Visi netrinti gauti “Naujienas’’ 
kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
narmts, .praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo' 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šilą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
gyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
smogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
'Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar- 
oą paduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

( hieagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, lapkričio 9 d., 
Związek Polek svetainėje, 1315 N. 
Ashland Avė. Nariai malonėkite su
sirinkt laiku, turėsite nomimiot valdy
tą ant kitų metų.

— X. saikus, rašt.

Draugystė Lietuvos Dukterų turės 
.savo susirinkimą nedėlioj, lapkr. 9, 1 
vai. po piet, Mark VVhite Sųuare sa
lėj. Narės visos kviečiamos susirink
ti, nes bus daug svarbių reikalų, 
skaitymas konstitucijos ptc.

Nut. rašt. E. .loza'tienč.

PRANEŠIMAI
Si mano Daukanto Draugystės na-

Į VAIRUS SKELBIMAI SIŪLYMAI KAMBARiy REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
STOGDENGYSTfi

riams! — Visi nariai privalo daly vau- Jūsų stogų prakiurimas užtaipom^s 
ti surengtam baliuje, lapkričio 9 d., ir garantuojamas už $4. -Automobilių

Mildos svet. trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Įstaigą 84 metų senumo. Di- 
i.. 8tOgų dengimo

įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbinirfkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., .3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

sekmadienio vakare.
(kampas 32 ir Halsted St.). Turite linkėj. L .. 
nepamiršti atsivesti ir savo draugus, j džiaugia ir geriausia 
nes nauji draugai ant to baliaus bus ‘ ‘
priimami be įstojimo mokesties.

— Valdyba.

Hridgeport. — Draugystė Teisy
bės Mylėtojų laikys susirinkimą 
sekmadieny, lapkričio 9 d,, 1 vai. 
dieną, Mark White Sųuare svet., 
ant 29-tos ir So. Halsted gt. Atsi
lankymas kiekvieno nario yra bū
tinai reikalingas todėl, kad bus 
daug svarbių reikalų dėl aptarimo.

—Raštininkas.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos Kliubo mėnesinis susi
rinkimas įvyks sekmadieny, lapkr. 
9 d., 1:30 vai. po pietų, Mildos
svetainėj. 3112 S. Halsted St. Drau
gai atsilankykit skaitlingai, nes 
bus visiems smagu išgirsti pereito 
baliaus pasekmes. Nepamirškite 
naujų narių atsivesti, nes nupigin
tas įstojimas baigsis gruodžio mė
nesy. —Užrašų Raštininkas.

Pabaigtuvių repeticijos įvyks and 
madieny, lapkričio i0 d., M:. Dun
dulienės bule, 1258 N. Wood Si, 
Visi lošėjai malonėkite susirinkti 
lonėkile susirinkti ; p(.i antyl 
kai 8 vai. vakaro. —Komitetas.

Rudeninis balius, rengiamas Dar
bininkų Lietuvių Sąjungos^ atsibus 
nedėlioj, lapkr. t) d., Dievo Apveiz- 
dos parap. svetainėj, kampus 18-os 
ir Union 
re.

. Pradžia 6 vai. vaka- 
—Komitetas.

PRANEŠIMAS MOTERIMS!

Parsiduoda vilnonės gijos nėri
niams, kaina 4 oz matka: 25c., 28c., 
35e., 40c. ir 50c. Matškonios gijos 
mezginiams ir siuviniams 1000 yar- 
dų, kaina: 10c., 15c., 20C.J. 25c. ir 
45c. Nepraleiskit šios progas, nes 
yra geras tąvoras. Parsiduoda vil
nonės skiautės dėl vaikų ir mergai
čių už pigią kainą. Atdara kasdien 
ir vakarais, nedėlioms po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIA 
504 Wpst 33rd St.,

1 lubos frontas , „ .
■■■■ '■ ..... ........u i.l ■■ Iii.k wmiw l.i.ii"Į'l>~

IŠRENDtVOJIMIII
PUIKUS f|atas apt rendos, 6 rui

mai vėliausios manote įtaisymas, švie? 
sus ruimai; kampinis namas, karštu 
vandeniu apšildomas. Randasi ant 
kampo 40 St.

4001 Map)ewood Avė.
Savininką galima matyti visada. '

ANT RENDOS' bekenie su 
pečiais, yra daug vietos.

šaukite Lawndaic 4621.

9

Dr-stė Alponso laikys savo 
susirinkimą nedėlioj, lapkričio 9 
dieną. Visi nąriai malonėkite' ’ su
sirinkti skaitlingai, nes bus rin
kimas darbininkų ant baliaus, kurs 
įvyks .subatoj, lapkričio; 29: d. Visi 
nariai būtinai turės pribūti j' ‘su
sirinkimą ir balių; priešingam at
sitikime .— busite nubauštif 

Pranas Valančius, init. rast.

Dr-ja šv. Agotds Mot. ir ^Merg> 
ant Town of laike malbnėkite atsir 
lankyti visos, kurioms išpuola gan* 
t i dovaną už išbuvimą dešimt mėf 
tų, nes bus įduodamos dovanos lai
ke baliaus, kuris atsibus lapkr. 8 
dieną, 7 vai. vakare, J.Žalanlauskio.
svet., 1501 S. Ilermitage Avė. Ku- . .
rios turite paėmusias tikietus par-1 ANT RENDOS flatas 6 ruimų* 
davinėjimui. malonėkite sugrąžinti anį pirmu lulMJ. 
laike baliaus. —Komitetas.

k LIETUVIŠKAS MOTELIS naujai 
įtaisytas, su glektrpą šritaponts, ge
riausia vieta dėl dartuainkų apsigy
venti, vyrams arba moterims; su val
giu arba b« valgio, $3 ir $4, $8 į 
savaitę sų valgiu.

PCTER GADEIKO,
160,6 So. Halsted St.

R—-I ■ • ''-K— —R ■> 'F- T*

RUIMAS rendai vienam ar 
dviem vyram. Gm vieta dėl gy
venimo.

Kreipkitės:
910 W. 32nd 8t.

2 lubos
..i , >ri i i.

RENDAI kambaris dėl dviejų , . _
vyrų arba dėl vieno, arba dal, žmogum. At
merginų. Kambaris šildomas, ar kaukite greitai nuo 9 vai. H yy

VYRU
REIKIA DARBININKŲ VYRŲ

Reikalaujame keletas gerų, iš* 
tikimų, vyrų dirbti su mumis 
keletą valandų kasdieną* w4)a 
keletą dienų kas savąitč.

Jus galite atlikti š| darbą la
bai JengvaL be atsitraukimo nuo 
dabartinio jūsų užsiėmimo. Uk 
bai geras pelnai Puikus paki
limas gyvenime. Geriausia pro
ga išsiauklėjimui savęs užsiėmi
me prekybos reikalais ir likti 
sau ir publikai gerbiamu,

EXTRA BARGENAS
Parduosiu ai'ba mainysiu ant na

mo ar iotė grdsernf ir visokių 
smulkmenų krautuvę. Vieta sena, 
išdirbtas biznis; 4 kambariai gyvenimui. ’

3443 S. Auburn Avė,

PARDAVIMUI 
pHęrro studio 

Modemiška Studio pardavimui, 
uis gerbti išdirptas. " Dienos ir 
tvos Šviesos. hArti Chicagos. 
davimo priežastis' — lt£a.

Kręipkitės-4 ' *

1#9 Sp. HaJsUd St,, Box 592
>•»«» ----------------

; PARDAVIMUI saldainių krau
tuvėj tabako ir visokių smulkių 
daiktų. Biznis išdirbtas. Prie
žastį patirsite ant.

10701 So. Statė St.

Biz- 
elek- 
Par-

ANT RENDOS' Ratas 6 kamba
rių, 2 lubos, karštu vandeniu šil
domas; vendą ‘

•1601 S. Richniond St.
Atsišaųkit 4532 S. Ilermitage «Ave.<-

■’ 3 lubos. 4 
_____ __ '..............................t . V1___

RENDON storas* 1314 So. 48 
Avė-, Cicero, šotras tinkamas 
dėl visokio biznio. Renda pigi, 
savininkas ant 3 lubų.

Elektra, gasas

vąlgip ar be valgio, ant 1 
lubų.' / i

4430 So. Mozart St.

PAREN1>AV(H.U kambarį vaiki- 
p.bi ar* merginai. 'Kanibarys apšil- 
dodias. Pat’ogĮi yj^ta dėl gyvenimo, 
nes tik vibpąsv blokas iki Archer 
AVe. strytkarių ir restorano.

Atsišaukite ant 2 hjbų.
3024 VV. 41'st Place.

KAMBARYS ant rendos vie
nam ar dviem vaikinam ar mer
ginom. 1

Atsišaukite:
2534 W. 46th PI.

RENDAI kambarys, šviesus ir 
švarus, dėl vieno ar dviejų .vaiki
nų. Kambarys su yjsais parajAu- 
iriajs. Gailina matyti vakarais. ;

55^2 S. Het'tnitage Avef '
> t , 4 2 lubp^ p.,-;, ,!

F ' ' > 1 i i < ► r » 'r

BENIAI kairibar^s del\vyrų 
ar merginų, ant 2 labų iš užpa
kalio,. v & ' ‘ ’

., 3354 So. Halsted.St.
----n-----

----------- '"T ' •
ta Bei l’MUM įietį? Utarninko 
vakataia: nuo 8 vakare. 
Klauskite: -

^ADAM/MARKU^^'^ 
tietiivių Skyriaus vedėjo

i R«Xtn 849, 
Fhsf National Bank Bldg.

68 W. Monroe St.
Chieaga, BĮ.

BABHER1AI, čia yra proga įsi
gyti 'rferą biznį. Parsiduoda 2 krės- 
ių. barbernė pigiai arba mainysiu 
ant automobilio ar loto. Pardavi
mo priežastis — nesu patyręs to 
amato.

Barbeniė 3633 S. Wallace Si.
Savininkas 3231' S. Union Avė.

Tel. Boulevard 7931

REIKALINGAS flat jenitoriaus 
pagelbininkas, |uri suprasti visą 
lanitoriąus darbą. Unijos mokestis. 
I\iri būt nevedęs. Duosiu ruimą ir 
valgį.

F. LOKIS, 
11139 S. Vemęn Avie.

Imkit Cottage Grove Ayeu (kartis iki 
1|1 St. eikit 1 |>Jo|įą v vukarus ir 

bloko į. pietuš '

PARSIDUODA labai,geroj vietoj 
bučernė. Lietuvių ir ki,tų tautų 
apgyventa ir išdirbtą,\jeta. Parda
vimo priežastis Vath'rit ant vietos.

NAUJIENŲ SKYRIUS 
z 3210 S. Tfalsted St.

No 177.

‘ REIKIA aalesmanų. Mes turime 
gerų vietų dėl energingų ir ambitin- 
gų vyrų; pageidaujama, tokių kurie 
turėjo pardavinėjime patyrimą, bet 
nebūtinai reikalinga. Pasimatykit 
su Mr. Bailey, West Side Skyrius, 
New York Life Jneuraace Company, 
2n.d. noor4<Wę.s,t Side Trust & Sav- 

, ftldg., Hoosevelt Road and 
Haišted Street.

PARSIDUODA buręernė ir 
grosernė kampiniame name- lie
tuvių apgyventoj vietoj, Cicero. 
Matyk saviniųjcą visada 

1501-8 So- 49th Avė-.
Cicero, UI. , .

PAliSlDUODA grbąėriiė ir bu- 
černė, už labai pigią kainą. Prie
žastis 
niu.

pardavimo turiu du biz-

Uetuvw< !>ukteiii kaukiu balhiH.
Lapkr. 1 d., Mild <>s svetainėj 

buvo Lietuvos Dukterų dr-jos 
maskaradinis bulius. Publikos bu 
vo prisirinkusi pilna svetainė ir 
balius pilnai pavyko. Visi sma
giai šoko iki 11 valandos, o pas
kui prasidėjo dalinimas dovanų- 
Dovanų buvo daug ir Įvairų, 
taip kad jų gavo kiekvienas pa
sirėdęs ir visi liko užganėdinti. 
Mat Bridgeporto biznieriai yra 
duosnųs ir dėl šios draugijos da
vė ką kas galėjo. Teko girdėti, 
kad ir narės yra nusitarusios at
silyginti biznieriams už jų d dos
numą. Jos, kaip girdėjau, keti
na savo sustinkime nutarti rem
ti tik tuos biznierius, kurie rė
mė jas. Tokiu budu davusieji 
dovanų biznieriai netik neturės 
skriaudos, bet dar jiems tai iš
eis ant naudos. Mat ranka ran
ką mazgoja.

Balius buvo sėkmingas ir 
draugijai liks gražaus pelno. 
Taip ir reikia, nes ta draugija y- 
ra laisva ir jai priklauso daugiau 
susipratusios moterys. Nors 
nesenai ta draugija Maskvos a- 
gentų pastangomis ir liko su
skaldyta, ir jos turtas sunaikin
tas, vienok ji jau spėjo atsistot 
ant kojų ir jau turi pinigų ižde, 
taipjau yra prisidėjusi prie bu- 
davojimo Lietuvių Auditorijos. 
Narėmis ji irgi yra skaitlinga ir 
kas susirinkimas vis daugiau na
rtų įstoja. Susiripkiniai laikomi 
kas- antrus sekmadienis kiekvie
no mėnesio Mark VVhite Square 
parko svetainėj.

Koselando . . 1*. hliuba.s rengiu
šokių vakarą, lapkričio 8 d., subato.i, 
7 vai. vakare Strumilos svetainėj 
107 gatvė ir Indiana Avė. Orkestrą 
K. Pociaus. Kviečia Komitetas.

Nedėlioj lapkričio 9 d., 7:30 vai. 
vak. Raymond Chapel, 816 W. 31 St. 
j vyks prakalbos su paveikslais. Mel
džiame visų atsilankyti, nes bus taip
gi ir muzikos programas.

— J Vaihdis.

ST. ( MARLES, subatoj, lapkričio 8 
<1., 7 vai. vakare, švedų bažnytinėj 
svąetainėj, kampe Indiana ir 4 gatvė, 
įvyks prakalbos’.

Antrą valandą po pietį toj pačioj 
vietoj bus lietuvių kalbos pamokos 
vaikams. — J. Valiulis.

Dr-stė Lietuvos Vėliava Am. No. 1 
laikys savo mėnesinį susirinkimą ne
dėlioj lapkr. 9 d., 1 vai. po pietų 
Davis Squąre Parke svetainėje, prie 
45 ir So. Paulina gatvių. Gerbiami i 
draugai malonėkite visi laiku pribūti 
nes turime daugel svarbių reikalų ap
tarimui. — Rašt. F. Motuzas.

Tautiška Draugystė Lietuvos Duk
terų rengia puikų vakarą subatoje, 
lapkričio 8 d., Mildos svetainėje — 
visi lietuviai ir lietuvates nuošrdžiai 
kviečiami atsilankyti ir smagiai, gra
žiai pasilinksminti. Šitas vakaras 
bus vienas iš smagiausių vakarų ši
tame sezone. — Komitetas.

Draugystė Palaimintos Sietuvos 
laikys mėnesinį susirinkimą sekmadie
nį’ lapkričio 9 d., Malinauskio salėj, 
1843 So. Halsted gt. 1 vai. po pietų. 
Susirinkimo svarba bus tarime Au
ditorijos atstovas išduos raportą ar 
bus galima Auditorijos salę gauti su
rengimui jubilė.jiniam baliui 20 metų 
draugystės sukaktuvėms paminėti. 
Todėl nariai yra meldžiami skaitlin
gai atsilankyti.

— 4g. Žilinskas, rašt.

žaibo įsakymu"Vaidylos renkasi ry
tuose, lapkričio 8 dieną.

» — Vyriausias Valdyta.

—Pumpuras.
L. J. S. Lyga rengia draugišką pa

silinksminimo vakarėlį subatos vaka
re, lapkričio 15 d. Fellowship House 
salėj, 831 W. 33rd PI. ir Halsted St. | 
Žada būti be kitko trumpas muzika- 
iis programėlis. Visi lygiečiai, jų 
draugai bei sympatižuojantys lygie- 
čiants maloniai kviečiami atsilankyti. 
Pradžia 8 v. v. — Komitetas.

PRAKALBOSJ»er Radio. te
moje: “Dievo karąlystę pr|t>iar
tino.” Kalbės New Yorke J. R. 
Muzikantas, panedėlio vakare, 
7:14 v., 10 d. Lapkribio—Nov.. 
1924 m. vardas stoties \VBBR. 
No. 273

SJLA. 176 kuopa laikys mėnesinį 
susirinkimą lapkričio 9 d., 2 vai. po 
pietų’ Jokantų kambariuose,, iš t užpa
kalio, 4138 Archer Avė. Nariai ma
lonėkit atsilankyti ir atsiveskit nau
jų narių. — Rašt. J. Povilaitis.

Požėlos-Bancevičiaus ristynėms 
(kurios įvyks lapkričio 11 dieną 
“Mildos” teatre, 3140 So. Halsted 
St,) tikietai jau parsiduoda “Mil
dos” teatre ir “Naujienose”. ■

PASARGA.
•♦ESI GARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbimo, turi 
•jut atitaisytos j 24 vąl.

Jokie apskelbimai iš streiko apim- 
ų vietų nėra priimami. Visi Naujie- 
tų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
iant Naujienų darbininkai gedaus 
alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda* 
tais apskelbimais.
Pardavimai savasčių, biznių, auto- 

>nobilių, rakandu, kambarių jie&koji- 
nai, apsi jieaiiroji-
timI ir 1.1, turi hut iš kalno apmoka
mi y

Jeigu kuris apjkilbimąi pasirodo' 
upjotini, Naujienų administracija pa
lieka teisę jų netalpinti, kol neii- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat- 
eaky.s etikos ręikalarimams

Norintieji pasigardul j eekAmos die 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

ir vana.
3146 So. Union Avė., 

Chicago, III.
—-r------------------------ ......................— ------

I RUIMAI RENDAI 
šviesus, gagas* elektra, gera vie
ta gyvenimui. Pigi renda- Krei
pkitės į krautuvę.

3108 So. Halsted St.

RENDAI kambarys dėl vy rų 
ar merginų, su visais palanku
mais, apšildomas, kaina — $10 j 
mėnesį.

Tel. Yards 7084 
3031 S. Union Avė.

RUIMAS rendai vyram, gera 
vieta gyvenimui. Kreipkitės į 
Naujienų Skyrių,

3210 So. Halsted St.
• r - N&;179.

ASMENŲ JIEŠKUJIMAI
KAZIMIERAS S. išvedė mano mo

terį ir mano dukterį. Tas vyras yra 
juodais plaukais ir mažais juodais 
uosteliais. Augštumų 5 pėdų ir kudas. 
O moteris yra biski čekiuota pilkais 
nukirptais plaukais, sveria 300 sva
rų; mano duktė 9 metų, nukirptais 
geltonais plaukais; dikto sudėjimo; 
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, 
1806 So. Front Street, Philadelphia, 
Pennsylvania.

PAJIEŠKAU brolio Kazimiero 
Kristučio; paeina iš Lietuvos Kir
šų kaimo, Telšių parapijos. Girdė
jau, kad randasi apie St. Louis, 
Mo„ anglių mainose. Meldžiu atsi
liepti ar kas žino pranešti. Paieš
ko jo brolis, Juozas' Krislutis 
()neida Ilotel, Rhinelander, Wis.

jVAmyS SKELBIMAI 
Automobiliy Malevotojas 
Atlieku aukštos rųšies darbų ge

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

AUTOMOBILE PAINTING
SHOP

Prop. Joseph W. Ažukas 
751-753 W. 54th Place

Tel. Boulevard 0312

■p

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 1 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Už-

LIETUVIŠKAS R ES TAU RANČAS 
SU KOTELIU

Visados geras maistas7 ir guolis; 
teisingas patarnavimas.

A. GUODELIS, 
Savininkus 

1157 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 5998

l’ASJUENDAVOJA fintui
6 ir 4 kambarius. Flatai yra 
rai Įrengti. Randa pigi.

2630 W.Ml St.
Arti Rockwell St.

Republic 8915

ge-

ŲR1GHTON Parke nebrangiai pa- 
sirendavoja šviesus flatas (5 kam
bariai, 2 lubos) su elektros švie
somis, vana ir kitokiais patogu
mais. Savininką galite matyti 
karais ir nedėlioj visą dieną. 

4208 S. Washtena\v Avė.
va-

BHIGHTON PARK
šešių kambarių puikus fialas dėl] 

švarios lietuviškos šeimynos. Yra 
elektra, maudynė. Fintas ant ant
rų hibųi; renda $37.

4422 S. Artesian Avė.

RENDAI automobiliams ga- 
radžius ir taisimo šapa. Užtekti
nai vietos dėl 8 karų. Kreipkitės 

A. Grigas,
3114 So. Halsted St-

SIŪLYMAI KAMBARIĮĮ
RENDON KAMBARYS, šviesus, 

švarus, su visais pvankumais 
valgiu vienam vaikinui.

Matykite
4910 W. 21 PI., 

2nd fl. rear

ir

KAMBARIS vendai, vienam ar 
dviem vaikinam, av mevginoms 
prie jaunų žmonių.

2900 Lowe Avė.
2 lubos

ANT RE N DOS kambaris vie
nam vaikinui be valgio. Kamba
rys šviesus iv švarus ant 2 lu
bų prie šeimynos be vaikų.

1618 So. Washtenaw Avė.

PASIRENDAVOJA šviesus, 
geras kambarys su naujausiais 
įtaisymais prie mažos šeimynos.

9105 Colfax Avė J
Arti So. Shicago gatvekarių 

linijbs,. :> ; > i. .
' A. ’ < o-- . , aL: ■/ M,

RENDAI kambarys ’ vaikinui 
arba vedusiai porai. Kambarys 
šviesus, karštu vandeniu šildo
mas. , .

6527 So. Talmjan Avė.
2-ros lubos

KAMUAIiYS imt rendos 
vyro arba merginos, geroj 
toj, prie laisvų žmonių.

Atsišaukite
1811 So. 50th Avė., Cicero, III.

H fl.

vie-

MA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

MOETRŲ AR VYRŲ
Rinkti oredrfus dykai sampeli- 
nių orderių, apatinių rūbų ir pan 
čiakų, tiesiai nešiotojui. Kbmiši- 
nas išmokamas kasdien iš kalno. 
Mes dastatome.

Donde Co.
19 So. Welk St.

Generalis Offisas arba 
Room 1529, 

159 N. State St.
Sales Offisas

RĖKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA mergina ar mote
ris dėl namų darbo. Darbas pasto
vus, gera mokestis. Atsišauki! nuo 
1 iki 7 vai. vakare.

2187 N. Rol>ey St.
l'el. Armitage 4191

i REIKIA moterų virčių, $30 į sa
vaitę, Indų plovėjų, $18 j savaitę. 
Dirbtuvės merginų, $18 į savaitę. 
| virtuvę merginų, $18 į savaitę. 
Veiterkų, $18 į savaitę. Janitorkų, 
$55 i mėnesį. Prie po>Mer mašinų 
operatorkų, $22 į savaitę. Taipgi 
turime ir datigidu vietų.
South Park Eihployment Agency 

. 4191 S. RaUteęl SI.

REIKIA DAMININKy
VTHV

REIKIA lietuvio pąi'daviųėtv- 
jo, pardavinėjimui Fordo karų, 
nereikti jokio patyrimo. tMęs;5iš- 
m^kihsime jumis uždifmi Alaug 
pinigų.

R. F. Miller, Ine.
109 St. and Michigan Avė.

Phone P^Untan 3100
Imkit-11,9. and Morgan St. karą

REIKIA vyrų sand hand rakan
dų dirbtuvėn, 60c. i valandą. Pa- 
siuntinėjimui vyrų, $27.50 į savaitę. 
Prie sunkių darbų, $30 į savaitę. 
Automobilių viršų trihniiotojų, $35 

savaite, janitorių, $1141 į mėnesį. 
)aL'biiwnkų, 50 centų i valandą, 
nžinierių, $35 į savaitę. Mašinistų,

ių, $114) i mėnesi, 
centų i valandą.

80c. į valandą. Perkurtų, $30 į sa
vaitę. Prie virtuvės vyrų, $23 į 
savaitę, Taipgi turime daug kitų 
vietų. , ■ ’
South Park Employment Agency 

4191 S. Halsted St.

REIKIA vyrų dešrų kimšėjų, 
taipgi merginų dėl suraišiojimo 
dešrų. Atsišaukite tuojau. Tinie- 
keeper. i ■ .

Louis Pfoelzer & Son

.....!■.

AUTOMOBILIAI
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

perbu-Didelis nupigiiuina.s ant 
davotų karų, garantuotų

Dvi Krautuvės
55 St., netoli South Park avė
Oakland .deironstracijij 

taųring karas
Oakland sedan 
Dųrant sedan 
Buick lourųjg karas, 

4 cilinuerių
E. KAMPAS 55 ST. IR 

WABA$H AVĖ.
Chevrolet touring karas 
Overignd sedanas 
Star loųring karas 

Oakland iSport tourihg kar

1921

1923
J924
1923

ras

1923
1923
1924
1924

GAHFfELD MOTOR SALl’S CO.
Tel. Englewupd 0027—0028

RAKANDAI
T

IŠVAŽIUODAMAS Franeijon par
duosiu savo rakandus ir kitus rei
kmenis. Yru: 3 lovos $15—415—• 
$28; vaiko lovuke $7; 2 komodos 
$15—$1$J; apvalus stalas $8; devon- 
portas $15; kerpėtos $10; knygų 
šėpa $10: virtuvės pečius $7; viet- 
rpla su gyva galybe geru rekordų 
$65» jr da,ug kitę gerų d&igty; du 
automobiliai, vienas $465, kitas 
$130. Visai naujas nevilkėtas, vidu
tinio ūgio, vilnonis vyriškas siutas, 
kąinavo $68, parduosiu už $45< Vis
ką turiu parduoti į kelias dienas.

6925 S. Callfornja Are
1 lubos. Kalbame lietuviškai.

Yra: 3 lovos $15—415— 
2 komodos

——nu;...... ji—" 1 ' ,,i ■<——- ------------ --------------

1 PARS1DUOŲA rakandai visgi pi
giai, nes turiu apleisti miestą. Par- 
dUosių skyrium ar visus kartu. 6 
ruimai, gražioj vįetui — prie ; 
e.fnn paincb. Gante ir ruimą i 
du votį, $30 į mfii. Du ruimai 
duoti; pųrdingiiriai palieka 
vietoti, 'tari) dviejų karų linijų 
Clark ii Habted.

2660 Ordiard 8t. 
Tel. Buduiiibaui 9653 

AnX pirmų lubų; klauskit S \V.

He IJn-
I ren

k
ant

' PAKSIIMIODA 5,kaMb; !rą. 
kandai~«yiiiu ai' skyrium. 'IWp- 
gi ir labai geras Automobilius. 
Viskas pigiai-,

6925 So.- Cidifornia Avė 
lips lubos.

ąa^%4th st.
i ---------------------------

LTARDAMIMUI pečius, did
žiausios mieros, gali apšildyti 
krautuvę arba flatą — beveik 
naujas bargenac.

3462 So. Halsted St.

PARSIDUODA gerai Įrengta 
restauracija už pigią kainą, nes 
turiu greitai parduoti.

2065 Coulter St.
------------------ ■, ■ ■-------------------- ,

PARSIDUODA grosernė ir bu- 
čornė maišytų tautų apgyventoj 
sric.t,o5. T>4Xvo gezų K>izrxį. Priežas- 
tjs pardavimo — važiuoju ant 

farmos-
2722 W. 47th St.

PARSIDUODA grosernė pi
giai, nes turi tuoj parduoti.

Mary Statkus,
1823 Canalport Avė.

PARDAVIMUI trys showca- 
se.s tinkami aptiekti', saldainių, 
dry goods, cigarų ir kitokių 
krautuvių. Pamatykite:

Draugelio Aptiekoj 
4185 Archer Avė.

PARDAVIMUI gi'oseris ir notion 
stock biznis gana geroje biznio vie
toje. Parduosiu už gana prieinamą 
kainą. Kam reikalinga toks biznis 
pasiskubinkite.

4958 Wentworth A ve. 
phone Yards 0903

IšTIKRŲJŲ TURIU 
PARDUOTI

' Pilnai 
Prirengtą 
bučernę, 
nauji 
fikčeriai 
geroje 
vietoje.

Atsišaukite
Rubin Bros. 

3808 S. Kedzie Avė.
Lafayette 5153

PARDAVIMUI grosime arba 
mainysiu ant onei-kokio, geras 
biznis ir gausit bargeną. Norin
tieji galitė pirkti su visu namu.

3200 So. Limo St.

PARDAVIMUI bučernės Ice 
Box ir geros kaladės, labai geri 
daiktai. Nupirksit pigiai. Kreip
kitės j Naujienų Skyrių 
3210 So. Halsted St. j f - No.Aho 
• ■ -—“-v »» ■» ■—. -Jį, .— __  ■

PARSIDUOdlA bučernė ir gro
sernė maišytų tautų apgyventoj 
vietoj. Daro gerą biznį. Parda- 
viiųo priešakį patirsite ant vie
tos. Atsišaukite:

1810 So. Peoria St. ■



A
NAUJIENOS, CnicagV, HL šeštadienis, Lapkr. 8, 1924

PARDAVIMUI
KENDŽIŲ krautuvė pardavi

mui. Fivturei1 verti $700.00. Ly- 
sas ir renda $35.00 j mėnesį.

Parduodu taipgi Kissel tour- 
ing automobilių, modelis 1921 
metų, beveik naujas.

Taipgi 1918 Stutz touring ka
rą.

Norime pirkti 36 pool ir 
billiard stalus. Turi būti labai 
gerame stovyje.

GEORGE LIDNIKER 
1978 Canalport Avė.

PARDAVIMUI. Už $150 ntipirk- 
site mano $700 vertės grojiklį pia
nų, 130 rolelių ir kabinę! bebčius. 
Turi būt parduotas tuojau, 
šaukit Šiandie iki 9 vai. 
ba rytoj, nedėlioj, iki 
pietų.

A-B-C STORAGE 
1646 W. Madison

vakare
Atsi- 
, ar

po

HOUSE

PARDAVIMUI grosernė; senas ir 
išdirbtas biznis. Parsiduoda daug 
užtektinai rūkytos mėsos. Pardąvi- 
nio priežastis važiuoju į kita mies
tą.

4422 So. Honorc St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosor- 
nė, kampinė. Visokių tautų apgy
venta. Biznis senas ir išdirbtas. 
Renda pigi Listą galima gauti ant 
kiek tik nori. Pardavimo priežas
tis patirsit ant vietos.

Naujienų Skyrius,
3219 S. Halsted St., No. 187.

NAMAI-ŽEME
MES TURIME KELIS GERUS 

PIRKINIUS.
Namų in lotų, Nauja 4 kambarių 
cottage, cementiniu pamatu, cementi
nis skiepas, viskas modemiška, elek
tra ir t. t., lotas 50x125, netoli 
Marąuette Parko, kaina $4,000, cash 
$1,000.

REZIDENCIJŲ LOTAI
Mes turime keletą likusių 30 pėdų lo
tų nuo YVestem Avė. ir Marąuetto 
Rd., už tikrą bargeną. Pirkite dabar 
kol kainos nepakilo. Atdara nedėlioj 
ir vakarais.

A. N. MASULIS & CO.. 
6641 So. YVestem Avė., 

Republic 5550.

PARDAVIMUI lotas, už $200 pi- 
nigais nupirkite lotą prie 63 St. 
Randasi biznio vietoje. Paimsiu 
išmokėjimais po $20 į mėnesį. Tu
riu parduoti 6J mAne^

Naujienos. 1739 S. Halsted St. 
Box 594

MAN REIKIA mažos 10 arba 20 
akrų fanuos, kur nors mainais į 
namo prapertę Chicagoje. Mano 
prapertė randasi geroje vietoje. Ką 
jus turite pasiūlyti?

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St., Box 593

PARSIDUODA 5 kambarių mū
rinė bungalotv. Naujausi įtaisy
mai. Viskas gerame stovyje.

2545 \V. 45th St.

PARDAVIMUI namas pigiai, 
1 augšto ir skiepas; plytų nau
jas namas. Atsišaukit

4641 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI 2 aukštų na
mas po 6 kambarius. Maudynės, 
elektra, ąžuolinės grindis ir tri- 
nui ngai.

Kreipkitės:
3220 So. Union Avė. 1 lubos

PARSIDUODA. 5 lotai viduryj 
bloko ant 73 gatvės ir \Vesterri 
Avė. Savininkas:

2519 W. 43 rd St- 
Lafayette 4472

1000 DOLERIŲ PIGIAU NEGU 
VERTA

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

11135 S. Clifton Park Avė, 
Arti šv. Kazimiero kapinių

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

MURINIS bizniavus naina.4 ant 
Bridgeporto; štoras 5—5—6 ruimų, 
garažas dėl dviejų mašinų. Savi
ninkas mainys ant bite kokio biz
nio — mažesnio namo ar formos. 
Parduoda savininkas.

3231 S. Union Avė.
Tel. Boulevard 7931

KARMA parsiduoda per savinin
kų, 83 akeriai geros žemės sn vi
sais prirengimais — gyvuliais, na
mais; gražus sodas ir upelis. Par
duosiu arba mainysiu į namą. Sa
vininkas turi kitų biznį Chicagoje.

3343 So. Halsted St., Chicago 
Tel. Bbuleavrd 8167

PARDAVIMUI 2 flatų, 5-5 
kamabrių, 2 lotai’, krūmai, ga
radžius, $1500 cash. Atsišaukite 

3356.W- 65 PI.

NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAi-ŽEME NAMAI-ŽEME
Rozenski-Lemont & Co. Geri laikai jau atėjo

NAMŲ BARGENAI

Gyvenk savo name tik 
$1,700 įnešti.— likusius kaip 
renda mokėti. 6 kambarių 
medinis namas, cimento pa-, 
matas; šiltu vandeniu apšil
domas; randasi prie 67 ir 
Honore. Kaina $5750.00.,

Su įmokėjimu $1,500 yra 
proga įgyti 8 kambarių bun- 
galow ant Rockwell netoli 
65 — garu apšildoma. Pa
matykite tą pikią bungalow. 
Kaina tik $7,500.

— 3 —
2 flatų mūrinis namas 2 

po 6 kambarius. Lotas 30x 
Garu apšildomas. 3125.

karų garadžius; randasi 
prie Western Avė. ir 63. 
Įnešti reikia $3,500. Kaina 
$12,900. Tikras bargenas. 
Nepraleiskite šios progos. 
Pamatykite tuojaus.

2 flatų mūrinis namas 5 ir 
6 kambariai, lotas 30x125, 
garu apšildomas; prie vie
nuolyno; 2 karų garadžius. 
Įnešti reikia $6,000. Kaina 
$15,000.

—■ 5 —

Bizniavas kampinis na
mas su groserne ir pagyve
nimui kambariai ir flatas 
viršuj. Netoli nuo Vienuo
lyno — parsiduoda namas su 
bizniu—įnešti reikia $6,000. 
Kaina $12,500. Tinka vieta 
lietuviui. Pasiskubinkit pa
matyti tą bargeną. Į tą apie- 
linkę daugiau biznių už
drausta.

— 6 —
flatų mūrinis namas 2 po 

4 kambarius, 1-5 kambarių 
ir 1-6 kambarių. Lotas 50x 
125 šiltu vandeniu ir pe
čium šildomas. Rendos ne
są $2,640 i metus. Kaina 
$22,000.

— 7 —
6 flatų mūrinis namas 6 

po 6 kambarius, randasi ne
toli nuo Washington Park, 
otas 60x125; garu apšildo
mas; savininkas priims j 
mainas mažesnį namų. Ren
tos neša $5880 į metus, ne
praleiskite šios progos.

’ — 8 —
10 flatų mūrinis namas. 

Visi flatai po 4 kambarius; 
randasi netoli nuo Vienuoly
no; garu apšildomas; lotas 
30 pėdų pločio, rendos weš| 
Jaugiau $8,000 į metus. Pi- j 
nigais reikia ne mažiau kaip i 
$10,000. Likusius rendoms 
namas pats išsimoka. I

Lotas netoli nuo 69tos ir 
Westem Avė. Savininkui 
reikalingi pinigai, liepė par
duoti už $475.00.

— 10 —
Kampinis lotas ant Mar- 

ųuette Bulvaro 39x125. Ge
ra vieta statyti 4 flatus. Sa
vininkas priims į mainus au
tomobilių 
gaiš.

likusius pini-

Pirk 
reikės 
šiuos bargenus. Dabar jau prasi
dės tikrai geri laikai. Perskaityki- 

atydžiai žemiau paduotus bar-

namą dabar, nes pavasarį 
mokėti daug daugiau už 

. Dabar jau
i te atydžiai žemiau 
genus.

Bargenai! Bargenai!
Bargenai! ■

RRIDGEPORT
2 augštų mūrinis namas ,2 po 5 

kamb. su augŠtu . beismentu ir vi
sais įtaisymais, lotas 50x125. Pa
aukauja parduodamas už $7,500. 
Didžiausias bargenas ant Bridge- 
porto, cash reikalauja $3,000, liku
sius ant lengvo išmokėjimo.

1 AUGŠTO medinis namas, 2 fla
tų, naujai nuinaliavotas. Tiktai 
$2,950; galima- nupirkti turint $800 
cash.

3 AUGŠTŲ, 3 po 6 kamb. mūri
nis namas su visais įtaisymais,' 
elektra ir tt. Lotas šalę su geleži
ne tvora aptvertas; puikus darže
lis; galima auginti kvietkas ir dar
žoves. Kaina tiktai $12,000, cash 
reikalauja $5,000.

BRIGHTON PARK
2 AUGŠTŲ naujas mūrinis na

mas, 2 po 4 kamb., pečiu apšildo
mas, su visais kitais įtaisymais, 
gražioje vietoje: kaina $9,800, cash 
reikalauja $4,000, likusius ant leng
vų išmokėjimų.

2 AUGŠTŲ mūrinis naujas na
mas, 1—5 kamb. garu apšildomas, 
t—6 kdmb. pečiu šildomas su mo
derniškais įtaisymais; kaina $13,000 
cash $4,000. Rendos $110 j mėn.

PARDAVIMUI 2 flatų 
mas, ką tik užbaigtas; 
trimingai; akmeniniai 
nuošė ir prieangyje 
mas . j
toriui stokUpja pinigų; 
$2,000 pigiau negu vertas; 
$12,000; nereikia visų pinigų; 
siduos lengvais išmokėjimais; 
mas randasi lietuvių 
netoli

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas, 2 flatai po 4 kambarius ir 
tuščias lotas prie šalies su 3 karų 
garažu^ kaina nupigintu tik $7,500, 
reikia įmokėt $1.500, kitus rendos 
išmokės; namas randasi Brighton 
Parke lietuvių apielinkėje.

PARDAVIMUI puikus vieno pa
gyvenimo namas su 6 .kambariais; 
randas Brighton Parke lietuvių 
apielinkėje; kaina $1,300, reikia 
įmokėt lik $1,600, p kitus išmokė
jimais kaip rendą.

Viršminėti namai yra tikrai di
deli bargenai ir yra ’ 
pamatymo. I'3 
nantį pavasarį namai bus daug 
brangesni. Pirkite dabar kol dar 
pigus.

Musų ofisas atdaras 
karais. Nedėliopds iki 
Atsilankykite pas:

BRIGHTON REALTY

muro na- 
ąžuoliniai' 

florai va- 
ir prieangyje; visas padary- 

pagal naujos mados; kontrak- 
parduos 

kaina
par- 
na- 

randasi lietuvių apielinkėje 
lietuviško vienuolyno.

CICERUS BAiRGENAS 
parsiduoda medinis namas, 3- 

jų pagyvenimų su visais paran
kamais, arba mainysiu ant lotų 
ar grosernės.

Parsiduoda medinis namas ant 
dviejų pagyvenimų, elektVika, 
vanos ir kiti parankumai. Tuš
čias lotas šaly.

Parsiduoda mlurinis namas 5 
ir 6 kambarių, su visais paran
kamais. Reikia įnešti $4000.00. 
Kaina $12500.00.

Norint parduoti arba nrianyti, 
kreipkitės: —

L. Shvegzda,

4917 W. 14th St. Cicero, 
Phine Cicero 8223

BĮ.

Pardavimui arba mainymui
16 flatų apartinent building. 

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

2 pagyvenimų bizniavus na- 
'mas, įmokėti $1,000. Galima a- 
tidaryti biznį tuojau, tinkamas 
bile kokiam bizniui.

6 kambarių naujas mūrinis 
bungalow su visais įtaisymais- 
Randasi 67 & Marųuette Road, 
netoli vienuolyno. Vertas $9,500 
parsiduoda už $7,700, įmokėti 
$2,000.

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

$14,000

9. kambarių, ką tik užbaigtas, 
garu šildomas, ąžuolo grindys, ug- 
nayietė, 'stikliniai miegojimo 
čiai, vienas blokas nuo Kedzie 
karų linijos, $2000 cash. kitus 
n es i n i a i s i šmok ė j im ai s.

MORRIS MILLER
5410 S. Sawyer Avė.

Tel, Republic 9547

avė. 
mė-

PARDAVIMUI naujas mūrinis 
namas, 2 flatai po (i kambarius, 
vėliausios mados, ąžuolu baigtas, 
karšiu vandeniu šildomas, 2 karų 
mūrinis garažas. Greitam pardavi
mui parduosiu pigiai; savininkas 
gyvena ant vietos. •

6631 S. Rockwell St.

far-
Pla-

PARDAVIMUI 7% akrų žemės, 
prie 2 cementinių kelių už $75(10, 
i mylia nuo miesto rubežiaus, ge
ras juodžemis, augšta apielinkė, 
$14)00 cash, kitus išmokėjimais.

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St.. Box 397

MORTGECIAl -PASKOLOS

BIZNIO propertė, 2 
mas, štoras su 4 kamb 
kamb., kaina $17.500; randasi 
40 ir Archer Avė. Mainys ant 
žesnės propertės.

augštų na-1
1 flatas 6, 

’ ' ant 1 
nui- ;

SOUTH SIDE
12 flatų moderniškas apartnien- 

tas, gražioje apielinkėje. Rendos 
neša $10,000 į metus. Mainys ąpt 
mažesnio namo.

6 APARTMENTŲ namų nori mai
nyti ant 2 flatų namo. Rendos 
ša $5,400 į metus.

18-tos GATVĖS 
augšto muro namas 
2 augštų medinis 
4 kamb. su

3 lubų 
4 kamb., 
ly, 2 po 
mais. Rendos $90 į mėn. 
nupirkti įmokant $2,000.

PARDA1VIMU1 naujas 2 fla- 
verti greito'tų 6^6 kambarių namas, Mar- 

Nęužmfrškite, kad atei- ’qUefte Manor, namas 60x24, di- 
deli kambariai, aržuolo ir beržo 
trimingai, apron sinka, įmūryta 
vana, ugniavietė, sun parloras, 
3 karų mūrinis garadžius, 3 kam 
bariai ant augšto, 1 blokas nuo 
Kedzie karų, savininkas gyvena 
užpakaly namo.

6023 So. Tfoy St.

C. P. Suromskis & Co.
Real Estate, 

3352 South Halsted, Chicago. 
Tol. Boulevard 9641.

f
ANTRI MARGIRIAI

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

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

dienų ir va- 
4 po pietų.

---------- COMPANY 
'4034 Archer Avė., 

prie California Avė. •

EXTRA, EXTRA, MAINAI 
IR PARDAVIMAI

KOTELIS—VIEŠBUTIS
Ant Sheridan Road kelio, tarpe 

Kenosha ir YVaukegan, 111., arti prie 
Mrs. Rockefeller ir McCormick 
naujai .statomo miesto, tarpe Ke
nosha, YY’is., ir YVaukegan, 20 rui
mų hotelis; naujas garažius, pabil
dintas dėl parankumo prie hote- 
lio; taipgi valgykla ir visi įrengi
mai, kaš reikalinga. Gera proga 
dėl lietuvio; kaina su visais įren
gimais tik $23,000, įmokėt $6000.

KENOSHA, 
namas; " 
apačioje saliunas, 
viskas šiltu vandeniu 
tuvių 
gatvės Kenosha viską biznį ir 
$23,000.

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.

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

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS£YVis. raudonų plytų 
7 ruimai dėl pagyvenimo; 

muro garažius, 
šildoma; lie- 

ąpielinkėje, ant geriausios 
mieste. Parduosim namą sykiu tik už

ROSELANDK DIDELIS 
BARGENAS

Del stokos pinigų esu privers
tas parduoti savo 2 flatų mūri
nį namą, po 6 kambarius, garu 
šildomas moderniškas, su sun 

1 parlorais, kaina $14,200. Cash tik 
reikia $3,500. Rendos neša $170 
į mėnesį. Tel. Pullman 0675 •

Pardavimui arba mainymui 5-kių 
kambarių muro bungalow su akeriu 

. žemės. Mainysiu ant 2-jų flatų namo 
arba bučernes.

Išsimaino 2-jų flatų kampinis mu- 
ne’ ro namas ant bulvaro. Mainysiu ant 

mažesnio namo, bučernės, Dry Goods 
Store arba ant 'kitokio biznio.

Parsiduoda kampinis, bizniavas mu- 
yo namas su extra 2 lotais ir 2-jų 
karų garadžius. Parduosiu už $16,- 

. . . 500.00. Namas, randasi Brighton Par-
Galima netoli nuo Lietuviškos Bažnyčios.

Išsimaino 4-rių flatų medinis na
mas ant mūrinių pamato. Namas ran
dasi gražioj apylinkėj. Mainysiu ant Bizniavas naujas mūrinis namas 
mažesnio namo. , Namas turi būti to- > . . - • - . >• •
liau nuo miesto. Viršminčtai parda- ant biznevOs gatves 11 kalų lin - 
vimai ir mainai turi būti parduoti 
trumpą laiką.

i)() r užpaka- | 
visais įtaisy

BARGINAS.
TURIME fariną, kurių nori 

nyti ant Chicagos' prapertės.
mai-

ATEIKITE pas mus pasikalbėti 
apie nami'.is ir farmas; mes turi
me 15 metų pah rimo šiame bizny
je.

M. J. Kiras Real Estate
3335 So. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 6891

41(18
Phone

Atsišaukite pas:
LUCAS & CO. 
Archer Avė. 
La'fayet,te 5107

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 50x125. Parduo
siu arba mainysiu ant namo, loto, 
automobilio, bučernės arba kito 
biznio.
mas su

PARDAVIMO medinis na- 
groserne, '3 rūmai užpaka- 
ruhnų fialas viršuj. Nantas 
geroj vieloj —' Brighton 

likusius 
ar-

randasi 
Parke; įmokėt tik $1,50(1, 
kaip rendą arba paimsiu lotą 
ba automobilį už dalį įmokėjimo.1 
Arba parduosiu < vieną biz 
$350. Kreipkitės:

J LEPO
722 W. 35th St.

Phone Boulevard 3249 arba 
Republic 10363

BRIGHTON PARK

už

i EXTRA EXTRA/ ________
Parduosiu arba mainysiu ant bun- 

galow 2 flatų m.Urinis namas po 6 ir 
6 kambarius. BeiZmentas, vanos, elek
trikas, telefonas ir visi parankumai. 
Kaina tiktai $6,500, kas manote pirk
ti arba mainyti tai neatbūtinai pama
tykite šitą bargeną. Savininkas gyve
na ant antrų lubų. Galima matyti su- 
batoj nuo .2 po pietų, o nedėlioj visą I 
dieną. Kitoms dienoms nuo 6 vakaro 
Norėdami dauginus dažinoti pašauki
te telefonu.

3818 So. Emerald Avė. 
Telefonas Boulevard 6670

jos, štoras ir 3 flatai aukštas ei 
montuotas beismentas, 
sios mados įtaisymai.
$16500.

2 aukštų muro naujas
6 ir 6 kambariai, aukštas beis- 
inentas, vėliausios mados įtaisy
mai $9500.

Chas Zekas,
4454 S. Western A v. kamp 45 St.

vėliau-
Frekė

namas

PARSIDUODA dviejų augštų 
medinis namas po 4 kambarius 

' arti Lietuviškos bažnyčios ir 
mokyklos. Yra garadžius dėl vie- 

1 no karo. Kaina $4,950.00. Atsi
šaukite 4317 So. Fairfield Avė.

Ant greito pardavimo mūrinis 
namas, krautuvė ir 2 pagyveni
mai, maudynės, eleetrikas ir ga- 
’as. Netoli Garfield Park ant 
biznio gatvės. Parduosiu su ma
žu įnešimu arba mainysiu ant 
mažesnio namo South Sidėj ar
ba ant lotų, šitas namas įneša 
gerą pelną. Agentai neatsišauki- 

Naujienos, 1739 So. Halsted
Si., Box 395.

PARDAVIMUI arba • mainymui 
South Side prapertė, naujas 2 fla- 

2 augštų mūrinis namas, 2-5 kam- tų mūrinis namas, 6—6 kambarių,
barių flatai, viskas aržuolo trimingai, 2 karštu vandeniu šildomi pečiai, 
moderniškas naujas namas. Spe- kaina $15500; malykit savininką 
dalė kai- J J |2Q0

2 augštų medinis namas, naujas,1 
sun parlorai, 2-4 kambarių flatai, vis-, 
kas moderniška, $4000

• 1 1 • 1 į

Spe- kaina $15500;
nedėlioj.
. 1610 S. 48 Court, Cicero.

Didelis bargenas
6 kambarių cottage, 

elektra, 30 pėdų lotas, 
tpje, cash $1300. Di
delis bargenas

Ofisas atdaras nedėlioj.
8. R. PIETKIEVVICZ & CO.

2612 W. 47 St.

gasas, vana, 
gemie vi°to-

$3900

PASINAUDOKITE PROGA. NES 
TAI YRx\ BARGENAS

2 flatų muro namas, 6 ir 7 kam
bariai, aržuolo grindys ir baigtas; 
furnace apšildomas: 2 karų gara
žas. .Kaina lik $12,000, likusius kaip 
rendą. "

Matvkite:
, STANLEY MICKEV.IC.IA

A. Grigas & Co.,
3/14 S. Halsted St., 

Telefonas Boulevard 4899

PARDAVIMUI
10,. 2 flatų 
mūriniai nardai
6 po 4-4 kambarius
Bargenas
Namas atdaras 
dėl apžiūrėjimo

42 St. ir Talman Avė.
netoli Rockwell St.

DUONOS 
Biznis išdirbtas; 
mados įrengimai ir 
lietuviška 
randas 
parduosim tik už $1800. 
mo priežastį patirsite ..... ..........
Kreipkitės prie Didžiausio Lietuvių 
Kontore (office) YVisconsino 
stijoje, jeigu norite pirkti ar 
duoti, nežiūrint kur gyvenat. 

, MARTIN’S REALTY CO. 
321 Mihvaukee Avė., Kenosha, 

Phone 2723

kepykla. Barine, YVis. 
visi naujausios 

tik vieni utėlė 
kepykla mieste, kuriam 

2,000 lietuvių; verta $4000, 
'. Pardavi
au! vietos.

I Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMARTNG 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, Dl.
Phnne Seeley 1643

M. E. HUTFIT Z, Manager

\Vis.

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 mėnesi su palūkanomis.

A. & P. CONSTRUCT1ON CO. 
936 W. 79 St. Tel. Vincennes 0599 

Atdara nedėlioj ir vakarais.

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

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

PARDAVIMU1 4 flatų mūrinis na
mas, ką tiktai užbaigtas, aržuoliniai 
trimingai, tile vana ir vestibule, ice 
baksis, gasinis pečius, uždaromos lo
vos, viskas išrenduota, garu šildomas, 
kaina $22,000, pagal jūsų pačių iš
mokėjimą. i

5751-53 So. Califąrnia Avė.

PARSIDUODA arti Vienuolyno 
mūrinis bungaląvv iš 5 kambarių, 
furnice šildomas. Nauji įrengimai. 
Mūrinis garadžius dėl vieno automo- 
biliaus. Parduosiu labai pigiai, vie
nas blokas iki karui* ir vienas blokas* 
iki Vienuolyno.

2321 W. 69 Street

PARSIDUODA modemiškas nau
jas mūrinis namas, 2 po 6, kamba
rius karštu vandeniu apšildomas, ar
žuolo užbaigimo, maudynes i sieną 
jdirbta ir “šaur”, “porčiai” apdirbti 
“bongalo” stogas, 30 pėdų lotas, gra
ži vieta prie parko mokyklos ir gat- 
vekarių. Priimu lotus/ Kreipkitės 
prie savininko, 0655 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI 7 kambarių cot- 
tage, 4113 So. Oakley Avė., labai 
pigiai, 3 karų garažas, lotas 25x125

• MILLER BROS., 
6624 S. Halsted St.

Tel. VVentvvorth 4576

500 BEAUTY OPERA- 
TORKy REIKIA TUOJAU

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

THE WENZEL WAY 
177 State St., Room 306 

State 1887

Į šešias savaites
Išmoksite dresių 
mo; pritaikymo; draping; 
užbaigimo, taipgi 
tuo ir kvietkų.

SNOYY: COLLEGE
M. Johnson Manager 

159 N. Stale St., Room 1622

designing, kirpi- 
gražaus 

skrybėlių dirbi-

Greitai ir pigiai
Išmokiname Anglų kalbos, Gramati
kos, Sintaksės, Aritmetikos, Knygve
dystės, ir kitų1 mokslų. Musų mo
kyklos nauja sistema stebėtinai grei
tai užbaigiama pradinį mokslą į de
vynis mėnesius; augštesnį mokslą j 
vienus metus. Nepraleiskite progos 
nei vienas, kol dar yra vietos. J. P. 
Olekas, Mokyklos Vedėjas.
AMERIKOS’ LIETUVIŲ MOKYKLA 

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

2 lotai 50x125, ant Marsh- 
field Avė. prie 85tos parsi
duoda pigiai. Kaina $2,000.

čion tiK mažas skyrius iš 
bargeną, katrą negalime vi-j 
są patalpinti. Mes turime; 
didžiausią pasiskyrimą na-' 
mą ir lotą po visą South 
Side. Kas ko reikalaujate 
atsilankykite į musą ofisą su 
visais reikalais, o visuomet 
busite užganėdinti pasiskir-; 
si te ta ką jus reikalaujate, i

Kurie norite parduoti ar 
mainyti namus, lotus, biz
nius ir 1.1. Mes turime lau
kiančią pirkėją. I
Dninnol/i Inmnnl P, Pn Hstiorir Mvycstern Ave i kan,i>iniM šitas namas užsfrnokės už save į KozensKi-Lemoni & uo. 2 metus. Reikėją tik .moo.oo

bus nuleista kaina. wr_ .. -- ■*

P. KRASAUSKAS, 
3302 S. Union Avė., Chicago

PARDAVIMUI farma 49 akru 
dirbamos žemės Indiana valstijoj. 
Gražus sodnas ir gera žemė. Nu
pirksi! pigiai. Kreipkitės prie sa
vininko po 4 valandos ir nedėlio- 
inis.

3417 Auburn Avė.
Tel. Yards 5130, l

TURIU TUOJAUS parduoti 7 
kambariu murinę rezidencijų; kie
to medžio užbaigimai; akmens pa
matas. Eurnace šildomas, tik - ką 
naujai įdėtas. Dvieju automobilių 
garažas. Lotas 301x125,

5636 S. YViachester Avė.
Tel. Republic 9221

Pardavimui 6 
2 flatų 
mūriniai 
namai 
6-6 kambarių 
bargenas 
Namai atidaryti 
dėl apžiūrėjimo

5600 So. VVhipple St.

6312 So. Westem Avė. 
Prospect 2102

• PARDAVIMUI 4 kambarių na
mas, cementiniu pamatu. Yra skle-, 
pas, elektra, kieto medžio grindys, 
kaina $3450. Biski įmokėti, kitus 
mažais išmokėjimais.

6537 Irving Park Blvd.

PARSIDUODA 2 pagyvenimų inu-' 
rinis naujas kampinis namas. 6—6 
ruimus, karštu vandeniu šildomas; 
sun parlor, stikliniai porčiai, kie
to medžio trimingai; mūrinis 2 ka
rų garažas. Visi vėliausios mados 
(taisymai. Parduosiu už labai priei
namą kainą. Pardavimo priežastį 
patirsit vietoj.

4458 S. Savvyer Avė.

PARSIDUODA 3 lotai, kampas 
labai puikioje vietoje South West 
Side ant 62nd St. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant automobi
lio

PARDAVIMUI, 3551-3553 W. 38 
St., 2 krautuvės ir gyvenimui kam- 
)ariąi, $9000 už viską arba par
duosiu dalimis. Gera vieta dėl res- 
aurano ar nesvaiginančių gėrimų 
jarloro. pigiau už cash.

Atsišaukite
C314 So. Artesian Avė 

Tel. Prospect 4213

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gsrii 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,

arba grosernės.
- S. J U RIS, , 

1216 S. Maplewoo(J Avė.
2-ros lubos.

PAAUKAUJU biznio lotų, nes 
man reikia pinigų; I 
71 st ir Western Avė., f 
50x125. Mainysiu į mažą namų

_________ . Didelis mūrinis namas, 3 krau- 
)tuvės ir 7 garadžiai, geroj apie- 

, , linkėj. Visi išrendavoti, electri- 
lotai randasi kas, gasas, kieto medžio grindys.

'Cash. Naujienos. 1739 So. Hafs- 
tcd St., Box 396

AR TURI AUTOMOBILIŲ? 
Yra gera proga išmainyti 
gero loto.

J. SINKUS & CO.
809 W. 69 St.

Tel. Normai 4400

ant

PARDAVIMUI dairy farma, 
120 akrų, arba mainysiu 
Chicagos prapartės.

• Naujienos,
1739 So. Halsted St.

Box 398

PARDAVIj^lUl arba rendon na
mas So.'Side; nauja 6 kambariui 
cottage, augšto, galima pada
ryti 2 flatu, cementiniu pamatu, 
’urnace šildomas, penai valgomas 
cambarys. bufetas, 7 pėdų skie
pas. nereikia agentų; kaina $6500, 
cash $1000.

M. K. Mitchell, 5923 S. Robey St. 
Tel. Diverse” 1971',

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

ant BARGENAS
3 augštų mūrinis namas, 4—4- 

cambarių, yra gasas ir elektros jus 
šviesos ir telefonas. Turiu parduo-. tai dar geresnis, 
ti greit.

2152 W. Coulter St.
Tel. Rooscvelt 2081

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite i kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 

mokinsitės o kaip užbaigsite.
Dienomis ir vakarais klesos .

FEDERAL AUTO ENGINEERING 
1507 W. Madison St.
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Gilius

Tautų Sąjunga

Tokia įstai- 
ir pavadinta
Nors toks

atatinka,

Jau senai rasdavosi daug 
žmonių, kurie buvo karų prie
šininkai ir visus valstybių gin
čus norėdavo ramtiu, taikos ke
liu rišti. Kiek tokie jų norai 
bent iki šio laiko išsipildė kiek
vienas mato dar iš ne taip senai 
pasibaigusios visuotinos sker
dynės (kitaip negailima (pava
dinti pasaulinio karo) ir iš da
bartinio valstybių santykiavi
mo, kur tik ir laukiama ir ieš
koma, kuriam Čia kaimynui į 
apykaklę įkibti.

Amerikos Jungtinių Valsty
bių prezidentui Vaisomi i pasin
ius 1919 metų birželio mėn. 28 
d. liko priimjta Versailio sutar
tis, kurioje siūloma sudaryti 
tokią įstaigą, kuri aištu visus 
tarptautinius ginčus, bei klausi
mus taikos keliu, 
ga tapo sudaryta 
“Tautų Sąjunga”, 
vardas jai nelabai
nes paminėta įstaiga dar iki 
šiol savo darbu nepasižymėjo 
nei dideliu bešališkumu spren
džiant kuriuos nors klausimus, 
nei teisingu darbu. Tačiau iš 
to matome labai svarbius ban
dymus paliuosuoti žmoniją nuo 
skerdynių ir duoti galimumo 
sutaupyti milžiniškus pinigus, 
kuriuos karo laiku paverčiama 
durnais ir ugnimi ir už kuriuos 
būt galima tiesiog stebuklin
gus darbus- atlikti. Nes karo 
metu pinigų tiek daug aikvoja- 
ma kariuomenių išlaikymui, ka
ro medžiagos gaminimui, o jei 
dar atsiminsim, ką galėtų at
likti tie milijonai žmonių, kurie 
per kelius metus nieko nedirba, 
o taiko tik kaip čia viens kitą 
užmušti ir paskui daugiau tur
to pagrobti, tai tikrai kiekvie
nas pripažins, kokia butų lai
mė visam pasauliui, kad nebūtų 
karų. Užtat visi bandymai da
linai ar visai karų išvengti, tu
ri būti sveikinami ir remiami, 
jei jie žinoma, po gražiais žo
džiais, kilniais obalsiejis nesle
pia kurių nors kitų tikslų.

Tautų Sąjungos oficialis ti
kslas yra siekti ir užtikrinti 
taika ir remti bendra valstybių 
darbą.

Dabar pažiūrėkime kokiu bu
du “Tautų Sąjunga” tą tikslą 
pasiekti mano-

Pirmiausiai, ji mano šį tikslą 
pasiekti tuomet, kada joje da
lyvaus visos pasaulio valstybės.

Dabar, teisybė, jau yra daug 
narių, veik visos civilizuotos 
valstybės, bet joj stinga dar to
kios galingos valstybės, kafp 
Amerikos Jungtinių Valstybių, 
Vokietijos, Rusijos, Vengrijos, 
Turkijos ir Meksikos. Kol šitų 
valstybių ten nebus, vargu ar 
tai bus tikra “Tautų Sąjunga” 
ir ar turės užtenkamai autori
teto savo sunkiomis užduotims 
atlikti.

Toliau, savo darbui vykinti 
“Tautų Sąjunga” turi tris or
ganus:

— “Tautų Sąjungos” susi
na rys

Tary-
Iš jų

rinkimas, kur kiekvienas 
turi vieną balsą.

2 — “Tautų Sąjungos“ 
ba, kurią sudaro 8 nariai,
keturi, būtent, Britų imperija, 
(Anglija), Prancūzija Italija ir 
Japonija yra nuolatiniais na
riais, o kitus 4 gali visuomet

S.” susirinkimas iš savo na
ta rpo pažymėti.
— “'Tautų Sąjungos“ Sek

retoriatas.
4— “Tarptautiniai Teisino 

rūmai”, kurių pareiga rišti vi-1 
sus tarptautinio pobūdžio gin
čus, kurie jiems butų patiekia
mi pačių ginčijamų pusių. Taip 
pat jie duoda savo nuomonės I

r jų

pažiūrėkime kokių

pasirengimus į

'Tautų Sąjungos buveine yra 
Šveicarija, Ženevos miestas.

Dabar
priemonių imasi T. S. kad pa
šalinus karus. Pirmučiausiai, 
T. S. siekia nuolatinio, nuosek
laus visuotinio nusiginlavimo. 
Tuo tikslu nori aprėžti ir kon
troliuoti visus 
karą. Be to.
nariai yra pasižadėję visus sa
vo ginčus, kurie galėtų iki ka
ro privesti, teikti trečiųjų teis
mo sprendimui, arba pranešti 
Tautų Sąjungos Tarybai ar Su
sirinkimui tirti, ir jokiu budu 
ne greičiau, kaip per 3 mėne
sius nuo trečiųjų teismo spren
dimo arba nuo T. S. Tarybos 
pranešimo, ne greičiau kaip per 
6 mėnesius T. S. susirinkimo 
pranešimo pradėt karą.

Dauguma valstybių pasižadė
ję ne tik j trečiųjų teismą kreip
tis, bet ir visus jo sprendimus, 
visuose reikaluose pildyti.

žinoma, visi tokie pasižadėji
mai yra labai gražus ir be galo 
naudingas dalykas. Jei taip 
viskas butų, kaip tik ką kalbė
jom, būtent, kad visus ginčus 
rištu teismas, o teismo spren
dimus valstybės tuojau be jokių 
atsikalbinėjimų pildytų, tai tik
rai nebūtų daugiau karo pavo
jų. Drąsiai butų galima gink
lų fabrikos į mašinų fabrikas 
paversti, vietoj nieko neveikian
čios armijos išlaikymo imtis 
šelpti varguolius, . atidaryti 
universitetus, o visus- buvusius 
kareivius pristatyti naudingą 
darbą dirbti.

Bet ką daryti, jeigu kuriai 
valstybei trečiųjų teismo spren
dimas nepatiko, ir ji nežiūrėda
ma visų savo duotų pasižadėji
mų spiauna į viską ir manyt 
nemano nusileisti if? vykinti 
trečiųjų teismo sprendimą. Jei
gu taip atsitiktų, kad toks vals
tybės pilietis nepildytų teismo 
sprendimo, tai žinoma, policija 
jį priverstų pildyti. O ką dabar 
daryt su savistoviomis valstybė
mis, kurios ne tik pačios polici
ją, bet ir kariuomenę turi. Čia 
Tautų Sąjunga numato tokį bū
dą: jei kuri valstybė, nežiūrė
dama savo duotų pažadėjimų 
vis tik eina karan, tai skaitoma, 
kad ta valstybė skelbia karą 
visoms Tautų Sąjungoj esan
čioms valstybėms. Tos visos 
valstybės privalo tuojau pa
skelbti ekonominį boikotą (nie
ko nepirkti ir nieko neparduo
ti), o jei to mažai, tai ir ginklą 
pavartoti.

Be to, jei kurios nors vaistyk 
bės, dar nesančias Tautų Sąjun
gos nariais susikivirčytų, tai 
Tautų Sąjunga kviečia risti 
klausimą taip pat, it jos butiji

tais ginčijamais klausimais, ku- ■ Belgijos senatorius La Fontaine, 
n iog jiems T. S. Taryba arba | Internacionalas Taikos Draugi- 
susirinkimas patieks. jos pirmininkas.

. ■

ja ant Amer. karinio laivo T rentom Jūreiviai leidžia nuo denio vieną žuvusiųjų

'V.;...
ŠįĮĮ!jįj#jįiĮiWNjMį|<|j^^
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jau buvę nariais, t. y. ankščiau Tautų Sąjungos spęęfąlė orgr.- kurį kunigaikštis tuu pas a t
minėtu budu. Jeigu gi tokio (nizacija, kurios sudėtis jira se- 
Tautų Sąjungos pasiūlymo be-J kunti:
siginčijančios valstybės nepri
imtų ir vis tik pradėtų karą, 
tai visos Tautų Sąjungos vals
tybės tampa tų kariaujančių 
valstybių ekonominiais ir karo 
priešais.

Pagaliau, kad išvengus tų ne
laimių ir kivirčų, kurie nuola
tos kyla dėlei įvairių slaptų 
sutarčių sudarymo, Tautų Są
junga reikalauja, kad visos 
valstybės darydamos viena su 
kita sutartį duotų Tautų Są
jungos Sekretoriate užregis
truoti, o Sekretoriatas viešai 
paskelbs.

Be šitos svarbiausios užduo
ties — išlaikyti pasauly taiką ir 
rišti visus tarptautinius kivir
čus, Tautų Sąjunga turi dar k i-, 
tus labai svarbius ir gražius ti
kslus- Pirmiausiai, rūpintis 
tarptautine padėtimi, tirti kaip 
kur darbininkai gyvena, kokie 
uždai biai, ar daug bedarbių, 
kiek laiko dirba, rūpintis paša
linimu nakties darbų, motęrims 
:r vaikams, ir t.t. Tuo tikslu, 
remiantis 387 VeršaiFo sutar
ties punktu, yra sudaryta prie

—Bendra konferencija, į ku
rią kiekvienas T. S< narys, t. y. 
kiekviena valstybė siunčia 4 at
stovus. Atstovų siunčia vyriau
sybė, 1 atstovą darbininkų ir 1 
darbdavių organizacijos.

2— Valdybos Taryba ir
3— Tarptautinis darbo biuras.
Toliau T. S. rupipasi kovoti 

su neleistina mergaičių ir vai
kų. prekyba, su opiumo ir kitų 
.žalingų medžiagų spekuliacija, 
apsaugojimu ir gynimu nuo į- 
yairių ligų ir 1.1 Pagaliau, Tau
tų; Sąjunga remia tarptąutiųę 
Raudonojo kryžiaus organizaci- 
h- ‘ 'z

Kaip mątome “Tautų Sąjun
gos” tikslai yra gražus ir kil
nus. Ęet deja, popierių kantrus, 
ąnt jo viską galimą užrašyti, o 
liežuvis; linkstus,. jis viską sa
ko, bet kiek tie kįlnųs teisybes 
obalsiai bent iki šiol buvo beša- 
lingai. vykdomi,, mes, ^lietuviai, 
ne kartą, turėjom, progų patirti. 
Ęet žinoma nieko nėra kas tuo
jau iš kąrto butų tobulas. Tik 
laikui bėgant pamatysim.

• '[“T-as”f
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ti. Jo baisus kaukimą.; reLLa, 
kad • įstatytasis miegas bus la
bai garsus ir plačiausiai žino
mas.

Bibliografija ir Kritika
Brundalas. MUSU VILNIUS.

Lietuvos š a u « i ų 
gos l e i d i n y s. 
1 9 2 4 m. K ai n a 1 11. 5 0 c t. 
Puslapių 82.

Praėjo šeši šimtai metų nuo 
to laiko, kai kunigaikštis Gedi
minas įkūrė Vilniuje Lietuvos 
sostinę. To įvykio paminėjimui 
Lietuvos Šaulių Sąjunga i>r iš
leido šią knygutę.

Knygutė susideda iš 34 trum
pesnių ar ilgesnių skyrių. Joje 
nemažai paveikslų — Vilniaus 
atvaizdų. Del istorinės tos kny
gutės vertės galima turėti vie
nokią ar kitokią nuomonę. Vie
nok reikia pripažinti tą faktą, 
kad p. Brundalas moka vaizd
žiai rašyti. Jo senovės Vilniaus 
aprašymai yra labai užimantys. 
Pavyzdžiui, štai kaip aprašoma 
perkėlimas Lietuvos sostinės į 
Vilnių:

“1322 metais Vilniaus gyve
nime įvyksta svarbiausias įvy
kis. Tais 'metais Gediminas 
perkelia iš Trakų Lietuvos sos
tinę į Vilnių. Nuo to laiko ir 
Vilniaus istorija pradeda aiškė
ti, nes Gediminui pradėjus su 
svetimom valstybėm santykiau
ti,kronikininkų apie Vilnių už
rašai darosi gausesni ir tiksles- 

. ni. Kiek yra svarbus tas įvy
kis, aiškių aiškiausiai matyti iš 
to, kad liaudyje apie jį yra šin> 
tai įvairių pasakojimų ir legen
dų. Pilių, Aukštosios, dabarti
niame Gedimino kalne, ir že
mosios, Šventragio slėny, sta-.

S ą j ui ii- 
Kaunas

“Po to atritikimo Gediminas 
"męs statyti Vilnių.

“Jo pirmas darbas buvo pi
lies pastatymas. Apie statymą 
Gedimino pilies, kuri nors ap
griuvusi ir šiandie tebestovi, 
yra labai graži reikšminga le
genda.

“Vilniaus 600 metų sukaktu
vių iškilmėse Kaune, ties Karo 
Muzėjum, gausingai susirinku
siai žmenių miniai tą legendą 
pasako gerb. kanauninkas Tu- 
m a,s—V afižgantas. Paduodame 
čia ją jo žodžiais:

“Visa medžiaga jau buvo pa
tiekta gynimo pilies aukštame 
Vileikos kalne pamatams tiesti. 
Didysis Lietuvos kunigaikštis 
Gediminas p^s’fklausė tautos 
tradicijų žinovų vaidilų, kokio
mis ceremonijomis reikia padė
ti kertinis, visų didžiausias ak
muo, kad pilis butų nesugriau
nama. '

“Vaidilos atsakė, kad tam 
tikslui reikia didžiausios patrio
tinės aukos. Būtent, jei Lietu
voje rasis tokia pasišventėlė 
motina, kuri vienatinį savo sū
nų gyvą savo rankom paguldys 
po kertiniu akmeniu, tai pilis 
Lietuvai ginti tikrai išlaikys 
visus priešo puolimus.

“Teikia patriotė nesunku bu- 
vo rasti Lietuvoje, kuri tokiu 
fanatizmu gynėsi nuo svetimų
jų įtakos. Lietuvaitė atvedė 
vienatinį savo sūnų, vienatinį 
savo džiaugsmą ir maitintoją, 
aštuoniolikos metų bernaitį, ir 
pati jį sausom akim pastatė 
kasiny, kur turėjo nuvirsti di
džiausia uola.

“Lietuviuko butą išminčiaus. 
Jis nesipriešino motinos valiai 
ir Lietuvos dievų valiai, tik no
rėjo kritingai patikrinti, 
begu 
mas 
vo 
čia
totorių 
o rusų į mus. Prašo tad kuni
gaikštį, kad jam pavelytų tris 
syk paklausti vaidilas; jei jie 
atsakys tinkamai, bus aišku, 
jog jie Lietuvos dievų valią ži
no; jei netinkamai, tai kad ge
riau pasiteirautų, kokia 
Lietuvos dievu valia.

“Gediminui sutikus, 
klausė, vaidilos, kas yra
lyje visų lengviausia, kas visų 
saldžiausia ir kas visų kiečiau
sia? Vaidilos tuojau atsakė: 
žinoma, kad visų lengviausia— 
pūkelis, visų saldžiausia—kore
lis, visų kiečiausia — plienas, 
kurs kerta.

O aš jums pasakysiu dar leng
vesnių, saldesnių ir kietesnių 
daiktų. Būtent, visų lengviau
sia—tai motinai jos kūdikis, o 

tai jos pie-

tymo pradžia liaudies atminty 
lig šiol pasakų pavidale dar už
siliko. Aukštoji pilis buvo sta
tyta apsigynimui nuo priešinin
kų; ji buvus aukšta akmenine 
siena apmūryta, žemoje pilyj 
gyvendavo • didieji kunigaikš
čiai su ai’tįiuiausjąis; juose 
buvo vyriausia šventykla ir 
Krivų Krivaičio rūmai.

“Kiekvienas lietuvis, dar vai
ku būdamas, jau yra girdėjęs 
ąpie Gedimino sapną, žmonių 
padavimą, kuris ne iš knygų 
išmokus pąsakojąmąs, bet tie
siog iš anų laikų žmonėse pasi
likęs. Iš lupų į lupas keliauja 
tas padavimas; atkeliavo per 
senus žmones ligi jrnusų laikų 
ir dar gal ilgių? laikus bus pasa
kojamas. štai trumpai su
glaudus tas padavimas.

^‘Didysis kunigaikštis. Gedi
minas medžiojo su savo arti
maisiais Vilniaus apylinkėse. 
Medžioklė gerai vyko: didysis 
kunigaikštis savo ranka užmu
šė taurą. Gediminas po me
džioklės ilsėjosi ant aukštojo 
kalno. Jam užmigus sapnuo
jasi didžiausias vilkas. Vilkas 
sapne matytas buvo geležinis. 
Aukštame kalne stovėdamas, 
tas vilkas taįp kaukęs, tarytum 
is o gerklės butų kaukę šim
tas vilkų. Atsibudęs Gedih.i- 
nas papasakojo’ sapną Krivų 
Krivaičiui Lizdeikai. Lizdeika 
kunigaikščiui taip paaiškino

sapną.' Geležinis vilkas reiš- 
kia. ,kad čia bus didelis miestas, visų saldžiausia —

nas kūdikiai, gi visų kiečiausia 
—tai, štai, mano motinos širdis, 
kad be ašarų siunčia mane taip 
baisiai mirti.

“Triukšmingas valio pareiš
kė, jog Gedimino ir jo diduo
menės sąžinės pritarė jauni
kaičiui išminčiui. Ne, ne tokia 
Lietuvos dievų valia! Ir liepia 
vaidiloms geniau pasiteirauti 
tos valias. Vaidilos, kiek atly
žę, tarė: kad naujai statomas 
trobesis butų nesugriaunamas, 
reikia pamatan pakasti gyvą 
visų gražiausią, visų nekal
čiausia mergele.

“Gerai. Tokių mergelių Lie
tuvoje rasti nesunku. ',Ji buvo 
graži, kaip Lietuvos gamta, 
akys mėlynos, kaip Galvės eže
ro vanduo; pilniausias neišma
nymas pikto švietė iš jos akių. 
Ji net neišmanė, jog jai tepka 
dėl Lietuvos gerovės mirti ir 
drąsiai atsistojo, kur jai buvo 
palodyta. Rankoje ji laikė pri
siskynusi glėbeli Lietuvos lau
kų gėlių.

“Nusigando Gedimino ir jo 
diduomenės širdys. Na, ale to
kia dievų valia! Nieko nepada
rysi. Nė nebežiūrėdami tad 
apačion j iškastą pamatą, urnai 
paritino uolą ant gyvos aukos. 
Uola krito žemyn ant mergelės. 
Darbininkai šoko užkasti, žiuri, 
gi mergelė gyva bestovinti, 
ašarotas akis Įsmiegusi i nedo
rą uolą, kuri jai gėles iš rąnkų 
pasiėmė ir ant jų atgulė.

“—Va-a, kokios butą Lietu
vos dievų valios! Jiems gana 
esamų gėlių iš gražiausios ir 
nekalčiausios- lietuvaitės!

“.Jaunikaitis išminčius paskui 
vedė tą mergaitę ir buvo Di
džio Kunigaikščio Tarybos na
rys”.

Yra knygutėj ir daugiau le? 
gendų bei pasakojimų, kurie iš 
gen(kartės j gentkartę persi
duodavo. Visa tai padaro kny
gą įdomesne.

Vilniaus miesto istorija labai 
įdomi. Tame įsitikins kiekvie
nas, kas tik nepatingės perskai
tyti p. Brundalo “Musų Vilnius”. 
Daug kartų Vilnius buvo viso
kių nelaimių varginamas ne 
kartą jis buvo priešams į ran
kas patekęs. Kamavo Vilnių 
taipgi ir gaisrai. Nespėdavo 
Vilnius po vieno gaisro atsista- 
tidinti, kaip jį užtikdavo kitas.

Nemažai knygutėje randame 
ir visokių žinių apie senovės 
lietuvių 'tikėjimą ir papročiu ą. 
Kai kurios apeigos, sako p. 
Brundalas, yra ir iki šios dienos 
užsilikusios, kaip antai: vestu
vių, pabaigtuvių, etc.

Iš viso “Musų Vilnius” yra 
įdomiai parašyta Vilniaus isto
rija iki pat paskutiniųjų dienų.

—K. A.

vo “Romejus ir Julytė” iš at
minties. Kas prisiminė, tą už
rašė, o ką užmiršo, tą praleido.

Prie viso to Maskvietis daro 
tekią pastabą: “Dainas galitna 
dainuot kad ir kitokias pasirin
kus”.

Iš tikrųjų, kodėl, sakysime, 
nepakeisti Shakespeare’o dainas 
kad ir “Dubinuška” ar kitomis 
tos rųšies dainomis?

Butų labai pageidaujama, 
kad p. Maskvietis Shakespeare’o 
kurinių daugiau nebedarkytų. 
Tp-kie Jver3’’m!ai;, kokį ‘j/atAekei 
Maskvietis, yra blogiausios rų- 
šies originalių veikalų karika
tūros.—K. A.

Margumynai

Guma žiurkėms 
gaudyti

Viena Indijos firma pradėjo 
išdirbinėti tokią gumą, kuri nuo 
šiįimos išvirsta klijais. Ta gu
ma ištepama labiausia žiurkių 
mėgiamios vietos, žiurkės taip 
prilimpa, jog jas sunku bėra ir 
atplėšti.

IMAMAS Iš POPIERIO

Rockporte (Mass.) tapo pa
statytas namelis Lš popierio. 
Popieris (seni laikraščiai) su- 
piaųstyta į šmotukus ir sukli
juota daiktan. Iš tų popierinių 
“lentų” ir tapo namui sienos 
padarytos. Namukas atrodo 
ąn gražiai ir jame gyvena visa 

šeimą.

Sukako šimtas mėty nuo 
cemento išradimo

Spalių 11 d. sukako lygiai 100 
mėtų nuo cemento išradimo. Ce
mentą išrado anglas. Kokią ne
įmanomai svarbią rolę cementas 
lošia civilizuotame pasaulyje ai
šku kiekvienam.

BALIONAS MINUČIŲ

tik 
veltui?

ome
gali

nejau, 
nebus pasiaukoji- 

Lietuviška sa- 
jautė, jog 

svetimybė, 
i rusus,

jis 
būti 

užnešta

ROMEJUS IR JULYTĖ. Ketu
rių aktų drama. Tikras atsitiki
mas Italijoj 1303 metuose, pa
rašė Shakespeare’as. Iš angliš
ko vertė M. Maskvietis. Kaina 
50 c. Išleido: A m e r i k o s 
D a r L i n i n k ų Apsviltos 
Draugijos 1- m a kuopa 
ir Mirtos choras. 1924 
m.

Nuo Kristaus gimimo praėjo 
bilipnas m viršum minučių. 
Bet paskutiniais dviem dešim
tim metų Jungtinėse Valstijo
se buvo suvartota 1,560,000,000 
bačkų cemento. Tą pranešimą 
padarė B. F. Affleck, Univer- 
sąl Postjand Omenį kompani
joj prezidentas.

Suminkština mėsą

Agrikultūros departamentas 
išrado būdą virtos mėsos su
minkštinimui. Tatai padaroma 
pagalba p ą p a y a arba su
maltų papaw medžio vaisių. Tuo 
budu ne tik esą suminkštinama 
mėsą, bet pagerinama ir jos sko
nis.

tikroji

jis pa- 
pasau-

Teko matyti nemažai blogų 
vertimų, tačiau taip nesąžinin
gai atliktas vertimas, kaip 
“Romejus ir Julytė” man 
pirmą kartą į rankas pa
kliuvo. Užrašyta, kad tai 
Shakespeare’o kūrinys. Bet 
kuomet palygini tą neva verti
mą su anglišku tekstu, tai sta- 
čiog koktu pasidaro. M. Mask
vietis, matomai, neturi nė že
maičių gėdos , nė suvalkiečių 
sarmatos taip neįmanomai ko
neveikti Shakespeare’ą. Tai ne 
vertimas, ale dievai žino kas. 
Vardai iškraipyta,' ištisos sce
nos išleista be jokios mielašir- 
dystės.

Maskvietis greičiausia per
skaitė Shakespeare’o kurinį, ir 
padėjęs jį ant lentynos rašė sa

Naujas elementas 
hafnius

Praeitais metais Coster ir 
Hevesy surado cheminį elemen
tą, kuriam duota vardas haf
nius (hafnium). Tas elementas 
yra labai panašus į zirkonijų, 
ir tiedu elementu paprastai ran
dama vienoje vietoje.

Dabar daroma su hafnių įvai
rius eksperimentus, kad butų 
galima panaudoti jį komerci
niams tikslams.

Skystas kuras New 
Yorke

Prieš 1919 m. skystas kuras 
New Yorke buvo beveik nežino
mas. O šiandien tai paprasčiau
sias dalykas. Didieji viešbučiai 
ir krautuvės dabar yra aliejumi 
apšildomi. Toks apšildymas yra 
pigesnis. O apie švarumą tai ir 
kąlbėti nėra kas: nėra nei pele
nų nei durnų.
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sai nuo laikraščio.
—Sėdėk, jei jau tavęs Dievas 

nemyli. Skaityk paikybes ir sė
dėk. Kur aš jau nevažinėjau, 
prie kokių tik burtininkų savo 
nuplikusį kvailį nevedžiau,—nė
ra.

—Visa kame, mieloji, Dievo 
valia, — atsakė toji.

—O aš apie ką gi kalbu? Brol
vaikių ir seserėčių pas mane 
tiek ir tiek, o savų nėra! — at
siduso pirklienė.

—Man regis, 
murmėjimas delei 
bandė vėl kalbėti 
damas laikraštį.

—-Sėdėk!
—O, Viešpatie... rodos, aš ir 

taip sėdžiu.
r—Na,t ir sėdėk. O tu, mieloji, 

ar tik vieną tą dukterį teturi, 
ar yra dar ir mažesnių?

—Vienų Vieną, mieloji. Buvo 
dar dvi/’bet DieVas atsiėmė. ,

—.Taip, -taip. Gaila juk buvo?
—KUr jaiu nebus gailai..1’, jpk 

tai iš ta^o.kuno ,iy hVaiijo. ■’
—Aš štai gailiuosi ir kaį, 

seiėčibs mįršta... fnano širdis 
bai karšta.

— Nepaprastai karšta, — pa
tvirtino vyras.

—Sėdėk! Laikraštį perskaitei, 
kitą įkaityk.!,. Ar laiminga ve
dusi duktė?

—Nieko, tik Maskvos ilgisi.
Ko tos Maskvos ilgėtis! 

Del manęs nors jos ir visai ne
tiltų. .- musų Riazanius kur kas 
geresnis!

—Ak, Dunečka, — neiškentė 
vyras, — ar gi galima tokį pa
lyginimą daryti?

—Tavęs neklausiama, senas 
griešninke. Tau Maskva geia, o 
man ji nieko... nereiškia. Ria- 
zaniiis geresnis!

—Na, kaip galima, mieloji,— 
įsižeidusi prabilo senyva mote
ris. — Riazanius — provincija, 
o Maskva — sostinė, ir dar koki 
sostinė...

—Nieko gero jūsų Maskvoje 
nėra, mano miela, — neiškentė 
pirklienė, — ir žmonės kokie tai 
padūkę, ir papročiai kokie tai 
ypatingi. Aš štai ką pasakysiu, 

pirmą kartą aš su savo nupli
kusiu griešninku į Maskvą pa
tekau, penkias dienas ten pagy
venau, ir daugiau niekuomet ne- 

. bevažiuosiu ...
I —Į penkias dienas, mieloji 
jus Maskvoje nieko ir pamatyti 

Audringas. Visokią kvaily-, nc>galėjote.

Dėk, mielasai, daiktus štai 
čia, ant sofos, dėk! O krepšį 
Į iezginį.. Jis lengvas tas krep
ais, tai gal valstybinį turtą ne- 
sudraskys! — kalbėjo riebi, 
raudona pirklienė, ketinių de
šimčių metų senumo, įeidama į 
antros klasės vagoną.

Paskui ją sekė nešėjas su 
daiktais ir sudžiūvęs vyras su 
pakirpta barzda ir žilstančiais 
plaukais.

—Sofos,

kreipėsi ji 
su lapės kailio 
sėdėjo prie lango.

—Neužimta, » 
mes,—atsakė toji

regis, niekas dar ne
mano geroji? — 

i nebe jauną moterį 
kailiniais, kuri

lienė nešėjui. — štai taip, taip... 
. Piie Įau
stai taip.

i nuo man-

O paduška po manim, 
gelio, prie langelio... 
Tu kiek iš viso daiktu 
nęs gavai ?

—šešis.

-sn’m

vienas? \ępoj o 
duška—du, kį'apš

•> Tarytum

(

griešninko pa- 
is —trys, žais

las keturi, valfžU’^penki. pin
tinė—šeši... O FilipoVo uogienė 
kur? Duok še uogienę...

—Uogienė, Dunečka, pas ma
ne,—prabilo vergo pozoje sto
vintis vyras su pakirpta barzda.

—Na, štai! Aš ieškau uogienę, 
o jis tyli, kaip stabas! Mazgotė! 
Paduok ją!.. Na, mielasai, dabar 
sudiev, — nusilenkė pirklienė 
nešėjui. Jeigu dar kartą Die
vas leis Maskvoje būti, tai vėl 
savo daiktus duosiu tau nešti ... 
Štai už tavo darbą ir eik. Senas 
griešninke, sėskis! — pažvelgė

—Aš. Dunečka, kol kas— 
taip... Dar traukinys nepasijudi
no.

r pakėlė pirklienė
toną.

Vyras vikriai pritūpė ant so-j 
fos šalia pirklienės, nusiėmė 
kepurę ir paglostė plinkančią

—O, Viešpatie! — sušnibž
dėjo jis ir užmovė kepurę ant 
pat akiu.

—Audringas jis! — paaiškino 
pirklienė su įdomumu žiūrinčiai 
senyvai moteriai.

—Audringas ?—pakali tojo to-1

--Dunečka.... — bandė prasi
žioti “audringasis”.

—Sudėk! — nukirto jį pirk- 
Henč. —Pasodino tave ir sėdėk...

— O, Viešpatie! — 
jis vėl, — kepėsių gal

Dunečka, kad 
to dalyko..— 
vyras, varty-

se

—Pakankamai mačiau, iki
mirties neužmiršiu... iv tavo 
duktė, teisingai sprendžiant, 
matomai, kvaila, Maskvos ilgi

esi! Viešpatie!.. Yra ko ilgėtis! 
atsiduso* Plotinos arba giminių išsiilgsti— 
pakram-i dalykas, o dabar Mask

vos!.. Pas mus ramumas, pas 
norėsiu..,nus doringas gyvenimas, o pas 
aį tavęs jjus Kalvą nusuk ir tai nieko ne

girdėsi-.. Mano plikagalvį kvailį 
pirmą dieną pirkliai taip nuvai
šino, kad jis tris dienas giltas

kaltinu, o daugiau manęs nė py
ragu nepriprašysite... daugiau 
niekuomet nebevažiuosiu.

—Atsitiko kas nors? — įdo
mavo maskvietė.

—Atsitiko, mieloji. Ir vis dėl 
to pliko kvailio.

—Dunečka, kaip įdomiai fel
jetonas parašytas, — nutraukė 
pirklienės kalbą vyras.

—O tu kitų plepėjimu man 
dantų nebandyk užkalbėti.-, žino 
katinas, kieno mėsą surijęs.

—Aš apskritai... norėjau suin
teresuoti.

—Sėdėk ir interesuokis, o ma
nęs į savo interesą nemaišyk. 
Aš štai su pašaline dama kal
buosi, o tu lendi! Sėdėk!

—Kas su jumis atsitiko?
-O štai tuoj papasakosiu, 

mieloji. Ketvirtą dieną, vakarop, 
žirniu mano senis griešninkas 
visai prasiblaivė. Ant kojų pa
statau —stovi; liepiu po kamba
rį vaikščioti—eina. Ačiū tau, 
Viešpatie, galvoju, atpuolė nuo 
jo Maskvos vaišios!.. Kur nors 
nuvažiuoti i vakarines pamal
das, sakau aš, ir Dievui padė
koti.-. Kokios ten pamaldos^ 
atsako, juk rytoj jokių švęnčiųi 
nėra, o prasivėdinusi mudu sui 
tavim, Dunečka, kur nors va-’ 
žiuosiva.

—Gerai, sakau, aš sutinku, 
nes tris dienas kambaryje sėdė
jau; tik kur mudu važiuosiva?

O kur nori... nori — į trak
tierių nori — į kiatrą.

—Jau geriau į kiatrą. Parva
žiuosiu namo, tai bent turėsiu 
ką papasakoti seserėčioms.... Na, 
į kokį kiatrą mudu važiuosiva?

į geriausi, sako, į Mamoną.
-Omoną, Dunečka,' o ne Ma

moną — pastebėjo dūsaudamas 
vyras.

-Sėdėk! I Mamoną, sako... la
bai jau vietiniai pirkliai Mamo
ną giria... visuomet ten publikai 
geriausi pasilinksminimai. — 
Na, ką jau darysi, atsakiau, į 
Mamoną, tai į Mamoną: nuo ge
ro negalima atsisakyti. Kadangi 
jis su tokiu atestatu, aš mielu 
noru!.. Išsirengėva mudu, mie
loji, ir išvažiavova... Važiavova, 
važiavova, ir staiga visas namas 
elektroje. Vežėjas tuoj: tai tas 
pats Mamonas ir yra. Išlipova- 
Priėjova mudu prie kasos, nu
pirko mano plikagalvis kvailys 
bilietus, ir nusileidova į apačią. 
Gerai. Nusirengėva mudu, nusi- 
pirkova plaktuką ir nuėjova į 
savo vietas.

A, kai įėjau i kiatrą, taip ir 
aktelūjau. Gražumėlis! Visas 
dangiškos spalvos ir visas akso
mu išmuštas... gal kokius pen
kis šimtus aršinų reikėjo išmu
šimui.

—Toliau dar geriau bus, pa
lauk.

—Jfl iš tikrųjų, {mielojfi, to
liau geriau išėjo. Išbėgo prieš 
publiką franeuzė ir pradėjo sa
viškai visokias dainas dainuoti. 
Sudainuos du tris žodžius ir 
tuoj dešinę koją iki nosies ke
lia. Pažiurėjau aš į savo seną, 
velnią...

—Dunečka! — atsitraukė ta-i 
sai nuo laikraščio, kurį apver-' 
tęs laikė.

—Tylėk, senas griešninke!.. 
Pažiurėjau aš į jį, o jis ką: iš
sižiojęs, akis išvertęs ir liežuvį 
iškišęs.

Neiškenčiau aš, mieloji, pake-' 
liau ranką ir drožiau jam per 
plikę... O publika ir šaukia, ir 
trypia, ir dainuoja, ir rankomis 
ploja. Viešpatie, galvoju, kur| 
aš'atsidūriau? Ne tai pragaras,i 
ne tai Sodoma ir Gomora.

—Kvaily, — sakau aš vyrui 
—tu esi tikras kvailys.

—Mano kvailys nustojo viso-i 
kios disciplinos. i

—žiūroną! — šaukia, — pen-! 
kis rublius duosiu už žiūroną! ;

Aš jam bakterėjau į pašonę; 
—nusiramino. ■

O paskui ir prhSi'd'ė.jč), mieloji, 
žinai patarlę: “toliau į mišką— 
daugiau medžių.”

—Raganiau, — sakau, — kur 
tu mane atvežei, a?

O jis jokių žodžių nebesupran
ta: žiuri išpūtęs akis ir “bon- 
žur” bei “mersiu” šaukia. Aš 
jam n Į šoną ir j pakaušį—šau
kia. Aš jam: — Trifonič, o jis: 
—“bis!” Aš jam: — senas kvai
ly, o jis —vi ve la France!” Iš 
proto išėjo, tfu!

Ir ne jis vienas, visi,
senuko galva siūbuoja, kaip pa
kabinta, vietoje dantų tik vie
nos vietos, o betgi ir jis nenu
stoja šepeliavęs: bis! Viena ko
ja jau kapuose stovi, o į francu- 

Tiki, mieloji, ar ne, o 
tik 
tas 
pa-

i

Tfu! Aš į salę — nėra! Krei
piuosi j patarnautoją: balanduk, 
—sakau, — atvažiavau aš su vy- 
ru^įš Riazaniaus ir staiga,, jis 
prapuolė... Iš kiatro neišėjo, o 
prapuolė...

—Bukite rami, pirkliene, — 
sako, — susiras- Pas mus ada
ta, ir ta neprapuola, prisigerti 
gali, tai tiesa, bet prapulti—ne.

—Dunečka, aš ne kaltas, kuk
liai pastebėjo vyras, glamžyda
mas laikraštį. Mane pagavo: 
“Tėvuk, — sako, — pavaišink 
konjaku!” Damos tokios... apsi
ėjimas... apskritai — malonu
mas!..

Sėdėk, senas griešninke!.. 
Bėgineju aš po salę ir ieškau 
sena kvailio, tik staiga iš kur 
tai du girtu musju pristojo: 
akys aukštyn, ūsai žemyn, o 
kojose pilniausi vavilonai.

—Madam, —šaukia, — matu
te ! Išgersime kon j ako!

Aš jiems: “Laukite, nedorė
liai, aš vedusi moteris”, o jiedįi 
pasigavo mane už rankų ir priįe 
stalo: “Gerk, matute,,už svei
katą musų!”. Ką tįk nenumi
riau, mieloji, iš tikrųjų-.. AŠ, 
supranti, .noriu pasprukti o ji<^- 
du neleidžia.

—Koki — sako, — tu dama, 
jeigu konjako gerti nenori?

Pasprukau aš nuo jų ir nubė
gau prie patarnautojų.

—Karveliukai mano, imkite 
mano plikagalvį senį, o mano 
dūšią leiskite atgailai! Pasitve
riau aš savo kailinius, nusisam
džiau vežėją — ir namo... O jis, 
senas velnias, kada tu, matute, 
manai namo parvažiavo? šeštą

v

Vieno

Valandą ryto! — sušuko pirklie- 
ije ir šnairomis pažiurėjo į vyrą.

I
—Dunečka, dalykas tame, kad 

tavo laikrodis ne pagal Maskvos 
laiką buvo užstatytas, — pasi
skubino teisintis vyras.

—Tylėk! Sėdėk ir skaityk, aš 
su tavim Riazaniuje sąskaitas 
suvesiu!

■ Pirklienė atsig’iįžo nuo susi
traukusio vyro ir nušluostė no
sine apsirasavusią kaktą.

Niekuomet daugiau į jūsų 
sodominę Maskvą nebevažiuo
siu ! -t— tarę- ji. — Pavaišino, nė
ra kas sakyti... Vyrą, tą seną ir 
pjikąį, ir tą pas Mamoną beveik 
uepi'aradau. Tfu! Kur pyragai
čiai ?

i —čia, Dunečka, čia-.. O, Vieš
patie! — atsiduso vyras, paduo
damas įtūžusiai pačiai maišiuką 
su pyragaičiais.

lYahkibys aitinbsi prie sto
ties. 1 1

KIAULĖMS ATIDUODA

—Tos pasukos buvo labai ge
ros. Kiek aš jums skolingas?

—Nieko. Mes visuomet jas 
kiaulėms atiduodame, — atsakė 
f armėno duktė.

DOROTHY STYLE SHOP
3401 So. Halsted St.

PRANEŠIMAS
Visiems musų kostumeriams ir 
darugams. Mes turime pilną pa
sirinkimą šiam sezonui: kautų, 
sveterių, dresių. Geriausio rnate- 
riolo ir vėliausių stylių. Taipgi 
vaikų kautai ir dreses. Musų par
davinėtojas: Marie Jocius ir Fran- 
ces Burba .maloniai parodys jums 
musų atidarymą rudeninio išpar
davimo tavorus.

Dorothy Style Shop
3401 So. Halsted St.

H*

Hop —.
Flavored.......

Naujas!
Puritan'

Malt
Flavored su tikru 
Boheman Hops 
Nereikia virinti

Didelis F

3K.svar« 030Klanas W
Prašykit jūsų groserninko

Vienatiniai Importuotoją!
Bohemian Plunksnų ir įpilu 

Mes skelbiame sekamas kainas: 
Maišytų žąsų, 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 SL,

-Kramtysiu, jeigu
Sėdėk!.. Jeigu norėsiu, 
neklausiu. Laikraštį

—Nupirkau. Net 
La.

—Na, štai, sėdėk 
ir tau bus nauda ir 
nekliudysi.

Vyras ištraukė iš kišenės laik
raštį, pažiurėjo į antgalvj ir| 
pradėjo skaityti.

—Ar toli važiuoji, mano mie
la? — paklausė pirklienė seny
vos moters, įraukdama iš mai
šo pyragaičius.

Ta pasakė. J M .
.-Už musu. Alės kur kas ai- 81,! 0 aukosi, senas gries- 

imnke, nuo ko? Nuo arbatos, ar
ką? arba nuo kavos? Pripylė 
tave pilną, na, ir pasiutai..

—Prigirdyti visur galima, 
mieloji.

—Na, ne taip greit. Maskvoje 
nė nepasijusi, kaip jau girtas... 
Taip aš tris dienąs < pjiįe)jo ir 
išsėdėjau,'kol jis atsipeikėjo- A

—Už tai dur negalima kaltin
ti Maskvą.

Ne tik už tai... Ir aš jos Be

nupirkai? i 
du, Duneč- i

ir skaityk; gilėju kambaryje...
• žmonėms —Dunečka, toki kalba, mano 

supratimu...
—Sėdėk! Skaityk laikraštį ir 

tylėk!... Aš jį ir kvasu, aš jį ir 
kopūstų sūrymu, aš jį ir selte
riu, — girtas!.. Guli — nieko, o 
kai ant kojų pastatai, taip ir 
griūva-

—Dunečka, lai nuo sukimosi...
—Sėdėk! Tfu!... Nuo sukiniu-

čiatf gyvename. Riazaniuje.
—'Miestas, girdėjau, neblogas.
—Nieko, gyvename. O tu,

mieloji, maskviškė?
—Maskviškė. \
į svečius, matomai, važiuoji?
—Dukterį atlankyti; pavasarį 

dukterį‘už \yro išleidome. \
—Taip. taip. O mudviem štai 

su senu griešninku Dievas vai-

I - L— atsitraukė ta-

Ak, kaip, sakau, puiku!
Na, plitikliai, Dunečįka jaiu 

nepameluos... žino kur nusiųsti.
—Iš pradžių žmonių neper- 

daug buvo, bet paskui rinktis 
pradėjo-., vis daugiausia vyrai, 
o moterų nėra.

—Kodėl, klausiu, nėra danių? 
Paklausk patarnautojo! Gal tai 

įvyru kiatras, o ne moterų.
žirniu, bėga pro šalį patar

nautojas, aš jį už rankovės pasi- 
tvėriau.

—Mielasai, klausiu, kodėl pas 
jus moterų nėra?

—Moterys, atsako, pas mus 
apie dešimtą valandą eina, kaip 
žiurkės prie vandens.

Ir nubėgo. Aš į savo plikį: ką 
tai reiškia, kaip žiurkės prie 
vandens?

— Nežinau, sako, o pats šyp
sosi.

—Dunečka, tai netiesa, —už
protestavo vyras, — aš visai ne- 
sišypsojau.

—Sėdėk, kad Mamonas tave 
pritrenktų! v Aš iš .tavęs Riaza
niuje pareikalausiu' pasiaiškini
mo... Na, kiek r palaukus ir už
dangą. pakėlė... Išėjo dainininkės 
—*suda'inavo-
•—Gerai, —klausia mano prika- 
galvis, —Dunečka?

—Gerai.

zę žiuri, 
stačiog pabludau! Bet čia ne 
Kiazanius, — Kozlovas, ir 
nuo maskviškio Mamono 
dūks!

Aktui pasibaigus, pradėjome 
eiti, —žiuriu, nebėra mano seno 
kvailio. Aš ir į kairę, aš ir į de
šinę — tarsi j žemę įsmigo! Kur 
jį bala butų nunešusi? Tik ma
tau iš tolo jo šviečiantį pakau
šį: pasitvėiusios dvi judaki 
tempia jį laiptais. Aš jį sekti.

—Trifonič! — šaukiu, — o jo 
nė d va ko. Aš ir viršun, aš ir 
žemyn; —nėra! Aš prie durų 
sargo...

—Plikagalvis, — sakau, — 
mano ar neišėjo?

—O po kokiu, — klausia, — 
numeriu jūsų plikagalvis?

Po 40-tu, mano mielasai.
— Keturios, dešimtas čia. Ke

turios dešimts pirmas išėjo, o 
tasai čia.

Rusiškos ir Turkiškos 
Maudynės

Atdaros dieną ir naktį.
Vanos, lietaus ir marių druskos 

maudynes, 
nakvynės, 
plaukymo.

Specialės 
moterų scredoms.

Z. SAPERSTEIN & SONS 
Savininkai

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

Phone West 1511 Chicago, UI.

Ruimai 
Didelis

rusiškos

ir lovos
prūdas

maudynes

dėl 
dėl

dcl

Phone Prospect 8157
Battei’ies pataisom.

52irtt & Italėm Auto
& Radio Supplies

S. KANAPACK1S & SONS.

5158 So. Western Avė.,
X T^l^M $ A UTOM^BILI US 

M ALIVA IR GASOLINA

Parduodam „gerus Tires pigiai.
I.nikom taipgi^įsųkius^reikalingus 

daiktus dėl automobilių. <
Nepamirškit lietuviai atsilankyti. 

Mes patarnausim kuogeriausiai.
CHICAGO, 1LL.

CUNARD
Lietuviai važiuojanti Lietuvon 

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

CUNAKD LINE
140 N. Dearborn St., Chicago, III.

PROTO O1LZ1DA1 į
KURIE ĮSIGYJA MOKSLĄ^NAMIE ji

KNYGAS BESKAITYDAMI J

MARGERIO
KNYGYNAS

2023 SL Paul Avė., 
CHICAGO, ILL.

trumpiausiu laiku, kas Seredą, tre
jais ekspreso laivais 
BERENGARIA A Q UITAM A

MAURETANIA
(per Cherbourgą ar Southamptoną) 

—o—
Iš Lietuvos į Ameriką

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

AR MANOTE
VAŽIUOT

NAMUOSNA
ANT KALĖDŲ

SPECIALI DIDELĖ
KALĖDŲ

EKSKURSIJĄ
Rengia musų Linija 

po užveizdą savo 
locno atstovo

Laivu “ESTONIA”
<3 Gruodžio 1924

Nmažiuosit stačiai i Baltijos Ju
lių Bortų kur persesit ir be vargo 
vandeniu už

keliolikos valandų
1 KLAIPĖDA ATVYKSIT 

Parankiausia Linija i Klaipėdą

Visu Keliu Vandeniu
IŠPLAUKIMAI:

Laivas'*4‘bį.ttfaYia” . ? Lapkr.| 1$
Kitoms žn^b'fns'i/ preijems kreip
kitės prie 'musų pasiirtų agentų.

Baltic America Line
120 N. La Šalie St., Chicago, 111.
9 Broadhvay Nev? York, N. Y.
-........

Daugybė geriausių knygų — mokslo, 
istorijos, eilių-dainų, apysakų-roma- 
nų-pasakų, dailės, juokų — yra su
krautos Margerio Knygyne.
mes duodame tikrų bargenų, nes par

duodame knygas už pusę kainos.
Tik musų knygyne yra beveik visos 
knygos puikiai apdarytos.

Naujų knygų kataliogų vi
siems prisiunčiame dykai.

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė..

RESURSAI

Raportas banko stovio peržiūrint biznį Spalio 10, 1924, kaip yra pa
darytas Auditoriaus Publikų Apskaitliavinių Illinois Valstijos.

Paskola, ir discountai ........................................... .................  $2,090,308.04
O ve r d raitai ...................................................... ..............   320.09
J. V. Valdžios Investmentai ............................. ..........   159,331.92
Munieipaliai ir Korporacijų Bonai .... .....................  995,359.84
Bankus namas, rakandai ir įrengimai ........... .......:...........  181,071.18
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų . ...................... 740,489.60
Kiti turto šaltiniui.............................................. ..... ;.............    5,292.25

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

ATSAKOMYBĖ
Capital stakas ....................................................... . .“.........  $200,000.00
Surplus ............... 150,000.00
Neišdalintas pelnas ............................................ ...................  8£774;23
Rezervo acountaP.................................................. ......... .'..............*45,790.40
Neišmokėti dividendai ......................................... ............................. 394.50
Depozitų .........................;.......... ............................. ................... '4,299,213.29E

Viso atsakomybių ..............................' $4;778,178*^1

A STATE SAVINGS BANK -
‘ Įsteigta 1891 Iiikoporuota 1918

t
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Dr. Henry H. Janevvay-Mokslo Karžygis
ti. O tai jam buvo dar didesnis 
akstinas energingiau dirbti.

tingi liežuvio vėžiai pranykda
vo be jokio pėdsako. Tokį pat

šta apie 30,000 žmonių 
Janevvay surado ligonį, k

(Sekta D r. Paul H. 
d e K i* u i f u)

les. Ir jei “maištininkių” ląste
lių dauginimos nėra sustabdy
tas, tai mirtis yra neišvengia
ma.

Kai kurių žmonių gyvenimas 
yra pasakingai gražus. Skaitai 
apie juos ir atsidžiaugti negali 
jų darbais. Jų pasiaukavimas, 
jų pasišventimas žmonijos labui 
yra stačiog neįmanomas.

Vienas tokių herojų buvo Dr. 
Henry H. Janevvay.

Jo gyvenimo aprašymas skai
tosi, kaip pasaka. O vienok jis 
mažai kam tėra žinomas. Jam 
nepastatyta jokių paminklų, ne
buvo jis apdovanotas jokiais me
daliais. Tuo tarpu heroj ingesnio 
gyvenimo sunku ir surasti.

įsivaizduokite sau žmogų, ku
rį bepaliovos kankina nepagydo
ma vėžio liga. Prisieina daryti 
vieną po kitai operaciją, kad 
bent*. ki,ek pratęsus gyvenimą.

Tokiu žmogum buvo Dr. Jane
vvay.i- u i

Tame dar. žindrtią, nėra nie
ko’ Vpatingy. "Svarbiausius daly
kas yra- tas, kad Ui*. Janevvay 
pašvbdė vįsą savo gyvenimą 
kovai su Vęžiu. Nepasveikęs dar 
nuo perneštos operacijos, jis sto
davo prie darbo ir gelbėdavo ki
tiems gyvastį.

Ačiū Dr. Janevvay darbams, 
šiandien lupos ir liežuvio vėžys 
galima pagydyti be peilio pa
galbos. Dr. Janevvay pasidarba
vo gal daugiau, negu bile kas 
kitas ištobulinime vėžio gydymo 
pagalba radijaus (radiumo).

Dr. Janevvay buvo sunku ras
ti kampelį, kur jis galėtų ra
miai savo darbą dirbti. Jis bu
vo atsiskyrėlis ir origanalus 
žmogus. Nuo nuolatinių operaci
jų jo veidas buvo sudarkytas. 
Kiekvienas žino, jog neblogai 
atrodančiam vyrui arba mote
riai yra lengviau darbas gauti, 
negu darkaus sudėjimo žmo
nėms. Ant galo, Dr. Janevvay 
gavo vietą Nevv Yorko ligoninė
je, kur ateidavo gydytis didžio
jo miesto padugnės — valkatos 
ir įvairios rųšies kriminalistai, 
čia mažai kam težinomas jis 
pradėjo tirti vėžį. Jis darydavo 
stačiog netikėtinas operacijas 
ir aprašinėjo jas moksliškuose 
žurnaluose. Bet kadangi jo raš
tai tilpo vokiečių žurnaluose, tai 
apie ji šioje šalyje mažai kas 
ir težinojo.

Laiks nuo laiko jis turėdavo 
sustoti dirbęs. Ne dėl skausmo 
nuo baisios ligos, bet kad gulti 
ant operacijos stalo, 
viena operacija 
vis mažėjo, nes 
jo nupiauti.

Laikui bėgant
pradėjo nepasitenkinti operaci
jomis. Jis žinojo gerai, kad žmo
nės bijosi operacijų, kad jie ir 
vėžį turėdami laukia tol, kol li
ga tiek įsišaknėja, jog niekas 
jų nebegali nuo mirties išgelbė
ti. >

Su kiek- 
jo smakras 

reikėdavo dalį

Dr. Janevvay

tu- 
Li- 
pa- 
pa-

Douglas paaukavo Cornell uni
versiteto medicinos departamen
tui $1,000,000. Tuos pinigus jis 
paskyrė vedimui kovos su vė
žiu. Universitetas įsigijo Memo- 
rial ligoninę, kuri specialiai 
rėjo užsiimti vėžio gydymu, 
goninės direktorium buvo 
skirtas Dr. James Evving,
skilbęs patologas. Naujasai di
rektorius buvo skaitęs Dr. Jane
vvay raštus ir domėjosi jo tyri
mais. Todėl jis ir pakvietė Dr. 
Janevvay dirbti ligoninėje, pa
reikšdamas, jog jie turėsią ty
rimams daryti $400,000 vertės 
radijaus.

Dr. Janevvay užmiršo ir savo 
ligą. Ant galo, jis turėjo atsa- 
komingą vietą ir galėjo nevar
žomai daryti eksperimentus. Jis 
žinojo, kad lupos vėžys leng
viausia išgydoma operacijos pa
galba. Ar radijui tos rųšies vė
žys taip pat lengviau pasiduos? 
Tatai jis ir pasiryžo sužinoti. 
Jam buvo aišku, ' jog negalima 
vartoti perdaug radijaus, kuris 
gali nudeginti sveikas veido da
lis arba net užmušti pacijentų. 
Iš kitos pusės, reikalinga radi
jus vartoti taip, kad jis veiktų 
visą tą kūno dalį, kuri yra vė
žio paliesta.

Kai Dr. Henry Janevvay bai
gė Nevv Yorko College of Phy- 
sicians and Surgeons, tais lai
kais tebuvo tik vienas vaistas 
nuo vėžio — peilis. Jauną dak
tarą pradėjo kamuoti veido išti
nimas. Išpradžių jis nekreipė į 
tai jokio dėmesio. Jis buvo Įsi
tikinęs, jog tas ištinimas greit 
pranyks. Jis dar buvo jaunas, 
tad jokiu budu nesitikėjo, kad 
tai butų vėžys.

Bet gumbas veide nepranyko. 
Atpenč, jis pasidarė dar dides
nis. Prisiėjo kreiptis į chirurgą. 
Buvo padaryta operacija — pra
šali nimui vėžio. Kiek ta opera
cija sėkminga, — nieks negalė
jo pasakyti. Jeigu pasilieka vė
žį gaminančių ląstelių, liga pa
prastai atsinaujina. Dr. Jane
vvay gerai tatai suprato. Bet jis 
buvo tvirtos valios žmogus ir 
pasiryžęs kovoti su likimu. Jis 
pradėjo studijuoti vėžį ant kitų. 
Jis be paliovos skaitė ir studi
javo viską, kas buvo žinoma 
apie vėžį. Jis surado, kad apie 
tą ligą labai nedaug tebuvo ži
noma. Kai kurie mokslininkai 
manė, kad vėžys paeina nuo tam 
tikrų ligos perų. Bet tyrinėji
mai parodė, jog taip nėra. Vėl 
kiti tvirtino, jog perdidelis mė
sos valgymas gimdo vėžį. Tas 
tvirtinimas irgi pasirodė be pa
mato: tarp vegetarionų vėžys 
yra taip jau paprastas, kaip ir 
tarp mėsėdžių.

Buvo reiškiama taipgi nuo
monė, jog chroniškas erzinimas 
kurios nors kuuo dalies papras
tai vėžį pagimdo. Sakysime, pyp- 
koriai įgauna lupos arba bur
nos vėžį. Bet juk yra faktas, 
kad tūkstančiai žmonių ruko 
pypkes, o vienok neserga. Iš vi
sų tų raštų Dr. Janevvay paty
rė tik vieną dalyką, būtent, kad 
apie vėžį nieko tikrai pozity
vaus žinoma. ' 1 H

Visą* kas‘yra žinoma, tad tai, 
kad/tai kurios / ląstelės nei iš 
šinYnei iš to pagelia'maištą. Jos 
kurioje nors kūno dalyje ima 
daugintis ir atskirai augti, už- 
stelbamos sveikąsias kūno ląste-

Dr. Janevvay naktų nedamie- 
gojo begalvodamas apie tai, kas 
galėtų pavėduoti peilį.

Ir štai pasirodė vilties spin
dulys. Francuzų fizikas Becąue- 
rel pripuolamai užmiršo kišenė
je biskutį radijaus druskos. Nu
sirėdęs jis pastebėjo, jog toje 
vietoje oda buvo nudeginta.

Daktarai pradėjo daryti eks
perimentus, kad patyrus, kaip 
radijus veikia į veži.
laiko Wickham pastebėjo, jog 
tankiai išoriniai vėžiai ištirpsta, 
kaip sniegas, kuomet jie išsta
toma radijaus spindulių įtakai. 
Tuo tarpu sveikosioms kūno da
lims tatai nekenkdavo. Dr. Jane
vvay su didžiausiu įdomumu skai
tė apie tuos eksperimentus. Ne
laimei, vėlesni eksperimentai ne
bebuvo taip sėkmingi. Gan daž
nai pasitaikydavo, jog vėžys ne- 
pranykdavo. Buvo atsitikimų, 
kad radijumu daktarai nudegin
davo 
dalis 
davo 
dalis.
gydymo būdą. Jie skelbė, kad 
tai yra labai pavojinga.

Bet Dr. Janevvay suprato vie
ną dalyką, būtent, kad vėžio lą
stelės pasiduoda radijaus spin
duliams daug lengviau, negu 
sveiko kūno ląstelės. Vadinasi, 
nelaimių nesunku išvengti, jei
gu daugiau patilti apie tai, ko
kią dožą radijaus vartoti ir kaip 
tai daryti.

Dr. Janevvay aiškiai pamatė, 
jog radijus yra geras vaistas vė
žiui gydyti. Bet kuriuo budu 
jis galėjo io brangaus metalo 
Įsigyti? Jis buvo neturtingas 
žmogus ir turėjo užlaikyti pačią 
ir vaikus. O tuo tarpu radijaus 
gramas kainavo $100,000.

Čia tai ir pasireiškė Dr. Jane
vvay sumanumas. Jis pradėjo 
vartoti tokias k varmas, kokias 
vartoja dantistai gavimui dan
tų antspaudo. Jis padarydavo 
modelius, kurie kaip tik apim
davo visą vėžį. į modelių vidų 
jis įdėdavo nažyčias dūdeles su 
radijaus druskomis. Tuo budu 
radijaus spinduliavimai atakuo
davo vėžį iš visų pusių.

Rezultatai buvo stačiog neti
kėtini. Po radijaus įtaka vėžys 
pranykdavo, kaip pavasarį snie
gas. Ir kas svarbiausia, jis re
tai kada besugrįždavo. Apie tai, 
kad toks gydymo būdas yra ge
resnis negu operacija, ir kalbos 
negalėjo būti. Operacija paša
lindavo lupos vėžį, bet užtai su- 
koneveikdavo veidą. Priegtam 
ligonis kur kas lengviau pasi-

Dr. Janevvay žinojo, kad mis
teriškas radijus žinovo rankose 
yra geras vaistas vėžiui gydyti. 
Iš kitos pusės, radijus yra gan 
pavojingas. Nuolat pasitaikyda
vo nelaimių. Dr. Janeway nuta
rė kiek galima daugiau sužino
ti apie radijaus chemiją ir fizi
ką. Vakarais, kai kiti daktarai 
važiuodavo pasilinksminti, jis 
eidavo į Columbia universiteto 
laboratoriją ir studijuodavo ra
dijų. Reikėjo skubėti; jo gyve
nimo siūlas darėsi plonesnis.

Jis stirado būdą lupos vėžiui 
gydyti. Dabar reikėjo atakuoti 
kitos rųšies vėžius. Pirmiausia 
jis atkreipė dėmesį į liežuvio 
vėžį. Buvo gerai žinoma, kad 
liežuvio vėžys yra labai pavojin
gas. Reikėdavo piauti liežuvį, — 
ir juo greičiau, tuo geriau.

Dr. Janeway sumanė pritai
kyti radijų ir tos rųšies vėžiui 
gydyti. Bet čia atsirado daug 
keblumų. Pasirodė, kad prie lie
žuvio labai sunku prieiti.

Ant galo, jis pasiryžo išban- 
idyti Duane’o sugestiją. Tas. fi
zikas patarė vartoti Kadijaus 
dująs (emanacijas)’ vietoje dru
skų: Emanacijos leidžia tokius 
pat spindulius, kaip ir radijus. 
Emanacijų vartojimo paranka
mas dar yra ir tame, jog1 jaš 
galima reguliuoti. Tad nėra pa
vojaus pavartoti perdaug didelę 
dožą. Duane davė sugestiją, kad 
emanacijas galima suleisti į ma
žytes dūdeles, q tas dūdeles įlei
sti į Įvairias vėžio dalis.

Dr. Stevenson iš Dublino 1915 
m. išbandė Duane’o sugestiją. 
Bet pasaulis turi būti dėkin
gas Dr. Janevvay už to gydy
mo budo ištobulinimą. Jis pada
rė iš plono stiklo dūdeles •/» co
lio ilgio ir 1/100 diametro. Ata
tinkamu instrumentu jis įleido 
tas dūdeles su emanacijomis į 
liežuvio vėžį.

Rezultatai buvo stačiog neti
kėtini. Daktarų pripažinti bevil-

gydymo būdą Dr. Janevvay pa
vartojo tonsilų vėžiui. Pasek
mės gauta kuogeriausios.

VII
Nuo 1915 iki 1920 m. Dr. 

Janevvay ir jo asistentai gydė 
34 moteris, kurios turėjo yščių 
veži. Kas metai nuo 
tos rųšies miršta tūks
tančiai moterų, 
jos paprastai

Operaci-

surado ligonį, kuriam 
nebebuvo vilties pasveikti. Jis 
atidarė vidurius ir suleido į vė
žį dūdeles su radijaus dujomis. 
Dviem savaitėm praėjus, ligo
nis numirė. Dr. Evving padarė 
revidavimų, ‘ir savo nusistebėji
mui pamatė, jog vėžys buvo vi
sai pranykęs.

Iš to buvo aišku, jog tuo bu- 
du vidurių vėžys galima pagy-

yra pavojin- dyti, .jeigu jis nėra perdaug už
goš ir neretai mirtimi baigiasi, leistas. Ir iš tiesų šiandien Dr. 
Ir nežiūrint į tai, kad vėžiai bu- Janevvay buvusis asistentas, Dr. 
vo gan įsisenėję, 23 tų moterų 
dar net ir šiandien tebegyve
na!

Toks nepaprastas Dr. Jane
vvay gydymo pasisekimas nutil
dė opoziciją. Tuo labiau, kad 
Dr. Evving, kurio reputacija mo
kslo pasaulyje buvo kuogeriau- 
sia, rėmė jį.

Apie Dr. Janevvay stačiog drar 
matinius gydymus NeW Yorke 
pradėjo daug kalbėti. Į Memo- 
rial ligoninę pradėjo atvykti 
daug ir tokių, pas kuriuos vė
žys nesenai teatsirado. Tuo bu
du gydymas palengvėjo. Bet 
kuomet Dr. Janevvay gelbėjo ki
tų gyvastis, jis pats nuolat ge
so. Jam tapo padaryta penkio
lika operacijų pašalinimui vėžio. 
Bet veltui. Vėžys persimetė į 
nosį. Pratęsimui gyvasties rei
kėjo skubiai daryti operaciją.

čįa, tai Dr. Janevvay pasirodė 
tikru herojum. Jis pernešė ope
raciją nenualpintas. O reikia ži
noti, kad tos rųšies operacija 
yra viena skaudžiausių. Dau
giau to, dviem dienom praslin
kus po operacijos jis sugrįžo 
prie savo darbo. Jis skubėjo' 
dirbti, nes žinojo, kad jo dienos 
suskaitytos.

VIII

Barringer, gan sėkmingai var
toja savo mokytojo metodą gy
dymui skilvio ir pūslės vėžio.

Pradžioje 1921 m. Dr. Jane
vvay ^atsigulė į lovą ir daugiau 
jau nebesikėlė. Vėžys .persime
tė į smagenas, ir jis ant amžių 
užmigo.

tai buvo to nepaprasto 
žmogaus gyvenimas.

Bėt garbės jis nesusilaukė nė 
gyvendamas nė po mirties. Apie 
jį net medicinos žurnale tebuvo 
vos kėlios eilutės pranešta, bu- 
tėht, Kad jis išgyveno' 4? me
tus, užsiiminėjo vėžio tyrimu, 
ir numirė vasario 1 d., 1921 m.

Tai ir viskas.
Tačiau ant jo kapo turėtų bū

ti epitafas: “Jis išgelbėjo kitus, 
bet savęs išgelbėti negale j o’’t, Jo 
darbai yra geriausias jam pa
minklas.

Tiesa, vėžio nugalėjimui Dr. 
Janevvay padarė tik pradžią. 
Dar ir dabar ta baisi liga yra 
stipriai įsitvirtinusi savo tvirto
vėje. Bet jo herojingi darbai 
duoda žmonijai vilties, jog kiti 
taip jau pasišventę mokslinin
kai, kaip ir jis,\galų gale suras 
tikrų būdų vėžiui gydyti.

Po kiek (duoda radijaus gydymui, negu

ir sveikas pacijentų kūno 
arba ir patys nusidegin- 
sau rankas ir kitas kūno 
Chirurgai ėmė smerkti tų

operacijai, kurios jis paprastai 
labai bijosi.

Dr. Janevvay pirmi bandy
mai buvo sekmingesni, negu jis 
tikėjosi. Bet jo buvo tokia jau 
dalia, kad vis reikėjo Įvairias 
kliūtis nugalėti. Savo pinigais 
jam reikėjo samdyti vietą ligo
ninėje ir mokėti už neturtin
gus pacijentus. Priegtam jam 
tekdavo tokie ligonis, kuriuos 
kiti daktarai atsisakydavo gy
dyti.

Ir kai Dr. Janevvay išgelbė
davo iš pat mirties nasrų kitus 
žmones, pats jis laipsniškai ny
ko. Jo vėžys tiek įsigalėjo, jog 
pradėjo galvoje apimti vis nau
jus ir naujus plotus. Radijus 
jam nieko nebegalėjo gelbėti. Ir 
jis tai žinojo gerai. Jis žinojo, 
kad jam nebeilgai teks gyven-

ALPA
HoliAinian Tninortnnti Apyniai 

$1.00.Salyklu, setas
Galima pada
ryti turtingą 
gerą 
Mes turime vi
sus kitus 
nius 
ir

gėrimą.

su

Netikėtai Dr. Janevvay susi
laukė progos daryti eksperimen
tus su radi jum. Ir tai tokios 
progos, apie kurią jis ir sap
nuote nesapnavo. Gelžkelietis

sunkintus. Klau- 
skite jūsų gro-
serninko.

Alpa Malt Eitract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayetle 1104

Vienas jo paskučiausių darbų 
buvo suradimas budo skilvio 
vėžiui gydyti. Vidurių vėžys yra 
pavojingiausias ir labiau prasi
platinęs. Nuo jo kas metai mir-

ARČIAUSIAI PRIE ŠIRDIES KIEKVIENO ŽMO 
GAUS YRA JO PATIES ŠEIMYNA

Todėl tikislus kiekvieno musų yra pagalvoti iš anksto apie tai, 
kad musų šeimyna nekentėtų nedateklių.

Pervėlu yra mislyti apie apsisaugojimų, 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 tikslų, turite ką nors artimų, kam norėtumėt 

po mirčiai turtų palikti.
Apsidraudimo dokumentus galite gauti pagal jūsų išgalę ir norų 
iš vienos didžiausių apdraudos kompanijų, PROVIDERS LIFE. 
PASTABA; Turime dar keletą vietų dėl vyrų ir merginų, ku
rie gali tapti kaipo agentai MLCHIGAN, OBJ O ir ILLINOIS. 
Patyrimas nereikalingas. Išmokinsime jumis, kaip per keletą 
valandų, vakarais arba subatoje po pietų, uždirbti daugiau pi
nigų nuošimčiais, negu uždirbate per vjsą 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. Kobey Street, 

, CHICAGO, ILLINOIS
SKsYRIAI:

1206 Centui’y Building, ' 
CLEVELAND, ORIO.
Vedėjas T. P. Gajewski.
620 Nicholas Bldg., 
TOLEDO, OHIO.
Vedėjas J. Korecki.

454 Book Bldg., 
DETROIT, MICH1GAN. 
Vedėjas A. Keska.
Rm. 10 Victur Bldg. 
225 ("ollinsville Avė.
E. ST. LOBIS', ILL. 
Vedėjas J. Gorsk.

Grojikliai 
Pianai 
Victrolos

Parduodami lengvais 
išmokėjimais

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

LIETUVIŠKŲ 
REKORDŲ

Atsiųskite money oiderĮ ir mes 
________ _ prisiusime jums viską ką užsisa- 

kysit apmokėtu ekspresu.
q Prašykit katalogo.

Atdara kiekvieną vakarą

Roseland Music Shop
11146 Michigan Avė.

Chicago, 111.

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.
3— Mes sudarome receptądaip kaip; j ūsų dakta

ras reikalauja. Mes‘nedarome substitutų.
4— Musų 30 metų geras ir teisingas patarnavi-

džiausią receptų aptieką Chicagoj.
5—Musų didelė apyvarta biznyje užtikrina ju

mis, kad jus gausite šviežiausias gyduoles ir 
chemikalus.

G—Musų kainos yra pigiausios.

Platt Drug Co.
Įsteigta 1895

1801 So. Ashland Avė.
Piet-Rytinis kampas 18th • St. • ir Ashland' Avė. ,



i i
NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadienis, Lapkr. 8, 1924

[“S—tas“]

SATYRA IR JUOKAI

Panelė Federacija
Feljetonėlis LINKSMAS NUMIRĖLIS

Vieta — Lietuvoj. Laikas — po rinki
mų j savivaldybes 1924 m.

Scenon įrioglina moteriškas sutvėri
mas. Išvaizda — kaip špitolės Magdė. Kal
ba verksminga ir griausmingu balsu.

Aš, panelė Federacija, 
Sugadinau sau reputaciją, 
Vai kas bus daryti, 
Sunku ir bepasakyti. ( 
Kauno proletariatas 
Renka'tik socialdemokratus; z 
Mus žmogus į fabriką nudumė, 
O jį J>ro kaminą išstūmė. 
Šiaulių darbininkai — 
Vai 'kokie kumštininkai! 
Mums guzų nepasigailėjo, 
Davėį davė ir dar pridėjo. 
Panevėžiečiai ir tie išgudrSjo, 
Sako, su Federacija reikalų neturėję. 
Ukmergėj mes iškabas tepliojom, 
Gi balsuot reikia — vos tik bekvėpuojant 
O'Kybartuos jsteigėm mes “Laidą”, 
“Cingu-Lingu” čia bala palaida, 
Litus rinkom uliavojom, 
Visus balsus pražiopsojom.
Muravjove mus Dubauskas vajavojo, 
Cicilikams visi plaukai stati stojo, 
O kai fmėm mes balsus skaityti: 
Septyni ir vienas — gėda pasakyti. 
Tauragė tai cicilikų lizdas, 
Ir nepergalės ne Vailokaičio iždas, 
Federanto čia nerasite nė vieno. 
Sunku čia besutikti ir kademą.
Gi Radvilišky muą vadas — tai Sarapas, 
Džekonas malonus, cicilikams satrapas, 
O kad čia mus surietė į ožio ragą, 
Tokia jau visur atėjo mums kvaraba. 
Tik tenai, kur miela mus -Šešupė plaukia, 
Po nudirbto darbo poilsis mus laukia, 
Yra čia brostvininkių vienuolynas, 
Kur aš pasensiu vos tik gimus.
Mus patrone, brangusis Vailokaiti, 
Padovanok dar kokį piragaitį, 
Mes poteriausim, cicilikus ėsim 
Ir ginsim kapitalą, kiek pajėgsi m. 
Užstok mus,'patrone galingas, 
Užstok našlaičius nelaimingus.... 
Aš panelė Federacija, 
Kad ir su bloga reputacija, 
Nepalikit mane be apiejcos, 
Už tai danguj turėsite patieką. 
štai ir baigta šios dienos karunka, 
Mielaširding* žmonės, duokite ratunką!....

Buvo toks numirėlis, — vai
kščioja sau po aną pasaulį* dan
tis rodo ir labai linksmas. Kiti 
numirėliai ėmė jam išmėtinėti:

—Tu geriau gulėk ramiai ir 
lauk Baisaus Teismo, — gailė- 
kis už griekus.

O jis atsako:
—Ko m;an gulėti, — aš nieko 

nebijaus.
—Jeigu tu daug sugriešijai 

žemėje tai visa tai bus išnagri
nėta už visą tai tu turėsi atsa
kyti. Pasiųs tave į pragaro dug
ną- įmes j smalą verdančią, o 
baisus velniai šoks aplinkui ir 
džiaugsis dėl tavo kančių.

Numirėlis tik juokiasi:
—Niekis, — sako jis, -

nęs tuo nenugąsdinsite:
- ma-
a.š iš

NIEKO NUOSTABAUS
—Jūsų vardas?
—John Morfisky . •

•—Ar mokate skaityti? .. ,

4—Ar moli a te rašyti ?
—Taip. /
—Kaip tai? Mokate rašyti, 

ne mokate skaityti?
—Nieko čia nuostabaus nėra. 

Juk aš neprivalau savo raštą 
skaityti.

o

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patologijos Berlino
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio1 ligij ir žarnų 
inkstų, reumatizm*), nervų mote
riškų, vyrišku IJigą ir visu ne

sveiko mų.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuonfct reikalinga.
1545 W. 4|7th St., 

netoli Ashland Avė.
•» **

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

Vikomtas Taukšiansi.

R-a-d-i-o
i.

Panevėžys atsižymi malūnų 
gausumu, liežuvavimu ir pa
mazgomis.

................  ; Į---- T
LYG ŠACHMATAI

—Ji yra lyg šachmatai.
—Kodėl ? *1
—žaidžia su 32 vyrais Susyk

TIKRAS
Ji. — Ar tu esi tikras, kad bu-

H. si ištikimas man?
Jis. — Taip. Aš buvau ištiki- 

Vienas komendantas pasakė: mas kitoms moterims 
—Aš esu car. i Bog! ;___________________________
O vienas šuleris save taip, 

atestavo:
—Mano amatas mulkius

gaudyti!
Kuris jų pasakė teisybę?

III .
Kaunas (ekstra telegr.) Kau

ne atsitiko visuomenės pertur- 
bacija: kalėjimo viršininkas pa
skirtas profesorių universitete, 
o poetas kalėjimo vMininku. 
Valio!

IV
Reikalingas Profesorius

’ Kauno Universiteto filosofi
jos fakultetui tuojau reikalin
gas profesorius, gerai nusima
nąs valyti batus.

Lietuvių Dentistas patar 
naus geriau

Traukimai dantų b* «kau*m« 
Bridga geriausio aukso. Su tnaat 
pleitom galima valgyti kiečiausių mat 
itą. Gaiantuojame visų savo darbų, i 
temas musų kainas. Sergėkite sa» 
dantis, kad nekenkta jus< sveikatai.

IMI Weet 47tte Street, 
Notoll Aihtontl >

Merginos—Jūsų 
Rūpesčiai Užsibaigė! Į
Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo 
kas yra pleiskanos ir kaip nuo jų | 
atsikratyti, šiandien yra visiškai pa- . 
prastu dalyku užlaikyti savo plati- | 
kus ir galvos odų Svariojo ir svei- | 
koje padėtyje. I

Rstffle# Į 

ištepant galvų kas vakaras einant gulti j 
per savaitę ar dešimtį dienų, sunai- « 
kins pleiskanas ir paragins jūsų | 
plaukų augimų. Po to naudokite J 
Ruffles tik retkarčiais sulig reikalo ’ 
ir daugiau neturėsite jokių nesmagu- 1 
mų su pleiskanomis.
Bonka 65c. aptiekose, arba už 75c. |
prisiunčiame stačiai iš dirbtuvės. , 

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St., Brooldy*, N. Y.

Kritikas
Lietuvių literatūros geriau

sias žinovas ir kritikas — tai 
Kauno komendantas. (“P. B.”].

PENKIŲ METŲ JUBILĖJUS
—Klausyk, mielasai — sek

madieni sukaks penkeri metai 
nuo to laiko- kaip mudu apsive- 
dėva. Ar to įvykio apvaikščio- 
jimui nebūtų verta paplauti 
nupenėtą antį?

—Aš nesuprantu, kodėl pe- 
kaltą ąptip prjvąlo prarasti gy
vastį dėl njudviejų prieš penke
rius metus padarytos kvailys
tės?

ENNERSTEI

MENNERSTENS yra labai 
lengvas prirengti, kadangi Malt 
Ir Rėps sujungti. Bandyk j j!

Henning Wennersten Inc.
2‘H.O I nVVKkNCt AVĖ.. CHICAGO

BE PERTRAUKOS
20 metų praktikavimo 

Kuris buvo pertrauktas 6 Ve me
tus tarnavimo Jungtinių Valsti
jų Armijoj, šiuo skelbiama, kad
Dr.George U.Lipshulch

Atidarė savo ofisų 
Kambarys 704, State-Lake Bklg. 

190 N. State SI.
Praktika bus aprubežiuota: Gy- 
necologija, Chirurgija ir Vere- 

rįnes ligos.
Telefonas Randolph 5380

DEI. VYRŲ TIKTAI

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka

ANIELĖ KAUSHILLAS
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o Į 
rasite pagelbą. 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.
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UŽKIMIMAS
paprastai paeina nuo peršali
mo. Bet kam reikia kentėti? 
Dėl gerklės skausmas ir užki
mimas vartok

Severa’s 
Antisepsol

kaipo gargaliavimas. Tasai 
vaistas apmalšina gerklės iri- 
tacijas, palengvina skrepliai- 
iną ir suteikia ligoniui pagei
daujančio palengvinimo.

Kainos 36c ir 60 centai.

Gaunamas pas jūsų aptiekorių.

* LITTLE V—

spinočMphs

Tas kuris neturėjo jū
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

Visą šį mėnajiį gydysiu visus pa
cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtinga ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir užr 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumet paprastą kainą. Gydymai 
ligų yra specialumas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Daktaras dėl vyrą 
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti Ar ne 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison St., 

Chicago, III.

Akinių gritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA
AKIŲ LIGAS

Ar jums skauda galvų?
Ar jūsų akys ašaroja ?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius tai

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvė*

.Ant trecio augšto virš Platto ap- 
tiekos kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valan<ino , uo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nuo 9 iki 11:30 dienų
7

Galite Būti Išgydytas
Ar sergate? Mes jums pagelbe- 
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 
ii- nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą ? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemige, pavargęs iš ry
to, galvosūkį, apsivėlusį liežuvį? 
Prašai inkit nervingumą — apsi- 
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus. Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima- 
tykite su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers

Ofisas
1112-1114 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.

1 Garsinkitės Naujienose

GAL BŪT JUS ESATE VIENAS LAIMINGŲJŲ 
AR JUS GALITE IŠRIŠTI ŠITA?

VICASABNAUIS
Viršui sustatytos raidės jei gerai sudėtos sudaro 
vardą vieno žymaus lietuvio vyro. Atsiųskite išrištą 
klausimą į 10 dienų ir gausite dovanų puikų lotą, 
mieros 30x125 pėdų dykai viskas yra išvalyta toje 
sekcijoje, dabar yra atdara dėl kolonizacijos.

HUWARD LANŪ ASSOGIATIŪN
19 So. La Šalie Street, Suite 812-13-14

Phone State 6053

Lytiškos Ligos Gali 
Būti Išgydytos

Ar sergate lytiška liga, kuri pada
ro jumis netinkamu prie darbo ir 
pasilinksminimo. Ar esate vienas 
didelės armijos, kurie kenčiate ty
lėdami nuo lytiškų ligų?

Dr. W. R. 
Kegister, 

109 N. Dearbore 
Street.

Kiekvieno sergančio 
žmogaus draugas. 

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

Gyduolės išskiria
mos.

NeužginČija- 
!>er patyrusius 
daktarus, kurie 

mas faktas išgy- 
dirba laboratori
jose. egzaminuo- 
dymo visokių ligų 
jant kraujų ir iš
tiriant per mik
roskopų, prašali
nant visus kilni- 
h o s simptomus. 
Nei vienas žmo
gus nėra liuosas 
nuo užsikrėtimų, 
bet prie dabarti
nio žinojimo gy_ 
dymo nei vienas 
neturi sirgti. Jei 
resate išgydyti, 
Jai vien tik yra 
todėl, kad apleido 
te gydymų, arba 
buvote i gydomas 
nepatyrusių gy
dytojų, arba gy
dymas buvo labai 
trumpas. Neda- 
leiskite, kad liga 
ilgai butų jūsų 
kraujuje — išva

lykite Ji; ateikite pas mane, padarysiu 
viską kas yra galima, kad tik jums su- 
grųžinti sveikatų. Gal tiktai esate per 
pusę išgydytas ir gyvenate nuolatinėje 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. Ne 
atidėliokit. Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury naikindama kūno narvelius, 
emagenų, nervų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, ir kitus kūno organus. Bukite at
sargus ir dabokite gamtos patvarkymus. 
Atminkite, kad sveikata yra jūsų bran
giausias turtas, jūsų kapitalas — nedaro 
skirtumo kiek jus sugaišite laiko arba 
pinigų užlaikymui sveikatos, nes tas 
jums labiau apsimokės, negu kas nors ki
tas. Beveik visi atsitikimai kataro, Reu
matizmo, Neuritis, Bronchitie, Astma, 
Mažakraujistės, Skaudulių, Egzemos, Pso- 
raisis. Slinkimo plaukų, ' Pasididinusių 
gružolu. Skrupulų ir t.t. yra pasekmė 
neišvulyto ir užsikrėtusio kraujo, kur| 
galima greitai išvalyti su pagelba gy
dymo.

Apsisaugokit daktarų ir studentų, ku
rie slepiasi garsiai skambančiomis klini
komis, institutų arba laboratorijų; jūsų 
sveikata yra brangesnė, kad jų atiduoti 
nepatyrusiems daktarams. Pas mane gau
site gerti ir teisingų gydymų; prisidėkl. 
te prie eilių užganėdintų ir Unksmių 
pacijcntų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisų. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Serum, čiepinl, Bakterini, ' Anti- 
toksinj, taipgi specialius intravenous gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originales Europiškas gyduoles “606” 
ir ”914”.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvienu ken
čiančiu vyru, kurie serga nuo užsisenė- 
jusių ligų, Nervų, Kraujo, Oodos, Pūslės, 
Išėjimo žarnos, taipgi slaptų ligų. Mano 
35 metų pasekmingo gydymo, aš atgavau 
sveikatų dėl daugelio nusiminusių ir nu
stojusių vilties vyrų.

Nežudyk daugiau laiko nei pinigų ne
žinomiems daktarams, ateikite ir dasiži- 
nokite tiesos apie savo nesveikatą. Egza
minuoju su pagelba X-Ray ir mikros
kopo—o kada yra reikalas dėl galutino 
ištyrimo ligos ir užtikrinimo gero gydy
mo—taipgi egzaminuoju kraujų, Slapumų, 
ir t.t.

Patarimas dykai ir užlaikoma slapty
bėje.

KAIP BŪTI SVEIKU]
Per daugeli me
tų žmones 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.

į DR. TAFT
1555 West Roosevelt Roud 

Ofiso valandos nuo 9 iki 11 ryto 
Phone Canal 3457 v

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi 
sas kasdien, dėl gydyme 
chroniškų, nervų, kraujo 
linkstu, pūslės ir šlapumo ii 
r*

privatiiirą gydymo! kamharią
Ola atėję gauna 

geriausj Ameriko
nišką i* ’?u2cpe- 
jišką bt kį CF<ly- 
mo. DiAtia skai
čius žmotšą J<y« 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokesti gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visiška pa 

slaptis yra užtikrinto
Dr. B. M. Ross,

85 So. Dearbom Street, 
kampas Dearbom ir Monroe St. 
Ciilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt meti} toje pačioje vietoje 
Priėmdmo kambarys 506 dėl vyrą 
Priėmimo kambarys 6t8 de! motorų 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto jki I 

vai. vakare. Nedėlioj nu> 
10 vai. ryto iki 1 vai JU 
ną. Panedėlyj, seredc> b 
subatoje nuo 10 vaj. «yt 
iki 8 vai. vakare.

Mes kalbame lietuviškai.

Valandos nuo 9 ryto iki 5:80 po pie
tų, kasdien. Utarninke, Seredoj ir Suba- 
toj vakarais iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po plet.

Dr. W. R. Register
109 N. Dearbom St., Chicago, UI. 

(Imkite elevatorl iki 12 auųšto)
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Chiropractic The Master 
Raktas Kuris Atidaro 

Duris į Sveikatą
SUIRIMAI bile' vieno*

NORMAL f 
NERVE

SPINE OF 
MAN

sekančių dalių Rali pa
eiti nuo NĖR VOS pri
spaudimo nugarkaulio 
kauliukais:

P1NCHE1) 
NERVE

SMEGENŲ 
AKIŲ 
AU8Ų 
NOSIES 
GERKLĖS 
RANKŲ 
ŠIRDIES 
PLAUČIŲ 
KEPENŲ 
PILVO 
3ALDGILĖS 
BLUŽNIES 
INKSTŲ 
PLONŲJŲ 
DIDŽIŲJŲ 
LYTINIŲ 
SĄNARIŲ

ŽARNŲ 
ŽARNŲ 

ORGANŲ 
KOJŲ

Dr. Paul Baumann
Chiropractor Palmer mokyklą bai
gęs X-Ray specialė egzaminacija.

3462 So. Halsted St.
<■, ____________________________ }

Skaitykit ir platinki! I
NAUJIENAS

Suteikiame Europiškas Gyduoles
SUŽINOK TIESĄ. Wasarmano ban

dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
liuosas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit 1 Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių Hutaiaymas, perkeičia praktikų medi
cinoje ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui už»i- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų užganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia t 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau <iel dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X—RAY EGZAMINACIJA |1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingą 
apvylimų ar nrižadėjimų. Pasekmių 
yra tokioi. kolcių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po b 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN 
337 W. Madison St 

(Kampas Madison ir So. Market) 
?!!!•

KAIP TA MOTERIS
ĮGAVO SVEIKATį

Supilė 300 kvortų f rūktų, 
500 stiklų Jelly ir pri

žiūrėjo savo vaikus.

Norvvalk, Iowa.
ketinau parašyti

— “Aš jau senai 
jums ir pasakyti, 

kiek daug gero jū
sų gyduolės pada
rė man. Kuomet 
aš pradėjau varto
ti jas, aš jau be
veik gulėjau lovo
je ir bučiau pasili
kusi lovoje beveik 
visada, jei nebu- 
bučiau turėjusi 
kam prižiūrėti vai
kų. Aš taip bu
vau sutinusi ir tu

rėjau tokius didelius skausmus, kad 
aš vos tik galėjau pavaikščioti. Aš 
išvainojau septynis butelius Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound ir 
vartojau Lydia E. Pinkham’s Sanati- 
ve Wash, ir atradau, kad jos yra la
bai gydančios. AŠ esu visai pasvei
kusi dabar, nes aš buvau blogame pa- 
dėjim-e kuomet pradėjau vartoti jūsų 
gyduoles, bet aš dabar daug sveikes
nė, kad aš nebijau rekomenduoti jas, 
ir aš manau jei aš vartosiu jas nuo
lat, aš busiu visai sveika. Aš dir
bau savo darbą šia vasarą viena, už
laikiau keturis vaikus, ir aš sukena- 
vau 300 kvortų vaisių ir padariau 
500 stiklų jelly, jus matote, kad aš 
esu dabar daug geriasniame padėji
me. Aš jaučiuosi labai gerai visą lai
ką ir malonu m-an pranešti kitiems 
apie tas gyduoles”, Mrs. C. J. Wen- 
nermark, Box 141, Norwalk, Iowa.

Moterys gali pasitikėti Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound, kad 
paliuosavus jas nuo moteriškų trobe
lių. Pardavimui pas aptiekorius vi
sur.

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

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

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

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

Gydymo Biuras

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

Biuro telefonas MONRE 1219. Gyvenimo telefonas ARM1TAGE 0006 
Atliekame visus reikalus kas link akušerijos, taipgi atlankome 

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

vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12, po pietų pagal sutartį.
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SALUTARO RYTAS
Saiutaro rytas tešviečia g:ažus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangų*.

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
3) — VAKARAS.

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Saiutaro 
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius išvalo;
8) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
639 W. 18th St., Chicago, Illinois.

TRYS DIENOS LAIKAI

SVEIKATA

•f


