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Kronštadte kilęs 
maištas

Britai atmeta sutartis 
su Rusija

Graikijoj susekta karių są 
mokslas prieš valdžią

Kronštadte kilęs laivyno 
kareiviu maištas

epatvirtintos žinios skelbia, 
kad karo ministeris Trockis 
esąs suimtas

PARYžTUS, lapkr. 21.'—Gau
tos čia žinios skelbia, kad svar
biausiame Rusijos karo uoste, 
Kronštadte, kareiviai pakėlę 
maištą ir kad karo ministeris 
Trockis tapęs suimtas. Tų ži
nių patvirtinimo dar negauta.

Anglijos Rankas davęs Sovie
tams $88,000,000 kreditų

MASKVA, lapkr. 21. — Leo
nidas Krasin’as, kurs ateinančią 
savaitę iškeliaus Paryžiun užim
ti savo naują postą kaipo sovietų 
ambasadorius, vakar pranešė už
sienio prekybos komisariato su
sirinkimui, kad nežiūrint Did
žiosios Britanijos valdžios atsi
sakymo suteikti Rusijai pasko
los, Angli jos* Bankas leidęs so
vietų valdžiai kreditų sumoj 88,- 
000,000 dolerių.

VIDURAMŽINĖS IŠKILMĖS AVILES MIESTE. ISPANIJOJ

Ispanijos mieste Aviles įvyko didelės, primenančios vidurinius amžius, iškilmes, su
ruoštos dėl priežasties perkėlimo Don Fedro Mcnendezo kūno į naują ir galutiną amžino 
atsilsiu vielą. Don Pcdro Menendez, ispanų keliauninkas, buvo Įsteigėjas vieno selinusiųjų 
Amerikos miestų, St. Augustine, Floridoj, dėl to gi i 
kus iš to miesto dvylikos žmonių ledegaciją.

išk i 1 mėse

Vokietijos komunistai 
grįžta prie social

demokratu

Meksikoj vėl maištas

Patys jų vadai sako, kad darbi
ninkų minios išsiblaivo 
komunistinio svaigalo.

nuo

BERLINAS, lapkr. 20. — J 
socialdemokratų ruošiamus rin
kimų kampanijos mitingus Ber- 
line ir kituose Vokietijos mies
tuose susirenka didžiausios dar
bininkų minios. Dagi Rheind 
krašte, kur dėl franeuzų okupa
cijos buvo stipriai įsigalėję ko
munistai, dagi ten darbininkai 
apleidžia komunistus, ir masė
mis pripildo socialdemokratų 
mitingus. Daugelis komunistų 
vadų, kurie savo partijoj vaidi
no nemažą vaidmenį, dabar jau 
viešai pereina vėl į socialdemo
kratų partiją. Jie pareiškia, 
kad tūkstančiai darbininkų, ku
rie buvo komunistų frazėmis 
apsvaiginti, dabar jau išsiblai
vo.

“Degtinės riaušės“
TALINAS, Estija, lapkr. 21.
Gauti čia sovietų laikraščiai 

praneša, kad Leningrade ir Mas
kvoj ir kituose Rusijos miestuo
se įvykusios spnarkios “degtinės 
t iaušės.” Pagalba? policijai riau
šininkams malšinti tekę šaukti 
kavaleriją. Riaušininkai puolę 
valdžios degtinės monopolius ir

Anglija atmeta sutartis 
su soviety Rusija

Del T. Sąjungos nusigin 
klavimo protokolo

Francija susitarė su Mor 
ganu dėl paskolos

Soviety dovana amerikie 
čiy kolonijai Sibire

RAUPSAI NORTH
CHICAGOJ

Užtiko du vaiku, meksikiečiu, 
sergančiu raupsų liga.

Chamberlain praneša Rusams, 
kad MacDonaldo padarytos 
sutartys nebusią patvirtintos

Francija nors sutikus protoko
lo svarstymą atidėti, bet tiki, 
kad jis bus pagaliau ratifi
kuotas.

Gauna 100 m 
nuošimčiu, 
nui.

onų dolerių, 7 
5 metų termi-
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ek arge 
laišką, 
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Kai-

Norėdama padidinti savo pa
jamas sovietų valdžia nesenai 
vėl atidarė pilstytuves ir leido 
degtinės pardavinėjimą, 
riųjų komunistų grupės buvo
priešingos tam, kad valdžia užsi
imtų svaigalų bizniu, bet paga
liau sutitarė kompromisu, bū
tent, kad valdžia atsteigia degti
nės monopolį, L>et degtinės stip
rumas daugiau ne per pusę su
mažinamas: vietoj 46 nuošimčių 
alkoholio ji teturės 40 nuošim
čių. Taip ir padaryta.

Kai įvairiuose pramonės cent
ruose darbininkai už savo pini
gus gavo visai “atskiestą” sovie
tų degtinę, jie įdūko ir ėmė iš 
“monopolkų” reikalauti, kad 
duotų tikrosios — 46 laipsnių 
vodkos. “Monopolkos” to nega
lėjo padaryti, ir įtūžę darbinin
kai ėmė jas daužyti.

LONDONAS, lapk. 21. 
sienio reikalų ministeris 
bėriai n pasiuntė sovietų 
d‘affaires, Rakovskiui, 
kuriuo jis praneša, kad
valdžia, apsvarsčius dalyką, ne
galėsianti rekomenduoti parla
mentui patvirtinti sutartis, ku
rias MacDonaldo valdžia pada
riusi su sovietų Rusija.

Chamberlain pasiuntė Rakovs
kiui ilgą notą, kurioj jis pareiš
kia, kad Britų valdžia dabar ne- 
abejojanti dėl autentingumo pa
skubusio kurstomojo Zinovjevo 
laiško, ir kartu atkartoja buvu
sio premjero MacDonaldo prote
stą prieš sovietų propagandą.

Susekta kariu sąmokslas 
prieš Graiku valdžia

Sąmokslas nugniaužta 
vinių keliolikos armijos 
cieriu-samokslininku. 

< t <

arešta- 
ofi-

Demonstracija Leningrade dei 
teisiamų Taline 138 komunistų

Darydamas pastangų įbaugin
ti Estų karo teismą, kurs dabar 
Taline tardo 138 komunistų by
lą, komunistų internacionalo 
pirmininkas Grigory Zinovjevas 
vakar paskelbė Leningrade šve
nte, idant fabrikų darbininkai, 
mokyklų vaikai ir valstybes tar- 
nautojai galėtų dalyvauti de
monstracijoj ties Estijos konsu
latu. Dagi maži vaikai savo 
spiegiančiais balsais turėjo rėk
ti: “STalin Estų žmogžudas!”

šios dienos laikraščiai pra-( 
neša, kad vakar lapes susek
tas karininkų sąmokslas prieš 
valdžią. Sąmokslas buvęs nu- 
gniaužtas areštavus jo daly
vius, oficierus. Didžiuma armi
jos oficierų esą ištikimi ir jo
du budu nepritaria bandy-

PARYŽIUS, lapkr. 21.— Už
sienio reikalų ministerijoj va
kar įvyko svarbi konferencija, 
kurioj dalyvavo premjeras Her- 
riot, Leon Bourgeois, buvęs 
premjeras Briand ir Paul Bon- 
cour. Svarstyta tautų sąjungos 
pr i lrr£ o j o n 11 s i i n k ta vii i no 
saugumo protokolo klausimas. 
Konferentai sutiko. kad 
Francija pasielgus gerai, pri
imdama 
tautų sąjungos 
rinkimas, kurs 
moj gruodžio 8 
kolo svarstvma • 4
niam laikui.

Francija Itčiau nemananti 
mesti protokolą į sąšlavyną, 
sako visados gerai painformuo
tas Le Malin, bet jeigu jau 
pasirodytų, kad protokolas ne
galįs būt priimtas, 
neatsisakysianti 
lesnio to 
Šiuo tarpu 
Francijos 
t i be alma i uos;

“Francija — sako Le Matin 
pasirašė Ženevos protoko

lą. kurs turi būt patvirtintas 
pirmiau nei galės susirinkti 
nusiginklavimo konferenc ija. 
Liesa, dar reikia dviejų para
šų, Italijos ir Britanijos arba 
Japonijos, bet Francijos val
džia įvirtai tiki, kad galų gale 
nrolokolas bus ratifikuotas.”

PARYŽIUS, lapkr. 21. Fi
nansų ministeris Clemcntel su-Į 
sitarė su Amerikos bankinin
ko Morgano Hrma dėl $100,- 
000,000 paskolos Francijai, 7 
nuošimčiu.

Finansų ministerio 
m u parlamentui, paskola 
narna dvidešimt penkių 
terminui.

Kuzhas kolonija gausianti milži
nišką žemės plotą, turtingą 
akmenine anglim.

Masiniai areštai Estijos piliečių 
Rusijoj

.Londono žinios vakar skcl- 
jė. kad specialė telegrama iš 
Atėnų pranešanti, jogei Graiki
joj buvęs padarytas bandymas 
sukelti revoliuciją, bei pasikė- 
symas buvęs tuojau numalšin
tas areštavimu keliolikos armi- 
os oficierų].

Estų vyriausybė gavo prane
šimų apie masinius areštus gy- PRADĖS VĖL DARBĄ TUTEN- 

CHAMENO KAPUI ATI
DARYTIčių. Sudarytas gi Leningrade 

ties Estijos konsulatu mitingas 
priėmė rezoliuciją, reikalaujan
čią, kad sovietą valdžia nutrauk
tų diplorriatinius santykius su 
Estija ir areštuotų visus Estų 
diplomatinius agentus ir pilie
čius, laikydama juos kaip įkai- Darbas busiąs Egipto valdžios 
tus už teisiamus Taline komu- senovybių departamento kontro- 
nistus.

LONDONAS, lapkr. 21. — 
Daily Mail žiniomis, po kelių die
nų i Kairą atvyks Howard Car- 
ter tęsti toliau darbą atidaryti 
faraono Tutanchameno kapui.

liuojamas.
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pa ž valga pa si liek an-

Darbininkai paskalba boi- 
kolę aliejaus kompanijai

VERA CRŪŽ^lleksiko, lapkr. 
21. — Naftos darbininkų sindi
katas paskelbė Pierce Oil korpo
racijai boikotą. Sindikatas kal
tina korporaciją dėl naudojimo 
“palaidų” darbininkų. Visiems 
darbininkų sindikato nariams 
įsakyta nejudinti korporacijos 
gaminių.

KELIA | AMBASADORIUS

ROMA. Italija, Japkr. 2J.
Lenkų valdžia pranešė Vatika
nui, kad ji savo atstovą prie 
apaštališko sosto pakelianti į 
ambasadoriaus rangą.

SNIEGAS SUTRUKDĖ VISOKĮ 
JUDĖJIMĄ RUMANIJOJ

BUCHARESIAS. Bumam ja, 
lapkr. 21. Del didelių snie
go pustymų, kurie tęsės per 
penkias dienas, susisiekimas 
visai paralizuotas.

R R S
Chicago ir apielinkė. — šian

die aplamai gražu, bet šalčiau; 
stiprokas šiaurvakaris vėjas.

Vaką?’ temperatūra vidutiniai 
siekė 48nF.

šiandie saulė teka 6:47, leid
žiasi 4:26 vai.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, lapkr. 21 d., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų . . $4.64 
Belgijos, 100 frankų .... j.............. $4.82
12>a.rii.ios=s, 1OO kronų .s. .............
Italijos, 1OO lirų .......................
Francijos, 100 frankų ......
Lenkijos, 100 zlotų...........
Norvegijos, 100 kronų
Olandijos, 100 markių ....... $40.19
Suomijos, 100 markių ........
Švedijos, 100 kronų .............
Šveicarijos, 100 frankų ......

.. $4.34
.. $5.26

$19<25
$14.85

$2.52 
$26.87 
$19.29

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon pei 

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

50 “ -------
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000 litų
Prie Šitos sumos reikia pridėti 25 

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

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
liti; 
litų

$5.5(1
10.50
20.75
81.00
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25
92.50

102.75

I NEW YORKAS, lapkr. 21. — 
Kuzbas’o atstovas New Yorke 
paskelbė, kad amerikiečiams 
operuojantiems Kiizbas kolini- 
joj, Kamerove, Sibire, sovietų 
valdžia duosianti • 150 per 140 
mylių žemės plotą, kuriame, ran
das shiogsniai anglies apie 170 
miliardų tonų. i

Sovietų darbo ir apsaugos ta
ryba nutarus duoti tokių konce
sijų amerikiečiams dėl to, kad jų 
inžinieriai ir darbininkai Kame-: 
rovė parodę, jogei jie norį dirb- • 
ti, moką dirbti ir dirba su dide-1 
liu pasisekimu. Šiais metais dįno’^nė 
Kuzbas kasyklų operacijos ir \Varren ( 
gaminimas kokso ir chemikalų ________
davęs apie 1 milijoną aukso rub- 
lių pelno.

\VAFKEGAN, III, lapkr. 21.
Du vaikai. Augustine Bar- 

reirios, 10 mielų, ir jo brolis 
Zecas, 8 metų, buvo rasti ser
gą raupsais (leprosy). Paaiš
kėjo, kad Barrentų šeimyna 
prieš dvejus metus atkeliavo j 
North Chicago iš Meksikos. 
Jų tėvas ir vyresnis brolis dir
ba viename North Chicagos 
fabrike. Illinois sveikatos de
partamento viršininkas, l)r. 
Winnvr, kreipėsi tuojau j Wa- 
shingtoną prašydamas, kad 
tuodu vaiku butų išgabenti į 
raupsuotųjų koloniją Havajuo
se.

Su muštasai kandidatas j pre
zidentus gen. Floros ruošias 
sukilimą

MEKSIKOS MIESTAS, lupk. 
21. — Laikraščio EI l’niverso 
gautu iš Mazatlano pranešimu. 
Sinaloa veisti jos gubernatorius 
gen. Angel Flores, kurs praei
tais rinkimais kandidatavo j 
Meksikos prezidentus, bet bu- 
vo Plutarco Calles’o sumuštas, 
pakėlęs maištą.

Praeity) trečiadienio naktį 
gen. Flores. septynių savo se
kėjų lydimas, automobiliu iš
važiavęs į kalnu* Sinaloa-I)u- 
rango pasieniu, kame jo lau
kęs generolas Miramonles su 
knliais šimtais ginkluotų vy
rų .

Solovecko kaliniu bado 
streikas tęsės 20 dienu

Del ilgo badavimo daugelis jų 
pavojingai serga

KĖBLINAS. lapkr. 21.
Bado streikas, kuri buvo pa
skelbę apie du šiuriu Solovec
ko salos politinių kalinių, so
cialistų, protestuodami prieš 
žiaurų ir nepakenčiamą kalėji
mo režimą, tesėsi viso dvide
šimt dienų. Del ilgo badavimo 
daugelis tų nelaimingų jų, bol
ševikų kankinamųjų socialistų 
pavojingai serga.

šitą žinią gavo tiesiai iš So- 
loveęko salos Bušų socialde
mokratų partijos atstovybė už
sieny. \

RIAUŠĖS SINGAPŪRE.

IIARDING’IENĖ MIRĖ

MABION, Ohio. lapkr. 21.— 
rytą mirė Florence Har- 

mirusio prezidento 
Hardingo našlė. Į

SINGAPŪRAS, lapkr. 21. — 
Vakar įvyko dvejose Singapūro 
dalyse riaušės, kilusios dėl pa
sklidusių gandų, kad indiečiai 
pavogę kažin kieno vaikus. Riau
šininkų govedos puolė indiečius, 
kurių vienas liko mirtinai su
žeistas. Užmušta taipjau vie
nas kinietis.

Austry kabinetas su 
daryta

V1ENA, lapkr. 21. Besitę- 
sęs dvi savaiti Austrijos valdžios 
krizis pasibaigė. 91 balsu prieš . 
60 kabineto nariais išrinkta: ■

Kanclierius ir vidaus reikalų; 
ministeris Dr. Rudolph Ramek. Į

Vice-kanclerius ir teisingumo . 
ministeris Leopold Waber.

Užsienių — Heinrich Mataja.
Finansų Jakob Ahrer.
Socialės administracijos mini- 

steriu • .losepli llesch.
Kitas kabinete vietas užpildys 

tie patys ministeriai, kurie jas 
turėjo užėmę, kunigui Seipeliui 1 

kancleriaujant.
Naująją ministeriją pasižadė-1 

jo remti kaip krikščionys, taip 
ir socialės partijos.

ATMETĖ ĮSTATYMĄ APIE
MOKĖJIMĄ BONŲ i

VETERANAMS Į

TOPEKA, Kas., lapkr. 21— I 
Referendumu. 252,481 balsu 
prieš 246,871, Hansas valstija 
atmetė įstatymo sumanymą dėl 
mokėjimo bonų veteranams, ( 
dalyvavusiems 1898'—1902 me-; 
tų kare. I

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 tiktai 50 CENTU

Jei nėra reikalo skubintis, ir jei nori
te tik saugumo patogumo, paprasto greitu
mo ir dar didesnio pigumo, siųskit per Nau
jienas Paštu.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 E. 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

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

RISTYNES
Panedelyj, Lapkričio (Nov.) 24 d., 1924 m.

VVALSH'S HALL SVETAINĖJE,
Kampas Noble ir Ernrna Sts (netoli Milwaukee Avė.)

i
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K. Junevičiene, So. Omaha, 
<la-lietuvių darbuotoju 

i ps i g y ve n o C11 i cag’t) j e.

So. Omaha, Nebr.
Karolis Požėla
Europos čempionas

K. La Bouche
Francuzų ristikas

Antanas Brazauskas
Brooklyno žvaigžde

su Niek Bihtin
Rusų sunkiojo svorio ristikas

su D. Dudinsku
Lietuviui vidurinio svorio ristikšs

Wm. Borth
“Big Bill”

Visos/ poros risis iki galutinos pėtgalės
Pradžia 8 vai. vak.

TikietŲ kainos: $1.10, $1.65 ir $2.20

Puikus išleistuvių vakarėlis.
Aukos Mariampoiles Gimna
zijai ir Lietuvos Socialde
mokratams.

našlį nešti. K. Junevičienė vie
tos lietuvių tarpe pradėjo veik- 
ti 1914 m. ir nuo to laiko ji 
veikė neatlaidžiai iki pat savo 
išvažiavimo iš musų tarpo. Ji 
pati lavinosi, skaito naudingas 
knygas ir laikraščius ir noriai 
dalinosi savo įgytu žinojimu 
su kitais, mažiaus žinančiais 
broliais ir sesutėmis. Vargiai 
yra čia pažangi draugija, prie 
kurios ji nebūtų priklausiusi 
ir nebūtų joje veikusi.

Bene mylimiausia jos drau
gija buvo $ILA 87 kp., kurioj 
ji darbavosi nuo pat tos kuo
pos susitvėrimo. Prie tos kuo
pos priklausė ir visa jos šei
myna Juvikai, sunai ir duk
relė, o ji pati ilga laikų buvo 
kuopos iždininke.

Mylėdama apšvietų ji taip
jau priklausė prie TMD. 17 
kuopos, kur irgi nemažai veikė. 
Neretai kuopa stovėjo ant'mir
ties kranto ir gręsė jai , pa j ri
mas, bet kiekvienų kartų June
vičienė stodavo darban, sujieš
kodavo naujų narių ir kuopų 
vėl atgaivindavo ir padaryčių-

n,,,. , į,,..;,;, . .y,jumDIDELIS BALIUS
Rengia y, , . . ;. w . V .

Dr-stė Šv. Jono Krikštytojaus
Su dovanomis auksinio laikrodėlio vertės1 $25.00

Sukatoj, Lapkričio-Nov.'2$ jjįį 1924
ŠV. JURGIO PARAPIJOS! S V ET.,

' 32nd ir Auburn Avė.
Pradžia 6:30 vaL vale.',

Kviečiame senus ir jaunus ant šio iškilmingo baliaus,, kur galė
sim' linksmai laiką praleisti prie geros muzikos'. . '[c- '"'

\PASARGA. Atsilankiusiems ant šio baliaus ir norihtiems jstoti 
į draugija 4>us priimami veltui. '•’ ■ •

Draugijos narių meldžiu šugrązinti laimėjimo tikietus ir atsilan
kyti ant baliąus. ' Kviečia KOMITETAS.

Rudeninis Balius
, . , x Rengia

SUSIVIENIJIMAS LIET. DRAUGIJŲ 
ANT BRIDGEPORTO

su

LINKSMAS ŠOKIS
su popieriniais pamargini mais. 
Rengiamas

Liet. Raudonos Rožės (Base Bali) Kliubo, Cicero, III.
Atsibus

Subatoj, Lapkričio (Nov,) 22, 1924
LIET. LIUOSYBĖS SV.ET., 19 CT. ir U GAT.

Cicero, III.
Pradžia 8 va!, vak. Muzika J. POCIAUS.

Kviečia KOMITETAS.

Po mėnulio

šiomis dienomis musų mies 
tų apleido5 
žinoma vi 
kultūrinio
JYlnevičienė (l'vieh). 
h em s- gali išrodyt i, 
ketų apgailestauti, 
kolonija sumažėjo

Jos iniciatyva čia kiek laiko 
atgal buvo susitvėrusi Šviesos 
Moterų Draugija, kurios tiks
las buvo šviesti savo nares ir 
traukti prie apšvietus kitas. se
sutes. Draugijos tikslas buvo

(Seka ant 3-čio pusi.)

/?j*r *

NORĖDAMI'
PIRKTI, PARDUOTI ARt MAI- į 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS F 
PAS MUS. TAS JUMS BUS< 

ANT NAUDOS.

S, L FABIONftS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- £
DAVIMO RAŠTUS. | 

Pasekmingai siunčiam pinigus iri
* Parduodam Laivakortes. * '

K. GUGIS
ADVOKATAS**

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

Tel. Central 4411. VU. nuo 9-6
Gyvenimo rietą; 

8323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard ’.81C

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

visiems ' lietuviams 
los darbuotoja ir 
darbo remiėja K. 

Gal tu- 
kad nerei- 
jei musų 

viena mo
terimi. Juk lietuvių moterų mu
sų kolonijoj dar šimtai liko. 
Bet mums tenka jos apgailes
tauti. nes lai buvo ne paprasta 
moteris, o viena iš nedaugelio 
tų, kuri veikė ir kuri padėjo 
sunkią visuomeninio darbo

PIRMOJI AMERIKOJE LIETUVIŲ 
OFICIALĖ DRAMOS STUDIJA

■....... ... ............ 1 ■—■■■ 11 ■ ■■"-r

DIDELIS MASKINIS

m.
tiktai 50c.

Rengia
L. T. K. PARAPIJA 
SAVO SVETAINĖJE,

Subatoj, Lapkričio 22 d., 1924
Pradžia 7 vai. vakare. Jžang

Bus apio 300 namų darbo naujausių dovanų. Gražiausia? apsi- 
rengusėms maskomi.s bus suteiktos dovanos. Visi galėsit praleist 
gražiai vakarą prie geros muzikos. Bus- skanių gėrimų ir užkandžių.

Kviečia KOMITETAS.

J. Vaičkaus Dramos Studija
Beethoven Conservatory of Music 

3259 So. Halsted St. Boulevard 9244.
Ekzaminai įstojimui j Juozo Vaič

kaus Dramos Studiją įvyks? Lapkri
čio (Nov.) 20, 21, 22, 23 ir 24 dd., 8 
vai. vakare Beethoveno Konservato
rijoj. Mokslo pradžia Lapkričio 
(Novetnber) 25 <1. Užbaigusieji Stu
diją gaus diplomus.

Studijos Direktorius J. Vaičkus,
□MnuaMnMtMnMEBfflĖaaMOHnMnMnM

ŪEKAVONES DIENOS SOKIS
Rengiamas

Dr-jos Šv. Petronėlės

Ketverge, Lapkričio-Nov. 27, 1924
MILDOS SVETAINĖJE

3142 So. Halsted Street,
Pradžia 6 vai. vakare^ įžanga 35c. y patai.

imm®D®El®E3W3®E3:

J. VAIČKAUS DRAMOS TEATRAS
Ketvirtadieny,' lapkričio 27 d. 8:00 

vai vak. C. S. P. School Hali Svetai
nėj, 1126-30 "West 18th Street, sta
to K. Gaigalo 4 veiksmų dramą) iš 
Lietuvos valstybės ir kariuomenės kū
rimosi laikų “LAISVĖS KOVOTO
JAI”. Vaidinimui pasibaigus šo
kiai.

Statoj, Lapkričio-Nov. 22 d., 1924
MILDOS SVETAINĖJE,

3142 South Halsted Street.
pradžia 6-tą vai. va. Įžanga '50c. ypatai.

Pelnas skiriamas dėl Chicagos Auditorium Svetainės.
GE RB1A M1 L1 ETŲ V1AI

Kviečiame visus atsilankyti Į šitą Baliii ir praleisti laiką links
mai prie geros muzikos ir su gerais draugais. ir tas jūsų atsilan
kymas padaris daug gero, parems vieną iš prakilniausiu darbų,, kurį 
Draugystės užmanė pastatyti nuosavą namą -y: AiiCntoidinri.k Ir 
dabar užbaigiant statyti namą reikalas mums visiems rėmėjams ir 
draugams ateiti Į Balių . Kviečia KOMITETAS.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS -

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

Vakarąįš ir -nedėlios rytą) 
333^S'o. Halsted St.

• Telef. Y’ards 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:

4601 So. Marshfield Are.
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola '■pinigų" 1 ir 2 morgičiams.

i*-—

OPERETE “BIRUTE”
Dviejų veiksmų melodrama su dainomis iš Keistučio ir Birutės laikų 

Stato scenoje North Sidės Vaikų Dr-jos Bijūnėlio Choras

i’

Nedėlioję, Lapkričio 23,1924
LIUOSYBĖS SVETAINĖJE

14th Street ir 49th Ct., Cicero *
Lošimas prasidės lygiai 7 valandą vakare. Durys atsidarys 5:30 valandą vakare.

šis perstatymas yra vienas iš gražiausių, kokių tik galima surasti Lietuvių literatūroj, čia pamatysite 
gyvuose paveiksluose — Birutę — Palangos mergaitę, apie kurią lietuviai labai daug kalba ir dainuoja; ma
tysite Keistuti, žemaičiui kunigaikštį ir kaip jis pamvlėjo Birutę, beturtę Palangos mergaitę; taipgi pama
tysite senį Vaidilą ir Vaidilutes bedainuojant malonias dainas apie aukurą, ir kitus dalyvius kaip tai kunigą 
Lizdeiką — Kriviri Krivaitį; karžygius tir šienpiuvius; čia jausitės tartum begyveną Keistučio ir Birutės ga
dynėj ir busite užganėdinti. k

Todėl Bijūnėlio Choras drąsiai kviečia ir prašo visuj čia dalyvauti. Po programo — šokiai prie puikios 
P. Sarpallo muzikos. Kviečia BIJŪNĖLIO CHORAS

Didelis ir Linksmas Šokis
ŠIAM SEZONE

Rengia

FEDERACIJA LIETUVIU' KLIUBU
Midway Masonic Temple Svetainėje,

Gllfr^So. Cottage G rovė Avė., Chicago

Nedėliok Nov. 30 d., 1924 m.
Pradžia 7:30 vai. vak.

Tikietas 75c su drabužių padėjimu.

Muzika iš 9 ypatų, po vadovystė E. Jereck.
Pastaba: • Važiuojanti į iš vi^ų miesto 

dalių iki Cottage Grove Avė., Cottage Grove 
Avė. iki 61st Street.

Kviečia visus RENGIMO KOMISIJA

J. P. WAITCHES
Advokatas

. MIESTO OFISAS:
12,3 “N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Randolph 5584 ir 5585
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avcnue, 

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 
popierių. Veda visokius sudus.

* r

ADVOKATAS
11 S, La Šalie St^ Room 2001 

Tel. Randolph 1034 — Va’, nuo 9-F
Vnlrarais

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

Pštnyčios.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. So- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
pęrkant arba parduodant I Aitus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo inorgičiaui 

lengvomis išlygomis.

John Bagdziunas Borden 
Lietuvis Advokatas 

Veda bylas visuose teismuose. Egzami
nuoja abstraktus. Padaro pirkimo ir par- 

* davimo dokumentus ir jgaliojimus. 
7 S. Dearborn St.. Te'. Randolph 3261 
Vakarais: 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 

Telefonas Fposevelt 9090 
Namu telefonai Canal 1667 

---------------- - 
' 1 "1 "*

Tel. Dearborn 9057 *

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS v

Ofisai ridurmieatyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Waahinrton St.

Cor. Washington & Clark

Namų Te!.: Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS J 
Advokatas

29 So. La Šalie St.. Room 530
'lel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted SU Chicago
Tel. Yordi 4681

A. E. STASULANI I
ADVOKATAS !;

77 W. VVashington St. Room 911 I 
Tel. Central 6200 I

Cicero Utarninko vakare į 
1314 S. Cicero At. T.Cicėro 5030 E 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo | 
6-8 ▼. ▼. SUbatoi nuo 1-7 ▼. ▼. I 
3236 S. Halsted SL T.Bod. 6737 fl
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(kobespondencijosĮ
(ląsa nuo 2-ro pusi.)

bet labai sunkus įkuny-

\nsi ir veikusi mirė. Bet ir 
mirdama ta draugija pastatė 
sau puikų ir neužmirštiną pa
ini ūkių, paaukodama $125 Ma- 
rianupolės Realei/ Gimnazijai, 
kad nors ta gimnazija skleistų 
apšvietę Lietuvoje.

Junevičienė taipjau pasižy
mėjo savo darbuote Lietuvių 
dieną 15 m., rinkdama aukas 
Liet. Raudonajam Kryžiui, o 
laidininkų rengiamajame Ame
rikos Lietuvių Seime. Chicago, 
1919 m., ji atstovavo South 
Omaha lietuvius. Savo politiniu 
nusistatymu ji labiau linko 
prie tautininkų, nors kartu ji 
buvo už juos pažangesnė.

South Omahoje Juvikai iš
gyveno 21 melus ir žinodami 
mokslo vertę, leido savo sūnų 
imgšlesnio mokslo siektis ir 
lasis- lapo advokatu. Advoka
tas Junevičius (l'vick) dar
bavosi tarp vietos lietuvių ir 
ypač rūpinosi sustiprinti tarp 
jn vienybę, nors tada lietuvių 
čia buvo <lnr mažas skaičius. 
Dabar advokatauja Detroit.

je—tarp Chicagos lietuvių. Atsi
sveikinant kalbėjo ir pati Katri- 
na Junevičienė, ragindama pasi
likusius nesnausti, bet ir toįiau 
darbuotis, šviestis, šviesti kitus 
ir vienybėje žengt pirmyn. Baig
dama savo kalbą pakvietė paau
koti kiek kas išsigali parėmimui 
Lietuvos progresyvių apšvietos 
įstaigų. Po pasitarimo susirin
kusieji nutarė, kad aukos butų 
renkamos Mariampolės Realei 
Gimnazijai.

Tai puikios aukos. Reikia 
džiaugtis kad So. Om,hhos pa
žangieji lietuviai neužmiršta 
,Lietuvos liaudies ir eina į pagel- 
bą jai aukomis ir gerais darbais.

—A. A. Žalpis.

PADĖKA J. VAIČKAUS 
DRAMOS TEATRO

Aukojo: Po $1 S. Konstanti- 
navičius, K. Junevičienė, A. A. 
Žalpis P. J. Juzeliūnas, J. Diede- 
lis. Po 50c. J. šūkis, V. Paukš
tiene, O. Žalpienė, A. šūkis, B. 
Juzeliunienė, S. Akromas, M. 
Alekas, J. Papeika, T. Zaniaus
kas, P. Klijunienė. Po 30c. P. 
Latvienė. Po 25c. A. Poškus, V. 
Šukienė. Po 20c. J. Lukošius ir 
10c iš šalies prinešta. Viso aukų 
surinkta $12.10. Pinigai įduoti 
pačiai Junevičienei nuvežti i 
Chicago ir perduoti kam skirta.

Spalio 19 d. vakare gi susirin
kus daugeliui svečių su automo
biliais palydėti d. Junevičienę i 
stoti, SLA. 87 kp. finansų sek
retorius J. Papiki užsiminė, k tl 
be surinktų .\Iariam]X)lės Gim
nazijai aukų butų gerai, kad 
tig. Junevičienės atminčiai paau- 
kotmnem kiek ir Lietuvos So
cialdemokratams, kurie sunkiai 
kovoja už Lietuvos liaudies iš- 
liuosavimą ir visomis jiegomis 

A. Junevičiutė išvažiavo j įdirba paskleidimui Lietuvoj ap- 
. Tam pritarė 87 kp. pro- 

A. Poškus ir 
kiti ir bematant pasipylė duos- 
nios aukos dėl Lietuvos Social
demokratų.

Aukojo: $5 V> Junevičius, 
$2.50 A. A. žalpis, $2, J. P. Ju
zeliūnas. Po $1 J. Papikas, K. 
Junevičienė B. Diedelis. Po 50c. 
J. Jenulionis, K. Akromas, A. 
Mačėnas, T. Zaniauskas, P. Kli
junienė, O. Žalpienė, J. Luko
šius, V. Šukienė, A. Poškus. Vi
so aukų surinkta $17. Pinigus 
pasiųsta vietos paštu Lietuvos 
Socialdemokratų Partijai.

Sekantiems asmenims prisi- 
dėjusiems ir parėjusiems rengti 
spektaklius Amerikos lietuvių 
kolonijose:

Nevvark, N. J. Kun. Kelmu
čiai, šlapeliai, Dūdai.

Elizabeth, N. J. Kun. Simo
naičiui, kun. Raščiukui, Visman
tui.

Paterson. N. J. Kun. Petrai
čiui, ir p-lėms Petraity tems.

Brooklyn, N. Y. Kun. Pauliu
kui, Mačiuliai, Montvilai, Valen- 
čiui, Morkui, Dailydžiui, Rupei
kai Skaruliui ir visiems kitiems 
dalyvavusiems tame 
Chorui su vargon. 
Šartvydžiams, 
Ginkui.

Philadelphia, 
cevičiui, kun.
Kauhkiui, Kiseliarns, 
Janulaičiui ir kitiems.

Easton, Pa. Kun. Matulaičiui 
ir gerb. vargonininkei.

Tomaųua, Pa. Kun. Gudaičiui 
ir pa r. vargonininkui.

Pittsburgh, Pa. Kun. Kazė
nui, Medoniui, Cinikams.

Cteveland, Ohio. Kun. Vilku- 
iaičii.i Sadauskiems, Baniui, 
Bartininkui. ir visiems k' :oms 
dalyvavusiems musų spektakly 
ir prisidėjusiems prie surei.ą:- 
no.

Detroit, Mich. Kun. čižaus*- 
kui, Šimoniams, Dauniui, Stan-

Kui, Krištopaičiui, Kubeliunui, 
Kakanauskui, Dambravai, Dau
norui, Bukšaitei, širvaičiams.

Chicago, III. Gerb. d r. Šimkui, 
Menei Rėmėjų Komitetui o ypa
tingai Įgaliotiniams: Gasiunui, 
Krukoniui, dr. Draugeliui ir adv. 
Bračiuliui. Taipvi visiems tiems, 
kurių pavardes per klaidą ar ne
žinojimą teko išleisti nepaminė
jus.

Važinėdami po Amerikos lie
ti’vų kolonijas su musų teatro 
vaidinimais visur iš liet, visuo
menės sutikome didelį nuoširdu
mą, ;ai)iirri/ą’ir giliaus:c< užjuo- 
jautos rnusų 
kiam d‘...ioui. 
mus » u c'dina 
vilties 
čia

kulturii'i .in sun
Tas apsireiškimas 
stiprina ;r duoda 

id mes remdamies pla-
n'uvos visuomenės ptrr- 
}>L- lėksi ne* savo -inkšto ti-

ŠVENTĖMS BE
SIARTINANT!

jos duktė, jauna
... iiiiv v ivnnt iavazacivu jpuivn y 

Chicago mokintis, kadangi čia švietos. 
nėra augštosios mokyklos. Del tokolų raštininkas 
tos priežasties persikėle j Chi
cago gyventi ir jos motinėlė 
K. Junevičienė.

Spalio 18 d. jos draugai, SLA.
87 k p. ir TMD. 17 kp. buvo su
rengę jai išleistuvių vakarėli.

viešai rengiamas ir visi So Oma
ha lietuviai nežinojo apie ji. Va
karėly kalbėjo minėtų draugijų 
valdybų atstovai, apgailestauda
mi, kad netenka darbuotojos ir 
kartu linkėjo jai ir toliau sėk
mingai darbuotis naujoję vieto-

TegiiIJusų Pinigai Uždirba
G14% saugiai

Atdara 
šį vakarų 
iki 8 vai. 

vak.

Investuokite į Pirmų Morgičių Kcal 
Estate Auksinius Bonus pasiūlomos 
šios banko.s. Kalbume lietuviškai. 
Pasimatykit su Mr. (Zaikauskas arha 
Mr. Bagdžiunas. ,

CENTRAL MZZG BANK
1112 West 35th Street, Chicago.

Tūkstančiai yra nusipirkę mu
sų bonus. Nei vienas dar nepra
žudė nei dolerio.

PARANKIOS
VALANDOS

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

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

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

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

Gerui 
tuvių 
r u m u

žinomas bankas tarpe Jie- 
visoje Amerikoje savo stip- 
ir gere patarnavimu.

DIDELIS BANKAS 
ant kampo 

47 St. ir Ashland Avė. 
CHICAGO

spektakly, 
priešaky, 

Lapinskiams,

Pa. Kun. Kan-
Zimbliui, kun.

Jankui,

kslo—sukurti rvolatiri z\men- 
kos T/i tuvių Meno Te aini

Pilni pagarbos ir J kmgi.imc 
mški; me v-siems p • ’de» c 
siems prie to kultūrinio darbo, 
ši'rd i ilgiausios padėkos.

Viso Teat ro vardu, Direktorius
J. Vaičkus.

Dovanos vaikams, dovanos tėvams, dovanos 
draugams — jos daro LINKSMAS KALĖDAS!

Bet tas reiškia pinigai' ir pinigai, o pinigus tu
rėti galima vien iš kalno pradedant ir nuolatai juos 
taupinant.

Patogiausia būdas švenčių reikalams pinigų šu
tau pint yra prisirašant prie

CįnsJmas ^abing# Club,
(Kalėdoms Taupimo Kliubas)

Artimesnioms žinioms 
kreipkitės prie LANGE
LIO 6-to.

' {mokėjimai yra labai 
smulkus, kad net ir vai-

o pasekmes gana gausios.

Universal State Bank
3252 South Halsted Street, 

CHICAGO.

Lietuvon ant

KALĖDŲ
Jei manai važiuoti Lietuvon apsilankyt ar gyvent — 
važiuok su

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

NAUJIENŲ KALĖDINĖ Ekskursija važiuoja didžiau
siu U. S. Laivu

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL

Bivd. 81M
M. Woitkewte>

BANĮ S 
AKUŠERKA 

•'uriu patyrimą, 
’asekmingai pa- 
amauju mote- 
ims prie gimdy- 
w kiekviename 
■ t.sitikime. Tel
ia ypatišką pri- 

'iurėjimą. Duodu 
•atarimus mote 
•ims ir mergi 
oms dykai.

3113 South 
Halsted St.

patar- 
visokio- 

priei

Mis. MIGHN1EVICZ- VIDIMENL
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tei. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi' Pennsyl* 
vanijog ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai 
nauja,
se ligose 
gimdymą, laike 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir ki 
tokiuose reika 
luošo moterim* 
ir merginoms 
kreipkitės o ra
site pngelbą.

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

ir pr>

DR. SERNER. 0, D.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaūdėjimą, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3333 So. Halsted St.

DR; VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

1545 West 47th St. 
Phone Boulevard 7589 

Dr. J. M’^Chrzan
Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 

i plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas.
1046 Mihvaukee Avė., kamp. Noble St. 
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarket 
9149. lies. Keystone 4130.

Phone Pullman 0676
DR. S. SMOLLAR 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėlioj pagal sutartį 
10748 So. Michigan Avė., 

CHICAGO, ILL.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 deiną
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Dr. A. J. KARALIDS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160 
Valandos 

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

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė 
Tei . Lafayette 4146

«DR. HERZMAN-»
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojau, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
L8th St., netoli Morgan St.

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

1 Dienomis: Carai 
’ 3110. Naktj 

Drexel 0950 
Boulevard 4136

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

Telefonai j

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet , 
Telefonas Midway 2889

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.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

Vaikų ir visą chronišką ligą 
Ofisas: 8103 So. Halsted StM Chicago 

arti 81 st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki lt ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių tel ef o nuoki t Proepect 0610

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

Optomotrist
Tel. Boulevard 6487 

4649 So. Anh)and Avė. 
Kampas 47-tos ant 2 

lubų
1801 Blue Island Avė. 
Phone itooaevelt 2025

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo .odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Kay Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Are. ant 

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4204 Archer Are.
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette
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to, kad norėjo patirti, kas konstitucijos pataisą vaikų dar- ra nuodingų gazų arba šiaip pa
dedąs! jo partijoje, arba kad 
norėjo ; surasti argumentų 
savo partijos apgynimui. 
Dėlto dažnai išeidavo taip, 
kad sąjungietis jausdavosi 
esąs kompetentingas disku- 
suoti apie Japonijos sociali-jienų’” sako: 
stus, pirma negu jisai buda-l 
v<> Įgijęs aiškią nuovoką, ku-1 
rioje pasaulio dalyje randa
si Japonija. |

Ko stebėtis, kad šitaip “iš
silavinę” Sąjungos nariai 
priėmė Rusijos bolševizmą 
už tikriausią išganymo 
evangeliją!

Reikia stebėtis tečiaus, 
kad tą aziatiško despotizmo 
ir anarchistinių nesąmonių 
mišinį nesugebėjo atskirti 
nuo socializmo ir tie. Sąjun
gos nariai, kurie buvo įgiję 
šiek-tiek mokslo.

bo klausimu. Pasak jo, mes pa- vojingose jaunam organizmui 
darę neteisingų priekaištų kardi- sąlygose.
nolui, iškraipę “Darb.” mintį, 
pamelavę ir tt. • 

Gerai, pažiūrėsime.
Musų oponentas, padavęs po- gei ir be federales konstitucijos 

rą trumpų ištraukų iš “Naujie- taisymo atskiros valstijos galin
čios sureguliuoti vaikų darbą.

Tai yra arba kraštutinė igno- 
rancija, arba sąmoningas kėsi
nimąsi apgauti savo skaityto
jus. “Darb.” turėtų žinoti, kad 
visame kultūriniame > pasaulyje 
yra keliami reikalavimai apie 
visišką vaikų darbo panaikini
mą, idant vaikai turėtų progos 
lankyti mokyklas, ažuot aukavę 
savo jaunas jėgas pelnagaudoms 
kapitalistams; mažių-mažiausia 
gi ko yra reikalaujama, tai kad 
vaikams bent butų įstatymais 
apribotos darbo valandos. Jei- 

straipsnio, kurį cituoja gu vaikai ne tiktai dirba fabri- 
yra aišku, kad “Naujie- kuose, bet dagi dirba tokį pat il- 

neanano,

Tautų Sąjunga ir Lenkijos tautos
šitokios rųšies įstatymą cituo

ja ir “Darbininkas,” ir jisai ma
no, kad tuo busią įrodyta, jo-

(laiškas iš Ženevos)

ir kamščiu daužė stalą. Ir klau
sytojų širdys didžiais lupesniais 
konkuliavo. Arbitražas, guran
ti jbs, trečiųjų teismas, taika, 
neliečiamybe, nugalėtojų apsau
ga-—klausimai, problemos, tarp
tautiniai pletkai — aiškus daik
tas, visa tai tūkstanteriopai

[Apžvalg
GARSAS” APIE LA FOL- 

LETTTE’Ą.

Vieną gyviausiųjų lietuvių 
organizacijų Chicagoje yra 
Lietuvių Socialistų Jaunuo
menės Lyga, susijungusi, 
taip sakant,, “autonomijos” 
pamatu su L. S. S. Ji turi 
apie 60 narių ir tikisi neuž- 
ilgio tą skaičių pakelti iki 
80 su viršų m. Ji nuolatos ką 
nors rengia: vasaros laiku
— draugiškus išvažiavimus, 
o atėjus šaltesniam sezonui
— lavinimosi susirinkimus, 
vakarėlius, koncertus ir t. t.

Kuomet kitos organizaci
jos vos įstengia atlikti savo

rinkimus, tai L. S. Jaunuo
menės Lygos mitingai yra 
skaitlingai laikomi ir, ma
tyt. jie praeina labai gyvai, 
jeigu į juos ne tiktai senie
ji nariai netingi vaikščioti, 
bet ir nuolatos pribūva nau
jų-

Rašydamas apie rinkinių pa
sekmes, A. Rymo-Kat. Susivie
nymo organas “Garsas,” sako:

“Delko La Follette’as tik a- 
pie penkiatą " milijonų balsų 
tegavo, visiškai yrą aišku. 
Nors jo programa krikščiooiš- 
kiausia už visų kitų partijų 
programų, nors jisai daugiau
sia darbininkams žadėjo, bet 
tie. patys darbininkai, už ku
riuos jis užstoja ir dėl kurių 
dirba, atsisuko prieš jį. Reiš
kia, Amerikos darbo žmonės 
dar tebeina tuo keliu, kuris 
jokiu budu jų neprives prie 
geresnio rytojaus; jie dąr ne
susipratę, neorganizuoti. Ir 
tai dar labai daug metelių pra
eis, kol šios šalies darbininkai 
prasi krapštys sau akis ir pra
regės. šiandie jie dar maža 
domės tekreipia į didžiausius 
žibalo ir kitokius šmugelius. 
Jie neieško išnaudojimo, ma
žų algų, nedarbo ir darbiniu- jau senai turinti toki įstatymą: 
kų skurdo priežasčių, bet tuoj 
pasiduoda savo priešininkų i 
mažinusiems gandams ir bau-, 
ginimams apie blogus laikus 
ir tt.

“La Follettas ne revoliucio-, 
nierius, bet įimtas darbiniu-' 
kų vadas ir jų gynėjas, ku-! 
riuomi darbininkai galėjo pa-1 
sitikėti.”

“Pirmiausia iš /šitų citatų 
iš ‘Naujienų’ paaiški, kad 
‘Naujienos” mislija, kad čio
nai ėjosi apie šios valstijos 
vaikų darbo įstatymą. Bet 
ne taip buvo, čia ėjosi apie Į- 
galiojimą Federalio Kongreso 
išleisti bendrą vaikų darbo į- 
statymo (-ą. “N.” Red.), pri
valomo (-ą. “N.” Red.) vi
soms valstijoms.”
Bet šitas “Darb.” argumentas 

yra visai neteisingas. Iš “Nau
jienų” 
“Darb 
nos” nemano, jogei Massachu- gą laiką, kaip suaugę darbiniii- 
šetts valstijoje buvę šį kartą kai, tai šitokia padėtis ir yra 
balsuojama apie valstijos vaikų vadinama “vaikų vergija,” apie 
darbo įstatymą. .Straipsnyje aiš- kurią m,es kalbėjome savo 
kiai pasakyta, kad balsavimas straipsnyje.
ėjo apie šalies konstitucijos pa- ‘ O “Darbininkas” mums paki; 
taisos patvirtinimą. Visi žmo- ša Įstatymą apie nepilnamečių 
nes, kurie bent skaito laĮkraš- sveikatos ! prižiurejimą Mas
čius, žino, kad tokia konstituci- sachusetts valstijoje. Bet juk 
jos pataisa (19-as amendmen- net senovės vergijos laikais pu
tas) yra priimtas Jungtinių nai dažnai rūpindavosi, kad jų 

(Valstijų kongrese ir kad dabai’ vergai nebūtų, pirm laiko nukan- 
eina klausimas apie tai, ar pa
kankamas skaičius valstijų pa
tvirtins ją, ar ne. Ir kiekvienas 
gali tiek išmanyti, kad, jeigu 
konstitucijos pataisa . gaus pa
tvirtinimą ir įeis į galią, tai ji 
bus pamatas visos šalies, o ne 
vienos valstijos įstatymams.

Vadinasi, apie ką “Naujienos” 
kalbėjo, yra visai aišku.

Dabar antras “Darb.” argu
mentas. Jisai sako, kad kardi
nolo O’Connell’o pasipriešini
mas konstitucijos pataisai apie 
vaikų darbą visai nereiškęs, jo
gei kardinolas esąs priešingas 
tam, kad vaikų darbą reguliuo
tų arba draustų atskiros valsti
jos. Bostono dvasiški jos vadas, 
girdi, nenorįs tiktai to, kad įsta
tymus tame reikale darytų fe- 
deralis kongresas; bet prieš at
skirų valstijų Įstatymus apie 
vaikų darbą jisai neturįs nieko, 
štai ir Massachusetts valstija

kinarni darbe! Šiąndie-^i Ame
rikoje atskiros valstijos užlaiko 
tam tikras įstaigas net gyvulių 
sveikatos prižiūrėjimui!

Taigi, ar tiktai šitokią “apsau
gą” darbininkų vaikams pripar 
žįsta kardinolas10’Connell ?

Tarptautinių darbo žinly 
-sutrauka

tu. S. Jaunuomenės Lygo
je jaučiama panaši gyvumo 
dvasia, kaip kitąsyk buvo 
Lietuvių Socialistų Sąjungo
je, kol ją nesudemoralizavo rie kovoja prieš katalikus, 
ir nesudraskė bolševizmas.
Lygiečiai mėgsta susieit,

“Garsas” šitaip palankiai atsi
liepia apie La Eollette’ą tur-but 
daugiausia dėlto, kad pastarasis 
viešai pasmerkė ku-kluksus, ku- i

įvairius klausimus ir mėgsta 
veikt. Bet kai kuriais žvilg
sniais jie skiriasi nuo senų
jų sąjungiečių.

Socialistų Sąjunga, kurią 
sudraskė bolševikai, susidė
jo kuone išimtinai iš ateivių, 
o socialistinės jaunuomenės 
Lygoje randasi žymus nuo
šimtis čia gimusių jaunuo
lių ir merginų. Jie todėl, su
prantama, yra daug labiaus

vertimo sąlygų.

t lauš apsišvietę. Jie yra lan
kę mokyklas ir jiems, ačiū 
kalbos žinojimui, yra priei
namos įvairios progos toli
mesniam lavinimuisi.

Daugelis musų senųjų są- 
jungiečių buvo vos “praši
lk r apštę akis”. Ir apavietą 
juos traukė prie savęs nė 
tiek savo bendru turiniu, 
kiek tuo, kas iš jos galima 
panaudoti partijos tikslams.

BRAZILIJA: Agrikulturistai 
iš Bahia kakao apielinkės, maty
dami, kad daugelis jų darbinin
kų keliauja į kitas Brazilijos da
lis, pasiuntė prašymą darbda
viams pagerinti darbo padėjimą 
ir pakdlti darbiniKkų algas.

DANIJA; Bedarbė. —iRugsė- 
jo mėn. bedarbė Danijoj, ypatin
gai tarp audėjų, dailydų, uostų 
darbininkų ir pagelbininkų, da- 
siekė 15,495.

INDIJA: Vaikai samdyti. — 
Pereitais metais 1.498 vaikai pa
samdyti Bombay mieste, kas yra 
mažiausias rekordas dėl 23 me
tų. šiais metais skaitlinė maže
sne — 903. Visur matyt sumar 
žėjimas 28 nuoš. per pereitus 
dviejus metus.

ITALIJA: Gyventojų skaičius.

“Tas įstatymas yra gan aš
trus. Sulyg tuo įstatymu vai
kas nuo 14 iki 16 m. amžiaus, 
norįs uždarbiauti, privalo iš 
valstijos nuskirto daktaro 
gauti ‘certificate of physical 
fitness.’ Gi State Board of Į— Paprastai rokuota, kad kas- 
Healt (t. y. sveikatos departa meį Italijos gyventojų skaičius 
mentas. “N.” Red.) ištiria 
vietas, kurios tinka tokiems 
vaikams dirbti be jų sveikatai 
pavojaus. Už įstatymo lau
žymą yra $200 bausmės.”

Mes stebimės, kaip tas S. Bos
tono laikraštis gali mėgint ši-,

Katalikų Susivienymo orga- taip dumti žmonėm^ akis! 
nas labai teisingai sako, 
dauguma / 
tebeina tuo keliu, 
būdu neprives jų prie 
rytojaus. Tas “kelias, 
jis eina, tai — balsavimas už- 
kapitalistų partijas — republi- 
konus ir demokratus.

Vienok pats “Garsas” pir- 
miaus juk toms partijoms nuo
latos' pritardavo. Už tai, kad 
jisai dabar pakeitė savo nuo
monę, mes, žinoma anaiptol jo 
nesmerkiame. Atvirkščiai, ši
tame fakte mes matome labai

auga 400,000. Pasiremiant tuom, 
karalystės gyventojų skaičius 
birželio 30, 1924 m. yra 41,000,- 
000 gyventojų.

MEXIC0: Pasiūlytos permai
nos darbo Įstatyme. — Sulyg 
Torreon presos dėl legislaturos 
svarstymo iniestvaldystčs legali- 
škas patarėjas sutaisė kažkuriaskad Pirmiausia, nejaugi jisai nori

Amerikos darbininkų įtikrinti savo skaitytojus, kad bi permainas darbo įstatyme Coa- 
kuris jokiu kuri atskira valstija galėtų jsta- . .. Tos permainos liečia ar- 

geresnio tymišku keliu uždrausti arba ap- 6itracijos bordus ir pagreitintų 
’ kuriuo, riboti vaikų darbą, kuomet to- užbaigimą darbo nesusiprati- 

kio uždraudimo arba apribojimo mus,, kuriuos tas bordas turi is- 
nėra federalėJe konstitucijoje? tyrinėti.
Nejaugi “Darbininkas” nežino, I Mašinų ir liejinyčių 
kad, jeigu kuri valstija išleistų kams stoka darbininkų, 
tokios rųšies Įstatymą, tai jisai \ - -
tuojaus butų teismų pripažintas rikus ir ieško darbų su geležiu

. Dauge
lis darbininkų pameta tuos fab-

Jeigu net katalikų laikraš
čiai, kurie yra griežtai nusista
tę prieš socialistus, pritaria to
kiam radikaliam veikėjui, kaip 
La Follette’as, tai reiškia, kad 
daugelis katalikų nėra taip re
akcingi, kaip apie juos papras
tai manoma. Laikraštis juk, ži
noma, daugiaus-mažiaus išreiš
kia savo skaitytojų nuomones. 
Įsikūrus Darbo Partijai Ameri
koje, musų katalikų darbininkų 
masės jai simpatizuotų.

“nekonstitucingu?”
Minėtasai konstitucijos amen- 

dmentas juk dėlto ir buvo su
manytas, kad davus galimybės ir 
kongresui ir atskiroms valsti
joms leisti įstatymus apie vaikų 
darbą. Kol konstitucija nepa
taisyta, tokie įstatymai, jeigu 
ir butų leidžiami, paliktų be ver
tės.

Prie dabartinės padėties dau
giausia, kas yra galima padaryti 
šitoje srityje, tai tiktai Įvesti

keliais kur gauna aukštesnes al
gas.

• NIDERLAND1JA: 
nis padėjimas geresnis, 
gerėjimas pramoninio padėjimo 
baigia bedarbę ir šeimynų emi
graciją į Belgiją, Franci ją ir ki-

Pranioni 
, — Pa

PATIKRINIMAS NATŪRALI
ZACIJOS DEL IMIGRACIJOS.

VAIKŲ D AURAS IR 
i j ĮSTATYMAI. '

Sulig naujo Imigracijos Akto 
iš gegužės 26, 1924, Naturaliza- 

šiokius-tokius pagerinimus, pa- cijos Biuras turi patikrinti visų 
siremiant sveikatos, moralybes žmonių, kurie reikalauja imigra- 
arba panašios rųšies reikalavi- cijos vizą, naturajizėtcijos stovį. 

Tūkstančiai tokių pražymų gau
ti. šiame biure nuo liepos .!•, 1924, 
ir natų rali žaci jos patikrintos, 
J Nhturalijjąęijos ' h patįki’Mtos 
nuo kopijų ir peticijų,“ kurtos 
randasi Biure. Teismų raštinin
kai ir natūralizacijos oficieriaį

mais. Nepilnamečiams, pav. y- 
ra draudžiama rūkyti; tuo pasi
remdama, valstijos legislatura 
gali uždraus Ii vaikąms įcĮĮiįbtį ci- 
įgarų krautuvėse arba tabako 
* dirbtuvėse. Valstija, rupinda- 

ėmė masi savo piliečių sveikata, galiS. Bostono “Darbininkas 
net plūstis dėlto, kad mes nuro- taip pat išleisti įstatymus apie turi laikas nuo laiko siųsti kopi- 
dėme, jogei kardinolas O’Con- tai, kad vaikam^ butų draudžia- jas ir peticijas Natūralizacijos 

sumanytąją ma dirbti tokiose vietose, kur y- Biurui VVasliingtone.neit kovojo prie:

*
1. Nežinau, ai- pataikysiu.
Iš tikro, nežinau ar pataiky

siu jūsų skoniui. Nes, .kiek ga
lima spręsti iš Kauno lietuviškų 
laikraščių ir nagrinėjamų tonų, 
Lietuvos visuomenė šiuo tarpu 
yra susirupinusi ypatingais rei
kalais. . Laikraščiuose daugiau
sia vietos pavedama tokiems 
klausimams, kaip Kinų karo 
perspektyvos, ar Dr. Va Pei Fu 
nusičiaudės, ar Tšang So Linas 
sprogs, kaip kunigai pamokslus 
turi sakyti: kononiškai ar gyve
nimiškai, ar politinėms parti
joms naudinga dirbti valstybi
nis darbas ar ne ir tt%

Deja, mums, toliau nuo Lietu
vos sienų gyvenantiems lietu
viams, visi jums £ie taip svar
bus klausimai yra nepasiekiami 
ir nesuprantami: mes jatf tokie ,,.. . _ , _ . v ,. . .. , ....itaip atsalto, kad nors į sulinį sti, kurie nori esamos ■ padėties 

lįsk. žijnia, franeuzų ironiją: Irevizijos šiam iškilmingam kon- 
kalba švelniai, gražiai, bet kai certui netinka. Tai parodė, kad 
.pasako, tai širdį tarytum perdu- ir elgimąsi^'su Lietuvos byla, 
ji'ia. Viktor Basch visų pirma Lietuva nėra laimėtojų, paten- 
.kiek lenkais pasijuokia, kad jię kmĮįųjų tarpe, ji turi bylą su 
įtarė franeuzus dirbant komuni*(lenkais, ji ne tik nenori esamos 
zmo naudai: O antra dar smar- padėties konservavimo, bet dar 

me- reikalauja Ambasadorių Konfe- 
ka- rencijos nusprendimo revizijos, 

.įėjimuose esąt gavę iš lenkų šal- ji įneša-disonanso gaidų į laimė- 
h. ™------------ tojų sutartinę. Seniau Lietuvos

Tautų 
visuo- 

didžiųjų 
valstybių atstovai. Šiemet jų 
neįėjo nė vienas, vadinasi, jiems 
nerupi:^inokitė. Išrinktos j pa- 
komisiją tokios valstybės, kurios 
elgiasi, Ttapi antai latviai, taip 
pat klasiškai, kaip ir tas Pi lipas 
iš kanapių, kuris norėjo ir i dan
gų lipti, ir su velniu nesupikti...

(kams taip tepatiko, kiek patinka | Esant tokiai padėčiai, tokiam 
upui Lenkijos mielai globojamų 
tautų atstovams daibo pi'rspek- 
tyvos susidarė liūdnos. Tai ne
truko ir faktais pasitikrinti. Vi
sų pirma lenkai komitetą ir de
legacijas apsupo šnipų gauja, 
kuriems vadovavo Lietuvos 
brangus pilietis Garliaviškis 
dvarininkas Gavroiiskis, kurio 
pareiga buvo ir komiteto su tau
tų delegacijų darbus sekti, ir 
skleisti paskalas, kad komitetas 
ir delegacijos yia bolševikų pa
siųsta ir jų naudai veikia, ži
noma, lenkai netruko suuostyti 
apie komiteto ir delegacijų dar
bus bei planus. 4r šit vieną gra
žią dieną, kai Tautų Sąjung. 
posėdžiuos graikai buvo iškėlę 
armėnų klausimą, lenkų atsto
vas Skrzynskis paprašo balso ir 
pasako prakalbą tautinių mažu
mų reikalu Lenkijoje. Jis labai 
gražiai kalbėjo. Džiaugės, kad 
Tautų Sąjunga rūpinasi slėgia- 

(mų tautinių mažumų reikalais, 
džiaugės, kad Lenkijos tautinės 
mhžumjos esančios labai paten
kintos savo padėtim, kaip virti
niai puode džiaugės, kad Lenki
ja padariusi tautinėms mažu
moms daugiau, negu pasižadėju
si, ir siūlė kitoms valstybėms 
pasiekti Lenkijos pavyzdžiu. 
Klausės Tautų Sąjungos nariai, 
klausės jo kalbos ir niekaip su
prasti negalėjo, kuriam galui jis 
čia. kalba. Tačiau ant rytojaus 
jie gavo Lenkijos prislėgtų tau
tų memorandumą, ir tik tuomet 
suprato, kad Skrzynskio kalba 
buvo atsakymas avansu -i tą me
morandumą... O tuo tarpu sku
biai buvo išreikalautas iš Kau
no lenkų skundas, kad Lietuvos 
valdžia juos smaugianti, net dū
šia braška!...
i (Bus daugiau)

po pirmajam protestą pasirašu-
siam. Tame laiške p. Thugutt ■ , ..... .. ..................... ....
franeuzų darbuotojus smarkiai svarbiau, negu keliolikos lenkų 
Įiudpai bara: esą tokias žinias (prislėgtųjų skaudi aimana!
apie Lenkiją leisti rupi tiktai | MacDonaldo, Herriot’o iškil 
bolševikams, nes jie barbarai, ir mingas pasirodymas sužavėjo, 
kultūros neprieteliai. O jei bol- užburė, užiiuliavo. Visiems ki- 
ševikų pramanytas žinias skel- tiems teko
bia Francuzijos gerieji vyrai, tai šeinakaterinkos vaidmeniu iškil- 
<ar nereiškia, kad jie bolševikams mingam giedojimui, pritariant... 
Jarnauja?! Tai vienas dalykas. Svarstomas tarptautinio teis- 
įO antra — tai visos paskelbtos nio, arbitražo, nusiginklavimo, 
žinios apie padėtį Lenkijos kalė-'apsaugos klausimus. Ir šioj su
kimuose esančios pramanytos, tarti nė j svarbiausi giesmininkai 
prancūzai esą suklaidinti, jų ge- lyra tie, kurie per karą laimėjo, 
iiieji norai esą negražiai išnau- kurie iš kito šio’to paragavo, kil
noti. Ir tt. ' ' ;rie esamąja padėtimi vra naten-

pasitenkinti tiktai

;rie esamąja padėtimi yra paten-
Atsako Thugutt’ui vienas pro- kinti, kuriems rupi išlaikyti vi- 

ieštą pasirašiusių, Sorbonue’os sa, ką gavo, žodžiu sakant 
profesorius Victor Basch, dabar- patenkintų laimėtojų rupestin- 
tinio Francuzijos valdžios oficio- gas koncertas. Aiškus daiktas, 
zo “L’Ere Nouvelle” skiltyse. Ir visi tie, kurie jaučiasi nuskriau- 

į šulinį sti, kurie nori esamos - padėties

kesnę ir^iįąJ jie visą

jtini.ti, net iš paties Thugutt’o: 
Ją jjems' suteikė Lenkų seimo 
,Thųg;Utt<o frakcijos narys Anta- 
įnag Kordovskis (Antoine Koi- 
iHdVški) ir buvęs ministeris 
Smirnovskis — žmogaus Teisių 
Ligos Lenkijoje prezidentas! Ir 
be to dar Viktor Basch lenkams 
pasako visą pamokslą, kaip rei
kia valstybė tvarkyti.

i Visa ši procedūra, protestas ir 
! Victor Bascli’b straipsniai len-

išuniui botagas. Todėl visai su
prantama, kad susidarius šito
kiam u pu i, nežymus Paryžiuj i-

atsilikėliai.
ŠĮ laiką mus jaudino kięk ki

toks klausimas, kuriuo gal būt 
lie pro šalį ir'jumę kiek pasitei
rauti. -

. Gražiojoj Ženevoj posėdžiavo 
dabdy gražesnė įstaiga — Tau
tų Sąjunga. Sulėkė j ją ir di
delį, ir ;maži,. ir balti, ir geltoni 
iš Visų pasaulio galų^ it iškilmin
gai taręs, kaip skriaudėjus nuo 
nuskriaustųjų apsaugojus, — 
tfu, tai yia kaip nuskriaustuo- 
sius su skriaudėjais supainiojus 
ar sutaikius — jau nebežinau,

Ten buvo atvažiavę ir Trenku 
.— tų moderniškųjų ricierių — 
mielai globojamų tautų atstovai 
i— Vilnijos lietuviai-, gudai, uk- 
lainiečiai. Man tik rupi šį kar
tą, kaip Ženevoje šitie vyrai vie
šėjo, ką jie darė, kaip juos vai
šino, ir kas iš to išėjo.

II. Linksmajame Paryžiuje, .z
Prieš važiuodami i Paryžių,

lenkų mielai globojamų tautų ‘sikurdinęs prispaustųjų tautų 
atstovai Paryžiuj įsisteigė savo komitetėlis (tais laikais susida- 
įstaigėlę “Lenkų Prispaustųjų ręs), paveikė lenkus taip, kaip 
Tautų (Ukrainiečių, Gudų, Lie-(veikia raudonas skarmalas įer- 
tuyių) Komiteto vardu. Išsirin- zintų bulių. Lenkai apsupo ko
ko pirmininką,, išsirinko sekre
torių — ir pradėjo prispaustą- kiekvienas komiteto žingsnis bu- 
.sias tautas atstovauti. Visa bu
tų buvę gerai, to komiteto esi-
|m:o gal net ir Ifenkai nebūtų pa-lčiau komitetas veikiai išleidžia 
(stebėję, kad nevienas mažiukas knygelę vardu: “Už Lenkijos 
jtariant, tautinis skandaliukas, prispaustųjų tautų laisvę.” Te
atsitikęs prieš susidarysiant ko- j e knygelėje paduotas pirmasai 
:mitetui.
> Dar šiais metais buvo tokie ’ tutt’o laiško santrauka, Victor 
laikai, kada ir Herriot’as dar ne-įBasch’o atsakymas, ir komiteto 
buvo ministeris, ir Painleve dai atsišaukimas į civilizuotą pasau- 
nebuvo franeuzų parlamento pir- lį, kuriame prostestuojama prieš 
mininkas. Šitie vyrai, susitarę 
su kitais, į juos panašiais, išpiš- 
kino franeuzų spaudoj didi pro
testą prieš lenkus, prieš jų bal
tąjį terorą. Ir pasirašė protes

Lenkai apsupo ko
miteto narius visa eile šnipų,

vo sekamas, kiekvieną jo žygį 
lydėjo lenkų kontrataką. Ta-

[franeuzų vyrų protestas, Thu-

Tai parode, kad

tojų sutartinę.
byla būdavo svarstoma 
Sąjungos pakomisijo.se, 
met įeidavo Europos

lenkų darbus tų tautų gyvena
mose teritorijose, reikalaujama, 
kad butų neužduotas Ambasado
rių Konferencijos nusprendi-; 
mas, priskiriantis tų tautų gyve-į 

tą ir Romain Rolland, ir Leon namas teritorijas lenkams, pra- 
Blum, ir Paul-Bdnconr, ir So-jšoma paramps kovoj su lenkų 
vėrinė, ir Vfctor Basch, ir Au- jungu ir tt.
lard ir Prful Reboux, ir daugybe I Komitetas išleido knygelę ir 

išplatino. To lenkams jau bu
vo perdaug! Jie su savo šnipų 
organizacijos pagalba ėmė skel
bti, kad visa tai esą bolševikų 
darbas, kad ir patsai Komitetas 
dirbąs už bolševikų pinigus. Ne

kitų vyrų, kuriuos buvo pratę 
mylėti ir gerbti ne tik Fraiicuzi- 
ja, bet ir užsienis. Ir tame pro
teste jie tikina, kad Lenkijos ka
lėjimai yra pilni politinių nusi
kaltėlių, o tokiais nusikaltėliais
esą lietuviai, gudai ir ųkraime* žinia, kuo visa tai butų pasibai 
čiai ir kad tie nusikaltėliai esą gę, jeigu ne Tautų Sąjungos po 
baisiai kankinami ir plėšriai žu-Į sėdžiai Ženevoje, 
domi.
ja tokius daiktus parašyti! Jei- plačiai lenkų propaganda, kad 
gu tokį dalyką butų parašę vo
kiečiai butų viskas tvarkoj, aiš- Įdaras, buvo išvystyta, 
ku: vokiečiai kitaip rašyti nemo 
ka. Jeigu butų parašę anglai— 
butų dar puse bėdos: žinia, ang
lai — pirklių tauta. Nei jie is 
teringos lenkų tautos dvasią su- įtor.) buvo kelias dienae trukdęs

....... _____________ -________kur rengėsi
Ir galas jiems papainio- Komitetas apsilankyti. Kiek

Įtas komitetas —. bolševikų pa
liudija, 

kad ir šis faktas, šveicarų Kon
sulas Paryžiuj, Ukrainiečiams 

’prof. Lozinskiui ir Petruševičiui 
(.Komiteto Pienininkas ir sekre-

IAI UAgVO piA" .VV4

prato, nei yra vilties, kad jie ka- |vizas Įvažiuoti į Šveicariją. Atsi- 
’ ‘ ----- ! Bet jei to-Limenau!, kad įvažiuoti į šveicart-

įją visuomet lengvai galėjo be
veik kiekvienas, tai šioks ne no
rėjimas šį kartą duoti vizą — 
labai reikšmingas faktas! Va
duojančiam į Šveicariją Komi
tetui tai buvo perspėjimas — ir 
•busimojo darbo ženklas.

III. Gražiojoj Ženevoj.

l\ai komitetas,; o draugę ii at
jos iš 

(Vilnijos, Gudijos ir Rytų Galici
jos atvyko* į Ženevą, tenai jau 
tarptautinė košė virte virė.

Ja nory ją suprąt>!
kius daiktus rašo goresnieji, įžy^ 
mesnieji Francuzijoje darbuoto
jai tai jau skandalas! čia tra
dicinė prietelystė, čia amžinosios 
simpatijos, čia politinės, karo 
sutartys, čia bendra valstybės 
iždinė, Jnors Indeliai tik vienų 
franeuzų, — ir tokį daiktą pa
daryti !

f Smarkusis ^narki^io^ lenkiš-? 
kos dembkratijos* ' v^raš ‘ ponas 
Thugutt (nors vokiška, bet 
kraujas netrefnas) labai susi
graudeno. Jo dideliai demokra
tinė širdis suvii*pejo, in-jis para- Į Aukštos padėties smarkus vy- 

•šė atvirą laišką p. Paihlevė kai- irai kalbėjo sieksnines prakalbas
> f l ■ ** *

l\ai komiteVas,, o draugę 
Miros tų tautą' delegacij

GULBRANSEN

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Registruojanti Pianui 
Išgirsk ir pamatyk musų 

krautuvėje.

i

pakomisijo.se


NAUJIENOS, CHėagS, UI.'

Daugiau negu 100,000 
GULBRANSENU!

pni.BRANSEN
The Hegistering Piano

Mylimas muzikalis instrumentas randasi daugiau negu šim
tą tūkstančių Amerikos namuose!

— su juo labai lengva groti — antras daly-
Jo tonas,

— pirmiausiai
kas — todėl, kad Gulbransen labai gražus pianas 
gerumas, subudayojimas yra puikus — jis yra geriausias instru
mentas ir geriausiai padarytas pianas, kokį jųy galite gauti iš 
kitų išdirbisčių. ’ \

“Jis bus geras ilgam vartojimui’’. Pirmutinis' Gulbransen 
tžik-; pianas <Itii' yra geras vjirto j i r*i vi i. vižtelcssiu p>i-

nigij nusipirkimui jo?” Gulbransen turi--keturis macelius labai 
pigiomis kainomis. Jie yra padaryti iš geriausio1 lųateriolo, 
labai xlidelė atyda yar kreipiama Į padirbimą, labai geto 'tono, 
kaina $700. Pasirinkite koks jums patinka. ' ' ' • .

2 metai išmokėjimui ', 
Keturi modeliai—Nacionaliai apkainiioti

$450 - $530 - $615 - $700
JOS. F. BUDRIK

3343 South Halsted Street, Chicago.

Wolf's Furniture House
4524-26 So. Ashland Avė.

GERAI ŽINOMA VVOLl ’S EURNITURE HOUSE ir nfatrasų dirbtu
vė, pirmiau mes buvome 1500 W. 17 St., kampas Laflin St., mes dabar 
esame kitoj vietoj. Mes suteikiame jums gerinusį patarnavimą ir go
riausi inaterijolą, išdirbystės kainomis, 
kus jums/ tokį pat patarnavimą.

Mes esame čionai, kad šutei-

zinė sveikata kūdikystėje yra 
geriausia pamatas sveikoms mo
teries. Tai-turtas, kuriuomi ga
lima didžiuotis. Turint sveikatų, 
galima drąsiai žengti prie daly- 
vuino pasaulio darbuose. Su 
sveikata motinystė yra pasitikė
ti na ateities viltis.

Tautos ateitis priklauso daug 
nuo vaikų, šios dienos vyrai ir 
moterys gali spręsti, kokie bus 
vyrai ir moterys, kurie sudarys 
rytojaus pasaulį. Moteris gali, 
užsilaikydama sveika ir susi
jungdama savo gyvenimą su 
vyru, kuris yra fiziniai sveikas, 
duoti savo vaikams pilną svei
kata.

Moteris sudaro namus. Ji gali 
spręsti, ar jos namai tiktai vie
ta, kur žmonės Valgo ir miega, 
ir vieta, kur jos šeimyna ir drau- 

šiandien simbolizuoja dvidešim- gai randa nuraminimą, kvėpavi- 
tojo amžiaus moterį, norinčią, mą ir simpatiją. Tikra moteris 
imti dalyvumą pasaulio darbu©- dalinasi su vyru • atsakomybė

mis, ir priduoda daug gero savo 
vaikams ir visuomenei. Jos vy- 

; ras ir vaikai' ją myli, ir pri- 
gelbsti jai su malonumu.

t Amerikai vystantis, moterys 
lošė labai tsvat'Oią 'rolę. Tris šlai
tai metų atgal, kuomet žmonės 

.pradėjo didesniais skaičiais vyk
ti Amerikon, moteris palaike 

. . , jų viltis. Dalinosi su vyrais, 
į visais jų pavojais, Laike’ Nahii- 
jnio Karo, šiaurės ir Pietų /na
muose, , ligonbučiuose . ir karo 
laukuose, moterys ėmė dalyvu
mą rimtai ir drąsiai.

šiandien proga moterims vys^ 
tytis ir jų gabumais prigelbėti 
tverti geresni pasauli yra daug 
didesne neg kad buvo. Pirmu 
syk visi gyvenimo keliai joms 
atdari. Jos dabar liuosos išsi
rinkti rolę, kurią loš pasaulinia
me darbe. Nežiūrint kokia rolė 

. tai butų, sveikata reikalinga. 
Jungtinių Valstybių Viešos Svei

katos Biuras, Washingtone, 
(yra išleidęs šešiolikos puslapių 
brošiūrėlę užvardintą 
Linksmos Moterys 
1 lappy Womanhood). 
šiureię galima gauti 1 
reikalavus iš to Biuro.

Motinos ir dukterys Įvairios Lietuvos žinios
Franci joj ir nekurtose kitose 

pasaulio šalyse stovi narsios 
Prancūzų moters Joanos iš Ar- 
ko. ši prasta mergaitė, susiju
dinus savo tautiečių nelaimėmis, 
pagelbėjo išliuosuoti juos nuo 
svetimo jungo, šiandien ji nė
ra skaitoma vientik savo šalies 
išgelbėtoja, šiandien Joana re
prezentuoja rnbterį, turinčia re
gėjimą; moterį,, kuri ieško at
likti savo darbų, kad pagerinus 
pasaulį. Kur tik jos stovyla 
randasi, ji visuomet žiuri pir
myn, iš jos akių šviečia tiks
las, ir jos veidas parodo didelio 
atsiekime norų. Nors ir duktė 
penkioliktojo amžiaus karu ap
sunkintos Francijos, vienok ji

Leidžiama išvežti selenas ir 
sėmenų išspaudas. Už išvežamas 
iš Lietuvos kvietines selenas nu
statyta 6 litai už 100 kilogramų 
ir linų išspaudų—14 litų už tokį 
pat svorį. , . ;

Muitai įvežamiems maisto 
produktams. Kai kurie pirkliai, 
supirkfnMami iš ūkininkų grū
dus, skleidžia gandų, kai įve
žamieji tolintai grūdam panai
kinti ir tuo budu numuša kai
nas. Visa tai melas. Muitai nė
ra panaikįntv

Lietuvos eksportas ir impor
tas. Rugsėjo menesį prekybos 
balansas siekė 34.925.500 litų, 
iš kurių 19,100,200 litų tenka 
eksportui ir 14.025.300 litų im
portui. Tokiu budu eksportas 
viršija importą 4.174.900 litu.

{Iš. “T-to”]

Visos tos moterys, (kurios no-į 
ri būti naudingomis) ir tegul ne-1 
siranda ne viena kuri nenorėtų 
turi pirmiausiai užsitikriti sau 
gerą sveikatą. L&e jos 'viskąfe 
kita butų veltui, šiandien, dar 
prie visų šeimyninių pareigų, 
atdaros duris į dirbtuves ir ofi
sus. Yra daug dirvų, 
moterys gali kompetuoti su vy
rais, ir tas tiktai galima, jei tu
ri sveikata, tvirtų kūnų ir svei
ka protų. Nežiūrint kiek prity
rimo nebūtų, tas prityrimas te
turi mažai vertęs-, jei jis nestovi 
ant geros sveikatos pamlato. ■

Gera sveikata yra daug svar
besnė motinystės žvilgsniu,- Ne
kurtose karu išteriotose Euro
pos šalyse, daugiau neg pusę 
vaikų, kurie gema, miršta pir
muose amžiaus metuose. Tūks
tančiai kitų pradeda gyventi 
sunkiose aplinkybėse, , vientik rį 
dėlto, kad motinos sveikata su-! 
naikinta valgio neturėjimu, per-' 
vargimu ir persidirbimu, taip 
kad j’i negali savo mažyčiui duo
ti tinkamo maisto. Sveika ir 
linksma motinyste priklauso la
bai daug ant sveikų moterų. Fi-i

“Sveikos, 
(Health y,

-r

Kaipo perstatymui savęs, mes 
duosime jums 15 svarų vatini 
matlasą, vertes $10, šiame i 

pardavime tiktai

r

veltui pa-,

$5.48

■

3348

3301

G ar sinki t ės “Naujienose
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ifeta Bohemian Blend
:-A.

O w

k$>

dėl daugelio jo vartotoju, 
kitę jį.

r

• ’i

1718 S*. Halsted SI.
Roosevelt 8748
P. Knaber

S. Morgan St. Blvd. 3162
K. Be i Barauskas

Emerald Avė. Blyd. 4865
John Gaubus

S. Halsted St. Blvd. 7258 M

ct

Ateikite ir persitikrinkite patys

WOLF'S FURNITURE HOUSE
4524-26 So. Ashland Avė.

Tel Boulevard 1321

f rH 1

y

Tie Gražus Stiklai 
DUODAMA 
DYKAI

už vieną tuziną 
lebelių nuo

Pilniausias Užganė 
dinimas

Musų vienatinis procesas išdirbinio, 
apsaugotas su patentu, suteikia 
WENNERSTEN’S Bohemian Blend 
GERESNĮ SKONĮ ir galima jį LENG
VIAU PADARYTI už hile vieną kitų 
prrenginių. Daugiausiai darbo dėl 
jūsų yra attekama musų išdirbystėj. 
Daugiau kaip 28 metus VVENNERS- 
TEN’S teikia pilniausj užganėdinimą 

Pabandy-

*ENNERST|H5

S tėvo M. Kuiuchaks ’ 
3551 S. Halsted St. Blvd. 3856

J. Ferovvich 
4501 S. Talman Avė. Laf. 7431

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47th St. Laf. 1104

Jonas Schultsas r 
3320 S. Halsted St. Blvd. 1490

Jei Dar Neįdėjo! Apšildymo 
į Savo Namą, Jus Dar Turite 
Laiko šią žiemą nes Dar Yra 

Nešalta
Mes dar turime didelį staką Boilerių ir Radiatorių, kuriuos mes 
galime jums greitai dastatyti. Pašaukite mumis telefonu arba atei
kite į musų ofisą, mes maloniai suteiksime jums apskaitliavimų dėl 
jusų namų apšildymo reikmenų dykai.

Musų ekspertas inžinierius atsisės su jumis ir nurodys jums, kaip jus galite būti savo namų
steamfitter’s. Jei jus mokate vartoti bile kokį instrumentą, jus lengvai galite atlikti jūsų 
darbą lengvai, ARBA MES atliksime dėl jusų visą darbą labai pigiai.

inomis kainomis. Ką tik pirksite dėl plumberio viskas 
yra absoliučiai garantuota 2 metams, kas reiškia visuo 
ine|. Jei jie laikys 2 metus, tai jie laikys visuomet.
Mes permsiinysime materijolą arba pinigus grąžinsime, 
jei nebusite užganėdintas. Jusų kaimynas jusų apie- 

linkėj gali tai paliudyti ką mes jums sakome.
Duokite mums pabandyti kol jus pirksite kurnos kitur 
ir mes jums garantuojame, kad jus gausite gerą ir tei
singą patarnavimą ir jus paskiau nepirksite sau plum 
bingo kurnors kitur,

Visus reikalingus įrankius įdėjimui i namus apšildymo 
reikmenų, mes atsiųsime sykiu su materijolu ir nieko 
užtai nerokuosime.
Visi apšildymo reikmenys kuriuos mes parduodame yra 

absoliučiai garantuoti, kad apšildys jūsų namą ir 
šalčiausiame ore.
Jei neturite dabar visų pinigų užsimokėti, mes jums pa 
gelbėsim. Jus galite įmokėti mums dalį pinigų, o kitus 
notomis, apmokėdami kas 30 dienų.
Mes turime pilną pasirinkimą plumbingo reikmenų že

TIKRAI ŽIŪRĖKITE TIKROS VIETOS IR TIKRO VARDO.
Musų vieta yra visas blokas ilgumo, medinis narnąs, geltonai malevotas ir yra didelė iškaba ant viršaus namo

M. Levy Company
Corner State 22nd Streets

Phones: Calumet 0645 Calumet 1692
Musų krautuvė yra atdara iki 8 vai. vakare kiekvieną vakarą 

Nedėlioj iki 1 vai. po piety. 
Mes kalbame lietuviškai.

SOUTH CHICAGO SKYRIUS
Kampas93rd, & Commercial Avė., 

netoli Now ,Yorko Central geležinkelio 
Phone: Saginaw 4847.
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STASULANIS
(Eag le Music Co.)

Sveikatos Dalykai
SLOGOS

č'ia yra geriausi Player Pianai, arba Grand 
Pianai. Geriems artistams jie yra labai 
gerai žinomi,
STEINMEGER, FRANKE, BALDVV1N H.

Y. CHARLTON SCHREDER & SON, 
HARDING BOSTON.

Mes duodame, ant lengvų išmokėjimų, 
taipgi senus išmainom ant naujų. Pas mus 

100 dolerių pigiaus negu, kad 
kitose krautuvėse.

Musų Pianų kainos $75 ir Jį py . 
nugščiaus. Taipgi Lietuviškų 
Rolių: dainų, šokių didžiausia- 
m o pasirinkime. ,

Irgi Victrolas, Victor Lietu-^S®^^^g 
viski Rekordai tūkstančiais nu- J jray I 
merių. Nauji kas savaitę! J

3236 South Halsted Street, Chicago, Illinois

avt«#ą !r «av«dam« g i» nauju* bambamu taisyt dlvl*
b. CaaM arba ant Išmokėjimu

ftrmatini Lletavią Flektroa Korporacija A Meri koja
THE RRIDGEPOltT ELECTRIC CO.. I»e.

A. BARTKUS. Vr»..
1*1» W. 47th SI.. Tel. RoulnvaH 7101.18*2. Chicag*.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

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

Paprastos slogos, nežiūrint 
kur jos nebūtų, galvoj ar krū
tinėj, yra užkrečiamos, šis fak
tas gal nustebins visus, kurie 
mano, kad slogos yra iš prie
žasties kojų sušlapimo, vėjo už
pūtimo, arba oro atmainos, ar 
kito kokio dalyko, nors bile vie
na iš šių priežasčių gali būti s.u- 
kurstomu faktorių.

Beveik visi žino' kas tai yra 
perai, ir kad tam tikri perai at
neša visas užkrečiamas ligas. 
Vienok, ir slogos pareina nuo 
perų lygiai taip pat kaip plau
čių uždegimas, difterija, ir ko
kliušas. Taipgi tokiu pat budu 
plečiasi. Jei paklaustom, koks 
dalykas labiausiai pereina per 
žmonių rankas, sakytume, kad 
pinigai, bet yra dar kitas daly- 

j kas—žmonių seilės. Jei netike- 
sit, saugok kitus arba geriau, 
pats save. Pastebėk kiek sykių 
dedi pirštus prie burno ir pa
klausk savęs — “kur tie pirštai 
pirma buvo’’? Gal jais čiupinė
jai durų rankena ir nutrypei sei
lę kurią kitas ten pirmiau pali
ko. O gal jais buvo paėmęs pei- 
seli. kuri kitas buvo burnon Įsi
dėjęs. Greit pastebėsi kaip leng
vai galima užsikrėsti kito seilė
mis.

Apart pirštų yra kitokių bū
dų, kuriais galima slogas gauti, 
žiurėk kuomet kitas kosti ar 
čiaudi, ir matysi, kad iš jo bur
nos išeina kaž koks drėgnumas, 
kuris keliauja kelias pėdas per 
orą. Jei stovėtum prieš Rosiantį 
ar čiaudantj, pats įkvėptum pe
rus, kurie tuom kartu išeina ir 
nepoilgam pats turėtum slogas.

Nesenai laikraščiuose buvo 
rašoma, kad Rusijos valdžia už
gynė rankomis sveikintis ir bu
čiuotis, nes tokiu budu ligos 
plečiasi. Vienok yra tiek daug 
būdų, kuriais ligos plėtojasi, 
kad jų sulaikymui negalima 
pavartoti valdžios uždraudimą. 
Yra vienintelis kelias— kiekvie
nam iš mus laikyt omleny, kad 
neužkrėtus kitų.
_________________ ■ [FLISj

TRIGUBOS PASEKMĖS 
DIDELIU NESMAGUMŲ

MOKYKLŲ “LAISVfi”
VILNIŪS [LK], — Naujai 

nužiūrėtas lietuvių mokytojas, 
kurio dokumentus “Ryto” 
draugija nusiuntusi Vilniaus 
inspekloratui patvirtinti, bu
vo nuvažiavęs į Vaikštenių so
džių (Rokiškio valsč.) pažiū
rėti vietos, nužiūrėti, mokyklai 
namus, patarti remontus, žo
džiu, paruošti mokyklai darbų, 
kai tik bus leista.

Nespėjo mokytojas nuvažiuo
ti ir porą dienų' pabūti, kaip 
raita policija atskrido ir mo
kytoją pėsčią išvarė Rudiškių. 
Ten paaiškėjo, ko čia buvo at
vykęs. Mokytojas paleista.

I . —1 ■■ 1 !.L ■■■■"'...... i j

ST A NISL A VA Dt TBICKIEN Ė

Mirė lapkričio 20, 1924,>2 vai. 
po pietų, amžiaus. 41 metų. A. 
A. Stanislava paėjo iŠ Lietuvos: 
Vilniaus rėdybos, Jezno apskri
čio ir Jezno kaimo. išgyveno 
Amerikoj 23 metus. Paliko di
deliame nubudime vyrą Kazi
mierą ii' du sunu: Antaną ir Jo
ną ir dukterį Jųlianą. Kūnas 
pašarvotas 4445 S. Fairfield 
Avė. Laidotuvės įvyks pane- 
Hėly, lapkričio 24, iš namų 8 vai. 
ryto; bus atlydėta j| Nekalto 
Prasidėjimo Panos Marijos pa
rapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos, už velio
nės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero Kapi
nes. Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pažys
tamus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę:
Vyras, sunai ir duktė.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

“Dirva" Persikėlė Naujon Vieton x\

“DIRVA”
MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 

SAVAITRAŠTIS
Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 

formato, visuomenės laikraštis.

Prenumerata metams
Lietuvon metams......

$2.00
$3.00

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS I 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES

I AMERIKĄ

“DIRVA”
3352 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND.

................................................. *

Gražiausios Stasio Šimkaus dainos vienam balsui
Pamylėjau vakar, 
Vai varge, varge ir 
Vai putė, putė.

Tik 75 centai.
GAUK NAUJIENOSE, 

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Maža žiurkytė įsimiašė į 
mašinas Central Electric 
dirbtuvėj, Lille, Francijoj, 
nesenai, iš priežasties trum
po circuit. Žiurkytė tapo su
deginta i pelenus, turbina 
užsidegė ir didelė dalis tos 
didelės dirbtuvės liko sunai
kinta. Padarė nuostolių $20- 
000. Daugelis žmonių mano, 
kad užkietjimas vidurių yra 
tiktai mažas nesmagumas. 
Jie sako: “Ąš nuo to pa
sveiksiu”. Bet jie daro di
delę klaidą, nes tas, kad ir 
mažas trubelis labai tankiai 
gali pagaminti lamai didelę 
ligą. Užkietėjimas vidurių 
turi būti prašalintas be jo
kio atidėliojimo, Trinelio 
Kartusis Vynas yra viena
tinė gyduolė šiam dalykui. 
Jis išvalo žarnas, pagamina 
normalį veikimą virškinimo 
organų ir prašalina pavojų. 
Trinerio Kartusis Vynas 
yra labai geras atnaujinto
jas skilvio toniko. “Atsiųski
te man vieną tuziną Trine
rio Karčiojo Vyno!” Rašo 
Mr. Mike Lankovich iš Gum
bo Mine, Kennicott, Alaska, 
savo laiške kuris buvo mums 
pasiųstas spalio 7 dieną ir 
atjo Chicagon į tris , savai
tes. Jus galte gauti pas vi
sus geresnius aptiekorius ir 
pardavinėtojus. Trinerio Li- 
nimentas nuo reumatizmo 
ir neuralgijos ir Trinerio 
Cough' Sedative nuo slogų. 
Jei jus negalite jų gauti sa
vo apielinkėj, rašykit pas 
Joseph Triner Company, 
Chicago, III.

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegramų 
sistemą.

X 
AlA

MONIKA ORENTIENĖ
Mirė lapkričio 19 <1., 1924 m., 
5:80 vai. vakare sulaukus 53 
metų amžiaus. A. A. Monika 
paėjo iš Lietuvos iš Rainųjų 
kaimo, Raseinių apskričio. Pali
ko dideliame nubudime Lietu
voj du broliu Joną ir Silvestrą, o 
Amerikoj vyrą Kazimierą ir 
vaikus Teresą 12 m., Antosę 14 
m., Elenorą J 6 m., Joną 19 m., 
Petru ną ,32 m. ir Stanislovą 
34 m.

Kūnas pagalvotas 5201 So. 
Sangomon St. Laidotuvės įvyks 
panedėlyje, lapkričio 24 d, 8 vai. 
iš ryto bus atlydėtas j Šv. Jur
gio bažnyčią, o po pamaldų į 
Šv. Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
atsilankyti ant laidotuvių ir su
teikti paskutinį patarnavimą .

Lieka nubudę
Dukterys, sūnūs ir vyras.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius J. F. Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

aTa

VIEŠA PADĖKA

Visiems giminėms, pažįsta
miems ii- draugams, dalyvavu
siems laidotuvėse mano numy
lėto vyro ir tėvo Stepono Stu- 
puro. Laidotuvės įvyko lapkri
čio 20, 1924. Taipgi padėka vi
siems tiems kurie suteikė gė
lės papuošimui karsto: kun. 
Statkui, seserims Šv. Jurgio pa
rapijos, vargonininkui, zakristi
jonui ir graboriui Masalskiui.

Marijona Stupurienė su vai
kučiais, brolis ir sesuo.

tT
Phone Boulevard 9641

A. KAIRIS
Marinimo ir budavojimo generabs 

KONTRAKTORIUS
3,352 So. Halsted St.,

' Namai 3356 Lowe Ate.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju .kuogeriausiai

' M. Yuška,
3228 W. 38-th SU Chicago, III.L
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., nedėboj 11-12 tiktai.

CHICAGO, ILL.

KAIP BŪTI SVEIKU
Per daugelį me
tų žmonės ken
čia todėl, kad 
jie nežino tikro 
budo kaip išsi
gydyti. Paviz- 
džiui, jei jus 
sergate, jus ei
nate pas dakta
rą, jis duoda 
jums gyduolių 
išbandymui, po 
keleto bandymų 
jis liepia eiti 
jumis ant ope

racijos, tuomet prasideda kentėji
mas.

Jei jus sergate nuo socialių ar 
kitokią ligų, ateikite į mano ofisą. 
Aš jumis gerai išegzaminuoslu ir 
bandysiu pagelbėti jums be gyduo
lių ir be operacijos.

DR. TAFT
i 1555 West Roosevelt Road 

Ofiso valandos nuo 9 iki 11 ryto 
Phone Canal 3457V—--- - ---- ___________ _____J

III1MIIIIIIIIH
i Jau atėjo Kultūra No. 10. 
Galima gauti Naujienose. 
Kaina 30 centų.
iimuim

Naujienų

Koncertas
t

N ėdė lioj, 
Kovo 8 d., 1925 

t 

• z

Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj

tp---------------------------
Jusy buvęs senas

Prielebs Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 12 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

2347 W. North Avė.
Kanvpas Westem Avė.
Tel. Armitage 4530 

CHICAGO, ILL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^
PRANEŠIMAS

šiuomi pranešame Chicagos lie
tuviams, o ypač Bridgeporto apie- 
linkės, kad aptieka The New City 
Pharmacy, buvusi po nurn. 332/ 
S. Halsted St., dabar persikėlė į 
naują vietą 3130 So. Halsted St.

Naujoj vietoj, galėsime suteikti 
dar geresnį patarnavimą, nes vais
tinė bus didesnė ir moderniškiaii 
įrengta.
The New City Pharmacy

John Malakauskas, sav.
3430 S. Halsted St., Chicago, III.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIININ

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

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

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

Telephone Lafayette 4543

IIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN^
Ahone Lafayette 6147

LIETUVIŠKA APTIEKA
Antanina Zimmerman,

Savininkė
4254 Archer Avė.
kampos Albany Avė.

Speciališkunias išpildyme recep
tų. žema kaina visokių lietuviškų 
gyduolių ir žolių. Visokį importuo
ti toilet setai ir perfimnai, iš Fran
ci jos ir kitų šalių.
■f™

PATENK. Naujas Apsaugos Apara
tas, veikia be dratų, mažas, garsus, 
gatavas j minutę turtą ir gyvastį sau
goti visur; nuo vagies kriminalio, ug
nies; naktį, dieną. Išlauko ar vidaus; 
durįs, langus, stalčius, skrines, šiepas, 
vištininką; pavieniui ar kelius sykius 
ar kitam kambary darys kas stalčių 
jausite. Nekaštaunas, aparato kaina 
$7.00 su prisiuntimu, Amerike. Daro
me ant užsakymų. Jei nori pagaut va
giant, nesakyk, kad pirkai ir nerodyk, 
užteks amžiui. Gerumą garanto ju; pi
nigus atgal. Agentam nuošimtis. Siųs
kit ir pinigus su užsakymu. ?P. LAU- 
RENS, Patenk Shop, P. O., Box 44, 
No. Bennington, Vt.

(Apskelbimas)

Siųkit ir Sutaupyki!

Geriausia šešių cordų vati
niu siūlų špulaitė 

Dresių siuvėjų gerybė 
Del geros knygutės dresių 

siuvimui atsiųskite 4c
THE SPOOL COTTON CO.. Dept. C 

31B Fourth At«., New York

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašoma mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiraiinlji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, nepu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauiia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima Ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str^ 

Chicago, UI.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Socialisty Partijos narių 
susirinkimas

Kadangi Cook pavieto progre- 
syvės spėkos rengiasi prie nomi
nacijos kandidatų j aldermanus, 
tai reikalinga yra ūmai socialis
tams apsvarstyti savo nusistaty
mų linkui to progresyvių žings
nio, todėl yra šaukiamas visų 
Cook pavieto Socialistų partijos 
narių susirinkimas tą klausimą 
apsvarstyti. Susirinkimas bus 
nedelioj, lapkričio 23 d., 2:30 v. 
popiet, Douglas Park Auditori
joj, salėj 6, prie Kedzie ir Ogden 
gatvių. Kiekvienas partijos ir 
LSS. narys, kuris interesuojasi 
ateitimi darbininkų politinio ju
dėjimo, turi dalyvauti šiame su
sirinkime.

Yrą, ir .kitų svarbių reikalų ir 
reikalinga išdirbti planus atei
ties veikimui. Norima rengti ir 
bazara.

Kalbės Wm. A. Cuniiea.

Cicero esąs “apvalytas”
Cicero miestelio mayoras Kle- 

nha paskelbė, kad jis apvalęs 
visą miestelį ir uždaręs gemble- 
riavimo urvus ir kitas abejoti
nas vietas. Esą miestelis'visuo
met buvo tvarka ir ant 60,000 
gyventojų turėjo tik 51 policis- 
tą. Jokios betvarkęs niekad ten 
nebuvę ir mušeikų, bet vistiek, 
kad nebūtų jokios abejonės, jis 
Įsakęs uždaryti visas nužiūrimas 
vietas.

Taipjau tapęs uždarytas ir pa- 
skilbęs tvirkavimo urvas Mar
iem Inn, Stiskney, taip kad da
bar visame paviete esą ramu ir 
viešpatauja pilniausia tvarka, iš
ėmus Chicago.

Ar tiesą sako K.lenha, nežinia. 
Bet yra žinia, kad Cicero buvo 
valdomas Johnny Torrio, buvu
sio baltųjų vergių pirklio, sai
kus. Munšainas ton plauke upe
liais ir jis buvo pardavinėjamas 
tiek pat atvirai, kaip ir anaisiais 
senaisiais laikais, kada Ameri
koje dar nebuvo prohibicijos. 
Taipjau atvirai veikė ir gerai j- 
rengti gembleriavimo urvai. 
Tvirkavimo gi urvai buvo Stick- 
ney, to paties Tolio kontrolėje. 
Torrio buvo tiek stiprus, kad jis 
kontroliavo rinkimus ir pavieto 
ir federaliai agentai prisibijo
davo kelti koją j Cicero. Mušei
kos gi visuomet jautėsi saugus 
Cicero j ir visuomet rasdavo ton 
prieglaudą, jei tik Chicagos po
licija pradėdavo juos kiek smar
kiau spausti.

Smulkios Žinios
Pašalins 700 mokytojų
Mokyklų taryba svarsto su

manymą padidinti klesas moky
klose, kas leistų pašalinti iš dar
bo 700 mokytojų. Tuo esą butų 
sutaupinta apie $1,000,000 į me
tus. Bet tai susilpnintų mokyk
las, kadangi darbas didelėse kle- 
sose niekad negali būt toks sėk
mingas, kaip mažesnėse klesose.

.Chicago je gyvuoja Viešųjų 
Mokyklų Dailės Draugija, kurios 
tikslas yra rūpintis, kad viešo
se mokyklose butų kuodaugiau- 
šia dailės kurinių — piešinių ir 
skulptūros; netik viešosiose mo
kyklose, bet ir kiekviename mo
kyklos kambaryje. Mokyklų 
taryba sutiko, kad visose naujai 
budavojamose mokyklose butų 
pavestas vienas kambaris vįen 
tik dailės kuriniams, o draugi
ja apsiėmė tuos dailės kurmius 
parūpinti mokykloms. ’ Dailėp 
Institutas prisižadėjo kooperuo
ti su draugija ir skolinti mokyk
loms niekurius dailės kurinius iš 
muzejaus.

Field gamtos m užėjus praple
čia savo darbuotę. Netik kad bus 

užlaikomas muzejus, bet ir varo
mas švietimo darbas. Perėję mo
kyklose kokį nors gamtos moks
lų kursą vaikai galės būti atvesr 
ti į muzejų ir čia jiems tas pats 
bus išaiškinta gyvais pavyz
džiais,. kas pagelbės vaikams gi
liau įsidėti galvon studijuojamą
jį dalyką. Be to pirmadieniais, 
antradieniais, trečiadieniais ii‘ 
penktadieniais nuo 11 v. ryte 
iki 3 vai. po piet muzejuje bus 
tam tikri palydovai, kurie aiš
kins įvairias kolekcijas. Paly- 
davus galės gauti įvairiu laiku 
draugijos iv grupės žmonių (ne
mažiau 10), jei už savaitės prieš 
atsilankymą pareikš muzejui pa
geidavimą gauti tokį palydovą. 
Kas šeštadienio rytą nuo 9:30 
iki 12:30 bus rodomi vaikams 
krutumieji paveikslai iš įvairių 
gamtos apsireiškimų, šeštadie
niais po piet, 3:30 vai., yra skai
tomos paskaitos iš kelių po įvai
rias šalis. Paskaitos yra ilius
truotos.

Nepažystamas negras užpuolė 
p-lę Eunice Sindson, 19 m., jos 
namuose 1457 Lockwood Avė., 
kada ji buvo viena namie ir jai 
pradėjus šaukti pagelbą, jis su- 
piaustęs ją britva pabėgo.

Harold J. Bubės, 5619 Went- 
AOrth Avė., šoferis, bandė už
pulti ties Dės Plaineg kel’u ėju
sią Lucijle T*ahl, 16 ir.., iš Dės 
Į’la nes. Tečiąus m/rgaitę4 ap
gynė jos šuo, o kitas aulo* obt- 
listas pagavo ir pat. Dubos, ku
rie bandė pabėgti tnj. u.

Mis. Genevieve Caughlon, 36 
įlietų, 2262 W. 109 St., spėjama, 
iš nusiminimo dėl menkos svei
katos, pasikorė savo miegamą- 
j ame kambary? U p .

Doros teismui paduotas skun
das, kad aldermano Mendel spa
lio 30 d. sušauktame demokratų 
susirinkime Bohemian-Ameri
can salėj, 1440 W. 18th St., agi
tacijai už bailiffą Egan šokę vi
sai nuogos merginos. Susirinki
me dalyvavę apie 1,500 žmonių. 
Norima dabar tą aldermaną vi
sai pašalinti iš miesto tarybos.

RADIO PARODA.

Rytoj vakare užsidarys meti
nė radio paroda Coliseume. Pa
roda buvo nepaprastai sėkmin
ga. Ant kiek žmonės yra užin- 
teresuoti radio rodo tai, kad gal 
dar pirmą sykį tiek žmonųi su
sirinko, kad perpildė Coliseumą 
ir kartais reikėdavo Coliseumą 
uždaryti, nes žmonės nebetilp- 
davo ir turėdavo laukti gavo 
eilės, kad įsigavus salėn. Paro
da yra įdomi.

Sportas
SARPALIUS RENGIASI 
PAIMTI Į SAVO NAGĄ 

BROOKLYNIETĮ.

Chicaga yra Chicaga ir Brook- 
lyno čempionas ilgai ją minės. 
Ypač jis ją minės po to, kai jam 
teks ant matraso su Sarpalium 
“rokundą padaryti.” Sarpalius 
yra labai gerame stovyje, ir 
Brazauskas turės tikrai šaunų 
priešą.

Kuo tas jųdviejų ginčas užsi
baigs, parodys lapkričio 28 die
na

B1HUN ŽADA ATSILYGINTI

Požėla su rusų ukrainiečių 
čempionu buvo susikibusiu pe
reitą metą. Bet tada jųdviejų 
ristynėms tebuvo skirta puse va
landos. Todėl jiemdviem teko 
išsiskirti viens kitų neparitus. 
Gi panedėjyj, lapkričio 24 d., 
Walsh’o svetainėje (Noble, neto
li Milvvaukee Avė.) jiedu galės 
ristis nors penkias valandas. Ri
sis tol, kol vienas jųdviejų nelai
mės risty.nes.

Bihun sako, jog šį kartą Požė
la nebeištruks iš5 jo rankų. Esą 
nebeišgelbės jo nė tas jo paskjl- 
bęs tiltas. • —Rep.

Garsinkite^ Naujienose

Lietuviu Rateliuose.
i ». ‘ 5

Mokslo draugy paskaita
Kai kurios bakterijos yra rnunų 

geriausi draugai.

Paprastai yra manoma, jog 
bakterijos yra aršiausi musų 
priešai.; Mes girdime, jog įvai
rios ligos paeina nuo bakterijų, 
jog ačiū joms milionai . žmonių 
miršta, etc.

Tad pasakymas, jog bakteri
jos yra musų draugai, gal’ne 
viena nustebins.

O vienok tai tiesa. Pasaky
siu daugiau: be bakterijų musų 
dienų civilizacija butų neįma
nomą. Dalykas, mat, tame 
bakterijų yra įvairiausių rųšių. 
Vienos jų yra pavojingos musų 
gyvybei, o be kitų mes negalėtu
me gyventi.

Apie tas “gerąsias” bakteri
jas ir bus kalbama rytojaus pa
skaitoje, kuri įvyks Raymond 
Chapel 816 W. 31 St., 1 vai. po 
pietų. Paskaitą laikys K. Au- 
gustinavičius. Be to, bus ir mu- 
zikalis programas.

—Žinantis.

Cicero
M. Petrausko operete Birutė 

Ciceroje. 
i
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Sekmadieny,'Į lapkričio 23 d., 
Lietuvių Liuosybės svetainėj, 
Cicero, bos perstatyta; M. Pet
rausko operetė Birutė ir kaip 
matyt iš apgarsinimų, lai Bi
rutę stato norlhsidės vaikų 
draugijėlė Bijūnėlis. Veikalas 
gana tarti tujas kaip dainelė
mis, laip ir muzika. Man teko 
matyt šį veikalą porą kartų. 
Pirmą karią statė didysis Bi
rutės choras ir padarė didelį 
Įspūdį tarpe chicagiečių; ant
rą kartą teko matyt statant 
Biiunėlį praeitą pavasarį pas 
Meldažį. Dabar gi su nekant
rumu laukiu < kada pasirodys 
(aceroj. Yknąą jikrai stebėti 
nas dalykas, l<ad Bijūnėlio na 
riai ir mokytojai pajėgė pa 
statyt tokį gražų ir turtingą 
veikalą, apie kurį net dideli 
chorai nesapnuoja. Todėl aš 
manau, kad ciceriečiai ir abel 
nai visa publika 'mokės įver
tinti Bijūnėlio darbuotę. nes 
senosios musų spėkos pradeda 
apilsti, tai turime paremti jau
nuolius ir priduoti jiems dau
giau drąsos ir energijos ir ant 
toliau veikti dailės srity. Aš pa
tariu ir tiesiai raginu atsilan
kyti pasitikt Birutę, kurią Bi
jūnėlis pakvies lapkričio 23 
dieną į Liuosybės svetainę, o 
pamalę ir ciceriečiai stengsis 
eit Bijūnėlio takais.

—Cicerietis.

BIJŪNĖLIS IR OPERĖTĖ 
BIRUTĖ.

Jau tik viena diena beliko iki 
tos iškilmės, kada Bijūnėlis su
los gražiausią M. Petrausko ope
retę Birutę, nedelioj, lapkričio 
23 d., Lietuvių Liuosybės svet., 
Cicero. Visi rengiasi prie tos 
iškilmjės ir visi dirba išsijuosę. 
Nors Birutės pastatymas reika
lauja daug energijos ir spėkų, 
bH pas Bijūnėlį to viską yra. 
Prašalindami visas kliūtis ren
giasi ir laiko repeticijas kas
dien. kad užganėdinus publiką. 
Iš daugelio savo parengimų Bi
jūnėlis nesuvilo niekados, o ir 
šį sykį pilnai užganėdins publi
ką. Todėl Bijūnėlis ir kviečia 
gerbiamą visuomenę, kaip jau
nus, taip ir senus, atsilankyti į 
Lietuvių Liuosybės svetainę, Ci
cero, nedelioj, lapkričio 23 d. 
Tikimės, kad ŠU skaitlingu buriu 
pasimatysime.

—Bijūnėlis.
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| E Ė B. Naujienų
j vJ tytojos fr įkaitytojo! 

prašomi pirkimų reikalai*' 
eiti | tas sankrovas, kurio* 
skelbiasi Naujienoje. 1

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PRANEŠIMI’ TAISYKLĖS
Meldžiame visų dhrbuotojų, drau

gijų komitetų, raštininkų ir visų 
tų, kurie duodate Naujienoms pra
nešimus jsitėmyti šias taisykles:

1. Nuo lapkričio 15 d. Š. m. pra
nešimai dalinasi į dvi dalis: vie
na — pranešimai talpinami“ dykai, 
antra — pranešimai apmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubti, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais:' kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komiteįų susirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, nūn 
sinius susirinkimus ir apvaikščiQji- 
mus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

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

1. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dalį vienai dienai1. Skaitlius die
nų ir colių neaprubežiuojamas.

5. Apie kreditą reikia tartis su
Naujienų administracija. . .

6. Visi pranešimai norint patal
pinti j sekamos dienos laidą turi 
būt priduoti ne vtdiali kaip iki de
vintos vai. vakaro.

M. Petrausko operetę Birutę 1 sta
to scenoj norlhsidės .vaikų draugi
jėlė Bijūnėlis, nedelioj, lapkričio 
23 d.. Lietuvių Liuosybės ,svetai
nėj, Cicero. Pradžia 7 v. vak. Po 
perstatymo bus jokiai prie P. Sar- 
paliaus orkestras. Visus prašome 
atsilankyti. 1—Bijūnėlio Choras.

Lietuvių moksleivių centro val
dybos susirinkimas Įvyks sekma- <henį, lapkr. 23 ii., 12 vai. 
Semaškos bule. — Raštininkaą.

Kudeninj balių rengia Susivieni
jimas Lietuvių Draugijų ant Bridge- 
porto subaloj, lapkričio 22 d., Mil
dos sveb, 3112 S. Ualsted St. Pra
džia 6 vai. vak. Įžanga 50c. ypatai. 
Pelnas bus skiriamas užbaigimui 
budavoti (Jiicagos Lietuvių Audi
torijos. Kviečia Komitetas.

ATYDA
Chicago Lithuanian Auditorium 
Coi poration šėrininkams.

Permainykite savo antrašus clel se
kančio metinio susirinkimo.

.J. P. EWALD, Sec’y.
840 W. 33rd Street

ATYDA
Mildos Teatro Bendrovės Sėri- 
ninkains.

Permainykite savo antrašus dėl se 
kančių' metiniu susirinkimo.

J. P. EVVĄLD, Sec’y
<840 W. 33rd Street

Jaunuolių Orkestro nariai visi 
susirinkit su instrumentais sekma
dieny. lapkričio 23 d., 10 vai. ry
to j P. Conrad studiją, 3130 South 
Halstcd SI. Turime indis orkestro 
paveikslus.

Augenija Grušaitė, rast.

Liet. Moksleivių Susiv, Am. 2 
kuopos susirinkimas įvyks šiandie, 
lapkr. 22, 8 vai. vakare, Raymond 
Chapel. Visi nariai privalo atsi
lankyti, nes yra svarbus susirin
kimas. —Raštininkas.

Chicagos Komitetas Liet. Naš
laičiams šelpti rengia įvairų ba- 
zarą ir koucerią gruodžio I. 5 ii- 
ii Raymond Cąapel, 816 .W. 31 St. 
Meldžiame paaukauti ką nors dėl 
bazaro, kaip tai: rankdarbius, na
mie gamintus Valgius ir II. Visas 
pelnas skiriamas sušelpimui Lietu
vos našlaičių. Kviečia visus ,

Rengimo Komisija.

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
baigtuvės”. Lošimas su dainomis 
įvyks lapkričio 2!) cį., Cicero dėl 
V. ir M< A. Draugijos. Laikas gana 
trumpas. Draugai, prie darbo. My
lintieji dainas nauji nariai yrą 
kviečiami prisidėti. Turinti reika
lų prie choro meldžiami kreiptis 
ypatiškai antradieniais arba laiš
kais adresuodami Pirmyn Chorui, 
1822 Wąbansia Avė.

Pirmininkas J, Ascilla.

Visi Valdytos privalo buli rytuo
se, saulei nusileidus, nė vienas ne
turi pūsis ėlinti. Lapkričio 22 dieną.

Didis VeikunuĮ,.

Liot. I'catr. Dt-ju šv. Martino 
laikys uiėiiesinį susirinkimą šeš
tadieni, lapkr. 22 dieną, 7:30 vai. 
vakare, šv. Jprgio parapijos svet., 
32 PI. ir Aiiburn Avė. Visi nariai 
malonėkite laiku pribūti j susirin
kimą. nes randasi daug svarbių 
reikalų aptarti. —P. K., nut, rast.

Mokslo Draugu paskaita įvyks 
sekmadieny, lapkričio 23, 1 va]', po 
pietų, . liiųviiiund .(JjąįjsjJ. prelegen- 
tas iK.7 ĄM^U^tinaviČms. T«iii)i pa- 
skąUo.s: ?Buktęriįas, žiuonių 4 dd'au
gai.’’ 'raipgi'bus irlirųžikališ įn’og- 
ramas. —Mokslo- Dr/tųgah'

-Sr-----•?' ’ ' ’’ >
PRAKALBOS i

Nedelioj, 23' lapkričio?’ 7:30 : vai. 
vakare įvyks prakalbos su paveiks
lais. Reymond Chapel, 816 W. 31 
St. Malonėkit visi susirinkti.

.■< — Valiulis.t •

PRANEŠIMAI
Jaunosios Birutės generoliškos 

repeticijos įvyks sekmadieny, lap
kričio 23 d., 12 vai. dieną, Fellow- 
ship svet., 831 W. 33 pi. Bus repe
ticijos choro, abiejų orkestrų, kla
siškų šokių, teatr.o ir dailės mylė
tojų vyrų kvarteto. Reikia prisi- 
renglį dėl vakaro, kuris įvyks 
ateinantį serėdos vakarą,. Mildos 
svet. M.‘ Yuodis.

ASMENĮ JIESkūJIMAI
PAIEŠKAI! savo brolio -Juozapo 

Žirino.; Griežiehiškių kaimo, Gol- 
vonių vals.. Ukijįerges kpskf. ’ Apie 
13 metų ingai gyveni Watcr6ury, 
Conn., dabar; nežinau kur. Jis pats 
ar kas žino nialonCs pranęšti, 
lies aš važiuoju! ‘Lietuvon.

Johp Žirjnas,
1739 — 33rd St., Detroil, Mich.

PĄJtEŠKĄŲ brolio“ Justino Galins- 
sko (Galiu). Paeina iš Paežerių dva
ro .Alvito valsčiaus. Vilkaviškio ap. 
Aš atvažiavus iš Lietuvos dar nesi- 
mačiau su juo ir labai norėčia pasi
matyti. Jis pats arba kas žino pra
šau pranešti.

ANTANINA GALINSKAITĖ . 
1340 So. 48th Court, Cicerp, III.

IEŠKAUS savo pusbrolio Juozo 
Jančiauskio; paeina iš Vilniaus 
rčdybos, Trakų apskr., Merkinės 
vaisė., Lizdų kaimo. Girdėjau, kad 
pirmiau gyveno PittsbUrge, o da
bar nežinau- kur.-*Prašau to miesto 
lietuvių arba kitur, kur iis randasi 
praneši, arba jis pats legul atsi
liepia, nes turiu svarbių reikalų,

Vincentas Jančiauskas
5413 S. 33rd Avė., So. Oinaha, Neb.

VAIKAI pajie^ko tėvo Antanas Niu- 
nevas dėl labai svarbaus reikalo. Na
mas parduodamas ir reikalingas jo 
parašas; yra ir daugiau reikalų. Pra
šome paties arba kas apie j j žino k ne
greičiausia pranešti. Girdėjome^ kąd 
jisai yra miręs. EDWARpAS NIU- 
NEVAS, ,’216;So; 13th Avė., < May- 
wood, III. • “ ’ ,

APSIVEOIMAI
IEŠKAU apsi vedimui merginos 

arba našlės, tik kad butų be vai
kų, nesenesnė 25 iki 30 metų: aš 
esu 35 metų; gyvenu ant ūkės. Naš
lė gali atsišaukti katra turi vaiką. 
Prisiųskif paveikslėlį; 'aĮsakyma 
duosiu kožnai.

Lithuanian
F. B. R. 1, Box 64 
(Jocadc, Wisconsin. .

PAJIEšKAU vaikino arba naš
lio, noriu susipažinti su doru žmo
gum, pasiturinčiu ir mylinčiu gra
žų gyvenimą. Daugiau žinių su
teiksiu per laišką. Atsakymą duo
siu kiekvienam.

Miss Teosč Kuziu.
45 S. Marshfield Avė., Chicago

JIEŠKO PARTNERIU
RIDIKAI JNGAS lietuvis partne

ris, tiktai dirbti dėl savęs su ma
žai pinigų prie lengvutis darbo — 
automobilių išdįrbystėj.

Kreipkitės:
3522 Vinęennes Avė-, Chicagj, UI.

Tel. Doug’as 5131

ĮVAIRUS SKELBIMAI
<***WK*W*^**^***WV?»>%*%*%^**^ ,W*»’W^%Z**^**W^——^*-^M***b*WM

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

LIETUVIŠKAS RESTAURANTAS 
SU KOTELIU

Visados geras maistas ir guolis;
teisingas patarnavimas.

A. GUODEL1S, 
Savininkas

1157 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 5998

L.—_ ___

IŠRENDAVOJIMUI
IIENDON 6 kambarių flatas karš

tu vandeniu šildomas gerame padėji
me, .$65. Tame pačiame name, 4 
kambarių flatas,, karštu vandeniu 
šildomas $56. Gražioj apielinkėj.

6530 So. Robey St.
Tel. Prospect 3926

RENDON bekerne su 2 pečiais 
ir garadžius.

Telef oliuokite
Midway 10188

JIEšKAU renduvoti namą 10 ar 
daugiau kambarių; butų gerai, kad 
butų maža krautuvė prie namo. 
Kas žinot lokių vielą, ar sa\įnin
kąs, meldžiu pranešti, už ką pus 
atlyginta. Atsišaukit greit

A. Mafuzcvičienė,
141,3 E. 58 St.,*2nd floor 
Įlydė Park 4506 •

PASIRĘNDAVOJA fintai po 
6 ir 4 kambarius. Fintai yra ge
rai įrengti. Renda j/igi.

2680 W. 41 St.
Artij'RgpkUjeLI St.

t • Reiiiitiife 891Ą
— ------ ;—į.... V.

(5; liti IM Ų ričilua ; i-ėiĮtiui vi
sais., -'patogumam, ^’ertUią 1 pebrungi 
Taip^i'tppu ir 2 ruųhų vendai —- kam 
tokie ruiniai yra reikaingi malonėki
te kreiptis šituo antrašu

8723. So. j.Eųierald Avė
V Phone Aards 7290

ISRENŪAVOJIMUI
RENDAI 2 flatai ‘4 ir 5 ruimai ant 

2 lubų. Ruimai geri gyvenimui. Ran
da pigi ,elektra, maudynės, 3321 
Auburn Avė. Kreipkitės prie sa
vininko .

5341 So. Ualsted St.

PARENDAVOJLMUT 5 kambarių 
flaths; elektra, gasas, vanos, tik 
$32 į- mėhesį.

3757 S. (’.alifornia Avė.
4 -JvĄMBARlAl vendai; elektra, 

gašas; rendos tik <$25 j mėnesį.
4100 S. Maplevvood St. 

Marta Ivinski

■ĮIEŠKO KAMBARIĮ
REIKALINGAS kambaris dėl vai

kini, kur nėra vaikų ir didelių 
susiėjimų. Neturi būti munšaino 
vartojama. Turi būt moderniška 
viela ir inteligentiški žmonės. Tik 
tokie atsišaukite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Box 409

SIŪLYMAI KAMBARIĮ-
PARENDAVOJLMUI didelis, švie

sus kambarys, apšildomas. Vienam 
vyrui arba našliui su vaikais. Sa
vininkai neturi vaikų. Geistina, 
kad hutų blaivas.

1142 S Campbell Avė. a

RENDON vienas didelis kamba
rys vienam arby..v2 .■yjrikųmm, garu 
šildomas, su vulgių arba be valgio. 
Namas randasi' gražioj apielinkėj.

Kreipkitės':
•’ .7838 S. Green St.

Tel. Ste\varl 8819 '

LIETUVIŠKAS MOTELIS 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 j 
savaitę su valgiu.

PETER GADEIKO,
1606 So. Halsted St.

RUIMAS rendon vienai#: vai
kinui, ruimas ąp$ilętqmas(su van
deniu; galite, gduti’ fj su valgiu 
arba be valgio?

6106' So. Washtėriaw Avė.
Tel. Republic 3861

ANT rendos geras didelis kam
barys, šiltas, su visais patogu
mais, maudynės, telefonas, vis
kas gerai įtaisyta dėl 2 gerų vai
kinų arba dėl 1, su valgiu arba 
be valgio. Mrs. M. Ratkiewich, 
1638 N. Robey St., 1-mos lubos.

RUIMAS rendai dcl vyrų, $8 j 
mėnesį; galima ir virtuvę vartoti. 
Arti prie galvekario; gera vieta 
gyvenimui.

K rcipkitės:
819 W. 34th Place

I lubos užpakalis
RL’IMAs dėl gero vaikino, tik 

tokiam, kuris negeria svaiginamų 
gėrimų ir kuris apsiimtų dviese 
miegoti. Ruimas švarus ir geras.

Atsišauki! pas:
Mrs. A. Filipowski, 

1507 S. Mozari St., Chicago 
Ant pirmų lubų v

REND/iI 2 gori kambarini 
dėl 2 vyrų. Ruimai apšildomi 
ir patogi’ viela gyventi

3031 S. Union Avė.
Tol. Yards 7031

KAMBARYS rendai dviem 
arba vienam. Graži vieta, ap
šildomas, maudyne, arti gatve- 
karių. Yra telefonas ir visi pa
rauk urnai. I*. Kenutis.

1912 Adams SI.
Tel. Columbus 5270

RENDAI kambarys dėl 2 
valiikinų. šviesu^ ruĮimas; yra 
maudyne.

3362 Loiwe Avė. 
Antros lubos

RENDAI kambarys dviem 
vyram ar ženotai porai; be val
gio. Ruimas patogus gyveni
mui. Kreipkitės: 1

3127 Emerald Avė.
Trečios lubos

REIKIA DARBININKĮ-
VYRŲ ir MŲTBRĮI

REIKIA agentų vyrų ir moterų 
po visą Ameriką. Patyrimas nerėi- 
kulingas; uždarbis nuo $35 lig $75 
į savaitę. Atsišauk per laišką, tik
tai nepraleisk progos, rašyk dabar.

Luxonit Neck\vear
6637 S. Rockvvell St., Chicago

Te^
MOTERŲ

, RElfcALrNGĄ’ mofei^v prie 
namų darbo, kuri, nm i .tuiėti ge
tus nainus/ Su -alga sutiksime.

Mrs'. (Daugėla,
5240 S°.‘ Halsted St.

v BouleVard 5155 *

REIKIA DARBININKŲ
MQTERŲ

•*"*‘**<***-*«*^^*^**<^,»>*ix*^*>^L*ii^^*VO^»^W*w V-

REIKIĄ'merginos ar moteries 
namu darbui, $10 į savaitę kam
barys ir valgis. Tik 2 šeimynoje 

3917 Grand Blvd.

REIKALINGA virėja i res
toraną; gera mokestis ir pasto
vus darbas gerai darbininkei.

• Kreipkitės:
3711 S. Kedzie Avė.

REIKIA DARBININKĮ '
_______ VYKy_________

REIKIA vyro dirbti ant far- 
mos, prie abelno farmos darbo. 
Gera mokestis, valgis ir kam
barys, George Darznick, R. 8, 
Box 10, Valparaiso, Ind., Tel. 
1609 W. 3.

REIKIA vyrų prie bresinio 
pečiaus prižiūrėtojų.

Atsišaukite
’ ’ / MR. REM1NGT0N, 

Lovvventhal Company, 
947 W. Cullerton St.

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

REIKIA vyrų kaulų išrinkėjų 
iš jautienos. Nuolat darbas visą 
žiemų,darbas nuo štukų ir dieno
mis. Atsišaukite Western Pack- 
ing & Provision Co., 3830 So. 
Morgan St. /

REIKALINGAS pataręs bu- 
čeris. Darbas ant visados:

A. Stankus,
3307 Wallace St,

REIKALINGAS duonkepys ge
rai nusimanąs kepti latvišką 
juodą duoną. Atsišaukite:

1739 So. Halsted St.
Box 408, 

Chicago, Iii.
REIKIA SALESMANT\~

Mes turime vietos mušti sales 
skyriuje dcl energingų ii- ambiti il
gų vyrų, piigeidatijaina tokių, ku
rie turėjo patyrimų, bet nėra bū
tinas reikalas. Ihisimatykit su Mr. 
Baiiey, Wesl Side Skyrius.

New York Life Insurance Com- 
pany, 2nd floor, West Side Irusi 
& Savings Bank Bldg., Roosevelt 
Road and Halsted Street.

ANGLU,’ SALF.SMF.NC

Mes norėtumėm susipažinti su 
keletą vyrų, kurie pardavinėtų ang
lis ant komišino. Mes norime vy
rų, kurie turi energijos ir pasiry
žimą atlik Ii gerą darbą ir uždirb
ti. lai uoga, kuri patrauks 
lokius vyrus, kurie nori pasidaryti 
sau gera ateitį.
ST. CLAIR COAL JI MATHRJAL CO. 

2437 S. Loomis St.
Tel. (amai 5531—5536

R 1'4 i\ AI I N( i A gabus \ .\r,is už 
vedėją prie insuranee skyiiau.s. Tu
ri mokėti anglų kąlpą. Gera pro
ga išmokti pelningo biznio.

J. Sinkus & Cp. 
899 W„ 69 Si.

Tol. Normai 4400

REIKALINGAS draiveris prie 
duonos išvažiuojimo. Turi būt 
geras darbininkas ir apsipra
tęs su tuo darbu.

3300 Emerald Avė.

AUTOMOBILIAI
AR JlEŠKAl DARBO? Buk ant 

savęs bosas nuo $10 iki $20 j diena 
gryno pelno, Taxi Cab vertės $1,000 
už bjle pasiūlymą; turi būt parduo 
tas šią .suvalę ,mainysiu ant loto. 
Mųtyk vakarais ar nedėlioms.

2923 Emerald Avė.
1 lubos, iš užpakalio

SAVININKAS VAŽIUOJA 
I FLORIDĄ

Atiduos savo 7 pasažierių Wtn- 
ton tourmg karą, gerume padėji
mo ir gerai išrodo. Yra žiemini.ii 
piąrengimai. lenneau beateris, ton 
neau vvindshield, langu užlaidos G 
Cord lajerai'. kaina $800.
Tel. Prospect 7935 arpa Yards 1900 
' . ; z'KlauskUe. ^rAMilIcr \ į

. 0?' -'J

.PARDAVIMUI —'Es.sex Dc cQH<th, sccjai), 1921, 5 pasažierių,
$710 arija' pa.sjulyma.s, kaimu o- 
$lj2Q0, 2 mėnesių senas, bumperis 
motor moteris, disc ratai, važiuo
tas '*1500 mvlių. savininkas.

5667 W. Lake St.
Tel. Austin 201?



OVJnSNVB, Chlore, UL
*—Wauamu.iHM»»uuuiij-i - — -------------

Šeštadienis, Lapkr. 22, 1924

RAKANDAI PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI rakandai dėl 6 

kambarių, 3 šmotų šilkinis mohair 
parloro setas, 2-5 šmotų Francuziško 
riešuto medžio miegamo kambario 
setas, 9x12 ir 8x10 Wilton karpetas, 
Victrola, pastatoma liampa, bargenas 
jei imsite tuojau. Dalimis.

2500 \V. Marquette Rd., 1 apt.

PARDAVIMUI groserne ir bučer- 
nė; biznis išdirbtas per 30 metų; biz
nio vieta ant Main St. Bučernė ži
noma kaipo Broadvvay Market. Ren
da pigi; priežastis' pardavimo — 
liga-

138 Broadvvay 
Metrose Park, III.

PARDAVIMUI 6 ruimų rakan
dai, galima sykiu ir ruimus ren
duoti. Daiktai visi geri. Galima 
visus sykiu pirkti arba po vieną.

Kreipkitės.
3113 \Vallace St.

t lubos.

užmoo
Valymo ir dažymo krautuvė 

parsiduoda. Yra darbo ant visų 
metų. Atsišaukite:

PARDAVIMUI I ruimų rakandai; 
visi geri daiktai; nupirksit pigiai 
ir sykiu ruimus galima renduoti.

Kreipkitės iš užpakalio
3238 S. Halsted Si.

Tel. Boulevard ,8953

KVIETK1NYČIA
Pardavimui kvielkinyčia, garu 

šildoma ir 5 kambarių fintas, ren
dos 865, ilgas lysas, sena j 
turi bul parduota iš priežasties 
silpnos sveikatos, $350, jei pirksi- 
le tuojau.

MAINYSIM Į JŪSŲ 
SENĄ NAMĄ.

Dadėkite biskį pinigų ir 
gaukite šiuos puikius nau
jus mūrinius 2 flatų namus, 
South Side, važiavimo tiktai 
30 minutų iš miesto, 1 blo
kas nuo karų linijos, 2 blo
kai nuo mokyklų, bažnyčių, 
bus linijų ir parko. Bus ten 
52 namai, 22 po 5-5 kamba
rius ir 30 po 6-6 kambarius, 
sun parlorai, aržuolo tri
mingai, garu šildomi, įmūry
tos vanos, padestal lavatory,

SPEpALlS BARGENAS
2 augštų namas su (Rooming. 

hotise bizniu, įrengtas su lovoms, 
komodoms ir tt. 18 kambarių ir 
dviejų karų garažas užpakalyj ant

TUOJ AUS TUR BŪT 
PARDUOTAS

$7,000, 
Rendos

karų garažas 
tarp 25 ir 26 Šts. 
cash reikalaujanui 
neša $65 i savaitę.

PARDAVIMUI
,*2.000.

18-1 a GATVE
3 augštų mūrinis namas 

augštų medinis užpakalį, ant 21-os, 
netoli Halsted. Rendos $96 j mėn. 
Turėtumėte pamatyti ši bargeną. 
Cash lik reikalaujama $2,000.

ir 2

• Naujas, kampinis 10 fla- 
ty muro namas, gdru apšil
domas, su sun-parlors. Sa
vininkui labai reikalingi pi- 
nigai. Didelis lotas 60x125, wood. Imkit Halsted St. ka 
prie 64-tos, arti Marųuettc 
Parko. Renda $8,150. Kai
na $58,000, įmokėti $10,000.

Lietuvių apielinkėj, 110.34 
Sawyer Avė.. Mt. Green-

n, ui. TU..VI7, puuv.nui lu’uivij,

K’S gyduolių skrynutė, prosini-

BRIGHTON PARK
2 flatų mūrinis ant Rock\vcll, 

labai moderniškas, su sun parloru, 
šiltu vandeniu apšildomas, ąžuolo 
medis visur, naujas namas. Gali 
ma nupirkti su $1,0(111 rasli.

DIDELIS BARGENAS
ARTI 63-ČI0S

PARDAVIMUI
75 S. Emerald Avė. 
South Side Florist

PARSIDUODA
Bučernės ir grosernės fix-[ 

tūriai už pusė kainos. 1 
Skolos, cash registeris, ice bak-i 
sis, kantariai, visi aržuolo me
džio. Galit pirkt su staku ar tik 
vienus fixturus, turi būti 
duoti greitai. Matykit

PARSIDUODA pirmos kiesos pul- 
ruimis, barzdaskutykla, šiokeisai ir 
t. t. Listas ilgas. Randa pigi. Ge
riausioj vietoj. Binzis išdirbtas per 

Tokios progos daugiau 
Atsišauki* tuojau.

P. ui. KUTE A 
Main St., ,'lockford, III.

i 10 metu 
I negausit.

1012

par- EXTRA BARGENAS

J. NAMON,
241S XV. Marųuette Rcl., 
yVestern Av. Tol. Prospect

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

* pardavimo patirsite ant vietos.
arti ,

8678 A įsišaukite

1'12 So. Auburn A ve.

\'?l kita bučernė su groseriu 
pusdykiai parsiduoda 

arba išsimaino
ANT 1.03'0 ARBA AUTOMOBILIO

Geriausi 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
delės priežasties turi būti parduo
ta arba išmainyta į 2 dienas. Kas 
įieško bargeno, matykite .1. Na
mon. 2118 XV. Marųuette Rd., arti 
\Vestern Avė. Phone Prospect 8678

AUGšTOS kiesos, sekamos du
rys nuo smarkiai biznį daromos 
bučernės, tirštai apgyvento! vietoj 
Haliniais namais, North Side, nė
ra kiompeticijos, naujos mados 
fixtųres ir stakąs, pigi renda, su 

gyvenimui kambariais, priežastis 
pardavimo — kitas svarbus biznis. 
Parduosiu viską už $1860, vertas 
daug daugiau. Jei reikia dalinais 
išmokėjimais. Atsišaukite dėl tos 
nepaprastos progos ir nedėlioj.

(>152 Broadway.
2 blokai į pietus nuo Devon

Pirk Dabar
Jeigu nori bučernės ir grosernės | 

už pusę kainos; parduosiu arba pri
imsiu j mainus lotą arba automobi-1 
lių. Tokios progos daugiau negausit. 
Skubėkite,

3500 So. Union Avė.

ir groserne parsiduo- 
pusę kainos, ant didelio 

North \Vest Side; biznio
BUČERNfi i 

da už 
strytKj, 
daroma į dieną nuo $200 iki $300, 
turi bus parduota greit.

PARDAVIMUU groserne ir. 
delikatesen su 4 gyvenimui kam
bariais, pigi renda, ilgas lysas,' 
randasi geroje vietoje. i

544 XV. 37th St.

PARSIDUODA Beauty Shop, ant 
pirmo aukšto, Brighton Park apie
linkėj, prieky didelio teatro. Yra 
geras ir išdirbtas biznis. Parduo
siu už mažą kainą. Savininkas ap
leidžia miestą. Atsišauk

1204 Archer Avė.
Tel. Lafayette M43

BUČERNĘ parduosiu arba inainy-, 
siu į dviejų flatų budinką; galiu da-( 
dėti pinigų. Biznis išdirptas ir 
ningas. Priežastį patirsite ant 
tos. Savininką galite matyt 
dieną.

1000 N. Ridgeway Avė.

TOWN OF IAKE
Pirmas metinis išpardavimas vy

rų, vaikų. moterų ir mergaičių 
reikmenų, čia randasi visi reika
lingi dalvkai. Kviečia

S. RUDELIS;
1551 S. Paulina St., Chicago

vie-
kas- PARDAVIMUI Millinery ir Lin- 

gerie krautuvė. Labai geras pirki
nys, smarkiai augančioj kolonijoj 
South Side. Daromus labai geras 

PARDAVIMUI bučerne ii biznis, bet priversta esu parduoti. 
.... , . . .1 251p W. 63rd SI.groserne, senas isdirptas biznis.j Tt*l. Prospect 5071 

Priežastis pardavimo patirsit 
ant vietos.

915 W. 32nd St. NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI ar mainymui ant 

senesnio namo ar lotos naujas 1 
nieko! nbito kietu *inoliu nočius! f,a.tų na,nas J)o '? kambarius visi, niCKGl piaie Klevu anglių pečiu, j | garažas, įtaisytas bus pa

gal vėliausios mados; graži vieta, 
66 ir Rocksvell SI.

PARSIDUODA beveik naujas

už mažą prekę.
Atsišaukite:

5925 So. Throop St.
PARSIDUODA restauracija, labai 

geroj vietoj ir už nužemintą kainą. 
Parduosime arba mainysime ant 
m o arba loto.

Kreipkitės
1913 W. Lake St.
Melrose Park, 111.

na-

NAMAI mūriniai, 2 flatų 
ir 4 kambarius, maudynės ir 
parankųmai; vieta 69 ir M 
\vood Avė.

po 4 
visi

mui lentos, bufetas, viskas 
moderniška, lotas 30x125, 
nauja gatvė.

Tai gražiausi namai South 
Sidėje. Mes taipgi statome 
namus ant jūsų loto. Atsi
šaukite dienomis ir naktimis 
iki 8 vai. vakare ir tuomet 
galime susitarti dėl pamaty
mo tų namų.
EDW. W. BACKS & CO., 

3301 So. Halsted St., 
Telephonc Boulevard 6775

KAM MOKĖTI $18.500?
Kam mokei i $18,500 už 2 flatų 

namą, kad galit gauti I fialų kam
pinį muro bizniavą namą, cimen- 
tuotas beismentas, antaukštis dra
bužiu džiovinimo ir su kitais vė
liausios mados parankumais; par
duosiu už $23,500 arba mainysiu 
ant 2 flatų namo ar bungalovv, ne
paisant apielinkės. Namas randasi 
Brighton Parke, netoli Archer avė. 
ir didelio teatro.

IŠSIMAINO lotas ant automobi
lio, lotas randasi West Pullmane, 
antras nuo kampo.

F. G. Lticas & Co.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

Bargenas greitam 
pardavimui

Tiktai $100 įmokėti, kitus kaip 
rendą, 4 kambarių bungalo\v, kie
to medžio grindys, didelis purčius 
per visą namą. 2 blokai nuo sto
ties Chicago Burlington & Quincy 
geležinkelio, yra vanduo, gasas, 
elektra, yra akmeninis kelias ir ap
mokėtas.

M. PK)TROXVSKIS

i švariuoju

Turiu parduoti savo plieninės 
konstrukcijos, 2 fialų, 6—5 kam
barių modernišką namą, namas 
60x24 pėdų, didelis I 
šviesus kambariai, visi 
geri įrengimai. ąžuolo ir 
trimingai, sun parloras, 
ir užgnavietė, vana įmūryta, 
dėstai lavatory, apnnn sinku, i 
teriotas skiepas, garu šildomas, 
asbestą dengti boileriai ir paipos, 
3 karų mūrinis garažas, su 3 kam
barių flatu ant viršaus.

Atsišaukite prie savininko 
6023 S. Iroy Si., 

iš užpakalio

dekaruoli 
beržo 

knygynas 
pe-

J IEŠKAU pirkti namą ant 
mynų, kad 
5—6 k am b 
šaukti, 
kas.

3307

bei

2 šei- 
butų po 6 ir 6 arba 
Reikalinga laišku alsi

nę agentai, tik savinin-
P. Greičius, 

Emerald Avė.. Chicago

VIENO AUGŠTO muro biznia
vas namas su trimis storais, 6 m. 
senuino, geroje biznio virtoje, ant 
Kedzie ir 39-tos. Kaina $16,000. Sa
vininkas mainys ant 2 augštų na
mo Mar(|iiettc Manor.

k.un-12 FLATŲ mūrinis namas, 
pas 71 ir Morgan; su visai 
derniškaiš įtaisymais; rendos neša 
$10,000 į melus. Galima nupirkti 
su $18,000 cash arba mainys j ma
žesnį namą.

TURIME farinų po 20, 10, 80 ir 
R>0 akrų Michigane ir Wisconsine; 
savininkai nori mainyti ant Ghi- 
cagos properčių.

M. J. KIRAS REAL ĖST ATE
3335 So. Halsted St., Chicago, III 

Tel. Yards 6891
_ _ __ - —1.4.-- r ------------- —

2 PAGYVENIMŲ mūri
nis namas, 5 ir 5 kambarių, 
Sun Parlors, garu apšildo
mas. Lotas 30x125. Mar- 
ųuette Park kolonijoj. Kai
na $14,500. Savininkas pri
verstas parduoti.

Bizniavas mūrinis namas 
ant Western Avenue, auto
mobilių įrankiai. Parsiduo
da su namu ir bizniu už visai 
nužemintą kainą su {mokėji
mu $6,000. Kaina tiktai 
$16,000. Nepraleiskite šitos 
progos, nevisuomet atsitin-

ROZENSKI-LEMONT
& CO.,

6312 So. Western Avė., 
Prospect 2102

BRIGHTON PARK 
BARBENAI

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

PARDAVIMUI. Už $125 nupirk- -------------
site mano $700 vertės grojiklį pia-t‘ 2 PAGYX7ENIMŲ, 6 ir kambarių 
ną, 1X0 mielių ir kabinet benčius. namas, tik užbaigtas būdavot, 66 ir •’ 
'l'uri būt parduotas tuojau, 
šaukite šiandie iki 9 vai. 
arba rytoj, nedėlioj, iki I 
pietų

Atsi- 
vakare. 
vai. po

l’al man

B—C STORAGE HOUSE
1616 XV. Madison St.

TUKU' atiduoti savo $1000 
vertės Kimball grojiklį pianą,' 
geras kaip naujas. Geras pa
siūlymas nebus atmestas, šau
ki te Tel. Lawndale 1050, prieš

3 FLATą mūrinis namas, visi 
po 4 kambarius, beismentas, aukš
ta pastogė, garažas dėt 1 mašinos. 
Namas beveik naujas. “ ‘ ■
Brighton parke; parduosiu

Randasi 
pigiai.

Taipgi turiu ir daugiau 
Mes mainom ant mažesniu 
ar lotų.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

namų.
namų

PAKSIDI'ODA luch room su
Įrengimais. Apielinkė

DIDELIS mūrinis, 2 fintu namas 
visais Įrengimais. . \piennKe prie Morąuettc Bulvaro ir Maple- 
apgyventa visokių tautų. Par-™ Ateito?
davimo priežastis svarbi ir ją kitę prie James Kral, 2444 XV. 67 
patirsit ant vietos. .st- Tel- Pro3Pect I364

728 W. 14th Place __________  , __________
PlABDAVJMl’I grosernė, ta

bako, cigarų, saldainių ir kito
kių visokių smulkmenų. Vieta 
išdirbta. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės:
505 W. 32nd St.

I * A l <I>A VIM1JI barberne, ge
ra vieta ir parsiduoda visai pi
giai. Ateikit ir patirsit ant vie
tos.

3213 VVallace St.

U

TURĖKIT SAVO NAM4 
Kam mokėti vendą kuomet mes 
pastatysime ant jūsų loto gražų 
5 kambarių bungalow už $1000 
cash, o kitus $4450 išmokėsite po 
$45 į mėnesį su palūkanomis.

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

Atdara nedėlioj ir vakarais.

PARDAVIMUI 2 flatų medi
nis namas, $300 cash.

2503 W. 74th Avė.
Imkit Grand Avė. karą

PARDAVIMUI 
kambarių bungalovv 
ir vana, 
su cemento 
2 vištininkai, 
daug 
kaina 
yra.

t akro lotas, 3 
sun parloras 

naujas 2 karų garadžius 
grindimis ir augšlas, 

graži pieva, yra 
vaisinių medžių ir aviečių, 
85500. Savininkas visuomet

OTTO PAPKE 
10629 Haman Avė. 
Mt. Greenvvoiod, III.

PUIKIAUSIA REZIDENCIJA PRIE 
GARFIELD BULVARO

Savininkas išvažiuoja į Floridą 
ir nori parduoti savo gražų 
nį namą, kampinis lotas 68 pėdų 
iš fronto. Priėmimo svetainė, dide
lis svečių kambarys, knygynas,! 
panalled valgomas kambarys 
virtuvė, vana ir 
rys.

muri-

ir 
merginai kamba-: 

Kieto medžio grindys, ąžuolo 
vandeniu šiklo-karšiu

mas
Parodomas pagal sutartį. Telefo- 
nas Prospect 7935 arba Yards 1900, 
klauskite Mr. Miller.BARGENAS

Lotas, 30x125, Fairfield Avė., ne
toli 71 St>., karų linijos, / prie Mar- 
quette bulvaro, kaina $700.

Kampinis apt., 30x125, Washtenaw, 
netoli 71 St. kaina $1200.

Apt. kampinis, 48x125, 73 St. ir 
Seeley, kąina $1000.,

Veikite greitai kainos greitai kyla. 
ROBERT C. ELKINS 

Excl. Agts.
5711 S. Halsted St. Englewood 4000

PARSIDUODA modemiškas nau
jas mūrinis namas, 2 po 6, kamba
rius karštu' vandeniu apšildomas, ar- 
žuol'o užbaigimo, maudynes į sieną 
įdirbta ir “šaur”, “porčiai” apdirpti 
‘'bengalo” stogas, 30 pėdų lotas, gra
ži vieta prie parko, mokyklos ir gat- 
vekarių. Kreipkitės prie savininko, 

6653 So. Talman Avė.

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 $5,000.
Z. S. MICKEVICE & CO.

2423 W. 63rd St., 
Prospect 4345 

Ofisas atdaras Nedeliom 
nuo 12 iki 3.

rą iki galo linijos.
5 kambarių medinė cot- 

tage, cementiniu pamatu, 
yra visas plumbingas, elek
tra, didelis augštas ir didelis 
lotas, 62x132 pėdų, cash 
$1,000, kitus taip kaip- ren- 
dą. Atdara kasdien nuo 2 
po pietų iki 5.

GEORGE BRINKMAN, 
8000 So. Halsted St.

PARDAVIMUI rezidencija, pui
kioj vietoj, arti vienuolyno, kampas 
69th St. ir Artesian Avc. Mūrinis 
skiepas, 8 ruimai, norint galima pa
daryti Storą, nes ant bizniavos gat
ves. Atsišaukit tuojau.

2434 W. 69th St.

MORTGECIAl -PASKOLOS
ANTRI MARGIčIAI

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

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

»-■ J
Mes skoliname pinigus ant 6% me

tams ant visokių aktyviškų stakų ir 
bonų. Musų patarnavimas yra gi ei
tas ir tikras. Be pasivčlinimų. Be 
ekstra mokesties.
NATIONAL CITY FINANCE CO., 

11 So. La Šalie St., Randolph 2124 
1405 Roanoke Bldg.

Atdara sukatomis iki 5 v po piet.

Pamanykit tuos* bargenus 
pirmiau negu pirksi

JŪSŲ PROGA
2 flatų mūrinis namas, 6-6 kambarių, modemiškas, 3 karų mūrinis jra- radžius, įplaukų $110 į'mėnesį, be ju

sli pačių finto, kaina nebrangi, pini
gais reikia $4,500, kitus po $75 i me
nesį. Savininkas

6152 So. Mozart St. 1 apt.
Phono Prospect 5591

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

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

160 N. I.a Saite St.

MOKYKLOS
2 AUKŠTŲ po 5 kamb,. medinis, 

pečiumi šildomas — $1950.00
2 AUKŠTŲ po 6 kamb. medinis, 

pečium šildomas — $5350,00.
2 AUKŠTŲ p:> 6 kamb. medinis 

mumis, pečium šildomas — $6500.00
2 AUKŠTŲ muro po 4 kamb. pe

čium šildomas — $8500.00.
2 AUKŠTŲ muro po 4 kamb., pe

čium šildomas — $11500.00
2 AUKŠTŲ muro, 5—6 kamb., 

garu šildomas — $11500.00.
2 AUKŠTŲ muro, 6—6 kamb., 

vandeniu šildomas — $1 1500.0(1.
Taipogi, mes turini medinių ir 

mūrinių cottage ir bungalovv su 
$300.00, įmokėjus, likusius lengvais 
išmokėjimais.

Taipgi bizniavų lotų nuo $500.00 
ir aukščiau. Rezidencijos Jotų nuo

PARDAVIMUI 4 flatų mūri- 
nis namas, t.ržuolo trimingai, 
Ice bakais, ga&inis pečius, tile 
vana ir vestibule, viskas išren- 
duota, kaina $22,000, įmokėti 
$7,000, 5751 So. California Avė.

BARGSJNAS, reikia $3000 cash, 
parduosiu st.vo 3 flatų mūrinį namą 
su vienu ekstra lotu, gerame padėji
me, geroje apielinkėje, kaina $13,500. 
Savininkas. Agentų nereikia.

5015 Lavvrance Avė. 
netoli Mihvaukee Avė.

Z— 1 ........-

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKTNO 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

ir aukščiau. Rezidencijos Jotų 
$250.00 ir aukščiau. Su visais 
minėtais bargenais kreipkitės

J. N. Zewert Co.
4377 Archer Avė., Chicago,

pas;

III.
Avė.

ir 8
mė-

rui 
p re

500 BEAUTY OPERA-' 
TORKĮI REIKIA TUOJAU

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

THE WENZEL WAY 
177 State St., Room 306

State 1887

ANT IŠMAINYMO 2 štorai 
flatai, mūrinis, rendos $30(1 į 
nes j, prekė $27000.

1 ŠTORAS ir 3 flatai po 4 
mus; rendos į metus 82,600. 
k ė $24.000.

ŠTORAS su 3 ruimais ir 2 fl, po!
7 kamb.; rendos $170 į mėnesį,, 
prekė $16,000.

ŠTORAS ir 3 kambariai, 5 
mų llatas ant viršaus, naujas; 
k ė $15,0000.

ŠTORAS 3—1—-5 kambariai;
ke $11,500.

Šitų namų savininkai 
riai nori mainyti ant 
mų.

rm
KAINA $12,500.

Bizniavas kampinis na
mas su grobėme ir pagyve
nimu ir 5 kambariai ant ant
rų lubų. Ant 68tos netoli 
Western Avenue. Parsi
duoda $1,500 pigiau negu 

, Savininkas privers-

, visa 
ikia tiktai $750, cash.

$3850 vertas.
-|tas parduoti trumpame lai-

$5750 ke. Gera* proga dėl lietuvio.

4 kambarių mūrinė cottage, 
moderniška, rei,

genas
2 augštų. medinis 

niškas. Didelis 
burgenas

2 augštų mūrinis namas, 2-4 kam
barių fialai ir 2-5 kambarių flatai. 
Labai geras bargenas.

Musų ofisas atdaras visą dieną ne
dėliok Mes suteikiame paskolą 
<ų pirkėjams.

name®

inu-

preke1 $7.500.

preke $8.500
3 PLATAI 

uis. $13,500.
9 i'i ži

prc-
i ne biznie- 

ant praivit na-

po I

6—7
ruimus, mūrinis;
ruiniai, mūrinis;

ruimai, mūri-
garažas dėl

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47 Si.

arba išsimaino 
; propertės, labai 
, i|60 akerių, 100 

60 akerių gra- 
Uke randasi Mi- 
anl gražaus eže- 
vieta dėl vasar-

PARSIDUODA 
ūkis ant Chicagos 
prieinama kaina, 
akerių dirbamos, 
žaus balt mišk io. I 
ehigano valstijoj 
ro kranto. Puiki 
namio, kur vasaros laiku priva
žiuoja labai daug žuvinių ant va- 
kacijų. Gražus budinkai ir ir gy
vuliai, yra štorelis, kur daro gerą 
biznį vasaros laiku.

Nepraleiskite šito bargeno.
KAINA $8,000

10 kambarių, ant pirmo 6, 
ant antro 4, medinis namas 

i ant cementinio pundamento, 
du lotai. Gatves įstaisytos, 
tarpe 68 ir 69 netoli West- 
ern Avė. Įmokėti tik $3,000.

ROZENSKI-LEMONT
& CO.,

6312 So. Western Avė.
Prospect 2102

i ... -i—i ruimai, 
2 Snašinų, $5.800.

2 FL. 5—5 ruimai, 
k ė $13.500.

2 FL. 5—4 ruimai, 
2 mašinų, $15,000.

Šitie namai mainosi ant bile ko
kio biznio. Kas turite kokį inainą, 
namą ar biznį, didelį ar mažą, nė
ra skirtumo kur randasi. Aš jums 
išmainysiu i trumpą laiką. Patar
navimas labai 
kis. Kas nori 
kreipkitės pas

J.

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

SNOW COLLEGE
M. Johnson Manager

159 N. State St.. Room 1622
naujas; pro-
garažns dėl

mandagus ir gi’ei- 
greitai išmainyti —

ZAKSAS
3325 S. Iziwe Avė.

Tel. Boulevard 8032

548 XV. 32nd St.. Chicago

PARDAV4MUI 3 muro namai po 
2 flatu. po 5 ir 6 kąmb. Elektra, 
vanos ir garažas dėl 2 automobi
lių; namas randasi south sidėj. 2 
fl. namas po 5 ir 6 kabm. 2 lotai 
ir garažas dėl I karo. Namas ran
dasi south sidėj. Parduosiu arba 
mainysiu ant namo, 
nes arba kito biznio, arba 
siu automobilį ar mortgičius 
imokėjimą. J. LEPO 

722 \5L 35th St.
Blvtl. 3249 arba Republic

bučer- 
paim- 
kaipo

10363

LABAI PIGUS namas, garu šil- 
domas. V8 kambariu, su visais i’a- 

ir su kitais, daiktais, tik 
už $7,000, įmokėti reikia $1500.00. 
Rendos nesą $250 j inčnesj. 
būti parduotas tuojau, nes 
ninkas apleidžia miestą.

Kreipkitės:
A. VISBARAS 

3201 So. Halsted Sb

l'uri 
savi-

PARDAVIMUI 5 kambariu bun- 
galovv, 50 pėdų lotas, netoli gra
žaus Marcfuette ’ Parko, 1 blokas 
nuo mokyklos ir busų linijos ir 
gatvekarių ir bulvaro. Yra yisi 
įrengimai, kaina $5500, cash $2500 

6819 S. Roekwell Si.

MEDINIS bungalovv, cemento ir 
bloksų pamatu, furnaco šildomas, 
ąžuolo grindys ir trimingai, tilo 
grindys maudyklėj, paneli sienos. 
Lengvais išmokėjimais; alsišaukit 
nedėlioj.

7115 S, Rockwell St.

BRIGHTON PARK
GERAS SPESELAS; PASI- 

NAUDUOK1TE

Greitai ir pigiai
Išmokiname Anglų kalbos, Gramati
kos, Sintaksės, Aritmetikos, Knygve- 
dystės, ir kitų mokslų. Musų mo
kyklos nauja sistema stebėtinai grei
tai užbaigiama pradinį mokslą į de
vynis mėnesius; augštesnj 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

2 augštų medinis namas, geroje vie
toje, 2-4 kambarių fla- CRCOCft 
tas. Bargenas

2 augštų mūrinis namas, 2-4 kam
barių flatai, moderniš-
kas. Bargenas

2 augštų, mūrinis namas, 2-4"kam
barių flatai, naujas bildingas, viSas 
moderniškas, cash reikia $3000. Ki
tus kaip rendą. Didelis- bargenas.

Groserne ir bučerne, Šeria jstaiga, 
pardavimui biznis su namu arba be 
namo, veikite greitai.

Mes suteikiame paskolas musų pir, 
kūjams. *

Atdara nedėlioj.

Pardavimui 2 namai, vienas 67 
St. ir California avė. štoras ir 3 
po 5 ruimus flatai, 3 mašinų ga
radžius; kaina $34,000. Antras 67 
St. ir Claremont avė. 9 flatai po 4 
kambarius; kaina $48,000. Geroj 
vietoj. Lotai bus priimti pinigų 
vietoj. Nedaro skirtumo pirksi ar 
ne, persitikrink pats. Kas su XVi- 
lichka bičiulaujas, tas yra apsau
gotas nuo sukčių. Jeigu manai bū
davot i namą pavasarį, ateik pasi
teirauti. Duosiu patarimą kaip ge
riausiai ir pigiausiai; už tai niekas . . su 

nuo
jums nekainos. Pasikalbėkit 
žmonėmis, kurie pirko namus 
manęs, ką jie jums pasakys.

,L»WILICHKA
6559 S. Maplevvood Avc.

Anglu 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 laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 38-čios gatv., 2-ros lubos

3. R. PIETKIEWICZ & CO
2612 W. 47 St.

PARSIDUODA 2 biznio namai; 
vienas mūrinis, 2 augštų, ant kam
po, su arba be biznio; kitas dviejų 
augštų medinis, biznio namas. Kai
na pirmojo namo $16,000; antro— 
$7,000. Parduosiu geromis sąlygo
mis.

Atsišaukite pas* savininką 
2500 W. 39 SI.

Tel. Lafayette 0919

kambarių 
mūrinis namas. Lotas 30 

Sleeping porch ir 3 auto- • • M. 1 V * T"! I •

PARSIDUODA 
naujas 
pėdų, 
mobilių mūrinis garadžius. Rendos 
neša su garažu $174 į mėnesį. Kai
na $17,800. Reikia įnešti .$4.800 
cash, kiti ant lengvo išmokėjimo. 
Savininką galima matyti subatoj 
ir nedėlioj.

6217 S. Albany Avc.

PARDAVIMUI PER

žemes, 
žemės 
žemė

Jau, negu 
šandien. U ž

Keletas mažų Šmotelių 
South West Side. Didumas 
nuo Yz akro iki 5 akrų. Ta 
parduodama dabar daug pigi 
ištiknjių ji kainuoja šandit 
mokestį aš paimsiu bile vieną seka-j 
mų dalykų, kuriuos galėsiu tuojau 
vartoti: Farmą bile kur Jungtinėse 
Valstijose arba gerą summer resort, 
gerą vartotą automobilių arba staką 
ir bonus. Aš suteiksiu geriausj liu- 
dymą ir garantiją, title per Chicago 
Title & Trust Company. Naujienos, 
1739 So. Halsted St„ Box 407

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chaniku ir Šoferiu- Ateikite pasi- 
rengę pradčti. mxisv> n a ui
sistemą ir asmeniškų prižiūrėjimą 
jus išmoksite | selcs savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitSs o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais kiesos . 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

15117 W. Madison St.

V^IENO AUGŠTO mūrinis biznia
vas namas su trimis Storais, 6 m. 
senumo, geroje biznio vietoje, ant 
Kedzie A v. ir 39-tos. Kaina $16.500. 
Savininkas mainys ant 2 augštų 
namo Marquette Manor,

Tel. Yards 6894 
St.- Martinkus, savininkas

Nepraleisk liuoso laiko veltui. 
Dirbk savo ateičiai liuosose valan- j 
duose. Trumpam laike gali išmok
ti Aritmetikos ar Anglų Kalbos sa- Ji 
vąjame name. Rašyk dėlei informa
cijos ŠIANDIEN.
LIETUVIŲ KORESPONDENCIJA I 

N6 MOKYKLA
! 5556 Windsor Avė., Chicago, III. 
v__________________ ______________



H AUJIEIN O S —
,, H   ,„ IĮ įminu i iiiiiiiw>,ib »t-<ii iati t r- .-- .. ■ <a>»—>.w.-.>^ ■■ jg———■— , ,     _  

VOL. XI šeštadienis, Lapkritis-November 22 d., 1924 . ję0 28]

A. Braziulis

Jonas Basanavičius
1

Nemaža yra Lietuvos sūnų, 
musų tautinio atgimimo didžių 
veikėjų, kurie nūdien yra pa
miršti ir kurių vardai retai be
minimi. Nesenai skaitėme apie 
Simana Daukantą, Motiejų Va
lančių ir M. K. Čiurlionį, bet 
ar daug ką> mes žinome apie J. 
laimių, Povilą Višinskį, Joną 
Biliūną, Praną Vaičaitį ir visą 
eilę visuomenės veikėjų ir ra
šytojų? Senai jau jų kaulai su
trūnijo, senai jų kapai žolėmis 
ir dygiais užžėlę, ir tik retai 
kas per pusę lupų primena 
mums, kad gyventa tokių tau
tos kilnių vaiku, pašventusių vi
są savo gyvenimą ir jėgas jos 
gerovei.

Iš daugelio buvusių Lietuvos 
veikėju, tur būt, niekas kitas, 
dar gyvas būdamas, nesusilaukė 
tokios pagarbos, kokia šiandien 
visų yra reiškiama musų senam 
kovotojui tautos veteranui Dak
tarui Jonui Basanavičiui. Apie 
jį su pagarba kalba visa Lietu
vių tauta. Gal tokios pagarbos 
susilaukė .1. Basanavičius už tai, 
kad jis visą savo ilgą gyvenimą 
praleido bedirbdamas tik išim
tinai mokslo ir visuomenini dar
bą, visą laiką likdamas nuošaly 
visokių politinių srovių ir jų 
tarpusaviu ginčų. Neprigulėda
mas jokiai politinei partijai, 
mokėjo jis su visais gražiai su
gyventi, visus, kiek jam buvo 
reikalinga, sutraukti, suburti 
kuopon kokiam noi’s bendram 
darbui, šiaip jis buvo, rodos, 
vienui vienas. Bet kaip prireik
davo svarbesniam darbui, kai 
tautai ateidavo kokia 'sunki 
sprendžiamoji valanda, jis visuo
met būdavo su jąja, dažniausiai 
jos priešakyje. Ir kai tik viskas 
įeidavo į normalines vėžes — jis 
vėl pasitraukdavo ir užsidaryda
vo prie savo pamėgto mokslo 
darbo.

Jono Basanavičiaus gimtinė 
— Ožkabalių sodžius, Bartinin
kų valsčiaus, Vilka viskio apskri
ties. Jo tėvai Juras ir Marė Bir- 
štoniutė — dzūkė, buvo tikri lie
tuviai ūkininkai. Pirmą kartą iš
vydo Lietuvos saulę 1851 m., lap
kričio 23 d. Tėvai, susipratę lie
tuviai, suprasdami mokslo rei
kalingumą ne tik “ponams”, 
bet ir sodžiaus žmonėms, dar 
visai jaunutį Joną pradėjo lei
sti mokintis jo gimtame sodžiu
je, pas “daraktorius”; vėliau vi
durinį mokslą lankė Marijampo
lės gimnazijoj, kurią baigė su 
pasižymėjimu — sidabro meda
liu. Baigęs gimnaziją, 1873 m., 
J. Basanavičius išvyko Maskvon 
ir ten įstojo universitetan į is
torijos — filologijos skyrių. Bet 
šiame skyriuje išbuvęs du se
mestru, perėjo į medicinos sky
rių, kurį baigė 1879 m. Baigęs 
universitetą, buvo pasilikęs ten 
pat pagilinti savo žinias. Bet iš 
prigimties būdamas ne kaip 
stiprios sveikatos ir neturėda
mas užtenkamai lėšų ti n kalnes
niam. pragyvenimui, turėjo išsi
kelti iš Maskvos, kur nors Į pa
togesnę vietą.

Tokiam 'sumanymui įvykinti, 
jo laimei, pasitaikė puiki proga, 
Pasibaigus rusų-turkų karui ir 
Bulgarijai atgavus savo nepri
klausomybę, čionai buvo jaučia
ma didelė inteligentų stoka. 
Bulgarų vyriausybė kvietė sve
timtaučių inteligentų įvairių 
profesijų. Draug pakvietė ir iš 
Maskvos J. Basanavičių ir ke
letą jo mokslo draugų. J. Ba
sanavičius pakvietimų priėmė ir 
tais pačiais 1879 metais rudenį 
išvyko Bulgarijon ir liko paskir
tas vyriausiu Lom-Palankos de
partamento gydytoju.

čia tai ir slinko ramiai J. Ba- 

jsanavičiaus jaunos dienos. At
skirtas 1 toli nuo savo mylimos 
tėvynės, uoliai darbavos jam pa
vestoje žinyboje.

Greitai apsiprato su naująja 
šalimi, arčiau susipažino su to 
krašto žmonėmis, kurie pasiro
dė esą gan malonus ir draugin
gi. Jis greit susigyveno su tuo 
laiku buvusiu visuomeniniu ir 
politiniu u pu ir liko širdingu ir 
atviru tos tautos dalyviu ir drau
gu. Bet neperilgiausiai teko jam 
džiaugtis tuoju (ramliu gyveni
mu. Netrukus ėmė įsivyrauti 
rusų — rusofihi dvasia, kuri 
1881 m. dar daugiau sustiprėjo 
ir įgavo tam tikros reikšmės. 
Įsivyravusioji rusofilų partija 
kėsinosi net prieš Bulgarijos
konstituciją ir pradėjo persekio
ti visus nerusus ir laisvę mylin- 
čiiig svetimtaučius. 'Tokia padė
tis daug kam buvo nepakenčia
ma ir nemaža svetimtaučių, at
sikėlusių darbuotis atgimusios 
Bulgarijos gerovei, buvo priver
sti keltis Į kitus kraštus. Tokių 
išsikeliančiųjų taipe buvo ir J. 
Basanavičius. 1882 m. pavasa
rio pradžioje jis apleidžia Lom- 
Pa lanką ir po gana ilgos kelio
nės per Serbijos ir Kroatijos 
teritorijas pasiekia Vieną 
Austrijos sostinę, kurioje ir ap
sistoja ilgesniam laikui, čia bū
vėdamas tęsia toliau medicinos 
studijas. Tų pačių metų liepos 
mėnesį Bulgarijos valdžia kvie
čia ji vėl atgal ir skiria vyliau
siu Videno ligoninės gydytoju; 
už mėnesio Juodkalnijos kuni
gaikštijos valdžia siūlo jam ga
na gerą vietą Adriatikos jurų 
pakrantėje, Ant i vari mieste. Bet 
J. Basanavičius nepriima nei 
vieno nei kito kvietimo ir lieka 
vietoje mokslo studijoms. Ligi 
188 1 m. jis studijuoja Balkanų 
tautų istoriją ir archeologija, 
tai Vienoj, Pragoj, tai Budapeš
te.

Cechų sostinėje Pragoję, ar
čiau susipažino su cechų tautos 
veikėjais, jų atgimimu ir tyri
nėjo trakų giminių senovę. Bu
dapešte, Vengrijos sostinėje, su
sipažino su senovės trakų ar
cheologija. Tuo pačiu laiku lan
kėsi dar Berlyne ir kituose vi
durinės Europos žymesniuose 
miestuose ir vietose.

Pragoję įvyko- tas musų kul
tūros istorijoj minimas didelis 
Įvykis. J. Basanavičius, gyven
damas toli nuo savo tėvynės 
Lietuvos, visą laiką turėjo ry
šių su žymiaisiais jos veikėjais: 
Dr. Jonu Šliupu, Martynu Jan
kumi ir kitais. Ir štai, nors at
skirtas nuo savųjų, atskirtas 
nuo savo krašto, jaučia tautos 
pulsą, kuris vos silpnai bepla- 
ka, bet kuris yra dar gyvas ir 
tie keli žmonės jaučia, kad po 
marinamąja pluta rusena dar 
tautos gyvybės ugnelė, kurią tik 
reikia atidengti ir pakurstyti. 
Pasitarę su Lietuvoj gyvenan
čiais veikėjais- ir neatsižiurėda- 
mi į kai kurių mokslininkų pa
reikštą nuomonę, kad lietuvių 
tauta yra jau mirusi tauta, 1883 
metu pradžioje suredaguoja pir
mąjį “Auszros” numeri. To laik- 

I raščio numerį, nuo kurio prasi
deda lietuvių tautos naujoji at- 
I gimimo gadynė. Ta mums bran- 
‘ gintina maldaknygė — “Ausz- 
ra”, iš spaudos pasirodė 1883 m. 
balandžio mėnesyje Ragainėje, 
Prūsų Lietuvoj. Pirmiau nuo 
1880 m. iki 1883 m. jis kartkar
tėmis rašė į Prūsų lietuvių laik
raščius — “Naująjį Keleivį” ir 
Lietuviškąją Ceitungą”. Vienin
teliai jo ir Dr. J. Zauerveino — 
Girėno rastai sudarydavo šiek 
tiek lietuviškos dvasios antspal- 
vį. Tie laikraščiai buvo prielan
kus Prusą valdžiai. Neperdaug 
ką buvo galima pądai~yti: reikė
jo skaitytis su redaktorių no
rais ir neišsišokti su lietuvybės

m. Tais įlietais persikėlė vėl į 
Lom-Palanką, į senąją vietą, 
čia jį ištiko dvi didelės nelai
mės. Kaip tiktai tuo laiku ėjo 
karas taip bulgarų ii serbų. Tą 
ligoninę, kurioje darbavosi J. 
Basanavičius praėjo daugybė 
sužeistų ir sergančių įvairiomis 
ligomis kareivių. I’is užsikrėtė 
dėmėtąja šiltine, ir vos ne ves 
išgijo. Pagijęs iš sunkios ligos ir 
Šiek tiek pasitaisęs, liko klastin
gai peršautas dviem revolverio 
kulkomis, vieno pamišusio bul
garo, kuri .i's gydė. Nuo šito 
įvykio J. Basanavičius » įgavo 
nervų ligą (neurasthenia) kuri 
sumenkino jo silpną sveikatą ir 
nemažai prikamavo po įvairias 
Eu ropos senatorijas — kuror
tus ir kuri ant visuomet paliko 
savo pasekmes.

1889 m. jį vėl ištiko smūgis 
— mirė jo jaunutė žmona Ga- 
brielė-Eleonora Mohl. žmonos 
mirtis stipriai paveikė į jo ligų 
ir nelaimių išvargintą dvasią, ir 
jis kai kuriam laikui nustoja 
veiklumo, šiek tiek pasitaisęs 
nuo ištiktų smūgių, 1893 m. ru
denį persikėlė į Varną, kurioje 
išgyveno iki pat 1905 m. Rusų 
revoliucijos ir tik tais metais po 
ilgo bastymosi po svetimus kra
štus, po sunkaus vargo, fizinių 
bei dvasinių kančių, laimingai 
pasiekė senai bematytą Lietuvą. 
Ir tik čionai galėjo lengviau 
atsidusti, padėjęs sunkią ištrem
to keleivio lazdą.

Lietuvoj tuomet aušo naujas 
rytojus. Visi bruzdėjo ir veikė 
kiek kieno .jėgos leido, susibū
rė i viena buri. Dr. J. Basana
vičius atvykęs į tautos šii’dį — 
Vilnių — Įnešė nemaža gyvu
mo, naujos energijos ir liko tų 
veikianičųjų lietuvių centras, 
toji ašis, apie kurią sukosi susi- 
bu r u šie j i.

Čia prasideda Lietuvoje jo 
viešas visuomeninis veikimas. 
1905 m. lapkričio 15 d., draug 
su trimis Vilniaus veikėjais, D. 
Malinausku, kun. J. Ambrozie- 
jumi ir M. Dovoina Silvestravi
čium, suredaguoja ir pasirašo 
savo garsųjį Memorandumą, — 
kuriuo reikalaujama Lietuvai 
etnografinės autonomijos. Me
morandumas buvo įteiktas tuo 
metu buvusiam rusų ministerių 
pirmininkui grafui Vitei. Me
morandumas liko patalpintas vy
riausybės leidžiamame laikrašty 
“Pravitelstvenny Viestnik”, ir 
sukėlė rusų biurokratų tarpe ne
maža triukšmo.

1905 m., gruodžio 4 d. prasi
dėjo jo ir J. Kriaučiuho peri 
“Vilniaus žinias” sušauktas gar
susis Didysis Lietuvos Seimas, 
kurį atidaro Dr. J. Basanavi
čius ir vienbalsiai lieka išrink
tas Pirmininku, šis pirmas iš vi
sų Lietuvos kanapų atstovų suva
žiavimas turėjo didelės reikšmės 
visai Lietuvai. Tai buvo pirmas 
viešas nfinčių ir vargų pasida
linimas iš visur suvažiavusiųjų 
lietuvių; tai pirmas protesto bal
sas prieš rusų biurokratų siuti
mą Lietuvoje.

Idėjomis. Berods, tuo pačiu lai
ku Irendradarbiavęs tuose laik
raščiuose Dr. J. Šliupas už per 
daug aišku lietuvybės veidą, juo
se neteko vietos. .1. Basanavičius 
daro atsargiau. Rašydamas 
straipsnius tik apie Lietuvos 
garbingą senovę, jos piliakal
nius milžinkapius ii* tik neju
čiomis įspraudžia vieną kitą 
minti, vieną kitą žodi apie bun
dančią Lietuvą.

Dviejų metų bėgyje pakitėjo 
politinė Bulgarijos padėtis — su
menkėjo rusų įtaka ir papilto 
naujas gaivingas Bulgarijos kal
nuose vėjelis. 188 1 m. vasarą J. 
Basanavičius grįžta vėl Bulga
rijon ir priima skiriamą vietą 
Elenoje, kur išgyveno iki 1885
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Praėjo neramieji 1905 melų nedrįsta niekas paliesti. Po bol- 
revoliucijos laikai, įsisiūbavusi šėrikų klastingai užgrobė Vil- 
revoliucijos banga liko rusų ka- nių lenkai ir ėmė terorizuoti vi- 
zokii ir žandarų durtuvais su- sus lietuvius veikėjus ii' tuos, 
naikinta ir daug gražių svajo- kurie drįsta pasirodyti lietu
sių žlugo. įsiviešpatauja reak- viais, esą J. Basanavičiaus ir jie 
cija. Pamažėl viskas apsirami- nedrįsta liesti ir jis gyvena iki 
na ir Įeina į ramias vėžes. Lie- pat 192 1 m. vasaros.’Tik šią va- 
tuviai tyliai užsidarę tęsė knl- sąrą kai kuriam laikui iškeliauja 
turinį darbą bei visuomeninį iš Vilniaus, apsilanko laikinojoj 
darbą. Gyvendamas Vilniuje, J. Lietuvos sostinėje Kaune. Važi- 
Basanavičius sėkmingai kovoja nėjo Vokietijon gydytis. Vasa- 
su lenkais už lietuvių kalbos tei- ros laiku keletą savaičių pralei
dęs Vilniaus vyskupijos bažny- do Palangoje, karo sanatorijo- 
čiose. 1907 metais jo rupesniu je, musų karių tai pe. Dabar spa- 
lieka įsteigta mums taip brau- lių mėnesio viduryje, atvykęs 
gintina “Lietuvių Mokslo Drau- Kaunan atsigulė kuriam laikui į 
gija’. J. Basanavičius atsistojo Karo ligoninę pataisyti sumen- 
jos priešakyje.- čia deda jis vi- kėjusios savo sveikatos.
sas savo dvasines ir fizines jė-1
gas: renka knygas Draugijos •
knygynui, steigia muzėjus. Abu Lietuvių literatūroje J. Basa- 
tos draugijos skyriai, rupestin- navičius pradėjo rodytis gan 
goj J. Basanavičiaus globoj, anksti. Kaip jau minėta, pirmie- 
sparčiai auga ir turtėja viso- ji jo rašiniai pasirodė Prūsų lie- 
kiomis literatūros retenybėmis tuvijų laikraščiuose “Naujame 
ir archeologiniais radiniais. Ne- Keleivyje” ir “Lietuviškoje Cei- 
gavęs nė kiek atsikvėpti nuo ki- tungoje”. Nuo 1883 m. iki 1886 
tų jo mylimų darbų, sumano ir in.t nU(> pasirodymo pirmojo 
išleidžia mokslo žunuilą “Lietu-(“Auszros” numerio ir iki jos 
vių Tauta” didžiulių knygų sustojimo, jbje patalpino nema- 
pavidale, teikdamas jam savo tautinę žadinančių raštų, 
svarbių etnografinių ir išturi- Tuo laiku išleidžia keletą atski- 
nių, didelės mokslinės reikšmės ni knygų, kaip tai: “Apie atra- 
turinčių, raštų. Jam čia ramiai dimą Lietuvoje tašyto akmens”, 
besidarbuojant užeina pasaulinis žiro-as jr vaikas”, ir “Ponas bei 
karas. Jis draug su kitais dar- župonė”. Šitie dalykai išėjo! 
buojasi Lietuvių Draugijos nu k. i885 Tilžėje. Vėliau išleidžia 
dėl karo šelpti Centro Komitete, du didžiulius tomus dainų “Oš- 
Artmaiitis vokiečių okupacijai, kabalių dainos”, penkis tomus 
daugelis apleidžia Vilnių. Tada “Lietuviškos pasakos įvairios” 
J. B. su negausingu lietuvių in- (kiekviename tome nuo 200 iki
teligentų būreliu, lieka saugoti 
savo surinktų brangenybių. Nors 
aplinkui audra, ugnis ir mirtis 
siaučia — jis lieka vietoje, ne- 
imjudinamas lietuvių kultūrinių 
turtų saugotojas.
įsivyrauja visoje Lietuvoje ge

ležinė Vokiečių okupacija, viską 
paglemžta visa galintieji vokie
čiai į savo rankas, visur slopina
ma bet kokie lietuvybės judėji
mai. Bet Vilnijoje žmonės, nor^ 
gyvendami sunkiose sąlygose, 
dirba, kruta, klabina vokiečiams 
į duris. Pagaliau imlu svyruoti 
vokiečių, galybė 'ir truputį su
menkėja jų režimas. Ir štai bū
relis drąsuolių lietuvių kaž kaip 
išgauna leidimą iš vokiečių oku
pacinės valdžios sušaukti Lietu
vos kon ferenci j ą.

' įvyksta konferencija, kuri iš
renka Lietuvos Valstybės Tary
bą, kurios priešakyje vėl mato
me Dr. Joną Basanavičių.

Griūva Rusų imperializmas, 
įsiviešpatauja bolševikija. Neil
gai trukus griūva ir 'Vokiečių 
kaizerinis kumštis; Vokiečiuose 
įsivyrauja betvarkė — demora
lizacija; vokiečiai kraustosi iš 
Lietuvos į savo “faterland”; jų 
gi pėdomis seka, kai sąrančiai, 
bolševikai, ir artinasi prie Vil
niaus. Daug kas bčga nuo nau
jos šmėklos —j. Basanavičius 
nesijudina ir lieka vietoje. At- 
ėję bolševikai areštuoja visą ei
lę lietuvių veikėjų; Basanavi- 
čiaug neliečia; jis yra, tarytum,( 
kaž koks užburtas asmuo, kurio' galėsime įsivaizdinti milžiniškus

300 puslapių). Toliau išleidžia 
didžiuli mitologiškų pasakų rin
kinį (daug medžiagos apie seno
vės lietuvių tikybą) — “Iš gy
venimo lietuvišku veliu bei vėl
inių”, 390 pusi. Visi šeši pasa
kų rinkiniai yra išleisti Ameri
koje, Chicagoje ir Lietuvoje se
nai nebegaudami. Toliau, Vil
niuje išleido rinkini “Levas lie
tuvių pasakoje ir dainose” pa
sakos ir dainos, kuriose yia 
minimas levas. Kur gi dar visa 
eilė studijų, referatų, spausdin
tų “Auszroje”, “Lietuvių Tau
toje” ir šiaip įvairiuose leidi
niuose bei laikraščiuose!

Be lietuviškų raštų, rašytų 
lietuviška kalba, J. Basanavi
čius gyvendamas Bulgarijoj ra
šė ir tenykščiu bulgarų kalba. 
Vie n as s va rbes n i ųj ų bulga.i ų
kalba rašytų veikalų bene bus 
tik “Materijai! kam sanitarnata 
at|nografija na Bulgarija,” So
fija, 1891 m. šitą veikalą išleido 
Bulgarijos švietimo Ministerija. 
Veikalas esąs prasiplatinęs Eu
ropoje ir jam m'okslininkai duo
da nemaža vertės. *

Beje, prieš karą'J. Basanavi
čius važinėjo taipgi ir Amerikoj 
rinkti aukų sumanytiems pasta
tyti Vilniuje “Tautos Namams”. 
Ten bevažinėdamas susipažino 
arčiau su lietuviais kolonistais 
bei jų veikėjais.

Tat šiandien, žiūrėdami į šio 
senelio atvaizdą, nors dalinai

lietuvių tautai nuveiktus jo dar
bus., Iš čia mes matome, kad 
jam duodamas tautos veterano 
vardas nėra tuščia panegirika, 
l>ct .jis savo darbais yra pilnai 
užsitarnavęs lietuvių tautos pa
garbos ir amžiais, nesunaikina
mą Lietuvos istorijos lapuose,

MARGUMYNAI
DAKTARŲ SKAIČIUS

724 žmonėms Jungtinėse Vals
tijose išpuola vienas daktaras; 
Anglijoj 1,087 žmonės turi vie
ną daktarą, o Centralinėje Eu
ropoje vienas daktaras išpuola 
2,000—2,500 žmonių.

KIEK K AŠTUOJ A RIN KIM A1

Apskaitoma, kad nacionalini 
rinkimai Amerikoje atsieina 

'maž daug $30,000,000.

A T R A D IMAS Y E L LO W STO N E 
PARKO

Yellov stone nacionalis par
kas buvo atrastas 1807 m. At
rado jį John Colter, kuris atvy
kęs į St. Louis’ą pranešė apie 
tai. Išpradžių jam. nenorėjo ti
kėtų bet vėliau jo tvirtinimas 
buvo patikrintas.

RYMO FORUMAS

Senovėje i Rymo forumą, sa
koma, sueidavę 24 keliai. Bend
ras tu keliu ilgis siekęs 52,904 
rymietiškas mylias.

VIENINTĖL1S MIESTAS

Tuscon, Arizona, yrą vienin
telis Amerikoje miestas, kuris 
buvo aptvertas siena. Ta siena 
ėjo aplink visą miestą. Dabar 
ta siena jau baigia griūti.

RADO DINOSAURO 
PĖDSAKUS

Neskla-Nizadi įlankoj, šiau
rinėje Arizonos dalyje, C. L. 
Bemheimer’o ekspedicija iš New 
Yorko surado dinosauro pėdsa
kus. Tie gyvūnai gyveno že
mėje prieš daug tūkstančių me
tų.'

MIRĖ “INJUN JOE”

Sakoma, kad Mark Tvain’o 
novelėje “Tom Sawyer” buvęs 
aprašytas “Injun Joe”. Tas “In- 
jun Joe” bėgiu 70 metų bastėsi’ 
apie Mississippi upę. Prieš kele
tą dienų jis mirė, sulaukęs 102 
metu. €

PASAKĖ 27,000 PAMOKSLŲ

Pamokslininkas John Wesley 
per savo gyvenimą pasakė 27,- 
000 pamokslų. Canon Hay Ait- 
ken, žymus Anglijos pamoksli
ninkas, jau yra pasakęs 22,0001 
pamokslų, ir jis mano, kad jis 
pasakys daugiau pamokslų, ne
gu Wesley kad pasakė.

KIEK YRA STUDENTŲ 
\-----------

šį rudenį į Amerikos univer
sitetus ir 'kolegijas įstojo 300,- 
000 studentų. DaugjuMia stu
dentų turi Columbia universi
tetais. Jų skaičius siekia 35,000. 
Kaip auga studentų skaičius 
Amerikoj bus aišku iš sekamų 
skaitmenų: 1900 m. jų buvo 
115,271; 1910 m. 184,712; 1915 
m. 237,168, ir 1918 m. 290,106.

NAUJASIS FRANCUOS PRE
ZIDENTAS NEBESILAIKO 

SENOVĖS PAPROČIŲ
«■. .U..I *■■■■-

Francijoje buvo įsigyvenęs 
toks paprotys, jog prezidentui 
kalbant publika turėdavo susto
ti. Bet naujasis prezidentas 
Doumergue tą paprotį panaiki
no.'1

atsiminimą.
Baigdami šitą trumpą apie 

Dr. J. Basanaičiaus rašinį, iŠ sa
vo puses linkime Garbingam 
Seneliui kuo veikiausiai pasveik
ti ir ilgai, ilgai dar gyventi mu
sų tarpe. [“T-tas”'.

LAFAYETTE’O LAIŠKAI

Jean Paton, senovės raštų 
rinkėjas, padovanojo Amerikos 
valdžiai Lafayette’o rašytus laiš
kus laike Amerikos revoliucijos.

SAGUČIŲ MUZĖJUS

Čechoslovakijos sostinėje Pra
goję randasi sagučių (guzikų) 
muzėjus. Mozėjuje randasi vi
sokių visokiausių sagučių. Jį j- 
steigė Henry Waldes, sagučių 
fabrikininkas.

KINIEČIU SIENA
4-

Budavojimas didžiosios sienos 
Kinijoje buvo pradėtas 214 m. 
prieš Kristaus gimimą. Tos sie
nos ilgis yra 1,400 mylių, o auk
štumas nuo 15 iki 30 pėdų.

GELžKELIŲ ILGIS

Jeigu visus gelžkelius sudėti 
daiktan, tai butų galima pasiek
ti mėnulį ir atgal sugrįžti, ir 
prie viso to dar liktų begiu ap- 
siautimui žemės vienuolika kar
tų.

KIEK AMERIKA GALI ŽMO
NIŲ PRAMAITINTI

Jungtinių Valstijų Agrikul
tūros departamentas sako, jog 
Amerika galinti pramaitinti 
300,000,000 žmonių, neįveždama 
iš kitur maisto.

PLAUKŲ EKSPORTAS

žmonių plaukų eksportas 
1923 m. iš Hongkongo siekė 99 
tonų. Svarbiausios rinkos buvo 
Japonija, Francija ir Jungtinės 
Valstijos,

NAUJOS RŲŠIES KAMERA

Astronomas Garmel iš Kali
fornijos surado tokią kamerą, 

‘kurios pagalba galima imti pa
veikslus mėnesienoje. Net prie 
žvaigždučių šviesos išeina neblo
gi paveikslai.

IŠSISKYRIMAI JAPONIJOJE

Gauti divorsą (išsiskyrimą) 
Japonijoje yra labai lengva. Jei 
vedusieji sutinka išsiskiri!, jie 
turi tik pranešti apie tai atatin
kamą įstaigą, —ir viskas atlik
ta :ten jokios teismo procedūros 
nėra.

Britų Kolumbijos pakraščiuo
se tapo užmušta 25,000 juros le
vų, kurie naikina žuvį. Dabar 
daroma eksperimentai išnaudo
jimui tų gyvūnų odų.

JAPONAI VAŽIUOJA Į 
BRAZILIJĄ

Japonų valdžia apmoka ke
liones išlaidas ir magaryčioms 
dar duoda $100 visiems tiems 
japonams, kurie važiuoja apsi
gyventi į Braziliją.

ĮDOMI IŠKALBA

Viename vakariniame miesto 
yra šios rųšies iškalba.

4076 žmonės . praeitą metą 
numirė nuo ga^o.

39 kvėpavo juo;
37 prikišo dedantį degtuką 

prie jo;
4,000 mirė ant jo (automo

biliu je).



Verte K. A.R. Van-Rozen Vertė K. S-kas Ark. Averčenko

Laiškai, Kurie Nebuvo
Pasiusti.

ALTORIAUS ŽODIS LAIŠKAS TREČIAS

Br angetiybė

Autorius nenori, kad kas šiuos 
laiškus už išmjslą palaikytų. 
Autorius parašė kelis laiškus 
vienai moteriai ir nenorėjo juos 
pasiųsti. Autorius buvo labai į- 
tužęs ir todėl nesudegino jų. Jis 
į gatvę juos išmetė.

LAIŠKAS PIRMAS

“Aš tarsi kauras gulė
jau prie tavo kojų, Aliai”

(Iš Viktoro Šklovskio)
šiandien aš gavau tavo laišką. 

Mažytis ii tokis didelis, jis guli 
ant mano stalo. Pora šykščių, 
perkoštu eilučių.

“Tris savaites nerašiau tau. 
Norėjau patikrinti. Dabar aišku: 
myliu kitą. Norėjau tiesiog nu
traukti susirašinėjimą, bet ši
taip geriau. Tu liksi man švie
siu atsiminimu...”

Tai taip paprastai. Myliu ki
tą. Argi negalima kitą mylėti?

Trys savaitės praėjo. Argi 
mažai ?

Aš atsikeliu ir vaikščioju po 
savo -kambarį — jis staiga pasi
darė tokis mažytis, mano kam
bario. Ir vėl, iš kur tiek daug 
rakandų? Kur nežengtum, vis i 
ką nors sukliūsi.

Tavo paveikslas kabo virš 
mano galvos. Ryto metą, išban
dęs, aš sakydavau tau: labas ry
tas.

As žinau, pas tave. toli, toli 
ant tavo stalelio stovėjo mano 
paveikslas. Dabar tu jį, tur būt, 
paslėpei.

“Šviesus atsiminimas...”
’l’emsta. Aš bijaus nakties. 
Tai pi ima naktis be tavęs.

I.AIšK \S ANTRAS

Rytoj aš sudeginsiu tavo laiš
kus. Praeitą naktį aš atsisvei
kinau su jais. Jie guli kalneliu 
malonių ir šiltų žodžių.

Aš sudeginsiu paveikslą, kurį 
tu*prisiuntei man į Ne\v \ orką.

Nc\v Yorkas labai keistas mie
stas. Čia labai daug durnų ir 
sauso metalinio girgždėjimo. 
Lyg geležinės žiotys ką tai sku
biai kramto.

Meile čia negali gyventi. Tai 
labai aišku.

Naktį a.Š nemiegojau. Mano 
kambaryje buvo numirėlis.

Žvakių nebuvau uždegęs. Kam 
tos žvakės? Stačiog gulėjau, 
žiurėjau į tamsaį ir perkratinė- 
jau mudviejų trumpą gyvenimą.

Dabar nebesakysi daugiau: — 
mano gerasai Roma... Kiša...

Visuomet būdavo keista di
delis tokis žmogus — nepasa
kysi kasatike —išeidavo—Kiša..*

Kai juokdavais, tu užsimerk
davai. išeidavo taip vaikiškai.

Kas tas kitas? Ar tu labai ji 
myli ?

Aš nusiskundžiau, taip turėjo

Aš nenoriu tiesos žinoti. Kam 
man tiesa? Aš žinau tik vieną— 
tu mane myli. Nejaugi tu gali 
kitą mylėti?

Tai buvo tik juokas. ‘Labai ne
deramas juokas. Tu mane išgąs
dinai, ir aš beveik įtikėjau.

Viskas aišku. Tu norėjai pa
sijuokti ir parašei man tokį juo
kingą laišką. O aš patikėjau, 
kvailys.

RvHoj aš gausiu iš tavęs kitą 
laišką. O gal būt ir negausiu... 
Juk laiškai taip tankiai pra
puola...

Geriausia mąstyti apie ką 
nors kita, fe

Nori, aš papasakosiu tau, kur 
aš buvau visa ta laika? fe fe fe

Jau trys Inetai, kaip aš bas
taus. Trys metai be tavęs. Tai 
labai sunku.

Iš Rusijos aš pabėgau į mi- 
guistą Besarabiją, kiek laiko 
gyvenau Rumunijoje, triukšmin
game paviršutiniame Buchares- 
te. O toliau ėjo nuobodžia eile 
įvairios šalys.

Bulgarija — su tokiais juo
kingais sukilėliais. Nieku bodu 
jie negali sukilti. Varnoje aš 
mačiau kadetus. Jie baisiai pa
našus į musų junkerius Ir, tur 
būt, taip jau mirs pareigas be
eidami.

Paskui Konstantinopolis. Jis, 
kaip žemčiūgas, praeivio pėdu į 
purvą įmintas.

Prie buvusio rusų konsulato 
aš mačiau labai keistą žmogų. 
Jis visas buvo apsikabinėjus 
ginklais ir virvėmis. Ant ranko
ves — plati, tiijų spal\ ų juosta. 
Kokarda ir pagonai —rusiški, ši- 
nelis—angliškas, šautuvas aus
triškas, o durtuvas prie šono — 
ilgas franeuziškas.

Tai atskala. Jis saugoja kon
sulatą. Bandyk kalbėti su juo 

tikrai pradės verkti kaip vai
kas, arba ilgai koliosis. Juk pas 
jį nieko nebeliko. Tik juosta ant 
rankoves. Paskui Grecija. Klai
džiojome po sostinę. Atėnai—la
bai stebėtinas miestas. Viskas 
nauja, švaru, pagal paveikslus 
padaryta. Muzėjai, palociai — 
graikų stiliaus. Ir net pasitai
symo vietos kryžgatvčse — iš 
marmuro.

Kareiviai Grecijoj ant kojų 
nešioja kokius tai minkštus ru
tulėlius. Tur būt, bėgti lengviau.

Per visa ta laika, kai aš ten 
gyvenau, neįvyko nė vieno per
versmo. Seniai tą reiškinį aiški
no tuo, jog buvo nepaprastai 
karštas oras.

Mažu tramvajų važiavau į se
novės Atėnus. .Sėdėjau ant te
atro Dioniso suolų ir daliau pa
lyginimus su Meyercholdo tyri
mais Dievai su juo.

Apie senovė Atėnus nenoriu 
rašyti. Perdaug mėgstu graikų 
mena, fe

Tugonchovas kalbėjo savo pa
žįstamam, jaunam žmogui Bič- 
kovui:

—Kodeinus pas mus niekuo
met neužeinate? Aš supažindin
siu jus su pačia. Stebėtina mano 
pati! Gražuolė, protinga. Iš
gersime arbatos. Iš tiesų, atei
kite. Skam|bina dainuoja.

—“Kokie tie vyrai kvali”, — 
manė Bičkovas, žiūrėdamas su- 
užuojauta į Tugonchovą. O gar
siai atsakė:

—Gerai, ateisiu.
—Na, ačiū. Ji labai apšviesta, 

o priegtam ir sudėta — dievin- 
gai!

“Tai kvailys!”
Garsiai :

- Ačiū. Rytoj pat užeisiu.

>p

• Bičkovas sėdėjo pas Tugon- 
.chęvus, ir/ kaip geras estetas, 
gėrėjosi baltomis vikriomis Ele
nos. Ivanovuos Lankomis .

“Stebėtina moteris”,— gal
vojo jis.

—Taip, — įspėjęs jos mintis, 
sušuko Tugonchovas. — Mano 
moteris tikra brangenybė! štai 
dabar aš turiu eiti į dalininkų 
susirinkimą ir gaila ją namie pa
likti. Alenuška, miano brange
nybe ,ar nebus tau nuobodu? Ta
čiau aš palieku tave Viktor Vik- 
torovičio globai. Jis palinksmins 
tave.

—Mielu noru, — suvirpėjusiu 
balsu pažadėjo Bičkovas.

—Aš grįšiu apie vienuoliktą. 
Ankščiau nelaukite. Sudiev, ma
no brangenybe! Iki pasimatymo, 
mano jaunas drauge.

Praėjo dvi savaiti.
Vėl Bičkovas sėdėjo pas Tu- 

gonchovus — šį kartą sėdėjo 
dideliame erdviame kambaryje. 
Sėdėjo prie piano šalia Elenos 
Ivanovas, o vyras, ko tai susi
mąstęs, dideliais žingsniais žy
giavo po kambarį. Jis tai prisi
artindavo prie sėdinčios pore
lės, tai vėl nueidavo į tolimą 
kampą. Ačiū tam ir Elenos Iva
novuos kalba buvo keista, paini.

Ir kalbėjo:
t—Kodėl tu nebuvai paskuti

nes tris dienas, nedorėli?! Aš 
labai išsiilgau...

Tuo laiku pasigirsdavo iš už
pakalio vyto žingsniai, ir ji tuoj 
permainydavo kalbą:

—O prie viso to dvare, kur aš 
gyvenau pas dėdę, buvo daug že
muogių. Aš nepaprastai mėgs
tu žemuoges...

ižngsniai prasišalindavo.
—... Ir aš tave mėgstu dar la

biau! Man taip buvo ilgu be ta
vo bučkių, taip nuobodu (žings
niai)... ištisomis dienomis aš 
gulėdavau su seserimi tarp uo
gų ir vis valgydavau ir valgyda
vau... o gal but tu jau kitą mo-

sapaliojo apie kanarką, o kai 
vyras prisiartino — tai čia Bič
kovas ir užtraukė: “aš atvažiuo
siu pas tave,, kai tavo vyras iš
eis”...

—Taip, taip... —.pasigirdo už
pakalyje kančių pilnas vyro bal
sas. — Gerai jus, jaunas žmo
gau, išnaudojate mano pasitikė
jimą!.. Ką padarysi... aš galiu’ 
“išeiti”... galiu visai išeiti! Kad 
nekliudyti įsimylėjusiems karš 
veliukams.

Pati baimingai sušuko ir iš
tiesė į jį rankas, bet jis ramiai 
atstume ją ir papurtė galvą:

—Nereikia nė pasiteisinimų, 
nė pasiaiškinimų. Akys mano! 
atsivėrė! Aš einu. Vienas iš 
tolo aš pergyvensiu tą sunkią1 
sielos dramą ir... apskritai... jei
gu-mano vardu ateis4 laišką^ tai 
^pasiųskite į “Bristolio” viešbu
tį! '• "" į
' Kuomet vyras, sudėjęs daik
tus, išėjo su keistai nuleista 
galva, Elena Ivanovna pravirko 

puolė ant Bičkovo krutinės.
Bet paskui pakėlė galvą, nu

šluostė aašras ir ramiai tarė:
—Na, ir—velnias su juo. Apsi 

eisiva ir be jo.-Mudu su tavim 
puikiai gyvensi va. —O mano 
brangenybe!

Praėjo visas įnėnesis.

Bičkovas sėdėjo “Bristolio” 
viešbučio kambaryje pas Tu- 
gonchovą ir piktai kalbėjo:

—Jus su manim pasielgėte 
kiauliškai, išdavikiškai!

Tugonchovas šypsojosi:
Tai yra, kaip tai? Aš iš

ėjau. kad nekliudyti jūsų laimei.
—Daugiau meluokite. Stačiog 

numėtėte man įkyrėjusią jums 
pačią, o aš[ kaip koks kvailys, 
papuoliau ant meškeres.

—Nejaugi jus nepatenkinti?
—Trauk tave velnias— paten

kintas! Ne moteris, bet actas. 
Pikta, melaginga, pavydi, kaip 
velnias, ir tiek kvaila jog kar
tais stačiog norisi ją apstumdy
ti. Bet juk jus tatai patys ge
rai žinote. Gerą kvailį iš manęs 
padalėte!

Tugonchovas ramiai sau gu
lėjo sofoje ir berupestingai šyp
sojosi.

—Ir išeiti negalima — nelei
džia! Grasina skandalu.

—Tai blogas reikalas, — su
tiko vyras.’

—Ivan Fedoseič! Jus su ma
nim,' žinoma, pasielgėte niekš
iškai, bet... aš dovanosiu, viską 
užmiršiu, jeigu patarsite... su
rasite išeitį!

—Išeitį? O kas jums kliudo 
pasielgti taip kaip aš kad pada
riau? Suraskite gražų jauną 
žmogų..

i —Bet kur ji surasi, tokį kvai- 
’i?

■ —Aš juk radau'? Bet ką čia 
bendra su tuo turi kvailys? Su
tiksite, jog iš karto ji daro ste
bėtiną įspūdį. Moterims tai se
kasi.

—Ivan Fedoseič! Patarkite. 
Gal jus turite ką nors omenė- 
je?

—Hm! Iš tikrųjų aš pasiel
giau su jumis niekšiškai, o jus 
žmogus labai simpatingas. Ką 
čia jums patarti? Klausykite! 
Agramįantovas tinka. Jis dar 
pavasarį maloniai žiurėjo į tą 
mano “brangenybę”.

—Agramantovas? Hm! Jus 
manote?.............. ........................

Puikiame restorane sėdėjo 
i Agramantovas ir Bičkovas.

Pliaukštelėjęs ‘ Agramantovui 
per kelį, ‘Bičkovas prabilo:

—Klausykite! Kode! jūsų nie
kur nesimato? Užeikit pas mus! 
'Aš juk. šeimininkas — su Kle
ma Ivanovna. Stebėtina moteris 
dainuoja, ^skamlyna -fe, priei
tam sudėta, kaip dievaitė. Tikra > ♦ 
brangenybė. Tikrai, užeikite 
arbatos išsigerti. Elena Ivanov- 
na jau kelis kartus apie jus 
klausė*? Užeisite, a?

—“Tai kvailys”, — sarkastiš
kai galvojo Agramantovas, žiū
rėdamas į Bričkovą su panieki
nančiu pasigailėjimu.

Garsiai pasižadėjo:
—Būtinai užeisiu! Rytoj pat.
Menesiui praslinkus:
Agramantovas sutiko teatre 

Jvolginą ir didžiausiu džiaugsmu 
pasveikino jį:

—A-a! Na, laimingas susiti
kimas! Duokite n^an žodį, kad

atlankysite mane. Aš dabar šei
myninėje padėtyje... Naujoji 
mano pati Elena Ivanovna — 
stebėtina! Užeikite, supažindin
siu. Gražuolė, protinga ir dai
nuoja Velnioniškai gražiai...

Ivolgin šaltai atstume jį:
—Pavelykite, pavelykite... Ai* 

tai ne ta Elena Ivanovna, kuri 
pirma buvo Tugonchovo pati?

—-Taip... taip... Ji. O ką?
—Negaiškite laiko: aš buvau 

pirmas, kuris ta brangenybe, ap
dovanojau TugcAnchovą. Neaik- 
vokĮte bereikalingai energijos. 
Aš sotus'Jki kaklo.

Agramantovas paniurusiai ty
lėjo. Ratas- užsidarė.

PATYRĘS DAKTARAS

P a c Ji e n, t a s. — Aš turiu 
užsenėjusį reumatizmą. Ar jus 
galite užtikrinti, kad išgydysite 
mane? Ar jus turite patyrimo 
toje ligoje.
r Daktaras. — Supranta
mas daiktas, aš p'ats sergu revL 
matizmu apie dvidešimtį metų.

GERAS ĮRODYMAS

PUIKI’ KELIONĖ
; — Na, kaip sekasi Dikui ke

lionė automobiliu? •
: — Puikiai. Aš iš jo gavau du 

laišku: vieną iš kalėjimo, o ki
tą iš ligoninės.

— Jus sakote, kad tarnavote 
pas von Tvilers. Kuriuo bildu 
jus tai galite įrodyti?

— Aš galiu parodyti jums si
dabrinius šaukštukus su jo ini
cialais.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS ■

Širdingai
Kviečiame Jumis

Įstoti į musų 1925 Kalėdinį Tau
pymo Kimbu. Jus džiaugsitės 
taupydami, kad įr,po mažą sumą 
pinigų dėl speciano tikslo, dėl iš- 
leidimoJcpimgų ateinančių metų 
š^Mėms.

terį suradai? — tu žiūrėk, aš 
toki pavydi, kad... (žingsniai) 
kad niekad negalėjau prileisti, 
kad sesuo suvalgytų daugiau 
uogų, negu aš! Būdavo šaukiu... 
sužinosiu ką norsapliesiu ac
to esencija... taip, taip... esenci-

buti. Tu numirei. Jau trys sa
vaitės kaip tu numirei, o aš iki 
vakar dienos nežinojau. Vaikš
čiojau, šypsojaus, maniau — ji 
mane myli.

Kai as im^stau, aš tunu rūky
ti. Tai blogas paprotys. Pra
eitą naktį aš labai daug rūkiau. 
Kuomet išaušo, kambaryje buvo 
rūkas. O už lango taipgi rūkas.

Saulė New Yorke teka keistai. 
Aušros nėra. Aįušra —- tai pui
ku. Todėl saulė kyla iš už ną- 
inų, kaip ir vn(ėnulis..‘Dangus Mi
kas, o pakraščiais^.-a-pi-iikęsC* 0 
Baule \TaudonąXbe spindulių,/Ka
bo, tar^i rutulys.

šiandien nebenoriu daugiau 
rašyti.

Sudiev t , ,'j

Dar geras miestas Grecijoje 
Patras. Preiplaukojo- vanduo ža
lias, o juroje mėlynas. Bet gal 
tai ir ne taip, vienok labai gra
žu.

Ir dar apie, Siciliją. Ten per
daug cukraus. Labai šleikštu ir 
drėbti na. Bet užtat dangus gra
žus. Gražiausia dangus, mano 
supratimu, Cicilijoje.
• štai matai,; kaip , aš ^išsirašiau. 
Daug, lengviau rašyti apie tą $ 
kas?-praėjo. »• . ; J,'

Jau j'Vėlu^ laibas/ .lujegih 
Mano stalu’ šliaužia vabaliukas, 
liiazas tokis ir ūseliai juda. Iš 
kur jis atsirado?

Laba naktis, mieloji.

ja... labai malonu su ja arbatą 
gerti, su ta žemuogių esencija!

Tas ramus monologas tęsėsi 
ilgai, kol žodį nepaėmė Bičko
vas :

-—Ant ko aš tave galiu išmai
nyti, mano brangenybe, mano 
paukštukas... toks žinote—pau
kštukas — ne tai kanarka ne tai 
špokas, bet čiulbė stebėtinai. 
Vieną kartą aš užmiršau duoti 
jam maisto, o sekamą dieną... 
arba teisingiauZž rytoj, aš ątva*. 
žiudšiupas taVe, kubmet tavo, 
vyrhš išeis į tą dalininkų susK 
rinkimą! ’a;-' T'4, A

Toje vietoje Bičkovas bai
siausiu budu susimaišė...

Būtent: kai vyras buvo kita
me kambario gale — Bičkovas

CUNARD
Lietuviai važiuojanti Lietuvon 

svečiuosna neilgesniam laikui kai 
metamsogales grįžti Amerikon ne
atsižvelgiant j kvotą.

Į LIETUVĄ
trumpiausiu laiku, kas Seretlą, tre
jais ekspreso laivais 
BERENGARIA AQŪ1TAN1A

MAURETAN1A
(per Cherbourgą ar Southamploną)

Ji Liet u v uk į Ameriką
JEI manote parsitraukti gimines 
iš Lietuvos, vietas užsakykit da
bar. Musų ofisas Lietuvoje suteiks 
jiems pagclbą ir rodą. Visi trečios 
klesos keleiviai turi atskirus kam
barius,. kuogeriausiąs. švarumas,-ir 

.•maištas, v Smulk-v? A '
•‘'rn-ejjų klauskit yie;• į ] 

to s, rijįen to ai,'ba j J

‘ CUNARD'LINĖ
140 N. Dearbom St.t Chicago, I1L
— į ii ■■............... ...J

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

AR MANOTE
VAŽIUOT

NAMUOSNA
ANT KALĖDŲ 

SPECIALĘ DIDELE

KALĖDŲ 
EKSKURSIJA

Rengia nnisŲ Linija 
po užveizdą savo 

locno atstovo

Laivu “ESTONIA”
3 Gruodžio 1924

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

keliolikos valandų
I KLAIPĖDĄ ATVYKSIT

Parankiausia Linija į Klaipėdą
Visu Keliu Vandeniu

KITI IŠPLAUKIMAI:
Laivas “Liluania” ..............  Dec. 23
Kitoms žinioms ir prekėms kreip
kitės prie musų paskirtų agentų.

Baltic America Line
120 N. La Šalie St., Chicago, 111.
9 Broadvvay New York, N. Y.

63rd St. ir Kedzie Avė., Chicago, 1 JI. 
Tel. Rėpublic 0614

. ..'U-;.,
PROTO Oi'L®
KURIE ĮSIGYJA MOKSLĄ^NAMIE (

KNYGAS BESKAITYDAMI?
. . • ’ o. ' L . ' \ . •>'

• ' . 7.'. f,' ’a* k-i

Daugybė geriausių knygų — mokslo, 
istorijos, eilių-dainų, apysakų-roma- 
nų-pasakų, dailės, juokų — yra su
krautos Margerio Knygyne.
mes duodame tikrą bargeną, nes par

duodame knygas už pusę kainos.
Tik musų knygyne yra beveik visos 
knygos puikiai apdarytos.

Naują knygų kataliogą vi
siems prisiunčiamo dykai.

M ARGERIO 
KNYGYNAS

2023 St. Paul Avė., 
CHICAGO, IJJL

, 2112-14-18-20-22 So, Stale SI.
ĮUjį. ■ / / Vakarinėj pusėj gatvės

Telefonas: Victory 2454—4350

■ Mes savo krautuvėje turime pilną pasirinkimą plumbingo, 
namp apšildymo reikmęnŲ.. .Ir dastatonre j Visas'miesto dalis dykai.

;■ Mes suteikiame visą .namų apšildymą apskaitliavijna be jokiu iškaščh’.
M tfeų'^atstu \ i ii’ apskai tliuo to jai kai ba ■ jdšų prigiiiit a kalba.

Atvažiuokite į musų krautuvę ir 
musų tavorų kainomis, o

elektrinių ii

persitikrinsite nepaprastai zemonin
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Kiek žmonių gali žemė 
maitinti?

atrodyti. Ligšioliai didžiausią 
žmonių skaičių turi žieminė že
mės kamuolio puse, gi čia pat 
jie sukoncentruoti pusiau šiltoje 
zonoje, kaipo tinkamiausioj bal
tojo žmogaus sveikatai. Vienok 
šios žemės kamuolio juostos pro
dukcija bus greitu laiku išsem-

Didžiajam Karui pasibaigus 
vienu iš didžiausių klausimų vir
to, taip vadinamas, gyventojų 
politikos klausimas. Keturių 
metų skerdynės kainavo apie 
devynis milionus žmonių gyvas
čių, iš kurių skaičiaus milžiniš
kas nuošimtis tenka amžiniems
priešams: Francuzijių ir Vokic- ta ir rasis būtino reikalo kulti- 
tijai. Užtat nidko nuostabius, viruoti ligšioliai apytuščias ek- 
kad kaip vienų, taip ir kitų po- vatoriales ir tropikų sritis, ku- 
litikai dieną naktį laužo savo rios savo produkcijos gale virši- 
galvas, kaip čia padidinus savo ja daug kartų musų šaltojo kli- 
valstybinės šeimynos narių skai- mato šalis.
čių. 'Del Francuzijos girdi sena i 
pasaka: nežiūrint į visokeriopas 
valdžios pastaugus gipiimų skai
čius nenori nors kiek žymiau pa
didėti, šeimos narių skaičius tik 
retuose atsitikimuose viršija, 
taip vadinamąją, dvivaiklnę nor
mą. Vokietija dar prieš kąrą 
galėjusi pasigyrti savo šeimynų 
skaitlingumu, šiam nelairiiin- 
gai pasibaigus atsidūrė toje pat 
padėtyje: “Zyveikindersystem” 
liko Ant tiek populiari, jog jau
noji kaita tiesiog nenori nieko 
girdėti apie “aukštąpatriotizmą” 
tuo klausimu... Bendras ekono
minis skurdas bils. bene didžiau-; 
jsia priežastim tokio Apsireiški-1 
ino. Daug vaiką turėti “das i 
kostet vield tieki” paprastai gal
voja šių laikų vokietė ir griebia
si visokeriopų priemonių, kad tik 
dar toliaus neapsunkinus savo 
šeimos vargų naštą.

mizuoti prieš tą nuomonę, ka
dangi tai reikštų vien tik tūks
tantini kartą pakartoti visų mo
ralistų ir patriotų nuomones, la
bai įtikinančias iš vienos puses 
ir begalo mažos įtakos gyveni
me turinčias iš kitos.

Kurkas įdomesnis kitas klau
simas: kaip ilgai ir ligi kokių ri
bų gali žmonija žemėje veistis, 
kuriam skaičiui žmonių užteks 
čia “vietos po saule7..

Vok iečių gamtininkų ir gydy
tojų susivažiavimej įvykusiame 
jnnsbrudk’e (Austrijoj) rugsė
jo pabaigoj š. m., Berlyno imi-j 
versiteto prof. Dr. Penck savo 
paskaitoje dėl physikalinės ant
ro po geografijos kaip tik ir pa
lietė šį gan Įdomų klausimą. 
Kalbėdamas apie bendrą atsky
ri! žemės dalių produktingumą, 
jis nurodė, kad prie dabartinio 
gaminimo priemonių tobulumo 
ir žemės ūkio mokslų progreso 
musų ‘žemė sugebėtų išmaitinti 
ligi 9,000 milionų žmonių, šian
dieną mums dar toli gražu prie 
to skaičiaus, nes musų dienomis 
žemės gyventojų žmonių) skai
čius siekia maž daug lik 1,800 
milionų asmenų. Vienok mes 
artinamės prie tos normos gan 
.skubiai: jei artimiausių šimtme- 

zemės gyventojai 
pat proporcijoje, 

kaip kad per paskutinį šimtą 
metų, tąsyk per tris šimtus me
tų, o gal būt dargi ir kurkas 
ankščiau tas maksimalia skai
čius butų pilnai pasiektas.

Apar to viso, pri 
spėti, kad ta norma 
būti atsiekta tik ta 
dabartiniu laiku silpnai apgy
vendintos tropikų ir ekvatorių 
sritys bus intensyviai kultivi- 
ruotos. Tas gi kol kas sunkiai 
sekasi ir reikalautų ateityje be
galo daug žmonių aukų, būtent, 
dabartinės civilizacijos viešpa
čiu, _ baltųjų žmonių aukų, ka
dangi šiuo laiku jie pareiškia 
taip pat ir didžiausią daugėjimo 
nuošimtį.
\ Iš tolimesnių prof: Benck’o iš
vadžiojimų įdomu pažymėti čia 
dui4vieną dalyką,*būtent.'didelį 
zfeųn i jos' | >asky ‘ sfy n h po • žemės 
kamuolį’ AlUhiiausių šimtme
čių bėgyje žmonių sugi apavi
mas žemėje turėtų visai kitaip

■neina per- 
abelnai gali

Pasiekus viršminėtos maxima- 
lės 9 miliardų normos, žmonija 
turėtų grupuotis šiaip atskyrose 
žemės dalyse: Afrikai tektų di
džiausias žmonijos kiekis, bū
tent, 28% viso skaičiaus, to
linus, Azija galėtų išmaitinti 25 
nuoš., Pietinė Amerika 24 nuoš., 
Šiaurinė Amerika jau tik 13 
nuoš., Australija ir Europa po 
5 nuoš. visos žmonijos. Kaip 
mes matome, jau nebetoli tas 
laikas, kada Europa savo gy
ventojų skaičium pavirs vien tik 
liliputu, palyginus su kitomis, 
ligjšiol dar visai nežymiomis rrru- 
su /ėmės sritimis, v >

Ir ištiktųjų, mes neturim vi
sai pamato manyti ką nors prie- 
šmgo, nes visi žinome, kad prieš 
2--3 lakstančius metų šiuo lai
ku tirščiausiai apgyveni i n tos 

■ Europos šalys buvo vien t.'K ne- 
I pu einamų pelkių a miškų ty
ra:.-;. Bendrai yra manoma, kad 
musų :?) amžiaus bėgyje Euro
pa pasieks savo istorijos kulmi
nacinio punkto ir 
vien tik nežymia 
mis valstybėje, 
galbūt, Sacharos 
virs i žaliuojantį 
gal būt ten, kur 
nepereinami 
šimtui metų praslinkus, 
tu s žemdirbys valys 3-4

palengva virs 
provincija že- 
O tuo tarpu, 
smėlynai pa

pu Imu 
dabar

tropikų

daržą, 
riogso 

miškai, 
darbš- 
kartus

i metus milžiniškus ryžių, kuku
rūzų ir medvilnių derlius, ziekal- 

Įbam apie visokeriopus šiltų kra
štų vaisius. Juk nebereikalo

buvus kada tai žemės rojum, 
kur nuo Nilo krantų ligi Atlan- 
tiko vandenų žaliuoto žaliavo 
paimu ir vynuogių sodnai, tirš
tai apgyvendinti laimingomis 
taniomis. Bet vieną dieną rus
tus Alochas užleido sausą rytų 
vėją kurs smėlių kalnais užver
tė upes ir ežerus, saules gi spin
duliai išdegino visa kas žalia,

Nežiūrint į visą savo mistim 
gumą tos pasakos turi gilios pra
tinės, nes ištiktųjų po Sacharos 
smėlynais susekta požemiais te
kančios didelės upės, nekalbant 
jau apie daugybę požeminių šal
tinių, kuriuos frmieuzų valdžia 
pagelba artezinių sulinių vėl iš
šaukia ant žemės paviršiaus. To
kiu budu - paskutiniais 50—60 
metų Sacharos viduje atsirado 
visa eilė naujų oazų, šimtai tūk
stančių daktilinių palmių duoda 
pavėsį ir maistą keleiviams. Vi
sa tai vien parodo, kad ši seno
bine pasaka, kaip ir daugelis ki
tų jai panašių musų dienomis 
virsta vėl tikrenybe.

Visai kitokioj šviesos stojasi 
klausimas, kada pradedama gvil-

Praskleidę istorijos lapus mes 
suseksimi ten liūdnų perspėji
mų: visos Viduramžių bėgyje 
Europą ištikusios “Dievo rykš
tės”, kaip Attila, Timurlanas ir 
kiti jiems panašus, užpuolė ją 
vien tik dėlto, kad jiems buvo 
pęrąnkšta savoje tėvynėje —; 
Cen t ra I i nėj A z i j p j. V (kd ų>;: galE 

faktas j ar nebus, betie 'šva,v-: 
blausiu akstinu, kuris bendrai 
vedė visus užkariautojus, už
griebiant naujus žemės plotus, 
naujus maisto šaltinius, kadan-

gi tėvynėje to jau neužteko. Di- 
dysai Karas irgi buvo vien tik 

, pasekmė tautų, valstybių ir at- 
skyrų klasių kovos už būvį, jų 
savitarpinės konkurencijos. Nes 
ištisa eilė valstybių, kaip Angli
ja, Vokietija, Austrija ir Italija 
turėjo ir turi daugiau gyvento
jų, negu jos išmaitinti gali.

Nežiūrint jį visą baisumą, i vi
są pragaištingumą moderninių 
karų, žmonija dauginasi musų 
dienomis sparčiau negu prieš 
tūkstantį metų. Tuomet užtek
davo vienos epidemijos maro, 
kad sumažinus perpus, ar per du 
trečdaliu vieno ar kito miėsto, 
vienos ar kitos '.valstybės gyven
tojų skaičių. Viduramžio sker
dynėse čielos tautos išnykdavo 
nuo žemės paviršiaus į kelis me
tus, lyg suvis nebuvusios. Ligos 
dabaigdavo tą, kas kardu ir ug
nimi pradėta buvo, žiaurusai gy
venimas tąsyk patsai reguliavo 
nemielaširdingai giminią ir mir
tį. šių dienų kultūra ir mokslas 
žymiai sumažino tą “Dievo rykš
čių” skaičių, nors panaikinti jų 
visiškai nesugebėjo ir vargiai 
kada nors sugebės.

Vienok musų dieną civilizaci
jai stojas dar viena užduotis: 
kokiu budu perspėti ir reguliuo
ti atskirų žemės1 šalių perpildy
mu, kokiu budu užtik- 
rinti naujiems miliai’dams žmo
nių kasdieninę duoną, surasti 
budus vienodesnio žmonių pa
skirstymo žemės kamuolio pavir
šiuje. Sunku dargi lakiausiai 
vaizduotei nuspėti ateities gali
mybes, tuo labiaus susekti tik
rus budus ateities konfliktams 
išvengti. Vieną tik galima pasa
kyti, kad masinis žmonijos per
grupavimas i 
pos 
yra 
jau

tuos kraštus jų sekmingesniam 
išnaudojimui, Aišku, kad žemės 
ūkio kultūrai teks atlikti milži
nišką tos užduoties dalį Med-icD 
nai ir praktiniems gamtos mok
slams teks antroje eilėje suras
ti budus, kurių pagelba europie
tis greičiau ir pasekmiilgiau ga
lėtų akkjimatizuotis ligšiol jo 
nepakenčiamuoje tropikų kraš
tuose, apginti jį nuo daugybes 
vietinių epidemijų ir t. t.

Tokiu budu ir fizinei antropo- 
geografijai ateityje tektų iš
spręsti vieną iš sunkiausiųjų par 
šaulyje klausimų, kurs lig sie
liai tik kardu ir ugnim iš vie
nos pusės, epidemijomis ir išsi
gimimu iš kitos terišamas bu
vo.

Margumynai
Kaip šildoma kojos

Kaip žinia, Amsterdame žie
mos yra gan šaltos. Ęolicmo- 
pams tai nėra matomi; jzprlč 
tiems, kuriems prisieina vietoje 
stovėti. Tad dabar pradėta da
ryti tam tikros plokštes; kurios ’ 
yra ęįektra apšildomos. Kai už
eina dįdeli šalčiai, tai ant tų 
plokščių Ir stovi policmonai.

Požeminis kelias kaš
tuos $4,000,000 

Japonų sistinėje Tokio pradėta 
kasti požeminis kelias, kuris

kainuos $4,000,000. Planai tam 
keliui jau buvo padaryti prieš 
porą metų, bet žemės drebėji
mas kuriam laikui buvo sustab
dęs jų vykinimą.

Kaip senai plytos 
dirbama

Plytų dirbimas buvo žinomas 
ir senovėje. Rekordai rodo, jog 
izraelitai padarydavo plytas, su
mišydami molį su šiaudais.

Naujos rpšies spir- 
gintuvė

Nebraskoje vienas pilietis pa
darė naujos rųšies spirgintuvę 
(petelnę) su dangčiu. Laike ke
pinto dangtis yra uždaromas. 
Ta ?šp igin£ųvė esanti labai 
praktiška: visų pirma joje ga
lima daug greičiau iškepti,5 o 
antra, l:tpinys esąs daug gar
desnis.

Kas dvi savaiti galima 
važiuoti aplinkui 

pasaulį
Pacifiko laivų kompanijos 

kas dvi savaiti išleidžia laivą 
kelionėn aplink pasaulį. Ta ke
lionė paprastai tęsiasi >112 čHę7 
nų ir laivas sustoja dvidešimti 
viename uoste.

Sumažėjo sidabrinių do 
lerių vartojimas

1919 m. viso cirkuliacijoje bu
vo 84,000,000 sidabrinių dole
rių, 6 1924 m. liepos mėnesy jų 
skaičius nupuolė iki 54,000,000.

ALPA
Bohemian Importuoti Apyniai su 

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

Alpa Malt Extract Go<
2428 W. 47 St.

• Phone Lafayette 1104

IŠTAISA HUV VISU, PARDUOSIU IS AKCIJONO
Jewelry, Dianionds, Watches 

and Silverware

Auction Saledabartinių Euro- 
klimato kraštų į tropikus 
neišvengiamas. Tokiu budu 
dabar randasi būtino reika- 
kuoplačiausiai kulturuoti

Ateikite apžiūrėti dieną, 
o vakarais galite duot 

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

Išpardavimas tęsis kas dieną 
nuo 2 po pietų iki 5 vai. po pietą, 
ir nuo 7 vai. vakare iki 10 vai. v. 
iki bus išparduotas visas stakas, 
dėl apmokėjimo skolų.

Pirkite už savo kainą (Price).

Užsisakykite Tuoj aus

KIMBALL PIANį

Vięrjatiniai Importuotojai , 
Bohemian Plunksnų ir Įpilu 

Mes skelbiAmė’ sekathas kainas t
Maišytų žąsų, svarui ............... 49c.
Grynų baltų žąsų, svarui ....... 98c._
Rankomis supašytos, svarui $1.79 
Minkšti pūkai, svarui ........... $1.98

Kad mes galėtumėm nuvežti 
Tamstom ant Kalėdų 

AteikiĮe į musų krautuves ir duo
kite mums progą parodyti Tam
stom insti'umentų, kurios tamstos 
tikrai geidžiate turėti savo na
muose.

Kimball Pianą

The Peoules Furniture Co
Lietuvių Rakandų Krautuvės 
Muzikališkų daiktų skyrius 

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

‘ Pilkite nuo musų ir sutaupykite 
pinigų. Pareikalavus siunčiama 
sampelius.

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

Chicago, III.

F, A. Bukauskas
Vienintelis lietuvis auksinius 

Roselande.

Mano krautuve yra pripildy
ta puikiausiu ir naujausios ma
dos tavoru. deimantų, 
rolių, aukso laikrodū-

1082J S. Miclugati Ai
Tel. Pullmau 6995

Cicero
NAUJA KRAUTUVĖ

Užlaikom vyriškų ir moteriškų čeve- 
rykų; svetelių, vyriškų skrybėlių, 
marškinių ir kitokių aprėdalų. Par
duodam už žemiausią kainą. Mel
džiame atsilankyti ir susipažinti su 
savininku ir gauti gerą patarnavimą.

J. SHALTIS', 
1943 VVest 14th Street, 

CICERO, ILL.

flūROTHY STYLE SHŪ?
3101 So. Halsted St.

PRANEŠIMAS
Visiems musų kostumeriums ir 
darugams. Mes turime pilną pa
sirinkimą šiam sezonui: kautų, 
svetelių, drąsių. Geriausio mate- 
riolo ir vėliausių stylių. Taipgi 
.vaikų kautai ir dreves. Musų parr 

. davinėto jad:.' Mariem Jocius; ir>Fčan- 
cek, . Bumo,malonia i parodys jums 
mūsų atidarymą rudątiidio išpar
davimo- tavoms.

Dorothy Style Sliop
3401 So. Halsted St.

2256 VVest 22nd Street

Del Išrendavojimo
Storai, ofisai, svetaines susirinkimams, 

Chicągo Lithūanian Auditorium name.

. J. P. EWALD &. CO.
810 W. 33rd St.

Tel. Yards 2790
wnwuti * i    ri - r . .... urt.uu jn.t., . ii.--.tu ir/ir .ij> .-J   i r r r inii ~ n i riTrrrrni—-i~irrr-w—r~n~i—m i

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Visokių paukščių ir 30 kiaulių su

dovanomis.
Užprašom visus pažįstamus apsilankyti Nedėlioj, 
Nov. 23, išpardavimas labai pigus.

STELLA MALINAUSKIENĖ 
Leafy Grovc ant Archer Avė. vienas 

blokas nuo Justice Park į vakarus.

Kolonijališkosios Dienos 
Dienose Washingtono ir Lafayetto; 
Kosciuškos ir karaliaus Jurgio, buvo 
pilnai galiojančiu papročiu puikioms 
ponioms ir gražiai apsirčdžiusiema 
vyrams papuošti savo galvas su gra
žiais perukais. Jei šitas paprotys galio
tų ligi šiol, tai šiandien daugelio 
žmonių gaištų pašiepti ix» peruku 
pleiskanomis apdengtas savo galvaa 
Tačiau vietoje to, jie šiandien naudoji

'X už n mtrfinajj priešu, kuris, jei M
" ; ; ištepsi juomi ’ galvų kasdien per sa- ‘

vaite ar xlęštmt.| .dienų ir vSliaun tik retkarčiais sulig reikalo, greitai ap-
Valie galvos/odų nuo šių erzinančių baltų lupynų; niežėjimas tuojaua

• pranyks' ir plaukai tuo jaus atgaus savo natūrali, normali gražumą.
Ruffles galima ganti vfaose aptlekoae po 65c. bonką, arba už 75c. prisiun
čiamo paštu tiesiai iš diębtuvčs.

F. AD. RICHTER & CO.,404-114 So. 4(h St., BrooHjn, N. Y.

PATYRĘ

Jus Privalote Nešti Daktarų 
Receptus į Platts Aptieką

TODĖL:
1— Mes turime pasamdę tiktai registruotus ir 

patyrusius aptiekorius.
2— Mes vartojame tiktai geriausias ir gryniau

sias gyduoles ir chemikalus.
3— Mes sudarome receptą taip kaip jušų dakta

ras reikalauja. Mes nedarome substitutų.
4— Musų 30 mėtų geras ir teisingas patarnavi

mas aptiekdrystės biznį padarė šį aptieką di
džiausią receptų aptieką Chicagoj.

5— Musų didėlė apyvarta biznyje užtikrina ju
mis, kad jus gausite šviežiausias gyduoles ir 
chemikalus.

6— Musų kainos yra pigiausios.

Platt Drug Co.
•J:stnigtaU89b 7 ■

1801 S< v Ashland Avė.
Piet-Rytinis kampas 18th St. ir Ashland Avė

LIETUVIŲ SIUVĖJAI
_.,Į

Overkotus ir siutus padarom*-ItUip 
tik norit. Turim didelį pasirinkimą 
vėliausių madų rudeninių ir žie
minių materijų. Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagiausias. 
Kreipkil&s pas mus, o busite užga- 

.. . * nedmti.

G. SKOBY ir J. AUGUST

..O.K'...•} __ 12-
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SATYRA IR JUOKAI
Biblijos Studento 
Pamokslas

(Lietuviškai-ftmerikoniška 
kalba)

JO KLAIDA TRUMPAREGYSTĖ

Pradžioje buvo nothing. Ko
kis tai mikst ap. Nebuvo nė mi
sis, nė mis, nė borderio, nė po
lismeno, nė konstitiušen. Mo
tinu! Džost koki tai košė. Ir ta
rė skajuje vyriausias bosas: 
“Dat iz bed. Reikia stvertis už 
džabo. Nors ir be formano pada
rysiu meną, o tasai be trobl ne
apsieis. Duosiu jam misis ir apl 
ir ... dacol....**

Ir jis sufiksavo Adomą. To
ki džost, kaip visi džentelmenai. 
Turėjo jis rojuj gut taim. Bet 
ir buvo bed men. O jo boi su
rengė fait: Kainas tvojo Abe- 
Jiu.i Į feisą tn.iv. l<n<l į on minui 
liko ded menu.

— Kur tavo brolis, sanovo-
gan? — paklausė pats bosas.

Kainas buvo afreid, kad gat 
nepasiustų ji į džeil, ir jis atsa
kė:

— Vaciuneri? Aj: aš koks sa
vo brolio vatčmans.

— Never maind — vatčman, 
— supyko bosas. —* Aš tave taip 
pafiksisiu, jog tu ir savo ged pa
mesi.

! ir buvo tąsyk pas bosą nė tai 
landsman, nė tai frend kokis 
tai —. Noi. Ir davė jis tokį or
derį Nojui:

— Sufiksink į keturias de
šimts deis ir keturias dešimts 
naitis didžiausi haus su visais 
impruvments ir su stirnų, ir ge
zu ir elektric. Paimk į hauz ev- 
riting. Net hors ir savo dog. Tik 
neimk to sanovogano Kaino. Don 
bi afreid. Jis jau atsimins for a 
long taim., O tu borderių su sa
vim neimk”.

Noi pasakė bosui meni tenka, 
išpildė orderi pilnai, kaip tik
ras formalias, įėjo Į hauz ir už
sidarė.

Ir prasidėjo tvanas, buvo som- 
ting teribl... Pylė, pylė. Viskas 
nuėjo tu hel. Viskas buvo 
spoild. Dingo ir menai, ir mi
sis, ir borderiai, ir stons, ir flau- 
ers —r evriting.

Kainas tada sušuko::
— Ekskiuzmi, bos. Aš buvau 

kreizi. Daugiau to nebedarysiu. 
Eisiu į čorč.

Nepagelbėjo. Buvo jau tu 
įeit.

Džentelmenai! Tai yra stori 
iš baibl. Jeigu nenorite patekti 
į tokį pat fiks, kaip Kainas, tai 
klausykite musų. Bukite geri 
bois, tąsyk viskas bus gerai. Tu
rėsite savo hauzas, misis ii< bor- 
derius.

— Sakykite, kas atsitiko tarp 
jūsų ir jūsų pačios, kodėl ji taip 
įtūžusi ?

— Ji norėjo atsikraustyti ar
čiau savo motinos.

— Na?
— Ir aš nesipriešinau tam....

NE TUO ADRESU
II »■ ■ . > I I 11 llU«il <1 II I

— Pasakykite, meldžiamoji, 
ar tai ne apie jus rašė laikraš
čiuose, kad jus šimtametė mote
ris.

— Ne, tai rašė apie mano duk
terį. ji tuoj’ ateis.

NURAMINO

— Mieloji, jus pasisamdetę 
tarnaitę^ kuri dirbo pas mane.,..

'------ NusiramiTikili>, ašS tik r>v>s4>

tetikiu, ką ji kalba apie jus. ;

SKIRTUMAS

: D a t a r ai s. — -Nusiramin
kite, aš pats tokia jau liga ser-

Pacientą s.'— Bet jus 
neturite tokį pat daktarą. ,

. ------ ... — I ' .... f

PROFESORIŠKAI

Jauna pati meilinasi prie vy
ro profesoriaus.

— Mielasai, tu leisi man atsi
sėsti ant tavo kelių?

P r -o'f e s o r i| u s. — Mie
loji, aš dabar labai užimtas, pa
šauk tanią ir atsisėsk jam ant 
kelių.

VYKĘS ATSAKYMAS

—. Florence, ar tu sutinki bū
ti mano žmona?

— Ne, nesutinku, bet aš vi
suomet gerbsiu tave už tavo ge
rą skonį.

GABI MOKINĖ

Moti n a. — Pasakyk, Kitę, 
kas bus, jei tu sulaužysi vieną 
iš dešimties prisakymų?

D u k te. — Tąsyk dar liks 
devyni.

neuralgija ir reumatiškas 
galimai negali pasirodyti, 
kur tokiuose atsitikimuo
se yra vartojamas

■ 
m Skausmai 

mėšlungis

a

NUGINKLAVO

— Jus, gerbiamasai, išdrįso
te mano seserį pabučiuoti, už 
tai aš jums antausį ištaisysiu.

— Jūsų seserį? Nieko pana
šaus! Tai buvo jūsų pati.

— Tokiame atvejyje dovano
kite. aš suklydau.

MIELAšIRDINGAS 
TEISĖJAS

Tįe i s ė j ai s. — Aš busiu la
bai nuolankus ir nuteisiu jus tik 
dešimčiai dienų kalėjimo.

Kaltininkas.— Bet su
simylėkite, teisėjau. Rytoj aš 
rengiausi apsivesti.

T e ijp ė j| a s. — Aš jūsų, la
bai gailiuosi, ir todėl siunčiu į 
kalėjimą trims mėnesiams.

NUŽUDĖ KĄ REIKĖJO
Tai buvo tuoj po caro dėdės 

Sergijaus nužudymo.
Prie vietos, kur plyšo bomba, 

susirinko didelė minia Žmonių. 
Policistai vijo šalin žiopsoto- 
jus.

— Ką ten užmušo? — klau
sia viena boba.

įniršęs poiieūtaa atrėžė:
— Nužudė ką reikėjo. O tau 

kas galvoje?

m SEVERA’S 
GOTHARDOL

Geras linimentas nuo sustin
gusių sąnarių ir raumenų, trau
kučių ir visokių kitokių skaus
mų. Gauk bonkutę šiandien.

i

Kaina 30 ir 60 centai.

Gaunami bent aptirtoj*.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

VVenner sten’s

Bohemian Blend
Nuo 1896 

WENNERSTEN*S 
yra parengėjai 
Apynių-S'alyklo sko 
nio.

Todėl, kad salyk
lą ir apyniai yra su 
jungti ir la
bai lengva 
yra pri
rengti.

MALT
and

HOPS
Combined

*ENNERSTEN'S'

HENNING WENNERSTEN INC.S
2*»t,o LAVVKENCL avė:, CHICAGO Ji

M o t i n a. — Ap galiu! dalei- 
sti, jog tu nepastebėjai, kad Ed
vardas yra. į tave įsimylėjęs, bet 
tu negalėjai nepastebėti, kad. jis 
vakar tave bučiavo.

D u k t ė. —’ Ak, matut, aš 
taip trumparege....

TIK OET, VYRŲ!
Ar tu žinai ir ar nori žinot, kaip 

išidrbinėli gyduoles, lazurką, amo- 
nia, kečipą, vyną, kavą, syrupą ir 
daug kitų dalykų. 'Jeigu nežinai, 
tai kuogreičiausia išsirašyk kny
gelę po vardu: “TIESUS KELIAS 
PRIE TURTO”. Jos kaina liktai 
vienas doleris su prisiiintiinu. 
Dangei žmonių paliko turtingais 
išdirbinėdami ir parduodami Pro
duktus j krautuves, čia kaip liktai 
tavo proga. Taigi šiandie, tuoj, da
bar paimk ir prisiųsk tą dolerį, 
mes kaip liktai gausime pinigus, 
lai Inoj išsiųsim jums lą brangią 
knygelę.

VV. YURKEVVTA
6637 S. Rockvvell St., Chicago, III.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Dykai! Dovana! Dykai!
Katrie padarys kontraktą dėl su

vedimo elektros šviesos į namus 
prieš Kalėdas, tai gaus dykai elekt
ros šviesas (eleciric antfit) dėl eg; 
lokes. Darbą atlieku greitai, gerai 
i e už fuieinamą prekę.

A. L. GOSCIEVVICZ 
Lieensed Coulraclor)

5109 W. 301 h St., Cicero, III.
Phone Cicero 3542

Dr, Chiropractor Ir 
Akušerka

ANIELe KAUSHILLAS
Gydau l»e vaistų it be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir val
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.

Phone Boulevard 7589

IIIH'I I ■■■!«■» ■ ■ I ---------------------------------- . ,

Chiropractic The Master
Raktas Kuris Atidaro

Duris į Sveikatą

NERVE

SUIRIMAI bile vienos 
sekančių dalių Rali pa< 
eiti nuo NĖR VOS pri
spaudimo nugarkaulio 
kauliukais:

SMEGENŲ 
AKIŲ 
AUSŲ 
NOSIES 
GERKLĖS 
RANKŲ 
ŠIRDIES 
PLAUČIŲ

SALOGILėH 
BLUŽNIES 
INKSTŲ 
plonųjų 
DIDŽIŲJŲ 
LYTINIŲ

^SĄNARIŲ

ŽARNŲ 
ŽARNŲ 

ORGANŲ 
KOJŲ

Dr. Paul Baumann
Chiropractor Palme r mokyklą bai
gęs X-Ray speciali? egzaminacija.

.3162 So. Halsted St.

................ ..... ....... . .
Rusiškos ir Turkiškos 

Maudynės 
Atdaros dieną ir naktį.

Vanos, lietaus ir marių druskos 
maudynes. Ruimai ir lovos dėl 
nakvynės. Didelis prūdas dėl 
plaukymo.

Specialės rusiškos maudynės dėl 
moterų seredoms.

Z. SAPERSTEIN & SONS 
Savininkai 

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

Phone West 1511 Chicago, III.

— LITTLE - 
• 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
tarkite1 stl Chiropractic 
ir sužinokite apie jo 
gydymo budus. Jis yra 
žmogus kuris supranta 
apie sveikatą.

DR. J. M. FINSL0W, 
Chiropractor

1645 VV. 47 St., Chicago, III.
Tel. Boulevard 7006 

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nūn 10 iki 12 dieną

Pagelbėjo jai 
visuokiuose atsitikimuose
Taip rašo Mrs. Trombley iš 

Sharon, Vt, kas link 
Lydia E. Pinkham’s 

Vegetable Com- 
pound.

Sharon, Vermont. — “Aš buvau 
begalo silpna, ir Jaučiausi visada nu

vargusi ir turėjau 
skausmus. Pama
čiau apskelbimą 
laikraščiuose apie 
Lydia E. Pink
ham’s Vegetable 
Compound ir pra
dėjau juos vartoti. 
Jos tuojau sulaikė 
m a n o didelius 
skausmus ir kitus 
nemalonumus ir 
pagelbėjo man vi

sokiuose atsitikimuose. Aš turiu la
bai daug pasitikėjimo į Vegetable 
Compound, taip kad aš jas turiu pas 
save namie visada ir rekomenduoju 
jas kuomet tik turiu progos.” — Mrs 
Lewis Trombley, Sharon, Vermont.

Malonu pagelbėti kitiems.
“Aš turėjau skausmus nugaroje ir 

šonuose per daug mėnesių ir mano 
darbas butų nepadirbtas iki dabar. 
Mano sesuo pasakė man kokį gerą 
daro jai Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compound, aš irgi pabandžiau 
ir nuo trečio butelio aš pasveikau i) 
kiekvienas pasako man, kad išrodav 
geriau. Aš maloniai pagelbėsiu ir ki
tiems atgauti sveikatą ir jus galite 
vartoti mano paliudijimą”. — Mrs 
Mabel Hartmann, 1824 Groene Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Jus galite pasitikėti, kad gyduolės 
kurios pagelbėjo kitoms moterims, 
pagelbės ir jums. Jus turite pa
bandyti.

Di. William Siautimi
(Pirmiau buvęs evtra-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 VV. 47tli St., 

netoli Ashland Avė.
VulundiM kasdien nuo 1O ryto iki 

8 valandai vakare.

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

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

Telefonas Roosevelt 8135 
Rezidencija Brunswick 4887

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel
bės. Gal būt, kad jums reikia aki
nių ?l Pasitarkite su manim šian
dien. —• Pi’i^aikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

John J. Siiietana
AKINIU EKSPERTAS
1801 So. Ashland Avė.

i Kampas 18 gatves, 3-čias augštas
Kambariai 14, 15, 16 ir 17

; Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

------- ------------------------------ —------
Phone Prospect 8157

Batteries pataisom.

52nd & Western Auto 
& Bailio Supplies

s. K ANAPACKIS & SONS.

5158 So. Western Avė.,
TAISOM AUTOMOBILIUS 

ALIVA IR GAS’OLINA

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtinga ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir ui- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
pat] 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.

Lietuvių Dentistas patar
ime garino

Traukimai* L<x «kaiu«nu>
Bridge geriausio aukso. Su m<us* 
pleitom galima valgyti kiečiausią 
«tą. Garantuojama vi.x^ savo darbi, b 
temaN musų kainas. Sergėkite 
lantis. kad nekenktų jūsų eveikatai.

f 5 <5 Strael,
Ągbr4 A**.

Galite Būti Išgydytas
Ar sergate? Mes jums pagelbė- 
sime. Patarimas dykai ar jus čia 
gydysites, ar ne, Kokia yra jūsų 
liga ? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— 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, išbalintą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iš ry
to, galvosukj, apsivėlusį liežuvį? 
Prašaiinkit nervingumą -— apsi- 
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus. Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima- 
tykite su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers

Ofisas
1112-1114 Mihvaukee Av.

Tel. Haymarket 4376 /
Viršui Hatterman ir Glantz Banko

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.
V „ ‘ .......... —<

Parduodam gerus Tires pigiai. 
Laikom taipgi visokius reikalingus 

daiktus dėl automobilių.
Nepamirškit lietuviai atsilankyti. 

Mes patamausim kuogeriausiai.
CHICAGO, ILL.k......................  .J

s Reumatizmas sausgėla >
■ Nesikankykite "avęs skaus- ■
■ rnaia, Reumatizmu, Sausgtle, ■
• Kaulų Gėlimų, arha Mėšlungiu ■

— raumenų sukimu; nes skau- ■ 
dėjimai naikina kimo gyvybę ir • 

S dažnai ant patalo paguldo. , ,( 
CAPSICO COMFOUND mo- ■

■ štiš lengvai prašalina viršmi- ■
■ nėtas ligas; mums Šiandie dau- F
■ gybč žmonių siunčia padėka- ■ 
į* vones pasveikę. Kaina 50c per ■ 
E paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knygas “ŠALTINIS SVEL f 
J! KATOS”. augalais gydyties, 
J kaina 50 centų. JĮ

; Jusliu Kulis s
3259 South Halsted Street, Į i

■ CHICAGO, ILL. ■
■ *■■■■■■■■■ ■(■■■■b a ■*

Žinomas Chlorine Gydymas
Suteikiamas pas Illinois Health Bu- 
reau, 159 N. State St. (Capital Bldg.) 
Room 1421, mm paprastų ir chro
niškų slogų, Pharingitis, LARVNGI- 
T1S ir BRONCH1TIS.

Daktaras dėl vyrą 
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodym-as, 
kąd turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison St„ 

Chicago, III.
Suteikiame Furoniškas Gyduoles 

f>U?.lNOI<. T f F:5^. Wa^armano
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egtajnl- 
navirnaa jusi, slaptybių atiranda, ar jus <?aaw 
linosas nuo ligos, nr ne. Perdtikrinkit I Gyvas
tis yra perdau# brangi, kad rizikuoti. Naujaa 
Kyduolii) sutainymas, perkeičia praktikę medi
cinoje ligos ligfiiol skaitomos nelveikiamomi., 
lengvai pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. AA naudoju mano praktikoj viaua 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, hak- 
terinas ir naujausias, ypatingos gyduoles ir 
vėlinusius ir geriausius budus gydymui utsl- 
senSjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pncijantp, kurie plaukte plaukia i 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X—RAY EGZAMINACIJA $1. 
t Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega- 
lėtuęiet pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingą 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmė* 
yra tokios, korių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:80 po br 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lig

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN 
337 W. Madison St 

(Kampas Madison Ir So. Market) 
riie

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. I)ivision St., netoli Ashland Avė.

Biuro telefonas MONRE 1210. Gyvenimo telefonas ARMITAGE 0006
Atliekame visus reikalus kas link akušerijos, taipgi atlankome 

ligonius, kurie negali ateiti į biurą.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 iki 12 dieną, nuo 2 iki <5 ir nuo 6 iki 9 

vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12, po pietų pagal sutartį.

Chlorino gydymas kaip yra tei
kiamas viršininkų per Chemical 
VVaiTnre Service dėl •tuksiančių li
gonių \Vashington, D. C. iškaitant 
lokius didelius žmones kaip pre
zidentas ■ Coolidge, karo sekreto
rius \Veeks ir fc. I. Daugely atsiti
kimų vienas gydymas suteikia pa
sekmes. šita Klinika yra lygiai dėl 
bėdnų ir turtingų. Ligoniai moka 
Jiklai mažą dalį už gydymą.

Kitos ligos pasekmingai
. gydomos

Kraujo ir odos ligos, inkstų ir 
pūslės, reumatizmo. Ar jus esate 
išgydytas iš jūsų užsisenėjusių li
gų? Speeialis departinenlas yra 
atidarytas dėl chroniškų ligonių 
vyrų ir moterų. Ligoniai moka lik
tai už čiopus, Senini 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.

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangų*.

KODĖL?
1) — RYTAS — )
2) -PIETOS- TRYS DIENOS LAIKAI.
8) _ VAKARAS. )

TODĖL. KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali bot! > ’

' 1) — Salutarąs priduoda apetitą; ) n,rriW4m.
2) -7 Salutarąs vidurius išvalo; SVEIKATA
8) Sąlataras pataiso sveikatą. )

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
. Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
(*39 W. 18th St., Chicago, Illinois.

ugzaaAvtinvi’ sonvaoo

Lytiškos Ligos Gali 
Būti Išgydytos

"f
Ar sergate lytiška liga, kuri pada
ro jumis netinkamu prie darbo ir 
pasilinksminimo. Ar esate vienas 
didelės armijos, kurie kenčiate ty
lėdami nuo lytiškų ligą?

Kegister, 
109 N. Dearbora 

Street.
Kiekvieno sergančio 
žmogaus draugas. 

Mano geriausias pa
tyrimas. “Nei vieno 
dolerio nereikia mo. 
kėti, kol nebus pa
sekmių.”

Gyduolės ifiak ir la
mos.

MMMMHMbSMUnMBVMMaMMnMMMMMUMHKMAS* 

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi 
sas kasdien, dėl gydyme 
chroniškų, nervų, kraujo 
Inkstų, pūslės ir šlapumo Ii 
O-

1 o
privatišką gydymui kambarių

Neužginčija- 
yer patyrusius 
daktarus, kurie 

mas faktas iėgy- 
dirba laboratori

jose, egzaminuo- 
dymo visokių ligų 
jant kraują ir i6- 
tiriant per mik
roskopą, prašali
nant visus klini
kos simptomus. 
Nei vienas žmo
gus nėra Kuosas 
nuo užsikrėtimų, 
bet prie dabarti
nio žinojimo gy. 
dymo nei vienas 
neturi sirgti. Jei 
nesate iSgydytŲ 
tai vien tik yra 
todėl, kad apleido 
te gydymą, arba 
buvote gydomas 
nepatyrusių gy
dytojų, arba gy
dymas buvo laimi 
trumpas, Neda- 
leiskite, kad liga 
ilgai butų jūsų 
krnujuje — išva

lyk i ta j| ; ateikite pas mane, padarysiu 
viską kas yra galima, kad tik jums su
grąžinti sveikatą. Gal tiktai esate per 
pusę išgydytas ir gyvenate nuolatinėje 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. N. 
atidėliokit. Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury naikindama kūno narvelius, 
smagenų, nervų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, ir kitus kūno organus. Bukite at
sargus ir dabokite gamtos patvarkymus. 
Atminkite, kad sveikata yra jūsų bran
giausias turtas, jūsų kapitalas — 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- 
rrtists, Slinkimo plaukų, Pasididinusių 
gružolų, Skrupulų ir t.t. yra pasekmė 
neišvalyto ir užsikrėtusio kraujo, kurj 
galima greitai išvalyti su pagelba gy
dymo.

čia atėję gauna 
gąriausį Ameriko
nišką i* ^Ttope- 
jišką bi ią tT^y- 
zuo. Di<ktU skai
čiui žmotd^ J<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai! 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokesti gali kiekvienas ištesib 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
lauja užmesti savo li<rą.

Patarimas dykai. 
žinokite apie save tiesą. Vielike pa

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

35 So. Dearbom Street, 
kampas Dearbom ir Monroe St
Crilly Buildlng. Imkite elevatorią 

iki 5 augito.
Trisdešimt metų toje pačioje rieto)* 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrą. 
Priėmimo kambarys 618 de] motorą 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki t 

vai. vakare. Nedėlioj nu/ 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, sere<ic> b 
subatoje nuo 10 vai. xyt> 
iki 8 vai. vakare.

Apsisaugokit daktarų ir studentų, ku
rie slepiasi garsiai skambančiomis klini
komis. institutų arba laboratorijų; jūsų 
sveikata yra brangesnė, kad ją atiduoti 
nepatyrusiems daktarams. Pas mane gau
site . gerų ir teisingą gydymą; prisideki, 
te prie eilių užganėdintų ir linksmių 
pacijentų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisą. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Seram, čiepin], Bakterini, Antį- 
toksini, taipgi specialius intravenous gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originales Europiškaa gyduoles “606” 
ir “914”.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvienu ken
čiančiu vyru, kurie serga nuo užsisenė- 
jusių ligų, Nervų, Kraujo, Oodos, Pūslės, 
Išėjimo žarnos, taipgi slaptų ligų. Mano 
35 metų pasekmingo gydymo, aš atgavau 
sveikatą dėl daugelio nusiminusių ir nu
stojusių vilties vyrų-

Nežudyk daugiau laiko nei pinigų ne
žinomiems daktarams, ateikite ir dasiži- 
nokite tiesos apie savo nesveikatą. Egza
minuoju su pagelba X-Ray ir mikros
kopo—o kada yra reikalas dėl galutino 
ištyrimo ligos ir užtikrinimo gero gydy
mo—taipgi egzaminuoju kraują, šlapumą, 
ir t.t.

Patarimas dykai ir užlaikoma slapty
bėje. 

. »
Mes kalbame lietuviškai.
Valandos nuo 9 ryto iki 5:80 po pie

tų, kasdien. Utarninke, Seredoj ir Suba- 
toj vakarais iki 8 valandai.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po plot.

Dr. W. R. Register
109 N. Dearborn St., Chicago, III. 

(Imkite elevatorl iki 12 sueito)


