
asile

INC

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis AmerikojPirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

Chicago, IIU šeštadienis, GruodžJo-Deceinber 20 d., 1924 No. 304M37Kaina 3c

Trockiomis
Albanijos prem. pabėgęs

tatyti, iš

scp

Apie 1,600 menonitų

šven Nicholas

Bus Išmokėti Prieš Kalėdas

$10,000 Už BULIŲ

William Green išrinkta 
A. D. F. prezidentu

laikui 
Mar-

MOKfiS $500 Už KIEKVIENĄ 
UŽMUŠTĄ BANKO PLfcšIKĄ

partijos 
tvirtina, 
Kauka- 

pataisyti,

Trockio 
jį antru 
dytis-V.

Siųskit Kalėdines dovanas savo gimi 
Lietuvon telegrafu per Naujienas ii

Ginkluojasi maištui siekdamies 
įsisteigti pilną savo nepriklau
somybę

Amerikos komunistų vykdom- 
komas užgynė Trockio knygą

Amerikos komunistai už 
gynė Trockio knygą

Tautu Sąjungos Draugija stoja 
už teisę Įregistruoti sutartį su 
Britais

Trockis išsiųstas
Kaukazan

MANNING, Iowa, gruodžio 19. 
---- Laimėjęs paskutinėj gyvulių 

parodoj prizą bulius Black Mar
sh ai 1 XI, 'kurio savininkai yra 
Esher & Ryan, tapo iš aukciono 
parduotas už 10,000 dolerių.

kuri leidžia gydytojams

Green- Gomperso

Kiek ban- 
nuostolių, (kol

Iki tam 
savo pareigas eis senasis 
xo-Stresemano kabinetas.

Visos partijos padarė 
tčm$ politines paliaubas.

byliai gali kplbėt 
ttano (N 
rurgas; j 
lėly parodyta 
jai išrasto prietaiso, kalbasi su savo kaimynu

11,25 gr 
bus gaminamos naudo-

ATLANTA, Ga., gruodžio 19 
— Inkriminuota buvęs tedera- 
lio sunkiųjų darbų kalėjimo vir
šininkas A. E. Sartain, kaltina
mas dėl ėmimo papirkimų.

BURNETT, Wash-, gr. 19.
Pradėta tirinėjimas priežasties 
įvykusios Pacific Coast Coal 
kompanijos kasyklose ekspliozi- 
jos, kur praeitą trečiadienį buvo 
septyni darbininkai užmušti.

DUBLINAS Airija, gruodžio 
19. -- Airių Tautų Sąjungos 
Draugija pasiuntė Intrnaciona- 
Įės Tautų Sąjungos Draugijų 
Federacijos generaliam sekreto
riui protestą prieš Anglijos no
tą, kurią Britai priešinas Angli
jos-Airi jos sutarties įregistravi
mui Tautų Sąjungoje.

Proteste pareiškiama, kad An
glijos žygis užgaunąs Tautų Są
jungos poziciją, ir Airiją kaipo 
jos narį. Jeigu sutartis nebūtų 
buvus įregistruota, sakoma pro
teste, tai tas butų reiškęs tą pa
tį, kaip kad Laisvoji Airių Vals
tybė nepripažintų Tautų Sąjun
gos konvencijos.

Trockis esąs tikrai iš 
tremtas Kaukazan

Sudraskė du banku ir 
padegė miestelį

NEW YORKAS, gruodžio 19. 
— Apskrities Apeliacijų teismas 
šiandie patvirtino konstitucingu* 
mą prohibicijos įstatymo provi- 
zijo 
duoti pacientams receptą vienai 
paintei degtinės žėdnai dešim
čiai dienų.

nenis Liepuvon telegraiu per Naujienas ir 
pradžiuginkit juos geriausiu patarnavimu, 
stebėtinu greitumu ir pinigais nusiųstais 
dėl švenčių. • Naujienų telegramos kainuo
ja tiktai ,

AGUAS CALIENTES, Meksi 
ka, gruodžio 19
Martinez, kurs beveik'.taip senas, 
kaip sena yra Meksikos respub
lika, nes turi 105 metus, vedė 
dabar trečią pačią, kuri yra 80 
metų amžiaus. Jaunavedžio tė
vas, sako gyvenęs 123 metus.

Albanijos premjeras Fan 
Noli pabėgės

tintas 
tu vadu

BĘBLJNĄS. gruodžio 19. ~ 
sudaryti naujos

105 METŲ SENIS VEDA TRK 
ČIĄ PAČIĄ

TRYS JAPONŲ AVIATORIAI 
UŽSIMUŠĖ

komiteto orgapas. 
kaip jau 

tas visiems 1.. 
čių redaktoriams 
jiem spaudinti 
“1917 metai” 
ištrauka 
pežių 
pareiškia 
nimo, tuo 
vokiečių 
“Volkszeitung 
“tref” knygą

\Vorkcrs Partijos centras grieš- 
tai uždraudė komunistų laik
raščių redaktoriams ką nors 
iš Trockio knygos spaudinti.

Afrikos Zulai nori savo 
respublikos

MENONITAI APLEIDŽIA 
MEKSIKĄ

Varžytynės sidabro pinigams 
kalti.

OTTAWA, Ontario 
18. — La Šalie apskrities 
kininkų asociacija nutarė 
kiclti iš tos apskrities bankini n 
kų $10,000 fondą, 
tų skiriama 500 dolerių dovana 
už lavoną kiekvieno banko plė
šiko, užmušto plėšinio metu.

800 litų ....
900 < litų ....

1000 litų .....
Prie šitos

centai pašto išalidų už kožną siuntini 
Norint pasiųsti telegramų d*/ 
centų daugiau.

Nuo 1913 metų jis buvo tos or
ganizacijos . vice-prezidentas 
ir stiprus Gomperso politikos 
rėmėjas.

doleriais yra skaito-

...... '............. $5.50 

.......... .............. 10.50 
........................ ... 20.75
....................  81.00 
.......................... 41.25 
.............. ..........  5.1.50 
.......... ............... 61.75
......................... 72.00 
........................   82.25 
........................ > 92.50 
....i...................... .• 102.75

urnos reikia pridėti 25

dar7 50

Airiai protestuoja prieš 
Anglijos žygį

dienom i 
partijos
išsiuntinėjo 

\merikos

tasai komu- 
n tralinis 

ukazą” 
komunistinių 

lapelių redakto- 
grieštai uždrausdamas 

naudoti Trockio knygą

-pti-ntaunnĄrĮanfKaninniyiftyTriTiT

“nesveikata” esąs tik 
muilinimas: jis paša- 

dėl kritikavimo sbvie-

Lygiai metai atgal politinis 
biuras pradėjo savo kampani
ją prieš jaunuosius komunis
tus. Daugelį jų ištrėmė ir tuo 
stipriai suvaržė jų veikįmą., 
Trockis ' pats buvo išsiųstas 
Kaukazan “sveikatos pataisyti”, 
rš itkro gi jis buvo ištremtas. 
Po to sovietų viršilos stengėsi 
nuraminti darbininkus, kurių 
didžiuma buvo uolus Trockio 
fėmejai, grieš!u pasukimu į 
<aire. 4- ■

Birželio mėnesį Trockis grį
žo. Jis visur buvo pasitiktas su 
didžiausiomis ovacijomis. <!„ 
populeringumas buvo taip di
delis, kad Maskvos vadai buvo 
jriversti priimti jį atgal į savo 
arybas. 'Pečiau jis nepaliovė 

veikęs, nesiliovė kritikavęs da- 
jartinės politinio biuro vidaus 
ir užsienio politikos taip toli, 
kad politinis biuras yėl nutarė 
jo atsikratyti. Po priedanga 

“nesveikatos” ištrėmė 
atveju i Kaukazą “gy-

BEGRADAS Jugoslavija, gr. 
19. — Paskiausios telegramos iš 
Albanijos praneša, kad to kraš
to premjeras, vyskupas Fan No
li, pabėgęs.

Jei tai butų tiesa, tai tas pa
rodytų, kad sukilėliai pasiekė [i 
savo tikslo: esamąją Albanijos 
valdžią, kurios prieky stovi vys
kupas Noli, nuvertė.

Pranešimai skelbia, kad suki
lėliai, Cano Bei vadovaujami, 
vakar užėmę Vičkopą ir visą 
Krumos distriktą, išvydami val
džios kariuomenę antron Drino 
upės pusėn.

Daug nugalėtų Fan Noli par
tizanų, sako, prisidedą prie su
kilėlių ir gyventojai visur prita
riu Canai Bejui.

pasiųsti iki 20-tos šio mėnesio 
bus išmokęti prieš Kalėdas. Bet geriaus 
nelaukit paskutinės dienos, o siųskite tuo- 
jaus.

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

lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 

sterlingų .. 8*1.68 
$5.01 

$17.71 
$5.39 
$4.38 

$19.25 
$15.13 
$40.40 

$2.52 
$26.95 
$19.36

gruodžio 19. — 
raštai yra “tref” ir 

Amerikos komunisč
ių skaityti. Taip mi

rė n t ra lipi s komib- 
Purly” ko-

To prieAaslis buvę, jo nuolati
niai ginčai su politiniu biurų, 
kurs yra vyriausias Rusijos val
dovas. ' .

Vyriausias 'Trockio tikslas 
buvęs sudaryti naują politinį 
biurą, kurs butų buvęs kaip ir 
naujas bolševikų kabinetas, ir 
nustatyti naują bolševikų par
tijos politiką.
Rėmė jaunuosius komunistus
Trockis buvo taip vadinamų 

jaunųjų komunistų idealų reiš
kėjas. Vyriausi jų programo 
punktai toki: didesnis subsida- 
vimas komunistinės valstybės 
pramonių; griežtesnis kontro
liavimas privačių pramonių, 
kurios daro konkurencijos val
dybės organizacijoms; dides
nis masinimas užsienio kapita- 
’ų plaukti Rusijon; pašalini- 
Tiasi biurokratinio režimo iš 
komunistų partijos.

Del šilų principų Trockis ve
dė aitrią kovą, tečiau politinio 
biuro nariai, kurie sakosi esą 
Icninistai, buvo kitokio nusis
tatymo. Pagaliau buvo kilę 
kalbų, kad karo m misteris bu
siąs dagi išmestas-iš komunis
tų partijos.

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Enterad •• aacond Ulaaa Mattar March 7, 1914, at tha Post Office of Chicago, IUM 
unuer tha Act of March 8, 1879.

LONDONAS, gruodžio 19. — 
Daily Mail korespondentas Ca- 
petowne praneša, kad tarp Pie
tų Afrikos Čiagimdų pasireiškiąs 
neramus bruzdėjimas, kurio tik
slas esąs sudaryti respubliką ir 
paskelbti pilną savo nepriklauso
mybę nuo baltųjų. Zulai 
slapta ginkluojasi ir, Pretorijos 
vyriausybės, žiniomis, pinigai, 
kuriuos čiabuviai juodieji rinkę 
neva savo bažnyčiai 
tiesų buvę skiriami ginklams ir 
amunicijai pirktis.

Pietvakarių Afrikos čiagimiai 
esą labai pasišiaušę ir europie
čius pasitinka su dideliu nepa
lankumu. Kfliamin-kai iš Reho- 
boto, kurs /ra neramaus bruzdė
jimo centras, sako, kad tame 
distvikte paskelbta Varo padėtis.

ŽENEVA. .Šveicarija
— Tautų Sąjungos sekretoriatas ‘ 
šiandie paskelbė, kad nuolatinis | 
tarptautinis teisingumo teisinas 
susirinks Hagoj sausio 12 dieną * 
Graikų-Turkų 'klausimui nagui- Nepajėgdami 
nėti. Teismas svarstys Graikų į Vokietijos valdžios, kuri galėtų 
gyventojų padėtį Konstantino-'užtikrinti sau reikalaujamą di- 
poly ir Graikų-Turkų konvenci- 'džiumą reichstage (parlamen- 
jos esmę. . Į te), respublikos prezidentas

Turkija tvirtina, kad ji turin-i Ebertas in kanclerius Marxas 
ti teisės vyti laukan iš Konstan- šiandie nutarė savo bandymus 
tinopolio tūkstančius graikų dėl atidėti po žemos švenčių, iki 
to, kad jie nebuvę nuolatiniai prieš *ireichstago susirinkimą 
gyventojai pey tiek laiko, kaip sausio 5* dieną 
kad nusakyta šutarty su Graiki
ja, o tatai neduodą jiems teisės 
toliau pasilikti Turkijoj.

NAUJIENOS
THC LITHUANIAN OAll.Y NKWS 

PUBLISHED BY LiTHUANJAN NEWS PUBLISHING CO.. INC

1739 South Halsted Street, Chicago, III inois
lt 8500 «

N’EVV YORKAS, gruodžio 19.
Amerikos Darbo Federaci

jos vykdomoji taryba organi
zacijos prezidentu, yiotoį mi
rusio Samuelio Gomperso, šian
die išrinko Williamą Green’ą, 
iš Ohio. Jis buvo išrinktas vien
balsiai.

Formaliniame savo pareiš
kime naujasis Darbo Federaci
jos prezidentas pasakė, kad 
savo politikoje jis eisiąs Gom- 
f..r.so pėdomis.

\Villiam Green yra 51 mėtų 
amžiaus ir gyvena Coshoctohe, 
Ohio valstijoj. Angliakasys. 
Buvo du terminu Ohio valsti
jos senatorium. RrildairtM) Ma
sonų, Elkų ir Odd FoIIoav’u lo- 
žomš; yra Amerikos Politinio 
Mokslo Akademijos narys. Nuo 
1913 metų jis buvo Amerikos 
Darlm l'ederacijos viceprezi
dentas.

Grt'en buvo 
šių Gompt'rso 
rikos Darbo 
mėjų. Jis laikomas 
nas iš geriausių i 
hininkų judėjimo 
tavaisiais Jungtinių 
pnzidento rinkimais 
progresyviųjų 
l'ollelte’ą. Jis. 
sai Gompers, 
pripažinimui

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L

NAUJIENOS
The Lithuanian Dailt Nkws 

PUBL1SHED BY L*HUANIAN NEWS PUBLISHIKCCO

1739* South Halsted Street, Chicago, Illinois 
Telephone Roosevelt 8500

CHICAGO 
Trockio 
prakeikti 
lai negali 
larė dabar 
nistinės “Workers 

1 m i tetas.
šiomis 

nistini4 
komitetas 
visu c

laikraščių 
riams, 
jiems* 
komunistinėj spaudoj. Ne tik 
knygą ištisai, bet nei*jokių iš 
jos ištraukų neleista spaudinti. 
Bet užtai tie patys komunistų 
laikraščiai raginami kuo grei
čiausiai išsispausdinti visus 
tuos purvų, šmeižtų ir niekini
mų ‘ straipsnius, kurie pasta
ruoju * laiku buvo Maskvos 
“Pravdoj” spausdinami prieš 
Trockį ir\jo knygą. ,

'l'asni “ukazas” buvo išspau- 
dintas taipjau praeito šeštadie
nio “Daily Worker”, pirmame 
puslapy, o tasai laikraštis yra 
Maskvos komunistų internacio
nalo Amerikos sekcijos ecntra
linio komiteto orgapas. Uka- 

•i sakytu, adresuo- 
komunisių laikraš- 

Drauzdamas 
Trockio knygą 

ištisai, ar imant 
iš j o,s, Maskvos po- 

amerikoniški kardinolai 
didelio nepasitenki- 

kad ne^vyorkišįtis 
komunistų dienraštis 

ėmė jau tą 
paudinti savo 

puslapiuose, dėdamas po pluoš
tą kasdien. “Volkszeitung’os” 
redaktoriui įsakoma tuojau pa
liauti spausdinimą.

FORT WORTH, Texas; 1 <). 
—- JBankų plėšikai praeitą naktį 

sudraskė du Valley View banku 
ir po to padegė patį miestelį.

Sudraskytieji bankai yra First 
National ir Guaranty. Visas 
miestelio biznio cdntras gaisro 
sunaikintas.

Plėšikai išsigabeno abiejų ban
kų nedegamąsias šėpas, kurios 
svėrė po 4000 svarų 
kams padaryta 
kas nežinia, gaisro gi nuostoliai 
siekia per 100 tūkstančių dole
riu.

Suomija pasirašė! Sąjun
gos taikos protokolą 

-------- J----- ! , i Į Ii 
ŽENEVA, Šveicarija, gruod

19. Suomija vakar pasirašc’mos sidabro 
Tautų Sąjungos arbitracijos, 
apsaugos ir nusiginklavimo 
protokolą. 'Tuo būdų iki 
protokolą yra pasirašiusios 
tyniolika Tautų Sąjungai 
k la tįsančių v a 1 s tybi ų.

50 CENTŲ
Pinigai

KAUNAS; 4, XII, [E.].—Lie- 
tuos sidabro monetoms kalti 
varžytynių sąlygos, o taip pat 
sutarties projektas Ministerių 
Kabineto jau priimti gruodžio 3 
d. Projektu numatoma nukalti 
iš viso 8,000,000 sidabrinių mo
netų, iš jų 4,000,000 bus po 1 
Lt., 3,000,000 — po 
1,000,000 — po 5 Lt 
netos svoris siekia 2,5 gr 
— 4,32 gr. ir 5 Lt 
Monetos 
jantis finansų ministerijos pa
tiektais gipsiniais modeliais ir 
turės karbuotas briauneles. Vie
no lito monetų leidinio kiekvie
name grame bus 500 miligramų 
gryno sidabro, dviejų litų — 600 
miligramų ir penkių litų — 750 
miligramų. Monetoms kalti 
varžytynės . paskirtos sausio 
mėnesį. Varžytynėse galės da
lyvauti tiek Lietuvos, tiek ir už
sienio firmos. Ųžsieųio firmos 
tačiau' turi 
nisterijai savo valdžios rekomen 
daciją, kad firma yra rimta .r 
prįirrjtąjį tdarl^ gali atlikti. Mo
netos turi būti nukaltos iš fir- 

pristatytos i
Kauną jos lėšomis. Čia jos bus 
priimtos tam tikros komisijos.

TOKIO, gruodžio' 19. — Ties 
Kasu migau ros aviacijoj baze

RYGA, gruodžio 19. 
tarpu kai komunistų 
viršininkai atkakliai 
kad Trockis išvažiavęs 
Zan savo sveikatai 
atvykusieji čia <1abar 
ševikų sostinės asmenys sako, 
kad Trockini atimta visa ga
lia ir jis iš tikrųjų yra ištrom-

vienas stipriau- 
polilikos Ame- 

Fede racijoj e rė- 
kaipo vie- 

\merikos dar- 
žinovų. Pas- 

Valstijų 
is rėmė 

kandidatą La 
kaip kad ir pat- 
buvo priešingas 

sovietų Rusijos.

Tarptautinio taikos teis- Naujo Vokiečiy kabinėto 
sudarymas atidėta

19. Senasis ministerių kabinetas pa
silieka vietoj iki po žiemos 
švenčių

Chicago ir apielinkė.— s:an 
j0 die aplamai gražu; taipjau šal 

ta; sitprokas vakarų vėjas.
Vakar temperatūra viduti 

nai siekę 9° F.
Šiandie saulė teka 7:14, lei

džiasi 4:21 valandą.

Dar viepas stebuklingas išradimas, kurio pagalba ir .ne* 
Tą prietaisą, išrado Dr. .MacRenty, Manha- 

e\v >Yorko) akių, nosie; ir gerklės ligų ligoninės cbi- 
patojudino jį dar Dr. Harvcy Flelch<'rias. Paveiks- 

kaip vienas nebylis (kairėj), su pagalba nau-

Padėjęs interdiktą Trockio 
knygai, užgynęs redaktoriams 
ją spausdinti ir vierniesiems 
nalo Amerikos sekcijos centra
linis komunistų komitetas tuo 
pačiu kartu įsako savo valdi
niams, kad jie kuodaugiau ir 
kuogreičiau spaudi n tų straips-* 
nių prieš Trockį ir prieš jo 
knygą. Tame pačiame “Daily 
VVorkęr” numery išspaudinta 
angliškame vertime straipsnis 
iš Maskvos “Pravdos”, pilnas 
koliojimų ir šmeižtų Trockio 
adręsu. Ir komunistų '•vadai rei- 
icalau.isu kad Jų redaktoriai -vi
są tą straipsnį išsispaudintų sa- 

vo laikraščiuose ne vėliau kaip 
per dešimtį dienų.

NOR 1'11 1H)RTAL, Sask., gruo
džio 19 
kurie prieš keletą mėnesių buvo 
išvykę Meksikon ten savo kolo- 

gruodžio’nijai steigti, grįžo atgal j Kana- 
ban- dą. Jie sako, kad Meksikoj jie 

neradę tokių pragumų, kokių ti
kėjęsi.

RYGA, 3, XII. [E.J. — Lat
vių nacionalis klubas dėl įvykių 
Estijoj suruošė didelę demon
straciją simpatijoms Estijai pa
reikšti. Nors oras buvo lietau* 
gas, bet dalyvavo dugiau kaip 
5000 žmonių.1 Estijos atstovas 
Seljamaa buvo širdingai sveiki
namas. Demonstrantai kalbėto- (šiandie susimušė ore du skridu 
jai pabrėžė, kad latvių tauta vi- šieji aeroplanai; 
suomet kovos drauge su savo nos nukrito žemėn 
sąjungininke Estija

Vakar, gruodžio 19 d., užsienio 
nigų ne n.ažiays kaip už $25,000

pinigais Šitaip
Anglijos, 1
Belgijos 100 frankų .....
Danijos, 100 kronų .......
Frąncijos, 100 frankij . 
Italijos, 100 lirų .........
Lenkijos, 100 zlotų .......
Norvegijos, 100 kronų 
Olandijos, 100 markių 
Suomijos, 100 markių .. 
Švedijos, 100 kronų .... 
Šveicarijos, 100 frankų

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos 
mus šitaip:

50 litų ......
100 litų ........
200 litų ........
800 litų ......
400 litų ........

Abidvi m:aŠi- 
ir trys karo 

aviatoriai užsimušė-

Ši laida susideda iš 2 dalių
' ■'■■■■ ■ ■RP ■■ i i .............. . .......... ' 1 »■ f
The First and Greatest Llthuanian Dailv i n America



Jei tai liga yra jau uzsise- 
neįus, jau sunku ją beišgydy- 
li; galima tiktai palengvinti 
neapribotam laikui įvairiais 
gydymais, ir tas turi būti drt-

The BRUNSWICK RADIOLA

ŠEŠIŲ STYLIŲ, TINKA KIEKVIENO KI

SENIUI IR NAUJAS PLANAS LENG

VAIS IŠMOKĖJIMAIS

semiu

šios dienos.

kodėl ne šiandien?

Lietuvos
KAI KUKI E ŽINOMI PARANKAMAI

Tai, Dearborn 9057

Namų Tai.: Hyde Park 8895

3235 S. HaiStfdSt
(HKAGO

nuo

Vien tik Lietuvių krautu^

FRANK P. 
WATEKAITIS

Berado, 
nuo 1-7 
, T JkmL 6787

SUTEIKITE Brunswick Radiola per šias Kalėdas! 
Tas puikiausias naujas instrumentas turį sujungęs 
į daiktą naujausj ir geriausį Radio, su pasauline fo
nografų muzika. Dabar pasiūlomos nauju planu 
lengvais išmokėjimais, kuris pritiks kiekvieno ki-

įsegza mintuos, j 
[FU S]

Ta puiki Kalėto^fovana Suteiks muziką
įC.-' '• v'j l i

rytojaus ir praeities. Muziką iš oro arba puikiau
sią iš rekordų muzika. Pasiūlo Radio tikrai page 
rintą ir klasifikuotą per žinomus Brunswicko Meto

' . V->

do Klasifikuotojus. 1

dovanoms
• J>> f «

13-tas Didelis Maskinis

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. Be levard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
> Parduodam Laivakortes. ♦

A. RYPKEVIČIV, 
1 136 N. Campbell Avė. 

Pirkliam nuleidžiamo didelį 
nuošimtį.

77 W. WafcHagt<m St. Room >11 
Tek Central 6200 

Cicero Utaminko vakare 
1314 B. Cicero Av. TAJtero 5086 
Ant Brid;

i^IŠASj 
orn Street, ■j

Telefonai Randolph" 6584 ir 5585 
.VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS i

Matthias Nicoll

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

lengvomis išlygomis.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Baile St., Room 530 
Tel. Central 6390

V*k. 3223 S. Hafcted St., CkicafO
Tel. Yords 4681

A. A. SUKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CH1CAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Waskington St. 

Cor. Washington & Clark

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
x Gyvenimo vietai 

3323 So. Halsted St.
» Tai. Boulevard L81fl

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

THE BRUNSWICK RADIOLA 
SUPER-HETERODYN E>

Parankus planas išmokėjimui: Mes maloniai 
prirengsimo, kad Brunswick Radiola bus dastatyta 
jiVtnš j nanuip už mažą jtnokcjimą, o kitus menesi- 
niair. išmokėjimais. Klauskitc'ap.e musų planą.

daug 
arba 
taruosius 
Jungtinėse 
skaičius nuo šias ligos pasidau
gino 52 nuošimčiais ir žydų tar
pt* yra tiek pat mirčių nuo 
diabetes, kaip nuo džiovos. Pas
kutiniųjų laikų medicinos iš
radimai sukėlė didelį užsiinte- 
resavimą taja liga, kurios pir
miau nebuvo. Kiekvienas tu
rėtų žinoti, kad tinkamai gy
venant daug tos ligos atsitiki
mų butų galima išvengti.

Diabetes daugiau'siai randasi 
pas žmones, kurie perdaug rie
bus, ir kurie turi virš 50 me
tų amžiaus. "

Nekurie 
deda nykti 
turi galvo’s : 
odos išbėrimus, 
nei vieno atskiro 
ris

Nereikia iš lauko tiraių---- ne
J lis galite padėti bite kokiame 
gros jtur lik ją padėsite.
Labui geras, nustatymas, jus galite uždaryti ko 
jus nenorite, o klausytis ko jus norite. K Pagal
vokite ką tas reiškia dideliuose mieštuose.
Sujungia į daiktv radio ir fonografą.

Telefonas Pullman 6377.
.. VALANDOS: Kas dieną nuo 2 
ki 9; Subatomis visą dieną; Švėn
omis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina- 
jimo apstraktų ir padarymo 

antraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

J. P. WAITCHES
Advokatas ;

MIESTO
127 N, Berti

Kambariai 514 ir 516

John Bagdziunas Borden 
LIETIĮVLS ADVOKATAS

69 W. Waštiington St., Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais; EI 51 VVest 22 Street 
Telephone Ruonevclt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

galėtų tikrai 
nors 
labai

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS

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

Vakarais ir nedėlios rytai 
3335 So. Halsted St. 

Telef. Yards 0141 ir YArdą 6894
Panedėlio vakare:

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

Pirmos klasos laikrodžių, laikro
dėlių ir auksinių daiktų taisytojas. 
Taipgi mes užlaikome geriausio iš
dirbinio laikrodžius, laikrodėlius, 
žiedus ir visokius auksinius daik
tus; ir parduodame juos už žemiau
sias kainas.

Tel. Roosevelt 1866
652 W. 18-th St., Chicago, III.

siu mirčių skąb 
mažėjimo, yra dar viena 
nuo kurios miršta labai 
žmonių — tai diabetas 

inkstų suirimas. Per pas- 
dvidešimts melų 
Valstybėse mirčių

Sukatoj, Gruodžio 21 d.,1924 
\ŽI() SVET. 
23rd Place

k METINIS MASKARADU
K Rengia Vakarinės žvaigždės
I Pašelpinis Kliubas, Cicero 
ink \* Sukatoj, Gruodžio 27 d., 1924
LIETUVIU LI UOS YRĖS SVETAINĖJ 

’ 14th St. ir 49th Ct., Cicero

Pradžia 7:30 vai. vakare?
įžanga 75c asmeniui, nariams G&c su .'rūbų pasidėjhnu.

Muzika J. Pociaus orkestrą.
Visus kviečia KOMITETAS.

. ■ , . , ■ W.>, ...

CUKRINĖ LIGA

Nevv 
York Valstybės Sveikatos, Kp- 
misijonierius, sako, kad mir
čių skaičius nuo cukrinės ligos 
(diabetes) arba inkstų ligos, 
pasidaugino daugiau negu 50 
nuošimčių per pereitus dvide
šimt melų. Toliau jis sako, 
kad tinkamai gyvenant galima 
išvengti tos ligos, arba laiku 
pradėjus gydyti galima' ,<visai 
nuo jos išsigydyti. >• Ih

Sveikatos Skyrių pastango
mis ir geresnėmis gyvenimo 
sąlygomis, abelnas mirčių skai
čius pradeda .pamažu mažiulis. 
Labai mažai vaikų miršta ne
sulaukę pirmų metų, sulygi
nus su dideliais jų mirčių skai
čiais senaisiais laikais. Lygiai, 
užkrečiamos ligos nebėra to
kiomis svarbiomis mirčių prie
žastimis, kaip kad buvo keletą 
metų atgal.

Nežiūrint 
čiaus

NORĖDAMI; 
PIRKTI, PARDUOTI AR MALU 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS f 
PAS MUS. > TAS- JUMS BUSA 

AMT NAUDOS. |

i. L FABIONflS Cti.

Daleiskite parodyti jums šitą labai puikią muziką 
! 1 . .musų krautuvėje. Mums bus malonu pa/pdyti jums 

jos paprastumą. Parodyti, tai smagus palinksmini
mas. Ir mes išaiškinsime jums lengvą išmokėjimo 
planą. Ateikite greitai

turinti tą ligą, pra- 
netekti tvirtumo, 

skaudėjimus ir 
Vienok nėra 

•imptomo, ku
rt Išpūti tą li- 

daug ją sergantieji 
ištroškę ir geria la
va n dens.

Gintarai
Dar liko keletas šniūrų 

karolių, ilgų ir trumpu nuo 
$6.00 iki $24.00.

Galima gauti 
NAUJIENOSE, 

1739 So. Halsted St.
AUŠROS KNYGYNE, 
3210 So. Halsted St.

MONTVYDO APTIEKOJE, 
1822 W. Wabansia Avė.

romą be peratuduno, 
simptomai sugrįžta, 
jai diabetą* anksti i 
gydyti, galime nio ]& vfcM iš
sikratyti. *

Turint šiuos faktus omeny, 
protingiausia procedūros kelias 
visiems aiškus. Pirmiausiai-^ 
neleisk savęs perdaug suriebėn 
ti, ir tas tiktai.-galima, regu
liuojant valgį. Jei btisxvalgo- 
ma tik ti^k, kiek reikia, rie
bumas nesiras. Antra - eik 
pas gydytoją kasmet, ir jis ta
ve fiziniai 
ras ligas.

A. A. Olis ] 
ADVOKATAS ♦<

11 S. La Salia StM Room 2001
Tel. Randolph 1034 -— Vai. nco 9-6

Vakaru i,s
8301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775

6-8 ▼. v. apart Paned«lio ir 
Pltnyčios.

Pradžia 7 vai. \4ik. * ‘ " Įžanga 50c ypatai
Muzika Jos. J. Phillips 
Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS’.

7X./ -f

rU 
v M ■ 

I

■ tMĮ
. ' vi -. 'k *** 1



~xirr\ įTrnrtmM—OtMBO._
Šeštadienis, Gruęd. 20, 1924

Metropolitan State Bankas
Del Jusli saugu

mu ir Patar
navimo

Dėlto kad:

CHICAGO.

Yra po priežiūra Illinois Valstijos Valdžios;
Yra po priežiūra Chicagos Clearing House Ass’n;

Jos šėrininkai ir direktoriai yra biznyje 
prityrę žmonės.

Kapitalas ir Perviršis $300,000.00 
Banko Turtas virš $3,000,000.00

Jei. dar neturi musų bankinės, knygutės, tai išslnik ją tuojaus, padėda
mas nors $1.00, arba atnešk knygutę iš kilų banką. <> mes 

perkelsime į šią banką su visais nuošimčiais.
Mokame 3% į metus už taupomus pinigus.

METROPOLITAN STATE BANKAS, atlieka visas bankines pareigas, 
ir siunčia pinigus Lietuvon per Lietuvos, Valstybinę 
Banką, ir i kitas šalis; skolina pinigus ant namų ir taip 
toliau*; apdraudžia namus nuo ugnies ir audros; parduo
da laivakortes ant visų liniją, parduoda augštos rūšies 
niorgičius kurie neša t>% (nuošimti).. ’ .

Išrendavoja apsaugos dėžutės — "Saloty Deposit Boves"

Metropolitan State Bank
Seniausias ir Didžiausia Lietuviu Valstijinč liauka Amerikoje.

2201 W. 22nd ST.
Bankos Valandos: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vak. 

l’tarninkais ir Subatomis iki 8:30 vai. vak.

ApsaugokitSaveSu 
Taupymo Sąskaita

i *• ’ . ’T i ’• >»J ; F

šiame stipriame valstiji-
Atdara niame banke '

visą dieną --------
subatoj Pasimatykit su Mr. Czai-

iki 8 vai. kaųskas , arba Mr. Bagdziu- 
vak. nas dėl bile kokio bankinio

patarnavimo. f

CENTRAL BANK
1112 West 35th Street, Chicago.I__________________

KVIEČIAME VISUS
PUBLISKAS auction

Pas

PETER A. MILLER
JEWELRY KRAUTUVi 
2256 W. 22 St., Chicago 

Netoli Oakley Avė.

Deimantai, laikrodėliai tikrrf aukso, 
jevvelry ir silverware ir t. t. Bus 
parduoti už gerinusį pasiūlymą.
Pirkite švenčių dovanas jūsų pačių 
kaina.

Seniausia lietuvių jewelry krautuvė South West Side apielinkėj 

Atdara kiekvieną vakarą iki, 10 vai.

Yra likę geriausi tavorai dėt jūsų pasirinkimo

ATIDARYMAS APREDALŲ KRAUTUVES
Didelis pasirinkimas Kalėdų dovanoms visokių mažmožių.

Vyrams, moterims, vaikams, ypatingai nosinių importuotų lini
nių, pančiakų, abrusų, garderių (arba pančiakraišcių) ir t. t.

Sudėta gražiai kalėdinėse skrinutese, tinka dovanoms.
Atidarymas Subatoje, Gruodžio 20 d. Kiekvienam atsilankiusiam 

j mūsų krautuvęs, bus suteikta dovana. •
Patarnavimas pagal išgalę.

J. A. MIŠCIKAITIS,
3119 SOUTH MORGAN STREET, CHICAGO,

■tAwjmww. CKaggo, m.
PUIKUS SIENOS

PAPUOŠALAS

Trinerio Sieninis Kalen
dorius visuomet atneša ką 
nors naujo į jūsų namus. 
1925 metų Kalendorius yra 
labai gera kombinacija dvie
jų paveikslų. Pirmas jų pa
rodo gyvenimo sauletekj, 
besijunkiantj kūdikį ant gra
žios motinos rankų pavasa
rio rytą. Antras paveikslas 
parodo nusileidimą gyveni
mo saulės, užbaigą geros 
dienos, perstato linksmią po
rą senukų gale daržo. Tas 
primena jums Trinerio Kar
tųjį Vyną, jis yra dėl jaunų 
ir dėl senų ir per visą gy
venimo laikotarpį. Kaip už
ganėdinti musų kostumeriai 
yra parodo kad ir sekamas 
laiškas rašytas Stevie Le- 
toch, Russellville, Ark., lap
kričio 20: “Aš nenoriu būti 
nei vienos dienos be Trine- 
i io Karčiojo Vyno“. Tai yra 
gyduolė kuri neturi sau ly
gios nuo prasto apetito, už- 
detiejimo ir panašių skilvio 
nesmagunų. Jei norite gauti 
gražų sieninį kalendorių at: 
siųskite 10 centų dėl persiun
timo išlaidų. Adresuokite: 
Joseph Triner Company, 
1833 So. Ashland Avė., Chi
cago, III.

SUTEIKITE GROJIKU 
PIANĄ KALĖDOMS^

Viena dovana kurią galite suteikti 
visai šeimynai. Jie bus tikrai' už
ganėdinti. Muzika* padarys šven
tes tikrai linksmomis ir jie visi 
Kales groti labai lengvini, kai
nos nuo

$295 iki $675
Taipgi galime padaryti lengvais 
išmokėjimais.

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

3621-23 So. Halsted St. ,
■ ' - J

Jei nori išmokti 
gerai rašyti ,<— 
nusipirk typewriterj.
_L------- - -------:—w

r ........ .I Kalėdos
I Jau Artinasi

Tūkstančiai dolerių greitai bus 
išmokėta nąriams <nusų Kalėdi
nio kliubo. Ar jys esate vienas tų 
narių? Jei ne — ateikite į musų 
bankų ir tapkite vietai.

A > . ■ ' ■ , r ' . . . \ (

Jus maloniai nusistebėsite, kaip 
yra lengva tapti nariu to kliubo. 
Jus galite tapti savininku nema
žos sumos pinigų per ateinančias 
Kalėdas.

I

Peoples^^Bank
DIDELIS BANKAS

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė 

CHICAGO
Gerai žinomas bankas tarpe lie
tuvių visoje Amerikoje savo stip
rumu ir geru patarnavimu.

1a a 111 rattim m

Liampos Del 
Kalėdų

Mes turime didžiausi pasirinkimą 
liampų Chicagoje.

.t1-*-.

Specialė kaina, kaip čia yra parodyta.®: 
labai gražiu šilkiniu shade, su gražiu^ 
polychroyne pastatymu. Paprasta kai-įg 
na $35. šiame išpardavime

$14.95
CENTRAL DISTRICT FURNITURE CO.

3621-23 So. Halsted St.,
ir J’ v ’

• s

FRA.utimi*11-t 11 ♦

Dovana

Šeimynai
$395 ir augliau

Grojikliai pianai yra atimti atgal 
Štai jūsų, proga gauti dideli bargeną Kalėdoms. Kainos 
labai mažos, kad jas minėjus. Tiktai keletas jų liko.

aluzny fe?|C omp any
5053 South Ashland Avenue 

Real Estate Ofisas

MIS. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE 
AKUŠERKA

3161 So. Halsted StM kumpas 31 gat
Tel. Yards 1119
Baigusi , akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi PennsyL 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymu ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki 
tokiuose reiks 
tuose moterims 
Ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site nagelbą.

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

DU. SERNER, U. U. ’
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjim-ą, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

Dr. Benedict Aron

uodu

Tel. Blvd. 3188 
M. Woitkewicz-

BANIS
AKUŠERE A

[Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa- 
Itiiynauju inote- 
Įrims prie gimdy
mo kiekviename 

£ ai sltikime. Tei- 
T^vkiu ypatiška pri-

patarimus mote
rims ir mergą 
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herziman per
sikėlė nuo 3110 So. Halsted St. j

3235 S. Halsted St.

^DR, HERZMAN^*
—Iš RUSI JO, S-
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytbjas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W 
I8th St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: Caaa)
811 •. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 41M 
*'"■ ' į

3235 S. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir po 8 vaL'vak
Speciali Nedėlioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų. 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Vi............ u. ........... ...... ........ ...................

Telefonai i

Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. . Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—G vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0010.’ Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

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

1046 Milwaukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tol. Armitage 
3995. Res. Keystone 4130.

11 .■ *\
Phone Pullman 0676

DR. S. SMOLLAR
DENTISTA*S

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėlioj pagal sutartj 

10748 So. Michigan Ave^ 
CHICAGO, 1LL.

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 17 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką Ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOSl
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Dd 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet
Telefonas Midway 2881

..... ................... . , —/

.................................................................. *
Teiephone Y arda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.
b-—-...... — . ........... II,-I

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

km.', u ......... i...........■■■...i i

INDIGESTION
LIETUVIŲ DAKTARAI

aktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasirįžę tar

nauti lietuviams,

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

< iki 2 vai. po pietų
■ i ii-i». i i....... ■■■.................... ...

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

/■■■ ......... .. .........................—......... ....... A
Telefonas Boulevard 1989 

dr: s. a. brenza 
Ofiso Valandos:

9 Iki 12, 1 iki 8 delnąį Ir 6:30 iki 9:80 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

netoli 46th St. Chicago, III.

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8103 So. Halsted StM Chicsgs 

arti 81st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 Vak. Ne
dėliomis ii Šventadieniais 10—12 disn
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Iki to, kaip Estuose, taip ir, 
Klaipėdoje buvo sušaudyti ci
viliai žmones, paprasti piliečiai,

|\oja uz tai, kad apgynus kai. Visam pasaulyje yra taip, 
 respubliką. Italijoje jie eina kad kareiviai ir karininkai sto- 
išvien su kitomis demokra- vi po aštria disciplina ir jiems 
tinėTpis partijomis prieš fa- yi’a taikoma daug žiauresni į-

■ Siamą. Ar ir šitas socialistų statymai, negu paprastiems žmo
... .v.. nėms. Kareivis arba oticiens,veikimas yra pragaištingas k(|ris sav<( ginklą gautą iš vai-1 

žmonijai? Jeigu taip, tai Ko- džios pavartoja

nems. Kareivis arba oficieris,

ginkluotam 
maištui prieš tą valdžią, atlie- 

daugumą katalikų Vokięti-’ ka didesnį nusidėjimą, negu 
, šiaip žmogus, kuris pasipriešina 

valdžiai. ’
Imant domėn visas šitas ap

linkybes, buvo galima manyt, 
kad Meksikos valdžia, -nuslo
pinusi maištą, ims skersti sa
vo priešus tūkstančiais. O tuo 
tarpu apie žudymą civilių žmo
nių, dalyvavusių tame maište, 
negirdėt; iš paprastų kareivių 
taip pat, rodos, nė 'vienas ne
buvo x pasmerktas sušaudymui. 
Nužudyti tiktai keturi karinin
kai, maištininkų vadai.

“Darbininkas” sako:
, “Ar pagal ‘Naujienas’ yra 

taip, kad mirties bausmė 
yra blogas daiktas, jei jos 
griebiasi ne socialistines val
džios, o geras daiktas, jei

mos papa turi pasmerkti

joje ir Italijoje, nes pirmie
ji taip pat, kaip ir socialis
tai, kovoja už respubliką, o 
antrieji yra net padarę blo
ką su socialistais prieš fa
šistų diktatūrą.

SIMAS PABNACRAS
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Romos,:papa viešai pa
smerkė socializmą ir kdmu- 
nizmą, pareikšdainas, kąd 
juodu esą pavojingi visuo
menei. Šitą savo nuomonę 
jisai remia pavyzdžiu Rusi
jos, kurių bolševikų viešpa
tavimas atvedė į skurdą ir 
suirutę.

Keista, kati katalikų baž
nyčios galva nemato, jogei 
tarpe socializmo ir komuniz
mo yra didžiausias skirtu
mas. Ta pati Rusija šitą 
skirtumą parodo kuo aiš
kiausia, nes Rusijoje komu
nistų rankose yr^ valdžia, o 
socialistai pūdomi kalėji
muose arba šaudomi.

Apie tai, kai]) elgiasi so
cialistai, kuomet jie paima 
valdžią į savo rankas, Ro
mos papa galėjo patirti ga
na gerai. Per devynis mėne
sius socialistai valdė Angli
ją — ar jie tenai padare ar
ba mėgino padaryti ką nors 
blogo kraštui? Visi žino, 
kad socialistinė Anglijos 
valdžia įvykino daug gerų 
dalykų žmonėms: numušė 
muitus ir mokesnius, suma
žino išlaidas karo reika
lams, padidino pašalpą be
darbiams ir t. t. Bet kas 
svarbiausia,

Savo išsišokimu prieš so
cializmą katalikų bažnyčios 
galva nekaip užrekomen- 
duos save Europos žmonių 
akyse. Jie pamatys, kad ji
sai, ažuot skelbęs minioms 
tiesą, mėgina ja$ suklaidin
ti.

Versdamas bolševizmo 
nusidėjimus ant galvos so
cialistams, papa elgiasi taip 
pat, kaip tie nesąžingieji 
politikieriai, kurie speku
liuoja žmonių nežinojimu. 
Seniaus būdavo madoje gąs
dinti žmones anarchizmo 
“baubu”, ir politikieriai, no- 
rėdami diskredituoti nepa
tinkamus sau asmenis arba 
partijas, apšaukdavo juos 
“anarchistais”. Nors socia
listai, griežtai kovodavo su 
anarchistais, bet jie nuola
tos būdavo ,verčiami į vieną, 
krūvą su anarchistais.

Dabar atėjo mada prikai
šioti socialistams “bolševiz
mą” ir “komunizmą”. Pa
pai, kuris pretenduoja būti 
“dvasiniu vadu” pasauliui, 
nepritinka šitaip žemintis. 
Niekas nesitiki, kad jisai ga
lėtų suprasti tokią moder
nišką teoriją, kaip socializ
mas, kadangi savo “mokslą” 
jisai yra pasėmęs iš vidur
amžių gadynės raštų. Bet ji
sai turėtų bent Vartoti pa
prastą “common sense!”

Ne. Pagal “Naujienas” 
nėra. Musų nuomone, 
Meksikos valdžia butų pada
riusi geriau, jeigu butų dova
nojusi gyvybe tiems keturiems 
maištininkų vadams, žudymas 
prasikaltėlių, kurie jau yra su
imti ir todėl nepavojingi, yra 
bereikalingas žiaurumas.

Butų gerai, kad ir “Darbi; 
ninkas” šituo klausiniu užim
tu aiškių ' pozicijų, ažuot daręs 
veidmainingus pi*iekaištus Mek
sikos valdžiai, kuri vis tik yra 
nepalydi namai žmoniškesnė už 
daugelį “krikščioniškų” val-

TAI DAR MELAGIAI

taip 
ir

akele 
irlimų 

rubsiuvių

Apžvalga
NE VISAI

ratkli rikalų “Darbininkas 
šo, kad socialistine Meksikos

socialistinė 
Anglijoj! valdžia be galo 
daug pasitarnavo pasaulio 
taikai, pataisydama Angli
jos santykius su-Franci ja, 
sutaikydama Franciją su Vo
kietija, užmegsdama ryšius 
su Rusija ir pravesdama 
Tautų Sąjungoje nutarimą, 
kad visos šalys privalo sprę- 

. sti tarpusavinius ginčus ar- 
bitracijos keliu, o tie gink-

džia mirtim 
ninkus.

valdžios .kurios bau- 
šnipus ir maištl-

Slopus

Pijui ateiti j galvų tokia 
mintis, kad socializmas esąs 
laikos priešas?

Ir šioje valandoje sociali
stai valdo kai kurias šalis. 
Danijoje socialistų valdžia 
stengiasi įvykinti visišką 
nusiginklavimą; Švedijoje 
socialistų valdžia taip pat 
darbuojasi šitoje pakraipo
je. Ar tai yra kenksminga 
žmonijai politika? Ar papa 
gali sakyti, kad ji esanti 
priešinga krikščionybės 1-

dienomis,” sako 
“Meksike tapo su- 

v ienas generolas, 
vienas majoras ir du kari
ninku it: dalyvavimą vieno 
maištininkų vado tarnyboje”.

Lygiai taip, girdi, pasielgė ir 
Estijos valdžia, kuri sušaudė 
maišiininkus komunistus, ir 
Lietuves valdžia, kuri sušaudė 
vienų ar du šnipu Klaipėdoje.

Mes manome, kad ne visai 
taip. Pa Ii I*', teiiijo ', valdžia 
skelbė,ekad sukilėlių buvo tik
tai 200 ir jie buvo numalšinti 
j.er trejetą valandų. Reiškia, 
rimto pavojaus valdžiai iš to 
sukilimo nebuvo. O vienok ji 
išžudo keletą dešimčių sukilė
lių.

Tuo tarpu Meksikoje sukili
mas buvo iš liesų didelis. Prie 
jo buvo prisidėję kuone visi 
armijos oficieriai, ir jeigu dar
bininkų mases nebūtų ūmiai 
stojusios pagelbou valdžiai, tai 
ji butų buvusi nuversta. Mū
šiuose su maištininkais žuvo

Kon^iuiistų spauda^ *;pa 
didelį riksmą dėl stisikirl 
Chicagos lietuvių • 
unijos lokalu 269-am.

Tą lokalų per keletą metų 
kontroliavo komunistai. Nors 
jų skaičius yra nedidelis, bet 
jie visuomet ateidavo į mitin
gus iš anksto susiorganizavę ir 
riksmu bei šmeižimais atskirų 
asmenų atgrasindavo daugel 
narių nuo susirinkimų lankymo 
ir tuo budu paimdavo viršų lo
kale. Pasigrobę lokalų į savo 
nagus, komunistai panaudodavo 
jį savo partijos propagandai ir 
terorizuodavo kitokių pažval- 
gų žmones.

šitas komunistų šeimininka
vimas unijos nariams pagalios 
įsipyko ir, atėjus laikui rinkti 
lokalu viršininkus ateinan
tiems metams, pasirodė nariuo
se pa >i lytima s atsikratyti nuo 
Maskvos davatkų diktatūros!. 
Del šito (ai bolševikėlių spau
du dabar ir kelia riksmų.

Ji įrašo, kad “menševikai” 
susitarę su klerikalais ir tau- 
liniukąis, bando sugriauti lic-

Komunistus

Ir visgi, kaip “Darbininkas” 
sako, Meksikos valdžia nubau
dė mirtim tiktai keturis asme
nis.

Vadinasi., išrinkti į organi
zacijos viršininkus ne komunis
tinius rėksnius, bet rimtus 
žmones, lai —“sugriauti”! Ar 
girdėjote, kad kas šitaip begė
diškai meluotų?
ma lykijau apėmė desperacija.

Unijos griovikai iš tiesių yra 
patys komunistai. Nes ,ji<* vi
si i o m (4. kelia m-ga nizaci)t>je 
triukšmą ir kivirčus; visuo
met kuisio vienus nauiiltf pideš 
kitus; visuomet ką nors šmei
žia ar plusta. Nėra nė vienos 
organizacijos, kuriai butų iš
ėjęs j sveikatą komunistų 
“veikimas” joje; bet yra daug 
organizacijų, kurios ačiū jiems 
tapo sugriautos arba nuo koto 
nuvarytos. .

Nuo bolšcvilių įsigalėjimo 
lietuvių ritbsiuvių lokale, čia 
irgi lupo žymiai sutrukdytas 
organizacijos plėtojimąsi. Nes 
daugybė narių visai nenorėda
vo nė į mitingus lankytis, kad 
nereikėtų klausytis amžinų 
Maskvos litanijų. Visa eilė vei
kliausių ir gabiausių unijtslų

1 tapo atstumta nuo veikimo.

3. Kaip ministerls su 
provojo4

Aš jau senai sakau: 
gazetninko dalia, 
gus, nroėevoji 
gelio nevarai, 
honoraro maža tegauni, o, kaip 
tenka taip te-.ka nukentėti—- 
]<i.! ir ne uz savo., griekus!. 
Kad ir dabar va:' parašiau 
“Naujienoms” apie didelį poną

■ trati o direktorių, o, žiūrėk, ir 
llaukia tave į teismą už liežu
vavimą. Rodos teisybė buvo, 
ir ką, bet ponams nepaliko— 
ir toks tau atsitūpti į šaltąją! 
Tokių liūdnų minčių apsėstas 
apie šio svieto marnaistes, sė
li/ i M Htrauk;s taikos teisėjo 
niiąyud' j ir įtikiu, kada ma
ne pradės kutąvoti.

Tik šit į teisėjo kamerų įsi
verčia toksai striukas bukas 
panaitukas: kojos jam tokios 
trumpučiukės teišdigusios, kak
ta į nosį įaugųki, pilvukas per 
ploščių į paviršių (suminkštė
jęs, apatinė lupk atsiknojusi, 
kaip pas nabašninką Pildtą,— 
žodžiu, iš visko buvo matyti, 
kad tai nepaprasta asaba pa
sirodė. O gi ziiiriu įbji asaba 
prieina prie taikos teisėjo ir 
Bako:

—Aš esu ministras toks ir 
toks (čia jis pasisakė, kad jis 
ministras esąs, tik aš 
lijuės šioje vietoje jo 
pakartoti — toks jis 

bet tikrais.
važi). Taigi jis sakd:

—Aš ministras esu, man lai
kas 'lji-a.ntg.iis, ii- prašom mano 
bylą svarstyti pirmoj eilėj.

O teisėjas 
nas vilkas: 
giau trijų dešimtų metų, kaip 
prie taikos teisėjo suolo prilipo 
ir iš jo nebuvo atsikėlęs. Tai
gi šisL .sienas Adllpis-iclius kad 
pasakys ministrui:

—Čia yra teismas, čia visi 
piliečiai lygus, kad ateis tams
tos eile—pašauksiu!

Nors ponui 
bai markatna 
vėją nepapūsi 
atsisėst greta 
ktf.

O tas šen i si 
žmogus: ne tiktai teisybę daro, 
bet ir pamokslus sako. Pavyz
džiui, tūla rudbobė-žydelka ap
skundė 8 klasės gimnazistę, 
kam ši jai pi ragelius; nukniau
kusi. Teisėjas jai pamokslą 
sako: tokia didelė išaugusi, ir 
dar gimnazistė — kaip tau

liūdna
Dirbi žmo- 

i'odos, ir šmu- 
r kyšių neimi, ir

sa n nu
rodžius 
liūdnas

—Die-

- toks senas, se 
j a,u turini t dau

ministrui ir la- 
buVo, 'bet prieš 
—ir turėjo jisai 
manęs griešnin-

teisėjas— baisus

negėda vogti!
Ponas ministras sėdėjo ir ši

tokių pamokslį klausėsi išti
sas keturias valandas! Galų ga
le—jo eilė lengviau atsiduso!

Teisėjas skaito policijos su
statytą protokolą. Pasirodo la
sai ponas ministras turėjęs su 
kaž kokia mėterėlę pačiame 
vidunaktį kažkokioj gatvelėj 
neaiškų reikalėlį, kurio rezul
tate ir Vienas ir kitas atsidūrė 
policijoj, o policija sustačiusi 
protokolą, pasiuntė taikos tei
sėjui. Ponas mh^istras tiki
na, kad ta moterėle jam pada
riusi nepadorų pasiūlymą pa
sakiusi “pojdiomte” (eisime), 
jisai įsižeidęs iu pašaukęs po
liciją. O moterėlė 
jšvelhus 
į—įsako, ka<l visai kitaip buvę. 
Būtent, ponas ininistras ją 
stumtelėjęs į pašonę, ji tatn 
tarusi “nachal” (akypleša), o 
jam tai ir nepatikę, — todėl 
jie čja teisme ir atsidūrę.

Senis teisėjai* krapšto pa-

šis toksai
minkštas sutvėrimėlis

—Tai kuriam jusų dabar 
tikėti: vienas taip suko, o ki
tas kitaip! O liudininkų ar tu- 
vile?

Reikia lik stebėtis, Judi uni
jos nariai gulėjo taip ilgai 
pakęsti tStokią padėtį. Juo 
greičiau jie pašalins nuo loka
lu kontrolės tuos funatiškus 
gaivalus, tuo 'bus sveikinus jų 
urgamzacijai.

Ne! Pasirodo, niekas jų nė
ra matęs!

Teisėjas susiraukė ir sako 
moterėlei:

-- Ar nematai, ponas minis
tras įsižeidė — jis nori, kad 
jo atsiprašytum!

—Na, jeigu ponui ministrui 
patinka, kad aš jo atsiprašy
čiau, — sako moterėlė vilio
jančiai ponui ministįeriui ųusi- 
šypsodama, — tai aš galėčiau 
■ir atsiprašyti! t

— Sekretoriau! —įsake ener
gingai leibėjats,^ —rašyk: po
nas ministras su šia moteriš
ke susitaikė! ir prižadėjo ne- 
besipykli, — pridėjo teisėjas.

Ponas ministras ir moterėlė 
po protokolo pasirašė ir byla 
baigės.

O jįjs tenai Amerikoj dar 
kalbate, kad musų ministrai 
ne demokratai, su prastais 
žmonėmis neužsiima, darbo vi
suomenės! naudai nedirba! Ras
kite kitoj kurioj šaly tokį ki
tą didelį demokratą, kaip mu
sų ministras!

Cicilikai jus visi, vilko skū
ra,—šit kas!

4. Donžuanams linksmos
/ dienos busią

’ Buvo kitą kartą Lietuvos že
melėj toksai užsienio reikalų 
minisleris, kuris kunigas Pu
rickis vadinos. Kai jis užsįenįų 
politiką Lietuvos naudai varė 
—lai kaip įsimovė jisai pirštą 
į nosį, taip ir neišmoyč per 
visą sayo ministeriavimo laį- 

j‘kų. O kai jis kokainų Lietu
vos naudai šinkavo, tai auksi
niai ik'iitinčliai žvangėjo..,

Seni laikai tai buvo. Tuo
met visokie cicilikai ir šalaput- 
riai Lietuvos baltą duonelę val
gė ir prieš kunigą Purickį by
lą iškėlė.

J ais laikais* yra buvęs Lie
tuvos tėisinfcumo ministras 
ponas Antanas Tumėnas. Ir jis 
tuomet cicilikams nei žodelio 
ne vamptelėjo, leido bylą iškel
ti. Uostė, uostė bylą Lietu
vos ankščiausia teismo įstaiga 
Vyriausias- Tribunolas, ir su
uostė, kad kunigas Purickis 
skersai ir išilgai latras. Pa
sikeikė Vpldlžios ^fjiciozek kad 
teismas ieško pasįslėpusį nuo 
teismo kunigą Purickį, ir pra
šė visų valdžios įstaigų ir šiaip 
gerų žmonių, kurie sutiks tą 
kunigą, tuojau jį į teismo ran
kas pristatyti.

Kunigas Purickis tame pat 
valdžios oficioze prieš Vyr. 
Tribunolą atisilojojo, straips
nius į jį iki šiai diėnai tebe
rašo ir į teismą neina.

Tuomet tai gerajam Anta
nui Tumėnui, teisingiausiam 
žmogui iš visų teisingųjų šir
dis suskaudėjo neišpasakyta* 
graudžiai, ir jis pasiryžo bylą 
numarinti. Nujausdamas, kad 
buvusia minisleris pirmininkas 
Galvanauskas turės pasitrauk
ti, rašo jis jam laišką, prašy
damas pasiklausti Seimo nuo
mones, ar jis gerai padaręs, 
kai^o teisingumo m misteris, 
leisdamas prasikaltėlius pa
traukli į teismą. Galvanausr 
kas šiaip labai drąsus vyras, Šį 
žygį susisarmatijo, ir nebeiš
drįso Seime tokių dalykų klaus
ti. Pasitraukus Galvanauskui 
jo vieton atsistojo gerašhMis 
teisingiausias iš teisingųjų Tu
mėnas ir pasiryžo bylos mari- 
ninio darbą toliau varyti*

Į savo rašytą laišką pats 
sau atsako, paduotą teisingu
mo minisiterio prašymą (jo 
paties), jisai, minisleris pir
mininkas, paduoda ISeimui 
svarstyti, 'atsik'lausdumps, kas 
jam daryli, jeigu iLietuvos 
'Teismas nusikaltėlius j teismą 
traukia ?

Seimo juridine komisija, nei 
patys šventieji
šioji atsisakė tokį dvylipio mi 
nisterio prašymą svarstyti: 
prašymas net tokiai komisijai 
perdaug kvailas pasirodė, pra
šymo žulikystė perdaug ueis-

miritingai pridengta. Tačiau 
geraširdis Tumėnas tuo nepa
sitenkino: savo prašymą įne
šė Seimo pilnačiai svarstyti. Ir 
išdrožė prakalbą baisiai man- 
drią, ir pradėjo( 
diškai — tai yra 
kaip teisingumo 
tiktabir pridera.

Sako esą, jeigu 
kad vyras išžagina moteriškę. 
Tuomet toji moteriškė patrau
kia vyrą į teismą. Eina- tardy
mas. Jeigu moteriškei kartais 
širdis kiek suminkštėja, jeigu 
ji atsima bylą iš teismo, 
tuomet 
teisės 
bėk eiti.
Lietuva esanti — tai njioteriš- 
kė, o kunigas Purickis —tai 
vyriškis, kuris ją išžagino 
(Dievaž ,ponas Tumėnas šį pa
vyzdį savo kalboj ir privedė!). 
Dabar esąs klausimas: koks 
reikalas išžagintai moteriškei 
su vyriškiu bcsiibylineti? Savo 
nekaltybės jinai vistiek nebe- 
sugrąžįsianti, tbkio darbo vai
sių vistiek nebeišveniglsiantį, 
pati vistiek kentęsianti, tai 
kam dar į nemalonumus ir 
vyriškį traukti?.. Taip pat esą 
r čia; Lietuva esanti , kunigo 

Purickio darbu išžaginta, šio 
reikalo pasekmes, jau pasiro
džiusios, jų toliau nebeišveng- 
ti. Nukentėjo esą ir gerai: 
kam dar gerą žmogų be reika
lo skandinti: negi susiženys 
jisai su Lietuva!

Ir geraširdis Įsimenąs pa 
siūlė bylą numarinti: tai yra 
pasisakyti, kad byla be ręiką- 
lo iškelta ir atimti ją iš teismo.

Kai Seime 
teko balsuoti 
kalynė.. Už

grynai juri- 
tumėniškai, 
m misteriui

pasitaiko,

tai 
niekas nebeturįs 

bylą prieš vyriški 
Taip esą ir šį kartą.

išakyti, kad byla be ręiką-

? ši^ prasikaltimas 
išėjo didelė ma 

japiųlyjną visų

įsisėdu-

žinoma .dalykas suprantamas, 
jie ir šiuo žygiu neužmiršo 
savo reikalų ginti. Bet pasi
taikė, ka<f Seime tuo kart bu
vo vis tiktai daugiau ženolų 
žmonių, negu neženotų: jie tai 
ir susirūpino dėl savo ateities. 
Jeigu už moteriškių išžagani- 
mą nebaus visokių balandziedų 
ir šunalupių, tai kas iš jų šei 
myi^irf|ė:s laimes gali belikti?! 
O tuomet ir moterims butų pa
siteisinti bepigu: nusilenkė 
prieš pajėgą nieko nepadary
ki... Iš to gali liktai šeimyninė 
košė teišeiti. Tuomet' tai ir 
pasidarė stebuklas. Seimas pa
siskirstė į dvi saikas: ženotio 
ji be tikybos, ir tautos, ir luo
mo, ir įsitikinimų skirtumo 
susijungė *prieš rteženotus -ir 
nubalsavo mandrią rezoliuciją. 
Nubalsavo, kad Seimas yra Sei
mas, o Purickis yra Purickiu, 
o jeigu kas yra konstitucijoj į- 
r ašy ta, tai ten tikrai ir yra į- 
rašyta: kas netiki — gali pasi
skaityti ir įsitikinti. Ši rezo
liucija todėl tokia mandri iš
ėjo, kad už ją balsavo žmonės 
ne su lyg partijų, bet sulyg že- 
nolumo laipsnio, vadinas bal
savo žmonės įvairių partijų. 
Vadinas, prieš, ženotųjų balsus 
pono Turųėno pasiūlymas apie 
Purickio bylos panaikinimą nu- 
terliotu.

Iš visos šios istorijos įdo
miausia ta aplinkybe, kadmž Tu
mėno pasiūlymą ‘balsavo drau
ge įsu kunigais ir visos mote
rys, susibarusios' prie šventųjų 
demokratų krikščioniškos vė
liavos... k

Iš tekio fakto atitinkamos į- 
•slaigos, kaip teko man patirti, 
jau padarė reikalingų išvadų. 
Tuojau sudaryta pasitikėjimo 
bendrovę, pasivadinusi “biksi- 
įlinkais”, į kurią įėjo Šv. Zitos 
atstovė, Moterų-Katalikų Drau
gijos, Gyvojo Ražončiaus ir 
darbo federaiibis. “Bikšininkų” 
Bendrovės uždavinys tęsti 
kunigo Purickio laimingai pra
dėtą darbą, pritaikant jį tik
tai no sacharinui' ir ne Lietu
vai, bet einant Tumėno pavyz
džiu... Kolkas eina skubus vi
sų viengungių senmergių ir 
senbernių registravimas. Jei
gu kas, iš Amerikos donžuanų 
norėtų prisidėti prie “bikšiiun- 
kų” bt'iidi'ovės gali kreiptis 
šiuo adresu: Kaunas', Ožeškie
nės gatvė, “Bikšininkų” bend
rovės regisLauijos skyriui.

arba nepatekti (pavyz-

(ai 
tai

ne-

5. Loto klubai.
į Jeigu ne tie loto klubai, ku
inų «į rudenį mus ponas Die
vas nepasigailėjo, tai i.štikrųjų 
nebūtų kur pasidėti. O kai yra 
jų iki sočiai, tai ir rojaus ne
bereikia :vis kažkąip1 įvairiau 
ir šioj ašarų pakalnėj. Pavyz
džiui šia ilgas, ilgas rudens 
vakaras. Jlgu, nuobodu, nors 

s už pečiaus lisk! Ir tokį liūdną, 
iiilga, nuobodų rudens vakarą 
imi žmogus ir galvoji:

Ar čia man nueiti į loto klu
bą, ar ką jau. Sumanei nuei
ti —ir sakai žmonai:

— Mariuk, širdel, aš noriu 
šiandie į Joto klubą.

Žmona taae gali leisti į klubą 
eit, gali ir neleisti. Jęįgu lei
do* tai jau gerai, o jęįgu ne
leido, tai.tu turi du išėjimu.

Tu gali nuo žmonos pabėgti 
irba nepabėgti. Jeigu nepavyko 
:au nuų žmonos pabėgti, tai z 
,au gerai. O jeigu pabėgti pa
pyko, lai tu turi dar du išėji
mu. Tu gali j loto klubą pa
tekti
džiui, pas Maušą užkliuli). Jei
gu į Joto klubą nepatekai, 
au gerai. O jeigu patekai, 
;u turi dar du išėjimu*

Tu gali loto lošti, arba
ošti. Jeigu loto neloši tai jau 
jerai. O ’jeigu loši tai tu tu
ri dar du išėjimu.

Tu gali išlošti arba pralošti. 
Teigu tu išlošei tai jau gerai. 
3 jeigu tu pralošei- tai tu tu- 

i dar du išf jjmii.
Tu; gali- bandyt atsiiošt arba 

u gali hcfbandyl atsilošti. Jei- 
J|u tu nebandai atsilošti, tai 
au gerai. Bet jeigu tu bandai 
itsilošti, lai. tu turi dar du iš
ėjimu.

Tu gali atsilošti arba tu ga- 
i likti be kelnių. Jeigu tu at- 
dlošej, tai jau gerai. O jeigu 
tu 'likai be kelnių, tai tu turi 
:1a r d n išėjimu.

Tu gidi šaukti pagalbos, tu 
gali pagalbos ir nešaukti. Jei- 
pi tu pagaliais nešauksi ir kui
nui be kelnių namo, tai jau g^ 
rai. Bet jeigu tu pagalbos 
Šaukti, tai iii turi dar (Iii išėji
mu.

Tu gali pagalbos prisišauk
ti, gali jos ir neprisišaukti. Jei- 
ju tu policijos neprisišaukei, 
tai jau gerai. Bet jeigu poli
cija atėjo, (ai tu turi dar du iš
ėjimu.

Jeigu policija įtikės, kad tu 
ai paskui duosi kyšį, tai jau 
jerai. Bet jeigu policija ne
patikės galinti iš tavęs kiek 
pasipelnyti, tai jau galas: tuo- 
net tau jau nebėra nė vieno 
išėjimų...

Taip mes čionai Kauni' ir 
linksminamės kas vakarą.

PAIEŠKOMA
si

Bortkevičaitė-Bogušienė- 
Atvyko Amerikon, rodos, 
metais ir gyveno Amster-

Paul. 
1907 
dam, N. Y.

2) Liutkauskas, Viucag (Wil- 
liam), atvykęs Amerikon 1910 
metais ir gyvenęs Wilkes Barrc, 
Pa., 656 E. Northhampton St.

3) Voronavičius, Ambrozėjus, 
atvykęs Amerikon 1909 m., ir 
gyvenęs po šiuo antrašu.: 312 N. 
Water St. Brooklyn, N. YL

4) Serapinas, Juozas, atvykęs 
Amerikon 1912 m- ir gyvenęs 
Shenandoah, Pa.
)5) Stromilaitė-Jai'ienė, atvy

kusi Amerikon prieš 17 metų. 
Gyvenusi po antrašu 248 Con- 
gress Avė.. New Haven, Conn. 
Rodos buvo pasivadinę Tony Ha- 
rris.

6) Strumila,. Adomas, atvykęs 
Amerikon 1913 metais, gyvenęs 
po antrašu 63 York St./New Ha
ven, Conn.

Paieškomiems turime svarbių 
žinių, todėl jie patys, arba kas 
apie juos žinantis prašoma atsi
liepti šiuo antrašu:

IJthuanian (onsulalc,
:i SC I ‘ H “S Park ltow, 

New York City, N. Y.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto.

(kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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PILNAS RINKINIS KALĖDINIU MUSIC ROLLS ir REKORDU LIETUVIŲ KALBOJE
Paminkite Vardą ir Krautuvių Adresus

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Tuo 
dau-

12th STREET
Tel. Kedzie 8002

Nors paprastai yra manoma, 
jog deimantas yra brangiausias 
papuošalas, bet tikrenybėje nėra

GARSIAUSI KIMBALL 
GROJIKLIAI PIANAI

čia yra geriausi Player Pianai, arba Grand Pianai 
Geriems artistams jie yra labai gerai žinomi.

J514-16 Ruošė v eit Ud 
Arti St. Louds Avė. 

CHICAGO, (LL.

4177-79-81-83 Archer Avė
Kampas Kiciuuvnd Gatvės > r

S. P. KAZLAWSKI
4632 S. Ashland Avė

pHONoįRA?^

P76 — 922 
tuo tarpu

remdami tas organizacijas, ku
rios jau dabar rūpinasi Lietuj 
vos prekybos laivyno steigimu.

Km.

Emeraldai ir rubinai yra 
brangesni už deimantus

Ii Lietuvos i Ameriką
JEI manote parsitraukti gimines 
iš Lietuvos, vietas užsakyki t da
bar. Musų ofisas Lietuvoje suteiks 
jiems pagelbą ir rodą. Visi trečios 
klesos keleiviai turi atskirus kam
barius, kuogeriausias švarumas ir 
maistas. Smulk- 
menų kiauskis vie I fĮK 
tos agento arba Į^jJ Ovj

nereiktų lietuviams jieškoti pijantį kitose krautuvėse.. — Ir kaipo visiems yra žinoma, kad mes esame 
didžiausi Lietuvių Krautuvninkai Amerikoje ir darydami didelę apyvartą biznyje visuomet galime 
duoti geresnį pijaną tiž žemesnę kainą.

'štai keletą pavizdžių talpinamę' žemiaus, ir meldžiame Tamstų negaišti laiko matyti šiuos bargenus 
Subatoje, Panedėlyje arba Utarninke ir pasinaudoti šią progą.

PRIIMAM SENUS PIJANUS AR GRAMAFONUS Į MAINUS
KR AUTU VĖS ATDAROS VA K ARAIS IKI 9 V AL. V AK ARE. ;

Pasaulinis prekybos 
laivynas

Kerzheim Grojikliai 
Pijanai

:ktra

joh | mum Ii mjtu i*au, taipgi ftbžH
_ _ __ kljiDaO.
Plnaatinl Lletavip Elektrų Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ he.
„ A. BARTKUS, Prea.

161> W. 47th SL, Tel. BoulevaM 7101,1802. Chicago.

1922-24-26-28*30-32 So. Halsted Street
Prie l(Hh Plaee

Deimantinių žiedų, laikrodėlių 
zikališkų įstrumentų ir rašomų maši 
nėlių.
Suteikiame teisingą patarnavimą.

Kreipkitės prie '

$95 ir augšciau -įDr
Ideale dovana moterei arba motinai. U 
pristatysime į jūsų namus.

KALUZNY & COMPANY, Ine.
5053 S. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 6704

2150 So. Hoyne Avė., Chicago
Tol. Ganai 7031

pijanų 
duoda- 
liampą 
pirksi 

$200.00 

$398 
be palukų

Overkolus ir siutus padarom kaip 
tik norit. Turim dideli pasirinkimu 
vėliausių mudu rudeninių ir žie
minių materijų. Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagiausias. 
Kreipkitės pas mus, o busite užga
nėdinti.

Paskutinis Priminimas
Kad dar galima užsisakyti ir turėti ant Kalėdų

J. J. STASULANIS
(EAGLE MUSIC CO.)

VT Gulbranten Trade Mark
Čia yra kitas didelis bargenas. Ši> 
gerai atrodantis muzikališkas in 
strumenttas yra labai lengva pum
puoti ir grajija labai garsiai, pa 
darytas per Gulbransen 
dirbtuvę. Su Gulbransen 
rne saiolelj, Rolėms šepelę, 
ir 25 Music Rolls. Ar 
Gulbransen kitur ir mokėsi 
dolerių daugiau ar iš 
musų už 
lengvi išmokėjimai

Chiropractic The Master 
Raktas Kuris Atidaro
, Duris i Sveikatą ,

SUIRIMAI Bile vienos 
_ s^kąnįių daliii gali pa- 

ZŽlHJgSfc'* eiti nuo NERVOS pri- 
spaudimo nugarkaulio L__________kauliukais:

ISMRGENŲ 
AKIŲ 

'AUSŲ 
'NOSIES 
'GERKLĖS 
'RANKŲ 
'širdies 
'ĮPLAUKIU 
'KEPENŲ 
'pilvo
SAI.DGlI.fi8 

'BLUŽNIES 
'inkstų
Plonųjų žarnų. 
'DIDŽIŲJŲ ŽARNŲ i 
'LYTINIŲ ORGANŲ*. 
•SĄNARIŲ KOJŲ

Už beveik pusę kainos, kad jis yra 
vertas. Sis gerai žinomas grojik- 
lis Pijantis padarytas iš parinkto 
materijolo dėl žmonių kurio nori 
ir supranta geriau ištobulintą mu
ziką. Kiekvienas' pirkdamas ši pL 
janą sučėdys $200.00—$300.00 do
lerių ir turėsė sau namų linksmin
toją per visą amžį. Su Marshall 
pijanu duodame suolelį, Rolėms 
šepelę ar liampą ir 25 Music 

™,s> $490
Lengvi išntokėjimai — be palukų

FllRNĮį^=

r . ■ v
Dr. Paul Baumann

Chiropractor Paliner mokyklą bai
gęs X-Ray specialė egzaminacija

3462 So. Halsted St.

šis pagarsėjęs $650.00 varčios 
zikališkas jst ramentas turi užsipel
nęs pagyrimą nuo kiekvieno žmo
gaus kurie jį fruri. Kaipo pijanas 
tyro balso, tvirto subudavojimo 
ir dailaus Inubaigimo, grojijantiš 
visokius Rblus ir užtikrintas su
teikti geriausią muziką namuose. 
Su Šiuo\pijanu duodame, suolelį, 
Rolėms šepelį arba liampą ir 25 
Mu^ic Rolls, visa $375

be palukų

Grojikliu Pianu
Iš The Peoples Furniture Companijos, už žemiausią kainą ant lenjęvyi išmokėjimų, 

j
Peoples Furniture Companija kas metai apie šį laiką apreiškia pijanų pasiulijimą už nužemintas

| Didelis. Pasirinkimas #gįSjb |
Kalėdiniu Dovanu rBrf I

CUNARD
Lietuviai važiuojanti Lietuvon 

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

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

x MAURETANIA
(per Cherbourgą ar Southamptoąą)

nNITURf fOR Bl 1 11 R I10 'II

. PRANEŠIMAS 
: LIETUVIAMS!

Nemokėkite brangiai už Jaikro 
dėlios, ir už kitus auksinius da 
lykus‘ .ateikit prie manės gausi' 
te kėopigiausiai. Už viską ga
rantuoju.

Anton-Kazaitis, 
753 W. 35 St.
netoli Halsted S't.

Prieš perkant pijaną kitokiij padarymų protingiausiai butų pama
tyti ir' išgirsti Kimball 'Pijaną. Kimball Pijanai turi savyje nepa
prastus budus dcl kurių yra visi pagarsėję artistai, muzikos kole
gijos ir mokytojai pamilėję KIMBALL patįs vartoti Yrą pripažinta 
visur, kad KIMBALL PIJANAI YRA MUZIKOS MOTINA. Kim
ball grojikliai pijanai iŠglajija gaidas tikrai taip kaip su pirštais, 
galima kontroliuoti labai paprastu Hudu, ir grajiti taip kaip žmo
gaus jausmui geidžia. Tikrai dar nčra .pijant) padaryto kuri galima 
butų pailginti' su Kimball. Mums yra vistick koki pijami Tamsta 
pirksi, bet mes norime Tamstai patarti idant nenukaitintum musų 
už nepatarimą, nCTi mes turime kasdieną daug atsišaukiančių žmo
nių, kurie piikę pijanus kitur palaikę porą metų turi .mainyti ant 
Kimball su didžiausiais nuostoliais. Ateikite, pamatykite ir išgir
skite Kimball musų Krautuvėse. Už mažą inmokėjimą nuvežime 
Kimball į Jūsų namus ajit Kalėdų, o liekančiu^imkite 2—3 metus 
laiko apmokėti. Su Kimball Pijanu duodame suolelį ir Rotus -— 
Kimball grojikliai Pijanai yra apkainuoti šeip:

STYLE 38

$375.00 $595.00 $675.00 $775.00
Pasirinkimas 4 skirtingų nuhaigimų.

ir prekybos plėtotei buvo užkir
stas kelias, ši pastaroji aplin
kybe sumažino prekybos laivų 
judėjimą, o patys karo veiks
mai 
gelis tolimojo plaukiojimo laivų 
buvo paimta karo reikalams ir 
tuo budu išbraukta iš prekybos 
laivų skaičiaus, o nemaža dal'įš 
likusiųjų

Tik keleriais paskutiniais me
tais pasaulio prekybiniai santy
kiai pradeda atgyti, o podraug 
didėti ir prekybos laivynas. An
glų statistikų daviniais, šių me
tų liepos m. 1 d. viso pasaulio 
prekybos laivynas turėjo 64,023,- 
000 tonų (1 tona - 
kilogramų) talpos 
kai pereitais metais jo didumas 
tesiekė apie 62,000,000 tonų. Ta
čiau palyginus šių metų preky7 
bos laivyno statistiką pu 1922 
Uietais pasirodo, 'kad ji yra be
veik 1,000,000 tonų sumažėjusi. 
Tatai aiškinama tuo, kad šiemet 
daugelis laivų statymo bendro
vių nemaža laivų dėl netinka-; 
mumo visiškai išardė, šiaip ten-' 
ka pažymėti, kad po karo žy
miai didėja motorinių laivų skai
čius. Iš visų 64,023,000 tonų ‘bu
riniams laivams tenka 2,509,000 
ir motoriniams — likusios 61,- 
514,000 tonos.

i
Kalbant apie atskiras valsty- 

bės,.daugiausia nukentėjo per ka-4 
ra Vokietijos prekybos laivynas, 
tačiau jo atstatymas gana spar
čiais žingsniais eina priekin.

Jš šių metu davinių matyti, 
<ad Vokietijos prekybos laivy
nas jau pasiekė apie 60% prieš
karinio. Kitų valstybių pr. lai
vynas, išskiriant Japoniją, ne 
tik nepadidėjo, bet net žymiai 
sumažėjo. Šiai grupei pirmon 
galvon galima priskirti Jungti
nes Valstybes ir Prancūziją. Pir
mosios pr. laivynas sumažėjęs 
beveik 1,100,000 tonų, antros 
— 240,000. Iš bendro pasaulio 
prekybos laivų skaičiaus ! 
tevartojama vos 5 metai, 
budu po karo pastatyta 
giau, negu Vi viso tonažo, 
veik pusė naujai pastatytų 
vų priklauso Vokietijai.

Apskritai, palyginę šių metų 
davinius su poros dešimties me
tų atgal, pamatysime, kad pa
saulio prekybos laivynas išaugo 
dvigubai. Taip 1907 metais ben
dras prekybos laivyno tonažas 
siekė 33,000,000 tonų, t. y. 31,- 
000,000 tonų mažiau, negu šie
met. šie skaičiai patys savaime 
sako, kokios. svarbos teikiama 
užsieny prekybos laivynui.

Lietuva, atgavusb Klaipėdos 
kraštą, irgi turi laisvą išėjimą 
į jurą. Tačiau jis visiškai nau
dingas bus mums tik tuomet, 
kai turėsime savo prekybos lai
vyną. Tai atsieksime savo ben
dromis jėgomis visokeriopai

Schareder & Son, Harding Boston.
Mes duodame ant lengvų išmokėjimų, taipgi senus išmainoin ant nau
jų. Pas mus 100 dolerių pigiaus negu, kad kitose krautuvėse.
Musų Pianų kainos $75.00 ir augščiaus. Taipgi Lietuviškų Rolių: 
dainų, šokių didžiausiame pasirinkime.

Irgi Victrolas, Victor Lietuviški Rekordai tūkstančiais numerių 
Nauji kas savaitę!

3236 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

Prieš didįjį karą prekybos lai
vynas jau buvo tiek išsivystęs, 
jog tarptautiniam prekybos su
sisiekime vaidino Ihbai žymią 
rolę. Tačiau užėjęs karas suar- 
dė daugelio valstybių santykius tVp?’Eme?aldas yra nepalygina-

’ mai brangesnis. Geriausių eme- 
raidų randama Venezueloj ir Co- 
lumbia. Tvirtinama, kad pasau

lyj dar yra emeraldo žiedų, ku- 
A rie buvo padaryti Kleopatros 
' laikais. ‘

Geros rųšies rubinai irgi kai
nuoja daugiau, negu dęiman-

Protingų žmonių stovis 
yra geriausias kuo- 
met jie yra sveiki.
Būti sveikame stovy

je, tąi reiškia būti ge- B* 
riaukiame stovyje. Pro- 
tingi vyrai ir moterys 'K
notis*hųti tokiame sto
vyje ir kodfel jie nega- u«
Ii bjrti ? ; .

Chiropraetic gydy- 
mas suteiks jums svei- fiKS
katos stovį. Sekite sau- b«K
gų kelią -*- linkui Chi- 
ropractic.

dr/j. m. finslow, 
Chiropractor

1645 W. 47 St., Chicago, HI.
Tel. Boulevard 7006 

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną

innnEjntjnEannEinE

Lęngvi išmokėjimai

Marshall Grojikliai 
Pijanai

šis pusiulijimas ant Kerzheim 
grojikliu pijanų tikrai parodo, 
kad Peoples Fuvniture Co. pigiau
siai parduoda pijanus, negu jokia 
kita krautuve Chicagoje. šis pi
janas yra gerai padarytas ir dai
liai • nuaugtas ir tikrai turintis 
vardą Kcrzheinv Su šiuo pijanu 
duodame suoleįj, Rolėms šepelį, 
liampą ir 25 Music Rolus. Visai 
dykai. Klauskite tų žmonių ku
rie turi Kerzheim ir kiek jie mo
kėjo, o mes parduodam
juos po
Reikająujame $25.00 įmokėti, lie» 
kandius po $5.00 į mėnesį be pa
lukų.

Gulbransen Grojiklis 
Pijanas

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

LlH,LE‘y - 
SPINOGEAPHS
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Atletikos kliube šiandie bus 
treniravimos e

Dar pereitą vasarą, kuomet 
jie bandė “užkariaut” SLA., jie 
ėmė šlykščiai užsipuldinėt ant 
kai kurių žymesniųjų veikėjų, 
keikdami juos savo “prakalbo
se,” šmeiždami spaudoje ir leis
dami apie juos visokius biaurius 
paskalas. SLA,. seime, VVilkes 
Barre’je, bolševikai pareiškė, 
kad jie “sunaikinsią” Di*. A. 

įMontvidą. /Dabar jie veda karą 
Ijau ne tikthi prieš Montvidą, liet 
ir prieš adv. K- G ūgį.

I Dabartinė tų kerštinčhi “stra
tegija” yra tokia, kad jie susi
randa kokį asmenį turintį piktu
mą ant žmogaus, kurį jie nori 

j “sunaikinti.” Tą asmenį jie su
kursto paduoti ant to žmogaus

Paskaita prieš Kalėdas

Universal Atletikos kliube (Ų- 
niversal State banko name) 
šiandie bus treniravimosi. Svar
biausios poros treniruosis tarp 7 
ir 9 vai.

Didelis būrys sportininkų ren- koki skundą, užvesti bylą, ar ką 
• nors panašaus, prižadėdami

, žada būti daug ir kitų skundikui eiti pagelbon. Pas- 
—N. kui jie ieško “liudininkų” arba 

patys “liudija” prieš tą nepatin
kamą jiems, žmogų ir peizoja jj 
•savo šlamštuose.

Iki šiam laikui musų sporti
ninkai, kaip popiežius Pijus IX 
nepažino-Kristaus, taip ir jie ne
galėdavo susirasti, nes nepasipa- 
žino. Garsins, garsins “Naujie
nose”, kad i . 
sau priešų, kad kas jį paguldy-1 
tų kryžium, žinoma, nevisus 
sportininkus ir pasiekdavo laik
raštis, tad po keleto savaičių nuo 
savo draugų sužino, kad jam yra 
proga* persitikrinti, kaip jis yra 
tvirtas ir geras risti kas.

Dabar, kuomet įsikūrė musų 
sportų kliubas, 814 W. 33 St. su
sirenka visokio sporto vyrai. Te
nai sueina ristikai, kumštinin
kai, biliardininkai ir kiti- Jie kas 
mielą dieną ir vakaras tenai tre
niruojasi, kad išlaikyti savo se
nai užpelnytą čempionatą. Kliu-; 
be yra puikus matrasas ant ku-. 
rio, kaip ant šieno kūgio musų I 
sportininkai neršti. Yra dėl ku
mštininkų bolė (pūslė), kurią jie 
dau žyd amj i šg ra j i na 
meliodijas. Vežimas, 
ant vietos važinėją yra lavini
mui rankų, . kojų ir viso kūno. 
Visokio svorio ant tričų vogos 
jiems gelbsti miklinimui rankų. 
Sušilę, sumurę, kartais net bai
su žiūrėti jų darbui jie tenai pat 
išsimaudo, išsipucuoja ir eina 
sau, kaip sportai iš Grožybės 
(Beauty parlor) svetlyčios. Ant 
antrų lubų yra gražus kambarys 
pasikalbėjimui. Du biliardai, ku
rie visada yra darbe. Yra vietos, 
bet gal bus įtaisyta golfui prak
tikuoti, ar kitokio skyriaus spor
to įrankiai. Įėjus vidun pasijun
ti, kaip kokioje bažnyčioje. Visas 
ofisas išdekoruotas gamtiškais 
piešiniais. Yra ir vyriškos lyties 
paveikslų musų oportam pasižiū
rėti- Jie, tarsi musų sportam pa
vidalas išlavinimui savų musku- Danguolė, 
lų. Tenai galimą kasdien ar va
kare pamatyti ristynes. Požėla

giasi atvažiuoti iš Indiana Har- 
bor. 
pramogų.

Ristikų kliubas.

I šitokiomis priemonėmis bolše- 
. vikai mano žymesniuosius savo 
priešus “naikinti” vieną po kito 
ir 6io budu užimti visas pozici- 

sSinka^ieško, ias, visuomenės iud^jime.
I Jeigu šitam bolševikų keršto 
karui prieš atskirus žmones ne
bus, padarytas galas, tai šimtas 
žino, ko lietuviai sušilauks 
Juk pagalios nė vienas asmuo 
negalės jaustis apsaugotas nuo 
jų atakų. Melagingais skun-; 
dais ir kreivais liudymais galima 
nekalčiausią žmogų paversti 
“žmogžudžiu,” “vagim” ir kuo 
tiktai nori, ir padaryti jam bai
siausią skriaudų.

| Rimtesnio]i musų visuomenės 
dalis turėtų jau pagalvoti, kaip 
nuo tos kerštinčiii šaikos apsi
gynus.

, Prieš Kalėdas tą nedėki ienį, 
reiškia, ryto, Mokslo Draugai 
Chicagoje rengia įdomią paskai- 

i tą apie Kiistaus Užgimimą. Ją 
; laikys Raymondo Institute (31 
, g., netoli Halsted) “Naujienų” 

redaktorius, P. Grigaitis.
Prelegentas ketina išdėstyti, 

ką apie krikščionybės steigėjo 
gimimą sako Biblija ir istorijos 
mokslas. Apie tai bus įdomu 
kiekvienam paklausyti, kadangi 
lietuvių literatūroje tuo klausi
mu dar yra mažai rašyta.

Jeigu naklaustum by kurio 
žmogaus, kode! gruodžio mėne
sio 25 dieną yrlt švenčiama 
Jėzaus gimimo diena, tai jisai, 
veikiausia, nežinotų, ką j tai at
sakyti. Daugelis žmonių mano, 
kad Kalėdų šventė tai ištiesų y- 
ra ta diena, kurioje gimė Kris
tus. Bet tai yra ne tiesa-

Sąryšyje su padavimais apie 
Kristaus gimimą yra da ir visa 
eilė kitų klausimų, kuriuos re
tas žmogus sugebėtų teisingai 
išaiškinti, nors “krikščionybė” 
jau yra skelbiama beveik per du 

|tūkstančiu metų. Mat, kunigai, 
kurie yra pasisavinę krikščiony
bės mokinimo monopolį, tiesos 
žmonėms dažniausia nesako, 

j ši Mokslo Draugų paskaita 
'prasidės lygiai 10:30 vai. ryto.
Publika yra kviečiama ateiti lai
ku. —K-as.

savo narėms per 10 
neėmusioms iš dr-jos 
jų pagerbimui teikia 

brangias garbės dova- 
ir šiame susirinkime

gė E. Mockienė, maršalka E. 
Milerienė.

Kadangi I Jot. , Mot. Dr-ja 
Apšviela 
melų 
pašei pos 
gražias 
nas, lai
minėta dr-ja kaip tik ir turėjo 
laimėi suteikti dviem savo gar
bes narėms, būtent, Gemini ta i 
Gurauskienei ir Marijoj Yu- 
sienei labai gražias sidabrines 
dovanas, 
dr-jos

matėsi
Taipgi 
gerbta 
rčs.
pavyzdingas ir

kurias joms vardan 
pirm. K. Katkevičienė 
Abiejų narių veiduose 
didelis patenkinimas, 

tinkamu atsistojimu pa- 
ir mirusios dr-jos na-

Susirinkimas buvo gyvas, 
skaitlingas.

—S. Nare.

Brighton Parko

Luomo-

atatinkamų 
abiem jau-

Dr. S. Biežis, Dr. P. 
nas, O. Biežienė ir kiti pasa
kė tam vakarui 
kalbų, reikšdami 
nuoliams ^getiausin linkėjimų,
kas darė gilaus jisipudžio.

.Jaunuolius apdovanota dau
gybėmis įvairių dovanų, 
svečiai ir jaunuoliai 
linksmi nosii—N. N.

Visi 
gražiai

(Tąsa ant 7-1 o pusi.)

Šeštadienis, Gruod. 20, 1924

Pranešimas Lietuviams

visokias' 
k u nuo jie

Vaičkaus Dramos 
Teatras

ankščiau buvo pas'kdb-Jau
tu laikraščiuose Vaičkaus Dra
mos teatro gana įdomus ir 
rimtas repertuaras- Veikalai 
taip parinkti kad jais gali su- 
frfįdomauti įvairių pažiūrų 
žmonės. Parinkime veikalų vi
sur matyli objek t ivi ilgumas. 
Pirmoj eilėj išvysim scenoj 
musų žymiausio dramaturgo 
Putino garsų jo kurinį “Val
dovo Sūnų”.

Tragiškoj Krosnos rolėj pa
matysim .1. Vaičkų; 
Vės—P. Tendžiulytę. 
jai ‘febai 
lig sielos 
sulig jos 
tingumo

Danguo- 
Ta rolė 

atatinka netiktai (su- 
pergyvenimų, bet ir 
grakštumo ir- etas- 

judėjimų-manerų. 
kaip patsai pavadi

nimas reiškia, ir turi pasižy
mėti savo nežemiška išvaizda.

kasdien šokdina savo oponentus. Beabejo, įdomu bus pamatyti 
prisirašyti, kad be v. ik Hamleto rolėj 

Dramos tėvą” gerb.
Taip turtingoj ir dėkin- 
rolėj mums ebieagiečiams 
neteko matyti, todėl da

tų rėsim progos pasi-

Daug rengiasi 
turėti gimnastikų ir įgauti (jau-j 
giau energijos ir sveikatos. Rep.

ir musų
J. Vaič-

Lietuvių Rateliuose
Besęžiniški kerštinčiai
Bolševikai Chicagoje jau nesi

tenkina tuo, kad šmeižia priešin
gas jiems sroves ir laikraščius- 
Paskutiniu laiku jie ėmė užpul
dinėti ir atskirus 
stengdamiesi pakenkti 
niui, profesijai arba geram var
dui.

kų. 
8<>j 
dar 
bar
džiaugti savo talentingais pil
nai tobulais artistais.

Mus chicagiečius džiugina 
vienas apsireiškimas, kad gerb. 
J. Vaičkus pradėjo nuo smul
kių dalykėlių, o dabar žengia 
gigantiškais? žingsniais į 
slaptingą musų pasaulį ir 
da paskui save jaunuolių

asmenis, rius, žadindamas ją sieloj 
jų biz- sislėpusius musų jautrioj 

širdy gilias mintis, 
jausmus.—N.

pa- 
ve- 
bu- 
pa- 

liet.
prakilnius

GEEVUM GIRLS

SLA. 134-tos Motery 
kuopos darbuotė

Gruodžio 5 d., McKinley 
parko knygyne, minėtos kuo
pos įvyko . priešmetinis susi
rinkimas. Tarp daugelio svar
bių kuopos reikalų nutarta pa
aukoti Lietuvos našlaičiams; 
$10.00 per Chicagos Komitetą) 
Lietuvos Našlaičiam® Šelpti.

Komisijon šokių vakaro (291 
d. spalio) rengimo pranešė, 
kad likusį to vakaro pelną 
$15.00. pasiuntė SLA. našlių ir 
našlaičių fondui.

Išrinkta 1925 metams kuo
pos valdyba: pirm. P. Balto
kiene, vice-pirm. M. ,J<enulie- 
i^Č, .užraš. rast. J. Yozavitienč, 
fin. rast. K.'Katkevičiene, iždJ Į 
Z. Žil vilionė, iždo glob. K. Ja- 
kubkienė, organizatoibeO. Bie
žienė. knop. Dr. kvotėjas Dr. 
S. Biežis. Reiškia, veik visa 
valdyba pasitiko iscnoji. !

Išduota naujoms narėms 8 
paliudijimai. Prie kp. prisira
šė Magdelen'a ILuomanienč, Ju-1 
lė šiaudikieriė ir Anelė Gun- 
torienė. Kuopa greitu laiku 
surengs gražų vakarą naujų 
natri ų pa gerb i m u i.—Sekretorė.

šeštadienio vak., 13 d 
p-nia K. Jnkubkiene savo 
boję, 2850 W. 40 Str., pane
lei Vandai Sve Itališka i te i, kuri 

'neabejojamai greitu laiku ža
da tapti |>nia J. Bijanskiene, 
surengė šaunų priešvastuvinj 
suprisų vakarą, i . P. J. Bi- 
janskas ir* p-lės Vandoa moli
na priga vingu budu atvežė p- 
lę Vandą p.p. Jakubkų namuo
se iš ko buvo daug gražaus 
juoko. ' P-Įė Vanda ir p. J. 
Bijanskas abu yra biru (iečiai 
ir geri lietuviai, tad jų pager
bimui, palinksminimui susirin
ko didelis būrelis svečių. Iškil- 
mlingoje vakarienės p|aprašius 
p. O. Biežienei, keletas svečių 
kaip tai p. K. Katkevičienė p. 
J. Jozavitienė, 'M. Milerienė,

gr., 
stu-

♦

< r «tu rt r # »
SAUKIAMAS MITINGAS
Lietuvių Tautos Katalikų 

Šventos Marijos parapija, Gruo
džio, 21 dieną, 1924 metus, 12:30 
minutes po pietų, savo .svetai
nėj, po bažnyčia, 35th ‘ir Union 
Avė., priešmetinis mitingas ant 
kurio malonėkit susirinkti. Bus 
Renkama valdyba ir trusčiai. 
Kviečiame visus tuos, kurie 
esate prisidėję pinigais ar dar
bu ir visus parakvijonis ir taip 
atjaučiančius. Mes turime ben
drai veikti nepaniekindamis sa
vo tautos. Bus daug ręikalų ku
riuos turės patys parakvijonai 
nutarti.

Kviečia KOMITETAS

♦ 4444X4

SVARBUS PRANEŠIMAS
Adam Widzes

AUTOMOBILE REPAIRING
Dabar yra labai geras laikas 

prirengti jūsų automobilių dėl 
ateinančios vasaros, šiuo laiku

' mekanikai turi daug liuoso 
laiko.

Mes taisome visokių išdirbis- 
čių automobilius. Musų darbas 
atliekama yra labai saugiai. Dar
bas yra užtikrintas.

’ Turime gerus, vėliausios ma
dos įrankius, atliekam darbą 
greitai ir labai prieinama kaina.

Traukiamas vežimas visados 
gatavas. Reikale kreipkitės pas 
mus.

' f

Roselande, Burnalde. Kensingtone 
ir West Pullniane

F. A. BUKAUSKAS

Adam VVidzes
4501 So. California Avė 

Te). Ijafayette 9114 
dieną ar naktį

/................................ 11 ■
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M, Yuška, 

3228 W. 88-th SU CMcego, III. I
V............................... n,., ....... , ,

‘pfecious

14 karato žalio aukso 
pinigais 
jimais.

arba išmokė-

Iš Liet. Motery “Ap 
švietos" Dr-jos

Gruodžio 7 d. Mark White 
parko knygyne, minėtos dr- 

priešmetinis susi? 
Tarp apkalbėtų 

reikalų iš-

jo? įvyko 
rinkimas, 
daugelio svarbių 
linkta 1925 m. dr-jos valdy
ba, veik visa senoji: pirm. K. 
Katkevičienė, vice-pirm. A. Ba- 
revičienė užrašų rast. M. Viš- 
chulienė, fin. rast. J. Jozavi
tienė, ižd. A. Valančauskienė, I 
iždo globėjos K. Jakubkicnė 
ir Z. Buniškieny (nauja), kny-

| Didžiausis lietuvis auksorius Bose- 
• landė pasiūlo dėl Kalėdų dideli pa- 
I sirinkimą, įvairių auksinių dalykų: 
daimantu, perlų, karolių, žiedų ir 
laikrodėlių. Alusų krautuvė yra 

' pilna visokioj puikiausių ir nau- 
i jaustos mados tavorų. Kainos pri- 
! einamos. Viskas gvarantuotas. Taip

gi tai&om visokius laikrodėlius._
10823 So. Michigan AveT"

Tel Pnllmnn

Kalėdų Dovanas 
pirkjte pas 

N. G1RD.WAIN| 
Auksinių daiktų krautuvėj. 

3523 So. Halsted St.

Musų išpardavimas 
dar tęsiasi

Dabar mes ką 
tik aplaikėme 
naują tavorą tie 
•šiai iš New 
Yorko žemiau
sioms kainoms, 
naujausi styliai 
moterims, mer
ginoms dreslų 
ir kautų ir vai
kams. šiame iš
pardavime mes 
duodame dova
nas toms kurios 
perka nemažiau 
kaip už $7.50— 
viena pora šil
kinių pančiakų.

Dreses išsiūtos karoliais tik $16.75. 
Jus niekad nematėte taip žemoms 
kainoms.
Ateikite! Busit pilnai, užganėdintos

Pirm negu pirksi pianą, parhatyk ; 
šitą Players Pianą; gražaus rie- ; 
šuto medžio dailiai padarytas, kai- ; 
na $245.00 su 25 Rolėmis ir liam- ; 
pa. Kitas vartotas Player Pia- ; 
nas, kaina $145.00, Upright Pia- ■ 
nas, geras kaip naujas ......  $65.00 ■
Phonografas ' Console, gražus, su ; 
25 rekordais .... ..... ............ $63.00 ;
Elektrikine liampa, vertes 
už ............ .........................................

Mes grąžinsime pinigus 
atgal, jei nebusite už
ganėdinti.

Nuo $5.50 iki $26.75.
FASHION CIOAK SHOP

3234 So. Halsted Street 
Chicago

$25.00,
$12.50

JOS. F. BUDRIK
33127 So. Halsted St.
- CHICAGO, ILL.

Pinigai
Bridgęport

LIETUVĄ
3210 So.3210 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9668

Didelis 
Pallern 
baltų.

pasirinkimas 
mėlynių 

Geriausi.
arba

i

Puikus pasirinkimas 
nuo $12.00 iki $50.00. ALPAMaltExtract

Su Bohemian 
importuotais a- 
piniais ir gela- 
tina, 1 setas 
$1.00. 1 thz. se
tų, $10.50. Pa
bandykit šj svei
ką ir mistingą 
gėtimą. Prašy
kit jūsų groser- 
ninko, kad gau
tų jį dėl jūsų.

Mėlynas ir baltas 
deimantas, 18 kara
to balto aukso $24.50

Mes importuojame deimantus, todėl mes galime par
duoti jums 25% pigiau negu kiti šiame mieste. Atei
kite ir pasirinkite patys.

Musu krautuve atdara kas vakaras iki Kalėdų
Pirkite čionai ir sutaupykite pinigų ir inokėkite kaip jums patinka' — 

cash arba lengvais išmokėjimais.

Elgin laikrodėliai, nuo $15.50 iki 
$75.00.

Mes dastatome į visas pasaulio 
dalis

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St. 

Phone Lafayette 1104

Physical Health Institute 
DR. VELONIS, Ph. 
D. C., D. O., N. T.HANKAN JEWELRY 00.. Ine

2209 W. 22 St., netoli Leavitt 
Mes pritaikome akinius moksliniu budu

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

4204 Archer Aveų Chicagp, 111.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietą. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedildieniaia nuo 9 iki 12 pietą.

Telephone Lafayette 4543
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LietUVIlį Rateliuose. Iš Amerikos Liet. Teatro Oi tas “Dzimdzi Drimdzi!”
(Tąsa nuo 6-to pufcl.)

Pirmi žingsniai
Nors ir turime mes Chicagoje 

visokių dramos draugijų ir rū
telių, liet reikia pasakyti, kad iki 
šiol tos visos dramos grupės vei
kia be jokios tvarkos, vienos Ri
toms Rengdamos, vienos kitas 
peikdamos ir pasisekimo neturi 
nė viena. Svarbiausia priežastis 
tai, kad jos veikia neorganizuo
tai; tai buvo tik vienėtos, jokia
me kūne nesusijungę. Dabar y- 
ra tokis momentas, kad vieną i" 
tą patį darbą dirbti kokioj srity 
nė butų, ąr politikoj, jtr meno, 
pasisklaidžiūs išsiskirsčius. Jo
kių gerų pasekmių niekas nega
li laukti. Sugaišti daug bran
gaus liako, išeikvoji nemažai e? i jaučiančius asmenis

Kūrėjų Sąjungos (lar- 
buotės

Sąjunga išsirinko sau nuolati
nę Valdybą, i kurią įėjo žmonės 
pasižymėję savo atsidavimu te
atrui ir darbštumu. Dabar eina
ma prie sujungimo visų veikusių 
atskirai dramai ratelių? Keletas 
asmenų, pirmiau veikusių dra
matiniuose rateliuose, jau pradė
jo mokintis pas Vaičkų priva
čiai scenos meno. Nekuria gi jų 
stoja j Studiją.

Artimesniam susipažinimui .žiuoju. Mano Elzbieta išpradžių 
Chicagos scenos meno veikėjų su uieko sau, bet paskui pradėjo 
Vaičkum, Sąjungos Valdyba durnavoti. Pamato kokį žydu- 
rengia tam tikslui gruodžio 21 d. *r Kioj pradeda ‘šimi” šok- 
specialę vakarienę, į kurią kvie-Į^b be^ paskui pradėjo dar blo- 
čia visuomenės veikėjus, teatro elgtis —pradėjo net ir “tiu 
mecenatus, Vaičkaus Dramos te-js^eP^’’ vidury gatvės šokti. Ne- 
atro artistus ir šiaip teatrui už- 8’ražu tai daryti, ir dar vidury

Arba dar daugiau jovalo

Perskaitęs “Naujienose,” kad 
jali atvažiavo “Dzimdzi Drimd
zi” ir kad jie rodys savo štukas 
j erginiame beismente gruodžio 
18 d., — tik prašoma, kad nie
kam apie tai nesakyti, — tai ir 
aš niekam nė pusės žodžio nesa
kęs, net nė šavo prisiegai pa
slapčiom išėjau iš namų (jus ži
note kur aš gyvenu — Jeruzoli- 
me, prie 14-tos ir Jeffersono), 
pasiėmiau savo Elzbietą ir va-

įsiritau į 
atsisėdau

Sėdžiu 
Dzimdzi,
nugara, ir sprandas, 
skauda.

beismąntą ir tūpt — 
— kėdėn, kėdėn.

... ■ '‘f- r • I

ir dairaus 
o man visi

kur. tie 
šonai, ir 

ir z viskas

■■-■-T*** ■»" ............
prie naujovinių santikių tarp 
tautų; o ne kardu žvanginti'.

Bet šiaip ar taip — tas Dzim
dzi buvo geras ir chicagiečiai jį 
visados r/jriai lankys.

—Viešintiškis.

Chicagoje kokiai nors draugijai 
sulošti geresnėj, svetainėj ir prie ’ 
geresnių aplinkybių, o lietuviška 
publika galėtų pamatyti ir įve
rtinti visą darbą ir patį veikaląš

— Algis, .j

nergijos, o vaisius to viso būna 
apgailėtinas. Daugely atvejų 
rengėjai visokių vakarų dažnai 
.turi pridėti dar ir finansiniai, 
kad padengus išlaidas. Taip to- 
liaus būti negali! Visam tam 
reikia užbėgti už akių, O jei. 
nebus padarytas tai netvarkai 
galas, tai galų gale visi veikėjai 
turės paliauti veikti. O tas duo
tų smarku morali smūgi musų 
žmonėms. Adina išmušd- Lai-I 
kas stvertis prie darbo. i

.Pirmi žingsniai jau padaryti,! 
tik reikia neleisti, kad ant pir
mo žingsnio ir apsistotų. Jau 
mes turime Chicagoj Amerikos 
Lietuvių Teatro Kūrėjų Sąjun 
gą. Yra susibūręs jau gražus 
būrelis scenos mylėtojų, prieša
ky su savo mokytojum geib. ar
tistu Vaičkum. Vyriausis 
ALTRS. tikslas yra suvienyti 
visas Amerikoje scenoj veikian- 
daugi^usiai perstatymų, kad 
tuo pąsidarytų platesnis veiki
mas ir geresnės pasekmės- ALA. 
KS. turi nusistačiusi rengti kuo- 
daugiausiai perstattymų, kad 
butų užtektinai darbo tiems, ku
rie. nori ir turi gabumo veikti 
(laupiau scenoj. Kuomet susi
burs! m visY\vienon yiganizaci- 
jon, neturėsime jokios baimės 
statyti didžiausius veikalus ir, 
didžiulėse svetainėse, nes bus i 
kam dirbti.

Salėj tik pakilo riksmas,, atle
kia keli grinoriai, tokie juokin
gi, ir tiek triukšmo pakelia, kiek 
nė mano Jeffersono žydai negali 
sukelti — nė neapsiklausyt ne
galima. Pasilipa aukščiau ir 
kad ims sukauti ir rėkti, tai net 
langai dreba. Jei aš taip pašū
kaučiau kur /saliune, taix mane 
tuoj į Maksvilo beismąntą nu
vežtų, o jų niekas neliečia, tik 
visi kvatoja, kvatoja. O gi žiū
riu ateina ir tikras vokietukas; 
tik kad apsiavęs buvo, tai neį
žiūrėjau ar tik vieną nagą' ant 
kojos’ turi. O ir nejau artyn 
pažiūrėt ar nosys su skylutėmis, 
aiNie.

—Tai mat kokia macis juos 
apsaugo, — galvojau sau. Ir kad 
ir manės Vokietukas kartais ne
paimtų) tai kaip pradėjau kva
toti. tai dar ir šiandie man šo
nai skauda. Ir kaip nekvatosi, 
kad jie tokių gražių juokų pasa
kę ir padaro, — lietuviškai —

Ir mano žodis dėl 
Algis ir Giedrutė

BEREIKALINGA IŠGĄSTIS

(Pabaiga)

Tačiaus korespondentas, Bo

Trečiadienio Naujienų nume
ry p. Babravičius atšauk ia^dide
lį Golfo Kliubo banketo renginui 
komisijos ipl’asižeAogimą- Mat ; 
per klaidą j vietą kad pasakyti 
jog dainuos p. Butėnas, prane

nus Artistiųue II”, rašo mato? ^ime įdėta p. Babravičiaus var-

dar vidury 
gatvės, — šokinėt iš vienos pu
sės gatvės į kitą, juk visas svie- 

ledai įas mato ir juokiasi, ir aš jai 
•. liet, teatro kūrimui sakiau, — bet ką tu bobai pa- 

įdarysi!
vie- hnb-H b

Sąjunga tais peį ka(ja privažiavau prie smar-
kiosios Marės, ant Olstė’d strytb . . - . t .. . . j 
ir 14 pleiso, kuri aną dieną du lonių, angliškai — džiokų. Kar

Kaip matome, pirmieji 
nuok Ame" 
jau pralaužti, šiandie jau kiek- įdarysi! Ji tik dar pikčiau ėmė 
vienas suprato devizą, kad “vie-[šokti,„ir net kitus užkabinėti, 
nybėje-galybė”- Sąjunga tais peį kada privažiavau prie smar
kesniais vadovaudamas, be abe- šiosios Marės, ant Olstėd strvtb 
jonės, artimoj ateity įvykdys vi- j 
su teatralų svajonę—gyvenime, detektivu apkūlė už tai, kad ne- tais jie. sustoja ir padainuoja, 
Svarbu dar pažymėti vieną daly-1 leiston vieton norėjo pažiūrėti, bet taiP gražiai, taip gražiai,

£ , y , -
JUOZAPAS SAMSON

persiskyrė ,t>u šiuo pasauliu 
gruodžio 17 d „1924 .m., 9:30 
vai. vakare, sulaukę* 36 melų 
amžiaus, nevedęs. Paėjo iš 
Lietuvos iš Bamigalos mies
telio, Panevėžio apskr. Ame
rikoj išgyveno'1^ metų. Pa
liko Amerį^ofl’ tėvą, u Lietu
voj motiną ir seserį Antoni- 
ną. Kūnas yra pašarvotas 
pas graborių S. P. Alažeiką. 
Laįdotuvės įvyks panedčly, 
gruodžio 22 d., 1924 m. pir
mą valandą po piet iš grabo- 
riaus Stanley P. Mažeikos, 
3319 S. Auburn Avė. įstaigos 
į Tautiškas Kapines.

Nuoširdžiai kviečiu drau
gus ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse.

Lieka nulindęs Tėvas.

mai nė nebuvęs ant lošimo ir | jas jr su trioku p. Babra- 
veikalo visai nematęs, tik mėgi- vi^įu<4 atšaukia tą didelį “paže- 
na pirmą korespondentą apgin- minimą,” sakydamas, kad jis vi
li, o antrąjį sukritikuoti, bet vi- saį neižnojęs, kad kokis ten va 
sai nevykusiai atlieka abu dar- j karas yira rengiamas* Gaila, 
bus, o lošėjams teškia purvą į nes p Babravičius pats yra gol- 
akis. Apginti veikalą susišaukė fininkas jr jam kaip tik butų ten 
visus Shakespeare’us, ' 
Machbeth’us, Romeo’us- Mesopo
tamijos jaunikaičius, net Anta
ną ir Kleopatrą, ir dar pustuzinį 
kitų. Jeigu veikalo, autorius “Al
gis ir Giedrutė” butų ieškoję vi
sokių pasaulinių lošėjų ir jų 
mintis rankiojęs, tai dar tebesi- 
knistų po knygas, lošimas turė
tų dar palaukti. Ir kam reikalin
ga ponui Karpavičiui knistis po 
kokius knygynus,arba ieškoti 
tas mintis, kuriomis Shakespea- 

” *V • A •

ti, o antrąjį sukritikuoti, bet vi 
sai i

visokius vjeta savo kolegams padainuoti.
Bet per tą klaidą bereikalin

gai užgaunama m,usų artistą Bu
tėną, kuris buvo malonus mus 
taip gražiai palinksminti minė
tame bankiete- Tečiaus aš pil
nai tikiu, kad p. Butėnas tą su
pras ir už blogą nepalaikys.

—Komisijos Narys.

k;j iš p. Vaičkaus pasakytos pra- taį manQ Ėizbieta visai pasiuto- Sako: leiskit j tėvynę. . Bei ... ... .
J ne be “tiu Stepą,” bet tiesiai Su ta'P norit t0!t tėvynės, tai ko yeas naudojosi. Portas Karpayt- 

“valcą” pradėjo šokti. Sukėsi,
kalbos Sąjungos visuotiname jį 
susirinkime gruodžio mėn. 8 d.:
“Mes visi, teatro .menininkai, jei sukėsi, —«au galo su»ilau-
norint pasiekti to aukšto tikslo,!
knrį užsibrėžėme, privalome pa
miršti visokius partyvingumus 
ir tarnauti sąžiningi su pasiri- 
žimu vienam žemiškam Dievui— 
Menui. Lai gyvuoja teatro dar
buotojai susijungę po viena sce
nos mėho vėliava.”

Sąjunga laiko kiekvieną pir
madienį nuo 8 iki 10 vai. vakaro 
Vaičkaus Dramos Studijos bute, 
Mildoj, savo susirinkimus. Kam

kė: tekŠtėjo užpakaliu į saidvp- 
ką ir visa išsitiesė. Išsitiesė ir 
daugiau nė krust. Sakau:

—-Elzbiet, Elzbiet, kelkis, va
žiuokime į Dzimdzi Drimdzi. — 
Bet ji nė juda, net ir “šimi” ne
bešoka.

ga ii padeda tą barą varyti, kurį 
u/sibrėžė Sąjunga- Sąjungos na
rio mokesnis vienas doleris rtie- 
nesiui. Kiekvienas įstodamas į 
Sąjunga iluoda teatro fondui su
lig savo išgalės-auką>->. —n. i

Ką gi daryti? O ką gi darysi 
— naspiriau savo Elzbietą koja, 
pristumiau prie saidvoko ir einu 
sau: — Jei nenori, tai kaip sau 
nori; aš čekę pasigausiu 
tiek i Dzimdzi Drimdzi 
žinosiu.

ir viš
nu va-

čia važiavot? Vbt kada jus iš- panaudojo iš daugelio tokių 
busite Amerike kokį 15 metų, šiandieninių atsitikimų mintis ir 
kaip aš, tai tada nėbe'dainuosite, sunaudojo labai gerąi,.. in jokių

numariniriių nebarė ir nėra visai, 
veikale, tik nualpsta. Man yra 
viena tragedija gerai žinoma, t. 
y. Mortos Koriutės iš Tauragės 
miesto, 1906 rr\. jos mylimas vai
kinas: ją žudė du kartus kirviu 
kirto galvon ir krito mergina; 
po to vaikinas matydamas sa
vo mylimąją negyvą pats sau 
gerklę du kartu su stringu per- 
sipiauna ir krinta negyvas. Po- 

abudu

Neužmirškite Vilniečius 
Kalėdose

Einu ir jieškau Čekės, 
jų visada pilna strytuose, bet 
kai aš noriu važiubti, tai nė vie
na nepasirodė, ■— turiu vienas 
tekšnoti purvynu. Einu ir visą 
svietą keikiu: purvynas iki kelių, I vyras r— nežinau, stovi ir laiko 
o ant galvos vėl kažkas iš vir- j vėliavą. Ir vis apie Lietuvą kai

šiaip

bet jei dar turėsite pinigų, tai 
su pirma Naujienų ekskursija 
išlėksite Lietuvon ir kitokią dai- 
/ą uždainuosite:

“Ten šalele daug gražesne,
“Juoda duona daug gardės-

— y j ne-..
Bet jie dainuoja sau toliau: ir( 

apie kokį tai maišą su dvaro u- 
rėdų ir visus kitus galus-

Paskui išeina kalbėti. Kalba
kad net sale plyšta; turbut ir Ucija veikia. Bet vėliau 

stryte karaulti ptadejo šaukti, atsigauna ir abu pasveiksta- Pa
kari ir bažnyčioj varpais pradėjo galios porą metų vėliau, Ameri- 
skambinti. A-kiibąt ka 
me teatre esu girdėjęs, 
kui ? Paskui ii^-'4'^ 
buvo.*’ -Skahliii 
žmonės, sėdi 
kas, o viena baltą

> j

ELENA .TALĄčKIENĖ 
po t&Vaiš Sakalauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
seredoj, gruodžio 17, 1921, 
10:30 vai. vakare po ilgos li- 
f[os. Turėjo 30 metų amžiaus, 
’aėjo iš Šiaulių miesto, Ame

rikoj išgyveno 12 metų, pali
ko vyrų Povilų, du sunu ir 
mergaitę; senų tėvų, o Lie
tuvoj motina ir brolį Vincų. 
Laidotuves p^yks panedčly, 
gruodžio 22, 8:30 vai. ryto 
Iš namų 10616 Edbrook Avė.* 
Rosclaiid į Visų šventų baž
nyčią, po pamaldų į Šv. Ka
zimiero kapines.Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žystamus dalyvauti laidotu-

QNA MALAžINSKIENfi
, persiskyrė su šiuo pasauliu 
ketverge, gruodžio 18 d., 1924, 
6 vai. v*akai‘e‘." A. a, ,()na pa
ėjo iš, Lietuvos iš Bamanovo 
kaimo, .Kropus vaisė., Ma- 
riampolės apskr. Amerikoj 
išgyveno daug metų. Paliko 

^Amerikoj dukterį ir sūnų.
'■ 'Laidotuvės įvyks panclėly, 

gruodžio 22 d., 10:iM) iš ryto 
iš namų 4550 S. Fairfield avė. 
V Tautiškas kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nuliūdę
sūnus William ir 

’ .., duktė Eve.

Pranešimai
Kas, ĮKq, kur, kaip ir- 
/kada rengia, veikia 

ar kviečia.

. O paš
tu ebežinau kas 

kalba 
Tas žilas senu- 

moteris ar* •

ko j, Philadelphijoj, jis. tą savo 
mylimąją visgi nužudo, o pats 
nesuspėja, patenka' kalėjiman.

. Tragądijoą,. priežastis buvo 
grynai tikėjimas: Morta Liute
rone, vaikinas — katalikas; abu
du vieną kitą myli, bet tikėjimas 
nesuleidžia. Taigi yra nesenai

PRANEŠIMI’ TAISYKLES

šaus laistosi. Tik urnai ir aš pats fia> apįe Vilnių, Gedimino kalnų įvykusi baisi tragedija. Ištikrųjų
Nors jau ir yra gražus būre

lis veikiančiųjų, bet dar daug 
chicagiečiu veikėjų yra neprisi- 
dėjusių. Kas nenori ar negali 
veikti kaipo lošėjas arba kitose 
skyriuose, kaip tai: muzikos, 
dainavimo, šokių ir tt yra kvie
čiami prisidėti kaipo rėmėjai; 
kiltie už vieną dolerį mėnesinių 
duoklių lankys visus ALTKS. 
parengimus dykai- Taip pat pri- 
sidėjusieji prie Sąjungos, kurie 
lavinsis Sąjungos dramosYnoky- 
kloje (kur bus mokytojuni gerb. 
Vaičkus), taipat nieko nemokės 
apart savo mėnesinės duokles, 
nes mokytojas apsiėmė dykai 
mums patarnauti. Tai yra auk
sinė proga; tik pasinaudokime. •

Kad susipažinus plačiau su 
musų Sąjungos kūrėjais ir arti
stu Vaičkum, yra rengiama tam 
tikslui vakarienė Mildos svetai
nėje, giuodžio 21 d. Visi sce
nos mylėtojai atsilankykite. A- 
part vakarienės mes daug ką 
svarbaus galėsime nutarti, kas 
atęity bus visiems ant džiaugs
mo. Judėkim draugai; kas ne
juda, tas i ūdija.

—Kfihcta.

Vakar šioje vietoje tilpo atsi
šaukimas į Chicagos lietuvius, 
kad .jie Kalėdų šventėse neuž
mirštų brolių Vilniečių ir suteik
tų jiems nors mažą dovaną. -

šliap į purvyną ir atsisėdau. Stip minį ir vis sako, kad be Vilniaus 
riai sukeikiau, bet tuoj pašokau: nenurimsim. Paskui uždainavo, 

mes visi sustojom, pasidarė tam
su — ir viskas pasibaigė,

Ir linksma, ir liūdna, viskas 
kartu maišosi. Visi sako: Dzim*-

kur nereikia šalta pasidarė. Paė
jau toliau ii vėl čiuožt — išsitie
siau kaip ilgas. Jeigu jau taip, 

| tai reikia važiuoti kuo papuolė.
Alums smagu pranešti, kad i Išlaukęs pusę valandos sulaukiau dzi Drimdzi fain. ,lr visi šneka-
itsišaukimą atsiliepė jau ke- .strytkario; įlipau i 

aukoto-ponas. P------ -rtas asmenų. ^Pirmieji 
i ’.i yra šie:

Rušinskas ............... $5.00
M. tlui-geiionienė .... .... 1.00
K. Augustinavičius ... 2.00
M. Šileikis .. . ................ 1-00
Juozas čiburas........ . 1.00
M. Vaidyla .... ............... 3.00
P. L Indrelė t.00
J. Miller .......... ....... L 00
J. Lapaitis ..................... ^>0
M. P...................... . ........... .50
J. Auryla .............. ’ .... .50

lio to, yra dar tokių, kųlic pa
sižadėjo auką vėliau įteikti. Tai
gi kas norėtų pasiųsti dovaną 
Vilniun, teužeina į “Naujienų” 
jfisą pas p- M. Jurge.lionierię ar 

V. Rušinską. Tik malonėkit pa
siskubinti. Pinigai bus pasiųsti 
Vilniečiams telegramų prieš pa- 
^as Kalėdas. s Rėmėfai.

ir važiuoju įsi ir nesiskubina namo—vis apie 
Pavažiavau — ma

no strytkaris — stop. Sako: 
reikia lipt lauk, toliau neina. 
Neina, tai neina, ką darysi, negi 
strytkarį stunąsi* Išlipau ir lau
kiu kito. Atvažiuoja, atidunda, 
bet taip aplipęs žmonėmis, kaip 
Tovvn of Lake musėmis. Prili
pau ir aš. Vėl važiuojam. Prie 
vienos gatvės man už skverno 
panelė capt, aš lapt žemėn ir iš
sitiesiau augštelninkas, o ji ant 
manės — ?r gulim. • strytka
ris kažkur nuėjęs.
panelei:

—Panelė turite nulipi, toliau 
aš nebeinu.

D?imdzi kalbasi, visi jį giria.
Ir aš taipgi giriu Dzimdzi. Tik 

vieną galvoju: kaip dabar man 
reikės namo parvažiuot,

--*■—o-----
Juokai juokais,\ o tas Dzimdzi 

yrą a H right. ./Tai nėra ką mes 
pratę vadinti —i iheilas ir jie prie 
to nepratenduoja- Bet jie duo
da daug sveiko juoko, o žinote, 
kad skanus juokas kartais irgi 
labai gerai būna. Juk negi vėr-

r sakau

Vėl cinu- Štai ir Jurgio gatvė. 
Priėjau ir Jurgį ir jam, žemiau
si pokloną atidaviau, — ne savo 
liuosu noru, bet mano kojos tą 
padarė. Ne be kojomis, o kuliu

' THE GEETUM GIRLS
DO NCFTOPLN 

UNTU 
CHRI^TMA^”

buvo numirę ir vėl atgijo. Jeigu 
reikėtų tą1, tragediją sulošti (o 
ištikrųjų butų gerai, kad kas pa
rašytų ją scenai), kraipyti nega
lės, turės numirti ir vėl atsigau
ti gyvi^

Baigdamas turiu dar pridurti 
apie aplinkybes prie juokių buvo 
rengtasi tą veikalą pastatyti. 
Reikia pasakyti, kad ir profesio- 
nalam« ar tiems, kurie teatro 
meną supranta, butų kinkos dre
bėjusios; visai trumpas 
laikas prisirengimui, iš priežas- 

! ties nesusipratimų Kliubo Dra- 
ic ' mos Skyriaus su pačiu Kliubu, 

tas ir sulaikė visą darbą. Veik 
tik viena savaitė teliko laiko, o 
tuo tarpu iv kitai draugijai ture-; 
jome veikalą sulošti ir ant rankų 
buvo dar vienas veikalas pačiam 
Kliubui. Todėl apgarsinimai tik 
paskutinėse dienose prieš lošimą 
negalėjo būti išleidžiami. Bet 
pasidėkojant poniai M- fiundu-

pasijuokti. O tie Dzimdzi ir už
kietėjusį pesimistą prajuokins 
Kartais gi ir pajautpš stygą už
gauna ir jautresniam kuone aša- 
r.j išspaudžia. Tik man ta “Lai- (lienei, kuri per naktis lošėjus la
ivą Lietuva”! ne visai patiko: 'vino ir lošėjų energiškumui, vei-patiko: ^ino ir lošėjų energiškumui, vei- 
kalbėti apie Vytauto 14 šimt-, kalas buvo suloštas atsakančiai, 

šauktis ir nedaug nuostolių tebuvo, ką 
gyvena- lošėjai patys ir padengė. Aš pa-

mečio — tradicijas ir
prie kardo netinka; mes g.
ine 20 šimtmety ir turime eiti tarčiau tą veikalą

LR- SlS,- I DoNT TUlNkL JUST 
ONL UTtLL VLEtč WULD DO 
ANY HA^M.-DOyOU’ V "

..2— J_____ J* - .___ -.--2.1-': 1 M- r—

NO,ONF_ 1 H 
COULDN'T 
MĄkt ANyL. 
D»FF£R£NCE

Padekavonė už laidotuvea 
VERONIKOS 

YUŠKEVIČIENfiS
Širdingai tariame ačiū vi

siems laidoto  joms, kuiie dalyva
vo musų močiutės laidotuvėse. 
Daugiausiai draugystei Nekalto 
Prasidėjimo Šv. P. M. už pas
kutinį patarnavimą, visoms na
rėms ir už gėlių vainiką; taip
gi ir draugystei šv.. Petronėlės 
narėms dalyvavusioms ir už gė
les; grabnešioms; Nekalto Pra
sidėjimo Šv. P. M. Parapijos 
kunigams; ir kun. Rumšui, šir
dingai ačiū visiems kaimynams 
ir aplinkinėms žmonėms daly-' 
vavusiems ir gyaboriui Eudei- 
kiui. . .

Ilsėkis brangi ir mylima mo
tinėle šios šalies žemelėje. Mes 
niekados neužmiršime tavęs.

Veronika Yuškevičienė pa<‘jo 
įš Panevėžio apskričio, Upytės 
parapijos, Rujunų kaimo. Vedė 
Lietuvoj. Su vyru pragyveno 
2() metų. Amortko.i išgyveno 18 
metų. Nelaiminga^ mirtis pasi
tiko ją po trumpos l’gos, 'Je
nos sutkos, apleido šj pasaulį k 
velionės brolis, A. A. Kazimie
ras Prascevičia tik ką p . lin
ko 6 mėnesiai kaip tapo milt - 
nai aut geležinkelio sužeistus ir 
po 9 vai. mirė. Tai buvo ne
laiminga jaunystėj, nes buvo 
Vos 34 metų. Paliko moterį ir 
2 kūdikius. Gerai buvo žino
mas Brighton Paik’o apieHnkė- 
je, nes buvo veikėjas draugijo
se ir kituose darbuose.

Veronikos mirtis atnaujino

Meldžiame visų darbuotojų, drau
gijų komitetų, raštininkų ir visų 
tų, kurie duodate Naujienoms pra
nešimus įsitčni.vt) šias taisykles:

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

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

3. Apmokami pranešimai talpina
mi yjsų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, na-
apijų ir tikėjimiškų sektų reika

lais visokių bizniškų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant linlei ijas), 
ir visokie pranešimai 
pinti laikraštyje.

4. Už apmokamus 
reikia mokėti 7(1 centų .... ..... „. 
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių ncaprulu’ž’uojamas.

5. « Apie kreditų reikia tfirlis su 
Naujienų administracija.

6. Visi pranešimai norint patal
pinti į sekamos dienos laida turi 
būt priduoti ne vėliau kaip iki de
vintos vai. vakaro

gulimi tai-

prunemnus 
už colį ar-

Liet. Vyrą ir Moterą PišeMnio 
Kliubo priešmrlinis susirinkimas 
bus nedėtiuj. gruodžio 21. 3 vai. 
no pietų, paprastoj salėj. Bus rin
kimas naujos valtį'bos ir yra kitų 
svarbių reikalų.

—-E. Juozaitienė, nul. rast.

skausmus širdies ' visai gimi
nei. ,

Liekamo visi nubudime visa 
gimine.

Yuftkevičiu ir Prascevičiy.

Prakalbos su peveikslai* 
nedėlioj, gruodžio 21. 7:30 
Rayąiond Cbapcl, 816 W. 
Malonėkite atsilankyti visi.

—Komitetas.

įvyks 
v. v., 

31 St.

Kristau* užgimimas. — Mokslo 
Draugų paskaitos sekmadieny, gruo
džio 21 d„ 10:30 vai. ryte, Ray- 
inond (’hapel.'816 \V. 31 SI., arti 
So. Halstcd SI. Prelegentas Naujie
nų redaktorius p. 
skaitą Irma 1 
tųas. Muzikėlę * 
pildys muzikos mokytoju* ir dui 
nuliukas p. J, žiūronas ir p. :1 
Byanskus, pianistas.

^-Mokslo Draugai.

. P. Grigaitis. 1*1*- 
Krislyns u/.^inii- 
<hl| programų iš

Iškilminga vakarienė. ■»— Aiuvri-. 
kos Lietuvių lealro Kūrėjų Sąjun
ga rengia iškilmingų vakarienę sek 
madieny, gruodžio 21' d., 7 vai. va
kare. Mildos svet., 3112 S. Halsletj 
st. Tai bus susipažinimo meninin- 

nkaras. Atšilaurėmėjų

G E R B. Naujieną skai
tytoju* ir •kaitytoje! 

pralotu! pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios
•kelbiuH NiPjjLnur



ąAijiBisea, GHeuyf, m. ‘šeštadienis. Gruod.' 20, 1924-«er ^,, , , ,, ...........

PRANEŠIMAI APSIVEOIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ RAKANDAI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEME t

(Tąsa mm 7-to pusi.)
Liet. Teatr. I>r-stes šv. Martino 

prlešmetinis susirinkimas įvyks 
šeštadieny, gruodžio 29 d., 7:30 v. 
vakare, šv. Jurgio parap. svetainėj, 
32 pi. ir Aubiirn Avė. Visi nariai 
privalo susirinkti, nes bus rinki
mas valdybos sekantiems melams

— P. K., mil. rašt.

I EŠK AU apsivedimui imu girios 
arba našles moteries. Prašau at 
sišaukli. Aš esu vaikinas 32 melų, 
aukštas, gražiai atrodantis, mylin
tis spakainą gyvenimą; nerukan- 
lis, negeriantis svaiginančių gėri
mų; moku valgyklos kukoriaus ir 
bekorio darbą.

J. R., 63 N. Main Si., 
Kcnoshn, Wis.

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

PETER GADEIKO, 
1606 So. Halsted St.

DIDELIS B ARGONAS. Rakandai 
kaip nauji, pianas, consolp fonogra
fas, 2 miegamo kambario setai, mo- 
halr paribio setas, kauyai, įtampa, 
paveikslai, sykiu ar ^lalimis.

Atsišaukite
13(17 W. 55th St.

Turiu tuojau parduoti

■ST

Dr-jos Lietuvos Ukininko prieš- 
nietinis susirinkimas įvyks sekma
dieny, gruodžio 21. d.. Meldažio 
svet., 2242 XV. 23rd PI., lygiai 1 v. 
po pietų. Visi nariai kviečiami at 
silankvti. —Valdyba.

JIESKO PARTNERIU

Dr-stė Pažinties Lietuvių Arneri • 
kuje turės priešmotinį susirinkimą 
nedėlioj. gruodžio 21 d., I vai. pv 
uietų. A. Slaniesviez svet., I62'» S 
Paulina sli Visi draugai turi bū
tinai pribūti, nes bus reikam.i nau-l 
ja valdyba dėl ateinančių metų ir, 
yra labai daug svarbių dalykų ap
tarimui. —John Michaels, pirm. ,

IEŠKAI’ partnerio su maža 
fna pinigų. Gera bizniu vieta, 
šokių tautų apgyventa. Biznis 
romas ca.sli.

Kreipkitės >
VValIaec SI.

su 
vi

Rr..y\’AI-IN<'AS parlncTts 
bučernės ir grosernės biznį.

Atsišaukit tuoj.

Tel. Yards 3<M)f> /

(VAIRUS skelbimai
Lietuviška Tautiška Draugystė j 

Vienybė laikys priešmetinj' susi
rinkimą 20 d. gruodžio, subatos 
vakare kai 6:30 vai., M. Meldažio 
svet., 22 H VV. 23 PI- Visi nariai ,- 
bukije susirinkime, nes Ims daug STOGDENGYSTft
svarbių dalykų dėl apsvarstymo ir Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
bus rinkimas vald.sbos 1925 mr ir garantuojamas už $4. Automobilių 
tams. Taipgi bus ritfkimas darbi- trekų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
ninkų dėl baliaus. Kurie nariai ne-1 Hnkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di- 
gayote atviručių — malonėsite pre. džiausią ir geriausia stogų dengimo 
mainyti antrašus. —Nut, rašt, {staiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 

darbininkai samdomi J J. Dunne 
laikysi Roofing Co., 8411-18 Ogden Avė., 

ūi gruodžio Phone Lawndale 0114. 
3338 Auburn - --- --------

Birutės Kalno Draugija 
priešmetinį susiririkim: 

21 d., Urbono sv£t.. 5.__
Avė., 1:3(> po pietų. Visi 
y ra kviečiami atsilankyti, 
renkama valdyba dėl 1925 
rie užvilkote mėnesinius 
člus — užsimokėkite, idant 
Jus geriau knygas suvesti.’ 

—•!.. Klepsis, nut.

draugai nes bus 
rn. Ku-
mokes-;

gale-

Tautiškos parapijos susirinkimas 
jvyks nedėlioj, gruodžio 21, 12:30! 
vai. po pietų, 35 St. ir Union Avė. j 
Kviečiame visus susirinkti.

—Komitetas.

$10 DOVANUKas matėle su važinėjant žinomu 
1922 m., gruodžio 2 d., 2 vai. |m 
pietų, aut 18 gatvės ir So. Halsted 
St. Mane suvažinėjo, ir pėlnyčioj, 
gruodžio 26 d. bus teismas. Kas ma
tėt malonėkit atsišankti greitai, 
tam atlyginsiu ir duosiu $19 dova
nų- Juozopas Andrckus, 

835 VV. 3llh l’lace, Chicago

LSS. VIII Rajono ir Liet.\ Soc. .1. 
Lyga sausio 4,1925 rengia šokius 
Meldažio salėj. Grieš Pociaus Jazz 
muzika. —Komisija.

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas- 
(lien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663, Taipgi jei: 
tamsta nori, kacl apart “Naujienų”, 
da gauti ir kitą laikraštį, praneš-i 
kitę irgi mums — mes aprūpinsi-Į 
ine bilc lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, I 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap-i 
rupinti savo košt limenus “Natijie- Į 
nnms”. —Aušros Knygynas.

LIETUVIŠKAS RESTAURANTAS 
SU H OTELI U

Visados geras maištas ir guolis;
teisingas patarnavimas,

A. GUODELIS, 
Savininkas

4157 So. Kedzie Avė.
Tel. I.afayett* 5998

DIVIDENDŲ sNOTICE ,No.

International Investment 
Corporation

Chicagos Liet. Draugija Savitai*. 
Pašelpos valdybos susirinkimas 
įvyks pancdėly, gruodžio 22. 7;3II 
vai/ vak., Liuosybčs salėj, 1822 
VVabansia Avė.

Boa r d direktoriai yra nutarę 
ketvirtą dalį metų dividendus 

už prefered ir common ata
ką, kurie bus išmokėti 
2, 1925. Šerų savininku 
kordo biznis užsidarys 
džio 24, 1924.

David M. Rubin, 
Prezidentas  ̂Iždininkas

sausio 
to re- 
gruo-

—X. Saikus, Sekr.
Draugystė Atgimdęs Liet. Tautos: 

Vyrų ir Moterų rengia puiki) mas
karadų balių sausio 31 d., 1925 m., | 
Mildos svetainėj, 3112 S. Hąlsted 
St. Dovanos bus duodamos 300 do-l 
lerių tiems, kurie bus pasirėdę 
maskaradini.As drabužiais.

—Komitetas.

ISRENDAVOJIMUI

Cicero. — Dr-stė Lietuvos Ka
reivių laikys priešmetinį susirin
kimą sekmadieny, gruodžio 31 d.. 
1 vai. po pietų, Lietuvių Liuosybės 
svet. Nariai dalyvaukite visi ir at
siveskite naujų gerų vyrų.

Sekretorius K. D.

RENDON 6 kambarių flatas karš
tu vandeniu šildomas gerame padėji
me, $65. Tame pačiame name, 4 
kambarių flatas, karštu vandeniu 
Šildomas $50. Gražioj apielinkej.

6530 So. Robey St. 
Tel. Prospect 3926

švento Domininko Draugystės su
sirinkimas įvyks nedėlioj, gruodžio’ 
21, 1924, 1 vai. po pietų, šventoj 
Jurgio parapijos salėj, 32’ PI. ir! 
Auburn Avė. Malonėkite visi atsi-. 
lankyti, reikės ir už mirusį narį; 
mokestį užsimokėti. Ir daugiau .
x ra svarbių reikalų tarimui. ;antZlUDŲ.

Jonas V. Dimša, nut. rast. į Kreipkitės

KAM yra reikalingas geras fia
las, bot vvater heat apšildomas, 
elektros šviesa ir kiti visi patogu
mai; ruimai 6 ir visi dideli. Ren
da $65 už fialą. Taipgi randasi ir 
garažas. Kreipkitės pas savininką 
ant t.-mų lubų.

6605 So. Fairfield Avė.

IIENDAI 6 kambarių flatas

Liet. Moksl. Sus. Am. Centro Val
dybos susirinkimas įvyks seknia- 
ilieny, gruodžio 21 d., 1 vai. jx> pie
tų, j. Lazdauskio bute, 6044 South! 
Peoria St. Visi centro valdybos na
riai prašomi pribūti laiku.

—Raštininkas.

3214 So- Union Avė.
1 lubos

SIŪLYMAI KAMBARIU

ASMENŲ JIESKUJIMAI >
PASIRENDAVOJA moderniš

ki kambariai' su ar be valgio, 
Į dėl vyrų arba moterų.

IEŠKAU savo brolio Martino Be-i 
kerio. Lietuvoj gyveno Šiaulių ap
skr., Pakapės parap., Pašiaušės kai-Į 
mo. Girdėjau gyvenąs Chicagoj, 
Tov.'n of Lake miesto daly kele 
tas mėtų atgal. Turiu svarbų rei- 
kuląJis pats tegul atsišaukia . ar 
kurie žinote, duokite man žinot.

Ona Bekcriutė
667 W. 18th St., Chicago

Second lioor.

LIETUVIŠKAS MOTELIS
f Geriausia vieta dėl darbininkų rtp- 
sigyventi. Daug fabrikų aplinkui. Už 
ruimą j savaitę $2.5(1 ir augščiaus. 
Garu šildomas, elektros šviesa.

ST AN1S LO V A S I ‘L ATK A U S K AS 
3956 W. Ferdinand St.

Arti Cravvford Avė., Chicago, III.

RENDA! kambarys vaikinam 
arba merginom. Gera vieta gy
venimui. Kreipkitės:

2 IuJmjs iš užpakalio

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambarin ap

šildomas, North West Side mies
to daly, geistina arti stritkarių 
linijos.
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Bos 429
■.L!■■■■"£JU1.1

REIKIA ŪARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

I i EIK A LING A.S virėjas, 
s ar moteris. Atsišaukit

jau.
Tel. ('.aluniet 1277

vy-
IltO-

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

MOTERŲ virėjų, $25 į savaitę.
Lovų taisytojų, $Ji7 į savaitę.
Merginų namų darbui, $15 j sa

vaitę, kambarys ir valgis.
Indų plovėjų, $18 į savaitę.
Merginų į dirbtuves, 818 į savaitę
Prie virtuvės, $3 į dieną.
Veiterkų, 820 į savaįtę.
Janitorkų dienomis, trumpos va

landos, $12 į savaitę.
SOUTH PARK EMPLOYMENT

4191' S„ Halstcd St., 2 augštas

REIKIAJARBININKĮĮ
VYRŲ

REIKIA patyrusių vyrų lan
gų plovėjų *

VVorld Window Cleaning Co.
62 W. Washington St.

Room 21. ,

REIKIA PIANŲ SALESM/VNŲ
REIKIA jauno vyro tarpe 20 ir 30 

metų amžiaus, kuris kalbu lietuviš
kai ir angliškai. Patylimas nereika
lingas, labai gera proga. Alga ir 
komišinas ir išlaidos. Vyras gyve
nantis South side tegul atsišaukia 
vakarais arba dienomis.
STORY AND CLARK PIANO CO.

114IK So. Mlchigan Avė., 
Ropeiand

GREITU LAIKU mums yra 
reikalingus dreiveris kuris mo
kėtų tinkamai važiuoti ir turėtų 
šoferio laisnį.

738 W. Slst St.
Tel. Boulevard 9678

REIKIA salesmenų. Mes turime 
geni vietų dėl energingų ir ambi- 
lingi) vyrų; pageidaujama tokių, 
kurie turėjo pardavinėjime patyri
mą, bet nebūtinai reikalinga: Pa- 
simatykit su Mr. Bailey, Wešt Side 
Skyrius, New York Life Insurance 
Company, 2nd floor, AVest Side 
Trust & Savings Bank Bldg., Rooše- 
velt Ifcoad and Halsted Street.

RAKANDAI
5 kambariij ra- 

mados, geram 
Yra grojiklis 

setas, 7 
valgomo 

šm&lų riešuto 
kambario setas, 

Cousol fonogra-

parsiduoda 
kandai, vėliausios 
stovyje, kai nauji, 
pianas, 3 šmotų šilkinis 
šmotų riešuto medžio 
kambario setas. 4 
medžio miegamo 
divonąi, lempos, 
fas ir, daug kilų dalykų. Parduo
siu ir 1 atskirais šmotais.

5661 S. \Vinchesler Avė. 
Ist fl. froril

Savo $750 vertės grojlklj pianą, ge
rai žinomos firmos už $135, 90 Volių, 
benčius, cabinet ir dastatysiu j jūsų 
namus dykai., Rinki pinigais, o kitus 
lengvais išmokėjimais.

2918 Milvvaukee Avė.

PARDAVIMUI lunch room, sal
dainių ir visokių smulkių daiktij 
krautuvė; pigi renda, biznis išdirb
tas, priežastį palirsil ant vietos.

13513 Indiana Avė 
RIVURDALE, ILK

PARDAVIMUI 6 kambarių ra
kandai, , Parduosiu visus sykiu. Kas 
pirks rakandus, galės gauti rendon 
ir tuos kambarius. ,

2836 S. Union Avė. 2 lutyos

PARDAVIMUI rakandai, 5 rui
mų fronto setai, vidurinis setas, 
viktrola, Singer siuvama mašina, 
komodos, lovos ii’ reikalingi daik
tai. Rakandai visi geri. Kreipkitės: 

822 VV, 37 Plaee 
2 lubos

. PARDAVIMUI nedidelė krautu
vėlė, pilna groserio ir kendžių, ge
roj vietoj, 3 kambariai pagyveni
mui, pigi renda, tiktai $25, lysas 
ant 3 metų, tikras bargenas; kaiųa 
$350. Pardavimo priežastis — sa
vininkas išvažiuoja ant farmų gy
venti. Kas norit’ šitokį biznį -r- at
sišaukit 4610 S. Wood SI. arba 

3122 S. Halsted Si.
Tel. BoulevardOO 18

Namai parduodami per 
teismą už skolas

Retos progos pirkti namus 
pigiau nei jų kaina.

DIDELIS mūrinis, 2 Halų narna# 
prie Marquette Bulvaro ir Maple- 
xvoo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau-, 
kitę prie James Kral, 2444 \V. 67 
St. Tel. Prospect 1364

MŪRTGECIAI-PASKOLOS

PARDAVIMUI ptirlor seUis 
3 šmotų, galima nupirkti arba 
mainyti ant ątilomoiįilio.

Kreipkitės:
1 4065 S. CiUnpVell Avė.

Pirmos lirbog

PARSIDUODA jaunos žąsis Kalė
doms. Bridgeportiečiai galės gauti | 
pirkti tiesiog iš ūkininko marketo. 
kaina panedėlyje. gruodžio 22 d., I 
nuo 12 vai. iki 7;30 vai. valy.

C. Mikolaitis, 
31'21 Union Avė.

2 lubos frontas

šiandien namai jau yra piges
ni, nors daugelis namu savinin
kų tebelaiko kainas ir augštai. 
Tokiu laiku kaip dabartinių iš
mintingi žmones kaip tik jieš- 
kosi namu nusipirkti, nes tokiu 
lėtesniu laiku atsiranda tikrų* 
bargenų. Jei kada pasitaiko ge
ras namas pirkti ant licitacijos 
per teismą, tai labai dažnai ga
lima iš to turėti ir gero uždar
bio. Plačiau čia apie tą aiškinti 
neišpola. Bet kas norėtų pama
tyti kaip juos galima pirkti, te
gul atsikreipia pas advokatą

Kleofą Jurgelioni,
3335 So. Halsted St," 

antras aukštas,
telefonas Yards 0141 

vakarais nuo 6 vai. iki 8:30 vai.

ANTRI MARGIČIAI
Ant įrengtų praperčių daromi 
ir perkami, greitas patamaxd- 
mas. Pigios kainos.

Room J515.
11 So. La Šalie St.

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

LOUIS STERN & CO., 
Saite 1029 — Bu r n ha m Bldg. 

160 N. La Šalie St.

ANTRI MORGIČIAI

Paskola daroma ant . Mes 
perkame antrus morgičius ga
tavai prirengtus. Kapitalas 
$500,000.00.

PARDAVIMUI
Pardavimui bnčemė

labai pigiai; bųčernė randasi Brigh
ton Pairko anielinkčj. Mainysiu ant 

utsi-namo nepaisant apielinkės; 
šaukit pas;

F. G. Lucas & Go.
4108 ARCHER AVĖ;

Phone Lafayctte 5107

PARDAVIMUI paprastas Kimball 
pianas, vartotas du metu; mokėjau 
$450, parduosiu už $95. Atsišaukit 
šia savaitę.

2247 Homer St.
Tel. Brunswick 4784

PARDAVIMUI saldainių ir gro- 
serio krautuvė su 5 kambariais dėl 
gyvenimo. Graži vieta dėl biznio. 
Renda ’ pigi; Visokių tautų apgy
venta; 3 metų l'ysas. Pirksit ‘ pigiai. 
Pardavimo priežastįl patirsi! ant 
virtos.

710 W. 1 ĮĮli [>1./ Chicago, III,

. PARDAVIMUI' skrybėlių dirbimo 
krautuvė. Turi būt parduota labai 
pigiai iš priežasties mirimo, yra 
325 reguliarių ■ kostumerių, krau
tuvė įsteigta per 12 metų, 4 gyve
nimo kambariai iš užpakalio.

1917 W. 35 St.

TURIU parduoti savo gražų, $275 
vertės Console Victrolą, su radio arm 
vartota tik 3 mėnesius, yra daug 
kordų, deimantinė adata $65. 

2502 W. Division St. 
. 2nd fl.

Tel. Armitage 1981.

rc-

PARSIDUODA grosorne; biz
nis geriiH; apielinke apgyventa 
visokių jautų. /

,4107 S. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI^ ki 
vė prie 48 ir yst., ____

vieta dėl aplinkos; galima 
užimti. Matykit- savininką.

Wm, L, 'Tampoure 
6 S. (’ra\vford Avė.

Tel. Ne Vada 9356

kampinė krautu- 
Cicero. Gera 

tuojau

EXTRĄ BARGENAS
Parduosiu pigiai bučernę ir gro- 

sernę, cash biznis ir išdirbtaft. Pi
gi renda, 4 kambarių pagyvenimas. 
'Puri būt parduota greitai. Pardavi
mo priežastis — partnerių nesuti
kimas.

258 W. 117 St.-
. Tel. Pulhnan 3077

\PARDAVIMUI; už $125 nupięksit į 
mano $600 vertės grojiklj pianą. | 
160 rolelių ir kabinel benčius. Tii-. 
ri būt parduotas tuojau. Atsišauki-' 
te šiandie Iki 9 vai. vakare, arba 
rytoj, nedėlioj, iki 6 vai. po pietų.

JR- C .STORAGE HOUSE 
1616 W. Madison SI.

Noriu mainyti 2 fialų
International Investment 

Corporation,

NAMAI-ŽEME
10 akrų prie Wolf kelio

' muro namą ant biznio. Kurie tu- 
_ rite bizni dėl išmainymo kreipki

tės pas:

David M. Rubin,
Prezidentas.

.3804 S. Kedzie Avė.

A. Grigus
3114 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4899

MOKYKLOS

IEŠKAU savo dviejų seserų —Į 
Anės ir Marijonos kiškaičių. Iš. 
Lietuvos paeina Tauragės apderi-! 
čio, Naumiesčio miestelio. Prašau 
jų arba kas apie jas žino praneš
ti man. už ką busiu dėkingas. Tu
riu iš Lietuvos labai svarbių žinių.

Jokūbas Siskus,
Milburn, W. Va., Box 58

DETROITIEČIŲ AT YDAI
Išsirendavoja du kambariai ant 

East Side miesto dalies, visai arti 
prie Belle Island parko ir prie tos 
apielinkės dirbtuvių. United States 
Tire, Garland Stove \Vorks ir t. t. 
Gali gyventi pavieniais arba po du 
draugu; gali būt su valgiu 
valgio. Taipgi gali būt ir 
pora.

Kreipkitės šiuo antrašu: 
1757 Tovvnsend Avė 

DETROIT, MICH.

REIKIA patyrusių' Vyrų 
elektrinių pakavimo priešų, 
durų atkarpų verauzėj. Nuolat 
bas.

Wes.t Side Metai & Refiming 
2917 S. La Šalip St.,

prie 
sk Li
dai-

Co.

PARSIDUODA Meat Market ir 
Grosemė Brighton Parke. Biznis ge
rai išdirbtas per ilgą laiką. Parduo
siu pigiai ba turiu greitu laiku aplei
sti Chicagą.

Pašaukite per tel.
Laffayette 8654

IEŠKAI' savo dviejų pabrolių,’
/’!____ Jt! — - ____ I 1

Keli metai atgal gyveno Chicagoj, j 
Norlh Sidej. Taipgi ieškau f. Pa- 
villonies, Andrižionių kaimo, Kvet
kų par. Seniau gyveno Brooklyn, i 
N. Y. Kas apie šituos asmenys ži-; 
no, arba jie patys praneškite.

. Antanas Baublis,
1408 So. 49 Court, Cicero, III.

IEŠKAU Juozapo Boišio; turiu 
svarbų reikalą. Prašau jo arba 
kas žino pranerti šio antrašu.

Joe Survilla
7202 Stony Island Avė. 

CHICAGO, ILL.

ar be 
ženota

PA IEŠKAU bu cerio, jauno
vyro, kurs yra dirbęs bučernėj.

10839 Š, Michigan Avė.
Roscland, Illinois

«9?

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA cigarų, kendžių, 
sodos, icc creamo ir notion krau
tuvė: biznis išdirbtas, vertas $2300, 
parsiduoda beveik už pusę kainos. 
5 ruimai gyvenimui, vana, elektra, 
renda 50 dol. Nepraleiskit šito bar- 
geno. Atsišaukite:

5613 S. Ručine Avė.

RUIMAS rendai vienam švariam, 
geram vaikinui, prie mažos šeimy
nos. Garu apšildomas, visad karš
tas vanduo, švariai užlaikomas, 
trečios lubos iš užpakalio.

1922 Wihnot Avė.
TcL Bronsxvick 4002 arba 

Bo\iJevar<i bloko
Mitwaukee Avė. ir N. Oakley Avė.

Kalėdų dovanos
4

RENDAI ruimas dėl vaikino. Galima vartoti virtuvę; $8 f tnčnesį; 
prie Halsted st. gatvekarių. Pir
mos lubos frontas.

819 W. 34 Place

RUIMAS rondai vienam vyrui be 
valgio. Patogi vieta gyvenimui. Ga
ru apšildomas ir visais paranku- 
inais. Kreipkitės:

3143 Lowc Avė.
Pirmos lubos

$450 cash, kitus po $30 j mėnesį.
Netoli nuo labai greitai augan

čios kolonijos pietinėj daly mies
to, gera transportacija j vidurmies- 
tį prie Rock Island geležinkelio, 
prie cementinio kelio, kaina $3,000. 
Jus galite čionai gyventi ir galite 
būti neprigulmingu. Pasinaudokit 
fermų ir miesto gyvenimu. Galite 
dirbti Chicagoj, o gyventi čionai.

Adresuokite;
L, II. LAHON,

1115 W". 80th SI., Chicago

PARDAVIMUI arba mainy 
nuii mūrinis namas su bučer-’ 
nes bizniu, visų tautų apgyven
ta vieta, biznis gerai eina, 4 
kambariai gyvenimui, i 

2701' St.

Brighton Parko Bargenas
PARSIDUODA 2 flatų nau

jas muro namas po 5 ir (> kam
barius, karštu vandeniu šildo
mas, narnai neša 43% ant ju- 

| sų pinigų. Parduosiu už $13,(XX) 
arba mainysiu ant bungalow 
nepaisant apielinkės. Reikale 
kreipkitės pas:

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAK1NO 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, UI.
Phnna SeeJey 1643 '

M. E. HUTFILZ, Manager
i.ii.m i ...................................

BRIGHTON PARK
2 AUKŠTU medinis namas, 7 pė

dų cementinis skiepas, 2 po 5 kam
barius fialai, ąžuolo trimingai, vis
kas moderniška, 30 pėdų lotas, ge
roj vietoj, cash $2000. CRGCIC) 

Spocialis bargenas ^OvUU
2 AUGŠ'I'U mūrinis, 2 po 6 kam

barius fialai, ąžuolo frimingas, 33 
pėdų lotas, stin parloras, naujas 
namas, cash 1500. C 1 Q Ji HtA

Bargenas ......... I U’tUU
Atdara nedėlioj.

B. R. PIETKIEWICZ & 00.
2612 W. 47 St.

AURORA, ILL.
Ar žinot kokią geriausią dova

ną Kalėdoms pirkti? Nusipirk pui
kų namą ant 2 pagyvenimų ir da1 
yra Moras dėl groserio. Namas 
mūrinis, ant kampo, gražioj vietoj, I 
ant bulvaro, 2 karų garažas, lotas 
didelis 50x162. Viskas /* 
mados. Rendos neša ant 
$1,500. Galit pirkti su mažais 
nigąis ant lengvų išmokėjimų, 
cash $12500. Matykit savininką.

S7 Galina Blvd., ‘ 
^AURORA, ILL.

vėliausios 
metų 

pi- 
ar

MAINYSIU 3 flatų po 4 ruimus 
ant 2 flatų, 5 ir ruimų, arba ant 
hizniavos prapertės.

MAINAU
2 flatų su grosernės bizniu, ku

ris yra išdirbtas per 1'3 metų, mai
šytų tautų apgyventoj vietoj; mai
nysiu ant biznio namo iš priežas
ties ligos. Atsišaukit pas:

M. Abramovič,
2015 South Robey St.

NAUDOKITĖS PROGA; mainy
siu lotą' ant automobilio nežiūrint 
kokis butų sodan ar touring. Tuo
jau matykit

Stanlcv Mickevičių 
3114 Šo. Halstcd St.

Tel. Boulevard 1899

F. G. Lucas & Co.
4108 ARCHER AVĖ.

500 BEAUTY OPERA- 
TORKŲ REIKIA TUOJAU

Negirdėtas mainas
IŠSIMAINO 5 kambarių bunga- 

Joxv; parduosiu pigiai arba mainy
siu ant loto; lotas Imi būt Brigh
ton Parko apielirikčj. Atsišaukit 
pas;

F; G. Lucas & Go.
4108 ARCHER AVĖ.

Phone Lafayette 5107

Išmokite plaukų kirpimo, mafcel- 
ling, plaukų dabinimo, plaukų da
žymo, ir pastovio garbiniavitno. 
Moterų biznis, pilnas kursas $60, 
dienomis ir vakarais. Išmokėji
mais pagal sutartj.

THE WENZEL WAY 
177 State St., Room 306 

State 1887
............... ................... . .............................

PARDAVIMUI geroje vietoje 
lotas, Northwest Side, $200 įmo
kėti, kitus lengvais išmokėji
mais. Naujienos, 1739, South 
Halsted St., Box 428.

VYRAI IŠMOKITE MODERNINES 
RARBEJIYSTES

Viena geriausiai apmokamų profesi
jų. Mes mokiname dieną ir vakarais. 
Darbas laukia su gera alga. Uždirb
kite kol mokinatės .

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.

BEKERNfi ir namas pardavimui, 
didele vieta dėl 3 darbininkų, ge
roje vietoje. Pardavimo priežastis 
— turiu kitą bekernę. ,

Ered llussor
5403 So. Winchester Avė.

\NEGIRDf:TAS BARGENAS; 2 fin
tų mūrinis namas po 6 kambarius, 
elektra, gažas, maudynės. Namas 
geresnis kaip naujas. Namas ran
dasi ant Emerald Avc., arti 38-1 os 
gat. Kainą $6800, $1800 įmokėti, li
kusius ant lengvų išmokėjimų.

Tel. ĖngleAVooa 8137

i Greitai ir pigiai
Išmokiname Anglų kalbos, Gramati
kos, Sintaksės, Aritmetikos, Knygve
dystės, ir kitų mokslų. Musų mo
kyklos nauja sistema stebėtinai grei
tai užbaigiama pradinį mokslą j de
vynis mėnesius; augštesnį mokslą į 
vienus metus. Nepraleiskite progos 
nei vienas, kol dar yra vietos. J. P. 
Olekas/Mokyklos Vedėjas.
AMERIKOS’ LIETUVIŲ MOKYKLA 
3106 So. Halsted St., Chicago, III. 
Comer 3Ist and So. Halsted Streets

PARSIDUODA 8 flatų mūrinis 
namas ant trijų lotų, du po 6 kam-1 
barius ir 6 po 5 kambarius. Kaina 
$18^500. Cash reikia $2500.

808 N. Sacramento Blvd.
Tel. Vau Buren 2646.

PARDUOSIU ar mainysiu namą, 
7 kambarių ir 2 karų garažas ir 
extra lotas su dideliais ir gražiais 
medžiais. Mainysiu ant lotų South 
Sidėj.

Tony Zabela
35 Š. Turner Avė.

Tel. Rcpublic 8528

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo
ge! tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, pilietybės ir dauę 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloj# klesose ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKIS, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

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

uždaryti karai ir 3 vasariniai. 
Visai už pigias kainas parsiduoda 
šio karui: 

Uždaryti : 
Elcar sėdau 1922 metų

‘ NasJi setlan 1920
Earl Kouch W24 
Vclie Gal. top 1922 
Chandler touring 1921 
Aubum touring 1920 
GrOndstx 1920
Visi parsiduoda už pigią
Ateikit pažiūrėt

MILDA GARAGE
3121 South Halsted St.

kainą.

PARDAVIMUI grosemė ir viso
kių smulkmenų krautuvė. Nupirk- 
šit pigiai iš priežasties ligos šei
mynoj.

Kreipkitės:
741 W. 51 St.

________________ :------ i----------
PARSIDUODA kuopigiausiai pir- 

moH IcHnsos PULIŽUIMIS. BARZDA- 
SKUTYKI.A, ii- Lt. T.iw-
tas il^as, renda pigi- Geriausioj lo- 
kcition. Tokion progos (langiaus ne
gausiu Atsišaukit tuojau.P. J. KUTRA 
1012 So. Main St., Rockford, III.

' IŠPARDAVIMAS
Parduodu labai pigiai smui 

ką. Atsišaukit bite kada dieno
mis ir vakarais, o nedaliomis 
iki pietų.

228 W. 47 St.

LIETUVOJE PARSIDUODA ant 
upės Minijos yąndeninė fabriko, 
verpykla vilnų, su. nilniausiu kom- 
pletu,^ 1 L'.' 
tas. 20 hektarų žemės sti puikiau
siais dėl ūkio trobesiais ir už vis- 

reikalauja apie dešimtį tukstan- 
dolerių. Adresas. v

Lietuva, Telšių apskr. 
vji fabrikas 

Aleksandra Girdvaihienė.

vii.iŲ, su. pilniausiu kom- 
malunas elektros apšvies-

BARGENAS

fialų namas, 6 6 kamba- 
karštu vandeniu šildomas,

ką 
čių

Keturakiai,

PARSIDUODA naujas muro na- 
ma.s, 2 po 6 kamb., geroj vietoj 
prie parko, gatvekarių, bažnyčios 
ir mokyklos, prie 67 S. Talman gt. 
Ąžuolo išdirbtų, amudynė, dviejų 
ryšių stiklo porcini, “bangalo” sto
gas. Karštu vandeniu šildomi, 30 
pėdų Jotas, geras pirkimas $16300. 
Agentai nesikreipkite. Savininkas

4518
LELEIKA,

S. Talman Avė.

rių, 
įmūrytos vanos, prosinimui len
ta, bufetus, knygų šėpa,' ugnia- 
viotG, iiždnryti . porčini ir smi 
parloras, savininkas ant parci- 

kalavimo visą dieną subatojc 
ir itedelioje.

5809 S. Sacramento Avė.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
ntlikti didelius darbus. Darbas kol j«>s» mokinsitCs o kaip užbaigsi te, 
lai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1OU7 XV. Madison St.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda 7 kambarių rezidencija 

su visais įtaisymais, 125 pėdos il
gumo ir 75 pėdos platumo. Turi bot 
parduota greitai.

Atsišaukite prie savininko. 
3514 W. 64tb PI.

BARBERYSTiŠS MOKYKLA
Dėl vyrų ir moterų, dienomis ir 

vakarais. Mokama 50% už uždirb
tus pidigus laike mokinimosi. Ga
lima uždirbti nuo $12 iki $20 į sa
vaitę.

International Barber College 
651 W. Madison St.

, 609 W Madison St.
072 W Madison St. 429 S. Clark St

JVTs Jbi "L ‘‘irir.’’> Z • ; ‘ ■'Y--JU.;
. . . .•_________ __
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Valios ir Budo Auklėjimas
Rašo Ventos Akmuo

daug sunkes
nes visą pir

moko eiti ropomis, o vėliausiai minu ištirti reikėjo.
atsistoti, žmogus tik savo to-j Dąug gyvenimias pakitėjo iš
balę jaučiu protu gyvūnus pra- galvojus rašybą. Mokslas ėmė
lenkia, žmogus vienas visų gy- greičiau kilti. “Išradimus” bei 
vių apdovanotas gamtos gau- protavimus galėjo tolimesnėms 
siausiai: tobulėjančiu protu. Jis kartoms išlaikyti neiškreipytus. 
savo ginklu-protu, sugebėjo pra- Vietoje praktikos plito teorija, 
vyti visus savo giminiečius. Nebebuvo reikalo visa mokintis

kitas mažiau, o tokio, kuris butų I O su gamta kovą ar laimėjo, iš praktikos. Stojo į darbą moky- 
nepriklausomas visai — nėra, .praginęs bekovodamas visus? kla.

Visuma suskirstyta į dvi da
lis: sąmoninga ir nesąmoninga. 
Sąmoninga visuma pavadinta 
ta, kuri gali ekzistuoti, nežiūrint 
aplinkybių keitimosi, kuri yra 
gyva: gimsta ir miršta. Nesą
moninga — kuri neekzistuojT, 
negimsta nemiršta ir esti pir
muoju gamtos padaru, pavyz
džiui, žemė ir joje esantys mi
neralai.

Gamta yri* visumos tvėrėja ir stuburinių gyvulių. Pirma jis protavimas buvo 
naikintoja. Visa kas tik gamto- šliaužiojo kaip driežus, vėliau'iš- nis už dabartinį, 
je yra — jai priklauso. Nėra 
nė vieno sąmoningo ar nesąmo
ningo atomo, kuris nepriklausy
tų nuo jos. Ji visumįos motina, 
kuri turi pilnutėlę teisę ją for
muoti ir keisti. Vienas atomas 
sąmoningas ar nesąmoningas, 
klauso motinos-gamtos daugiau,

.praginęs bekovodamas visus? kla. Kas pei’ šimtmečius bočių 
Ne. Kovos jis nelaimėjo. Gamta ištirta, galėjo trumpu laiku iš- 
i jį veikia kajp veikusi. Jei buvo mokti ir naudotis gyvenime. Pa- 
gerose sąlygose, proto gabumai kitėjo ir kova dėl būvio, žmogus 
rutuliavosi geriau, blogose — at- buvęs lygus gyvuliams, visai at
virkščiai. Kovai ginklus galėjo siskyrė ir tapo jų valdovu. Ėmė 
tobulinti, naudodamąsis protu, visur savo proto galybe viešpa- 
bot pasidaryti pats kitokia ne- tauti. Tapo antru valdbvu po 
būtybe negalėjo. Negalėjo ir sa- motinos-gamtos. 
vo formos bei spalvos mainyti. ■ 
Turėjo likti tokiu, kokiu gamta 
sutvėrė. Jei buvo karšto klimato 
gyventojas, negalėjo būti šalto 
ir tt. Jei buvo baltveidis, negalė
jo likti juodveidžiu. Kokiose ap
linkybėse buvo patalpintas, to
kius ir rubus turėjo nešioti.

Tas daug prigelbėjo ir proto 
gabumams rutuliuotis. Gerose 
sąlygose daugiau protas tobulė
jo, kova lengvėjo; blogose sąly
gose arba netobulėjo arba terei
kėjo jo mažai ir tt.

Šiandien ne kitaip yra. žmo
nės, kurie gyvena gerose gamtos 
aplinkybėse, jau pasiekė aukštos 
kultūros, o kurie blogose — dar 
tebėra laukiniams panašus.

žinoma, kad Europos tautos
yra indoeuropėnų ainiai, atke- plaukioja didžiausi 
liavusių apie 3000 metų prieš 

Šamo- Kristų iš bendros tėvynės Azi
jos. Ar beturi tas pačias žymes,

tęs, o vienkart visai nedoras. 
Jeigu nedoras, abejoju ar bus 
“laimingas“. įteikia turėti ome
nyje, kad mokslas gali likti su* 
vartotu blogiems tikslams. Mo
kytas žmogus gali būti vien tik 
nenaudingas, bet ir kenksmirtgas i 
ir labai kenksmingas, nes gali 
sugalvoti geresnių priemonių ki
tiems kankinti. Nemokytas žmo
gus neišgalvos tokių aršių prie
monių kaip mokytas: įvairių gin
klui bei dujų, pasikėsinimui ki-v 
to gyvybei. Mokytas tą lengvai 
padarys.

Iš psichologijos 
žmogaus dvasia 
tris svarbiausias 
valią ir jausmus,
toj statomas protas, antrojoj va
lia.ir treciojoj jausmai. Į žmo
gaus jausmus ir valią veikia ki
tokios pajėgos, negu į protą. u.v6u 
Todėl su gerialisiu protu ir iš- mušimų, 
mjintimi žmogus gali būti pilnai nusižudymų; 
nedoras.

Gėtės “Fauste“ 7* “ * "
pajuokia Faustą, už kreipimą 
proto blogiems tikslams:

“Jis tai vadina protu ir tam 
tevartoja, kad butų žvėriškesnis 
už kiekvieną žvėrį“

Taigi ne protas, bet valia ir 
jausmai kreipia šion ar ton gy-

Yra nuomonių, kad visuma 
yra viena. Tos nuomonės laikosi 
daugelis teosofų, kurie tvirtina, 
kad visuma visa sąntoninga, tik 
tas sąmoningumas laipsniuotas: 
akmenyse .^žemėse labai mažas 
kiekis, o pradedant nuo pelėsių 
iki žmogaus, sąmoningumas lai
psniuotai auga.

Teosofinio kraštutinumo ne- 
laikysiuos, nes jisai neturi ti
krų pagrindų. Geriaus’remtis 
moksliniais tyrimais, kurie turi 
nors dalį tiesos, bet nė manymu, 
kad “gali buti’\

Nesąmoningąją visumą gamta 
maino be pasipriešinimo, nežiū
rint, kaip — evoliucijos ar revo
liucijos keliu. Visai kas kita su. 
sąmoningaisiais gyviais. I 
ningieji stengiasi priešintis mo- .
tinai gamtai. Nors milionai žus- kokias, turėjo bendroje tėvynėje 
ta nelygioje kovoje, milionai 
gimsta naujų kariautojų, užpildo 
tirštesnėmis masėmis kovos lau
ką, vėl kariauja, žadami kaip 
ainiai. Taip slenka amžiai beko
vojant visumai su gamta.

Klausimas, kodėl kovoja są- ti gyvuliai, vedė nuolatinę kovą, 
meilingieji su gamta? Kiekvie- kovą daug sunkesnę—dėl būvio, 
nas atomas, koks jis bus ir kas Gyvuliai buvo apdovanoti gini- 
jis nebūtų, stengiasi ir nori gy
venti. Kas tik gyvas nori palai
kyti savyje gyvybę, o gyvybei 
palaikyti reikia vesti sunki kova 
dėl būvio. Kova dėl būvio ir pri
verčia kovoti. Gamta savo val
dinius nori tobulinti, keikdama 
fizines ar kitokias savybes. Val
diniai stengiasi atsispirti, nes 
tas veikia j augimą ir plėtojima
sis. Negalėdami atsispirti, turi 
žūti pralaimėję, išnykdami visai 
arba užleisti vietą geresnės rų- 
šies ainiams.

Gamta nėra pastovi. Iš vienos 
pusės savo valdiniams geriausia 
motina, iš kitos — žiauri pamotė 
Tobulindama valdinius, tobulina 
ir jų priemones, (ragais, nagais, 
protu), kovai dėl būvio. Išnaiki- ypač tuo laiku 
nusi vienos rųšies gyvius pagim
do kitus, bet jau su tobulesniais 
ginklais. Sulyginę praeities gy
vūnus su dabartiniais vargiai ir 
panašumų galima rasti. Buvo 
laikai/kuomet vien ropuolių ir tais; tačiaus stropiai 
šliūžių gyventa; vėliau atsirado tėrinėti, nes gyvybės

nu oalyku kiekvienoje mokyklo
je. Kiekvienam) jaunuoliui-ei 
toje srityje užsigrūdinti būtinai 
kuo daugiausiai. Kol jaunas me
delis visur linksta, bet sustorė- 
jęs ir pasenęs nė audros neįju
dinamas. Taip lygiai jaunuolis 
išauklėtas vienoje srity toje ir 
bus palinkęs; palenkti į kitą pu
sę subrendusį labai sunku. Kol 
jaunas, auklėjamas pasiduos vi
sur lenkti. Jei mokykla turės o- 
meny valios ir budu auklėjimą, 
išauklės jaunimą milžinais, did- 
žiausiose gyvenimo audrose ne
palenkiamai. Senyvas žmogus 
sunku beperdirbti, o ir vaisiai iš 
jo nebus tokie, kaip jauno. Yra 
vienas rašytojas pasakęs: 
—Jauno žmogaus darbas, sku
lptūra akmenyje, seno — brai
žyba smėlyje. Tas pasakymas la
bai teisingas. Lygiai niekas ne- 

j gali prieštarauti, kad visa kas 
gera ar bloga'ne paeina nuo au
klėjimo.

įsitikinimui žvilkterėkime į 
apšviestąsias tautas, kur moks
las aukštai pakilęs. Ar nėra ten 
blogų šeimyninių santykių, už- 

, veidmainiavimų bei 
taiptautiniuose 

santykiuose milionai žmonių pa- 
Mefistofelis (<sipuošusių durtuvais, nuodingo

mis dujomis ir kanolėrnis. Ar nė
ra tų žmonių giliu mokslu šarvo
tų? Pas aukšto cenzo žmones ar ; 
nėra skurdo, Daug daugiau ra
sim, su blogosiomis ypatybėmis, 
negu su gerosiomis nors apšvies- 
čiausioje tautoje bei valstybėje.

žinoma, kad 
suskirstyta j 
galės: protų,' 
Pirmojoj vi.e-

hos ir gero budo. Kad nenužen
gus perdaug j kraštutinumą, 
žvelkime j tuos, kurie neturi jo
kių eipmjentarinių arba perma- 
žai tini, mokslo žinių. Ar jaučias 
tie žmonės laimingesni už a- 
nuos? Beąlx\iojimų. Jie bus pa
tenkinti gyvenimu ir jausis daug 
laimingesniais. Jie bekovodami 
su gyvenimo žiauriausiomis ap
linkybėmis, išdirba geležinę va
lią, daugelis sušvelnina savo bū
dą ir esti kovoje nenuveikiami. 
Išsidirbę valią visur ir visame 
ištvermingesni, kantresni. Daug 
lengviau nuveikia išorines ir iš
vidines kliūtis, kliudančias gy
venti. Gyvenimas nėra taip ne
malonus, — jei yra jo nugalęto- 
jai. Kliūtis, nepasitenkinimus 
perneša su didžia kantrybe. Vie
ną kartą įveikę (kliūtis) kitą 
kartą lengviau įveikia. Jie yra 
pilni, užuojautos ir pasigailėji
mo šiais jausmais gali apglėb
ti net neprietelius. Kitas daly
kas, jie nepasitenkina vienais 
jausmais; gailėtis, padėti dejuo
ti nuskriaustajam, imsis darbų, 
sumažinimui artimųjų kančių. 
Atsitikus nelaimei ar nesusipra-

joti, kaip daugelis mano never
tėtų, nes prie to einama nors ir 
ne sparčiais žingsniais. Tam 
daug padės auklėjimas iš pavel
dėjimo. Tėvai auklės savo vai
kus dvasios karžygiais, šie dar 
geresniais savo vaikus , ir galų 
gale, atsieks žmonija ko trokšta 
liks visai tobula savo elgimuose. 
Dvasinis paveldėjimas tėvų, ku
ris normuoja ir reguliuoja gyve
nimo vairą, nėra kaip koks kapi
talas paveldėjamas teisėtu ar ne
teisėtu keliu, bet įgijamas save 
auklėjant dvasiniai. Jei tėvai 
bus išauklėti valioje ir bude, 
daug palengvins vaikams, nes jie 
matys iš miažens gimdytojų elgi
mąsi, nereiks tiek triūso pridėti, 
nes patys matys, kas gera kilnu 
r pamėgs eiti tėvų pėdomis. 

Pridėjus dar mokyklos lavini
mą, gali tobulais tapti. Daug 
sunkiau tam, kuris nematys pa
vyzdžių iš paveldėjimo. Yra ir 
išimčių; geriausių tėvų vaikų, 
vienas gali būti doras, kitas ne
doras; vienas nenuveikiamos, 
geležinės valios, švelniausio bu
do, kitas atvirkščiai. Blogų tė
vų vaikai irgi gali būti įvairus:

Stojo į pagalbą gamtai, kad ne 
kuriems gyviams padėti greičiau 
rūšį pagerinti, pavyzdžiui, sėk
lų, gyvulių, paukščių ir t. t. Jis 
daug greičiau sugeba parinkti 
atatinkamą dirvą plėtoti, mais- 
tingesnį maistą, panaikinti prie
šus, kurie kenkia plėtotei. Dau
gelį apsaugoja nuo kenksmingų 
parazitų, kurie neleidžia rųšiai 
gerėti arba išnaikina visai už
puolę kitos gyvijos rųšį. 
turėti daugiau naudos, 
puoja ir grupes, 
kas palengvina 
bulina skyrium.

Palengvinimui 
pipynė gelžkeliais žemės skrytu- 
lį. Patogumams prisistatė pato
giausių namų. Vandenynuose 

garlaiviai;
ore įvairus orlaiviai. Darbo pa
lengvinimui ir sutrumpinimui 
pavartojo mašinas, varomias ele
ktros ar kitokios milžiniškos je- turėti, bet .• išmihtingesniu ir giau nepatenkintų, negu paten- 
gos. Proto pajėgos ėmė viešpa
tauti. Visur ėmėsi vadovautis ne 
fizinė, bet protinė Jėga. Kova dėl

Visus, 
rodos, apsiautė patogumo banga 
(turiu omeny j kulturinguosius 
žmones). Kur tik žvelgi, rodos, 
laimė akysna žiuri, nieko, rodos, jis butų, neįvykinamu, ne pasie- venimu, vien dėl auklėjimo sto 
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Kad 
spgru- 

tipus, klases, 
jo darbus ir to-

susisiekimo a-

gyvendami? Kiekvienas pasa
kys, kad neturi. Dabar aišku, 
kad gamita visur ir visada yra 
savo valdinių nugalėtoja: jų nai- būvio žymiai sumažėjo, 
kintoja ir tvėrėja.

• Pirmykštis žmogus, kaip ir ki-

n vru c uo iiviuiiiici oi |VM VdJKdi ugi uuli |vdiiųfi.

timui, stengsis kokiu nors budu ^dvasios milžinai ir elgetos ir tt. 
užslopinti ją. Įvykstantys tarp Suprantama, kad geresnės va- 
žmonių nesusipratimai, dažniau- lios ir geresnio budo žmonėms 
šiai esti priežastimi kėlimo visų malonesnis gyvenimas, nes turi 
blogumų. Nesantaikos pildo did- savyje išauklėjo kantrybę, kuri 
žiausias žmogžudystes, sunkiau- daug gelbsti 
sius nusikaltimus. Geros valios, -mams pernešti, 
budo žmogus tai dažniausiai iš
vengti stengsis. Tų ypatybių ne
turėdamas stengsis atkeršyti, o 

venimo pusėn. Jeigu jausmai ir J Radime žmonių lėbaujančių visą jeigu bus mokytas naudbsis prie 
valia iškrypsta į tienormales ve-j savo gyvenimą, praleidžiant lai- ....... ......
žes, kurios nesutinka su doros 
pagrindu, patrauks ir protą. Mo
kslas yra proto vaisius, taigi ai
šku, kad ir naudingiausias mok
slas gali būti nukreiptas bloga- 
jan gyvenimo tikslan.

Teisybę Vydūnas sako: “Apsi
šviesti nereiškia daug ]

ką teatruose, puotose ir įvairiuo
se pasilinksminimuose, bet ar 
daugelis jų jausis laimingais ar
ba. bent patenkintais savo gyve
nimu. Ar nerasim ir iš linksmų
jų kolegijų šeimynų nusižudžiu
sių ? Be abejo rasim. Iš puotau-

monėmis aršiausiomis, kokių nie 
kada nepavartos nemokytas.

Negalima tvirtinti, kad nemo
kyti žmonės visi tvirtos valios ir 
gero budo. Ne. Iš nemokytų gali 
būti blogiausias, mokytų — ge
riausias ir atvirkščiai. Šiaip žiū
rint,, mokytų skaičius puolimo

įvairiems sunku- 
t

Klausimas, kaip įgyti tvirtą 
valią ir gerą būdą ir kokiomis 
priemonėmis, jei galima?

Pirma kalbėsiu apie valią ir 
jos auklėjimą, paskui apie būdą, 
nes būdas yra valios auklėjimo 
vaisius.

(Bps daugiau)

Margumynai
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mokslo jančių ir vargstančių rasim dau- atžvi|giu, biis daug didesnis ne- 
gu nemokytų. Besimokinant ner
vai nusilpnėja, o jeigu mokykla 
neimasi priemonių taisyti, su
tvirtinti, auklėjasi silpnavaliu ir 
silpnabūdžiu. Daugelis psicholo
gų ir inokslavyrių tvirtina, kad 
pirmykščiai žmonės butų turėję 
aukštų mokslų supratimų, moks
lų, kokiais naudojasi dabartinės 
kultūringosios tautos, 
buvę tvirti galioje, 
butų buvusi‘daug aukštesnėje 
viršūnėje, negu 
Tiek blogumų butų nebuvę, kiek 
šiais kultūros plitimo amžiais. 
Tik pažiūrėkime. Pilnutėliai ka
lėjimai prikimšti nusikaltusių 
žmonių. Kiek pasaulyje kasdieną 
žūna žmonių valdonų ar nedorių 
rankų nužudytu. Ar nekalti pa
tys žudytojai, kurie drįsta pakel
ti kardą ar šautuvo vamzdį at
sukti, pasmerktajam gyvybę pa- ’ 
kirsti. Kaltas nusidėjėlis jei jis] 
nusižengė istatamfs, lygiai kaltas 
ir baudėjas, jei užsidėjęs teisin
gumo kaukę baudžia antrąjį, gal 
kaltesnių būdamas tik kitoje 
srityje. Air reikalingi tokie žiau
rus įstatai, kad panaikinti kito’ 
gyvybę? Gamlta davė žmogui 
gyvybę, ji tik viena ir turi teisę 
panaikinti, o ne kas kitas, žmo
gui su žn^ogumi reikia elgtis, 
kaip broliams, bet ne kaip ar
šiems priešams; vienas kitam pa 
gelbsti tinkamiausiomis priemo
nėmis, paduoti draugiškai ran
kas, bet ne smerkti gyvybę at
imti...

Kas tam kaltas: mes ar laikai ? 
Aišku, kad mes. Musų laikai už
tektinai šviesus, tik netemdykim 
jų savo žiauriais, nežmoniškais 
pasielgimais. Viską mes turime 
rankose tik mokėkime naudotis, 
netepkime kraujo dėmėmis sau 
rankų, bukime nekalti pasielgi
muose, kaip pavasarį tirpstąs 
sniegas. Drąsiai tarkime “veto“ 
nežmoniškiems pasielgimams. 
Blaškykime rukus aptemdžiu
sius musų širdis, pamatysime 
sielose saulėtą giedrą. Išsipildys 
poeto žodžiai 
dvnė“.. **

Daug vargo padės žmonija iki 
‘išauš kita gadynė“ tačiau abe-

žmoniškesnių pastoti“. Labai kintų. savo gyvenimu; mokytų 
(butų) girtinas dalykas, jei taip ir nemokytų taipgi. Nemokyti 
gyvenime butų vykinama. Tas žmonės daug daugiau esti paten- 
dalykas dar kol kas yra tik tro- kinti gyvenimu, negu mokyti 
škimas, bet ne vaisius. Kada (apie tą vėliau sužinosime). Be- 
žmonija tuo vaisiu galės džiaug- ndrai imant didžiausias skaitlius 
tis nežinia. Abejojimu nėra, kad .žmonijos nepatenkinti savo gy-

netruksta, visi visa kuomi paten- kiamu, bet apriboti laikas, kuo- 
kinti: turbut rojaus laikai atė- met tas laikas ateis,— negali
mo... ma. žmonijoj viešpataujant iš-

Labai apsiriksime taip pama- mintfrigumui ir žmoniškumui iš- 
kojas, bet nę. Nes svarstome ir. žiūrime tik nyks ir nelaimės su vargais ar- 

panašiai gy-1 gerąsias gyvenimo puses, blogų- ba bent žymiai sumfažės. Dabar- 
vuliui. Jis buvo apdovanotas ge-|jų het nepažvelgę. Kiek skurdo... tiniu laiku, to visa nesant, kad 

utį tvusv- _ j žmoniją lai-
netobulu.' sižiurėję. Matysime, kad tie minga yra tik iliuzija. Gerovė 

plėšrių žvė- puikus patogumai daugelį žaizdų pareina ne nuo mokslo, bet nuo

mosi Įrankiais, ragais, nagais ir 
daug tvirtesniais raumenimis. 
Pirmykštis žmogus to neturėjo;) 
jis turėjo rankas ir 
nemokėjo gintis,

Jęos, nežiūrint,, nors butų mokyti’.
Italų rašytojas Leopardi, Itali

ją atvaizdavo kaipo gražią mo
teriškę, visą padengtą žaizdo
mis, sėdinčią grandinėse su pa
laidais plaukais, gailiai verken- 
čią ir besiskundžiančių savo liki
mu :

“Verk, mano Italija, nes yra ko 
tau verkti. Jei tavo gražios akys 

i šaltiniais, tai ir

, kiek jie 
jų kultūra

musų laikų.

Laikrodis iš šiaudu

riaušių įrankiu, protu, bet abso-.vaitojimo pąjnatysime arčiau į- mokslas padarys 
liūčiai neišlavintu, netobulu.’sižiurėję. Matysime, kad tie mingą yra tik
Daugelis žuvo nuo piesnų z.vc- .....  ........... , ----(— --------
rių iki išmoko vadovautis protu, daro, dėl kurių visas žmogaus (auklėjimo (?). Tik auklėjimas įvirstų dviem
Aplinkybių verčiamas nuolat tu- gyvenimas migluotas. Matysime, gali priruošti žmogų sąžiningai (tuomet negalėtum apverkti savo 
ręjo protauti ir mokintis iš gam- mokslą gaminantį žmogui nelai-|savo gyvenimo uždavinį atlikti, nelaimės ir gėdos. Kadaise galin- 

. _____•!______ _ d.- ji —_J--J__ _ 1 o /vi c«ilv\Tia IV
gyvenimą. Kur ėjo, ką veikė vis- /kluptas nebežino išsisukimo ne-

tos, kad atsispirti prieš žiaurų mių eiles; nelaimių, kurių už-
O’

ką turėjo pats ištirti, nes nebu- ‘pavartojęs saužudystės ir t. t.
vo tokių šaltinių iš kurių galėtų M
ir be praktikos žinoti, kas gyve- , *
nime įvyksta. Toks tyrimas, 
nors ir nedaugelį naudos atneša, tos nuomonės, kad mokslas —vi- 

k?.d “ištirtas“ sagalingiausia jėga, kurios dėka
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Seniau daugelis žmonių buvo

nurodydamas budus, kuriais tu- ga valdytoja, dabar gi silpna ir 
ri vadovautis siekdamas idealo. verta pasigailėjimo vergė”. 
(Be mokslo vargiai galėtume 
turėti gerą auklėjimą. Auklėji- pat atvaizduoti 
me mokslas lošia ytin svarbią verkianti, turėdama mokslą, bu- 
rolę — Red.). Vien sausas moks-'dama tobuliausia proto žvilgs- 
las, be tam tikrų auklėjimo me- niu, kad negali juo tinkamai 
todžių, nieko gera negali duoti.'naudotis, o savo skausmo neapy-

Dabartiniu laiku galima tuo 
visa žmonija-

J pa v vuv lamu, nau ... v., v. .. . .o ............. ----------------------------- - ------------ O   --   . . , . . v

dalykas, turėjo eiti iš lupų į hi- žmonija gali tapti laiminga. Mo- Nes esama mokslų, kurie nieko ^kantai išreikšti, ieškanti paten- 
pas pasakojimu, kurį galėjo sa-ikspe gludinti žmonijos gerovė, bendra neturi su auklėjimu, pa- kinimo brolio kraujuoše, varge 
votiškai iškraipyti kiekvienas'Mokslas buvo statomas viso gy- vyzdžiui, matematika, teknika, ir užmušimuose.VUllbKcll lr>n l (Ii py 11 nit nviunap 'munniun uuvu otatvinag vusv nia

arba atsiradus daugiau “išradi- venimo pagrindu; pagrindu^ant astronomija ir daugelis kitų. Mi-
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Kas per kelias, kuriuo eina 
elementarines ži- šių laikų žmonija? Yra tai ma- 

terialės kultūros kelias, vadina- 
laikų k e-

mų“ nekurie turėjo likti užmirš;
stengėsi tos ir neapšviestosios tautos tu- nias teikiant, galima 

____  ____  ______ ______ , palaiky-j rinčios stovėti. Kuomet visi pa-< toję stytyj labai i 
gyvuliai, o dar vėliau žmogus, mui buvo būtina. Ištirtus daly- siekti mokslo šviesą, būti šarvo- mokytą, vienkart nedorą ir ne- lias, kuriuo eidama visai užmir- 
Eksperimentaliais geologų tyri- kus tėvas paiškino sunui abu tai ti juo, tuomet žmonija nebepa- laimingą. Mokyklos auklėdamos so, auklėdama pioto pajėgas, au-

j išauklėti (_____
išmanantį ir mas gerovės, mokslo

Muenicho parodoje (Vokieti
joj) buvo rodomas nepaprastas 
laikrodis. Visas laikrodis pada
rytas iš šiaudų, jame visai nė
ra metalo. Bet nežiūrint į tai, 
laikrodis gan teisingai laiką ro
do. Laikrodį padarė Strasburgo 
kurpius, kuris važinėja jį po Eu
ropos miestus.

Laikrodis parduodama už 50,- 
000 markių ($12,500). Sakoma, 
kad jau atsiradęs ir pirkėjas. 
Išradėjas sutinkąs laikrodį par
duoti tik todėl, kad dabartiniu 
laiku jis turis pasidavęs planą 
dar keistesniam laikrodžiui, ku
rį jis pradėsiąs dirbti.

Tyrimas aukštesniujŲ 
oro sluoksniu

nėjimais pasiremiant, įrodoma, kimo praktikoje vėl ką nors išty-’žinsianti vargo, užviešpataus lai 
kad žmogus atsirado vėliausiai 
iš stuburinių gyvulių, nors jo 
atsiradimo mietų skaičius siekia 
100,000 atgal. Per tiek amžių, 
kiek išnyko gyvūnų pralaimėję 
kovą su gamita dėl būvio, kiek ir 
koki gyvūnai užėmė jų vietą, 
šiandien negalim pasakyti. Kaip 
išnykusiųjų kovota dėl būvio 
šiek-tiek galima spręsti, tyrinė
jant iškasenas, bet kodėl jie iš- nesnį, blogesnį. Kartų 
nyko daug sunkiau 
ypač j e? ant žemės ploto, kur jų $us tūkstančius 
gyventa, nebuvo katastrofų ir t.
P-

žmogaus ginklų butą nekokių. 
Urvinis nedaug kuo skyrėsi nuo 
gyvulio. Urvinis žmogus buvo 
tiltas tarp ropuolių ir keturkojų labiau sunku,

re; sūnūs papasakojo savo sunui'mė ir visi bus laimingi. Dabar- 
ir — taip iš kartos į kartą ėjoltinės įvykstančios nelaimės, ne- 
pasakojimais. Išradimas prie iš- Jsusipratųnai, pateisinamos žmo- 
radimo ir nauji protavimai kaip Tnių nemokslingumu. šiandien 
juos geriau gyvenimo pritaikin
ti, ėmė kurti “savotišką” mokslo 
žydinį. Susikūręs “savotiškas“ 
mokslo žydinys nuolat formavo
si į geresnį, tobulesnį. Geresnis 
“išradimas“ išstumdavo lauk se- 

kartos 
pasakyti, krovė, didino mokslo žydinį išti- 

i metų. Sunkus 
buvo laikai mokslo žydiniui kel
ti. Neturėjo priemonių, kad jį 
palaikyti visą atminty. Protas 
nėra tiek gajus, kad dideliame 
maštabe galėtų palaikyti. Tuo 

kad tuolaikinis

šiandien 
daugelis mano: mokslas nesąs 
pakankamai paplįtęs; bet, kuo
met mokslo banga apsiaus žmo
niją, tik tuomet ateisianti gero
vė ir laimĮė.

Negalima pasakyti mokslą 
esant nenaudingu ir nieką nega
linčiu duoti, kas teiktų žmonijai 
laimės. Norais nenorais turime 
sutikti su obalsiu: “mokslas — 
galybė“. Bet sutikti, kad moks
las palengvins šiame pasaulio 
sūkuryje vargti, — abejoju. 
Tyrinėjimai griežtai parodė, kad 
žmogus gali būti pilnai apsišvie-

jaunimą vidn sabsomis' moksli-(kieti savo valią ir būdą. Eidama 
nėmls žiniomis labai nusideda ne t rrtaterialės kultūros keliu, pamy- 
tik’prieš jaunimą, bet ir prieš nė dvasinę kultūrą (?—Red.) su 
tautą. Baigę mokyklas pasiduo- kilniais obalsiais: “žmogus žmo- 
da blogąjai gyvenimo pusei, ne
turėdami dvasinių ginklų ir uu- 
grimsta joje.

Visos mokyklos turėtų kreipti 
domės, kad apsaugojus jaunimą 
nuo blogųjų gyvenimo pusių. 
Pirmiausiai, kreiptis į auklėji 
mą: auklėti nė tik proto gabu
mus, teikiant kuodaugiausiai 
mokslo žinių, bet' ir valią, jaus
mus ir būdą. Mokyklos į tą daly
ką neturi žiūrėti skeptiškai* bet 
visu griežtumu, neatidėliojant 
imtis darbo. Auklėjimas jauni
me tvirtos valios ir gero budo, ---- -----------<,—-c
butinu turėtų būti ir priversti-(tiems, kurie esti be tvirtos va-

gui' — vilkas“.
Iš išrodinėjimįą matome, kad 

mokslas be tam tikro auklėjimo, 
neduoda jokių naudingumų 
(?). Turi būti kita galybė, kuri 
neštų naudingumą. Jos vardas— 
valia ir būdas. Bet tai dai’ nėra 
galutina išvada. Kad prieiti prie 

, valia ir bu- 
auklėjami mokslo

galutinos išvados, 
das turi būti 
šviesoje.

* ...Išauš kita ga-
Trumpais bruožais peržiūrėjo

me apie mokslo nenaudingumą

Į.I ’ .
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Danų profesorius von Barme- 
]en nesenai darė pranešimą apie 
aukštesniųjų oro sluoksnių tem
peratūrą. Jis kiek laiko praleido 
Javos saloje, kur sąlygos tokiam 
tyrimui yra labai palankios.

Prof., von Barmelen specia
liais prietaisais surado, jog 22,- 
OOO metrų aukštumoj oro tem
peratūra yra 55° žemiau zero 
Celsijo, o 11,000 metrų aukštu
moj temperatūra nupuola iki 
85° žemiau nolio Celsijo. 7.e- 
miausi temperatūrą, kurią pasi
sekė užrekorduoti buvo 91 že
miau zero.

Numaliavoja automobi- 
liy j 6 sekundas

Fordo dirbtuvėse pastaruoju 
laiku pagalba tam tikrų prietai
sų automobilius, yra nuvalomas 
if numaliavojamas j 6 sekun
das.

KŪDIKIŲ AUGIMAS

Trijų metų kūdikis būna maž 
daug pusę savo ūgio pasiekęs. 
Nuo trijų iki 16 metų augimas 
esti apie 2 coliai metams. Po 
tam per apie 5 mietus augimas 
esti tik apie pusę colio metams.

■



Boris Laearevaki Vertė B. S.
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šiaurės Kaukaze, viename ma- “Mielas Aleksandrai, gal būt, 
žamj mi- Žiūke laukė kapitono Zoička tave atras — ji netikrą 
padėjč.is Zacharevičius. Iš tiesų mano žmona, bet daugiaus. Da- 

daryk su ja 
i jis mąstė apie ką nori, bet priimk. Pinigų ma- 
Kad žmona ir vai- žai pas ją — du tūkstančiu. Iš

siusiu iš Rostovo daugiaus. Pri
laikyk, kad per rankas nenueitų. 
Ji sako nemyli, bet tu pats pa
matysi. (Ji važiavo mano batarė
joj ant šovinių dėžės atsisėdusi. 
Brikas mes visas palikome. Ti
kėtis nėrax ko, bet visgi tikimės. 
Daugiaus rašyti negaliu, vėl ren
giamės į kelionę. Apie tai, ką tu 
buvai ant Kaukazo sužinojęs ne
tikėtai apie savo jurininką, Zoi
čka atpasakos. Tavo Jonas.” -

Jonas buvo labai didelis,mote
rų mylėtojas, narsus karininkas, 
stipriai tikintis žmogus, — ne
kvailas dargi neblogas muzikan
tas.

Per tris metus, kaip mes per- 
siskyrėme Odesoje, Zacharevi
čius nieko nežinojo apie draugą, 
ar jis tebėia gyvas ar užmuštas. 
Bet paskui atsiminė, kad užva
kar matė Grušauską sapne, pa- 

Kuomet jis pažvelgdavo į manė: “taip ot prie ko priėjo 
biaurų pi įima, tai ateidavo jam jis” ir paklausė balsiai, 
į galvą mintis, kad tokie biaurųs —Senai jau jis pulkininkas?
pylimai yra panašus į žmogaus' -Senai.-, jau pasiuntė pusiu- 
gyvenimą: šiandien esi jaunas- lymą i generolus, bet atsitrauki- 
sfiprus, o praėjus keliems me- mas pajudino.
tams paliksi bejėgiu. į —Tatp...z Ką mudu veiksiva su

Ir vėl bangavo sunki mintis tamsta?
po galvą apie šeimyną.

jis laukė prie juros pagądos. Kas bar pavedu tau; 
rytas, pabudęs 
tris dalykus: 1
kai Dievas žino kur, kad pinigai 
baigiasi, ių kad nė viename gar
laivyje nėra vietos. Zacharevi
čius gėrė arbatą su mažais šmo- 
čiukais duonos, — tardavo šei
mininkei lenkei: “dzien dobry”, 
ir kuomet ji prirengdavo kam
barį, — jis išeidavo j lauką ant 
uoloto upės kranto. Oras buvo 
visą laiką toks baisus, kad neiš- 
skiisi ar dienos dvylikta valan
da, ar vakaro šešta- Apšviesta 
saule išsirizdavo ant dviejų mi
nučių, kuri apšviesdavo švinines 
bangas ir vėl pasislėpdavo.

Apart to dar lyjo. Ir taip bu
vo prakeiktas ruduo 1919 m.

Bet lietaus Zacharevičius ne
sibijojo, ir seno palto apykaklę 
pasistatęs vaikštinėjo kokią va
landą po takiuką išgrįstą akme
nimis.

, ) Bešališkumas

ii-

— a s _ 
tarė ji

miegosiu 
užsimąs-

giirinazi-

po galvą apie šeimyną. ! —Nežinau, — (ji visuomet at-
Zacharevičius paskutiniais me sakydavo) “nežinau”.

tais mažai teplaukiodavo, bet —Ir aš nežinau. Kiek tamstai
daugiausia namie būdavo, tik de- metų?
šimtais metais, po jungtuvių, pa
matė, kad jo tyli žmona Sonė iš- 
tikrųjų nepaprasta motina ir iš- 
tikrųjų draugas.

Ir dabar vaikščiodamas 
tė: “ir kain aš galėjau jai 
mainiauti? Jai — mielai, protin
gai viską perkenčiančiai ir viską 
dovanojančiai”,

Būdavo net sarmpta prisimin- • 
ti praeiti^ pasielgimus svetim- 
tautiškuose pultuose, o pirmiausj 
nesarmata ir linksma. Jam jau revičius, nežiūrėdamas į lietų, 
buvo keturios dešimtys šeši me- nuėjo į savo visuomet lankomą 
tai, bet organizmas nejautė se- vietą ir ilgai vaikščiojo, 
natvės. tik siela darėsi geresnė-j

Tą dieną saulė i 
smulkus lietus nenustojo 
nei kiek. Zacharevičius grįžo an
ksčiau namo.

Jo kambarys
prieškambarį xu vienu
langiuku; kambarys buvo puse 
užimtas lova, ant kurios 
sudėti keturi matrasai.
tai miegodavo ant jų du šeimi- žmoną, ir apie šitą Zoičką... Bet 
niūkūs sunu abu nužudytu bolše-'kaip du sykiu — du, ji pasidarys 
viky ir jos amžina atilsis vyras mano numylėtine-. Bet aš to ne- 
—dirbtuvės meisteris. Išnuomo- norėčiau... Reiškia, taip reika- 
dama butą, senukė perstatė są- linga...
lygą, kad matrasų nenuimtų nuo 
lovos, — lovas ji pardavė, —• o ko, 
ant grindų dėti jų nenorėjo. Bu
vo dar mažas staliukas su veid- « ♦
rodžiu spinta ir dvi ištekėjusios

mąs 
veid-

• —Devyniolika.-.
—Bet atrodote vyresnė.
—Aš dvi nakti nemiegojusi...
—Taip, tai tamsta gulkite į lo

vą, o aš eisiu'pažiūrėti, ką nors 
užkąsti, štai praustuvas... Rėdy- 
kitės kaip tamstoms patogiaus.

Aš grįšiu už poros valandų, 
gal ir ilginus užtruksiu.

'r-Ačiu...
, Zoička apžiurėjo kambarį-

• Prieš išeinant į rniestą Zacha-

Girdėtis buvo, kaip dejuoja ju- 
nesirodė ir ra, stambiomis ašaromis daužy- 

lijęs damos j uolas.
1 Niekuomet anksčiau neateida
vo Zacharevičiui į galvą ta min- 

buvo panašus j tis, bet dabar jis vaikščiojo ir 
siauru mąstė.

Taip..."visai, kaip verkia... Apie 
buvo visus mus verkia, apie visą Ru- 
Prieš siją ir apie mane, ir apie mano

—Atpratau... Jonas man sa
kė, jog pas tamstą bus niap ge
rai-; ; ' ■ ' ’

—Taip... bet pąs mane viena 
lova.

—Tas niekis 
prie sienos. •— 
čiusi.

-Tamsta inokinaisi 
joj ? ' , , . ,

-Įt-Buvau, bet mokinausi blo- 
gai. iš penktos klesOs prašąlino.

—Už ką?
Viršininkė'sakė, jog už “gra

žumą”...
Nuo to vakaro Zoięka su,Za- 

charevičiu gyveno kaip vyras su 
žmona. Iš visų jėgų jiedu sten
gėsi būti vienas kitam pavyz
džiu ir nėbuvo tarp jų jokių ne
susipratimų...

Moteriškė pasirodė mažkalbė, 
bet nedidelė šeimiininkė, nors 
peržiurėjo ir sutvarkė visus bal
tinius. Skundėsi jog nuobodu be 
knygų. Perskaitė visą “Naviga
ciją”, bet nieko nesuprato. Kai 
kada nueidavo Į mjestą ir parsi
nešdavo laikraštį, už katrą labai 
brangiai mokėdavo, t. y. penkias 
dešimtis rublių, o vakarais dary
davo gogol-mogol ir šėrė juomi 
Zacharevičių-

Vieną sykį jis paklausė ZoiČ- 
kos: ....

—rKlausyk, kodėl aš vedęs
žmogus gyvenu su tavim ir 
žino manęs nekankina

Vietoj atsakymo ji tarė:
—Ir manęs nekankina...
—Kodėl?
—Nežinau...
—Bet kai kada širdis nerami.

- Ar būt ramesnė širdis, jei 
tu išmestu mei mane į gatvę?

—Aišku, kad ne-
■—Už-tai-gi... žiūrėk koks pa

sidarė tirštas gogol-mogol.
Ir taip jiedu gyveno, nežino

dami rytojaus dienos ir apie są
žinę daugiaus nebekalbėjo. Kai 
kada Zacharevičius gulėdamas 
lovoj pranašavo:

—Tu pati nekalbiausi iš visų 
moterų, kokias tik aš žinojau.* 

—Ar tai gerai, ar blogai?. 7—Greičiaus — gerai. Kuomet 
tu tyli, apie ką tu mąstai?

—Kada nors papasakosiu-
- Ar tuojaus?
—Dabar noriu miego.
Rugsėjo pabaigoj išsyk lauke 

prašvyto ir prasidėjo gražus 
oras. Rytmečiais ėjo drauge pa
sivaikščioti; tik daugiausia Zoič
ka, mėgo sėdėti %nt akmenuotos 
žemės negu bėgioti. Vieną sykį 
pati davė atsakymą į Zacharevi- 
čiaus mintis.

—Nesibijok... aš neprilipsiu 
prie tavęs amžinai... Aš laukiu 
nuo .Jono pinigų- Jis neatbūtinai 
juos išsius. Pasiilsėjau ir išva
žiuosiu...

S<J“

—Ne-
-^Na, tai aš tau papasakosiu.
Nenustodama pinti plaukus ir 

nesukinėdama galvą, ji atydžiai 
klausėsi ir linksmai atsiliepė:

—Reiškia, drąsuolė -buvo tavo 
Šarlotta< Korde. ‘> ■

—Ji ne mano... b tu‘‘ rtianb
v • X 4-’ ’• 'd ’

as gtrsiuOs tavim.'
—Labai prašau... Na, pasi

trauk, aš tuojaus guliųo$.
Stipriai bučiavę ją tą naktį 

kapitono padėjėjas, z '. '
O kuomet po dviejų savaičių 

Zoička gavo penkias ( dešimtis 
tūkstančių rublių Zacharevi
čius nustebo ir išsigandę’4, bė
giojo po kambarį ir maldavo jos 
palaukti su išvažiavimu-

Moteriškė tupėdama priešino
si. Iš gautų pinigų ji nusipirko 
visai naujus stiprius, panašius i 
kareiviškus, pusbačius, o dienoj 
išvažiavimo, kalbėjo už vis dau
giausia.

—Dabar man aišku, kad Char
kovas bus atiduotas. Davažiuo- ’ 
ir ten pasiliksiu. i

—O jei patiksi Joną? — Pa“ pati? 
klausė Zacharevičius. į

—Pasistengsiu nesusitikti... ikuef
—Ogo.
j—Mgm... Klausyk, padėk dir

žą įtempti, aš nors ir sveika, bet 
nemoku, — tarnai išlepino, nie
kuomet dar netaisiausi-

—Tuojaus... čia sakčiukas su
gadintas, aš užmegsiu juros ma
zgu...

—Ar tau negaila manęs?
—Taip sau. Na, važiuokim iki 

kolei nori palydėsi.
—Aš tik iki stoties.
-Gerai..-

Vienoje koki tai komisija 
svarstė klausimą: kuriam vokie
čių rašytojui paskirti dovaną už 
pasižymėjimą literatūroje.

“Gerbiamieji, — kreipėsi pir-^
mininkas- į komisijos narius,,-— 
,mes nepriVdiomė škirti tą dova- 
jią jaunam rašytojui. Kas žino, 
kaip jis atsilieps ateityje apie 
.mus . ir piusų darbus. Paskirk 
me geriau dovaną baronui Gei- 
seįiimicheliui už jo patriotines 
eiles. Jis jau pusiau idiotas ir 
savo įsitikinimų nebeAtmai- 
nys”.

Šeimininkas links
mumas

Aš ką tik gavau telegramą, 
kur pranešama, jog aš tapau 
tėvu.

Sveikinu!
Ačiū!
Na, o kaip jaučiasi tavo

Del Dievo meilės — tylė- 
Jeigu 'ji apie tai sužihos, 

tai bus skandalas.

Sužiedotinės logika

Sugrįžęs kapitono padėjėjas 
nubėgo tiesiai ant uolų ir vaikš
tinėjo ten iki sutemstant.

Ir nepailso... Ir vėl viename 
patale — nepamiršo...

Norėjosi jam verkti, — bet 
nemokėjo. Užsidegė žvakę- Pa
matė ant grindų 
kos skrybėlę be 
subadytą, pakėlė 
ir vėl verkė.

numestą Zoič- 
kaspino, visą 
ją, pabučiavo

Zacharevičius su savim pasiė
mė vienintelę knygą, kuri buvo 
pasilikusi, “Navigacija” išleista 
1887 metais, pašoko ant lovos ir 
ėmė sklaidyti pažįstamus pusla
pius-

Durys urnai subarškėjo. Za
charevičius pamanė, jog tai vė
jas, bet barškėjimus išnaujo pa
sikartojo. . , • '*įj

—Prašau, — mašinališkai ta
rė kapitono padėjėjas.

įėjo ne šeimininkė, bet labai 
jaunutė moteris pliušiniam pal
te ir juoda skrybėle. Ant kojų 
buvo silpnas apavas, netink^aTiti 
lietingam orui. Rankose laikė 
moteris ryšulį ir šlapią voką, ka
trą ir pratiesė pašokusiam Za
charevičiui.

>—Nuo pulkininko Gruševs- 
kįd.'. tarė ji. • •

■—Bet kur-gi jįs? — paklausu 
Zacharevičius- - *•’

-—Likosi . Kurske, jeigu dar- 
miestas neužimtas...

Laiškas buyo tokio turinio:

Mieste jis daug visako pripil
dei laiko praleidimo užėjo j 

pabėgėlių arbatinę.
Kuomet grižo, dangus ant ju

ros buvo raudonas, bet neaiškiai.
Zoička vis dar stipriai miegojo-' —Trockio? pajuokavo 

ant keturių matrasų- Žandai jos Zacharevičius. 
paraudonavo, blakštienos rodė-' 
si ilgos, antakiai juodi. Taza ir 
uzbonas nepridengti buvo, rank- Į 
šluostis matėsi ant grindų.

“Rodosi apsileidėlė — tas tai Į 
negerai... bet ji visgi gražuolė”.,.. 
pamanė Zacharevičius iy ‘ širdis 
ėmė smarkiau plakti, nerimauti- 
“žadinti ar nežadinti? Palauk- kai, kad nuo to laiko, kaip 
siu...” stengdamasi nebildėti, jis pasilsėjau - 
uždengė uždangalą, užsidegė kad tu užvydėti pradedi.. h 
šviesą, padėjo durnu* ir kitus už-' Bet tu labai graži, tas tavy- ' 
kandžius ir užkaitė virdulį. !je yra talentas.
.Keletą sykių priėję prie lovos,' — Na, tai aš su savo talentu 

bet vis nčdlįsdavo. Paskui iš,syk leisiuos į kelionę...
priėjo prie lovos ir nieko nebe7 j Vakare, kuomet juodu jau tai- 
laukdamas Zoičką pabučiavo. ' Jsesi gult, kalbėjosi apie tą-patį.

Ji apsigynė lyg nuo musės, gi- j —Reiškia tų nori pasirėdyti 
liai atsiduksėjusi, sujudėjo, pa- su vyresniuoju, budeliu, kaip 
kėlę gafvą-j r atsisėdo? y y . , •

—Ach, tai tamsta.-, o man sap-' 
navosi, jog aš esu garlaivyje.

Greit susitvarkė.
• Sėdosi gerti arbatą ir užkąsti i 

šį4ą. Zoička nedaug 
Prasijuokė ir tarė:

—Aišku.
—Ko?
—Padaryti tą, ką iki šiol nepa 

.darė nei vienas vyras.
—Užmušti.
— Mgm...
—Bet tas tau nepasiseks.

' —Pažiūrėsim.-. Nagi pats sa-
■

aš taip sustiprėjau,' JJ

šarlotta1Kbrde^su ’Maratu^ < 
• ‘ —O kas tokie buvo tavo tie
šąnlotta Korde ir Ala ra tas? Nu
mylėtiniai?*■ I

—Kokie ten numylėtiniai... Tu 
tevalgė. Franci jos revoliucijos istoriją 

'(♦kaitei?

Kalėdų Dovanos !
Kurios pasilieka ant visados atmintyj. Deimantų arba aukso į 
žiedų, laikrodėlių ir kitokių juheleriškų dalykų. Pirkit atsa-4 

krautuvėj, tai visada-busit užganėdinti. !
yra didelis pasiskyrimas rtaujausios mados tavo-1 

kaip kitu it—Ateikit persitikrint.

BRUCHAS
So. Halsted St. t
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— Aš niekuomet neleisčiau 
mane bučiuoti, jeigu nebūčiau 
susižiedavusi.

— Bet aš vakar mačiau, kaip 
tave Tamošius bučiavo.

— Taip, bet aš jau esu susi
žiedavusi sti Vincu,

Pasiskubino apsivesti
Pati. Na, mielasai, tu ma

tai, kaip puikiai aš prirengiau 
stalą. -M’

Vyras. Puikiai. Tuoj maty
ti, kad tu ėmei namų ruošos 
kursiu Dabar duok valgyti.

Pati. Aš iki to dar nedačjau. 
Tu pasipiršai kaip tik tuo lai
ku, kuomet aš turėjau pradėti 
mokytis, kaip valgius gamin
ti.

Už $5 gausit jį į namus:
ŠIS PUIKUS MELDORF 

GROJIKUS PIANAS 
Dirbtuvės kaina

$285
Šis Grojiklis Pianas Paprastai 

Parduodamas po $515 Gražus Mcldorf

ATNEŠKITE PENKIS DOLERIUS
Mes Tuojaus Atsiųsime Grojiklį Pianų

Jus gulite gauti šj gražų grojiklį pianų Į jūsų namus rytoj už pen
kis dolerius. Jus galite jj groti, kūdikiai gali jj groti ir ju.su visa 
Šeimyna gaus daugiau tikro smagumo už tuos $5 įmokėjimo.

LENGVAS GROTI
Malonus tono got urnas.
Atsakantis veikimas.

Automatiški Tradkihg Device 
(boja penkis skirtingus raktus' 

Garantuotas.

šis yra ne skelbimu skymas.* ■ 
Mes didžiuojamės turėdami tuos M 
puikius Meldorfs pardavimui?
Mes norime, kad kiekvienoje'■ 
kolonijoje butų vienas. Paskiau 
juos pardavinės paprasta kaina 
po $515.- w

Augštos RųšiesGrojiktiai Pianai nuo $285 iki $750

Ateikite šį va 
karą

MELODY

—V"T» H'TV'T"-!— 

p ’CON 
(&FOTOGRAMS

Atdara kiek- £
vienų vakarų ■

P-------------------- H

30 5o. Halstęd St. Phorio Houlevard 6^69

•Didelis Pasirinkinyas 
Kalėdinių Dovanų

>7^

Deimantinių 
nių daiktų, 
tuvninką.

žiedų, auksinių laikrodėlių ir daug įvairių auksi- 
Geriausia vieta pirkti pas gerai žinomą krau-

fi A. K. JUN1EVICZ
g 3317 So. Halsted Street, Chieai-o. UI. g
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PROTO LZlDfl l
j KURIE ĮSIGYJA MOKSLAM ANIE į

KNYGAS BESKAITYDAMI 7|

4fskm1
/ " istorijoj eilių-dainų, apysakų-roma- 

nų-pasakų, dailės, juokų — yra su- 
y krautos Margelio Knygyne. )
vTik mes duodame tikrę bargeną, nes par

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

knygos puikiai apdarytos.
J) Naujų knygų kataliogų vi-

nų-pasakų, dailės, juokų

M ARGERIO 
KNYGYNAS

2023 St. Paul Avė.

w—

SALUTARO RYTAS
Salutaro ryta* tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip austa dangui,

KODĖL? j 1
1) ■ ♦ RYTAS- - į
& ~ TRYS LAIKAI.a) — VAKARAS. )

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutare 
negali būt!
1)
2)
8)
vienas doleris ir kvoteris bonkai.

- Salutarasvpri(Juoda apetitą: 1
- Salutaras-vidurius ijvalo;
- Salutaras pataiso sveikatą. )

Klauskite aptiekose arba prie
sauitarasdrijCa ;■

639 W. I8th St., Chicago, Illinois.

SVEIKATA
Tik

ju.su


Plaučių^ Uždegimas
Kaso Dr. Margelis

(Tęsinys)
... III.

1. Kaip žmogus, plaučių įdegimą 
gavęs, jaučiasi?.

Visų pirmiausiai nei iš šio nei' 
iš to pradeda žmogų šaltis bai-1 
šiai krėsti. Mažuose vaikuose ga
na dažnai traukymas (konvulsi
jos) pasireiškia . Užaugusiuose 
kartais ir vėmimas pasirodo. Ši
sai. aštrus drebulys paprastai 
patenka nuo penkiolikos ligi 
trisdešimts minutų. Nė vienos 
staigios ligos pradžioje tokis aš-, 
trus .šalčio krėtimas nepasirodo, 
kaip tai-plaučių uždegimas- Kar
tais' žmogus būna gana stipriai 
įmigęs,, ir šit kaip bematai pra
deda baisus šaltis jį purtyti. O 
pasitaiko ir taip, kad va žmogus 
visai ramiai dirba ir nepras
čiausiai jaučiasi, kaip štai ima ir 
labai aštrus šiurpuliai pradeda ■» . i.

i žiūrėdamas į ligonio krutinę, 
įtuoj pamatai, kad ligos užgautas 
(šonas • neišsiplečia taip gerai,

Plaučių sudėtį, veikimą ir su- kaip sveikasis šonas. O kai pa
gedimą, koks paprastai pasitai- sitaiko, jog abiejų plaučių žemu
ko uždegimo stovyj, jau praei- tinės skiltys užsidega ir, žino
tuose dviejuose straipsniuose inas daiktas, į jas oras įeiti dau- 
pusėtinai plačiai išdėstėme. Da- giaii nebegali, tai dangos (vidų- 
bar imsime plaučių uždegimo rių landą nuo krutinės landos 
symptomus ir kitus galus dės- atskiriamoji raumeninė plėvė) 
tyti. nesusileidžia ir kvėpuojant pil

vas nei išsipučia nei supliukšta, 
mat, ligonis dabar kvėpuoja tik-
.tai su aukštąja krutinės dalimi.

Pridėjus delną prie žmogaus 
krutinės ir paliepus jam sakyti 

i“vienas-du-trys”; paprastai jun
ti (delnu) iš krutinės išeinantį 
tam tikrą virpėjimą; tai pana
šiai, kaip ir ant pumojančios 
(parpiančios) katės delną kad 
uždėtu m ir labai tipingą virpė
jimą justum. Tačiaus kai žmo
gus plaučių uždegimą gauna, tai 
šisai virpėjimas pasidarė daug 
stipresnis ir ryškesnis, o jau 
ypač ligos apimtoje vietoje. O 
kai jau liga spėja į antrą stovį 
pereiti, vadinasi, kada ligos 
apimtoji plaučio dalis yra taip 
sugadinta, kad ji labai panaši 
pilkam granitui (pilkojo į jak- 

_ ,. nas plaučių panašumo stovis),
i iĄaį delnu jaučiamas virpėjimas 

Dar šalčiui žmogų. bekrėčiant, 'ir visai* daug stipresniu ir ryš- 
o jau, žiūrėk, jo temperatūra kesniu pasidaro.
yra žymiai pakilus. Gi laike 24 
valandų temperatūra ir visai au
kštai iškyla. Dabar pradeda li
goni karštis kamuoti; galvą so
pa ir beveik visame kūne dides
nius ar žamesnius skausmus jis 
jaučia. Vos tik spėjus kelioms; Paprastai daktaras uždeda vie- 
valandoms prabėgti, skundžiasi na ranką ant ligonio 'krutinės, 

tris pirštus lyg ir biskį pakelia, 
o į ketvirtą, arčiausiai prie kru
tinės prisišliejusį, kitos rankos 
pirštu arba tam tikru plaktuku 
suduoda kelis kartus. Jeigu tik 
plaučiai ir plėvės yra gerame 

•'stovyje, tai gaunama storas bei 
1 žemas garsas; panašiai, kaip į

kys žiban- ’tuščiit bačką kad pabarškintum.
Bet jeigu plaučiai yra įdegę, tai 
jau garsas dabar visai kitoks: jis 
yra plonas hei aukštas; panašus 
garsui, kokį gautum į pilną mil
tų bačką pabarškinęs. Tai yra 
labai ryškus plaučių sukietėji
mo ženklas. Mat, plaučių tarpe
liai yra kuone kimšte užkipišti, 
oras lengvai įeiti jau nebegali, 
taigi, į krutinę sudavus, ji ne
skamba, kaip tuščia bačka, bet 
priešingai, kaip pilna bačka.

Nors ir retai, 
bet vis tik kai kada pasitaiko, 
jog plaučių vamzdžiai ima ir už
sikemša, tada, žinomas daiktas, 
delnu juntamas virpėjimas ne 
lik kad nėra stipresnis, bet vi
sai menkas arba ir visai išnykęs.

žmogus, kad baisiai šoną skauda, 
kad aštrus kosulys užpuolė, kad 
reikia tankiai kvėpuoti ir kvėpa
vimas jau nebe taip lengvas, 
kaip pirmiau buvo.

2. Kaip plaučių uždegimu 
sergąs atrodo?

Veidas išraudęs, ai 
čios, veido išreiška nerimasties 
pilna. Kvėpavimas trumpas, bet 
gana tankus. Pradžioje papras
tai 30 sykių per minu tą, toliau 
nuo 40 iki 50 sykių. Vaikuose 
kvėpavimas būna da tankesnis: 
nuo 55 iki 60 arba net ir iki 100 
per minutą. Kai kvėpavimas pa
siekia virš 70 sykių per minu
tą, hgoųio (paprastai vaiko) pa
dėtis maža ką gero žada, šiaip 

•daug kvėpavimą patankina vei
kiausiai didelis kraujo apnuo^ 
j imas, aštrus skausmas šone, jabaį plonytėlių vamzde- 
karstis ir apimtos plaučių dalies 
beveik visiškas neveikimas. Dabar, kai oras išeina ir šitos

įkirstas plautis ar jo gumulas 
' atsigauti, vadinasi, bent dalinai 

visokių neprašytų svečių (pneu- 
m'okokų, sugedusios limfos, rau
donųjų ir baltųjų kraujo ritinė
lių, ctc.) atsikratyti, 
kitoks ga fsa>, girdisi, 
sakant, tai lygiai toks, 
pat pradžios ligos kad buvo ga
lima girdėti, vadinasi, kad va pa
imtum ir pinikus tarp pirštų
trintum, tai lygiai tokį garsą
gautum. Pagaliau, kai plautis ar 
bent katras jo gumulas (skiltis) 
sukietėja, ta’, pridėjus prie kru
tinės, žinoma, ties ligos apimtu 
plaučiu, ausį arba taml tikrą prie 
taisą, ir jeigu tik ligonis ima kal
bėti, tai jc balsas labai ryškiai 
girdisi.<

3. Kokios permainos pasidaro 
kraujo apytakoje ir pačia

me krauje?
Kraujo iš širdies išėjimą, viso 

kum npvaikščiojimą ir atgal į 
širdį sugrįžimą paprastai vadi
name kraujo apytaka.

O kaip tik spėja žmogus smar
kiai susirgtų tai ir kraujo apy
takoje nemenkų permainų pasi
daro. Bus neprošalį, man regis, 
bent trumpai tas permainas čia 
paminėjus.

Pulsas (arterijų, arba tų krau
jo indų, kuriais kraujas iš šir
dies į visą kūną teka, timsėji- 
nias; pulsas lengva užčiupti ran
kos rieše, apie colį žemiau nykš
čio pąkotės) pasidalo mažas ir 
greitas. Kartais pasidaro taip 
silpnas, jog vos nevos galima 
užčiuopti.

Kraujo spaudimas (paprastai 
kraujo spaudimą padaro širdies 
varomoji jėga, kraujo induose 
vienokios a/ kitokios kliūtys ir 
kraujo indy sienų tįsumas) su
menkėja. O tai įrodo, jog širdis 
neperstipriausiai dirba, vadinasi, 
ji yra ligos pakirsta, parmušta- 
Kartais širdis labai staigiai su* 
dumpa: pulsas pasidaro visai 
silpnutėlis ir be galo tankus, li
gonis pamėlynuoja, čia ligonio 
gyvybei pavojus labai didelis, 
bet vis dėlto pasitaiko, kad ligo
nis vargais negalais. išsikamuo- 
ja, na, ir pasveiksta. žinoma, 
reikia atminti, jog yra žmonių, 
kuriuos, kaip paprastai sakoma, 
nė su lazda užmušti negalima.

Kraujo permainos yra labai 
ryškios tuomi, kad baltieji krau
jo ritinėliai gana apsčiai pasi
daugina. Paprastai tokiame 
kraujo lašely, kaip mažos spil- 
kutės galvutė (vienas kubinis;, 
arba šeštainis, milimetras: dvi
dešimt penkta dalis kubinio, ar
ba šeštainio, colio) randas nuo

tai ir vėl 
Teisybę 
kaip iš

gauna gerai įsigalėti, tai jie tiek 
daug nuodų pagamina, kad visas 
kūnas būna jų pilnas. Tada li
gonis ne juokais serga. Jo liežu
vis būna ne tik pabalęs, bet ir 
visai sausas.

Stačiai kamuote ligonį kamuo
jančiu, o kartais net ir jo gyvy- 
vei labai pavojingu daiktu yra 
dujos jo pilve ir žarnose, šitų 
dujų kartais tiek daug tenais 
prisirenka, kad iš teisybės skau
smai yra nepakenčiami.

Jeigu dešinysis plautis įdega, 
tai jis, padidėjęs, lyg ir gulte 
užgula jaknas ir jas slogina. Ir 
šiaipjau jaknos beveik visados 
padidėja. Mat, sugadinta širdis, 
kas plaučių uždegimu sergan
čiuose ligoniuose labai .dažnai 
pasitaiko, negali kaip reikiant 
savo darbo atlikti, o tada krau
jas yra vartomas atgal į jaknas, 
kurios noromis nenoroms turi 
krauju apsiryti, ir tiek.

žarnų užkietėjimąs beveik 
dažniausiai pasitaiko, bet kar
tais būna ir taip, kad trizna li
gonį pagauna-

5. Odos permainos.
Ant lupų gana dažnai pasiro

do dedervinės, tai vandeniui pa
našaus skystimo pilnos pūslelės. 
Nuo 12 ligi 40 nuošimčių plau
čių uždegimu sergančiųjų šitų 
dedervinių gauna. Kartais jos 
atsiranda ant nosies, lyties or
ganų arba ir apie mėšlažarnę. 
Labai pravartu pasakyti, kad ši
tos dedervinės, ką jau ne vienas

medicinos moksle autoritetas 
yra pasakęs, lemia ligoniui pa
sveikimą. Sakoma, jog pasirod
žius dedervinėmis, galima ir vi
sai tikėtis ligonį pasveiksiant.

Plaučių uždegimu sergant, 
prakaitavimas nėra taip jau vi
sai paprastu daiktu, tik kai a- 
tėiua ligos perversmas (krizis), 
tai'j&i tada prakaitas dažniau
siai net pilte pilasi.

Gana dažnai pasitaiko, jog 
vienas veidas visai ryškiai pa
rausta. Daleiskime, jeigu deši
nysis plautis įdegė, tai jau pa
prastai ir dešinysis veidas pa
raus. šitą žymę net ir gilioje 
senovėje žmonės pažinojo ir ne 
menkos svarbos jai davė.

6. Permainos šlapume.
šlapumu suprantame tą skys1- 

tą medžiagą, kurią kūne surenka 
ir laukan išmeta pašalinamieji 
organai, kaip antai: inkstai, iš
leidžiamieji inkstų takeliai ir 
šlapumd pūslė.

Gan didelių permainų šlapu
me, o jau itin pradžioje plaučių 
uždegimo ligos, pasidaro, šla
pumas įgauna visai ryškią spal
vą, J o svbris kui’ tai kas pakyla, 
o rukštumas irgi pasidaro daug 
stipresnis, nei paprastai. Atsi
randa šlapume ir baltymo. O 
kai jau pasirodo šlapume inkstų 
kanalėlių išnarų, baltymo ir 
kraujo ritinėlių, tai yra neabejo
tinu ženklu, kad ligonio inkstai 
atsigaus įdegimo apimti. Bet kas 
įdomiausia, tai kad iš daugybes

labai įvairių šlapumo sudėtinių, 
Chlioro sudėtiniai (paprastai 
kasdieninės druskos formoje) 
kaip reikiant iš kūno dabar jau 
nebeišsivalo. ; Sveiko žmogaus 
kūnas mažiausiai nuo 10 ligi 15 
gramjų (apie 374 gramai sudaro 
svarą) chlioro sudėtinių kas 24 
valandos su šlapumu laukan iš
meta. Bet Štai kai žmogus plau
čių uždegimu serga, tada jo kū
nas vos nevos apie 2 gramų 
chlioro sudėtinių su šlapumu iš-

< /
varo. Pasitaiko betgi ir taip, 
kad plaučių uždegimu sergąs li
gonis ne kiek chliorinių sudėti
nių iš savo kūno neprašalina.

Plaučių uždegimu sergančio 
ligonio šlapumo permainas ge
ras daktaras iš tikrųjų dideliu 
daiktu skaito, — tai yra labai 
ryškios žymės šitą baisią ligą 
nuo kiįų ligų atskirti. Nebent 
tik šarlatanas apie tai nieko 
nežino ir nebando sužinoti- 

(Bus daugiai)

Kiek suvalgoma bananu

Apskaitoma, kad 'kas dieną 
Jungtinėse Valstijose suvalgoma 
apie 15,000,000 bananų.
y=- . i „ 1
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Prisirašyk prie 1925 mėty y,

Kalėdų Kliubo
Kliubas eina 50 sąvaičiy: 
Yra trįs plianai: — 

Padidinant mokestis 
Sumažinant mokestis 
Lygiai mokant

{stojimas nuo lc iki $50.00
Artimesnios žiųios suteikiamos prie Ji? 

Langelio Nr. 6-to

1HHVERM
■KOtCl

Pirmu Morgičių Bonai 
Geriausia Kalėdų

Dovana
žmones vis labiau ir labiau pradeda suprasti, kad Kalė
dų dovanos nebūtų vien tik linksmybė vienai dienai, bet 
kad ji butų naudinga ilgam laikui ir butų graži.
“Ką aš duosiu?” Kasmet pasidaro sunkesnis klausimas 
išrišimui. Suteikiant BONĄ Kalėdoms, jus suteiksite do
vaną ilgam laikui. Savininkai nukirpdami kuponus visuo
met jumis, minės ir atmins 1924 mėty Kalėdas.
Kai kurie mųsų draugai teikia tas dovanas dalinsis iš
mokėjimais su biskio iinokėjimu. Tai geras dalykas dėl 
dukters arba .stiliaus jie taupo ir investina.
Mes galime suteikti gerus investmentus už $100, $200 ir 
$500 ant 6% palūkanų. '

Geras Bonas Padarys Geriausių 
‘ Kalėdų Dovanų

Chicago Lawn

STATE BANK

Plaučiams įdegus, oro puslęly- 7,000 ligi 10,000 tūkstančių bal
tųjų kraujo ritinėlių. Bet va šer

G3rd St. ir Kėdzie Avė., Chicago, III
Tel. Kepublic 0614

GAUKITE DOVANU NUO
KALĖDŲ DĖDUKO

Prisidėkite prie musu

Kalėdinio Kliub<
Mes turime skyrius kurie tinka 

kiekvieno kišenini.
Širdingai laukiame jūsų ir mes malo
niai prirengsime jumis dėl sekamų Ka
lėdų. Vienatinis saugus ir tikras bū
das turėjus užtektinai pinigų seka
moms Kalėdoms, tai prisidėjimas prie

Kalėdinio Kimbi

lių sienelės lipniomis pasidaro, gant plaučių uždegimu, gali bu- 
.............. ti nuo 12,000 iki 40,000 arba net 

kraujo 
viename kubiniame 

kraujo milimetro. Vidutinis bal
tųjų kraujo ritinėlių pasidaugi
nimas yra gan geru ligoniui dai
ktu; tai parodo gan didelę ligo
nio jėgą su nenaudėliais pneu- 
mokokais grumtis. Tačiaus kaip 
šitų kraujo ritinėlių skaičius la
bai aukštai iškyla, — lemia la
bai prastą ligoniui išeitį. Gi že
mas baltųjų kraujo ritinėlių 
skaičius irgi yra gana prastu li
gonio išlikimui daiktu, mat, tai 
ryškus ženklas, kad ligonis jau 
nebeturi jėgų kovą laimėti. O 
raudonųjų kraujo ritinėlių kie
kis, tai maža ką persimaino.

I. Permainos penybo.s 
prietuisose.

Penybos prietaisomis supran
tame burną, dantis, liežuvį, sei
lių liaukas, ryklę, stemplę, pilvą, 
laibas ir staras žarnas, kasą, j a-r 
knas, tulžies pūslę, įvairias žar
nų liaukas, etc.

Apsirgus žųiogui plaučių už- 
degimlu, 4 suprantamas da iktąs, 
jog/nekurios iš čia suminėtų pe^ 
nyljos prietaisų mažiau ar dau-?' 
g i au sugadintos tampa.

Liežuvis paprastai tuoj paba
lai O jeigu tik v pneumokokai

Kosulys iš pat pradžios , yia puslelytės ir vamzdeliai supliuk- ir ligi 100,000 baltųjų 
ritinėliųsausas ir aštrus; ligonis kosti 

gana smarkiai, bet vistiek nieko 
ueiškosti. Kiek vėliau kosulys vi
sai kitokiu virsta: tankus, tiu-;j nlažus vamzdelius ir oro pusle- 

• lytės oras veržte veržiasi ir pra
sideda jas atidaryti. O gale įkvė- 
ys i pavimo, kada oro veržimosi į

Ipuslelytes kiekis pasiekia aukš- 
gleivėtijciausio laipsnio, suprantama, 

kad sienelių sulipimas neatlaiko 
ir atsiskiria. Bet atsiskiriant pa
sidaro tam tikras garsas, kokį 
tenka daktarui per tam tikrą 
prietaisą girdėti. Garso spalva 
yra kaip tik tokia, kokią mes 
gauname plaukus tarp pirštų 
trindami. O tai yra labai ryškus

šta, tai jų sienelės į krūvą sulim- 
pa. Bet ligoniui pradėjus įkvė
puoti, tai yra į save orą įtraukti,

nųias ir užkliuvantis bei suturi-; 
nias. Gana dažnai vaikuose, se ’ 
niuose ir girtuokliuose kosul 
visai nepasirodo.

, Iš sykio skrepliai yra 
labai tįsus bei lipnus, paskui, 
dažniausiai už poros dienų, pa- 
runda ir atrodo, lyg tai “surūdi
ję” butų. Kraujo su skrepliais 
susimaišymas paverčia juos “su
rūdijusiais”. Vaikuose ir seniuo
se skrepliavimas gana dažnai vi
sai nepasirodo, žiūrint j skrep
lius per mikroskopą, matyti rau
donieji ir baltieji kraujo ritinė
liai, gleivių gumulėliai ir iš plau
čių vamzdžiu ir oro puslelyčių-arba ir visas 
alaipalaidttvę skaldelės pavidalo 
ląstelės. Iš mikroskopinių gyvū
nėlių. tai matosi gana daug 
pnetimokokų, kartais ir iniluen- 
zos bacilų, taipgi streptokokų ir 
kitokių žniĮOgaąs sveikatos, ir. gy- 
vW>es neprietelių.
* žąiogus 'mėgsta dabar gulėti 

apirht()/šomj. Jeigu de- 
"šiuysiŠN.plautis: įdėgė/itai ligonis 
guli ant ^dešiniojo šono, o jeigu 
l;airysis, tai aijt kairiojo.

mo. Toliau balso spalva d&Ug pa
iki tej a. Mat, apimta plaučio dalis 

i/Ljuų plautis sukieti. 
Oras į patį plautį įeiti nebegali, 
taigi jam tenka tiktai plaučių 
vamzdeliais vaikščioti. Todėl ši
tame ligos stovyje ligonio kvė
pavimas paprastai "vadinama 
vamzdiniu kvėpavimu. Uždėjus 
tam tikrą prietaisą ant , ligos 
apimtos k; utinės’5 da‘lies,ž girdisi 
įvairus kiūtinėjo garsai, nely$i- 
hant,! kad . visa dūdų orchestra 
ten koncertą duotų. O da toliau, 
kaip jau pradeda ligos skaudžiai

Nupiginta7 iki
$38.00

_ _' Nupiginta ikiRAMO 538100(Modelis II) W (Modelis H)

Ta kaina bus tiktai 30 dienų I
Labai daug žmonių bijo pirkti RADIO, nes jie mano, kad RALIO I 

yra perdaug komplikuotas dalykas vartojimui. Ta baime jau praėjo. Į 
Musų Inžinierių Dcpartmentas, po ilgo patyrimo, išdirbo labai gerą Į 
stiprų LONG 1JLSTANCE tube setą (Model 11), kuris yra labai I 
PAPRASTAS sudėjime, kad ir KŪDIKIS gali jį sudėti. Šis PRAK- I 
TIŠKAS setas suteikia aiškų balsą iš tolimų stočių, 1000 iki IpOO my- | 
lių tolumo, šis Modelis II RADIO taip yra geras ar dar geresnis už I 
kuriuos ima didesnes kainas. Musų RADIO yra pigus todėl: |

1. Jis yra PAVIZDINIS.
2. Mes parduodame jų LABAI DAUG.
4. Jus gausite tiesiai iš DIRBTUVĖS.

be krautuvės išlaidų ir pelno.
4. Mes parduodame juos už CĄSII, kad išvengus knygvedystės I 

išlaidas. . .
RADIO suteikia jums daug smagumo. E’alinksmins jumis ar jus 

gyvenate mieste m*ba ant kaimo. Jis pagelbės išmokti gerai apgįu 
kalbą. Jis pagelbės pamokinti, jūsų kūdikius. Jis yru geriausia 
DOVANA- Jis yra ekonomiškas; pirmos išlaidos yra ir paskutines . 
išlaidos. Turi parduodamu vertę. I

Su kiekvienu RADIO mes siunčiame pilną nurodymą, kuip susta- 
lyti ir kaip operuoti. ...

Kairia šio gero Modelio II RADIO liktai $B8'.OO. Jis turi viską, ;<] 
nieko nereikia dapirkti.

South West Trust 
and Savings Bank 

35th St. & Archer Ąve.
Valstijinis bankas po priežiūra Chicago 

Clearing House
JOS. J. KRASAUSKAS — Vedėjas Lietuvių Skyriaus

Resųrsv virš Penki Milionai Doleriu

z Vartokit šį kuponą kuomet pirkaite
STANDARD RADIO CO., (NąujicpoiO
504 CitizeiiH Bldg.,
Canton, Ohio. ........  ' v.

Gerbiamieji: — čia rasite Muney Orderį $38.00 ('l'risdcšun- 
tis /aštuonis dohn'itys), nialm^Į^^prįsii^Lvici^i. .M.w\l»di 11 RĄ^O> 
set;y , isKaitąut vinim gąl^ą^vdittpjim^r nurpdym’i^. • 

sSu pugatba,“ >
Miųur vard^č

Adresas

Atdara utarninkc ir 
aubatojc nuo 6 .iki 8 
vakare. Kasdieiį nuo 
9 ryto iki 3 po, pietų
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SATYRA IR JUOKAI niekad dovanoti Be

Bukaprotaičio 
Sapnas

taDėkos arba Turkių dieną 
vorščius Bukaprotaitis gavo ti- 
kietą į teatrą, kur buvo rodoma 
“Scaramouche.” Veikalas jam 
laĮjai patiko: matė kaip gauja 
žmonių su kirviais, dalgiais ir 
peiliais griovė, degino Paryžiaus 
buržujų namus, kaip kirto gal
vas visiems tų laikų kominterno 
priešam^.

Tavorščius .‘Bukaprotaitis su
grįžo į savo gusta jau gana vė
lai. Mat, buvo suėjęs draugą 
Duteiką, o, žinoma, be munšai- 
no su Duteika suėjus apseiti dar 
niekani nepavyko ir, tu r būt, ne
pavyks. l Nežinau kliek jiedu 
gėrė ir kur, bet užtenka primin
ti tiktai tiek, kad tavorščiaus 
Bukaprotaičlo galvoje vėlai nak
tį pradėjo angelai marselietę 
giedoti ir kominternas jam ko
kiu tai. magišku budu siuntė pa
liepimus ir nurodymus, žodžiu 
sakant, Bukaprotaičio makaulė 
išvirto tikiu radio, kuris lengvai 
pagauna viską siųstą iš Mask
vos.

Netrukus vienok Bukaprotai
tis įvirto Į lovą, akys užsimerkė, 
lopo k. vižsičSittvip^ ii' revoliuciouie- 

rius laikinai pei’stskyre su šiąja 
ašarų pakalne. Jisai pradėjo 
sapnuoti. Tai buvo labai svar
bus sapnas — tokis sapnas dar 
pirmu kartu kominterno apašta
lui prisisapnavo. Aš čia bandy
siu tą sapną kiek galėdamas at
pasakoti. Turiu priminti, kad 
šitame atsitikime Freudo teori
ja nieko išaiškinti nesiduoda: 
Bukaprotaitis sapnavo komiin- 
ternišką sapną, jo pusiau apmi
gę smagenys parodė tikrą jo 
visos sielos troškimą, jo visą 
idealą. Ir dar: tavorščiaus Bu
kaprotaičio sapnas labai svarbus 
idealas visiems mažesniems ko- 
minterno apaštalams. Jisai 
aiškiai, su visokiais faktais, Įro
do, ką dari(iečiai galės greitu 
laiku padaryti. Paskelbdamas 
visuomenei šitokį brangų doku
mentą aš, tikiu, puikiai pasitar
nausiu kominterno idėjai. Skai
tykite, draugai ir tavorščiai ko
munistai, tai jums čia yra daug 
inspiracijos, daug .ambicijų 
Prašau “Laisvės” ir “Vilnies” 
redaktorių perspausdinti šitą 
straipsnį savo gazietose <lel labo 
dideliais šuoliais atbėgančios re
voliucijos. Bukaprotaičio sap
ne yra daug praktiškų nurody
mų visiems komunistams.

Dabar apie pati sapną,
kaprotaitis užmigo, išsižiojo, su
griežė dantis, porą kartų išspjo
vė kapitalistiško pasaulio pada
rytą munšainą ir štai kokį sap
ną sapnavo:

Išsipildė Pruseikos Mildos 
svetainėje pasakyta pranašystė: 
Amerikoj priviso bolševikų, kaip 
kumečio marškiniuose blusų, vi
si bolševikai sukilo ir padarė 
tikrą revoliuciją. Užėmė visą 
valdžią. Kadangi lietuviai bol
ševikai daugiausia pasidarbavo, 
tai jie ir gavo komisarų vietas- 
“Vilnis” nusikraustė į Wrigley 
bildingą ir užėmė visą florą, 
Zolpis važinėjo su Pierce Arrow, 
Klastauskas apsigyveno Univer- 
sal State banke, Andriulis užėmė 
nabašninko Tilipono namus, Gą
sdinąs — gavo apynaują fordu- 
ką. O draugas Pruseika perkė
lė “Laisvę” į “Naujienų” namą. 
Ir Strazdas gavo džiabą: jisai 
paliko oficialus darbininkų par
tijos poetas: jisai apsigyveno 
vieno buržujaus namuose prie 
Jackson parko. Visi mažesni 
bolševikai gavo jiente senai Tro
ckio žadėtą atlyginimą.

Iš pradžių, nieko ypatingo ne
nutiko. Buržujai su menševi
kais šlavė gatves, kapitalistai 
bolševikams batus valė, dakta
rai strytus šlavė, kunigai pali
ko konduktoriais ir tL Vienok 
greitu laiku atėjo orderis iš ko- 
minternd, lead reikia sunaikinti 
visus menševikus. Tas darbas 
pavesta- tavorščdui. Bukapįrotai- 
čiui. Jisai dabar apsižiūrėjo ap-

plaukus, tarė porą ž<xlžių ir vi
si bolševikai susirikiavo. Čia Zol
pis, Klastauskas, Strazdas, Ga- 
siunas, Bimba, Dundulis ir visa 
kapa žemesnių asmenų. Buka
protaitis pajuto didelį įkvėpimą: 
“Marš, 'tavorščiai, lietuviškų 
buržujų naikinti, plaukite svola-( 
čius menševikus-..” Eina Buka
protaitis, o visą armija seka.

Pradėjo nuo “Naujienų” (da
bar “Naujienų” redaktoriai jau 
skiepe buvo sukimšti). ' Nukir
to galvą Grigaičio, Galskio, šmo
telio, Jurgelionienės ir visas nu
kirstas galvas pamovė ant smai
gų. Andriulis ir Zolpis šitame 
darbe parode savo proletariškus 
gabumus, o Strazdas savo stebė
tiną strategiją.

Neša vilniečiai naujieniečių 
galvas, dainuoja kom|interniškas 
dainas ir dideliu smarkumu ei
na Halsted gatve j pietus. At
ėję ant Bridgeporto nuplovė gal
vas Zimontui, Olševskiui, Nai- 
keliu, Karaliui ir dar keliems 
buržujams. Sukabino ant smai
gų ir vėl neša.

Mizara vadas — eina ji
sai pirmas be kepures, o 
visi tavorščiai seka ir neša buij 
žųjų galvas; išgriovė Raymond 
Čaptlį, nukirto galvą Misevičiui, 
padegė kelias krautuves. Visi 
linksmi. Atjojo F’Tuseika. ant 

raudono arklio, girtas vos pasi
laiko. Sustojo ir pažiurėjo: vis
kas- tvorkoj, ^lidesnė dalis lie
tuviškų buržujų • ; nugalabinta- 
Pruseika skaito galvas: Grigai
čio, Galskio — norėtų pasijuokti 
iš Grigaičio, bet neatskiria jo 
galvos nuo Galskio galvos... Vis
kas tvarkoj — nešiokite, tavor
ščiai po miestą, rodykite žmo
nėms, kad visi žinotų kas buržu
jus laukia.

Ant galo apsidirbę su Chica- 
go, bolševikai sėda orlaiviu ir le
kia New Yorkan SLA. pinigus 
paimti ir viršininkus nugalabin
ti. Lekia, lekia ir nukrinta že
myn...

Bukaprotaitis iškritęs iš lovos, 
barščiai iš burnos pasilieję, gal
va sukasi, svaigsta. Nežino kas 
čia nutiko; vienok greitai prade
da blakes gaudyti, atsistoja, nu
eina vandens • išsigerti, praplė
šia užraudusias akis.

t —Ot, gražų sapną sapnavau, 
— ištaręs pro dantis skubinasi 
pas Thompsoną kavos išgerti. 
Eidamas aiškiai supranta, kad 
tai buvo tiktai sapnas.

—Brazdas.

kaip tik 
įneš spėjamo kokį nors naują 
daiktą išmokti, tai smagenose 
tam, tikras lyg ir jsispaudimas 
pasidaro, ot, tokia jau mums 
nematoma žymė. |

O tai galimas daiktas, kad va 
geras golfininkas, ažuot kirtus

me sau, savo geram draugui, — 
lai suprantama, kad jis ir pada
rytų nevisai mienką žyttnę to 
draugo galvoje.

žinoma, padarytų daug žymių. 
Tada jau muskulingas lietuvis 
ne tik tai butų, aukštai kultūro
je pakilęs, bet jis stačiai geni
jum virstų.

Skamba gražiai, ar ne, sakysi-

žinoma, kad taip.
Tik štai visa bėda, kad kiek 

man teko iš laikraščių išskaityti, 
tai lietuviai golfininkai ne į gal
vą viens kitam su lazda kerta, 
bet i koja, r

Kad jie sumgtų, kad jie kur1, 
Nejaugi jie mano, kad jų protas; 
(žinoma, golfą bežaidžr.rt) vi
sas i kojas susikraustė.

24. * *

O žuiones v.s etai* į * -’.cvies”
j na komciijy pamaty'. i.

■l' ^im ? A? #r: jų neužtenką
kiekviename genima žm^ny’., 

šit, skaitai žmogus laikraš
čiuose apie lietuvius golfininkus, 
na, ir matai tikras komedijas.

Lazdomis kultūrą kelia.
Ak, tu svieteli, svieteli, — ko 

tavo gelmėse nesurastum?
Kas pasižiūri i tave — visko 

pamato.
Iš kur tu ir semi tas navatny- 

bes ?

Daug daug metų atgalios lie
tuviai vyrai kryžiokus lazdomis 
mušė.

Jien^ sekėsi neprasčiausiai.
Jų muskulai pasidarė dideli, 

stiprus. i .
Jie pasižymėjo kaipo muskulų 

didvyriai, bet tiktai ne proto.
Ir kultūra jie pasigirti nega

lėj o.

Bu- Proto
Dizinfekcija

Bet muskiilinių vyrų ir šiandie 
mes pakaktirtai turime.

Mums reikia proginių.
O protinių įsu lazdo^nis nepa

darysi. 1 7 ” ? " g. j
Tai labai aišku i r’ neklaidinga.

Ganįtai 
reikią.

Ji yra didžiausiu žmogaus ne- 
prietelinnu

Tik žiūrėkite: Kartais planuo
ji žmogus, planuoji kuoįtna'niau- 
siai, o pasižiūrėk, kad š to viso 
išeina piš...

Gamta, matyki s, tau koją pa
kišo.

Arba per visą savaitę overko- 
tj Valkioji ir katnuoliesi, žinoma, 
tikėdamasis, kad lis. Vieną gra
žu rytą1 užkeiki, overkotį trenki 
į pasuolę, na, ir išeini be jo.

Vai kad pradeda pilti 
viod ro!

kai iš

Yra žmonių, kurie gamtą Die
vu vadina.

žiaurus Dievas.
Aš D ievų,i e savo draugų ieš

kau, o ne tokių neprietelių, kaip 
gamta.

Gamta dol manęs,— ne Die
vas.

žiūrėkite j dangų.
Ar tik jisai negrių va.
Nes ir “t)raugas” universite-

O daktaras V Račius profeso
rius! f * L.

Jeigu jis taip 'profesoriaus, 
kaip jis “išima tonsilius, tulžies 
ir šlapumo pūslės akmenis be 
kraujo, skausmįO,...” tai bus bis- 
1< i ^propesorius”

Ale kad ir daktaras , Pakštas
“propesoriaus."

Ir sakykite jus iRan, kas su ši
tuo svietu darosi : Ar jis aukš
tyn kojomis vaikščioti pradeda, 
ar ką? S

Piemenys redaktoriais virsta.
Elementorių vos-ne-vos išėję 

—profesoriauti pradeda.
Bene tai bus generalinė dege

neracija šį svietą užklupus?
“Stebuklingas” daktaras ir te

ologijos daktaras yra neprasta 
kombinacija.

Abiejų siūlės yra Romos mik-’ 
robų pilnos. .

Abudu išsispecializavę .žmo
nių protą šitais mikrobais ap
krėsti. O kai apkrėstųjų protas 
praskysta, tai ilgais pirštais jų 
kišenius išbraukyti.

ZELL SPECIALIAI
Geriausios rųšies CE9CZ
Overkautai 3>dO.UU

ZELL CLOTHING CO.
1366 So. Halsted St.

Atdara vakarais ir nedčlloj. Musų 
siuvėjas kalba lietuviškai.

Skausmai, 
mėšlungis

neuralgija ir reumatiškas 
gėlimai negali pasirodyti, 
kur tokiuose atsitikimuo
se yra vartojamas

SEVERA’S 
GOTHARDOL

Geras liniinuhtas nuo sustin
gusių sąnarių ir raumenų, trati 
kūčių ir visokių kitokių skaus
mų. Gauk bonkutę šiandien.

Kaina 50 ir CO centai.

Gaunami bent aptlekoje.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIOS, IOWA

Sutaupykite 50 nuo
šimčiu ant pečiu, lovų, 
ir kitokiu fornišiu 

pirkdami už cash.
Rubin furnitūra Go>

2030 So. Halsted Street, 
Chicago, Illinois
Tel. Canal 5811

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka 

ANIELĖ KAUSHILLAS 
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarimas dovanai. 
Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 3 iki

8. ir nedėlioj,,n,uo 9 iki J2. 
Tel. Y arda 4951 3Ž52 S1. Halsted St.

Del Sergančiu Žmonių
Dykai Klinika 

Be Mokesčio Daktarui
Ar jus buvote gydytas nuo jūsų 

senos ligos?
Specialistai dėl privačių ligų 

tiktai
Ligoniai moka tiktai biskį už 

Kraujo ir šlapumo Analyzą, 
Serumus ir Gyduoles.

Chlorine gydymas nuo šviežių 
ir senų persišaldymų. Pbaryn- 
gitistia. Tas pats gydymas bu
vo vartotas Prezidentui Coolidge, 
Washingtone, 1). C. Daugely at
sitikimų užtenka vieno gydymo. 
Mes kalbame lietuviškai.

Illinois Health Bureau
L59 N, State St., Room 1421 

Valandos 9 A. M. iki >8 P. M.
Nedėliomis ’ 10 iki 1 P. M.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvų?galvę?

im ym paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki t i.

John J. Smetona
AKINIŲ EKSPERTAS 

1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias aug^tas 

Kambariai 14, 15, 1G ir 17 
Ant Platt’s Aptiekos 

Pastebėkite mano iškabą

Vnlandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

ILRAY EGZAMTNACIJA $1.00
Vyrai ir 
moterys ne 

ĮĮĮ|į žiūrint kaip
M z\E i,ga* jųsb V 1 Br kenčiate ir

Mį tarai paša
kė j u m s, 

■ 9 ateikite i r
I (y/glM tegul X -K pasa-
p _ rlffiM jf0 tiesą.
Moksliškas egzaminavimas su moder
nišku X-Kay prašalina klaidas — su- 
toilcia inforrr.-acijas, ne» yKa. ma.-
tomi sergantys organai. Egzaminu- 
vimas nekenksmingas, neskaudus ir 
nereikia nusiimti rūbų.

Ar turite skaudamą skilvį, krutinę, 
nugarą, galvos skaudėjimą, galvosūki, 
užkietėjimą vidurių, prastą apetitą, 
reumatizmą, asthnva, odos ligas, rup- 
turą, inkstų arba skilvio ligas, ner
vingumą, chroniškas arba privatiškas 
ligas? Jei norite gerų .pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi vėliausi čiepar 
ir serum yra suteikiama, įskaitant 
"606 arbar914” nuo kraujo užnuodiji- 
mo.

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venous įČirškimas (į kraują), sutei
kia gerą pagelbą tūkstančiams ser
gančių. Puikus gydymas bile nuo ko, 
kios ligos kur tik dasiekia kraują. Nei 
žiūrint kiek jus išleidote ir nieko ne
gelbėjo, ateikite ir gaukite tiesą išgy
dyme. Atsineškite šį skelbimą su sa
vim ir gausite dykai kraujo spaudimą 
išbandymą su X-Ray egzaminacija.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. Pa- 
nedėly, seredoj ir subatoj nuo 9 ryto 
iki 8 v. nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dien.

ČH1CAGO MEDICAL CLINIC 
Dr. E. V. neaton, Direktorius 

505 S. State St. kampas Congress, 
2 sntrštaH. Chicairo. III.

Dykai! Dovana! Dykai!
Katrie padarys kontraktų dėl su

vedimo elektros šviesos i namus 
prieš Kalėdas1, tai gaus dykai elekt
ros šviesas (elet trio aiitfit) dėl eg- 
lukės Darbų: atlieku greitai, gerai 
ir už prieinamą prekę.

A. L. GOSCTEWJCZ 
l.irensbd Contractor)

i5IO9 W. 30th St., Cicero, III. 1
Phone Cicero 3512

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą š| mėnesį gydysiu visus pa

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtinga ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir ut- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymu 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą Ir gydymą kaip mo- 
ketumėt paprastą kainą. Gydymai 
ligų yra specialum'as mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
ma? medicinoje.

Daktaras de) vyrg 
Praktikuoja 25 mo
tus — tai yra ge
riausias darodym-as, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar na 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison St., 

Chicago, III.

Suteikiame EuropiŠkan Gyduoles
SUŽINOK TIESĄ. Wasarmano l>an- 

dymai jūsų kraujo, kr mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jns esate 
Kuosas nuo ligos, ar ne. Persltikrinkit i Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių atitaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos ligfiiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda Sitam niokaliSkam gydymo 
metodui. A& naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus l>ak- 
terlnaš ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėlinusius ir geriausius budus gydymui užai- 
genėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdinti) pacijnntu, kurie plaukte plaukia | 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

, X—RAY EGZAMINACIJA $1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

<l<»! iterdau^ B-vioto mano ofise nejga-< 
Icturnet pasikalbėti bu manim. \ Tei- 
eingas gydymas. Nėra apgaving^ 
apvylimą ar prižadamą. PasekmU 
yra tokios, kokių norite.

Valandos; V ryte lig 5:30 po p.- 
Seredomia ir subatoinis: 9 ryteli 

8 vakare, Nekėliomis: 9 lig 1.
DR. I
337 W. Madison St

(Kampa* Madison Ir So. Market) 
ni

. G. MARTIN

Lytiškos Ligos Gali 
Būti Išgydytos

Ar sergate lytiška liga, kuri pada
ro jumis netinkamu prie darho ir 
pasilinksminimo. Ar esate vienas 
didelės armijos, kurie kenčiate ty
lėdami nuo lytiškų lipi?

Rodos, kad visąi nesenai vie
nas inteligentas rašė, kad ir gol
fą žaidžiant galima esą lietuvių 
kultūrą aukščiau pakelti.

Na jau, įia jau!
Susimildamas, brolau, pasa

kyk man kaip?
Aš čia ir sugestijų duosiu:

Bene tai bus taip, kad va kaip 
stiprus lietuvis vyras, atsipra
šant, išsižergęs, smagiai kerta 
bolei Į nugarą, tai jis nemažai 
kultūros ne tik. į save, bet ir j 
visus lietuvius įvaro?

Ar taip, ar ne? • J i
Tai keista, kad \galima ir su 

lazda žmones kultūrinti.

Jau ir gamta prado; 3 greičiau 
dirbti.

Ką,
Nagi va, iš piemens xdakta

rių kaip bematai? padarė.
Taip?
žinoma, kad taip.
Tik reikia galvoje turėti Bos- 

stono tautininkų laikraščio 
daktorių.

DOROTHY STYLE SHOP
3401 So. Halsted St.

PRANEŠIMAS

DR. VA1TUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Reumatizmas sausgėla
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sansgėle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
•^- raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kilno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”. augalais gydytiem, 
kaina 50 centų.

Jusliu Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHTCAGO, 1LL.

29. .

re-

Bet, mažu, ir galima.*

Bene tai gamta klysta?
Abejoti nėra ko.
Gal būt, kad ir jos protą ma

diniai mikrobai apsėdo.
Gerai. Neskupėsiu ir į jos gal

vą vieną kitą galioną karboliaus 
įversti.

Juk sarmata piemenis redak
toriais paversti.

Visiems musų kostumeriams ir 
darugams. Mes turime pilną pa
sirinkimų. šiam sezonui: kautų, 
sveterių, dresių. Geriausio mate- 
riolo ir vėliausių stylių. Taipgi 
vaikų kautai ir dreses. Musų par
davinėtojas: Maris Jocius ir Fran- 
ces Burba ,maloniai parodys jums 
musų atidarymą rudeninio išpar
davimo ta vorus. *

Dorothy Style Shop
3401 So. Halsted St.

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

1545 West 47th St,

Pilnas žmonių Dr, Ross’ ofi 
sas kasdien, dėl gydyme 
chroniškų, nervų, kraujo 
inkstų, pūslės ir šlapumo Ii 
W<

7589

Kolonijališkosios Dienos 
Dienose Washingtono ir Lafayetto; 
Kosciuškos ir karaliaus Jurgio, buvo 
pilnai galiojančiu papročiu puikioms 
ponioms ir gražiai apsirėdilusiema 
vyrams papuošti savo galvas su gra
žiais perukais. Jei šitas paprotys galio
tų ligi šiol, tai Šiandien daugelis 
žmonių galėtų paslėpti po peruku 
ęleiskanomis apdengtas savo galvas.

ačiau vietoje to, Jie Šiandien naudoja

' J.A'Ą /J Pleiskanų mirtinoji prieėą, kuris, jei H
laniia . - ištepsi juomi galvų kasdien per sa- 't*'
vaite ar dešimtį dienų ir vėliaus tik retkarčiais sulig reikalo, greitai ap
valia galvos odą nuo šių erzinančių baltų lupynų; niežėjimas tuojau* 
pranyks ir plaukai tuojau* atgaus savo natūrali, normali gražumą.
Ruffies galima gauti visose aptiekoee po 65c. bonką, arba už 75c. prisiun
čiamo paštu tiesiai iž dirbtuvės.

F. AD. R1CHTER & CO., 104-114 So. 4tk St., BrooMyn, K. T.

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
inkstų, reumatizmo, nervų mote
riškų, vyrišku ligų ir visu ne

sveikumų.

Geriausia egzamlnacija X-Ray ir 
eleetronie, kuomet reikalinga.

1545 W. 47th
netoli Ashland Avė.

Valandos kasdien nuo 10 ryto 
8 valandai vakare.
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Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimai dantį ba iktuima 
Bridg® gertnuHio aukso. Su trn*» 
otoitnm galima valgyti ki«ėiau«ią m*i 
*d<. Garantuojama via# gavo darba, h 
<ema» <nuaų kainas'. Sergėkite •**» 
lantia. kad nekenkiu just a va i kata)

1545 Weat 47tk Btraet, 
Netoli Aakland A ve.

privatiikų gydymui kambarią

Ola atėję gauna 
geriausi Ameriko- 
nišką i’ ^ope- (f
jliką br xydy- W
npo. Didlia skai- tąjį ,Vą
8iua žmonių 4<y- W
domų kasdien per yjjfy x» Y
Dr. Rosi, eutei: 
kia progą duoti ■ 
geriausi medikalj ,
patarnavimą ie- 
miausia kaina. To » 
kj mokesti gali kiekvienas ištes4v 
mokėti, taip kad nei vienas neraika 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą, Vištike v* 

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

55 So. Dearbom Street, 
kampas Dearborn ir Monro* Si 
Crilly Building. Imkite elevaturie 

iki 5 augitn.
Trisdeiimt metų toje takioje rietu)* 
Priėmimo 
Priimimo 
Valandos:

kambarys 506 dėl vynj. 
kambarys 6*8 dėl rnotene
Kasdien nuo 10 ryto ik; | 
vai. vakaro Nedalioj ou- 
10 vai. ryto iki 1 vai ** 
ną. Panedėlyj, sarčrk^r » 
gobėtoje nuo 10 vai. rjn> 
Iki R vai. vakare

NeįiftiHnčija. 
3<:r patynuiua 
daktarus, kuria 

mas faktas Hgy- 
riLrba laboratori
jose, egzaminu©- 
<lymo visokių ligų 
jant kraują ir iš
tiriant per mik
roskopą, prašali
nant visua klini
kos aimptomiu. 
Nei ‘ 
gUH 
nuo 
bet 
nio 
dymo nei 
neturi sirgti. Jei 
nesate 
uii vien tik yra 
todėl, kad apleido 
te gydymą, arba 
buvote gydoma* 
nepatyrusių gy
dytojų, arba gy
dymas buvo labai 
trumpas. Neda- 
leiskite, kad liga 
ilgai butų jus® 
kraujuje — iiva- 

lykite j j: ateikite pas mane, padarysiu 
viską kas yra galima, kad tik jums su
grąžinti sveikatą. Gal tiktai esate per 
pusę išgydytas ir gyvenate nuolatinėje 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. Ne 
atidėliokit. Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury naikindama kūno narvelius, 
smagenų, nervų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, ir kitus kūno organus. Bukite at
sargus ir dabokite gamtos patvarkymus. 
Atminkite, kad sveikata yra jūsų bran
giausias turtas, jūsų kapitalas •— nedaro 
skirtumo kiek jt)s sugaišite laiko arba 
pinigų užlaikymui sveikatos, nea tu 
jurns labiau apsimokės, negu kas nors ki
tas. Beveik visi atsitikimai kataro, Reu
matizmo, Neuritis, - Bronchitia, Astma, 
MažakraujUtČs, Skaudulių, Egzemos, Pso- 
rąisis, Slinkimo plaukų, ' Puididinusių 
gružolų, Skrupulų ir t.t. yra pasekmė 
neifivalyto ir užsikrėtusio kraujo, kuri 
galima greitai išvalyti bu pagelba gy
dymo.

Apsisaugok it daktarų Ir atudentų, ku
rie slepiasi garsiai skambančiomis klini- 

. komis, institutų arba laboratorijų; jūsų 
sveikata yra brangesnė, kad ją atiduoti 
nepatyrusiems daktarams. Pas mane gau
site gerą ir teisingą gydymą; prisidėki
te prie eilių užganėdintų ir, Unksmių 
pacijentų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisą. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Rerum, Ciepinj, Bakterini, Antį- 
toksini, taipgi specialius intravenous gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originales Europižkaa gyduoles “606” 
Ir "914”.

AS noriu pasikalbėti su kiekvienu ken
čiančiu vyru, kurie serga nuo užsisent- 
jusių ligų. Nervų, Kraujo, Oodoe, Pūslės, 
Jftėjimo žarnos, taipgi slaptų ligų. Mano 
35 metų pasekmingo gydymo, aA atgavau 
sveikatą dėl daugelio nusiminusių ir nu
stojusių vilties vyrų.

Nežudyk daugiau laiko nei pinigų ne
žinomiems daktarams, ateikite ir dasižl- 
nokiie tiesos apie savo nesveikatą. Egza
minuoju su pageltu X-Kay ir mikros
kopo- o kada yra reikalas de) galutino 
ižtyrimo ligos ir užtikrinimo gero gydy
mo-taipgi egzaminuoju kraują, llapumą, 
ir t.t.

Patarimas dykai ir nilalkoma slapty
bėje.

Mes kalbame lietuviikal.

Valandos nuo 9 ryto iki 5:80 po pie
tų, kasdien. Utarninke, Seredoj ir Suba
toj vakarais iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet.

Dr. W. R. Register
109 N. Dearbom St., Chicago, III.

. (Tinkite elevat«r| iki J2 aogito)

K.

vienas žmo- 
nėra liuoaas 
užsikrėtimų, 

prie dabartį- 
žinojimo gy. 

vienas

109 N. Dearbora 
Street. 

Kiekvieno sergančio 
žmogaus draugas. 

Mano geriausias pa
tyrimai. “Nei vieno 
dolerio nereikia mo. 
kėtj, kol nebus pa
sekmių.”

Gyduolės išskiria
mos.

išgydyti,

* i •" i11 :,>'w? *t1
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