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Savaitės Chronika

Lietuvos Gyveni
mo Sutemos

Rašo Kunigas

Nekartą mums yra tekę ra
šyti apie Lietuvos vidaus gy
venimo netobulumus. Skaitan
čioji visuomenė turi pakanka
mai medžiagos tiems musų tvir
tinimams paremti. Bet yra 
tokių dalykų, kurie nėra buvę 
žymimi Amerikos spaudoje, 
todėl šį kartą ienka ir apie juos 
pakalbėti.

Didžiausias Lietuvos vidaus 
gyvenimo nusidėjimas — tai 
karo stovis. Karo stovis nuo 
pat pradžios Lietuvos kūrimosi 
nėra buvęs nuimtas visoje Lie
tuvoje. Dabartiniu metu jisai 
veikia bene devyniose apskrity
se ir pačioje sostinėje Kaune. 
Karo stovio padėtis panaikino 
civilių įstaigų ir piliečių teises 
ir perduoda jas karo valdžios 
nuožiūrai. Aiškus dalykas, kad 
tikrai demokratiniems Lietuvos 
gyventojų sluoksniams šitoji 
padėtis sudaro daug rūpesčio. 
Kadangi demokratijos tikri rei
kalų gynėjai yra vien tik Lie
tuvos socialdemokratai, tai 
jiems ir tenka šitoje kovoje 
pakelti sunkiausioji našta. Ko
va už įgyvendinimą Lietuvoje 
teisėtos padėties eina visą lai
ką; jos laimėjimas priklausys 
nuo tos visuomenės, kuri pa
rems ją.

Karo stovio pragaištingumas.

Karo stovio padėtis, žinoma, 
pirmon galion buvo taikoma 
Lietuvos darbininkams ir jų or
ganizacijoms: profesinėms są
jungoms, spaudai ir kt. Visiems 
žinomi faktai, kad esant karo 
stoviui Lietuvos gelžkelių dar
bininkai negali sukurti jokios 
profesinės organizacijos; Kau
no karo komendantas be jokių 
motyvų neleidžia registruoti jų 
įstatų. Negauta registracijos 
bendrųjų miestų darbininkų 
profesinės sąjungos įstatams, 
žodžiu sakant, trukdoma kiek 
tik pajėgiama. Rokiškio žval
gybos darbai, patys už save 
daugiau pasako, nei kas kitas.

Tuo metu, kada ėjo ir eina 
šitoksai negirdėtas spaudimas 
prieš darbininkus, jų organiza
cijas, spaudą ir socialdemokratų 
partiją, tuo metu dešinysis 
IJetuvos buržuazijos sparnas 
ramiai kuria slaptas fašistines 
organizacijas ir ruošiasi prie fa
šistinės diktatūros Lietuvoje. 
Pirmasai viešas tų organizacijų 
žygis — iškabų degutinimas — 
praėjo nenubaustas. Lietuvos 
kadėmai šokosi viešai gint mtir- 
zintojų darbus. — Tam tikslui 
buvo Seime pateikta interpelia
cija liaudininkų ministeriui 
Žalkauskui, kurs neva perse
kiojęs “tautinį lietuvių judėji
mą”. Karo stovis dešiniesiems 
visai nekenkė tęsti savo darbą, 
nors tie darbai buvo ir yra to
kios rųšies, kad dėl jų, einant 
karo padėtim, reikėtų imtis 
kokių nors priemonių.

Ginkluoto sukilimo planavimas)
Pastaruoju laiku paaiškėjo, 

kad Lietuvoje gyvuoja tokių or
ganizacijų, kurios statosi sau 
tikslu nuversti esamąją tvarką 
ginklo pagalba. Suprantama, 
kad tos organizacijos priklauso 
ne kairiesiems, bet dešiniųjų 
srovėms. Lietuvos kademų 
laikraštis “Rytas” viename sa
vo straipsnyje miglotai apibu
dino tą aktą, kurs turėjo įvyk
ti. Jis rašo apie kokią ten or-
ganizaciją, kuri tveria savo 
slaptas kuopas iš trijų asmenų 
(trijulių); kad toji organizaci
ja viską esanti paruošus suki
limui, tik jai trūkstą diktato
riaus. Į diktatorius esą numa
tyti kol kas ponai P. ir B. Be
rašydamas “Ryte” šitą straips
nį, jo autorius visą kaltę suver
čia “pažangos” partijai, t. y. 
partijai, kuriai priklauso Sme
tona, Voldemaras, Yčas ir “Neo- 
L^ua-nijos’’ studentų korpora
cija.

Reiškia, kraštutiniai dešinieji 
norėjo padaryti perversmą ir 
sugrobti valdžią į savo rankas. 
Tie dešinieji—tai Lietuvos stam 
biosios miesto ir kaimo buržua
zijos atstovai.

Mums yra žinoma, kad ištik- 
rųjų dešinieji prie ko tai ruo
šiasi. Norėta pasinaudoti opiu 
Klaipėdos klausimu ir nepalan
kiu pirmuoju p. Davis pasiū
lymu, kad sukėlus žmones prieš 
esamąją valdžią. Tam tikri bū
riai turėjo suimti atsakom ingus 
žmones, juos visai pašalinti iš 
šio pasaulio, kitus suimti ir su
griebti valdžią savo rankosna. 
“Ryto” migloti rašiniai šiuc at
veju buvo visai aiškus.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Tai yra p. Harry Carlson su' savo pačia, nuimtu prieš jiems iš
važiuosiant į Kauną, kur Harry Carlson yra paskirtas eiti Ame
rikos konsulo pareigoms.

Japonija protestuoja
Vokietija turbut priims 

ekspertų raportą
Japonija grūmoja prieš 

Ameriką 
Grūmoja “rūsčiomis pasekmė

mis”, jei Amerikos durys bu
tų uždarytos japonams.

WASHINGT()N, bal. 12. — 
Japonijos valdžia per savo am
basadorių vakar padavė valsty
bės sekretoriui Hughes antrą 
protestą prieš bilių, kurį dabar 
svarsto kongresas ir kuris sie- 
kiasi visai uždaryti Amerikos

duris japonams. Proteste gru- 
mojama “neišvengtinomis* rūs
čiomis pasekmėmis”, jei tas bi- 
lius butų priimtas.

Nota sako, kad Japonija išti
kimai pildė 1907 m. sutartį ir 
visai neužsitarnauja to, kad su 
ja, kaipo drauginga šalim, butų 
taip elgimąsi. Esą ne liek svar
bus uždarymas durų, kiek svar
bus yra pats principas, nes čia 
yra šalies- įžeidimas ir panieki
nimas, o to Japonija negali pa
kęsti.

Sekretorius Hughes Japoni
jos notą tuoj aus perdavė senato 
immigracijos komitetui, ^<uris 
tą bilių dabar svarsto, pridurda
mas, kad jis, Hughes, pilnai pri
taria japonų nusistatymui.

Vokietijos premierai svar
stys ekspertų raportą

Vokietija, kaip išrodo raportą 
priims, nes dabar jau tesi
priešina tik nacionalistai.

BERLINAS, bal. 12. — Visų 
Vokietijos valstijų premierai 
pirmadieny atvyks į Berliną ap
svarstyti kartu su centrai i) ict 
Vokietijos valdžia raportą, ku
rį patiekė ekspertų komisijos, 
tyrinėjusios Vokietijos padėtį ir 
jos nuojiegumą mokėti kontri
buciją.

Iki premierai neapsvarstys to 
raporto, valdžia neduos jokio 
oficialinio pareiškimo savo nuo
monės linkui to raporto.

Oficialiniuose rateliuose ir 
tarp fabrikantų ir finasininkų 
betgi auga nuomonė, kad reikia 
raportą priimti visoje pilnumo
je, jei norima išrišti kontribu
cijos klausimą.

Voketijos fabrikantų asocia- 
cijos pirmininkas Dr. Sorge pa
reiškė, kad norą ant Vokietijos 
industrijos ir užde^ma milži

niška našta, bet visgi industri
ją ir prekybą paliuosuojama, 
tad reikia ekspertų raportą pri 
imti, kadangi nėra geresnio.

Finansiniai rateliai jau pir
miau išreiškė savo pritarimą 
ekspertų raportui.

Reikia tad tikutis, kad Vo
kietija veikiausia raportą pri
ims, nes dabar jam daugiausia 
priešinasi tik nacionalistai.

Prezidentas susikirto
. su senatu

AWHISNGTON, bal. 12. — 
Prezidentas Coolidgc užvakar 
pasiuntė senatui specialinį raš
telį, prašantį senatą apryboti 
savo komitetų veikimą ir prisi
laikyti konstitucinių ir letalinių 
teisių, nes to reikalaujanti vie
na valtsija.

Demokratai . tuo prezidento 
raštu yra labai nepatenkinti. 
Girdi, tai esąs prezidento ban
dymas sustabdyti visus senato 
daromus tyrinėjimus įvairių 
skandalų, nors to aiškiai rašte 
ir nepasakoma. Demokratai se
nate vakar ilgai smerkė tą pre
zidento raštą. Bet republikonai 
tylėjo nieko ir neatsakė į demo
kratų puolimus.

Jury nesusitaikė dėl gu- 
beniatoriaus kaltumo

• -......... ■■ "■ ■"

Indianos gubernatorius McCray 
bus išnaujo teisiamas.

INDIANAPOLIS, Ind., bal. 
12. — Jau nuo kelių dienų na
grinėjama Indiana gubernato
riaus Warren T. McCray byla. 
Jis yra kaltinamas dėl pavogi
mo ir išaikvojimo valstijos pini
gų. Bet bylos nagrinėjimas 
nedavė jokios pasekmės, nes 
jury neįstengė susitaikinti, ka
dangi vieną^ jury narių užsi
spyrė gubernatorių išteisinti.

Bet prieš gubernatorių stovi 
dar 12 kriminalių apkaltinimų, 
taip kad jis išnaujo bus teisia
mas kitais apkaltinimais. Be 
to bal. 21 d. prasidės jo byla fe- 
deraliniame teisme.

Reikalauja sustabdyti 
Austrijos išlaidumą

VIENNA, bal. 12. — Kadangi 
Austrija, * subalansavimui savo 
biudžeto, apkrovė gyventojus 
nepanešamais mokesniais, tad- 
tų sąjungos komisionierius pra
nešė tautų sąjungai, kad Aus
trija yra pavojuje, nes prie to
kių didelių mokesnių menkiau
sias prekybos sumažėjimas ga
li pasidaryti pražūtingu. Jis 
todėl prašo tautų sąjungą pa
reikalauti iš Austrijos valdžios 
prisilaikyti didesnės ekonomi
jos.

Areštuoja oficierius.
ATHENAI, bal. 12. — 18 

augštų armijos ir laivyno ofi- 
cierių tapo areštuota, kadangi 
juos nužiūrima dalyvavime suo
kalby padaryti monarchistų su
kilimą.

šia tarpais lietus: biskį šilčiau.
Saulė teka 5:14 v., elidžiasi 

6:27 v. Mėnuo leidžilasi 1:48 
v. n.

Jungtinėse Valstijose
Washingtone vis dar tebesi

tęsia aliejaus ir visokių kitokių 
skandalų tyrinėjimai.

Tyrinėto'ai gal ja:z norėtų 
visus tuos tyrinėjimus užbaig
ti ir ivk 'usius skundais Icun 
nors numalšinti, nes jie apėmė 
jau visas r misterijas, bet tie 
tyrinėjimai priėmė tokia pro
porciją, kad jų sustabdyti veik 
nebegalima, ypač kad tai iš da
lies naudinga demokratams.

Del kilusių skandalų jau du 
ministeriai išlėkė — laivyno se
natorius Denby ir generalis pro
kuroras Daugherty.- Dabar tar
doma ir daugiau ministerių ir 
ypač bandoma kabintis prie ka
ro ir iždo sekretorių Weeks ir 
Mellon.

Iškilo ir kitas skandalas — 
tai veteranų biure. Bet tą skun- 
dalą tyri n j ėja teismas.

Kur tik tyrinėtojai pasisuko, 
visur rado grafto ir visuomenės 
turto ejkvojimo. Valdžios alie
jaus žemės buvo dalinamos alie
jaus magnatams; karo vetera
nų biure pasireiškė didžiausias 
graftas; daug grafto susekta 
prohibicijos ir kitų įstatymų 
vykinime; didieji karo grave
riai buvo už pinigus paliuosuo- 
jami iš kalėjimų, o kiti grafte- 
riai nebuvo ir liečiami ir tt. ir 
tt. Abelnai, tie tyrinėjimai pa
rodė didelį supuvimą valdžios 
viršūnėse, graftą ir visišką ne

Pinigai Lietuvon
T elegramu
tik už $1.75

Naujienos rado budę dar labiaus atpiginti 
tėlegramo kaštus siunčiant pinigus Lie
tuvon.

Dabar galite pasiųsti per Naujienas pini
gus Lietuvon TELEGRAMŲ vietoj penkių 
ar .šešių dolerių už telegramą tiktai už $1.75.

Pinigai išsiųsti telegramų iš Naujienų iki 
balandžio 16 dienos gali būti išmokėti Lie
tuvoj ant pačių VelyKų.

Telegramais per Naujienas siunčiami 
pinigai išmokami visur Lietuvoj į tris—ke
turias dienas, o pačiame Kaune, o taipgi 
Šiauliuose, Mariampolėje, Panevėžy j, išmo
kami i dvi dienas po išsiuntimoi pinigų iš 
Naujienų ar dar greičiau.

Norėdami skubiai pristatyti pinigus Lie
tuvon, doleriais ir litais, siųskite per Nau
jienas atpigintu telegramų.

Siunčiamieji per Naujienas PERLAIDO
MIS pinigai Lietuvon nueina į trejetą savai
čių ir tuoj esti išmokami Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banke, arba jo artimiau
siuose skyriuose, arba paštoje visuose sky
riuose.

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, atei
kite Naujienų ofisan ar į bent kurį Naujie
nų Skyrių, arba atsiųskite pinigus į Naujie
nas, išpirkę money orderį ant vardo Nau
jienos ir aiškiai parašykite kas ir kur Lie
tuvoje siunčiamuosius pinigus tur gauti.

HftUttEMOS
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L

sirūpinimą. visuomenes ir šalies 
labu, o tik pataikavimą specia- 
liniems interesams ir besirupi- 
nimą savo nauda.

Del tų visų skandalų kongre
sas ųeturėjo laiko rūpintis ki
tais šalies reikalais ir tik da
bar bandoma svarstyti immi
gracijos susiaurinimą ir sutei
kimą ex-kareiviams bonuso. Net 
ir tokis svarbus klausimas, kaip 

Į taksų sumažinimas yra užmes
tas.

Be to visoje šalyje eina prezi
dentinės nominacijos — renka
ma delegatus į republikonų ir 
demokratų konvencijas. Išrodo, 
kad dabartinis prezidentas Coo- 
lidge surinks reikiamus du treč- 
dlius delegatų ir bus republi
konų nominuotas be didelės opo
zicijos.

— Lietuva ir Jungt. Valstijos 
pasirašė sutartį apie abipusį iš
davimą kriminaliai nusikaltusių 
žmonių.

—Senatas patvirtino paskiri- 
mą Halean Fiske Stone genera
liniu prokuroru.

Bal. 2 d. 40.000 angliakasių 
Missouri, Oklahomos, Kansas ir 
Arkahsas valstijose sustreika
vo, neįstengę susitaikinti su 
samdytojais dėl algų. #

Bal. 7 d. kongresan įnešta re
zoliuciją, raginančią prezidentą 
sušaukti pasaulio taikos konfe
renciją.

— n . '*■1 " ■-
(Tąsa ant 2-ro pusi.)
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Savaitės Chronika
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

—Grand Rapids, Mich., sude
gus Livingston hoteliui žuvo 
5 žmonės; 3 liko sužeisti.

—Augščiausias pasauly trio- 
bčsis “Woolworh Building”, 
New Yorke, tapo F. W. Wool- 
worth įpėdinių parduotas Wool- 
co Realty Co. už $11,000.000.

—Aliejaus magnatas • Harry 
F. Sinclair liko patrauktas teis
man už paniekinimą senato, dėl 
jo atsisakymo liudyti prieš se
natą aliejaus skandale.

—Mrs. Ester Freedman iš 
New Yorko nubausta už tai, 
kad ji pernai kalbėdama Kansas 
City gatvėje kritikavo valdžią 
už šalies įvėlimą karan su Vo
kietija. Jai priteista užsimokėti 
$400 pabaudos.

—New Yorko valst. legislatu- 
ron įnešta įstatymų sumanymą, 
kuris, jei butų priimtas, priver
stų visus svetimkalbių laikraš
čius, greta spausdinti iy visų 
straipsnių vertimą į anglų kal
ba, v

—Cenzaus biuras paskelbė, 
kad visas Jungt. Valstijų tur
tas siekia $320,000,000,000.

—Maryland valst. legislatura 
paskyrė $75,000 sušelpti nu
kentėjusioms nuo potvinių tos 
valstijos gyventojus.

—Federalinis grand jury ap
kaltino senatorių Burton K. 
VVheeler, nes jis tapęs senatorių, 
pasiliko ir toliau tarnauti alie
jaus interesams įr po to gavo 
iš aliejaus kompanijų $80,000 
algos.

Kartu tapo apkaltinti geolo
ges Campbell ir aliejaus speku
liantas L. C. Stevenson.

—Bostonietis M. J. Smith ta
po paskirtas Tautų Sąjungos 
augštuoju komisaru Vengrijai.

—Straight Creek apygardoj. 
Kentucky, eina kurvina kova 
tarp mušeikų ir streikuojančių 
angliakasių; į kovos lauką pa- 

, siųsta raitąją milieją.
—Nevv gerk legislatura at

metė pasiūlymą įvesti 48 vai. 
darbo savaitę moterims ir vai
kams.

Bal. 4 d., franeuzai vėl pradė
jo siausti okupuotame krašte 
(Ruhr ir Pareiny) tikslu už
gniaužti veikimą vokiečių slap
tų draugijų. Daugiau 60 žmonių 
areštuota.

.Bal. 5 d. atstovų butas pri
ėmė pensijų bilių, dėl kurio 
valdžia pirmiau buvo susilauku
si nepasitikėjimo ir Poincarė 
kabinetas turėjo pulti.

Bal. 7 d. Dawes ekspertų ko
misija susitaikė dėl raporto ir 
užbaigė jį ruošti — po trijų me
nesių darbo.

Bal. 8 d. premieras Poincarė 
pasiuntė Rusijai protestą prieš 
teisimą Kijeve rusų mokslinin
kų. Jis pakvietė Angliją ir Ita
liją irgi protestuoti, nes tiems 
mokslininkams gręsia mirties 
bausmė.

—Dawes ekspertų komisija, 
kuri tyrinėjo Vokietijos padėtį, 
įteikė raportą talkininkų kon
tribucijos komisijai. Raportas 
pataria paliuosuoti Ruhr indus
trijas.. ir geležinkelius, įvesti 
Vokietijoj naujus pinigus, o 
tada Vokietija galės mokėti 
kontribuciją po $595.000.000. į 
metus.

—Kenna ekspertų komisija, 
kuri tyrinėjo vokiečių turtą už
sieny, taipjau padavė savo ra
portą kontribucijos komisijai. 
Ji rado vokiečių turto užsieny 
apie 8.000.000.000 auks markių 
pasidariusio pardavinėjant be
vertes markes. Sugrąžinti tą 
kapitalą Vokietijon galima tik 
įvedant pastovius pinigus ir 
duodant progų pasipelnyti.

Bal. 10 d. į Paryžių atvyko 
Rumunijos karalius ir karalie
nė, jieškodami paskolos ir pagel- 
bos prieš Rusiją.

tijoje. Vokietija siūlo, kad tau
tų sąjunga prižiūrėtų Vokietijos 
nusiginklavimą, o ne Francija.

— Ekspertų komitetas ap
skaito, kad Vokietija turi paslė
pusi svetimose šalyse apie $2,- 
000,060,000.

— Buvęs Bavarijos diktato
rius Dr. von Kahr ir Bavarijos 
policijos viršininkas Seisser liko 
pašalinti iš Bavarijos valdžios.

Bal. 3 d. valdžia nutarė reika
lauti po 500 auks. markių iš 
kiekvieno vokiečio, kuris^ nori 
važiuoti užsienin.

— Del Lenkijos reikalavimo 
iš vokiečių už vizas po $50, Vo
kietija nutarė irgi tiek pat im
ti už vizas iš važiuojančių Vo
kietijon lenkų.

— Vokietijoje prasideda gele
žinkeliečių streikas, kuris gali 
virsti visuotinu. Jau daug darbi
ninkų streikuoja.

Bal. 4 d. gauta žinių, kad 
franeuzai vėl pradėjo veržtis Vo
kietijon ir praplėtė okupaciją iki 
Elberfeldo.

Bal. 5 d. atsistatydino Wuer- 
tembergo valst. kabinetas.

— Kaip rodo pirmieji davi
niai, Bavarijos rinkinius laimė
jo monarchistai ir kraštutiniai 
nacionalistai. Socialistų netekę 
50 nuoš. balsų, kurie tekę kraš- 
tutiniems nacionalistams. Bava
rijos liaudies partija (atgalei- 
viai) pralaimėjo 65 nuoš. balsų, 
kurie tekę monarchistams.

Bal. 9 d. — Vokiečiai nelabai 
prielankiai pasitiko ekspertų ko
misijos raportą. Fabrikantai ir 
nacionalistai s-tovi už greitą ir 
griežtą jo atmetimą, bet valdžia 
prižada nuodugniai apsvarsty
ti.

Bal. 10 d. pasimirė stambiau
sias Vokietijos fabrikantas ir 
finansininkas Hugo Stinnes.

Rbsijoje
Bal. 1 d. Maskvos sovietas iš

leido dekretą, uždraudžiantį ru
sams lankytis Maskvoj, išėmus 
tik specialiai valdžios pakvieti
mu.

—Darbo biržai Maskvoj įsa
kyta neduoti darbo atvyku
sioms iš kitų miestų darbinin
kams.

—Į Rusiją atvyko 50 Ameri
kos farmerių, kurie ketina apsi
gyventi Ekaterinoslavo gub. Jie 
atsivežė ir visus ūkio padarus 
ir mašinas.

Bal; 8 d. —Rusija koncen
truojanti kariuomenę palei Be
sarabiją ir rengiasi prie karo su 
Rumunija. Rusija paskubomis 
perka amuniciją ir ginklus An
glijoj.

Bal. 9 d. Kijeve teismas pa
smerkė keturias žmones, jų tat- 
pė vieną moterį, sušaudymui; 
kiti 20 žmonių nuteisti iki 10 m. 
katorgos; jų tarne du profeso
riai.

—Gauta žinių, kad Turkesta
ne ir Kurdistane prasidėjo suki
limas prieš bolševikų valdžią. 
Bolševikai, kurie už sukilimą 
Angliją, siunčia didelę kariuo
menę sukilimui malšinti.

Gautomis žiniomis, bolševikų 
armijos dezertirai išskerdė 80Č 
moterų ir vaikų, pagiežai už 
valstiečių užpuldinėjimą ant už- 
simančių plėšimais dezertirų 
bandų. ‘ •

-r ■ Valdžia vlė suteikė “čekai” 
galią kalinti ir šaudyti žmones 
be jokio teismo.

Anglijoj
Bal. 9 d. į Angliją atvyko di

delė Rusijos delegacija tartis su 
Anglija apie anglų nuosavybes 
Rusijoj, skolas ir kitais pana
šiais klausimais.

PABAIGTUVES
Dviejų veiksmų juokinga komedija su dairiomis

Stato scenoj Pirmyn Mišrus Choras

Vaikų Dienoj, Nedėlioj, Balandžia 20 d., 1924
Meldažio Svetainėje, 2244 W. 23 PI.

Pradžia 7 valandą vakare
Ši komedija atvaizdina, kaip Lietuvos kaunu darbininkai nupjovę rugius, linksniai užbaigė sun

kų Vasaros darbą, apdovanojo savo šeimininką javų vainikais, dainuodami linksmai dainas.
Todėl meldžiame atsilankyti ir pamatyti tas musų lietuvių kaimiečių ceremonijas, kurias mes 

jau nekuria užmiršome. Atsilankiusieji pilnai busite užganėdinti.
Po'teatrui bus šokiai prie Sarpalio orkestros. KOMITETAS.

VIŠČIUKAI

Geriausios rųšies ir didelis pasirinki
mas. Atdara kiekvieną dieną taipgi 
vakarais ir nedėliomis.

FARM HATCHERY,
3552 S’. Ashldnd Avė., netoli 36 gatv.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Brldge geriausio aukso. Su musą 
pleltom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
Žemas musų kainas. Sergėkite sav< 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Ei

GRAND ATIDARYMAS
Naujy žemės Bus pradžia

ploty / Cz dėl Jusy
Pačiame vidury naujos kolonijos — netoli lietu
viškų mokyklų ir bažnyčių. Skersai kelio yra pui
kiausias parkas, South West Sidėje. čia yra beno 
koncertai, yra rengiami visokios rųšies pasilinks
minimai, taipgi maudynių vieta, basebal'l, golfas 
ir gimnastikai.
Yta suros, vanduo ir šalygatviai. Tai yra geriau
si proga šiais metais.

KUPONAS
Lake Towns Improvement Co.
10 So. La Šalie St., Room 1501
Malonėkite prisiųsti man planus ir kainas jūsų žemės ant 
South West Sidės.
Vardas ............................... ..................................................
Adresas ..... ?.........................................................................

Francijoj
Francijoj dabar prasideda 

visos šalies domė dabar yra at
kreipta į ekspertų komisijų ra
portus apie padėtį Vokietijoj. 
Kadangi Francija yra labiau 
už kitas šalis suiiteresuota ga
vimu kontribucijos iš Vokieti
jos, tai ją labiau tas ekspertų 
raportas ir apeina.

Bal. 2 d. Poincarė paskelbė 
atstovų bute, kad Francija ne
pasitrauks iš Ruhr distrikto, net 
jei ekspertai pasiūlytų Franci- 
jai ir kitokių gvarantijų.

Vokietijoje ■
Vokietija irgi rengiasi prie 

rinkimų, kurie įvyks gegužės 
mėnesy. Jau visos partijos veda 
smarkią agitaciją. Veda ją ir 
socialdemokratai, bet jiems la
biausia kliudo komunistai, ku
rie nuolatos užpuldinėja socia
listų susirinkimus ir net prie
varta bando juos išardyti. Ba
varijos ir niekurių kitų provin
cijų balsavimai rodo, kad Vo
kietijoje labai sustiprėjo atga- 
leiviai — monarchistai ir kraš
tutiniai nacionalistai. Visos de
mokratinės partijos gi yra žy
miai susilpnėjusios. Reikia to
dėl tikėtis, kad sekamas reich
stagas bus daug atgaleiviškes- 
nis už buvusįjį.

Bal. 2 d. — Vokietija armetė 
talkininkų ambasadorių reikala
vimą, kad talkininkų militarinės 
kontrolės komisijai butų leista 
atnaujinti savo veikimą Vokie

Rumunijoj

SPECIAUS IŠPARDAVIMAS ŠIĄ SAVAITĘ
M.LEVY&COMPANY

Nes jie yra atsakanti

Rumunija dabar atsidūrė 
keblioj padėty. Sustiprinimui 
savo finansų, ji paskelbė mora
toriumą (atidėjimą ,skolų mokė
jimo) kitų šalių kreditpriams. 
Tai padarė į kitas šalis labai 
blogą įspūdį ir Italija nesitikė
dama kitaip atgauti skolas, pa
siuntė į Rumunijos vandenis 
savo karo laivyną, kad ginklo 
pagelba iškolektavus skolą.

Rumunijai gręsia ir'kitas pa
vojus — tai galimybė karo su 
Rusija už Rumunijos pasigrieb
tąja Besarabiją. Pati Rumuni
ja prisipažįsta, kad be sveti
mos pagelbos ji karą pralaimės. 
Bet gelbėti Rumuniją niekas 
nenori; net ir jos sąjungininkė 
Lenkija šalinasi nuo jos. To
dėl Rumunijos karalius su ka
raliene skubiai jšvyko Pary
žiun, kad prikalbinus Francija 
daryti sąjungą su Rumunija, 
nes Rumunija nelabai pasitiki 
Mažąja Eentente. Taipjau Ru
munija bandys gauti Francijai 
paskolą amunicijai ir ginklams 
ir prašys pagalbos prieš Rusiją. 
Francija, žinoma, Rumunijai 
pritaria, bet ar duos Rumunijai 
tikrąją pagelba, tai tik ateitis 
parodys.

Skaitykit šitą su atsidėjimu. Ateikite balandžio 13
.O/hbjilc, J S' i . >. . ,

Pamatykite Oak Forest Kilis. Puikiausia Subdivizija South West 
Tarpe 159th iki 161st Street, 50th iki Laramie Avenue

Tiktai 40 lotų 20 lotų 60x240 Labai žemomis
Bus parduota 20 lotų 120x300 kainomis

20% ĮMOKĖTI
Yra vanduo, suros bus per mus įvestos ir apmokėtos.

1 Tos žemos Kainos nustebins Jos.
............................................... ..........................................*.................. .......................... 1 "

Šis Bungalow yra 

pastatytas ant 
tos žemes.

Bile kokius apšildymo 
arba plumbingo reikme
nis kuriuos jus pirksite 
iš čia, jei nebusite užga
nėdinti, tai mes noriai 
apmainysime juos arba 
jūsų piųigus grąžinsi
me.

Duokite mums pa
bandymą

Bukite tikras, žiūrėkite tikro vardo ir

Kampas State ir 22nd St.
Telefonas Calumet 0645-1692

Atdara kiekvieną vakarą iki 7 vai. vakare. Nedėlioj iki 1 vai.
Mes kalbame lietuviškai

Ui Atsineškite su savim šį apskelbimą kuomet ateisite čionai pirkti

Bal. 1 d. į Rumunijos vande
nis atplaukė Italijos karinių lai
vų eskadra, tikslu užgriebti nie
kiniuos Rumunijos laivus ir tuo 
priversti Rumuniją užmokėti 
skolą italams.

—Rumunijos valdžia, kuri 
praktiškai panaikino savo sko
las kitoms valstybėms ir pa
skelbė savo piliečiams morato
riumą dėl jų kreditorių užsie
ny, dabar bando gauti iš Ameri
kos $10.000.000 paskolą Bucha- 
restui.

—Bal. 3 d. Italija padavė Ru
munijai ultimatumą, reikalau
jantį, kad Rumunija tuojaus at
mokėtų savo $16.000.000 skolą 
Italijai. Priešingame atsitiki
me grumojama užgriebt Rumu
nijos laivus.

—Rumunija yra nusigandusi, 
nes jai gręsia karas ir su Rusi
ja dėl Besarabijos, kuri prade
da nerimauti.

—Ispanija patarė Rumunijos 
karaliui ir karalienei nevažiuoti 
pasiviešėti į Madridą. j

Mes galime pabu- 
davoti jums bun- 
galow bile kokio 
styliaus ir parduo
ti jas lengvais iš- 

. mokėjimais.

Sveikiausia vieta Cook County, Jus nusipirksite lotą kaip tik pamatysite tą žemę
Keturias dešimts minutų važiavimo iš miesto. Pigi kelione. Gera transportacija. Visi šitie lotai randasi keletas blokų 
nuo Oak Forest Rock Island Stoties. Kainos yra pigesnės negu pusė jų tikros vertės. Kitos.'žemės toje vietoje begalima 
taip pįgiai nupirkti. Nei viena kita subdivizija netoli musų, neturės vandenio nei sūrų.

Štai yra žeme, kuri savo gražumų neturi sau lygios ir kuri bus parduodama už dvigubai tiek 
pinigų už kurią mes dabar reikalaujame į porą metų.
Daug pinigų yra išleista sodinimui medžių ir pataisymų, kurie padarys tą subdiviziją taip kaip parką. Kai kurie lotai 
yra apaugę gražiais aržriOlais. Ta žemė yra augšta, sausa ir nulaidi.

Atminkite! Kuomet jus pirksite nuo musų žemę, jus pirksime tiesiai nuo savininko ir jus sutaupysite tarpininko pelną. 
Taipgi atminkite, kad tie 40 'lotų nebus tenai daugiau į porą savaičių nuo nedėlios^ balandžio 13. Čia tai yra žemės šmo
tas kurios kaina kils nuolat kuomet jus ir jūsų vaikai naudosis sveikata ir saulės spinduliais.

Musų pardavinėtojai (kurie nešios raudonus, baltus ir mėlynus ženklus) pasitiks jumis prie La Šalie St. Stoties ir Engle- 
wood (63) St. Stoties. Traukiniai išėina iš La Šalie St. Stoties 11:45 ryto) ir 1:00 ir Englewood Stoties 12 valandą dieną 
ir 1:15 po piet.

ALEXANDER G. STAVROU & COMPANY
. i ' t * • ' < 4 -». • i , • • '.

11 South LaSalle Street - Tel. Randolph 2054
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Sekmadienis, Bal. 13, 1924 NEDĖLIOS NAUJIENOS, Chicago, UI.

Amerikos Lietuvių Gyvenimas®
Susivienijimas Lietuviu 

Amerikoje
Pildomosios Tarybos rinkimai. 
—Seimas. — Kuopą veikimas.

Dabar Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje eina Pildomosios Ta
rybos (Centro Valdybos) rinki
mai. Taryba yra renkama vi
suotinu narių balsavimu—refe
rendumu. Rinkimuose varžyti
nėse eina tarp tautininkų ir ko
munistų, kurie irgi turi išstatę 
savo kandidatus i visas valdy
bos vietas ir už juos veda 
smarkią agitaciją.

Beveik į visas vietas yra pa
statyta po tris kandidatus, taip 
kad išdalies tautininkų ir ne
partinių bialsai susi&kaldys.

Beveik visos kuopos dabar 
užimtos tais rinkimais, šaukia 
nepaprastus susirinkimus, eina 
agitacija. Tad kitokio veiki
mo kuopose dabar mažai yra.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 33-čias Seimas (6-tas 
dvimetinis seimas) šiemet pra
sidės birželio 23 d., Redington 
hotely, Wilkes-Barre, Pa.

Kuopos irgi prie jo rengiasi 
renką delegatus, ruošia Seimui 
įnešimus.

Komunistai čia irgi stropiai 
veikia, stengdamiesi pravesti 
Seiman kuodaugiausia savų de
legatų, kad įsigijus Seime di
džiumą balsų ir jame diktavus 
savo politiką.

NEW YORK.
Kovo 3, 4 ir 5 d. buvo laiko

mas SLA. Pildomosios Tarybos 
suvažiavimas. Aptarta daugeli 
bėgančiu SLA. reikalu.

WILKES BARRE, PA.
Buvo laikomas čia SLA. 4-to 

apskričio suvažiavmias. Dalyva
vo 60 atstovų. Išreiškė pagei
davimą perkelti SLA. centro 
raštinę iš New Yorko į VVilkes 
Barre.

N KAVA R K, N. J.
Kovo 23 d. buvo SLA. 245 

kp. prakalbos. Kalbėjo J. O. 
Sirvydas ir komunistė E. N. 
Ješkevičiutė.

Socialistą veikimas
Pradedama daugiau veikti.

Lietuvių Socialistų Sąjunga 
dabar mažai veikia. Eina vi4 
dūrinis organizavimasis, o be 
to jos nariai stropiai dalyvauja 
kitų organizacijų kultūriniame 
veikime.

Kiek daugiau socialistai vei
kia Chicagoje, bet pastaruoju 
laiku pradedama kiek daugiau 
veikti ir kituose didesniuose 
miestuose.

Chicagos socialistai stropiai 
dalyvauja kiekviename svarbes
niame kultūriniame darbe ir to
kiuose darbuose jie daugiausia 
ir vadovauja.

GRAND RAPIDS, MICH.
Kovo 22 d. LSS. 51 kp. pa

rengtose prakalbose kalbėjo d. 
P. Grigaitis apie Lietuvos pa
dėtį ir apie reikalingumą bend
ro veikimo. Prakalbos visus la
bai patenkino.

DETROIT, MICH.
Kovo 23 d., LSS. 116 kp. buvo 

surengusi sėkmingas prakalbas. 
Kalbėjo d. P. Grigaitis temose: 
“Kaip dabar išrodo Lietuva” ir 
“Amerikos lietuvių darbininkų 
reikalai”.

, Sandariečiy veikimas
Ginčai.—Seimas.

Sandariečiai dabar ruošiasi 
prie seimo, kuris įvyks kartu 
su jų laikraštininkų ir Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos seimais.

Be to jų kuopose ir organe 
eina aštrių ginčų dėl Neo-Lith- 
uanijos studentų kc.r'poracijos 
atstovų, kuriuos niekurie san
dariečių, nežiūrint jų vienmin
čių iš Lietuvos įspėjimo, karštai 
remia.

Be to sandariečiai dabar yra 
susirūpinę kun. Garmaus u4M 
vestąja byla prieš jų organą 
“Sandarą” ir renka tai bylai 
aukas.

AMERIKOS LIETUVIŲ
TAUTINĖS SANDAROS de
šimtas Seimas bus gegužės 8, 
9 ir 10 d d., Worchester, Mass.

CAMBRIDGE, MASS.
Kovo 30 d. įvyko Naujosios 

Anglijos Sandariečių Apskričio 
konferencija. Dalyvavo 27 at
stovai nuo 7 kuopų.

BROOKLYN, N. Y.
Kovo 16 d. buvo laikoma New 

Yorko ir New Jersey valst. 
sandariečių ir darbuotojų konfe
rencija, kurioj dalyvavo 27 žmo
nės. Nutarta reikalauti, kad 
“Sandara” neliestų tų sandarie
čių, kurie padeda korporantams 
studentams rinkti aukas. Bet 
prašymas pagalbos pažangiai 

Kėdainių Mokytojų Seminarijai 
tapo “atidėtas”.

Tėvynės Mylėtoji! 
Draugija _  I

Leidžia knygą. — Rengia seimą 
kartu su sandariečiais.

Tėvynės Mylėtojų Draugija, 
kurios uždaviniu yra leisti ir 
lalinti tarp savo narių knygas, 

y ra kiek apsilpusi ir jos kuopos 
mažai veikimo teparodo.

Kad atgaivinus draugiją ir 
>adidinus veikimą, o taipjau ir 
kaičių narių, T. M. D. šiemet 

ketina išleisti didelį ir gerą H. 
T. Wells veikalą “Pasaulinė Is
torija”. ‘■•/V

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ
DRAUGIJOS seimas šiemet bus 
;egužės 11 ir 12 d., Worcester, 
lass.
Jos seimas bus kartu su san- 

dariečių ir pastarųjų laikrašti
ninkų seimu.

Kataliką veikimas
Daugybe įvairiausių misijų.

Katalikai, ypač klerikalai, 
dabar labai stropiai veikia. Iš 
Lietuvos privažiavo visokių “mi
sionierių”, kurie po visas kolo
nijas rengia įvairias ‘,misijas” 
ir renka aukas sustiprinimui 
savo vienminčių Lietuvoje.

Po rytines valstijas dabar su 
“kultūrinėmis musijomis” važi
nėja Dr. K. Pakštas, laikyda
mas paskaitas apie katalikybę.

Ten pat važinėja su prakal
bomis kun. P. Kaščiukas, rink
damas aukas ir narius šv. Ka
zimiero draugijai Lietuvoj, ku
ri užsiima leidimu katalikiškų 
ir klerikališkų knygų.

Renkamos aukos ir klerikali
nei “Saulės” Draugijai.

Marionai (vienuoliai) irgi va
žinėja su savo misijomis.

Kun. Garmus irgi pradėjo 
“misijas”, rinkdamas aukas Lie
tuvos klerikalams.

Renkamos aukos ir šv. Kazi
miero seserims” — pabudavoti 
joms koplyčią.

Daug kitų klerikalų misionie
rių irgi lankosi po lietuvių ko
lonijas — ir vis renka aukas 
visokiems klerikalų tikslams.

Bet reikia pastebėti, kad ir 
derikalų laikraščiai labai mažai 
rašo apie visus tuos “misionie
rius” ir kaip jiems su “misijo
mis” sekasi, taip kad pasekti 
jų veikimą yra veik negalima.

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
KOPERATYVĖS SĄJUNGOS 
(klerikalų) metinis seimas bus 
aikomas balandžio 29 ir 30 d., 
Cambridge, Mass.

BROOKLYN, N, Y.
Kovo 27, 28 ir 29 d. šv. Pane

lės Apreiškimo parap. salėj bu
vo Dr. Pakšto “kultūrinės mi
sijos”. Kalbėjo apie tokius da
lykus, kaip ‘katalikystė ir tau
tybė”, “katalikybė ir civilizaci
ja”. Buvo renkama aukos kle
rikalams studentams.

WATERBURY, CONN.
Kovo 19 d. vyčiai ir bažnyti

nis choras surengė vakarėlį 
kun. Juozo Valantiejaus varda
dieniui./

SPRINGFTELD, ILL.
Kovo 30 d. Katalikų Federa

cijos 37 sk. buvo surengęs pra
kalbas. Kalbėjo kun. Albavičia 
iš Chicago apie vienuolinus ir 
rinko kazimierietėms aukas.

C. BROOKLYN, N. Y.
Kovo 30 d. S.L.R.K.A. 115 

kp. buvo surengus prakalbas. 
Kalbėjo kun. Kodis

MOUNT CARMEL, PA. .
Kovo 10 d. liko padėtas ker

tinis akmuo statomos šv. Kry
žiaus liet, parapijos mokyklos. 
Namas kainuosiąs $115.000.

INDIANA HARBOR, IND.
Kovo 30 d. kalbėjo kun. K. 

Olšauskas ir rinko aukas kleri
kalų “Saulės” dr-jai. Paskui 
kalbėjo inž. V. Pauliukonis.

Bolševiką veikimas
Mažiau veikimo.

Bolševikuojančios organizaci
jos vis dar smarkiai veikia. 
Siuntinėjama kalbėtojus, ren
giama prakalbas, bet tas veiki
mas vistiek pradeda kiek silp
nėti. Jau mažiau kalbėtojų be- 
siunčiama, o ir jų laikraščiai, 
skundžiasi, kari žmonių mažai į 
jų prakalbas tesilanko.

Stengiamasi dabar daugiau 
vakarų renpfti, ir tai geresnių, ir 
čia jie susilaukia geresnių pa
sekmių.

Bolševikų A.L.D.L.D. neužil
go išleisianti Uptono Sinclair 
apysaką “Anglių Karalius”.

BINGHAMPTON, N. Y.
Kovo 16 d. bolševikų sureng

tose prakalbose kalbėjo Un- 
džienė iš Brooklyno. žmonių bu
vo visai nedaug.

WATERBYRY, CONN.
Kovo 16 d. L.M.P.S. 12 kuo

pai laikė paskaitą K. Petrikie- 
nė gimdimo kontrolės klausi
mu. Publikos buvo nedaug.

MELROSE PARK, ILL.
Kovo 15 d. vietos komunis

tams kalbėjo Jukelis. Prakalbos 
neatsiekė tikslo.

FITCHBURG, MASS.
Kovo 30 d. Liet. Jaunuome

nės Dr-jos prakalbose kalbėjo 
J. Galgauskas.

WORCHėSTER, MASS.
Vietos bolševikai vas. 24 d. 

buvo surengę “apvaikčiojimą” 
Lietuvos Nepriklausomybės.

SCHENECTADY, N. Y.
Kovoi 23 d. bolševikų kuopos 

surengė prakalbas. Kalbėjo 
Pruseika apie Leniną.

BINGHAMPTON, N. Y.
“Bendro Veikimo Komitetas” 

kovo 23 d. skaitė V. Paukščio 
referatą apie šokius ir jų reikš
mę, paskui “diskusavo” apie 
senbernius, žmonių buvo ma
žai.

BROOKLYN, N. Y.
Bal. 5 d. “Darbo Unijų švie

timo Lyga” surengė vakarėlį. 
Nepasisekė — nesulaukė publi
kos.

UTICA, N. Y.
Kovo 25 d. kalbėjo L. Prusei

ka. Susitvėrė A.L.D.L.D. kuo
pelė.

BENW00D, W. VA.
Kovo 23 d. čia susitvėrė nedi- 

d*elė A.L.D.L.D. kuopelė,

MINERS MILLS, PA.
Kovo 23 d. kalbėjo M. Und- 

žienė. Susitvėrė darbiečių kuo
pelė.

CICERO, ILL.
Kovo 19 d. vietos komunistai 

buvo surengę prakalbas. Kalbė
jo Mizara ir Andriulis.

C. BROOKLYN, N. Y.
Vietos trys komunistų kuo

pos surengė paskaitą. Kalbėjo 
Dr. A. Petriką apie dantis ir 
burną. Klausytojų buvo apie 30.

MOUNT CARMEL, PA.
Čia komunistai bandė rengti 

prakalbas, bet apie jas sužino
jęs miesto majoras lietuvis Kaz
lauskas jas uždraudė policijos 
pagalba.

Kairiąją Komunistu 
veikimas ,

D. J, Kasparkos prakalbos.

Kairieji komunistai, kurie ne
nori dėtis prie “reguliarių” ko
munistų, sutvertosios Am. Dar
bininkų partijos ir sutvėrė sa
vąją Darbininkų Apsišvietimo 
Draugiją ir leidžia laikraštį, 
pradėjo smarkiau veikti ir Illi
nois valstijoje surengė visą eilę 
prakalbų D. J. Kasparkai. Kai 
kur jam pasisekė sutverti ne
dideles savos draugijėlės kuo
peles.

ZIEGLER, ILL.
Kovo 20 d. čia kalbėjo D. J. 

Kasparka iš Detroito. Kritikavo 
A.D.P. ir jos šalininkus—ofi
cialioms komčunistus.

ST. LOUIS, MO.
Kovo 18 d. čia kalbėjo D. J. 

Kasparka, kritikuodamas “dar- 
biečius”.

COLLINSVILLE, ILL.
Kovo 17 d. čia kalbėjo D. J. 

Kasparka, kuris \ aštriai kritika
vo savo buvusius draugus-“dar- 
biečius”. Darbiečiai už tai su
kėlė triukšmą.

Protestai prieš ateivy- 
bės varžymą

Lietuviai kart-kartėmis pro) 
testuoja prieš Johnsono bilių, 
kuris taiko uždaryti lietuviams 
duris į Ameriką.

Protestuoja pavienės draugi
jos, protestuoja draugijos gru
pėmis, taipjau rengiama ir ma
sinių protesto mitingų.

Bet visgi protestuojama ne- 
užtektinai energingai ir neuž- 
tektiname skaičiuje.

BINGHAMPTON, N. Y.
Balčiukonis, padedamas kitų 

žmonių, vaigšto po draugijas, 
ragindamas protestouti prieš 
Johnsono bilių. Tas jų darbas 
sekasi.

KENOSHA, WIS.
Kovo 30 d. įvyko šešių drau

gijų mitingas protestui prieš 
kėsinimąsi suvaržyti ateivybę. 
Kalbėjo Mizara. žmonių visai 
mažai buvo, nes tą darbą ardę 
komunistai.

WORCHESTER, MASS.
SLA. 57 kp. nutarė pakviesti 

kitas draugijas ir visoms ben
drai surengti protetsą prieš 
suvaržantį teivybę Johnsono bi
lių.

Vakarai
Vaidinimai.—Koncertai— 

Įvairios pramogos.

Esant žiemos sezonui dabar 
rengiama daug vakarų ir šiaip 

visokių pramogų. Rengia jas 
tautininkai, rengia klerikalai, 
rengia ir komunistai, rengia ir 
šiaip visokios draugijos. Ren
giama daugiausia vakarai su 
vaidinimais ir koncertai. Ne
mažai rengiama ir paprastų ba- 
lių-šokių, bet žinjos apie juos 
nepasiekia laikraščių, dėl jų 
paprastumo ir neturėjimo dide
lės reikšmės.

Bet visgi dabar vakarų ren
giama daug mažiau, negu kad 
jų buvo rengiama keletą metų 
atgal.

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Labdarybės Dr-ja, 

kuri užlaiko Lietuvių Svetainę, 
padedant kitoms draugijoms, 
buvo surengusi kovo 14—24 
d. d. feuis, kurie davė draugi
jai $644.28 gryno pelno.

PHILADELPHIA, Pa.
Kovo 29 d. Lyros Choras sti- 
rengč koncertą, į kurį atsi
lankė gana daug žmonių.

ŽEIGILER, ILL.
Kovo 29 d. SlLA 308 kp. su

rengė vakarą. Vaidino “Pavog
tas Kūdikis.”

Persiskyrė su šiuo pasauliu 1 
vai. ryto balandžio 11 d., 1924 
m. po sunkios ligos. Iš Lietu
vos a. a. Kazimieras paėjo iš 
Šiaulių apskr., Grudžių para
pijos, Dimšių kaimo. Pragy
venęs 34 metus; Amerikoje 
išgyveno 15 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą moterį Oną ir sūnų 
Edmundą ir brolį Antaną. 
Lietuvoj du broliu. Juozapą 
ir Klemensą. Laidotuvės atsi
bus panedėly, balandžio 14 
dieną, 3 vai. ryto iš namų 
4039 S. Sacramento Avė. į 
Nekalto Prasidėjimo Marijos 
Panos parapijos bažnyčią, o 
po pamaldų į šv. Kazimiero 
Kapines.

širdingai prašome giminių 
ir visų draugų dalyvauti lai
dotuvėse. Palieką dideliame 
nuliudyme moteris, sunūs ir 
broliai. Laidotuvčso patar
nauja graborius Eudeikis, 
Yards 1741

JOS. F. BUDRI K
3343 So. Halsted St.,

Velykos Jau Visai Netoli!

riausias

Musų krautuve parankioj Bridge-

Tamistų namai papuošti, bet neuž- 
tektinai, 
no arba

dar trūksta muzikos, pia- 
gramafono. Dabar ge- 

laikas įsigyti, nes duoda
me ant lengviausių išmokėjimų pi
anus iy grainafonus.

Gulbranaen Trade Mark

Deimanto žiedai Yiuo $15.00 iki $500 Kainos Phonografų nuo $15.00 iki $350
PHONOCRAPHS AND R E C O R D S

Pertai žinoma, kad musų pianai registruoti Gulbransen vėliausios išdirbystės, lengviausiai groja.
Phonografai Brunswick Victor Columbia išdirbystės patentuoti grajina visokius rekordus kaip tai: Edison, 

Path’s ir kitų įvairių išdirbysčių.

Taigi dabar geriausia proga kurie norite gerą pianą, Victrola arba Phonografą, tai būtinai atsilankykite pas 
mumis persitikrinti musų augštos rųšies prekių, o žemos kainos. Musų patarnavimas visiems prielankus ir 
teisingas. ' ,

. JC JS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted St. Chicago, III.

Rašomos mašinėlės kaip ant

Auksiniai laikrodėliai kaip ant pa
veikslo 17 akmenų, 18 karato 

aukso už $24.00

DETROIT, Mieli.
Kovo 30 d. vietos komunis

tų kuopos statė penkių aktų 
dramą “žmogžudžiai.” Vaidi
nimas buvo vykęs, o ir publi
kos buvę daug.
CLEVELANI), OHIO.

Kovo 23 d. vietos komunis
tai buvo surengę koncertą 
“Darbininkių Balso” naudai.

BA1LTIMORE, MD.
Vas. 23 ir kovo 4 d. Lietu

vių Taryba ir Veikėjai buvo 
surengę dviejis ferus Lietuvos 
našlaičių naudai. Feraji buvo 
labai sėkmingi ir liks daug 
pelno.

CLEVELAND, O.
Kovo 30 d. Lyros Choras 

statė scenoje dramą “Blinda.” 
Publikos buvę daug; vaidini
mas irgi pavykęs.

Magdalena Karpavičienė
Laidotuvės įvyks panedėlioĮ 
rytą iš šv. Jurgio bažnyčios
Dideliame nuliudime pranešame musų gi
minėms ir draugams apie mirtį musų myli
mos motinos Magdalenos Karpavičienės. 
Nabašninkė sutiko nelaimingų mirtį balan
džio 9 dieną 4:30 v. po piet, kada gatveka- 
rys sudaužė: automobilių, kuriame ji važia
vo, prie California ir Archer gatvių.
Laukiame, kad musų ‘ giminės ir draugai 
bus malonus suteikti musų nabašninkei mo
tinai paskutinį patarnavimą atsilankę į lai
dotuves. Nabašninkės kūnas randasi adre
su 2828 W. 38 Place. Panedėlio rytą iš čia 
kūnas bus išlydėtas į šv. Jurgio bažnyčią, 
kur bus atlaikytos trejos žėlabnos mišios ir 
iš kur po mišių grabas bus išlydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.
Giminės, pažįstami, draugai, draugijų na
riai maloniai prašomi dalyvauti musų na
bašninkės motinos laidotuvėse.
Pasiliekame dideliame nuliudime

JURGIS KARPAVIČIUS, 
nabašninkės vyras;

Sūnus: ALEKSANDRAS, JUOZAPAS 
ir ANTANAS.

•Dukterys: JOZEFINA, ONA ir MARGA- 
RETA (Mrs. Mulks).

Krautuvė Geros Muzikos

MONTEIJŲO, MASS.
JJ uosy bes Choras, vedamas 

Y. Sųger, pastatė dvi operetes 
“Lietuviškas Milionierius” ir 
“Consilium Facultatis.” Vaidi
nimas ir dainavimas buvo ge
ri; žmonių irgi daug buvo.

LAVViRENCE, MASS.
Kovo 16 d. buvo “Ateities 

žiedo” vaikų draugijėlės kon
certas, kuriame dalyvavo vien 
vaikai.

KENOSHA, WIS.
Kovo 23 d. Dailės Choras sta

tė dramą “Iš Meilės.” Vaidina
mas pavyko, o ir publikos bu-» 
vo daug.

MELROSE PARK, ILL.
Kovo* 22 d. buvo L. Dukte

rų ir Sūnų dr-jos sėkmingas 
draugiškas vakarėlis.

Chicago, III.
i



■KETėLTOS NAUJIENOS, Chicago, m. Sekmadienis, Hal. 13, 1921

M Af tuomet galima daryti išva-
’lM C, Pi O S das; protavimas, neparem- 
Lithuanian Daily News tais faktais, yra be vertės. 

Published Daily J .
inciuding Sunday “Naujienų” sekmadienio

The Lithuanian News Publishing co. laidos skaitytojai, jeigu jie 
Entered as Second Clasa Matter Pasidės VISUS jo's numerius 

March 17th, 1914, at the Post Office su tomis Žinių apžvalgomis, 
of Chicago, III., under the. act of L . , . .. , _ .
March 2nd, 1879. tai gale metų jie turės smul-

.. kų ir pagal skyrius sutvar- Chief Editor ................... P. Grigaitis . \ 1 ,
Sunday Editor................. k. August kytą sąrasą visų įdomesnių

įvykusių per tuos metus, — 
kas sudarytų storą knygą, 
jeigu tą medžiagą atspaus
dintum skyrium.

“Nedėlios Naujienos” te
čiaus, kaip skaitytojai ma
to iš šio pirmojo numerio, 
nesitenkins vien tiktai žinių 
teikimu; jos duos įvairiau
sio turinio straipsnių — ei
namais klausimais, iš visuo
menės ir gamtos mokslų, 
apie sveikatą, apie namų gy
venimo reikalus ir t. t.; jos 
duos taip pat ir lengvo turi
nio raštų. Tikimės todėl, 
kad ši “Naujienų” laida 
daugiaus net, negu dienraš- 

| tis, prisidės prie sužadini
mo musų visuomenėje inte
reso prie apšvietos.

Musų priešai, žinoma, pa
vydės ir pyks ir kerštus va
rinės (kaip jie darydavo iki 
šiol), bet mės jų nepaisome. 
Kviečiame draugus naujie- 
niečius kuoplačiausia pas
kleisti žinią apie “Nedėlios 
Naujienas” ir padėti joms 
paniekti visus tuos žmones, 

kurie, nori skaityt švarų, 
teisingą ir niekam nepatai- 
kaujantį laikraštį!

Terma of Subscription, Domestic 
Sunday only

By carrier per year ................... $3.51)
By U. S. mail per year ........... $3.00
By U. S. mail per !4t year....... $1.70

Terms of Subscription, Foreign 
’ One year ...................................... $3.50

Daily and Sunday
By carrier, one year ............... $12.50
By U. S. mail, one year ___  $10.00
By mail Chicago ....................... $11.00

Naujienos eina kasdien, įskaitant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben*- 
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas Roosevelt 8500

UŽSISAKYMO KAINA 
Nedėlios Naujienų 

Per išnešiotojus (Chicagoje) 
Metams ........................................ $3 50
Paštu Amerikoje, metams ....... $3.00
Paštu Amerikoje, pusei metų .... $1.70 
Pavienio numerio kaina ............... 7c

Nedėlios Naujienos su dienraščiu 
Chicagoje per išnešiotojus

Metams .................................. $12.50
Vienam mėnesiui ................... $1.05

Amerikoje (išskyrus Chicagą)
Metams .............   $10.00*
Pusei metų ..............................  $5.00
Trims mėnesiams ................... $2.00
Vienam mėnesiui .......................... 90

Chicagoje paštu
Metams .................................. $11.00
Pusei metų ........................ ,.... $5.50 ]
Trims mėnesiams .................... $2.85
Vienam mėnesiui .................... $1.00
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skai- 
žmo- 
laiko 
negu

“Nedalios
Naujienos’9

“Naujienos” daro dar vie
ną stambų žingsnį pirmyn
— pradeda eiti ir sekmadie
niais.

Ši nauja “Naujienų” lai
da — “Nedėlios Naujienos”
— bus dalinai papildymas 
dienraščiui. Musų dienraš
čio skaitytojai dabar turės 
laikraštį per visas septynias 
dienas savaitėje — 
kaip anglų laikraščių 
tytojai. Sekmadieniais 
nės turi dar daugiaus 
skaityti laikraščius,
šiokiomis dienomis, ir todėl 
mes neabejojame, kad mu
sų skaitytojai su džiaugsmu 
pasitiks šį naują laikrašti
nės šeimos nari.

Antra vertus, ši sekma
dienio “Naujienų” laida bus 
savaitraštis, kaip ir kiti 
Amerikos lietuvių savaiti
niai laikraščiai — tik daug 
didesnis už juos. Jisai ga
lės pasiekti ir tuos žmones, 
kuriems dėl tolumo nuo Chi
cagos ai’ dėl kitų kokių prie
žasčių būdavo nepatogu 
skaityti dienraštį. “Nedė
lios Naujienos” jiems duos 
visa, ką duoda kiti savait
raščiai, ir dar daugiaus. Šio
je “Naujienų” laidoje bus 
ne tiktai pranešamos pas
kiausios žinios, z bet ir bus 
teikiamos svarbesniųjų vi
sos savaitės įvykių apžval
gos — iš viso pasaulio, iš 
Amerikos, iš lietuvių kolio- 
nijų gyvenimo ir iš Lietu
vos.

Šitomis savaitinėmis viso 
pasaulio ir lietuvių gyveni
mo žinių apžvalgomis “Ne
dėlios Naujienos” padės mu
sų skaitančiajai visuomenei 
ne tiktai sekti tą, kas deda
si pasaulyje, bet ir leng- 
viaus orijentuotis faktuose. 
Pamate klaidų, kurias žmo
nės f daro savo protavime, 
juk dažniaausia yra nepa-^ 
kankamas ąrba nemokėji- 

' mas surasti ryšį tarpe jų. 
Pirma reikia žinoti, kas, ka
da ir kur įvyko —• tiktai

RENGIASI I TURGŲ.
Chicagos Marijonų kliošto-

zijos vadas Musteika iš
tremtas į Telšius, yra ir 
areštų tarpe leitenantų, 
žinoma, kareiviai su jais 
neis, bet musų spauda, 
esant karo stoviui, nedrįs
ta prasižioti — todėl m i- 
nioms klausimas nėra aiš
kus.

“Ypač jie (tautininkai) 
norėjo paimti jas ant 
Klaipėdos klausinio. Ka- 
demai su savo .fašistais 
šnipinėjo tarpe pirmųjų 
ir, žinoma, sėdėjo ant 
dviejų kėdžių. Pavojus 
dabar kaip ir praėjo, nes 
paskutinis Davis’o pro
jektas nuramino kraštą.” 

f

Taigi, paprastieji karei
viai nepritaria fašistinių 
pravadyrių užmačioms, — 
kaip jiems nepritaria, be 
abejonės, ir paprasti civiliai 
gyventojai. Bet spauda Lie
tuvoje yra prislėgta, ir ji ne
išaiškina žmonėms to pavo
jaus, kuris kyla Lietuvos 
demokratijai iš slaptų fašiz
mo planų. Lietuvos liaudis 
gali būt užklupta netikėtai 
ir, pirma negu ji suspės ap
sižiūrėti, jau kokių nors dik
tatorių šaika sėdės ant jos 
sprando.

Fašizmą daro pavojingu 
spaudos suvaržymas, kuris 
yra karo stovio pasekmė. 
Bet karo stovis ir patį fašiz
mą pagimdė. Karo komen
dantų savavalė vienoje pu
sėje smaugia plačiosios vi
suomenės judėjimą, antro
joje pusėje demoralizuoja 
nenusistovėjusius elementus 
ir skatina juos prie visokių 
“skymų”.

Jeigu Lietuvos liaudis nori 
nepražudyti savo teisių, tai 
ji turi kaip, galint greičiaus 
prispirti valdžią panaikint 
karo stovį. To turi reika
laut ir Amerikos lietuviai, 
kuriems rupi Lietuvos lais
vė.

Iki šiol prieš karo stovį 
griežtai kovojo Lietuvoje 
tiktai soęiajdemokratai. Rei
kia spausti ir liaudininkus, 
kad ir jie ant galo paliautų 
šitam klausime pataikavę 
kademams.

Fašizmas
Lietuvoje.

Šiandie dedame įdomų 
musų bendradarbio, Kuni
go, straipsnį apie fašistų ju
dėjimą ir jų organizacijas 
Lietuvoje.

Pasirodo, tas judėjimas 
jau darosi pavojingas Lie
tuvai. Krizio metu, kuomet 
Lietuvos visuomenė buvo la
bai sujudinta dėl pirmojo 
Davis’o projekto Klaipėdos 
krašto klausimu, fašistai 
rengėsi net padaryt ginkluo
tą sukilimą.

Lietuvos demokratijos lai
mė yra tiktai tame, kad pa
tys fašistai yra kolkas su
skilę. Kuomet “pažangi- 
niai” fašistai planavo suki
limą, tai klerikaliniai fašis
tai šnipinėjo jų planus, ir 
valdžia patyrė apie sąmoks
lą pirma, negu jisai buvo 
įvykdintas. \

“Pažangos” fašistų eilėse 
mes randame ir tą “Neo- 
Lithuanijos” korporaciją; 
kurią taip karštai remia mu
sų dešinieji tautininkai. Ne
nuostabu, kad korporan- 
tams nepritaria klerikalų 
vadai: jie savo komandoje 
turi kitokios rųšies fašistus.

Bet kas hutų su Lietuvos 
respublika, jeigu “pažangi- 
niai” ir klerikaliniai fašistai 
sudarytų “bendrą frontą”?

Apie slaptus Lietuvos fa
šistų žygius mums praneša 
vienas draugas iš Lietuvos 
da ir privatiniam laiške. Ve 
ką jisai rašo:

“Vasario pabaigoje ir 
kovo pradžioje tikrai bu
vo sugalvotas tautininkų 
perversmas. Kademai su 
liaudininkais buvo (ir te
bėra) nusigandę. Tauti
ninkai naudojasi studen
tais, šauliais ir kaikuriais 
karininkais. Buvęs divi- Abu buvę girti.

Girtavimo pasekmės

CHICAGO. — Michael Al 
Smith iš Lisle prisipažino už
mušęs savo draugą Peter J. 
Miller, kadangi pastarasis atsi
sakė padėti ištraukti uš purvy
no nuklipipusį Shitho forduką.

Kas bus su Rusija?

Apžvalga
BESARABIJAI PLEBISCITAS, 

■ 0 GRU4IJAJ KAS?

Sovietų Rusija senai vaidija
si su Rumunija dėl Besarabi
jos, kurią pastaroji yra anek
savusi. Pirmiaus Beserabija 
priklausė Rusijai, ir dabar so
vietų valdžiti rcikalau ja, kad 
Rumanija pasitrauktų iš jos.

Bolševikai sako, kad jie ne
nori prieš Besarabijos gyven
tojų valią pasiimti tą provin
ciją; jie siūlo Rumunijai pada
lyti tenai plebiscitą, t. y. „visų 
gyventojų balsavimą, kad jie 
galėtų patys nuspręsti, ar Be
sarabija turi būt vįsai nepri
klausoma, ar ji turi dėtis prie 
kurios nors kitos valstybės.

Centralinis Rusijos social
demokratų organas, Berline, 
“Socialističeskij Viestnik” dėlei 
to pastebi sovietų valdžiai: O 
kaip su Gruzija?

Gruzija juk yra taip pat 
aneksuota, kaip ir Besarabija. 
Gruzija yra taip pat laikoma 
po karine okupacija, kaip ir 
Besarabija. Kode! bolševikai 
reikalauja plebiscito Besarabi
jai, o neduoda apsispręsti Gru
zijai, kurią jie užkariavo?

“Soc. Viestnik” nurodo, be 
to, kad sovietų valdžia laiko 
pavergusi taip pat ir Azerbei- 
džaną, Armėniją, Chyvą ir 
Bucharą,

Ištiesų, ar nebūtų teisingiau, 
kad bolševikai pirma duotų ap
sisprendimo teisę toms tau
toms, kurias jie patys yra pa
vergę, o paskui jau pradėtų 
“liuosuoti” kitas tautas? 

KARALIAUS VIETININKO ŠKOTIJOJE ŽMONA

T

Nors jos vyras, atstovas James Brown tapo paskirtas vyriau
siu Škotijos komisionierium, gyvena paprastai ir mezga koji
nes prie savo namelio Annbanke, už kurį mokama $56 nuomos 
į metus. Tečiaus jos vyro naujoji vieta reikalauja, kad ji gyven
tų puikiuose Holyrood rūmuose, į kuriuos ji neužilgo taurės per

sikelti. !'''•> ' , ,

riaus organas praneša, kad “su
sitvėrė Lithuanian Voters’ 
League of Illinois,” kurios or
ganizacinį komitetą sudarą pp. 
Mastauskas ir Česnulis ir kun. 
Vaičiūnas.

Balsuotojų Sąjungos tikslas 
yra davinėti “patarimus” pilie
čiams, už ką balsuoti. Augš- 
čiaus paminėtieji asmens, ma
tome, tuo ir ketina užsiimti. 
Jie tikisi turėt gįros x>rogfč»s 
“patarnaut visuomenei”, ka
dangi šiemet bus prezidento ir 
kongresmanų rinkimai.

Nėra reikalo ne aiškint, kad 
jų darbas susidės iš žvejojimo 
balsų kuriai nors kapitalisti
nei partijai (greičiausia de
mokratų), idant už tai gavus 
sau viena-kitą politinį “džia- 
bą.”

O “Draugas” rems tą jų biz
nį vardan “religijos” ir “do
ros.”

“PAŽANGA” APIE LIETUVOS 
PROLETARUS.

Lietuvos “Pažangos” 
kurie leidžia “Vairą” 
jisai

šulai, 
(dabar 

perkrikštyta į “Tautos 
Vairą”), surado, kad Lietuvoje 
esą visai nedaug darbininkų. 
Girdi, Darbo ir Socialės Ap
saugos Inspekcija nesenai pa
skelbusi Lietuvos įmonių ir 
darbininkų skaičių ir jisai ro
dąs, kad Lietuvoje esą viso tik 
39,846 darbininkų. Gi visų Lie
tuvos gyventojų yra dauginus, 
kaip 2 milionu.

Jeigu Lietuvoje toks mažas 
skaičius proletarų, i tai kam, 
girdi, valdžia pataikauja jiems? 
Pažangiečių organas sako:

“Tačiau vis dėlto nesiliau
nama varyti kumečių poli
tika ir stengiamasi visų val
stybę pertvarkyti/ ‘proletarų’ 
kurpaliam, — draskomi vi
si stambesnieji ūkiai. Namų 
savininkai ir iš viso nejuda
mojo turto savininkai, taip 
pat pramones ir prekybos įs
taigų valdytojai daugiausiai 
gauna pakelti visokių nepa
togumų, varžymų, trukdy
mų dėl žemes pirkimo, namų 
valdymo, darbininkų sam
dymo, darbų atlikimo. Atro
do, tarytum visi įstatymai 
leidžiami daugiausia “i n fa- 
vorem’ ' tų kelių nuošimčių 
‘Lietuvos proletarų’, o di
džiosios daugumos gyvento
jų reikalai stengiamasi nu
tremti užpakalin. Kurgi čia 
toji taip visur garsinamoji 
ir giriamoji demokratybe, 
arba daugumos reikalų ap
saugojimas? Kumečių poli
tika tai bus ne kas kita, kaip 
tik- /proletariškas arlstokra- 
tizmas!...”
Iš šitų “Tautos Vairo” išva

džiojimų matome, kad pažan- 
‘giečiai — Voldemaro, Smeto
nos ir Tumo partija — skaito 
perdaug radikališka net dabar
tinės Lietuvos valdžios politi
ką. Pažangiečiai yra atžagarei- 
viškesni ir už klerikalus.

“Tautos Vairo” rašytojas te
čiaus perdaug skubinasi daryti 
išvadas iš tų skaitlinių, kurias 
paskelbė Darbo ir Socialės Ap
saugoj Inspekcija. Kas gali pa
tikėti, kad Lietuvoje yra ma
žiaus, kaip 40,000 darbininkų? 
•Vien tik Seimo rinkimų rezul
tatai rodo, kad tai yra netie
sa. t
pav. buvo išstatyta keletas są
rašų, kurie apeliavo išimtinai 
arba daugiausia į darbininkus, 
ir jie surinko apie pustrečio 
šimto tūkstančių balsų: Social
demokratų partija — 103,000; 
darbo federacija — taip pat 
daugiaus kaip šimtą tūkstan
čių; komunistines “darbo kuo
pos” — apie trisdešimts tūks
tančių, ir t. t. Tarp tų balsuo
tojų, žinoma, galėjo būti ir ne
mažas skaičius mažažemių; 
bet, iš antros puses, toli-gražu 
ne visi darbininkai balsavo už 
socialdemokratus, federantus ir 
komunistus. Tūkstančiai dar
bininkų balsų buvo, be abejo
nės, paduoti ir už kitus sąra
šus — už tautinių mažumų są
rašus, už liaudininkų sąrašus ir 
už kitokius.

Kad Darbo ir Soc. Aps. In
spekcijos skaitlines apima tik
tai Lietuvos * dalį dąrbįnjinkų, 
tai lengva pastebėt, šiek-tiek 
arčiaus pastudijavus jas. Tose 
skaitlinėse, pav. nurodoma, 
kad Kauno mieste yra 121 įmo
nė su 5135 darbininkų. Nejau
gi tai yra visUdarbiniukai to
riam mieste, kuris turi suvir- 
šum 90,000 gyventojų! Ir ne
augi visam Kaune randasi tik
ai 121 vieta, kurios samdo 

darbininkus!
Žinoma, kad ne. D. ir S. Ap. 

i nspekcija miestuose visai ne- 
surašinejo smulkiojo amato 
darbininkų, smulkiųjų preky
bos įstaigų tarnautojų ir na
mų tarnautojų. O sodžiuje ji 
visai nesistengė surasti ūkinin
kų darbihinkų skaičių (kadan
gi ta darbininkų rųšis nėra In
spekcijos žinioje).

Kalbant gi apie visus Lietu
vos “proletarus,” t. y. tuos 
žmones, kurių pamatinis gyve
nimo šaltinis yra atlyginimas 
už darbą, reikia imti domėn 
ir milžinišką daugumą valsty
bės tarnautojų.

Visas tas darbininkų rųšis 
sudėjus į daiktą, pasirodys gal, 
kad Lietuvoje proletarų yra ne 
mažiaus, kaip savininkų.

Tiesa, kad tų proletarų dau
guma nėra pramonės darbinin
kai, todėl juos sunku suorga

nizuoti. Dėlto yra didelė nesą
monė, kuomet komunistai pasa
koja, kad Lietuvoje jau dabar 
galima esą įsteigti proletaria
to valdžią. Bet prie demokrati
nės tvarkos (visuotino balsavi
mo) valdžia vistiek yra pri
versta skaitytis su proletarų 
reikalavimais, nors tas jai bu

tų ir dar taip nemalonu.' Ir 
smetoninių atžagareivių pro
testai nieko čia negelbės.

Pašizmo Pavo
jus Lietuvoje

(Seka nuo I pusi.)

Fašistu organizacijos.
Dabar pažiūrėkime, kas per 

organizacijos, kurios po K,arei 
Komendantų sparnu veikia ir 
plėtojasi. Viena jų tai “Vy
ties” organizacija, susidariusi iš1 
“trijulių”. Matomai, šitai or
ganizacijai priklauso pažangi- 
ninkai ir studentaį-tautininkai. 
Jų tikslas, nuvertus dabartinę 
kademų tvarką, susidėti su So
vietų Rusija prieš Lenkiją (pa
siskolinta iš komunistų ir prie
monės). Sąjunga su Rusija, ži
noma, Lietuvai nieko neduotų, 
nes patys Sovietai tyko kuo- 
greičiausiai panaikinti pačią 
Lietuvą; bet tokiu upu, kaip 
Klaipėdos, klausimu minioms 
toks patrijotų obalsis butų galė
jęs patikti.

Pažangos fašizmas turi tamp
rių ryšių su Šaulių Sąjungos 
centru; Sąjungos organas “Tri
mitas” net viešai kvietė prie' 
tokio smurto darbų.

Kad “Vyties” organizacija 
neštų pražūtį Lietuvos demo
kratijai, tai aišku iš jos įstatų. 
Pirmasai jos tikslas — kova su 
vidujiniais Lietuvos priešais. 
Kaip jie supranta tuos “viduji
nius priešus”, mums labai ge
rai žinoma: tai bus ne viena 
kuri darbininkų idėjinė srovė, 
bet apskritai visas Lietuvos 
darbininkų judėjimas. Antras 
“Vyties” tikslas, — naikinimas 

žydų. Ir tai suprantama, nes 
žydų buržuazija — pirkliai, pra
monininkai — konkuruoja su 
lietuviškais buožėmis.

Savo taktikoje jie pripažįsta 
atskirų asmenų žudymą. Kiek
vienas, stodamas organizacijon, 
pasižada, neatsižvelgdamas į as
meninį pavojų, būti ičtikimas 
ir saugoti organizacijos paslap
tis. Neišpildęs šio reikaalvimo 
pasiduoda kiekvienam organiza
cijos teismo., sprendimui—net 
ligi gyvybės atėmimo!

“Vytininkai” nerenka .jokių 
valdybų, — kad jų paslaptys 
neišeitų aikštėn, žodžiu sakant, 
“Vyties” organizacija iš es
mės yra priešinga demokratijai. 
Ji, matomai, jungia po savo 
sparnu visus tuos, kurie savo 
laiku siūlė ir piršo Lietuvai ka
ralių Urachą, išmokintą Ifetu- 
viškai kalbėt “Tėve Musų”.

Klerikaliniai fašistai.
Be “Vytininkų”, esama dar 

ir kitos rųšies slaptųjų fašisti
nių organizacijų. Pastarosios 
tai krikš. dem. darbas. Ypač 
fašizmą skleidžia Darbo Fede
racija; jos organas “Darbinin
kas” nuolatai apie tai kalba. 
Bene šitai fašistų rųšiai priklau
so “Antisemistų Sąjunga”.

• šituodu fašizmu dabar yra 
priešingu kits kitam, bet jų 
tikslai ir priemonės daugely vie
tų sutampa, ir todėl su laiku 
tasai fačistų frentas gali išsi
lyginti ir Lietuvos demokrati
ja turės prieš save gan pavo
jingą priešininką.

Dabartiniu metu karo stoviu 
kliudomi Lietuvos darbininkai 
negali organizuotis, negali 
kaupti savo jėgų; bet fašis
tams ir jų užsimojimams jokios 
išimtinos padėtys nekliudo. 
Lietuvos vidaus gyvenimas ty
čia mažinamas, kad jo sutemo
se galėtų išaukti tie-juodašim
tiški gaivalai, kurie, bolševikų 
metodais eidami, sukurs Lie
tuvoje pilietinį karą ir žlugdys 
tą, ką Lietuvos žmonės yra 
sunkiu ir kruvinu darbu sukū
rę.

Kol dar nevėlu, Lietuvos dar
bininkija ir organizuotieji vals
tiečiai turės pakelti sunkų už
davinį susiorganizuoti, susi
prasti ir būti sargyboje savo 
teisių. Tik organizuotos vidaus 
pajėgos nugalės tas pinkles, ku
rios yra mezgamos dešiniosios 
buržuazijos sparne.

25-III-24 m.
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Amerikos Lietuvių 
Gyvenimas

Ghicagos Žinios
Maskvos Dailės Teatras

(Tijsa
Vakarai
nuo 3-čio pusi.)

ZEIGLER, ILL.
Kovo 22 d. L. M. P. S. kuo

pa buvo surengusi vakarą. Vai
dino 4 veiksmų dramą “Moti
nos Širdis.” , v

SO BOSTON, MASS.
Kovo 30 

ras buvo 
Koncertas
buvę gana daug.

d. Liet. Laisvės Cho- 
surengęs koncertą, 
pavykęs ir žmonių

SO BOSTON, MASS.
Kovo 29 d. Liet. Piliečių 

Kliubas savo salėj buvo su-
va-

LAWRlENCE, MASS.
Kovo 23 d. vietos komunis

tai statė “Gyvieji Nabašninkai“ 
ir “Lietuvos Atstovybė Wash-

NEVVARK, N. J. —
Kovo 22 d. vietos 

tai buvo surengę 
koncertą. Dalyvavo 
šia svetimieji.

komunis- 
“Laisvei” 
daugiau?

WATERBURY, CONN.—
Kovo 23 d. buvo K. Menkc- 

liuniutčs ir ko. koncertas. Pub
likos betgi buvo mažai.

Į tris mėnesius čia pastaty
ta šešis veikalus: “Valkata,” 
“Gyvenimo Žaizdos,“ “Laimes 
Jlieškotojau,“ “šlinbinė Iškil
mė,“ “Motinos Širdis“ ir “Pa
vogtas Kūdikis.“

te “Lapkus.“ Taipjau dainavo 
Mirtos Choras.

WORCESTER, MASS.
'Ukėsų Kliubas vas. 21 d. bu

vo surengęs koncertą paminė
jimui 20 metų sukaktuvių sa
vo gyvavimo. Kliubas rengiasi 
statyti nuosavą didelę svetai
nę.

Kovo 2 d. S. L. R. K. kuopa 
pastatė scenoj “Ubagų Kome
dija.”

Kovo 4 d. Vyčiai surengę va
karėlį vienuolių kazimieriečių 
naudai.

WORCESTER, MASS.—
Kovo 30 d. buvo T. M. D. 50 

kp. koncertas, paminėjimui 
l)r. Kudirkos mirties ir spau
dos atgavimo.

ęAMBRIDGE, MASS. —
Kovo 15 d. vietos bolševikų 
kuopos pastatė keturių veiks
mų dramą “Madame X.”

ALDO) 32 kp. kovo 
buvo surengusi koncertą.

PIIILADELPIIIA, Pa.
Kovo 19 d. šv. Kazimiero 

parap. choras buvo surengęs 
koncertą dėlei kun. Juozo Kau- v
lakiu vardadienio.

Nelaimės

Vėl atvyko į Chicagą “geriau
sias pasaulio teatras.” Reper
tuaras šiais metais žymiai pa
didinta.

“Jeigu jus nematėte 
Dailės Teatro, tai jus 
ką tikras vaidinimas

Maskvos 
nežinote, 
reiškia,” 

— taip maž daug kalbėjo prieš
kokius devynerius metus 
vienas pažįstamas, kuris 
iš Maskvos.

Daug vandens nuo to
prabėgo. Karts nuo karto man 
tie žodžiai prisimindavo, ir aš 
bandydavau įsivaizduoti sau, 
kas gali būti nepaprasto mask
viečių vaidinime. Tos mintys 
ateidavo galvon ypač tada, kai 

tekdavo garsius Amerikos ir 
Europos artistus vaidinant ma
tyti.

Pereitais metais atvyko Chi- 
cagon ir paskilbęs Maskvos Dai
lės Teatras. Ir aš supratau, ko
dėl tiek daug kalbama ir rašo
ma apie tą teatrą.

Maskvos Dailės Teatras pir- 
mon galvon skiriasi nuo kitų te
atro kompanijų tuo, jog vaidi
nama ten nepaprastai harmonin- 

Igai, suderintai. Viskas iki deta
lių apgalvota, nužiūrėta. Ten iš- 
tikrųjų sukuriama iliuzija, jog 
artistai nė taip sau “monkina- 
si“ scenoje, o gyvena savo rolė
mis. Tokio kalbos natūralumo ir 
pergyvenamų jausmų perdavi
mo jokiame kitame teatre jus 
nematysite. Kitur jus pastebė
site talentingų ir gilių artistų. 
Bet visoje trupėje ir tesiras koks 
vienas ar du tikrai gerų artis
tų. Veikalą vaidinant susidaro 
pilniausi disharmonija. Viskas 
sukasi tik apie vieną ar du ar
tistu.

Ne taip yra su Maskvos Dai
lės Teatru. Ten ir menkiausiai 
rolei skiriama tikras artistas. 
Pertat ir vaidinimas išeina har
moningas.

Tokių stambių artistų, kaip 
Kačalovas, Moskvin, Stapislav- 
ski, Knipper — Čechovą, etc. ir
gi retai kur tegalima užtikti.

Maskvos Dailės Teatras vai
dina dabar Great Northern te
atre (Jackson tarp State ir 
Dearborn). šių metų repertua
ras pusėtinai didelis: vaidina- 

I ma devyni veikalai. Balandžio 
14 ir 15 d. eis paskilbusi Ibseno 
drama “žmonių priešas.“ Kiti 

I veikalai, kurie repertuarą suda
ro, yra šie: “Ivanov”, “Dėdė Va
nia“, “Broliai Karamazovai“, 
“Ant Dugno“, “Pazuchino mir
tis”, “Vyšnių sodas”, etc.

Maskvos Dailūs Teatras Chi- 
cagoje pasiliks dar porą savai
čių. Tat nepraleiskite progos jį 
pamatyti, nes tai ištikrųjų yra 
geriausias pasaulio teatras.

— Bangputis.

NEBEtTOS ttjrtffifetOS, Cfiicago, flt/

laiko

mano 
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Kad Narna įgyti-Rei
kia Pinigus Taupyti

Nežiūrint kiek turite sučediję dolerių, vieną ar šimtus —

Padekite j Universal State Banką
čion Tamstos pinigai visados bus saugus ir jie vis augs.
Tūkstančiai lietuvių, draugystes, organizacijos ir biznieriai bei 

Amerikos Valdžia laiko pinigus šiame Banke.
Prisidėk ir Tamsta. Gaiik tuoj Banko knygelę.
Chicago Clearing House ir Valdžia Illinois Valstijos kontroliuo

ja ir remia šj Didžiausį ir Stipriausi Lietuvių Banką.
čia galite gauti apsaugos skrynutes, bondsus ir mortgečius.

Banko Turtas Apie $3,000,000.00
Jei norite, kad Tamstos pinigai greitai ir ge- 
rai nueitų Lietuvon, siųskite per šį Banką, 

/ x I
Doleriais ir Litais.

Universal State Bank
3252 So. Halsted St., Chicago, III

Miesto Taius
Galite apmokėti šiame-Banke nuo 1 

iki 30 balandžio 1924.

$5,000.00
JAUNAS ŽMOGAU: —

Ar jus norėtumėt turėti tiek pinigų kuomet 
jums reikės pirkti biznį ar sau namą?

Jus galite turėti $5,000.00 į dvidešimts metų 
jei jus taupysite tiktai po $2.50 kas savaitę ir 
įvestuokite juos į musų 6% Pirmo Morgičio Auk
sinius Bonus ant dalinu išmokėjimų plano. Jus 
gausite 6% palūkanų už visą įmokėtą sumą.

Vien tiktai palūkanos dasieks iki $2,400.00
TOOST & Į 
£«£ I

Mihvaukee Avė., prie Division
J. F. Slmulski, Prezidentas.

Resursų virš $21,000,000.00

W^davimas Rakandu
Neatsižvelgiant į nuostolį, turime ispar 

duoti virš $100.000 vertės tavorų 
už 40c ant dolerio.

Nes musų krautuvės namas 1922-32 So. Halsted St. yra taisomas ir turime išvalyti iš jo 
visus rakandus. Taipgi musų naujas Brighton Parko namas jau yra baigiamas statyti ant 
kampo Richmond ir Archer Avė., kuris tuoj bus galima atidaryti pripildžius vietf tik 
šviežių tavorų, kurie yra jau supirkti.
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PASTEBĖKITE SlUSŲ
AUGIMĄ

Šis namas po nr. 1922-24- 
26-28-30-32 So. Halsted 
St., nuo pirmos gegužio 
bus musų apimtas ir 
įrengtas vienas gražiau
sių ir didžiausių rakandų 
krautuvė šioje apielinkėje.

Tėmykite Atidarymo 
Dienų

Dėlto visas tavoras se
nose krautuvėse bus iš
parduotas už negirdė
tai žemą kainą. Krau
tuvės atdaros kas vaka-
ras.

PASTEBĖKITE LIETUVIŲ RAKAN
DŲ BENDROVĖS AUGIMĄ

šis yra musų nuosavas narnai bai
giamas statyti, ant kampo Richntoųd 
St. ir Archer Avė., Brighton Parke, 
ir tuoj bus atidaryta šauniausią ra
kandų krautuvė visoje vakarų pieti
nėje miesto dalyje.

Tėmykite Atidarymb Dieną

LABAI DIDELIS BARGENAS
3-jų šmotų dailiausias Seklyčios setas, apdengtas su 
augštos rųšies velouru, skirtingose spalvose, visas 
subudavotas iš springsų, ir pirmos klesos darbas. 
Yra vertas ir visur parsiduoda už $200.00. Del sku
baus išpardavimo numažinom kainą. E rt
3 šmotus už ... ..........

AR GIRDĖJAI KADA NORS’ ŠITOKĮ BARGENĄ? 
3-jų šmotų seklyčios setas, subudavotas stambiu ro
mu, aržuolo arba raudonmedžio baigimo, apdengtas 
su geriausios rųšies Imperial ruda ar mėlyna skū
ra. Kurie pasiskubins pirks žemiau E ^20 7 E 
kaip už pusę kainos visur. 3 šmotus už

Pasiskubinkite, tik 18 setų už tų kainų.

DIDŽIAUSIAS RINKINYS IR ŽEMIAUSIOS 
KAINOS ANT KAURŲ 

27x54 Aksominiai kaurai 
po ........................ ftr...............t......
9x12 Dailiausi Brussel kau
rai .............................................
9x12 Besiuliu Aksominiai kau
rai po ..... ,.............................. .
Dxl2 Welton kaurai 
po

40% NUMUŠTA ANT
VISOKIŲ MATRASŲ

Visokio didžio kombinacijos ma- 
trasai su labai tvir- E A QE 
tu viršų po ...........
Visokio didžio baltos’ vatos 
matrasai $9.75

VAIKAMS 
VEŽIMĖLIAI

Labai smulkiai pinti, 
vėliausios mados, skir
tingose spalvose. Pil-

$14.75

$1.95 
$24.75 
$37.50 
$79.00

KŪDIKIAMS’ LSVELĖS
BRESINĖS IR PLIENINĖS LOVOS 
Parsiduoda už pusę verčios. Dailaus 
padarymo plienines lovos, su 2 colių 
stulpais ir 10 tarpstalpių $7.95 
Bresines lovos vertos C1C 7 E 
$30.00, po .................. I O. f □
Simons plienines lovos C I 4 rtrt 
vertos $28.00, po .... ■ “«UU

!

i

♦0061

LIETUVIS UŽSIMUŠĖ EIDA
MAS MUNšAINO.

VALGYKLOS STALAI
Riešuto medžio, apvalainiai 
ar pailgi, dailiai paleruoti. 
Padidinami iki 6 pėdų, už 
žemiau kaip išdirbystės
kaina $29.50

Dailiai ir tvirtai padarytos, 
baltai paleruotos. Su spring- 
sais ir matra- E C 7 A 
su tik I V

po

%

Ir daugybė kitokią ma
dų ir baigimų. Turime 
išparduoti labai pigiai.

VIRTUVĖS IR VAL
GYKLOS KĖDĖS

KAMODOS
Aržuolo QE
medžio ■ v.UU
Riešuto COQ 7C 
medžio f O

Virtuvės kėdės, ar-

$1.70

Ine,

Velykos Jau Artinasi
Jūsų mintys natūraliai yra sukoncentruotos link

SLIPERIŲ ARBA OXFORDŲ

Pasak policijos, Paul - Stan
kus, 41 m., 324 E. 116th St., iš
ėjo parnešti daugiau munšaino, 
kad dar labiau palinksminus sa
vo svečius. Besiskubindamas 
lipti laiptais, jis paslydo ir ne
tekęs lygsvaros nukrito žemėn 
ir ant vietos užsimušė — be
krisdamas nusilaužęs spran
dą.

B
. V . 4 k

Sudegėkasyklose.
29 mėnesių žuvusį išėmė

žuvo 
Po 
iš kasyklos.

PIMADELPHIA, PA.— 
Kovo 9 d. 

ja švagšdicnė, 
imu, kada ji į krosnį per 
dą, vieton kerosino, įpylė 
selino.

sudegė Levanori- 
na- 

klai- 
ga-

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akiu SpecialistasMOUNT CABMEL, PA.—

Richards kasyklose nupuo
lus anglims liko užmuštas N. 
Miliauskas, 58 m. amžiaus.

Palengvins akių įtempimų, kurk 
ėsti, priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo akių aptemimo nervuutu- 
mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, atitai* 
go trumparegystę ir toliregystę. Pri 
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Nfed. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone žkelevard 7589

LAWKEX’CE, MASS.—
Kovo 22 d. traukinis 

še ėjusį įdarbą Petrą Žilinską, 
35 m., iš Pabalskio parap.

užmu-

Mes turime tos rųšies didelį pasirinkimą ir 
PATERNAI

yra gražiausi kokius jus galėjote matyti musų į
20 metų čeverykų biznio patyrime.

Musų tavoras visuomet gerame dėvėjimo stovy
je ir kainos labai prieinamos.

J. P. PIERZYNSKI
1720 W. 47th’St.

Velykoms besketai su zuikiukais bus duodami vaikams 
dykai su kiekvienu pirkiniu vaikų čeverykų

Mes taipgi turime pilną pasirinkimą moterų ir 
vyrų šilkinių pančiakų.

DIDŽIAUŠIAS BAR- 
GENAS ANT VISO

KIŲ LEMPŲ

Tikro šilko su dailiu

Ua’ $12.70
Skaitymui s t i k 1 in e s

T $9.50

GESINIAI VIRTU
VĖS PEČIAI

*
Č1& nupieštas yra Al- 
cazar padarymo, užtik
rintas dėl užganėdiji- 
mo, apnikeluotas ir tu
rintis baltas duris, pil- . 
nos mieros oveną ir 4 

S’.... $29.75
Valgyklos kėdės, riešu
to medžio, su tikros 
skuro.s ffl 7 E
sėdynėms 4^- ■ O

30-32 S. Halsted St. KftŽSS 4177-79 Archer Av.
NEAR 19XH PLACE . C , ■ CORNER RICHMOND ST'
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LIETUVIŲ RATELIUOSE
z

Ir ji jau taisosi sparnus

Fotografija Stankūno
NORA GUGIENĖ

Mokslo Draugi] 
paskaitos

ryte, Raymond Chapel, 816vai.
W. 31 St., būna Mokslo-Draugų 
paskaitos, kurias su didele sau 
nauda lanko daug žmonių.

Pereitą septintadienį paskai
tą laikė adv. K. Gugis apie iš- 
siskirimus (divorsus), o šiandie 
skaitys inž. K. Augustas iš Psi
chologijos sryties.

Teatras — Muzika
O. Poželienės koncertas.

Pereitą septintadienį Pilscn 
Auditorijoj buvo 
nes ir kitų rusų 
<ų koncertas.

Be Poželienės, 
daugiausia čigonų 
dalyvavo dar baritonas G. Hrza- 
novvski, puikus tenoras Ivan 
Dnieproff (kuris ateinantį se
zoną dalyvaus ir Chicago didžio
joj operoj) ir smuikininkė Ida 
Diranoff.

Olgos Poželie- 
operos dainin-

kuri dainavo 
romansus

“Mirga” scenoje.
Pereitą septintadienį liuli 

House teatre Dramatiškas Ra
telis statė scenoj trijų veiks
mų istorinę — iš .Vytauto laikų 
—dramą “Mirga”. Vaidinimas 
buvo geras.

Kas rengiama
šiandie, bal. 13 d.

A. žemaičio paveikslų paroda. 
—A žemaižio-ZmuidzinaVičiaus 
paveikslų paroda, kuri yra lai
koma Transportation Buldg., 
608 S. Dearborn St., Room 1234, 
jau nuo bal. 4 d., šiandie užsi
daro. Paroda šiandie atdara 
nuo 3 v. p. p. iki 10 vai. vak.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON 6 dideli šviesus kam

bariai, moderniški, garu šildomi, 
geroje biznio apielinkėje. Tinkam 
dėl daktaro arba bile profesiona
lo. Renda $80.

3129 S. Halsted St.
Tel. Blvd. 9685

PARDAVIMUI
PARSIDUODA minkštų gėri

mų įstaiga, l’arsiduoda už pri- 
Mokslo Draugų paskaita. —įeinamą kainą; vieta daili, biznis 

10:30 vai. ryte Raymond Cha- senas išdirbtas per daug me- 
pel, 816 W. 31-st St. Paskaitą tų. Apielinkė apgyventa rusų ir 
aikys inž. K. August temoj: slavokų; renda pigi, 4 kamba- 

“Psichologija”. pagyvenimui, garadžius,,j
' visas kiemas priguli vienam.

Oneretė “Birutė” — Meldža- 1283 Roberts Avė. Whiting 
žio vaL vak. Vaikyį Indiana. Tel. Whitine 692-R.
Draugijėlė “Bijūnėlis”, kuriuo 
vadovauja P. Sarpalius, stato 
gražią operetę “Birutė”. Paskui 
jus koncertas ir šokiai.

“Du broliu”.—School Hali, 48 
ir Honore gt., 7:30 v. v. Teatr. 
Cliubas “Lietuva” vaidins 4 I PARSIDUODA 

veiksmų dramą Du broliu . namu. Vieta
Koncertas. —Liet. Darb. Sty- tautų.

gų Orkestras duoda koncertą Atsišau1'^8 Indiena Ave„ 
Cicero Liuosybės svet., 7 v. v. Roseland.

GROJI KLIU PIANŲ BARGENAS
Už $701) grojiklis pianas, benčius, 

cabinet ir 100 muzikos volelių, 
duosiu už $125. Garantuotas.

Atsišaukite
3324 Marshfield Avė.

1 floor

Ati-

grosernė ii’ bučer- 
Galima pirkti su 
apgyventa visokių

THE HAEDTLER GOAT M1LK PARDAVIMUI grosernė 
bučerne, su namu ar be

— Pieno Farma — m0>
Rašykit dėl literatūros
9535 So. Western Avė.

Phone Beverly 2612
Atsišaukite

5358 So. Robey St.

NAMAI-ŽEME
Bargenas. Ir kas tai yra 

ras bargenas?
tiik-

nuoAr, kad Jonas nusipirko, 
musų lotą ir pastatė ant jo 2 
augštų po 6 kambarius namą už 
11 ar 12 tūkstančių, o paskiau 
tą namą pardavė Petrui už 13 
ar 14 tūkstančių.

Jurgis užtikęs pagarsintą bar- 
geną užmoka Petrui 15 ar 16 
tūkstančių už tą patį namą ir 
dar priperėtą visokių gyvūnų. 
Ir tas namas per rankų rankas 
išėjęs, kaip čigono kumelė. z

Argi nelaikąs butų apsilenkti 
su visokiais skiepais. Ir kam- 
gi kitam atiduoti 3 ar 4 tūk
stančius. Argi jūsų kišenių i 
jau nėra vietos?

Perki naują kautą, perki nau
ją kepurę, kodėl pamiršti 
pirkti naujus namus.

ŠTAI TAMSTAI

nusi-

ir 
na-

REIKIA DARBININKU

NAMAI-ŽEME .
MUSŲ BARGENAI!.

PIRK ČIA—BRIDGEPORTO 
BARGENAI.

PELNYSI—VISADOS — 
LAIMĖSI.
ŽIŪRĖK H

Bridgeporto Širdis — Halsted 
gatvės geriausi bargenai.

1 storas su 2 kamb. fl. užpa
kalyje. ir 2 flatai.ant viršaus. 
Lotas vienas vertas .$5-6,000. 
Dabar parduodame už visai že
mą kainą. Rendos neša į 
mėnesį .......................... $100.00
Cash reikia tiktai ....... 3,500.00
Kaina, žiūrėk!! pusdy
kiai .............................. 7,700.00

Protingas žmogus pirks ant 
pirmo pamatymo, nes sauges
nės vietos pinigams nėra kaip 
dėjimas į tą namą.

2
4

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI NAMAI 

BRIDGEPORTE 
Morgan Street

Trijų lubų aukšto muro namas, 
beveik naujas, 3 po 5 kambarius 
pagyvenimai, su aukštu skiepu, ren
da gera, prekė tik $10,500. Namas 
randasi tarp 33 ir 34 Morgan St.

AUBURN AVENUE
Dviejų lubų aukščio medinis 

mas, 3 pagyvenimai ir štoras; me
dinis garadžius. Rendos neša 
mėnesį $145; prekė tik $12,500, 
įmokėti $5000, likusius paskola sa
vininkas aprūpins be komišepo. 
Namas randasi ant 33rd ir Auburn 
Avc.

na-

per

HALSTED STREET
Biznio ir beveik naujas mūrinis 

namas, štoras ir du flatai po 6 
kambarius, maudynės, elektra ir, 
kiti, vėliausios mados įtaisymai. 
Prekė $25,000, įmokėti $12,000, li
kusius savininkas padarys pasko
lą pagal pirkėjo sutarties. Namas 
randasi didžiam biznio centre ant 
35 ir Halsted Street.

TUŠČIAS lotas tarp 34 ir 35th 
Halsted St. 25 ir 130 pėdų. Parsi
duoda už prieinamą kainą.

"hieagiečių dainos žvaigždė p. 
irgi taisosi 

išskristi nuo musų ir lėkti ten, 
kur ir kitos paukštės-daininin- 
kės nulėkė, būtent į Kauną, į 
Kauną. Ak, kas bebus su chi- 
cagiečiais! Sakoma, kad Nora 
jau ir laivakortę užsisakius ir 
pasportus su vizomis imasi ir 
jau greit pradėsianti sakyti vi
siems sudieu, sudieu!.... O drau
gai, nebętekę vilties sulaikyti, 
mąsto apie išleistuves.

Gugienė jau Cinderella.
Bal. 6 d. Jaunų Darbininkų 

Lyga (komunistų) statė C. 
Strumi'lo svet., Roselande, tri
jų veiksmų operetę “CindereL

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo. Turi mo
kėti valgį virti ir skalbti. Atsišau
kite vpatiškai arba per telefonų.

BEVERLY 0611
10540 Longvvood Drive

PARSIDUODA Restaurantas 
gera išdirbta biznio vieta. Geras 
padėjimas pigi renda. Turiu par 
duoti, nes turiu kitą biznį.

714 W. Vau Buren Str.

Žemaičio paveiksly 
paroda
penktadienį Trans- 

Bldg., 608 S. Dear- 
Room 1243, atsidarė

Pereitą 
portation 
bom St., 
vieno pirmiausių lietuvių daili
ninkų, A. žemaičio-Zmuidzina- 
vičiaus paveikslų paroda.

Parodoje yra išstatyta viso 
86 paveikslai—daugiausia Lie
tuvos ir Amerikos vaizdai—pie- 
zažai. Bet nemažai yra simbo
linių paveikslų. Ypač piešėjas 
sugabiai moka sujungti Lietu
vos gamtą su simbolika. Tokiais 
simbolikos paveikslais yra “Re
gėjimas”, “Rytmečio Giesmė”, 
“Keistas Rytas” ir daug kitų.

Žmonių parodą lanko gana 
daug ir keli lietuviai jau nusi
pirko paveikslų. Kelis paveiks
lus nupirko ir svetimtaučiai.

Veik kasdie pats dailininkas 
davė pranešimus apie dailę ir 
aiškino savo paveikslus. Tai 
labai gerai, nes matę paro
dą ir girdėję aiškinimus išsineš 
dar didesnį abelną supratimą 
apie dailę.

A. žemaičio paveikslai yra 
gražtis, spalvos gerai suderintos 
ir gyvus.

Paroda užsidarys šiandie va
kare. Kas dar nebuvo joje, 
verta būtinai atsilankyti.

PASKELBIMAS
Peoples Beauty Shop

4652 So. Ashland Avė

Atidaroma dėl biznio

nuo 9 vai. ryto iki 6 vai.
Utarninke, Ketverge ir 

nuo 9 vai. ryto iki 9 vai.
Plaukų šukavimas, veido 

nagų nukarpymas,

Kasdien 
vakare. 
Subatoj 
vakare,
masažavimas, 
nukirpima plaukų, plaukų nuda- 
žymas.

Vaikų koncertas.
Bal. 6 d. Meldažio svet. 18 

gat. apielinkės “Ateities žiedo” 
vaikų dr-jėlė (komunistinė) 
davė koncertėlį.

“Lietuvaitė”.
Bal. 6 d. “Dr-tė” šv. Motinos 

Dievo Sopulingos”, Cicero, pa
dedant Vyčiams ir šv. Agnieš
kos chorui statė “Lietuvaitę.”

E. Rakauskienės koncertas.
Bal. 6 d. Roselando par. sve

tainėj, dalyvaujant ir kitiems 
mėgėjams buvo p-ios E. Ra
kauskienės koncertas.

Koncertas našlaičių naudai.
Bal. 4 d. North Sidės Drau

gijų Sąryšis surengė koncertą 
Lietuvos našlaičių naudai. Da
lyvavo p-nia Nora Gugienė, p. J. 
Čepaitis, Birutės ir Pirmyn cho
rai, K. Požėla ir p-lė Rugiutė 
su savo mokiniais.

Be pelno, dar aukomis surink
ta apie $117.

L. Harringlonas pabėgo
žinomas spešelninkas Leslie 

Hr.rrington, kuris nunešė milio- 
nus dolerių lietuvių pinigų, ir 
kuris už tą yra nuteistas kalė- 
jir.iah, pabėgo, valstijos aukš
čiausiam teismui patvirtinus jo 
nuteisimą. Dabar jau reikia pri
sistatyti kalėjiman, bet jo nie
kur nesurandamas. Teisėjas 
Rush sako, kad jis panaikinsiąs 
už Harringtoną užstatytą $25,- 
000 kauciją.

Kalbama taipjau, kad ir vie
nas vyriausių 
agentų, lietuvis 
taipjau pabėgęs.

Antras lietuvis, 
jau liko kartu su
nuteistas, jau esąs kalėjime.

Harringtono 
A. Lebeckis,

kuris taip-
Harringtonu

Phone Boulevard 2084

International Quilt 
Mfg. Co.

Išdirbėjai visokios rųšies 
Vatinių užklodžių ir patalų 
Mes taipgi turime lovas ir 

matracus.
4509 So. Ashland Avė., 

Chicago.

REIKIA darbininkų — Civil 
Service Exaniination, balandžio 
10, 8 vai. ryto, prie South Park 
Stables. 57 and Cottage Grove, 
mokama 50c ir 5j5c į valandą.

RESTAURANO rakandai par
siduoda pigiai, geležinis pečius, 
Hoffmano vandens šildytojas, 
gazo stalas ir taip toliau.

' 5631/2 W. Madison Str.

REIKIA merginų ir moterų 
prie siuvimo ir lopymo burlaps 
ir votinių maišų. Atsišaukite 1 
lubų.

329 W. 24 Place

PLAYER piano ant pardavi
mo. Mažai vartotas, beveik nau
jas. Atsišaukite nedėlioj arba 
panedelyj. 4649 Calumet Avė., 
arti 47tos gatvės ir Grand 
Boulevard.

ant kurio sučėdysi nuo 3 iki 41 
tūkstančių dolerių musų pla-' 
nais. -
taip gražij yra labai lengva. I 

Mes priimame labai mažus įmo- 
kėjimus ir parodome tamstai, 
kaip lengva įsigyti savo namą/ 
atidedant po keletą centų kas-j 
dien. Neužmirškite, L__ _
butų tamstos didelė klaida, jei 
praleistumėt šiandien šias dide
les progas. Todėl šiandien tei
raukitės, kad rytoj nebūtų 
vėlu. Atsišaukite tuojaus.

ADAM MARKŪNAS, 
Generalis Manageris

First National Bank Bldg.
68 W. Monroe St., 

Tel. Randolph 7400 
parankumo /galite kreiptis

2. ŠTAI IR KITAS!!
Mūrinis bildingas, štoras su 

kamb. užpakalyje, ant viršaus 
flatai po 5 kamb., ir 2 fl. po
kamb., elektros šviesa, didelis 
basementas, pačiam Bridgepor
to viduryje, i it HaMed gatves. 
Dabar parduodame tik už 5,000 
cash, o likusius ant lengvų iš- 

įnėne- 
8160. 

14,500

i mokėjimų. Randos neša į 
sį (žemos rendos dabar) 

•Padai yti savo gyvenimą1 Kajna

800

REIKIA tuojau vieno sheat 
man pagelbininko, 2 automobi
lių išardytoji] ir 2 motorų išar
dytoji]. Atsišaukite

Aetna Auto Parts Co.
2101 So. State Str.

PARDAVIMUI grosernė, su 
namu arba be namo, be agento.

Atsišaukite:
3709 So. Halsted St., 

Chicago, III.

PUIKI proga, salesmen ir sales 
managerių dėl užbaigimo kontrak
tų su pirkėjais, gali padaryti $500 
iki $1000 į mėnesį. Turi įnešti 
$1000 iki $2000 tavorais. Klauskit 
Mr. Suniręs, Room 815

123 W. Madison St.

PARDAVIMUI 88 notų grojiklis 
pianas, su 100 rolių, labai pigiai, 
taipgi 7 paprasti pianai, $75 ir dau
giau. Taipgi 1 grojikliai vargonai, 
50 rolių, $100. Atdara nedėliomis.

‘ RAPP MOVING & 
STORAGE HOUSE 

5130 So. Ashland Avc.

su

REIKIA patyrusio bučerio. 
Geros valandos ir užtikrintas 
darbas.

UNDERWOOD MARKET
2324 So. Halsted St.

PARDAVIMUI valgykla ant South 
Sidės, pagal dviejų karų linijos, 
ant 69 St. Riznis išdirbtas per dau
gel metų, geros klesos apielinkė; 
savininkė našlė ir priversta par
duoti. Renda pigi, garu apšildoma. 
Prieinama kaina. Klauskite Shvel- 
nis ir Maukus.

1443 N. Paulina St.
Tel. Armitage 6411

ĮIEŠKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU partnerio prie bučernės 

biznio, su visais įrengimais ir trokas, 
arba parduosiu. Biznis cash, svetim
taučių apielinkėj. Priežastis pardavi
mo, negaunu darbininkų. Nepraleis
kit geros progos, atsišaukit.

65 W. 103 St., 
Roseland, III.

PARDĄVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė su visais parankamais, 
trokas, pigi renda; nepraleiskit 
ros progos. Priežastį patirsite 
vietos.

Atsišaukite:
10236 So. Michigan Avė.

Roseland, III. .

NAMAI-ŽEME

Yra 
ge- 
ant

ĮVAIRUS SKELBIMAI
ANT rendos duonkepykla nuo 

1-nio gegužio, su dviem pečiais 
ir visais įrengimais. Daug vie
tos dėl miltų, už prieinamą tren
dą. 1043 W. 13th St. Atsišauki
te prie savininko

Telefonu Atlantic 5526

SUTAUPYKIT $500 IKI $1000
Mes pastatysime jums 5 kamba

rių bungalow ant jūsų loto už $5,475, 
mažai įmokėjus iš pradžių. 12 metų 
patyrimo statyme bungalovv.

HORTON HOME BLDG. CO., 
7838 So. Racine Avė.
Phone Vincennes 9535

TAISAU ČEVERYKUS

Čeverykų taisymo dirbtuvė. 
Užtikrinu darbą už prieinamą 
kainą.

MYKOLAS PRŪSAITIS 
2647 W. 38th St.

PARSIDUODA 2 flatų muro na
mas, 5 ir 6 kambariai su cemen
tuotu besmentu. Elektra, maudy
nės ir kiti naujausios mados pa
rankumai.

Kreipkitės ,
2951 — 39th St. (Pershing Rd.)

PARDAVIMUI 4 flatų medi
nis namas po 4 kamb. flatas. 
Yra elektra, maudynės ir kiti 
visi parankumai vėliausios ma
dos. Cementinis pamatąs, augš- 
ta pastogė, graži apielipkė — 
Brighton Park, prie lietuvių ba
žnyčios. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant loto ar kitokio 
biznio. Atsišaukite greitai. Ga
lima matyt kasdien nuo 9 ryto 
iki 2 po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 9. Joe Čeponis.

4fll So. Richmond Str.
lel. Lafayette 7673. ’

BUNGALOW. Turiu parduoti sa
vo modernišką, 6 kambarių bungalow 
Marąuette Manor, tile vana, pasta
tytas in tub, su grindimis attic, stik
liniai porčiai, aržuolo trimingai, karš
tu vandeniu šildomas, gražioje vie
toje, vidutinė kaina.

6017 So. Francisco Avė.

EMERALD AVENUE
Dviejų lubų augščio muro na

mas, 2 po 6 kambarius pagyveni
mai, elektra, maudynės, augštas 
cemento skiepas ir kiti vėliausios 
mados įtaisymai. Du lotai. Randasi 
33 ir Emerald Avė. šitas namas tu
ri būti parduotas trumpam laike

DVIEJŲ lubų augšto muro na
mas, 4 po 4 kambarius pagyveni- 

Imai. augštas skiepas, elektra, toi- 
letai vidui. Namas randasi 3123 S. 
Emerald Avė. 
$11,500, i 
rendą.

.. Prekė šito namo 
įmokėti $1000, likusius kai

UNION AVENUE 
lubų augšto muro namas, 

6 kambarius pagyvenimai,
Trijų

3 po , „ . . .
maudynės, elektra ir kiti geri įtai
symai. du lotai, garadžius ir sod
nas. Tokios progos kas dieną nega
li gauti. Prekė tik $12,500. Namas 
randasi tarp 35 ir 34 Union Avė. 
Kreipkitės greitai i musu ofisą.

LOWE AVENUE
Naujas 3 lubu aukšto mūrinis 

namas, 3 po 5 kambarius pagyve
nimai, su augštų skiepu. Namas 
randasi tarp 33 ir 34 Lowe Avc. 
Priežastis pardavimo — savininkas 
apleidžia miestą

WALLACE STREET
Dviejų lubų augšto mūrinis na

mas, 4 po 4 pagyvenimai, elektra 
ir namas po gera priežiūra. Ren
dos $110 per mėnesį; nrekč $11.500. 
Namas randasi tarp 33 ir 32 Wal- 
lace St.

SOUTH SIDE
2 FLATŲ — MŪRINIS

I bildingas po 6 kamb. fl., vanos, 
! elektros šviesos, didelis base- 

kad tai Ltientas’ Pat°gi transportacija 
Randos neša į mėnesį $70.00 

Cash reikia tik . 2,000.00
Kaina vos tiktai ........ ,„5,700.00

YPATINGAS BARGENAS!
4. ŠTORAS IR 3 FLATŲ 
puikus bildingas, eonerete fun
damentas, didelis basementas, 
didelis garadžius. Visai prie bul
varo ir tik pusantro bloko nuo 
Parko. Priversti yra parduoti 
dėl ypatingos priežasties, už la
bai žemą kainą, 
menį neša ......
Cash reikia tik 
Kaina labai žema tik
RANDOMIS IŠMOKAMA TAS 
NAMAS IN TRUMPĄ LAIKĄ

PIRK—PELNYSI!

per-

Del 
prie šių musų atstovų ir pilnai 
jiems galite pasitikėti.

V. M. STULPINAS 
3311 So. Halsted St.

Tel. Yards 6062
P. DUBICKAS, 

2151 So. Leavitt St., 
Tel. Ganai 2391

NORTH SIDĖS BĄRGENAI

Muro namas 1-5 ir 1-6 kam
bariai, skiepas ir garadžius, va
nos, elektra ir kiti parankumai 
ant Oakley bulvaro. Kaina- $9,- 
500.00.

Muro namas 2 po 6 kamba
rius, pagal pat Humboldt Par
ko, 8 metų senumo, pirmas aug
štas apšildomas, pleisteriuotas 
basementas, aržuolo 
Kaina $13,000.00.

baigimas.

Muro namas 5 ir 6 
9 metų senas, netoli 
Avė. ir Armitage Avė. Kaina 
$12,000.00.

kambariai 
Crawford

Muro namas, štoras ir 5 po 4 
kambarius, garadžius, pirmas 
augštas apšildomas, ant Paulina* 
ir Julian St., netoli Milwaukee 
Avė. Kaina $14,500.00, cash 
$4,500.

Kas nori sau rendo§ už dyką 
ir rendos kad padengtų iškai
čius, pirkite sau medinį namą, 
gražioj apielinkėj, o busite lai
mingi.

Medžio namas 2x6 ir 5 kam
barių katadžius, augštas ir skie
pas, vanos ir elektra, rendos ne
ša j mėnesį $95.00. Kaina $7,- 
000.00, cash $3,000.00.

Medžio namas 2x5, augštas ir 
basementas, elektra, vanos, toi- 
lėtai ir garadžius, graži apielin- 
kė, rendos neša $67.00 į mėne
sį. Kaina $6,250.00. Ir daug pa
našių bargenų ant North Sidės.

SHVELNIS IR MANKUS 
Real Estate 

1443 N. Paulina St. 
Tel. Armitage 6411

r;

Raudos į mė- 
........ $145.00 

7,000 
10,500

SKAITYK!!
BRIGHTON PARK

NEPAPRASTAS BARGENAS.

NAMAI BRIGHTON PARK 
Maplewood Avenue

Dviejų lubų augšto moderniškas 
namas, 2 pagyvenimai, 1-5 ir 1-6 
kambariai, aukštas cemento skie
pas, pirmas flatas garu Šildomas, 
namas vertas $14,500, bus parduo
tas už $13,500. Ta prekė bus tik 
per savaitę. Namas randasi 401h 
ir Maplewood

BRIGHTON PLACE
Dviejų lubų augščio muro na

mas, 2 po 5 kambarius pagyveni- 
nai, aukštas cemento skiepas, pil
nas floras garu Šildomas. Prekė 
lik $14,500. Namas randasi ant 40 
Brighton Place

2 flatų bildingas, po 5 kamb. f L, 
vanos, elek. šviesos, lotas ir pu
sė, 2-jų karų garadžius, didelis 
cimentuotas basementas.
Randos neša ..........   $70.00
Cash reikia tik ........... 2,500.00
Parsiduoda už visai mažą kainą, 
tik ».................................... 6,500.

GERESNIO PIRKIMO NĖtlA
VISAM BRIGHTON PARKE 

Už TUOS PINIGUS.
Naujas muro namas ant kampo 
su 6 krautuvėms vėliausios ma
dos pečius apšildoma. Morgičius 
$35,000 iš banko. Mainysiu ant 
2 flatų arba lotų geroj vietoj.

PATARIMAS.
Mes patariame kiekvienam; 

norinčiam pirkti namą, matyti 
šituos musų bargenus, nes šitie 
namai yra daug vertesni negu 
jų pažymėtos kainos. Kadangi 
kiekvienas savininkas turi svar
bias priežastis delei greito par
davimo, tai todėl ir parduodame 
taip pigiai.

PIRKĖJAI NAMŲ, čion, laukia 
jūsų ypatingai gera proga, kur 
jus labai lengvai galite įsigyti 
sau bizniavus namus už labai 
žemas kainas. Turime daug kitų 
namų visose dalyse miesto.
OFISAS ATDARAS:

Subatoję iki 9:00 v. vakaro. 
Nedėlioję nuo 9:00 vai. ryto 
iki 3:00 vai. po pietų.

S, L, FABIONAS CO.

809 W. 35-th St., Chicago, III. 
.......Tek Blvd. 0611—0774

NAMAI SOUTH SIDEJ 
Emerald Avenue

šešių apt. muro namas, 6 po 6 
kambarius fialai, stymu apšildomi. 
Randasi 
Rendos 
522,000.

South Side Emerald Avė. 
$3600 per metus; prekė tik

MORGAN STREET 
ir vienas štoras, muro na-5 apt.

nas, stymu šildomas, elektra, mau- 
iynės ir kiti geri įtaisymai. Rendos 
įer metus $3600; prekė tik $23,500, 
mokėti $7000. Namas randasi prie 
»at Gąrfield Boulevard ir Morgan 
Street

SANGAMON STREET
13 pagyvenimų, 5 po 6, 6 po 4, 2 

o 6 kambarius pagyvenimui, mu- 
o namas, stymu šildomas, gražus 
odnas nuo fronto namo, sun par- 
or, sleeping porčiai, vėliauisos 
nados įtaisymai. Rendos per mė
lis $13,000; prekė tik $68,000, įmo- 
ėti $20,000, o likusieji bus apm
auta paskola. Namas randasi 72nd 
r Sangamon Street.

WESTERN AVENUE
Naujas tik užbaigtas garadžius 

pardavimui, 100 pėdų platumo ir 
’OO pėdų ilgumo, moderniškas ru
nas dėl pardavinėjimo mašinų, 
aipgi kiti moderniški įtaisymai 
lel to biznio. Prekė' tik $45,000, 
mokėti $20,000.

NAMAI MARQUETTE MANOR 
239 So. Sacramento Avė.

6109 So. Albany Avenue 
Naudokis ta proga, nes jau tik 

’u liko neparduoti. Netoli lietuviš
ko vienuolyno, tarp 63-čios, Kedzie 
ir Western Avė. Dviejų lubų augš- 
rio muro namai, du po 6 kamba
rius pagyvenimai, aukštas English 
icsinentas, 2 sun parlorai, french 
durys, book keisai, porcelinės mau- 
lynės Į sienų įmūrytos, ąžuolo ir 
beržo, kieto medžio, vidus įtaisy- 
’ns. Kaina $18,500, įmokėti $6000, 
likusius kaip rendą.
MARQUETTE MANOR MODER

NIŠKI NAMAI
6239 So. Sacramento Avė.

6109 So. Albany Avenue 
Netoli lietuviško vienuolyno, tar- 

•n G3-čios, Kedzie ir Western Avė. 
Dviejų lubų augščio muro namai, 2 
no 6 kambarius pagyvenimai, auk
štas English besmentas, 2 sun par
lorai, French durys, book keisai, 
o ircclinės maudynės i sieną įmu- 
rvtos, ąžuolo ir beržo, kieto me
džio vidus ištaisytas. Kaina priei
nama, $6000 įmokėti, likusius kaip 
rendą.

M. J. Kiras
Home Builders Improvement Co. 

3335 Soi Halsted St., Chicago
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MORALYBE ARBA DORA
Rašo Dzidas Budrys.

No. 89 (Nedėlios No. 1)

Mirtis dogmų yra gimimu 
dorybės.—Kantas.

Kas yra dora ir kas yra ne
dora? Iš kur mes gauname 
nurodymą, supratimą, kad mes 
privalome dorai elgtis?

Tie klausimai turi ne mažos 
svarbos nusistatant savo pa- 
sauliož'urą. Ir aš nekiysiu ma
nydamas, kad kiekvienas su 
šiuo klausimu bus susidūręs.

Tarpusavėse partijų peštynė
se, kada žmonės skirstomi į 
“bedievius” ir “sudievius” šis 
klausimas pas mus ypatingos 
reikšmės įgavo. Visur išgirs
tame šnekant apie “krikščioniš
kąją moralybę arba dorą” ir 
“bedievių nemoralybę”. įvairus 
gudruoliai, pasisavinę < _ _ 
tikrina, kad tie, kurie jų takais 
nevaikščioja, nepučia jų dude- 
lėn, tai yra tie, kurie netiki į 
žydų padavimus ir biblijos pa
sakas, esą žmonės ‘‘be doros”.

Todėl verta šis klausimas 
kiek giliau pagvildenti, išaiš
kinti, ar tik vien tikėjimu į Die
vą paremta dora, ar tie ponai, 
skelbdami prajgaro baisybes, 
padaro žmones doresniais?

Aš vis dėlto drįstu kiek pa- 
.abejoti ir ieškosiu dorinių į-l 
statymų kur kitur. Jau vien 
dėlto galima paabejoti, kad tos 
tautos, kuriose įsigalėjo bažny
čia, neatsižymi savo dideliu do
rumu (ką geriausiai įrodo vi
duramžiai), o iš antros pusės 
matome, kad iš vadinamų “be
dievių” tarpo yra labai dorų 
žmonių. Tie, kurie miršta po 
budelio smugiu už kitų gęrovę 
ir šviesesnę ateitį, netikėdami 
į jokias “pomirtines linksmy
bes”, man daug kilnesni atrodo) 
už tikėjimo kentėtojus, kurių 
mirtis turi daugiau egoistinio 
pobūdžio, nes jie po mirties ti
kisi rasią daug ramesnį laimin- 
.gesnį gyvenimą už šią ašarų 
pakalnę.

Turinti daug savo pasekėjų 
ir galingo Azijos kraštų reli
gija budizmas, nežiūrint ne- 
stkelhimo jokių pomirtinių atly
ginimų, atsižymi gana aukštai 
pastatyta dora.

Tą mes matome praktikos 
gyvenime. Jeigu gyvenime tą 
mes pastebime, tad ar nebus 
klaidingas ir pats tvirtinimas, 
kad dora paremta vien 
j imu į Dievą?

Įsigilinkime į tuosius 
nimus.

. Kiti laukiniai skaito labai 
doru pasielgimu pagautą į ne
laisvę savo priešą suėsti. Dau
geliui laukinių genčių, kaip ir 
senovės Meksikonams, kaniba
lizmas — tai religinis įprotis: 
ieškoma visur progos, kad su- 
edus sau lygų žmogų.

Be to mss matome ir pačia
me gyvenime, kad laikui bė
gant, mainantis socialei ir eko
nominei padėčiai, mainosi ir 
tas pats doros supratimas. Pa
vyzdžiui, imkime kad ir vidur
amžius. V i d u r a m ž i u o se
plačiai išbujojus žmonių ver-1 
gija, raganų ir kitų bedievių p niUs keletą 
deginimas laužuose 
tas

dorybeitų laikų doros suPratiinui> jie Į paėmiau š

------------------------------------------------------t—

šą (kipį) nepasiėmęs su savim 
jo sėklų. Tas pats ir kitų gy
vių tarpe. Pritaikymas prie 
aplinkinių daiktų spalvos yra 
visiems žinomas. Su kokia 
meile paukščiai, gyvuliai rū

pinasi apie savo vaikus. Visur 
matosi noras ugdyti, plėsti gy
vybę. Kiti gyviai dedasi į krū
vas, kad gėriau šiito tikslo pa
siekus. Bitės, skrusdėlės, gy
vulių bandos, paukščių pulkai’ 
tai yra paikus pavyzdžiai, kaip 
bendrai dirbant galima geriau 
gyvybę ugdyti ir daugiau nu
veikti.

Bet gyvenant visuomenėj pri
valo būti ir tam tikros taisyk
lės, kurios tvarko narių tarpi- 
savius santykius, šitas taisyk
les mes vadiname dora. Visuo
menėj, ar tai butų žmonių ar 
gyvulių, be doros negalima ap- 
seiti. Visuomenės narius jun
gia bendras tikslas—bendromis 
pajėgomis ugdyti gyvybę. Vi
suomenės nariai negali tarpusa
vy j kariauti, bet privalo dirbti 
bendrai. Teisingumas, darbš
tumas, savo pareigų atlikimas, 
pasiaukavimas ir kitos gerosios 
žmogaus budo ypatybės yra vi-

Be jų su-
visuomenė, o kartu ir 

plėtotis

lę nuo gamtos, nemato ar ne
nori matyti gamtos ir gyveni
mo reiškinių. Pasipūtę ir di
džiuodamies save nežinojimu, 
drįsta kitiems į akis drėbti, kad 
jie yra netikinti ir tuo pačiu 
nedori, kad tik jų kromelyjo 
parsiduodanti ‘ tikroji dora.”

Gyvename naujoje gadynėje, 
reikia valstybiniam gyvenimui 
ieškoti naujų pamatų vietoj 
nusidėvėjusių žydų dėsnių, Tie
ji dėsniai yra nustatyti žydų dar 
Jiems gyvenant laukinių pieme
nų gyvenimu ir aišku, musų 
laikams netinka : i.

Reikia budinti liaudies sieli, 
auklėti laisvės pamėgimą ir pa- 
liuosuoti liaudį nuo burtų <r 
prietarų.

Žmonių visuomenėje seniau 
buvo laisvų ir vergų, ponų ir 
baudžiauninkų. Ir šiandie vi
suomenė susideda iš išnaudoto
jų ir išnadojamų. šiandieninis 
darbininkas yra tas pats ką se
novės vergas ir'baudžiauninkas. 
Darbininkų klasė siekdama au
kštesnės kultūros susiduria su 
dabartinės visuomenės pančiais. 
Dabartinė tvarka trukdo darbi
ninkams ugdyti savo gyvybę, 
todėl darbininkai ir privalo tą 
tvarką prašalinti. Ateities, 
tvarka, kur nebus svetimo dar
bo naudojimo, bus socialistinė 
tvarka. 
Kelias į 
klasinės 
pajėgų.
ti, išdirbti visas tas pajėgas, be 
kurių negalima žengti pirmyn. 
Socialistinė tvarka leis visiems 
ugdyti savo gyvybę, todėl jos 
siekti yra dora ir būtina.

Lietuvoj bažnyčia ir kunigai 
yra didžiausi laisvės priešinin
kai. Jie yra tamsumo ir išnau
dojimo apaštalai, todėl kovot/ 
su jais, tai reiškia, siekti aukš
tesnės kultūros, siekti laisvės.

Todėl kova su tais tamsumo 
ir išnaudojimo ^f)?.štnlaT*^ta' 
dora ir būtina.

tokias sociali- 
nereiktų žmo- 
duonos kąsnio 
laukti. Jukbet

bu-
miškus būriais, gaujomis, 
nė po vieną, nors tie būriai 
davo neskaitlingi. Ir ištiesų, 
žmogus negali apseiti be kitų 
draugystės, vienuma priešinga 
žmogaus prigimčiai. O kas 
svarbiausia, kad visuomeninis 
gyvenimas padarė žmones pro
tingesniais ir galingesniais, jis 
padarė juos ir turtingesniais,1 
nes visas turtas žemėj'e' atsira
do .žmonėms susispietus j ben
driją, t. y. dėka bendroms 
žmonių pajėgoms.

Bendrais bruožiu is apkalbėję 
žmogaus gyvenimą prieš dau- 

tukstančių metų, mes eisi- 
pri-e savo tiesioginio klausi- 
kame gludi dorinių įstaty- 
priežastys?

Ir dabartiniais laikais • dar 
yra daug laukinių tautų, kurių 
gyvenimas labai primityviš
kas. Jiems galvoti apie ką nors 
labai sunku. Trumpiausias pa
sikalbėjimas jį įvargina, nes 
jis nepratęs galvoti. Ir ne tik 
kad jie mažai galvoja, bet gal- 
vejr, netaisyklingai, daro daug 
klaidų. Mes paimsime vieną ki
tą pavyzdį iš dabartinių lauki
nių žmonių gyvenimo,’ kokių 
keliauninkai tūkstančiais apra
šo. Apie Afrikos juododžius 

buvo|keliauninkai taip pasakoja:
— Muųis reikėjo pas lauki-

i avių pirkti. Mes 
ir viskas nutarėme mokėti už kiekvieną 

nė kiek nebuvo priešinga | avį po du tabako pakeliu. Aš
šešias avis ir duodu 

tai laikė kaipo paprastą ir nor-1 laukiniui dvyliką pakalų. Bet 
malu dalyką. aš nustebau, kad jis jų neėmė.

Musų tėvai iki 1861 m. bu-Į Aš klausiu: “Kodėl jų neimi?” 
vo baudžiauninkai. Juos ponas 
laikė darbo gyvuliais. Bau
džiauninkų turėjo ir kunigai. 
Kurgi tų kunigų sąžinė, kada 

| jie žmones savo vergais laikė?
Kiekvienas tų laikų kunigas ir 
ponas manė, kad baudžiava ir 
vergija nė kiek nepriešinga są
žinei, reiškia, dorai.

Dabar baudžiavos nėra, mes 
skaitome ją Šlykščių, nedoru 
darbu. O sąžinė juk ta pati?! 
Bet vis dėlto, nors sąžinė ta 
pati, b»?t pasielgimų įvertini
mas visai kitoks* Mes matome, 
kad dora drauge keičiasi su 
ekonominiu ir socialinių sąly
gų keitimosi, ir čia mes gali
me padaryti vieną svarbią iš
vadą, 'būtent, kad dora yra so
cialinė norma, t. y. visuome
nės gyvenimo padarinys, kurs 
keičiasi nuo sąlygų įvairiuose 
kraštuose ir laikotarpiuose.

Mes giliau panagrinėkime 
įrodymus, kurie sako, kad do
ra yra visuomeninio gyvenimo 
padarinys.

Kadangi musų laikų visuo
meninis gyvenimas tiek yra 
sudėtingas, kad mes jokiu bil
du negalime surasti įvairių vi
suomenės santykių susikryžia- 
vihius, tai mes žiūrėkime į pa
prastą ir nesudėtingą laukinių 
žmonių gyvenimą, ten mes aiš
kiau įžiūrėsime įvairius santy
kius, nes jie yra nepainus. Nes 
kiekviena tauta, reikia žinoti, 
buvo laukinė ir tik laikui bė
gant išsivystė paini šių dienų | 
visuomenės 
ka).

šiandien 
na galvon 
gyveno žmonės ne prieš dešim
tį, bet prieš šimtus tūkstančių 
metų? šiandien mokslas duoda 
atsakymą, kad jų (gyvenimas 
ne tik kad nebuvo panašus į 
dabartinį, bet sulyginant, mu
sų supratimu, tai nebuvo žmo
gaus gyvenimas, bet tikriausio 
žvėries. Jie Jaipiojo po medžius 
ir jų kūnas buvo šeriais apau
gęs. Tik vienas skirtumas nud 
žvėrių: jie jau tada vaikščiojo 
ant dviejų kojų, ką liudija iš
kasami kaulai.

Mes neliesime klausimo, kaip 
iš tų žvėrių galėjo išsivystyti 
žmogus, nes tai butų per dide
lis nukrypimas nuo mano 
mos. Mums svarbu tik jo 
suomeninis gyvenimas.

Pirmykštis žmogus, tik 
pradėjęs gyventi ant žemės, 
neturėjo jokių tikybinių jaus
mų. Jo protas buvo dar tiek 
mažai išlavintas, kad jis savo 
protu beveik nesiskyrė nuo žvė
rių. Tų tolimųjų laikų žmogui 
rūpėjo vien tik kasdieninio pra
mitimo suieškojimas ir apgy
nimas savo gyvybės nuo kitų 
plėšriųjų žvėrių, su kuriais iš 
pradžių kovoti teturėjo tik to
kį ginklą, kaip medžio šaka, 
gyvulio kaulas ar akmuo į ran
ką paimtas.

Jis atsako: “Aš nežinau, gal tu 
mane apgausi.” — “Suskaityk” 
— sakau jam.

Il.aukinis pradėjo ant pirštų 
skaityti. Kiek jis nevargo, bet 
suskaityti negalėjo. Skaitymas 
pasirodė persunkus proto dar
bas. Taip jis ir nesuskaitė. 

| Mums reikėjo kiekvienai pa
imtai aviai parišti po du taba
ko pakeliu ir juos rodyti lau
kiniui. Tiktai po šito jis ėmė 
tabaką, o mes avis. Tik taip 
mes apsimainėme.”

štai antras pavyzdys. Vienas 
anglas parodė Australijos lau
kiniams gražiai nuteptą didelį1 
paveikslą, 1 
tes pačios giminės laukiniai 
žmonės. (Paklausus laukinių, 
kas tai yra, jie atsakinėjo įvai
riai. “Čia yra laivas” — atsa
kė vienas. - “Ne, čia kengū
rų” atsake kitas. . ■— “Čia 
paukštis” atsakė trečias.”— 
“Ne, čia medis” — atsakė ket
virtas laukinis. Dešimt lauki
nių žiurėjo į paveikslą ir nė 
vienas negalėjo teisingai pa
stebėti, kas jame nupiešta. Aiš
ku, kad tokio laukinio 
gaus protas mažai 
tame, ką mato*).

Toks silpnas yra 
nekuriu dabartinių 
prieš tūkstančius

tikė-

t virt i- struktūra (tvar-

me 
mo, 
mų

Doros atsiradimo šaknis mes
taip pat privalome ieškoti pra
diniame laukinio žmogaus gy
venime.

Kaip mes matome, žmogus 
negali gyventi be bendraties, 
jis yra visuomeninis gyvūnas. 
Bet gyvenant draugijoj turi sa
vaime nusistatyti tarpusaviai 
žmonių santykiai ir pareigos. 
Nusistato tam tikri rėmai, ku
riuos peržengęs 
rys jau skaitomi 
Pirmutines doros 
gimdė šeimyninis
airis (šeimynos gyvenimas) is
torijos bėgyj išsiplėtė į tautas 
ir valstybes.

Iš apkalbėtų dalykų mes ga
lime išvesti vieną mums svar-

draugijos na- 
prasikaltėliu, 
taisykles pa

gyvenimas,

kur buvo nupiešti jbi^ išvad3, būtent, kad tą dory-

žmo- 
tenusivokia

galvojimas 
laukinių. O 
metų 

žmonės buvo laukiniai.
Anais senaisiais laikais žmo

nės vaikštinėjo po laukus ir

*)Pavyzdžiai paimti iš N. Rubaki- 
noy knygų: “Iš tamsios praeities į 
šviesią ateitį.”

bės jausmą arba sąžinę, kurs 
dabar pastebimas pas kiekvie
ną žmogų, auklėjo socialiniai 
arba draugijiniai santykiai, pa
pročiai, kurie keičiasi ir plėtoja
si su gadyne, šalimi ir sociale 
bei ekonomine padėtimi. Yra 
tai pasekmė ilgos eilės visokių 
nuotikių ir pergyvenimų, kurių 
pamate yra tam tikri gamtos 
ir draugijiniai santykiai. Tuo 
pačiu ir čia išplaukia išvada, 
kad dora gali būti besimainan
ti, pirmyn žengianti, kad ji yra 
socialinė norma. Mums dabar 
bus lengva suffrasti, kodėl lau
kinis žmogus laiko sau už pa
reigą užmušti savo pasenusį tė
vą, o europiečiui tas pats dar
bas nepakeliama žmogžudybe ir 
baisus ^nusidėjimas.

Po šio viso galima paabejoti, 
kad tikėjimas į visokias virš- 
gamtiškas esybes priverstų 
žmogų gerą daryti, bet ji, man

regis, geriau privers tai supra
timas: savųjų pareigų*). O prie 
to mes geriausiai prieisime la
vinimo, apšvietimo ir auklėjimo 
keliu, sukuriant 
nes sąlygas, kad 
gui dėl juodos 
drebant rytojaus
kiekvienas mąstantis žmogus 
pripažins, kad dabartinė naudo
jimo tvarka gimdo skaitlingą 
luomą nusikaltėlių, elgetų, val
katų ir apskritai žmonių, kurie 
puola visuomenę ir ardo ją. Ne 
ant tų nusikaltusių esybių gula 

i prakeikimas, bet reikia surasti 
piktybės šaknis, atidengti vi
suomenės nuodėmių ir nusikal
timų priežastys ir jos išnaikin
ti. Reikia pripažinti, kad gera 
socialinė organizacija sugebės 
tus nusikaltėlius padaryti nau
dingais visuomenei.

Visokiu piktybių priežastys
dažniausiai esti netobuloj socia
linėj organizacijoj. Pilni rūs
tybės ir baimės viduramžių lai
kai mums rodo, kad pomirtinės 
bausmės nedaro žmogų doru.! 
Priešingai, aklas įtikėjimas į 
Senojo Testamento padavimus 
nukreipė moralybės jausmą, re- 
ligiškasai fanatizmas yra šukė- suomenėje būtinos, 
lęs baisiausias žmonių piovynes. griūtų 
Raganiavimas, religiniai karai galimybė išsilaikyti, 
ir kitatikių persekioj'imašį1 savo gyvybę. Taigi dora nėra 
(šventosios inkvizicijos teroras) . nei kunigų išgalvota, nei Dievo 
—viskas rado savo parėmimą ir mums duota, bet paties gyveni- 
išteisinimą biblijos tekstuose., ’ ma sukurta. Ir mes atsakyda- 
Todel veltui didžiuojasi “dory-'mi, kas yra dora, o kas yra ne
bos monopolizuotojai” kunigai, dora ir pasakysime: Visa, kas 
kad jie esą vieninteli “dorybės
skleidėjai”,’ nes jų pačių gyve- jai plėtotis yra dora, priešingai, 
nimas nė’ kiek nerodo dorybės 
pavyzdžių. • >

Mes supratome, kad dora yra 
visuomeninio gyvenimo padari
nys. Bet vis dėlto mes nedavė
me tinkamo atsakymo, koks gi 
.doros kriterijus (mastas) ? Tuo 
kriterijum, kaip aukščiau ma
tėme, negali -būti žmogaus sąži
nė. To masto reikia ieškoti kur 
kitur.

Tą kriterijų mums pati gam
ta duoda. Pažiurėjį į gamtą 
mes pamatysime vieną 
dalyką: kiekvienas gyvis sten
giasi savo gyvybę išlaikyti ir ją 
dar daugiau plėsti, ugdyti. Kaip 
gudriai moka augalai platintis, 
gintis. Augalai vilioja savo 
gražiomis spalvomis, savo me
dumi vabzdžius, su kurių pagal- 
da augalai apsivaisina. Kaip 
puikiai augalai platina savo 
sėklas. Nepraeisi pro varnalė-

Jos mes ir siekiame, 
tą tvarką yra ugdymas 
sąmonės, savo dorinių 
Kovai reikia susijung-

musų gyvybę ugdo ir padeda

kas musų gyvybę slopina, var
žo—nedora.

Gyvybė yra visai gyvajai 
gamtai kartu ir žmogui įstaty
mas. Ir visados, imdami gyvy
bę už vadovą, mes matysime bū
tinumą plėtoti savo asmenybę, 
auklėti savyje tas ypatybes, 
kurios daro žmogaus gyvenimą 
pilnesniu ir malonesniu. Mes 
suprasime, kad privalu mėgti 
teisybę, teisingumą, tvarką.

Tokiu budu vadindami tą

*) Be tikėjimo sako negalįs žmo
gus gyventi. Bet gyvenime mes ma
tome visai ką kitą. Antra 
.vertus, tas tikėjimas taip yra visur 
pritaikomas, kad ir vagis, sėsdamas 
ant svetimo arklio randa reikalinga

evo pag;

įstabų gamtos istoriją prigimtine mo- 
1 j-— nalybe, galima ją apspręsti

esant mokslu, kurio tiksiąs yra 
visais įrankiais laikyti ir ugdy
ti gyvybę visose jos lytyse. Tik 
tuo keliu mes galėsime reali
zuoti pilną visos žmogaus esy
bės išsiplėtojimą.

Doros kriterijų mums duoda 
pati gamta ir tai dorai palaiky
ti visiškai nereikia skelbti pra
garo baisenybių ir pomirtinių 
linksmybių.

Tokie gyvūnai, kaip sako d- 
ras, J. Šliupas, kurie skelbia, kad 
tik tikėjimu į viršgamtiškas 
esybeą dora paremta, yra nuto-

“ Iš ĖMUS MIESTO GALVĄ

Tikintieji sako, kad 
sąžinė, siela, yra musų 
girnų kriterijus (mastas). Da- 
leiskime, kad taip. Bet kiek
vienas juk sutiks, kad siela vi
suose žmonėse yra tokia pat, 
o vis dėlto mes gyvenime pa
stebime, kad įvairiuose kraš
tuose ir įvairiuose laikuose 
žmonės tuos pačius pasielgimus 
be vienodai įvertina. Jeigu do 
ra butų žmogui įgimtu jausmu, 
Dievo įdiegtu, kaip tikina ku
nigai, tai visos žemės rutulio 
tautos suprastų ir vykintų ją 
vienodai. Bet mes matome ką 
kitą. Kas europiečiui atrodo 
gera ir dora, tūlam laukiniui 
(juk jis irgi tą pačią sielą tu
ri!) bus didžiausia nedorybė. 
Kad geriau supratus šį dalyką, 
aš nurodysiu pavyzdžių iš lau
kinių -žmonių gyvenimo, apie 
ką aprašo įvairus keliautoja: 
po pasaulio šalis. Kai kurių 
laukinių tautelių vaikų dorinė 
pareiga yra užmušti senstantį 
tėvą, nes jis pasenęs esą nebe
įstengtų patekti rojų n, kurs 
esąs Už tolimų šalių. Jautrios 
šibdies sūnūs, jeigu jis tos pa
reigos neišpildytų, — tai yra, 
neužmuštų savo tėvo, — jaus
tų susikrimtimą arba, kaip me« 
vadiname, sąžinės graužimą, 
už tai, kati jis rrepalengvino 
tėvui patekti dangun.

musų 
pasiel-

gal tik netam atei- 
klausimas, o kaip

te- 
vi-

ką

V-i*',

Paskilbęs anglų artistas Eoot 
karią važinėjo po pietinę Ang
liją. Sustojęs viename provin
cijos miestuke, jis eina resto
ranai! pietų valgyti.

Po pietų prieina prie jo res
torano savininkas ir klausia, 
ar jis patenkintas esąs valgiu.

“Aš pavalgiau taip, kaip nie
kas Anglijoje nevalgo,” — at
sake patenkintas artistas.

“Dovanokite, išėmus miesto 
galvą (burmistrą),” pataisė 
savininkas.

“Jokių išėmimų aš nepripa
žįstu,” — nusijuokė Footas.

Bet restorano savininkas rei
kalavo, kad artistas lą išėmi
mą padarytų. Įpykęs artistas 
pasiuntė savininką, kur reikia, 
ir atsisakė jo reikalavimą iš
pildyti.

Jį areštavo ir nuvedė į mies
to galvą, kuris taippat teisėjo 
pareigas ėjo.

“Pone Foot”, K aštriai pra
dėjo teisėjas, — “jus žinote, 
kad musų mieste nuo senovės 
yra užsilikęs toks įprotis dary
ti visa kame išėmimą mies
to galvai. Kad ateity
je jus to nepamirštu te, aš bau
džiu jus vienu šilingu arba pen
kiomis valandomis 
Pasirinkite, kas 
pasidaboja.”

Nežiūrint 
tistui teko 
mokėti.

“Visame 
kio idioto, 1 
savininkas”, įpykęs sušuko ar
tistas, pasiskubindamas pridur
ti: “išėmus miesto galvą...”

kalėjimo.
jums labiau

vienas
protestų, ar- 
šilingas užsi-

pasaulyje nėra to- 
kaip tasai restorano

MUZEJUJE.

Didysis “BIRUTES” CHORAS, kuris dababr ruošiasi prie pakartosimo ^maigiosios fcperėtės “BAILUS DAKTARAI

D PERFECT IN ORIG1NAI

—Kam priklauso liežuvis, 
kuris randasi po stiklu,

—Karoliui Didžiajam, pone. .
—O mažasis liežuvis, kuris 

šalia guli ?
—Tam pačiam Kardite, [kai 

jis dar vaikas buvo.



8
** —w*

NEDALIOS NAUJIENOS, Cliicago, UI. Sekmadienis, Bal. 13, 1921

KORĖJA IR SACHALINAS
Iš VI. Krymovo Vertė K. Sėjikas.

[VI. Krymovas yra žymus 
rusų rašytojas ir keliaunin
kas, kuris kelis kartus yra 
aplinkui pasaulį apvažiavęs. 
Jo kelionės įspūdžiai yra la
bai įdomiai parašyti. Tat at
eityj bus spausdinama ir 
daugiau jo raštų, kur įvai
rios šalys aprašoma. —K. S.]

Pietuose į Korėją rusų trau
kinys ėjo iki čančuno. O iš čia 
puikus japonų ekspresas. To
kio ekspresinio traukinio nie
kur nėra pačioje Japonijoje, 
bet kolonizuojamai šaliai jį pa
rūpino. Japonai išmoko tai iš 
anglų.

Nors 'japonai spiaudo nepa
lyginamai mažiau - amerikonų, 
bet spiaudyklės tame eksprese 
neįmanomai didelės įtalpos. 
Ne spiaudyklės, o tikros vanos. 
Tikrasis jų tikslas man taip ir 
pasiliko nesuprantamas, lygi
nai kaip ir praustuvų konstruk
cija, kur retai vanduo tepasi
rodo, bet per . tai dideliu 
spaudimu oras išeina.

Tiltas Jaloje atmintinas liūd
nomis 'miško koncesijomis, ku
rios iššaukė rusų-japonų karą. 
Tai japonų technikos pažiba.

Toliau seka tikroji Korėja. 
Japonai siunčia į čia geriau
sius savo administratorius, da
ro kaip tik priešingą tam, ką 
mes buvome pradėję daryti 
Galicijoje. “Namie klaidos yra 
dovanotinos, bet užkariautoje 
šalyje nepakenčiamos” — toks 
tai čia yra japonų principas.

Ryžiai dar nepereodinti į 
laukus, tatai daroma gegužio 
gale arba birželio pradžioje. 
Kol kas ryžių plantacijos van
deniu apsemtos ir žemė bet ke
lis kartus po vandeniu ariama. 
Iki pat žydėjimo ryžiai reikia 
laistyti ir nuo piktžolių juos 
apsaugoti.

“Ryžiai reikia laistyti pas
kui, priešingai neauga,” kalba
ma Rytuose. Dirba visi — pra
dedant vaikais ir baigiant se
niais. Arklių nesimato, laukuo
se tik Žmonės, iki kelių vande
nyje. Tai sunkiausias kultūri
nimui augmuo.

Mažu Korėjos pusiausaliu — 
taip mes įpratome jį vadinti— 
važiuojame be sustojimo dau
giau paros. Galutinis 
Fuzanas. Iš čia laivu 
Cueimos — ne geru ją 
—Simonosekį.

* ♦ *

Vienintelis europinis 
tis Fuzane laikoma geležinke
lio, o kitkas toli atsilikę nuo 
europiečių skonio. Moterys ož
kos kojomis su vaiku ant nu
garos; visokio šlamšto parda
vėjai su skambaliukais, birbi- 
nemis ir kitais garsais — kiek
vieno skirtingas garsas; gatvės 
užimąs mums neįprastas, ne
suprantamas; jrikšos, kurie nė 
žodžio jokiu kalba nesupran
ta, ir lietsargiai, lietsargiai, 
lietsargiai. Dideli, medliniai, 
neparankus lietsargiai, pilki su 
juodais jeroglifais, visai ne to
kie, kaip “Geišoj” arba “Ma
dam Baterflai.” Lšpradžių ne- 
dasiprotėji, kam tiek lietsargių 
reikalinga. Bet kai kelias die
nas pagyveni ir kiekvieną die
ną lyja, tada pradedi suprasti. 
Ir visai jau ndbėsistebi iš aukš
tų mediniais , padais čeverykų, 
kurie kriukiams paveizdųs, nęs 
kitaip nebūtų galima iš purvo 
išbristi, o trotuarų nėra.

Apmaudas ima ne delei to, 
kad japonai iš musų Sachali
ną atėmė, o delei to, kad tiek 
llaiko išlaikę Sachaliną, mes 

ten jokių turtų nesuradome. O 
japonai tuos turtus tuoj pa
stebėjo. Sachalinas dabar spar
čiai kolonizuojama; ten labai 
išvystyta žuvavimas, ten ne
mažai ir anglies randasi. Japo
nų valdžia prigelbsti ūkinin
kams ir žemdirbystė ima vys
tytis.

Buvusieji musų valdininkai 
dabar japonams tarnauju ir

padeda jiems užgriebti anglis 
šiaurinėje Sachalino dalyje. 
Rusija išparduodama urmu ir 
dalimis. Bet atsargiems ir toli 
matantiems nereikėtų pirkti— 
priseis atsiskaityti, ir bran
giai.. .

“Užgriebimo . generolams” 
pravartu butų pagalvoti, kad 
juos nepagirs, kai šeimininkas

šiomis dienomis tapo sutar
tis su Japonija padaryta kai 
dėl teisės žuvavimo prie Sibi
ro krantų. Tą teisę japonai 
skaitė vienu rusų-japonų karo 
stambiausiųjų lalimSj'imų. Žu- 
vavinui minta milionai žmo
nių. Ta teisė japonams yra ne
mažiau svarbi, kaip Mandžuri- 
ja, kaip įtaka (Rytų Kinijoje.

Paskui žuvaus ir be sutar
ties. Ne tik todėl, kad šeimi
ninko name nėra, o todėl, kad 
visai logingai ta teisė japo
nams priklauso. Pas mus tūks
tančiai varstų nedirbamos že
mes, o pas juos kiekvienas 
sklypelis yra dirbamas ir jau 
ankšta gyventi. Jeigu nori, kad 
tau butų gerai, rūpinkis kai
nynais. /

Mes niekuomet nemok ėjo- 
ne savo turtų įvertinti, o jei
gu kada ir pradėdavome įver- 
•inti, tai savotiškai — ne pa
tys dirbome, ne kitiems leido
me dirbti. Vienas žalingiausių 
įmonių' kalboje žodis .yra — 
‘draudžiama”...

Seniau Petrapilio spekulian
tai, Kuboje sėdėdami, surasda
vo naujus turtus, akcioniruo- 
davo juos ir parduodavo; su
dėdavo ir sindikatus kurdavo, 
r tuo budu milionai pasakin
iu greitumu buvo uždirbami. 
) turtai gulėjo žemėje po se
novės, nepaliesti, 
š jų jokios

♦

ir žmonėms 
naudos nebuvo.

*

metais Japonijoje

punktas 
skersai 

minėsiu

viešbu-

gaiš obalsiais tik vienaip kovo
ti tegalima — minties pagalba. 
Reikia mokyti žmones mąstyti. 
Kuomet žmonės tatai išmoks, 
tąsyk visi juodieji ir geltonieji 
baubai ant amžių pranyks... •

%

* * ♦

Į Sachaliną dabar nemažai 
laivų plaukia. Komunikacijos 
išlaidas valdžia padengia, bet 
greit tos subsidijos bus nebe
reikalingos. Buvusios Vladimi- 
rovkos — dabar Toj och aru — 
gyventojų skaičius siekia 6,500, 
ir nuolat vis auga. Sukurta 160 
sodybų. Tiesiama keliai. Iš bai
senybių, šalies rusų katargos, 
greit išsirutulos kultūrinis 
kraštas, nežiūrint į sunkias kli
mato sąlygas. Kada kalbama 
apie kultūrą Japonijoje, su
prantama, nereikia pamiršti, 
kad kultūra vietinė, japoniška, 
su “8,000,0j00” šintojistų ir bu
distų, su dieviškąją dinastija, 
pirmtakunai ‘ kurios su dievais 
susilieja. Dabajrtjinė dinastija 
'išveda savo istoriją iš 660 me
tų prieš Kristaus gimimą, o 
mitai jos praeitį neša į dar gi- 
lesiię senovę.. .

Bet koki ta kultūra nebūtų, 
ji visgi žmogų apsaugoja, su
teikia kelių, kuriais važinėti 
galima; beveik kiekvieną kai
mą elektra apšviečia, duoda 
tūkstančius telefonų.

Nėra jokio abejojimo, kad 
anksti ar vėlai revoliucijos ban
ga ir Japoniją užlies. Bet ar 
gerai šiandie jos gyventojams 
gyventi? Be abejojimo, žmo
nės dabar nįra tiek patenkinti, 
kiek jie buvo prieš europiškai- 
amerikoniškos pramonės ir 
prekybos atsiradimą. Geležin
kelis ir fabrikas sunaikino bu
vusiąją idiliją. Toliau visikas 
kils kapitalistiniais laiptais. 
Nuošimčiai ant kapitalo vieno- 
iai kaip baltodžių,1 taip ir gclt- 
onodžių smegenis džiovina. 
Čia ima reikštis toks pat klasi
nis pasiskirstymas, koks ran- 
iasi visame pasaulyje. Pirm 
negu pasireikš geltonasai Japo
nijos ir Kinijos pavojus, rei
kės savi pavojai išlyginti. Už
kariavimas ima į amžinastį 
dardėti. Jeigu daugelis to dar 
nemato, — tuo blogiau jiems.
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IŠ ketvirtos pusės Amerika 
yrą mirkoma Panamos kanalo, 
iš kurio ji pati vos-ne-vos beiš
ėjo sausa.

Panamos kanalas, arba tei
singiau Panama, turi kelias 
įtakas, kaip tai: MėAdoo, Fall, 
Sinclair, Daugherty, etc.

Visos tos įtakos prasideda iš 
Sing-Singo ir sudaro painią už- 
atlantiko sistemą, iki kurios 
supuvusiai* Europai toli 
kja.

Gamtiniai Amerikos 
neišsemiami. Todėl čia
yra išsivysčiusi gaunamoji ir 
apdirbamoji ‘pramonė. Ypač 
pastaroji. Taip čia moka žmo
gų apdirbti, kaip niekur!...

Labai įdomų paveikslą Jung-

sau-

turtai 
labai

tinęs Valstijos sudaro etnogra
finiu žvilgsniu.

Tikrais amerikonais, kaip 
žinoma, yra indijonai, kurių 
prieš keturis šimtus metų bu
vo penki milionai. Dabar, ačiū 
aukštai technikai, jų skaičius 
davesla iki penkių tūkstančių...

Tie penki tūkstančiai ir iki 
šiol dar prisilaiko senoviško 
tvarkymosi, būtent, jie sudaro 
klanus.

Labiausiai pagarsėjęs yra 
Kii-Kluksų-Kbnas, kurį sudaro 
ne indijonai, o baltodžiai, !>et 
užtai laukiniai.

Kad užbaigus su nebaltodžių 
rasėmis, tenka dar negrus pa
minėti, kurie Amerikoje yra, 
taip sakant, išimtinoje padė
tyje.

* ..... . ....................... ........ ==

Bet negrai irgi nekvailiai. Jie 
veisiasi ir dauginasi, kaip ki
nai, ir jei ne kokybe, tai kie
kybe ryžasi savo atsiekti.

Kaip ten nebūtų, o kaipo 
'politines kovos sistema tatai 
iv'.sitarnauja domės.
/ O kaj dcil kitų tautu, tai vis 

atėjūnai. Tai, taip sakant, ben
dras pažymis.

Del visko privėsime keletą
pavyzdžių.

Anglai ir airiai lošia domi
nuojančią rolę.

Pirmieji/noriai eina į guber
natorius, o antrieji — į polic- 
moiųis.

Vokiečiai plačiu maštabu už
siima visuomeniniu veikimu: 
varo agitaciją prieš franeuzus.

Žydai kalba žydiškai ir siun
čia savo giminėms laivokartes.

Rumunai, kaip ir visur, virk- 
dina smuikas ir

Italai užimti 
mu ir žudymais.

Rusai galvas 
kas užims Lėni

ženijasi.
barzdų skuti -

suką apie tai, 
no vietą; plau

na valgymuose indus, ir spar
čiai ima pirmus pilietybės po
pierius. •

O kai dėl lietuvių, tai jų vei
kimas įvairiai pasireiškia: vie
ni kovoja parapijose su kuni
gais; kiti garbina Leniną ir ko- 
liojasi; treti, kad linksmiau 
gyventi butų, d'įnba murtštetiną 
ir geria, kol akyse raiba pasi
daro, etc.
Sekant Don-Aminado pabraižė

K. Sėjikas.

vyresniojo broliuko, 
dar visai • nesenai 

nors nugaros nusi-

nedideli japonų rei-

Pereitais
»imė 870,000 vaikų. Tas skait- 
nuo visų Japonijos miestų ir 

xaimų gatvėmis ir tarpgatviais 
oėginėja. Vaikai čia gatvėse 
jyvtna. Ir japonų namai be- 
zeik ta pati gatvė... Tokio vai
tų skaičiaus nėra net žydų gy
venamuose Loąįpno ir Nevv 
Ybrko . distriktuose. Penkių 
metų pumpuras velka, ant sa
vo pečių dar urž save mažesnį 
trioklį. Japonietės, trijų dešim
tų metų susilaukusios, į kup- 
ą susitraukia nuo nuolatinio 

Zaikų nešiojimo. Tankiai vie
las vaikas riogso ant motinos 
uigaros, kitas bobutės, tre-

turis pats
įuo kieno 
dto...

Nors ir 
kala viniai, o betgi tą būrį rei
dą maitinti. Suprantama, kad 
Ylandžurija ir Sachalinas japo- 
lains buvo kur kas svarbiau 
turėti nei mums. Iš musų pusės 
tai buvo gryniausia avantiūra, 
dėšrus carizmas. Dabar karą 
m Vokietija laimėjus Japonijai 
eko visos Pacifiko salos į šiau
rę nuo ekvatoriaus. Bet jos ne«- 
imanomu spartumu augančiam 
gyventojų skaičiui ir to greit 
jaridarys permaža.

Maža dar žmonių tėra, ku
rie galėtų nutildyti savo šovi
nistinius palinkimus. Bet ir 
kulturingiausiuose t Tautų Ly
gos šalininkuose kyla abejonių, 
kuomet atsimenama Japonija 
ir Kinija. Pradeda “geltonojo 
pavojaus” šmėkla reikštis... Ir 
ateityje vėl jiems karai vaiz
duojasi. Suprantama, tai tik 
klaida, vaikų baubas. Nėra to
kio klausimo, kurį nebūtų ga
lima protu išspręsti, protu, be 
kumščio pagalbos. Be karo.

Kai kuriems dar iš Afrikos 
“juodas pavojus” vaizduojasi. 
Nenuostabu tad, jei tuo obal- 
siu vaduojasi nekultūringi 
žmonės, kuomet ne visi kultū
ringieji amerikonai dar atsi
sako nuo “Amerika ameriko
nams.” Su visais tais klaidin-

Kaip Amerika 
Atrodo

[ Feljetonėlis]

Pradėsime nuo klimato. Ir 
pradėsime nuo to, kad klima
tas gan blogas.

Šešios mėnesius metuose li- 
ja, ir kadangi Chicagos gatvė
mis laivai kol kas neplaukiojaj, 
tai nuo trotuaro iki trotuaro 
gyventojams prisieina plaukti.

Toks šešių mėnesiu' plaukio
jimas užgrudo charakterį ir 
labai prisideda prie silkurimo 
gero ūpo.

Pertai kitu pusmečiu Chica
gos gyventojai maudosi šaulės 
spinduliuose‘(sakoma, kad sau
lės vanos esančios nepaprastai 
naudingos sveikatai). O tie 
spinduliai yra tiek karšti, kad 
gatvės asfaltas (žydiškoji sma
la) išvirsta tešla, kurion įs
tringa praeivio koja.

Neretai tat atsitinka, kad 
viena piliečio koja yra nu- 
grimsdusi j asfaltą, o kita ka- 
baidojasi ore.

Toje prasmėje gera tik rai
šiems, kurie turi ramstytis 
kriukiais.

O kai dėl geografinių' davi
nių, tai, kaip žinoma, Siauri
ne Amerika kasdieną yra va
liuojama trijų okeanų iš visų 
trijų pusių.

Ne kiekviena šalis gali pasi
ūdyti sau tokių dalykų.

O vienok visi tie trys okea
nai — tik vaikų žaislas palygi
nus su tuo, kas dedasi iš ket
virtos pusės.
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KARAS TEOLOGIJOS SU MEDICINA
Dar skaudesnis smūgis 

medicinai.

Rašo Dr. A. J. Karalius.

Pirmosios teorijos apie 
priežastis.

Įžangos vietoje. Karas teolo
gijos su medicina yra ilgų am
žių karas, nuožmus ir daug 
gyvybių prarijęs karas. Tai yra 
kova tamsybių su šviesa, prie
tarų su mokslu. Pamatysime 
kiek žalos žmonijai šitas ka
ras padarė — galbūt daugiau, 
negu paprasti karai. Aš netu
riu mažiausio noro įžeisti kie
no nors religinius jausmus. 
Man norisi parodyti, kad prie
štarai labai daug žmonių sunai
kino, labai daug pakenkė me
dicinos mokslui. Apie moder-1 
nųjų laikų religijas bei apie 
modernąją teologiją aš čia ne-1 
kalbu.

Medžiagą šiam raštui ėmiau I 
iš White’o “A history of thel 
warfare of Science with theo-Į 
logy in christendom” antrojo! 
tomo. —Dr. Karalius.

ligų

jėgų 
priskaitė 
pagiežai

speciali

. Visur stebuklai.
Pirmieji ir šiaip jau truputį 

pagyvenę žmonės visur matė 
stebuklus ir tiktai .stebuklus. 
Jie jokių dėsnių, jokių gam
tos įstatymų nematė ir neži
nojo. Tat visai aišku, kad jie ir 
ligose matė tiktai stebuklus, 
kokių nors antgamtinių 
įsikišimą. Ligas jie 
arba piktųjų dvasių 
arba dievų bausmei.

Kadangi stebukluose
zavosi religijų sargai arba ku
nigai, tai visur matome kuni
gus kaipo gydytojus. Taip bu
vo Egipte, kur Osirio ir Izio 
kunigai stebuklais ligas gydy
davo, taip randame Asirijoj, 
kur Gibilo kunigai irgi pasi
žymėjo gydymu; Grekijoj Es
kulapo kunigai, Judėjoj Javės 
užsiiminėdavo ligų gydymu. 
Visur, žinoma, dvasiškiai ligas 
gydydavo tiktai stebuklais — 
bent pradžioje. Kiek vėliaus 
pradėta vartoti įvairios žolės 
ir šaknys.

Velnias kaltas.
Egipte žiliausioj senovėj li-| 

ganius dažnai palikdavo 
priežiūros kaipo velnio apsės
tus asmenis. Indijos ir chinų 
religijoj randame tą patį tikė
jimą. Paskutinių laikų tyrinė
jimai aiškiai įrodė, kad seno
vės Chaldėjoj ir Asirijoj tvir
tai tikėta, kad velniai apsėda 
žmones ir pagamina ligas. Pa
naši teorija tvirtai laikėsi ir 
Persijoj. Ir biblijoj, kuri yra 
sutrauka senovės tikėjimų vie
non knygon, gana aiškiai kal
bama apie panašius dalykus: 
Miariamo ir Uzijos raupai, Jo
bo šunvotės, Jehoramo disinte- 
rija, Jeroboaino nudžiovusi 
ranka, pavojinga Azos liga ir 
daug kitų atsitikimų priskaito-] 
ma arba rūstybei Dievo arba 
piktumui šėtono. Naujame įs
tatyme skaitome apie moterį 
“šėtono apsėstą,” apie išmeti
mą velnio, gydymą asmens, 
kurį “velnias nuolatos ugnini 
mesdavo” ir 11.
Pradžia mokslinės medicinos.

Nors, kaip sakėm, ir Graiki
joj žydėjo tikėjimas į stebuk
lus ir ligų gydymas stebuklais,! 
bet tenai 
bandymai 
mediciną, 
prieš Kristų, garsioje gadynėje 
Eschilo, Fidijaus, Periklio, 

Sokrato ir Platono, — žydėjo 
vienas galingas asmuo Hipokra
tas, kurį dabar vadiname me
dicinos tėvu. Jisai atsitraukė 
nuo įsigyvenusių tradicijų ir 
pradėjo kurti mokslinę medici
ną, paremtą žmogaus patirti
mi. Jo teorijomis dar ir, šian
dien galime tiktai pasigerėti.

Hipokrato mokslą paėmė 
Aleksandrijos mokykla, kuri 
medicinos mokslą dar toliaus 
pastūmėjo, ypatingai toki ge
nijai kaip Herofilas ir.Erasis- 
tratas. Jiedu pradėjo piaustyti 
mirusius žmones; jiedu ir jų
dviejų draugai sukure pradžią 
mddernąjai anatomijai, be ku-

be

atsirado pirmieji 
sukurti mokslinę 

Penki šimtai metų

rios negali būti mokslinės me
dicinos.

Krikščionybės dvejopa įtaka.
Paskui įsigaliojo 'krikščiony

be, kuri medicinos progrese -ėit- 
Icšė savo didelę rolę. Viena, 
krikščionybės platintojai iš
platino žmoniškumo geresnį 
•.upratimą. Pristeigė įvairių li
goninių, kuriuose ligoniai ge
rai ir rūpestingai prižiūrėta. ] 
Krikščionybė išplatino labda
rybės supratimą, šiuo .žvilgsniu 
;Tnai ligoniams pasitarnavo.

Krikščionybei palaikyti įsi
kūrė bažnyčia, kuri savo galy
bei palaikyti įsteigė teologiją. 
O toji teologija sukurta iš pir
miau viešpatavusių prietarų... 
teologijai pasidarė rimtas rei
kalas aiškinti, kad ligas pa
gamina arba Dievo rūstybė, ar- 
ja velnio nedorybė. Paskui te- 
dogija rūpestingai rinko viso
kios rųšies stebukdingus gydy
mas ir juos stengėsi teologiškai 
šaiškinti.

Kristaus mokslas skelbė lab- 
larybę, o teologija įvairius 
stebuklus. Ir tai nereiškia kie- 1 
no nors blogą valią. Reikia at-p*n8U daktarų, 
'irai pasakyti, 
zisi stebuklai 
’čai žmonių 
Turbut niekas jokių suktybių Itais stebuklingu budu pasisek- 
iaryti nenorėjo. Vėliaus tie pa- davo išgydyti, ypatingai viso- 
tyr. stebuklai padidinta, pato- ’<»<>» rųšies neurastenikai, t. y. 
bulinta — neretai sužinių me- p°ki žmonės, kurie neserga, bet 

L’agių. tiktai mano sergą. Juk ir musų
j .... . , laikuose atsiranda visokių kul-

kaip sukuriama stebuklai? tų h. visokių gydytojį vais.
Apie savo garsiuosius vyrus tų, be operacijų ir be peilio”: 

I visos tautos mėgsta visokių ne- -veiką išmogų jie dažnai pagy- 
butų daiktų priapsakoti. Kar- do, kaip pagydydavo viduram- 

Itais iš paprasto atsitikimo pa- žiniai stebukladariai.
daroma tikras stebuklas, iš . , gventi daiktai

pdatos vežimas pnskaldomas.
Paimkiifie šventą Praną Ksave- Senovėje visuose tikėjimuose 
rą, musų laikuose* pagarsėjusį buvo daugybė įvairių šventų 

Į-enovės stebukladarį. Jisai pat- daiktų, kuriais irgi visokios li- 
I sai parašė savo biograf iją 
kais, štai keli pavyzdžiai, 
veras rašo patsai apie tai, • 
io draugo ambasadoriaus 
nas įkritęs į upę, kaip amba
sadorius meldėsi ir paskui tar
nas šiaip taip išsigelbėjęs. čia 
jokio stebuklo nėra. Vėliaus 
Ksaverui tapus šventuoju, jo 
biografas jau kitaip tą patį 
nuotikį aprašo: esą Ksaveras 
meldėsi ir arklys su tarnu ste
buklingu budu tapo iš 
išimtas.

Ksaveras atkeliavo į 
ną ;i rado savo draugą 

| ;į. Jo draugas labai apsidžiau
gęs ij- pasveikęs. Čia patsai 
Ksaveras apie stebuklus ne
kalba. Paskui Ksaveras pa
krikštijęs sergančią moterį ii* 
jinai išgijusi. Žinoma, nežinia 
ar ji tikrai sirgo. Ir dar kele
tas kitų panašių atsitikimų ji
sai atpasakoja. Vienok apie ste
buklus jisai nieko nesako.

1622 m. Ksaveras padaryta 
šventuoju. Kardinolas Monte 
kalbėjo ceremonijose ir primi
ne dešimts stebuklų, kuriuos 
Ksaveras esą padaręs. Kardi
nolas kalbėjo, kad Ksaveras 
galėdavęs kalbėti visomis kal
bomis, prikeldavęs žmones iš 
numirusių, iš jūrių vandens 
stebuklingu budu išimdavęs 
druską, kad jo draugai ir se
kėjai galėtų atsiegerti; užsiun- 
tęs žemės drebėjimą ant vieno 
kaimelio, pašaukdavęs iš dan
gaus ugnį ir netikėlius sude
gindavęs; vėžys jam kryžių iš 
vandens išnešęs^ O patsai Ksa
veras ir jo pirmieji biografai 
tokių dalykų visai nežinojo.
čia nėra jokios prigavybės.
Kiekvienas religijos lyderis 

uasižymėjo stebuklų darymu— 
bent taip sako visi mitai ir pa
sakos. Tamsus žmonės, mato
mai, gerais norais tuos ste
buklus jiems suteikė; niekas, 
galima sakyti, apgaudinėti ne
norėjo. Visi stengėsi pasitar
nauti savo religijai ir garbin
gam žmogui, o pasitarnauti ki
taip nemokėjo. IŠ paprastų at
sitikimų, atpasakojant juos 
'tūkstančius kartų, susidarė 
gražus stebuklai. Kiekvienas 
truputį prideda, kiekvienas pa-

gražina. O tuose laikuose žino-Pv- Bernardas minykams liepė 
nes neturėjo jokio supratimo neimti jokių vaistų, bet apsir- 
apie gamtos įstatymus, nemo-pus melstis, nes, anot jo, klau- 
kėjo išaiškinti kitais budais, 
apart tikėjime įsigyvenusiais 
stebuklais. • Dvasiškiai novoms 
nenoroms turėdavo atsakyti 
įvairius klausimus — o jie ne
žinodami viską suvertė ant vel
nių arba dievų.

Stebuklai turėjo didelių 
užtarėjų.

O tų stebuklų tiek daug įre- 
korduota, kad nė ant jaučio 
odos nesurašysi. Bažnyčios is
torijoj jie užima didelę vietą, 
nors musų laikuose jau ir pa-|£°- T056 m. randame istorijoj 
tys dvasiškiai apie stebuklus

I nenori kalbėti.
šventas Augustinas, savo lai

ku buvo didelis žmogus, o ir ji
sai tikėjo į visokius niekus. .Ji
sai pasakoja apie kokius ten 
smuklininkus., {kurie mokėda

vę iš keleivių naminius igyvu- 
nus padaryti. Jisai kalba, kad 
gaidžių mėsa negali puti — ji
sai tai patsai matęs. Ir neste
bėtina, kad antrame šimtmety 
atsirado pagarsėjusių stebuk- 

kurie jau mo- 
kad pradžioje! kč j o ir turto susikrauti. Visam 

atsirado tiktai pasauly stebuklų buvo begalės, 
prietaringumui. Ir reikia pripažinti, kad kar-

rimas medicinos patarimų prie
šinasi dieviškom tiesom.

Dvasiškių medicina
Iš šilų tikėjimų susidarė ga

lingoji dvasiškių medicina, 
Kuri ilgus amžius savo rankose 
turėjo gydymo monopolį. Dva
siškiai, žinoma, tuo budu daug 
turtų sutraukė į klioštorius ir 
kitas šventas vietas. Kiekviena 
katedra, kiekviena bažnyčia 
tapo savo rųšies kliniką, ku
rion rinkdavosi ligoniai. Ypa
tingai relikvijos labai pabran-

aprašymą apie tai, kaip francy 
| valdonas ir archivyskupas ne
galėjo pasidalinti relikvijomis 

iš tų relikvijų buvo daroma 
dideli pinigai. Vokietijos impe
ratorius viemi laiku reikalavo 
švento Gregoro rankos už lei
dimą įsteigti prekyvietę — ji
sai, be abejonės, žinojo, kad iš 
tos relikvijos galima gerai pa- 
: naudoti. Visuose gilesniuose 
miestuose relikvijų savininkai 
pralobo nesvietiškai, štai ko
de! visi relikvijų savininkai ne
norėjo medicinos, kuri mažino 
relikvijų kainas-

Krikščionių bažnyčia prieši
nosi lavonų piaustymui. Buvo 
sakoma, kad didelis nusidėji
mas pjaustyti lavoną. Taip pat 
skelbta ir Egįpte, kur balza- 
muotojai buvo skaitomi burti
ninkais. Graikijoj ir Ryme ran
dame pasibjaurėjimą lavonų 
piaiistynm. Matomai šitos teo
rijos perėjo į krikščionių baž
nyčią. Krikščionys skelbė, kad 
kūne gyvena šventoji dvasia—j 
o šventos dvasios namus nega-| 
Įima darkyti. Tertulianas ana- 
tomistą Herofilių vadino mė
sininku. Buvo tikėta, kad kū
nui iš numirusių prisikėlus bu
tų labai nesmagu, jei anato- 
mistas jam butų ranką ar ko
ją nuplovęs arba žarnas iš
ėmęs. Buvo sakoma, kad gal
būt supiaustytaš 'kūnas nega
lėtų kaip teikiant iš numirusių 
prisikelti. '

(Bus daugiau)

Automobiliuje.
] Merga kaip pradės žliumbt, 
kad net jos pečiai kruta.

j — Kas tau, Brigytute? — ta
rė Dizmas. — Neverk! Didelis 
čia daiktas.

i — Vaje, vaje! — tarė merga.
— Tu man tokią gėdą pada
rei !

| — Aš sakiau teisybę! — ta
rė Dizmas. — Jis norėjo, kad aš 
sakyčiau, kad mane Dievas su
tvėrė. To jis iš manęs nesu
lauks.

— Ar tai ne Dievas žmogų 
sutvėrė? — klausė Brigyta.

— Ne! — atsakė Dizmas. — 
žmogus išsivystė iš beždžio
nės.

— O beždžionė iš ko?
— Iš varlės.
— O varlė iš ko?
— Iš slieko.
— O sliekas iš ko?
— Slieką išlijo.
Dabar merga užsičiaupė

šluostė apdžiūvusias ašaras nuo 
veido. Ji žiurėjo, žiurėjo į ąžuo
lą ir

ir

šliburis.

las?

(Feljetonėlis)

tarė:
A iš - ko išsivystė ažuo-

Iš dilgeles — atsakė Diz
mas.

laiš- 
Ksa- 
kaip 
tar-

vandens

Lisabo- 
sergan-

gos gydyta. Dar ir musų lai
kuose žmonės dažnai perka vi
sokius šventus daiktus, kad ap
sisaugojus nuo ligų arba kad 
sergantį pagydžius. Ypatingai 
daug stebuklų pripasakota apie 
šventus vandenis ir relikvijas. 
Tai yra liekana senesnių tikė
jimų. Kaip egiptiečiai, asirie- 
čiai, chinai ir kiti šventais 
daiktais ligas gydydavo — taip 
pat darė ir dar tebedaro krikš
čionys savais šventais daiktais.

šventi Cirilas, Anibrazas ir 
Augustinas ir kiti žymus baž
nyčios tėvai aiškiai pritarė re
likvijomis gydymui, šv. Amb- 
razas pareiškė, kad medicina 
priešinga tikėjimui, kad tikė
jimas gali visus išgydyti. Iš
vystyta gydymas relikvijomis, 
nuo kurio dar ir musų laikų 
bažnyčios )n)dlabaš) įnori aitsisa- 
kyti.. .

Medicinos progresas 
sustabdyta.

Aiškus daiktas, kad šitokia 
padėtis jabai pekenkė medici
nai. Garsioji Aleksandrijos mo
kykla greitu laiku neteko savo 
mokslingumo. Panaikinta vi- 
*oni tyrinėjimai, uždrausta la
vonų piaustymas ir įvesta gy
dymas relikvijomis bei maldo
mis. Hipokrato pastangos su
naikinta. Medicinos mokslas o •
gavo didžiausią smūgį, nuo ku
rio vos nesenai atsigavo.
Tikėjimas į velnius mediciną 

smarkiai nukamavo.
Mediciną daugiausia nuka

mavo tikėjimas, kad ligas pa
gimdo piktos dvasios, šita teo
rija gimė Egipte, Asirijoj ir 
Persijoj ir perėjo į bibliją. Pir
mųjų krikščionių vadai aiškiai 
sakė, kad ligas pagimdo vel
niai. Bažnyčios tėvai šitą teo
riją dar sustiprino kiek galė
dami. Origenas 
pagamina badą, 
oro sugadinimą 
Augustinas dar
krikščionių ligos pareina nuo 
tų velnių.” Tertulianas skelbė, 
kad pikta dvasia nuolatos seka 
kiekvieną žmogų. Nazianzo 
Gregoras skelbė, kad velniai 
pagamina visus kunoj sopulius.

Fetišizmo pavyzdžiai.
šitokio fetišizmo pavyzdžių 

galima rasti šiandien Kolone. 
Katedroje padarytas tam tikras 
altorius, kuriame padėta trys 
makaulės Trijų Karalių, šitos 
makaulės savo laiku katedrai 
davė didelių pelnų. Vienok fe
nais butą ir konkurencijos. Var
go prispausti dvasiškiai pradėjo 
kasinėti (arba galbūt liepė ki
tiems kasti) kapines ir surado 
kaulus kito šventojo. Kitoj 
bažnyčioj randame kaulus šv. 
Uršulės ir jos draugių kanki
nių už tikėjimą. Niekas nepai
sė, kad anatomai vėliaus sura
do tuos kaulus esant vyrų kau
lais: kam galvoj, kieno tie kau
lai, kad tik stebuklus daro.

Prof; Buckland surado, kad 
šv. Rozalijos relikvijos Paler
me, kurios tiek daug ligų išgy
džiusios, yra ožkos kaulai... 
Tai, žinoma, nesvarbu. Ir dėl
to tos relikvijos savo vertės 
nenustojo.

I 1471 m. papa Paulius II pa
šventino savo rųšies agnosėlius 
ir atidavė tikintiems kaipo 
geriausius vaistus nuo ligų. Ži
noma, tuos agnosėlius tiktai 
bažnyčia galėjo dirbti — kitaip 
jokio pelno nebūtų. 1517 m. 
papa (Leonas X išleido (sako
ma, už pinigus) kryželį, ant 
kurio buvo parašas, kad “ap
saugoja nuo epilepsijos, apop
leksijos ir ūmios mirties.”

I

Agnosėliai madoje.
I

Aiškūs dalykas, kad bažny
čios autoritetų užgirti šventi 
laiktai labai prasiplatino vi
sur. Pridirbta visokių agnosė- 
lių, kryželių, škaplierių ir kitų 
Šventų daiktų — ir visais ši
tais daiktais gydyta ligos. Dar 
musų laikuose tamsus žmonės 
turi įvairių relikvijų — dakta
rai dažnai mato juos prie ligo
nio. Dar ir musų laikuose kar
tais bandoma daiktais ligas gy
dyti, nors dvasiškiai jau atvi
rai taip daryti neliepia.

vežime vieta kalbėt

atrodo pasity-

vi-

to-

atsakė mer-

“velniaisakė
nevaisingumą, 

ir ligas.” šv. 
aiškiau: “visos

Medicina mažina dvasiškių 
pajamas.

Butų kvailas daiktas kaltin
ti dvasiškius už stabdymą me
dicinos mokslo progreso. Jų 
kova dėl būvio to reikalavo: 
juk agnosėliai ir relikvijos, 
kaip matėm, dvasiškiams daug 
pelno duodavo — tai kaipgi 
ims ir geruoju atsižadės pelnin
go pajamų šaltinio ir atiduos 
daktarams. Dvasiškiai laikė 
savo rankose gydymą ligų re
likvijomis ir maldomis kiek 
galėjo. Jie tai darė ne dėlto, 
kad jiems medicinos mokslas 
baisus, bet dėl to, kad iš relik
vijų jie gerą tani darydavę

Dizmas ir paseno benorėda
mas apsivesti. Kaune “už tabo
kos puslapį — gauna mergų 
puskapį”, o čia, Amerikoje, jos 
neprieinamos. Dar apsukrus 
šiaip taip gauna, o tokis, kaip 
Dizmas, tai ir turi mirt senber
niu.

Bet ir jis susigriebė.
Nusipirko automobilių ir pri

sijaukino Brigytą pasivažinė
ti.

— žinai ką, Brigyta? — tarė 
sykį Dizmas. — Apsiveskime 
mudu.

— Vaje! — nustebo ji. — Ar 
tai čia
apie apsivedimą?

Tie žodžiai, tarsi, skaudus 
kūjis palietė Dizmo kaktą.

—*• Kodėl ? jis atsiliepė. —- 
Lyg tai nevistiek.

— Ne — ji atsakė. — Tokio
je vietoje apie tokį svarbų da
lyką šnekėt 
čiojimas.

— Brigytyte, Brigytėle! Pa
sakyk gi, kokioje mes vietoje 
apie tai galėtume sušnekėti?

— Namie — ji atsakė.
Dizmo širdis ir džiaugsmo 

kunkuliais pradėjo verstis.-
Namie.
Ir čia Brigyta jam tarė:
— Neškim ant užsakų.
— Vaje! — sušuko Dizmas.

— Reiškia tamsta su tais užsa
kais, tai velniava.

— Tai kaip? — pastatė akis 
merga.

— Civiliškai! — pasakė Diz- 
mas.

— Ne, —‘atrėmė ji. — 
nesutiksiu! Paskui iš manęs 
sos juoksis.

— Aha! — tarė Dizmas. 
Reiškia tamsta — mes tik
dėl turime eit pas kunigą, kad 
nesijuoktų.

— žinoma 
ga.

— Aha! — atsiduso Dizmas.
— Tai, reiškia tamsta, tuo

jau?
— Galime! — atsakė Brigy

ta. •
Sėdo į automobilių ir dui pas 

kunigą. Sveikinant mergą. Šna- 
kšt, pabučiavo kunigui į ranką. 
Kunigas ir Dizmui neša ranką 
prie nosies, bet jis paspaudė že
myn ir pakratė.

Susėdo. 1
— O poterius, jaunikis, ar 

moki? — į Brigytą žiūrėdamas 
pasakė kunigas.

— Moku! — atsiliepė Diz
mas.

— O kas tave sutvėrė? — 
klausė kunigas.

— Reiškia tamsta — iš bež
džionės išsivyščiau;

—šitaip?! — nustebo kuni
gas. — Veskis jį namo. Kai iš
mokinsi poterius, galėsite at
eit.

Dizmas ant kėdės tebesėdė
damas užsidėjo kepurę. Išeida
mas su kunigu nė neatsisveiki
no*

— Gerai — tarė Brigyta. — 
O iš ko išsivystė rugys ?

— Iš smilgos — atsakė 
mas.

Vėl Brigyta nutilo.
Gi Dizmas paleido automobi

lių ir pradėjo važiuoti. Jiedu va
žiavo per girią. Merga žiurėjo 

į medžius ir ant galo tarė:
— O iš ko išsivystė eglė? 1
— Iš usnies — jis atsakė.
— Aha! — tarė Brigyta. — 

Tai tu išmintingas, kad taip vis
ką žinai—.

— Matai! — sušuko Dizmas.
— Ir tu dar nenori tikėt už ma
nęs!

— Dizmyti! Na, lyg aš sakiau 
kam, kad nenoriu?

Dabar Brigyta padėjo Diz- 
mui ant peties galvą ir šiame 
momente turėjo įvykti ugninis

Diz-

bučkis, bet kad Dizmas dar ne
išsivystė iš kelmo, tai tas taip 
praėjo.

Laikas bėgo.
Dizmas neturėjo ramybės ir 

dar sykį apsilankęs pas Brigy- 
tą kalbino nešt ant užsakų.

— Vaje! — sušuko merga.
— Bet jei ir vėl tu man sarma
tą padarysi? Mane net šiurpas 
krečia!

— xNc, Brigytyte, Brigytėle, 
ne!

— Dizmyti! — tarė ji. — 
Nors tu žinai, apie visokius iš
sivystymus, bet meluok tam pa
kvaišėliui kunigui. Sakyk, kad' 
Dievas sutvėrė.

— Gerai — atsakė jis. — 
Jau dabar tai sakysiu.

Sėdo į automobilių ir vėl dui 
pas kunigą.

— Na — tarė kunigas. — Ar 
jau išmokinai jį poterius?

— Jau — atsakė merga.
Kunigas apsisuko kedėje ir 

perleidęs akims Dizmą nuo gal
vos iki kojų, tarė:

— Tai jau žinai, kas tave su
tverė ?

— Taip — atsakė Dizmas.
— O kas?
— Iš beždžionės — vėl atsa

kė Dizmas.
Brigyta net pajuodo iš piktu

mo. Ji per duris, Dizmas pas
kui. Jis paėmęs už rankos norė
jo įvest į automobilių, bet ji 
brūkšt, ištraukė ranką ir nuėjo 
sau.

TAI NIEKIS.

Į armianą barzdaskutį atėjo 
žmogus skustis. Armianas pa
sodino jį į krėslą ir spjaudamas 
į saują ėmė muilyti jo veidą.

—Bala žino, į ką tai panašu! 
Aš neleisiu, kad...— protestavo 
žmogus.

—Nurimk, nurimk, mano 
brangusai! Jums ir taip mes 
išėmimą darome: kitiems tiesiai 
į veidą spjauname, — ramino 
barzdaskutis.

$495.00 Nupirksite Vis<! Materjjol^ $495.00
GERUMAS GARANTUOTAS

dėl išsirinkimo 18kitų( mierų
1 

nurodymai

Del šito gražaus 3 kambarių medinio bungalow 
Miera 18 pėdų platumo, 22 pėdos ilgumo18 ... . ......

Blue print planai, 
, vienu orderiu.

Neužmirškite, mes . , _____
Jus gausite visą lumberį, postus, Millwork, Langus su stiklais, Išlaukines 
ir vidurines duris, Vidurinius trimingus, Grindis, Sheet plasterj, Shingles 
dėl stogo, Vinis, Spynas ir malevą dėl vidaus ir lauko pusės.

Mes dąstatome dykai bile kur Chicagoje arba priemiesty.
Jei jus negalite užmokėti visus pinigus ir turėti savo lotą, mes pada

lysime su jumis specialę sutartį. Atminkite, kad jus nieko negalite nu- 
Sirkti su rehdų kvitelėmis- ir jus galite sutaupyti pinigų dėl mokėjimo 

rangių rendų. Pasimatykit su mumis tuojau. Pirkite tiesiai iš dirbtuvės.

DOUGLAS PRODUCTS CO.
Išdirbėjai augštos rųšies lentų ir medžio materijolo 

2510-16 Archer A v., netoli Halsted St., Tel. Victory 6545

ir materijolo surašąs dykai su kiek-

suteikiame viską išskirant Masonary materijolą.

AR JUS SERGATE?

j.ųs gydėtes nuo savo senų ligų ? Kiekvienas žmogus turi Žinoti pa
dėjimą savo sveikatos.

PASITARKITE SU PASEKMINGU CHICAGOS SPECIALISTU
Nėra tokios ligos ar nesmagumų, kad musų specialiastai daktarai 

nebūtų apsipažinę su ja. Kaipo specialistai, mes gydome greičiausiai, 
saugiausiai ir tikrąi. Mes pagydysime jumis prašalindami priežastis 
ligos. Musų kainos yra vidutinės ir visi patarimai dykai.

EUROPINĖS GYDUOLĖS
Blood serum suteikiamos dykai. Vienas serum pagelbsti vi

suose atsitikimuose. Ateikite ir pasikalbėkite su specialistu. Krau
jo ir šlapumo egzanvinacija tiktai $1.00.

ILLINOIS BLOOD SERUM LABORATORIES
Room 1113 Capitol Building

(Pirmiau vadinosi Masonic Temple) 
159 N. State St.

Valandos nuo 10 ryto iki 7 vakare. Nedėlioj nuo 1(1 iki 1 po pu tų.
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Mariampolės gimnazi
ja įsigijo gražią vietą..

Lietuvos darbininkai
Lietuvoje yra 532 pramonės 

įstaigos, kuriose dirba 11,190 
darbininkų. Dvarų gi yra 2,379, 
kuriuose dirba 15,651 'ardinar- 
ninkai, 9,801 padieniai darbinin
kai, 1,464 liuosininkai. Viso dva
ruose ir pramonės įstaigose dir
ba 39,846 darbininkai.

Daugiausia dvarų yra Pane
vėžio ir Raseinių apskričiuose, 
o pramonės įstaigų — Kaune ir 
Panevėžy.

Socialdemokratai 
veikia.

Lietuvos Socialdemokratų par
tija vis labiau išplėtoja savo 
veikimą po visą Lietuvą. Kuria
si naujos kuopos, prie esančių 
kuopų steigiami knygynai, vei
kliai dalyvaujama savyvaldybių 
rinkimuose ir pastaruoju laiku, 
bedarbei didėjant, pradedama 
rūpintis bedarbiais.

Kaune, socialdemokratų ini
ciatyva, susitvėrė bedarbių šel
pimo komitetas, kuris regis
truos bedarbius Kaune ir šelps 
juos sulig savo išgalės. Parupi- 
riimui lėšų bus daromos rinklia
vos, rengiami koncertai ir vaka
rai, irt.t ’

Vas. 25 d. įvyko Kauno so
cialdemokratų organizacijų kon
ferencija, kurioj svarstyta pri
sirengimas prie savyvaldybių 
rinkimo ir bedarbių šelpimas. 
Organizacijos darbas Kaune ple
čiasi. Atgaivinta kuopą Alekso
te, užmegsti ryšiai su kitomis 
organizacijomis, o ir skaičius na
rių visose organizacijose didė
ja. <•

Biržuose kuopa nuolatos au
ga ir tariasi apie steigimą kur
sų suaugusiems.

Skuode buvo surengtas viešas 
susirinkimas; kalbėjo d. Bieli
nis.

Tryškiuose, Gudžiūnuose* Tir
kšliuose ir visur kitur kuopos 
auga ir uoliai veikia.

Palangos kuopa surengė vie
šą susirinkimą ir suorganizavo 
kuopą Būtingėj. x ~ ,

Tai tik vienos savaitės žinios, 
neliečiant abelno partijos veiki
mo. * . i £ 11:

— 420 klausytojų, iŠ kurių 182 
lietuviai ir 180 žydų, teisių fak. 
iš 365 klausytojų lietuvių yra 
232, žydų 61; gamtos mat. iš 
158 kl. lietuvių yra 92, žydų 35, 
technikos — iš 152 kf. lietuvių 
84, žydų 47, humanitariniame
— iš 145 kl. lietuvių 99, žydų 
19; teol. fil. — i$ 138 'kl. lietu
vių 137, lenkų 1. Baigusių uni
versitetą yra 1 teisių fak. 7 me
dicinos (dar lieka ekzamenai), 
teol. fak. yra 4 baigiantieji stu
dentai, teisių baigiantieji yra 25 
stud., ir šį pavasarį baigia klau
syt kursą matemat. fizikos 
grupė.

Manoma padidinti universite
to rūmai, pristatant trečiąjį 
aukštą, laukiama tik kreditų pa
skyrimo. < v <

šešis kartus daugiau 
mokyklų Lietuvoj.

Prieš karų visame dabartinia
me Lietuvos plote buvo 300 pra
dedamųjų mokyklų. Dabargi ta
me pat plote randasi 1,878 pra
dedamosios mokyklos.

Derliuj Lietuvoj.

Vakarai

Lietuvos Universitetas
Kauno universitetas vasario

16 d. šventė antras savo veiki
mo sukaktuves. Universitete 
yra 6 fakultetai: teologijos-filo
sofijos, humanitarinio, teisių, 
matematikos gamtos, medici
nos, technikos. Dėstytojų viso 
labo yra 110, iš jų ordinarinių 
profesorių 35, ekst. ord. 28. Jau
nesniojo mokslo personalo iš vi
so yra 67 asm. Teologijos filo
sofijos fakultetas turi ‘5 ord>, 
10 ekst. ord. profesorių, 7 doc. 
ir vyresn. ped. personalo asme
nų, viso labo 22 dėstytojų. Hu
manitarinis 
ord. prof., 2
17 vyr. ped. 
bo 21 mok. 
matematikos
mok. per., iš jų 7 ord. profeso
riai; technikos fakultetas turi 
17 mok. pers'., iš jų 4 ord., 4 
ekst. ord. prof. Šiais 1924 me
tais pedagogų personalias uni
versitete padidėjo 28 asmeni
mis: teol. fil. fak. 6, technikos 
— 7, gamtos matėm
dicinos — 2, teisių — 2, huma
nitarinis — 4.

Laikinai svetimomis kalbo
mis dėsto: h u man. fak. 2 prof. 
rusų ir 3 vokiečių kalbomis, tei
sių f-te 1 vok. ir 2 rusų kalba, 
gamtos matemat. 2 vokiečių ir 
2 rusų kalba, technikos f-te 4 
prof. dėsto rusų kalba.

Studentų 1924 metais įregis- 
. truota 1189 asm., laisvų klau
sytojų 1^4, višo labo 1373, iš jų 
819 lietuvių, 342 žydų, 9 'lenkai, 
12 rusų, 4 vokiečiai ir po 1 — 
latvių, ukrainų, čekų. Daugiau
sia esama medicinos fakultete

fakultetas turi 7 
eks. ord., 12 doc., 
personalo, viso la- 
personalo, gamtos 
yiso labo — *9

žiemai esant, kada jaunimas 
yra liuosesnis, visoj Lietuvoj — 
miestuose, miesteliuose ir net 
kaimuose nuolatos yra rengiami 
vakarėliai su vaidinimais ir vi
sokiais pamarginimais.

Kiek tų vakarėlių rengiama 
galima suprasti ir iš to, kad 
“Šiaulių Naujienose” viename 
tik numeryje telpa korespon
dencijos apie devynius vakarus 
Šiaulių apielinkėj, neskaitant pa
čių Šiaulių.

Pavarkačiunuose kovo 2 d., 
liaud. mokytoja Br. Navirau- 
skaitė surengė vakarėlį. Buvo 
vaidinama “Trys Mylimos.”

Viekšniuose kovo 3 d., viduri
nioji mokykla surengė vakarėlį 
su dainomis, monologais, bale
tu.

Ten pat kovo 2 d., “pavasar- 
ninkai” statė “Genovaitę” — ir 
pastatė silpnai.

Voveriškiuose kovo 4 d., liaud. 
mokytoja Vargoąaitė surengė 
vakarėlį. Buvo vaidinama “Kvai
las Siuvėjas”, ztaipjau buvo dai
nų. Vaidinta blogai, tvarkos ne
buvo, rūpintųsi vien bizniu.

Kaikuriuosė *pradžios moky
klose kovo 2 d., buvo du vaka
rėliai — “spinduliečių” ir “pa- 
vasarninkų.” Pastarieji vaidino 
“Aš numiriau.”

Šeduvoj kovo 2 d., progimna
zijos salėj inteligentų būrelis 
vaidino “Ponios ir Usarai.” 
X Gruzdžiuose kovo 2 d., “Kan
klių” Dr-ja rengė koncertą,, da
lyvaujant gerai išlavintam kari
niam dūdų orkestrui.

Jonyšky kovo 4 d., buvo vi
duriniosios mokyklos vakaras. 
Buvo vaidinta “Piršlybos”, taip
jau buvo dainų ir gimnasti
ka.

Veik tuo pačiu laiku Šiauliuo
se lankėsi iš Kauno “Vilkola
kis,” kuris davė kelis vakarus. 
Mokiniai irgi prieš gavėnią bu
vo surengę kelis vakarėlius.

Vakarėliai duoda progos jau
nimui smagiai ir dorai pasilinks
mint ir tuo jie neša didelę nau
dą, nes auklėja grožio pajauti
mą ir pratina prie blaivių pasi
linksminimų, kas yra Lietuvoj 
labai reikalinga, nes girtavimas 
Lietuvoj yra labai didelis.

Areštavo redaktorių
Kaune tapo areštuotas “Mu- 

sų Minties” redaktorius Vincas 
Daudzvardas už neužsimok ėji
mų karo komendanto uždėtos 

’5,000 litų pabaudos.
V. Daudzvardas tapo pasodin- 

ftas kalėjiman trims mėnesiams.

Surinktomis žiniomis, pernai, 
1923 m., ant kiekvieno hektaro 
žemės (imant 1 hekt. kiekvie
nam vaisiui), vidutiniai užaugo 
javų: žieminių rugių 20,8 cnt., 
žieminių kviečių 20,1, pavasari
nių kviečių 18, mielių 15,8, avi
žų 20, žirnių 18, vikų 18,4, li
nų semenų 10,3, linų 11,6, bul
vių 228, rugių šiaudų 48,7, žie
minių kviečių šiaudų 44,9, pa
vasarinių kviečių šiaudų 39,3, 
avižų šiaudų 36,6, miežių šiau
dų 39,8, žirnių šiaudų 36,6, vi- 
kų šiaudų 31,6, dobilų 63,5, lau
kų, šieno 40,8, pievų "šieno 25,3 
centnerių?

I ' ■ ' X

Saužudystės Kaune.

Pernai Kaune buvo' viso 23 
saužudystės — nusižudė 16 vy
rų ir 7 moterys. Iš jų 6 nusišo
vė, 14 nusinuodijo, 2 prisigir- 
dė ir 1 puolė po traukiniu. Sau- 
žudystę papildė 8 dėl nelaimin
gos meilės, 11 dėl netikusių gy
venimo sąlygų, 2 pabėgėliai iš 
Rusijos ir 1 — priežasties 
išaiškinta. '

Nauja gimnazija.

ne

ap-širvintuose, Ukmergės 
skr., šiemet atidaryta valdiška 
gimnaziją. Tuo tarpu tėra tik 
I ir II klesos. šis kraštas yra 
labai tamsus ir sulenkėjęs.

Gaisrai Lietuvoje. ,
i < F’-

Ąpdraudos Draugiją “Lietu-* 
va” nuo liepos 1 d., iki gruodžio 
31 d., 1923 m.jį gavo žinių apie 
280 gaisrų. Statistikomis, kiek
viename apskrity buvo 28 gaisr 
rai ir kasdien Lietuvoj degda
vo ku’r-nors namas.

Pašto įstaigos Lietuvoj.

Pašto, telegrafo ir telefono 
įstaigų 1924 m. Lietuvoj vei
kia 142, viena centralinė tele
fonų įstaiga ir 68 agentūros.

Klaipėdos krašte veikia 10 
pašto, telegrafo ' ir telefonų 
įstaigų ir 54 agentūros.

Kiekvienam Lietuvos gyven
tojui tenka per metus 17 
tų ir 13 išsiųstų laiškų.

Ligoninės.

gau-

35.

Kooperacijų prekyba.

Ben-
1923

Ligoninių Lietuvoj veikia 
Iš jų 23 užlaiko savy valdybės, 
3 valdžią, 5 žydų bendruome
nės, 3 pašalimai asmenys ir 1 
Lietuvos Raudonasis Kryžius.

Išlaikė 22 mėn. kalėjime -— 
tada išteisino.

7, me-

Sedoj vas. 15 d, buvo nagri
nėjama šešių Sediškių, kaltina
mų priešvalstybiniu veikimu, 
byla. Juos visus suimta birže
lio 20 d., 1921 ir po to per 22 
mėnesius laikyta koncentraci
jos stovykloj ir Kauno kalėji
me, o 
žiūra, 
sinti.

paskui po milicijos prie- 
Dabar jie visi tapo ištei-

šalps bedarbius.

Kaune, socialdemokratų ini
ciatyva, iš įvairių darbininkų 
organizacijų, susidarė Bedarbių

Mariampolės Reale Gimnazi
ja, vienatinė laisva gimnazija 
Suvalkijoje, nusipirko gražiau
sią piečių visoj Mariampolėj, už 
kurį užmokėjo $3,000, kurių Ba
lį sudėjo aukomis amerikiečiai. 
Ant to pleciaus bus statomi nau
ji tos Gimnazijos rūmai.

Klerikalai dėjo pastangų pa
kenkti tam pirkimui, bet jiems 
nepasisekė. •

Lietuvos Kooperacijos 
drovių Sąjungos skyriai 
m. pardavė prekių:

Vilkaviškio skyrius už ,402,- 
192 litų 76 centus; Kėdainių 
skyrius už 405,525 lt. 20c.; Uk
mergės — 737,069 lt. 49c.; Ro
kiškio — 486,^88 lt. 62c.; Pane
vėžio — 510,381 lt. 58c.; Cen- 
tralinis sandelis jt- 1,180,672 lt. 
89c. Bendrai už 3,722,830 lt., 
39c.

Bet toli ne visos kooperaci
jos ii’ ne visas prekes pirko sa
vo sandeliuose.

Naujų mokesčių Kaune 
projektas.

Kauno miesto biudžetas šiems 
metams numato 4 mil. lt. išlai
dų ir 3,200,000 pajamų. Defici
tui padengti miesto valdyba ieš
ko naujų pajamų šaltinių. Jau 
sugalvota nuo kiekvieno svetim
šalio, atvykstančio- Kaunan, im
ti po 10 litu metams (išskyrus 
diplomatinį korpusų), iš kitur 
atvykstančių piliečių ne tarny
bos ir ne valstybės reikalais im
ti metams 5 'litus. Visi pilname
čiai Kauno piliečiai, išskyrus 
Valstybės Prezidentų, karius ir 
diplom. korpuso bendradarbius, 
mokės po 3 litus metams. - ♦ *

Lietuva sparčiai budavojasi.

Naujų trobesių 1923 metais 
pastatyta: 12 šventyklų, 155 
pramonės ir 88 viešojo naudoji
mosi trobesiai, 1440 gyvenamų
jų namų ir 1097 negyvenamie
ji trobesiai miestuose ir mieste
liuose. Kaimuose apie 13736 gy
venamieji ir apie 4677 negyve
namieji trobesiai ir 4722 til
tai.

Lietuvos prekybos įstaigos,

Prekybos įstaigų iki vasario 
1 d. veikė 457 vartotojų b-vės 
ir pieninės, 157 lietuvių, 79 žy
dų ir 13 bankų smulkaus kredi
to, 12 savitarpio kredito, 8 akc. 
bankai, 3 bankų namai, 121 ban
kų kontorų, 92 akc. b-vės, 64 
pasitikę b-vės ir 78 užsienių b- 
vės. Nuo .1919 metų užsidarė : 
17 žydų smulk. kredito d-jos, 8 
lietuvių, 35 akc. b-vės, 12 ban
kų kontorų, 4 pasitik, b-vės ir 
5 užsienio draugijos.

Pragyvenimas Lietuvoj bran
gesnis negu prieš karų.

Centr. Statistikos' Biuro žinio
mis prieš karų vienanl žmogui 
pragyventi reikėję 89 lt. 98c., o 
1924 m. sausio mėn. 100 lt. 39c.; 
šeimai iš dviejų asmenų prięš 
karų 147 lt. 66c., o dabar 167 lt. 
30c.; šeimai iš 5 žmonių prieš 
karų 226 lt. 68 sc., dabar 259 lt. 
49 cent.

Nauji gelžkeliai.

Lietuvoje sumanytą statyti 
du nauju gelžkeliuf Amaliai- 
Telšiai-Kretinga ir Ruda^šakiai 
-Jurburkas-Tauragė, Pirmosios 
gelž'kelio 'linijos darbai prasidės 
šįmet. Gelžkelio ilgis virš 100 
kilometrų ir apsieis 51 milio- 
nas litų. Medžiaga gelžkeliams 
bus gauta Angluose, jos reikės 
abiem gelžkeliam už 50 milionų 
litų. Lėšos darbąms teks: ieško
ti krašte. j t

Gelžkelio Amaliai-Kretinga 
statybą žymiai kliudys Minijos 
upės (apie Karteną), kur
reikalinga statyti dideli til
tai. <) f > i ? . i <

Nauji laikraščiai Klaipėdoj.

Nuo kovo 1 d., Klaipėdoje 
pradėjo eiti šaulių savaitraštis 
‘‘Klaipėdos Sargas” (gotiko rai
dėmis) .

Greitu laiku Šilutėj pradėsiąs 
eiti vokiečių kalba laikraštis, 
kuris stengsis suartinti vokie
čius su lietuviais.

Leis metalinius pinigus.

Finansų ministerija jau pa
ruošusi projektą vieton smulkių 
popierinių pinigų išleisti meta
linius. Smulkus centiniai pini
gai butų cupro-aliuminijo, nuo 1 
iki 10 litų — sidabro ir 
iki 50 litų — aukso.

Emigrantai.

Emigrantai, kurie keliauja iš 
Lietuvos Kanadon, Afrįkon, 
Amerikon sudaro 50 nuoš. visų 
Lietuvos keliauninkų; kiti 50 
nuoš. — tai keleiviai, kurie va
žiuoja prekybos ir sveikatos pa
taisymo reikalais. Per vasario 
mėn. jiems išduota 989 naujų 
pasų; prailginta 411 ir vizų iš
duota 254; viso labo gauta už 
tai 90,561 litas.

M
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Nuteisė už kyšių ėmimą.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

nuo

nuo

Peštynes Kauno bažnyčiose.'

bus

nuo 25

JUSI! TAKSA!
/X

— Laike Vasario 16 d. iškil
mių Kaune lankėsi trys Latvi
jos seimo atstovai, Kalniu, Tra- 
son rr Goltman.

— Ukmergėj vakaruškose 
girtas Banickis perdūrė peilfiu 
Benetą. Pastarasis mirė, o Ba
nickis atsidūrė Ukmergės kalė
jime.

Dideli pavasariniąi potviniai 
Lietuvoj.

j

CHICAGO
'A-

Lietuvos, produktu eks
portas padidėjo.

Kiaušinių iš Lietuvos išvež
ta 1922 m. 100,800,000 št., o 
1923 m. išvežta 86 mil.; reiškia 
sumažėjo apie 15 mil.; gi gyvu-1 
lių 1922 m. išvežta 2000 št., o 
1923 m. jau 39100 št. Labai pa
didėjo jayų išvežimas: 1922 m. 
14.600 tonų, o 1923 m. 30.800 
tonų; linų semenų 1922 m. 8.- 
600 tonų, o 1923 m. 18.900 to
nų; taip pat linų pluošto 1922 
m. išvežta 4.600 tonų, o 1923 m. 
7.700 tonų.

Kauno ajpygardojs teismas 
Panevėžy nuteisė už kyšių ėmi
mą buvusį Panevėžio stoties 
viršininką Justiną Jankūną 2 
metams katorgos, ir jo pagel- 
bininkus Vincą Ostrauską 2 
metams 6 mėn. katorgos ir Vin
cą Kurliauską pusantrų metų 
katorgos, susiaurinant teises. 
Jie ėmę kyšius už išduodamus 
vagonus.

šelpimo Komitetas, kuris regis-Aliejaus taupimo taryba, kurią paskyrė prezidentas Coolidge. Tarybon įeina admirolas llilary 
truos bedarbius ir juos, kiekJones, laivyno sekretoriaus pagiibininkas pulk. Theodore Roosevelt ir geologinio biuro direkto- 
galės, šelps, nes Lietuvoj bėdar-rius George Otis Smith. Jų pareiga busi ištirti aliejaus padėtį ir paruošti pienus išlaikymui nuo- 
biais niekas nesirūpina. latinio rezervo šalies aliejaus laukų.

* n u .. '

Telegrafiniais pranešimais, 
Lietuvoj yra didelių pavasarinių 
potvynių.

Mariampolės miestas dalinai 
užlietas ir labai nukentėjo 
šešupėš išsiliejimo.

Kaunas irgi yra pavojuj 
Nemuno išsiliejimo.

Kauno miesto ir Apskrities 
Karo Komendanto nutarimu už 
vasario mėn. nubausti piliečiai, 
3 po 30 litų, 57 — 50 litų, 35 
_ 75 litų, 4 — 150 'litų, 7 — 
20011., 1 — 150 litais, 1 — 300 
litų ir 1 — 1000 litų. Iš viso nu

bausti 145 asm. sumoj 12,215 
litų. ' t

Jau nuo tūlo laiko Kaune, 
svarbiausia Karmalitų ir. Trejy
bės bažnyčiose eina tarp lenkų 
ir lietuvių smarkios peštynės 
apie pamaldų tvarką. Vieni ki
tų pamaldas ardo ir neleidžia 
kunigams pamokslų sakyti. Bu
vo kruvinų susii ėmimų netik 
šventoriuose, bet ir pačiose baž
nyčiose. Peštynės bažnyčiose 
vis dar nesiliauja.

— Ukmergėj lenkų surengta
me vakare mesta bomba, kuri 
sprogdama betgi nieko nesužei
dė. Lietuviai išbėgiojo, bet pa
tys lenkai pasiliko ramiai sau 
šokti. Aiškėja, kad tai pačių 
lenkų provokacija.

Policistas žmogžudys.

Kupiškio nuovados policijos 
viršininkas Jud. Radavičius da- 
rydąmas neva kratą nušovė ru
są ūkininką. “Nuovadas” dabar 
sėdi Panevėžio kalėjime.

— “Klaipėdos žinios” prane
ša, kad Paknypkių kaime ūki
ninko Belgrado karvė atvedusi 
keturius veršiukus, kurie sve
ria 25, .30, 35 ir 40 svarų kiek
vienas.

Pranešimas
Pranešu lietuviams, kuriems 

rėikia siūti ar kitokių drapa
nų, kad nesiveluotut su užsaky
mais, nes dabartės geriausias 
laikas kol dar gražiausios ma
terijos neišrinktos.
" Musų darbas ir materijolas 
per daugelį metų yra visiems 
gerai .žinomas kaipo- geriausias 
Kainos kuožemiausios.
kuris norit turėti geras drapa
nas kreipkitės pas mane.

Valome ir prosiname viso
kias drapanas.

Todėl

P. P. MANKUS
2230 West 22nd St, 

Chicago, III.
Tel. Canal 3144

Gali būti užmokėti musų Lanko
je. Kam važinėtis į miestų ir 
sugaišti labai daug jūsų bran
gaus laiko ir gal būt dar stovėti 
eilėje per ilgų laikų, kuomet jus 
galite užsimokėti savo taksus 
musų Lankoje.
Musų didžiausiu noru yra patar
nauti musų kostumeriams grei
tai ir mandagiai ir tas padarė šį 
bankų didžiausiu 
kėje, kaip pinigais 
liumi dępozitorių.

šioje apielin- 
taip ir skait

; •> 
Dh

T

DIDELIS BANK
ant kampo

47 St. ir Aslilan

tuvių 
rumu

žinomas bankas tarpe He- 
oje Amerikoje savo stip* 
geru patarnavimu.
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K.aip Hassanui Kelines Nusmuko
Iš V. Doroševičiaus Vertė K. Sėjikas

Taip, taip.. Būtent taip ir va
dinasi:

— Kaip Hassanui kelinės nu
smuko.

Štai kaip tai įvyko:
Gyveno kadaise dideliame ir 

pagarsėjusiame mieste Bagda^ 
de turtingas ir žymus pirk
lys. i

Kaip jį vadino?
Kai jis žaidė ant savo moti-Į 

nos kelių.... ;|
'(Kur rojus? Ant motinos ke-Į 

lių!)
Motina vadino jį: |
— Hassanas

sanas — Laimingasis.
Hassanas buvo jaunas, gra

žus, protingas ir turtingas.
Nepaprastai turtingas.
Ko jam daugiau betruko?
Hassanas nusitarė:
— Apsivesti.
Nutarta — padaryta.
Išpiršo jam gražiausią 

miesto merginą.
Ji buvo.... ji buvo.... ne, 

žiais to negalima atpasako
ti....

Kaip ji buvo graži, tatai ga
lėtų gal tik muzika perduoti.

žodžiu sakant, ji buvo tiek 
jau graži, kaip ir Jūsų numy
lėtinė, mano pone!, 

Ir kaip Jūsų!
Ir-kaip Jūsų, mano gerasai 

pone!
(Tuo budu, aš tikiu, mes pa- 

tenkinsirųe visų skonius.)
Puotąn Hassanas sukvietė vi

są Bagdadą. » ..
Čia tai Bagdado virėjai įro

dė, kad jie visai teisingai yra 
skaitomi geriausiais virėjais pa- I 
šaulyje. !

0 avių kaimenėse girdas ėmei 
eiti: ,

— Prisiartino pasaulio ga-| 
las! Hassanas nutarė 
nas aveles sunaikinti 
kepti!

.žiūrėdamos į tas
turtingas ir šaunias vedybas 
moterys iš pavydo verkė sald
žiomis ašaromis. O tai todėl, 
kad jos nepaprastai daug val
gė.

Merginos maitinosi tik pasal
dintais gėlių žiedais ir davė pa
žadų, kad nieko daugiau neval
gys iki tol, kol pačios neište
kės.

Žmonėms galvos sukosi nuo 
muzikos.

Jaunuomenei net kojos ėmė 
linkti nuo šokių.

Pagyvenusiems ir išdidiems 
žmonėms Korano uždraustas vy
nas, lyg vergas šoko į kojas, 
griebė juos už kojų ir vertė į že
mę.

Bet štai prisiartino vidurnak
tis, — užstojo laukiama valan
da. : / i į į

Moterys pasitvėrė nuotaką 
ir nuvedė ją į puošnų miegamą
jį kambarį. x *

Juokus bekrėsdamos ir besi- 
juokdamos jos nurengė jauna
vedę ir paguldė į lovą.

Piršliai nuvyko Hassaną atsi
vesti.

Draugų lydimas, jis ėjo taip, 
kaip pridera eiti jaunam ir gud
riam žmogui.

Ėjo budriai, linksmai, — bet 
nesiskubindamosi.

O tai todėl, kad gudrus nie
kuomet nesiskubina: nei į mir
ties bausmės vietą, nei į vedy
bas. ’ S ' .

Gyvenimas ir taip lekia, kaip 
striela. . < i ?

Tat nėra ko dar paskubomis 
gyventi.

Neskubėdamas Hassanas at
sisėdo kėdėn prie lovos, nesku
bėdamas išklausė savo draugų 
linkėjimus, neskubėdamas pasi
kėlė jr tarė:

—’ Nusilenkiu prieš jus, ma
no jaunystės draugai, ir atsi
sveikinu su savo viengungystės 
gyvenimu.

Nesiskubindamas jis prisiar
tino prid lovos.

Bet..
nui staiga.... nusmuko
nes....

Iš visų pusių pasigirdo 
toj imas, lyg griausmas.

plaunamos cypė seniu-

skambaliukai žvangėjo

Chaki.' Has-

viso

žod-

visas jau- 
ir jas pa-

linksmas,

tuo momentu Hassa- 
keli-

kva-

jis pasitvėrc
pro duris

NEDĖLIOS NAUJIENOS, Chieago, BĮ.' 
■■■<■' I- ■>« ■ "" ’ * —. ■"*—

I — O kiek man metų, bobu
te? — šaipy dagios paklausė 
mergaitė.

— Tau? Vienuolikti meteliai 
Įeina. Tu tais pačiais metais gi
lmei, kai vedybose pirkliui Has-

r lt
i

Kaip 
kės.

Kaip 
jaunos moterys.

! Asloje voliojosi vyrai.
Pasileido skambiai juoktis 

I jaunoji, kuri pro uždangalo sky
lutes viską matė. O. kad nesi
girdėtų jos beprotingo juoko, ji 
ėmė žvanginti rankžiedžiais ir 
kitais padabinimais.

Aplinkui siautė,juoko aud
ra.

0 Hassanas bejėgiai stovėjo 
su plikomis kinkomis ir nusmu
kusiomis kelinėmis.

Net jo kojos, paraudo.
Neatiduodamas sau atskai

tos dėl konfūzo, 
kelines ir šovė 

lauk.
Jis įbėgoJ j kiemą, užšoko ant

I pirmo pasipainiojusio arklio, 
I priklausančio vienam svečių, iš 
| visos spėkos sudavė jam per šo- 
jnus ir pasileido gatve. < ,

O iš namų girdėjosi pakvai
kęs juokas.
j Nuo kokių menkniekių kar- 
I tais žmogaus laimė priklau- 
Įso.

Kaip proto netekęs lėkė Has- 
Į sanas keliu, kur akys žiuri.

Visai užsimiršęs jis tik vijo
I ir vijo arklį.
I Ankstį rytą jis išvydo prieš 
I save Damasko miestą.
I Sakoma, kad ištrėmimo > duo
na esanti kartoka. ' ‘ 

Koki netiesa!
Nė saldi, nė karti 

mimo duona.
Ištrėmimo žeme

visai jokios duonos neduoda.
Ištrėmimo duoną neturi jokio 

skonio....
Elgeta, be skatiko kišenėje, 

atsidūrė Hassanas svetimo mie
sto gatvėse....

Svetimame mieste iš kiekvie
nų! vaitų šuo gali jus pulti, lyg 
kokį vagį.

Svetimame mieste durys na
mų tartum ir laukia jūsų prisi
artinimo, kad užsidarius prieš 
pat jūsų nosį.

Svetimame mieste tartum 
kiekvienas akmuo gatvėje yra 
pasirengęs smęgti jums į gal
vą.

yra ištre-
tremtiniui

Ir tik medžiai svetimame 
mieste svetingai jus pasitinka, 
tiesdami į jus savo žydinčias 
šakas:

—• Pasikark!
Baimingai Hassanas pažvelgė 

į svetimą miestą....
Nuvyko į turgavietę.
Pardavė nuvargusį arklį, ku

riuo atjojo, ir už visus gautus 
pinigus nusipirko keptų migdo- 
iy-

Užsimetė jis maišą ant pečių 
ir ėmė eiti, sustodamas ties 
langais haremų, kurie buvo ge
rai apsaugoti.

— štai aš žmogus, atvažia
vęs iš kitur! Aš ieškau moters 
dantų, kurie savo baltumu pri
lygtų mano migdolams! Ei! Kur 
čia balčiausi moters dantys!

— Ak, kad tik nenulaužus 
dantų į tavo migdolus, — pasi
girdo iš už medinių krotų mo
terų balsai.

— Nesikrimsk, x poniute, — 
kloniodamas atsakė Hassanas, 
— mano migdolai plyšta iš pa
vydo, vargu bau jie papuls tau 
į bumą! Pamatys tavo baltus 
dantukus ir plyš iš pavydo! Ne
reikės jų nė kramtyti!

Prieš piet jis išpardavė visus 
migdolus.

Suskaitė uždarbį ir nusipirko 
apelsinų. -\ą

— Kur tos purpurinės lupu
tės, kurios galėtų prilygti mano 
apelsinams ?

— Ar sultingi tavo apelsi
nai? — klausė jo iš už kro
tų.

— Ak, poniute, mano apelsi
nai iš pavydo ašaromis išvirs, 
kaip tik iki 
gaus!

Saulė dar 
si apelsinai 
ti.

jūsų lupelių dasi-

tai skilti sau Vizi

buvo aukštai, o vi- 
buvo jau parduo-

• Tuo jau budu jis pardavė ra- 
chat — lukumo partiją, o taip
gi ir kitus dalykus. Turgavie
tėse jis pasidarė populerus ir 
prekių galėjo jau kreditan gau
ti. Laikui bėgant jis pradėjo tik 
brangiais daiktais prekybą va
ryti.

•Pirmadieniais, kai rytinių ša
lių papročiu, muges tik mote
rys telanko, Hassanas patiesda- 
vo prieš save prekes, ir smals
čiai šypsodamas, iš po savo juo- 
dos^barzdos sakydavo:

— Gražioji poniute! Gražio
ji poniute! Ar nori, kad tavo 
akys niekuomet ašarų nelietų? 
Nusipirk auskarus! žiūrėk, ko
kie briliantai! Ašaros! Tikros 
ašaros! Moterį turi ašaros.da
binti. Toki jau dali^! Nupirk 
tuos auskarus, ir ašaros nie
kuomet tavo akyse neblizgės 
Suteik likimui kyšį! Kam aša- 
.roms blizgėti tavo akyse, jeigu 
jos blizga tavo ausyse?

— Įstabioji poniute! Nepąly- 
ginamoji .poniute! Nieko iš ma
nęs nepirk, o tik pažiūrėk! Tik* 
pažiūrėk1! Nuo tavo žvilgsnio 
tas brangakmenis prilygs dan
gaus sklypeliui! Paprašyk sa
vo brangiojo nupirkti tau iš to 
akmens špilką! Tęguljis šavo 
mielosios krutinėję pamato 
dangaus sklypelį!

štai safiras, mėlynas ir gilus, 
kaip jura! O štai lubinas, kaip
kraujo lašas. Jis net tamsoje 
blizga. Poniute! Puikioji poniu
te! Mano patarimas — imkite 
kraujo lašų! Kraujo laše dau
giau audrų nei visoje begalinė

je juroje!
■— Gražuolės! Gražuolės! štai 

žemčiūgas!’ štai žemčiūgas! .
——— Aš bijau! žemčiūgas aša

ras reiškia!
— Tik smulkus, poniute! Tik 

smulkus! Tik smulkus ašaras 
reiškia. Niekuomet dar stam
bus žemčiūgas neprivertė mo
ters verkti! «

Taip bejuokaudamas ir links
mai kalbėdamas vedė Hassanas
prekybą ir lobo. Greit jis pasi
darė žinomas visam Damas
ku}.

Girdai apie jį pasiekė patį 
Damasko sultaną.

Allachas vienas Sultanas!
Nėra sultanų, išėmus Sulta

nų Sultaną-— Allachą.
Allachas Akbaras!
Sultanas panorėjo visų myli

mą matyti, fapo patenkintas jo 
mokėjimu dalykus svarstyti, 
protu ir bekalbėdamas tarė:

— Sunkiausias sultanui daly
kas 
rius!

— Tu tai geriau supranti, 
valdytojau! — atsakė labai nu
silenkdamas Hassanąs, — bet 
man tas dalykas ne • taip jau 
sunkus atrodo. Kaip pas mus 
paprastai daroma: numatoma 
koks nors žmogus, skiriama jis 
vizirio pareigoms eiti ir sako
ma: “štaL jums protingas žmo
gus! Jus privalote jo klausy
tis, o jeigu ne — tai savo gal< 
vos neteksite!” 0 kas butų, jei
gu kitaip pasielgus? Neskirti 
asmeny j protinguosius žmųnes 
ir vizirius. Bet paėmus protin- 
giausį žmogų, jį vizirio vieton 
paskirti ?

Sultanas palingavo galvą:
— Tai labai paprasta! Bet 

man į galvą tatai niekuomet ne
buvo atėję. Paimti protingą 
žmogų ir jį vizirio vieton pas
kirti? Hassanai, tu protingas 
žmogus ir aš tave savo viziriu 
skiriu!

— Valdytojau! Girdėti tave 
—reiškia tavo valią pildyti!

Ir Hassanas Didysis Viziris 
tapo.

Jis buvo geras, gudrus ir tei
singas. ' ' t

Geri žmonės jį mylėjo, blo
gieji bijojosi.
- Įstatymai, kuriuos jis leido, 
visiems pasidabojo, ir visi Da
maske su nusistebėjimu kalbė
jo:

i —■ Koks tas musų Viziris!

Nė žymus, nė garsus, nė pasi-jsanui kelinės nusmuko! 
žymėjęs, — o tik protingas 

žmogus!
Taip dešimtis metų pra

ėjo.
Damasko sultanas pasikvietė 

į save savo mylimą Vizirį ir ta- 
re jam: ’ ' , [ f

— Hassanai, tegul bus palai
minta ta diena, kai vėjas nu-i 
traukė tave nuo gimtinio med
žio ir pas mus atnešė ! Tegul bus 
palaimintas Didysis ir Šventa- kelinės nusmuko! Aš pragyve- 
sis Koranas, kuris liepia mums | nąu du gyvenimu, aš pradėjau 
svetingai į svetimžiemius atsi
nešti! štai jau dešimtis metų, 
Hassanai, kaip aš tavo patali
nių klausau ir tavo valią pildau 
mano Damasko labui. Dabar aš 
noriu, kad tu mano žodį išklau- 
sytumei ir mano Valią išpildy- 
tumei. Klausyk, Hassanai! Ne
beilgai man teks tavo gerų pa
tarimų klausytis, Mano kelias į 
kapus taip trumpas, jog vargu 
bau aš atsigrįžti besuspėsiu. Aš 
matau mano gimtinį Dąmaską 
laimingą esant tau jį išmintin
gai bevaldant, ir aš norėčiau 
jam tą laimę suteikti iki tavo 
gyvos galvos. Klausyk, Hassa
nai! Įpėdinių aš neturiu. Aš iš
leisiu už tavęs savo mylimą duk
terį ir paskelbsiu tave Damas
ko Sultanu. Klausyk Ir mano 
valią pildyk!

Hassanas pabučiavo žemę 
prie sultano kojų ir tarė: 
, — Klausyti tave — reiškia 
tavo valią pildyti. Sultane! Alla
chas vienas Sultanas! Nėra sul
tano, išėmus. 'Sultanų Sultano, 
----- ir štai 1<;į man Sultanų Sui- 

“ Hassanai!

Tartum gimtoji žemė spiovė 
Hassanui į veidą. J *

Ji^ pašoko ant kojų.
— Allachas Akbare! Ak, 

Ąllachai! Didysai, mielaširdin- 
gashi ir visų globėjau! Jie skai
to laiką nuo tos dienos, kai man 
kelinės nusmuko! Ir koki tai 
niekadėja mergaitė, kuri nežino 
kiek metų turinti, žino, kad 
prieš dešimtis metų Hassanui

gyvenimą iš pat pradžių, iš el
getos turtingu išvirtau. Aš bu
vau galybės viršūnę pasiekęs, 
valdžiau valstybę, aš leidau gud
rius įstatymus, aš visai valsty
bei laimę suteikiau, aš galėjau 
sultanu tapti, o čia koki tai uba
gė, šukuodama savo niekadėjaį 
mergaitei
galvos, negali ' pamiršti, kad 
prieš dešimtis metų man nu
smuko kelinės!!

Ir užšokęs ant arklio, Hassa- 
nas pasuko jį ir pasileido zova
da joti kur akys žiuri.

Štai ką Hassanas apie žmo
nes sužinojo....

O viską apie juos tik vienas 
Allachas težino.

- anūkei gyvius iš

J. Lapas.TAUTA SU IZMAIS
[Feljetonėlis]

tanas pasakė:
— tarė jis man, — gražus Da
maskas, — bet tavo gimtine — 
Bagdadas! Daug pasaulyje gra
žuolių, — bet jokios gražuolės 
veidas nėra tiek gražus, kaip mo 
tinos susiraukšlėjęs veidas! Tas, 
kuris mano, jog geriau būti Sul
tanu svetimoje šąlyje nei papra
stu piliečiu savoje, — tas nėra 
veidas nė paprastu piliečiu sa
vo šalyje būti, nė svetimoje ša
lyje Šultano vietą užimti.” Taip 
man pareiškė Sultanų Sultanas, 
o kuomet Sultanų Sultanas kal
ba, tai visi žemės sultanai ty
lėti privalo! ;

Sultanas supyko.
— Ar taip tu, tarnas, savo 

valdono valią pildai? Aš norė
jau tave laimingu padaryti. Ir 
aš tave padarysiu laimingu! Aš 
padarysiu laimingu! Aš (padary
siu taip, kaip nusprendžiau!

Tai maža Sultanų silpnybė.
Jie yra įsitikinę, kad gali žmo*- 

nes ne tik turtingais, žymiais 
ir galingais padaryti, o ir laimę 
jiems suteikti.

O kad Hassaną laimingu pa
daryti, Sultanas įsakė jį visą 
laiką po priežiūra laikyti.

Bet Hassanas paspruko.
Jis pabalnojo arklį, ^pripildė 

mašną auksu ir vidurnakčiu pa
sileido Bagdado link. \

Kaip ir prieš dešimtis metų 
jis nedavė arkliui poilsio, ir sau
lėtekiu jis jau miesto vartus 
pasiekė.,

Hassanui pasirodė, kad nie
kur pasaulyje nežydi ir nekve
pia taip. medžiai, kaip aplinkui 
Bagdado. •

Ir kad niekur pasaulyje mi
naretai taip tiesiai ir aukštai į 
dangtį nekyla.

Jis nušoko nuo arklio^ puo
lė ant kelių ir pabučiavo že
mę.

O tuo tarpu prie miesto var
tų sėdėjo senukė elgeta ir iš 
savo anūkės galvos šukavo gy
vius.

— žiūrėk, bobute! Žiūrėk, ką 
jis ten daro?
— jis žemę valgo?

— Ne valgo, o bučiuoja, ty
lėk kvailute, tylėk! — atsakė^ 
senukė, — koks tau reikalas ?< 
Gal būt tai žmogus, kuris la
bai savo gimtinę myli, o gal būt
— girtas. Nedera nė su vienu, 
nė \su kitu susidėti. Gėda tau! 
Juk tu jau nebe mažiukė.

tarė mergaitė,

—Tur būt nėra ant šios aša
rų pakalnės kitos tokios tau
tos, turinčios, tiek daug izmų, 
kiek lietuvių tauta, — galvojo 
ant kėdės prie stalelio pasisė
dęs, alkūne pasirėmęs ir pirštą 
prie kaktos pridėjęs ideališkas 
gydytojas. Savo tautą gydyto
jas mylėjo labiau už viską. Tau
ta jam vaizdavos Jyg koki skais
ti ir maloni moteriškė, kuri lai
ko rankas išskietus ir nori 
mylėti, glamonėtis ir bučiuoti. 
Bet kai kiekvienas švelnus šio 
.svieto daiktas yra opus, taip ir 
lietuvių tauta daug kenčia nuo 
visokios rųšies izmų. Tie iz- 
biai gydytojui išrodė kaip kaž
kokį, šašai ant skaistaus lietu
vių taiitos kūno, kurių didžiau
sias buvo klerikalizmo izmas. 
Kiti £$i izjnrrai, t>ii>t«snt : socaaliz- 
nias, bolševizmas, komunizmas 
ir dar pustuzinis kitų izmų gy
dytojui atrodė raudonais ša
šais, kurie dygsta aut lietuvių 
tautos kimo, kai grybai po šil
to rudens lietaus. Visus tūps 
izmus gydytojas gerai žino ir 
supranta, nes tų izmų stacijas 
jis senai yra atvaikščiojęs. At
simena gydytojas, kad izmų 
stacijas vaikščiodamas jis daug 
prisijuokdavo ir visokių kitų 
zbitkų pridarydavo. Kada jis 
žengdavo per slenkstį iš vieno 
izmo į kitą, tai apleidžiamojo 
izmo apaštalai sukeldavo di- 
džiausį jomarką, o iš kitos pu
sės to izmo garbintojai, į kurį 
jis įžengdavo, laukdavo rankas 
išskietę. Tų izmų stacijos buvo 
svarbiausi gydytojo gyvenimo 
dalis, nes nuo jų jis labai pa
garsėjo.

Klerikalizmo izmas daktarui 
nebuvo. taip baisus, nes jisai, 
nors ir buvo didžiausias, bet 
gydytojui ątrodė jau pajuodęs 
ir pradedąs džiūti šašasi Gydy
tojas suprato aiškiau nęigu kas 
nors kitas, nes kitaip koks iš 
jo butų gydytojas, kad kleri
kalizmo izmas daugiau plėstis 
negali: jisai pajuodo, pradėjo 
džiūti ir greitai nutrupės nuo 
lietuvių tautos kūno, palikda- 
ipas baltą šlaką. Bet kiti izniai, 
tai tiesiog varė gydytoją iš pro
to. Sekantis didžiausis po kle
rikalizmo izmas buvo socializ
mas. Šis izmas gydytojui vaiz- 
davosx kaipo raudonas, pačia
me žydėjime šašas, kuris diena 
po dienai gali trukti ir pada
ryti tautai didžiausią žaizdą. 
Visa tai gydytojas rūpestingai 
apmąstė ir nusprendė skelbti 
naują tautos idealą, kuris ne
turi jokių izmų. Bet kadangi 
visi ^ie tautai pragaištingi iz- 
mai yra skelbiami ir žodžiu ir 
per spaudą, tai gydytojas gerai 
žinojo, jog tokius jau budus 
reikia vartoti, idant tuos izmus 
atrėmus. Todėl gydytojas pasi
kėlė nuo kėdės, drūčiai kumštį 
sugniaužė ir visa jėga kirto jau 
ir be to nustumdytą stalelį, ku
ris subraškėjo, susiūbavo, o 
ant jo buvę mažmožiai išlakstė 
į visus kambario kampus? Po 
šios el^spliozijos gydytojas pats 
sau pareiškė:

Lietuviška m Bridgeporte 
neturi likti nė vienos lietuviš
kos biznio įstaigos, nė vienos 
krautuvėles, nė vieno gyvena
mojo buto ir kambario, kur aš jog visas

neaplankyčiau ir nepaskelbčiau 
savo ' naują, be izmų tautos 
idealą.

Vieną gražų ir saulėtą rytą, 
kada gydytojas jautėsi sma
giausiam upe ir geriausia iš
miegojęs, jis nusprendė pradėti 
savo misiją. Nors saulutė šyp
sojos per langą ir glamonėjo 
gydytoją, bet jisai jautė, jog 
lauko oras yra šaltas ir todėl 
nepaskupėjęs apsirengti išėjo į 

'gatvei. iNužiinigsniavę’iS keletą 
kvadratų gydytojas atėjo į tą 
vietą, kur statoma Bridgeporto 
lietuvių auditorija. Jisai žiurė
jo ir gėrėjosi. Ir musų gydyto
jas matė, kad auditorijos pa
žiūrėti ateina būriai ir , kitų 
viengenčių, gal būt tokios jam 
geros ir prakilnios širdies, 
kuip jis, kurie žiuri, <1 ž i u as, 
kalbas tai*p savęs ir vieifas ki
tą sveikina. Sūsimą'stęs gydy
tojas matė, kad auditoriją lan
ko ne vien tik (žmonės, bet ir 
Bridgeporto lietuviški žvirbliai 
ir tie čiužėjo, linksminos ir sa
va kalba viens kitam reiškė 
savo džiaugsmą dėl auditorijos 
statymo.

—O, kaip tai puiku! — mąs
tė 'sau gydytojas. — Net tie 
mažyčiai Dievo sutvėrimėliai 
supranta, kad pavidale lietuviš
kos auditorijos jie susilauks 
nuo šalčio ir 'lietaus sau prieg
laudą. Auditorijos palėpėse jie 
galės sau veistis ir daugintis.

Sujaudintas tautos idealu ir 
žvirblių čiažėjimu gydytoja-s 
nei nepasijuto kaip pietų laikas 
jau senai praėjo ir jisai jautė 
didelį alkį. Nužengęs dar porą 
kvadratų, daktaras įėjo į vieną 
lietuvių valgyklą. Nusivilko 
jisai viršutinį švarką, nusimovė 
skrybėlę ir pakabinęs ant sie
nos pasisėdo prie stalelio. Da
bar gydytojas užmiršo viską ir 
galvojo apie tai, kaip jis srėbs 
lietuviškus barščius su pilna 
burna. Ilgai nelaukus prie jo 
prisistatė lietuviška kumutė- 
patarnautoja su taukuotu pil
vu. Gydytojas biskį susiraukė 
ir pasakius ko jam reikia, pa
tarnautoja nuėjo. Po to gydy
tojas matė, kaip vienas netoli 
sėdintis viengentis valgo bul
ves tiesiog nuo stalo, be taurės. 
Tas bulves jisai valgė be šaku
tes: su pirštais ėmė nuo stalo 
ir kim&o į burną, žiūrėti į visa 
tai gydytojui buvo nejauku ir 
jo taip geras apetitas ir alkis 
pranyko. Bet rūstauti delei to 
gydytojas negalėjo, nes visa 
tai buvo jam natūralu ir lie
tuviška. Sulaukęs savo steliuotą 
maistą gydytojas nenorams 
pavalgė ir popierėle nusišluos
tęs zubus kejiavo toliau.

Išėjęs lauk jis pasijuto be
stovįs prieš didelę čeverykų 
krautuvę, kurios lange pridėta 
visokios rųšies, mieros ir spal
vos ševerykų. Jisai pažiurėjo į 
savo čeverykus, kurie jau bu
vo nuspardyti ir kreivai nudė
vėti ir rengėsi žengti į krautu
vės vidų. Bet tautos obalsio žo
džiai “Savas pas savą” jam 
smogė į galvą lyg koks kuolas 
ir daktaras apsvaigo, akys jo 
apsiverto ir > pa svyravęs tarp
dury dar kartą pažiurėjo per 
langą i čeverykus. Jai n atrodė, 

ir čeverykai

verčiasi prieš kaž-kokį kalną. 
Jisai ant visko numojo ranka ir 
keliavo čeverykų pirkti į lietu
vių krautuvę.

iLietuvis krautuvininkas jam 
čeverykus pritaikė be jokio yar- 
go ir paprašė už juos tris do
lerius ir penkisdešimts eentų. 
Visai nelygęs gydytojas užmo
kėjo reikalaujamą sumą ir išė
jo namo. Parėjęs namo gydy
tojas atsisėdo prie to paties 
stalelio, kurį nesenai nekaltai 
daužė >ir apsiavęs naujais če- 
verykais, senuosius padžiovė 
ant pečiaus. Po savo sunkios 
misijos pirmos dienos darbo 
gydytojas jautės labai.nuvar
gęs ir pasisėdęs ant kanapos ir 
atsiluošęs užmigo. Miegoda
mas jisai sapnavo, kaip jds įėjo 
į vieną knygų krautuvę ir ma
tė kaip lietuviai glėbiai^ pirko 
dideles ir raudonais viršais 
knygas, nešės namo ir skaitė. 
Visos tos knygos buvo para
šytos žydelių, gyvenusių apie 
šimtas metų atgal ir visos jos 
skelbia kokį nors izmą. Gydy
tojas tik dabar suprato, kaip 
jis andai negerai padarė, kada 
rašydamas apie apšvietą liepė 
lietuviams * skaityti knygas. 
Jam dar labiau skaudu darėsi, 
.kada jis atsiminė, jog tas jo 
straipsnis tilpo tokiam laikraš
ty; kuris yra užkrėstas pačiu 
raudoninusiu izmu. Iš gydyto-' 
jo miegančios išvaizdos gali
ma buvo pastebėti, jog jisai 
labai nervinasi: jo antakiai 
laiks nuo laiko kilnojosi, vei
das raukės, lupos krutėjo. Bet 
tuo tarpu kur buvus nebuvus 
atliekė iš kaž-kur didelė musė 
ir nutupe daktarui ant nosies. 
Musė pagalando savo smailų 
snapą, parabždeno kojas ir gy
dytojas smarkiai sučiaudėjęs 
iiiihuclo. jisMii paraše
ugningą straipsnį, kad visi iz- 

mai pareina nuo žydų, ir kaipo 
toki "lietuvių tautai netinka, šį 

straipsnį jisai pasiuntė vienai 
rytinių valstijų gazietai. Gydy
tojo padarytam geram darbui 
džiaugsmui nebuvo galo: jisai 
vaikščiojo po kambarį iš kam
po j kampą ir mąstė apie tai, 
kad išėjus tai gazietai iš preso 
jo straipsnį skaitys visas 'svie
tas ir bus didžiausis smūgis 
visokiems izmams. Gazieta iš
ėjo ir kada pasiekė daktarą, tai 
jis savo rašytą straipsnį per
skaitė kelis kartus ir abiem 
rankom pliekdamas sau per 
šlaunis juokėsi. Bet po giedrai 
užeina ir audra. Ant rytojaus 
išeina Vięno izmo pranašo re
daguojamas laikraštis ir apie 
gydytojo straipsnį atsiliepia 
taip:

“Apie gerus ar blogus kokio 
nors žmogaus darbus reikia 
spręsti u e pagal jo tautą, bet 
pagal to, kokios naudos tas 
darbas teikia žmonijai. Buvo 
šiame sviete ir žydų, kurie sa
vo išradimais padarė gero ne 
tik lietuvių tautai, bet ir visai 
žmonijai.”

Gydytojui perskaičius šiuos 
žodžius jam vėl lyg .buožė smo
gė į galvą. Ką jis atsipeikėjęs 
į tai pasakys ir ką toliau pra
dės veikti — pamatysime.

Vargo poetą.

Naktie!
Kai motina, geriausia,
Tu žemėn ateini
Vargų akis uždengdama, 
Ramybės šydą tiesdama.

Z'1

Tai padaryk tamsiausia, 
Kad rytą keldami — 
Vargų pasaulio neberastų, 
Išvystų saulę, ir suprastų 
Žmonelės — siaubo ryjami, 
Naujų dienų pavergliami!

Wonderful Home Remedies 
Co. (Not Ine.) 

Mrs. Helen Schymanski, 
(įsteigėja) 

1869 N. Robey kampas 
Cortland St.

Pasitarkite su mumis —■ 
klauskite kitų 

Gyduoles nuo visų ligų
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Užsisakykite Tuoj aus
NEDĖLIOS NAUJIENAS

®įje Uitįuanian ^unbap. Jocius

NEDĖLIOS NAUJIENOS išeis kiekvieną nedėldienį 
arba sekmadienį, ir jų atskiras numeris parsiduos po 
7 centus. Nedėlios Naujienų prenumerata, atskirai nuo 
dienraščio, bus $3.00 metams arba $1.70 pusei metų.

NEDĖLIOS NAUJIENOS bus didžiausiu Naujienų 
numeriu savaitėje ir didžiausiu lietuvių savaitiniu laikraščiu

Nedėlios Naujienos susidės iš trijų daliu. Viena dalis tai 
bus juokai arba “džiokai” vaikams ir suaugusiems. Viena iš juo
kingu serijų tame skyriuje bus “SLIM JIM.” Tik tėmykit ir ste-

I ' 1

bėkitės.

Kitose dalyse bus daugybė žinių, straipsniu, editorialu, informa
cijų, o taipgi sekami skyriai: —

MOTERŲ SKYRIUS gabiai vedamas Doros Vilkienės. Šitas sky
rius bus dar platesnis negu dabar ir jame tilps viskas kas paliečia 
moterį ir jos interesu sritį, neišskiriant svarbiausio dalyko — 
meilės. ; < i

BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALU SKYRIUS, kurį ir toliaus ves 
Naujienų biznio vedėjas advokatas Kl. Jurgelionis. Šis skyrius yra 
vienutinis šios rūšies dalykas lietuviu laikraštijoj, ir suteikiamos 
jame informacijos yra labai žingeidžios ir naudingos biznieriams, 
farmeriams, darbininkams ir visiems kas tik žingeidauja dabar
ties dalykais.

LITERATŪROS IR DAILĖS SKYRIUS, į kurį rašo ir rašys ga
biausi lietuviu rašytojai ir dailininkai. Čia tilps puikiu apysakų iš 
dabartinio gyvenimo, apie stebėtinus atsitikimus, apie meilės prie
tikius, ir tt. Čia taip-jau tilps parinktinė poezija ir kritikos straips
niai. Čia taipgi karts nuo karto bus spauzdinamos musu dailinin
ku veikalu reprodukcijos.

MOKSLO SKYRIUS, kuriame tilps trumpy suprantamu straips
niu iš įvairiu mokslo sričių, o taipgi žinios apie vėliausius išradi
mus. Šio skyriaus vedėju bus žymus Mokslo Draugu veikėjas che
mijos inžinierius K. Augustinavičius.

. SVEIKATOS SKYRIUS, kuriame tilps visuomet geru straipsniu 
apie higieną ir ligas. Šio skyriaus vedėju bus Dr. A. Karalius, o 
bendradarbiaus jame visi žymesnieji lietuviu daktarai.

# J _

SPORTO SKYRIUS, kuriame bus paduodama žinių apie veikimus 
įvairiose sporto srityse: atletikoj, ristynėse, baksavime, base bąli, 
foot bąli, tenis, plaukime, šokime, golfe, hockey ir tt

UŽSISAKYKIT NEDĖLIOS NAUJIENAS TUOJAUS

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

Nedėlios Naujienų 
prenumerata: 

Metams ....................... $3.00
Pusei Metų .................... 1.70
Lietuvon........................  3.50

CHICAGOJE gausite Nedėlios Naujienas ant kam
pu, krautuvėse ir per išnešiotojus.

Vieniems Metams

Gerbiamieji:
Meldžiu siųsti man Nedalios Naujienas žemiaus paduotu adresu, 

čia indedu kaipo mokestį už pusę metų $1.70 money orderį:

Vardas Ir Pavardė

Adresas ........... —

VISUR KITUR AMERIKOJE gausite Nedėlios Nau
jienas per paštą arba pas Naujienų agentus.

Užsisakymui galite vartoti čia pridėtus kuponus:

BKM

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

Nedėlios Naujieną 
prenumerata: 

Metams .................... .
Pusei* Metų .................
Lietuvon.......................

$3.00
1.70
3.50

Gerbiamieji: •
Meldžiu siųsti man Nedėlios Naujienas žemians paduotu adresu, 

čia indedu kaipo mokestį už metus $3.00 money orderį:

Vardas ir Pavardė

Adresas ................

'T'
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Sekmadienis, Btil. 13, 192-1 NEDftrtOS NAUJIENOS, Chicago, III. ’

Sveikatos Skyrius
Veda Dr. A. J. Karalius

Pastaba. Sveikatos skyrių veda Dr. A. J. Karalius. Jisai per 
“Naujienas” atsako visus spaudoje galimus atsakyti klausimus sveika
tos srity. Meldžiame visus klausimus ir raštus sveikatos reikalais siųs
ti Dr. Karaliui per “Naujienas” arba tiesiai daktarui šiuo adresu: 
Dr. A. J. Karalius, 3303 So.. Morgan ątr., Chicago, III.

Pavasaris

DAKTARO KABINETE.

Pavasarį kiekvienas žmogus 
jaučiasi geriaus. Atgija gamta, 
atgija ir žmogus. Sunkiausi li
goniai pavasarį geriau jaučia
si. ' ' .
• Sveikieji privalo pasinaudoti 
pavasariu. O pasinaudoti gali 
kiekvienas kas tiktai nori. Ne
reikia sakyti “laiko neturiu”:, 
kiekvienas gali išeiti į laukus, 
parkus arba nors į gatvę ir pa
kvėpuoti tyru oru. Tik paban
dykite, o pamatysite kaip svei
ka. ’

Laikas permainyti drabužiai, 
laikas permainyti ir maistas: 
valgykite daugiau daržovių, 
vaisių ir uogų. Palikite mėsą 
žiemai.

* , Atidarykite langus. Miegoki
te langus atsidarę. Pripraskite 
prie tyro oro, o pamatysite kaip 
sveika, kaip stipru.

Nusisėdėjusiems /mesto gy
ventojams dabar pasidaro pro
gų pavaikščioti, pabėgioti. Pa
imk draugą, paimk savo mer
ginę, savo moterį ir vaikus ir 
trauk į parką nedėliomis, jei 
šiokiomįs dienomis neturi lai
ko. Pamatysi kaip sveika, kaip 
ramu. ■.•t . ...

f ’TJ. .

Vyrai ir moterys, eikšiakite: 
arčiau prie gamtos. Mes jau 
turbūt perdaug toli nuo gam
tos nuėjome -— laikas truputį 
atgal grįžti. 0 tai padaryti rei
kia dabar, pavasarį.

(Laikas išvėdinti savo plau
čius: eikšiakite į parką, pakvė- 
.puošime visi giliaus. Patys pa
jusite kaip sveika, kaip stipru 
ir smagu.

Juk patys medžiai, krūmai, 
vandenys ir visi gyvūnai mu
sų senai laukia. Jie mums 
sveikatos nepavydi: eikšiakite 
sveikatos ir stiprybės semti ty
rame ore. Atminkite kad gam
toje yra tikras sveikatos šal
tinis. Tik pabandykite: jums ir 
valgyt bus skaniau, ir ramiau 
miegosite, ir daugiau dirbti ga
lėsite.

Vienas' skaitytojas, kuris vi
są savo amželį durnuose gyve
no, prašo patarimų kas daryti, 
nes jisai silpnas, nors jokios 'li
gos neturįs. Šitam draugui ir 
visiems savo draugams aš noriu 
pasakyti tai, ką viršuj esu pa
sakęs ir dar pakartoju: eikšia
kite į laukus, . į parkus į arba 
nors į gatves tyru oru gaivin
tis ir stiprintis. Eikšiakite visi 
— aš jūsų tenais šįmet lauk
siu. Neužilgo mes pasimatysi
me laukuose ir visi kartu stip- 
rinsimės ir žaisime.

Klausimai ir Atsakymai
1) Kaip galima apsaugoti vai

kus nuo vėjarauplių?
2) Norėčiau plačiau žinoti 

apie džiovą — gal parašytu
mėt ?

3) Mano burdingierius turėjo 
operaciją (appendicitas buvo), o 
dabar namieje jau antras mė
nuo guli. Gal galėtumėt jam pa
tarimų duoti, kad greičiau su
stiprėtų ?

4) Ar gera vartoti “headache 
powders?” Mano moteris juos 
dažnai perka.

' Jonas B.
Atsakymai;

1) Vienintelis būdas apsaugo
ti yra šitas: neleiskite savo vai
kų prie sergančių. Vėjarauplė- 
mis vaikai vieni nuo" kitų apsi- 
krečia.

2) Apie džiovą trumpai nie
ką negalima pasakyti. Savo lai
ku “Naujienose” plačiai apie ši
tą ligą parašysiu.

3) Turbūt tamistos burdin- 
, gicrius turi dar kokią kitą ligą, 
i nes jei operacija buvo senai pa- 
i daryta, tai jau reikėjo senai pa- 
1 sveikti. Burdingieriui reikia 
daktaro.

4) Visokį aptiekose pardavi
nėjami nuo galvos skaudėjimo 
milteliai kenkia sveikatai — lai 
tamistos moteris jų neima. Gal
vos skaudėjimas, kaip ir visi 
skaudėjimai turi savo priežas
tis, kurias reikia surasti ir; pa
šalinti, tada tų miltelių nerei
kės. \
Klausimai:

♦

1) Ar sveika plauti vaiko vi
duriai, ar geriau ricinos duo
ti?

2) Mano moters jau kelintas 
kartas po gimdymo krūtys su
skirsta, paskui, skauda žindant 
—' ar negalima kaip nuo to ap
sisaugoti?

3) Ar pavojinga, jei nėščios 
moters kojos tinsta?

• N. K.
Atsakymai;

1) Vaikams plauti vidurius 
nieką nekenkia.

2) Galima nuo to nesmagu
mo apsisaugoti šitokiu budu: 
prieš gimdymą už kokio mėne
sio moteris privalo bent du kar
iu per dieną krūtis gerai nu
mazgoti alkoholiu.

3^ Gali būti pavojinga. Pa
prastai reiškia inkstų arba šir
dies pakrikimą.
Klausimai:

1) * Ar sveika kasdieną mau- 
ly tis ?

2) Ar X spinduliai parodo vi
las ligas?

3) Ar sveika valgyti žalia 
kauliena su kopūstais?

P. B.
atsakymai: •

1) Galima kasdieną maudytis, 
jet nėra reikalo.

2) X spinduliais negalima vi
sų ligų matyti.

3) Sveika sveikam žmogui.

daktaras (apykurtis) — 
Na, papasakokite, kas bloga su 
jumis.

Pacientas. 'Matote, dak
tare, tiesą sakant, aš turiu ge
rą apetitą, gerai miegu, jau
čiu irgi neblogai... tik...

Daktaras. Taip? Na, tai 
aš jums tokių vaistų duosiu, 
<urie visa tai, kaip ranka- at
ims.

VĖL...

—Jus gavote paaukštinimą. 
Kas bus paskirtas viršininku į 
jūsų vietą, Jūsų Didenybe.

—Kas? Tuirbut koks nors
mulkis.

—Ak,, tu, Viešpatie! Vėl..'.

DAKTARO PATARIMAS.

Ligonis skundėsi daktarui, 
kad negalįs nė sėdėti, nė sto
vėti, nė gulėti.

i—Tąsyk pasikarok, — pata
rė daktaras.

ABU LABU.

—Paskolink dešimtį dolerių. 
Atiduosiu.

—Neturiu.
—Meluoji, žinau tave.
—Bet juk ir tu meluoji, kad, 

atiduosi—tave, brolau, aš irgi 
žinau.

PAVEIKSLŲ PARODOJE.

—Pasakykite, kiek šis pavei
kslas kainuoja?

—Tūkstantį dolerių.
—Hm! Už vieną karvę su 

veršiuku tūkstantį dolerių! Kas 
tai per ypatinga veislė.

j Mil I

PRIEŠ SKRĮSIANT APIE PASAULĮ.

Leit. Leigh Wade, armijos aviatorius, rengia savo aeroplaną skri
dimui apie visą pasaulį. Ta kelionė ąpie pasaulį dabar jau yra 
prasidėjusi, bet visgi aviatoriai dar nespėjo apleisti Amerikos.

Veda Dora Vilkienė

Netingėkite, Moterys.
Kiekviena moteris yra savo 

rųšies šeimininkė, — viena ge
ra, kita geresnė, o kaikurios 
yra ir specialistės. Specialistė
mis vadinama tos, kurios ypa
tingą domę kreipia į namų ruo
šą, valgių gaminimą ir t. t.
;Tos moterįs per ilgą laiką pa

tiria dalykus, kurių paprasta 
moteris neturi laiko arba gabu
mo išmokti. Tokia šeimininkė — 
specialistė yra tolygi vyruį spe
cialistui, — padėkime inžinie
riui, daktarui ir t. t. Jos visas 
laikas, gabumas ir geri norai yra 
kreipiami / j<5s parpus. Tokių 
namų pas mus lietuvius nema
žai.

Nebereikalo kitataučiai sako, 
kad lietuvės yra geros šeiminin
kes, kad lietuviški barščiai, py
ragai, kumpiąi ir t. t. yra be
ne geriausi pasaulyje. Taigi vi
sos tos geros šeimininkes dabar 
turės progos rašyti į Nedėlios 
Naujienas, nes vieta bus duota 
kiekvienai, kuri bus ko naujo 
išmokus, patyrus ir norės su sa
vo draugėmis pasidalinti, o tos, 
kurios įdomaus naujais valgiais 
arba šiaip namų ruošos klausi
mais galės irgi rašyti — joms 
visokį patarimai bus maloniai 
suteikiami.

— Dora Vilkienė.

Bukime gražios
Apleistas rankas ir nagus ga

lima vėl padaryti švariomis ir 
gražiai atrodančiomis sekamu 
budu:

Prisipilk šilto vandens, įsi
dėk gero, gryno muilo ir mir
kyk! rankas kokias 15 minutų. 
Nesigailėk ir su geru šepečiu 
nutrink užsilikusius juodus 
bruožus, ant galo nutrink ran
kas su druska. Nagų nėra rei
kalo blizginti pei dažyti. Paimk 
pielyčią ir nupielavok nagus ly
giai, apvaliai. Saugokis kirpti 
odą apie nagus, nes lengvai ga
li gauti krauj'o užnuodijimą.

Kad išvengti šią visą proce
dūrą, geriausia valyk rankas 
kasdien.

Niekuomet nepudruok, savo 
veido be to, kad neuždėti kokio 
nors “cream.” Geriausia vartok 
gryną mostį — gerai yra pa
prastas, bot geras “cold cream.”

Benzoinated 'lard .... 1 ounce 
rJeigu tavo veidas vakarais 

išrodo pavargęs mazgok savo 
veidėiį sekamai: “nevartok mui
lo, bet -paimk saują almond 
meal” ir keletą lašų benzoin ir 
trink savo veidą šiuo mišiniu. 
Paskui nuplauk veidą šaltu van-

deniu, bet į vandenį irgi įpilk 
keletą lašų benzoin. /•.’

Jeigu turi užtrynas ant kojų 
nuimk juos sekamai:

Mirkyk kojas karštame van
denyje. Vanduo turi būti taip 
karštas, kaip tik gali išlaikyti. 
Paskui atsargiai uždėk ant už
trino sekamą piostį.

Solicylic acid ........... 1 dram

Gerai veidą masuoti su cold 
cream, vakare ir išryto.'Masuo- 
ti reikia švelnai.

<Kį IR KAIP VIRTI
SKOTŲ SRIUBA.

Pamerk ketvirtą dalį svaro 
miežių, kvortoje šalto vandens. 
Tegul stovi per naktį; Ant ry
tojaus nusunk, sudek į puodą 
su 1 svogūnu, 1 morkva ir 1 ro
pe, supiaustytus į šmotelius. 
Jei turi, gali pridėti truputį sa
lierų lapų. Pridėk 4 valgomus 
šaukštus avižų miltų (oat meal); 
užpilk 2 kvortas verdančio van
dens ivviryk apie pusvalandį. 
Tada pridėk druskos ir pipirų 
pagal skonį, škotai šią sriubą iš
košia ir tik skystimą valgo. Ga
lima tame elgtis pagal skonį.

JAUTIENA SU PAKEPINTA 
DUONA.

Įdėk į skauradą 1 didelį šauk
štą sviesto ir vieną labai smul
kiai supiauštytą svogūną. Spir
gink iki svogūnas bus parudęs. 
Tada pridėk 2 šaukštu dažalo 
(gravy) atlikusio nuo kepinimo 
jautienos ar kitos mėsos ir 1 
puoduką verdančio vandens. Pri
dėk du puoduku sukapotos at
liekamos > kepintos jautienos 
žiupsniuką sausos muštardos, pi
pirų ir druskos pagal skonį. 
Leisk užvirti, tada pridėk šauk
štą miltų ar “cotn starch”, iš
leisto truputyj drungno x van
dens. Padėk skauradą ant vietos 
kur ugnis neperdaug karšta ir 
virink apie pusvalandį.

/ įk

Kuomet bus gatava, išpilk 
mėsą ant taiji tikrai pritaisytos 
(džiovintos — toasted) duonos 
riekučių ir padėk ant stalo. La
bai skanbs valgis.

PRIKIMŠTA JAUTIENA.*

1 svarą jautienos ' (round 
stęak), mėsa turi būti lygio' sto
rio. Nupiaųk taukus. Sumaišyk 
4 didelius' šaukštus duonos 'tru
pinių Vi šaukštuko druskos, 
vieną aštuntadalį šaukštuko 
(žiupsniuką) pipiriį pusę šauk
štuko sutrintų šalavijų, 1 šauk
štuką sukapotų svogūnų. Pri

dėk gana pieno sušlapinti miši
nį. Nušluostyk jautieną su šla
piu švariu audeklu, užtepk- virš 
paduotą mišinį lygiai ant mė
sos, suvyniok ir surišk ją. Tada 
susink galus, kad košė neišbėg
tų. Įdėk į blėtą kurioj papras
tai kepama višta ar taip dideli 
šmotai mėsos, ir pripilk blėton 
truputį vandenio. Kepk apie tris 
bertainius valandos, tankiai ap
liedama mėsą skystimu. Keikia 
Valgyti su obuolių košė.

»• A ■ ;

SERBENTŲ PYRAGAS.

1 puoduką sviesto
1 puoduką cukraus
IVa puodukų džiovintų ser- 

Sfentų
2 puoduku/ miltų ’ (pnstry 

flour)
1 šaukštukas baking powder
1 puoduką vanįllos
4 kiaušinius.
Gerai išplak ir vėl išdžiovink 

serbentus. Plak sviestą ir cukrų 
iki bus aiškiai gelsva, lygi, ko
šė. Pridėk kiaušinius, viens po 
vieną, plakdama košę keletą mi
nutų po kiekvieno kiaušinio pri
dėjimo. Išsijok miltus ir bak- 
ing powder kartu, taip-pat pri
dėk prie košės ir gerai paplak. 
Ant galo įdėk vanilių ir serban- 
tas, ir dar kartą paplak. Turėk 
dvi blėtas, į kurias bus įtiesta 
čysta laju.ota popiera (be jokio 
druko). Įpilk košę į blėtas ir 
pakepk į vidutiniai karštą pečių 
ant valandos. Reikia, kad po
piera butų įtiesta netik ant apa
čios blėtos, bet ir ant šonų. Ko
šė neturi dalytčt gryną blėtą.

RAUDONOJO RYŽIAUS 
PYRAGAS.

2 puoduku rudo cukraus
2 puoduku verdančio van

dens
2 dideliu šaukštu taukų
1 šaukštą druskos
2 puoduku besėklių rozinkų
1 šaukštuką sutrintų gvazdi

kų
1 šaukšŲjk| sutrintų cinąmo-

3 puodukus miltų
1 šaukštuką sodo
Sumaišyk cukrų, vandenį, tau

kus, druską ir rozinkas. Uždėk 
ant ugnies ir viryk bent 5 mi
liutas. Leisk atšalti. Kuomet' mi
šinys bus atšalęs, pridėk gvaz
dikus, cinamonus ir miltus išsi
jotus kartu. Galutinai pridėk 
sodą ištarpintą viename šauk
štuke karšto vandens. Įtiesk iŠ- 
taukuotą popierą į blėtas ir įdėk 
mišinį. Kepk apie 45 minutas 
arba valandą" laiko nelabai kar
štame pečiuje.

ROZINKŲ PYRAGAS BE 
KIAUŠINIŲ.

1 puoduką cukraus
1 puoduką rūgštaus pieno
V2 puoduko taukų arba svie

sto
2 puoduku miltų
1 puoduką rozinkų

’ 1 šaukštuką bakįng soda .
1 šaukštuką cinamonų
1 šaukštuką “cloves.”
Gerai sumaišyk cukrų ir tau

kus. Tada įmaišyk pieną kuria
me bus ištarpinta soda. Išsijok 
miltus ir sutrintus cinamonus, 
arba gvazdikus kartu ir įmai
šyk į pieną ir cukrų su taukais. 
Galutinai lengvai įmaišyk iš
plautas ir išmiltuotas (besėk
les) razinkas. Sudėk į blėtas kur 
bus įtiesta ištaukuotas poi5ie- 
ras. Kepk vidutiniai kaistame 
pečiuje gana ilgą laiką.

DARŽOVIŲ SVARBA.

Daržovių visuomet reikia la
bai daug valgyti, 'lygiai taip-pat 
žiemos laiku, kaip ir vasarą. Gy
dytojai sako, kad pavargęs jau
smas — pavasarinis karštis — 
kurį turime žiemai baigiantis 
paeina iš to, kad žiemos laiku 
juvo permažai valgoma vaisių ir 
daržovių. Valgymas daržovių 
padaro vaikus daug sveikes- 
nius. Kad mažų vaikų viduriams 
nebūtų sunku daržoves suvirin
ti, reikia išvirus jas, išspausti 
per tinklelį.

Visokie mineralai ir druskos 
yra kunui reikalingi, arba jis 
negalės būti sveikas. Daržovės 
ir vaisiai atsižymi jų turtingu
mų, ir jeigu Valgysi įvairius 
vaisius ir daržoves, kūnas gaus 
visas reikalaujamas druskas.

Paprastai, išvirus daržoves, 
vanduo, kuriame jos virė, yra 
metamas lauk, ir tokiu budu 
daug naudingos druskos nueina 
put niek. Kartais to vandens 
skonis nepageidaujamas, bet jei
gu geras, reikia .panaudoti prie 
sriubos. Geresnis būdas, tai vir
ti daržoves užpilus mažai van

dens taip kad kol jos išvirs ir 
vanduo nuseks, o reikalingos 
druskos pasiliks daržovėse. Dar
žovėms? kurias perkame blokinė
mis iš krautuvių, labai mažai 
priedų tereikia, kąd padarius jas' 
gardžiomis ir lygiomis švie
žioms.

Kornus blešinėse galime pa
daryti labai gardžius, supylus 
juos į kepamą indą, pridėjus pie
no ir kepant pečiuje tol, kol pa
ruduoja. Galima pridėti smul
kiai supiaustytų salierų ir žalių 
pipirų, kurie paįvairina skohį.

(F. t. I. S.

■ KAIP TINKAMAI PRIRENG
TI DARŽOVES.

Konservuotos daržovės vieno
dai kas sykį prirengtos valgiui, 
labai greitai šeimynai nubosta. 
Yra įvairių būdų padaryti dar
žoves gardžiomis viliojančio
mis.

Nežiūrint kaip tos daržovės 
bus valgiui prirengtos, reikia vi
suomet prieš vartosiant gerai iš
virinti, ir nete nereikia nei jų 
I>irm to ragauti pataria Jungti
nių Valstybių Agrikultūros De
partamentas. Biskutis svogūnų 
skystimo arba salierų druskos, 
ar žaliojo pipiro, ar salierų la
pų, .ar babkų lapas, pagerina 
konservuotų daržovių skonį.

Keletas patarimų:
Konservuotas daržoves gali

me kombinuoti. “Tomeitės” tin
ka’su žaliais ir raudonais pipį-| 
rais ar svogūnais, su kornšis, 
su žirniais ar šu salierais, šiuos 
galima vienus valgyti arba dė
ti prie sriubos. Ropės maišytos 
su sa'lieroms . labai gardus val
gis. Supiaustytos morkos tinka 
su žirnukais. Burokus ir ropes 
galima išskuopti, padarant iš jų 
puodukas į kuriuos tinka dėti 
žirnukus ir šabelbonus.

(F. L. I. S.)
* 

f v »

Šeimininkėms patarimai
Gėlėms stiklai, kurie turi 

smailus kaklus reikia valyti se
kamai: Prikimšk stiklą su ma
žais šmotukais paprastos popie- 
ros, o paskui užpylus karšto 
vandens gerai pakratyk.

Bankas Kuris Leidžia Jums 
Ilsėtis Namie

Mes Užkviečiame Jus Atidaryti Čia 
Taupymo Sąskaitą Čekių 

-- Sąskaitą
v

Nusisamdyt Saugiąją Skrynutę ar 
Investuoti į musų 100% saugius Auk
sinius Bonus. Tie Bonai yra apsau
goti per dvigubą vertybę kylančio
mis Chicagos savastimis. 

>

OME BANKa»TRU8T (0
Milwaukee and Ashland Avė.

Chicagos Clearing House Bankas

Jeigu nori padaryti naują 
skylutę ‘Siuvamos mašinos dirže, 
pakaitink špilką nuo skrybėlės 
ir su ja pradursi skylutę be pa
stangų.

Jeigu ant naujai pališuoto ar
ba lakeruoto stalo arba grindų 
prikimba popiera, užpilk tą vie- 
tą su alyva ir nuimk su švelnu 
skuduru. Popiera nusiims nepa
likdama jokio ženklo.

Jeigu nori, kad. kitas (lan
gams kituoti) nesudžiutų, pri
pilk į jį alyvų aliejaus.

Nuo baltai dažytų rakandų 
purvą lengvai galima nuplauti 
su vandeniu, kuriame virė svo
gūnai. t ,

Ęurviną apsiausto apykaklę 
lengvai galima nuvalyti patvi
nus skuduru su alkoholiu.

Juodus, atlasinius čebatukus 
lengvai galima nuvalyti alkoho
liu, o jeigu jo nėra — actu.

Jeigu nori, kad baltai emal- 
juoti puodai ilgiau laikytų, su
dėk juos į didelį puodą ir virk 
juos kokią valandą.

Apie Moteris

Japonietė tik tuomet graži, 
jeigu ji turi tiesus ne garbinuo- 
tus plaukus.

Amerikoj moterių miųimum 
algos nustatytos tik kętųriuOse 
valstijose. .

New Orleang Valstijoje mote
rys dirbančios pas barbenus 
reikalauja lygių tiesų barber- 
nėse.

Pirma juoduke policijoje (po- 
lice woman) atsižymėję Los 
Angeles.

Elenor Poehler yra pirma ftio- 
'terfs prižiūrėtoja didelės Radio 
Stoties Minneapolyje.

Kaipo atlyginimą už radio 
(radium) atradimą p. Curie 
gauna kasmet 40,000 frankų 
metinės pehsijos.

Ponia Louise L. Čhathau iš 
Wilįiamsport, Pa. gavo teisę sto
ti prieš Pennsylvanijos Viršiau- 
sį teismą, p. Chathau yra vedus 
ir turi du sunu.

Miestelis Reedy, W. Va. pa
velijo moterims dėvėti knicker- 
bockers (kelnaites) viešose vie
tose. ,

- Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS
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Satyra ir 
Juokai

IŠMINTINGAS, KAI MIEGA

—Onute, ką tai reikšti galė
tų? Pereitą naktį aš sapnavau 
apie tave. Ir sapnavau, jog 
klausiau tavęs, ar sutiktume! 
mano žmona būti.

—Tai reiškia tik tai, jog tu 
esi išmintingesnis, kai miegi.

PASITIKĖJIMAS.
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PrisitisKite Aušros Knygynui TIK. $10.00

Knygos už Pusę Kainos! Paskutinis Knygą Nupiginimas! į
Pasirinkite Knygų už $20.00

Šitas bus paskutinis toks istoriškai didelis knygų nupiginimas. Todelgi, nepraleiskite progos, įsigykite reikalingiausių 
Jums knygų. Peržiūrėkite šitą visą knygų sąrašą atidžiai, o nėra abejonės, Jus susirasite sau daug reikalingų knygų. Šitame
sąraše yra parinktos visos geriausios knygos ir visos reikalingiausios knygos. Šitas didelis knygų nupiginimas bus paskutinis ir 
jis tęsis tiktai iki birželio-June 1 dienai. Todelgi, pasirinkite tuoj iš šito sąrašo knygų už $20.00 pilna kaina, o Aušros Knygy
nui prisiuskite tiktai $10.00, jei imsite ir daugiau knygų, mokėkite už visas knygas tiktai puse kainos. Jei imsite už mažiau 
knygų negu $10.00, prisiuskite už kiekvieną knygą tiktai tiek, kiek yra pažymėta prie kiekvienos knygos. Bet geriausia išeis 
Jums jei imsite knygų nemažiau $10.00, tada gausite visas per pusę pigiau. Jei vienas neįstengiat įsigyti knygų už didesnę su

mą, tai kvieskitės kitus į talką, su draugais susidėkite bendrai. Knygų galite imti po kiek kurių norite.

Meldžiamasai, gal palaikytu^ 
mei mano arklį, kol aš iš krau
tuvės sugrįšiu, — kreipėsi far- 
meris į stovintį žmogų.

—Aš? Ar žinote kas aš esu? 
Aš esu senatorius, ~ pareiškė 
ponas.

—Tai niekis, —.atsakė far- 
meris. —. Jūsų veidas gan tei
singas atrodo. Aš nebijau sa
vo arklį kelioms minutėms jūsų 
globoje palikti.
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BANDYMAS
9
i
8

Teatro režisierius bando nau
jus artistus. Išklausęs vieno 
artisto deklamacijos, jis pareiš
kia:

—Aš, gerbiamasai, teatre 
liotįs nepavelysiu.

—Del Dievo meilės, bet 
aš ir nemaniau koliotis, — 
stebusiai atsako artistas.

—Jus, ne, bet publika kolio- 
sis...

ko

juk
nu-

TĖVAS IR SŪNŪS.

Tėvas ir sūnūs gerokai 
čemoj įsitraukė ir susikabinu
siu eina narpo.

—Na, ir šeimininkaujava mu
du, tėve, — sako sūnūs:—kad 
velnias kur paimtų musų tėvą.

—Kieno tėvą,—rūsčiai už
klausė senis.

—Na, jeigu tau gaila tavo tė
vo,—atkirto sūnūs, — tai tegul 
manąjį velnias griebia...

kar

VAIKO LINKSMUMAS.

—Ar tiesa, tėvel, kad tave 
generolu padarė?

—Tiesa, vaikeli mano, tiesa.
—Ak, kaip man linksma! Va

dinasi, tave su muzika laidos...

NEKANTRUS ŽIŪRĖTOJAS

Vienas pajotžarga pirmą kar
tą pateko į teatrą, kur ėjo vei
kalas “Othello”. Vaidinantis 
Othellos rolę nuolat kartojo: 
“nosinė, nosinė!”

Nieko nelaukdamas pajot
žarga kreipiasi į artistą:

—Ko taip susirūpinai dėl tos 
nosipės. Nusišnipšk į rankovę ir 
vaidink toliau.

ANT LAIVO.

Ant laivo laike didelės 
ros baimės apimta moteris 
piasi į kapitoną:

—Del Dievo meilės... 
vyras jūrių liga 
reikia daryti?
gelbėti ?

K ap j t o n a s
ko nereikia daryti, poni. Jis ir 
pats padarys visa... kas reikia.

aud 
krei

Mano 
susirgo. Kas 
Kaip jam pa-

(šaltai): Nie

KAIP KAUNE ŽMONĖS 
GYVENA.

Pasiliuosavus Jonui iš kariuo
menės, kaime pradėjo žmonės 
klausinėti, kaip ten Kaune be
gyvena, kaip bevargsta žmonės. 
Jonas išdėsto:

—O! kaip gyvena! Prastas 
darbininkas gerai valgo ir du 
kartu savaitėje eina pirtin.

—Na, o kaip valdininkai be
gyvena—klausia nekantrus 
ninkai.

—Valdininkai?! Jie dar 
riau valgo ir net kasdien 
pirtin. •

—O galų gale ką musų prezi
dentas bedaro? kaip gyvena?

—Ką bedarys. Geriausiai 
valgo, o apie pirtį ką ir besaky
ti: tik nusitaiso, apsitaiso, nu- 
sitaiso, apsitaiso ir X.t.

ūki-
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Meilės Laipsniai
Knygoje parodoma kaip meilė vystosi pas 

vyrus ir moteris ir kaip tą meilė reiškiasi pas 
įvairias tautas. Knyga nepaprastai žingeidi 
visiems kaip vyrams, taip ir moterims. Pusi. 
216, didelio formato, apdaryta. Kaina $3.00, iki 
birželio 1 dienai tik $2.00. Knygų randasi ga
na mažai norintiems įsigyti šitą knyga vertėtų 
pasiskubinti, nes jų niekur daugiau nebus gali
ma gauti.___________________________ '
Kaip Rašyti Laiškus Lietuviškoje ir 
Angliškoje Kalboje.

šita yra vienintelė knyga pas lietuvius, kuri 
pamokina kaip rašyti laiškus angliškoje kalboje 
f visokias firmas, pas draugus, gimines, vaikus, 
tėvus ir t.t. šitą knygą turėdami by kur lengva 
laišką parašyti anglų kalba. Pusi. 293, apdary 
ta. Kaina $2.00, iki birželo 1 dienai tik $1.75 
Lietuviškas Sapninykas

šitas Lietuviškas Sapninykas yra sutaisytas 
pagal tikrą persiškai egiptišką sapninyką ir net 
su 300 paveikslų. Taipgi randasi ir planetos 
atspėjimui ateities, šitas Sapninykas geriausiai 
išguldo visokius sapnus, kokius tik žmonės 
sapnuoti gali. šito Sapninyko jau .nebu
vo niekur galima gauti, buvo išsibaigęs, 
dabar mes vėl ji atspausdinome. Šįtas Sap
ninykas lietuviškam pasauliui yra žinomas 
kaipo OIszewskio Sapninykas. Ir už jį geres
nio nėra ir būti negali. Pusi. 205, apdarytas. 
Kaina $1.50, iki birželio 1 dienai tik $1.25. 
Neapdaryto_kaina 75 centai. ______________
Pažinkite Mus!

Paruošė Vasiliauskas ir J. Janušonis. Įžy
miausiųjų pasaulio gyvulių ir augalų chrestoma
tija. Tilžėje, 1923. Pusi. 270, apdaryta. Kaina 
$2.00, iki Dirželio 1 dienai tik $1.50._________
Lietuviškieji Raštai ir Raštininkai.

Šitą knygių prirengė Lietuvos Mylėtojas da 
1890 metais. Išleido tais laibais gyvavusi Bal- timorėje, Md.» M. D. M. Draugystė. Šitų kny 
gų randasi Aušros Knygyne gana mažas skait
lius, norintis jas įsigyti pasiskubinkite. Pusi. 
234, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 dienai 
tik $1.00. ___________
Lietuvių Kalbos Sintaksė ,

Paruošė P. Klimas. Kaunas, 1921. Pusi. 
56. Kaina 35c., iki biržežio 1 dienai tik 80c. 
Žodynas Ąngliškai-Lietuviškos Kalbos

(Dalis II). Sutaisė A. Lalis. Visi žodžiai 
angliški išguldyti į lietuvių kalbą. Pusi. 835, 
apdaryta. Kaina $6.50, iki birželio 1 dienai tik 
$4.00.____________ \_____ __________
Žemaičių Vyskupystė

šitą garsią knygą parašė Vyskupas Motie- 
j’us Valančauskas. Knygoje galima rasti tą, ko 
nei vienoje Lietuvos istorijoje nesiranda. Kny
goje parodoma yra kaip žemaičiai likosi ap
krikštyti, kokias dovanas jie gavo, kaip ir kada 
steigęs Įvairus miestai ir bažnyčios Žemaitijoje, 
kaip atsirado klioštoriai, bernadinai, barniai ka 
talikų su kalvinais, jėzuitai Varniuose, karalius 
ties Šatrijos kalnu, aominykonai, karmelitai, ra- 
kitai, Telšiai, Plungė, Kretinga, Raseiniai,' Kė
dainiai ir t.t. Tai yra svarbus istoriškas doku
mentas, vertas kiekvienam lietuviui žinoti, šitų 
knygų turime gana mažai ir niekur gauti jau 
nėra galima, užsisakę pirma, laimės. Pusi. 247, 
apdaryta ir didelio formato. Kaina $8.00, iki 
birželio 1 dienai tik $5.00. f 
LietuviŠkai-LatviškaS; Lenkiškai-Rusiškas 
Žodynas

šitą garsų keturioms kalboms žodyną, sutai
sė kun. M. Miežinis, Tilžėje, 1894 metais ir kito 
žodyno,^ kuriame rastųsi keturios kalbos ir tiek 
daug žodžių, pas lietuvius' nėra. Norintiems 
pažinti paminėtas kalbas būtinai verta įsigyti 
šitą žodyną. Musų patarimu yra pasiskubinti, 
nes mažą skaičių turime, pavėlavę negausite. 
Pusi. 293, apdarytas, didelio formato. Kaina 
$4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00.
Kurt. Tumo-Vaižganto Raštai

Vaižganto raštuose randasi visko kas reika 
linga žinoti literatiškam žmogui. Stylius rašto, 
kalbos gražumas ir gyvus įvairių dalykėlių api
budinimas, tai Vaišganto dovana. Knyga labai 
didelė, nes susideda iš 5 tomų, bet apdalyta į 
vieną knyga. Pusi. 1142, gražiais apdarais. 
Kaina $ 8.00, iki biržei i o 1 d iena i tik $5.00. 
Svarbus Tautos Dokumentai

1. Vyskupo Antano Baranausko — laiškai 
profesoriui Baudouin de Courtcnay.

2. Kun. J. žiogo — Archanologiški tyrinėji 
mai Gaidės apylinkėje, su paveikslais.

S. Dr. Basanavičiaus ir Dr. K. Griniaus — 
Seinų Vyskupystės Istorija.

4. Kaz. Būgos — Medžiaga lietuvių, latvių 
ir prūsų mytologijai.

5. Dr. Griniaus — Medžiaga* L. Ivinskio 
biografijai.

> 6. M. Biržiškos — Antanas Klementas lietu
vių rašytojas pradžioje XIX amžiaus.

7. Kunigo A. Sabaliausko — Apio žeimių- 
rytiečių lietuvių tautinę muziką.

$itos viros knygos yra apdarytos į vieną, 
“Lietuvių Tautos” leidinys. Kaina $7.00, iki 
birželio 1 dienai tik $5.00.
Tiesų Vadovas ir Patarėjas »

Krtygoje parodoma įvairios teisės, šitą Kny
gą turėdamas nereiks kiekvieną sykį bėgti pas 
advokatą, bet atrasi joje įvairius patarimus— 
legališkus su įvairiomis legališkomis teisėmis. 
Pusi. 142, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 
dienai tik $1.75,
Ben-Hur

Istoriška apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. 
Parašė Levz Wallace. Pusi. 472, apdaryta. Kai- 
na $2.00, iki 1 dienai birželio tik $1.50.
Sekretai Monjjimo, Arba Kaip
Likti Burtininku

Pirma knyga pas lietuvius, kuri parodo kaip 
daryti monus bei visokias štukas. Knyga su 
daug paveikslų. Pusi. 174, apdąryta. Kaina 
$2.00, iki birželio 1 dienai tik $1.50.
Gadynė šlėktos Viešpatavimo Lietuvoje. 
2r Lietuviškas Statutas Zigmonto 1

šitą istorišką knygą parašė Dr. Jonas šliu
pą*. Knygoje aprašomi nuotikiai Lietuvoje nuo 
1569 metų iki 1795 metu arba nuo Ižublino uni
jos iki Rusijos pasidalinimo. Norintiems susi
pažinti su Lietuvos istorija verta įsigyti šita 
kny<*a. Pusi. 562, apdaryta. Kaina $4.00, iki 
birželio 1 dienai tik $3.00.

Lietuvos įstatymai
Sistematizuota^Įstatymų, Instrukcijų Rinki 

nys. Sutaisė teisininkas A. Merkys, redagavo 
Vyriausio tribunolo pirmininkas — Krikščiūnas. 
Knyga yra labai didele, turi net 1031 puslapių. 
Kad geriau pažinus Lietuvos tvarką, .Lietuvos 
teises, kurioms Lietuvos žmohės naudojasi, rei
kia būtinai perskaityti Lietuvos Įstatymus. Si 
toje knygoje yra aiškiai parodoma sulyg kokiais 
įstatymais Lietuvos žmonės tvarkosi. Kaina 
$4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00.
Pajauta

Pajauta arba Lizdeikos duktė XIV šimtme
tyje. Istoriškas romanas M. Bernotavičiaus. 
Sulietuvino Jonas Montvilas. Pusi. 468, apda
ryta. Kaina $3.00, iki birželio 1 dienai tik $2.50.
Botanika

Botanika arba Taislius Auguminis. Šitą 
svarbią knygą parašė kun. Ambraziejus Pabrie- 
ža. Knyga naudinga, tik deja jų .gana maža 
turime, pertai norintis šitą knygą įsigyti pasi
skubinkite. Pusi. 166, didelio formato, apdary
ta. Kaina $3.50, iki birželio 1 dienai tik $2.50.
Apsakymas Kelionės j Palestinos Žemę.

Knyga pilna žingeidumo iš kelionės po Jeru 
zolimą ir kitas šventas vietas, kaip tai: Naza- 
ret, Beirut, Smirna, Kalną Kalvarijos, Kalno 
Tabaro, Kalną Karmelių, šv. Juozapo Grabą, šv. 
Jokūbo šulinį, Trijų karalių žvaigždę, Erodo 
dvarą, Judošiaus pasikorimo vietą, upes Jeriko, 
Jordono ir kitas žymias vietas, šitas vietas ap 
lankė ir tą viską surašė kun. P. Gonkus. Pusi. 
302, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 die- 
nai tik $1.50. _________________
Moteris ir Socializmas

Šitą svarbią knygą parašė garsus socializmo 
žinovas August Beoel, į lietuvių kalbą vertė 
žinomas literatas V. K. Račkauskas. Pusi. 429, 
apdaryta. Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai tik 
$2.00. ______________________________
Augalų Fiziologija

Paruošė M. Stankevičius. Vilniuje, 1920. 
Pusi. 134, apdaryta. Kaina $1.50, iki birželio 
1 dienai tik $1.25._________________________
Raktas Pažinti Augalams

(Kurie žydi pavasari, vasarą ir rudenį). 
Paruošė J. Avižius. Kaunas, 1921. Su pa
veikslais. Pusi. 250. Apdaryta. Kaina $1.75, 
iki birželio 1 dienai $1.50.
Rašto Istorija

Aprašo kokiu budu žmones rašyti išmoko, 
kokiu budu sau rašto išsidirbo, kokios tautos pir
miau ir kokios paskiau. Raštai įvairių tautų 
vartojami senose gadynėse ir t.t. Knygą sutaisė 
šernas. Pusi. 804, apdalyta. Kaina $2.50, iki 
birželio 1 dienai tik $2.00._________________
Gamtos Istorija

Paruošė Dr. A. Bacevičius. Su paveikslais. 
Pusi. 209. Apdaryta. Kaina $1.50, iki birže- 
lio 1 dienai tik $1.25.________ _ _______ _____
Mažvydas

Seniausis Lietuvos rašytojas. Gyvenęs pra
džioje IG-to šimtmečio. Jo darbai ir veikalai. 
Pusi. 592, apdaryta. Kaina $4.00, iki birželio 1 
dienai tik $2.50._________ _________________
Buhalterija

Pąruošė Ilgūnas. Tilžėje, 1921. Pusi. 184. 
Kaina $1, iki birželio 1 dienai tik 90c.
Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika

Pagal Stuobrį sutaisė S. P. Tananevičius. 
Chicago, III., 1909. Pusi. 102. Kaina 50c., iki 
birželio 1 dienai tik 40c.
Lietuvių Protėviai

Parašė Dr. Jonas šliupas. Knyga istoriška 
ir gana didelės svarbos. Pusi. 283, apdaryta. 
Kaina $2.00, iki birželio 1 dienai tik $1.75.
Geometrija

Sutaisė M. šikšnys. Trečioji dalis. Kau
nas, 1922. Pusi, 124. Kaina 90c., iki birželio 1 
dienai tik 75c.
Algerbros Uždavinynas

Sutaisė Pr. Mašiotas. Dalis I ir II. Apda
rytos į vieną. Kaina $1.75, iki birželio 1 dienai 
tik $1.50._________________________________
Chemijos Vadovėlis

Sutaisė V. Rūkas. Kaunas, 1922. Pusi. 
192. Apdaryta. Kaina $1.75, iki birželio 1 die- 
nai tik JI.50.______________________________
Rusiškai-Lietuviškas Žodynas

(Kišeninis). Paruošė A. Vėgėlė ir Straz
das. Puslapių 252. Kaina $1.00, iki birželio 1 
dienai tik 80c.
Naujas Lietuviškas Kalbamokslis

Prirengė Petras Gražbylys. Tilžėje, 1903. 
Pusi. 115. Kaina 45c., iki birželio 1 dienai 40c.
Zoologijos Sistematikos Terminų
Žodynėlis

Paruošė J. Elisonas. Kaunas. 1920. Pusi. 
144. Kaina 75c., iki birželio 1 dienai tik 60c.
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Trumpa Senovės Istorija
Pagal ęrof. Vipper. Su daug paveikslų iš 

senoviškų liekanų ir 5 spalvuotais žemlapiais. 
Gražiais apdarais. Pusi. 305. Kaina $2.50, iki 
birželio 1 dienai tik $1.75. •
Žmonių Poezijos Antologija

(Įvairhj dainų rinkinys). Binkio tekstas, 
šemonio piešiniai. Leipcinge, 1923. Pusi. 196, 
didelio formato, Kaina $3.00, iki birželio 1 die
nai tik $2.50. •

Pilnas Lietuvių-Anglų ir Anglų-Lietuvių Kalbų Žodynas
šitame žodyne randasi visi angliški ir lietuviški žodžiai. Prie kiek

vieno angliško žodžio kabėse yra pridėta tarmė, kaip žodžius angliškai 
tarti, taipgi žodžiai paženklinti kursyvomis litaromis prie kokio grajmati- 
kos skyriaus jis priguli. Knyga labai didelė, formatas 6x9. Pusi. 1274, 
apdarai labai drūti. Šitas žodynas, tai yra tikras namų žinynas, tai yra 
knyga be kurios negali apseiti nei vienas inteligentiškas lietuvis, nes jis 
reikalingas kiekvienam mokytam ar paprastam. Greitu laiku žodyno kai
na bus pakelta iki $12.00, dabartinė jo kaina yra $10.00, bet jei užsisaky
siteiki birželio 1 dienai gausite tik už $7.00.
Rankvedis Angliškos Kalbos

Sutaisė J. Laukis. Iš jo galima mokintis be pagelbos mokytojo. No
rintis išmokti anglų kalbą būtinai įsigykite šitą rankvedj. Pusi. 310, ap
darytas. Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai tik $2.00.
Žinynas.

Tai garsi knyga, ji turi rastis kiekviename name, pas kiekvieną lie
tuvį. čia randasi rinkinys visokių patarimų apie sveikatą ir budus gydy
mosi, čia yra patarimai ūkininkams, daržininkams ir kitiems, čia randas 
daug dalykų iš astronomijos, mitologijos, istoriios, aritmetikos, geografijos 
ir medicinos. Namai be žinyno, namai be mokyklos. Nauja laida. Pu’sla- 
pių 392, gražiais apdarais. Kaina $4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00.
Naujas Pilnas Orakulas.

Knyga pilna visokių paslapčių. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia 
monų knygų visame pasauly, šitoje knygoje yra daugybė paveikslų, ku
riuose atvaizduojama visi pasaulio zababonai ir monai. Nauja lai
da, gražiai apdaryta. Kaina $5.00, iki birželio 1 dienai tik $4.00.
Lietuvių Kalbos Gramatika.

Paraše Rygiškių Jonas, šita gramatika, tai geriausia lietuvių kalbos 
gramatika. Sykiu šitoje gramatikoje randasi ir Sintakse. Knyga naujai 
parašyta. Pusi. 280, gražiais apdarais. Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai

Valgių Gaminimas ir Namų Prižiūrėjimas.
šita, knyga yra reikalinga kiekvienai gaspadinei, kuri nori pagamin

ti gardžius valgius. Pusi. 162, apdaryta $1.75, iki birželio 1 dienai tik 
$1.45._________________________ ___________ ____________________
Žemės Globusas.

Pirmas lietuviškas globusas, darytas Lietuvoje. Šitame globųse rau
dasi visi pasaulio kraštai, mapos. šitą globusą turėdami savo namuose ma
tysite visą pasaulį kada tiktai norėsite ir sykiu papuoši savo namus. Glo
busas didelis, bet tinkamas laikyti pastačius ant stalo. Kaina $20.00, bet 
iki birželio 1 dienai tik $10.00. -------------------------------- ----------------------■ ■ - ■ 
Geografija arba Žemės Aprašymas.

Knyga su daugeliu paveikslų, su daug mapų, gražiais apdarais. Pusi. 
469. Kaina $4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00. Knyga žingeidi, verta 
visiems įsigyti.

Lietuvių Tauta Senovėje ir šiandien.
Parašė Dr. Jonas šliupas; Tai pilna Lietuvos Istorija nuo 13 iki 16- 

tam šimtmečiui. Svarbus dokumentas ir verta žinoti visiems, kurie intere
suojasi Lietuvos Istorija. Pusi. 563, apdaryta. Kaina $3.00, iki birželio 1 
dienai tik $2.50.________________________________________________
Lietuvos Istorija nuo Gedimino iki Liublino Unijos.

Parašė Simanas Daukantas. Puslapių 531, apdaryta. Kaina $2.75, 
iki birželio 1 dienai tik $2.25.

Lyties Mokslas.
Paraše Dr. A. J. Karalius. Knyga labai žingeidi ir daug pamokinanti, 

su daug paveikslų, kuriuose atvaizduojama lyties organai. Pusi. 400, ap
daryta. Kaina $7.00, iki birželio 1 dienai tik $4.00.
Istorija Abelna.

Parašė Dr. A. Bacevičius. Pusi. 498, apdaryta. Kaina $2.75, iki bir
želio 1 dienai tik $2.90. Svarbi knyga apie viso pasaulio kraštus.
Ethnologija arba Istorija Apie Žemės Tautas.

Knyga su daug paveikslų. Pusi. 667, apdaryta. Kaina $4.00, iki 
birželio 1 dienai tįk $3.00. Knyga pilna žingeidumo, verta ją įsigyti vi
siems.
Istorija Amerikos.

Prie galo knygos telpa S. V. konstitucija. Pusi. 364,. apdaryta. Kaina 
$2.25, iki birželio 1 dienai tik $1.75.
Iš Gyvenimo Vėlių Bei Velnių.

Parašė Dr. Jonas Basanavičius. Labai žingeidžios apysakos apie vel
nius, dūšias ir t.t. Pusi. 470, apdaryta. Kaina $2.75, iki gegužės 1 dienai 
tik $2.00.______________________________________________________
Sveikata.

šita knyga turėtų rastis kiekvieno lietuvio name, nes joje randasi 
tokie dalykai, kokie reikalinga žinoti kiekvienam. Knyga pilna paveikslų, 
atvaizduojami visi žmogaus sąnariai, taipgi tuose paveiksluose parodo
ma kokie vabalai užkrečia žmogaus kuna. Kaip nuo visokių ligų saugotis 
ir kaip gydytis. Pusi. 339, gražiuose apdaruose. Kaina $2.00, iki birželio 
apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 dienai tik $1.75. ____________
Žmogaus Pareigos.

šitą knygą parašė garsus italų revoliucijonierius Giuzeppe Mazzini. 
Knyga nepaprastai žingeidi ir pamokinanti, vertėtų ją kiekvienam lietu
viui perskaityti. Lietuviu kalbon vertė V. K. Račkauskas. Pusi. 245, 
apdaryta kaina $2.00, iki birželio 1 d. tik $1.75.
Kada ir kokiu Budu Svietas Sutvertas?

Parašė profesorius Meyer. Knyga maža, bet svarbi. Pusi. 140, apda- 
ryta. Kaina $1.50, iki birželio 1 dienai tik $1.25.____________________
Lietuviškos Pasakos {vairios.

Surinko Dr. Basanavičius. Visos a] 
4 knygos apdarytos atskirai, šitose 4 
šitos apysakos yra svarbios, nes musų tėvų-tėveliai jas yra pasakoję ir

v

.pysakos randasi 4 knygose ir visos 
knygose randasi virš 700 apysakų.

jos taip ėjo iš gentkartės į^gentkartę, kol garsus tėvynainis Dr. Jonas 
Basanavičius surinko ir surašė tokia tarme, kaip jos kad buvo pasakotos, 
šitos apysakos liks nemirtinos, nes jose slepiasi lietuvių praeitis, lietuvių 
vargai ir nelaimės, jų kovos, jų narsa. Pusi. 1300, visos apdarytos. Kaina 
$9.00, iki birželio 1 dienai tik $7.00._______________________________
Žvėrys iFŽmogus

šitą knygą sutaisė šerpas. Knygoje randasi paveikslai vaizduojantis 
įvairius žvėris. Parodoma kaip senai ant žemės kokie gyvūnai atsirado ir 
koks yra giminingumas tarp žmogaus ir gyvulio ir t.t. Pusi. 313, apda- 
ryta. Kaina $2.50, iki bjrželio 1 dienai tik $2.00.____________________
“Gyvenimas”

Mėnesinis žurnalas skiriamas mokslo gvildenimo reikalams. Leidžįa 
Mokslo Draugai^ Redaguoja Dr. A. J. Karalius. “Gyvenimo” bendradar
biai — visi lietuviški mokslininkai. Kaina metams $2.00, kurie iki 1 die
nai birželio užsirašys “Gyvenimą” ir prisius $2.00, gaus dovanų naują 
knyg^ parašytą Dr. A. J. Karaliaus — “Venerines arba Slaptosios Ligos 
—Kaip Nuo Jų Apsisaugoti”.

Pinigus malonėkite siųsti sykiu su knygų užsakymu ir geriausia money orderiais, čekiais arba 
“cash”, bet registruotame laiške. Jei neturite knygų katalogo, reikalaukite, prisiusime. Jei no
rite muzikalių dainų katalogą, mes turime atskirą, — reikalaukite muzikalių dainų katalogą. Jei 
reikalas prisiusime ir abu katalogu. Laiškus siųskite šituo adresu:

AUŠROS KNYGYNAS..

3210 So. Halsted St Chicago, Illinois
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Lazdynų Pelėdos Raštai
Keturi tomai, apdaryta į dvi knygas. Tilž

ėje, 1922. Pusi. 950. Kaina’ $5.00, iki birželio 
1 dienai tik $4.50._________________________
Ivanhove 1

Paraše Walter Scott. Romanas dviejose 
knygose, apdaryta į vieną, Tilžėje, 1922. Pusi. 
450. Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai tik $2.00.
Vienuolio Raštai

Dvi knygos apdarytos į vieną. Tilžėje, 
1922. Pusi. 560. Kaina $3.00, iki birželio 1 die
nai tik $2.50.________ ,____________________ _
Šventas Petras Ryme

Paraše H. Sinkevičius. Vilniuje, 1908. 
Pusi. 230, apdaryta. Kaina $1.25, iki birželio 
1 dienai tik $1.00._________________________
Karo T akas .

Parašė Mayne Reid. Išeiviai iš Transvali- 
jos. Tilžėje, 1923. Pusi. 192, apdaryta. Kaina 
$1.50, iki birželio 1 dienai tik $1.25. 
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Rymaš
Parašė Emil Zola. Pusi. 432, apdaryta. 

Kaina $2.50, iki birželio 1 dįenai tik $2.00.
Iš Mano Atsiminimų

Parašė Dr. V. Pietaris. * Su autoriaus pa
veikslu. Telpa gana daug žingeidžių apysakų. 
Pusi. 301, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 
dienai tik $1.50._______________
Putino Raštai

Dviejose knygose, apdaryta j vieną. Tilže į| 
je, 1922. Pusi. 480. Kaina $2.50, iki birželio 1 
dienai tik $2.00.________________
Skalpų Medžiotojai

Paraše Mayne Reid. Tilžėje, 1922. Pusi. 
219, apdaryta. Kaina $1.50, iki birželio 1 dienai 
tik $1.25.___________________________________

Pampėjos Galas
Parašė Eug. Turo. Romanas. Tilžėje, 

1922. Pusk 200, apdalyta. Kaina $1.75, iki 
birželio 1 dienai tik $1.50.
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Bedievių šventraštis
Knyga sudaryta iš senų “Kardų”. Daug 

gerų pasiskaitymų, daug paveikslų ir juokingų 
dainų. Pusi. 900, apdaryta. Kaina $4.00, iki 
birželio 1 dienai tik $2.00. ___ ___
Lietuvos Kariuomenė

Knygoje aprašoma ir paveikslais parodoma 
Lietuvos kariuomene ir jos vadovai. Knyga 
žingeidi, ypač tiems, kurie interesuojasi Lietuvos 
Saaėtim. Knyga didelė 7x10, gražiais apdarais, 

aina $3.00, iki birželio 1 dianai tik $2.50.
Abrozdai

Keturi abtozdai — didžių Lietuvos kuni
gaikščių: Algirdo, Gedimino, Vytauto ir Keistu
čio. Paveikslai tinkami papuošti namus, ofisus, 
svetaines ir t.t. Kaina $2.00, iki birželio 1 die- 
nai tik $1.50.________
Naujųjų Amžių Istorija

Paruošė V. Zakševski. Dvi knygos. Tilžė- 
. >__ Pusi. 330. Kaina $1.25, iki birželio 1je, 1922. Pusi. 330. Kaina $1.25, iki birželio 1 

dienai tik $1.00.
Rytai ir Mytai

Parašė K. Ivanovas. Karaliaučiuje, 1922. 
Pusi. 125. Kaina 75 centai, iki birželio 1 dienai 
tik 50c,
Christomatija—Dalis I ir II.

“Vargo Mokykla”. Kalbos mokslo reikalui, 
parašė J. Jablanskas. Kaunas, 1922. Pusi. 
540. Kaina $4.00, iki birželio 1 dienai tik $2.00.
Vokiečių Okupacija Lietuvoje

Paveikslai ir aprašymai. Surengė J. šilie- 
tis. Knyga turi 190 paveikslų iš vokiečių oku
pacijos laikų ir tiek pat puslapių su lietuvišku 
ir anglišku aprašymu. Knyga didelio formato. 
Kaunas, 1922, pusk 190L Kaina $6.00, iki birže 
lio 1 dienai tik $4.00.
Vokiečių Kūryba

Paraše prof. Heinemanas. Vokiečių literatū
ros istorija. Berlyne, 1922. Pusi. 550; II tomai 
j vieną knygą, apdaryta. Kaina $3.50, iki bir
želio 1 dienai tik $2.75.
Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai

Sutaisė Šernas. Knyga su daug paveikslų 
Pusi. 370. Drūtais apdarais. Kaina $2.50, 
iki birželio 1 dienai tik $2.00.
Krėvės Raštai

Trijuose tomuose, apdaryta vienoje knygoje. 
Tilžėje, 1922. Pusi. 700. Kaina $4.50, iki bir- 
želio 1 dienai tik $4.00.
Biblija Kunigp Bimbos

Kurie myli juokus patys ir myli juokinti ki
tus, verta šitą knygą įsigyti. Knygoje randasi 
pamokslai ir giesmės kunigo Bimbos. Taipgi 
daugybė paveikslų iš kunigų, davatkų ir minyš- 
kų gyveninio. Abelnai sakant, knygoje yra pa
juokiama clvasiškija. Pusi. 59, labai dičlelio 
formato. Kaina $3.00, iki birželio 1 dienai tik 
$2.00. šita knyga yra “šakės” laidos ir jų 
randasi gani mažai norintis įsigyti pasiskubin
kite.
Gyvulių Protas

Parašė Dr. T. Želi. Pusi. 212. Kaina $1.25, 
iki birželio 1 dienai tik $1.00.
Psichologijos Vadovėlis

Paruošė prof. čelpanov. Vilniuje, 122. 
Pusi. 242. Apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 
1 dienai tik $1.75.
Mažosios Lietuvos Politikos Veidrodis

šitoje knygoje vaizdžiai nupiešta abelna pa
dėtis Mažosios Lietuvos. Parašė A. B. Klaipė
diškis, Kaune, 1923 m. Pusi. 190, didelio forma 
tx>. Neapdaryta. Kaina $1.75, iki birželio 1 
dienai tik $1.25. ______
Fizikos Dalis I, II, III

Visos trys dalys apdarytos j viėną knygą. 
Paruošė K. šakienis. Vilniuje, 1923. Pusi 470 
Su daug paveikslų. Kaina $4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00.
Lietuvių Kalbos Gramatika

Naujas pertaisytas leidinis. Sutaisė J Da 
mijonaitis. Kaunas, 1922. Pusi. 126. Kaina 
75c., iki birželio 1 dienai tik 60c
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