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Lenku eitra melai 
apie Lietuva

Dideli s-demokratų laimė
jimai Vokietijoj

Baisus žemės drebėjimas 
Javos saloj

“Lietuva revoliucijos vul
kane” arba Lenku melai

Chicagos klero-nacionalistinis 
’Dziennik Z\viązkowy” vakar su 
dideliu “EXTRA” išspaudino ši
tokia naujieną antrašte Litvva 
na revvolucyjnym vvulkanie”:

VARŠUVA, lapkr. 13. — ži
nios, kurios čia gauta iš Lietu
vos, i'iri atarmmgo pobodžio. 
Kol kas jos yra privatinės, ka
dangi Lietuvos cenzūra neišlei
džia užsienin jokios žinutės apie 
l.rizj krašto vidui. Atrodo te- 
ėiaus tiesa, kad visame krašte 
vedai a karšta agitaciją už nu- 
veitimą esamosios Lietuvos val
džios ir pravedamą nauju rinki
mų, kuriais valdžion . įei
tų žmonės palankiau nusi- 
rtatę tautinėmis mažumoms, 
tuo ta*) u kai d J ertmė valdžios 
politika veda kraštą i prapultį. 
Lito ver’ū nupuolė R i m nimiim. 
Lietuvoj, sako, vii šjiataii/ąs ba
las. ”alstyhė, pa u,.: as tuš- 

: ras.
Reakcija [prieš valdžią save 

centrą turi Klaipėdoj, iš kur tu
rėsiąs būt vedamas perversmas 
t imtuvo j.

Kad Lietuva nepatenkinta sa
vo klerikalų valdžia, tai tiesa, 
bet Lietuvos žmones mokės jos 
atsikratyti be jokių ‘‘revoliuci
nių vulkanų.” Kad šita Varšu
vos žinia yra prasimanyta tiks
lu, kaip paprastai. Lietuvai dis
kredituoti užsieny, aiškiai paro
do jos pasaka apie Lietuvos lite 
‘‘nupuolimą iki minimum” ir a- 
pie “viešpataujanti Lietuvoj ba
dą.” Nors ir Lietuvoj šiemet 
užderėjimas buvo negeriausias, 
lėčiau badu ji kol kas nesiskun
džia, o Lietuvos litas dar neban
dė pulti ir, veikiausia, jo verte 
tvirčiau stovi nei lenkų zlotas.

Trys Lenky kabineto na
riai atsistatydino

Išėjo dėl to, kad seimas pareiš
kė nepasitenkinimo jų šei
mininkavimu

VARŠUVA. lapkr. 1 I.
Trys Lenkų ininisteriai ----- vi
daus reikalų, darbo ir teisin
gumo — atsistatydino, be to 
laukiama, kad atsistatydins 
dar ir švietimo ministeris. Pa
darė jie tatai dėl to, kad sei
mo debatuose buvo pareikšta 
nepasitenkinimo jų administ
racija.

Darbo ministeris Darovskis 
žada iškeliauti į Jungtines Val
stijas, kame jo brolis gyvena.

Premjeras Grabskis vakuo
jamas kabinete vietas užpildy- 
siąs asmenimis priklausančiais 
centro, radikalėms 
ir bajorijai.

LONDONAS, lapkr. 13.—Em
ma Goldman vakar laike kalbą 
pokily, kurs buvo jai suruoštas 
Andersono viešbuty, Fleet gat
vėj. Susirinkime dalyvavo žy
mus anglų darbuotojai, rašyto
jai etc. Ji pasakojo apie daly
ku padėtį Rusijoj, apie bolševi
kų viešpatavimą. ir pareiškė, 
kad lokius i jaunybės, kokia da
liai' yra Bolseviki joj, Rusijos 
žmonos nepažinoję no carų lai
kais.
Bolševikų rėžimas Rusijoj arše

snis nei carų laikais.
“.Aš išbuvau Rusijoj dvejus 

metus, — sake Goldman; — aš 
moka rusų kalbą, dėlto galėjau 
važinėti ir kalbėtis su įvairios 
rūšies žmonėmis. Aš apleidžiau 
Rusiją, ir dabar noriu pranešti 
pasauliu, užkuiti Rusijos žmo
nes, nes jiems patiems burnos 
uždarytos, ir jie taip prispausti, 
kad ir carų laikais tokios prie
spaudos nežinojo.

“Rėdą, kad pasaulis maišo Ru
sų revoliuci. ą su šiandie viešpa
taujančia Rusijoj partija. Dar 
labiau aš noriu kelti balsą dėl 
tragingo likimo tūkstančių vy
rų ir moterų ir dagi vaikų, kur 
šiandie įniršta sovietų Rusijos 
kalėjimuose ir koncentracijos 
punktuose, ne dėl to, kad .jie bu
tų kėlę ginklą prieš valdžią, bet 
dėl savo nuomonės pareiškimo.
Bolševikai — kontr-revoliucinin- 
kai: žmonėms ne laisvę davė, 

bet tironybę
Protai ir širdys žmonių ne Ru

sijoj šiandie rodos suakmenėję. 
Prieš aštuoniolika metų didis vy
ras, Petras Kropotkinas, atvy
kęs i Angliją sugebėjo pažadinti 
pasauli prieš carizmo tironybes. 
Šiandie gi žmonės lyg kurčiai -— 
negirdi tų baisenybių, kurios da
bar dedas Rusijoj. Tur būt dėl 
to, kad jie mano, jog ten darbi
ninkų klasė daio savo bandy
mus. Baisiai apsirinka tas, kas 
taip mano.

Valdančioji partija nebeturi 
jokio vyriškumo, ir dabar naiki
na visa, kas Rusijoj buvo geriau
sia ir gražiausia. Aš kaltinu 
juos ne kad jie perdaug revoliu
cingi, bet kad jie nepakankamai 
revoliucingi. Vietoj laisvės jie 
davė tironybę. Jie yra aršiausi 
šiandie kontr-revcliucininkai vi
same pasauly. j

Bolševizmas — liga
“Bolševizmas šiandie yra tarp

tautinė liga... Pasaulis turi žiū
rėti, kad apsisaugotu to sugedu
sio daikto. Aš žinau, kad mane 
atakuos už tai visokiais budais; 
žinau, kad bolševikai išspirgintų 
mane gyvą, jei tik jie galėtų. Jie 
šauks, kad aš esanti reakcijos 
įnagis. Jie sakys, kad aš esan
ti pareidavus Wiftston Churchil- 
l’ui. Jie vadins mane išdavike. 
Ir tegul sau! Tiesa galingesnė 
už šmeižtą, ir aš tą tiesą skelb
siu.”
Kuriozas su Jungtinių Valstijų 

imigracijos Vyriausybe
Savo kalboj Emma Goldman 

pranešė, kad ji gavus kablegra- 
mą iš Washingtono nuo imlni- 
gracijos komisionieriaus, kur jis 
jai pranešąs, jogei jai niekados 
tebebusią leista sugrįžti atgal į 
Jungtines Valstijas.

“Bet aš nė neprašiau, kad mary 
leistų grįžti Amerikon,” pridūrė 
ji. “Dar daugiau: pačios Jung
tinių Valstijų valdžios emisarai 
teiravos manęs, ar aš nenore-(

Dideli socialdemokratu 
laimėjimai Vokietijoj

Miestų ir provincijų rinkimuose 
socialdemokratų balsų padau
gėjo 35 nuoš., kuomet komu
nistai žudė apie 50 nuoš. balsų

BERLINAS, lapkr. 14. Va
kar Įvyko daugely Vokietijos 
provincijų ir miestų rinkimai, ir 
visur tolygiais rezultatais: di
deliu socialdemokratu laimėji
mu, taipjau laimėjimu tų parti
jų, kurios nuoširdžiai remfia res
publiką, ir pralaimėjimu tų, ku
rios prieš ją kovoja.

Visur tuose rinkimuose mo- 
narchistų ir komunistų partijos 
prakišo, o socialdemokratai ii 
respu blikini nka i d emok ratai
laimėjo.

Aplamai imant skaičius social
demokratų balsų padaugėjo apie 
30-35 nuoš., palyginus l inkimais 
praeitą gegužės mėnesį. Demo
kratinės partijos taip jau apie 
tiek savo atstovų skaičių padidi
no.

K.raštutiniosios partijos — fa
šistai ir komunistai — visur li
ko biauriai sumušti. Komunis
tai nužudė apie 10—50 nuošim
čių balsų. Kai dėl fašistinių 
partijų, los, gali sakyt, visai su
smuko.

Šitais laimėjimais padrąsinti 
socialdemokratai su dar didesne, 
negu iki šiol energija ir entuzi
azmu pradėjo savo kampaniją 
rinkimams i reichstagą (parla
mentą), kurie Vokietijoj įvyks 
ateinančio gruodžio men. 1 die
ną.

Baisus žemės drebėjimas 
Javos saloje

300 žmonių žuvo, daugybės liki
mas dar nežinomas: daug 
miesteliu ir kaimu sunaikinta

< k

BATAVIA, Java, lapkr. 1 L 
Javos saloj Įvyko baisus žemės 
drebėjimas, padaręs didžiausių 
pragaiščių. Daugybė žmonių žu
vo. Iki šiol suskaityta apie 300 
žmonių užmuštų, o daugybės 
dar pasigendama.

Žemės drebėjimas tęsės visą 
trečiadienį ir dali ketvirtadienio. 
Kedų distrikte daug vietos gy
ventojų miestelių ir kaimų su
naikinta. Vienas kaimas visai 
išnyko sugriuvęs. į upę.

žemės drebėjim’as smarkiau
siai buvo jaučiamas Vonosolo 
sveikatoj rezorte, kame visi trio- 
besiai sugriuvo.

[Javos sala yra Malajų archi
pelage, Olandijos Rytų Indų ad
ministracijos bustynė. žemės 
drebėjimai dažnai ten atsitinka, 
nors ne visada taip smarkus. 
1919 metais, išsiveržus Kaluto 
ugniakalniui, žuvo nuo 15,000

partijoms iki 50,000 žmonių — tikro skai- 
Ičiaus niekados nesužinota.’

Emma Goldman smerkia 
bolševiku režimą € A

įspėja pasaulį, kad apsisaugolii 
nuo los •‘tarptautinės bolše
vizmo ligos.”

RAMSAY MACDONALD SU ANŪKE

Buvęs Anglijos socialistu premjerai Baiusay Macį>onal<l’as nū 
kiek nenusiminęs, kad krašto valdžia reikėjo laikinai užleisti 
konservatoriams. Labai gali būt, kad po kurio laiko jam vėl 
teks Imti Britu valdžios prieky. Paveikslėly matome jį džiau
giantis su savo antike Jony te, dukters Alasleros dukteria.

čiau grįžti Amerikon tam tikro
mis sąlygomis. Jie, matyt, ma
nęs nežino. Jei aš kada nors grį
šiu, lai g'įšių tik savo sąlygo
mis. Grisiu tik tada, kai bus 
leista grįžti visiems politiniame 
nusikaltėliams, kurie buvo de
portuoti dėl jų įsitikinimu.”

[žinia iš VVashingtono skelbia, 
kad ’mmigracijos biuro komisio- 
nierius llusband’as tikrai pa
siuntęs Em ilai Goldman kabio-
gramą, pranešdamas, kad jai 
nebebusią leist; atvažiuoti i 
Jungtines ' alsu j; •_

Komplimentas Anglijai
Apie Angliją Em- m Goldman 

pasakė:
“Aš tikiu, kad \m»- ja ir to

liau išlaikys save u sves, kurių 
svarbiausia yra — prieglaudos 
teisė politiniams ja regeliams. 
Ji davė' prieglaudos Mazzini’ui, 
Marx’ui, Kropotkin’u'. Man ma
lonu Imti čia, ir aš iianau, kad 
dagi konservatorių a’džia ma
nęs novys < . i .

Chicago ir apielinkė. — šian
die aplamai gražu; šiltėja; vidu
tinis pietvakarinis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
sieke 33°F.

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

PINIGŲ KURSAS
Vakar, lapkr. 14 d., užsienio uL 

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų . . $4.64 
Belgijos, 100 frankų .......... $4.87
Danijos, 100 kronų ............... $17.66
Italijos, 100 lirų ................... $4.34
Francijos, 100 frankų ........... $5.30
Lenkijos, 100 zlotų ............... $19.25
Norvegijos, 100 kronų .. $14.87
Olandijos, 100 markių .... $40.12
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ...........M . $26.82
Šveicarijos, 100 frankų .... $19.29

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50 litų ................................. L. $5.50
100 litų ................................. .... 10.50
200 litų ...................................... 20.76
300 litų ...................................... 31.00
400 litų ..............................  41.26
500 litų ...................................... 51.50
600 litų ..............................   61.75
700 litų ................................... t. 72.00
800 litu ...................................... 82.25
900 litų ........................................ 92.50

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

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

Sovietai reikalauja sugrą
žinti jiems laivyną

Bolševikams sumušus Vvange
lį, laivynas pabėgo i Tunisą, 
ir dabar jame įsigyveno vi
sa rusų pabėgėlių kolonija.

PARYŽIUS, lapkr 14.— Nuo 
laiko kai Franci] a pripažino 
sovietų Rusiją, bolševikų val
džia atkartodama ėmė reika
lauti, kad Francijos valdžia 
atiduotų jai Rusų laivyną esan
tį Bizertoj, Tunise, l'as laivy
nas pabėgo Į Bizertą po to, 
kai vedusio kampaniją prieš 
bolševikus Vrangelio armija 
Krime buvo sumušta ir bolše
vikų kariuomene ėmė žygiuoti 
į Sevastopolį.

Visas laivynas susideda iš 
dviejų mūšio laivų, vieno se
no kreiserio, septynių ardomų
jų laivų, trijų torpedinių lai
vų, vieno pagalbinio kreiserio 
ir keturiu moderniniu subma- 
rinu.

Girdėt, kad Maskvos val
džia paskyrus tam tikrą komi
siją, kuri vyktų tą laivyną ap
žiūrėti.

Francijos valdžia jaučias 
dėl to keblioj padėty, nes su
grąžinimas rusams laivyno pa
darytų slinkaus įspūdžio Ru- 
manijai ir kitiems Rusijos kai
mynams, kurie turi pamato 
žiūrėti į ją su nepasitikėjimu.

Francuzai sako, kad laivy
nas rusų pabėgėliams tarnau
jąs kaipo prieglauda: daug ru
sų šeimynų apsigyveno tuose 
karo laivuose, Įkurtos juose 
mokyklos, skaityklos etc. Lai
vynas virto tįkra rusų pabė
gėlių kolonija.

Čeky socialistai reikalau
ja mažinti armiją

I

Nedidelės Čekoslovakijos armi
ja savo didumu šiandie užima 
ketvirtą vietą Europoj.
VIENA, Austrija, lapkr. 14. 

— Čekoslovakijos socialdemo
kratai vakar pranešė, parlamen-( 
tui, kad jie jau sutaisė projek-, 
tą krašto kariuomenės ( jėgoms 
sumažinti nuo 300,000 į 70,000 
kareivių.

Čekoslovakija, viena mažės-, 
niųjų Europos naujų valstybių/ 
•turi ai*miją, kuri savo didumu 
užima Europoj ketvirtą vietą/ 
Didesnes už ją armijas turi tik 
Franci j a, Rusija ir Lenkija. J

Užgina žinias apie są
mokslą prieš fašistus

Areštuota tik keturi komunis
tai dalyvavę slaptame jų su
sirinkime

ROMA, Italija, lapkr. 14.
Buvo pasklidusios žinios, kad 
vyriausybė susekus sąmokslą 
nuversti fašistų valdžią. Pu
siau oficialiai dabar paskelbta, 
kad tos žinios neturinčios jo, 
kio pamato. Policija areštavus 
tik keturis komunistus, daly
vavusius viename jų slaptame 
susirinkimo, bei tasai susirin
kimas neturėjęs konspiracijos 
prieš valdžią pobūdžio.

Atstovų dvikova
TURINAS, Italija, lapkr. I I.

Šiandie Įvyko Vercelli’j dvi
kova tarp fašistų atstovo Bel- 
loni-ir liberalų atstovo Rossini. 
Fašistas buvo šešis kartus su
žeistus, o atstovas Bossini. iš
liko visai neužgautas.

VOKIETIJOS AMBASADO
RIUS PASITRAUKSIĄS.

WASHINGTONAS, lapkr. 14, 
—■ Diplomatiniuose rateliuose 
manoma, kad Vokietijos amba
sadorius Jungtinėms Valsti
joms, Dr. Otto Wiedfeldt, pasi, 
trauks iš savo vietos ateinantį 
sausio mėnesi, t

PASPORTŲ VIZOS 
JAPONIJOJ.

TOKIO, Japonija, lapkr., 14.— 
Jungtinių Valstijų piliečiai už 
j>asportų vizas turi japonams 
mokėti brangiau nei kitų kraš
tų piliečiai. Iš amerikiečių 
imama $10, iš vokiečių $7.50, iš 
franeuzų $5, iš meksikiečių 
$1.50, iš visų kitų po $2.

MALŪNAI SUDEGĖ.

II1CKMAN, Ky., lapkr. 14. — 
Sudegė du dideli malūnai: 
Walker Meal A Feed kompani
jos ir Hickman Milling Co. Nuo
toliai sekia 45,000 dolerių.

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 CENTŲ

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 j 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, IU.

Požėlos su Bancevičiutn 
ristynės be pasekiniy

įvykusiose vakar Mildos Te
atre ristynčse stipriai ir ilgai 

ištisas pustrečios valandos 
ritosi Požėla su Bancevičium ir 
rezultatas buvo — dra\v, vie
nas antro neparito.

Atvykęs su Požėla iš rylų 
jaunas lietuvių stipruolis X 
per kelias minutes du kariu 
paguldė rusą Hakenšmitą.

Daugiau apie tas ristynės 
Ims pirmadienio numery.

AUKSO MEDALIS TOSCANI- 
Nl’UI.

MILANAS, Italija, lapkr. 11.
Milano miestas pagerliė La 

Scala operos direktorių, Artūrą 
Toscanini, Įteikimu jam aukso 
medalio. Toscanini pirmiau bu
vo Ncw Yorko Metropolitan O- 
peros dirigentas.

NELAIMĖ LIEJYKLOJ

DETROIT, Mich., lapk. 14. — 
Metalo tirpinamajai krosniai 
ekspliodavus penki Peerless 
Foundry kompanijos darbinin
kai apdeginti. Du jų, Tarnas 
Slivinskas ir Pranas Sadauskas 
labai pavojingai.

SENUTIS NEGRAS NORI 
VERGAUTI.

DĖS MOINES, la., lapkr. 14. 
— 91 metų amžiaus negras 
Grėen Ilutchinson, vergijos lai
kais buvęs vergas, siūlosi vėl 
vergauti bet kam, kas duos jam 
prieglaudos ir darbo.

1 FORT WORTH, Tcx., lapkr.
11. — Iš Saginavv, Tex., paš
to pavogė du šimtu moncy or
derių blankų ir kartu oficia
lius pašto antspaudus vartoja
mus moncy orderiams išduoti.

BURLINGTON, Vt., lapkr. 14. 
Du Ku-*Klux klanimčiai, Mc- 
Greedy ir Wells, tapo jurv’ės 
pripažinti kaltais dėl apvogi
mo vietos šv. Marijos- kated
ros.
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METINIS

BALIUS
Rengiu , <

Lietuvos Mylėtoju Draugija, Chicagos
Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 16 d., 1924 m.

MILDOS SVETAINĖJ, , 
3140-42 So. Halsted St., prie 32 gatv.

būrys atsidarys 6 vai. vak. įžanga 35c. ypatai.
Gerbiamoji Visuomenė! Širdingai kviečiam visus atsilankyti ant 

musų baliaus, nes bus vienas iš įdomiausių balių. Ant Baliaus bus 
išduota 26 auksiniai žiedai nariams tos draugijos, kurie nesirgo per 
12 metų. Apart to, bus priimami tą vakarą nariai uždyką nuo 18 
iki 35 metų j minėtą Draugiją, kuri veikė su visuomene. Pamatysite, 
kaip Jūsų draugai gaus garbės ženklus Atsilankykite visi!

Širdingai kviečia visus VAKARO KOMITETAS’.

BALIUS
, Rengia

Chicagos Lietuvių Pašalpos Kliubas

Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 16 d., 1924
DIEVO APVEIZDOS P AR AP. SVET.,

So. Union Avė. ir 18tos Gatvių
Pradžia 7:00 vai. vakare. įžanga 25 centai ypatai.

Širdingai kviečiame visuomenę koskaitlingiausial atsilankyti į ta 
vakarą. Užtikriname, kad visi bus užganėdinti. Bus skanių gėrynių 
ir kvepančių cigarų. Kviečia KOMITETAS

Kas Dedasi 
Lietuvoj

S A VIžUDYSTŽS LIETUVOJ

šių mietų rugsėjo mėn. 28 d., 
Šakių Apskrities Viršininkas 
žvinys nusinuodijo strichninu, o 

' pabaigoje spalių mėnesio tokiais 
pat nuodais nusinuodijo jo sesuo 
mokytoja, Lukšių vai. prad. mo
kyklos.

| Priežasčių viršininko nusinuo- 
dijimo esą gana daug, kaip žmo
nių pikti liežuviai kalba, bet be
ne bus ši tikriausia, tai nervišku
mas ir negalėjusias pernešti ne
malonių jį liečiančių atsitikimų, 
kurio įvykdavo jo valdomoje ša
kių apskrityje. O sesers mirties 
priežastis buvo nustojimas gar
bės ir gailestis brolio.

Nabašninkus kaip vieną, taip 
ir antrą palaidojo su didžiulėmis 
iškilmėmis ir bažnytinėmis ap
eigomis, bet jei butų paprasti 
žmonės save nusižudę, tai ;beabe- 
jo būt nei kapuos vietos nega
vę, — o dabai; mat kaip žymi(>s 
asabos ir <la buvusius jų šalinin
kus palaidojo su visokiomis ce
remonijomis ir dar stengės dva
siški tėveliai susirinkusius žmo
nes j laidotuves įtikinti, kad po
nai, ne noglos snierčiu mirė, o 
tai Dievo buvusi tokia valia, ir 
buk tai jis augščiausiaš taip no
rėjęs... —Kapsas.

VILNIUS

Lietuviški Rekordai
V1CTOR

DIDELIS METINIS

VAKA RAS
Rengia

Lietuviška Teatrališka Draugija Rūta No. 1

Subatoj, Lapkričio-Nov. 15 dM 1924 m.
M. MELDAŽIO SVET., 

2242 W. 23rd PI.
Durys atsidarys. 6 vai. vakare

Stato scenoj puikia 4-iu aktu komediją
“AVINĖLIS NEKALTASIS”

Apart to, bus ir kiti pamarginimai 
Po lošimui bus šokiai prie puikios muzikos.

Gerbiamoji Chicagos ir apielinkės visuomenė! 
ki.o.'kaitlingiausia, kur turėsite progą puikiai 
Rutiečiai deda visas pastangas užganėdinimui svečių, 
kurie neatsilankysite, 
puikiausių.

Atsilankykite 
laiką praleisti, nes 

Nepamirškite, 
nes šitas vakaras bus vienas iš 

širdingai kviečia KOMITETAS.

Lietuvių Kooperatyvai

Vilniuje yra keletas lietuvių 
| kooperatyvų, susiorganizavusių 
dar vokiečių laikais. Nežiūrint, 
kad per tuos kelius metus gyve
nimo sąlygos persimainė, koope- 
ratyvos visvien tebėra reikalin
gos, nes tik jos tesugeba pašok
ini ngiau kovoti su brangenybe. 

! Prie lietuvių kooperatyvų, be 
savosios biednuomonės, kurios 
yra nemažai, priklauso žymus 
skaičius lenkų, baltgudžių ir net 
žydų. Lietuviai paprastai yra 
sąžiningi, neapgauna; ko Vilniu
je pas kitas tautas trūksta. Pav. 
lenkų kooperatyvai labai dažnai 
nuskriaudžia savo pirkėjus ir 
narius.

I Iš visų kooperatyvų, kurias 
uždėjo lietuviai, geriausiai gy
vuoja gal “Darbininkas”. Jį ve
da sumaningi žmonės ir pirkėjų 
niekad netrūksta. Nois jis ran
dasi toj vieto, kur lietuvių ne
daug gyvena, bet ji remia ir ki- 

itataučiai. žinoma, šovinistai 
i žvairuoja, bet darbininkai ir 
I šiaip biednuomenė eina ten, kur 
'jiems patogiau. Lietuviams rei
kėtų visomis pajėgomis stiprin
ti ir dauginti kooperatyvus.

—P. K-rosas.

GULBRANSEN

Atsibus Lapkričio-November 16 d., 
MILDOS SVETAINĖJE

3142 So. Halsted St., ant antrų lubų
Pradžia 2rą valandą po' pietų

Rengia Susivienijimas Lietuiiii Amerikoje 36 kuopa

I šią.s' prakalbas yra apsiėmę kalbėti garsiausi lietuviai prelegen
tai, daktarai, sveikatos klausymuose, o kiti visuomenės klausymuose. 
Todėl kviečiame kiekvieną lietuvį ir lietuvaitę atsilankyti i šias svar
bias prakalbas, o užtikriname, kad visi liksite užganėdinti. Nepra
leiskite šios svarbios progos. įžanga visiems veltui.

Kviečia RENGIMO KOMITETAS

Lietuviu T. K. Šv. 
Marijos Parapija 

Rengia 

LINKSMA RALIU 
Subatoj, Lapkričio-Nov, 

15 d., 1924 
Parapijos svetainėje, 

3otos ir Union Avė. 
Pradžia 7:30 vai. vak. 

Visus maloniai kviečia 
RENGIMO KOMITETAS.

Aguonėlė 72106
Ant ežerėlio rimo jau 65129
Ant Kalno Karklai 65125
Ant Kalno Karklai Siub. 67271
Ąnt Kalno Malūnėlis , 72490
Ant krašto marių 65130
Ant Marių Krantelio 73396
Ant marių krantelio 72191
Ar negaili seserėle rūtelių 65128 
Ar skauda man širdį 65123
Aš Augau Pas Tėvelį 73102
Atvažiavo meška 65128
Alivų Darželį 77285
Ant Upės Kasa-nkos 77436
Bačka silkių , , 65127
Balandis » 72326
Baliui pasibaigus 73268
Barbora Polka 73976
Be apetito ' 65126
Bernužėli Jai Tu Nori 73390
Bernužėli nes’voliok 73050
Brolis ant dvaro 65124
čardas-Vengrų šokis . 73616 
Daina Jurgio iš Pilienu 67250
Dediemė Polka •< 73056
Du broliukai* kunigai 72711
Du Križelei . 73911
Dunojaus Vilnys . 73056
Du prasčioku 65115
Dvi Kanarkos 73686
Daug Kraujo Pralieta • 77548 
Devynis Mėnesius

Atsėdėjau •" '77612
: i •

Einas garsas 72426
Elenos Polka 73913
Gersim broliai uliavosim 73266 
Giesmė i Panelę šv. 65132 
Girtuoklio mirtis 65114
Gražiosios Dienos Valcas 69778 
Gul šiandieną 73103
Gero Ūpo 77368
Gražiam jam Klonį 77558 
Himnas Lietuva Tėvynė 72426
Jau saulutė teka 65118
Juozo daina iš Jauna Naš. 67250 
Jėzau Kristau Maloniausia 77285
Kada noru-verkiu ’ 72711
Kad širdį tau skausmas 73722 
Kaimiečių Polka 69783
Kaimo Bernelio Valcas 72075 
Kaimo Polka 72486
Kaip-gi gražus, gražus 65118 
Kalvis (Eilės), Jh 73722 
Kaminakretis ir Maltiniu. 72635 
Kas apsakys, tas. Jh)l\s. . .^65122 
Kaukaziečių Polka 69835 
Klumpakojis 72106
Ko Liudyt, Sveteliai 72048 
Koncertinė Polka 73616 
Ko Vėjai pučia 72168
Kukuliai 72821
Kur bakūžė samanota 73911 
Kur bėga Šešupė \ 67251
Kur josi? 72781
Kareiviai SugryžĮa 77591 
Laks tingulei į 65117
Lelijų Valcas < 69779
Linksmą Dieną 73103
Linksma Polka 69783

Meilės Išpažintis Valcas 72486 
Meilė Tėvynės nerami 65119 
Mergyte mano iš Pilienu 65117 
Miela Bobutė Polka 73608
Milijonieriaus Polka 73976
Močiutė Mano 65120
Mariutės Valcas 77368
Mariutės žavėjantis 77558
Minios Maršas ' 77123
Mylimiausia Mažurka 77045
Naują Svietą Griaut 72781
Nėris ir Šešupė 65121
Noriu miego 67251
Namų Pasiilgimo Mažurka 77123 
O, Greičiau, Greičiau 73684
Oi kai aš pas močiutę 65131
O! Kaip liūdna skirtis 72635
Oi, rūta, rūta 05120
Oi, žalioj, žalioj!, % 65116

Pabaiga Svieto 73913
Pad Espaii 72350
Pamylėjau vakar 69978
Pasaulis eina prie taikos 73686 
Pasėjau linelius 67251
Pavasarėlis 72292
įraukia sau Laivelis 73684
Pų DiibeBavu Ereliu 73912
Prirodirio Šeni žmonės 72579
Pro darželį ėjau 65122
Padekavonės Dienos Polka 77045 
Pas Pristovą 77612
'Polka Mazurka 77289
Prieš taip Didį Sakram. 77121
Pulkim ant Kelių 77121
Rankos Skersai Jūres 73912
Rožių Valcas G9779
Rugiapjūtė. 72292
šaltyšius 72908
Saulelė raudona 67271
šaulių Maršas 69778
Saulutė Tekėjo 73691
Sesutėlės lelijėlės 65131
Širdeles motorų i 72579
siu Nakcialy 72048
Siuntė mane motinėlė 65125
Skamba Kankliai ir Trim. 72821 
Skubink prie kryžiaus 65132
Skundos prasčiokėlio 65114
Skyniau Skynimėlį 1 72490 
Subat Vakaro-—Sadišius 73738
Suktinis 72106
Sunku gyventi 65119
Septynios pačios ' 77534 
Suirusio Gyvenimo Valcas 77436
Tautiškas Himnas 69897
Tindz. “Velnias Ne .Boba” 65115 
Tų Mergelių Dainavimas 73691
Tykiai Nemunėlis Teka 69978
Ubagų choras 65130
Ūkininkų Valcas * 72075
Užmirštas Laikas 69835
Užrauksime naują giesmę 65121 
Ubagų Balius 77534
Vai aš pak irsčiau 72191
Vai putė, putė 72260
Vai Varge, varge 72168
Valio Dalgele! 73050
Varsa vi nė Polka 72350
Velnias ir boba 65127
Velnio prityrimas 65115

Registruojanti Pianai 
Išgirsk ir pamatyk musų 

krautuvėje.

Jos. F. Budrik
3343 ,So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.

TIK DEL VYRŲ!
Ar tu _>.inųi ir ar nori žinot, kaip 

išidrbinėti gyduoles, lazurką, anio- 
nia, kečipą, vyną, kavą, synipą ir 
daug kitų dalykų. Jeigu nežinai, 
tai kuogreičiausia išsirašyk kny
gelę po vardu: “TIESUS KELIAS 
PH.IE Tl HTO”. Jos kuiną tiktai 
vienas doleris su prisiimt imu. 
Daugel žmonių paliko turtingais 
išdirbinėdami ir parduodami pro
duktus j krautuves, čia kaip tiktai 
tavo proga. Taigi šiandie, tuoj, da
bar paimk ir prisiųsk tą dolerį, 
mes kaip tiktai gausime pinigus, 
tai tuoj išsiųsim jums tą brangią 
knvgelę.

W. YURKEVJČIA
6637 S. Rockwell St., Chicago, III

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
Phone Lafayėtte 6117

LIETUVIŠKA APTEKA
Antanina Zimmerman,

Savininkė
4254 Archer Avė.
kampas Albany Avė.

Spceiališkumu.s išpildyme recep
tų, Žema kaina visokių lietuviškų 
gyduolių ir žolių. Visokį importuo
ti toilet setai ir perfiumai iš Fran- 
cijos ir kitų šalių.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiN

Rusiškos ir Turkiškos
Maudynės \

Atdaros dieną ir naktį.
Vanos, lietaus ir marių druskos 

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

Specialus rusiškos maudynės dėl 
moterų se rėdo uis.

Z. SAPERSTEIN & SONS 
Savininkai

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

Phone West 1511 Chicago, III.^
■     ■ ■ ■ ' ■■ ■■  ..F"”

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

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

4204 Archer Ate., Chicago, III.
I Brighton Park, 2-rų lubų, Rumag 1 

Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543
v. - ................... —>

Linksma Moksleivių Polka 73978 Venecijos Karnavalas 72326
Linksma pavas. ateina d. 65124' Vengierka <73738
Lopšinė (Jakštu-Naujalio) 72260
Lopšinė (Stasys Šimkus) 73102

Veronikoj Polka 73608

Laivyne 77548
Linskmi Draugai Polka 77289
Mano Mylimoji Polka 73391
Man tinka tas žiędas 65123
Matušėlo miela ’ 73266

Vestuvių daina 65116
Vijo Vilkas Voveraitę 72908?
Vilią upių 65129 j
Visad Linksmas Polka 73391(
Vyčių Maršas 69897 -
žirgelio šokis 73978

PASILAIKYKIT ŠĮ SKELBIMĄ DĖL ATMINTIES/
Duokite mums orderi, o mes prisiusime jums į namus 

nemažiau'kaip i/2 tuzino. Pašto kaštus mes apmokame.
Pareikalaukite Lietuviškų katalogų.

J. STASULANIS
EAGLE MUSIC CO.

3236 So. Halsted St., Chicago, III.

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jut prašot“.

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wu.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosuli, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-S 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS F 
PAS MUS. TAS JUMS BUS* 

ANT NAUDOS. >

S. L. FABION AS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- !
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus iri
t Parduodam Laivakortes. • ę

y " ...... .................. *

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn StM Room Ik 11-12 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard .810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek- 
rieną vakarą, išskyrus ketvergę. 

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto.
— —---------------------------- — ■ —

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

Vakarais ir nedėlios rytą: 
3335 So. Halsted St. 

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894 
. . Panedėlio vakare:

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

J. P. VVAITCHES
Advokatas

MIESTO- OFISAS:
127 N<-Dearborn Street, 

' a* - kambariai 514 ir 516 
;^®6refonai Randolph 5584 ir 5585 

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

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

SPECIALISTAS ant egzamina- 
vojimo apstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 

,popįepa|,z.įyeda visokius sudus.
^■■1.1 Vl> I , jfc 'rt! I , ---- , >n_■ 1 ... ..

ADVOKATAS
11 S. La Suflė St., Kuom 2001

Tel. Randolph 1034 — Vai. n«o 0-6 
Vakarais

3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775
6-8 ▼. v. apart Panedilio ir

- Pitnyčios.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone CanaI 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 lx>tus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaug 

lengvomis išlygomis.

John Bagdziunas Borden
Lietuvis Advokatas

Veda bylas visuoue teismuose. Egzami
nuoja abstraktus. Padaro pirkinio ir par
davimo dokumentus ir įgaliojimus.
7 S. Di-urborn St., Tel. Randolph 3261 
Vakarais: 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 

Telefonas Rooeevelt 9090 
Namu telefonai (Janai 1067. J

f"“ ' 1 \
Tel. Dearborn 9057

i

0. L. K. Keistučio Pašelpinis Kliubas
Rengia Puikų

VAKARI SU PERSTATTMU C*
Seiitintadienį, Lapkričio-Nov. 16 d., 1924

MELDAŽIO SVETAINEI,
2244 W. 23rd PI.

■a- Pradžia perstatymo lygiai 7 vai. vak.
I “NETURTAS NE YDA”. Tai yra trijų aktų 

|H komedija parašyta A. Ostrovskio, kuri bus viršmi- 
U neto j dienoj statoma pirmu kart Chicago j, gerai pa- 
gg tyrusių vaidylų vadovaujant gerb. M. Dundulienei. 
9 šios komedijos pamatyti yra būtinas reikalas kięk- 
H vienam, o ypač dailę mylintiems. Mes tikime, kad 
U jus atsilankę busit užganėdinti. Po perstatymo šo- 
S kiai prie geros Orkestros, po vadovyste K. Yurgan.

Kviečia KOMITETAS.

i
i

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 

5 centus. Jie yra la- 
•ai puikus ir patogus 
ueidėjimui pirkinių: 
ie yra sulenkami; 
inka dėl daug pirki- 
dų ir dėl mažai. Jie 
Jnka kožnai šeimi

A. A. SLAKISADVOKATAS
Ofisas ridurmiestyj:

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG. 

77 W. Washington St. 
Cor. Waohingtun & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

Cicero Utatninko vakare
> 1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036
Ant Eridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼. 
8236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

• _ ■ A.

____________________________________________________________________________________________________________________________ ’_________________

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Gaukit Dovanų nuo 
Kalėdų Dėduko

Atida rykit 1925 Kalėdinį Taupymo sąskai
tą šiandien. Tu rėkit pinigų dėl Kalėdų be 
išėmimo iš jūsų paprastų sąskaitų arba jū
sų gruodžio algos.

KORESPONDENCIJOS
- - -.......... .. - -- ---------- 1

<

Detroit, Mieli.
P. Grigaičio prakalbos. — 

Vakarienė.

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patar
navimų ir parankama šios 
Rankos.

IMIS. MICHN1EVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat
Tel. Yardą 1119

CENTRAL “IT BANK
1112 West 35th Street, Chicago.

Atdara šį vakarą iki 8 vai.

Širdingai
Kviečiame Jumis

{stoti į musų 1925 Kalėdinį Tau
pymo Kliubą. Jus džiaugsitės 
taupydami, kad ir po mažą sumą 
pinigų dėl specialiu tikslo, dėl iš
leidimo pinigų ateinančių metų 
šventėms.

Ch ica^o Lawn 
State Bank
63rd St. ir Kedzie Avė., Chicago, III. 

Tel. Republic 0614

Kad paagitavus tarp lietuvių 
už progresyvių kandidatus La 
Follette-Wheeler, lapkr. 2 d„ 
lietuvių Socialistų Sąjungos 116 
kp. buvo surengus prakalbas.

Kalbėjo Naujienų Redakto
rius d. P. Grigaitis iš Chicago ir 
keli anglų kalbėtojai. Publikos 
buvo pilna svetaine.

Pirmiausia d. Grigaitis kal
bėjo apie Amerikos darbininkus 
ir šių metų rinkimų kampaniją 
ir jo prakalba atnešė didelės 
naudos Amerikos piliečiams dar
bininkams, nes jie pilnai suprato 
kaip darbininkai turi žiūrėti j 
šiuos rinkimus ir kokio nusista
tymo laikytis.

Antru atveju d. Grigaitis aiš
kino socializmą; prakalba buvo 
aiški, apibudino socialistinio ju
dėjimo praeiti ir ateitį ir kiek
vienas suprato kas yra socializ
mas ir ko jis siekias!.

Visi susirinkusieji d. Grigai
čio kalba liko užganėdinti ir abi 
jo kalbas palydėjo griausmin
gais aplodismentais. Jo kalba 
tęsęsi apie porą valandų laiko.

Po jo kalbėjo keturi anglų 
kalbėtojai.

Visi susirinkusieji prakalbo
mis pilnai patenkinti liko, iš 
jmus porą bolševikų, kurie no
rėjo duoti “klausimų”, bet dėl 
stokos laiko reikėjo su jais apsi
lenkti. Jie tiek įkaito nuo d. 
Grigaičio prakalbos, kad, pasak 
svetainės džianitoriaus, net ir 
int rytojaus jų kėdės buvo 
karštos.

Saugumas dėl
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursą. Atdaras dėl tau
pymą visą dieną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

aupymo

Baigusi akuše
ri jos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijoi ligon- 
bučiuosc Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymu Ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimai, da ir ki
tokiuose reika
luose moterim* 
ir merginomi, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

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

Tel. Blvd. 81M 
M. Woitkew1ci 

BANIS 
AKUŠERKA 

Puriu patyrimą 
’asekmingai pa 
amauju mote 

-ims prie giindy- 
no kiekvienam* 
itsitikime. Tel- 
da ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
•atarimus mote 
ims ir mergi 
oms dykai.

3113 South 
Halsted St.

Randasi ant 
žemutinio f 1 o r o

Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Saugus Investmentai
J musų Pirmus Morgičius

ir Pirmų Morgičių Auksinius Bonus 
Apsaugos per įrengats savastis dvigubos 
vertės kaip paskola.
Tegul jūsų taupymai atneša jums 6 iki

Rašykite arba ateikite pas mus dėl tolimes
nių informacijų.

TTP^XT? MORTGAGE AND/fl
nOM EIN VE’STMENT

Miiwaukce & Ashland Avės.

Jo savastis yra žinoa kaipo

Po prakalbų buvo renkamos 
aukos La Follette-Wheeler kam
panijai. Surinkta $5.45. LSS. 
'.16 kp. visiems aukojusiems ta
da širdingą ačiū.

Home Bank"® Trust (S
Chicago Clearing House Bankas. .

Resursų virš vienuolika milionų.

Metropolitan State Bankas 
Tvirtas Kaip Uola

DĖLTO KAD:
Yra po priežiūra Illinois Valstijų Valdžios;
Yra po priežiūra Chicagos Clearing House Ass’n;

, Jos šėrininkai ir direktoriai yra biznyje prityrę žmonės, jų 
turtas yra virš 12 MILIJONŲ DOLERIŲ.

K A.l’I'T.A.I.AS: i v 'J'KfiVl KAIS ?27.r>,OOO. BANKO Tl’HTAS VIRS

$3,000.000.00
Jei dar neturi musų bankinės knygutes, tai išsiimk ja 

tuojaus, padedamas nors $1.00.
Mokome 3%* į metus už taupomus pinigus.

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

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

Išrendavoja apsaugos dėžutes — “Safety Depo* it* Boxes”.

Metropolitan State Bank
Seniausia ir Didžiausia Lietuvių Valstijinis Bankas Amerikoje.

2201 W. 22nd H ST.
CHICAGO.

BANKOS VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vak.
UTARNINKAIS IR SL’BATOMIS iki 8:30 vai. vakare.

Po prakalbų, Henry Clay ho- 
>ely buvo surengta vakarienė 
priėmimui d. Grigaičio. Vaka
rienėj dalyvavo apie 60 žmonių, 
netik sąjungiečių, bet ir vietinių 
lietuvių inteligentų ir žymes
niųjų veikėjų, — taigi publika 
buvo rinktinė. Pirmininkavo d. 
J. J. Strazdas.

Po vakarienės buvo ir prakal
bų. Pirmas kalbėjo Dir. F. Ma
tulaitis. Jis ragino visas lietu
vių draugijas, nežiūrint savo 
politinio nusistatymo, susijung
ti ir veikti bendromis spėkomis 
Po jo kalbėjo Dr. Jonikaitis, ku 
ris’, nurodė i silpna lietuvių dale 
tarų veikimų, kad jie maža 
gelbsti savo tautai. Po to kal
bėjo advokatas P. J. Uvikas. Jc 
kalba buvo karšta, raginant 
lietuvius būti tikrais lietuviais, 
mokintis ir suprasti savo kalbr 
ir jos rašybą. Taipgi ragine 
likti šios šalies piliečiais. To- 
liaus, laiko esant, kalbėjo d. Gri
gaitis apie savo kelionę Lietu
von ir ką jis ten matė. Visoj 
kalbos susirinkusiems patiko ii' 
kiekvienas kalbėjusių buvo pa 
lydėtas gausiais aplodismentais

Matyt, visiemfc detroitiečiam: 
d. Grigaitis patiko ir jie norėtu 
daugiau jo rimtų prakalbų už 
girsti. Gal progai pasitaikius, 
mes vėl prisiprasysim d. Grigai
tį vėl mus aplankyti ir pasakyt: 
savo puikiąją prakalbą, kad vis:’ 
galėtumėm dar plačiau susipa
žinti su socializmu.

LSS. 116 kp., kaip d. Grigai 
čiui, taip ir visiems atsilankiu

fISTAKSA VO JU VISkĮTpARDUOSIU IŠ AKGIJON 0
Jewelry, Diamonds, Watches 

and Silvenvare

Auction Sale
Prasidės Subatoje, Lapkričio 

November 15 d., 1921

Pradžia nuo 2 vai. po pietų. iki 5 
po pietų ir nuo 7 vak. iki 10 v. v.

Išpardavimas tęsis kas diena 
nuo po pietij iki 5 vai. po pietų, 
ir> nuo 7 vai. vakare iki 10 vai. v. 

iki bus išparduotas visas stakas, 
dėl apmokėjimo skolų.

Pirkite už savo kainą (Price).

Peter A. Miller Jewelry Store
2256 West 22nd Street

Auksinis Kontestas

Palengvins akių įtempimą, kuri* 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo 
tumo, skaudamą akių karštį, ati 
taiso kreivas akis, nuima katarak 
tą, atitaiso trumparegyste ir toli 
■ egystę. Prirenka , teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi 
nas daromas su elektra, parodai) 
čia mažiausias klaidas. Speciali 
ityda 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

“"DR. HERZMAN-“
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomai per 15 

metų kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W 
i8th St., netoli Morgan St, 

VALANDOS: Nuo 10—12 piltą 
r nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

i Dienomis: Carai 
T0!0f,n0i. J 311 Naktj
telefonai i į Drexel 0950

( Boulevard 4186 
8410 So. Halsted St.

Vai.s 9—10 A M ir po 8 vai. vak
Speciali Nedėlioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

iei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
išaroja. tuojaus ateik pasitarti.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

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

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

Tel. Lafayette 3848
Po 10 vak. šaukit Lafayette 3826 

Rez. 3359 So. Western 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.

.............       i
Tel. Lafayette 4223

Plumbinb, Heating
Kaiko lietuvis, lietuviams visadoi 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

<228 W. S8-th St^ Chioaięo, ¥11
.......................       į ,

LIETUVIĮI DAKTARAI
Daktarai; kurių vardai čib 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviais.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 deiną
ir 6:80 iki 9:80 vakare

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

DR. CHARLES SEGAL’ 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisai
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligą.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Mldway 2889

> ■■ m./

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.
........................................     1 i i<

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 Se. 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. Drexcl 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų
... ..................... -................ ——. ■ i »

Ofiso tel. Boulevard 9698
R«zidencijo» tel. Draxe) 9191

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
'tisas: 3103 So. Halsted SU Chicags 

arti 81 it Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
lėliomis iš Šventadieniais 10—12 dien.

* Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phonf 
.afayette U075 Valandos 2-6 vak

Rezidencija 3150 W. 68 St. Phon» 
Prosfect 0610. Valandos iki 19 ry 
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
-utarčių telefonuokit Prospect 0610

dems į prakalbas ir vakarienę 
aria širdingą ačiū.

—P. J. Šunkaraitis, 
prakalbų vedėjas.

PAIEŠKOMA

Gramalas Vaclavas, arba Vacla- 
vas Gramaitis, atvažiavęs Amer' 
kon. 1910 metais ir tūlą laiką gy
venęs Schenectady, N. Y. Jisai 
pats arba ikas apie jį žinotų pra
šoma atsiliepti šiuo antrašu:

Lithuanian Consulate, 38 Park 
Row, New York, N. Y.

$600.00 DOVANU! $600.00 DOVANŲ!
Didžiausia Gigantiška “SANDAROS” užrašinėjimo kompanija. Pro^ 
ga dėl visų, Vyrams, Moterims, Vaikams ir Merginoms; visi Lietuviai 
ir Lietuvaitės be skirtumo lyties ai’ pažiūru, proga dėl visų laimėti 
dideles dovanas AUKSINIAME KONTESTE.

REGISTRUOKITĖS DABAR!
Prašome visus dalyvauti šiame dideliame Kontesto vajui. Nieką ne- 
pralaimčsite, viską laimesit, nes apart skiriamų dovanų kiekvienas 
gausite atlyginimą komiso keliu, nelauk ilgai! Registruokis dabar 
per laišką ar asmeniškai. Kurie ankščiaus pradėsite tie lengvinus ir 
greičiaus paskirtas dovanas laimėsite.

SKAITYKITE SANDARĄ, TĖMYKIT SKELBIMUS.
Skaitykite “SANDARĄ” kur bus skelbiami AUKSINIO KONTESTO 
dovanų ir visų informacijų. Rašykit ir klauskit informacijų. Kas 
dalyvaus šiame KONTESTE, tas nesigailės, nes turės gerą progą nė 
tik laimėti brangias dovanas, bet ir kitokią naudą, klauskite konfe- 
dencijaliai platesnių informacijų.

Registruokis dabar kol yra proga anksti pradėti lenktiniauti bei 
kompetuoti su įvairių kolionijų Kontestininkais.

Musų antrašas:

SANDARA
327 E. Street, So. Boston, Mass.

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare
.............................,..............

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone ’ ' 

Boulevard 2160 
Valandos

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

L. i............... i ui......................................................... .■■■■■</

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

Optomotrist
Tel. Boulevard 6487 

4649 So. Ashland Avė 
Kampas 47-to« ant 2 

lubų
1801 Blue Island Avė. 
Phone llooeevdt 2025

—. . . . . . .
Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo .odos, chroniš

ką ir slaptą ligą
Gydo bu pagelba naujausią metodą 

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

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:80 
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette
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tfarch 2nd, 1879.

tiktai prieš buržuaziją, bet tus. 
ir prieš socialistus. Atsišau
kimą paskelbė patys Vokie
tijos komunistų laikraščiai. 
Galima numanyt, kad slap
tos Zinovjevo instrukcijos 
Vokietijos komunistams tu
rėjo būt dar aštriau para
šytos, negu tasai atsišauki
mas. - ’

•MII

Ji nž tai vadino juos net 
netikrais liberalais.”

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
sekmadienius, laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So Halsted St., Chicago, 
(11. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paštui

Metams .•_ __ ____ __
Pusei metų .......... .....
Trims mėnesiams ....
Dviem mėnesiam __
Vienam mėnesiui ___

’hieagoje per nešiotoju*
Viena kopija _____
Savaitei ......... ..............
Mineaiui __ _ ____

-suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paitu:

Met..m» ___ $7 00
Pusei metų .......... - _____  8.50
Trims mėnesiam®______ 1.76
Dviem mėnesiam _________ t.26
Vienam mėnesiui_____ —____ .75

Lietuvon ir kitur užsianiuosai
(Atpiginta)

Metame ..<___________ —___ $8.00

Trims mėnesiams .... ....... ....... 2.00. DlilžiniŠką gamtinį tllltą
Pinigus reikia siųslj palto Money P<H davė Užsienio kdpitdlib- 

Ordariu, kartu su užsakymu
, ■■ ______ I ,

$8.00
.. 4.00 

2.00 
L.50 

_ .76

Anądien “Vienybėje” buvo 1 ~ < f 1 » 1 • TJ,|
rašoma, kad liberalai baisiai su- J7&[>2lltCS V flllSty DĮU| 1LKO

nominė Padėtis
•»!<■•> .r-.

Vienybė” kounpro^nitavo save žmonių aky-
O dabar 

ji pati sako, kad Europos žmo-
įdėjo ilgą straipsnį, kur gieda- se rėmimu socialistų.

’ ma jau visai kas kita. Tame 
straipsnyje pašvęsta daug vietos n$ms jftu “įgriso ta tvarka, ku- 
visokių nesąmonių pasakojimui rėmia socialistų priešai.

V ienok keistas dalykas 
Tuo pačiu laiku, kai Maskva 
siuntinėja savo klapčiukams 
įvairiose šalyse įsakymus 
“organizuoti revoliuciją”, ji 
daro visai ką kita praktiško
je politikoje. Vokietijos lai
kraščiai praneša, kad apie 
spalių mėnesio pabaigą Ru
sijos atstovas Romoje pasi
rašė su premjeru Mussolinių 
sutartį, kuria einant viena 
italų kompanija įgįja išim
tinas teises per 33 metus ka
sti anglis Doneco srityje.

Doneco anglių sritis Rusi
jai turi maž-daug tokią pat 
reikšmę, kaip Ruhro sritis 
Vokietijai.

Bolševikai, vadinasi, tą

apie lietuvius socialistus (į ką 
neapsimoka nė atsakinėti), o a- 
pie Anglijos liberalus sakoma, 
jogei jie padarę didelę klaidą, 
kad davę progos socialistinei 
Darbo Partijai įeiti i valdžią. Ve 
kas tenai rašoma:

Finansų 
žemės Ūkio 
Susisiekimo 
Darbo 
Karo

Latvija .dąui,

8,18
38,65

6,07
28-97

Latvija .(iau#. lėšų biudžete 
skiria susišdelumo reikalams, 
ganoma.'Statyti geležinkeli Ry- 
ga—Liepoj us.
I
i Š. m. javų derlius žada būti 
geras. Taip, kviečių busią ge
rų —44%, vidutinių 52%, blo
gų tik 4% (tuo tarpu pernai 
gerų buvo 5%, vidutinių 39%, 
blogų 56%). Geras ir kitų javų 
derlius. Latviams nebegresia 
praeitų, mėtų nederliaus pavo
jus. '*

Latvijos luto kursas laikosi 
tvirtai.

Estijos ūkis pastaruoju laiku 
daro pirmus žingsnius, kad pa
gerinti tą sunkią, prislėgtą pa-% 
dėtį, kuri buvo ten įsivyravusi, 
kini didžioj dalyj ir dabar te
bėra. Vjoihs didžiojo karo 
palikimu,^ pinigų stoka Esti
ją ypatingai sunkiai prislėgė. 
Praeitų metų derlius, o svar
biausia—ta pinigų stoka, tai 
vienos svarbiausių priežasčių- 
Užmetama senająi Estų finan
sų vadovybei dėl neatsargios 
kredito politikos, kuri atvedusi 
valstybę į dabartinę padėti.

(Bus daugiau)

Kokio progreso ekonominėje 
srityje daro Pabaltu valstybės 
bus nuoirtanu’ iš žemiau paduo
damo K. J. straipsnio, paimto 
iš “Lietuvos Ukio’L , ’

• f !;£■'<

iui Latvijoj bendras ekonominis 
gyvenimas nors ir nerodo dide
lės iš po užsitęsusio krizio ge
rėjimo'tendencijos, tačiau arti
nantis rudeniui tampa kiek gy
vesnis. Suprantama, pinigų, kre-. 
dito stoka kankina dar visus — 
kenčia dėl jos ir Latviai, ypa
tingai po pereitųjų mietų ne
derliaus, bet šiaip visas ekono
minis gyvenimas vystosi nor
maliai. Kiek sunkina jį nenor
malus užsienio prekybos balan
sas, kuris pirmais š. m. mėne
siais yra labai pasyvus: sausio 
—gegužės mėn. importas yra 
bemaž du sykiu didesnis už eks
portą.

Atskirais š. m. mėnesiais užs. 
prekybos skaitmens tokie (mil.

Jose darbininkų 1920 m. buvo 
—21.213, 1921—28.643 1922,— 
31.827, 1923-^0.614.

Tuo budu įmonių skaičius nuo 
1920 m. iki šiol padidėjo 42% ir 
darbininkų skaičius 91%. Iš at
skirų pramonės šakų stipriausia 
yra maisto produktų, paskui 
metalų; trečioj vietoj — miško 
apdirbamoji pramonė. Toliau ei
na popierio pramonė, tekstilinė, 
gyvulių produktų (apdirbimo, 
keramikos ir chemijos-

Latvijos pramoųė. \ gamina 
svarbiausia sayo vidaus7^-rinkai, 
užsienin: tenkd jos dirbinių kas 
met nedaugiau kaip7—8%.

Senesnių šalių konkurencija 
varžo Latvijos pramonę, kuri 
<Įar neįstengia prisitaikinti prie 
Vakarų Europos rinkos sąlygų.

.Anądien “Naujienos” buvo iš- 
koliotos “Vienybėje” “nusmuku
sia sočiaiistiška davittka” už tai, 
kad jos nurodė, jogei Anglijos. 
žmonės nubaudė liberalus už jų 
susidėjimą su konservatoriais ir 
padidino socialistiškų balsų skai- 

“...Socialistai pradėjo flir- čių vienu milionu ir dviem šim- 
tuoti su Maskvos valdžia, kuo- ^ds tūkstančių, nežiūrint libera
lui sukėlė netik liberalų, bet 1U ir konservatorių šmeižtų. Da- 
ir visos Anglijos visuomenės ; har gi “Vienybė” pripažįsta, kad 
pasipiktinimą. Tas pasipikti- (kova Anglijoje (kaip ir visoje 
nimas išsiveržė tokia audra, Europoje) iš tiesų eina tarpe ka- 
kad parliamientas sugriuvo ir pitalizmo rėmėjų ir kapitalizmo 
nauji rinkimai socialistų vai- priešų ir žmonės vis labiaus pik- 
džią nušlavė. Tie patys rin- ginasi kapitalizmu, t. y. pritaria 
kiniai sudavė smūgi ir Angli- socialistams.

šitaip tasai tautininkų laikra
štis nnuša pats save ir parodo, 
kad jisai pats nežino, kokią 'po
ziciją užimti. Vieną dieną rašo 
vienaip, kitą kitaip. Ir prie to 
dar, kaip vaikėzas, plusta savo 
oponentus.

Vienas vokiečių poetas, apta
šydamas “spiessbuergerį” (bur- 
žuipalaikį), įdėjo į jo lupas to
kius žodžius: “Dvi sielos, ach, 
gyvena mano krutinėję, ir kiek
viena nori nuo antfbsios ,skir-! 
tis!” 
matyt, ir “Vienybės 
riaus krutinėję, 
ko nacionalisto siela joje amži
nai kovoja su progresisto bei 
detnokrato siela, ir nė viena ne
gali paimti viršų.

Todėl “Vienybė” dažnai esti 
tokiam pyktam upe ir lieja savo 
tulžį — ant socialistų.

jos1 liberalams, užtai, kad jie 
prisileido socialistus į talką ir 
jiems pataikavo. Liaudis ker
šijo liberalams už jų pačių 
kaltę, bet už talkininkavimą 
socialistams. Tas faktas yra 
visiems šiandien aiškiai mato
mas.”

ro pasikeitė. Prieš karą (1910 
m.) stipriausia čia buvo: metalo 
pramonė su 25 tukst, su ^Viršum 
darbininkų, paskui eto chemi
jos, tękstilio' ir įpiUeraĮų /pra
monės? ijakos; -kiekvietia, jų gu
rėjo daugiau kaip po 12 tukst. 
darbininkų, miško apdirb. 

pram. su 11 tukst- darbininkų.
Tada įmonių skaičius buvo 

mažesnis (782), užtat pačios į- 
monės buvo didesnės.

Po karo Latvijos pramonę 
turėjo taikintis prie esamųjų 
ekonominių sąlygų ir prie savo 
vidaus įlinkos. Didžioji pramo
nė daugumoj buvo .karo metu 
sugriauta, mašinos sudaužytos 
ai* išvežtos, taip kad dabar Rei
kalinga naujų. Be tę, didžiajai 
pramonei atsigauti ikj prieška
rinių laikų • didumo, * neleidžia 
rinkos stoka.''

Biudžetas 1924-25 metams 
‘utį 189.487.730 latų pajamų 
ir tiek pat išlaidų. I 
paj amų— 174.813.540 1 s 
paprastų 14.594.190 ls. 
paprastų— 139.697.742 
paprastų—19.789.988 ls.

Įvežimas' Išvežimas

tų kompanijai, ir tai — per 
fašistų diktatoriaus Musso-

Protestai, j 
giausia socialistų ir darbi-( 
ninku organizacijos Euro-- 
poje iškėlė prieš kruviną 
bolševikų terorą Gruzijoje, 
matyt, vis tik nepaliko be 
pasekmių. Sovietų valdžia 
paskelbė, kad ji duodanti, 
amnestiją dalyvavusiems su-| 
kilime. <

Bet amnestija nėra pilna. 
Daugel? žmonių bolševikai 
Gruzijoje buvo pasmerkę su- galimo Lietuvoje. Prie tos 
šaudymui. Šita bausmė progos mes nurodėme, kad se- 
jiems dabar tapo pakeista nasis lietuvių darbuotojas pats 
dešimčia metų kalėjimo. |padarė didelę klaidą Amerikoje, 

, ... L. .. piktai kovodamas prieš socialisAmnestija, žinoma, neati- tua h. ieškodamas talkos pas kle. 
taisys tll baisenybių, kurių įkalus. Mes išreiškėme tečiaus 
pridarė bolševikai, (langiaus nuomonę, kad p. šliupas dabar, 
kaip per mėnesį laiko žudy
dami kaltus ir nekaltus Gru
zijos žmones. Kaip yra ži
noma, pačioje pradžioje su
kilimo tapo sušaudyta, be 
teismo, daugybė Gruzijos 
socialdemokratų, kurie buvo 
senai prieš sukilimą suimti 
ir sugrusti į kalėjimus. Su
kilime jie, žinoma, visai ne
galėjo dalyvauti, o betgi jie 
tapo išskersti, kaipo “suki
lėliai”.

kuriuos dau> iinj0 tarpininkavimą!

24,2
16,9
17,9

18.3

sausio m. ..
; vasario m. 

kovo m. ! 
balandžio m

' gegužės m. , 23,4
16,1
13,1

Tokia tragedija dedasi,
redakto-

Atžagareiviš-
'Eksportąg einą supkįm, vie; 

na, dėl blogo praeitų metų javų 
derliaus, antra dėl bendroŠ pini
gų stokos ir konkurencijos, tre
čia —• metų pradžioj, nesant na
vigacijos sezono, išvežimas sa
vaime mažas.

Iš viso 1’00,0 ’ .50,7
. J f • Užsisakykite Tuojaus

KIMBALL PIANį

Matote, koks nuosakumas: ke
letas dienų atgal liberalai buvo 
peikiami už rėmimą konservato
rių prieš socialistus, o dabar jau 
sakoma, kad liberalai labai blo
gai pasielgė, * remdami socialis
tus.

Vienok pažiūrėkite, kas rašo
ma toje pačioje “Vienybėje” 
dviem dienom vėliau, lapkričio 
13 d. Jos peržvalgos skyriuje

rl ai tau ir “revoliucija . po antgalviu “Labai teisingi žo- 
-—*—------------------------------ džiai” paduota sekanti ištrauka

iš “Klaipėdos žinių:”
“Negalima nepastebėti di

deliu bendru bruožu tarp An- 
giijos ir Vokietijos' politiškų 
Įvykių. Visi einamosios poli
tikos dalykai, giliau įžvelgus, 
susilieja j vieną didelį klausi
mą: ar senasis Vakarų Euro
pos pasaulis išlaikys ir toliau 
valstybių sutvarkymą, pavir
šium, nudažytą tautiškumą, o 
viduje supintą tarptautinio 
kapitalo interesais, paremtą 
privatine nuosavybe bei minių 
neturtu, turčiams valdant — 
ar jis žingsnis po žingsnio už
leis vietą naujam pasauliui 
kuriame vis daugiau ir dau
giau bus visuomenės nuosa
vybės, daugiau darbo minių į- 
takos į politiką, daugiau žmo
nių tarptautinio bendradar
biavimo, o ne kapitalo. Gali 
tai kam patikti ar nepatikti, 
bet neišmintinga butų užmerk
ti akis ir nematyti, kad šio 
meto parlamentariški kriziai 
Vokietijoje, o dar labiau Ang
lijoje ištiko kaip tik dėl šito 
klausimo. Juk ne paslaptis, 
kad Anglijos konservatoriai, 
liberalų padedami, nugriovė 
MacDonaldo valdžią ne dėl 
Rusų-Anglų sutaities, tik clel 
to, kad pajuto darbo partiją 
vis giliau įleidžiant šaknis, 
vis toliau siekiant reformuoti 
pačius kapitalistinio surėdy
mo pagrindus.”
Šituos “Klaipėdos

straipsnio žodžius “Vienybe” va- oficialiai Komiteto kviestas kal
dina labai* teisingais ir prie ju bėti ir kalbėjo tose prakalbose.

............................................................  . . ’ * ... . . . . . , . v ■

............ «

Apžvalga
__ __ .. . . - ...ii T r Ji

NEDORAS BARŠKALAS.
SOCIALDEMOKRATAI 

IR DK. ŠLIUPAS.

Nepersenai mes rašėme apie 
Dr. J. šliupo nusiskundimą ame
rikiečiams clel klerikalizmo įsi
galėjimo Lietuvoje.

gyvendamas Lietuvoje, gaus 
progos Įsitikinti, jogei ištiki
miausi kovotojai prieš klerika
lizmą yra socialistai, ir kad ji
sai tuomet pradės kitaip žiūrėti 
i socialistini judėjimą.

Pasirodo, mes neklydome. Dr. 
J. šliupas Lietuvoje, matyt, jau 
neužsipuldinėja ant socialistų ir 
kartais net padeda jiems dar
buotis. Kauno “Socialdemokra
te” mes randame šitokią Lietu
vos Socialdemokratų partijos 
Veiverių Organizacijos padėką 
buvusiam amerikiečiui:

“L. S-D. partijos Veiverių 
Organizacija reiškia d-rui J. 
šliupui širdingiausiai dėkui už 
laikytą paskaitą spalių m. 19 
d. š. m., temoje: Bažnyčia ir 
Valstybe.”
Amerikos socialistus su Dr. J. 

šliupu supykino daugiausia p. J.

Stipriausias argumentas 
prieš MacDonaldo valdžią 
Anglijos rinkimų kampani
joje buvo garsusis Zinovje
vo laiškas Anglijos komu
nistų partijai. Konservato
riai tą laišką panaudojo Sirvydas, kuomet jisai (šir-
tam, kad įtikinus mažai pro- vydas) dar buvo labai karštas 
taujančius balsuotojus, jo- socialistas ir redagavo LSS.

“Kovą.” Vėliaus, susipykęs su 
Baltrušaičiu, Sirvydas ėmė rem
ti anarchistus, kurie buvo ėmę 
kelti suirutę Socialistų Sąjungo
je. Kuomet gi iš anarchistų 
“pučo” nieko neišėjo,. tai Sirvy
das prisiplakė prie tautininkų ir 
pradėjo vesti bjaurią kampaniją 
prieš socializmą ir ypatingai 
prieš tarptautinę socialistų idė
ją. čia jisai susiartino su šliu
pu, kurį pinniaus niekino.

širvydas da ir šiandie tebėra je 
afžagareiviškosios tautininkų 
sroves vadas. Bet Dr. šliupas 
Lietuvoje, matyt, jau pasidarė 
kitoks.

tau jaučius
gei MacDonaldo padarytoji 
sutartis su 'sovietų Rusija 
esanti pragaištinga kraštui, 
kadangi bolševikai nepildy
sią sutarties sąlygų, o tiktai 
po prekybos priedanga ve
sią savo “revoliucinę" 
pagandą Anglijoje.

Zinovjevas ir sovietų 
džia to laiško užsigynė, pa- 
reikšdami, kad jisai esąs 
“falsifikacija”. Bet įdomu, 
kad visai panažų atsišauki
mą, kaip tasai laiškas, Zi
novjevas parašė Vokietijos!

pro-

val

komunistams, kaip tiktai 
Vokietijoje prasidėjo rinki
mų kampanija, šitame at-

DVI SIELOS TAUTIŠKOJE 
. KRUTULĖJE.

Keletas dienų atgal Brouklyno• • TJF* * 4 įtik) Cl C* 1 UI vVAlj l'l v

sisaukime Konuntemo £aJ’|<‘yjenybė” rašgt kad Anglijos Ii-
va ragina Vokietijos darbi- beyajai pasielgė negerai, remda
mi! kus organizuoti revoliu- mi atžagareivišką konservatorių 
ei ją'Vokietijoje ir kovoti rie partiją prieš darbiečius-svcialis-

Su tuo vaikiščių, kuris dabar 
“redaguoja” oficiali Sandaros 
organą, “Naujienos” neketina 
eiti į jokias polemikas. Bet jos 
negali praleisti be protesto me
lus, kuriuos jisai skleidžia po 
Ameriką apie Chičagos socialis
tus.

Paskutiniame “Sandaros” nu
meryje rašoma:

“Chičagos Sandariečiai jau 
senai veikia, kad pagelbėjus
Vilniaus kraštui. Jų darbus) 
eina sėkmingai, nežiūrint to, darytos su šiomis valstybėmis

Be padidėjusio maisto pro
duktų įvežimo, per pirmą š. irt. 
trečdalį įvežta daugiau negu 
tuo pačiu laiku praeitų metų ir 
pramonei žaliavos bei pusiau 
fabrikatų, kas rodo, kad Latvi
jos pramonė, nors mažais žings
niais, žengia pirmyn. Taip, ža
liavos ir pusiau fabrikatų įveži
mas pakilo nuo 61.761 tonų už 
10,8 mil. latų pirmą praeitų 
metų trečdalį iki 115-712 t. už 
15,0 mil. lt- čia daugiausiai į- 
eina anglys, kurių įvežimas pa
kilo nuo 46,591 t. iki 91.924 t., 
y. apie 96%. /

Didžiosios apyvartos buvo pa-

Ūžsicnoi Reik. M-jai 
Teisingumo 
Vidaus Reikalų 
švietimo

Kad

kad klerikalai ir socialistų li
kučiai bando jiems kenkti.”
Pirmiausia, y i si žmonės Chi- 

cagoje žino, kad Vilniaus krašto 
i rėmimo darbe Chicagoje daly
vauja be sandariečių visa eilė 
žmonių, niekuomet į Sandarą 
nepriklaususių. Vilniaus Vada
vimo Komitetas visuomet skel
bėsi, todėl, kaipo bepartyvė or
ganizacija.

| Antra, socialistai (nesvarbu, 
kad S. Bostono strakalas vadina 
juos “likučiais”) niekuomet ne
bandė pakenkti tam darbui. Prie
šingai, socialistinės “Naujienos” 
daugiausia prisidėjo prie išgar
sinimo tų prakalbų, kurias ren
gė Vilniaus Vadavimo Koniite- 

zinių’ytas, ir socialistas Grigaitis buvo

priduria dar šitokią pastabą:
“Kaip žinoma, ‘Klaipėdos 

žinios’ nėra bolševikų laikraš
tis ir yra net rimto žmogaus 

s redaguojamos — Dr. šaulio. 
Jei dedama tokie žodžiai, tai 
aišku, kad Europoje žmonėms 
įgriso toki tvarka, kur keli 
žmonės valdo didžiausius tur
tus ir kur sveikas, norintis 
dirbti žmogus, negali netik 
darbo gauti, bet 
mas dar

:r nr- 
Išlaidų 
ls., ne-

mil. latų
1,69
4,44
8,81

12,39

mes galėtumėm nuvežti 
Tamstom ant Kalėdų 

Ateikite j musų krautuves ir duo
kite mums progą parodyti Tam- 
stoni instrumentų, kurios tamstos 
tikrai geidžiate turėti savo * na
muose.

Kini bąli Pianą

The Peoples Furniture Co
Lietuvių Rakandų Krautuvės 
Muzikališkų daiktų skyrius 

4177-83 Archer Avenue, 
1922-32 So. Halsted St.

%):
Įvežimas Išvežimas

Vokietija . 34,0 15,5
Anglija 14,2 33,7
Belgija — 23,4
Rusija 12,2 4,6
Lietuva 8,3 —

Danija 4,8 —•
Estija 2,9 < -■ ■—*

Š. A. J. Valst. — 3,8
Prancūzija — 3,7
Su Lietuva Latvijos prekybai 

musų statistika duoda tokių ži- 
tnių šiems metams (tukst. litų)-: 
Išvežta iš Lie- Išvežta iš Lat

ves Latvijon vijos Lietuvon 
Sausio m. 
vasario m- 
kovo m. 
balandžio m. 
gegužės m.
Taigi, Lietuva

232,3, 
534, & 
658,7'
800,8 
614,3

Pirmas Metinis Išpardavimas 
Siutų ir Žieminių Overkautų

Vyrų krautuvė. Čia randasi visi reikalingi dalykai 
dėl vyrų ir viskas bus išparduota.

MES TURIME GERIAUSIŲ VYRŲ

Trečia, daugelis sandariečiųi 
vadų Chicagoje ne tiktai nepri
sidėjo prie minėtojo V. V. K-o 
rengimo, bet net aiškiai boikota
vo jį ir iš džiaugsmo trynė dėl-į 
nūs, kai klerikalai ėmė trukdyti 
jį: tie sandariečių vadai tikėjo
si, kad rengimas nepasiseks ir 
jie galės pasigirti, jogei nepasi
sekė dėlto, “kad ne mes vadova
vome.”

•. r 4 i. | ’Akyvaizdoje šitų neužginčija-
i x faktų šmeižti socialistus immas dar tun varg4 kentėt!. Įmggint pttžanifWų ir 1^^ 

Dvi dieni prieš tai “Vienybė* chicagiečių darbą paversti tauti- 
skaitėme, kad Anglijoje ninku partijos bizniu — yra sta- 

MacDonaldo valdžia iššaukusi čiai begėdiška.
“visos visuomenės pasipiktini- Į Butų pageidaujama, kad rim- 
mą” ir buvusi nuversta dėlto, tesnieji chicagos sandariečiai pa- 
kad ji “flirtavo su Maskvos vai- tartų tam savo “redaktoriui” 
džia.” O dabar toje pačioje liautis tokius niekus rašyti. Nes 
“Vienybėje” skaitome, kad tai tais .savo . užgauliojimai^ jisai 
yra netiesa: MacDonaldo kabi-' gali.l; bęčeiįkulingkts 
netas buvo, nugriautas visai ne kiviičius tarpe žmonių, dirban- 
del sutarties su Maskva, bet*.dėl
to, kad konservatoriai ir libera
lai nebugo augančios Darbo Par
tijos įtakos ir tų tikslų, kurių ji 
siekia. ; ' kitose lietuvių kolioiiijoše

2.345,2 
2.939,1 
3.831,0 
2.343,5 
2.462,2

žymiai dau
giau išveža Latvijon negu įveža. 
Pernai tas santykis buvo toks: 
Lietuva išvežė į Latviją 15,94% 
viso savo išvežimo, o įvežė tik 
3,27%, šiemet jis maždaug toks 
pat pasilieka, nors paskutiniais 
laikais lietuvių pirkliai, pabran
gus Vokietijai kainoms, labiau 
pradėjo interesuotis Latvijos 
pramonės gaminiais.

Lietuva išveža į Latviją dau* 
giausia gyvulius (ypač ark
lius), javus, klausinius (ku
ri uos Latviai veža j Angliją), 
odas (tranzitus į Rusiją)?, miš
ką, t. y. daugiausia žaliiazvą ar 
maisto produktus. Įsiveža iš 
Latvijos jau daugiausia gatavus 
fabrikatus.

Siutų ir
Overkautų

Tie siutai ir overkautai 
yra labai gero materiolo, 
gražių spalvų ir stylių....

Siutai

ir augščiau

Žieminiai Overkautai

$20
ir augščiau

Ateikite ir persitikrinkite patys.

guli.; išpru vokuoti ; bęi’eiįkulmgĮts

* ' ’ I . 4 ’ .

čių bendrą’dįarbą. » Pagalios, yra 
nemalonu, kad šitokios begėdiš
kai melagingos “informacijos”

Latvijos ' Pramonė, 
nors ir ne lengvose sąlygose bū
dama, iš lengvo progresuoju. Pa 
akutiijiųjų kętįyerių metų,: 
ifi.ai'Todo, kad įmonių ir ali
ninkų skaičius padidėjo palygi
namai didelėj proporcijoj*)-

Pramones įmonių 1920 m. bu- 
4.709, 1922

Nedęlioj atdara visą dieną

yra skleidžiamos i apie Ghicagą vo 1-430, 1921 m.
L . —1.906, 1923•'2.032.

Pspular Clottiing Co.
1228 So. Hafeted St., Chicago, III

t



šeštadienis, Eapkr. 15, 1924 NAUJIENOS, ChičSgO, ID. '«A k t

Atsišaukimelis
Broliai Amerikiečiai!
Prieš karų daug turėjau gerų 

ir draugiškų asmenų Amerikoj, 
kuriuos aš gerbiau ir jie mane 
brangino.

Keletas Amerikos laikraščių 
protarpiais mano raštų spausdi
no ir knygų leidėjų mano raštų 
knygelių išleisdavo, žinoma, ne
užmiršdami bent už popierį atsl 
lyginti.

Buvo laikas, kada aš iš Ame
rikiečių, už raštų-raštelius ilgo
kai gyvenau-maitinausi. Manau, 
kad daug daug Amerikoj ras- 

kurie mane

Įvairios Žinios
Tarpt, žemės ūkio institutas 

kreipės į Lietuvos vyriausybę, 
prašydamas pranešti, ar ji sutik
tų 1930-81 m. padaryti Lietuvo
je surašinėjimų žemės ukįo 'Sri
ty. Tas surašinėjimas sakytais 
metais bus daromas visose vals

tybėse, kurios yra instituto na
riai. šis siūlymas bus svarsto
mas Ministerių Kabinete.

Snigo Pietų Francijoje.
Spalio 10 d. Aukštam j ame 

Provanse keliose vietose snigo. 
Didelės snaigės, be pertraukos 
krito 5 Vai. Vietomis buvo pri- 
snigta apie 35 santim. storio. 
Del šios priežasties nukentėjo 
daug pasėlių.

Bulgarija pripažino Lietuvą 
de jure.

Bulgarijos atstovas Italijai o- 
ficialiai pranešė Lietuvos atsto
vui Italijoje, kad Bulgarija pri
pažinusi Lietuvą de jure.

šiemet Prancūzijoje ruošiami 
kelių mėnesių maršalų kursui į 
kuriuos yra priimtas Lietuvoj 
Aukštųjų Karininkę Vytauto 
Didžiojo kursų viršininkas gen. 
Radus-Zenkavičius. 'x , 
1 * r- ,vA.

iii ,r.=

Ei Narkevičius, Rygoje, tre 
ju^metua. leidęs lietuvių Merai- 
W
ožioatsisakė' toliau leisti dėl 
didelių nuostolių, Dabar Šį laik
raštį leidžia uygiečių būrelis su 
kuri. Juodvalkiu priešaky.

_

Estai organizuoja nepriklauso* 
mą kontrolę.

Estų vyriausybė paruošė įsta* 
tyma pnojdrtą, kuriuo norima 
padaryti kontrolė pilnai neprb 
klausoma įstaiga. Kontrolė prl* 
klthrsysianti tik parlamentui^ 
Aukštesnieji kontrolės valdinin* 
kai naudosis neliečiamybės tei* 

;se.

visus tuos

pertraukė
Amerika ii

eiau pažįstamųjų, 
“iš raštų” žino.

Kruvinasis karas 
mano santikius su
mane patį vos tik nuo žemės pa 
viršiaus nenusiavė; ‘ toks, jau 
mat, karo darbas...

Dabar lyg iš numirusių atsi
kėlęs vėl norėčiau tampresnius 
ryšius su Amerikiečiais užmegs- 
ii. Kas, gyvi atsiliepkite! Apie 
negyvuosius praneškite! Atsi
menu pavarde, su kuriais susi 
rašydavau: Paukštys, Olševskis, 
Tananevičja, J. Baltrušaitis, P. 
Krizanauskas, Mikolainis, Žvin- 
gilas, Čiuberkis... ir daug kitų 
k u rili jau ne vardų nebeatmenu

Jie visi išspausdino įvairios 
rūšies visokiais slapivardžiais 
mano rašytų knygelių-brošiurė- 
lių: 1) Peklos kančios. 2) Kaip 
išsirinkti žmonų. 3) Margi lape
liai. 4) Gyvenimo gabalėliai. 5) 
Kaip apsivesti. 6) Graži dovanė
lė. 7) LnpikaL 8) Laisvė. 9) 
Mirties bausmė. 10) žydas Lie
tuvoje. 11) Puota ir nuskintas 
žiedas. 12) Užkerėtas 
13) Tabakas —nuodai, 
ležinkelio sargas Tylus 
mas). 11) Geležinkelis, 
gutė. 16) Ko mus mokina žvai
gždės (vertimas). 17) Kirpikai. 
18) Girtuoklių gadzinkos. 19) 
Tėvyniškos kibirkštėlės. 20)

ne-

at-

Jackus.

kymų. 22) Gražios pasakėlės.

23 Graudus verksmai arba pasi- 
budinimas prie apmislijimo Liep
tu vos vargų. 24) Mano darželis. 
25) Grūdeliai. 26) Gavėnia. 27) 
Pasninkai Lietuvoje. 28) Nau
josios davatkų gadzinkos. 29) 
Kunigų pasakos ir davatkų juo
kai. 30) Kur meilė ten ir laime... 
Kitų jau nė nebeatmenu.

Be to Tilžėje, Petrapilyje, 
Vilniuje, Kaune, Rygoje — išvi
so dar apie 20 brošiūrėlių buvo 

> šspausdinta. Tų visų knygelių- 
'brdšiurėlių jau beveik niekur ne- 
>esimato, bent pas kokį senų 

knygų mėgėjų gal dąr užkištų 
kokią rastum.

Labai norėčiau
minėtus ir neminėtus savo raši
klius, kalbą ir rašybą pataisęs, 
naujai išspausdinti. Bet kadangi 
,am reikėtų pinigų, o aš jų 
turiu, tai tam svarbiausi ir 
pelningam dalykui jieškau 
dejų!

Taip gi daug tų knygelių
spausdintų visai nebesu matęs, 
nes jų kaikurios spausdintos 
iries pat karą; karui užėjus 
.r susinešimui su Amerika nu
rūkus, nebegavau jų nė pama

tyti, ypač 1913—1914—1915 me
lais spausdintų.

Kaikurių tų knygelių 2-rą ar 
net 3-čią laidą, girdėjau, esą 
šėjus. žinoma, jas šiaip ar taip 
eidėjai išleisdami pardavinėja 
—centelius rankioja, o autorius 
jiems, matyt, visai neberupi.

Geistina butų, kad ąš visų tų 
minėtų knygelių dabar gaučiau 
oent po vieną ekzempliorių. Kas 
turite—susimildami t- atsiųski
te!

Dabar tas visas aukščiau mi
nėtas knygeles, kalbą ir rašybą 
pataisęs, norėčiau naujai išleist. 
Norėčiau dar, kol gyvas esu, jas 
naujai išspausdintas pamatyti. 
Bet kasžin ar sulauksiu!?

Taipgi turiu prirengęs spau
dai keletą naujų knygelių, tad 
ir joms ieškau leidėjų! Kas man 
norėtų ir galėtų pagelbėti, pra
šyčiau rašyti šiuo adresu: 
Lithuania, Mariampole, Dirva, 
Stiklini.

Daugiau negu 100,000 
GULBRANSENU!

IŠPARDAVIMAS
Šildomų Pečių
už žemiausias kainas Chicagos mieste

C-

I
II

ŠILDOMI PEČIAI
r—?

0

CJJLBRANSEN
The Tleęįistering Piano

Mylimas muzikalis instrumentas ramlasi daugiau negu šim- 
ftą-.tūkstančių Amerikos namuose! ' •
— pirmiausiai — su juo labai lengva groti — antras 
kąs 
gerunias; subudavojimas yra puikus — jis yra geriausias instru
mentas ir geriausiai padarytas pianas, kokj jut/ galite gauti iš 
kitų išdirbisčių.

“Jis bus geras ilgam vartojimui’’. Pirmutinis' Gulbransen 
padarytas pianas dar yra geras vartojimui. “Ar užteksiu pi
nigų nusipirkimui jo?“ Gulbransen turi keturis modelius labai 
pigiomis kainomis. Jie yra padaryti iš geriausio materiolo, 
labai didele atyda yar kreipiama i padirbimą, labai gero tono, 
kaina $70(1. 'Pasirinkite koks jums patinka.

2 metai išmokėjimui
Keturi modeliai—Nacionaliai apkainuoti

$450 $530 - $615 - $700

daly-
todel, kad Gulbransen labai gražus pianas. Jo tonas,

JOS. F. SUDRIK 
3343 South Halsted Street, Chicago

$17.50 Ąlcazar minkštoms anglim.? ir medžiais ku
pinamas šildomas pečius- 1 

\ 13 colių

Virtuvės šildomus pečius, ’ 
(Kitchen Heater)

Crovvn šildomas pečius 
parduodama po

llot Blast pečius, visokiam 
kurui vartoti

$12.75
$57.00

$00.00
$35.00'

$25.00

$32.00

Atdaros

iki 9 vai.

$14.75
$17.50
$24.50

,$70.00

.$ I i 0.00

$1 15.00

$49.50
$49.50
$52.00

Economy pečius visokiam 
kurui vartoti
Moores šildomas pečius
No.\ 141
Crotvn kietums' anglinis
vartoti šildomas pečius

Moores, šildomi pečiai parceliuoti; Pilkai,
Mėlynai, Rudai, C 7 A E H
No. 141 4>l4.0U
Parceluoti kietoms anglims <£QE
vartoti Šildomi pečiai po 4/OO-UU

.$ v

išparduoti.

Krautuvės

Vakarais

Ir daugybės kitokių bargeny.
Paskubėkite matyti šiuos barbenus, nes už šias kąinas bus .^gretai

1922-32. So. Halsted St.
Prie 19 Place

Vyture

4177-83 Archer Avė.
Kampas Richmond St.

Parduodam

Ant

Lengvų

Išmokėjimu

PRANEŠIMAS
-CUAH0UT-

□
•08-30

P N9<W1121

Į^ovki-ty 
Esą i j i "■ m

Del parankumo musų kostumeriams South Chicagoje, 
Eest Chicagoje, Whiting, Hammond, Indiana Harbor, %

Roseland ir Gary, mes atidarėm skyrių prie
• / •

t

9300 COMMERCIAL AVENUE
su pilnu pasirinkimu Plumbingo, Šildymo Reikmenų ir Elektros Įrengimų, najų ir vartotų

I
Musų kainos bus tos pačios, kaip ir didžiojoj krautuvėj prie 22 ir State St. Mes taipgi dastatysimc į jūsų namus Dykai

y

r

Kam. 93rtiSt. irCommercialAve.netolinuo NewYorkCenluP?:H*/hKHi
t t , 'V . . r <• • ’ • ™

Telephone S ag i na w. 4847
Didžioji Krautuvė ir Vėrauzė 22nd ir State Street

'Pelėtomis — Calumet 0645—Calumet 1692
Atdara kasdien iki 8 valandą vakare N edėlioj iki 1 valanda po pietų Kalbame Lietuviškai

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

t i*. I' ------------------- ■ . . __________

1
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The Kerzheim Grojikliai Pianai
- DABAR TŪKSTANČIUOSE NAMU!

Pamatinis muzikalis gerumas — žemomis kainomis 
— augštos ryšies.

Kerzheim grojikliai pianai ištikro yra puikys

Su benčiumi, uždan
galu, 20 muzikalių rū
telių, Chest of Silver, 

i Kabinetas vorelių ar
ba liampa su uždan-

Labai

Aržuolo, mahogany arba riešuto 
medžio užbaigimo keisai

serai padirbti, su tikro vario basinėmis strunomis.
Bronzinis metalinis pinte.'

Pianų krautuvė atdara kiekvienų vakarą. 
Lengvais išmokėjimais, be palūkanų.

Tie Gražus Stiklai 
DUODAMA 

DYKAI 
už vieną tuziną 

lebeliu nuo

Wennerstens Bohemian Blend
Pilniausias Užganė 

dinimas
Musų vienatinis procesas išdirbinio, 
apsaugotas su patentu, suteikia 
WENNERSTEN’S Bohemian Blend 
GERESNI SKONI ir galima ji LENG
VIAU PADARYTI už bile vieną kitų 
prrengimų. Daugiausiai darbo dėl 
jūsų yra attekama musų išdirbyslėj. 
Daugiau kaip 28 metus WENNERS- 
TEN’S teikia pilniausį užganedinimą 
dėl daugelio jo vartotojų. Pabandy
kite jį.

CHOGOS
ŽINIOS

Lietuviu Rateliuose.
Nuliūdimo valanda

10,000 ŽMONIŲ LAIDOTUVfiSE

Prieš keletą dienų pasimirė 
Mike Merlo, galva Union Sicilia- 
na, didžiausios pietinės Italijos 
italų organizacijos. I jo namus, 
433 Diversey Parkway, tiek vai
nikų sunešta, kad jie nebetilpo 
j vidų ir jais nuklota visą kie
mą. Laidotuvėse dalyvavo apie 
10,000 žmonių; reikėjo 1,000 au-A 
tomobilių, kurių 20 buvo užimti 
vien Vainikais. Be paprastų dar
bininkų dalyvavo ir daug žymių 
vaidininkų, politikierių ir biznie
rių.

Prieš 30 metų Merlo buvo pa
prastas darbininkas. Prieš mir
siant jis buvo guli ilgiausias ita- 
las Chicagoj, turtingas real es- 
tate operatorius ir galva dauge
lio biznio įstaigų.

15,000 NUKAUTOJO MUŠEI
KOS LAIDOTUVfiSE.

Vakar buvo laidotuvės nukau
tojo mušeikos ir butlegerio De
an O’Banion. Į laidotuves susi 
rinko virš 15,000 žmonių, dau 
ginusia žiopsotojų, kurie panorė
jo pamatyti kaip mušeika bus 
laidojamas. Dideli policijos bū
riai net sušilę dirbo kad pada 
rius kokią-nors tvarką ir gale 
jus iš' koplyčios išnešti karstą.

Nors jis buvo didelis bažnyčii 
rėmėjas, bet dėl plataus išgarsi 
nimo jo biznio, ir darbų, kunigą 
susigriebė ir paskutinėj valan
doj atsisakė j j priimti bažny
čion.

Iš graboriaus koplyčios kol 
šimtai automobilių nulydėjo jo 
karstą tiesiai j kapines, kur ir
gi buvo susirinkę keli tūkstan
čiai žmonių.

Jokių sumišimų laidotuvėse 
nebuvo, nors policija jų tikėjosi. 
O’Banion žuvo nuo priešingų sai
kų kulkos. Jis bandė patapti 
visų saikų karalium, o nepasi
duodančias saikas sunaikinti. Jį 
nušovė Halsted ir 14 gatvių sai
kų nariai.

Palaidojo pusbrolius
Jonas Williamas, 1140 Ar

cher Avė., turi pergyventi nu
budimo valandą. Jis tik ką su- 
gryžo iš Toledo, Obio, kame! 
palaidojo' savo du jaunus, svei
kus pusbrolius •*— Juozą Wil- 
liainą, 30 metų ir Joną Naiku- 
tį, 27 molų, 818 Superior St., 
Toledo, Obio. Juos patiko bai
si nelaimė. Apie 5 valandą va
kare jiedu su savo draugu An
tanu Mažyliu savo Nash auto
mobiliu išvažiavo pasivažinėti. 
Smarkiai važiuojant nemato, 
kad Ash-Consaul tiltas yra 
nusuktas. Visu smarkumu nu-| 
mušė tilto vartus ir puolė 40 
nedų į upę. Antanas Mažylis 
stebėtinu budo išsigelbėjo ir 
policija su virve jį ištraukė, o 
Juozas VVilliamas ir Jonas Na- 
kutis prigėrė. Vienas buvo pa
gautas mašinos ir net kaulai 
tapo sulaužyti.

Nors buvo jauni vyrai, bet 
neturtingi, tad amerikonai, bo
tai jų dirbtuvės ir kiti sumetė 
ninigus ir palaidojo spalio 30 
l. Memorial Park kapinėse. 
Amerikonai rūpinosi viskuo, 
o iš lietuvių dalyvavo tik Jur
gis Kukoraitis ir Antanas Ma
žylis, kuris vos tik neprigėrė. 
Tonas Williamas, chicagietis, 
?rgi dalyvavo laidotuvėse. Jam 
vra gaila jaunų ir gerų vyrų, 
’ urie netikėtai tapo nelaimes 
ukomis.
Nakutis paėjo iš Jurkupių 

kaimo; Juozas AVilliamas — 
Miškonių kaimo, abu Rokiškio 
apskričio. Buvo nevedę, gra
žiai sau gyveno. Jiedu Ameri
koje turėjo daug draugų ir pa- 
vvstamų, o daugiausia Detroit. 
Mieli.

Tiltas, kuris buvo priežasti
ni jaunų lietuvių mirties, esąs 
trasiai apsaugotas, liet su 
miesto valdžia provotis butų 
didele sunkenybe. 'Lokiu bubu, 
nesant tikrų jo draugų ant 
vietos, viskas' likosi be rezul
tatų. —Rep.

MAYORAS LIEPIA SUVAL
DYTI MUŠEIKAS.

Uždarant pereitąjį paskaitų 
sezoną buvo p. Grušo kvarte-

JOHN GAUBI S 
3613 S. Halsted St. Blvd. 7258

ANTHONY STANKUS 
3307 S’. Wallace St. Yards 4688

A. TEGTMIER
1718 S. Halsted st.Roosevelt 8718

A. VESEACKAS 
( or. Aubum X 35th Street

JOHN SCHULTSAS 
3320 S. Halsted St. Blvd. 1496

STEVE M. RUMCHAKS 
3551 S. Halsted St. Blvd. 3856

S. NALIVAIKA
4104 S. Wood St.

BRIDGEPORT MALT & 
HOPS’ CO.

3354 S. Halsted St. Blvd. 4372

tas. šiame atidaryme Mokslo Strazdas atsivežė su savim 
Draugų paskaitų dalyvauja, daug įvairaus turinio knygų, 
Jaunuolių Orkestras, p. Grušo kurios dar guli New Yorke. 
vadovaujamas. šie žmonės Reikia tikėtis, kad nemaža jų 
brangina mokslą ir yra Moks- dalis pasieks ir musų miestą, 
lo .Draugų rėmėjais. Jie džiau-l —G.
ginsi, kad apšvieta kįla, kad----------------- --- ——-■■■■■—
žmonės įdomauja mokslu, kad* (Seka ant 7-to pusi.) 
jų mokslo-muzikos klausysis .... ; 1 ------ ■
mokslą mylintys žmones ir jų- m 
jų draugai. Durys atsidarys 
12:30 po pietų. —Bubnis.

Atvažiavo p. Jonas 
Strazdas

Chicagon atvyko dar vienas 
svečias iš Lietuvos — p. Jo
nas Strazdas. Jis atvažiavo 
“švyturio” bendrovės reika
lais-. Kaip žinia, toji bendrovė 
yra , didžiausia knygų leidimo 
įstaiga Lietuvoj, kuri siunčia 
knygas ii- net Į Ameriką. .J.

A. G. WARBA1.

Tamstai Naujienų ofįse yra 
kablegramaa nuo Laurino Stasa- 
nig (ar Stašaitis) iš Havanos. 
Kablogratnas adresuotas: A. G. 
Aarba, S. Halsted St., Chicago. 
Ateikite tuojaus j Naujienas jį 
atsiimti.

NELLIE SCHULTZ
Mirė lapkričio 12 d., 1924, su
laukusi 7 metų amžiaus. Laido
tuvės įvyks panedėlyje, lapkri
čio 17 d., 7:30 vai. iš ryto iš 
namų 3319 So. Union. Avė. į šv. 
Jurgio bažnyčią iš ten j Šv. Ka
zimiero kapjnes.

Giminės ir pažįstami medžia

ms dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę tėvai

Ona ir Jonas Schultz.

IN LIETUVĄ

GERA NAUJIENA! Naujos S. 
V. tiesos, daleldžia jumis atlankyti 
savo tėviškę apie metus laiko ir at
važiuoti atgal į Jungtines Valsti
jas be įskaitymo j kvotą.

Musų dideli laivai, MAJESTIC, 
didžiausias pasauly, OLYMP1C, 
HOMERIC, BELGENLAND, LAP- 
LAND, M1NNEKAHDA, ir t, t. 
greitai perveža į Cherhourg, South- 
ampton, Antwerp arba Hamburgą. 
Daug išplaukimų kas savaitę.

Visi musų trečios klases pasažie- 
riai yra talpinami j uždaromus pri
vačius kambarius po 2, 4 ir 6 žmo
nės. Yra teikiamas patogumas, 
geras maistas ir mandagus patar- navimas.

Atskaita
Keistučio Skolinimo ir Budavojimo Dr-ja No. 1
Keistute Loan & Building* Association No. 1

Uždėta Kovo mėnesį, 1897 m.
Po Valstijos — Valdžios priežiūra

VALDYBA:
BENEDIKTAS BUTKUS — Prezidentas, 

S41 West 33rd St., Telephone Yards 2790 
JUOZAS PALYANSKAS — Vice-Prezidentas 

916 West 34th Place
JONAS P. EVALDAS, — Sekretorius, 

831 West 33rd St., Telephone Yards 2790 
STANLEY F. MARTINKUS — Kasierius, 

3340 So. Halsted St.
J. W. ZACHAREVIČIA -h Notaras, 

903 West 33rd St., Telephone Yards 5423

JOHN BYANSKAS, 
THOS. S. JANULIS, 
A. J. KASPER,
BE N. BUTKUS,

DIREKTORIAI:
J. PALYANSKAS, 
IZ. PUPAUSKAS, 
JOHN GAUBAS, 
S. STANEVIČIA,

TURTAS:

J. MASKOLIŪNAS,
S. F. MARTINKUS, 
ALEX. BYANSKAS, 
JOHN P EVALDAS.

Paskolos ant namų 
Paskolos ant akcijų .............................
Nedamokėti nuošimčiai ........................
Nedamokėti įnešimai ...........................
Apdrauda apmokėta ............................
Namas .....................................................
Pinigai bankoje ....................................

Visas turtas

IŠKAŠČIAI:

$655,000.00 
29,485.00 
... 225.00

9,449.91 
... 906.70

8,000.00
2,568.26

$705,634.87

KALĖDINĖ EKSKURSIJA 
LIETUVON

Asmeniškai prižiūrima musų 
atstovo ant didelio laivo OLYM- 
PIC ,Gruodžio 6 iš New Yorko. 
Klauskite apie tai dabar.7, _________z
Pasimatykit su musų vietiniais 

agentais arba
WHITE STAR LINE 

RED STAR LINE 
AMERICAN LINE

127 S. State St., Chicago, III.

SIUOMI PRANEŠAME
We3t Sidės lietuviams apie mu
sų naujai atidaromą vaistynę 
Drug Store po No. 2059 W. 22nd 
St. Kviečiame atsilankyti vieti
nius lietuvius, o mes suteiksime 
teisingą patarnavimą kaip tai iš
pildyme receptų, taip ir kituose 
reikaluose.

Savininkai
A,l. VVassel, ir J. S. Žilinskas, 

R. Ph.

Mayoras Dover įsake policijos 
viršininkui Collins suvaldyt mu
šeikas, kad jie daugiau nebega
lėtų siausti Chicagoje ir šaudy
ti vienas kitą. Jie turį būti nu
ginkluoti, pasodinti i kalėjimus 
ar išvyti iš miesto. Tam turi 
būti panaudota visa policija ir 
jai turi būti įsakyta šauti kiek
vieną mušeiką, kuris priešinsis 
areštuoti ar apklausinėjimui.

BRIDGEPORT.

“S. o. S.” — “SAFETY 
. OR SORROW”.

įnešimai įmokėti ....................... i............................................ $352,268.59
įnešimai permokėti ......................................................................... 8,968.09
Įnešimai nedamokėti .................................................................... w 9,449.91
Primokėtos akcijos ..................................................................... lO^lOOibo
Bilos mokamos ............................................................................. 163,112.43
Bilos primokamos .............................................. ;........................... 1,389.58
Nuošimčiai ....................   15,000.00
Kontingentas Fondas .....................................  12,000.00
Pelnas išdalintas ........................................................................... 40,967.49
Pelnas nedalintas .....................................    378.78

Bridgeporto kolonija gyvuoja 
ir biznis matomai auga. Jos. F. 
Budrik žinomas biznierius atida
ro naują krautuvę po No. 3327 
So. Halsted, naujoj krautuvėj 
bug parduodama Pianai, Radio
los ir kiti namų rakandai išski
riant juvvelry. Gero pasisekimo.

—žvalgas.

Garsinki!ės “Naujienose” Garsinkitės Naujienose

Sol EIIis and Sons
„, . 2112-14-18-20-22 So. State St. F°]
ĮL * / Vakarinėj pusėj gatvės

Telefonas: Victory 2454—4356
Mes savo krautuvėje turime pilny pasirinkimą plumbingo, elektrinių ir 

namų apšildymo reikmenų. Ir dastatome j visas miesto dalis dykai.
Mes suteikiame visą namų apšildymą apskaitliavimą be jokių iškaščių.
Musų atstovai ir apskaitliuotojai kalba jūsų prigimta kalba.
Atvažiuokite į musų krautuvę ir persitikrinsite nepaprastai žemomis

“Safety or Sorrow” jau 
pasidarė kasdieniniu obal- 
siu. Per paskutinius šešis 
metus 11,739 asmenų liko 
užmušta ir 30,522 sužeista 
prie geležinkelių pervažiavi
mų Jungtinėse Valstijose ir 
80 nuošimčių tų atsitikimų 
yra automobilių savininkai. 
Bet daug daugiau žmonių 
miršta kasmet, todėl, kad 
jie pasivėlina apžiūrėti sa
vo skilvį. Trinerio Kartu
sis Vynas reiškia saugu
mą. Jis išvalo iš žarnų visas 
nereikalingas atmatas,, ku
riose labai gerai veisiasi 
bakterijos, jos labai gerai 
išvalo skilvį ir plonąsias žar-, 
nas ir tuo pačiu sykiu susti
prina jas. Jos . yra geros 
nuo prasto apetito, vidurių 
užkietėjimo, galvos skaudė-, 
jimo, neramaus miegojimo.! 
“Trinerio Kartusis Vynas! 
yra puikios gyduoles”,, taipt 
rašo Mr. Rudolph Fillip iš, 
Chriesman, Texas. “Per du 
metu aš vartoju Trinerio 
Kartųjį Vyną ir aš taip ge
rai jaučiuosi, kaip geras 
smuikas’’, taip rašo Mr. Ge
orge Kulka iš Mžmsfield, 
Ohio. Kiekvienas geresnis 
aptiekorius arba . gyduolių 
pardavinėtojas turi Trinerio 
Kartųjį Vyną, Trinerio Li- 
nimentą (nuo reumatizmo 
ir neuralgijos) ir Trinerio 
Cough Sedative (nuo j slo
gų), bet jei jus negalite gau
ti jų savo apielinkėj, rašyki
te pas Josepbl Triner Com- 
pany, Chicago, III.

Visi iškaščiai ......................................  $705,63-1.87

ĮPLAUKOS:
Baigiant Metus Liepos 31, 1924.

Pinigai bankoje pradžioje metų .......... 5............. $ 164.15
įnešimų įplaukė per metus .....................................................  188,690.23
Nuošimčių įplaukė per metus .................................................. 40,332.82
Premijų įplaukė per metus .......................   2,697.00
Įstojimų Įplaukė per metus .........................................................  1,068.00
Pervedimų Įplaukė per metus ......................................................... 92.75
Bausmių įplaukė per metus ......................................................... 102.75
Primokėtos akcijos .......................................................................................... 115,350.00
Andrauda atmokėta ..................     1,079.78
Bilos mokamos ............................................................................. 274,810.85
Raštynč ir namas ...........................................................   2,829.13
Primokėtos akcijos ..................................................................... 115,350.00
Kontingentas Fondas ..................................................................... 2,000.0Q

Viso įplaukų.......................................... $840,742.47

IŠMOKĖJIMAI:
Baigiant Metus Liepos 31, 19Į24.

Paskolos ant namų ..............  $215,800.00
Paskolos ant akcijų ...........   37,135.00
Akcijos užsibaigė ..............  :............................................. 140,027.99

•Nuošimtis .............................  14,649.55
Apdrauda apmokėta' ....................................................................... 1,765.31
Bilos mokamos ............................................................................. 264,904.37
Bilos primokamos ............................................................................. 355.00
Namas ir Raštinė ......................................................................... 2,353.20
Primokėtos akcijos .........................................................  141,300 00
Nuošimtis .... :................................................................................. 13,256.06
Iškaščiai .......................................................................................... 2,293.15
Alga Sekretoriausi..............................................   1,810.00
Spauda ................................................................................................ 331.33
Kontingentas Fondas ..................................................................... 2,193.25
Pinigai Bankoje ..............     2,568.26

Viso išmokėta ....................... '..............  $840,742.47

Keistučio Skolinimo ir Budavojimo 
Draugija No. 1.

1. Aprūpina dėl sutaupinimo pinigų, tiems kurie praleidžia.
2. Aprūpina lengvu budu įgyti namą.
3. Aprūpina fondą dėl mažų vaikų išmokinimo.
4. Aprūpina kapitalą dėl vartojimo vertelįgystėje.
5. Aprūpina reservuotą fondą dėl senatvės.
6. Aprūpina aukščiausį atlyginimą dėl taupinimo.
7. Aprūpina neaprybuotą saugumą po Valstijos užveizdą
8. Visados mokama 8% akcijų skyriuose.

AKCIJOS KAINUOJA 12V2c., 25c., 50c: ir $1.00

Serijos atsidaro pirmą Ketvergą šių mėnesių:
Vasario, Gegužio, Rugpiučio ir Lapkričio

Draugijom ofisas atdaras Ketvirtadieniais nuo 7:00 iki 9:00 vai. 
vakaro dėl apmokėjimo pinigų.

musų tavorų kainomis. Garsinkitės Naujienose

Penktadieniais nuo 7:30 iki 8;30 dėl išmokėjimo pinigų.

840 West 33rd Street 
Telephone Yards 2790.

Yra viena iš seniausių ir tvirčiausių Skolinimo ir Budavojimo 
Draugijų po užveizdą Illinois Valstijos.

National Restaurantas
1841 So. Halsted St.

Vėl atsidarė, kuris buvo trumpam 
laikui užsidaręs dėl pataisymo. 
Gaminame geriausius ir skaniau
sius visokius valgius.

Lietuviai savininkai.

Dykai! Dovana! Dykai!
Katrie padarys kontraktų dėl su

vedimo elektros šviesos į namus 
prieš Kalėdas, tai gaus dykai elekt
ros šviesas (eleetrie autfit) dėl eg- 
lukės. Darbą atlieku greitai, gerai 
ir Už prieinamą prekę.

A. L. GOSCIEWICZ 
Licensed Contractor)

5109 W. 30th St., Cicero, III.
Phone Cicero 3542

PIANO MOKYTOJAS
Duodu privatiškfts piano lekcijas. 
Mokinu pigiai.

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

Tel. Mansfield 7311
t._____________

Mes perkame Lietuvos dolerinius 
bonus, taipgi parduodame Vokieti
jos valdžios bonus, 1 milionas 
8/15% už $1.25.

KAUFMAN STATE BANK 
114 N. LaSalle St„ Chicago.

UŽSISAKYKIT IR SKAITYKIT LIE
TUVIŲ BURTININKŲ LAIKRAŠTI

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

LIET. SVIET. KNYGYNAS, 
3106 S. Halsted St. Chicago. IU. 

Dcpt. 2.

iiiiiiimiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
PRANEŠIMAS

šiuomi pranešame Chicugos lie
tuviams, o ypač Bridgeporto apie- 
linkčs, kad aptieka The New City 
Pharmacy, buvusi po num. 3327 
S. Halsted St., dabar persikėlė į 
naują vietą 3430 So. Halsted St.

Naujoj vietoj galėsime suteikti 
dar geresrij patarnavimą, nes vais
tinė bus didesnė ir modemiškiau 
įrengta.

The New City Pharmacy 
John Malakauskas, aav.

3430 S. Halsted SU Chicago. IltiimiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiimniiiiihiMhih
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

Kas yra mokslas?
Dabar labai daug kalbama 

apie mokslą. Kalba apie j j visi. 
Bet kas gi yra tas mokslas? Į tą 
k laušimą Letjyi rotai kas į>-ali 
atsakyti. Kiekvienas kalba apie 
mokslą ir kiekvienas mokslą vis 
kitaip supranta. Vienas vadina 
,mokslu, tai ką kitas visai ir ne
mano skaityti mokslu. Tai kas gi 
ištikrųjų yra tas mokslas? Į tą 
klausimą duos pilną atsakymą 
Dr. A. J. Karalius pirmojoj šį 
rudenį Mokslo Draugą paskai
toj rytoj, lapkr. 16 d., 1 vai. po 
piet, Raymond Chapel, 816 W. 
31 St.

Ištikrųjų, Mokslo Draugai ne
galėjo pasirinkti pradėjimui sa
vo paskaitų sezono geresnio da
lyko, kaip pirmų-pirmiausia pa
aiškinti visiems kas yra pats 
mokslas, o tik jau paskui gvil
denti atskirus mokslus. Nes tik 
žinodami tikrai kas yra pats mo
kslas mes galėsime suprasti at
skiras mokslo šakas ir atskirti 
pelus nuo grudų—tariamą j i mo
kslą nuo tikrojo mokslo.

Todėl ateikite visi į šią pa
skaitą ir susipažinkite su pačiu 
pamatiniu klausimu — kas yra 
tuoksiąs, nes nors apie jį labai 
daug kalbama, bet tik nedauge
lis ji tesupranta.

Atsilankykite
ši vakarą, t. y. lapkr. 15 d., 

L. S. .1. Lyga ruošia šaunų ir lin
ksmą draugišką pasilinksmini
mo vakarėlį. Vakarėlis atsibus 
Fellowship Ilouse salėj. 831 VV. 
33rd PI., netoli Halsted St. Tad 
visi mėgstantys linksmai ir sma
giai laiką praleisti drauge su 
jaunuomene— lygieeiais, malo
niai kviečiami atsilankyti. Pra
džia 8 vai. vak.—Vr,
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J. Vaičkaus Dramos 
Studija

J. Vaičkaus Dramos Studija, 
jau pradeda savo mokslo metą. 
Ekzaminai pastojimui į Vaič
kaus dramos studiją įvyks lapk. 
(November) 20, 21 ir 22 d., 8 v. 
vak., 1921 m., Beethoven Con- 
servatory of Music, 3259 S. Hal
sted St., Boulevard 9214. Smul
kesnius informacijas teikia va
karais asmeniškai pats studijos 
direktorius .L Vaičkus nuo 8— 
9 vai.

Ekzaminai bus daromi ne vie
šai, bet atskirai kiekvienam, kad 
laikantieji kvotimus nesivaržy
tų. Ekzaminams pageidaujama 
paruošti ką nors atmintinai iš 
eilių, monologų arba rolės ištrau
kų. Neturintieji lėšų nuo mo
kesnio paliuosuojami. Gabes
nieji studijantai bus leidžiami 
dalyvauti teatro spektakliuose.

Bus dėstoma pirmoje eilėje 
scenos menas, būtent: vaidyba, 
ųnprovizija,, deklamacija, gri
mas, tarona, balso nustatymas, 
lietuvių kalba, Lietuvos ir pa
saulinė istorija, teatro istorija, 
kostiumų istorija. literatūra, 
estetika, psichologija ir šokiai 
(plastika).

Studijos svarbiausia tikslas y- 
ra paruošti kultūringam lietuviu 
dramos teatrui Amerikoje akto- 
lių, retžisorių, kritikų, duoti ga
limybės artistains-mėgėjams įsi
gyti reikalingos scenai techni
kos ir bendrai pasisemti plates
niu žinių scenos meno srity, nes 
tankiui būna atsitikmų, kad gra
žiai apdovanoti gamtos artistai, 
bet neturintieji technikos ding
sta be jokio pėdsako savo veiki
me. Todėl visi dramos rateliai 
veikiantieji Chicagoje siųskite į 
studiją savo gabesnius > nąri|i|s 
pasitobulinti. Atminkit tą, kad 
mokantieji gerai anglų kalbą ga
lėsit dirbti ir Amerikonų sceno
je, nes tokių mokytojų, kokį mes 
turim p. Vaičkaus asmeny ir A- 
nierikos scena mums pavydi. Vi
si žinom kad rusų dramos teal- 

ras buvo tobuliausias Europoje, 
o gerb. J. Vaičkus yra imperato
riškojo Aleksandrijos teatro ar
tistas, Vienintelis iš lietuvių 
pasiekęs tokio aukšto laipsnio 
dramoje.

Cicero
Draugijų Sąryšis čia gyvuo

ju, liet Naujienose upie jo -vei
kimą nesimato žinių, tarsi jią 

nieko neveiklų. Bet jis kiek 
veikia. Lapkr. 2 d. Sąryšis bu
vo surengęs vakarą. Buvo .vai
dinta ‘‘Byla dėl linų, markos.” 
Publikos buvo vidutiniai, bet 
vaidinimas buvo labai nuobo
dus.

Buvo pranešta, kad Vak. 
žvaigždės Pas. Kliubo maska- 
radinis balius buk bus gruo
džio 31 d. Ištikrųjų gi balius 
bus gruodžio 27 d.

—Teisingas.

BRIGHTON PARK.

Lapkr. 11 d., jos gimimo die
noj?, p-iai Spitlienei, 4028 South 
Maple\vood Avė., buvo surengta 
“surprise party.” Namas buvo 
prineštas gėlių, o ir ją pačią pa
sitikta su muzika. Pirmininku 
buvo J. J. Bagdonas, o musų ap- 
tiekorius Stasys Prikodskis pa
sakė patriotingą prakalbą, Jul, 
Janeliunas gi palinkėjo ]>ams 
Spitliams ilgo, laimingo ir sma
gaus gyvenimo. P-ia Spitlienė 
yra gerbiama visų Brighton Par
ko lietuvių dėl jos didelio teisin
gumo ir draugingumo.

—J. J.

Pranešimai
f w

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

ar kviečia.
PKAN EŠIM U TAISYK LĖS

Meldžiame visų darbuotojų, drau
gijų komitetų, raštininku ir visų 
tų, kurie duodate Naujienoms pra
nešimus jsitėmyti šias taisykles:

1. Nuo lapkričio 15 <1. š. m. pra
nešimai dalinasi i dvi dalis: viena — pranešimai talpinami dykai, 
antra — pranešimai apmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai
visą organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus,
repeticijas, komitetų susirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaikščioji- 
mus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinaihi tik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

3. ' Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubu. chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikėjimiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

I. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių neaprubežiuojamas.

’ 5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

(i. Visi pranešimai norint patal
pinti į sekamos dienos laidą turi 
būt priduoti ne vėliau kaip iki de
vintos a ui. vakaro.

Jono Butėno koncertas Chicagoj 
bus gruodžio 17 d. Prašome visus nie
ko tą dieną nerengti. Rengėjai.

L. J. S. Lyga rengia draugišką pa
silinksminimo vakarėlį subatos vaka
re, lapkričio 15 d. Fellovvship Ilouse 
salėj, 831 VV. 33rd PI. ir Halsted St. 
Bus šokama ir lietuviški šokiai. Visi 
lygiečiai, jų draugai bei sympatizuo- 
jantys lygiečiams maloniai kviečiami 
atsilankyti. Pradžia 8 vai. vak.

—Komitetas.

RAGINE, VVLS. — Lietuvių Dra<- 
mos Kliubas ruošia susidedantį iš 
penkiolikos numerių Lietuvišką Vode
vili teatras, koncertas, dainos ir šo
kiai, visko bus. šis parengimas 
įvyks lapkričio 16 d., nedėlioj 3 vai. 
po pietų, Tuvnor Hali. Užsibaigus 
programai tęsis šokiai iki 11 vai. nak
ties. širdingai kviečiame vietos ir 
apielinkes lietuvius dalyvauti tame 
Vodevilį pirmu syk pasirodis L. D. 
Kliubo Stygų orkestrą. Rengėjai.

Teatras. —«• Lietuviška Teatrališ
ka Draugija butą No. 1 romia 
puikų vakarti? subatoj. lapkričio 
15 d-, 6 vai. vakare, M. Meldažio 
svetainėj, 2214 VV. 23 PI. Scenoje 
slalomu 4 aktų komedija “Avinė
lis Nekaltasis'.” Po lošimui bus šo
kiai. — Kviečia Komitetas.

ChicagotKLietuviŲ Pašalpos Kliu
bas rengia balių lapkričio 16 d., 
Dievo Apveizdos parap. svetainėj, 
Union Avė ir 16 gt. Pradžia 7 vai. 
vakaro. Kviečia Kliiibas.

■ ‘•fr” 1 1 1 < t

Rudeninį balių rengia Susivieni
jimas Lietuvių Draugijų ant Bridge- 
porto subatojj lapkričio 22 d., Mil
dos svet., 3112 S. Halsted St. Pra
džia 6 vai. vak. įžanga 50c. ypatai. 
Pelnas bus skiriamas užbaigimui 
būdavot) Chicagos Lietuvių Audi
torijos. Kviečia Komitetas.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Moterų ir Vyrų Pašai- 

pinio Kliubo susirinkimas įvyks 
sekmadienį, lapkričio 16 d., 2 vai. 
po pietų, paprastoj svetainėj.

Visi nariai malonėkite atsilan
kyti, nes bus daug svarbių reika
lų. Bus taipgi renkami . darbinin
kai baliui, kuris įvyks lapkričio 30 
dieną. —A. Juozapaitienė,

Nut. rašt.

Lapkričio 16 d., 7:30 vai. vak..
Hiiymond Chapol svet. (Sl<» W. 31 
St.) įvyks prakalbos su paveiks
lais.

Visi esate kviečiami atvykti.
—Komitetas.

St. Charles. — Sub., lapkričio 15 
dieną, 7 vai. vak., Lietuvių baž
nytinėje svetainėje, kumpas India
na ir l gal., įvyks prakalbos su 
paveikslais;

2 vai. po pietų toj pat vietoj bus 
lietuvių kalbos pamoka.

—Komitetas.

Pirmyn Mišrus Choras laiko dai
nų praktikos kas antradienį Liuo
sybės svet.. 1822 Wabansia avė., 
7:45 v. v. Visi dainininkai yra pra
šomi lankytis pažymėtu,, laiku, nes 
turime prisirengti prie veikalo “Pa
baigtuves”. Lošimas su dainomis 
Įvyks lapkričio 29 d., Cicero dėl 
V. ir M. A. Draugijos. Laikas ganą 
trumpas. Draugai, prie darbo. My
lintieji dainas nauji nariai yra 
kviečiami1 prisidėti. Turinti reika
lų prie choro meldžiami kreiptis 
ypatiškai antradieniais arba 1 laiš
kais adresuodami Pirmyn Chorui, 
1822 Wabansia Avė.

Pirmininkas J. Ascilla.

Teatras ir šokiai. — “O. S. S. ar
ba šliubinė iškilme, vieno aklo 
farsas, rengia West Pulįmano lie
tuvių pašaipiais KHubas, nedėlioj, 
’ankr. 16 d., K. Bajorūno svetainėj, 
120 ir S. Halsted gatvė. Pradžia va
karo 6 vai. Orkestrą J. Pociaus., 

“ Kviečia Komitetas,

American Lith. Citizen Club 12111 
VVbrd susirinkimas įvyks nedėlioj, 
lapkr. 16 d., 1 vai. po piet, po No. 
3925 S. Kcdzie Avė. Nariai Imtinai 
turi būti, nes bus daug naujų ir 
svarbių dalykų. Taipgi nepamirški
te atsivesti po keletą naujų narių.

Jos. Eringis, rašt.

BALUS. — Lietuvos Mylėtojų 
Draugija rengia balių nedėlioj, lap
kričio 16 d., Mildos svetainėj, ant 
Halsted SI., prie 32 gatvės, viršuj 
pildos teatro, šitas balius bus vie
nas iš įdomiausių, nes bus duoda
ma garbės ženklai ir apart to bus 
priimami nariai nuo 1'8 iki 31 me
lų dykai. Nepamirškite visi atsi
lankyti, kur galėsite linksmai lai
ką praleisti. — Kviečia visus va
karo vedėjas.

Northsidc. — Del parauk ūmo north- 
sides lietuvių, plačiai išsimėčiusių po 
visą apielinkę, vaikų draugijėlė ^Bi
jūnėlis lietuvių kalbos pamokos per
kelia iš trečiadienių j sekmadienius. 
Liet, kalbos mokytojas pasilieka tas 
pats daktaras Antanas; Montvidas. 
Nuo dabar lietuvių kalbos pamokos 
atsibus kas sekmadienis, kaip 9:30 
vai. ryto Liuosybės svetainėje, 1822 
VVabansia Avė. Dainų pamokos pasi
lieto kaip i)- pirma; kas sekmadienis 
nuo 11 vai. ryto, po* vadovyste p. Sar- 
paliaus toj pat svetainėje. Todėl 
northsides lietuviai, kaip arti taip ir 
toliau gyvenanti norėdami sąyo vai
kučius taisikliškai išmokit lietuvių 
kalbos ir suteikti jiems atsakančias 
pamokas meno srityje, tai nepamirš
kite prisiųsti savo vaikučius virš nu
rodytu laiku. —Komitetas,

Didelės prakalbos įvyks nedėlioj 
lapkr. Ui d.. Mildos svetainėj, 3142 
S. Halsted SI. Rengia SLA 36 kuo
pa. Pradžia 2 vai. po pietų. įžanga 
dykai. Kalbės geriausi kalbėtojai- 
Kviečia visus atsilankyti rengimo

Komitetas

Draugystes Lietuvos Kareivių 
mėnesinis susirinkimas atsibus sek
madieny, lapkričio 16 d., Lietuvių 
Liuosybės svet. Draugai, susirinki
te visi ir laiku; atsiveskite ir nau
jų narių, kol įstojimas pigus. Nau
dokitės proga. —Sekr. K. D.

North Side. — Bijūnėlio draugi
jėlės operetės Birutės repeticijos 
įvyks šeštadienį, lapkričio 15 d., 8 
vai. vakare, Liuosybės svetainėj, 
1822 \Vabansia Avė. y'isi Bijūnėlio 
nariai malonėkite susirinkti.

—Komitetas.

Dr-jos Lietuvos Ūkininko susi
rinkimas įvyks sekmadienį, lapkr. 
16 d., Meldažio svetainėj, 2244 VyT. 
23rd PI., I \ai. po piet. yzisi na
riai kviečiami atsilankyti.

—^Valdyba

Vilniaus Vadavimo Komiteto vi
suotinas narių susirinkimas įvyks 
rytoj, šeštadieny, lapkr. 15 d. 8 v. 
vakare, Mildos svet. Visi nariai 
prašomi atsilankyti. —Valdyba.

Birules rėmėjų susirinkimas bus 
panedėlyje, lapkr. 17 d., Raymond 
Chapel svet., 839 VV. 31st St., 8:30 
vai. vak. Visi Birutės rėmėjai yrą 
kviečiami skaitlingai .atsilankyti į 
susirinkimą, nes yra labai daug 
svarbių dalykų dėl apsvarstymo Bi
rutės gerovei, tad yra visų rėmė
jų priedermė atsilankyti.

—Rėmėjų Atstovas.

Lietuvių T. K, šv. Marijos pa- 
rup. parapijom) susirinkimas įvyks 
nedėlioj, lapkr. 16 d., parapijos 
svet., 35 ir Union . Avė., kai 12-30 
vai. po pietų. Visi parapijonai ir 
atjaučiantivji nųdoąėkiU' atsilan
kyti. —Klbbonas ; ir parap, Kom.

u ; . •, <

North Side. -r-,A.!L. 'L Sandaros 
23 kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, lapkr. 16 d., 2:30 
vai. po piet, Liuosybės salėj, 1822 
Wabansia Avė. Gerbiami sandarie- 
čiai malonėkite visi būti laiku.

Komitetas.

PRANEŠIMAI
Mokslo Draugų paskaita su prog

ramų įvyks sekmadieny, lapkričio 
16 d., Raymond Cliapely, 816 W. 
31, St., netoli Halsted St., 1 vai. po 
pietų. Paskaitos tema — Kas yra 
mokslas. Prelegentas Dr. A. J. Ka
ralius. Programą išpildys Jaunuo
lių Orkestras po vadovyste Juozo 
Grušo.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašalpos valdybos ir 
BrIsii skaitymo komisijos susirin
kimus įvyks pirmadienį, lapkričio 17 <1., 7:30 v. vakare, Liuosybčs 
svetainėj, 1822 Wttbansia Avė. Vi
si susirinkite laiku.

X. Saikus, rasi.

Tautiškos Draugystės Lietuvos 
Dukterų mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, alpkr. Ui d., 1 vai. 
po pietų, Mark While Sųuare kny
gine. Gerbiamos draugės malonė- 
kįte atsilankyti į susirinkimą, peš 
yra svarbių reikalų aptarti. , 

—Valdyba.

Birutės Kalho Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą lapkr. 16 d. 
A. Urbono svetainėj, 33,38 Auburn 
Ave.v t vai. po pietų. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti ir taip pal 
nauji kandidatai, kurie Įirisirašė 
per balių bus priimami draugijom 

Klepšis, nut, rašt.

Bridgeporlo lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie, tai hialonekite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663, Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikraštį, praneš
kite irgi įbums — mes aprūpinsi
mo bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs lame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumerius “Naujie
noms”. —Aušros Knygynas.

------ ------u------
Lietuvių T. K. ėv. Marijos pa

rapija rengia linksmą balių suba- 
toj, )apkr. ' 15 d., parapijinėj svet. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Kviečia vi
sus Komitytas.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
PAJIESKAU Liudviko, Vaclovo ir 

Kazimiero Raubų, iš Lietuvos paeina 
nuo Jauniškio, Kražių parapijos, Ra
seinių ap., pirma gyveno Roselapde. 
turiu svarbų reikalą, meldžiu atsi
šaukti pas

JUSTINA VAIČIŪNIENĖ 
1037 W. 20 PI

Aš ROZALIJA TRUSKIENĖ ir 
mano sesuo Michalina pajieškom Bar
boros Truskaites po vyrų Majevskie- 
nes ir jos dukters Rozalijos ir sū
naus Edvardo, 'taipgi pajieškom Ka
zimiero Stulcus, kurio tėvo vardas 
Augustinas ir kuris yra mano moti
nos pussereses sųųus Turiu svarbų 
reikalą. Jie patys ar kas. juos žino 
teg’ul atfclliepia šruorn adresu:

STELL A š ALK AU SKA LTE 
1134 V/. 18th St., 2nd fl.

Chicago, 111.

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 biskį čekiuota pilkais 
nukirptais plaukais, sveria 300 sva
rų; mane duktė 9 metų, nukirptais 
geltonais plaukais; (likto 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, 
1306 So. Front Street, Philadelphia, 
Pennsylvihua.____________________

APSIVEDIMAI
PAIEšKAU gyvenin)ui drauges, 

merginos arba našles, tai p 35 ir 45 
melų amžiaus. Taipgi gaH turėti 
ir vieną mergttltęJ Meldžiu atsi
šaukti liktai tų. kurios mylit ra
mų ir teisingą gyvenimą. Atsaky
mą duosiu kiekvienai. Aš esu vai
kinas 39 metų amžiaus. Daugiau 
žinių suteiksiu ypatiškai arba per 
laiškus

K. V.
1411 S. 49th Avė., Cicero, 111.

PAJIEšKAL' gaspadinčs .prie 5 
vaikų prižiūrėtojos; prašau atsi
šaukti nuo 30 iki 10 metų senu
mo, toliau pagal sutartį; galima ap
sivesti, o jeigu ne, tai aš mokėsiu 
algą pagal susitaikymo. Aš esu 42 
m. amžiaus, gerai uždirbantis. Tu
riu savo namą ir viską, kas tik 
reikia gyvenimui.

P. St a iltis, 
^£j£l£L >11. Box 617

JIESKO PARTNERIŲ
J IEŠKAU partnerio į kriaučių 

šapą’prie cleaning biznio, kad bu
tų nevedęs; jeigu nemokėtų biznio, 
tai aš išmokyčiau, kad ir visai 
mažai turėtų pinigų, bile butų ge
ras žmogus.

2751 W. 17 SI.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfi

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
ištaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai. .samdomi. J. J. Dunne 
Roofind' Uo., 3411-13 Ogden Avė.,

LJETUyiSKis RESTAURAN TS 
T SU KOTELIU

Visados geras maistas ir guolis; 
teisingas patarnavimas.

A. GU0DEL1S, |Į 
Savįnin^ųs > ,

1157 So. ‘Keįjzie > A\e.
Tel. Lafayette 5908

ĮVAIRUS SKELBIMAI
rTe). Yards 7282

BR1DGEPORT PAINTING 
& HI)W. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

iSrendavojimui
RENDON 6 kambarių flatas karš

tu vandeniu šildomas gerame padėji
me, $65. Tarno pačiame name, 4 
kambarių flatas, karšiu vandeniu 
šildomas $50. Gražioj apielipkėj.

6530 So. Robey St.
Tel. Prospect 3926

PASIRENDAVOJA 6 kaįnbarių 
cottage. Naujos mados įtaisymai. 
Fumace šildomas. Prieinama len
da.

Atsišaukite:
5923 S. Robey St.

Phone Diversey 1971 t 
PASIRENDAVOJA fintai po 

6 ir 4 kambarius. Flatai yra ge
rai įrengti. Renda pigi.

'2630 W. 41 St.
Arti Rockwell St.

Republic 8915

ANT RENDOS kampinis fla
tas 6 kambariai, viskas gerai į- 
taisyta $45.00 į mėnesį ir mau
dynės. Garadžius iš užpakalio 
$8.00. A. Kilda, 1900 W. 59th St. 
Canal 3916

DEL RENDOS -2 flatai' po 4 
kambarius, pečiais šildomi, ge
ras namas, viskas gerai įtaisyta, 
elektra, gasas, toiletas ir van
duo. 4500 So. Paulina St;

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

A. Grigas,
3114 So. Halsted St-

PARENDAVOJIMUI storas, 
tinkamas barberniai. Vieta gera. 
60 mylių už Chicago, 6 mylios į 
vakarus nuo Fox Lake.

T. M. PALASKE 
Solonmills, III.

RENDAI 4 kambariai, elek
tra, maudynes, garadžius vienai 
mašinai, ruimai gerai ištaisyti. 
Renda pigi.

Kreipkitės:
3826 Emerald Avė.

I RUIMAI remtai; šviesus' kam
bariai; elektros šviesa ir maudynė. 
Renda nebrangi. Kam reikia tokių 
ruimų malonėkite kreiptis šiuo ad
resu :

Mosgerio Krautuvė, 
3108 So. Halsted St.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys kur 

nėra mažų vaikų ir didelių susi
ėjimų, o labiausiai kuP nėra nuin- 
šainierių tik lokiam reikia atsi
šaukti

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Box 406 

............ —..i............... m..... n,, ,,i

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARIS ant rendos dėl 

vieno ar dviejų vaikinų, šviesus, 
prie mažos šeimynos, galima ma
tyt po 6 vai. vakare,

3149 W. 42nd PI.
2 lubos

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

PETER GADEIKO, 
1606 So. Halsted St.

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

Atsišaukite:
2534 W. 46th PI.

TURIU vietą trims burdingie- 
riams. Ant kelių ruimų esu tik 
viena ypata. Jei kas va’gys namie, 
pataisysiu. Ruimai šildomi. Yra 
maudynė ir elektra, Arti McKinlcy 
parko.

1105 S. Maplewood Avė.
Lst fl. front.

RUIMAS vendai vienam ar dtini 
vyram. Vieta gera dėl gyvenimo. 
Su valgiu ar be ‘valgio. Prie ma
žos šeimynos.

3223 So, Auburn Avė.
3xltlbos frphišs. :

. RENDAI kambarys vienam ar 
dviem vaikinam. Garu apšildo
mas. Patogi <ieta- gyvenimui.
. Kreipkitės. 2 Tūbos iš fronto. 

3524'So. Halsted St? i1

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVOJA moderniš

kas kambarys dėl vyrų arba 
merginų. Be valgio. Atsišaukite

JOSEPH GERALTAUSKAS
7029 S. Artesian Avė.

1 floor front

ŠVIESUS kambarys vienai ar 
dviem ypatom, elektra, maudy
ne. • * ' • ; .

L Kuntz, 
921 W. 33rd PI.

, Užpakalinis namas.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ VYRŲ 
IR MOTERŲ

Reikalaujame keletos gerų, iš
tikimų, vyrų ir moterų dirbti su 
mumis keletą valandų kasdieną, 
arba keletą dienų kas savaitė.

Jus galite atlikti šį darbų la
bai lengvai, be atsitraukimo nuo 
dabartinio jūsų užsiėmimo. lai
bai geras pelnas. Puikus paki
limas gyven’jme. Geriausia pro
gai išsiauklėjimui savęs užsiėmi
me prekybos reikalais ir likti 
sau ir publikai gerbiamu, nau
dingu ir godojamu žmogum. At
sišaukite greitai nuo 9 vai. iš ry
to iki 1-mai po pietų. Utarninko 
vakarais: nuo 6-šių iki 8 vakare. 
Klauskite: -

y ADAM MARKŪNAS, 
Lietuvių Skyriaus vedėjo 

Room 849
First National Bank Bldg.

68 W. Monroe St. 
Chicago, III.

REIKIA agentų vyrų ir moterų 
no visą Ameriką. Patyrimas nerei
kalingas; uždarbis nuo $35 lig $75 
į savaitę. Atsišauk per laišką, tik
tai nepraleisk progos, rašyk dabar.

Luxonit Neckwear
.6637 S. Rockvvell St., Chicago

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

KEIKIA mergaites pagelbinin- 
kės į delicatessen krautuvę, 16 
metų ar daugiau amžiaus.

1048 E. 47th St.
Tel. Drexel 3232

REIKALINGA mergina prie 
namų darbo mažoj šeimynoj be 
vaikų. Alga, gyvenimas ir guo
ly s.

6159 So. Artesian Avė. 
Prospect 6674 po 6 vai. vakare.

REIKALINGA senyva mote
ris ar mergina prie dabojimo 
mažo vaiko. Valgis, guolis ir už
mokesti is.

Kreipkitės tuojau.'
4625 So. St. Louis Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

Prie 
produetion 
benčiaus 
molderių. 
Smarkių 
vyrų 
tiktai.

■ Mason Davis Co. 
7740 So. Chicago, AVe.

REIKIA shearmen į geležies 
atkarpų jardų, tuojaus.

South Side Paper Stock Co.
5833 So. Throop St.

REIKALINGAS darbininkas 
dirbti ant farmos, turi būti pa
tyręs visa farmos darbų. Kreip
kitės, 3223 So. Halsted St.

Floor
Molderių \
Darbas

-,r į
štukų/-
tildai > j-.

■ -j e i ’
‘ Mason Davis Co.

7740 So. Chicago Avė,

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

Vyrų
Mašinų
Molderių 
Darbas 
muo ' 
šmotų.

Tiktai smarkių vyrų.
Mason Davis Co.

7740 So. Chicago Avė.

REIKALINGAS darbininkas 
ant ūkės dirbt, darbas ant visa
dos matykit toj, J. Namon, 2418 
W. Marųuette Bd., arti Western 
Avė. Phone 8678. — ...

REIKIA salesmanų. 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 Insurance Company, 
2nd floor, West Side Trust & Sav- 
ings Bank Bldg., Roosevelt Road and 
Halsted Street.

REIKALINGAS patires buče- 
ris nevedęs, nevartojus svaigi
nančių gėrymų. Išlygos pagal 
sutarties.

3401 So. Halsted St.
3-Čios lubos iš fronto

Vyrų 
grindelių. 
Darbas . ; • •.
nuo 
štukų 
tįktai. h

MasoirŲavls Co.
^740 So. Chicago Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Hudson De Luxe, 

sedanas, 1924, 7 pasažierių, $1200 
arba pasiūlymas, kainavo $2800, 
važinėtas 7000 mylių, Rudge Whit- 
vvorth dratiniai ratai, Biflcx bam
periai, heateris ir tt.

424 N. Parksidc Avė.
Apt. 209, Tel. Austi n 2042

sav^inkaš Išvažiuoja į 
FLORIDĄ

Nori parduoti savo 7 pasažierių 
VVinton touring karą, labai gera
me padėjime ir gerai išrodo. Už
daromas, Tonneau heateris, Ton- 
neau langų užlaida, 6 Cord tajerai 
ir t. t.

Tel. Pnospect 7935 or
Yards 1900. Klausk Miller

PARDAVIMUI Hub Cab automo
bilius, pigiai, išmokėjimais arba 
mainysiu ant Fordo sedan. Maši
na visa gera kai|) nauja. Gera biz
niui. Visados galima matyli šešta
dieny ir nedėlioj visą dieną.

3362 S. Halsted St.
Antros lubos.

RAKANDAI
GERA PROGA

Parsiduoda rakandai, naujas Alca- 
zar Combination pečius už pusę pre
kės, apšildomas pečius Ir kiti daly
kai pigiai.

POVYLAS VALIULIS, 
2914 W. 13rd St.

Tel. Ivafavette 7697

“~~PATOAWMŪi~~^
EXTKA BARGENAS

Parsiduoda groserne ir visokių 
smulkmenų sena vieta, išdirbtas biz
nis, 4 ruimai gyvenimui. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite
3443 So. Auburn Avė.

UŽDIRBKITE PINIGŲ
Pardavimui groserne ir 2 augš- 
tų mūrinis namas. Pardavimo 
priežastis, mirtis.

10700 Langley Avė.

PARDAVIMUI Shoe Repair Shoy 
mašinos geram padėjime, renda $10 
ir jeigu kas nepratęs prie mašinų aš 
pamokinsiu, ateikite nuo 6:30 iki 9:30 
vakare, subatoj nuo 1:30 iki 9 v. 
vok., o nedėlioj nuo 7 v. ryto iki 9 
vai, , vak. Priežastis — išvažiuoju 
ant farmos.

• 8803 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI groserne ir de- 
likatesen su 4 gyvenimui kam
bariais, pigi renda, ilgas lysas, 
randasi geroje vietoje

544 W. 37th SL
*' ---- T------------------------- --------——•—•—į-ff-—T*T-» ri T •

Pardavimui geros’ veislės 
šunis 2 Hardelle, I St. Bernard. 
Tinkami prie biznio ir šiaip na
muose. Gerai išmokyti, Kreipki- 
teš, 1 lubos

4J10 So. Campbell Avė.

1



* MAMJ1O18, CnhjM- šeštadienis, Lapkr. 15, 1924 
■m—a—»a»ii■■   ii i ■■   i■ i i .n. „ .« u  ag

PARDAVIMUI PARDAVIMUI 1 NAMAI-ŽEME ' NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
*‘*MM^T**tr*W*^V^<**~u~~w~urxj~-ii~-i~.-)~uil~į_i~-u~-_.~l_Ji4j~_i~-i'*x, j—ų—į^—į_r*i_r*~LJ~urJ~u~i^~-^*~u~*w*», *-i~u“*-J~~|.<~i—~i^~v~^m~uj~i-i~—~--~u~i-Į‘~^i—y—v -y~-^-»_--z^--'~~»^^~^~v^^~vi~>-j*>^~~ij~«--~*u~~ui~-£*~-'' 1 J*xj->_rT_r-, j-~vj~i_r*^ r~ur~-^*»./~ur‘Vj-v.——~u*~vru^u*%J~~v*-u^—i *yjO_r u~un_r.

NAMAI-ZEME
Vėl kita bučernė su groseriu

pusdykiai parsiduoda 
arba išsimaino I

Geriausi vieta South sidėjGeriausi vieta South sidėj, biz
nis daromas cash, knygučių nėra; 
renda pigi, puikus kambariai pra
gyvenimui. garu šildoma, geri fix- 
turiai, stakas visas naujas. Del di
deles prii'žasties turi būti parduo
ta arba išmainyta į 2 dienas. Kas 

‘ Nu
arti 

\Vcstern Avė. Phonn Prospect 86?8

Paskutinės dienos didelio iš
pardavimo, viskas turi būt par
duota už pusę kainos, tai jo-a, 
fu mi ture, hardware, malevos, 
alyvos, ir visokių naminių įran- 

• kių, puodų, torielkų, bliudų ir 
taip mažų dalykėlių.

1741—1743 W. 47th St.

jieško bargeno, matykite J. 
rnon, 2418 W. Marąuette Rd

PARDAVIMUI restauracija, ge
roj vietoj, pačiam biznio centre, 
biznis gerai eina ir išdirbtas senai, 
priverstas esu parduoti. Pardavi
mo priežastį patirsit ant vietos.

Naujienos, 1739 S, Halsted St.
Box 405

PARDUODAM bučernę ir groser- 
n.ę. Norintis gauti gerą vietą biz
niui atsišaukite greitai, nupirksi! 
ųž prieinamą kairią su visais ge
rais jrengimais dėl biznio. Penki 
kambarini gyvenimui; renda ne
brangi. Kreipkitės

1602 Rockvrell St
Tel. I.afayidte 8189

DIDELIS BARGENAS 
ARTI 64-čIOS.

Dviejų pag. muro namas, 
5-6 kambariai, karštu van
deniu apšildomas, kieto me
džio trimingai, dviejų karų 
garadžius, renda $140, kai
na $12,000, įnešti $5000.
Z. S. MICKEVICE & CO.

2423 W. 63rd St., 
Prospect 4345 

Ofisas atdaras Nedeliom 
nuo 12 iki 3.

PARDAVIMUI lotas ,už $200 pi
nigais nupirk.site lotą prie 63 St. 
Randasi biznio vietoje. Paimsiu iš
mokėjimais po $20 j mėnesį. Turiu 
parduoti ši mėnesį.

’ NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Box 594

PARDAVIMUI ar mainymui ant 
senesnio namo ar loto naujas 4 
flatų namas' po 5 kambarius visi, 
4 karų garažas, įtaisytas bus pa
gal vėliausios mados; graži vieta, 
66 ir Roekwell St.

NAMAI mūriniai, 2 flatų po’ 4 
ir 4 kambarius, maudynės ir visi 
parankumai; vieta 69 ir Maple- 
\vood Ave,

2 PAGYVENIMŲ namas, 6 ir 6 
kambarių, tik vienų metų senumo; 
įtaisytas pagal vėliausios mados; 
vieta Brighton parke.

2 PAGYVENIMŲ, 6 ir kambarių 
namas, tik užbaigtas būdavot, 66 ir 
Talman Ave.

f*......  ......................
TURĖKIT SAVO NAMĄ

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

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

Atdara nedėlioj ir vakarais.V—„Z............  ..... —J
DIDELIS mūrinis, 2 flatų namas 

prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
vvoo Ave., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2144 \V. 67 
St. Tel. Prospect 1364

PA R1) AVIMU I restaurantas, 
labai geroje vietoje, biznis senai 
išdirbtas, Lietuvių kolonijoj, 
pardavimo priežastis, perilgai 
tame biznyje.

1942 \V. 11 St., Cicero, I1L

PARDAVIMUI grosernė, pir
mos klesos, geroj vietoj, prie ka
rų linijos, sena įstaiga, rendos 
$45 su gyvenimo kambariais, ly- 
sas ilgam laikui Agentu nereikia.

2862 \V. 38th St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, arba mainysiu ant mažos 
grosernės, senas išdirbtas biz
nis. Gausit bargeną. Kreipkitės: 

3210 \Vallace St.

PARDAVIMUI kriaučių šapu. Da
rom naujus, taisom senus, parsiduoda 
cigarų ir cigaretų. Ruimai gyveni
mui Rendos $65.00 j mėnesį.

Kreipkitės
1703 N. Crovvford Avė.

PARŠU) GODA bučernė ir gro
sernė, maišytų tautų apgyventoj 
vietoj. Daro gerą biznį. 'Puriu par
duoti į trumpą laiką. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

181'0 S. Peoria St.

PARDAVIMUI Millinery ir 
Lingerie krautuvė. Labai geras 
pirkinys, smarkiai augančioj ko
lonijoj South Side. Daroma la
bai geras biznis, bet priversta e- 
su parduot. 2519 \V. 63rd St. 
Tel. Prospect 5071

PARSIDUODA Lunch Room 
su visais įrengimais. Apygarda 
visokių tautu apgyventa. Parsi
duoda pigiai — nes turiu greit 
parduoti.

728 \V. 14th PI.

ČIA YRA GERAS BARGENAS
Bučemę ir grosernę, parduo

siu arba mainysiu ant loto ar au
tomobilio.

3500 So. Union Avė.

PARSIDUODA Restaurantas ir de- 
licatessen krautuvė lietuvių koloni
joj arti bažnyčios. Daro 
bizni.

Atsišaukite
1708 N. Ashland Avė.

Brunswick 1817

gerą

BRIGHTON PARKE
Parsiduoda bučernė ir grosernė, aš 

turiu 2 bučernes ir grosemes, vieną 
noriu parduoti, galėsite pasirinkti. 
Extra viena lee Box turim pardavi
mui taipgi.

2614 W. 42 St.
Tel. Lafayette 3713

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

Naujienų Skyrius,
3210 S. Halsted St., No. 187.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, senas išdirbtas biznis. 
Gausit bargeną.

šaukit
Tel. Lafayette 8189

PARDAVIMUI grosemė, arba 
mainysiu ant Fordo automobilio; 
3 ruimai dėl pagyvenimo; renda 
$25 i mėnesį 
tis 
važiuoja.

1610 S. Wood St.

Pardavimo priežas- 
savininkas j kitą miestą iš-

BRIGHTON PARK
Pardavimui grosernė ir bučornė,1 

labai geroje vietoje, senai įsteig
tas biznis, gera 
daug pinigų, 
arba be namo.

B. R. 
2612

i protfa uždi 
Parduosiu sU

Pietkiewicz, 
W. 17 St.

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
saldainių krautuvė. Biznis labai ge
ras. Visokių tautų apgyventa vie
ta. Turiu 3 biznius. Renda pigi; 
4 ruimai gyvenimui. Galite pirkti 
visą ar pusę. Kreipkitės:

834 W. 53 Place

PARDAVIMUI. Už $125 nuplik
site mano $700 vertės grojiklį pia
ną, 160 rolelių ir kablnet benčius. 
Turi but parduotas tuojau. Atsi
šaukite šaindie iki 9 vai. vakaro, 
arba rytoj, nedėlioj, iki 4 vai. po 
Pict A—B—C STORAGE HOUSE 

1646 \V, Madison St.

PARDUODU farma 40 akerių ge
ros žemės su visom trioboms ir ma
šinerijoms. 'Didelis sodas, 4,i mylios 
j miestuką ir mokyklą, 8 karves, du 
arkliai, vištų, dvi kiaulės. Kaina $5000 

JOHN KUMET,
Wausaukee, Wis.Box 113,

PARDAVIMUI naujas mūrinis 
narnas, 2 fialai po 6 kambarius, 
vėliausios mados, ąžuolu baigtas, 
karštu vandeniu šildomas, 2 karų 
mūrinis garažas. Greitam pardavi
mui parduosiu pigiai; savininkas 
gyvena ant vietos.

6631 S. Rockwell St.

3 FLATą mūrinis namas, visi 
po 4 kambarius, beistnontas, aukš
ta pastogė, garažas dėl I mašinos. 
Namas beveik naujas. Randasi 
Brighton parke; parduosiu pigiai.

PARSIDUODA beveik naujas 
niekei plate kietų anglių pečius 
už mažą prekę.

Atsišaukite:
5925 So. Trhoop St.

BRIGHTON PARK 
BARGENAI

2 na-

PARSIDUODA valinio ir du
žimo jstaiga, vieta gera.

John Si rot a

t
PARDAVIMUI grosernė ir ki

ti smulkus dalykai, geroji biz
nio vietoje. Parduosiu už $1050.

654 W. 31 Sreet.

PARDAVIMUI 4 paprasti pia- ;- 
nai ir .2 grojikliai pianai, taip-• kėjams. 
gi 3 fonografai. Atdara nedėlioj. 
Rapp’s Ftorniture Mooving Cu.,

• 5130 So. Ashland Ave.

augštų moderniškas mūrinis 
mas, vienų metų senumo, garu šildo
mas, 33- pėdų lotas. $12800 

2 augštij medinis namas, cementi
niu pamatu, pleisteriuotas sklenas, 
viskas moderniška.
Didelil bargenas ■ OUU

Moderniška 6 kambarių medinė 
cottage, 2 fatai po 3 kambarius skle- 

^tra $5000
4 kambarių cottage. C/įPAfl 

Specialia bargenas
2 augštų mūrinis namas 2-4 kam

barių fatai, modemiškas. CCĮCAn 
Spėriais bargenas-

Mes suteikiame paskolas musų piiv 
. Musų ofisas atdaras nedė-

Taipgi turiu ir daugiau namų. 
Mes mainom ant mažesnių namų 
ar lotų.

Jokantas Bros.
4138 Archer Ave.

'Iri. Lafayette 7671

Extra, Extra, Mainai ir 
Pardavimai

PARDAVIMUI arba Jnainymui 
5-kių kambarių muro bur\galow su 
ąkeriu žemės. Mainysiu ant 2-jų 
flatų namo arba bučernės.

IŠSIMAINO 2-jų fialų kampanis 
muro namas ant bulvaro. Mainy
siu ant mažesnio namo, bučernės, 
Dry Goods Store arba ant kitokio 
biznio. ...

PARSIDUODA kampinis, biznia
vus muro namas su extra 2 lotais 
ir 2-jų karų garažas. Parduosiu už 
$16,500. Namas randasi Brighton 
Parke netoli nuo lietuviškos bažny
čios. .IŠSIMAINO 4-rių flatų medinis 
namas ant mūrinio pamato. Namas 
randasi gražioj apielinkėj. Mainy
siu ant mažesnio namo. Namas tu
ri būti toliau nuo miesto. Viršmi- 
nėti pardavimai ir mainai turi bū
ti pąrduoli j trumpą laiką. Atsi
šauki! pas;

F. G. Lucas & Go.
4108 Archer Ave.
Phone Lafayette, ;>107

PARSIDUODA ARBA 
IŠSIMAINO

24 flatų Court apartanientinis 
bildingas Hyde Parke, 6 metų se
numo, rendos neša *$22,20(1 į metus; 
Mortgečiai yra $117,000.00, kaina 
$148,000, cash reikia turėti $20,000, 
arba savininkas priims į mainus 6 
flatų ar mažesnį namą. Del infor
macijų matykit:

.1. NAMON,
2418 \V. Marųuette Rd., 

arti \Vestern Ave.
Phone Prospect 8678,

JEIGU TURI $200, NEMOKĖK 
KITAM RENDOS

Parsiduoda 4 kambarių cottage” 
su ekstra lotu; priimsiu biznį ar
ba automobilių kaip pirmą įmokė- 
jimą.

PARSIDUODA 2 flatų muro na
rnas, 5 ir 6 kambariais, su vėliau
sios mados įrengimais; gera apie- 
linkė; ,$1000 cash.

GERA PROGA, kurie norite 6 
flatų muro namą pirkti, geroj apie
linkėj, arba gal turite ką nors mai nyti?

Su reikalais kreipkitės pas:
A. GRIGAS

3114 S. Halsted St.
Telefonas Boulevard 4899

lioj;

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47 St.o

TUOJ AUS TUR BUT 
PARDUOTAS

LABAI geroje vietoje namas, 
Southwest Side Dvigubas frontinis 
štoras, namas per vidurį įeinamas. 
Piešinių plytų frontas, prie karų li
nijos, 45 min. iki miesto. Pigiai už 
pinigus, Naujienos, 1739 So. Halsted 
St., Box 402.

NAMAI-ZEME
PUIKIAUSIA REZIDENCIJA PRIE 

GARFIELD BULVARO
Savininkas išvažiuoja į l'loridą, 

I nori parduoti gražią murinę rezi
denciją, kampinis lotas, 68 pėdų 
ir fronto, jiriėniimo svečių kamba- 
rys, dideli kambariai, skaitykla, 

' paneled valgymui kambarys ir vir
tuvė, vana ir merginai kambarys, 
viskas kietmedžio, ąžuoliniai Iri- 
mingai, karštu vandeniu šildomas, 
aiitomotiškas šildymas, 2 karų mū
rinis garažas, parodomas pagal su
tarti tiktai.

Tel. Prospect 7935 
Arba Yards 1909 
Klauskit Miller

MORTGEČIAI-PAMLIK

PARSIDUODA trys Univėpsai 
State Banko šėrai. $150 už Šerą.

Matykite:
Dagūs,

2957 \V. 63rd St.
Tel. Republic 9619

PARDAVIMUI rezidencija, pui
kioj vietoj, arti vienuolyno, kam
pas 69 St ir Artesian Avė. Mūrinis 
skiepas, 8 ruimai, norint galima 
padaryti Storą, nes ant bizniavos 
gatvės. Atsišaukit tuojau.

3434 W. 69 St.

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

5600 So. VVhipple St.

PARDAVIMUI Chicago I*awn, 
naujas 8 apt. kampinis namas, mo
derniškas, i>o 4 kambarius, sun 
parlor ir lotas, Įplaukų $6660, kai
na $47,000 Rašykit savininkui,

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St., Box 404

PARDAVIMUI 1 akro lotas ma
ža farma, 1 kambarių namas, dide
lė barnė, vištininkas, yra elektra. 
Taipgi yra karvė, kiaulė, vištų, an
čių, šieno vežimas, anglių, Ford 
sedan, 1922, *3300.

Emil Klecha, 106 Hamlin Avė. 
MtGreemvood, III.

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
Medinis namas, ant 3 pragyvenimų, 6, 
5 ir 4 kambariai, eleetra, gasas ir 
maudynės. Rendos neša į mėnes. 
$94.50 Kaina $5,500! $1,500 įmokėti, 
likusius ant lengvo išmokėjimo. Na
mas randasi South Sidėj. Atsišaukite 

6951 So. UnionrAve. 
Tel. Englewood 8137

PARSIDUODA 2 po 6 kambarius 
vėliausios mados visi įtaisymai karš
tu vandeniu apšildomi, maudynės ir 
“šauls” geroje Vietoje, gražiai atro
do iš aluko ir iš vidaus galutinai pa-
baiktas, geras pirkinis.

6653 So. Talman Avė.
— ............................ ......................................................................................... .......... ■

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

NORĖČIAU gauti tinkamo 
vasarinio resorto, prie bile ko
kio ežero, su namu arba be na
mo, mainysiu į mano Chicagoj 
biznio lotą, Naujienos, 1739 So. 
Halsted St,, Box 403.

PARDAVIMUI 7l/2 akrų žemės, 
prie 2 cementinių kelių už $7500, 1 
mylia nuo miesto rubežiaus, geras 
juodžemis, augšta apiclinkė, $1000 
casn, kitus išmokėjimais.

NAUJIENOS,
' 1739 So. Halsted St., Box 397

MAN REIKIA mažos 10 arba 20 
akrų farmos, kur nors mainais j na
mo prapertę Chicagoje. Mano pra- 
pertė radasi geroje vieloje. Ką jus 
turite pasiūlyti?

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Box 593

ANTRI MARGIČ1AI
Ant įrengtų praperčių daromi 
ir perkami, greitas patarnavi
mas. Pigios kainos.

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

Mes skoliname pinigus ant 6% 
metams ant visokių aktyviškų sta- 
kų ir bonų. Musų patarnavimas 
yra greitas ir tikras. Be pasive
ji nimu, Be ekstra mokesties.
NATIONAL CITY FINANCE CO., 
11 S. La Šalie St., Randolph 2124 

1405 Roanoke Bldg.

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

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

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS

PARSIDUODA ką tik užbaigti 2 
muro namai po 2 pagyvenimu, po 
4 kambarius. Vėliausios mados 
įrengti, prie bažnyčios ir mokyk
los. Randasi 4352—1351 S. Cali- 
fornia Avė. Norintieji pirkti, kreip
kitės prie savininko; savininkas 
duoda nuo savęs rnortgičiu.;.

J. W.
riM>7 Canalport Avė., Chicago 

Tel. Ganai 3054

ATSITIKIMAS
Turiu keletą gražių ūkių. Noriu 

parduoti už mažą/ kainą. Malonė
kite rašyti; duosiu plačias žinias.

A. Martinkus,
R. F. D. 2, East Orsvell, Oliio 

Box 91

MAINIS
2 flatų mūrinį, nauja narną 6 

ir 6 kambariai, karštu vandeniu 
apšildomas, Gas rangės, Ice Bo
nos, vėliausios mados įtaisymai. 
Mainis ant Bungalow arba Cot- 
tago.

Chas Zekas, 
4454 So. VVestern Avė. 

kampas 45 St.

Cottage 5 ruimų medinė, elek
triką, gasas, maudinė, garadžius 
3 karams. Parsiduoda visai pi
giai tik už $3500, ant išmokoj i-
ino.

Chas Zekas, 
4454 So. Western Avė. 

kampas 45 St.

MAINAU namų ant bučernės, 
grosernės arba ant farmos. Na
mas randasi 3553 S. Wallace St. 
AtsiŠaukit S. J. ant 1 lubų.

3436 So. Union Avė.,

GERAS mūrinis namas; par
duosiu pigiai, gera vieta, platus 
lotas, šviesus kambariai, 3 flatai 

.po 6 kambarius, 3 po 4, geras 
namu Kreipkitės: ’skiepas. P. SJauzis, 1841 North

3220 So. Union Avė. 1 lubos Law,(la]e Ave-

TURIU du pečiu pardavimui, ge
rame 
vienas 
antras

stovyje, parduosiu pigiai; 
kietom anglim kūrenamas 
kukninis pečius.

James Gricis, 
3616 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 0382

BARGENAS 1 2 pagyvenimų namas 5 ir 5
Parsiduoda Kainas 5211-13 South kambariai, Brighton Parke, mai- 

Halsted St. štofas ir 4 fl. steam heat nomas ant’l flato namo ar biz- 
, karna $35000. Del informacijų kreip

kitės pas *
| WM. GRlTfiNAS,
* 3241 S. Halsted St. Ž fl.

Tel. Boulevard 5066'

ino. Kreipkitės:
* John Kubilius, 

4219 S. Washtenaw Avė.

Naujas, kampinis 10 fla
tų muro nantas, garu apšil
domas, su suii-parlors. Sa
vininkui kebai reikalingi pi
nigai. Didelis lotas 60x125, 
prie 60-tos, arti Marųuette 
Parko. Renda $8,150. Kai
na $58,000, įmokėti $10,000. 
Z. S. MICKEVICE & CO.

2423 W. 63rd St., 
Prospeęt 4345 

Ofisas atdayas Nedeliom 
nuo 12 iki 3.

INVESTMENTAS
Savininkas iš priežasties nesvei

katos parduoda 3 flatų murini na
mą, 6—7—<7 kamb. Štymu apšildo
mas. 3 mašinų muro garažas. Ren
da $85, $85 ir $90, už garažą $22, 
išviso $282 į menesį. Kaina tiktai 
$18500; $5000 arba daugiau cash. 
Randasi geroj vietoj prie pat \Va- 
shington Parko.

Matikite Pakalni, 
4421 S. Talman Ave. 

Antras aukštas 
Tel. Lafayette 3475

ANT PARDAVIMO
7 nauji nuiroz ’ Bungalo, po 4 
kamb. kožnas; visi naujos ma
dos įtaisymai sudėti ir apmokėti, 
kaina $3850; įmokėti tik $650, 
likusius kaip rendą. Ir statome 
namus kaip kas reikalauja, su 
mažu įmokėjiimu.

J. N. ZEWERT & COMPANY 
4377 Archer Ave.

Lafayette 5313

DIDELĖ NELAIMĖ
Ilsu priverstas parduoti 2 na

mus, 2 pagyvenimų po 6 kamba
rius. ąžuolo baigtas, geriausioj 
linkėj, 1 blokas nuo bulvaro, 
side. kaina tik $13,300.

apie- 
south

bariai žemai ir 3 viršuj, 
$5,300, įmokėti reikia $1300. 
puikioj apielinkėi, South Side. 
lyti galima subatoj po pietų, 
dėlioj visą dieną ir vakarais, 

653t So. Cravvford Ave.

kam- 
kaina 

ligi 
Ma
li e-

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas po 5 ir 6 kamb. elektra, va
nos ir garažas dėl 2 automobilių* 
Namas randasi 
tų riamas po 5 ir 6 kamb. 2 lotai 
ir garažas dėl 1 automobilio. Na
mas randasi south si,de. Parduosiu 
arba mainysiu ant namo, loto, bu
černės arba kito biznio, arba pa
imsiu automobilį ar mortgečius už 
dalį įmokėjinio. Kreipkitės:

J. LEPO 
722 W. 35th St.

Boulv. 3249 arba Republic 10363

south side. 2 fla-

PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis 
bizniavus namas,
2 aukštų niažesnj namą. Namas ge
ras ir gera vieta visokiam bizniui.

Kreipkitės*:
3524 S. Halsted St.

Antros lubos.

arba mainysiu į

BRIGHTON PARK
kambarių cottage, gasas, vana, 

elektra, 30 pėdų lotas, garadž.ius, 
cash $1300. Didelis $3^00 
bargenas mIvvUV

2 augštų mūrinis namas, 2-6 kam
barių flatai, naujaą namas, 52 pėdų 
lotas ,aržuolo trimingai. cash $5000. 

X" ba‘" $13500 
Biznio praperte, 2 augštu su skie

pu, geroje vietoje. Spo- CfZAAn 
cialis bargenas cash m*wUW 

Ofisas atdaras nedėlioj.

B. R. PiETK!EWIGZ & GO.
2G12 W. 47 St.

G

PARDAVIMUI naujas 4 kambarių 
namas, cementiniu pamatu, skie
pas, elektra, $3450, reikia biskį 
įmokėti, kitus lengvais išmokėji
mais. Matykit savininką subatoj 
arba nedėlioj.

6537 Irving Park Blvd.

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

42 St. ir Talman Ave.
netoli Rockwell St.

—-------1---------------------------- — ”
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicato, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager
GERAS BARGENAS

Geras bargenas norinčiam turė
ti gerą prapertę. Parsiduoda 2 na
mai south sidėj ant vieno Joto; prie
kinis namas mūrinis, 3 flatai, 1—5, 
2—6 kambarių, elektra, maudynė, 
steam heat apšildomas; besnientas 
pleisteriuotas ir su 3 ruimais. Už
pakalinis namas medinis, 2—4 kam
bariai, elektra vanos, didelis beis- 
inentas; rendos į mėnesį $245. Na
mai randas netoli Garfield bulva
ro; turi but parduotas šią savaitę. 
Savininkas eina į biznį. Atsišaukit 
greitai.

238 W. 51st St., Chicago 
Tel. Boulevard 3886

500 BEAUTY OPERA- 
TOIiKŲ REIKIA TUOJAU

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

THE WENZEL WAY 
177 State St., Room 306 

State 1887

CICEROS BAIRGENAS 
parsiduoda medinis namas, 3- 

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

Parsiduoda medinis namas ant 
dviejų pagyvenimų, elektriką, 
vanos ir kiti paranku'mm. Tuš
čias lotas šaly.

Parsiduoda mūrinis namas 5 
ir 6 kambarių, su visais paran- 
kumais. Reikia įnešti $4000.00. 
Kaina $12500.00.

Norint parduoti arba įhianyti, 
kreipkitės: —

L. Shvegzda,

ĘARDAVIMUI 12 apartmen- 
tų namas, Noith Side, pigiai už 
pinigus, namas pečiais šildomas, 
netoli Lincoln Parko, rendos 
$5000 i metus, morgičius, $25,- 
000, Jei jus veiksite greitai gau
site equity už $7,000. Sis pa
siūlymas geras iki lapkričio 16.

Tel. Scheldrake 2678

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

SNOW COLLEGE
M. Johnson Manager

159 N. State/ SI., Room 1622

4917 W. 14th St. Cicero 
Phine Cicero 8223

III.

BIZNIAVAS , kampas, Gary, 3 
augštų piešinių plytų namas, 3 
krautuvės, 4 fintai, 19 kambarių 
Hotelis, namas 30xj25, su skiepu, 
lotas 37x125, garu šildomas, 10 
minutų ėjimo į dirbtuves, prie ka
rų linijos, kainavo $90,000 pasta
tymas, savininkas priverstas par
duoti. Mainysiu į Chicagos namą 
arba fanną, kaina $62,000.

l'loersch, 2344 W. 69 St.

PUIKUS MŪRINIS NAMAS
2 FLATŲ, $14,000

2—5 kambarių, ką tik užbaigtas, 
garu šildomas, ąžuolo grindys, ug- 
navietė, stikliniai miegojimo 
čiai, vienas blokas nuo Kedzie 
karų linijos, $2000 cash, kitus 
nosiniais išmokėjimais.

MORRIS MIDLER 
5410 S. Sawyer Ave.

Tel. Repubhc 9547

por
avę 
mė-

BARGENAS, Savininkas apleis
damas miestų parduoda 5 kamba
rių bungalow. Lotas 50 pėdų. Na
mas randasi arti šv. Kazimiero 
vienuolyno. Vienas blokas nuo ka
rų, arti gražaus parko. Matyk sa» 
vininką Ed. Mato .

6819 S. Rockwell St.

$1500 DAUGIAU VERTAS 
NEGU KAINA

Dviejų pag. muro namas, 
5-6 kambariai, aržuolo tri
mingai, dviejų karų gara
džius, randasi prie 62-ros, 
renda $100, kaina $10,000, 
įmokėti $4000. i

Z. S. MICKEVICE & CO. !
2423 W. 63rd St., 

Prospect 4345 
Ofisas atdaras Nedeliom 

nuo 12 iki 3.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
mūrinis namas arba mainysiu 
ant didesnio namo, loto, groser
nės. Mainau Mildos Teatro Šerus 
ant) automobilio ar loto.

3217 Lowe Ave.

PARDUOSIU pigiai arba mainysiu 
2 flatų medinį namą 5 ir 6 kamba
rių su beizmentu ir antstogiu. Ren
dos į 'mėnesį $75. Mainysiu ant loto 
ar grosernės. Namas-randasi prie 63 
ir Ashland Ave. Kreipkitės prie sa
vininko. 3158 So. Union Avenue, 2 
lubos iš fronto.

PARDAVIMUI ar mainymui 80 
akrų farma su namais. Main's'u 
ant namo, nepaisant anielinkčs. 
Mainysiu ant loto, bučernės ar ki
to biznio.

. Edtnonas Remeika 
3124 W. 55 St.

arti Kedzie Ave.

. Greitai ir pigiai
Išmokiname Anglų kalbos, Gramati
kos, Sintaksės, Aritmetikos, Knygve- 
dystes, ir kitų mokslų. Musų mo
kyklos nauja sistema stebėtinai grei
tai užbaigiama pradinį mokslą j de
vynis mėnesius; augštesnį mokslą į 
vienus metus. Nepraleiskite progos 
nei vienas, kol dar yra vietos. J. P. 
Olekas, Mokyklos Vedėjas.
AMERIKOS’ LIETUVIŲ MOKYKLA 
3106 So. Halsted St., Chicago, 111. 
Corner 31st and So. Halsted Streets

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

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

..... - - --
Praktiškos Automobilių 

Instrukcijos
Yra svarbu dc) automobilių me

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

FTicnomis ir vnknrnh .FEDERAL AUTO ENGINEERING 
1;>H7 Madisun M

PARDUODU 80 akru farma, 30 
akrų dirbamos, 2 arkliai. 12 gal 
vijų, visko pilna, javų, šieno, 3’-^ 
mylios nuo stoties; parduosiu pi
giai arba mainysiu ant miesto na
mo, Priežastis — nėra Šeimynos. 

Mrs. Mono Mekonis.
Box 34, Irons, Mich.

Piano lekcijos 
Pradžiamoksliai — mano 

specialumas
Marie Jezek

3109 So. Halsted St.
Tel. Yards 1337
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skonio ir visur 
šveicaru — su K.

bus pergyvenę

Šveicarijos vardas šiandieną 
yra visiems girdėtas, žinomas. 
Jei ne ką kitą, tai bent bus visi 
girdėję, o daugintas matę ir ra
gavę ypatingo 
pagarsėjusi 
Dauguma jau
džiaugsmą skaityti ir matyti pa
veiksle, o laimingesnieji ir tik
rumoje, galingus, snieguotomis 
viršūnėmis Šveicarijos kalnus. 
Ne be reikalo ir priežodis yra: 
“Kalnuotas it Šveicarija”. Visi 
žino apie išganingą Šveicarijos 
kalnų orą iv gamtą, kur suplau
kia iš viso pasaulio tūkstančiai 
tūkstančių pasilsėti, sustiprinti 
nervus, pataisyti irstančią svei
kata, kur ne vienas šimtas džio-

Vokietis un<ai džiaugsmingai 
žibančiomis akimis atsakė:

—.lede Sclnveizeriche Stądt 
ist klaincs Paradieschen (kiek
vienas Šveicarijos miestas yra 
mažutis rojukas). Ir nesistebiu 
dabar iš to. Kiekvienas mies- 
tas-miestelis yra kuo švariau
siai ištaisytas, gatvės išlietos 
asfaltu, sodybos gėlėse ir me
džiuose paskendę, publikai viso
kie patogumai, visur elektros 
tramvajai, autai bežiūrint tave 
nuveš į užmiestį ar i kalną, iš 
kur pamatysi stebėtinus, musų 
šiauriniams kraštams labai re
tus reginius. Jau besiartinda
mas keliauninkas prie vokiečių-

ras gamina daugiausia ’ taip var 
dinamas “luxus” — brangeny
bes.

Ne vienas tu r būt bus paste
bėjęs, kad jeigu kas ko gero 
nori pirkti, tai visuomet prašo 
tik tikro Šveicarijos išdirbinio. 
Kas nebūtų girdėjęs apie aukš
tos rūšies Šveicarijos laikro
džius, įvairiausias ūkio mašinas, 
fabrikams mašinas, garo ir elek- 
tičs moteius: tą vską puikiau
siai gamina Šveicarijos pramonė. 
Jau prieš karą Rusijoj buvo 
garsus Šveicarijos malūnai ir

vininkų išsigelbėjo iš giltinė, 
nagų, kur pagaliau visi, mėgs 
tantieji ramu ir malonų gyveni 
mą, ieško sau vietos; sakau, kai

traukinys

kūrentų.
Bet ne vien savo išdirbiniais 

iš metalo garsi Šveicarijai. Au
dimų. mezgimų srity j ji turi sau 
pasauly aukštą vardą įgijusi. 
Man pačiam asmeniniai teko la
biau mezgimu, vadinamu kar- 
jai,kų (st ickerei, arini rusiškai 
truževa) piainoiiei prisižiūrėti. 
Mažai ta reikalu žinančiam mi li

komis net Amerikoj, bet tai bu
tų šiandie perdaug plati tema.

Dar trumpai paminėsiu, kad 
Šveicarijoj gaminama įvairių 
chemijos .produktų, kaip tai da
žų, vaistų, aliumfinijo. Paskui 
yra daug skanaus šokolado fab
rikų, žinomo sūrio ir kitų pieno 
produktų.

Baigdamas savo rašinėlį ne
galiu nepabrėžti kai kurių nuims 
ypatingai pavyzdingų ir Į__
mėti n ų dalykų.

Šveicarijoj yra 3 didelės tau
tos: vokiečiai, prancūzai ir ita
lai. Visos puikiai gyvena, vie
na kitą gerbia, ir nė viena jų 
nemėgina traukti Berlyno -ar 
Paryžiaus pusėn. Net laike karo, 
viskas iki aukščiausių laipsnių 
buvo įkaitę, Šveicarijos vokie
čiai ir prancūzai pasiliko vien 
Šveicarijos piliečiai.

valgyti. Knygutė yra nedidelio 
formato ir turi tik 47 puslapius. 
Skaitosi labai lengvai. Mokan
tys angliškai skaityti tikrai ne
sigailės užmokėję už ją 30e.

—K. A.

CLARENCE DAR- 
23rd and

PLEA OF
ROW, August 22-nd
251h 1924

■ įsidė-' L o e b a n d N a t h a 
P o I d J 
m u r d e i

n L e o- 
o n t r i a I f o r

e d i t i o n. P r i c ė .> 5 c.

m o u r r u b I i s h e 
C h i c a g o.

Pradžioje trumpai atpasakoja
ma prasižengimo istorija: kaip 
Loeb ir ’ Leopoldas geg, 21 d.

1924 m. pagavo keturiolikos me
tų berniuką Robert Franks’ą ir 
žiauriai nužudė jį. Toliau seka 
Clarence Darrow’o kalba, kurią 
jis pasakė begindamas jaunuo
sius žmogžudas. Darrow’as yra 
vienas žymiausių advokatų 
Amerikoj, Jis laikosi tos nuomo
nės, jog dabartinė bausmės sis
tema yra netikusi. Kalėjimai 
esą nepataiso kriminalistų, bet 
tankiai dar labiau sugadina 
juos. Mirties bausmei Darrow,- 
as, žinoma, yra priešingas.

Jo kalba, pasakyta teisme 
apgynimui savo klientų, supran
tama, negalėjo būti bešališka: 
Nežiūrint, vienok i tai, ji yra 
labai įdomi. YĮpač įdomios yra 
tos vietos, kur Darrow’as kalba 
apie prasižengimus ir prasižen
gėlius apskritai. —K. A.

Greit sukaks 30 metai
Ateinančiais metais sukaks 30 

metų nuo atradimo X-spindu- 
lių./

Tuos spindulius atrado vokie
čių mokslininkas Wilhelm Roent- 
■gen 1895 m.

Tas atradimas turėjo neįma
nomos reikšmės ne tik fizikos 
mokslui, bet ir medicinai, kur 
X-spinduliai tankiai vartojama 
gydymui, o ypač ligų pažinimui. 
Kiekviena ligoninė dabar turi 
X-spindulių aparatą.

W. Roentgen gimė 1845 m. 
Reino provincijoje. Baigęs mok
slus, jis tapo pakviestas prie 
universiteto. Muencheno univer
sitete jis dėstė, fiziką iki pat 
mirties.

sarnampuose ii visuose poilsio 
vietose nėra to triukšmo, kurio 
jauni, linksmi (daugiausai pini
gingi) žmonės ir jų žmonos ieš
ko ir randa Vokietijos, Prancū
zijos ir Italijos kurortuose- Ten 
pasilsėti nuvažiavę iš tikro pa
silsi, pasitaiso dvasiniai ir fizi
niai ne taip kaip tai daugumas 
po 3—I savaičių poilsio kur nors 
Nicoj (Pietų Prancūzijoje) ar

mezgimo g\ vena 
ne tik miestas, v apylinkė.

dytojo patarimą, kad nuo tokio 
“poilsio” būtinai reikalinga jau 
važiuoti kur nors iš tikro ramiai

Be to, Šveicarija yra tas kraš
tas. kur nuolatos pasaulio galiū
nai siunčia savo pasiuntinius- 
dipjomatus tartis, daryti įvai
rius tarptautinius suvažiavimus, 
konferencijas; pagaliau, aukš
čiausia pasauly įstaiga “Tautų 
Sąjunga” pasirinko sau buveinę 
irgi Šveicarijoj. Lietuvai Švei
carija dar ir tuo žinotina, kad ji 
pirmutinė nugalėjo musų futbo
lininkus, pirmą kartą šiais me

Nors Šveicarija ir nėra musų 
artima kaimynė kaip, pavyz
džiui. Vokietija, Latvija, Rusija 
ir kt., bet jos žmonių ir jos gy
venimo pažinimas mus daug 
daug gali pamokinti; tuo labiau, 
kad Šveicarija savo didumu yra 
panaši Lietuvai. Bet lietuviai 
Šveicariją pažįsta mažai; viena, 
kad ji toli nuo musų yra, kelionė 
ir pragyvenimas brangus, antro 
musų moksleivijos ten nedaug 
mokinasi. Tiesa, yra kai kui 
po vieną kitą lietuvį studentą, 
bet mažai. Pavyzdžiui. mar 
tenka studijuoti St. Galiono Ko
mercinėj Akademijoj, esu pir
mas ir vienintelis lietuvis, o tuo 
tarpu čia jau prieš karą turėję 
didžiulį studentų buri; už tat ii 
lenkų vardas yra daug daugiau 
žinomas. Šveicarijos teritorija 
truputį mažesnė už Leituvos, bet 
gyventojų yra daugiau negu 
Lietuvoje. Pas mumis Lietuvoje 
yra daugiau 2 milijonų gyven
toju, o Šveicarijoje jų beveik 
dvigubai daugiau. — apie 1 mi-

laisves klasto. Vos peržengęs 
rubežiu matai visai kitus žmo
nes (nors jie ir kalba taip pat 
vokiškai) : čia visi tau maloniai 
atsakys, jei ko ir nelabai gerai 
vokiškai mokėdamas užklausi, 
tuo tarpu Vokietijoj žmonės 
pikti, paniurę, kitataučių neap
kenčia, ką jau be norėt, kad jis 
su tavim maloniai kalbėtų, švei
carai nors irgi ne mažai yra nuo 
karo nukentėję, bet čia jokios 
neapykantos prieš svetimtaučius 
nesutiksi. Viena, kad jau pati 
Šveicarija iš kelių tautų susida
ro (vokiečių, prancūzų, italų) ir 
jie yra įpratę gerbti kitas tau
tas, o antra, tai svetimtaučiai 
jiems malonus ir pageidaujami 
svečiai, nes veža kraštui pinigus. 
lTž tat kiekvienas svetimtautis 
yra gerbiamas, maloniai sutin
kamas- Nors tiesa, brangiai už
mokėti reikia, bet už tat visais 
atžvilgiais čia turi malonumą.

Toliau keliauninkas stebėsis, 
matydamas kaip palyginamai 
gerai čia žmonės gyvena Kaimo 
darbininkai apsirėdę kaip pas 
mus ponaičiai, ūkininkai tan
kinusia turi savo automobilius, 
:r retai bematysi ką arkliais va
žiuojant : automobiliai ir motor- 
riklai. Bet kas dar labiau nuo
stabu, kad šis taip malonus ir 
oasiturys kraštas pats per save 
ęra labai neturtingas. Šveicari
ja neturi veik jokių žemės turtų, 
Ii neturi nei akmens anglių nei 
geležies ji neturi net juros, jai 
itinga taip pat tinkamų vidaus 
susisiekimui upių. Dirbamos že- 
nės ten nedaug. žemdirbyste 
ižsiima vos trečdalis jos gyven
tojų. Užtat ir yra mums dar į- 
lomiau žinoti, kaip ši mažutė, 
neturtinga iš keturių įvairiai 
kalbančių tautų sulipinta vals- 
ybėlė, sugebėjo išsilaikyti eko

nominiai, iškilti kultūriniai ir į- 
gyti garbingą vietą kitų 
’ių valstybių tarpe.

Didžiulės valstybės ir 
’<aip Anglija, Vokietija,
ka, kurios turi ir geležies ir ak
mens auglio, labai rūpinasi, kad 
suradus savo išdirbiniams rin
kas, kad išlaikius konkurenciją. 
9 mažutė, nepalankiose apysto- 
zose gyvenanti Šveicarija, kuri 
visą sau reikalingą medžiagą tu
ri pirkti, įvežti ir tik perdirbus 

mašinas ir kitokius įrankius 
vėl išvežti, reiškia vėl ieškoti 
pirkėjų, rūpintis išlaikyti kon
kurenciją, vis tik gyvena, ir 
smarkiai konkuruoja, visur ran
da užtektinai sau pirkėjų. Man 
šią vasarą begyvenant St. Gal
one teko pažinti tūlą fabrikan
tą, Kuris daugybę mašinų yra 
Lietuvon išsiuntęs. O juk, rodos, 
ar ne arčiau, ar ne geriau ma
šinas Lietuvai Vokietijoj pirkti? 
Kodėl taip yra? Kodėl šveicarai 
pajėgia konkuruoti su galingo-

tuvių, tiek fabrikų, kur gamina
ma Įvairių įvairiausių pavyzdžių 
karbatkos; čia sėdi specialistai 
darbininkai, kurie vien piešia ir 
išgalvoja naujas formas, pavyz
džius. Nespėja vienas išgalvoti 
:r ’)i"mus pavyzdžius padubti, 
arba nuo dailininko už pašėlusius 
pinigus nupirkti, pamato ki’as 
fabrikantas, ir ne klausęs, no! 
pirkęs, nei cento nemokėjęs už 
išgalvojimą pradeda bent kiek 
pakeitęs, tokias pat karbatkos 
dirbti ir, žinoma, daug pigiau 
parduoti, nes jam nieko nekai
navo pavyzdžio išradimas. žo
džiu, čia ir apgavimas ir vagys
tė, viskas, viskas, o vis dėl pel
no gaudymo. Plačiau apie tai 
butų galima storoką knygą pri
rašyti, kai karbatkos parduoda-'kaimus ir visi groja. Malonu pa

tiems, gražu kitiems pažiūrėti ir 
paklausyti.

Taip gyvena musų tolimi kai
mynai šveicarai. —[“T-tas”

vienodai dideles tikybos: proto?.-i 
taniai ir katalikai. Jokiu šiur Į 
kštuinų ar neapykantos nopn i 
stebėsi, vieni ir kiti \ ienodai! 
v a I s t y I )ės sau go rn i.

Kas labiausiai metasi į akis 
Šveicarijoj, tai protingas ir nau
dingas liuoslaikio sunaudoti mo
kėjimas. Šventadieniais ai* lais
vais vakarais, šveicaras, o ypač 
jaunuomenė, ne sėdės kur nors 
surūkusioj smuklėj ir netrauks 
“nei karčios nei valytos”, o ren
kasi į krūvas, kas- moka dainuo- 
a, groja, senieji gi renkasi ir 

klauso aplinkui; kiti gi vėl į- 
vairiu sportu užsiima. Ypatingai 
išsiplėtusi taip vadinami, dvi
ratininkų draugija: pamatysi ir 
plaukia kokis 40-—50 žmonių 
dviračiais, visi tam tikra forma 
pasirėdę, su savo vėliava, muzi- < 
ka ir 1.1. Ne kartą teko girdė
tis armonikų orkestrų; tai]) pat : 
kokig 30—40 vyrų, irgi specialia Imetais tą pat padaro vokiečiai, 
uniforma apsirėdę. drožia per

MARGUMYNAI
Bandoma pakinkyti 

saulės cnergiji)

didžiu-

tautos

Ii jonus.

Kur yra Šveicarija, ar tol1 
nuo musų? Kas turi po ranka

randasi pačiame Europos cent
re. Iš šiaurės Šveicarijos kai
mynė yra Vokietija, iš vakarų 
ir pietvakarių Prancūzija, iš 
pietų Italija, iš rytų Austrija 
ir mažytė kunigaikštystė Lich-

Mažutė Šveicarijos žemė yra 
nepaprastai graži, labai gausiai 
gamtos apdovanota. Vien tik 
jos pažiūrėti suplaukia iš visų 
pasaulio kraštų keliauninkų bū
riai. Aš dabar, pamatęs Švei
cariją, pilnai suprantu vieną vo
kietį daktarą iš Rytprūsių, ku- . „ _ 
ris pirmiau irgi buvojo šveica-lirtis pramonės valstybėmis? 
rijoj ir man užklausus: J Pirmučiausiai todėl, kad švei-

—Ar tiesa, kad labai gražu į carai yra išplėtę geros rųšies iš
dirbinių pramonę; antra, šveica-Šveicarijoj ?

Keletas skaitmenį)
C

apie spaudą
Laiminga šalis

Archeme- 
matemati- 
sunaikino

luos, kiek yra čia akcinių ir ki
tokių bendrovių, kurios vien 
karbatkų eksportu užsiima, kaip 
garsus St. Gallenas savo karbat-

Bibliografija ir Kritika
V. Lunkevičius

ŽEMĖS ISTORIJA

“K uitu r o s” B - v ė s 
leidinys. Šiauliai

Tarp rusų V. Lunkevičiaus 
vardas yra plačiai žinomas. Jo 
yra parašyta daug įvairiausio 
turinio knygų.

Rubakin’as ir Lunkevičius — 
tai gal du žymiausiu mokslo po- 
puliarizuotoju tarp rusų.

Reikia pasakyti, kad mokslo 
populiarizavimas yra labai sun
kus dalykas. Išdėstyti kurią 
nors mokslo šaką taip, kad ji 
butų suprantama paprastam pi
liečiui, — yra gan sunku. O tai 
todėl, kad reikalinga šioks toks 
prisirengimas turėti, idant galė
jus viena ar kitą mokslą supra
sti. Kiekviena mokslo šaka tu
ri savo socialinių terminų, ku
rie ne visiems tėra žinomi. Po- 
puliarizuotojui ir tenka tas kliū
tis nugalėti.

Jeigu neklystu, “Žemes isto
rija” rusų kalba buvo išleista 
prieš keletą metų. Nuo to laiko 
geologijos ir astronomijos mok
sluose įvyko žymių • atmainų. 
Apie tuos naujus samprotavi
mus, arba tiksliau pasakius, 
naujas mokslo teorijas “žemės 
istorijoje” nieko nesakomla. At- 
penč, ten męs randame aprašy
mu, jog žemės branduolį sudaro 
skysta masė, kuri karts nuo 
karto išsiveržia pro ugniakal- 
nius. Ta išsiveržusi masė vadi
nama lava.

Paskutinių metų tyrimai, ta
čiau, parodo, jog žemės viduriai 
nesusideda iš skystos masės, že
mės branduolys, mokslininkai 
mano, yra daug kietesnis už že
mės plutą. Tą nuomonę jau gan 
senokai skelbia paskilbęs Nobe-

lio Instituto direktorius, Dr. 
Svante Arrhenius. Ir iš viso 
mokslo pasaulyje ta nuomonė 
yra gan tvirtai įsigyvenusi.

Apie žemės ir kitų planetų at
siradimą “žemės istorijoje” pa
duodama Laplace’o teorija. Nič 
nieko nesakoma apie Moulton’o 
ir Chamberlain’o teoriją, 
šiandien mokslo pasaulyje 
da daugiau pritarimo.

Knygose yra ir daugiau
kūmų. Bet jie ne tiek žymus. 
Nors “žemės istorija” parašyta 
labai gyvai ir vazdžiai, vienok/ 
ji yra silpnesnė už kitus “Kul
tūros” leidinius. Silpnesnė tuo, 
kad ne viskas joje sutinka su ‘ 
vėliausiais mokslo samprotavi-1 
mais. Bet joje yra daug naudi u-l 
gų ir gerų informacijų, tad skai
tyti jų visgi verta.

— K. A.
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S veik a-Amerikos Nacionalė 
tos Taryba yra nutarusi išlei
sti' 20 knygučių įvairiais svei
katos klausimais. Jau išleista 
keletą jų, tarp kurių randasi ir 
šioji knygutė.

žmogaus sveikatai palaikyti 
toli gražu yra ne visvien koks 
maistas yra vartojama. Bet tan
kiausia į tai nekreipiama dėme
sio. žmogus paprastai pradeda 
sveikata rūpintis tada, kuomet 
jos netenka. Ir gan tankiai svei
kata prarandama todėl, kad ne
kreipiama dėmėsio į maistą.

šioje knygutėje labai vaizdžiai 
nupasakojama maisto reikšmė, 
ir koks maistas yra sveikiausia

Vienas vokiečių rašytojas sa
vo veikale paduoda įdomių smu
lkmenų iš spaudos atsiradimo 
gadynės. Jo samprotavimais, 
spausdinto laikraščio gimtinė 
yra Frankfurtas ties Mainu.

Pasakojama, kad 
dės, garsus senovės 
kas, saulės pagalba 
Romos Imperatoriaus Marcei lu-
s’o laivyną. O tai jis padaręs 
tam' tikrais stiklais, kuriais jis 
sukoncentravęs saulęs spindu
lius i1’ uždegęs laivus.

Yna kiekvienam žinoma, kad

Tenai lEgeholphas Emmelis 
1615 metais išleido pirmą spau-l 
sdini, savaitinio laikraščio pa
vidale. Skelbimų tėvynė laiko
ma Anglija. Pirmas skelbimas 
patalpintas savaitraštyje balan
džio 12 d. 1649 metais. 1661 me
tais Prancūzijoje išleista pir
mas prekybos leidinys; 1663

Feljetonai semia savo pra
džią Prancūzijoje. Jų tėvu lai
komas Abbe Geoffroy (1800 
m.). Pirmas dienraštis pasirodė 
Londone 1702 m. kovo 11 d., gi 
Prancūzijoje 1777 m. sausio m.

AUTOM AT1N Ė M AŠ1N A 
GAMS MAINYTI

PINI-

New Yorke pradėta vaitoti 
automatinės mašinos pinigams 
mainyti. Maino dešimtukus, 
kvoterius ir pusdolerius. Maši
nos atskiriančius netikrus pini
gus ir jų nemaino.

1.000 NELAIMIŲ KIEKVIENĄ 
VALANDĄ

Valdžios apskaitymu, Jungti
nėse Valstijose kas valandą at
sitinka 1,000 su viršų m nelai
mių. Daugiausia nelaimių atsi
tinka nuo automobilių.

Užmiršti daiktai
y'SIU b-Atrodo, kad žmonės dėl 

dienų intensyvaus gyvenimo pra 
deda labiau užmiršti. Praeitais 
metais Ch.ica.gos gatv©kariuose 
ir elevatoriuose buvo rasta ir 
sugražinta savininkams 50,000 
suviršum “užmirštų” daiktų. 
Taksi kabų kompanija pranešaH 
kad kas savaitę į jos ofisą per
duodama iapRe 100 užmirštų 
daiktų. Viename atvėjuje bu
vęs užmirštas vaikas, o kitame 
—valiza su $150,000 veitenybe- 
mis.

Surastieji dailktai paprastai 
laikoma tam tikrą laiką ofisuo
se, ir jeigu niekas neatsiliepia, 
tai grąžinama radėjams.

Luotelis su ratais
Irtis vienrankiui luotelyje yra 

gan sunku. Tad vienas jų ir iš
rado tokį luotelį, kuriam nerei
kia irklų. Jis pritaisė ratus, 
kuriuos galima sukti ir viena 
ranka. Tos nišies luoteliu, sa
koma, galima važiuoti taip jau 
greit, kaip ir irkline valtele.

Tai netoli Paryžiaus. Belgijo
je randasi miestas Marche. Kaip 
ir kiekviename mieste, ten ran
dasi kalėjimas. Bet jau antri 
metai, kaip kalėjime nėra nė. 
vieno kalinio. Miesto valdžia vie
nok nedrįsta likviduoti kalėjimą: saulės spindulius galima panau- 
ar mažai kas gali atsitikti. O doti uždegimui. Padidinančiais 
kad pateisinus kalėjimo išlaidas, j stiklais, sakysime, Lietuvoje už
tapo nutarta “pasiskolinti” kali
nį iš šalimais esančio miesto.

Nepaprasta atmintis
New Yorke gyvena artistas 

N. Lipovskis, kuris paeina iš 
Nesvižo, Vilniaus gub.

Karo metu jis pradėjo dary
ti seąnąus teatruose ir skirdavo 
pinigus Raudonajam Kryžiui.

Paskui jis važinėjo ] 
Rusiją ir Sibirą.

Karui pasibaigus jis važinėjo 
po Europą, o vėliau atvyko ir 
i Amerika.

Lipovskis turi nepaprastą at
mintį. Jis demonstruoja seka
mus dalykus:

Pakartoja vardus 300 daiktų

degdavo pypkes. Bet tai tik 
žaislas. Vienok John Ericsson 
mano, kad saulės energiją gali
ma pakinkyti kur kas ant di
desnio maštabo. Jis padarė prie
taisą, kuris susideda iš kombi
nacijos įvairių stiklų. Tuo prie
taisu esą jau galima gauti vie
ną arklio jėgą.

Suprantama, kad tai dar labai 
maža jėga, kad ją butų galima 
praktiškiems tikslams panuado- 

po visą ri, tačiau tai yra nebloga pra
džia pakinkymui saules energi-

Su mašina greičiau gali
ma rašyti, negŲ žmogus 

gali kalbėti
C. Robeson iš Atlanta,

bile kurioje tvarkoje; gali paša- Ga> išrado n,ašilia> kurjog pa. 
kyti bile dieną naujojo ir seno-lgaiba galima užraįv.ti ir iabai
jo kalendoriaus už 2,000 metų; 
daugina atmintinai didelius skai- 

logaritmusčius; žino atmintinai 
iki 100.

Išmokti svetimas 
niekis. Važiuodamas
bėgiu 6 dienų jis išmoko 3,800

kalbas yra 
į Ameriką

Amerikoje jam buvo siūloma 
$600 savaitei, kad važinėtus! po 
teatrus. Bet Lipovskis pasiūly
mo nepriėmė, nes jis yra gan 
pasiturintis žmogus. Seansus jis 
daro tik universitetuose, kur 
parodo savo nepaprastą atmin
ti.

greitai kalbančio žmogaus kal
bą. Tai nėra rašomoji mašinė
lė ir jos vietą negalės užimti. 
Bet stenografiją, sako Edna 
Robeson, ta mašina galėsianti 
pavaduoti. Išmokti stenografi
ją (sh^rt-hand) nėra lengva— 
reikia 
tarpu /naujai 

.operavimas esąs 
ir kiekvienas j trumpą 
galįs išmokti.

aug laiko pašvęsti. Tuo 
išrastos mašinos 

gan paprasta, 
laika

Pranašauja lengves
nius automobilius

GyvuliŲ amžius
Tyrimai rodo, jog gyvūnų 

amžius labai įvairuoja.
Zuikis, pavyzdžiui, gyvena iki 

10 metų, avis nuo 10 iki 12, 
kiaule iki 23, arklys iki 30 me
tų. Kupranugario amžius siekia 
100 metų. Tai pusėtinai ilgas 
amžius, ar ne? Bet jus gal la
biau nusistebėsite sužindję, jog 
bangžuvė gyvena 400 metų, o 
želyė — 500.

Paukščiai irgi pasižymi ilgu 
amžių. Papūga, pavyzdžiui, gy
vena iki 100 metų, o varnas dari 
ilgiau. ‘

Ahtomobilių inžinieriai įpra- 
našauja, kad neužilgo bus išdir- 
binejami daug mažesni ir leng
vesni automobiliai. Nežiūrint į 
tai, kad motorai bus maži, vie
nok jie galės pagaminti daug 
jėgos’. Sumažinus -ir pagerinus 
automobilius, bus padaryta, di
delės ekonomija. Europoje jau 
ir dabai- padaroma automobi
lius, kuriais galima važiuoti 80 
mylių vienu galionu gazolino.

Pirtys šunims
Prie perlino universiteto tapo 

įkurta tam tikros pirtys šunims 
gydyki. Sakoma, kad tos pirtys 
esančios gan sėkmingas vaistas. 
Daroma daugiau tyrinėjimų.

Stebėtina liemenė
Vienas new yorkletis išrado 

tokią liemenę, kurtos neptanau&a 
kulka. Jis užsivilko tą liemenę 
ir trys polic'monai šaudė į jį iš 
revolverių. Tačiau kulkos atšo
ko nuo tos liemenės, kaip čir? 
niai nuo sienos.

Laivas — namai
Oaklande, Gal-, vienas turčius 

pasistatė sau namus, kurie at
rodo lyginai taip pat, kaip lai
vas. Juose yra ir kaminai, ir 
dėniai, ir kiti specialiai laivams 
priklausantys dalykai.
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Guy de Maupassant

LAIME
Tai buvo prieblandos valanda, 

prieš uždegant žiburius. Vila 
niūksojo juros krante; saulutė

kelia dan-%paskui save rausvą 
gujo ir išbarsčiusi jį auksu. Vi
duržemio jura ramiai alsavo, ty
li ir lygutėlė, dar tebežvilganti 
mirštančios dienos šviesoje, lyg 
bekarštis blizgančio metalo pa

Tolumoje, po dešinei, ringėti 
kalnai tiesė savo juodą šešėlį 
nublankiusiam saulėlaidžio pur
pure-

Kalbėtasi apie meilę, disku- 
suota tąja sena tema, kartoja, 
jau daug kart sakytus dalykus, i 
Švelni prieblandos melancholijai 
lėtino žodžius, graudino širdis, 

“meilė”, nuolat'ir tasai : 
kartojam 
balsu, tai vėl tyliu moterišku,

kj kaimelį, peniuksantį aukš
tam viršų kai ny ir pa nešantį į 
uolų krūvą. Jokios kultūros, 
jokios pramonės, nei dailės. Ten 
niekad neužtiksi dirbamo miško 
kampelio ar apdailinto akmens 
gabalėlio, nerasi ničnieko, 'me
nančio bočių vaikišką ar kiek 
sušvelnintą skonį, grožio ir gra
kštumo supratimą. Kas labių 
labiausiai stebina toje puikioj ir 
šiurpioj šalyj, tai įgimtas bejin- 
gumas 'kurti tas žavingas for
mas, kurias vadiname menu.

Italija, kur kiekvieni rūmai 
pilni šedervų, patys savaime 
yra šedervai, kur marmuras, me 
dis, bronza, geležis, metalai ir 
akmens liudija apie žmogaus 
genijų, kur smulkiausi senovės 
daikteliai, besimėtanti senuose 
namuose, rodo tąjį dievišką gro
žės kultą, yra mums visiems 
šventąja tėvyne, kurią mylime 
dėl jos teikiamų gyvų įrodymų 
apie žmogaus

Į vidų įėjo senas piemuo ir 
visi sėdosi valgyti vienintelį pie
tų patiekalą —tirštą sriubą su 
bulvėmis, kopūstais ir lašiniais.

Po tų trumpų pietų aš atsisė
dau ties durimis; man širdį 
spaudė niauraus piezažo melan-

sys, kuris kartais pagauna ke
leivius klaikiais vakarais, ny
kiose vietose. Atrodo, kad vis
kas baigiasi — ir gyvenimas ir

gyveninio vargą savo atsipalai- 
dojimą nuo visų pasaulio nie
kingumą ir šiurpą vienumą šir
dies, kurį vilioja ir klaidina pati 
‘Save tuščiomis svajonėmis iki 
pat kapo.

< Senutė priėjo į mane ir, kan
kinama smalsumo, kursai gludi 
net labiausiai išsižadėjusių sa
vęs žmonių sielose, paklausė:

Prancūzijos ?
—Taip, aš keliauju savo ma

lonumui.
aryžiaiis?

Limbinės galios

iii mylėti daugelį metu ir triumfą.

Taip, sakė vieni.
Ne, tvirtino kito.

sti ja x laukinė

jai per skruostus. Rodydama 
man žvilgsniu senelį, kuris sėdė
jo nejudėdamas, ant bakūžės 
slenksčio, ji tarė:

—Tai jis.-
Ir aš supratau, kad dar tebe

mylėjo jį dar vis tebežiūrėjo i jį 
sužavėtum akim.

—Ar tamsta buvai laiminga?
Ji atsakė nuoširdžiai:
—O, taip, labai laiminga, 

suteikė man daug laimes, 
niekad nieko nesigailėjau.

Aš žiurėjau į ją liūdnas, 
stebęs, sužavėtas tąja meilės 
lia! Toji turtinga mergina
ėjo paskui šį paprastą sodietį. Ji 
pati tapo sodiete.

nu
ga
li u-

Optimizmas
Skausmas strėnose ęYra tužba rytų miglose;

Mėnulis verčia mus liūdėt;
Ir jurų tyliose bangose
Audringa apmauda girdėt.

Liūdnumas slaptas džiugesiuos gyvena, 
Ir slegia jis nedorėlio linksmybę, 
Palaidų orgijų gašlybę . >• 
Ir meilės nekąltęsios pehą. .

Bet y r, j auka rytų miglose;
Smagu mėnulyje liūdėt;
Ir jurų šėlstančių bangose \ į

Akordai santaikos girdėt, '*
uuoit bjudas tapom upoup .q 

5qA‘;sa?# hfL^.io oąiBĮng 
‘fęųAiusąuj; ĮoLinuią ‘sisę3|i suąĮp|t?.ij

i hiioaA’.X somsapnų sinunsjniu snpivg 
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A. A. Esbč.

reikalauja tokio gydymo, kurs 
prašaliną priežastį. Bet norint

SEVERAS 
LEDSYL.

Jisai buvo naudojamas su ge
riausiomis pasekmėmis nuo 
skausmo strėnose iš prieža
sties inkstų ligos.

Kama 76c ir $1.25.
Ji pasiryžo gyventi skurdų 

gyvenimą, be jokių malonumų 
ir patogumų, ji sugebėjo prisi-i 
taikyt prie jo primitingų įpro
čių. Ir ji dar tebemylėjo jį. Ji 
tapo paprasta kaimiete, dėvin
čia nuometu ir drobiniu sijonu. 
Ji valgė iš pigaus indo, sėdėda
ma ant prasto suolo, prie nedai-’ 
liai padirbto stalo, kopūstus 
su bulvėmis ir lašiniais. Ji gulė
jo ąnt šiaudų kulio greta jo.

Jisai nemąstė niekad apie nie
ką kitą — vien tik apie jį! Jii 
nesigailėjo nei brangiu papuo
šalų, nei prabangos, nei puikių 
rūbų, nei minkštų krėslų, nei 
šiltu kvapių kambarių, gražiai 
išpuoštomis sienomis, nei pato
gių pagalvių, kuriuose skęsta 
kūnas ilsėdamasis. Jai niekad 
nereikėjo nieko, išskyrus ji; kad c 
tik jis butų su ja — daugiau nie
ko netroško jos širdis.

Visai jaunutė ji apleido triu
kšmingą pasaulį ii tuos, kmie 
į tą nykų, negyvenamą žmonių

Gaunamas pas jūsų aptlekorliį*

W. F. SEVERĄ CO;
CEDAR RAPIDS, IOWA

Petras Vaičiūnas.

Ateik, Jei Nori.
Vis viena — kur busi, vis viena — ką veiksi, 
Kai sąulęs pamisi, kai džiaugsmo prireiksi, 
Linksma ar nuliūdus, vis. viena —< ateiki!
Ateiki, kaip nori. . Nenoroms tik neiki! Į

Atėjus tu mano krutinę atversi
h* kaisi kaip aušros, kol meilę jos gersi, 
Kurią, beilgėdamas tavo grožybės,
Ašį kūriau, kaip žiedas, rasomis sužibęs.

x i
O meiles,krūtinėj tu rasi atėjus, — • . L
Kiek žemėj skaidrumo rytams sušvitėjus, 
Kiek juroj ’galybės, kai vėtros ją blaško, 
Kiek burėj jautrumo, kai bangos ją taško...,

Ateiki, brangioji, pas mielą, pas brangų: 
čia rasi, ko nori — ir žemę, ir dangų....
Ateiki — aš laukiu! Til< širdį atneški, 
O visa ką kita, kur nori, numeski....

1924 VIII 18. [“T—tas”]

CUNARD
Lietuviai 'važiuojanti Lietuvon 

svečiuosią . neilgesniam laikui kai 
metams ,galės grįžti Amerikon ne
atsižvelgiant į kvotą.

Į LIETUVĄdas nepaprastai ją sujaudino. 
Kokiu būdu aš tai pamačiau, ar 
greičiau juste pa,jutau — nega
lėčiau pasakyti.

trumpiausiu laiku, kas Seredą, tre
jais ekspreso laivais ,, 
BERENGAR1A AQŲHANIA

malrEtania
(per Cherbourgą af £outhamploną)

Korsika yra iškilusi tokia pat, 
kokia ji yra buvusi pirmomis 
savo gyvavimo dienomis. Teny
kštis žmogus gyveno savo var
gingoj bakūžėj, nesirūpindamas 
nieku, kas nelietė jo paties ir jo 
šeimyninių kivirčų. Ir jis išlai
kė visas nekultūringų rasių 
kliaudas ir savybes: rustus, 
kerštingas, nesąmloningai žiau
rus, bet taip pat vaišingas, au- 
kštaširdis, ištikimas, naivus, ati
darąs savo duris kiekvienam pra
eiviui ir teikiąs nuoširdaus pasi
tikėjimu) už truputį pas i re i s k il
sies simpatijos.

Taigi, aš per. ištisą mėnesį 
klaidžiojau po tą puikią salą, 
jausdamasis esąs pasaulio gale. 
Nei viešbučiu, nei smukliu, nei 
kelių. Bekopdamas* siauručiais 
takeliais pasiekti tuos kaime
lius, lyg prilipdytus prie kalnų 
kriaušių pačiame krašte vingiuo
tą bedugnių, is kurių vakarais 
girdėti nuolatinis duslus ir gil

tai;)'dus kalnaversmių balsas. Baiš- 
perjdni į pirkelių duris. Prašai pa- 

nakvynei ir maisto iki

nu-
statinėta skirtumai, minėta pa
vyzdžiai; ir visi, vyrai ir mote
rys, pagiuiti, audrų jaunystės 
atsiminimų, kurie veržte varžėsi 
iš lupų, nors drova neleido jų 
viešai pasakoti, giliai susijaudi
nę, ir karštai susidomėję, kal
bėjosi apie taii banalų ir drauge

piningą dviejų esybių harmoni
ja-

Bet staiga, kažin kas. pažvel- 
ęs juros linkui, sušuko?

k 10?

niūksojo kažin kokia

nieko nesuprasdamos,

didžiule

iš vielų, 
žiurojo 

nie-o

kaklus

kai! nebuvo mačiusios.
Kažin kas tarė:
—Tai Korsika!

matoma du ar tri
metus, esant ypatingoms išimti-1 stogės 
nonis atmosferos są 
nepaprastai vaiskus nebe- go stalo, miegi šiaudų pastogėj, 

s ga-’o rytui išaušus keliauji toliau, 
aais, kurie visuomet gaubia tolį.1 atlyginęs šeimininkui, kurs pa

galima buvo neaiškiai įžiūrė
ti kalnų kriaušius, net baltuo
janti viršukalniuose sniegą.
si tylėjo nustebinti, 
i U bevei 1< JT i ii t-l loo js 1J4 II* < v vj v ivn u i v I ’ Elitui cti ii —
nežinomo pasaulio pasirodymu, nely, kokios mylios atstu nuo

‘kla, iškilusia iš '
keistas vizijas yra nui- kriaušiai, kuriuose riogsojo ap- 
nrie, kaip Kolumbas, 'įsiuvusios uolos, žaliavo taukus 

vandeny-Į kerynai ir medžiai, buvo surė- 
pnęs iš abiejų pusių, lyg dvi tam

ponas iki’sios sienos, tą verksmingai liud-

lydi tave iki kaimelio galo.
Viena vakarą, po dešimties 

Vi-(valandų varginančios kelionės aš 
sujaudinti užėjau mažutę bakūžę, kuri sto

Tai tamsta esi
'ras pasirodė

balsu:
iš Nansi?

tarpduiyj,

Ji tarė

Paskui, palūkėjus keletą 
kundų:

—Tai tamsta 
nansiečių.

-Sen-Aiezu šeima?
•- v

sė

da lig

mano tėvo bičiuliai.
— Kaip tamstos pavardė?

ko nuolat ilgisi ir visuomet ti
kisi. Jis pripildė jos gyvenimą 
neapsakoma laime nuo pradžios

klaidžiojo neištirtais
nais..-

Tada vienas senas

džiai pažiurėjo i mane, paskui 
tarė tyliu balsu, kurį sukelia at
siminimai :

Ji negalėjo būti laimingesnė.
Ir ištisą naktį, klausydamasis 

duslaus knarkimo seno kario, 
į gulinčio savo kietam patale, gre- 

nu. O kaip Brizem'arai, kas ųa įos> ;;urį Įaįp įop pasj<uį jį 
jiems nutiko. atėjo, aš masčiau apie tą taip

Dievuli tu mano' O Širmo-. peistą ir drauge paprastą atsiti- 
nus ar pažinojai tamsta? 'jkimų, apie tą taip pilnutėlę ir

—Taip, paskutinis jų — ge-•[nesudėtinę laimę, 
nerolas.

Tada ji tarė, 
jaudinimu, ilgesiu, kažin kokiu 1 Jiams rankus. 
neaiškiu, galingu ir šventu jaus-1 
inu, nepergalimu noru pnsipa- Pasakotojas nutilo. Viena mo- 
žinti, pasakyti visa, kalbėti tuos įerjs tarė:
dalvkus, kuriuos iki šiol ji laikė j —vistiek, ji turėjo per 
giliai užslėpus širdyje, ir Hpiei;enia jdęąlą, per daug primitin- 
tuos žmones, kurių vardai sujii-!oas j r menkus reikalavimus. Tai 
(lino jos sielą: Į tikrai butą kvailės.

—Taip, Enrikas Sinnonas. Aš!

' kimų, 
o’e” I nesudėtinę laimę-

O saulei tekant aš iškeliavau 
lsl- j toliau, karštai paspaudęs sene-

Wennerstens 

' Bohemian Blend 
MALT 

ond 

HOPS 
Combined

akotojas nutilo. Viena mo-

Kita tarė lėnu balsu:
C) tenai

juros, juros kranto. Du status Rainy šęg ir nustebęs. Ir staiga mano Hiu|<santi toly

sąmonej iškilo atsiminimas. 'gaubiama tamsios nakteles, lėnai 
KdfldibL’ bllVO kilę.S (Ijdtlls1 ||>iLm 1 inrn clni-d no nbi 

skandalas vietinės aristokratijų 
tarpe. Jauna 
Sirmonytė, graži

’ pabėgo iš namų su
matęs to-—Klausykit, aš esu 

je saloje, kuri staiga iškilo prieš 
musų akis, lyg pati norėdama 
atsakyti į musų statomą klausi
mą ir sužadinti manyj vieną 
keistą atsiminimą, stebėtiną 
tvirtos ir tikrai laimingos mei-i

Pric trobelės augo mažus

•5 t' Iš Lietuvos į Ameriką
JEI manote parsitraukti gimines 
iš Lietuvos, vietas užsakykit da
bar. Musų ofisas Lietuvoje suteiks 
jiems pagelbą ir rodą. Visi trečios 
klesos keleiviai turi atskirus kam
barius, kuogeriausias švarumas ir 
maistas. Smulk- 
menų klauskis vie | 
tos agento arba

CUNARD LINE
140 N. Dearbom St., Chicago, III.

Nuo 1896
WENNERSTEN'S 
yra pri rengėjai 
Apynių-Salyklo sko 
ilio.

Todėl, kad salyk
lą ir apyniai yra su 
jungti ir la- 
bai lengva 
yra p ri - 
rengti. ' >431

Knhersteįb

Henning Wennersten Inc.
l.AVVRENCJE AVĖ.. CHlCAliO

KURIE
KNYGAS BESk4w.DAM#5,W'A"

į1 Daugybė geriausių knygų — mokslo, 
/ istorijos, eilių-dainų, apysakų-roma- 

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

Tik mes duodame tikrą bargeną, nes par- 
. duodame knygas už pusę kainos.
D. Tik miisų knygyne yra beveik visos 

X knygos puikiai apdarytos.
Naują knygų kataliogą vi-

Štai jis.
Prieš penkerius metus aš bu

vau nuvykęs j Korsiką. Toji pri- 
mitinga sala yra. labiau 
nežinoma ir tolimja, negu 
rika, nors kartais, kaip 
diena, ji yra matoma iš 
euzijos krantų.

įsivaizduokite 
biamą chaoso 
kalnų kriaušius,
romi s daubomis, kuriose šniokš
čia smarkus upeliai; nerasi jo
kios lygumėlės — vien tik bega-

mums

šian-
Pran-

dar tebegau- 
pasaulį, staigus 
išraižytus siau--

s lįįngiioj’ahčios A. žemės pa
jutęs? kuriose žaliuoja skyni- 

nbama
Šų 
nedirbau 
žeme, no

Aukšti kaštanų ir pu-

beveik negyvenama 
artais ir pastebi ko

kiek toliau tiesė 
lieksnus liemenis 
medžiai — svarbus maisto šal
tinis, tikras tame vargingame 
krašte.

Mane sutiko nepaprastai rim
ta ir švari senutė. Vyras, kuris 
sėdėjo ant suolo, atsikėlė pa
sveikinti mane ir vėl atsisėdo 
netaręs nė žodžio. Jo draugė ta
rė: /

—Atleisk jani. tamsta; jis da
bar kurčias. Jis turi aštuonias-

vynuogių, o dovavo jos tėvas 
aukštyn savo

Ji kalbėjo prancuzišluii, kaip 
tikra prancūzė. Aš nustebau.

Paklausiau:
—Ar tamstos nesat korsikie

čiai ?
y—N.£; mes —-^-pra'ncuzaį.i Bet 

štai jau'penkiąsdešimt Vmetį, 
kai ‘mes gyvename čionai. į.

Mane pagavo siaubas, pama
nius apie tuos penkerius dešimt
mečius, praleistus šioj niaurioj 
lindynėj, toli nuo miestų, kur 
gyvena žmonės,

. ___ t ___ pasiro-
panelč, Zuzana Aižiusį lyg tam; kad papasakotų 

ir I urluiga, | įs(or ja dviejų laiming’ų meilu- 
puskariuin- radusių prieglaudą jos kran- 
kuriam va- į(!< Verte Danguolė.

Tasai kareivis, suviliojęs sa
vo pulkininko dukrą, buvo gra
žus vyrukas paprastų sodiečių 
sūnūs, mokąs dailiai dėvėti sa
vo husariškus rubus. Ji.pamatė 
jį, įsistebėjo ir pamilo, be abe
jo, kariuomenės paraduose. Bet 
kokiu budu ji galėjo jį užkalbin
ti, kokiu budu jiedu galėjo su-Į

R A D I O

Skubiai reikalingas Tarybos 
pirmininkas ir Burmistras. Pa
siūlymus teikti, ir sąlygas suži
noti ten ten ... kur daug kal
bama.

darbuotės
Pabaigus su sąlygątviars, “Va- 

.. Iražijimo Draugija“ prižiūri, kad 
butų statomos gražios tvoros. 
Dabar mieste tvoros statomos 
sulig tani tikro pliano: čia spai- 
gliuotos vielos išpintos, kitur vi
nys išsikišę—vis tat daroma, kad 
gyventojai eidami nesnautų.
i. 3'^.AL

Kas {geriau — būti namo savi- 
f ‘ > j, Įę) * Jr 1*

nThku ar butu, sąindytpių ?
Geriau sarridy^bju: namo sa

vininkas samdytojo iš buto ne
gali išvaryti, o samdytojas sar 

Ji tik linkterėjo galva nieko: vininką visuomet iš namo gali 
“P. B.”

mylinti jį. —To niekad nesuži ; 
nota. I

Nieko nebuvo spėjama, nė į 
nujaučiama. Kareivis baigė savo 
tarnybos laiką, vieną gražų va
karą jis dingo drauge su ja. Jų 
ieškota, bet nesurasta- Niekad 
neturėta jokių žinių apie pabė
gusią mergaitę ir skaityta ją mi
rusia. .-V

• j ' ■« .> ” ’* ■ •/X' ■"}

Ir. štai aš atradau 
mapęumi slėnyj.

A& tariau:
—Taip, aš gerai

■ V

ią tame

pnsnnenu.

neatsakydama. Ašaros riedėjo išmesti.

AK MANOTE
VAŽIUOT

NAMUOSNA
ANT KALĖDŲ 

SPECIALI DIDELU

KALĖDŲ ’ 
EKSKURSIJA

Rengia musą Linija 
po užveizdą savo 

locno atstovo

Laivu “ESTONIA”
3 Gruodžio 1924

11 vai. ryto
Nuvažiuusil stačiai | Baltijos Jū
rių Portą km- persėsi! ir be vargo 
vandeniu už

keliolikos valandą
1 KLAIPĖDĄ ATVYKSIT 

Parankiausia Linijų į Klaipėdą
Visu Keliu Vandeniu

.. KITI ^.IŠPLAUKIMAI; - . 
r.ųi.vUs “ i .itįkinia’’ . Dec.> 23 ‘
Kitoms žinioms ir prekėms? kreip
kitės prie niusųf pasjbičlŲ agentų.

Baltic America Line
IŽO N. La Šalie St., Chicago, III.
9 Broad’Vfly Nevr York, N« Y.

>..... . , , i i, „J

MARGERIO
KNYGYNAS

2023 St. Paul Avė., 
CHICAGO, ILL.

—— /

ELEKTRA
IvUsARį Ir pajitgt auTttdamo | 11 nanjua juu»ba, t-Mygi dirfe- M

hrraa. Caih arb« ant iimokijlrao.
Pirmutini Lietuvi! Kiektroe Korporacija Amerikoj* D

THE BRIDGEPOKT ELECTRIC C(k
A BARTKO8 Pfm.

1613 W. 47tb St., Tel. Boulevarri 7101, 1892. CMeag©, *

■BMBH

PATYRĘ LIETUVIU SIUVĖJAI

2150 So. lloync

Overkolus ir siutus padarom kaip 
tik norit. Turim didelį pasirinkimą 
vėliausią madų rudeniniu ir žie
minių materijų. Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagiausias. 
Kreipkitės pas nmy »• biisile užjga-; 
liūdinti. ' y#

SKOBI n
;o.



Šestadienis, Lapkr. 15, 192 t

nulini

Kalendoriaus Reformavimas

(kilimas daiktas, 
dant 1928 m- mes 
naują kalendorių, — kalendo
rių, kurio metai turės trylika 
mėnesių, o mėnesis susidės iš 
28 dienų.

Toki revoliucinga kalendo
riaus pakeitimą svarsto ne tik
tai Tautų Lygos specialis komi
tetas, bet ir mokslininkai. Ypač 
karštai remia tą idėją Ameri
kos Meteorologijos Biuro direk
torius Dr. C. F. Marvin’as. Pas
kutiniame tarptautiniame geode- 
tikų ir geofizikų suvažiavime 
Madride (Ispanijoj) buvo priim
tas prof. ?4arvin’o sumanymas 
keisti kalendorių.

Prof. Marvin’as jau nuo senai 
laikosi tos nuomonės, kad dali
nimas metų i dvyliką nelygaus 
skaičiaus dienų mėnesius yra 
netikęs ir turėtų būti pakeistas. 
Jis palygina dabartinį kalendo
rių prie masto, kurio ilgis ne 
visuomet butų vienodas. Toks 
mastas, suprantamas daiktas, 
suteiktų mums labai daug hepa- 
raukumų- Praktiškame gyveni
me butų labai naudinga, kad vi
si mėnesiai turėtų po lygų skai
čių dienų ir visuomet prasidėtų 
ta pačia diena.

įvesti naują kalendorių 1928' 
m. rekomenduojama todėl, kad 
tais metais sausio pirma (Nauji 
Metai) išpuola sekmadieniui. 
Tuo budu kiekvieno menesio pir
ma diena irgi išpuls sekmadie
niui.

kad pradė
tu rosime

čiaus dienų mėnesius yra gan 
neparankus dalykas. Tad pasta
ruoju laiku vėl pradėta galvoti 
apie kalendoriaus reformavimą.

Kalendorių, kuris turėtų susi
dėti iš trylikos mėnesių, sugal
vojo franeuzų inžinierius Dela- 
porte. Jis siūlo 364 dienas pa
dalinti į trylika mėnesių, 
kadangi tikrenybėje metai 
365 dienas, tai vieną ekstrą 
na jis palieka Naujų Metų

Tokiame atvėjuje metai

Bet 
turi

die-

Kalendoriaus reformavimas 
nėra naujas dalykas, žmonės vi
są laika dėjo pastangų pagerinti 
kalendorių taip, kad jis sutauptų 
su astronomiškais metais.

Senovėje butą daug kalendo
rių. Jie buvo klaidingi ir žyg
iniai skyrėsi viens nuo kito. Ta
tai, žinoma, buvo labai neparan
ku. Kalendorių suderinimui Ju
lius Caesar’as padarė stambią 
reformą ir įvedė naują kalendo
rių. Sulig to kalendoriaus me
tai buvo padalinta j 365 dienas. 
Tuo tarpu astronomiški metai 
yra ilgesni beveik vienu ketvir- 
dalių dienos, t- y. turi 365 die
nas, 5 vai.. 18 min. ir 45.9 se
kundas. Tos klaidos 
irtu i kas ketvirti metai
mėnesiui buvo pridedama viena 
diena.

Bet ir tas kalendorius toli 
gražu nebuvo tobulas. Laikui 
bėgant tarp civilinių ir astrono
miškų metų 
skirtumas.

pataisy- 
vasario

pasidarė didelis 
Lapos Gregoriaus 
skirtumas pasiekė 

10 dienų. Buvo padaryta 1582 
m. nauja reforma ir įvesta Gre
goriaus kalendorius, kuris ir 
šiandien tebėra vartojamas. Me
lų ilgumo žvilgsniu kalendorius 
yra gan tobulas. Bet paskir
stymas i dvyliką nelygaus skai-

mu 
susidėtų iš 13 menesių ir kiek
vienas menesis turėtų 28 dienas. 
O kai dėl meto sezonų, tai inž. 
Delaporte siūlo padalinti metus 
į keturias dalis, kiekviena kurių 
turėtų 13 savaičių. Tuo budu va
sara, pavasaris, etc. turėtų po 
tryiiką savaičių. Kas ketveri 
metai, kaip ir dabar, prisidėtų 
viena ekstra diena.

žemiau telpa lentele, iš ku
rios bus lengviau suprasti, kaip 
kalendorius atrodytų. Iš jos ma
tote, kad kiekvienas menesis 
prasidėtų sekmadienį. Vadinasi, 
sekmadieniai išpultų 1, 8, 15 ir 
22. Ir tai butų kas menesis. Su 
kitomis dienomis irgi tas pats: 
jos taipgi turėtų pastovų skai- 

Bet tai matote išČ i ų .

11
18 19

26

lentelės.
6 7

20
27 28

'l.o, kad tai busianti labai nau
dinga reforma darbininkams, 
šiandien tie darbininkai, kurie 
gauna mėnesines algas, vieną 
menesį turi dirbti 24 dienas, o 
kitą 25 ar net 26. Sulig naujojo 
kalendoriaus, darbininkas dirbs 
kiekvieną mėnesi tik 24 dienas.

Su šventėmis irgi bus didelis 
patogumas. Kas metai jos į- 
vyks vieną ir tą pačią dieną. 
Sakysime, Kalėdos visuomet į- 
vyktų trečiadieniais, Fourth of 
July penktadieniais, etc.

Nėra mažiausio abejojimo, 
kad naujasai kalendorius yra 
nepalyginamai praktiškesnis už 
dabartinį. Bet kalendoriaus re
formavimas visgi nėra lengvas 
dalykas, žmonės tiek priprato 
prie dabartinio kalendoriaus, 
jog- susyk pakeisti jį nauju var
gu bau norės. Pradžioje tai su
darytų daug keblumų-

Tačiau reikia pasakyti, jog 
Tautų Lygoje kalendoriaus pa
keitimo klausimas yra svarsto

: i'c'.'iabs komitetas. Spėjama, 
kad Tautų Lygoje kalendoriaus 
reformavimo klausimas bus iš
spręstas teigiamai. Po to, žino
ma, turės atskiros valstybės į- 
vesti naują kalendorių. Bet kiek 
tas sumanymas pasiseks, —pa
rodys trumpa ateitis.

Lietus pagal Užsakymą

didelis
McCook lauke, 
būrys žmonių

Susirinko ka-lietufe
mokslininkai ir šiap

Prieš kiek laiko Dayton mies
te (Ohio) buvo padarytas neį
manomai įdomus eksperimentas. 
Prie pat įmesto, 
susirinko 
pažiūrėti, 
dirbtinis 
rininkai,
žymus piliečiai. Praėjo kiek lai
ko ir ištiktųjų pradėjo lyti, nors 
diena buvo tokia, jog niekas lie
taus nesitikėjo.

Kas atsitiko? Kuriuo budu 
buvo lietus padarytas?

Apie tai tuoj-pakalbėsime.
Jau nuo senai įjftivo bandoma 

dirbitnis lietus praryti., j, Tam 
tikslui vartota ■ įvairiausių prie
monių. Tankiai įvairus šarlata
nai prigaudinėdavo lengvatikius 
žmones, pasižadėdami už tam

tikrą atlyginimą lietų padaryti. 
Bet buvo žmonių, kurie tikėjo, 
jog mokslas gali patarnauti 
žmonėm^ jr tame dalyke. Ypač 
tuo klausimu užsiinteresavo L. 
Francis Warren. Jis kreipėsi į 
Harvardo universiteto profeso
rių E. L. Chaffee, kad pastara
sis apsiimtų tą klausimą studi
juoti.

Kaip ir dauguma mokslininkų, 
prof. Chaffee labai skeptiškai 
žiurėjo į tą dalyką. Nežiūrint į 
tai, jis buvo pasiryžęs bandyti. 
Ir; jo.eksperimentai davė teigia
mų rezultatų. ;•

Reikia žinoti, ikad debesys su
sideda iš vandens lašelių/ Ta
čiau gan tankiai tie lašeliai yra 
tiek maži ir lengvi, jog jie ant 
žemės nekrinta. Iš tokių mažy-

čių lašelių susiddančius debesis 
vėjas blaško j visas puses, štai 
kodėl tankiai dangus yra apsi
niaukęs, o vįenok nelija. Vadi
nas, debesyse yra vandens, tik 
negalima priversti, kad jis ant 
žemės kristų.

Yra žinoma ir tas faktas, kad 
lietaus lašai susidaro todėl, kad 
ore yra dulkių. Dulkės, taip sa
kant, yra lašų branduoliai. Apie 
dulkę pradeda rinktis vandens 
mažytes dalelės, kurios sudaro 
lašą. Lašas nuolat didėja, ka
dangi vandens dalelės susijun
gia į krūvą. A/nt galo, lašas 
pasidaro tiek sunkus, jog jis 
krinta ant žemės. Ta reiškinį 
mes vadiname lietum.

VVarren’ui ir prof. Chaffee at
ėjo laiminga mintis į galvą: kas 
atsitiktų, jeigu į taip vadinamą 
sausą debesį (debesis, iš kurio 
nelija) paleisti įelektrintą smė
lį? ’ ~

Prasidėjo eksperimentai. Šme
iš buvo iškeliamas aukštyn or

laiviais ir sulig reikalo elektri
zuojamas teigiama arba neigia
ma elektra. Paskui iš lekiančio 
orlaivio smėlys paliedžiama į dė
jėsi. Smulkios vandens dalelės 
yra pritraukiamos smėlio ir kar
tu su juo krinta ant žemės. 
Tuo budu ir pasidaro lietus.

Suprantamas daiktas, jog di
deliam plotui pagaminti lietų 
yra pusėtinai sunku. Reikalinga 
;urėti daug orlavių. Iš kitos pu
sės, lietų dirbtiniu budu galima 
padaryti tik ten,- kur yra debe
sų. Vadinas, Sacharoje ar ku
riam kitam tyrlaukyje nieku bu
du negalima lietų padaryti.

Taip dalykams esant, kyla 
dausimas, ar visa te galės tu
rėti kurios nors praktiškos ver
tės?

Atsakymas yra teigiamais. 
Reikia neužmrišti, kad daroma 
taipgi pastangų nugalėti miglą. 
Migla irgi yra niekas daugiau, 
kaip tik vandens daleles. Taipgi 
yra vi.lties, kad artimoje ateity
je pasiseku pagalba įelektrinto 
smėlio išsklaidyti miglą.

Laikraščiuose buvo pradėta 
skelbti*, jog įelektrintu smėliu 
galima prašalinti griausmą. 
Prof. Chaffee vienok sako, jog 
iki to dar toli gražu. Bet ir to
je srityje daroma eksperimen
tai.

Tų eksperimentų svarbumą 
tinkamai įvertino federalinė 
valdžia, kuri kooperuoja su prof. 
Chaffee, duodama orlaivius. Tai 
tik pradžia. Ir labai sėkminga 
pradžia. Kas iš to viso išeis,— 
parodys ateitis.

įvilizacijos mažai kas beliks. Bus 
(įvykę stambių permainų. O 
keliems tūkstančiams metų pra
ėjus gal musų civilizacijos lie
kanos reikšt tik tiek, kaip (r 
Tut-Ankh-Ameno kapo iškase
nos Egipte musų laikais.

įdomu pastebėti, sako Hel- 
molt, jog kiekviena gentkartė 
tvirtina, kad pasaulis einąs blo
gyn. Nebuvo šimtmečio, kad 
nebūtų buvę žmonių, kurie tikė
jo, jog artinasi pasaulio pabai
ga.

Bet nežiūrint' į tai, kad daug 
yra pranašų, kurie sako, jog 
žmonijai gresia didelis degene
racijos pavojus, vienok jų nuo
mones skiriasi kai dėl to reiški
nio priežasčių. Vieni mano, jog 
visas blogumas pareinąs nuo to, 
kad pasaulis pasidaręs perdaug 
egoistinis. Kiti suranda, kad 
pasaulio blogumai pareiną nuo 
nacionalizmo, etc. Bet štai Os- 
wald Spengler nesenai išleido 
dviejuose tomuose knygas, kur 
jis įrodinėja, jog Europa susmu
kusi todėl, kad ji perdaug bu

vusi internacionalizmu užsikrė
tusi. Esą tik tos tautos galės 
tarpti, kurios mokės pasinaudo
ti kitų silpnybėmis... Vadinasi, 
čia atvirai peršama plėšikiška 
politika.

Kalifornijoje yra 1,250,- 
000 automobilių

Sunki medžiaga

Eikime toliau. Kanadoje ne
senai įvyko anglų mokslininkų 
suvažiavimas. Tame suvažiavi
me prof. J. W. Gregory, iš Glas- 
gow’o universiteto, padarė labai 
alarmingą pranešimą. Jis sako, 
kad pastaruoju laiku gelton- 
odžių ir juododžių žmonių skai
čius sparčiai auga. Gal nebetoli 
tas laikąs, kuomet jie pradės 
pasaulyje dominuojančią rolę 
vaidinti. Kas tada beliks iš mu
sų civilizacijos? Ji pranyks.

Iš kitos pusės, nieko nėra am
žino. Jei mūsiškė civilizacija 
pranyks, tai jos vietoje susikurs 
nauja, tobulesnė civilizacija. O 
kai dėl to, jog tarp žmonių 
reiškiasi degeneracija, galima 
tik tiek pasakyti, kad toks sam
protavimas neturi rimto pagrin
do.—^K. A.

V
)/

MARGUMYNAI
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Baisus radinys

Rumunijos sostinėje Bucha- 
reste buvo kasamas fundamen
tas naujiems namams. Iškasus 
duobę vienoje vietoje buvo ras
ta 15 kaukolių, o kitoje — 44. 
Jos buvo sukrautos pirąmidų pa
vidale. Iš pradžių buvo many
ta, kad tai senovės kapai. Ta
čiau tolimesni tyrinėjimai paro
de, kad tai kaukolės turkų ir ru
munų kareivių, tarp kurių 1844 
m. įvyko mušis. 'Purkai tapo nu
galėti. Balkanų papročiais ei
nant, žuvusiųjų galvos buvo nu
kirstos ir palaidotos atskiroj 
vietoj.

Sintetinė nafta
Paryžiaus mokslininkai, deda 

pastangų pagaminti iš augmenų 
mineralinį aliejų. Pasak laikraš
čių, toje srityje jau daug nu

veikta. Skelbiama net, kad jau 
pasisekę padaryti dirbtinį mine
ralinį aliejų.

Kiek Amerika išleidžia 
valdžios užlaikymui
1923 m. Jungtinės Valstijos 

išleido valdžios užlaikymui $10,- 
045,000,000. Tai sudarė 15% vi
sų šalies pajamų.

Kiniečiai turės išmokti 
1,000 ženklų-

Kaip jums patiktų, jeigu mu
sų raidinynas (abėcėlė) susidė
tų iš 1,000 raidžių? Kiek laiko, 
jus manote, reikėtų pašvęsti, 
kol butų galima išmokti skaity
ti?

O Kinija taip yra. Apšviestas 
kinietis turi išmokti tūkstan
čius įvairių ženklų, kad galėjus 
knygas skaityti, štai dabar Man- 
džurijos1 valdytojas Chang Tso- 
Lin išleido patvarkymą, kuriuo 
reikalaujama iš kiekvieno kari
ninko išmokti 1,000 rašto ženk
lų. liek, mat, Kinijos respubli
koje reikalaujama žinoti ženk
lų, kad būti “gramatnu” žmo
gum.

Tirs Einšteino teoriją
Vienas žymiausių pasaulio fi

zikų, Chicagos universiteto prof. 
A. A. Michelson, tirs Einšteino 
teoriją. Prof. Einstein tvirtina, I 
kad pasaulis1 yra apribotas. Ar 
taip yra ar ne, — parodys Mi- 
chelsono eksperimentai su švie? 
sa. Tuos eksperimentus jis daro 
Chicagoje.

Pintinės vaikams 
nešioti

Paskutinėmis žiniomis Kali
fornijoje yra 1,250,000 automo
bilių. Kadangi 100 automobilio 
“laisnio” plokščių" sveria 80 su- 
viršum svarų, tai kalifomiečiai 
važinėja per 1,000,000 svarų 
vien tik antomobilių laisnių.

Neprižiurėjimas įrankių 
farmeriams atsieina 
$370,000,000 kas metai

Paprastai ■ farmeriai palieka 
mašinas ir kitus ūkio padargus 
ant lauko arba laiko juos su
krovę daržinėse, kurios /ra 
drėgnos. Delei to padargai gen
da. Apskaitoma, kad tas ne- 
prižiurėjimas padargų kas me
tai farmeriams atneša $370,- 
000,000 nuostolių.

Pianai 
Grojikliai 
Pianai 
Victrolos

Anglų astronomas Eddington 
sako, kad kai kurios žvaigždės 
yra sudarytos iš tokios medžia
gos, kuri yra nepaprastai sun
ki. Jeigu esą paimtumėme du 
šaukštu tos medžiagos, tai ji 
svertų tiek, kaip du suaugusiu 
vyru.

Japonai nesibučiuoja

Bučiuoti pačią arba numylėti
nę Japonijoje -skaitoma labai 
blogu .dalyku. Paprastas japonų 
pasisveikinimo būdas yra nusi
lenkimas. Jie lenkia galvą išir
ta ir ceremoningai. Pakštelėti* 
kitą per petį, tai didžiausias fa- 
miliariškumas, kokį japonai sau 
pasi velija.

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

LIETUVIŠKŲ 
REKORDŲ

Atsiųskite money orderį ir mes 
 prisiusime jums viską ką užsisa- 

kysit apmokstu ekspresu.
Prašykit katalogo.

Atdarą kiekvieną vakarą

Roseland Music Shop
11146 Michigan Avė,

Phone Pūliniai! 0947 Chicago, III.

Senovės civili
zacija

\ įsai dar nesenai pilni laik
raščiai buvo žinių apie Tut- 
Ankh-Ameno kapo iškasenas 
Egipte. Dabar tokių pat žinių 
ateina apie Magna Leptis mies
to iškasenas Egipte. Tuos pra
nešimus beskaitant, ateina gal
von mintis, jog ir prieš daug 
šimtų metų žmones krovė tur
tus ir leido juos įvairiems pasi- 
smaguriavimams. Jie vystė me
ną, buvo pasiekę gan aukšto ci
vilizacijos laipsnio ir manė, 
kaip ir m:es kad manome, jog jų 
nuveikti darbai paliko žymių 
pėdsakų žmonijos istorijoje. O 
kur šiandien jų darbai? Sudilo. 
Begiu šimtmečių apie juos nie
ko nebuvo žinomo. Begailės- 
tingas laikas uždengė juos už
miršties smėliu. Ir dabar, kuo
met netikėtai tapo iškelta iš že
mės nepaprastos iškasenos, mes 
priversti esame rimtai susimąs
tyti. . ,

Senovėje laike puotų buvo ro
domos murtiijos. Tai ženklino, 
jog žmonės ankščiau ar vėliau 
turi mirti. šių dienų iškasenos 
tarsi sakyte sako, jog ir'civili
zacijos taip jau miršta, kaip ir 
žmonės. Praeis šimtas ar dau
giau metų ir nuo dabartinės ci-

Sibiro upių žuvingumas
Kai kuriose Sibiro upėse pa

vasari, laike neršėjiino, žuvys 
plaukia tokiomis masėmis, jog 
luoteliais negalima irtis. Visas 
upių vandens jpaviršis yra žil
vių apimtas.

Ekspedicija i Eversto 
kalną

l’radėai išdirbinėti pintinės 
vaikoms nešioti.* Jos yra labai 
parankiui kaip vaikams. taip ir 
motinoms.

Surado salą
Mokslinė ekspedicija praneša 

suradusi netoli Galapagos negy
venamą salą. Bet radiniai — 
įvairus indai — rodo, jog ka
daise ten gyveno žmonės.

-------------------------------

Prieš kiek laiko anglų ekspe
dicija bandė pasiekti aukščiau
sio pasaulyje kalno, Everesto, 
viršūnę. 28,000 pėdų aukštumo
je ėjimas pasidarė tiek sunkus 
ir varginantis, jog į dieną bebu
vo galima paeiti tik 80 pėdų. Ke
li ekspedicijos nariai žuvo, o li
kusieji turėjo grįžti atgal nepa
siekę kalno viršūnės. Vienok ne
žiūrint į tą fiasko, anglai grei
toje ateityje rengiasi pasiųsti 
kitą ekspediciją į Everestą.

Oro susisiekimas tarp 
Anglijos ir Francijos

, T ~ W \ 
. Anglai turi išdirbę pl^iiįie su- 

kuririuii orlaivių, kurie važines 
į Franci ją pasažierius ir pre
kes. Iš Paryžiaus busią išleid
žiamas orlaivis kas pusvalan
dį..

»■—»mw—r■» ■ ■ i—y—-• ■■■ ■» —— »—imiw—»w—

Jus Privalote Nešti Daktarų 
Receptus į Platts Aptieką

TODĖL:

Vienatiniai Importuotojai
Bohemian Plunksnų ir Įpilu 

Mes skelbiame sekamas kainas: 
Maišytų žąsįMsvąrui 49 c.
ęrj!)nųx^aUųHŽ^sĮi,‘»sva:».ųp.»44.Ą9!S>^, 
Karikomis * sppašyios; svarui X $l$į& 
Minkšti p akai J sVarųi

Pirkite Tnio musų ir ^sutaupyki to 
'pinigų. Pareikalavus siunčiame 
sampelius.

BECK’S DEPT. STORE
, 3323-25 So.; Halstcd SI.,

I v ■ CiHlCBffO. Ilk

1— Mes turime pasamdę tiktai registruotus ir 
patyrusius aptiekorius.

2— Mes vartojame tiktai geriausias ir gryniau
sias gyduoles ir chemikalus.

3— Mes sudarome receptą taip kaip jūsų dakta
ras reikalauja. Mes .nedarome substitutų.

4— Musų 30 metų geras ir teisingas patamavn 
mas aptiekorystės biznį padarė šį aptieką di*

z džiausią receptų aptieką Chicagoj.
5— Musų didelė apyvarta biznyje užtikrina ju

mis, kad jus gausite šviežiausias gyduoles ir 
chemikalus..

kainos yra pigiausios.

Drųg Go.
įsteigta. f. ■ ’ .' 

IS(H So, Ashhiul A\c
Piet-Rytinife kampas 18th St. ir Ashland Avė.
• . ,» i f ( t •



SATYRA IR JUOKAI
Plunksnos Purslai

Regis Uspenskis yra pasakęs, 
kad kai kurie žmonės mėgsta 
galvoti “balsu”. Jie paprasčiausio 
dalyko nepasakys žmoniška kal
ba. nepavartoję “didelių” žo
džių. Pavyzdžiui, štai kaip p. 
K. P. rašo “Drauge” apie artis
to Vaičkaus kalbų:

“...Crescendo pradėjęs nerio 
rėjo nuslysti į diminuendo. Tad 
nenorėdamas ‘pasiduoti’, jis vi
są pusvalandį be ypatingesnių 
moduliacijų gražiai, bet truputį 
monotoniškai kalbėjo”.

Ar nesiranda “Drauge” žmo
gaus, kuris tą “friburgišką filo
sofiją” butų galėjęs į paprastą 
kalbą išversti, kad ir parapijo- 
nas suprastų, ką mokytas dak
taras nori pasakyti.

“Laisvės” redaktoriaus mote
ris sako, kad tasai redaktorius 
“nieko negalįs” ir jam... vyriš
kumo trūkstą.

Dabar bus aišku, kodėl tas re
daktorius pliurpia niekus, kaip 
ilgliežuvė boba.

« * k

Skaityti apgarsinimai kartais 
yra tikras sn^agumas. Vienas pi
lietis, sakysime, garsina, jog 
“kambarys apšildomas su val
giu arba be valgio”.

Kaip kambarys galima apšil
dyti su valgiu, — to nieku bu
do negaliu suprasti.

• * ♦

P-as K. P. iš “Draugo”, ma
tomai yra herojus daugelio ro
manų. Dar nesenai jis buvo “įsi
mylėjęs” į Qųeebec’o provinci
ją Kanadoje ir rašė, jog tai esąs 
laisviausias ir šviesiausias kam
pelis pasaulyje. Dabar jis rašo 
apie Alzas — Lorene irgi taip 
pat. Štai jo žodžiai: “Alzas — 
loreniečių kraštas tai šviesiau
sias kampelis visame pasauly”.

Tai, tur būt. naujas roma
nas.

O šviesiausias tas kampelis 
yra todėl, kad jame kunigai ir 
davatkos yra įsigalėję.

Negalėjo susikal
bėti.

Pas vieną kanalių tarnavo 
jaunas pasiuntinys ir svečių 
priėmėjas.

Kartą atvažiavo pas karalių 
iš tolimos valstybės senas valdo
nas. Karaliaus tuo laiku nebu
vo namie.

iKiukdamps kol sugrįš kara
lius, valdonas ėmė kalbinti tar
ną:

—Kas girdis pas jus?
—Kiekvieną rytą ir vakarą 

girdisi varpų skambėjimas ir 
fabrikų švilpimas.

—Nesupranti manęs, — sako 
valdonas, — aš klausiu, kas 
naujo?

—Musų karalius nusipirko 
naujus batus.

—Ir vis dar nesupranti. Aš 
klausiu, ar nesipeša?

—O jie, pešasi. Musų senas 
gaidys užmušė kaimyno jauną 
gaidį.

-—AŠ visai ką kitą noriu žino
ti. AŠ klausiu, ar karaliai viens 
prieš kitą nesistato? Ar jie ne-
simuša?

—Tikrai taip, — atsakė tar
nas. — Aną dieną musų kara
lius su čirvių karalium užmušė 
mano lapų karalių.

AŠ nežinau, — nebeteko kan
trybės valdonas, —ar tu durnas, 
ar perdaug mandrus.’

NEDORIAUSIAS VYRAS
—Koks yra niekingiausias 

vyras?
—Nedoriausias vyras yra tas, 

kuris per telefoną pasinio sen
mergei ženytis su juo, o kai 
pastaroji priima pasiūlymą, tai 
jis atsako, jog jis gavęs klaidin
gą telefono x numerį.

NORfiTŲ
—Aš norėčiau matyti Jokūbą 

miesto ligoninėje.
-—Kodėl nevažiuoji ten?
—Matai, Jokūbas dar nepate

ko i miesto ligoninę.

ROMANTIŠKAS
—Ar jis romantiškas?
—Nepaprastai. Jis niekuomet 

nesako teisybės.

UŽKIMO
— Ką tu darai, kada tavo bu

čiuoja?
—AS šaukiu.
—Ar tu šauktum, jei aš tave 

bučiuočiau?
—Ne; mano gerklė užkimo 

bešaukiant vakar.

IŠMOKO
Ar jūsų sūnūs daug ko iš

moko inok}rkloje?
—Ne; bet užtat aš nemažai 

išmokau.

NEŽINO VARDO
—Jūsų vardas?
—AŠ nežinau.
—Kaip tai?
—Tėvas ir motina numirė 

pirm negu aš išmokau kalbėti, 
todėl jie man nepasakė.

—Bet ar jūsų vardas nėra kur
nors užrašytas ?

—Taip, bet aš esu čekoslova- 
kas.

SUPRANTA JUOKUS
—Aš girdėjau, kad Belle yra 

patvirkusi.
—Visai ne. Ji yra taip jau do

ra, kaip ir visos merginos. Ji tik 
prisipažįsta, kad supranta rie
bius juokus.

NESUPRATO KLAUSIMO
—Ar mano veidas purvinas, 

ar tai tik vaidentuvė?
—Aš nežinau nieko apie jūsų 

vaidentuvę, bet jūsų veidas yra 
švarus.

PASKOLA
Aš ieškau žmogaus, kuris 

paskolintų man $10.
-—Well, labai graži diena tam 

tikslui.

GUDRUS VINCAS
Vincas tarnavo pas vieną po

ną, kuris labai mėgdavo gerti 
vyną. Kartą ponas pritruko vy
no ir pasišaukęs Vincą sako: 

■ —Už šitą rublį parnešk balto
jo vyno, o štai už šį — raudo
nojo. Skubėk! Tik neužmiršk!

Vincas išbėgo, bet po kiek lai
ko sugrįžo be nieko.

—Vincai, o kur vynas?
—Ponuli, rubliai susimaišė 

mano kišenėje, ir aš nežinojau 
už kokį rublį kokį vyną pirkti- 
Taigi gal ponas atsiminsi ir nu
rodys! už kokį rublį reikia pirk
ti baltą vyną, o už kokį raudoną.

GAILA
Jauna pati pradėjo gaminti; 

valgį. Kartą ji pagamino tokius i 
pietus, kad vyras atsisakė, net! 
ragauti juos.

Pati. — Tai labai gaila, to
kiame atvejyje aš atiduosiu tuos 
pietus šuniukui.

Vyras. — Gaila.
Pati. — Kodėl gaila, jeigu

tu nevalgai ?
Vyras. — Aš norėjau pa-J 

sakyti, jog gaila šuniuko, jis! 
toks gražus.... j

LIGONIAI, PALIEGĘ IR NELAIMINGI
Gydome specialiai greitai ir pasekmingai chroniškas ligas. Taip

gi gerkles, nosies, akių, plaučių, kepenų, skilvio, inkstų, širdies du
sulį, skaudulius senus ir reumatizmą.

Taipgi gydome su pasisekimu tas ligas kurios buvo kitų specia
listų pripažintos neišgydomos.

Turime speciali skyrių dėl palėgėlių, aklų, kurčių ir protiškų li
gonių. Reikale esant egzaminuojame su pagelba X-Ray.

Gydymo Biuras

HEALTH SERVICE INSTITUTE, Ine.
1553 W. Division St., netoli Ashland Avė.

Biuro telefonas MONRE 1219. Gyvenimo telefonas ARMITAGE 0006
Atliekame visus reikalus kas link akušerijos, taipgi atlankome 

ligonius, kurie negali ateiti i 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.

DVEJOPAS BUDAS

š e i tn i n i n k ė. — PHruoš- 
kito stalą, tuoj svečiai susi
rinks.

—T a r n a i t ė. — Kaip liep
site tą stalą priruošti?

Š e m i n i n ke. — Ar jus ne
mokate, kaip tai padaryti?

Tarnaitė. —Aš moku, tik 
aš norėjau jūsų paklausti, kaip 
stalą priruošti: ar taip, kad 
svečiai vėl ateitu arba taip, 
kad jie daugiau nė akių nobe- 
parodytų.

GERA, PRIEŽASTIS

—Ar tu matai tą vyrą? Aš 
nekalbėčiau su juo, jeigu susi
tikčiau.

Kodėl ?
—Del tos paprastos priežas

ties, kad aš jo nepažįstu.

INDIJONišKOS DOVANOS

Ta mergina labai mėgsta in- 
dijoniškas dovanas.

—Ką tai reiškia?
—Atsiimti atgal, ką ji duoda.
—Ką ypač?
—Bučkius.

IŠPAŽINTIS
—Vakar Jonas mane pabučia

vo.
—Kiek kartu?4-

Aš atėjau spaviedotis, o ne 
girtis.

KAS PAGELBĖJO
—Pažiūrėkite į tą žmogų: 

girdėjau, kad visi daktarai at
sisakė ji gydyti, o jis sveikas.

—O žinote kodėl? Daktarai 
nuo jo neatsisakė, — bet jis at
sisakė pas juos gydytis.

r

F. A. BUKAUSKAS
Vienintelis lietuvis ąuksorius 

Roselandc.
Mano krautuvė yra 'pripildy

ta puikiausiu ir naujausios ma
dos tavom. deimantu, perlų, ka
rolių. aukso žiedų ir laikrodė
lių.

10823 S. Michigan Avė.
Tel. Pullman 6995........................ --- 7 

NAUJIENOS, ChicSgO, 01.

DIDELIS LOŠIMAS
Ant visokių paukščių. Užprašom vi-( 
sus pažįstamus apsilankyti

NOVEMBER 16, 1924
STELLA MALINAUSKIENĖ 

LEAFY GROVE
Ant Archer Avenue 
Vienas blokas nuo

Justice Park, j vakarus.

DOROTHY STYLE SHŪP
3401 So. Halsted St.

PRANEŠIMAS
Visiems musų kostumeriams ir 
darugams. Mes turime pilną pa
sirinkimą šiam sezonui: kautų, 
sveterių, dresių. Geriausio mate- 
riolo ir vėliausių stylių. Taipgi 
vaikų kautai ir dreses. Musų par
davinėtojas: Mario Jocius ir Fran- 
ces Burba ,maloniai parodys jums 
musų atidarymą rudeninio išpar-' 
davimo tavorus.

Dorothy Style Shop
3401 So. Halsted St.

k___________ —■ ...... ..............—/

Phone Prospect 8157
Batteries pataisom.

52nd & Westeni Auto
& Radio Supplies

S. KANAPACKIS & SONS.

5158 So. VVestern Avė.,
TA ĮSOM AUTOMOBILIUS 

ALI VA IR GAS'OLINA

Parduodam gerus Tires pigiai. 
Laikom taipgi visokius reikalingus 

daiktus dėl automobilių.
Nepamirškit lietuviai atsilankyti. 

Mes patarnausim kuogeriausiai.
CHICAGO, ILL.

k.________________ J

: Reumatizmas sausgėlė■
Nesikankykite savęs skaus- ■ 

mais, Reumatizmu,, Sausgele, ■ 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■ 

F — raumenų sukimu; nes skau- ■
■ dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■ 
* dažnai ant patalo paguldo. ■ 
"j CAPSICO COMPOUND mo- ■
■ stis lengvai prašalina viršun- & 
rt nėtas ligas; mumis šiandie dau- ® 
” gybė žmonių siunčia padėka- • 
“į vones pasveikę. Kaina 50c per ■ 
5 paštą 55c arba dvi už $1.05. M

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 
į KATOS”. augalais gydyties, ® 
J kaina 50 centų.

» Jusliu Kulis :
8259 South Halsted Street, *

« ClflCAGO, ILL. n

BE PERTRAUKOS
20 metų praktikavimo 

Kuris buvo pertrauktas 6 Va rne- 
itus tarnavimo Jungtinių Valsti
jų Armijoj, šiuo skelbiama, kad
Dr .George U.Lipshulch

Atidarė savo ofisą 
Kambarys 704, State-Lake Bldg. 

190 N. State St.
Praktika bus aprubežiuota: Gy- 
necologija, Chirurgija ir Vere- 

rinės ligos.
Telefonas Bandeiph 5380

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimą* dantų h» akauimc 
4ridge geriausio aukso. Su mus* 
d eitom galima valgyti kiečiausią mal 
tą. Gai Antuojame vfaą aavo darbą, !• 
ema» kainas. SergCkile
antis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47tb Street, 
Netoli Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
inkstų, reumatizmo, nervų mote
riškų, vyrišku ligų ir visu ne

sveikumų.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
1545 W. 47th St„ 

netoli Ashland Avė.
Valandos kasdien nuo 10 xyto iki 

8 valandai vakare.
L -

PO GIMDYMUI KŪDIKIO
Su silpna ir skaudama nu
gara Mrs. Miller pagelbėjo 
vartojant Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Compound.

Rotan, Tcxas. — Aš rašau jums 
ir duodu žinią, kad man pagelbėjo 

vartojant jūsų gy
duoles. Po gimi
mo mano antro 
kūdikio, mano nu
gara buvo silpna 
ir nuolat skaudė
jo, aš nusprend
žiau vartoti Lydia 
E. Pinkham’s Vege 
table Compound, 
nes aš buvau skai
čiusi apie jas daug 
kad jos pagelbėjo

delei daugelio moterų. Mano nugara 
skaudėjo daugiau kaip metus laiko 
ir būdavo taip skauda, kad aš nega
lėdavau dirbti savo darbo, nes aš už
laikau namą dėl trijų ir skalbiu. Aš 
pasakysiu savo draugėms, jei jos tu
ri panašią ligą, lai tuojau vartoja 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound. Jus galite vartoti šį mano 
paliudyjimą paskelbimui laikrašty
je”. Mrs. C. R. Miller, R. F, D, 
No. 1, Box 76, Rotan, Texas.

Visos šalies platumoj pirkėjai Ly
dia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound atsiuntė daugiau kaip 121,000 
atsakymų, kurie 98 iš kiekvieno 100 
gavo palengvinimą nuo vartojimo jų 
Pardavimui pas aptiekorlus visur.

Žinomas Chlorine Gydymas
Suteikiamas pas Illinois Health Bu- 
reau, 159 N. State St. (Capital Bldg.) 
Ruoni 1421, nuo paprastų ir chro
niškų slogų, Pharingilis, LARYNGI- 
TIS ir BRONCIIITIS.

Chlorine gydymas kaip yra tei
kiamas viršininkų per Chemical 
Warfare Service dėl tūkstančių li
gonių Washington, J). C. įskaitant 
tokius didelius žmones kaip pre
zidentas Coolidge, karo sekreto
rius \Vecks ir t. t. Daugely atsiti
kimų vienas gydymas suteikia pa
sekmes. šita Klinika yra lygiai dėl 
bėdnų ii- turtingų. Ligoniai moka 
tiktai mažą dalį už gydymą.

Kitos liffos pasekmingai 
gydoipos

Kraujo ir odos ligos, inkstų ir 
pūslės, reumatizmo. Ar jus esate 
išgydytas iš jūsų užsisenėjusių li
gų? Speciali* departmentas yra 
atidarytas de| chroniškų ligonių 
vyrų ir moterų. Ligoniai moka tik
tai už čirpus, Scrum ir Gyduoles. 
DAKTARUI NEREIKIA MOKĖTI.

Kraujo ir šlapumo egzaminaci- 
ja tiktai $1.

Valandos nuo 10 ryto iki 7 vai. 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 vai. 
dieną.

KAIP BŪTI SVEIKU
Per daugelį me
tų žmonės ken
čia todėl, kad 
jie nežino tikro 
budo kaip išsi
gydyti. Pavyz
džiui, jei jus 
sergate, jus ei
nate pas dakta
rą, jis duoda 
jums gyduolių 
išbandymui, po 
keleto bandymų 
jis liepia eiti 
jumis ant ope

racijos, tuomet prasideda kentėji
mas.

Jei jus sergate nuo socialių ar 
kitokių ligų, ateikite į mano ofisą. 
Aš jumis gerai išegzaminuosiu ir 
bandysiu pagelbėti jums be gyduo
lių ir be operacijos.

DR. TAPT
1555 West Roosevelt Road 

Ofiso valandos nuo 9 iki 11 ryto 
Phone Canal 3457

- LITTLE - 
j SPINOGPAPHS

Tas kuris neturėjo jū
sų ligos yra pasiren
gęs duoti jums pata
rimus.
Yra labai daug klai

dingų nurodymų ir 
klaidingų patarimų su
teikiama žmonėms ku
rie serga, todėl neste
bėtina, kad tiek daug 
nepasveiksta.

Jei jus sergate pasi
tarkite su Chiropractic 
ir sužinokite apie jo 
gydymo budus. Jis yra 
žmogus kuris supranta 
apie sveikatą.

DR. J. M. FINSLOW 
Chiropractor

1645 W. 47 St., Chicafo, UI.
Tel. Boulevard 7006

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną

Skaitykit ir platinki! 
NAUJIENAS

Buk mandagus, neduok progos iš
sivystyti ligai. Tankiai šaltis pa
gauna, skauda galvą, užkietėjitr^as 
vidurių, silpnos akys, nervuo.tas, 
jaučiasi sustingęs, rčumatiški skau
dėjimai ir t. t. Nuo tokių apsireiš
kimų reikia būt atsargus ir atei
tyj padaro daug blogo.
šiandie jum yra reikalinga pasi
matyt su chiropraktoriu ir buk 
sveikas,

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

Telefonas Roosevelt 8135 
Rezidencija Brunswick 4837

Jus*^|
Galite Būti Išgydytas

Ar sergate? Mes jums pagelbę- 
sime. Patarimas dykai ar jus čia 
gydysites, ar ne, Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iŠ ry
to, galvosukj, apsivėlusį liežuvį? 
Prašalinkit nervingumą — apsi- 
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus. Nereikės jums dau
giau kentėti 
tykite su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers

Ofisas
1112-1114 Milwaukee Av.

Tol. Haymarket 4376
Viršui Hatterman ir Glantz Banko

Valandos 9-12 ryto, 2-5 po 
pietų, 6-9 vakare

Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, krau

jo, odos ir šlapumo ligų.

Nereikės jums dau- 
- ateikite ir pasima-

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvę?

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja paget- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių ? Pasitarkite su manim Šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Netlėlioj nuo 9 iki 11.

John J. Smetana
AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vąkare.

h----------------- --------------------- - - ■ y

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi 
sas kasdien, dėl gydyme 
chroniškų, nervų, kraujo 
inkstų, pūslės ir šlapumo U

privatiiką gydymui kainbarią
Ola atėję gauna 

gariausį Ameriko
nišką i* ^Trope- 
jiiką bL «rdy- 
n?o. Didlla skai
čius žmotią J<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai! 
patarnavimą lo
miausia kaina. To 
kį mokesti gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visilka pa

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

85 So. Dearborn Street, 
kampas Dearborn ir Monroe St 
Crilly Buildlng, Imkite elevatorią 

iki 5 augito.
Trisdeiimt metą toje pačioje vietoje 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrą. 
Priėmimo kambarys 518 dėl moterą 
ValamĮoe: Kasdien nuo 10 ryto iki t 

vai. vakare. Nedėlioj nu< 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, seredc.hr b 
subatoje nuo 10 vaL ryti 
Iki 8 vaL vakare.

šeštadienis, Lapkr. 15, 1924
—1     i i ■ y—  ........................... ....

Dr Chiropractor ir 
Akušerka 

ANIELe KAUSHILLAS 
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarimas dovanai. 
Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 3 iki 

8, ir nedėlioj nuo 9 iki 12.
Tel. Yards 4951 3252 S? Halsted St.

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėjusių ligų arba nepalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymai 
ligų yra specialumas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

a
 Daktaras dėl vynj
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., 

1 Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. TiVasarmano ban
dymai juaų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esat* 
liuosas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit i Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujus 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumust čiepus., antitoksinus, bak- 
terinaa, iy naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užsi- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingi) už
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia 1 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzaminu- 
vimo. . \

X—RAY EGZAMINACIJA $1. 
' Nelauk lig paskutinių dienų, kad 
dėl perdaug svieto mano ofise nega- 
ICtumet pasikalbčti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingi 
apvylimų ar urižadėjimų. Pasekmis 
vra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po fc.
Seredomis ir su batonais: 9 ryte lig

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN 
337 W. Madison Sts

(Kampas Madison ir So. Market)

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?

vio naa Amo- 
nėra liuosas 
užsikrėtimų, 

prie dabarti- 
žinojimo gy_ 

vienasDr. W. R.
Register, 

109 N. Dearborn 
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 kraują ir iš
tiriant per mik
roskopą, prašali
nant visus klini- 
k o s simptomus. 
Nei 
gus 
nuo 
bet 
nio 
dymo nei 
neturi sirgti. Jei 
nesate išgydyti, 
fai vien tik yra 
todėl, kad apleido 
te gydymą, arba 
buvote gydomas 
nepatyrusių gy
dytojų, arba gy
dymas buvo labai 
trumpas. Neda- 
leiskite, kad liga 
ilgai butų jūsų 
kraujuje — išva

lykite ii; ateikite pas mane, padarysiu 
viską kas yra galima, kad tik jums su
grąžinti sveikatą. Gal tiktai esate per 
pusą išgydytas ir gyvenate nuolatinėje 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. «Ne 
atidėliokit. Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury naikindama kūno narvelius, 
smagenų, nervų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, ir kitus kūno organus. Bukite at
sargus ir dabokite gamtos patvarkymue. 
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, Bronchitis, Astma, 
Mažakraujistės, Skaudulių, Egzemos, Pso- 
raisis, Slinkimo \ plaukų, 
gružolų, Skrupulų ir Lt. 
neišvalyto ir užsikrėtusio 
galima greitai išvalyti su 
dymo.

Pasididinusių 
yra pasekmė 
kraujo, kurj 
pagelba gy

Apsisaugokrt daktarų ir studentų, ku
rie slepiasi garsiai skambančiomis klini
komis, institutų arba laboratorijų; jūsų 
sveikata yra brangesnė, kad ją atiduoti 
nepatyrusiems daktarams. Pas mane gau
site gerą ir teisingą gydymą; prisideki, 
ta prie eilių užganėdintų ir Unksmių 
pacijentų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisą. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Serum, čiepinj, Bakterini, Anti- 
tokslnj, taipgi specialius intravenous gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originales EuropiSkas gyduoles "606” 
ir "914”.

AS noriu pasikalbėti eu kiekvienu ken
čiančiu vyru, kurie serga nuo užsisenė- 
jusių ligų. Nervų, Kraujo, Oodos, Pūslės, 
Išėjimo žarnos, taipgi slaptų ligų. Mano 
85 metų pasekmingo gydymo, aš atgavau 
sveikatų dėl daugelio nusiminusių ir nu
stojusių vilties vyrų.

Nežudyk daugiau laiko nei pinigų ne
žinomiems daktarams, ateikite ir dasižl- 
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 kraują, šlapumą, 
ir t.t.

Patarimas dykai ir užlaikoma slapty
bėje.

Mes kalbame Hctuviikal,
Valandos nuo 9 ryto iki 6:80 po pie

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

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet.

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

. (Imkite elevatorį iki 12 augito)

seredc.hr

