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L enKią tarnai Lietuvos armijos priešaky
Ival^MMMeAMbatMMMMaOaHMaai /

Žukauskas, Daukantas, Ple 
chavičius-lenku legioninku

Smurtininkų perver 
smo Lietuvoje su

kaktuvės

grupėje
Latvijos ir Lietuvos spau

da įdėjo fotografiją

šiandie sukanka lygiai metai 
nuo įsiviešpatavimo smurto ir 
neteisėtumų valdžios Lietuvoje.

1926 metais, naktį iš gruo
džio 16 į 17, fašistinių karinin
kų šaika, su Plechavičium, 
Skorupskiu ir Petraičiu prieša
ky, smurtu nuvertė demokra
tinę Lietuvos valdžią ir įsteigė 
kariškių diktatūrą, priekin 
“t: utos vadu” iškišę ponios 
Smetonienės vyrą Antaną ir 
šiejo satelitą Voldemarą.

Plechavičius jau esąs pabėgęs
Seimas buvp išvaikytas. Dar

bininkų sąjungos, pažangiosios 
kultūrinės organizacijos likvi
duotos. Karo teismai ir sušau
dymai buvo dienos tvarkoj. 
Kalėjimai ir koncentracijos 
punktai prikimšti politinių, 
šimtai buvo priversti bėgti Į 
užsienius.

Ištisus metus nepriklausomo
ji Lietuva kentėjo režimą, ko
kio ji nebuvo ragavus nė kru-1 
viniausiais carizmo laikais. i

“Naujienų” korespondentas rašo lapkričio 27 d. iš
Estijos:

“Vienas dalykas mus be galo suįdomino, ką mes 
šiandie Estijoj matėme. Tai latvių laikrašty ‘Jaunakas 
Žinąs’ įdėta fotografija, kur yra nusifotografavę lenkų 
legioninku vadai. Ir tarpe jų, vidury, sėdi PLECHAVI
ČIUS, o antroj eilėj TEOD. DAUKANTAS!!!

“Tai dabartiniai Lietuvos valdytojai ir žymus ‘tau
tininkai’, kaip rašo ‘Jaunakas Žinąs’. Tas pats paveiks
las kelios dienos prieš buvo įdėtas ir į ‘Lietuvos Žinias’, i* 8mUĮto nebepakęs.

Galime būtį tikri, kad ilgiau

tik be parašo, kad cenzorius nepastebėtų. Tikrai cenzo
rius nepastebėjo, bet beveik galima būti tikram, kad 
dabar jis iš savo vietos jau išguitas.”

FOTOGRAFIJA “ LIETUVOS ŽINIOSE”
“Naujienų” ką tik gautame iš Kauno “Lietuvos Ži

nių” lapkričio 23 dienos leidiny (No. 265 [2584]) ran
dame iš tikro įdėtą 36 lenkų karininkų fotografiją, ir 
tų karininkų tarpe stovi GEN. ŽUKAUSKAS, PULK. 
DAUKANTAS IR PLECHAVIČIUS. Viršum paveiks
lėlio, “Lietuvos Žinių” redakcijos yra padėtas antrašas: 
“Lietuvos priešai,” o apačioje parašas: “Lenkų legionin- 
kų grupė Belvedery. Lenkijos kariuomenės branduolys,! 
imperialistinių jos siekinių šaltinis, iš kurio kilo, iška
sęs tarp Lietuvos ir Ivenldjos bedugnę, Želigovskio 
smurtas.”

PLECHAVIČIUS JAU ES£S PABeGĘS
Nuo savo korespondento iš Kauno so.-bostoniškė 

“Sandara“ gavo šitokią žinią:
“Kaune 25. XI. buvo pilna įvairiausių gandų. Visa 

padėtis labai įtempta. Visi pilnai kalba, kad demaskuo- 
tasai Rygos kongreso išdavoje Plechavičius jau pabė
gęs. ‘Lietuvos žiniose’ 23. XI. tilpo fotografija lenkų 
legioninku grupės, kur stovi: PLECHAVIČIUI, DAU
KANTAS IR GLOVACKIS. Fotografijos iš cenzūros 
pusės praleidimas skaitomas visų tų agentų pasmerki
mu. I

“Faktiškai jau valdo Merkys. Voldemaras turbut 
greitai taipgi bėgs iš Lietuvos. Voldemarą aplankė Šve
dijos, Suomijos, Danijos ir kitų valstybių atstovai ir 
nurodė, kad juo greičiau atstatyti teisėta padėtis, nes 
priešingai neteks Lietuva nepriklausomybės.”

IJetuvos satrapėliai, švęsda
mi šiandie metines savo smur
to žygio sukaktuves, tikrai ne 
“valioja”, ne džiūgauja ir tau
rių “sveikaton” nedaužo. Jie 
dreba dėl savo kailio, ir ne 
veltui. Nes tikrai tai yra pir
mutinės jų viešpatavimo sukak
tuvės ir — paskutinės.

Lietuvai smurtininkų 
pakako ir šposininkus ji 
rengiasi kišti Į maiši).

Lietuva nusiminus 
dėl pralaimėjimo 
bylos su Lenkais

J, Valst. senatorių 
papirkimo byla

Darbo ir kapitalo 
kova Vokietijoje

Chicago, narys 
pasidir-

šposų 
dabar

[Pacific tuftl Atlantic Photo]

Donai Brummel, 14 m., 4312 
Berkley Avė 
Hyde Park A.M.C.A
bo šį popiermį lakūną (kitę), 
pririšo laiškutį ir paleido la
kūną iš Chicagos.
Už keliu dienų ji gavo laiškelį, 
kad jo lakūnas nusileido far- 
moj ties Algoma, Wisconsino 
valstijoj.

Kinų korėjiečių ja
ponų keblumai

Japonija rengiasi siųsti kariuo
menę į Mandžuriją korėjiečių 
sodyboms ginti

Masiniai komunistų 
areštai Hankove

Fašizmas Italijoj ne 
bijąs priešų'

TOKIO, Japonija, gruod. 16. 
— Karo ir užsienio reikalų de
partamentai taraujasi dėl pla
nų Mandžurijoj gyvenantiems 
korėjiečiams apsaugoti nuo ki
niečių puolimų. Ruošiami pro
testai Pekinui ir Mukdenui.

Tuo tarpu korėjiečių minios 
nepaliauja užpuldinėjusios gy
venančių Korėjoje kiniečių, 
keršydamos už puolimus korė
jiečių Mandžurijoj.

Japonų karo departamentas 
pasirengęs pasiųsti 
nę antron Jalu upės 
dėlėms korėjiečių 
Mandžurijoj ginti.

Pranešimas iš Mukdeno sa
ko, kad Ji Džukengas organi
zuojąs Mandžurijoj revoliuciją 
prieš maršalą čang Tsoliną ir 
tam reikalui gaunąs pinigų iš 
“krikščionių” generolo Feng 
Juhsiano.

kariuome- 
pusėn di- 
sodyboms

Kinų nacionalistų vyriausybė 
padarė kratą sovietų konsu
late ir visus suėmė

Tiek jis Įsitvirtinęs, sako Mus- 
solini, kad galįs jau būti dos
nus priešams

Voldemaro, kaip diktatoriaus, 
dienos suskaitytos; prieš jį 
nusistačius ir kariuomenė, 
kuria jis iki šiol laikėsi

Tardomoji komisija ims 
ti Hearsto paskelbtų 
kos dokumentų vertę

tyrinė-
Meksi-

gruod. (

Valdžia baugina paėmimu Įmo
nių savon kontrolėm jei me*

• talurgininkai nepriims arbi
trą t ori aus sprendimo

HANKOVAS, Kinai, -gruod. 
16. — Kinų nacionalistų vy
riausybė šiandie čia padarė 
kratą sovietų Rusijos konsula-

Visi konsulato žmonės, ru
sai ir kiniečiai, buvo suimti.

Po to poiicija darė visame 
mieste kratas, areštuodama vi- 
5.11S komunistus ir tuos, kurie 
buvo jtariami kaip komunistai. 

Tie, kurie galėjo įrodyti, kad 
jie yra nuolatiniai Hankovo 
gjventojai ir nieko bendra su 
komunistais neturi, buvo pa
leisti. ' ’ i . . ’

ROMA, Italija, gruod. 16. — 
Diktatorius Mussolini, kalbė
damas ministeriu taryboje Ita
lijos vidaus ir užsienio politikos 
klausimais pasakė, kad per pen
kerius metus savo gyvenimo fa
šizmas ęsąs taip įsitvirtinęs, 
jogei jokios priešų pastangos 
jam esą nebebaisios. Todėl jis 
dabar R-aljs parodyti dosnumą 
ir savo priešams. Iš 600 politi

nių kalinių, ištremtų į salas 
Tarpžeminė&e jūrėse, per kelias 
dienas busią paleista 
paskui ir daugiau.

Sovietų pramoninkai 
. paleisti iš Ellis salos

250, o

NEW YOBKAS, gruod. 16.—• 
Dvylika sovietų Rusijos pramo
ninkų, atvykusių į Jungtines 
Valstybes “pirkti už milionus 
dolerių įvairių mašinų,” kurie 
buvo sulaikyti imigrantų Ellis 
Island saloj dėl inkvizicijos, ta
po jau išleisti. Kiekvienas jų 
tui-Sjo užsistatyti po 500 dole- 

riŲ kaucijos, kad Jungtinėse 
Valstybėse nepasiliks ilgiau kaip 
šešis mėnesius. Kaucijas jiems 
parūpino sovietų “Amtorg” pre
kybos korporacija New Yorkc,

17 pasažieriu sužeista 
traukinio kolizijoj

v
ST. PAUL, Minn., gruod. 16.

• Priemiestv čia susidūrė Chi
cago Great Wes,tern pasažieri- 
nis traukinys su vagonų skirs
tomąją lokomotyvą. Septynioli
ka pasažierių buvo sužeisti, vie
nas jų tur būt mirtinai. Trauki
nys ėjo iš Rochestero, Minn., į 
Twin Cities.

LINCOLN, Neb., gruod. 16. 
— Vienas negras, uždarytas 
iki gyvos galvos valstijos kalė
jime, puolė ir skaudžiai sužeidė 
du kalėjimo’sargu. Negras ser
gąs proto liga.

ATĖMĖ $11,000.

New Yorko Evening Post 
gautas gruodžio 13 pranešimas 
iš Kauno sako, kad kai iš Ge
ne vos parėjusios žinios apie 
Tautų Sąjungos Tarybos pada
rytą sprendimą dėl lietuvių 
lenkų ginčo, Lietuvoj įsiviešpa
tavęs nusiminimo ir rezignaci
jos upds.

Į Sąjungos Tarybos sprendi
mų žiūrima kaip j Lenkijos 
laimėjimą, o Lietuvos pralaimė
jimą. Opozicija nurodo, kad Vil
nius esąs Lietuvai beveik pra
rastas. Nežiūrint oficiozo “Lie
tuvos” tvirtinimų, kad Lietu-' 
va žymiai laimėjusi Genevoje, 
kiti lietuvių laikraščiai randa 
visai ką kita.

Visos lietuvių politinės parti
jos ir kariuomenė nepatenkin
tos ministeriu pirmininku Vol
demaru. Del atsižadėjimo Vil
niaus, jo, kaip diktatoriaus, 
Įtaka susmuko. Laukiama, kad 
prieš jį sukils bendrai ir kariš
kiai ir politikos žmonės. Volde
marui primenama, kad jis da
vęs žodį nepaliauti karo sto
vio su Lenkija, jei kartu nebus 
išspręstas ir Vilniaus klausi
mas.

Del pastarųjų įvykių ypač 
yra įtūžę krikščionys demo
kratai, ir planuoja naujos, koa
licinės valdžios sudarymą.

Ministeris pirmininkas Vol
demaras jau nebegali pasitikė
ti kariuomene, kuria jo valdžia 
iki šiol tik ir rėmėsi.

WASIHJNGTONAS,
16. — Senato specialinė komi-' 
sija, kuri tardo Hearsto laik-1 
naščių kaltinimus, kad senato
riai Borah, LaFollette, Norris 
ir Heflin turėję gauti iš Meksi
kos prezidento Calleso daugiau 
kaip milioną dolerių papirkimo 
pinigų, iki šiol savo tardymuo
se jokio galo nepriėjo. Atklau- 
sinėta daug liudininkų, teeinu 
visi parodymai buvo toki, kad 
kalinamieji senatoriai nieku 
budu nėra susitepę priėmimu 
papirkimų. Patys kaltinamieji 
griežtai užsigina. Bendrai ma
noma, kad Hearsto laikraščių 
paskelbti tariamai slapti Mek
sikos valdžios dokumentai, ku
riais Hearstas remia savo kal
tinimus, yra sufabrikuoti. Tar
domosios komisijos pirminin
kas, senatorius Reed, šiandie 
pasakė, kad komisija vesianti 
savo tyrinėjimus “iki pat tų 
dokumentų šaltinio dugno.”

4 užmušti, 3 sužeisti 
traukiniui užgavus au

tomobili
BRIGHTON, Oliio, gruod. 16 

— Keturi asmenys, jų’ tarpe 
trys vaikai, buvo užmušti pasa- 
žieriniam Union Pacific trau
kiniui užgavus netoli nuo čia 
automobilį. Trys kiti asmens 
buvo taip baisiai sužeisti, kad 
tur būt irgi nebeišliks gyvi.

Areštuoja Colorados an-

ST. LOULS, Mo., gruod. 16.— 
Trys ginkluoti vyrai puolė pie
no išvežioto]ų unijos ištaigų ir

^resutuia vuiurauus <in- i§8jne& $15,000 pinigais ir če- 
gliakasių streiko vadus į kinis. Pinigai buvo vakar uni-

DENVER, Colo., gruod. 1«.
Milicija puolė streikuojan

čių angliakasių mitingą Long- 
monte, šiaurinės Colorados ka
syklų srity, išvaikė mitinguo
jančius ir areštavo dešimt strei
kininkų vadų. Tarp areštuotų 
yra Frau k Palmer, buvęs Co
lorados Lahor Advocate redak
torius, ir James Allander, In
dus Iriai Workers of tbe World 
organizatorius.

jos narių sumokėti už metų ber- 
tainį.

Čiurlionies galerijos 
santykiai su užsie

nio mužėjais

PH1LADELPHIA, Pa., gruo-J 
džio 16. šeši ginkluoti ban
ditai puolė Mitchell Pierson 
kompanijos tarnautoją ir jį ly
dėjusi policininką ir atėmė iŠ 
jų $11,000, kuriuos jie nešė iš 
banko.

LOS ANGELES, Cal., gruod. 
16. — Praeitą naktį čia buvo 
jaustas per du kartu' stiprus 
žemes supurtymai. Ar žalos 
kur buvo padaryta, žinių nėra.

KAUNAS. — M. K. čiurlio- 
nies galerijos vadovybė yra už
mezgusi santykius su rusų, lat 
vių, estų ir baltgudžių muzie
jais. Galerija su kalbamų tau
tų muziejais mainosi leidiniais. 
Tokiu budu galerija yra gavu
si brangių meno leidinių.

pra-

gali 
tem- 

stiprokas,

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai 
našauja:

Daugumoj debesiuota; 
būt kiek sniego; nedidelė 
peraturos atmaina;
daugiausiai vakarų ir pietų va
karų vejas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 12* ir 19Q F.

šiandie saulė teką 7.12, lei
džiasi 4:20. Mėnuo teka 1:23 
ryto.

13toji tarptautinė Rau 
donojo Kryžiaus 

konferencija.
KAUNAS.

metų pavasarį šaukiama 13-j i 
Raudonųjų 
ja.

Lietuvos 
vu žadama 
musų atstovą Paryžiuj. Lietu
vos Raudonasis Kryžius dele
guoja d-rą R. Šliupą, Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus pirminin
ką.

Konferencijos darbų tvarkoj 
numatomas svarbus klausimas: 
suderinimas Raudonojo Kry
žiaus lygos Paryžiuj veikimo

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

A teinančiųjų

Kryžių konferenci-

vyriausybės atsto- 
paskirti p. Klimą,

nevoj veikimų,
Taip pat, bus svarstomi klau

simai surišti su Raudonųjų Kry
žių veikimu atskirose valsty
bėse. ’ : L' i' '71'^

ESSENAS, Vokietija, gruod. 
16. — Vokietijos vyriausybės 
paskirtas arbitratorius (trečių
jų teisėjas) ginčui tarp meta
lurgijos fabrikininkų ir kelių 
šimtų tūkstančių darbininkų iš
spręsti, pripažino darbininkams 
pusę jų reikalavimų ir atmetė 
90 nuoš. fabrikininkų reikala
vimu. £

Vyriausybė davė abiem šalim 
laiko iki ateinančio pirmadie
nio 6 valandos ryto priimti ar 
atmestų arbitrątoriaus sprendi
mą 
fabrikininkams, tiek darbinin
kams, kad jeigu jie sprendimą 
atmes, vyriausybė atmetimą ig
noruosianti ir išleisianti skubo- 
tą įstatymą, kuriuo einant fab
rikininkų įmonės busią naciona
lizuotos ir pačios valdžios ope
ruojamos.

Arbitratorius pareiškė, kad 
finansinę naštą, kuri galės pa
sidaryti įvedus aštuonių valan
dų darbo dieną, turėsią bendrai 
nukelti tiek fabrikininkai, tiek 
liirbininkaT-^*'

u ji davė suprasti tiek

Tokiu ginčo išsprendimu ne
patenki nti ne samdytojai, ne 
darbininkai, tečiau vyriausybė 
Ūkis, kad pagrumoj’mas paimti 
įmones valdžios koi trolen pri- 
versiąs abidvi šalis sprendimą 
priimti.

Arbitratorius išsprendė, kad 
ištuonių valandų darbas ir tri
ni pamainų sistema turi prasi
dėti nuo sausio 1 dienos, arba 
vėliausiai nuo balandžio mėne
sio 1 dienos tokiose įmonėse, 
kur reikia daryti didesnių te
chninių pakeitimų Darbininkai 
'uri gaut 2 nuoš. algos priedo 
valandai. Bet kadangi jie dirbs 
astuonias valandas vietoj de
šimties valandų dienoj, tai jų 
algos, nežiūrint 2 nuoš. priedo, 
bus menkesnės. Tai spragai iš 
dalies užkišti, arbitratorius iš
sprendė, kad darbininkai turi 
gauti dar priedo mokesnio, bū
tent, 50 ar 60 nuoš. skirtumo 
tarp 8 ir 10 valandų darbo al
gos.

yra trys ii daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausių patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas teina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paltą ii kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia- 
r mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal

jei adresantas nebūtų surastas.
Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 

kainuos jums tiktai 60 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Hateted St 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St, Chicago, 11L

i
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Gonorėja Sergančio 
Gydymas

Rašo Dr. Margeris

pas

tam 
už- 
ga-

Gonorėja sergančio gydymas 
turi būt labai rūpestingas ir 
tikslus. Kas gydymo darbų rtik 
akipločiu bei apgraibomis čia 
tediiba, tas gana dažnai ligų 
tik giliau nustumia ir daug 
sunkiau išgydoma padaro.
Gydymas tuoj po ligos ženklų 

pasirodymo

Jeigu ligonis ateina
gydytojų vos tik ligos ženk
lams pasirodžius, sakysime, ne 
vėliau kaip j 21 valandas nuo 
pirmutinių simptomų, tai gali
ma pasinaudoti ir taip vadina
mu greituoju (abortyviu) gy
dymu. šitoksai gydymas kartais 
itin gerų davinių duoda, bet 
kartais, reikia tiesa sakyti, da 
blogiau padaro. Todėl, pirma 
greitąjį gydymą pavartojus, 
reikia žiūrėti, kad ligonio šlapi
nimosi kanalėlio tik pry šakinė 
dalis butų įdegus ir kad nuo 
pirmųjų ligos ženklų pasirody
mo nebūtų praėję viršaus 21 
valandų.

Bene tik dažniausiai varto
jama taip vadinamas Balling- 
er’ro greitasai gydymas. O tai, 
žinoma, reiškia, kad prileidžia
ma šlapinimosi kanalėlį 
tikrais vaistais ir paskui jį 
lipdoma, kad va tie vaistai 
lėtų ten išbūti nors kokias
tunas arba kadir šešias valan
das. Ltes’as Ballinger’io me
todų biskį lyg ir pakeitė (mo
difikavo), geriau sakant, patai
sa. Jis kanalėlį pirmiausiai ge
rai išplauja, o tik paskui vais
tais prileidžia ir saugiai užlip- 
do.

Gana dažnai betgi vartoja
ma ir taip vadinamas masyvia 
(apstus) išplovimas. Tai gana 
apsčiai išplaujama tam tikrais 
vaistais kanalėlis kokius tris 
karius pirmą dienų, du kartu 
antra ir trečių dienų. Po kiek
vienam išplovimui, žinoma, įlei
džiama ir tam tikrų vaistų, ku
riuos ligonis bent penkias mi
nutes kanalėlyje palaiko ir pas
kui kokias tris ar keturias va
landas nesišlapina. (Lees).

Jeigu tik viskas gerai eina, 
tai paprastai i kokias tris arba 
šešias dienas ligonis pilnai pa
sveiksta. Zenzes’ui iš 122 ligo
nių GI į kelias dienas pasvei
ko. Tai aišku, kad ne visiems 
greitas gydymas pagelbsti, bet 
jeigu pagelbsti nors pusei, tai 
vis lik verta juo pasinaudoti.
Dažniausiai vartojami gydymo 

budai.
Jau kai greitajam gydymui 

ligonis netinka arba kadir tin
ka, L: t išgydyti nepavyksta, 
tai tada reikia griebtis daž
niausiai vartojamų gydymo bū
dų. O tais dažniausiai var
tojamais gydymo budais yra 
išvidinis gydymas ir išorinis 
gydymas. Pavyzdžiui, duodame 
kokių nors gyduolių ligoniui 
Kerti arba šiaip kaip nors į vi
durius imti; tai ir bus išvidi
nis gydymas, kitaip sakant, a- 
bclnas gydymas. Bet jeigu de
dame gyduoles tiktai ant suge
dusios vietos, pav., įleidžiame 
j šlapinimosi kanalėlį, tada, ži
noma, yra išlaukinis gydymas

arba vietos gydymas.
Tokių gyduolių, kurias gono

rėja sergantis į vidurius imtų 
ir pasveiktų, šiaip ar taip, mok
slas dar nežino. Taigi išvidinis 
gydymas yra daugiausiai tik 
pagHbinis vietos gydymui. Pa
imti per burnų vaistai, gauna 
pasiskleisti kraujyje, paskui 
šlapime, ir tokiu budu jie pa
dam šlapimą tokiu, kad jame 
negauna bakterijos veistis, tai 
viena, o antra, šitas vaistų mo
difikuotas šlapimas neerzina 
šlapinimosi kanalėlio, taigi ka
nalėlis gauna gyti. Tai ir visa 
nauda iš vaistų, kuinuos tenka 
gonorėjos ligoniui į vidurius 
imti. , ,

Daug daugiau gonorėjos li
gonis naudos gauna iš gyduo
lių, kurias tiesiog į šlapinimosi 
kanalėlį įleidžiame. Šitos gy
duolės, kaip šiandie jau yra 
jos mokslo sutaisytos, kanalė
lio audinių (teerziną. ir negadi
na, vis dėlto gonokokus gana 
smarkiai naikina. Tik šitos gy
duolės neturi būti perstiprios, i 
nes tada jau ir jos audinius ga- ■ 
dina. Ir ligoniui reikia tary
tum primygtinai įsakyti, kad 
jis perdaug jų antsyk neįsileis
tų, nes labai lengvai galima 
gonokokų giliau nustumti ir 
užpakalinės šlapinimosi kana-' 
lėlio dalies įdegimų padaryti.' 
Be to, tarsi tokia jau bakterijų 
prigimtis, kad jos prie vienų ; 
gyduolių lyg ir pripranta ir pas
kui jau jų nebebijo. Taigi yra 
gera gyduoles kas dešimt dienų 
pamainyti. I

Vakeinoterapija kartais itin 
gerų rezultatų duoda. Užtat 
ir verta ja pasinaudoti. Bet ką 
gi reiškia vakeinoterapija? ■ 
Vakcinomis (čiepais arba skie
pais) paprastai suprantame a- ; 
tatinkamai sutaisytas baktęri-! 
jas, kurias galima ligoniui pa-, 
odėn trėkšti. Žinoma, galima, 
jas ir kitaip j ligonio kūnų 
perduoti, bet tai čia nėra reika
lo apie tai daug 
vakcinos, pasak 
kursai bene tik

ras medžiagas, kurios paaksti- 
na audinius pagaminti kaip tik 
tokias medžiagas, katros galė
tų gonokokus pulti ir naikinti. 
O jeigu jau jos stačiai ir ne
gali gonokokų sunaikinti, tai 
bent juos tiek paveikia, kad 
l>otani jau baltieji kraujo ru
tuliukai lengvai su jais apsidir
ba, vadinasi, juos sunaikina.

Ar gera pačiam gydytis? *

Daug yra žmonių, kurie ban 
do kadir patys visokių ligų 
išsigydyti. Jeigu tik iš tikrų
jų jie galėtų išsigydyti, tai ko 
daugiau ir tereikėtų. Juk ne 
pas gydytoją eiti, nė pagalios 
pinigus mokėti. Bet koktu ir 
sakyti, kad 99 iš šimto, ką pa
tys gydosi, ne tik kad neišsi
gydo, lx‘t dartės ligų toliau nu
varo, užsendina ir paskui jau 
baisiai sunkiai išgydoma pada
ro. Tada, žinoma, eina pas 
daktarų per gana ilgų laikų, 
taigi ir pinigų jau gana daug 
išleidžia. Nekurie, kaip jau 
baisiai i’.^ai gydosi, tai dažniau
siai ir neurastenijų (nervų ir

proto nusilpnėjimas) gauna, 
na, p jau tada tai gydosi ir gy
dosi iki į grabą nenueina! Tai
gi, nė vienas nesigailės, kursai 
su tokia liga, kaip gonorėja, 
kuogreičiausiai imis daktarą nu
eis ir pilnai atsiduos* jo gydy
mui.

Reikia vengti šundaktarių.
Blogesnį žmogų už šundakta

rį gal būt ir ieškodamas nesu
rastum. Taigi ir nesunku Įsi
vaizduoti, kaip baisiai nuken
čia tie ligoniai, kurie eina pas 
šundaktarius sveikatos ieškoti. 
Blogiausia, kada jie eina tenais 
lyties ligų išsigydyti. Tiesų at
virai sakant, beveik nė vienas 
neišsigydo, o tiktai ligą bjau
resne padaro, na, ir pinigus 
visai bereikalingai išleidžia, pa
galios ir neurasteniją gauna, o 
jau tada šitas gyvenimas iš tik
rųjų jiems nevertu įgyventi pa
sidaro. Nč vienas nesigailės, 
kuris su'visokiomis ligomis pas 
tikrų ir sąžininga gydytoją nu
eis, bet juolabiausia su lyties 
ligomis.

Geriausia vieta dėl 
Dovanų 

čia yra didelis pasirinkimas 
Kalėdoms Dovanų, kaip tai, dei
mantų, auksinių laikrodėlių ir 
visokių muzikos instrumentų. 
Ateikite ir persitikrinkite mu
su teisingą pasiūlymą.

Sąvininkas Chas. Gurin.

BRIGHTON MUSIC AND
4216 Archer Avė.

Kalėdoms

kalbėti. O 
Dr. VVright, 

daugiausiai yra

Visų pirmiau- 
išsileidžia, pas-

va-
medžiagas, ku

>iai bakterijos
kui-gi išduoda tam tikras med
žiagas, kurios paakstina svei
kus audinius pagaminti bakte- 
notropiškas substancijas, 
linas, tokias
ios ir gali ar tai Ii sioginiu ar 
ai netiesioginiu budu prisidė- 
i prie sunaikinimo tokių pat 

bakterijų. Pavyzdžiui, ileidžiam 
i paodę gonorėjos ligoniui iš 
gonokokų padarytos vakcinos. 
Pirmiausiai gonokokai jo kūne 
išsileidžia ir išdu<xla tam tik-

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam Iviesaa ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus ii 
mainom naujas Ii aru 
pas j senas; duodami 
ant lengvo iimokiji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
P kone Canal 2191

COOK CO 
CHICAOO

NAUDINGAS PATARIMAS PUBLIKAI
Visi sako ir žino, kad su pirkimu, pardavimu, pinigų skolinimu, 
notariališkų raštų padarymu, pinigų ir laivakorčių siuntimu VI
SADOS yra patartina kreiptis pas

809 W. 35th St. (Halsted & 35 Sts.)
Tclcphoncs: Blvd. 0611 arba 0774

Čia gausit g iii patarnavimą atsakančiu žmonių ir žinovų savo 
srityje. Jums butų labai naudinga pradėti vesti savo reikalus su 
šia ištaiga

Jų kainos yra žemos dėlto, kad jų biznis yra didelis.
TIK TURĖK LOTA, O JIE PA BUDA VOS JUMS NAMĄ BE JOKIO 

DAMOKfiJfMO. NAUDOKITCS PROGA!
______________________________________. - . • _________________ V ... J

CHICAGOS 
ŽINIOS

Nauji arbitratoriai pradėjo 
pasitarimus sutaikyti ginčų 
tarp gatve karių darbininkų ir 
kompanijos. Darbininkus atsto
vauja aldermanas Nelson, ’Chi- 
cagos darbo Federacijos vice- 
prez., o. kompanijų G. A. Ri- 
chardson. Jeigu jiedu nesusi- 
taikys, bešalis sprendėjas 
paskirtas. , „ >

btis

. . i t
Pagarsėjęs Cicero pilietis bu

vo apleidęs trumpam laikui tų 
miestų ir išvažiavęs Kaliforni- 
jbn. Jo len nepriėmė. Jis su
grįžo j, Joliet. Bet vos spėjo iš
eiti iš traukinio, ir vietos poli
cija jĮ suėmė ir nugabeno šal- 
tojon.

KALĖDŲ DOVANOS
Pirkit pas Alex Junievicz

DIAMONDS
Wrist watclies, žiedai, kolonikų, lenciūgų, špilkų auksinių, 

> t
perlų, šaukštų setų, rašomų plunksnų, sieninių laikrodžių, 

dėl vyno bačkučių. Parduodam pigiausia kaina Chicagoje.

ALEX R. JUNIEVICZ
. 3317 South Halsted St., Chicago, III.

M| Tel. Boulevard 2183

DIDŽIOS VERTES KALĖDŲ DOVANAS RASITE PAS 
JOS. F. BIDHlhA KRAUTUVĖJE 

Kainos sumažintos 25 iki 45 procentų
iv

laikrodžiai, deimantų žiedai ir muzikališki in
strumentai. Kaip nori pirkti kam nors dovaną, 
tai ateik pas mus, o čia rasite dideli pasirinki
mą gražiausių ir moderniškiausių dovanų.

MARYAN L AST JEWELRY

DOVANOS KALĖDOMS

4618 So. Ashland Avė.

...... ..r.iĮĮ/———
_____ .

Patogumas 
ir Sveikata

Labiausiai pageidaujamas dalykas dėl patogumų yra šilu
ma . Tie kurie neturi apšildomų namų, jau dabąr yra pa
jutę šaltį ir jau baimė ima pamislijus apie šalia* žiemų ir 
tik turint viena pečių kuris gali apšildyti tik vienų kam
barį Jus taipgi žinote faktų, kad jūsų moteris turi 
viedrukais anglis net keletu sykių į dienų. Bet pagal 
planų jus irgi galite turėti patogumų. Dar yra tam

ŠTAI YRA MUSŲ PLANAS

nešti 
musų 
laiko.

•a Patelefonuokit arba parašykit
I atvirutę, musų atstovas inži-L nierius atsilankys pas jus. Ir

^as iums n*eko nekąinuos. J 
I dvidešimt keturias valandas .jus
I gausite apskaitliavim| dėl jūsų

namų apšildymo, kad jus gy- 
BPIfl flTf venLumet patogiau ii! sveikiau.

loiĮy// įŽsŽi ^ŽP***?C jūsų namas yra mažesnis
negu devynių kambarių, tai 

mes garantuojame, kad galime įvesti namų apšildymą į 
tris ar mažiau dienų.

Suteik savo šeimynųi tikrų, patogumų
Neatidėliokite ilgiau. Suteikit savo šeimynai patogumų 
įvedant į savo namų apšildymo reikmenis, kurie suteiks 
jiems patogumų ir apsaugos sveikata.

Tiktai $25 įmokėti
»

Jus galit įsivesti į savo namus apšildymų specialėmis sųly- 
gom: ; tik $25 įmokėti, o kitus mažais mėnesiniais išmo- 
ėjimais. , .

Mes turime pilnų pasirinkimą plumbingo reikmenų 
ir fikčerių

Ald;.”u vakarais iki 8 vai. Nedeliomis iki 1 po pietų.

Sol Eitis & Sons
INCORPORATED

2H8-20-22 S. State St. 460S-08 W. 22 St.
Tel. Victory 2454 Tel. Lawndale 2454

” ,f 2455

n / ' , , . * „ . j • 4^* >1.
r*-' uL' i. . • • :

Gulbransen Pianai gerai tinka Kalėdų Dovanoms 
Kainos nuo $295, $450 ir $600

Stork Grojiklis Pianas — Vertės $600 ...... už $225
H. C. Bay Grojiklis Pianas — $550 .......   už $190
Rimbai! Grojiklis Pianas — Vertės $700 .... už $290 
Kimball upright Pianas už .....
Bernard Reproducer Pianas už 
Jessie French Grojiklis už ....

. $90 
$160

GERIAUSI MUZIKOS INSTRUMENTAI IR RADIOS
Brunswick — Howard — Senora — Columbia —- R. C. A., Atwater Kent, 

HFreshman Crosley — parsiduoda už žemiausią kainą Chicagoje .

Šitą gražų
Electric (£1 A"7
Setą už * ** <

—I Auksiniai žiedai, Laikrodėliai, 
Deimantai, didelis pasirinki- 

| mas, kainos sumažintos iki 50 
s procentų.

Parduodame ir ant išmokėjimo. 
Kiekvienam atsilankiusiam Ka

lendorius dykai

Šitas yra Atwater 
Kent setas, su vis- 
kuo už $129

Jos 0 <■ Budrik
i INC. V
T 3417-21 So. Halsted St., Chicago, Illinois l
s Telefonas Boulevard 4705 i ?

t f*
w, ww.____ ______ ___ . _ . _ _ _ _ •

._____________________ :______
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KORESPONDENCIJOS
kaip šitas tavorščius plepėjo, 
kad kalbėtojas yra durnius, Ru
sijos nematęs, negalėjas ant jo 
labai “gero užklausimo’’ atsa
kyti ir 1.1. žinoma, sli pana-

tenai tikrai gyvenimą patirsi- laiko praslinko, bet dar ir din 
te, ir jeigu jums jis patiks, tai bar visame bolševikiškos kara- 
tik tada ir šeimynas galite pan- lystės aparate trūksta tinkamu 
sikviesti. Man tikslas yra, sa-! žmonių. Net jų nei pasigamin- 
ko jis, prasergėti, kad jums tas'ti namie negali, o siunčia ga-

=ą

Springfield, III
/A. 275 kp. susirinkimas.
A. Kupreišio prakalbos. »
Gruodžio 11 dieną įvyko 

S LA. 275 kp. susirinkimas, Pil
domosios Tarybos nominacijos 
ir kuopos valdybos rinkimai. Į 
Pild. Tarybą ant pirmininko:

St. Gegužis gavo balsų 
Salaveičikas
Ant pirm, pagelb:
V. Kamarauskas
J. Neviackas

šiais
ta, nes tok i s net nei to nežino, 
kad jis niekė nežino. Gali sa
kyt kaip tik nori, jis vis tiek 
neklausys ir tokio nepertikrin
si. Tokiems gaivalams ir kal
bėtojas pasakė: Jeigu jus ne
tikite ką aš esu matęs ir paty
ręs, tai važiuokite patys j ten, 
ką čia bekeliate draugijose vi- 

O pamatysite 
persitikrinsite.

žmonėmis ginčytis never-

M. Bacevičia
Ant sekretoriaus:
P. Jurgeliutė
JeškeviČiutė
M. Bacevičia
Ant iždininko:
T. Paukštis

J. Raginskas 
Ant iždo globėjų:

J. Bučinskas
.L Danielius
.L Gerdauskas
Taunis
T. Paukštis
.J usius
Ant daktaro kvotėjo:
Dr. Klimas
Dr. Vitkus
Dr. Biežis
Balsavimai buvo atlikta 

singai ir tvarkingai. Narių 
sirinkime dalyvavo 46. 
vime dalyvavo
nuo balsavimo 3 nariai.

te!- 
su- 

Balsa-
Susilaikė

Kuopos valdyba
Kuopos viršininkais dėl se

kančių 1928 metų išrinkta šie: 
pirmininku Vincas Černaus- 
kas. pirm, pagelb.— Veronika 
Stimbirienė, finansų sekreto
rium Petras Pečiokas, proto- 
kolų sekr.—Jonas Raulinaitis,! j*»m° miHonai dar nežino^, 
iždininku—Stasys Janarauskas. I 
iždo globėjais— Vladas Feif- 
eris, Simas Lapinskas ir Vin
cus kuisis. Organizatoriais: 
Veronika Stimbirienė, Antanas 
Dedynas ir jaunuolių organiza
torė France Raulinaitiene.1 vo”’drauį<x 
Reiškia, išrinkome net 3 orga
nizatorius.

rinkimui, atsibuvo toje pačioje 
salėj A. Kupreišio prakalbos, 
žmonių prisirinko pilna svetai
nė, kad net nei sėdynių neuž
teko, tai stati stovėjo ir su di
džiausia atida prakalbų klau
sėsi. Kalbėtojas labai gyvai ir 
praktiškai nupasakojo savo į- 
spudžius, ką jis matė ir patyrė 
bebūdamas per pusantrų metų
sovietų Rusijoje. Tavorščiai sur ermydelius. 
labai raukėsi girdėdami pasako-, ir geriausia 
jaut, kad jų mieliausia Rusija, Į Ypač važiuokite senberniai, nes 
vietoje rojaus, turi tikrą pra- ten yra gera proga ir greit ap
darų. | s i vest i— moterų ir mergų yra

Įvardino visas komunas, mie-(ten į valės. Tik važiuodami, 
i stus ir sodžius, kur jis tik at- girdi, nesiveškite . sykiu savo 
silankė. Apsakė koksai komu- šeimynų, kad neprisieitų ne ka
nose gyvenimas. Kaip kamie- me nekaltiems kūdikiams ken- 

j čiai, darbininkai ir valdininkai tėti, arba ir pražūti. Kaip jus 
komisarai gyvena ir rėdosi.1 
Darbininkai uždirba į mėnesį 
nuo 30 iki 70 rublių, o komisa
rai ir visokį jų šnipai gauna 
algas nuo 90 iki 300 rublių. Ap
sakė kiek kainuoja maįstas, 
drabužiai, kambariai gyventi ir 
1.1. Viską suminėti ką jis kal
bėjo užimtų perdaug vietos, o 
tai jau buvo ir “Naujienose” 
aprašyta. Pabaigus jam kal
bėti, nekurie tavorščiai uždavi
nėjo klausimus. Vienas tūlas 
čivinskas, atsistojo ir pradėjo 
verkti: “Ar tai, draugas, jau 
reiškia, dabar komunos partija 
negyvuoja?” Bet prakalbų ve
dėjas Jonas Raulinaitis jam pa- 
tėmijo, kad komunos partijos 
nėra buvę, todėl ji ir gyvuoti 
negali. Gal, sako, tu norėjai 
klausti apie komunistų parti
ją. Ji gyvuoja, ar ne? Ant ry
tojaus man pačiam teko girdėti

Imk T. A. D. dėl pra- 
šalinimo šalčio

Kas yra tas T. A. D.?
T. A. D. yra liuosuojantis, valan

tis ir taisantis vidurius vaistas.
T. A. D', tūkstančiai žmonių varto-

T. A. D. dirba kaip inžinas. Kada ’ 
inžinas yra čystas, mašina eina.

T. A. D. išvalo, .vienu žodžiu, vi
nim blogumus iš Žmogaus vidurių ir 
kraujo. I

T. A. D. padaro iš seno ir ilgai ’ 
sirgusio žmogaus visai sveiką ir, 
naują žmogų. j

| Paimk T. A. D. šiandie, ir aš ti- 
I kiu, kad patarsi ir dėl geriausio sa-
| Visu svarbiu klausimu kreipkitės 
i pėtnyčiomis nuo 7 iki 9 vakaro, pas;

T Z* TZ A rrfA0TZ\7"

Tik važiuodami.

pats neprisieitų nukentėti, ką 
aš ir kiti lengvatikiai jau ant 
savo kailio patyrėm.

J klausimus kalbėtojas tinka
mai atsakinėjo. Taipgi skaitė 
laišką rusiška kalbu rašytų, 
kad tavorščiai Mažeikai iš Cle- 
velendo irgi apleidžia sovietų 
rojų . ir gryšta į kapitalistinę 
šalį. Taipgi parodė, kad jis 
turi sovietų prašportą ir kitus 
visokius dokumentus, parodan
čiu savo buvimą rojuje. Dar 
priminsiu, kad tavorščiams la
bai netiko kaip kalbėtojas pa-į 
sakė, kad komunistai išžudė 
daug nekaltų mokytų žmonių, 
bet jų smagenis negalėjo į sa-

besnius studentus j užrubežj 
lavintis. Tai tau ir komunis
tų rojus.—Gerulių Ainis,

13133

LIETUVIU AUDITORIUM
PIEŠIAM dailės ir komercijos 

-- piešinius, išrašas (signs), rašom
vo tuščias galvas sau susidėti. į paprastus ir auksines. Taipgi kas 
r . myli pasimokyt piešti galit prisi-Ir nors jau 10 metų nuo tolragyt dabar.

Pirkite jūsų Kalėdų dovanas ką nors dėl namų

Peoples Furniture Ce. Krautuvėse
Rasite tūkstančius dailiausių daiktų, tinkamų Kalėdų dovanoms. Lankykite 
šias didžiausias lietuviu krautuves Chicagoje ir pasinaudokite parankumu, 
žemomis kainomis ir pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Krautuvės atdaros takarais iki 9 vai, ir nedėldieniais pagal sutartį

UJUi'lhjiii

cor. Richmond St. & Archer Avė.-K— |

SEKLYČIAI SETAS
Bus neužmirštama dovana, kuriam ją suteiksite. Ateikit pas 
l’eopleH, pas setų išdirbėjus, užsisakykite vienų sutaupinda- 
ini daug pi n i gi;, ir mes jums parduosime setą tokį, kokio 
jus geidžiate. Kainos labai nužemintos.
3 šmotai
'linkimas

A. Kupreiišio prakalbos
Tik užsibaigus kuopos susi

I. G. KATOSKY 
5221 So. Halsted St. 

Chicago, III.
Tol. Boulevard 6631

3 šmotai 
gražiausi

apdengti su dailiu Jacųuard. Pasi- C1O7 
visokių spalvų po ....................... I vi bvv

Krizai ir Mohalr kombinacijos, $198.00

12SlreetSloi(‘
'Fhe Stote of -^įįįį^^Satisftu t ton
IcAfiOS FAMOUS THPIFTCnp

HALSTEOST^—o^R HUUSEVELT RQW

DIDŽIAUSIA WEST SIDĖ.I KRAUTUVE
Krautuvė atdara nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai. 

vakare 
Dvigubas štampas 

į-

neši florų! xu basementii. kiekvienu* 
florai. užima pUSf ket v h litinio bloko, ku
rie Iki vlrAau* pridėti vlkokiui* nainuiim 
reikuliiiKulH reikmenim*, valgymui Ir dė
vėjimui. Kulno* visuomet yra perpus ir- 
meknė* negu kito*e krautuvėse. Del Altų 
Atal priežasčių | krautuve ir liko žino
mu kaipo viena didžiaiiHlt) krautuvių 
VVest MiilėJ. 95% nuoAlmėlui pirkėju atei
nu musų kraiituvėn net IA tolimu vietų 
Iki H myliu tolumo*.

Pažiurėk j šį pirkinį
Gryno aržuolo valgomojo kamb. setas

Vaikų kautai
Avies kailiu

$3.75
r b

Vaikam* nuo 10 
iki 1(1 meti). Pa- 
pranta kaina 
$7.50. Padaryti 
ift khaki materi- 
Jolo, hu 4 kiSe- 
niai* ir mezgi
niai* apie ranko
ve*.

Jersey dresės
Moterims

$1.47
Pa*iutl iš gero* rų- 
Ale* balbringan jor- 
«e.v. Gerai baigti, 
moterim* ir pane- 
IfitiM. Melynon, hen- 
na, nižavoH, niNvos, 
(vairiai geltono* ir 
žalio* spalvų. Miera 
l‘t» iki 20 ir 3fl iki 
50.

Ma-ma lėles

SK0L1NAM 
PINIGUS 
PIRKIMUI 
NAMU

Suteik jiems
Naujos mados lempų. Jie 
bus patenkinti. Plačiame 
rinkime jus rasite šiose krautu
vėse labai puikių CQ 7E 
lempų. Kaina šios .... M*wa f w

labai 
pasi-

Ceaar Medžio Dėžės
Labai reikalingas daiktas na
muose. Parduodame už labai 
nužemintų kai- *74>

ir aukščiau

šilkinės Paduškaitės
Didelis papuošimas seklyčios. 
Nebrangi, bet labai maloni do
vana. Skaitlingas pasirinkimas 
madų ir spalvų, po $2.45

$1.79
Didelio saizo IMh, 
20 colių ilgio, nu 
sudėtiniu 'galva, ran
kom ir blauzdom* 
gražiai aprėdyto* ir 
gražiai aptepto*. 
Vertos daugiau*.

Mergaičių dresės

MM

Jus niekur kitur tokio bargeno 
nematysite

Parlerio supama kėdė 

$7.50
Gražu*, sunku.*. patogu*, gerai padaryta supama 
Įvedė, riešuto medžio baigta*. *u pilnu springsu sė
dynė, padengta labai gražiu materijolu $16.76 
vertė*.

Reikalavimas musų Pirmų Mor- 
giČių ir Bonų yra toks didelis, 
kad mes nuolat turime pinigų 
paskolai pirkimui namų. Musų 
kainos žemos, pasiūlymas geras 
ir musų patarnavimas greitas 
ir atsakantis. Jei jums reikia 
pinigų statymui namo arba pir
kimui, arba jus turite besibai
giančius morgičius, tai pasima- 
tykit su mumis. . . . „

7 iki 14 metų

$2.95
Pasiuto* ifi grynų vilnų 
materijoio, raibati* ir 
inaiAyto materijoio. taip 
gi vilnų ir jer»ey. Gra
žiai* tr'imingai* ir nau
jausios mados pasiuvi
mo. Naujo .tyliau* ir 
visokių naujoviftkų spal 
vų. $3.75 yra jų re- 
guli arė kaina.

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av. 

Chicago
Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu Ir geru patar- 
narima.

Mažų mergaičių 
dresė 94c

Mažoms mergaitėm* gero. rųAies gin- 
ghatu ir kito* rųAies dresės. gerai pa
kuti, rankoms gražinių iAaiuvinėti vi
sokios rųAie* spalvų su kelnaitenįi. 
Mieros 2 iki 0 metų. Vertė* $1,39.

Rayon lovai už
dangalai $2.77

H0xl05 miero*. Be siūlė*, visokios 
rųAie* spalvų ir rųAių. gražiai baigti. 
$7.00 vertės. _ ________________

Užvalkalai padu- 
škom 69c porai

Gražu*, rankom* iA.iuvinėti užvaika- 
kiilai. pilna 45x30 colių miera. Ava
rini baigta, tvirtų spalvų, visokios 
riiAies desainų.__________________

8.3X10 rūgs 
$16.98

Be siūlės vilnoni Velvet arba Brus- 
M»ls urg*. labai tankaus audimo, gra
žių sutaikytų *palvų. Verto* iki $30. 

Lengvai* itmokčjimai*.

27 col. karpetai 
r 49c

BrUSSCls karpetas <lel laiptų ir prie
menių. gražių spalvų ir Boileriu), re- 
iruliarfi kaina »Ke. — y ardas už 4fte.

Vilnoniai Man
ketai $6.66

Porai. 70x80 colių vilnoniai blanke- 
tai — Ailko satino baigti kraAtai. vi
sokių spalvų ir putecriių. $10.08 yra 
ji£ regu Ii arė kaina.________________ _

PaneI eurtains
$3.25

Rayon Panel firanko*. naujausios rų- 
Aie* audinių stylius. natūralus ir an- 
tiųue aukso spalvų. 45 colių platus. 
2'4 fr 2 H yardo ilgi. Nužeminta 
kaina._______________________________

Stiklo bačkutės 
$1.98

Žalio* geltonos ir ružavos spalvos sti
klo bačkutė, jugs styliaiis. su nike
lio kranu ir 0 stiklais. Pastebėtinas 
pirkiny*._________ ___________________

15 šmotų Cereal 
setas $4.98

Tmpoi tuota* coreal setas. Dekoruotas 
gelių borderials, giužaus styliaus. Pa- 
stebėtinas pirkiuy*. ___

La Swiss Malt 
49c

Bohemiško styliaus malt ir hops. 
Šviesios ir tamsio* rųAiee. Setas už 
49c.___________________________ _

Hawaiian supiau 
styta Pineapple

No. 2^4 kenas
23c

Vaikams čebataiVeidrodžiai ir 
paveikslaiRiešuto Medžio 

Komodos
Labai tinkama 
dovaną. Platus 
pas i rinkimas į- 
vairių dydžių, 
madų ir baigi
mų. Kainos nu
žemintos prieš- 
kalėdiniame iš
pardavime po
$19.50/
ir aukščiau

dovanojimas. Veidro
džiai tikrai pališiuoto 
stiklo, 
muose

Rūkytojams 
KabinetasSUTEIK JAI

Whirlpool elektrikinę 
nlovyklę per šias Ka
lėdas. Geriausia plo
vykla sviete. Ji sučė- 
dys jai daug sveika
tos ir ji dėkos ir 
džiaugsis visų amžių. 
Kaina prieinama, len
gvais

Del jūsų pačių gerovės ir pilno užsiganėdinimo visuomet lankykite šias di 
džiausiąs ir pilnai atsakančias lietuvių krautuves Chicagoje.

mokėjimais

dailiuose rč- 
u $4.50 

aukščiau
Paveikslai, dailiai 
piešti, puikiuose rė- 
muose po $3 45 

ir aukščiau

■pyo largesto«s

4177-83 Archer Avė

Kiekvienas, ku
ris ruko, bus la
bai dėkingas, ioi 
jam suteiksite 
rūkymo kabine
tų. Kainos labai 
žemos, po

$4.95

Nupirk jai iš 
Peoples 

Geriausią kaurų 
elektrikinę šla- 
vyklą

EUREKA 
HOOVER arba 

THOR
Jį bus pilnai pa- 

tenkinta ,

Prieš 19th Place 
Canal 6982

Brighton Parke 
Lafayette 3171

Verti $4.00
ui $2.19

Gerai padary
ti — tan.ru- 
svi, arba juo 
di verAio *ku 
ro« .u gumi
nėm* apa
čiom*, viso
kių r u Ai u.

Felt sliperiukai
Kudykiama

59c
Geros ruliea, chrono padai, padabint 
auksu. Labai gražu* orlaivio paveikslu 
padabinti. Gražus ir panaAus paveikėte*

Bath robes
Moterims

$1.95
Pasiūti iA sunkaus, .toro 
Manketam* materijoio klet- 
kuoto. raibam ir kvlekuo- 
to. Ugi kaltiieriai, .u Anlu- 
riukaij apsiūti. Mieros 3(t 
iki 44.

McLaughlin, 01d 
Colony kava 

Steel eut, 1 sv.. blokinė ui 

39c
Zuikiai Hkiekvie- 

nas už 30c
šviežiai sur^uti suikiai. Pietaus ne- 
gu kur kitur mieste.____________

Rūkyti kumpiai 
19Y2C

No. 1 kumpis, visas arba pusė, spe
ciali kaina svarui.

Po švarkui sve- 
teriai $1.15 

Tinkami vyrams divėti po Avarku. 
Sunkios rųAie*, ininkAti, juodi, arba 

rusvi, visokių mietų. _________

Vyrams imion 
siutai $2.99 

50% vilnų vyram* unlon siutai, 
Šviesiai geltoni, raibuoti, sunkų*, su 

ilgom rankovėm. Micrų iki 50.
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Chicago ja — paltu:
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Chicagoje per ne Uoto jusi 
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Metams------- —........ . |7J0
Pusei metą__________________ 8.50
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Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
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Molams — 
Pusei metą -------
Trims įvėneelams

Pinigus reikia siąsti palto Money 
orderiu kartu su užsakymu.

18.10

PASLAPTYS AIŠKĖJA

kiame “Naujienų” numeryje, pirmam puslapyje, 
įdėta keletas žinių, taip svarbių, kad jos gal padarys 
pervartą visų musų pažvalgose ne tik į žinomuosius | 
įvykius Genevoje, bet ir į gruodžio 17 d. “pučą” ir ji 
Smetonos-Voldemaro politiką per šiuos paskutinius 
dvyliką mėnesių.

I^atvijos ir net Lietuvos spaudoje tapo paskelbta 
fotografija, kuri parodo stambiausiuosius Lietuvos ar-į 
mijos vadus Lenkijos legionininkų grupėje. Apie tai 
mums praneša “ 
apie tai gavo žinią nuo savo korespondento iš Lietuvos 
So. Bostono “Sandara”. Pagaliau, atėjo ir “Lietuvos 
Žinių” numeris su ta fotografija. , (

Gen. Žukauskas, pulk. Daukantas ir majoras Ple-I

tarnauti valdžiai ir saugoti konstituciją, galėjo taip 
niekšiškai pasielgti. Bet dalykas darosi gana paprastas, 
kuomet matai, kad to begėdiško banditizmo iniciatoriai 
ir vadai, yra lenkų imperializmo agentai.

Su Plechavičiaus, Daukanto, Žukausko ir panašių 
gaivalų pagalba Lenkijos imperialistai padarė perver
smą Lietuvoje ir įsteigė kruviną diktatūrą, idant Lietu
vos liaudis negalėtų pasipriešinti Vilniaus ginčo likvi
davimui.

Genevoje dabar Voldemaras tiktai atsilygino lenkams 
už tą patarnavimą, kurį jie per Plechavičių, Žukauską, 
Daukantą ir kitus atliko jam metai laiką atgal!

KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI PERSIGANDĘ

Iškilus aikštėn tam faktui, kad Lietuvos fašistinės 
diktatūros priešakyje stovi buvusieji Lenkijos armijos 
karininkai, krikščionių demokratų partija taip persi
gando, kad staigiai užėmė griežtą poziciją prieš tauti
ninkų diktatūrą.

Tik-ką gavome žinią iš Kauno, kad kunigas Krupa
vičius, klerikalų vadas, ištiesė ranką vai. liaudininkams 
ir padarė su jais sutartį bendrai kovot už atsteigimą 
demokratinės tvarkos Lietuvoje. Prie to bloko prisidė
jo, be šių dviejų partijų, taip pat ūkininkų partija ir 
ūkininkų sąjunga. Norima prie jo pritratakti ir social
demokratus.

Smulkesnių žinių paduosime pirmadienyje.

nori 
gud- 
kad 
kai-

tų amžiaus aš užmezgiau ar
timus ryšius su Lietuvos liau 
dimi, draugiškai spausdama* 
sukietėjusių kaimiečio rankų. 
Melas, kad ta ranka žmogžu
diškų darbų galėtų atlikti. Bet 
lietuvių visuomenė turi supra
sti, jog reikia dėti visas pa
stangas, kad tokios žinios apie 
Lietuvą net spaudoj negalėtų 
pasirodyti.

Lietuva turi būti laisva ša
limi, — tokia šalimi, kuri ga
lėtų būti pavyzdžiu kitoms val
stybėms. Tai vienintelis kelias 
Lietuvai. Tiesa, tas kelias yra 
sunkus ir ilgas, bet tai sužliun
gąs ir garbingas kelias, kuris 
galų gale įgyvendins Lietuvos 
istoriškus idealus.

Chicago, III.
Gruodžio 13 d.

yra

Naujienų” bendradarbis iš Estijos ir Urias Kacenelenbogenas

VILNIUS
I ’ • I I

(P-as Kacenėlonbogenas 
yra vilnietis. Vilniui jis 
gimė ir užaugb. Bunnmas 
žydas, Vilniaus žydų 'nusi
statymą jis gerai žind. Sa
vo straipsny]■ apie, 1ai jis 
ir kalba.—R.) '

Kas gi dabar? •— laikraščiai 
praneša, jog Pilsudskis pareiš
kęs, kad jis duosiąs įsakymą 

armijos vyriausias visoms Lenkijos bažnyčioms

navę lenkams, ėmę iš jų algas ir padėję jiems suorgani
zuoti armiją — tą armiją, iš kurios kilo ir kurios ran
komis tapo atliktas Vilniaus užgrobimas!

Taigi, pasirodo, kad Rygos emigrantų kongrese iš
kelti aikštėn lenkų valdžios santykiai su Lietuvos ka
riuomenės vadovybe buvo neprasimanyti.

Gen. Žukauskas yra Lietuvos 
vadas. Majoras (ar jau dabar pulkininkas) Plechavičius skambinti varpais^ iš priežas- 
iki paskutinio laiko buvo Lietuvos armijos generalio tle^asu^7tetXa?SU LietUVa‘ 
štabo viršininkas. Gi pulkininkas Daukantas yra karo di’augtis, kuomet
ministeris ir premjero pavaduotojas. sielą slegia didžiausias Hude-

Per tuos asmenis, kaip matome, lenkai faktinai sys. Devyni metai karo, devy- 
laikė savo rankose Lietuvą! nis metus ji laikė pakėlusi kar-

 dų, o dabar be pergalės pri
verstu yra ta kardų nuleisti, 

“TAUTIŠKA“ SMETONOS-VOLDEMARO VALDŽIA bet. . ar Turi Lietuvos varpai 
. ------------ 'Vilniui pomirtinę skambinti?

Musų akliemsiems smetonlaižiams buvo didelis nu- *ai svarbus klausimas. Tad 
sivylimas, kuomet Voldemaras taip negarbingai pralai- 
mėjo ginčą su Pilsudskiu Genevoje. Bet pasakykite, ar 
jisai galėjo jį laimėti, kuomet Lenkijai buvo iš anksto 
atiduota į rankas ne tik Lietuvos armijos vadovybė, bet tuoklę. Želigovskis galėjo kar- 
ir pati valdžia? Kuomet pats Voldemaras, išvažiuoda-

skambi lenkų 
bulvaruose ir 
ji skamba di- 
svetima aplin- 
ir baltgudžių

do nepakako, kad Lietuva ga
lėtų atgauti Vilnių, Lietuvos 
miestų motinų ir kultūros švy-

du Lietuvą užgriebti, bet Lie- 
mas tautų sąjungos konferencijon, pavedė eiti ministe- tuya nemano apie Vilniaus už* 
rio pirmininko pareigas lenkų tarnui Daukantui?

Kyla klausimas, ar Voldemaras norėjo ką nors lai-
. mėti Lietuvai Genevoje? Ar jisai nebuvo per Pilsudskio 

agentus iš kalno pasižadėjęs atiduoti lenkams Vilnių?
Juk tas visas Voldemaro ginčas su Pilsudskiu “slap

tam” tautų sąjungos tarybos posėdyje buvo labai pana
šus į komediją, kurioje rolės buvo iš anksto padalintos 
ir išmoktos.

Kam Voldemaras buvo įpynęs į savo skundą dėl
lietuvių mokyklų ir kunigų persekiojimo Vilniaus kraš
te klausimą apie karo pavojų? Kam buvo reikalingas gu jis tikėtų savo kardo tei
tas visas humbugiškas riksmas apie “emigrantų gink- singumu. Juk Lietuva karinės 
lavimąsi”, kuomet ir pati Lietuvos valdžia žinojo, kad atžvilgiu yra daug kar- 
jokių ginkluotų emigrantų burių nei Vilniuje, nei Ry-‘ 
goję nebuvo ir nėra?

Dabar, kada į tą viską pažvelgi, tai noroms-neno- 
roms prieini išvadą, jogei tos Voldemaro politikos siu
tus trukčiojo Varšuva, kuri kartu laikė savo saujoje ir 
diktatūros vadeles Kaune.

Geneva yra tiktai logiškas rezultatas to, kas buvo 
Pilsudskio ir Voldemaro pastangomis rengiama per ilgą1 
laiką.

griebimų: ji tik nori, kad jai 
butų grąžinta tai, kas jai tei
sėtai priklauso. Kad Lietuvos 
kardas negalėjo pasistatyti prieš 
Lenkijos kardą, tai aišku kiek
vienam. Musų pokariniais lai
kais raudoname tarptautinės 
diplomatijos kampe, lyg kokis 
stabas, dar tebekaba kardas, 
prieš kurį visi lenkiasi.

Iš tiesų, kuriems galams 
Pilsudskis taip džiaugtųsi, jei-

, tų silpnesnė, negu Lenkija. 
Ant galo, Pilsudskis pergalę 
juk ne karo lauke laimėjo.

Dabartinės Lenkijos džiaugs
mas gludi daug giliau, negu bu
tų galima tikėtis dėl karo lai
mėjimo.

Dalykas tame, kad Vilnius, 
kuris jš vienos pusės yra lie
tuvių apsiaustas (Trakai, Aš
menai, Švenčionys), kitoj pu
sėj yra ne lenkų, bet baltgu
džių apgyventas. Ten perdėm 
baltgudžiai gyvena; grynai 

Apie vieną tu Lenkijos agentų, kurį “tautos vadas” ,e"k.ų.. njekl^. <c?al,ma J .. v užtikti. Tatai Lenkijai ir su-Smetona pastatė Lietuvos armijos priešakyje, praneša- daro nuoiatfn| paVojų.
pos viduryj negalima valdyti 
tniestų, kuomet aplinkui jo nė
ra savo žmonių, — visi prie
šai. Juk į Lenkijos pusę iki už 
Gardino * nėra lenkų. Ir pačia
me Vilniuj lenkų ėlementas ne
galėjo gilių šaknų įleisti, Len-

LENKIšKAS “PUČAS”

Euro-
ma, kad jisai jau pabėgęs iš Lietuvos. Tai — generalio 
štabo viršininkas Plechavičius.

Bet tas Plechavičius, kaip visi žino, buvo svarbiau
sias pernai metų gruodžio 17 d. perversmo vadas.

Jisai drįso suareštuoti prezidentą Grinių ir minis- 
terių kabinetą. Jisai nesidrovėjo įsakyti savo šaikai iš
vaikyti Lietuvos Seimą. Jisai apsiskelbė kariniu dikta- i<ų dvarininkai, kurie lietuvius 
torium, ir iš jo rankų Smetona priėmė “tautos vado” ir bal įgūdžius baudžiavoj lai- 
titulu. kė, galėjo pigiomis rankomis

Rnv Ipnkn loirinnininkii< Plecbnvieins naskui o’rasi- prisistatyti namų, galėjo su
burti valdininkus ir jų sėbrus, 
l?et sukurti 'pramonę, kuri gi
liau leistų šaknis ir jungtų 
miestelėnus sil kaimų gyven

at*

Buv. lenkų legionininkas Plechavičius paskui grąsi- 
nimais prispyrė teisėtąją krašto vyriausybę rezignuoti 
ir pastatė valdžion Voldemarą. •

Visi žmonės tuomet stebėjosi, neįstengdami supras
ti, kaip lietuvių armijos karininkai, prisiekę ištikimai tojais, lenkai nepajėgė ir

pajėgas. Net krautuves jie ga
lėjo atidaryti pardavinėjimui 
prabangos dalykų ir importuo
to vyno savo dvarininkams ir 
valdininką klikoms, bet vesti 
prekybų su neturtingais kaimų 
gyventojais — lietuviais ir balt- 
gudžiais — lenkai neturėjo nei 
noro, nei mokėjimo, nei pri
sirišimo prie aplinkinių gyven
tojų. *

Kaip nebūtų 
kalba Vilniaus 
puošniose salėse, 
sonansu ir yra 
kiniams lietuvių
kaimams. Maršalas Pilsudskis 
nepajėgs užkelti Vilnių ant sa
vo balto žirgo^.ir nunešti jį į 
Lenkiją. Vilnius kaip buvo tarp 
nubėdnejusių lietuvių ir balt
gudžių kaimų, taip ir pasiliks, 
tik po svetimi) valdovo ran
ka jis vyste vys taip, kaip vy
to per pastaruosius devynerius 
metus.

Dabar lengva bus suprasti 
Pilsudskio džiaugsmą ir jo vil
tis. Be vilties nėra džiaugsmo. 
Pilsudskis n^'tik nori taikos 
su Lietuva, bei tikisi įgyti ir 
jos draugiškumę, kad galėjus 
ant visados baltgudžių judėji
mą nustelbti. Tam juodam dar
bui jam yra reikalinga Lietu
vos draugiška parama. Juk 
Baltgudija, kurią tarp savęs 
pasidalino įlenki ja ir Sovietų 
Busija, primena padalinimą 
savo laiku pačios Lenkijos 
tarp Rusijos, Austrijos ir Vo
kietijos. Kaip tuo laiku nesu
tiko Lenkija su priverstinu pa
dalinimu, taip niekuomet nesu
tiks ir Baltgudija, kad jos kū
nas butų į dvi dali perpieštas. 
Ir čia su baltgudžių pasiliuo- 
savimo aušra Vilnius ir vėl, lyg 
motina, kryps prie savo 'duk
ters Lietuvos. Lietuvos gi už
davinys turi būti kūrimas nau
jo ir šviesaus gyvenimo savo 
šalyj, kad parodyti pasauliui, 
jog Lietuva ne tik turi teisę 
būti nepriklausoma, bet ir mo
ka tinkamai savo kraštą val
dyti; kad ji moka kultūrinių 
valstybių demokratiniais pa
grindais tvarkylis. Tuo pačiu 
ji padrąsins savo kaimypus 
baltgudžius, įkvėps jiems pasi
tikėjimo savimi ir savo kai
miečių masėmis. Tokiu budu 
ji įgys sau draugų baltgudžių 
tarpe.

Savo šalies pavyzdingu tvar
kymu ir netiesiogine parama 
Lietuva privalo pagreitinti sa
vo kajmynkfis, Bąllgiidijbs, pg- 
siliūoSavimų. Lietuva' savo at- 
sinešimu Į tautines mažumas 
irgi privalo parodyti, kad jos 
pasiliuosavę kaimiečiai yra to
lerantiški, žmoniški ir moka

tie žmonės, tvirti, kaip uola, 
link savo kultūros, moka tin
kamai įvertinti ir kaimynų dva
sių ir kultūrą.

Tai klausimas garbės, pro
greso ir pačių lietuvių bei Lie
tuvos kulturingumo. Kuomet 
tas klausimas bus tinkamai iš
spręstas Lietuvoj, tai ir Balt- 
gudijos tautinės mažumos rems 
nepriklausomos Baltgudijos su
kūrimo idėjų.

Dabar aš kalbėsiu apie žy
dus. Vilniaus krašto žydai,'len
kų valdžiai bėsikuriant, pateko 
vėl, kaip ir caro laikais, tarp 
kūjo ir priekalo. Aplinkui lie
tuviai ir baltgudžiai, su ku
riais istoriškai ir ekonomiškai 
Vilniaus žydai yra kuortimiau- 
sia surišti, o tuo tarpu Lenki
ja (kaip pirma Rusija) 
^rusinimais, ir visokiomis 
rybėmis priversti žydus, 
jie atsuktų nugarą savo
mynams — kaimuose gyvenan
tiems lietuviams ir baltgud- 
žiams.

Lenkai turėtų prisiminti kai 
kuriuos istorijos įvykius. Sa
vo laiku Lenkija nebūtų suby
rėjusi, lyg iš kortų pastatytas 
namukas, jeigu ji aplink save
— tuolaikinėj Lietuvoj, Balt- 
gudijoj ir Ukrainoj — nebū
tų vedusi klastingos politikos 
link vietinių gyventojų. O jos 
politika susivedė prie sukimo 
miestuose lizdų iš dvarininkų 
bei valdininkų su jų pataikū
nais. Tuo budu Lenkija tikė
josi patraukti savo pusėn mies- 
telėnus ir su jų pagalba pa
vergti kaimiečius. Žydų masė 
visuomet stovėjo su kaimie
čiais — tarpininko rolė tarp 
dvarininkų ir kaimiečių žydui 
buvo istoriškai antmesta ir ji 
jam visuomet buvo nemaloni. 
Ne be reikalo Lenkijos susmu
kimo išvakarėse, kuomet Lie
tuvoj ^prasidėjo kaimiečių su
kilimo gaisras ir lenkų dvari
ninkai, kazokams padedant, su
kilėlius ketvirtavo, žydai bu
vo kaltinami tuo, kad jie tei
kia paramų išbadėjusiams kai
miečiams - sukilėliams.

Dar lietuvių ir baltgudžių 
tautinio judėjimo pradžioj, kuo
met pavieniai inteligentai pa
kėlė balsą už savo liaudies pa- 
siliuosavimų, žydų inteligentai
— švietėjai (žydiškai — “mas- 
kilim”) jau savo Ii te ra t liroj 
dainavo, nežiūrint cariškos cen
zūros, apie kaimiečius ir že
mės darbą. Jie tiesiog apver
kė žydų likimą, kurie kruvino 
istorijos jungo buvo beveik 
visiškai nuo žemdirbystės pa
šalinti, o kai kurie jų buvo 
priversti net dvarininkams tar
nauti. Tuo laiku žydų inteli
gentai dar nejautė tos paslėp
tos kaimiečiuose kultūrinės jė
gos, kuri vėliau pasireiškė. Bet 
nežiūrint į tai, jie (o ypač Vil
niaus, “Lietuvos Jcruzalio”, žy
dai) apdainavo kaimiečio dar
bų ir garbę.

Dvarininkai ir atėjimai val
dininkai niekuomet negaudavo 
paramos nuo žydų prieš kai
miečius, o juo labiau jie ne
gali tokios paramos tikėtis da
bar, kuomet aplinkui gyvenan
čios žmonių masės 
pradėjo tinkamai 
rų įvertinti.

Žydai, kaip aš
niaus krašte vėl atsidūrė tarp 
kūjo ir priekalo. Iš vienos pu
ses valdovo grasinimai, o iš 
kitos — sąžinė ir jausmas, ku
rie stoja už liaudį. Todėl rei
kia atsargiai ir sąžingai j 
Vilniaus žydus atsinešti, jiems 
užuojautą reikšti, o ne ieško
ti priekabių. Ateityj Lietuva 
susidurs su laisva Baltgudija, 
su kuria ir susitars dėl sienų. 
Vilniaus žydai 
liaudimi!

Suprantama, 
maloni žinia,
vos žydus, kelia 
niaus žyduose ir teikia lenkų | 
vajdovams vilties Vilnijos žy
dus savo pusėn patraukti, štai 
šiomis dienomis Amerikos laik
raščiuose tilpo žinia, kur kal
inama net apie įvykusius žydų 
pogromus Lietuvoj. Aš netikiu] 
ir nedaleidžiu, kad tai butų ga
lėję įvykti. Nuo šešiolikos rne- no, kad jų pasekėjai yra labai

“Bepartyviškas” 
partyviškumas

mis tautomis sugyventi. Kad

susiprato ir 
savo kultu-

sakiau, Vil-

stoves kartu su

kiekviena ne
liečianti Lietu- 

nerimo Vil

Vienas bjauriausių dalykų ant 
svieto yra veidmainystė. Pas 
klerikalus bei fašistus tas kuo- 
aiškiausia pasireiškia. Jie nie
kina partijas ir tuo pat laiku, 
prisidengdami bepartyviškumo 
skraiste, patys varo kuosiau- 
riausią ir šlykščiausių vienpu
sišką politiką. Ačiū tam, kad 
klero-f ašUtų pasekėjai, abso
liutiškai nepratę protauti ir pri
ima kiekvieną kunigo ar fa- 
šistuojančio advokatėlio mclr 
už grynų pinigų, tie jų vade 
juos maitina visokiomis falsi
fikacijomis bei humbugais. '•

Dabar bažnyčių skiepuose ir 
spaudoje klero-fašistai argu
mentuoja, kad, girdi, “Jus ame
rikiečiai neturit tiesos kištis j 
Lietuvos reikalus, kritikuoti 
Lietuvos ‘valdžių’ bei jos dar
bus”. Bet kuomet Lietuvos 
žmonės buvo išsirinkę už val
dininkus didžiumoje socialistus 
ir liaudininkus, tai tie patys 
musų “bepartyviškieji” partiza
nai kišėsi ir šmeižė Lietuvos 
valdžią kaip įmanydami, nors 
ta valdžia ir buvo Lietuvos 
žmonių išrinkta. Šmeižė vien 
tik dėl to, kad jie buvo ne jų 
plauko žmonės. Ir kuomet Lie
tuvoje klero-fašistai matydami, 
kad Lietuvos žmonės renka sau 
valdžią, iš kitokių partijų nmo- 
nių, susitarę nakties laiku, nu
vertė Lietuvos valdžią, ir da
bar dar tebeterorizuoja Lietu
vos žmonės, braidydami po jų 
ašaras ir kraujų — tai, girdi, 
— “nesikiškit!” Ar galima ra
sti kur nors didesnio —* šlyk- 
Hesnio partyviškumo?

Tie parazitai, kurie dabar te
rorizuoja Lietuvos žmones, nė
ra jokia*valdžia, nes jų nie
kas nerinko, ir dėl to jie nie
ko neatstovauja; ir juo grei
čiau jie nueis velniop, tuo ge
riau, nes jie daro Lietuvai gė- 
dą.

Klero-fašistai meluoja ir apie 
Plečkaitį. Jis neina prieš Lie
tuvą. Jis myli Lietuvą ir jos 
žmones. Jis tik negali pakęsti, 
kuomet, tie neprašyti “svečiai”, 
laužo Lietuvos konstitucijų ir 
terorizuoja jos gyventojus. Jis 
eina tik prieš tuos smurtinin
kus. Jis, matyti, yra tos nuo
monės, kad galima priimti pa- 
gelbą ir nuo paties velnio, kad 
tik paliuosuoti Lietuvos žmones 
nuo teroristų jungo, taip kad 
Lietuvos gyventojai vėl galė
tų išsirinkti sau valdžių tokią, 
kokią nori. Kad tikslas yra 
prakilnus, tai aišku. Klausimas 
tik yra, ar tokiu keliu tai ga-' 
Įima atsiekti. Manoma, kad 
tas gali duoti lenkams proga 
pagrobti Lietuvą. Bet reikia 
neužmiršti, kad palyginus Lie
tuvos spėkas su Lenkijos, aiš
ku, kad Lenkija gali Lietuvą 
pagrobti bile kada, kad ir be 
tokių progų ir ceremonijų, jei
gu tik ji nebijotų didžiųjų val
stybių ir pasaulio opinijos. Bet 
musų atžagareiviai rėkdami 
apie Plečkaitį begėdiškai užty
li tų faktų, kad Lietuvos so
cialdemokratų partija suspenda
vo Plečkaitį už ėjimą pas len

tamsus, nes jie jiems skelbia 
okias nesąmones kaip pv. kad 
sietuvos žmones yra pa tenkin
ai dabartine “valdžia”. Iš kur 
jus žinot, kad jie yra paten
kinti? Ar paklausus vieną ki
tų pasiturintį ūkininkų galima 
sužinoti? 'Net ir milioną gy
ventojų išklausinėjus negalima 
sužinoti, kų jie mano, nes kiek
vienas bijotų pasisakyti, bijo- 
lamas šnipų. Juk dabar Lietu
voje, jei žmogus pasako, kad 
smurtininkas ir niekšas
smurtininkas ir niekšas, ir jei 
nepabėga į užrubežj, tai arba 
sušaudomas, arba grudomas į 
koncentracijų stotis (nes kalė
jimai perpildyti). Jie galėtų pa- 
’eikšti savo nuomonę tik pt r 
balsavimus, bet smurtininkai 
neleidžia jiems balsuoti, nes jie 
žino, kad žmonės yra nepaten
kinti ir smurtininkų nerinks.

Nesenai tūlas kalbėtojas Iraž* 
lytiniam skiepe išsitarė, kad 
graikai dar žiloje senovėje my
lėję laisvę. Bet jis užtylėjo tų 
faktų, kad graikai mylėjo lais
vę taip, kad kuomet kartais 
kas nors pasikėsindavo ant jų 
tradicinės laisvės ir apsiskelb
davo diktatorium, tai skaity
davo už didelę garbę piliečiui, 
kuris nužudydavo’ tą tironą, ir 
tam piliečiui net paminklų pa
statydavo kaipo didžiausiam 
tautos didvyriui!

Aišku, kodėl klero-fašistų va
dai tai užtyli ir falsifikuoja 
faktus, nes jeigu jie skelbtų 
e-isybę, tai netektų savo pasė

tų. Aišku, kad teisyl>es no> 
galima sužinoti iš klero-fašistų 
kalbėtojų bei raštų. Aišku, kad 
ant jų negalima atsidėti. Rei
kia skaityti gerus laikraščius, 
i ypač knygas — moksliškas 
knygas, pv. istorija. Ten gali
ma sužinoti, kaip vystėsi val
džios formos, kokios valdžios 
buvo senovėj, kokia valdžia al- 
atinka barbarams, pusiau-civi- 
lizuotiems, ir civilizuotiems 20- 
jo amžiaus žmonėms. Ten rasit, 
kad ta fašistų taip peršamoji 
diktatūra nėra kokia-tai nau- 
janybė, bet senai atgyvenusi 
savo amžių barbarizmo lieka
na! Civilizuotiems 20-ojo am
žiaus žmonės tik demokratiš
ka valdžia tetinka.

Pagaliaus, kodėl tie diktatū
rų garbintojai nebėga ten, kur 
diktatūros viešpatauja? Ko jie 
čia riogso?

— Rafael Vaitiš.
■v

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU 
PEOPLESBANK

Į 47 St. & Ashland Avė.

Mes Mokam Cash

$67.50
Už Lietuvos 5% Bonus

Kaufman State 
Bank

124 N. La Šalie St.
Chicago, III. 

Prieš City Hali
Atdara subatoj iki 9 vakaro. 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po p. 
Panedėl. ir ketverge iki 8 vak.

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, UI.

Tek Bouievard 3669

Matyli, kad klero-fašistai ži-

Jubilėjinis
GYVENIMAS 

Atspausdintas 
Hgykit 

GYVENIMĄ
Tuojau

PrentunerafH metams 
Punfl metu
Kopija ......................

$2
$1 

20c i
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Rengiama surpraiz parė p- 

niai Onai' Kulpšienei, 3600 So. 
Lowe avenue. Parė įvyks 4 die
nų Vasario. Teisybę pasakius, 
tai ne bus surpraiz parė, ka
dangi p-nia Kulpšienė labai ge
rai žino apie tos parės rengi
mų. — Rep.

Cicero
čia atsidarė nauja krautuvė 

vyriškų drabužių. Krauluvė 
randasi adresu 5022 West 16-th 
st. Savininkai yra P. Rašins- 
kis ir A. Zaremba.

Krautuvė atsidarė šiandien, 
gruodžio 17-ta dienų. Naujos 
krautuvės savininkai mano, 
kad jie gali turėti pasisekimo 
biznyje, nes ši apielinkė yra 
apgyventa veik vienų lietuvių.

— P-nas.

Šerno Fondas
L. šerno Fondo aukos iš Chi

cagos, III.
A. Liepas .................. $5.00
P. Selemonavičius ...........1.00
.1. M. Geldgaudas ...........50c
Dr. A. L. Graičunas ..1.00 
K. čepukas ................. 2.00
P. Stogis .................... 5.00
J. Urmanas ............. 5.00
J. Baranauskienė .... 2.00
A. ()lszewski ............... 10.00
\V. M. (iritėnas .......... 50c
F. A. Simons ............. LOC
K. Aisinas ................. 2.00
R. Lepienc ................. 1.00
P. Mozgi ras .............. 1.00
F. A. Andrius .............. LIK)
S. Lovick ..................... 2.00
SLA. 131 kuopa .... 10.00 
SLA. 226 kuopa .......... 5.0C
SLA. 335 kuopa .......... 5.00
SLA. 208 kuopa .... 25.00 
SLA. 71 kuopa............. 5.00
Draugystė Lietuvos Vė

liavos Nr. 1..................... $5.00
Lietuvių Baltos žvaigždės 

Kliubas ......................... $10.00
J. Puceta ............................ $5.00

Indiana Harbor, Ind.

SLA. 313 kuopa .... $11.00 t
Waukegan, III.

Lietuvių Laisvės Mylėto
jo Draugystė ............. $10.(H)

Philadelphta, Pa.
Dr. E. (i. Klimas .... $5.00

Brooklyn, N. Y.
J. Ambraziejus .......... $2.00

Pittsburgh, Pa. •
Lietuvių Mokslo Draugy

stė ................................. ' $5.00
Grand Rapids, Mich.

Per K. Rasikas:
A. Daukšas........................50c
K. Jokimavičius .......... 50c
K. Subačius ................. 50c
A. Adomaitis .............. $1.00
V. žvirblis .................. 50c
J. Dambrauskas .......... 1.00
P. Samulionis....................20c
K. Petriką .................. 50c
P. Bumbulis .................. 50c
K. Rasikas .................. 50c
S. Vilkunas .................. 50c

Chicago.
P. Konrad ...................... 25c
Varde šerno Fondo Komite

to tariu širdinga ačiū visiems 
aukautojams, taip draugystėms, 
kaip ir pavieniams asmenims. 
Turiu garbės pranešti, kad L. 
šerno Fondo Komiteto iždinin
kus Dr. P. Zalatorius ir rasti- 
pinkas S. K. Grišius yra užbdn- 
dsuoti ant $500 — kiekvienas 
po $2,«>00.

Aukas meldžiu siųsti mano 
nauju adresu:

5. K. Grišius, 6228 So. Sacra- 
mento avė., Chicago, III. Tol. 
Rcpublic 7180.

Naujienos, Cttcago, . 6
~~ '“■'y { .U—...... . ■ ■ .■■■—.■II. ................... ...................... d I III ..I. .. II, I  .......................................-.................... .......................................... ..............................——

Pdskaita
TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATA

West Pullman

moksleivių mitingas

Marųuette Park COLUMBIA
Naujausi Rekordai

Reporteris

1 Jramos

Atdara vakarais iki 9 valandai iki Kalėdų

KIMBALL PIANAS

PI AM O

nes

Prie 
dau- 
šios

Doliar Savings, Building and 
Loan Ass’n. (spulka)

sivaizduokit sau kaip užganėdinta bus jūsų šeimyna Kalėdų ritmetyj su šia dovana

Art. St. Pilka atvyk 
sta Chicagon

Halsted biznierių 
paroda ir ban- 

kietas

Daleidžiant mums

balso ir geru-

$345

f Kaipo geriausi aparatai sviete ir
' jei J’au turite pianą, tai bus tinka-

. miausi Kalėdų dovana dėl jūsų 
milinčiųjų. Pas Peoples jus rasite 

C* a Šių setų skaitlingą rinkini, madų ir 
K^-^****- apkainavimą. Pilnai įrengtų R. C.

A. arba Atvvater Kent Radio setų 
l\CA*Radio1a dėl vartojimo elektros jėgos po

RASITE PEOPLES FURNITURE C0 
KRAUTUVĖSE

GROJIKLIAI PIANAI
Puikus pianai kurie groja vi- €1(10 
kius roleiius. Kol jų yra po ■ V v

Draugystė Meilės Lietuvių 
Amerikoje laikė priešmeti n p su
sirinkimų šeštadienyje, gruodžio 
10 d. Buvo rinkta valdyba 1928 
metams. Valdyba pasiliko visa 
sena, tik vienas nutarimų raš
tininkas, Kazimieras Kuczins- 
kas, atsisakė, todėl jo vieton 
tapo išrinktas Jurgis Balzens- 
kis. — Rašt. K. Kuczinskas.

Praplatinimas Halsted gatvės 
buvo pusėtinai varginantis dar
bas: išgriauta gatvė, dundėji- 
nas mašinų, dulkės ir daug ki- 
okių blogumų reikėjo pergy
venti per keletu vasaros mėne- 
nų. Dabar, kada gatvė plati, 
irivažiavimas kaip gatvekariais, 
aip ir automobiliais yra geras, 
ižtai yra vilties, kad šios apie- 
inkės biznis ims daug sparčiau

RYTOJ, 10 vai. ryto, Lietu
vių Auditorijoj jvyks LSS. 4 
kuopos paskaita temoj “Mais
to problema.” Prelegentas bus 
K. Augustinavičius.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paaling St, Cklcago. III.

išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 
tarakonus ir blakes.

Turim 67 metų patyrimą.
Ofisai svarbesniuose miestuose

Kaina nebrangi

ROSE R AT EXTERMIN ATOR CO. 
208 N. Wabash Avenue CENtral 2777

Sekmadieny, gruodžio 18 d., 
2 v. po piet, LMSA 2 kp. laikys 
savo susirinkimų. Vieta —M. 
Šileikio bute, 3567 Cotage Gr. 
avė. 2 lubos. — Komitetas.

vasario 26, 1928, Goodman te 
atre. Vėliau daugiau apie vei
kalų ir sustotą.

— Nenuorama.

Andrius Statkus, pa-
Alvinskis, užrašų

'I'ilvikas, fin. rašt.

traukti. Kontestas prasidėjo 
gruodžio 7 dieną ir tęsis iki 
gegužės 7 dienos 1928 metų.

Norintieji dalyvauti šiame 
spulkos konteste yra kviečiami 
užsiregistruoti pas spulkos sek
retorių, K. J. Macke, spulkos 
ofise, 2436 West 59-th Street.

Idant padarius kontestų gy
vesniu, kalbamos spulkos pat
riotai aukauja tam tikras do
vanas, kurios eis kaip prizai 
kontesto dalyviams. Prizams ei
na 50 dolerių auksiniais pini
gais ir prie to dar nutarta, kad 
iš kasos butų mokama 10 cen
tų nuo kiekveno užrašytos 100 
dolerių vertes akcijos. Taigi 
šios ir artimų šiai apielinkei 
kolionijų lietuviai turėtų at
kreipti domės į šį spulkos nu- 
tarimų ir stoti darban.

Spulkų darbuote, reikia pa
sakyti, yra labai naudinga dar
bo žmonėms. Viena, spulkos 
duoda savo nariams tokius pat, 
jėi ne didesnius pelnus ant įdė
tų pinigų, kaip ir bile kurios 
saugios įvestavimui pinigų 
įstaigos. Kita, asmuo, tapęs 
spulkos nariu, tuo patim tam
pa ir vienu jos bosu, kitaip 
sakant, jis įgija balsų jos rei
kalų svarstymui ir tvarkymui.

Kalbamoji Doliar Savings 
and Loan Ass’n spulka lietu
viams (ypač Marųuette Parko 
apielinkės) yra tuo paranki, 
kad joje didžiumą narių suda
ro lietuviai. Spulka ir jos val
dyba nesikiša į svetimas jos 
darbuotei sritis. Jos užduotis 
ir taktika pirmoje vietoje yra: 
žiūrėti savo, tai yra, spulkos 
dalininkų labo. '

Yra rimtų priežasčių many
ti, kad trumpoje ateityje ši 
spulka taps viena svarbiausių 
įstaigų lietuvių savitarpiniam 
kreditui ir kėlimui apielinkės. 
O tai svarbu žmonėms, turin
tiems savasties, kurių tarpe čia 
randasi ne mažai ir lietuvių.

Norintieji platesnių informa
cijų gali gauti jų pas spulkos 
sekretorių.

S MUZIKALIŲ DAIKTŲ SKYRIAI 

§4177-83 Archer A v., 1922-32 S. Halsted
M. KEŽAS, Vedėjas. J. N A ERGAIS, Vedėjas.

Susirinkimui pasibaigus, p. 
A. Statkus, kuris turi minkštų 
gėrimų užeigų ir duoda svetai
nę susirinkimams, užkvietė vi
sus kliubiečius pietums, p. 
Statkaus varduvių dienoje.

Andrius Statkus ir jo brolis 
Kazimieras tur būt yra labiau 
pasidarbavę draugijų veikime, 
negu kurie kiti vietos lietuvių. 
Tų pastangomis tapo išauginta 
SLA. 55 kuopa, jiedu darbuo
jasi ir kliube.

—Kliubo Korespondentas.
Dvi erdvios krautuvės užpildytos su didžiausiu prekių pasirin

kimu tinkančiu dek Kalėdų dovanų, “DEL NAMŲ”; Naujausios ma
dos pritaikinimui kiekvienos ypatos skonio ir pageidavimo, įsigyti 
šiose krautuvėse už žemiausią kainą, lengvesnėmis išlygomis, su 
pilnutėliu patenkinimu.

šių Krautuvių Muzikos Skyrius yra Didžiausis ir 
puikiausiai įrengtas ir pripildytas su Amerikos 

parinkčiausiais Muzikaliais Daiktais

Bus neužmirštanti dovana dėl 
Jūsų pačių, dėl Jūsų vaikų ir 
dol Jūsų vaikų vaikų. Kodėl 
jiems nesuteikti vieną kaipo 
šių Kalėdų dovaną ir padaryti 
tarpe jų tą neužmiršstant; 
įspūdį ?

Peoples Krautuvėse visuomet 
rasite Kimball Pianų kokių jus 
norite ir už tokią kainą, kokia 
norite mokėti. Ateikite šian
dieną j musų Krautuves. Pas
tebėkite musų ŽEMAS KAI
NAS ANT KIMBALL GRO- 
JIKLIŲ PIANŲ, kurių turi
me didelį pasirinkimą dėl 
prieškalėdinio išpardavimo po

arba Atwater
Kent Radios

$95, $148, $195, $250, $495 iki $895 
Lengvus Išmokėjimai, Įrengimas Vaitui 

REKORDAI IR GROJIKLIAMS VOLELIAI 
Šiose Krautuvėse visuomet rasite pilną rinkini rekordų ir volelių 
kaip katodinių taip ir vėliausių leidimo numerių, Lietuvių ir kita

taučių kalboje. — Ateikite pąsirinkti.

Didžiausios Lietuvių Muzikalių Daiktų Krautuvės 
Chicagoje ir Amerikoje

Gruodžio 7 dieną įvyko Dol- 
Scwiii£fH. Ilciilrlingr and I^oan 

Ass’n. (t. y. spulkos) susirin
kimas. Narių susirinkime daly
vavo skaitlingai. Spulka turi 
ofisą adresu 2436 West 59-th 
strect.

Chicagos Lietuvių 
nėgėjaLgavo linksmą žinią. 
\rt. rež. S. Pilka praneša savo 
deną darbuotei Chicagoje. Jau 
asamdytas puošnus Goodman 

Teatras, vasario 26 dienai. Tai 
uis sekmadienio vakaras. Vei
kalas išrinktas, rolės jau beveik 
zisos išdalintos. Vietiniai Chi- 
agos artistai mėgėjai jau ren

giasi prie darbo, ir kaip tik 
)ats art. Pilka atvyks, tuojaus 
ir adės repetuoti.

Art. Pilka susikvietė geriau
sias Chicagos dramatines jo
jas, lodei ir nėra abejones, kad 
jateiks mums ką nors naujo iY 
domaus.

Pats art. Pilka atvyksta Chi- 
•agon, rodos, apie 15 sausio, 
1928. Pirm apleisiant rytus, art. 
Pilka rengiasi suvaidinti brook- 
iniečiams patriotinę Čiurlio- 
iienos dramą “Aušros Simus” 
r tuomet skubėt Chicagon. 

Veikalo vardų, jo turinį ir sąs
tatą dalyvių praneš pats art. 
Pilka kiek vėliau.

Mums tečiaus yra žinoma, 
kad p. Pilka visuomet yra pa
siryžęs supažindint amerikie
čius lietuvius tai su Lietuvos 
praeities, tai dabarties įvykiais. 
Dar daugelis ir šiandien prisi- 
nena “Aušros Suims.” Dabar 
turėsime progą matyti šių die
tų jvykius Lietuvoje. Bet 
;eks apie tai, lai pats art. 
ka mums viską papasakos, 
;ik jis pats gali tinkamai 
padaryti.

Aš, iš savo pusės, linkiu gerb. 
art. Pilkai geriausio pasiseki
mo su “Aušros Sūnumis” 
drooklyne ir pasekmingo atvy
kimo Chicagon. Chicagiečiai 
tikrai įvertina art. Pilkos rim
tų darbą, todėl visi atsimins 
tų dienų, būtent sekmadienį,

Iš West Pullmano pašalpinio 
Kliubo veikimo

Gruodžio 4 dienų A. Statkaus 
svetainėje įvyko viršminėto 
kliubo priešmetinis susirinki
mas. Narių susirinkime daly
vavo apie 60.

Išklausius komisijų ir ligo
nių lankytojų raportus ir at
likus kitus formalumus, eita 
prie rinkinio valdybos 1928 
indams. Valdybon išrinkta: pre
zidentu 

| dejė j liras t. —
i - A, Vainavičius ir kasieriumi 
— K. Statkus.

Šis kliubas gyvuoja jau 17 
metų, narių turi apie 100 ir iž
de apie $2,500. Mėnesinės mo- 
kesties reikia mokėti po 25 
centus; pašalpos kliubas išmo
ka po $5 savaitėje.

Sekmingesniam veikimui kliu
bas išrinko tris organizatorius, 
būtent P. Razmą, J. Katkų ir 
F. Bareišį. Jų užduotis yra kal
binti apielinkės sveikus lietu
vius, o ypač augantį jaunimą, 
kad jie stotų j kliubą. Mes žino
me visi, kad senstame, tai savo 
vietas turime užleisti ir palikti 
jaunesniems. Bet jaunuomenę 
oirmiau turime įtraukti į kliu-

~~ 7 ■....

MES BŪTINAI TURIM PARDUOTI
Mes kraustome visus pianus iš musų krautuvės ant ketvirto aukSto. Šią savaitę 

mes turime turėti daugiau vietos. Mes išparduodame visą svo pianų staką.

Kainos yra labai atpigintos Nusipirkit vieną prieš Kalėdas
UPRIGHT PIANAI 

Labai gerai groja. Išpardavimo 
kaina net po m

Kainuoja $175.00, parduodam už $75.00. Kur kainuoja $150.00, 
mes parduodam už $50.00. Kur kainuoja $125.00, parduodam 
už $40.00. Kur kainuoja $75.00 parduodam už $30.00 Taip 
pat turime už $20.00 ir $15.00

Turime didžiausį staką kastantinkų nuo $60.00 iki $250.00 
ir duodam lesens už dyką ant kostantinkų ir soxsophones.

Geriausia vieta vra pirkti

R. PIKEL
MUSIC SHOP

1816 South Halstęd St., Chicago, III.

Į Didžiai Apvertintas
| NEUŽM1RŠTANČIAS KALĖDŲ
b DOVANAS

Kuriose yra įdainuota musų geriausių dainininkų: 
Vanagaičio, Babravičiaus ir t. t.

1(1071—Karvutč ir T>oleris 
16072-----Sharkey Dilinu ii- Mniišni niukn^
16073—Reikia Tept (Dalis 1), Reikia Tept (Dalis 2)
16071—Voveraitė ir Anksti Rytų Kėliau
16075—Bernužėli Nevesk Pačios ir Naktis 

Svajonėms Papuoštas
16076—Oi Sopa, Sopa ir Supinsiu Dainužę
16077—Lakštingalas, Dzuku Mazurka
16078—Mergytę Prigavo ir Eina Pati j Karčiamą
16084—Loja šunys Ant Kiemo ir Gersim Broliai Ulevosim 

Tos pačios dainos galima gauti ant Pianų Rolių

VICTOR FONOGRAFAS
Susirinkimą atidarė spulkos 

pirmininkas, p. J. Juškevičius, 
ir pranešė, kad susirinkime už
siregistravo tiek narių, kad jie 
atstovauja du trečdaliu viso 
spulkos kapitalo.

Iš sekretoriaus, p. K. J. 
Macke, raporto paaiškėjo, kad 
per pereitus metus įsirašė spul- 
kon apie 40 narių, — daugiau
sia Marquette Parko apielinkės 
gyventojų. Paskui jis pranešė, 
kad sulig auditoriaus, p. Var- 
kalos, metiniu raportu, kiek
vienas spulkos narys šiais me
tais gauna 6% ant įmokėtų pi
nigų į spulkos kasų. Paskui 
sekretorius savo raporte pa
reiškė, jogei jis esąs įsitikinęs, 
kad sekančiais metais spulka 
paaugsianti dvigubai tiek na
riais, tiek kapitalu.

Spulkos valdyba sekamiems 
metams tapo išrinkta ta pa
ti, ką buvo šiais metais.

Beje, susirinkimas nutarė 
padaryti vajų arba kontestą 
naujiems nariams spulkon su

po ilgo laukimo Halsted gat

vė, tarp Harrison ir 23, tapo 
pašventinta ir apvaikščiota. Ket
virtadienio vakare daugylič į- 
vairiai pasipuošusių vežimų, 
nuo įvairių firmų ir krautuvių 
važiavo eilėje ir dalino dovanas 
susirinkusiai publikai. Ant šaly* 
»atvių stovėjo eilės žmonių. 
Biznis ėjo krautuvėse per visa 
dieną iki vėlyvam vakarui.

Vakare Gold’s restaurane, 
prie Halsted ir 12 gatvių, įvy
ko vakarienė, kurioje dalyvavo 
didelis skaičius biznierių, 
vakarienės buvo pasakyta 
gybė kalbų ir linkėjimų 
tpielinkės biznieriams.

___
j
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į



NAUJIENOS, Ohicago, 111.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

vyks surasti buvusius
“draugus". —Reporteris.

lenko

Town of Lake

kad jis sako netiesą: kiek ge
riau lošė Martinkienė, o kiti 
visi klausėsi sufįeriaus, ką jis 
sakys. Lošti nebuvo kada.

Rytos Narys sako: Aglinskas 
rutiečius vadinąs meklioriais, 
bet kodėl taip vadina, tai ne
pasako. Turiu betgi pareikšti, 
kad ne rutiečius meklioriais! 
vadinu, ale komunistų meklio- 
rišką politiką ir taipgi ] ‘
kiau kodėl. Rūtos Narys, ma-i 
tyti, nori paslėpti mano nuro-| 
dymą, kas yra meklioriai, idant 
nepastebėtų rutiečiai ir kartais 
nepakeltų revoliucijos prieš 
draugus, o tuomet toks komu
nistų likimas butų kaip Amal- 
gameitų unijoje lietuvių loka- 
le, arba 36-tojee Susivienijimo 
kuopoje. Aš, žinoma, prieš tai 
neprotestuočiau.

Rytos
“Bet, kalbant apie mekliorius, 
būtinai Aglinskas turėtų pa
rašyti istoriją iš savo gyveni
mo”. Komunistas nebūtų ko
munistas, jei jis iš savo kores
pondencijos nepadarytų kaplu- 

, Ką gi bendro 
nes tokio gražaus teatro ĮUrj asmeniški Aglinsko reika- 

|(.hicagos publika buvo ištroš-ijaj su kritikuojama korespon- 
kusi ir todėl nckurie ėjo “(»e-;<jencjjn? Fpiek to, čia, matyti, 

. novaitės" žiūrėti net po du kur-1 |>y(08 Nario gaidukų biznis* 
,u- , | Aglinskis šį sykį tiek pasakys,

Nedėlioj, gruodžio 18 d., jjs komunistams veltui is-
novaitė” eina paskutiniu kar- torijų nerašihėja. Be to, jisai» 

ga_ tu Chicagos apylinkėj, todėl ku- gana (iaUg gjno komunistų “is- 
rie nematėt dar to veikalo, vi- koriju", ir, reikalui esant, ga- 
si j naują Apveizdos Dievo pa- |,ina |)Uįų jas atpasakoti.

j L S. S. 4-tos kuopos 
susirinkimas

Ateinant) antradienj, gruod
žio 20 d., Raymond Chapel sve
tainėje įvyks L. S. S. 4-tos kuo-

Geriau vėliau, negu niekad, | yGS susirinkimas. Visi kuopos 
taigi geriau T---- ...........................................................
buvusią čia pirm trijų savaičių 
surpraiz parę, negu praleisti 
visai jos neminėjus.

Barė buvo šauniausia, šeimi
ninkės pralenkė visas buvusias 
iki šiol pures. Dešros ir kopūs
tai, sakoma, grindimis valkio
ta, o šeimininkės elgėsi taip, 
kad jeigu atpasakotum žmogus 
visą jų elgesį, tai* paštas tik
rai neleistų laikraščio išplatin
ti.

Ir kas dar verta pastebėti — 
tai kad tokią parę turėjo ge
ros parapijonkos. Musų Mari-[ 
jonų “Draugas” ir kai kurie; tre praėjo didžiausiu pasiseki- 
kunigėliai nuolat ieško “priči- mu Town of Lake, North Side, 
nų" prie “Naujienų”. Geriau Bridgeporte ir Brigbton Parke, 
butų, kad jie pasakytų keletąt Visur svetainės pilnintelės žmo’ Į no (maišatiesy. 
gerų pamokslų tokioms para- n,M» 1 
pi jonkoms.

Areštavo už negerą Čekį

Pereitą šeštadienį didžiai die
vobaimingas vietos pilietis įėjo 
saliunan pas vietos lietuvį ir 
prašo išmainyti jam čekį. ! 
liunininkas klausia to lietuvio, 
kur jis gavęs čekį. Pastarasis- 
atsako, kad iš kontraktoriaus. j ral)1l(

Saliunininkas eina aptiekon vu^’ 
patelefonuoti bankui, idant su-; 
žinojus, ar banke yra pinigų. Į 
Aptiekoje jis patiria, kad čekis 
parašytas ant kokio ten ban
ko Texas valstijoje ar kur ki- 
tur. i Į

Saliunininkas pašaukia poli- tumėt
ciją. Policininkai atvažiuoja.1 damas tokią “tragediją”.
Musų didžiai dievobaimingas 
pilietis aškina jau. kad čekį 
jis gavęs ne iš kontraktoliaus, 
bet iš nežinomo žmogaus. Pi
lietis buvo suimtas ir atiduo
tas kriminalio teismo ištirimui.
Tai jau nebe pirmas kartas jam ( kai komunistai dejuoja gailiai, 
pasitaiko bėdos su čekiais.

vėliau paminėti nariai būtinai privalo atsRan- 
baigiantis yra 

reikalų aptarti, 
vakare.

kyti. Metams 
daug svarbių 
Pradžią, 8 V*L

18-ta gatvė

P.

Kas bus nedėlioj, gruodžio 
18-tą dieną

m.,

tea-Ogi garsusis Vaičkaus 
t ras naujoj Apveizdos Dievo pa
rapijos svetainėje atvaizdins 
“Genovaitės" gyvenimą. “Geno
vaitės pastatymas Vaičkaus tea-

Rengėjai

Ai, ai!

Ši draugija susitvėrė dar 
meteuose, kai komunistų ’ 
dar nebuvo”. Apie jo-l 

Rūtos draugystės krauge- 
korespondencijo-

VOS. 
1912 
visai 
kias 
vystės mano
je nebuvo minėta. Dar sykį 

(pakartoju, kad nuo pradžios iki 
Igalo buvo rašyta joje apie ko- 

’jmunistų meklerystes, o ne apie 
draugiją. Draugija, jei ji 

pasa-|rėtŲ’ Ral5tų lengvai su 
TYin_ meklioriais apsidirbti.

j Tiesa, buvo minėta apie 
merio 1 patentą, kad jis tapęs 
raudonas, lyg iš Maskvos par
vežtas. Numerio, žinoma, ne
reikia vežti iš Maskvos, jį ga
lima komunistiškai nudažyti ir 
ant vietos.

Būtos Narys, beje, sako, kad 
kalbama draugija esanti pašal- 

i pine, o ne politinė. Ji neklau- 
Narys rašo toliau: | santi nei socialistų, nei komu

nistų. Taip ir turėtų būti. Bet 
to nėra, kadangi 
tai šeimininkauja 
taturą pavartoja, 
nariai tarnautų 
arba tylėtų.

Iš jo rašto matyti, kad Rū
tos Narys naudoja draugiją 
tam, kad pašiepus komunistinę 
žalingą darbininkams politiką. 
Del to aišku, kodėl komunistui 

I taip atkakliai skverbiasi ir į 
r Susivienijimą Lietuvių Ameri- 
“ikoje ir į kitas organizacijas. 

IMat, kai užsivelka organizaci
jos kailiniukus, jie turi progos 
sakyti, kad kailiniukai ne ko- 

j munistiški, o kituose atsitiki
muose vėl visą bėdą kailiniu
kams gali sumesti.

—J. B. Aglinskas.

Ir vėl Rūtos Narys rašo: 
Į “Bet kokias kraugerystes pri
kaišioja Aglinskas Rūtos drau
gijai ir vardą gavimą iš Mask-

Susirinkimas
L. K. 

mėnesinį 
kas, A.

Vytauto Benas laike 
susirinkimą. Pirminin- 
Rupšiš, atidaręs susi- 
paprašė susirinkusius 

užsilaikyti. Protokolų

no- 
tais

nu-

čia komunis- 
ir savo dik- 
idant ramus 
komunistams

rnmiai
rast. J. Keturakis perskaitė pro
tokolą iš pereito susirinkimo. 
Protokolas vienbalsiai priimta. 
Taipgi buvo duota pakvietimas 
iš Cicero (per .1. Balaką) dėl 
koncerto rengimo su L. K. Vy
tauto Benu gavėnios laiku. Pa
kvietimas priimtas.

Toliausi buvo renkama val
dyba ateinantiems 1928 me
tams. Dirigentu liko išrinktas 
J. Balaciuck, pagelbininku J. 
Keturakis, pirmininku Juozas 
Balakas, pagelb. I. Barcbius, 
protokolų raštininku L. Jasevi- 
čia, finansų raštininku J. Phi
lips, kasieriumi I. Barchius, 
kasos globėjais W. Yablonskis 
ir Z. Noreiko, maršalka K. Ja- 
nušauskis, korespondentu A. 
Stanevičius, pagelb. L.’ Jasevi- 
čia, notoms padalinti I. Bar
cbius, notoms atimti A. Sta
nevičius, knygoms patikrinti 
Ben. Stanevičius ir Juozas Ba
lakas.

— Beno Korespondentas.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzle 8902

3514*16 Roottvelt Rd.
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

šeštadienis, Gruod. 17, 1927

GINTARAI IŠ LIETUVOS
Gražiausios ir geriausios Kalėdom dėl ponių ir 

panelių dovanos yra gintaro karoliai, brasletai, 
spilkutės, auskarai ir daugybe kitokių gražių daly
kėlių.

Del vyrų turime dailių cigarams ir cigaretams 
cigarnyčių gryno gintaro, ką tik iš Lietuvos atvež
tų.

Taipgi gardžių Birutės saldainių, atgabentų iš 
Lietuvos.

Istoriškų daiktų mylėtojams turime naujų Lie
tuvos pinigų kompletus, varinių ir sidabrinių, ir 
pirmojo Lietuvos Prezidento A. Smetonos medalių. 
Krautuvė iki Kalėdų atdara iki 10 vai. vakaro.

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted Street, Chicago, III.

Tel. Victory 6122

VAIČKAUS TEATRAS
Nedėlioj, Gruodžio 18 d., ant 18 gt., Genovaitė

Naujoj Apveizdos Dievo par. svetainėj stato pagarsėjusio “Genovaite”, kurios pastatymas 4-se Chi
cagos lietuvių kolonijose praėjo milžinišku pasisekimu. Vaidinime dalyvauja: P. Tendžiulytė, P. Kai
rytė, .1. Vaičkus, B. Vaitiekūnas, J. Šimkūnas, K. Budrys, J. Kareiva ir kiti. Vaidinime dalyvauja 
viri 30 geriausių artistų. Pradžia 7:30 vai. vakare. >

kas ,Ką jus darytumėt, 
nors užliptų jums ant didžiai j 

I opaus korno? Veikiausia šauk- 
__ ; “ai, ai!" Iš šalies maty- 

> vie- 
nas-kitas gal nusijuoktų, nes, 
mat. jam neskaudėtų. Kiti vėl 
tur būt- pasakytų: “Tai išlepė- 
lis. neturi kantrybės’’.

Nežinau ar vietoje, bet man 
sunku išsilaikyti nesijuokus,

jei

kad jiems J.' B. Aglinskas už
mynė ant komo. Mat, “Naujie- 

Vienas lieetuvis, vyras kokių ‘ nose" numeryje 281-me, tilpo 
uit tų, o kitas la okas susi aprašymas Teatrališkos Drau-1 

pažino su tulu lenku. Susipaži-j gystės Rūta No. 1 perstatymo 
no, išsikalbėjo. / Kalba greitai 
nukrypo ant temos: kaip grei-1 vaidinto — 
čiausia padaryti pinigų? Musų piausi.” Buvo nurodytas ko- 
lietuvis ir slavokas ėmė pasako- m unistų meklioriškas šeiminin- 
ti lenkui įvairius budus suradi- . kavimas ir naudojimas tos 
mui aukso kalno. Pagalios jie draugystės vardo, idant pasiga-,' 
pareiškė, kad jie patys būdavo- vus publikos užuojautą. Bet 
jantys kokį ten trobesį ar dirb-} didžiausias skaudulis tur būt 
tuvę, kuri busianti tikra aukso buvo tas, kad toje koresponden- 
kasykla..

Lenkas klauso ir savo ausi
mis netiki. Tik pamislykite: 
toks uždarbis, toks pelnas! Su
žnybę ir ji pagunda lengvai ir 
greitai pasidaryti pinigų. Jo 
nauji draugai pritarė pilnai 
šiems žmogaus troškimams. 
Taigi musų lenkas nuėjo ban-| 
kan, išėmė kiek tik jame turė
jo, savo pinigus, viso labo 2434 
dolerius.

Nors banke jis atkalbinėta, 
kad neimtų pinigų ir nerizikuo
tų savo sunkiai sukrautais cen
tais, žmogus nepaklausė. Ir 
kur gi paklausys, kad jam ro
dėsi, jogei iš pavydo atkalbinė- 
jama jis nuo investavimo pini
gų kartu su draugais.

Well, pasiėmė lenkas pinigus. 
Užsikišo užantyje. Visi trys ap
sidžiaugė ir įsėdo važiuoti lin
kui statomo trobesio. Paskui 
dar pasibučiavo — išreiškimui 
prižado, kad ateityje gyveps 
kaip broliai. Ir važiuoja.

Keletą blokų pavažiavus, pa
prašė nauji geradariai lenką iš
lipti iš automobilio ir įbėgus 
tabako krautuvėn nupirkti ei- 
garėtų. Trenkąs įbėgo krautu
vėn, paėmė pakelį cigaretų. Iš
ėjo laukan. Dairosi: automo
bilis ir jo draugai jau dingę.

Lenkas grabšt užantyje... ogi 
ir pinigai, visi 2434 doleriai, 
kartu dingę! Taip ir pasibaigė 
neilgas draugavimas.

Atbėgo lenkas į policijos sto
tį. Išrodė, kad jis iš pamišimo 
visą stotį apvers. Bet tai jam 
pinigų jau nesugrąžino. Vienok 
policija darbuojasi, Gal ir pa-

nevykusio, nevykusiai su- 
Vėją sėji, audrą 

Buvo nurodytas

cijoje buvo palyginta Ameri
kos laisvė su rusiška sovietų I 
laisve; kad buvo duota supras-j 
ti, kaip Sovietų komisarai ap-j 
sidirbtų su tokiais draugais, j 
kurie pabandytų užsimoti šluo
ta ant komisaro arba paleisti 
gniūžtę piktažodžiavimų komi-j 
saro adresu. Taigi, kaip mato- 

I te, visa komunistinė meklerys- 
tė ir buvo pavadinta meklerys- 
te, o komunistai mekleriais.

Jei aš bučiau komunistas ir 
jei toji komunistų praktikuo
jama politika man rodytųsi ne
šanti tiek daug naudos darbi
ninkams, tai ko čia, rodosi, bu
tų gintis ir bažytis, kad ko
munistai nešeimininkaujantys 
T. D. R. No. 1. Aš didžiuočiaus, 
aš sakyčiau, kad darbininkai, 
matydami kas jų reikalus gina, 
susipranta, na ir veikia kad ir 
tokioje pašalpinėje draugijoje, 
kaip T, D. R. No. 1. Ale, džie- 
važ, komunistai ginasi ir šau
kia *‘ai, ai!" tartum kas jų nu
mylėtą korną butų kietu padu 
prispaudęs.

“Vilnies" No. 289-me tūlas 
“Rūtos Narys" rašo, buk Ag
linskas neteisybę sakąs. Esą, 
p. Aglinskas tilpusioje "Nau
jienose" korespondencijoje sa
ko, kad lošėjai atrodė lig jie 
butų buvę iš vaško padalyti ir 
kad jis jų kalbų negirdėjęs. 
Rūtos Narys sako, kad Aglins
kas parašęsę neteisybę. Jis pa
taria man akinius užsidėti, ži
noma, aš galėjau parašyti ir 
taip, kaip parašė Rūtos Narys, 
kuris sako, kad tik pora lošė
jų lošusi prasčiau, žinoma,

AR ŽINAI, KAD JAU B1LIUS PASIRAŠYTAS GERB. MAJORO THOMPSONO SURENGIMUI 
PASAULIO VYSTAVOS 100 METŲ SUKAKTUV1U MIESTO CHICAGOS, KURI jVYKS 1933 M.

YRA TIK 5 METAI LAIKO
Nemieguok, atsibusk ir pagalvok ką toji vystava reiškia mums chicagiečiąms. Mums reiškia milijonų milijonus dolerių pada
ryti pelno perkant Chicagoj ir apielinkėj nuosavybes (Real Ėst ate) ir turime pirkti kuodaugiausiai galint, nes per sekančius 
5 metus nuosavybes kils aukštyn taip smarkiai, kad mes kiekvieną metą dubeltavosime savo įdėtus pinigus, kurie tik rizika- 
vosime ir pirksime, o kurie pramieguosime, tie gailėsimės.

CHICAGA YRA STEBĖTINAS MIESTAS PASAULYJ
% ' N I

Su 10 milijonų gyventojų pranašaujama trumpoj ateityj; tada paliks didžiausis miestas pasaulyj, ir tada Chicagos rubežiai 
atsidurs iki Waukegan į žiemius, Aurora ir Joliet į pietvakarius ir Gary, Indiana į pietus. Tąsyk šitas Spring Forest pasi
liks viduryj miesto Chicagos, o tie visi Forest Proserves pasidarys dideliausi miesto parkai apie Willow Springs.

NEGIRDĖTAS PIGUMAS IR IŠPARDAVIMAS LOTU
Šiandien ir Rytoj, Subatoj ir Nedėlioj, Gruodžio 17 ir 18 d., 1927

Naujoj lietuvių kolonijoj Spring Forest, pirmiau vadintas Willow Springs, dabar yra geriausia proga pirkti šitokius didelius 
lotus % ir V2 akro žemės. Su dideliu mišku ant aukštų kalnų, su ravais ir šaltiniais, bėgančiais minerališko vandens. Tikrai 
yra skirtina ir nepaprasta vieta gamtos surėdyta, gyvas ir tyras oras ilgam gyvenimui, taip kaip Lietuvoj ir čion pat arti, bet 
nuošaliai nuo visų dirbtuvių durnų ir smarvės.

Daržovėms lotų kainos c 
$100 įmokėti, likusius $10 i mėnesį

miškų ant aukštų kalnų, kainos $650

Atmesk viską, atvažiuok
Pamatit, o persitikrinsi ir rasi ten jau keletą šimtų lietuvių 

šeimynų laimingai gyvenant po lapotais medžiais miško, tu
ri didžiausius daržus, prisiauginę visokių savo daržovių, viš

tų, sviesto, kiaušinių ir visokių fruktų, kurių jiems pirk 

nereikia.

CHICAGO

blVahu
Girų? J

> SPRING 
FOREST. ILL.

& P.Kamve// G* 
Ardur Art it '

Kainos ant visų lotų nuo kovo (March) 1 d., 1928, bus pakeltos 30 nuošimčių brangiau. Tokiu budu neatidėliok diena nuo die 
nos, 1 
iškirpk ir pasiųsk mums žemiaus matomą k 
žinės, aprodys ir suteiks visas informacijas

bet veik šiandie. Jeigu negali arba neparanku tamistai pačiam nuvažiuot pamatyt šitą puikią naują lietuvių koloniją, tai 
uponą su savo vardu ir antrašu, o mes atsiųsim tamstoms automobilių, kuris pava- 
i be jokių kaštų ir abligacijų iš tamstų pusės.

S.P.KAZWELL&CO
CHICAGOS OFISAS SUBDIVIŽINO OFISAS

6312 So. Western Avė. Archer Av. & Spring St.
Phonc Prospect 2102 P. O. Willow Springs, III

6312 So. Western Avė
Chicago, III.

Meldžiu
naują lietuvių koloniją, Spring Forest, be jokių iškaščių
abligacijų iš mono pusės.

Pavarde ................. a........................................................................................i
Antrašas ................... ’....................................

Če paminėk kurią dieną ir vaalndą gali važiuot

prisiusi automobilių dėl nuvažiavimo pamatyt



šeštadienis, Gaiotl. 17, 1927

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

r .

Golden Star baske tbolo jauk
tas—Golden Star Crown — lo
šia šiandien, gruodžio 17 die
ną, basketbolo losį su Mussinee 
jauktu iš Northsaides. Įžanga 
25 centai ypatai. Vieta Stru
milų svetainėje.

Kaip pastebėjote, Koselando 
lietuvių basketbolininkų jauk
tas vadinamas Golden Star 
Crown. Kodėl? štai kodėl: lie
tuvių jaunuomenės jauktas iš
lošė jau 11 losiu paeiliui. Tai
gi pilnai užsitarnavo karūnų.

Paskutinis Golden Stars’ų lai
mėjimas buvo ketvirtadienyje, 
gruodžio 15 dieną, kai jie lai
mėjo loši iš Lazzary. Šiame lo- 
šyje lietuviai padarė 24 maz
gus, o Lazzary tik 9.

Golden Star Crown’ų laimė
jimai ir lošių smagumas su
traukia daug publikos j Stru
milų svetainę pasižiūrėti loši
mu. Bet ir yra ko pasižiūrėt! 
Taigi visi, kas galite, bukite ir 
šiandien Strumilo svetainėje 
pasižiūrėti lūšio.

— N.

Joniškiečių Lablarybės ir Kultūros 
Kliubo priešmetinis susirinkimas at
sibus gruodžio 18 d., 1927 m., 2 vai. 
po pietų, ateinanti ‘sekmadienį, J. J. 
E že rakio svet., 4600 So. Paulina St. 
Visi nariai malonėkit atsilankyti ant 
sekančio susirinkimo, nes bus naujos 
valdybos rinkiniai ateinančiam me
tui ir darbininkus turės išrinkti dėl 
baliaus, kuris įvyks per Naujus Me
tus. Rašt. L. Yonkus.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj priešmetinis susirinkimas 
įvyks nedėnoj, gruodžio (18 d., Mil
dos svet., 1 vai. po pietų. Malonė
kite pribūti laiku visi, nes turim 
svarbių reikalų apkalbėti ir bus ren
kama nauja valdyba 1928 metams.

A. Zalan genas, p rot. rašt.

Liet. Taut. Draugystė Vienybė lai
kys metinį susirinkimą paprastoj 
svetainėj, M. Meldažio, gruodžio 17 
d., 7:30 vai. vak. Visi nariai teiksi
tės būtinai atsilankyti, Šiame susi
rinkime bus renkama nauja valdyba, 
sekantiems metams, taipgi bus galu
tinis apsvarstymas rengiamo apvaik- 
ščiojimo draugystės 20 metų sukak
tuvių, kuris atsibus 8 dieną Sausio, 
1928 m., M. Meldažio svet., 4422 W.
23 PI. Dr-stė Vienybė.

Liet. T*‘atr. Dr-jos Šv. Martino 
priešmetinis susirinkimas įvyks su- 
i>atoj, gruodžio 17 dieną. 1927 met. 
7:00 vai. vak. šv. Jurgio parapijos 
svet., 32 PI. ir Auburn Avė. Nariai 
visi malonėkite laiku pribūti, nes yra 
vienas naujas ir svarbus Klausimas 
aptarti, taipgi bus rinkimas valdy
bos sekantiems metams ir daug kitų 
reikalų. P. K. rašL

L. G. D. L. K. Vytauto ant Brid- 
geporte įvyks priešmetinis susirinki- 
masc nedėlioj, gruodžio 18 d., 12 vai. 
dieną, 1927 m. Chicagos IJet. Aud.. 
3183 So. Halstetį St. Visi nariai 
teiksitės laiko pribūti, * nes randas 
daug svarbių dalykų aptarti ir dar 
bus renkama valdyba dei 1928 metų

Nut. rašt. V. Kacevičia,

Lietuviai Advokatai

. K. JURGELIONIS I
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 North State St., Kooin 1012 

Phone Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:80 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

sraktai. — Ingaliojimai. — Paskola į 
pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7—9 ' 
Telephone Roosevelt 9090 

Namu Telefonas Republic 9000 
- ---- -

. I

. A. APIAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clarks Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. l’ullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių • 

Namų Telefonas Pullman 6377

NAUJIENOS, CHfalgo, IH1

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSH1LLAS 
AKUSERKA

3252 South Halsted Street

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th St netoli Morgan St.

Viršui Universal 
State Bank .... 

Moterys ir mergi
nos įereipkitės su1 
reikalais nuo 12 iki V a 1 a n d o s : Nuo 10—12 pietų ir 

8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dienų: Canal 3110 

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
Financial

Finansai-Patkolos

Konferencija
A.L.T.S. 1 apskričio kuopų kon

ferencija įvyks pirmadienio 
vakare.

Vyskupo Valančauskio Pašei įjos 
Draugija laikys savo priemetinj su
sirinkimą, gruodžio 18 d.., 1927 m., 
Chicagos Liet. Aud. svet., 3133 So. 
Halsted St. kaip 12 vai. dienos. Jū
sų buvimas būtinai reikalingas, nes 
bus rinkimas valdybos 1928 metams 
ir šiaip daug kitokių reikalų apsvar
stymui. K4 l'mezis, nut. rašt

Sandaros 4-to apskričio kuo
pų delegatų konferencija įvyks 
pirmadienio vakare, gruodžio 
19 d., Raymond Chapel svetai
nėje.

Šis susirinkimas bus svarbus 
daugeliu žvilgsnių. Pei\ apskri
tį jau yra daug gerų sumany
mų pradėta, bet vienai valdy
bai persunki! viską įvykinti.

Mums, chicagos sandarie- 
ciams, reikėtų biskį subrušti. 
Žiūrėkime, Lietuvių Politinis 
Iždas reikalauja plačios para
mos. Jis teikė ir teikia musų 
draugams, valst. liaudininkams, 
pdramų. Kita, tai turime 
rengtis prie 10 metų Lietuvos 
nepriklausomybės apvaikščioji- 
mo.

.Todėl geri) kuopų delegatai, 
valdybos ir komisijos, visi pa
sistenkite iki vienam atvykti 
paskirtu laiku lygiai 8 vai.

—Sanda rietis.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patar n a v i m a s 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D, LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balza niuotojas

2314 W 23rd PI. 
Chilago. III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Roosevelt 2515 - 2516

Sekmadienį, Gruodžio 1S d. kaip S 
vai. vak.Raymond Chapel, 816 West 
31 St. įvyks svdibus programas, bū
tent: prakalbos ir gera muzika.

Prakalbų tema: “Ka reiškia sekti 
Kristų”, prasmė to žodžio ir ka reiš
kia asmeniui kuris seka Kristų. Nuo
širdžiai kviečiame visus atsilankyti 
kam tik laikas pavėlina. Įžanga vai
tui. Komitetas.

A f A
J L'( )ZA PA S P EK UTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 14 dieną, 11:45 va
landą iš ryto, 1927 m., sulau
kęs apie 47 metu amžiaus, gi
męs Lietuvoje, Telšių apskri
čio, Tvero miestelio. Priklausė 
prie 3 draugijų: Bridgepoto 
Lietuvių Politikos ir Pašelpos 
Kliubo, Lietuvos laisvės Kliu- 
bo ir Darbininkų Sąjungos 
Kliubo, paliko dideliame nuliū
dime dukterį Julijoną ir žentą 
Antaną Kaslentinavičius ir sū
nų Edvardą, sererj Marijona 
ir švogerį Reškus ir taipgi 
švogerj Uršule ir Povilą Mar
kūnus. Kūnas pašarvotas, 
randasi 827 \V. 33rd Place.

Laidotuvės įvyks Panedėlyje, 
Gruodžio 19 dieną, 8 vai. iš ry
to iš namų j šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kaimicro kapines.

Visi A. A. Juozapo Perutčio 
gimines, draugai ir pažįstami 

. esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti t 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Duktė, Sumiš ir 
Visi Gimines.

Laidotuves*1 patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 1189.

PRANEŠIMAI
PASIPIRKTI “Naujienas” pavie

niais numeriais galite gauti pas mu
sų naują agentą Karolių Obečiuną, 
4602 S. Rockwell St., Brighton Paiki

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
I’AGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 4010
SKYRIUS 

1417 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1110 So. 49 Ct.» Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094
SKYRIUS 

320J Auburn Avė.. Tel. Blvd. 3201

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergų.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ajhland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Screduj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001, 
Tel. Randolph 1034. — Vai. nuo 9—6

<1 k Hl’H i s
3241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH

OPTOMETRISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso' 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai-į 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. I 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

Jei aoejoji apie savo aKis, euc pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

3265 So. Halsted St. 
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare, 

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Lietuves Akušeres

A. VIDIKAS-LULEVICH
' AKUSERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 4115
Baigusi ak u Se
rijos kolegijų; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pugeibą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Telephone Yards 0994

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas Ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
(Cor. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8: Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Are. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. L. DA VIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwo’»d 5107
Valandos

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apari šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH 

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res. 8201 South VValluce Street

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

• 2559 West 63rd Street 
Valandos nuo 9 iš ryto iki 8 vakare 

Cor. Hockwell St.
GHICAGO, ILL.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandom: L iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswjick 4983 
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultraviolėtinė Svieto ir diathennia

-t cvin<...............- ----- 11 > 4

A. K. Rutkauskas, M. D.
4142 South VVe|tern Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Asldand Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Res., 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930 
Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M. 

CHICAGO

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS 

Dentistas
3401 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro.

NedŠlioms nuo 11 iki 1 po pietų

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257 
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR .CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

DR. M ARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki 
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas BoulevaYd 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

Įvairus Gydytojai !

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 So. Halsted St.. Chicago 
arti 31«t Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
, Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumeriy 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
daus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokės- 
tim Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant, irgi mokina
me važiuoti, instrukcijos $15.00 ii 
daugiaus.

SCHOOL 
1507 W. Madison Street

FEDERAL AUTO ENGINEERING |

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas | 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectai

DR. J. W. BEAUDEHE į
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 v. po pietų

Tl’LEFONAS CANAL 0464

Miscelianeous
Jvairųa

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—87W

Chicago

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
♦ •*

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais, 

f •

NAUJIENOS
1739 SO. Halsted Si.

Ghicago, III.

A. OLSZĘWSKI 
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgcčio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

Galit pasiskolinti pini
gų be komiso

MOKftTI TIK NUOŠIMČIUS 
skollnam $100, $200, $300, kaip 

tik parankiau dėl Jūsų

IR
Mes

darome taipgi 1, 2 ir 3 morgi- 
___Labai pigią kaina. Pasimatykit 

su mumis pirmiausiai 
INDUSTRIAL LOAN SERVICE 

Valstijos priežiūroj 
1726 W. Chicago Avė.

Kampas Hermitage Avė. 
Atdara panedėlyl, utarninke, ketver
ge ir subatoj iki 8:30 vai. vakaro

lies 
Kua

Mes perkame

Lietuvos Bonus
J. S. LOWITZ

318 So. Dearborn St.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
' INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė 
Tel. Laafyette 6738-6716

LIETUVIAI, kam iunis šalti Ši»i 
žiemą. Kuomet tik bi^kį įmokėjus 
mes atvežime į jums namų apšil
dymą, kitus išmokėsite mažaiš mė 
nosiniais išmokėjimais. Anskaitlia- 
vimas ir planai dykai. Mes taip-

mes atvežime į jums namų apšil-

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai .........

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos tų 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai, ryte, nuo 2 iki 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midvvay 2880

4

gi turime didelį pasirinkimą, plum- 
hingo reikmenų.* Atdara vakarais 
iki 7 vai. Nedėlioj, iki. 1 po pie- 
ių. ABBOTT PLUMBING and 
HEATING SUPPLY CO., 5201 W i 
Grend Avė., Berkshire 1321.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

-‘M2403 W. Wd St., Suite 3;> 
Prospect 1028

Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS <r CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street
, kampas 18th St. ir Blue Island Avė. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfaz 6353

[ciASSIFIEIl ADS
Educational '

Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mej išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir 

i pigiai. Mokiname dienomis ir va- 
i karais.

7911 So. Halsted St. y 
Phone Vincennes 8932

A

ANTRIEJI morgičiai hyle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti į vieną die 

PamatykitPLUMBINGO materiolas visokios ną, geromis sąlygomis, 
rųšies, naujas ir vartotas, pigiai, 
toileto outfitas $10, 1753 N. Cicero 
Avė. Berkshire 4772.

mane pirmiausia.
H. EPŠTEIN, 

155 No. Clark St.
Room 82t Central 626Q

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

STOGU dengimui materiolas, rau
donas ir žalias, slate dengtas, vi
nys ir cementas, $2 roleliui, balta 
maliava, $1.75 galionui. 2553 W. 
Madison St. Tel. Seeley 6065.

PATENTAI, COPYRITED IR
i VAIZBOS ŽENKLAI 

FRANK J. SUHRAEDER, Jr.
— Patentų advokatas naujoj vietoj

' 32 W. Randolph St.
• Kambarys 1214. Tel. Franklin 3900. 

Valandos nuo 10 ryto iki 5 po pietų.
Vakarais pagal sutartį.

. Įsteigta 1909. Ofisai VVashingtone ir
y svarbesnio.se kituose šalyse

PLUMBINGAS ir namų apšildy
mas. Nereik nieko įmokėti, 2 me
tams išmokėjimui, įvedimas ekspertų 

j Ridge Plumbing Co. Tel. Beverly 9384 
arba l’riangle 7088. 9931 So. Wood 
St. Atsinešk šį skelbimą su savim.

GROTAI dėl visų garu, ir vandeniu 
šildomų boilerių, furnas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American Stove 
Kepa i r Works, 3110 Wentworth Avė. 
Phone Victory 9634.

2-RUS MORGIČIUS 
, Padarome į porą dienų 
PETRZILEK BROS & CO 

1647 W. 47th St.

AR jums reikia pinigų? Privatiš- 
kas žmogus turi pinigų investuoti į 
real estatę 2 morgičius, 4% komiso. 
C. Helberg, 192 N. Clark, rm. 606. 
Dearborn 4646.,

JEI JUMS REIKIA PINIGŲ 
DEL ŠVENČIŲ

Tai paskolinsim nuo $50 iki $300 
už 2^/s nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 D. Division St. 
Te.. Armitage 1199.

TURIME pinigų 2 morgičiams, N. 
arba N. W. side, 4% komiso, 6% 
nuošimčių, viskas teisėtai. Mayfair 
Finance Trust, 4528 Lavvrence Avė , 
Tel. Palisade 6016.

Personai
Asmenų Įgškp

POJ1EŠKAU savo švogerio Kazi
miero Serbento, paeina iš Mariam- 
polės apskričio, Gudelių valsčiaus. 
Pributkio kaimo. Turiu svarbų rei
kalą. Prašau jo paties arba kas apie 
jį žino pranešti, busiu dėkingas.

JONAS MARCINKEVIČIUS 
5127 So. Stote St., 

Chicago, III.
šiuomi pranešu Chicagos Lie

tuvių šviesuomenei, jog. aš 
atidariau 

MUZIKOS MOKYKLĄ 
1118 N. Hoyne Avė.

NORTH SIDĖJ 
Visą dieną 

Utarninkais, Seredomis, 
Ketvergais ir PStnyčioms 

Tel. Armitagc 0908 
SOUTH SAIDEJ 
4502 S. Honore St. 
Panedčliais ir Subatomis 

Tel. Lafayette 5287
Mykolos Petruševičius

ELECTRIC KONTRAKTOKIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. . Ivvedam elektros 
flratus, niotoruK, taisom elektros, 

reikmenis, fikcerius ir t. t.
VV. P. Stephan Electric Co., (notinc.) 

2522 So. Halsted St., Chicago.
Phone Victory 7452

ONA PETROŠIENĖ, 619 W. 18th 
St., kampas String St. 2 lubos. Siu
vu visokos rųšies moteriškas dreses 
kuopigiausiai.

ETRA! EXTRA! Atidarome gro- 
sernę ir užprašome visus draugus ir 
pažįstamus atsilankyti. John Sereik, 
3828 Lowe Avė.• . ■ • ,

PAIEŠKOM Kazimiero Skra- 
ublis Lobikis Jono Demkaus. 
Paeina iš Suvalkų gub., Veive
rių vai. kaim. Skraudenai. Turiu 
svarbų reikalą, medžiu jų pa
čių ar kitų juos pažįstančių 
pranešti man šiuo adresu: Jau 
Malona, Poczta Sokoly, Skrzyn- 
ka Poeztowa n r. 3, Woj ewods- 
two Bialostockie, Poland. arba: 
Stcve Oliynyk, 2331 N. Mason 
avė., Chicago, 111.

Financial
Finansai-Paskolos

TIKTAI $5 PILNA 
EGZAMINACIJA, $5 

Turiu 45 metų patyrimą gydyme
GREITAI IR PIGIAI 

IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, i 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja į 
sistema stebėtinai greitai užbaigia-1 
ma pradinį mokslą į devynis mėne-' 
sius; aukštesnį mokslą j vienus ine- 
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tuksiančiai lietuvių įgijo mokslus. Mortgage Organization 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
paliesime įsigyti abelną mokslą. Sa-Į' 
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelyai įr visose 'mokslo šakose

4631 South Ashland Avenue Amerikos Lietuvių 
Ofiso valandos. į- IVIriL'vL 1*1

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų,* ITlUILjnid
7 iki 9 vak Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną J. P. Olekas. Mokytojas 

Res. Telephone Pluza 3200 3106 So. Halsted St., Chicago, III,

DR. MADRIDE KAHN MS

’ chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti ne-Ar jums reikia pinigų galėjo jumis išgydyti, atsilankykit
Šventėms 

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eightcenth Bond &

pus mane. Mano pilnas išegzandna- 
vimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei 
apsiiinsiu jds gydyti, sveikata jums 
sugryš. Eikit pas tikrą speciulistą, 
kuris neklaus jūsų kur ir kus jums 
skauda, bet pats' pasakys po galutino 
išegzaminavimo — kas jums yra.

, 1618 18th St.
I. F. DANKOWSKI, Prez.

C. J. DANKOWSKI, Sekr. Ižd. 
Pirmi, antri ir treti 

morgičiai
Tol. Canal 1875 

į visus departmentus 
I’igiausios kainos. Greitus 

patarnavimas.

20 W. Jackstn Biv., 
netoli State St. 

Kambariai 1012, 1015, 1016.
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS 
valandos: nuo 10 rytu iki 1 poOfiso \---- ------ ------

pietų, nuo b iki 7:30 vakare. Nrde- 
lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

(Continued un page 8)

svarbesnio.se
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Furnished RoomsPersonai
Asmenų Ieško

(Continued from pnge 7)
MOTERIS pajieško pusininko j 

rooming huuse biznį. Patyrimas ne
reikalingas. Kreipkitės prie Elenora 
Si.tmbel, 448 Oakevood Blvd., Phone 
L augias 0341.

LIETUVIŲ HOTEL1S
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin

kų žmonių. Su valgiu $8.00 į savai
tę. l>e valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Haisted Streeet, 

CHICAGO, 1LL.

Situation VVanted
Darbo Ieško

JFAKAU darbo j mainas už timber- 
Galiu taipgi užimti varga

vai-
rnaną. 
nininko vietą. Apsiimu mokinti 
kus piano ir vargonų.

At-iišaukit
PAUL BAKOVITCH, , 

P. O. Bc»x 418, 
(Mvemon, III.

Stok, pagalvok, kur gausi šviesų 
ir šiltą kambarį. Po tuo numeriu vi
sados, nepamiršk niekados. Su val
giu. kaip norėsi, galima ir pigiai ■ vakaru 13. 
pragyventi. 3534 So. Pamell Avė._____ __
Klauskite Restaurante, Yards 5725.

Musical Instruments 
Muzikos instrumentai

MES TURIME 
savo sandėlio departamente 
10 upright pianų po .... $27 
10 fonografų no .......... $12
Atsišaukite ir pamatykit 

tuos bargenus
TRAYSER STORAGE CO. 

1538 W. Chicago Avė. atdara

Musical Instruments
______ Muzikos Inatrumentai

GROJIKUS pianas ir fonografas, 
pardavimui už tikrą bargenų, 2785 
w. Potomac St.

Miscellaneous for Sale 
___ Įvairųjį f^ąrdavireai 

PARDAVIMUI — Pekinese veis
lės šunukal, parduosiu pigiai.

10889 S. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 4228

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

TURIU namą kuris neša rendo:- 
$110 J mėnesį, norėčiau mainyti anl 
grosemės, kuris biznis man labai pa 
tinka. Atsišaukit. 2554 W. 69 St.

Praleiskit Kalėdas

Furniture & Fixtures
RakandabĮtaiiai_________

SAMPELINIAI rakandai 50% pi
giau. Metalinės lovos specialumasj 
matrasai, springsai, visokį rakandai 
.pigiai.f BOYSEN *SAMPLE FURNITURE 

COMPANY
6335 So. Ashland Avė.

Buvus California Sample Fum. Co.

Savo locname name, 6 kambarių 
mūrinis bungalow, galit tuojau krau
stytis ir gyventi, greitam pardavi- 
mun pigi kaina, mėnesiniais išmo
kėjimais, 6049 S. Campbell Av., 6444 
Washtenaw, 6928 S. Campbell Avė.. 
8209 Morgan, 9311 Throop, 9424 
Eliabeth, 9332 Ada St., 8753 San- 
gamon. Del sutarties šaukit,

Martin & Fitzgerald 
1370 W. 79th St. 
Stewart 6230-4606.

Business Chances
________ Pardavimui Birniai________
• PARDAVIMUI SOFT DRINK, 

visas arba pusė. Pigiai, nes vie
nas negaliu apsidirbti. Pardavimo 
priežastis — liga. Geras biznis, vi
sokių tautų apgyventa, Turiu par
duoti greitai.

Atsišaukit
2500 W. Pershing Rd.

PARDAVIMUI 2 lotai 60 pėdų 69 
Maplevvood, bargenas, 3116 M. Rai
ste*) St. Columel 1660.

ant 
užIšpardavimas 

Bargenai 
sandėlio ir sugrąžintų pianų 

išpardavimas pigiai 
$800 grojiklis pianas, 100 ro- 

lelių ir cabinet, ‘...................... $125
- . . , . . . $700 grojiklis pianas, gražus, $90

ManjUvMid Td - ja”aby ®ran(l pianas> viaai nau>226 i RAKANDAI nauji ir vartoti. 
Visokių Victrolų setai $95, walnut niieg-

setas> kaurai, val- 
, pianai, 

ivictrolos, išmokėjimais. a
GARFIELD STORAGE 

5929 So. State St.

RENDAI kambarys dėl vaikino. 
Gulima virtuvė vartoti. Kaina pigi.

■ 819 W. 34 PL 2 lubų užp. TA
SINGER siuvimui mašinos, de

monstruotos ir pertaisytos, $10 ir 
daugiau arba išmokėjimais. AtsL

RENDAI kambarys vienam vyr«i 
su ar be valgio. Garu šildomus. Vis
kas pagal nau,’ 

_ . vietoj. 1341 V,. , 
MOTERYS uždirba $1/ į sa- Englevvood 1490.

vaite už. pasiuvimą tuzino žiu r-j------
siu. Patyrimas nereikalingas, RENDAI kambarys - ‘ ; vienam arba dviemmatenolas sukerpamas. I ža<i-1 merginom su visais ______
n s v d tas koncertas suteikia pa-1 S1° • mėnesį. 8031 S. Union Avė. 
aiškinimus. Rašykite angliškai.
Milo Garment, 235 Broadvvay,1 

Bayonne, N. J.

Help VVanted—Feinale
Darbininkių Reikia

neškit gi skelbimą gausite 2% pi- 
> ginu, 4251 Cottage Grove Avė.

PARDAVIMU1 barbernė ir pool 
room, su namu arba be namo.

Savininkas,
6606 So. Robey St.

PARDAVIMUI soft drink parlor 
lietuvių ir lenkų apgyvento] apielin
kėj. Pigiai, 1711 N. Ashland Avė.

nu

vaikinam 
parankamais,Y •__ a

RENDAI kambarys vienam 
dviem vaikinam, f” ’ ‘ " J 
321 I So. Union Avė. 2 lubos.

Išmokėjimais arba 10%]f<omo kambario sėtai,

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

pigiau už cash 
’ra visi 
ums reik

i arba tos ir turime tuojau iškraustyti
Prie laisvų, žmonių, j vorą. Atdara vakarais iki 9 vai,

Englevvood Piano
House

6512 So. Haisted St.

Tie instrumentai y 
pilnai garantuoti. Mi

;eri ir 
a vie- 

ta-

PARDUODU bučernę, grosernę; 
trokas, ledų masina. Man nuobodu 
per 9 metus biznis. Prie Michigan 
avė. Parduosiu pigiai, duosiu morgi- 
čių. Tel. Pullman 4228.

RENDAI kambarys merginanti ar-1 
La \aikinam. Garu šildomas, prie j 
mažos šeimynos, 3231 So. Emerald į 
Avė., 3 lubos.

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietu
vių su tikra ambicija prie au
tomobilių biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
jus turite užtektinai apšvietos 
ir reikalingą asmenybę susi
tikti su lietuviais ir pardavi
nėti jiems geriausius automs 
bilius. Amerikoj.

Reikia mokėti lietuviškai ii 
turėti norą dirbti.

Jei jus tiksite tam darbui 
mes jums nurodysime kaip bu 
ti pasekmingu.

Atsišaukit asmeniškai ir at
sineškit su savim ši .skelbimą 
Roseland Motor Car 
1H857 Michigan Avė.

Co.,

RENDAI šiltas kambarys vienam 
\ ai kinui, su ar be valgio, prie ma
žos šeimynos pigiai, 827 W. 34th 
Place, 2 lubos, užp.

KIMBALL grojikiiai pianai, biskį 
vartoti, su benčiumi ir roleliaik, $85.1 

' Atsišaukit tuojau, 1723 So. Ashland i 
11 Avė. 1 fl. front. i

Iš PRIEŽASTIES įvedimo štymo 
parsiduoda 3 viktrola mados pečiai. 

‘ Tik 3 mėnesiai vartoti, laibai geri 
; dėl biznio arba dideliems kamba
riams. Atiduosiu pigiau negu už pu- 

; se kainos.
P. CONRĄD STUDIO 
3180 So. Hnlsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, kampinė krautuve prie biznio 
gatvės. Parduosiu todėl, kad neesu 
bučeris. Telephone Virginia 1873.

PAFVDAVTMUI arba mainy
mui 2 flatų mūrinis namas, su 
visais įtaisymais, kaina $13,- 
500. Savininkas mainys 
farmos arba priims lotus 
pirmą įmokėjimą.

8 pagyvenimų mūrinis
mas, su visais įtaisymais, kai
na $7,500, savininkas mainys 
ant bile kokio biznio arba lotų.

10 automobilių talpinantis 
garaž biznis, renda pigi, lysas 
5 metams, parsiduoda pigiai. 
Savininkas mainys ant namo 
arba lotų.

G. P. SUROMSKIS and CO. 
5833 So. Western Avė.

Tel. Hemlock 6151.

$250 pigiau atsinešus šį skelbimą
5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga- 

low, stikliniai porČiai, plieno kon
strukcijos, fumace šildomi ant jūsų 
išmokėto loto už $11,9000, cash $500, 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo
delį, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta
tysim bile kokios rųšies bungalovv ar
ba flatini namą, tik biskį įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCTION CO.

4328 Elston Avenue
Room 212 Juniper 9506

PARDAVIMUI pirmos kliasos 
fjrosemė, ice cream parlor, mokyk- 
ų įrankiai, netoli Market Parko. 

Labai pigiai. 2643 W. 71 St.

Kalėdų Specialai

RENDAI kambarys vienam arba 
dviem vaikinam, šiltu vandeniu ir 
garu šildomas. Transportacija labai 
gera. 6815 Emerald Avė., 1 lubos. 
Norma) 7339.

, RENDON didelis, šviesus kamba- 
ys, dėl vaikino arba merginos, 3309 

So. Union Avė. 1 fl. front.

KAMBARYS ir valgis dėl vieno 
1 .rbu 2 vyru arba vedusios poros.

Hemlock 8871
5320 So. Honore St

For Rent

TURIU pardavimui keletą nauji| j 
Radio Setų — turi būt parduoti 
greit. Taipgi galima gauti Cabinets,1 
pigiai, 2822 S. Hoyne Avė.

Atsakančiame 
Sandelyj 

Rankandai ir Kaurai 
JŪSŲ KAINA

167, 2 ir 3 šmotų mahogany ir 
(parloro setai, $45 ir daugiau.

126, 7 ir 8 šmotų riešuto medžio 
valgomo kambario setai, $35 ir dau-

13, 2, 3 ir 4 šmotų, riešutiniai ir

PARDUOSIU arba mainysiu na
mą ir cigarų kendžių krautuvę, arba 
priimsiu partneri, vyrą arba moterį, 
aš turiu du biznius, vienas neapdir
bu. Matykit, Stanley Mickevičių, 
1015 W. 61 St., Wentworth 4288.

REIKIA agentų pilną arba 
pusę įniko gali dirbti, (teras mo-Į 
ktsnis. Atsišaukite:

J. (i. KOTOSKY, 
5221 So. Haisted Si., Chicago.

RENDON 5 kambarių 
įskaitant ir ofisą, kampinis 
17 St. ir Richmond.

Atsišaukit
B. R. PIETKIEWICZ

2G08 \V. 47th St.

100 ELECTRIC Radios, 6 tūbų,1 
įrengtas, kol jų yra, $98.50, 1 me- j 
tai dėl išmokėjimo, 1723 So. Ashland 
Avenue. z -giau.

■ .o.. ■ —■■■! ■* ■■!»— » .. .......... ..............................  « r* - - • - “
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JS1GYKIT Kalėdoms Radio setų, mahogany miegruimio setai. $40 ir 
Mes turime jų daug, jus rasite čia di- daugiau.
Ii. ••• • *1 • 9 • _ _ • !_• t * *“ k *(lėlį pasirinkimą, labai pigiomis kai 
nomis. Ekspertai radio taisytojai.

Cash arba išmokėjimais.
. T. W. COLBERT

į 344 East 71st St.
Triangle 4113

250 kaurų visokio didumo $12 ir 
daugiau. i

75 Cowell ir šiaip pavienių kres-

dau-

fintas, 
namas ,

RENDON flatas, 5 dideli kamba-
.... . r , . . iai, naujas namas, moderniškas, ga-

Ryto nuo 8 iki .». ( v AKartuS ; ju gildomas, netol lietuvių paiapjos, 
nuo 5 iki 9. Nedalioms nuo 9 ^rangi^renda, 1622 So. 51st Avė., 
iki 3 po pietų. < icero, 111.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
karčiams su visais barais ir veidro
džiais. Parduosiu pigiai arba mainy* 
siu ant bile ko. 4644 S. Westem 
Avė. Tel. Lafayette 3385.

TUOJ 
REIKALINGA

3 GERU VYRU 
IŠLYGOS: 

GERA MOKESTIS
GERAS DARBAS
GERIEMS VYRAMS
GERAI

DIRBANTIEMS
GEROJ FIRMOJ
GEROJ VIETOJ

DIRBTI.

ATSILIEPIA
PRIE REAL ESTATE 

NAUJIENOS 
B()X 1014

REIKALINGA
3 SALĖKI ANŲ 

PRIE REAL ESTATE 
BIZNIO

MES DUODAME: 
“LEADS” KOSTUMERIUS 

OFISO PATARNAVIMĄ 
DAUGIAUSIA GAR

SINIMŲ 
DAUGIAUS AKTI-

VIŠKUMO 
GERAS IŠLYGAS 
REIKALAUJAME:

TEISINGŲ VYRŲ 
NORINČIŲ DIRBTI 

TUOJ ATSIŠAUKIT PAS 
S. J. DARGUŽIS

CANAL 4960

Furnished Rooms
RENDAI kambarys merginai arba 

vaikinui. Prie mažos šeimynos. Ge
ra transportacija. 2468 W. 46th PI., 
1 lubus.

1 lų $5 ir daugiau. 
' 68 pastatomos Iiampos $3 ir 
i ginu.

TAIPGI ŠIMTAI KITOKIU 
v . ;MAMS REIKAINGŲ DAIKTŲ KU- 
n?lRIE TURI BŪT PARDUOTI NE- 

??? »’ L J?®: , ŽIŪRINT KOKIA KAINA.
Atdara vakarais iki 10, nedėlio
ki iki 6 vakaro.

Available Storage
7732 Stoney įsi and Av.

—U----------- \
n j i»<

.. t. —. __ _____________________

PARDUOSIU jūsų pasiūlyta 
' na, j. . ‘ “ ’ . .
čius, victrolas, ir t. t., kad padariusį-" 
vietos dėl naujų. , w

JOYCE BROS CO. nns
5711 So. Haisted St.

JEI JUS norite tikro radio pa-j 
tarnavimo, atsišaukit 

DELIGHT SHOP.
3428 W 63 r <1 St. Hemlock 3352 

Pilnas pasirinkimas Radios

NA-

PARDAVIMUI ar mainymui ant 
mažo namo, bučernės su kampiniu 
namu ar be ^o. Geras cash biznis, 
nauji rakandai, 5 tonų ledo mašina, 
savininkas pasitraukia.

4101 Archer Avė. 
arba

2835 W. 24th Blvd.

6 KAMBARIŲ bungalovv, 
karštu vandeniu šildomas, pla
tus lotas, aržuolo trimas, par
duosiu arba mainysiu i lotus, 
bučernę arba grosernę.

2—6 KAMBARIŲ ir bučer- 
ne, naujas namas, karštu van
deniu šildomas, 2 karų garažas, 
gatvė cementuota ir apmokėta, 
parduosiu arba mainysiu į 2 
flatų namą bile kur.

11 flatų, naujas mūrinis na
mas, viskas išrenduota, gero? 
įplaukos, parduosiu arba mai
nysiu į lotus arba į mažesni 
namą bile kokioje apielinkėje.

KAMPINIS lotas 50X125 
prie 69 St., kaina $9500.

LOTAS 50X125, prie 
prie Califomia avė. ir 
kaina $5000.

Jei norite bile kokio
no ir apsimokančio namo, bik 
kokioje vietoje, mes turime tą 
ko jus ieškote.

W. H. Kelps and Co.
2419 W. 69th St.

Phone Hemlock 8099

presuo-namai, 
plieno konstruk-

Tikrai Gražus Namai
Tiktai keletas dolerių įmokėti 

o kitus kaip rendą.
Jei jus ieškot namo 
Pamatykit šitą
NAUJI ' 5—6—7 kambarių 

rezidencijų 
tų plytų,
ei jos, karštu vandeniu šildomi, 
2 naturalės ugnavietės, viena 
skiepe, kita frontiniame kam
baryje. Tile stogas, uždaromi 
porčiai, Frigidaire ledaunė, 
franeuziškas pleisteriavimas, 
gražiai padabintos, vieno karo 
presuotų pljltų garažas, lotas 
50x32. Į vakarus nuo 

!Wilmette Lake Avė. iki Wag- 
|ner Road. Wagner keliu į šiau- 
į rę iki namų arba Waukegan 
Road iki Lake Avė., Lake Avė. 
į rytus iki Wagner Road, pas
kui VVagner Road į šiaurę iki 

Įnamų. H. F. RITTER and CO., 
VVagner Road, Glenvicw, III., 
Telefonas Glenview 224, arba 
adresuokit NAUJIENOS, 1739 
So. Haisted St., Box 1005.

parko.
70 St.,

PARDAVIMUI soft drink parlor, 
kitas biznis ice cream Storas, priim
siu pusininką, nes man vienam sun
ku užlaikyti 2 bizniu. Galit iš mi
nėtų biznių vieną pasirinkti.

Kreipkitės
3364 So. Haisted St. 
Tel. Boulevard 9264

PARDAVIMO i grosemė Ir bu- • 
čeme. Binis senai išdirptas. Geroj'

• savininkas ap- Į 
leidžia miestą. 4605 S. Paulina St. |

------------------ "7*TT------—-----------------------
BARGENAS .už cash. Parduosime 

aukštos rųšies iš sandelio, gražus 3 
_ šmotų mahogany setui, rankomis iš-1 vietoj, priežastis —

.. ..................... . . i drožinėti frėmai, kainavo $350 užMAN reikalingi pinigai, parduosiu $100 Didelifl 7 šmot rješuto medžio> 
ANT RENDOS štoielis su trimis savo Schumunn grojiklj pianą su ben- ( kajnavo $135 uf $55 4 šmotų riešu- 

[ t mis miegruimio setas, kainavo $250 
už $95, springsai, matracas, Įtampos. 

Į Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj 
ilki 5 v. 4444 Madison St. Tuft Stor

age, klauskit MR. IRVING.

kambarais. Štorelis buvo ilgą laiką, 
išdirbtas su kendžių ir notions biz
niu. 4065 South Campbell Avė.

čiurni ir voleliais už $65 cash. 
M R. JARTZ,

2918 Milvvaukee Avė., Ist floor

PARDAVIMUI soft drink parlor 
su namu ar be namo, kam reikalin
ga atsišaukit, nes pigiai parsiduoda. 
4533 S. Marshfield Avė., Telefonas 
Boulevard 7823.

barge-

PARDAVIMUI 12 kambarių mūri
nis namas, 2 vanos, elektra, naudas 
furnas, 3983 Vemon Avė., kaina 
$5,000, su mažu cash įmok ėjimu. 
H. J. Coleman & Co., 129 E. Persh- 
ing Road. Tcl. Boulevard 7769.

F O R RENT 
(Del išnuobavimo)

Sekančios dienos yia atdaros dėl 
Išnuomavimo Lietuvių Auditorijos:—

Kovo 3, 1O, 17, 34 ir 31. 
balandžio 7, 14, 21 ir 2b.

Gegužio 5, 12^13, 19, 20, 26 ir 27.
Reikale išnuomavimo atsišaukit į 

Dendiovės raštyne, 840 W. 88rd St.

Specialis Kalėdoms
Išpardavimas

Holton C. Melody Saxophonas, 
labruotas, skrynutSi, K<>1<1 b<ll s

Buescher C. Melody s
sidabruotas, skrynutei, goki bell S65 j tas ...... .......

Holton ęornet, sidabruotas, skry- ■ Gasiniai pečiai ’

« 1 

Gruodžio mėnesyj tiktai; 
Atsinešk su savim šį skelbimą, mes 

s*- nuleisime jums 10% pigiau 
$1O ; 3 šmotų parloro setas ..............................

saxQphonas, | 7 Arnotų valgomo kambario sc- $36

$15
A _______ ______________ $6

nutėj, gol<i bell ..................... ....... . $25; pastatomos Iiampos .................... $3
Holton trumpei, sidabruotas, goid ir aukščiau

ot.'XTivAi iii bell, skrynutėj .......................... $65 3 tikri walnut miegruimio setai $65
KhNDAl storus, geras bile ko-; raneuziškas Bb Boehm systemos! 4 šfnotu walnut miegruimio se-

Kiain bizniui. Su oagvemmo kamba- klarnetas, iš šono atidaromoj skry-j tai .... ......................................... $119
, i-iais župakalyj, 2640 W. 69th St. nutėj ...... ............................. . $50 Kietoms anglims pečius ........... $15

ir daugiau
Krėslai, supamos kėdės, victrolos, 

radios, pianai, dreseyiai ir bufetai.
Schwarts Bros.

Storage Co.
<>40 Ė. 61 st St.

 - Holton trombone, sidabruotas. 
 _____ irold bell. skrynutėj ....................... $5 

r ,-----------, , . . Banjo Ukulelės, specialiai apkainuo-
RENDON 4 moderniški kambariai, tos ................................................ $6.50

un parlor, pečium šildomi, mažai Mes turime daug kitokių bargenų 
eimynai, renda nebrangi, netoli1 gj skelbimą ir jus gausite prie kiek- 

Kedzie ir Archer, 3015 W. 41 PI. i dėl pasiūlymo. Atsineškit su savim 
---- ------------------------------------------ vieno nupirkto instrumento DYKAI 
RENDON flatas 5 kambarių, tin- naudingų dalykų. ,

’ a daktaro ofisui, geru Šildomi, 2559 Geo. C. Diver Music Co. 
w- 47th '̂ 315 S. Wabash Avė.

RENDON 4 kambarių flatas, $20, 
6 kambarių flatas, $35.

Kreipkitės
820 West 35th St.

PARDAVIMUI grojiklis pianas ir 
Victor Victrola. Bargenas, 2541 W. 

, Chicago Avė.

RENDON garažas, tinkamas de! BARGENAS. Pardavimui 'Kimball 
ruto taisymo šapos, 100 galionų ga-‘ Grojiklis pianas ir Vietrola, 2852 W. 
sinė tanka, $30, Walton St., 2 fl.

820 W. 35 St. -------------

RENDON OFISAS ir flatas dėl 
daktaro. Taipgi antras flatas ant| 
trečio aukšto 5 ruimai, 
l’igi.

Atsišaukit,
C. CLARAS, 

2901 S. .Wallace St. 
Tel. Republic 4151

Ateikit tuojau
Gražus 3 ir 4 kambarių apart- 

metai, 4956-58 Wentworth Avė. Vi- 
-i kambariai dideli ir šviesus, 
čium Šildomi. Viskas naujai 
vuota ir išmalevota, elektra, 
transportacija.

Matykit
MR. SAWICKY, 

210 W. 50 St.
1 fl. dėl raktų 

Apžiurėkit tuos flatus 
tuojau.

PARDAVIMUI. Mes turime 
renda savo storadžiuj Balchvin Play- 

ics pianą, kurį parduosim už 
I savo kainą tik už $175. Metai 
i atgal jisai kainavo $900. Kaip 

----- naujas. Mes irgi turime augš- 
tos rūšies Electric Radio, labai 
pigiai. Ateik šiandie arba rytoj 
nedčldieny iki 6 vai. vakare.

American Storage House, 
2216 W. Madison St.Pe- 

deko- 
gera

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARSIDUODA koncertinka triple, 
—----------------------------------------------- ; geram stovyje, pigiai, 1233 S. 48th

RENDON kambarys vienam ar Ct'» Cicero» I,L
dviem vnikinam arba merginoms.'
Garu apšildomas, English Basemont.. $750 GROJIKUS pianas, roleliai,
3301 Potomac Avė. Spaulding 9207 ' suolelis, volelių bakselis, $105 leng- 
vienas blokas nuo Humboldt Park. v ai s iimokėjimais, 6136 S. Haisted St.

PAkSTEBėKIT šitą skelbimą 
bargenų Muzikalių Instrumen
tų Bai genai No. 1.

Duokit SMUIKĄ 
KALĖDOMS.

Mes turime keletą pilnų mie- 
rų ir mažų mierų smuikų, 
rias parduosime po $7.50, 
smičiumi ir skrynute, e

914 MAXWELL ST.

ku
si!

DIDELIS bargenas armonikų, pia
nų ir t. t. $5 ir daugiau, visų išdir- 
biinų ir visokių didumų.

914 Maxwell St.

Pastatomos iiampos, $7 ir daugiau. 
Parloro pečiai, $12.50 ir daugiau. 
3 šmotų parloro setas, 29 ir daugiau. 
Victrolos, $35 ir daugiau. Kaurai 
9x12, $15. ir daugiau. Bufetai, pia
nai, krėslai. Mes turime pilną na- 
sirinkimą namų rakandų. Atsineškit 
Šį skelbimą su savim gausit 5% pi
giau. Garficd Firefroot Storage Co., 
5929-31 S. State St.

PARDAVIMUI bučemes fikčeriai 
kainavo daugiau kaip $1600, parsi
duoda už $650, mažai vartoti. 2929 
Archer Avė.

Automobiles
SUGEDUSIUS arba sudaužytus 

automobilius pataisome.
Patelefonuokit BOULEVARD 9421 

O mes tuojaus pribusim i pagelbą, 
su t rok i ne mašiną, nutrauksim kur 
norėsit.

MORGAN ST. AUTO 
REPAIR SHOP 
3407-9 So. Morgan St. 

JOHN MIKSIS

Miscellaneous for Sale
Įvairut Pardįavimąj

MOTERYS!
Štai Jums gijos nėriniams Ir siu

vinėjimams. Vilnonės: 4 incijų mot- 
kas nuo 25 iki 40 centų: marško
nės 1,000 yardų 10 iki 35 centu. 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
kelnėms, kelnaitėms. dresiukėms ir 
lumberdžiakimns. Nepraleiskit pro
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po pietų.

F. SELEMONAIČIA
504 W. 33rd St., prie Normai Avė. 

Chicago, III.

PARDAVIMUI Montana kanarkos 
pigiai, 1750 W. 21 PI. ir Wood St.

PARDAVIMU1 grosemė, senas, 
, geras biznis, netoli lietuvių bažny- 
! Čios Brighton Parke, pigiai, telefo
nas Lafayette 8032.

PARSIDUODA
PIGIAI ' 

PEKERNES ĮTAISAI 
PUSDYKIAI 

ŠAUKIT SAVININKĄ 
LAF. 6573

PARDAVIMUI grosemė, senas, 
biznis, netoli lietuvių bažnyčios 
Braighton Parko, pigiai. Telefonas 
I^fayette 8032. , z

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tesen, moderniški fixtures, geras 
biznis. 1708 W. 46 St. kamp. Paulina 
Street. /

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO 30 flatų naujas kam- 

Einis tnuro namas, 15 flatų po 3’^ 
ambarių, 15 flatų po 4 kambarius. 

Mainysiu į mažesnį namą, garadžių, 
gąsdino -stotį arba Road House.

IŠSIMAINO kampinis bizniavas 
namas su biniu, mainysiu į didesnį 
namą arba garadžių.

Kreipkitės
F. G. LUCAS 
4108 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 5107

Farms For Sale
_________Ūkiai Pardavimui

III. 80 akrų farma, 54 mylios nuo 
Chicagos, namas, barnė ir tt.,’kaina 
$12,000, cash $5000. Tel. Austin 
8074.

Real Estate For Sale

NAUJAS medinis 2 aukštų 
namas, 2 po 5 kamb., 3 mieg- 
ruimiai, labai geroj apielinkėj. 
Įnešti $1500; speiialis barge
nas. Kaina $8,700.

MEDINIS ir MŪRINIS 2 po 
4 kambarius flatai. Įnešti rei
kia tiktai $500; extra /barge
nas. Kaina $3,100.
B. R. PIETKIEWICZ and

2608 West x47th St.
CO.

BARGENAS
Kampinis namas, 62x125, 9 flatai. 

Krautuvė, 2-6 kambarių flatai ir 1 
4 kambarių flatas, pirmos rųšies sto
vyje, viskas išrenduota, Keevvanee ga
ru šildomas boileris, pirmas morgi- 
čius, $31,500, įplaukų į metus $9360 
tuoj galit užimti krautuvę. Turi v 
parduoti tuojau dėl nesutikimo part 
nerių. Veikit ^rreit, namas kampus 6l> ir F-eorit*..

Savininkas,'
E. L. P0WERS
Prospect 8851

N. W.

TAS YR/\ VERTAS
$500

Atsineškit su savim. Pirkit tie
siai nuo statytojo, 99 ir Morgan, 3 
nauji moderniški bungalovv, 5 di
deli kambariai, stikliniai porčiai, 
aržuolo. trimas, litas 33,x’125, 
$7850, įmokėti .$1000, kitus išinokC- JimttiK. Netoli K. I. ii- Hulstcd. K. 
KLOOSTERMAN, budavotojas, 7945 
Prairie; Stewart 8730.

KAS ieškot bargenų Marųuettc 
Park kolionijoje, štai yra pas mus 
45x125 lotas prie Marųuette Road 
su visais improvementais, apmokė 
tas. greitam pardavimui kaina tik 
$3,500.

Lotas ant 69th St. prie Campbell 
Avė. su visais improvmentais ap
mokėtas. Kaina $1850.

Kampas 72nd ir Maplewood Avė. 
83x125. įmokėti $3000. Kaina $6500.

Rezidencijos lotas ant Washtenaw 
Avė. arti 70 St. Del greito parda
vimo S1450.

5 kambarių medinis cottage arti 
63rd ir Kedzie Avė., geroj apielinkėj, 
gatvės ištaisytos ir išmokėtos. Kai
na $2500. įnešti $1500, arba mainys 
ant

GRUODŽIO menesiui. Jei jus atsi- 
nešite šį skelbimą mes duosime jums 
$1000 pigiau bile už kokią gražią ir 
naujos mados murinę bungalovv, vis
kas yra moderniška. Geriausia barge- 
genas Chicagoj, Tiktai tris liko. Ma
tykit mane šiandie. M R. HULL, 3801 
N. Cravvford Avė. Tel. Irving 3631.

PARDAVIMUI gražios cottages, 
murinės po 5 kambarius, tile va
nos, elektrinės ledaunės, garu Šil
domos, pigi kaina, išmokėjimais, 
apžiurėkit 9926-52 Normai avė. ar- 

Box 1009
ba phone Beverly 7900. Jei atsineši- 
te šį skelbimą nuliesime $250 pigiau

įnešti $1500, arba mainys 
gero loto.
A. N. MASULIS

6641 Sp. Westem Avė.
Republic 5550

4 FLATŲ BARGENAS 
prie 67 St., netoli Champlaine Avė., 
4 ir 4 kambarių fatai, presuotų ply
tų, moderniškas, garu Šildomas. 
$4,^00 cash, kaina $17,500. TURI 
BŪT PARDUOTI ŠI MENESI.
H. J. Coleman and Co.

5857 So. State St. 
Tel. Wentworth 5702

7 KAMBARIŲ medinė cottage, 3 
kambariai apačioj ir 4 viršui, gali
ma padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; 
įmokėti $750, kitus mėnesiniais iš
mokėjimais, 7319 So. Oakley Avė. 
EVERGREEN REALTY CO . 9’01 
So. Westem Avė., Tel. Beverley 7330 
Pastatysim ant jūsų loto be įmo- 
kėjimo bile kokį bungalow arba 2 
flatų namą.

PUIKUS investmentas į gražų 3 
flatų namą, skersai parko, 4 karų 

Kieto medžio užbaigimas, 
ce- 
ne-

garažas. Kieto medžio užbaigii 
aržuolinės grindys, gatvė ir SIS 
m en tu o tas ir .apmokėtos, kaina 
brangi, šaukit.

MR. SWEENEY, 
Saginavv 6800

NAŠLE turi parduoti tuoiau nau
ją 6 kambarių mūrinį bungalovv, mo
derniškas, karštu vandeniu šildo
mas, vertės $11,000, greitam pilkė
jui už $8800, turi turėti $3300 cash 
Geroj vietoj, netoli mokyklos, pama- 
tykit jį.

6943 So. Maplevvood Avė.
šaukit

Roosevelt 2960

NAUJAS 19 apartmentų namas, 
pasirinkimas Norui Side apielinkėj, 
namas dviejų kampų, 4 krautuvės, 
17 apartmentų, 3 ofisai, spaniškas 
bungalovv, Edgebrook Manor, 400 
akrų farma į Taylor, 
tai į Niles Center, 2 lotai North- 
brook, 1 lotas 2140 S. Homan Avė. 
Mainysiu! į tą ką jus

PARDAVIMUI naujas 19 apt. na
mas, parinktoj apielinkėj.

PARDAVIMUI spaniškas bunga
lovv, kampas, 50x125, Edgebrook 
Manor, netoli Devon ir Forest Pre
serve, išmokėjimais.

S. F. KOERNER 
4103 Belmont Avė., Pensacola 9319

Wis., ’2 lo-

turit.

MAINUI 2 flatų, mūrinis namas; 
mainysiu ant lannos arba biznio, 
norėdami išmainyti farmą ar kokj 
biznį, kreipkitės prie

A. GRIGAS,
3114 S. Haisted st.

Victiry 4898

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6109 So. Kedzie Avenue
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Emile Zola
(Sukakus 25 metams po jo mirties).

visuomet 
amžiaus

levo — 
Darvinas 

priminėme

nebent 
Kome- 

parašy- 
seriją

Ne 
dailininkas, bet 

mokslininkas jis 
valstybinę biblio- 
archyvuose, tyri- 

bei fiziologijos

ria lenktyniuoti galėtų 
Balzako “žmoniškosios 
dijos” sumanymas, — 
ti ištisą didelę romanų 
bendra antrašte “Rugon-Maka-
rai”, kuri “gamtiniu ir sociali
niu atžvilgiu atvaizduotų vie- 
•nos Antrosios Imperijos laiko
tarpio šeimos istoriją” (paties 
Zolos žodžiai).

Ir Zola pradėjo darbą, 
kaip kūrėjas 
kaip tikras 
kasdien lankė 
teką, rausėsi 
nėjo gamtos
mokslus ir darė begalę užrašų. 
Kai prirengiamasis darbas jau 
buvo pabaigtas, kai rašytojo 
galvoj išaugo visas sumanymo 
medis, Zola susitarė su leidėjais 
ir ėmėsi kūrybos darbo. Pra
džioj jam kiek kliudė medžiagi- 

| nės sąlygos, bet vėliau, jo ho- 
į norarui padidėjus iki kelių ar 
I net keliolikos tūkstančių fran-
• kų už kiekvieną tomą, sumany
tosios epopėjos rašymas ėjo ga
na sklandžiai, ir jis per metus

j parašydavo daugiau kaip po sto- 
I rą knygą. Pirmasis serijos ro
manas “Rugono karjera” pasi
rodė 1781 m., paskutinis — 

| “Dhktaras Paskalis” 1895 m. 
' Per 22 metu Zola parašė 2(1 ro- 
' manų, kurie visi sudaro 9,000 
| su viršum spausdintų puslapių 
ir duoda milžinišką epochos pa- 

. _ įveiksią, kuris vaizduoja „kuonegimė 1840 me-' .n » _ . .T . 1200 asmenų, žymesnieji tosJo tėvas buvo . . UXT „. epopėjos romanai, Nana , prancūze. Kai ..L _,, „1 Svajone , zmogus-zverys ,
“Pinigai”, “Maišatis” ir eilė ki
tų yra žinomi viso pasaulio 
skaitytojams.

1890 m. Zola pradėjo dar ki
tą romanų seriją ir išleido tris 
naujus kurinius: “Lurdą”, “Ry
mą’ ir “Paryžių.”

negerėjo, ir’vieną 18->8 m. spa- sAvo amžiaus gale didysis ra
lių mėn. dieną* rites matom 18 šytojas paliko ramų / literato 
metų Emilj atvykusį į Paryžių, kabinetą ir išėjo į triukšmin- 
norintį iškilti gyvenimo pavir-lgos politinės kovos ereną. Zo- 
šiun. Tėvo draugo, advokato la nebuvo iš prigimties jioliti- 
Labo dėka, jaunasis Zola paten-įkas, bet tai, ką jis šioje jsrity 

bet pasiekė, tapdamas energingu 
ir ryžtu kovotoju už žmogutis tei- 

• seš, kovotoju, kurs savo aštriu 
vėj be diplomo ir be pinigų. Pa-i kritikos žodžiu nelenkė nei ka

riuomenės, nei teismo, nei par
lamento, nei generolų, nei vys
kupų, nei jezuįtų ir kuris vi
suomet laimėdavo, kiekvie
na gali stebinti. Visa senoji , I
Prancūzija nusilenkė prieš ko
votoją už* teisėtumą, už laisvę, 
už žmonių gerovę. Rašydamas 
daugybę knygų ir straipsnių 
teoretiniais literatūros , bei poli
tikos klausimais, su atidžia dirb
damas visuomeninį darbą, 
la, mirs jau kelintą dešimtį 
tų vargęs, nepristigo jėgų 
rybiniam darbui. Ir štai, 
savo amžiaus gale, jis dar 
didesniu įkarščiu imasi rašyti 
naują seriją'“Keturias evange
lijas”, keturius romanus, iš ku
rių buvo lemta pasirodyti tik 

' trim (“Vislumas”, , “]
“Tiesa”), o ketvirtasis — “Tei
singumas” liko nebaigtas.

'šių, visame pasauly garsių ku
rinių, Zola paliko dar daug 
žesnių apysakų ir kritikos raši
nių, taip kad visai teisingai jis 
yra laikomas vienu iš gausiau
sių pasaulio rašytojų.

Kai Zola prieš 25 metus, rug
sėjo 29 d. taip, apgailėtinai, ne
tikėtai apsvaigęs krosnies ga- 
rais, mirė, jo laidotuvės virto

• galinga laisvės demonstracija. 
Jam nusilenkė net jo priešai* 
Ir teisingai rašė tada Anatolis 
France jo našlei žmonai: “Jū
sų sielvartas — viso pasaulio 
sielvartas, žmonija neteko vie
no iš didžiausių protų, vienos iš 
kilniausių širdžių.”

Ką pelnė Zola žmonijai, 
raturai, menui? Kodėl jo 
du bandoma pavadinti net 
są literatūros epochą, kodėl jis 
turėjo tokios didelės įtakos 
daugeliui kitų tautų rašytojų, mas buvo jau žymiai pasikeitęs

Jei mums reikėtų trumpai nu
sakyti XIX amžiaus pobūdis, 
mes negalėtumėm kitaip jį pa
vadinti, kaip amžiumi, griau
nančiu visokį romantizmą ir 
iliuzijas. Ir tas jo griaunamas 
bet drauge dar labiau kuria
mas darbas: jo visomis kryp
timis — pradedant nuo gamtos 
bei sociologijos mokslų ir bai
giant literatūra.

XIX amžiaus vidury iškyla 
du vyru, kurių vardai 
yra jungiami su to 
pabaigos literatiniu 
ypač su natūralizmo 
Zolos — kūryba. Tai 
ir Marksas. Mes
tuodu .proto milžinu tik todėl, 
kad kalbėti apie Zolą, reiškia 

daugiau ar mažiau kalbėti ir' 
apie darvinizmą ir apie mark
sizmą. Ne čia vieta ir uždavi- ■ i
nys plačiau nagrinėti tas gam-j 
tos ir socialių mokslų teorijas, 
bet skaitytc(jas< sklaidydamas 
Zolos veikalų puslapius arba 
žvelgdamas į jo kūrybos pobū
dį, visuomet turi atminti, kad 
“Rugon-Makarų” autorius sa
vo dvasia ir kūrybos šaknimis 
yra įaugęs ne tik garsiojo ang
lų gamtininko, bet dar daugiau 
viso pasaulio darbininkų dienio
jo teoretiko mokslam

Emil Zola,.— kurį, sukakus 
25 metams nuo jo mirties, šie
met visas literatūros pasaulis į 
žada minėti, - 
tuose Paryžiuj 
italas, motina 
vaikui sukako 7 metai, mirė te-1 
vas, ir šeima pateko skurdai). 
Ji buvo priversta apleisti Pa
ryžių ir persikelti pietų Pran
cūzijos miestan Eksan. čia ir 
praslinko Zolos jaunystės bei , 
moksleivio dienos. Tačiau 
mos medžiaginė būsena nė kięk 

ir’vieną 1858 m. spa- 
d ieną* rites matom 18 šytojas paliko

še i

ka šv. Liudviko licejun, 
mokslas jam čia nesiseka, 
jm) kiek laiko jis atsiduria gat-

mė-
ne-

ra-

šakoją, kad didysis romanistas 
baigiamuosius licėjaus kvoti
mus išlaikęs nuliui. Tačiau Zo
la nenusimena. Jis tvirtai pa
sižada darbu ir talentu rasti 
kelią į visuomenės viršūnes, ir, 
pastebėtina, kad tokiomis pat 
pastangomis pasižymi ir daugu
mas jo romanų veikėjų, kurie 
veržiasi iš apačios, iš visuome
nės padugnių į viršų, į turtą, į 
garbę ir valdžią.

Apleidęs licėjų, Zola gauna 
menką, su 60 frankų alga 
nėšiui, tarnybą. Tų pinigų 
ūžt en k a* re i k ai i n gi au s i ems 
mos reikmenims ir busima
šytoją ima slėgti sunkus var
gas. Tik 1862 m. jo būsena 
truputį pagerėja — jis gai. a 
labiau aprūpintą tarnybą žy
mioj Gašetto knygų leidykloj, 
kur susipažįsta su literatiniu 
darbu ir geresniais to meto ra
šytojais. Tuo laiku jis taip pat 
išspauzdino ir keletą pirmųjų 
savo kurinių, “kurie tačiau nie
kuo nepasižymi. Tik 1865 m. 
gale Zolai pasiseka įsiterpti 
žurnalo “Evenement” skiltysna, 
ir nuo to laiko jau jis ima kil
ti.

Žurnalo redakcija greit įver
tino pradedančio rašytojo ta
lentą ir pasakoja, kad Zolos 
džiaugsmui bei nustebimui ne
buvę krašto, kai jis gavęs pir
mąjį savo honorarą 500 fran
kų. Netrukus pasirodė ir dides
nieji Zolos romanai: “Tereza 
Raken” ir^ “Malden Fera”. Kri
tika juos sutiko labai nepalan
kiai, bet tąi tik labiau sudomi
no skaitančią visuomenę prade
dančiu rašytoju. ♦ Tačiau kriti
kos peikiamo 2olos galvoj jau 
tada kilo didelė mintis, su ku-

ši
t Atlantic and Pacific Photo J

106 m. amžiaus senutė Mrs. Emma McMaron dirba Salvation 
Army industrijose Kaušas City ir uždirba $12 į savaitę. Iš tų 
pinigų ji netik pragyvena, bet dar užlaiko savo 76 m. sūnų, ku
riam duoda po $5 į savaitę ir dar pasideda po $25— “senatvei”.

kokius naujas mintis iškėlė jo ir visai nebe toks, kaip roman- 
Svajonės, ihuzi- 

į kuriuos, gal būt, daug įdo jos ir visoks misticizmas nyko, 
miau ir svarbiau atsakyti, negu o toj vietoj gyvenime kilo nau- 
keliais trumpais bruožais paini- ji pradai. Zola ,begalėjo to ne- 
nėti prieš 25 metus užgesusios pastebėti ir jis garsiai sušuko: 
jo gyvybės buitį.

Zola yra vadinamas natūra-'musų gražų, šventą laikmetį! 
lizmo tėvu, tos literatūros kry- Kai motina nešioja savo iščio- 
pties, kurios suklestėjimas pa- se kūdikį, prieš ją su pagarba 
puošė XIX amžiaus pabaigą ir lenkiasi... Nusilenkite prieš mu- 
kuries įtaka dar 'šiandien taip įsų amžių, nėščią gerovę busi- 
žymiai jaučiama įvairiose nau- majai kartai... Mokslas, preky- 
josios kūrybos srovėse. Kame b^ gelžkeiiai, elektrotechnika, 
gi natūralizmo esmė ir pažy- telegrafas, garas, nuolatinis sa
miai? I judis, orlaiviai, —. viskas rodo,

“Kiekviena literatūros epocha,! kad mes einame į didelę ateitį, 
pastebi kritikas Koganas, 
ra tik tada galutinai išaugusi gale paklausia Zola. Ar jis už- 
ir išsiplėtojusi, kai 1 susilaukia j simerks ir paskęs mistinėse sva- 
savo tteoretikų”. Ir iš tikrųjų, jonėse, skraidydamas, lyg plaš- 
apie pseudoklasicizmą juk mes take, gėlių žieduose, tuo tarpu, 
sprendžiame daugiausia žiūrė- kai gyvenimas lėkte lėks visai 
darni į Boileau “L’art pųetiųue”, naujais, taip pat 
o apie romantizmą pradėjo kal
bėti tik pasirodžius" V. I 
“Prakalbai prie Kromvelio”.1 
Kas buvo natūralizmo' teoreti
kas ir kūrėjas? — Zola. Tiesa,

gausus raštai? štai klausimai, ■ tiku laikais.

Neišmanėliai, kurie niekina

— y-' Ką gi darys poetas ?” — galų

gražiais ir 
nuostabiais keliais į kitokį, gal 

liūgo būt, dar daug šviesesnį ir ge
resnį rytojų. Atsakymas, žino
ma, — ne! Poetas kitaip su
styguos savo lyrą, literatūra su- 

dar ankščiau vienas prancūzų ’ simes kitokius kelius — ir nu- 
poetas Makalus diu Kan savo žengs kartu su gyvenimu, 
eilėųiščių rinkinio “Chants mo- 
dernes” prakalboj rašė šiuos 
įsidėmėtinus žodžius: “Mokslas! 
kuria stebuklus, pramonė daro 
pasak iškas pastangas iškilti, o 
pieš liekame abejingi bejaus
miai, skambiną, ant netikrų hiu< 
sų liros stygų, užsimerkę, kad 
nieko nematytumėm, arba, tie
siog, žiūrime į praeitį, kurios 
gailėtis mums nėra jokios pras-

-Mvui vuv riiės”. Ir tas poetas ryžosi vie- 
Darbas”, ^°J *>acho ir Veneros apdainuo-

Zo-
me- 
ku- 
jau
su

Be

ma-

litė- 
var- 
išti-

ti — garvežį! Bet tai buvo tik 
dar labai silpnas ir labai neaiš
kus 
liai, reta ko tepastebėti, 
visai neklystant galime tvirtin
ti, kad tiek teoretinis, tiek kū
rybinis natūralizmas prasidėjo 
su Zola ir tik po jo, bet ne? 
ankščiau. ‘ ♦

Pirmieji teoretiniai tos kryp
ties Zolos raštai pasirodė jau 
1865 m. laikrašty “Le Salut 
public”,. o 1881 m. išėjo jo kny
ga “Eksperimentalinis roma
nas”, po kurio netrukus pasiro
dė dar dvi papildomos knygos 
— “Romanistas—natūralistas” 
ir “Natūralizmas teatre.” s

Zola anksti suprato, kad li
teratūra tari eiti kartu su gy
venimu. Koks gyvenimas, ko
kia žmonių aplinkos psichologi
ja, tokia ir literatūra. O kai Zo
la išėjo viešumon, kai jis paė
mė rašytojo plunksną, gyveni-

balsas, tolimi pragiedruo- 
. Todėl

Ir 7< \ gausiuose savo kriti
kos stiaipsniuose bei aukščiau 
paminėtose teoretinio turinio 

: knygose ėmė tiesti tuos kelius, 
kuriais, jo nuomone, turėjo ei
ti naujoji literatūra. Jis išdir
bo ir sukurė vadinamojo zekspe- 
rimentalinio romano pobūdį bei 
davė netik pradžią, bet ir tvir
tą pagrindą ištisai literatūros 
epochai — natūralizmui.

Kasgi tai yra eksperimenta
linis romanas ir podraug natū
ralizmas? “Eksperimeritalinis 
romanas, — sako Zola, — tai 
literatūra, lygiai taip atatinkan- 
ti musų mokslinį amžių, roman
tinė, kaip literatūra — schola
stikos ir pamaldumo amžių”. 
Musų laikais d^ilinijnkas gali bū
ti tik atsidėjęs tyrinėtojas, nes 
“mokslo amžiuje tyrimas turi 
pavaduoti genijų”. Rašytojas 
natūralistas viską remia stebė
jimo ir tyrimo faktais,* tuo 
tarpu kai “rašytojas — idealis
tas vaiko įvairias mistines sva
jones, tol gražu nieko bendra 
neturėdamas su analizių”. Ra
šytojui natūralistui žmogus y- 
ra ne metafizinė būtybė, bet 
“gamtos. reiškinys^ priklausąs 
fizinių cheminių dėsnių ir api
brėžtos vidaus įtakos”. Vienu 
iš didžiausių tokių dėsnių Zola 
laikė paveldėjimą (Darvino įta
ka) ir todėl eksperimentalinio 
romano uždavinys, jo manymu,

yra “parodyti proto ir jausmų 
pasireiškimų sąryšį (kaip tai 
nusako fiziologija), kaip ji at
siranda paveldėjimo ir, aplinkos 
sąlygų įtakoje”, ir dar — pa
rodyti žmogų, gyvenantį toje ar 
kitoje visuomenės grupėje, ku
rią jis kasdien keičia ir kurios 
pakaitą pats jaučia”.

Naudodamasis moksliniu mė
totai rašytojas turi būti toks 
pat bešalis, kaip ir mokslinin
kas. “Pats rašytojas pranyks
ta, o išdėsto tik tai, ką matė 
ir patyrė. Štai realu I pasaulis: 
kankinasi prieš jį ar juokiasi — 
rašytojas vieną teturi tikslą: 
sukurti tikrą ir teisingą doku
mentą. Rašytojas natūralistas 
turi vaizduoti gyvenimą tokį, 
koks jis yra: su visais jo bjau
rumais ir visomis grožybėmis 

saulė vienodai šviečia tiek 
gėlėtas pievas, tiek juodą pur
vą”. “Gyvenimas, ♦— sako Zo
la, tai puikiausia, skaidrini nu
šviesta menė, bet į ją tegali
ma įeiti tik pro (lidelę ir tam
sią priešinę’.

Zolos tvirtinimu, rašytojas, 
kaip ir mokslininkas, turi ven
gti visokių pagražinimų bei 
prasimanymų. “Jis, paprastai, 
ima iš gyvenimo vienos asme
nybės ištisos žmonių grupės is
toriją, kurios visi įvykiai są
žiningai sužyrųėti'. Literatūros 
kūrinys turi bu^i protokolas— 
štai ir viskas. Vienintelė jo 
vertė — teisingas pastabumas, 
daugiau ar mažiau paremtas 
analizu, logišku faktų sąryšiu”. 
Be to, rašytojas turi būti uni
versalus, tikras “pasaulio šei
mininkas”, nagrinėjąs ir isto
rijos, ir psichologijos, ir politi
kos, ir sociologijos, ir teisės ir 
d. k.

Tačiau literatųra, Zolos nuo
mone, netik naudojasi moksliš
ku metodu, bet ji įgija ir to
kio pat uždavinio bei reikšmės, 
kaip ir mokslas. “Mokslas, — 
sako didysis prancūzų romanis
tas, — atiduoda žmogaus val
džion gamtą, kad žemėje už
viešpatautų teisingumas ir lai
svė”. To pat siekia eksperi
mentalinis romanas. Jei roma
nistas aprašo, kokiu bodu pasi
reiškia kokioje nors visuome
nės grupėje tas ar anas blo
gumas, tai aišku, kad tą dieną, 
kai mes suprasime to blogumo 
priežastis, galėsime jį panai k i ri
ti arba bent padaryti mažiau 
kenksmingą. Tame ir slepiasi 
praktinė nauda bej milžiniška 
moralinė peikšmė natūralinių 
kurinių, kaiti e stebėdami žmo
gų, skersąi ir išilgai išgvaldo jo 
psichologijos slėpinius, kad pri
verstų juos įveikti įtakoje šios 
ar tos aplinkumos. Laikui slen
kant, kai tie visi slėpiniai bus 
galutinai ištirti, liks jtik pa
veikti paskirtą individą ir ap
linką, norint sukulti geresnę 
socialę santvarką”.
I Tokius uždavinius priešaky 
turėdamas ir tokiais keliais ei
damas, Zolos nuomone, turi ra
šytojas natūralistas savo eks- 
perimentaliniuose romanuose 
vaizduoti 
tą amžių”.

Ką gi vaizdavo pats natūraliz
mo tėvas savo gausiuose roma
nuose? Reikia pasakyti, kad 
Zola daugiau ar mažiau, buvo 
ištikimas kūryboje toms min
tims ir reikalavimams, kuriuos 
jis reiškia savo teoretiniuose 
raštuose.

Pirmų pirmiausia, ką Zola 
vaizdavo, tai buvo miestas. 
Veltui mes ieškotumėme jo di
džiulėse 
gamtos vaizdų 
kaip ir nėra. Tik viename ro
mane — “žemė” — atvaizduo
ta kąirpas*. bet ir čia mes ne
rasime švelnių vėjo pūstelėji
mų, laukų, pievų, miškų: Zolai 
žemė nėra priemonė gamtai vai
zduoti; jam ji yra tamsi jėga, 
svaiginanti savybės teise kai
miečio žmogaus sąmonę, tokią 
pat tamsią ir išdrikusią, kaip 
ir pati žemė. Ir jei romane

nais puikiai sužydusį sodą, tai 
tas sodas, kur katalikas vie
nuolis Murėjas, myluodamas 
Albiną, atsipalaidoja nuo religi
nio asketizmo, savo esmėje yra 
netiek tikras gamtos vaizdas, 
bet simbolis (tokių simboly pas 
Zolą nereta), simbolis tvirtais 
gamtos dėsniais, o ne nesąmo
ningomis bažnyčios dogmomis 
pagrįsto sveiko žmogaus gyve
nimo^

Zoios romanuose, kurie dvel
kia “asfalto kultūra”, gamtos 
vaizdai užleidžia vietą miesto 
vaizdams. Geležinkelio stotis 
(“Žmogus—žvėrys”), mugė 
(“Paryžiaus viduriai”), I ‘ 
(“Pinigai”) , prekybos įstaiga 
(“Ponios laimė”), (kasyklos ir d. 
k. — štai Zolos kerynių vaiz
dai, dugnas, ant kurio‘iš ak
mens ir 
svajonė, 
miestas 
jas.

čiai neišdildomą antspaudą.
Trečias svarbus Zolos roma

nų pažymys — mašinizmas. 
Sunku pasakyti, kas romane 
“žmogus — žvėris” yra tikra
sis veikėjas —• Žakas Lautie 
ar jo valdomas garvežys “Li
za”/ kuris romano 
kęs iš mašinisto, 
vienos stoties iki 
gyva būtybė, tarsi 
nis organizmas — 
pitalizmo jėgo
peraugti ir žmogaus valią bei. 
jėgas ir baigtis chaosu ar visi- 
sišku sąmyšiu. Nemažesniu 

■' L į,, karštumu bei grožiu pasireiškia 
birža ^as ^a^n’zrnaa ir antroje Zo- 
. . Įlos evangelijoje — “Darbe”, kur

gale, ištni- 
skrieja nuo 
kitos, tarsi 
koks plieni- 
simbolis ka-

besikėsinančios

lyg pasakos
šiandieninis

geležies, 
iškyla

gyvenimo valdyto- 
Kai aš buvau dar jaunas,

rašo Zola savo knygoj “Ma
no neapykanta”, — gyvenau 
Paryžiaus priemiesty ir iš ma
no kambarėlio lango buvo ma
tyti visas Paryžius. Tas dide
lis miestas, sustingęs savo akr 
meniniame rimtume, buvo ne
bylys liudininkas mano džiaug
smo ir mano liūdesio. % žiūrėda
mas į jį, aš badavau ir verkiau, 
mylėjau ir buvau laimingas ir 
jau tada, vos 20 metų jaunuo
lis, aš svajojau parašyti roma
ną, kuriame Paryžius, su savo 
milžiniška stogų jura, butų vy
riausiu asmenimi, priimančiu 
kažką panašų į senovės grai
kų dramos chorą. Aš norėjau 
atvaizduoti asmeninę keturių 
ar penkių žmonių dramą maža
me kambarėly, o iš lauko —ne
apžvelgiamą miestą, 

liudininką, sa\h> 
akimis žiūrint 
kančias.” Ir

įvykdė tą savo 
dienų svajonę 
romaną “Meilės puslapiai”,

kaip ne- 
akmehinė- 

į ž m o- 
Zola vė- 

j a u- 
p a r a-

meilės dra- 
milžiniškas 
nuvaizduo- 

laikais, nu-

mašina iš žmogaus pavergėjo 
liko jo draugu, galingu pažan
gos ir grožio simboliu, romane, 
kur yra scena, kupina ypatin
go grožio du jauni žmonės 
susituokia ne bažnyčioj, bet 
plieno liejykloj, kadangi meilės 
šventei tose socialėse darbo ap
linkoje papuošimui negalima 
rasti laimiu tinkamo vaizdo, 
kaip ta galinga, didžiulė maši
na įkūnijimas jėgos, milži
niško judėjimo, nepaprasto tiks
lumo ir grožio.

Tad visai teisingai pastebi 
prof. V. Fričė, kad “miestas ir 
pramonė, technika ir mokslas, 
klasių kova — ta naujoji me
džiaga, iš kurios Zola, naudoda
masis eksperimentaliniu natū
ralistiniu metodu, sukurė didįjį 
musų epochos paveikslą”.

Zolos reikšme bei įtaka tiek 
£1X, tiek XX amžiaus litera
tūroje yra labai žymi. .Jo sekė
jų esama visų tautų rašytojų 
tarpe, l’žtenka paminėti kad 
ir tokius vardus": Lemoine (Bel
gija), Krecer (Vokietija), Blaš
ko Ibanies (Ispanijoje) ir daug 
kitų, šiandien kai kas mėgsta 
labai garsiai šaukti, kad natū
ralizmas mirė, kad Zola — tik 
istorijos medžiaga. Tokiems 
rėksniams (kurių ypač pas mus 
gausu) galima atsakyti, kad 
jie gal būt, yra dar didesnė is
torijos medžiaga, norint atgai
vinti kaž kokį atgyvenusį ro
mantizmą, misticizmą ar kito
kias, gerai jei dar XVIII, o daž
niausia, tai XVII ir XVI am
žiui dvelkenčias svajones (juk 
pas ,mus nesenai vienas žinomas 
docentas ir
są paskaitą 1 apie romantizmo 
grįžimą laikė). Bet tie šauks
mai dar nereiškia, kad Zola bu
tų nustojęs įtakos naujųjų lai
kų literatūroje jr nebeturėtų 
jokios svarbos, šaukti visiems 
ir visaip galima, bet tai dar 
nenuginčija to fakto, kad su Zo
los vardu ir jo kūryba yra susi
ję, ką įrodė paskutinieji kri
tikos daviniai, net tokius, pa
lyginantį moderniškos X!X am
žiaus literatūros srovės, kaip 
futurizmąs, dinamizmas ir kt., 
kurių .visų, kaip ir Zrilos, yra 
tie patys vaizdavimo objektai 
— didmiesčihi, pramonė, maši- 
nizmas. Ir apskritai, Zolos eks- 
perimeptalinįo romano metodas 
yra rimta priemonė rašytojui, 
kuris eina sykiu su gyvenimu 
ir nori ligi gyvo kaulo atvaiz
duoti savo laiko visuomenę, sa
vo epochą.

Štai tos minčių nuotrupos, 
kurios kilo galvoje, prisiminus 
prięš 25 metus mirusį natūra
lizmo tėvą —K. G-nis.

ašytojas net išti-

leidžias:'

romanuose
“musų, gražų, šven-

pramonėse poemose 
jų beveik

mis 
nių 
liau 
nų 
šęs
kurname po kiekvieno svarbes
nio ten aprašytos 
mos įvykio, iškyla 
Paryžiaus vaizdas, 
tas įvairiais metų
šviestas — tikras miesto regi
nio še ved ras.

Kartu su miesto kultūra ir 
kylančia pramone, su nuolati
niu fabrikų užiųiu Zolos roma
nuose pasirodo ir naujų, kito
kių žihonių, naujų herojų, drą
siai i)' triukšmingai žengiančių 
literaturon. Jie eina iš pože
mių, iš visuomenės padugnių, iš 
menkos, nuskurdusios provin
cijos miesčionijos, ir mes ma
tom, kaip Rugano vaikai tam
pa dideliais pramonininkais, 
biržų karaliais, kolonizatoriais 
ir kapitalo valdovais: Bet iš 
kitos pusės mes taip pat' ma
tome, kaip tos pačios šeimos 
dalis — Makarai• . * .žemyn ir iš pasiturinčių mies
čionių lieku tikri proletarai. Vi
suomenė, Zolos nuomone, sklai
dosi, ir ateis laikas, kada vie
na jos dalis - proletarija ga
lingu maištu sukils prieš antrą
ją dalį — kapitalistus.

Dar kas pastebėtina Zolos ro
manuose: žmogus toje kapita
lizmo ir pramonės poemoje už
ima tik antrą vietą. Pirmoj vie
toj iškyla ūkis, pramone, gamy
ba. žmogus Zolos romanuose, 
paprastai, nebetenka savd as
menybės ir tampa tik maža da
limi, menku straigtu tos dide
lės visuo‘meninėk, kapitalistinės 
mašinos. Be to, žmogus netik 
yra pajungtas tai milžiniškai 
gamybos, mašinai, padarytas jos 
vergu, bet ir savo viduje, sa
vo esmėję jis Zolai nėra laisva 
būtybė, bet tiktai padarinys, iš 
vienos pusės — paveldėjimu, iš 
kitos — savo pasaulėžiūrą, sa
vo jausmais, savo protu pri
klausąs tos visuomenės, tos 
klasės ir aplinkos, kurioje jis 
gyvena. Ir Zola žmones skirs
to ne į melancholikus ar fleg
matikus, bet į buržujus ir pro
letarus. Jo romanų veikėjų 
charakterius nustato profesiją, 

i prigim

25 METĮJ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETAN A, 0. D.
optometristas

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
'akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp, 18th St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebfkit mano iškabas 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną.

Phone Canal 0523 .
“Vienuolio Murėjo nuodėmė” charakterius nustato j 

I Zola atvaizdavo švelniais to-prispausdama žipogaus
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Siuvęjas-F inansistas
---------,--------

(Iš viduramžių padavimų)

Fragmentas

Kitą sykį pasaulyje gyveno 
karalius, kuris ramiai ir išmin
tingai valdė tryliką provinci
jų. žmonės jį labai mylėjo, ir 
Karalius butų galėjęs skaityti 
save laimingiausiu valdovų že
mėje, jeigu ne tie finansiniai 
sunkumai. Dalykas tame, jog 
kas metai didėjo valstybės sko
la, ir ištisa eilė ministerių, 
bergždžiai dėjo visas pastangas, 
veltui jie išrasdinėjo įvairias 
finansines reformai ir mokes
čius: iždas kaip ir buvęs pasili
ko apverktiname padėjime.

Matydamas, kad visas mi
nisterių apsukrumas ir gudru
mas nieko negelbsti; karalius 
paliepė išrinkti iš kiekvienos 
provincijos po vieną gudriausi 
žmogų, kad drauge su visais 
trylika išrinktaisiais žmonėmis, 
aptarti valstybės reikalų stovį 
ir surasti kokį-nors išėjimą iš 
k riti ngos padėties.

galėjo pasisakyti, kurį iš rūmų 
moterų gražiausia. Bet visgi 
jis pasišaukė pažą ir ką tai pa
šnabždėjo šiam į ausį. Pažas 
išnyko, o už keletos minučių į 
posėdžių salę įėjo gražiausioji, 
siūti Tamstai šituos du žaliu 
teriškė, apsirengusi sulig pas
kutiniųjų madų reikalavimo, iš
eiginiais rūbais. Ji nusilenkė 
karaliui. Tas nusišypsojo, pa
glostė jos paraudonavusį 
skruostelį ir tarė:

Skaisčioji 
pakviesta tam

Kodėl vynas nuliudino ju
mis, o draugai? Kodėl jis su
rūpino jumis? Ar jus pasigėrė- 
te su mano vynu?

Pakilkite iš savo bejausmės, 
ii draugai! Eikite arčiau ir 
dainuokite!

nų vietą, kur brangus akme
nėliai yra suskaldyti,—smarag
das, turk ižas,* jaunikaičiai, kū
dikiai,..

Ieškokime namų 
šalyje; užmirškime 
mą.

Priesakas senas, 
turi gerti stiprų 
sunkumo valandoje,
vienas įžengęs j kovos lauką, ei
na pirmyn į sudužusių akme-

žydinčioje 
savo girtu-

kad vienas 
baltą vyną 

kaip kad

žaibo 
išpil- 
vyru 
kad 

tuoj 
salę.
pir-

Karalius paliepimas : 
greitumu—tiksliai buvo
dytas. Trylika galvotų 
pribuvo į sostinę ir, 
negaišinti brangaus laiko, 
buvo pakviesti į ‘posėdžių 
kur posėdžiuojant, jiems 
mininkavo patsai karalius.

Ilgai svarstė dalykų stovį, il
gai suko galvas, bet nieko gud
raus nesugalvojo.- Staiga, atsi
stojo vienas iš trylikos išrink
tųjų ir paprašė žodžio, lai bu
vo menkas žmogelis, sulig pro
fesijos siuvėjas. Jis buvo lin
ksmo budo,"mažas jo veidas vi
suomet buvo nušviestas 
gaminga,. visad viskuo 
kinta šypsena. Jeigu 
užklaustų, kodėl atsidūrė 
čių tarpe, tai tikriausiai jis ne
pajėgtų šilo paaiškinti, todėl, 
kad iki šios dienos apie jo iš
minti niekas, dar nieko nebuvo 
girdėjęs.

Jusų Karališkoji Didenybė’ 
—pradėjo siuvėjas.

—Aš noriu įnešti sekantį pa
šildymą: tegul būna nuo šios 
dienos uždrausta išdirbti žalius 
guzikus. Tegul būna uždrausta 
pardavinėti 
musų šalį, 
fališkosioms 
vėms gali-buti palikta teisė ga
minti ir pardavinėti žaliuosim 
guzikus. Aš prašau nubalsuo 
ti šį mano pasiūlymą ir jį pri
imti. z

džiau- 
paten-

išmin

juos ir įvežti ; 
Vientik musų ka- 

krištolo dirbtu-

pradėjo juoktis ii
tarė:

—Jus man 
tuoj( žymu, kad Tamsta

dovanokite, bet 
siuvo-

kvalo 
jų pil-

Visi dalyviai taip ėmė 
t i, kad baugu darėsi už 
vų ėielybę nuo< juoko.

Bet siuvėjas ramiai tarė:
Jei mano pasiūlymas atro

do Tamstoms kvailas, tai juk 
kartai* galima priimti pr kvai 
lą pasiūlymą. Galiausiai, juk 
iš to ji/kio blogumo ar nenau
dos nebus.

Karalius vėl susijuokė, bet 
pastebėjo, kad jis nėra priešin
gas prieš priėmimą šito pasiū
lymo; matomai todėl, kad jis 
link žaliųjų guziku jokio ypa
tingo pamėgimo neturėjo. -

1 Ir keistas siuvėjo pasiūlymas 
bendro juoko tapo priim
siu vėjas vėl paprašė žo- 

ir prašneko:
Dabar, kaip mano kvailas 

pasiul\mas priimtas, aš" sau 
pasi velysiu, prašyti karaliauti 
duoti įsakymą karališkoms kriš
tolo dirbtuvėms, tuoj padirbti 
du dideliu žalios spalvos guzi
kus ir leisti man juos prisiųsti 
tam asmeniui, kurį aš numaty- 
siu.

Karaliuj vėl pradėjo juoktis 
ir tarė:

Mano brangusis! Tamsta, 
berods, iš proto išsikraustei?

Bet visgi jis davė reikalingą 
paliepimu, ir netrukus, iš dirb
tuvių prisiuntė du didžiulių gu- 
zikh. Siuvėjas juos rimtai ap
žiūri io ir tarė:

Dabar teatveda šičia gra* 
įausią. karaliaus rūmų moterį. 

Kai ainiu pasiraukė, nes jis

tas.

mergelė! aųsj 
v*.**., kad išgelbėjus 

mano valstybę, ir šis ’ponas^ iš- j 
mintingiausias iš mano paval-' 
dinių, gyvenančių tryliktoje I 
provincijoje, pageidauja pri
siųsti Tamstai šituos du žaliu 
guziku.

—Du guziku! Išsigandusi 
suko gražioji mergelė. — 
kur-gi jis juos prisius?

Siuvėjas paprašė panelės 
sisukti į jį nugarą, apsiginkla- i 
vo adata ir siulu, ir su tikru 1 
siuvėjo vikrumu, pradėjo siū
ti guzikus žaketo užpakalyje, 
kiek žemiau liemens. Guzikai 
tapo prisiūti yiens po kitu. Tą, 
atlikęs, siuvėjas pasuko panelę 
nugara į karalių ir tas sušuko:

—Bet tai ištiktųjų neblo-

SU-

nu-1

j•iv.JŠ
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Mino Yonemura, labai gabus

Taigi, draugai ir broliai! ger
kime tekantį baltą vyną!

Gerkime kartu tarp gėlių; 
statykimės sau namus iš jų, 
kur kvapsningi žiedai lieja 
gausiai savo kvapsnius, kaip 
fontanai vandenius; kur rasa; 
apsunkintų gėlių kvapas pasal
dina orą; ten yra prakilnybė ir 
stiprybė, kuri padarys musų 
namus garbingais; ten karo 
gėlės žydi ant vaisingos žemės.

O draugai! ar jus negirdite 
manęs ?

Eikime eikime; įsipilkime 
balto vyno, stipraus kovos 
no; gerkime tą vyną, kurs 
saldus, kaip rožių rasa.

Lai jis apsvaigina musų
_______ - - -/______________________________________

las; lai musų sielos mirksta jo 
džiaugsmuose; lai jos pralobs-- 
ta, lyg opalinėje šalyje, vaisin
goje žemėje!

Kodėl vynas vargina jumis?
Eikite su manim ir klausyki

tės rųano dainos! į
•—Omriia Vincit Amor.

Ar Inkstai Daro Jums 
Nesmagumų?

"Mano inkntai dar* man nesmagumų. 
Sknuadjo nugara, buvau nervuotan, Hilpnaa 
ir ligotas,” sako Mr. Oeo. Leavitt, Sublett, 
Kanarų. "AA vartojau Nuga-Tone ir dabar 
jaučiuosi stipresnis ir svaikasnis. Ai ma
loniai rekomenduosiu Nuga-Ton«* visiems, 
kurie turi silpna ir nuvarginta butonu." 

Nuica-Tone yra nuteikusios tikrą palaimų 
dėl tų. kurie nuolat buvo silpni ir iAblyAkę. 
Jos suteikfi dauginu energijos silpniems ir 
nervotiems vyrams ir moterims, taipgi «u_ 
teik.o ramų irz atšviežinanti miegą, kurie 
negalėdavo miegoti. Nuga-Tone pataiso aj>e- 
titų ir virškinimu. Prašalina pūslės Ir Inks
tų nesmagumus | keletą dienų. daugelyje 
atsitikimų prašalina užkietėjimą, ganus iš 
vidurių ir žarnų, svaiguli, padaugina silp
niems svarumą. Nuga-Tone atšviežina ji- 
gą dėl visų kūno organų, jos yra parduo- 

I damos vaistinėse su garantija, kad suteiks 
c’1'- užganėdinimą.

vy- 
yra

SUTIK KALĖDAS SU MUZIKA

Dabar išėjo nauji Lietuviški Rekordai labai aiškus 
ir garsus, indainuoti musų geriausių artistų, kaip 
tai: Vanagaičio, Babravičiaus, Petrausko, Butėno 
ir kitų. Kainos Rekordų po 75c ant abiejų pusių. 
Siunčiame j kitus miestus. Perkant sykiu 6 Rekor
dus męs užmokame persiuntimo lėšas.

giausiai!
—Neblogiausiai! — 

pakartojo visas dvylika 
čių.

Siuvėjas išsiėmęs savo 
nį laikrodėlį, pasakė:

Skaisčioji mergele! 
promenado valanda. 
Tamstos pasivaikščioti 
blausioje miesto sodno ; 
Padarykite dvidešimts keturius 
žingsnius pirmyn, ir tiek pat 
žingsnių atgal. Daugiau nieko. 
Nesidrovėkite, skaisčioji mer
gelė! Guzikai ištikrųjų dailiai 
atrodo. Tą pasakęs, siuvėjas 
padavė ranką freilinei ir pa
dėjo jai nulipti laiptai^.

Dvylika išmintingiausių vals
tybėje vyrų susispietė prie di
delio lango ir akis išplėtę žiu
rėjo, kaip jaunutė freilinė vai
kštinėjo sodno alėjoje. Karalius 
irgi stovėjo prie savo istorinių 
rūmų ir taip pat sekė.

Kuomet jaunutė freilinė grį
žo pro trumpo pasivaikščiojimo 
namo, tai atrado apie dvide-; 
šimts keįurias vizitines korte-/ 

-le su vardais redaktorių visų 
'aikrašįių, išeinančių karaliaus ' 
rezidencijoje. Jie visi melste-' 
meldė pavelijimo padaryti i n- Į 
tervju. Sekančią dieną laik
raščiai atspausdino sieksninius1

garsia:
* * fVl 1

žaidėjas Chicagos W.MC.A. ko- 
•luksi ' l(T’j(,s futbolo jaukto. Jis esąs 

vienatinis japonas futbolinin- 
n.j,.,,.! kas kolegijų jauktuose.

greitas ir nepaprastai
bėgikas, jis esąs geriausias bu
lės nešikas ir pagelbėjo nugalė
ti daugelio kolegijų žymius

Prašau 
svar- 

alėjoje.

Labai 
vikrus1

futbolo jauktus.

genus su guzikais. Pelnė paš
tas, įtemptai dirbo geležinke
liai ir krištolo dirbtuvės, nes 
kiekviena moteris laikė sau už 
švenčiausią pareigą turėti ža
lius guzikus. Netrukus visos 
moterys pradėjo siūtis sau ne 
du, bet dvyliką žalių guzikų. 
Radosi tokios moterys, kurios 
įsisuvinėjo tokią daugybę guzi
kų, jog negalėjo atsisėsti, todėl, 
kad guzikai buvo labai stam
bus ir šiurkštus.

Guzikai baisiai pabrango, ir 
I vedę vyrai bankrotąvo. O kara
lius spaudė siuvėjui ranką ir 
kalbėjo:

—Jus man atleiskite, mano 
brangusis, bet tamsta visai jau 
ne toks kvailas k^ip aš maniau.

Siusčjas gavo “komercijos
patarėjo” vardą, bet jis labiau

straipsnius, kuriuose kuo vaiz- džiaugėsi puikiu valstybės fi-
Jingiausiais ir kuo dailiausiais , nansiniu stoviu, ne kaip suteik-

aprasonias ^a jam ma|onQ^
, Karalius sukvietė visus savo

išsireiškimais buvo ;
pasivaikščiojimas 'skaisčiosios;
kaialiaus, rūmų fi-eilinės, ture- ministerius ir pasakė:

Jus man dovanokite ponai, 
bet aš stebiuosi, kad jus neda- 

praneše apie šį I siprotėjote panašios idėjos.
Ministeriai sumišę tylėjo. 
Iš rusų kalbos vertė

B. BuiŠa.

jusios žaketo užpakalyje du ža
liu, dailiu, guziku. •

Telegrafas | 
stebėtiną madų pasaulyje nau-i 
ioviškumą, visoms kaimyni
nėms provincijoms. Tuoj ant-. 
ra dieną prie karališkųjų kriš
tolo dirbtuvių darėsi kaž kas 
nepaprasto. \ šimtai žmonių 
stovėjo eilėse, nekantriai lauk-1 
ianii valandos, dirbtuvių atida
rymo. Telegrafistams ' rankų I 
neužteko priiminėti visas tele-1 
gramas, kuriose buvo tik vii'-5 
nas žodis “guzikai”.

Dirbtuvėse dirbo dvidešimts 
keturias valandas į parą. Kro- 
've dėžes, vėlimus, ištisus va

---------- 1- »............
Ar Jus Kankiną Pleiskanos?

Naudokite

RįiffJesU
Ar Jums Galvos Odą Niežti?

Naudokite

RįiffLe^)
Ar Jųsų Plaukai Slenka? 

Naudokite

RuffJes
Ar Jus Norite Apsaugoti Juos?

Naudokite

RįiffJes
Užlaikymui savo plaukų gražiais 

ir tankiais 
Naudokite

RyJfflo

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

I m kitę
HILUS
Cascara
Bromide
Q aini ne

šaltis dalykas rimtas. Greitai stab
dykite. HILUS pribaigia jį į 24 valan
das, nes atlieka keturius reikalingus da
lykus sykiu. Stabdo šaltį, sulaiko karš- 

, tį. liuosuoja vidurius, suvikrina sistemą. 
Nerizikuokite. Pirkite HILL’^ su pir
mu Šalčio ženklu.

Raudona Dėžė 30c.

i HILUS
Stabdo Saikius

LINKSMU KALĖDŲ
Nariai CHRISTMAS SAVINGS CLŪB’Ų pa- 

prastai turi Linksmas Kalėdas,/nes jie turi bėgyje , 
metų sutaupinę užtektinai pinigų aprūpinimui savo 
reikalų ir apdovanojimui savo draugų/ į

Yra astuoni laipsniai Kalėdų Kliubų, sekan
čiai: mokami po 25c., 50e., $1, $2, $3, $5, $10 ir $20 
kas savaitę. Mokant tuos kliubus reguliariai per 50 
savaičių, jie sudaro sekančias sumas, beje: $12.50, 
$25, $50, $100, $150, $250, $500 ir $1000. Bankas da- 
deda 3%.

Mes velijame Tamstai Linksmų Kalėdų, ir iš
sipildymui musų velijimų kviečiame ateiti musų 
bankon ir prisirašyti 
Club.

bile prie kurio Christmas

UNIVERSAL
STATE BANK
3252 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILLINOIS.

PINIGAI GREIT NUSIUNČIAMI Į LIE
TUVĄ IR KITAS EUROPOS ŠALIS 
Kalėdoms ir Naujiems Metams

’ -S • >

Musų 1928 Kalėdų Kliubas jau atdaras dabar!
Trys tūkstančiai žmonių šį metą gąus Kalėdoms 
čekius. Nariai musų kalėdinio kliubo yra užtikrin
ti, kad turės užtektinai pirkinių.

*
Kas tik atidarys sąskaitą kalėdinę ar paprastą nuo 
$2 ar daugiau tarpe lapkričio 15, 1927 ir sausio 16, 
1928 gaus dovanų.

* 1 t

South West Trust*& Savings Bank
35th Street, Archer ir Hoype Avės., Chicago

Lafayctte 1708—09—10

Komiški Rekordai A. Vanagaičio:
16071F Karvutė ir Dolerio
16072F Sliarkey Daina ir Munšainukas.
l(>073F keikia Topt, Dalis 1 ir Keikia Tept, Dalis II.
E4237 Jonas šniikis Keliauna Namon ir Maušiaus Kelionė.
E447& Girtuokliaus Metavonė ir Pasakos ir Stebuklai.
E4535 Jaunavedžio Pasiskundimas ir Pas Tardytoją.
E4646 Naujas“Kareivis ir Dainininkas pas Profesorių.
E4716 'Laiškas Nuo Barbutės ir Derybos
E491G Jaunikio Išsinnkimas ir Piršlybos.

xE7092 Jonas Mokina Kariauti ir Pas Fotografą.
E7395 Dykai Nieks Neveža ir Kas Bus Be Degtinės.
E7616 Sibyro Nelaisvėje ir Lokacija Iš Biblijos.
E7868 Iš Virbaliaus j Kauną ir Kelionė.
E7869 Lakūnai ir šokikai. .

16004F Futbolas ir Dzimdzi-Drimdzi.
16006F Esu Ant šio Svieto ir Gėriau Dieną, Gėriau Naktį.
'JbBL’Av/JtŽMi*, .....

Liaudies Dainos 
Juozas Babravičius, Tenoras

61002F Karvelėli ir Plaukia Sau Laivelis.
16084F Aguonėlės ir Kur Bakūžė Samanota.
160351'’ Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur T’ylh.
1603GF Bernužėli Nes’voliok ir Ne Margi Sakalėliai.
16045F Gidė Sodo Rymavo ir švinta Aušrele.

Liuda Sipavičiūtė, Kontralto ir
Kamila Jozevskaitė, Soprano

16058F Meilė Tėvynės Nemari ir Oi, Oi, Oi.
160601'’ Prapuoliau Matuše ir Liepė Tėvelis.

I
Jonas Butėnas, Baritonas

-E4273 Padainuosiu Gražią Dainą ir Našlys.
E4362 Kur Upelis Teka ir Viltis.
E7025 Noriu Miego ir Plaukė, žąselė.

! 16009F Oi Mergelę ir Stasys. 4
I 16010F Aš Mergytė ir Ncsigriaudink Mergužėle.

160121’’ Kur Bakūžė Samanota ir Vilniaus Kalneliai^
16016F Leiskit Į Tėvynę ir Litai (Lietuvos pinigai).
16023F Aš Išėjau Į Girelę ir Vai Varge, Varge.
16037F Kada Noriu Verkiu ir Ant Ežerėlio.
16038F Lakštingalėlė ir Aguonėlė.
16040F O Kai Aš Pas Močiutę Buvau ir Eina Garsas Nuo ItubeLaus
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim ir Girtuoklio Daina.
16044F Kalinio Daina ir Mano Gimtinė.
160481’’ Išgėriau Septynias ir Lopšinė.

I'*' x \

Aido Choras
16068F Neverkit Pas Kapą ir Tykus Buvo Vakdlėlis.
16067F Važiavau Dieną—-sirpsta Noksta Avietėles ir Vakarinė daina

DAR YRA LAIKO JST0T1Į MUSU 
KALĖDINI TAUPYMO KLIUBĄ 
(CHRISTMAS SAVINGS CLUB)

A Šilas Kliubas pagelbės jums sutaupyki savo pinigus ateinantiems 
metams, kiniuos gausite su nuošimčiu prieš Kalėdas ir galėsite 
uavarloti tuos pinigus kalėdinėms dovanoms ir kiliems jūsų rei
kalams. Isfokil į vienų ar daugiaus iš musų patogių klesų/Prisi- 
rašykit dabar

METROPOLITAN 
STATE BANK

Pirmutine ir didžiausia Lie 
tuvių Valstijinė Banka 

Amerikoje
2201 West 22nd Street

Kampus LeaviU* Streėt
Bankas atdarus šį vakarą iki

Brooklyn’o Kvartetas
E2225 Einu Per Dvarelį ir Gaila Tėvynės.

* E2226 Per Girią, Girialę ir Linksminkimės.
E7394 Du Broliukui Kunigai ir Per Tamsią Naktelę.

Dainos Kitų Artistų
E3188 Pasisėjau žah‘4 Kutą ir Ant Kalno Karklai Siūbavo. 
E3191 Saulutė Tekėjo ir Ant Marių Krantelio, J. Čižauskas.

16075F Beinuželi, Nevesk Pačios ir Naktis Svajonėms Papuošta, 
Kastancija Menkeiuniutė, Soprano. 

E7603 KądMočiute Padarei? ir Kaipgi Gražus, Gražus.
s " S. Staniuliutė ir O. Ruaauskartė.

16000F ĮBeržyną Eina Ona ir Atvažiavo Sveteliai, K. Sabonis 
16029F Oi, Motule Ma ir Atneša Diedas Kukulių Vicdrą, 
•z šuidlauskas.
10031F Kur Josi‘į ir Žalioj Slankoj. 
16032F Ne Del Tavęs Aš, Mergelė ir Vai Vočiute Mano,

> , Kastancija Menkeliuniutė.
16016F Muzika, Muzika ir Dainuok Sesutė Lepunėlę.

O. Biežienė ir S. čerlenė. 
16054I'" Dzingeliukai ir “Dul Dul Dūdelė” Kudirka.
16056F Kai Aš Buvau Neženotas ir Kad Galėčiau.
16074F Voveraitė ir Anksti Rytą Kėliau. Kudirka.

Z 
Kalėdų Giesmės

E7256 Gul šiandiena ir Sveikas Jėzau Mažiausias 
16024F Kūtelė ir Gloria. /' Kun. S. J. Struckus.
160251’’ O Tu Palaiminta Kalėdų Naktis ir

Ateikite čia Jus Ištikimieji.
16026F šventoji Iškilmingoji Naktis ir O Ištikimoji Pušis.
16050F EI, Kalėdos ir Kalėdų Pasveikinimas.

\ O. Bežienė ir S. čerienė. 
16051F Kai Jau Kristus Gema ir šventa Naktis, Butėnas.

• - i
Miko ir Kipro Petrauskų

E2392 Sveiki Broiai Dainininkai ir Ko Liildit Sveteliai.
E3349 Kur Tas šaltinėlis ir

Prirodino Seni Žmonės Man Jaunam Mergelę. 
E2356 Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka. 
E2357 Kur Banguoju ’ Nemunėlis ir Birutė. 
E3796 Eisiu, Mamai Pasakysiu ir Bernužėli Nes’voliok. 
E3840 šia Naktelę Per Naktelę ir Ant Kalno Karklai Siūbavo. 
26028 Dul dul dūdelė ir Bernužėli Nesvoliok.
26049 Sveikas Ligonis ir Naujas Ziupona.s.
26016 Laimė ir nelaime ir Bevaikis.
26043 Senintų melagis ir Šv. Rokas.
26026 Danties išrovimas ir šmikis dainininkas.
26027 Sūnaus logika ir Bevaikis pas daktarą.

Tas pačias dainas galima gauti ant Volelių dėl Pianų.
Didžiausia Lietuvių Muzikos Krautuvė Chicagoje, užlaikome didelį 

pasirinkimą, Gramofonų, Pianų ir Radio.

Tas pačias dainas galima gauti ant Volelių dėl Pia
nų. Didžiausia -Lietuvių Muzikos Krautuvė Chica- 
goj. Užlaikome didelį pasirinkimą, Gramafonų, Pia
nų ir Radio.

Jos. F. Budrik Cine.)
I

3417-21 South Halsted Street
I .

Chicago, III. Tel. Boulevard 4705
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Aitio 1*1iic pasak® akmeniui, kad noii kai*. 

,e ... silici mUS ..Kas noH kaių?o užklausė
Indijonų pasakos akmuo. ‘‘Vai, senis,” lapė at- 

 sakė. Bet akmuo atkirto, kad 
kas man sykį duoda, niekasSekančios kelios pasakos bu

vo surinktos Haskell Indionų negali atgal atsiimti. 
Instituto studentų. Mokykla 
randasi Lavvrence mieste, Kan- 
sas valstijoj. Tos pasakos per 
gentkartes Jungt. Valstijų in
dionų šeinių pasakojamos kaipo 
pamokos jauniems šeimynų na
riams. Buvo surinktos nuo la
bai senų vyrų ir moterų, ku
riems jų tėvai jas pasakodavo.

L
Lapė ir jūrių vėžys

Jūrių vėžys išlindęs iš van-

'Lapė sugryžus prie senio 
jam tą ir pasakė. Senis baisiai 
užpyko ir sako: “Man tas kai
lis labai reikalingas, nes tuoj 
pradės lyti, o tam 
kailio nereikia.” Tai taręs se
nis pats nubėgo pas akmenį ir 
pasiėmė savo kailį. Praėjęs a- 
pie’dvi mylids, užpakaly išgir
do triukšmą. Atsisukęs pama
tė akmenį. Paskui jį ritasi. Se
nis pradėjo bėgti į kalnus ir 
nuo kalnų, bet akmuo paskui jį.

Fiziškas vaikų 
auklėjimas

Koks yra fiziško auklėjimo 
} programas, kurį daugelis musų 
J valstijų priėmė? Ar tai yra 

koks naujas išmislas, kuris pri- 
j vers mokėti daugiaus taksų ? 

akmeniui ^e- Fiziškas auklėjimas yra se- 
I nas. Net senesnis už spaudą.

Senovės graikai padalino mo
kslą į dvi dalis—muziką ir gim
nastiką. Kiekvienas vaikas bu
vo auklėjamas gimnastikos sa
lėj. Graikijos literatūros did
vyriai buvo tie, kurie liko aly
vų vainiku apdovanoti kaipo

Tei. Yards 6423

Mockus & Lieberman
LIETUVIAI ADVOKATAI 

756 W. 85 St. 
Kampas Halsted St.

Ofiso valandos nuo 10 iki 12 dieną 
ir 2 iki 9 vakare

■ brangios ar vidutiniškos kai- 
nos, antnj. syki pamąstyk ir 
sustabdyk tų pripratimų.

» •
Fiziškas auklėjimas pirmiau

sia bando aprūpinti pamati
nius muskulų (raumenis) 

| veiklumus. Vaikai reikalauja 
žaismių, kurias sujudins mus
kulus, kaip tai: bėgimas, šoki
mas, metimas- ir laipiojimas. 
Mokytojos gerai apsipažinę su 
tai, ko įvairių metų vaikai rei
kalauja, mažuosius mokinai kaip 
bėgti pamaži, dainuoti, šokti, 
ir t.t. Bet jau senesni vaikai 
reikalauja drutesnio 
nimo.

A^itra, tas fiziškas 
mas, kuris pagerina 
išsivystymų, 

' vus.

pasibovi-

auklėji
mu skulų 

pagerina ir ner- 
Kadangi kiekviena grupė 

didelių ()eĮ akmuo tuoj užsirito ant tos buvo vadinti OJympiados me- muskulų turi gru’pę nervų, ku-

• • . — • * a w a “ w^aw a a a a a v y r w w —- a a- —■ • * J g a

denio, ant kranto išsitiesė Prieš Senis prašė lapės bėgti į oląj Ol<^° žaismės rungtynių lai- 
saulę. Atbėgo lapė. *1 ažiuiėjus i į.j įj. padarė. Senis mat v- mėtojai, žaismės net pažymėjo 
j jūrių vėžį, pasakė: tu tiki, u-^nias didesnę olų įlindo į ją, laiką, nes kas ketvirti metai
kad turėdamas porą 
žnyplių, esi-didelis, bet aš tave 
bėgime galiu pralenkti.” Buvo 
mylia nuo kelio. Vėžys< atsakė: iškasė. Jau saugu. Abudu vėl 
“pralenksiu tave net duodamas ReiiUVo toliau, 
tau gerą pradžią.”

Sutiko. Lenktynės prasidėjo. 
Lape švilpt ir pradėjo bėgti. 
Bet vėžys capt, pagriebė lapės 
uodegą ir laikė pakol pasiekė 
kelią. Lapė atsisuko pažiūrėti, 
ar toli randasi vėžys. Nematy
dama vėžio, l 
bet vėžys išgirdęs juoką už
klausė: “Bet iš ko tu juokiesi? 
Aš čia tavęs senai laukiu.” La
pė tuoj pamatė, kad juokas 
per anksti ir kad ‘pralaimėjo 
lenktynes, tad atsisukus liūd
nai nuėjo savo keliu, matyda
ma, kad vėžys prigavo.' *

Nebūk per daug tikras. Ir 
visiems nepasitikėk.

II.
Lapė ir meška

I)u vadai, -lapinas ir meška, 
apsistojo vienoj vietoj*su savo

didesnės olos ir taip laikė senį 
per tris dienas, fiakol lapė jį

tais.
Fiziškas auklėjimas

burys 
išvien

liečia

Phone Central 5999
Res. Lavvndale 6707

Richard J. Z a vert nik
ADVOKA-TAS
127 N. Dearborn St.

Room 305 Chicago

Priėjo prie tos 
pas upės. Senis vandenyje pa- 
tėmijo labai gražių, raudonu 
uogų. Ir nutarė iš vandenio 
rinkti tas uogas. Senis susirin
kęs daugelį akmenių, ir iš kai
lio padaręs virvių,, tuos akme
nis prisirišo prie kaklo, kojų, 

gardžiai nusijuokė, nČie tiesiai į vandenį.
Jis stengėsi pasilaikyti ant

1 šaus, bet negalėjo pasiekti 
gų, ir kuo labiau jis bandė 
viršaus plaukti, tuo labiau

i menys jį žemyn traukė. Prasi
dėjo tikra kova tarp senio ir 
akmenų, ir galų gale senis pa- 

užmiršdamas uo- 
pilnas vande- 
paVargęs ir 
Atsigulė ant 
viršun. Ant 

jis vandenyje

siekė viršų, 
Pilvas buvo 
Buvo labai

vir-
UO-

prie

ri muskulus kontroliuoja, ne
yra gali būti muskulų išsivystymo 

abelno mokslo svarbiausia da- be panašaus nervų išsivystymo.
Visas t vaikas eina į mo- Civilizacija daug reikalauja nuo 

kyklą—kūnas, dūšia ir protas.1 musų nervų, todėl būtinai rei- 
Praeityj mes žymiai apleidome kalinga juos išvystyti kudikys; 
pirmus du ir bandėme išvystyti tėj.
protą visai nemislydami apie duoda organišką drūtumą, pa
kulią. gerina kvėpavimą ir cirkulia-

Kaip su tavo ir mano vai- ei ją. ? •
kais? Ar gali jį arba ją su-j Trečią, fiziškas auklėjimas 
laikyti namie ant dviejų valau-1 liečia socialį ir moralį vaiko iš- 
dų ir ar per tas dvi vaahidas si vystymą. Vaikų pasibojinimo 
ramiai užsilaikys? Ar norėtu- vietos nepažysta rasės, klasių 
me pabandyti? Nemanau. Tai ar socialio skirtumo^ Geriausias 
ką galime sakyti apie mokyk- vyras beveik visuomet laimi, 
los gyvenimą. Mokytoja turi Vaikai pripranta pripažyti ki- 
laikyti Onutę ir Jonukę prie tų teises. Kur kitur, jeigu ne

lis.

Muskulų miklinimas pri-

ant pasibovinimo lauko, vaikas 
išmoksta gerus sportininkystės 
pamatus ? Sėkmingas 
yra tas, kur visi nariai 
dirba.

Fiziškas auklėjimas
vaiko sveikatą. Bando kreipti 
atidą į sveikatos pripratimus ir 
todėl sveikatos mokslas yra 
svarbiausias fiziško auklėjimo 
tikslas.

Fiziškas auklėjimas yra ta 
auklėjimo dalis, kuri prižiūri 
vaikų augimą ir išsivystymų. 
Bando pagerinti sveikatų ir so- 
ciales ir morales ypatybes, ku
rtus padaro gerus piliečius.

Įvairios Europos šalys rimtai 
susirūpino fizišku auklėjimu. 
A Ar1 mes mažiau darysime? 
Nuo kiekvieno tas priguli. Pra
šome pamastyti apie sekančius 
klausimus:

Ar šių dienų yaikas ir mer
gaitė geros sveikatos paveiks
las?

Ar jie iėško pasilinksmini
mo ?

Ar jie aprūpinti tinkamais 
užsiėmimais liuosomis valando
mis?

Apšvietimo

Ar mes stengiamės suteikti 
tinkamas progas pagerinti jų 
gyvenimą?

Su v. VaifelijŲ
Biuras maloniai teiks informa
cijas apie programas ir pro
blemas fiziško auklėjimo ir’mo
kyklos higienos. (P'LIS).

S. E. BASINSKI 
Advokatas

Real Estate transakcijos 
mano specialumas.

Ofisas Independent Bldg.
& Loan Association

Ofisas Pioneer Realty Co. 
Specialiuojames 2-s morgičius

1615 West 51st St 
Tel. Prospect 6694 
Hemlock 2100-2101

SIUSKIT PER
NAUJIENAS

J. V. BARKAUSKAS
FOTOGRAFAŠ

Pasekmingai 
tra ūki a m e 
grupes ir pa
vienius. Rei
kalui esant ei
nam į namus. 
Musų kainos 
priein a m o s. 
Darbo g e r u- 
mas užtikrin

tas — kviečiame atsilankyt.
4092 Archer Avė. Tel. Laf. 0265

L

ARMONIKOS PADA
RYTOS CHICAGOJ

Piano ir Chro- 
matic, 120 bei 
sų, 41 notos, 
su v patentuo
tais svičiais 3 
iki 4, $250, 5 
metams g a- 

’rantuotos, 90 
dienų išbandy

mui. Mainome bile i kokias armoni
kas. Atsiųskit 10c už katalogą.
Finan Piatanesi Accordion 

Manufacturing Co.
1509 Milwaukee Avė., Chicago, 111.

lo prašo Lietuvos žnionesr 
aip pataria Lietuvos Lanka* Garsinkites Naujienose

Drauge linksniai išgyveno pa
kol nepritruko maisto. Negalė
jo žudyti kitus #gyvulius, nes 
patys buvo gyvuliai. Per kiek 
laiko mito šaknimis ir uogotnis. 
Lapinas buvo gudrus vadas, 
kuomet meška Imisus tinginys, ‘ 
tik davinėjo įsakymus savo pa
valdiniams ieškoti maisto. La
pinas turėjo tris pačias. Buvo 
įvairių rasių, arba šeimynų. 
Viena buvo antis, kita varlė ir ( 
trečia žiogas su gražiu balse-: 
liu. Meška turėjo tik vieną pa-i 
čia, bet dvi dukteris.

Vieną rytą anksti išėjo ieš- j 
koti maisto, bet negalėjo ras- Į 
ti.

Sekančią dieną meška išleido 
sekantį pranešimą: “Ryt ryte, | 
noriu, kad visi jauni vaikinai ■ 
eitų medžioti briedžių. Pirmas,. 
kuris man atneš briedį, ga 
apsivesti su viena iš mano duk
terų.” Lapinas išgirdęs tą, nu
tarė turėti ir ketvirtą Vačią ir 
nelaukdamas ir ryto išėjo me
džioti tą patį vakarą, kad tik 
pagavus pirmą 
tyti meškai.
užmušė briedį, įdėjo į --maišą,i 
pakavo j o
Kaip tik prašvito ji 
vietą kur pakavojo briedį, 
ilgą laiką jis ieškojo ir tik va-! 
kare rado. Parsinešė ir tiesiog 
vyko pas mešką. Jis praėjo* sa
vo namus, nežiūrėdamas'ir ne
paisydamas savo pačių. Kuo- I 
me.t pasiekė meškos namą su
žinojo, kad pervėlai atėjo, kas 
kitas buvo pirmas. Pasiėmęs 
briedį lapinas turėjo parnešti 
savo pačioms. Iš to matyt, kad 

“neužsirnbka kitus sukti.”

prista- į 
Jis pagavo ir' 

I ir I 
sekamai dienai 

nuėjo , 
Per i

III.

landas, žinome, kad svarbu 
vaikui žinoti kaip rašyti ir skai
tyti. Ir gerai žinome kaip 
lengvai šių dienų vaikas ir 
mergaitė užmiršta savo lekci
jas. Bet kodėl prie rašymo ir 
skaitymo negalėtume priskai- 
tyti trečią, būtent, pasilinksmi
nimą ? •

Ar tu buvai vienas iš tų ne
laimingų, kuris niekada netu
rėjo progos maudytis ir plau
kioti ir ar tave, mažam esant, 
tavo draugai nepravardžiuoda- 
vo? Plaukymas yra puikus 
mikttnimas, bet kiek iš musų i 

Meška per žiemą turi pa- vaikų ir mergaičių turį progą i 
ir todėl norėjo. • išsimokyti plaukti?

Bet
per-

nio.
jautusi nesveikas, 
pečių ir žiurėjo 
syk pamatė, kaH 
bandė skinti to medžio uogas.

Skruzdė ir meška, 1 
\’iena karta skruzdėlė susi- 

barė su meška. Meška norėjo, 
kad per šešis mėnesius butų tik ( 
naktis, o per kitus,šešis mene-, 
sius tik diena. Skruzdėlė nore-i 
jo, kad pasiliktų .kaip dabar 
yra. 
silikti namie 
kad ir kiti negalėtų išeiti, 
skruzdėlė nenorėjo jokios 
mainos.

Fiziškas auklėjimas yral 
nieks kitas, kaip tik planas pa-1 
rūpinti sveiką besimiklinimą | 

, .... , , , . visiems. Yra naturališkas da-jAbudu likeiO, kad kuris per . . ... ................... I. . . I lykas vaikiusavaitę daugiaus sykių ištars į 
savo norą, tas laimės. Tarpe 
miego ir valgio meška vis kar
tojo: “naktis ir diena kas še-

I sius mėnesius, naktis ir diena 
kas šešius mėnesius”, o skruz
dėlė trumpai: “Naktis, diena, 
naktis, diena.’’ Skruzdėlė be 
paliovos savo žodžius kartojo.

■ Neturėjo laiko nė dirbti, nė 
žaisti, nė valgyti. Skruzdėlė pa
sidarė labai maža ir labai su
menkėjo. Bet vistiek laimėjo 
lenktynes. Pasakojama, »kad 
prieš tai skruzdėlės buvo labai 
didelės ir tik po susi barinio su 

. 'hieška pasidarė mažesnės. Ir 
'sakoma, kad nuo tų dienų meš- 

į kos novija skruzdėles kur tik 
gali.

pasibovyti, bet i 
vaikų pasibovinimas reikalauja 
augusio vadovystes. Mųsų da
bartinių kolegijų 
puikus pavyzdžiai 
mo sveiko besimiklinimo. Mes 
manėme, jog musų Amerikos 
vaikai atletiški, bet kolegijų ir 
aukštesnių mokyklų sportai ta
po taip suspecializuoti, jog kuo-, 
met pasirodo tik sau jale daly- i 
vantojų, tai matai tūkstančius: 
žiūrėtojų. Automobiliai, kru- 
tamieji paveikslai, šokių vietos, 
visi yra priešai musų vaikų ir i 
mergaičių sveikatos. Jeigu vai
kas pripratęs važiuoti į mokyk
lą automobilių, nepaisant ar

atletai yra 
reikalingu-

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St Chicago.

GERIAUSIA VIETA PIRKT DEIMANTUS
Pas J. A> Kass (Kazakauskas)

2045 W. 35th St., Chicago, III.
Parduodam deimantus ir kitokius auksi

nius daiktus, su dideliu nuošimčiu pigiau 
negu kitur. Taisom laikrodžius visokių iš
dirbinių; darbas garantuotas arba pinigus 
gruzinam atgal.

KALĖDŲ DOVANOS
Geriausia yra dovana dėl 
savo mylimų pirkti tai pa
puošimui namų, kaip tai 
Farlor Setas, Pianas arba 
Rądio. Mes tą viską ga
lim atvežti į jūsų namus. 
Ateikite ir išsirinkite sau 

įtinkamas dovanas.

GEOBE FURNITURE & 
UPHOLSTERING C0

6637 So. Halsted St. Tel. Wentworth 6890

“Blackfoot” indionų 
pasaka

Viena karta senis vaikščio
jo šalę upės. Diena karšta. Se
nis buvo apsidengęs tauro kai
liu. Neužilgo taip įkaito, kad 
jau nebegalėjo nešioti kailį, nes 
buvo persunkus. Tada senis 
atidavė kailį labai dideliam ak- 

x \meniui. Apdengęs akmenį pra
dėjo toliau keliauti. Bet ne
užilgo dangus aptemo ir reri-ą 

, gėsi lyti. ‘ Senis atsisukęs į 
draugą, lapę, prašė: “Nubėk 
atgal ir man atnešk mano kai
lį. Palikau ant to didelio tik- 
menio, kur mes apsistojome ša
lę upes.” Lape nubėgo atgal ir

JŪSŲ AKYS

STEBUKLINGAS

tik

Jūsų akys tai jūsų didelis turtas. 
Saugokite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas.

Egzaminuoju 'akis ir pritaikau aki-
niusjtum reikia, duodu patarimų akių 
higienoje visiems. s

Dr. C. MicheI
LIETUVYS OPTOMETRISTAS 
3433 So. Halsted St

Tel. Boulevard 0313
Mrs. N. Žukauskas D.N

Registruota Akušerka ir 
Naprapatė .

3249 S. Morgan St.
Patarimas dykai

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko 

į Southampton kas^Seroda vienu ir milžinų ekspresinių laivų 
Berengaria Aq ui tania , Mauretanią

o paskui tfaužemiu | Kau
ną. Pamatykite Londoną 
pakely. Taipgi tiesiai į 
Lmdoną kas Pelnyčių 
nauji, aliejų varomi lai
vai. Trečios klesos laiva
kortės į abu galų iš 

CUNARD LINE

New Yorko i Kauną $203 ir 
brangiau.1 Atskiri kambariai, 
erdvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus patarnavimas. 
Del kitų infirmacijų klauskite 
bile Cunard agento, arba ra
šykite tiesiai pas:
316 N. Michurm V'f., Chicago

T

LAIKRODIS
Laikrodis naujo išradimo, apie 
kurį dar nesi girdėjęs. Apie jo 
praktingumą kalba žemiaus 
paduotas aprašymas. 1—-Pada
rytas ir geriausia metalo taip, 
kad gali būti ugnyj ir nesu
degtų ir gali išlaikyti per visą 
tavo gyvenimą. 2—Laiko lai
ką geriau negu koks nors ki
tas laikrodis ir n&suvėlina nei 
minutės. 3—Gvaraiftuotas ant 
25 metų. 4—Sveria 10 svarų. 
5—Turi skambutį, kuris taip 
smarkiai skambina, kad ir kie
čiausiai miegantį prikelia iš 
miego. 6—Nakties tamsoj ne
reikia kelties žiobt degtuką, 
idant pamatyt kokia valanda, 

paspausk guzikutį ir visas laikrodis apšviečia elektros šviesa. 7—Gali 
būti kaipo kambarinis ar ofisinis varpelis dėl pašaukimoz reikalaujamos 
ypatos. 8—Turi egzaminuojamą lemputę dėl ištyrimo akies, ausies, gerk
les, nosies ir dantų. 9—Turi elektrikos bateriją gydymui nerviškų ligų. 
JO—Turi savyje nesudegamąją bankinę spintelę dviem perskyrimais, vie
naip pinigams, antras brang-akmenims sudilti. Bankas aprūpintas slajp- 
tiugoniis Zlurelčniis, kurias gali atidaryti tik žinanti paslaptį ypata. Su 
koznu uaikradžiu prisiunčiame pilnas informacijas. — Dabar pamislyk! 
kiek naudos ir parankamo gąli turėti iš tokio laikrodžio. Nedaro skirtu
mo kokį laikrodį pirktam, visgi geresnio už šitą negausi. Nerasi žmogaus 
kam šitas laikrodis nepatiklų. Baterija tame laikrodyje gali užtekti ant 
kelių metų, o paskui labai lengva įdėt nitu ją. Tas laikrodis vertas $20.00 
mažiausią, bet mes gi dėl jii daugybes per trumpą laiką pardąvniCsimc tik 
po-$10.75. Laikrodis yra tikrai tekis kaip aprašyta. Jei jums nepatiktų, 
grąžinama pinigai. Taipgi jei nori pirkti sau ar kam nors dovanų, tai 
pasiųsk mums rankpinigių tik $1.00, o mes tuoj išsiųsime šitą laikrodį. 
Likusius užmokėsi gavęs laikrodį kaip atveš į namus. Norėdamas pusi 
naudoti proga, rašyk tuojaus.

PRACTICAL SALES COMPAN Y,
Chicago, III.

■ T

(1)

0
m

1219 N. Irviiig Avot, Dept. 994,

FallOm
/

12.50
12.00
10.25

16.95
16.43

8.25
8.00

$11.50
7.75

Nut
No. 2 Nut

None too small for our ap-nient
nrcciation .

Tokios Pigios Kainos
Jow kalba pačios už save, šią žie
mą nebus daugiau tokių pigių kąinų. 
Todėl teleionuokit dėl savo orderio
tuojau.
l’OCAHONTAS

Luini) and Egg
Mine Run

ORIENT FRANKLIN COUNTY
Lunin
Egg and Nut

SOLYAY COKE
Range

ANTRACITE
Range
( hesnut

PHONE VIRG INI A 1050

BRIGHTON
Coal & Buildmg Matcrial co.

3701 S. Manlewood Avė
“No order to larec for our cąuip-
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DR. MARYA '
Prastas “Progresas

1707 W. 47th St. k
ValandoR nuo 8 iki 12 dieną, nu« 

s vai. vak. Ne.dėliomis nuo 
8 iki 2 vai. po pietų

^PADAUŽŲ FILOSOFIJA

FOTOGRAFUOKITES
Mano naujai, artistiš

Bridgeportas

Mano ilgty me
lų patyrimus 
ir nuolalin i s 
cklmas 

jų fšrud i m 
paveik s I ; 
traukime ūžti 
krina jums gė
ją darbą. 
Be extia p r i- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto- __
grafuoti namus, pągrabus, poki 
lius ir tuin panašiai.

W. J. Stankūno
Studija

3315 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 1516 » 

Chicago, III.

(Siužetas imtas iš netolimos 
praeities, kai Auditorijoj išvo

gė overkautus ir kepures)

Bridžportas, Bridžportas, 
Kaip ir dan-taunas. 
Plytomis išgrįstas ' 
Biznierių (aunas.

Didelis, didelis 
Bridžporte progresas, 
Kartais į . prieki,

Bemia kiek drūti, 
Kad nesugriūtų 
Savasis svetimą, 
Sako biznieriai.

daugiau tyro oro po kepure, po 
sejonu, \vcll, mažiau drabužių 
nešioja. Imkime pavyzdį, kad 
ir iš kiaulių: jos nė drabužių 
nenešioja, nė veidus tepa pen
tu, nė į pagundą nieko neve
da, nors ir gana (turtinai gy
vena, bei sveikos ir gana. ('Lo
dei sveikos, kad tyro oro gau
na. /

Kad paukščio gražumas pa
reina nuo jo plunksnų, tai ir 
aš tą žinau, bet ar jus malėte 
gražų paukštį ar žvėriuką, 
kaj jis yra nuplikęs? Ot, aš ir 
bijau, kad musų Iridės nepasi
liktų visai plikos. Žiemos laiku 
guli sušaldyt tai, kas nereikė
tų. O žiemą ora? perdaug ty
ras.

reikia dėvėti
negėda, tai

Sakoma, 
bet kaip ten

ilgesnį, 
velniam 
kad tai 
nebūtų, 

ir nesu- 
funkci-

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmental visokių ligų, ruma- 
i tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip tolinus. «n elektriniais prie- į 
taisais tik ką dabar naujai įtaisy- 

, tais ir su paskiausių laikų mokslo 
į išrastais pagerinimais.

Mineralinės, sulferinės vanos
1 duoda didžiausią kraujo cirkulia-
■ riją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
| visokių ligų.

Moterų Skyri s atdaras Utar- 
Į n inkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

Muzika, muzika
Baivosi Bridžporte:
Dainuoja ponios, 
'Gieda ir chorai.

Ir gaspadinės, 
Ir burdingieriai, 
Savas pas svetimą 
Eina biznieriai.

Naktį ir dieną
Saugokis vienas, 
Kadr “neparemtų’
Tavo kišeniaus.

*

Mes sutinkame su tuo mote
rų siekiu —“progresas’*. Ir ga
liu pasakyt, kųd senovės leidės 
arba ir musų laikų “aukštos 
klesos” ponios ir karalienės yra 
atsilikę, nuo “progreso”, nes

- Keista yra žiūrėti, kuomet 
šiandien, moteris (bei mergina) 
įėjusi į gatvekarį ar kitur, ban
do atsisėsti... 'Tampo ji tą savo 
andarokaitį, ir šiaip ir taip, bet 
kaip neužtenka keliams už
dengti, taip neužtenka! Rodos, 
jeigu yra gėda tiek daug ro
dyti, tai 
gi jeigu 
tampyti ? 
“staila”,
tas apsireiškimas kad 
žiniai atlieka kitokią 
ją...

Senovėje moterys patraukda
vo vyrą savo dorybėmis, pra
kilnumu, gėdingumu, ir vyras 
iš tikrųjų negalėdavo išvengti 
neįsimylėjęs į tokią moterį, ir 
mylėdavo tikra prakilnia mei
le... Bet dabar, vietoj viso to, 
moteris tik trumpina drapanas 
iš abiejų galų, kad tokiu budu 
sukėlus pas vyrą norą fizišką 
impulsą ir privertus j j vesti...

Tai ir išaiškina, kodėl šiandie 
tiek daug perskyrų. Mat, veda
ma ne iš meilės.

Kas link gėdingumo ir pado
rumo, tai dabar pas vyrus ga
lima ^daugiau rasti...

Prie to dar, keliai' fra tan- 
iškrypę tai 

budu

Be mokytojaus vistieka 
Mes čia neišspręsim nieko. 
Galit jus man rodą duoti 
Kaip įsimatrikuliuoti?
Ką studentas ten pristato, 
Metrikus ar atestatą?
— Metrikus, brangusis vai

kei
— Atestato taip gi reikia.
— Oi, H’oliukai, tai vis nie

kai,
Bet dalykas svarbus lieka: 
įteikia spav^dnis atbūti, 
?)es mes griešni po truputį. 
Kol suteptas žmogus gric

ini —

Jis negali niekur nieko. 
Gana peštis ir koliotis, 
Aida, vyrai, spavėdotisl! 
šitaip Vienbalsiai nutarę 
Jie per miestą nusivarė.

i

Pas notorą

Tamsia ištekėjus?
Aš buvau ištekėjus du

kart.
Kiek tamstai metų? 
Dvidešimts keturi. 
Ir gi du kart?

Baliuje

BANKBANK

PINIGU SAUS
Jungtines Valstijos turi dabar daugiau 

pinigų, negu kita kokia šalis 
yra kada nors turėjusi 

Kodėl?
Todėl, kad čionai kiekienas gali uždirbti 

pinigų ir dar padauginti savo įplaukas’ 
su pagelba gerų investmentų

$is bankas rekomenduodamas 6C, in- 
vestmentus, suteikė galimybės tūkstan
čiams įsigyti namus, išlavinti vaikus, pasi
važinėti dėl smagumo ir abelnai džiaugtis 
gyvenimu.

Jūsų įplaukos gali būti didesnės ir sau
gesnės musų priežiūroj.

Padarykite šį banką savo bankif.

A. F. CZESNA 
1657 VV. 45th St. 
Kampas Paulina Street

Atdara dieną ir naktį 
f’hone Boulevard 4552

Bridžportas, Bridžportas 
Garsus 
Eina ir 
“Savas

didvyriai^”,

pas savą“.
— Don Pilotas.

Reumatizmas sausgėla
Nesikankykite savsę skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Katilų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimų; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 

.vones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1.5C.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILk__

Trumpas sejonas 
Good

nas“, kitaip sakant, plačius 
sėjomis. O kaip su vyrais? Tie 
“sanavoganai” gyvena taip, 
kaip gyveno žmonės pora tūk
stančių metų atgal. Jie kaip 
ifešiojo tris liuksus—kelines, 
kautą ir kepurę, taip ir šian
die tebenešioja, - jokio “pro
greso” nedaro. O gal jų pro
gresas pareina iš kur Jcitur?. 
Gal iš nematomos vietos. Bei 
vyrai nenešiojo ir nenešios 
trumpų daiktų, dac oi!

Taigi, tegul gyvuoja leidės 
su “progresu”. Tegul sveikatą 
pagerina tyrame ore. O kai dėl 
“pagundos”, tai trtimpi sejonai 
vyro iš kelio neišves. Išves tik
tai tokį vyrą, kurį mes rašo- 

i me su svetimženkliais: “vy
ras”. O leidės gavę tokį “vyrą”

kiaušiu negražus, 
šiaip, tai taip, ir tokiu 
geriau juos paslėpus...

Beje, tai butų ne statistika, 
ne progresiviška!.. Atsiprašau

—Ra f ąei Valtis.

Detroit. -
Extra. Padaužų centras atidaro 

opisą

— Ar, netiesa, tamsia? 
no sūnus kalba kaip iš 
gos ?

— Tiesa, tiesa. Tikrai

Ma- 
kny-

kaip 
iš knygos su veršio odos ap
taisu.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

CENTRAIS RANK
A Trust Company

1110 West 35th Street

Mums nesvarbu ar progresas į ras • 
priklauso nuo trumpo sejono, (nysulžmugs. 
ar sejonas nuo ilgo progreso. Ačiū publikai už plojimą, o 

žinoti kas ,nes savo spyČių baigiame, nes 
leidės nori kalbėt.

—T'rum pas Padauža.

Mums yra svarbu 
yra good, o kas ne. Padaužos, 
kaipo psichologijos ir sveika

tos žinovai, sako, kad trumpas j 
k sejonas vra good daiktas. Ka- h , . , ’ • i - •į dangi dar

Vyrai! Jus Galit
Būt Išgydyti

Jei jus turit kraujo suirimus, 
sutinusias giles, odą, inkstus, 
pūslę arba šiapinonięsi ligą, pasi
tarkite su i)r. Ross. Reumatiz
mus. chroniškos ir užkrečiamos 
ligos yra išgydomos geriausiais 
Amerikos ir Europos budais.

nesenai prasidėjo 
šilti debatai apie trumpus daik- 

j tus, tai mes irgi kalbame. De
batų pirmininkas Beporteris 
davė mums balsą.

Puslapėdis, matyt, 'labai ne- 
laikina kreivų kojų, lodei jisai 
drožia pamokslus gražioms lei- 
dėms, kam jos nešioja trum

pinome, 
kurie ir 

kojas, 
liemenį, 

kad 
nors

Parduos relikvijas 
“rėksmonui”.

Vyriausias ministeris įsako 
vietiniam padaužai puo šios die
nos organizuoti tavorščius, kad 
butų “lukaut” su bobom, mu
lu, koncertais, spyčiais, sko- 
dais ir visais kitais galais. Mat, 
kožnas padauža turi po spekty- 
vą ir kas rytas 9:00 A. M., 
kada vyrai išeina į (jarbus, ap
žiūrės kas dedasi Detroite ir 
tuojaus išvirožys gazietoj gry
nai lietuvių kalboje taip, jog 
nereikės net prisigerti, kad su
pratus dalykus. Deliai nemokan
čiųjų skaityti bus aiškinama 
ypatiškai. Vadinasi, veltui vi
siems, kurie atsilankys ir sė
dės ant savo sėdynių 
negadindami oro.

Ateikit visi iš kur 
kada norit.

Opisas stovi toj pačioj vietoj, 
kaip ir pirma.

—Padauža No. 2.

ramiai,

norit ir

914 Pegerin- 
tos 606 ir 
D r. Ros s 
specialis Lu- 
escide gydy
mas.

B. M.Ross

Yra vienatinis gydymas kuris 
išgydo sifilį. Vyrai atvažiuoja iš 
visų dalių šalies dėl išsigydymo.

Tie kurie yra silpni, nervuoti, 
turi prastą skilvį, širdies plaki
mą, svaigulį, galvos skaudėjimą, 
nugaros skaudėjimą, prastą at
mintį, prastą kraują, jaučiasi nu
siminimą dėl ty ligų ir nusilpi
mo, turėtų tuojau gydytis. Laike 
paskutinių trisdešimties metų, 
I)r. Ross yra išgydęs tūkstančius 
kurie turėjo chroniškas, kraujo, 
nervų ir privatines ligas. Jo ofi
sas kasdie yra pilnas pacientų. 
Atsišaukit dėl dykai patarimo. 
Paslaptys niekam neišduodamos.

Kad pasveikus, pasitarkit su 
patyrusiu, atsakančiu ir seniau
siu specialistu.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St.

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Criily Building

Imkite elevatorių iki penkto 
aukšto. Vyrų priėmimo kamba
rys 506,—Moterų 508. Ofiso va
landos kasdien nuo 10 ryto iki 
5 vakare. Nedaliomis nuo 10 ry
to iki 1 ,po piet. Panedėlyj, Se- 
redoj ir Suimtoj nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

pus sėjomis. Mes gi 
kad yra tokių piliečių, 
labai laikina kreivas 
kreivus pečius, storą 
ir tt. Beikia žinot, 
viena leidė turi 

| gražų daiktą.
Trumpos dresės negali vesti 

žmogaus į pagundą. Duosiu ir 
nurodymus kodėl. Trumpumas 
dresės parodo kokį šeipą turi 
leidė. OI, sakysime, gatvekaryj 
sėdi leidė, šalę jos sėdžiu ir aš. 
Dresė aukščiau kelių, kojos nie
ko sau, bet smarvė — oh, tie
siog rukštu darosi. Pasižiūri 
žmogus iš kur gi čia taip dvo
kia. Žiuri aplink ir pamatai, 
kad leidės feisas- visas sutep 
tas kokiu britku lyg kruvinai 
raudonu pentu. Kągi darysi, at
sitrauki į šalį ir tiek. Kita savo 
“skaistaus“ veidelio daug ne- 
peckoja su pentu, bet barsto 
smirdančiais miltais, kurie irgi 
veja vyrus šalin kaip zuikius.

Taigi, musų išvedimu, leidė 
atrodo graži tiktai iš tolo, o 
dar gražesnė fantazijoj.

Trumpas sejonas naudingas 
sveikatai — kūnas geriau išsį- 
vėdina. Trumpi plaukai nelei
džia “paukštukams” apsigyven
ti pakaušyje.

Gerai Morta, Agnieška ir 
Barbora sako, kad moterys tai
kosi prie progreso. Žinoma, bet 
dar toli nepasiekė pilno pro
greso. Musų moterys dabar 
rūpinasi savh sveikata. O kad 
sveikata pareina nuo tyro oro, 
tai visi žino. Ot, jos ir leidžia

kiek-
viena

Labai maskoliškos išvaizdos 
lietuvis bolševikas gyvena North 
Sidėj. Tas bolševikas turi dūk
ti rj. Dar prieš įkūrimą sovietų 
“rojaus” Amerikoje lankėsi, gy
veno, toks apaštalas su barz
dele. Tas apaštalas buvo ir Chi- 
cagoje. Jisai mokino svietą. 
To apaštalo vardas yra dabar

Kada 
musų 
nieko

buvusio tau-

Basėja virto 
o Trockelis

“negarbingas” Trorkelis. 
Trockelis atsilankė pas 
bolševiką į namus, jisai 
nelaukęs pasisodino sau ant ke
lių gražią musų 
tiečio dukrelę.

Kada matuška 
sovietų “rojum”,
liko raudonos armijos dideliu 
vadu, tai musų buvęs tautietis 
virto dar raudonesnių bolševi
ku. Trockelį jisai , vadindavo 
šventu žmogum, o savo duk
ters “padžamus”, kuriuos ji vil
kėjo, kada sėdėjo Trockini ant 
kelių, sudėjo “ikonon” ir gar
bino juos kaip šventas relikvi
jas. Garbino jisai ir savo duk
terį, ir nekartą gyrėsi north- 
sidiečiams, kad jo duktė bu
sianti didelė revoliucionka. Ji ir 
dabar, girdi, yra pilna 
cioniško įkvėpimo arba 
sakant “ducho”.

R jo metai po metų,
buvo geras ir relikvijos buvo 
šventos ir viskas buvo gerai. 
Bet apsėdo Trpckelj koks bio
filas, virto jisai šventos Mask
vos išdaviku, arba kaip musų 
tavorščiai sako, Trockis virto 
•Ballrušaitiniu šmoku. Pagedo 
Trockis, pagedo ir musų north- 
sidiečio bolševiko relikvijos'. O 
jeigu dar ir duktė pages, tai 
tada jau bus “no good”.' Kei
kės dabar išmesti tas relikvi
jas “padžamus” į “garbage 
can” arba ‘parduoti “rėksmo- 
n ui”. — Padauža.

revoliu- 
tiksliau

Trockis

Į Vuniversitėtą.
v

Iš Raki.škio, Vilkaviškio,
Iš Kulių ir iš Bietavo, 
Iš visų kraštų po biškj

' Daug jaunuolių privažiavo. 
Smulna taip gyveni — ant 

svieto.
Beikia gaut raštinėj vietą, 
O paskui, kaip jau žadėta, 
Stot į Vuniversitietą.
Kėpkoms, (kur gražesnės 

spalvos,)
Apdengė jie savo galvas 
Ir sustoję ant trotuaro, 
Maždaug tokias kalbas varo: 
.— “Ju^za, ar gava jau vei- 

tą?”
—- Aš geriau kvatiera gau

čiau ..
— “Aš prie Vunjversitieto 
Stalavojuos pas Mickiaučių, 
Tu žinai, pas tą pojietą..”

“Ach tu, ožka neregėta, 
Tu nesi ligšjol patyręs, 
Kad Mickiaučius pernai mi

ręs”. .
— Jonai, juokini lu žmones, 
Tas kur mirė, tai Maironis.
— “Vyrai, kokie jus nayvi, 
Jie abu teber dar gyvi. 
Lietuvos garbingai šlovei 
Jie tebrašo po senovei”.
... “Snargliai jus tikri, ne 

vyrai! '
Jie abu senai jau mirę.
Juos visi senai užmiršo,

.O jų vietoj — Faustas Kir- 
ša..

Jus nežinote kultūros
Ir naujos literatūros”.

Kam darmai mums ves
ti ginčią

Taip, kaip bobos po bobin-

A State Bank A Clearing House Bank

Jo Vyriausia Jėga
Yra Vienatinė

Iš visokių atžvilgių šiandieninis Hudson 
Super-Six yra geriausis koks kada nors 
buvo išdirbtas. Jo jėga yra vienatinė pa- 
sidėkavojant tinkamam išradimui, ir tas iš
radimas priguli vien tik Hudsonui.
Motoro spaudimas yra vienatinis ir univer- 
salis ir teikia didelių patogumų ir viso to 
pasekmės priguli vien tik Hudsono išvys
tymui.
Kuomet paprastuose inžinuose reikia var
toti nepaprastą ir brangų kurą, kad gavus 
atsakantį veikimą, Hudsono * inžine varto
jama bile kokį gasoliną ir jis tą kurą pa
verčia į ekstra "jėgą visai lengvai.
šis naujas išradiiųas prie Super-Six prin
cipo, perdirba išeikvotą šilumą | naudin
gą j^gą ii* ta jėga yra prijungiama prie 
generation ir transmission.
Tas padaro Hudsoną labiausiai ekonomiš
ku karu, su nepalyginamai puikiu veikimu 
visokiuose atžvilgiuose.

Standard Modeli 
(118 inch.ivheelbate' 

Coach - . - - *1175
Sodan .... 1285

(127 inch tvheelbas*)
Coach - - - • *1285
Sodan - - - - 1385

Custom-Built Modeli 
(127 inch wheelba3e) 

Brougbam - *1575
7-Pass. Phaeton - 1600'
7-Pass. Sedan - - 1850 

Ali pric*3 f. o. b. Detroit, 
plūs war exci3e tox

HUDSON Super-Six
Hudaon Super-Six turi lietuvių departamentą, ICuomet jus atsilankysite į pardavimo, kambarį 

reilaalaukite Ii® tuvio pardavėjų.

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michigan Avė


