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Rusija ir Angliją 
prašo pripažinimo

vokatag Owen D. Young iš New 
Yorko, General Electric Co. di
rektorių pirmininkas.

Su pakvietimu kitų šalių dele
gatų dar reikalinga yra atlikt 
niekurius formalumus ir juos pa 
kvies kaip tik tuos formalumus 
atliks.

Patvirtino nuteisimu ko- 
munisto Winitsky

Jį nuteista ką Įėji man jau da 
bar atšauktais Įstatymais.

■ -4----

Graikijos valdžia nepasi
duoda1 respublikonams

Ketina valdyti šalį iki susirinks 
steigiamasis seimas.

Debatai apie Biblijos 
neklaidingumą

Modernistai, kurie nepripažįsta 
bibliją neklaidingu “Dievo 
raštu,” debatus laimėjo.

“Dievo” įstatymų ir taip gyven
ti kaip kas nori. Parėmimui, 
kad biblija yra “Dievo” įstaty
mų kodeksas, kun. Stratton nu
rodė į didelį išsiplėtojimą bibli-

Darbiečiai sutinka 
Rusiją pripažinti
Žemės drebėjimas

Meksikoje
Amerikietis kviečiamas eksper

tų komisijos pirmininku
Rusija bando gauti Anglį- Daug žmoniy žuvo žemės 

jos pripažinimą drebėjime
Prašo Darbo partiją pripažinti 

Rusiją, kaip tik ta partija 
įgaus valdžią.

LONDONAS, gr. 21. — Rusi
jos valdžios atstovai jau pradė
jo derybas su Darbo partija 
apie tuojautinį Rusijos valdžios 
pripažinimą kaip tik ta partija 
įgaus valdžią Anglijoje. Kad 
Rusija bus pripažinta, apie tai 
mažai yra abejonės, nes tai 
yra pirmuoju Darbo partijos 
programo punktu ir'-iam prita
ria netik liberalai, bet ir nieku- 
rie konservatyvai. Į konserva
tyvus paveikė premiero Baldvvi- 
no pasiųstos į Rusiją komisijos 
raportas, kuriame sakoma, kad 
Rusija yra prisirengusi atnau
jinti prekybą kaip tik bus su
teiktas politinis pripažinimas.

Rusija sutinka pripažinti sa
vo skolas Anglijai, bet prašo iš 
Anglijos £50,000,000 prekybos 
kreditų. ' MacDonald nesiprieši
na suteikimui kreditų, jei jie 
gali pagelbėti Anglijos prekybai 
ir jei bus duota gerų užtikrini
mų. Jis jau pakvietė žymius fi-

Žcmės drebėjimas sugriovė tris 
miestus Meksikoje.

bOUGLAS, gr. 21. — Trys 
miesteliai Sanoros valstijoj, Sie- 
rra Madre kalnuose Granadoj, 
llusabas ir Oputo liko sugriau
ti žemes drebėjimo pereito tre- 
čiadiienio nsikitn. Tą pranešė 
atvykęs į Nacozari karjeras.

Karjeras jojo visą dieną ir 
naktį per kaimus, 'kol pasiekė 
gefležinktilį. Jis prašo prisiųsti 

| maisto, šėtrų ir blanketų bena
miams žmonėms. Visą tai bus 
pasiųsta į Nacorazi gelžinkelia, 
o jau iš ten bus išvežta į nu- 
ken tėjusias vietas.

Tie miesteliai turi apie 5,(KM) 
gyventojų. žemės drebėjime 
nemažai žmonių žuvo, bet tik
rasis skaičius žuvusiųjų dar 
nėra žinomas.

Kviečia amerikietį eksper
tą komisijos pirmininku

Tyrinės Vokietijos maisto 
padėtį.

Komisija taipjau svarstė Vo
kietijos prašymą pripažinti pir
menybę Vokietijos internaciona
linei paskolai, kurią Vokietija 
mano užtraukti nusipirkimui už
sieny maisto. Prašydama pir
menybės Vokietija rėmėsi Ver- 
salės sutartim, kuri leidžia, rei
kalui esant, pripažinti pirmeny
bę kitokioms skoloms, ne vien 
kontribucijai.

Kontribucijos'komisija tą Vo
kietijos prašymą atidavė svars
tyti savo valdžioms. Taipjau tuo 
pačiu laiku kontribucijos komi
sija nutarė, kad % guarantijų 
komitetas padarytų plačius tyri
nėjimus apie Vokietijos maisto 
padėtį. Tas komitetas turės ra
portuoti arba tiesioginiai vald
žioms, ar kontribucijos komisi
jai, žiūrint kas spręs apie Vo
kietijos prasimą.

Kas yra Dawes.
CHICAGO. — Charles Dawes 

atsisakė ką-nors pasakyti, ka
da jam pranešta apie jo skirimą 
į ekspertą komisijos pirminin
kus. Jis tik pasakė:

“Man nėra pranešta oficiali- 
niai ir todėl aš nieko negaliu 
pasakyti.”

D|wes sutvėrė ir ilgą laiką 
vedė Central Trust Ųompany of 
Illinois banką, kaike karo jis 
buvo Franci joj, kur jis daugiau
sia pirmininkavo pirkimo tary
bai, kurios žinioje buvo reikme
nys dėl Amerikos armijos. Prie 
Hardingo jis buvo pirmuoju biu
džeto direktorium ir tvirtinama, 
kad jis sutaupino valdžiai apie 
$300,000,000 į metus, įvesdamas 
biudžeto sistemą.

Emigracija iš Vokietijos 
nepaprastai didėja

NEW YORK, gr. 21. — Aug- 
ščiamsias teismas šiandie pa
tvirtino žictmesnioijo teisimo nu
teisimą Harry M. WiiiJ'tsjky de
šimčiai metų kalėjimo už kri
minalinę anarchiją. Teismas 
taipjau nusprendė, kad Winits- 
ky turi paskirtąją bausmę at
sėdėti kalėjime. . i

Winitsky buv6 Nė,w Yorko 
komunistų partijos sekreto
rium ir liko nuteistas • kalėji- 
man kovo mėn., 1920 m., už 
jo veikimą prieš, valdžią.

Wi,niitsky . buvo kaltinamas, 
kad jis buvq?/komunistų vado
vas lad'ke ir tūtoj po karo ir 
skelbė k'Iesų kovą prieš kapi

talizmų.
Jį nuiteist'a už (peržengiimą 

taip vądinanfą Lusk įstatymų, 
kuriuos pravesta laike karo ir 
kuriuicis vaflfiįtjljos teigi siutu ra 
jau kiek laiko atgal atšaukė. 
Bet auigščiausias teismas vis- 
Kek patvirtino jo riutbeisimą, 
nors tie įstatymai, sulig kuriais 
jis liko nuteistais, jau senai ne- 
beveikia. Winitsiky advokatas 
tvirtino, kad tie įstatymai yra 
nekomsiHitucintiai, kadajnigi jie 
s>iiau|rina, konstitucines laisvės 
žodžio ir suisirinkinnų teises.

Meksikos sukilėliai tarsis 
apia pasidavimą

De la Huerta jau pasiuntė į ta
rybas savo atstovus.

VERA CRUZ, gruodžio 21. — 
Tas manymas, kad de la Huerta 
ir gen. Sanchez susitaikins su 
Obregono valdžia, liko dabar dar 
abiau sustiprintas laikraščių ži
niomis, kad gen. Sanchez iri Se
natorius Capmany išvažiavo į 
Esperanza pasitarti šu Pueblo 
sukilėliais apie užbaigimą ka
riavimo. Abu jie atstovauja de 
a Huerta, kuris pradėjo suki-

ATHENAI, gruodžio 21. — 
Premieras Gonatas atsakyda
mas į respublikonų reikalavimą, 
kad šalies valdžia butų jiems pa
vesta, nes jie laimėjo rinkimuo
se, šiandie paskelbė, kad jo 
valdžia pasiliks savo vietoje iki 
nesusirinks steigiamasis seimas 
ir nebus išrinktas seimo pirmi
ninkas.

Athenų militarinis gubernato
rius gen. Pagalos, respublikonų 
vadovas, išreiškė pasipiktinimą, 
kad valdžia nėra pavedama tai 
partijai, kuri laimėjo rinkimus. 
Admirolas Coundouriotis jau 
apėmė reiento vietą.

Patirta, kad tie oficieriai, 
kuir.’iei telegrafavo Venizelos, 
prašydami jį ^ulgrįšti į Graiki
ją, paprašė jo. grįžimo tik ta 
sąlyga, jei jis pritaria respub
likai.

Valdžios prispirtam Graiki
jos karaliui ir karalienei aplei
dus Graikiją, karoi ministeris 
įsakė išmesti iš kariutoimenės 
raštinių visus karaliaus pa
veikslus.

Graikijos karalius arti 
Rumunijos

BUCHARESTAS, gruodžio 21 
— Laivas Daphene, ant kurio 
yra Graikijos karalius Jurgis ir 
karalienė Elzbieta, tikimąsi at
vyks į Constanta uostą penkta
dieny. Manoma, kad Graikijos 
Karalius pasiliks Rumunijoje ne 
aiprubežiuotą laiką.

nansinius ekspertus ištirti pa
dėtį ir jam apie tai pranešti.

Vokietijos tyrinėjimo komisijos 
pirmininku kviečiamas chica- 
gietis Dawes.

Nu troško nuo gaso.

CHICAGO. — Vakar žibina
muoju gasu užsitroškino du 
žmones — moteris ir vyras. 
Abu papildė saužudystę.

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie Savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-ŽEMfi”.

čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasiJietu- 
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.

Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA
MAI-ŽEMfi.

PARYŽIUS, gruodžio 21. — 
Kontribucijos komisija šiandie 
vienbalsiai nutarė pasiūlyti 
amerikiečiui gen. Charles G. Da- 
wes pirmininko vietą ekspertų 
komitete, kuris tyrinės Vokie
tijos finansinę padėtį ir turės 
surasti budus kaip Vokietija ga
lėtų subalansuoti savo biudžetą 
ir pakelti savo pinigų vertę. A- 
merikietis tuo pataps pirminin
ku svarbiausio ekpertų komite
to.

Kontribucijos komisija rado 
reikalingu atidėti pakvietimą ki
tų š^lių narių į ekspertų komi
tetą, išėmus amerikiečius , kad 
tuo davus amerikiečiams laiko 
atvykti į Europą ir prisirengti 
prie darbo.

Kitu amerikiečiu, kuris bus 
pakviestas į tą komisiją, bus ad-

Naujienų Kontesto 
vedėjas

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

esti Naujienų ofise kas
dien dienomis, o taipgi 
vakarais semtomis ir 
subatonuis. Nedėliomis-gi 

esti nuo 12 vai. iki 2 vai. 
po piet. Visi dalyvaujan
tis konteste gali jį pažy
mėtomis valandomis ma
tyti, gauti informacijų ir 
išduoti jam raportus.

Visi stengiasi apleisti Vokietiją. 
Ūkininkai betgi nesiskubina 
bėgti. *
ESSENAS, gr. 21. — Vokie

tijos kvota įvažiavimui į Jungt. 
Valstijas jau tapo i^sęmta — 
pirmą kartą nuo suvaržymo im- 
migracijos į Jungt. Valstijas. 
Ant Vokietijos užplūdo emigra
cijos banga, kokios nebuvo dar 
nuo 1848 m., kada emigracija 
buvo pasiekus čiukuro. Tai dė
lei blogos Vokietijos ekonomi
nės padėties. Bėga į užsienį in
teligentai, artistai, amatninkai 
ir darbininkai. Tik vieni ūki
ninkai ramiai sėdi namie ir ne 
siskubina bėgti svetur.

Visur Vokietijoj, ypač oku
puotame krašte, sienos nulipin
tos skelbimais apie lekcijas ir 
knygas apie emigraciją. Ir į tas 
lekcijas renkasi minios žmonių.

Vokiečiai bėga ne vien į Jungt. 
Valstijas. Gal daugiau vokiečiai 
važiuoja į Pietinę Ameriką. 
Taipjau tūkstančiai bėga į Šve
diją, Rusiją, Austriją, Jugo Sla- 
viją ir kitas Europos šalis, į 
kur kelionė yra pigesnė, šiais 
laikais pinigai yra labai svarbus 
dalykas ir ne kiekvienas pajie- 
gia su savo bilionais markių pa
siekti Amerikos krantus. Ap
skaitoma, kad daugiau vokiečių 
bėga į kitas Europos šalis, negu 
kad į Ameriką.

Niekurie emigrantai taip 
skubinasi apleisti Vokietiją, kad 
neajjsirupina turėti užtektinai 
pinigų ir kitų šalių policija tan
kiai užtinka juos gatvėse be pi
nigų ir be įmonių pragyvenimui. 
Tokių areštų ypač daug būna 
Holandijoj.

imą prieš Obregono valdžią; 
gen. Sanchez gi buvo vyriau
siuoju komanduotoju sukilėlių 
spėkų. '

Manoma, kad Esperanza kon
ferencija yra šaukiama iš prie
žasties telegrafinių pasitarimų, 
airiuos sukilėlių vadovai vedė 
tarp savęs per pastarąsias kelias 
dienas.

Meksikos sukilėliai 
stumiami

MEXICO CITY, gruodžio 21. 
— Oficialinis pranešimas sako, 
kad gen. Mattinez vadovauja
mos valdžios spėkos vis dar eina 
priekyn Esperanza ir Oriental 
apielinkėse, priversdamos suki- 
ėlius trauktis atgal. Sukilėliai, 

kad sutrukdžius valdžios spėkų 
veržimąsi, besitraukdamos ardo 
geležinkelius.

—-------------------------- i

CHICAGO. r— Vakar airto- 
nobiliai Chica^oje užmušė ke
purių s * žmones. Šią savaitę už
mušta jau 14 žmonių.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gruodžio 21 d., užsienio 

pinigų ne mažiaus kaip už 25,000 
dolerių bankų buvo skaitoma Ame
rikos pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.38
Austrijos 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos 100 frankų......... $4.52
Danijos 100 markių ........  $17,87
Finų 100 markių ...:.............. $2.50
Italijos 100 lirų ................. $4.32
Francijos 100 frankų.........  $5.16
Uetuvos 100 Litų ................ $10.00
Norvegijos 100 kronų .... $14.92 
Olandų 100 kronų ......... $37.97
Švedijos 100 kronų ......... $26.38
Šveicarijos 100 frankų .. $17.42

• ■ •

Vokiečiai turi Amerikoje 
3200,000,000

‘ NEW YORK, gr. 21.— New 
Yorko baukderių tyrinėjimai 
rodo, kad vokiečiai turi Ame
rikoje $200,000,000 pinigais. 
Francuzai gi apskaito, kad vo
kiečiai Amerikoje tuiri apie 
$1,(XX),000,000 tutrto.

Talkininkai yra nusisprendę 
ištirti kiek vokiečiai turi tur
to užsieny, kurį jie išgabeno iš 
Vokietijos, kad nekliūtų talki-
ninkams.

702 žmonės užmušti
ČHICAGO. — Chicagoj e au

tomobiliai šiemet, nuo naujų 
metų iki užvakar užmušė viso 
702 žmones, neskaitant tūkstan
čių žmonių sužeistų. Daugiau
sia užmušta ne automobilistų, 
bet pėsčiųjų žmonių gatvėse.

NEW YORK, gr. 21. — Di
džiausias Amerikos pasa^ieri- 
nis laivas Leviathan įėjime į 
New Yorko uostą užvažiavo 
ant seklumos ir įstrigo dumb
lyne. Pašaukta 20 vilkikų, bet 
jie nieko negali padaryti ir 
prisieis laukti vandens pakili
mo. Ant laivo yra 800 pasažie- 
rių, kurių dallį jaut nukelta ir 
mažesniais laivais išvežta New 
Yorkan. Ta sekluma turi 35 
pėdas gilumo, kuomet laivas 
turi, 40 pėdų gilumo.

ST. LOUIS, Mo., gruodžio 21. 
— Chipewa bankas, kuris turėjo 
arti $2,500,000 depozitais, užsi
darė šiandie. Trukumas siekia 
apie $500,000. Banko iždininkas 
prisipažinęs išaikvojęs tuos pini
gus ir sugrąžinęs $34,000.

NEW YORK, gr. 21. — Re
liginiai modernistai laimėjo pir
mą pergalę debatuose su funda
mentalistais. Debatai buvo taria 
unitarionų kunigo . Potter ir 
fundamentalistų vadovo, baptis
tų kunigo Stratton. Debatuoja- 
ma buvo apie biblijos neklaidin
gumą, kaipo “Dievo žodžio.” 
Sprendėjais buvo du episkopalai 
ir vienas Christian Science se
kėjas. Jie pripažino, kad deba
tus laimėjo kun. Potter, kuris 
įrodinėjo, kad biblija visai nė
ra neklaidinga.

Kun. Potter įrodinėjo, kad 
biblija visai nėra dievo žodis, 
nes ji yra klaidinga, istoriniai 
ir moksliniai, kad pilna priešta
ravimų ir knd perstato Dievą 
ne visai doru žmogum. Jis per
skaitė daugelį ištraukų iš bibli

jos ir jos išsilaikymą per šimt
mečius. Tūkstančiai žmonių dėl 
jos liko nužudyti, bet ji vistiek 
išsilaikė ir yra labiausia išsi
platinusia knyga. Modernistai 
gi, kurie nori religiją sutaikin
ti, su mokslu, turį neužmiršti, 
kat mokslinės knygos niekad 
nebuvo taip populiarės kaip bib
lija. Misteringumas gi biblijoj 
ir religijoj yra būtinai reika
lingas, nes kada žmogus sumato 
misteringumą ir atsižino kas už 
jo yra, jis nustoja tai garbinęs. 
Bibliją gi rašė 40 žmonių per 
1,500 metų, bet joje liko išlai
kyta pamatinė mintis, nes tie 
rašytojai buvo “Dievo įkvėpti.”

Žmonių į debatus tiek daug 
susirinko, kad nesutilpo į didelę 
Calvary bažnyčią ir daugelis tu
rėjo grįžti atgal, nes bažnyčia 
dar už valandos prieš debatus 
liko užpildyta.

žemuogės ant Kalėdų.
jos, kurios viena kitai griežtai 
prieštarauja. Taipjau perskai
tė iš biblijos apie tokius “Die
vo” darbus, už kuriuos žmonės 
New Yorke atsidurtų kalėjime, 
kaipo papfas'ti žmogžudžiai.

Fundamentalistas kun. Strat
ton biblijos apgynimui tik tiek 
tepasakė, kad Dievas, kaipo 
augščiausias valdonas, turės iš
leisti įstatymų kodeksą valdiniui 
savo pavaldinių, o biblija ir 
esanti tuo kodeksu. Kiekviena
me dalyke esąs reikalingas au
toritetas ir jeigu nebus autori
teto dėl Religinio žmogaus, tai 
jis pasidarys religinis anarchis
tas. Jeigu gi galima atmesti vie
ną biblijos punktą, tai galima 
atmesti visą bibliją ir dešimtį

STRATFORD, <Mt., g,r. 21. 
—iDeliei n<ipapi’astai šilto oro 
Ontario va.ls>t<ijoj, Fred Cro- 
cker turės ant Kalėdų švenčių 
žemuogių, kurių prisirinko jis 
savo darže. Jos yra pilnai pri
nokę ir jis ketina išsikepti iš 
jų Krlcdoms pajų.

šiandie — apsiniaukę, gal 
kaliais licti/s; nedidele permai
na temperaituToje.

Saulė teka 7:15 v., leidžiasi 
4:22 v. Menuo leidžiasi 8:20 v. 
ryto.

ATVIJAI “NAUJIENŲ" KONTESTO KANDIDATŲ 
IS KITŲ MIESTŲ

Idant butų duota ta pati proga kandidatams gyvenantiems 
už Chicagos, taip kaip Chicagoj gyvenantiems, dirbti iki 
paskutinės valandos “Pirmo Periodo”, yra pavelyta kitų 
miestų kandidatams įmesti į paštą laiškus su prenumera
tomis ne vėliau kaip 8 vai. subatos vakare, gruodžio 22. Tos 
prenumeratos ir apgarsinimų kortelės bus priimtos ant pir
mo periodo balsavimo. ’

ši taisyklė bus vartojama bile kandidatui už Chicagos 
rybų. Mes lauksime tų, laiškų iki sekamo trečiadienio, gruo
džio 26 d. •

SIŲSKIT PER 
UOLIENAS 
PINIGUS LIETUVON

"lo prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

* •. ■

NAUJIENOS
1739 S.Halsted St.

ChicagoIlL



PIRŠLYS
Sveikinu visus drau

gus ir pažįstamus su
NaujaisKalėdomis

Metais

LIETUVIŲ TAUTOS

Parapijos BaliusVI 4 44444444 Itt

Anton Kazaitis,

keli žingsniai nuo Halsted St.

ppsi$venti

1US

Get Musterolc

Moteriškoms 25 centai

STUDEBAKER TEATJUSTINO KUDIRKOS
LIETUVOS OPEROS ARTISTO

(Tarp Van Buren ir Congress)418 So. Michigan AvenueKoncertas
JUSTO KUDIRKOS KONCERTO RENGIMO KOMITETAS

□nnmnngmnng3annmam£immmDmūDĮ3£3E3E3aE3BaaE3DaoūaaaBBE3E

.1.00 
1.00 
1.00

PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS

F6186
F6‘144
F624ą 
F6318 
F8333

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Nuo Progresy- 
vės prie Far me
rių Darbo P-jos

Agentai, atsišauk it subatom po 
pietų nuo 1:30 iki 4:00 vai., arba 
laišku

Sočiai Aid Bureau,

Fine for Lumbagu*
Musterole drivcs pain away anc 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gentiy.

It is a clcan, white oiritmcnt, madc 
with oil of mustarcL 7__
today at your drug store. 3$c and 65c 
in jara and tubes; hospital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF

Q.R.S PLAYER ROLLS Q.R.S

P-nas Kudirka turi gražu ir gerai išlavintą balsą ir kiekvienam bus 
'’ • o ;

malonu jo pasiklausyti. Tikietus galima gauti prie duriu.

105 W. Monroe Street, R. 412, 
Chicago, III.

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

Jienų
jant geriausiom artistinėms jėgoms 
šokiai. Muzika Sarpaliaus.

Septintadienį, Gruodžio 23, 1923
Pradžia 3 vai. po piet

Šiame vakare dalyvaus lietuvių ir rusų chorai. Sakys prakalbų “Nau- 
" Redaktorius P. Grigaitis. Bus suloštas žingeidus veikalas, dalyvau- 

“Meilės Profesorius”. Po programui 
Kviečiami visi dalyvauti

L. S. S. VIII Rajono Komitetas.

Chicagos Lietuvių SocialistųVAKARAS
J. P. WAITCHES

LAWYER Lietuvys Advokatas 
Dienomis Room 514-516 

127 N. Dearborn St., 
Telephone Randolph 5584 

Vakarais: 10736 So, Wabash Avė.
Tel.: Pullman 6377.

Reikalinga Agentų
Mėnesinis laikraštis su merginų 

paveikslais, pašvęstas nęvedusiems 
susipažinti vaikinams su mergi
noms.

Įdomus taipgi ir>vcdusiems.

Prenumerata matams $1.50. Už
sienyje $2.00. Vienas numeris

J0J1N I. BAGDŽIŲNAS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, 
Egzaminuoją Abstraktus, Padaro 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

ir jgaliojimus.
7 Sbųth Dearborn Street 

Room 1538 Tribūne Bldg. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

Atidariau naują jewelry krautu
vę ant Bridgeporto. Esu patyręs 
taisyme visokių laikrodžių ir laik
rodėlių. Taipgi parduodu visokių 
naujų dalykų. Taigi meldžiu atsi
lankyti, o aš patarnausiu kuoge- 
riausiai.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Ckicago.
Tel. Yards 4681

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-1) 

Te!. Central 4411. Vai. nuo 9-6 
Gyvenimo vieta: 

8323 So. Halsted Rt.
Tel.: Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

S. W. B ANĖS, Advokatu* 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1811 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Reą. 8203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Didelis Balius!
Rengia Laisves Kanklių Mišrus Ch. ir ALDLD. 45 kp

Gruodžio-Dec.25 d., 1923
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ
'J 2242 West 23rd Place

Pradžia 7:30 vai. vakare.
( Grojys FĮtANK JERIO ORCHESTRA r

Visus Lietuvius ir Lietuvaites kviečiame dalyvauti šiame baliu
je. Bus skanių gėrimų, ir gardžių valgym'ų. Del Šokėjų grieš Unijos 
Orkestrą. įžangą ypatai 50 centų.

Kviečia visus KOMITETAS.

*r Gulbrauaen Trade Mark

Grojikliai Pianai 
Nuo $295 iki $1000

Už pinigus ir ant lengvų išmo
kėjimų žemiausiomis kainomis, 

ateikite ir persitikrinkite.
LITIIUANIAN

Basso . .......................
Sau Laivelis S. Staniu- 
Ona Rudauskaitė-B ietis

Ii Biblijos. J. Plieniu-
P. Lušnakojis ..............
gyvenimas. J., Plieniunas 

eikš pas mane. Polka, 
Mikas Petrauskas, 

kareivis. J. Plieniunas ir P.
Polka. Columbijos 

saldau miego. J.
Plieniunas j

Šokis. Lietuviška
J. Plieniunas ir .......

Jėzau mažiausias J. Butėnas. Basso 
vįsi lipo. šocas.

mėnulis. Brooklyno Mišras Kvarteras

BUS KALĖDŲ VAKARE, 
Gruodžio 25,1923 '

BAŽNYTINĖJ SVETAINEI x
3501 So. Union Avė./

Pradžia 7:80 vai. vak. ' Įžanga 35c 
KOMITETAS.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. W

Nedėlioję, Gruodžio 23ią, 1923
" “MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2244 W. 23 PI.

Pradžia 7 vai. vakare.

Atsidarius naujam Suvieny
tų Valstijų Kongresui ir pra
dėjus radikaliems Kongrėso 
nariams vesti kovą su reakci
niais elementais, atsidengia 
naujas laikotarpis šalies politi
niame gyvenime. Veiksniai iš
šaukianti dabartinę kovą ir jų 
budai labai panašus tiems, ku
rie iššaukė Progresyvę Partiją 
dvylika metų atgalios. Nepra
šai į tat bus pažvelgti į tos par
tijos iškilimą ir žlugimą. Su
prantant tos partijos istoriją 
bus galima geriau apvertinti 
naujai besitveriančios didelės 
trečios partijos reikšmę.
I. ISTORINĖS PAGRINDĮS.

1. Dvipartinė sistema. — Po
litinė opinija Suvienytose Vals
tijose kristalizuodavosį į dvi 
skirtingi partiji. RetkarčitaSp 
iškildavo trečia partija, bet ji 
ilgai neužsilaikydavo. Dabarti
nė dvipartinė sistema tęsiasi 
nuo 1860 metų, kuomet galuti
nai susiformavo dabartinė Re- 
publikonų Partija. Demokratų 
Partija gyvuoja nuo šalies pra- 
sidčjimo, tilctoi pirmiau ji tu
rėjo kitokį vardų,. Demokratų 
Partija visada gindavo pietų 
nių plantatorių (dvarponių) in- 
teresus. šiaurinėse valstijose 
ji turėjo įtekmę tarpe mažų 
biznierių. Naujai iškilusioji 
Republikonų Partija atstovavo 
šiaurinių ūkininkų interesams, 
žadėjo rūpintis fabrikaųtų rei
kalais ir statė kai kuriuos ra
dikalius reikalavimus. Josio^ 
radikaliai reikalavimai dingo 
jau sekančiuose prezidentiniuo
se rinkimuose, tai yra 1864 m. 
Nuo to laiko ji laipsniškai virto 
vien tik industrialistų ir finan- 
sierių reikalų gynėja. Kad ap
gynus savo reikalus vakarų 
farmeriai susiorganizavo į Liau
dies (People’s) Partiją ir 1892 
metų rinkimuose gavo 1,000,- 
tOOO balsų. Keturis metus va
liau ji susivienijo su Demokra
tų Partija.

2. Kapitalistų užviešpatavi- 
mas. — 1896 metų rinkimuose, 
laimėjo Republikomį Partija, 
kuri nuo tada randasi pilnoje 
Wall Streeto finansierių kon
trolėje. Naujai administracijai 
užėmus vietą, prasidėjo pramo
ninė ir piniginė koncentracija 
ant’ milžiniškos papėdės. Įvai

rios vienos rųšies pramoninės 
įstaigos buvo sujungiama vie
non didelėn įstaigon, vadinamon 
trustu. Padidinimui pramoni
nių kapitalistų pelnų, šalis bu
vo aptverta tarifo siena. Ant 
daugybės iš užrubežiaus įveža
mų prekių reikėjo mokėti didė
lį muitą, kas nedavė užrubeži- 
niems pramonininkams pragos 
daryti kompeticiją musų šalięs 
kapitalistams. Milijonieriai au
go kaipo grybai po lietui. Ka
pitalistai pradėjo dėti visas pa
stangas, kad pravedus sau prię- 
lankius įstatymdavius. Di- 
džiausis spaudimas buvo daro
mas į valstijines legislaturas. 
Mat tuose laikuose jos, o ne 
liaudis, rinkdavo Suvienytų 
Valstijų senatorius. Sulig tų 
interesų, kuriuos kai kurie sena
toriai gynė, jie ir buvo vadina
mi. Washingtone tat buvo plie
no, aliejaus, gelžkelių ir kitoki 
senatoriai. Kapitalistų įtekmė 
valdžioje liko absoliutinė.

(Bus daugiau)

E739.
E7478—Gegužinė daina, Brooklyno Miš 

rus Kvartetas ............
E4098—Gerkit šaltyšiai. Stasio Šimkaus 

Choras ....
E7608—Ką Močiute padarei.

i:_“ c.._ ___
E7395—Kas bus be degtinėj ..
E7869—Lakūnai J. Plieniunas

E7092
E7394

i.::: 
E7026— Per
E1415
E4916 ___________ ___________ „ _.

Bukšnaitis ........................... . ..................
E7025—Plaukė žąselė per Nemunėli. J 

Butėnas
E7G02—Plaukta 

liūtė ir
E761&—Lekcija 

nūs ir
E1795—Liūdnas 
E747 9—MerRUŽele, 
E4474—Mielaširdystė. 
E4R46—Naujas
E479&—Nedėlios rytų. 
K7025—Noriu miego, 
E7616 
E7098 
E7257 
L725K
E7093—Visi 
E7478

GENEBAUSKA KONVENCIJA 
Šv. Rašto Tyrinėtojų

Atsibus nuo 22 iki 25 dienos Gruodžio, 1923 
Bohemian American Hali, 1438 W, 18th St, 

CHICAGO, ILL.
Subatoj, atidarymas Konvencijos, pradžia 9 vai. iš ryto ir trauk

sis iki 6 vai. vakare, ir taip nedelioj ir panedęlyj, o utarmnke už
baiga ant 1 v. po pietų. .

P. S. Panedėlio vakare nup 5:30 bus rodoma krutami pąyeikslaĮ.
Tikiiųe, kad šis suvažlavimps bus didžiausias ir gražiausias. Vysi 

tikintieji, kad-Jėzus Kpstus yra musų Išganytojas, yra nuoširdžiai 
kviečiami daljfaauti. •'

Musų atkartotini suvažiavimai yra rengiami tam tikslui, kad 
krikščionis suvažiavę išvien galėtų mokintis «»-
prasti Dievo pamatinius tiesas; tpkias kaip 
mą, išteisinimą, atgimimą iš dvasios ir padai 
tiekas žmogus gali ateiti pas Dievą ir stoti 
Bet už viską/^rį didžiausi temja — Dievo I , 
Jėzus Kristus} kurte Jau atėjo antrą sykį 1874 m. Įvykinti senai pa
žadėtą Karalystę. Kalbės iš įvairiu miestų kalbėtojai, kurių <Jiica- 
giečiai dar nėra girdėję, todėl pepraleislęite jiiįsų progos.

Įžanga dykai. Kolėlftų nebus niekados.

Tel. Dearborn 9057

.... h k. SLAKIS
ADVOKATAS

z ■ T1 *

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Waibini ton & Clark

Nam<ų Tel. j Hyde Park 8895Frank Waitekaitis, 
LAIKRODININKAS

Pranešu visiems kostumerianvs ir pa
žįstamiems, kad mes perkfclėm savo 
krautuve nuo Halsted St. ant

652 W. 18th St.
Taipgi meldžiu su reikalais atsilanr 
kyti, o mes stengsimės sąžiningai 
patarnauti.

Halsted Music Shop 
1242į So. ĘĮalsted St.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Lehritt St.
Telephonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 j. 
Veda visokias bylas visuose 
xxxuo«e. Epfąammuoja Ak>«t-i'a.lct.xxs 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba pąrduodant Lotus,

[amus, Fermas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morKičiamt 

lengvomis išlygomis.8G LINKIME LAIMINGU NAUJU METU w
Iš musy naujo ofiso, kuriame perkant, parduo-

« dant' ar mainant nuosavybes turime patogumų 
0 teikti geriausj patarnavimą.

J. SINKUS v K. DRANGELIS

809 West 69th Street, u ®kampas Halsted JT
Telephonas: Normai 4400 S

1 t-t f-t O f * t B-B ♦ 1

ū. li^inilllll, Į^U|I|>III. ... ................................ i-ljl . .III JI ........................................................     ■■ l , ■■■■ ■■■■■

IŠKILMINGAS BALIUS!
,z , • Rengia

, Lietuvių Neprigulmingas Kliubas 
MILDOS SVETAINĖJE

.! i / 3143 South Halsted Street
Kalėdų Vakare, Gruodžio 25 d-> 1923 m.

Pradžia 6:00 valandą vakare 
Įžanga Vyrams 50 centų • .

Balius bus labai gražus, visi galės linksmai pasišokti prie geros J. Rakausko muzikos

Klumpakojis ................
Žirgelis Šokis ........... .

Aguonėlė Mazurka ..
Vcngjerkn ..... ..... .

1. Suktinis ..............
2. Rūtų Darželis

VVFGC48 Pasėjau žalią Kutą 
WF6649 Lietuva ........... .........
WF66oO Noriu Miego ...........

F605L Dėdienė — Polka 
F6052 Sudiev — Mazurka

WF6fi53 Meilė .....'............................ 1.00
WF6673 Ne dėl Tavęs aš Mergele 1.00 
WF6674 Saulelė Raudona .......... 1.00
WE6675 lopšinė ..............
WF6676 Plaukia sau Laivelis 
VVF6677 Siuntė mane Motinėlė 
WF6678 Ko Liūdit, Sveteliai? 
WF6679 Dovanojo ..... .....................
WF6680 Vai Aš Pakiračiau .....
WF6681 Šių Nakcihly ......... .....
WF6fl82 Už Šilingoli ...............
WF6G83 Vyčių Hymnas ......
WFG684 Skyniau Skynimėli 

F6778 Varpelis — Valcas .. 
F7217 Gegutis —• Valcas .

ir P. Lušnakojis ....... ...... ......
Lietuviška. Orkestrą ...... ......

tenoraa ......................................
Lušnakojls -............... ..../....

i Orkestrą ......................... t....
Butėnas, Basso................. ..........
ir P. Lušnakojijs .......................

Orkestrą ............ ............. ......... ....... .
P. Lušnakojls ..................  ...

J. Butėnas. _ ,
Lietuviška Orkestrą

Sibyro Nelaisvėje J 
Trepukas. Šokis. I 
ubagėlis, j. r::... 
Sveiks* Jėzau i__ i

lijo, vįsi lipo.
Vos ti

Atda-a vakarais iki 9 valandų vukato. Nedėl.jms iki C- po pietų

NAUJAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI 
E7602—Aš Isivilkčiau Čigono rūbą 

Staniuliutė-Rudauskaitė-Biežis
E7394—D j boliukai kunigai. Brooklyno 

Mišras Kvartetas ......
E7257—Du ubagu J. Plieniunas ir P. 

Lušnakojis ........... ... ................. .
Dykai nieks neveža. J. Geležiu* 

nas ir P. Bukšnaitis.............. .
rus Kvartetas ..........................

,21- i. Stasio Šimkaus 
Choras .......................................
Staniu- 

liutė ir Ona Rudauskaitė-Biežis 
Kas
Lušnakojls................ v.................

Pas fotografą A. J. Geležiūnas 
ir P. Bukšnaitis ........ ........... .
Per tamsią naktelę. Brooklyno 
Mišras Kvartetas . ...... .. ........

virvutę. Polka C. Mikas, 
Armonika solo ....................... .

Pie^menėlis. Mikas Petrauskas, 
tenoras ................................................... .
Pirilybos. J. Geležiūnas ir P.
Bukšnaitis ........................... . ..................

ą 1 II l| -r

^mui . i ".......... ................’-------- .................. .



NAUJIENOS, Chicago, IIIBIZNIO DALYKAI
Nauji sumanymai

Telefonai i

PERMAINOS BIZNYJE

Markei# Kainos

Keistas apsireiškimas

Beiznio eisena

KLAIDOS ATITAISYMAS

1821 So. Halsted 84

Bus naudinga atlankyti jj

Gydytojas, Chirurgas Ir Akalerts

3113 South 
Halsted St.

Aš gerbiu ir myliu Brid- 
geporto Halsted Street?

buš. 57%—59 
geg. 74% 
gruodžio 68%

Praėjusią savaitę olselio kai 
uos įvairieipS; produktams Chi 
cagoje buvo sekamos:

Chicagos augštieji gelžkeliai 
yra pavyzdžiu visam civilizuo

tam pasauliui.

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 v. 
vakare.

dr, f. avim 
Gydytojas ir Chirurgas 

8243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rerid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL

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

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

nuo 5:80 fld 7:88 vakare.

gražiau- 
lietuviams 

Štai J. Petrausko 
puikiausia 

A. Nak-'

i — žmonių turtą 
sumą lygią kapitalui ir yra žmonės, kurie pilnai ga

Namono dabartinis adresas 
yra:

2418 W. Marąuette Rrd.
Tikiuosi, kad toji klaida da

bar pilnai atsitaiso.

Konservuota kiauliena 7*-16’/ 
Pork loin 12 Va—13 
Plate beef $17.50—$18.00 
Jaučio kulšis $44.—$45.

ŠIENAS: *
Rinkinių motiejukų $25.00 $27 
Mot’ejukų su dobilais $24.—$2' 
Motiejukų su dobilais $21.—$2; 
Dobilai No. 1 $23.00 iki $25. , 
Šiaudai rug. $12.00—$13.00 
Šiaud. aviž. $11.00—$12.00 
Šiaud. kviet. $11.00—$12.
Alfalfa No 1 $20.00—$31.00

TRĄŠOS':
./ Trintas kraujas, vienute $3.90 —
. $4.00.

Atmatų tonas apie $3.50 iki $3.75
Trintų kaulų tonas $26—$28
Virintų kaulų tonas $17—$19
Trintų virintų kaulų tonas $20.—22

RIEBALAI:
Lajus 9—9% c
Lydyti taukai valg. 10—10%c
Taukai 9%c
Bovelnos aliejus 9%—10c
Stearinas 10c _______ (

Pereitą subatą rašydamas 
apie Real Estate biznierius pa
dariau tūlą klaidą būtent, kad 
p. Namon persikėlė Brighton 
Parkan, kuomet tikrenybėje ta

tarnauja, viso-j 
kiose ligoie prie! 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo. į

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims h 
merginoms; krei; 
kitos, o rasite

Surengime dalyvavo tūkstan
čiai žmonių ir pilniausia prisi
kimšusi stotis, taip kad daugelis 
net negalėjot į tilpti.

Ponas Budd vedė tvarkų. Po 
kiekvienos jo kalbos publika 
apdovanojo jį gausiais aplodis
mentais ir gyrė elevatorių kom
paniją už gerą jos patarnavimą 
Chicagos publikai.

Kam teko važinėti panašiais 
gelžkeliais kituose miestuose, 
tas gerai žino šių kelių gerumą 
ir niekurnėra radęs jiems ly-

Nauja Augštutiniyjy 
Keli? Stotis

žmonės su daug metų prityrimo fi 
nansiniuose dalykuose ir pilnai atsakomingi.
Ant šių dėsnių kviečiame, įvertiname ir apsaugotame Tamistos visus finan 
sinjus reikalus.

Telefonas Boulevard. 1989 
DR. S. A, BRENZA

Ofiso Valandos)
9 Ud 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:80 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.
• netolj 46th St., Chicago, m.

Universal Clotfring Co. perė
jo į kitas rankas ir tapo peror
ganizuota naujai po vardu Po- 
pular Clothing Co. Sako, kad 
daug lietuvių remia jų biznį.

vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausių* metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

f Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija
3149 So. Morgan St.,'

Valandos nuo 8 iki 10 vai. ryto 
nuo 12 iki 2

Telefonas Yards 0867

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

X-Spinduliai
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.

Tel. Canal 6222. Chicago, III
Vai.: 9—12 ryte; 1—5 po pietų;

6- 9 vak. Ned. pagal sutartį.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos! nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8008 
1824 Wabansia Are. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzle 7715

dų,' Bridgeportiečiai!
—Dr. A. L. Graičunas

Telephone Yarda 5884

DR. P. G. WIEGNER
Pritūrimo valandos nua 8 fld 12 U 

ryto ir nuo 7 fld • vai. vak.

3325 So. Halsted Si,
CHICAGO, ILL.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4198 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 .
Telefonas Lafayetta 6061

Canal 8857 
Naktinis Tol. Canal 2118 ,

DR. P. Z. ZALATORiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 fld 9 vakare

DR. C. K. ČERYS i 
DENTISTAS

4454 S. Western Av.(kamp. 45 st.)
Valandos: nuo 4 po pietų iki 9 vak.

Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis nuo 10- iki 12.

Tel. Lafayette 8415

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 W. 22 St., kampas Leavitt St.
Phone Canal 6222'

Res.: 8114 W. 42 St. Phone Lafay
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

3815 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P JI 
Ned. 9—12 A. M.

£j^DR. HERZMAN^B
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

Gydo staigias ir chroniškas ligas
i- 

itokius

TURTAS VIRŠ $2,600,000.00
Dabar, yra geriausias laikas pagalvoti kur laikysi savo pinigus po Irmą d. 
Sausio — ar ir ant tęliaus leisi svetimtaučius save išnaudoti — ar pradėsi su 
savais žmonėmis vesti savo finansinius dalykus.
Visais piniginiais reikalais kreipkitės į Lietuvių Stipriausią ir Seniausią Val- 
stijinę Banką Amerikoje. 4 1

DR. A. J. BERTAšIUS 
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki ,8 v. v. 
Tel. Bpulevąrd 5913

Rezidencija, 3159^0. Union Avė.
Tel. Yards 1699

Užpereitą ketvirtadienį tapo 
atidaryta nauja Wilson ,Ave., 
North Shore stotis su didele 
iškilme ir bankietu, kuris įvyko 
Sheridan Plaza Kotely ir kurią 
rengė priemiesčio Chamber of 
Commerce pagerbimui preziden
to Britton, I. Bud ir kitų virši
ninkų North Shore ir Chicago 
Elevated Gelžkelių. Bankiete 
buvo vaišės, kalbos ir šokiai.

Stotis buvo labai gražiai iš
puošta ir dalinamos dovanos 
visiems ten dalyvavusiems. Di
džiųjų ežerų muzika išpildė 
muzikalį programą, o kaikurie 

pagarsėję artistai dainavo pa
triotiškas dainas.

Sviestas, svaras 32 iki 54% 
Kiaušiniai, murzicji 24c iki 25c 
Kiaušiniai, švieži 41c iki 44c 
Kiaušiniai, extra 54 %c 
Suris 22c iki 24c 
Vištos gyvos 13c iki 18c 
Pavasario vištos 17c 
Gaidžiai gyvi 
Žąsys 17c 
Kurkęs 22c 
Pupos, navy, 

iki $5.30.
Medus, baltas 
Medus, tamsus 8c

DARŽOVĖS: .
Burokai už 100 bunčiukų $5.00 - 

iki $6.00.
Kopūstai, tonas $20.00
Morkvos, 100 bunčių $6.00—$8.00 
Koliflaurai, kreitas $1.60—$2.00 
Celeros, kreitas $2.50—$4.00 
Agurkai, gurbas $4.00—$6.00 
Salotos, kreitas $2.00—$3.25

Svogūnai, maišas $3.00 —$4.00 
Pipirai, kreitas $2.50—$2.75 
Pupos, šviežios, gurbas $3.00 — 

$4.00.
ŽUVIS: .

Baltoji 40c 
Trout 30 iki 32c 
Karpiai 6c

JAUTIENA: 
Šonkauliai 26c 
Šlaunis 35c 
Čoks 12c. I

VAISIAI:
Bulvės, maišas 100 svarų $1.00— 

$1.15. j

Saldžiosios, ąmp. $2.25—$3.25 
Obuoliai, bačka $4.50—$5.50 
Spalgienos baksas $4.50—$5.00 
Bananos, bunčius $3.00—$4.00. 
Apelsinai, kreitas $4.00—$5.75 
Pineapples, kreitas $4.00—$5.50

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan StM •/ Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

kiauliena, ham 20—20 %c 
lašiniai 15—15% c

Duokite savo akis ištirti senam spe 
cialistui
Dr. J. Ginaburg & Son, Optometrist, 

3639 W. Rooeevelt R<L, 
Phone Crawford 3140

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

fld 2 vai. po pietų.

Tel. Boulevard 8587

DR.MARYA 
D0WIAT—SASS

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofisų Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 fld 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 10 fld 
12 dieną.

Biznyje kaip kada pasireiškia 
ir labai keistų ir nuostabių da
lykų, kas rodos neturėtų būt.

Paimkim Yellow Cab kompa
nijos Šerus. Šerai parsiduoda 
markete po $61. Yra išparduota 
400,000 šėrų; vadinasi kompani
ja yra verta $24,400,000.

Tuo tarpu kompanijos turtas 
sulyg paskutinių atskaitų buvo 

prieš kurį yra $1- 
pastovių atsakomybių, 
yra įskaitoma ir geras 

vertės $1,011,653. Iš to 
kad kompanijos Šerai 

verti tik 
su mar- 

akis

Ii būti nepatenkintas, 
lini sau. Ir širdis 
matant musų brolius taip kyi? 
lančius aukštyn, turtėjančius.

Užeini valgyklon pas p1. Jucių 
ar p. Liepą — pilna svečių. Vie
ni valgo, kiti pavalgę taip sau 
šnekučiuojas. Ir ramų, ir val
gis skanus, ir norisi sėdėti, kal
bėti su pažįstamais. Čia žiūrėk, 
atėjo žilas advokatas F. Brad- 
chulis, štai ir adv. K. Gugis ir 
adv. A. Olis. Na ir daktaras, 
ir biznierius, ir pramoninkas— 
ir kaip bematai jau dvylikta va
landa nakties, reikia eiti ilsėtis, 
kad rytojaus sulaukus ir vėl 
su nauja energija prie darbo 
stojus — našaus ir apmokamo. 
Visi švarus, linksmi, matai kad 
patenkinti savo likimu. Rods 
dar taip nesenai — penkiolika 
dvidešimts metų atgal buvome 
prislėgti, prispausti skurcjį 
vargo. Daugumas iš musų stok- 
jarduos prie vartų atsistoję 
meldžiame “boso”: Džysus 
Kraist mister giv my džab”. 
O dabar kita gadynė Bridge- 
porte. Laike pietų nuo 31 iki 
35-tas gatvės pilna automobilių 
pastatytų, nes pramonininkai 
valgo pietus. Bridgeporte 
skurdžių nėra, dėlto kad jie ne
dejuoja, nevaitoja, o biznį daro, 
t. y. vertelgyste pramone užsi
ima.

Telefonas Boulevard 7042

DR. E Z, VE2ELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 Sp. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvža 

CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaiku ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 fld 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drezel 2888

■Tel. Blvd. 8188 
| M. WoitkewicM 
B BANIS 
K AKUAERKA 
STuriu patyrimą. 
I Pasekmingai pa-
■ tarnauju mote-
■ rims prie ptady-
■ mo kiekviename 
.atsitikime. Teikiu 
^ypatišką prižiurfc- 
^jimą. Duodu pa-
■ tarimus moterims
■ ir merginoms dy-

Dr. Graičiunas pereitos suba- 
tos “Naujienose” pakelia du 
naujus sumanymus, būtent: 
steigti muilo dirbtuvę ir savy- 
stovę prekybą.

Nėra abejonės, kad tie abu 
sumanymai turėtų didelę vertę, 
jei butų galima juos įkūnyti in 
palaikyti.

Pirmiausia, tečiaus, negu ga
lima prie to siekti, reikia atlik
ti kitus reikalus: reikia išplė- 
tot ir įkunyt obalsį “savas pas 
savą”; reikia ištobulinti vedimą 
abelnųjų lietuviškų biznių ir 
įsteigti tokį patarnavimą, koš
tu mieriams, koks yra duodamas 
pas kitų tautų biznierius; gal 
netik tokį, ale dar geresnį. To
liau, reikia išmokinti musų žmo
nes susitarimo su kits kitu, ben
dro veikimo, reikiamo pasitikė
jimo ir abelno apsipažinimo biz
nio reikaluose. Be to negali gy
vuoti nė pramonė, nė prekyba 
kiek nors platesnėje skalėje.

To vienok, tuo tarpu pas mus 
kaip^r nėra. Amerikos lietuviai, 
jų pačių nenaudai, pasirodo, ne
moka bendrai veikti. Nemoka 
susiprasti su kits kitu, kiek nors 
didesniame būry ir, nemoka pa
silaikyti lygsvaroje pasitikėji
mo ar nepasitikėjimo savo drau
gais, su kuriais reikia veikti.

Jau iš praeities, mes žinome, 
kad didelė didžiuma lietuvių 
bendrovių — kompanijų, suor
ganizuotų vienokiam ar kito
kiam bizniui, nuėjo niekais — 
pakriko ir tuonii atskiri žmonės 
turėjo daug nuostolių.

O vienok bendro veikimo idė
ja yra labai gera ir neša dide
lės naudos tiems, kurie sugeba 
ją tinkamai įvertinti ir palai
kyti.

Apie tai, kaip organizuoti 
bendroves idant jos bijotų ir in- 
vestoriams duotų pelną, reikės 
pagalvoti rimtai, ir tą klAnsimą 
nušviesti.

Lietuviai neprivalo daryt gė
dos ir skriaudos patįs sau, kur
dami ir marindami bendroves!

J. šmotelis.

Tat ir tu brolau sutapinęs 
šiek tiek centų griebkis už biz
nio, tik ne už munšainės, ir į 
metus kitus praturtėsi, ir bus 
tau lengviau ir tavo šeimynai. 

(Tavo vaikai linksmi, aprėdyti, 
į sotus lankys mokyklą. Ir vi- 
’siems mums bus dar geriaus.

v Telephont Yards 8082

DR: M. STDPNICKI
8107 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
. Nedaliomis ofisas yrh 

uždarytas

Šiandien pas lietuvius žodis 
“biznierius”-pramonininkais įgi^ 
ja vis didesnę reikšmę ir dides
nę pagarbą. Ir po teisybės tas 
jau senai turėjo būti patėmyta. 
Pi-amonininkas šiandien tautf, 
gaivina, tveria gerbūvį visos 
tautos. Kur pramonė neišvys
tyta, nepraplėsta,, ten ir toji 
tauta arba dalis jos neveiksli, 
negyvena, žiūrėk, kaip veik 
pramonė pakyla, — gyventojai 
veiklesni, gyvesni.

štai Chicagos Bridgeporto ko
lonija žymiai aukčiau kultūroj 
pakilus už visas kitas lietuvių 
kolonijas ne tik Chicągoje, bet 
ir visame lietuviškame pasauly. 
Ko čia nerasi! Paimk tik mu
sų Halsted Streetą nuo 31 iki 
35-tos gatvės. Milijonai turto 
lietuvių rankose. Beveik visi 
gražiausi didžiausi namai— lie
tuvių. Brangiausios, 
sios krautuvės — 
priklauso.
drapanų krautuvė 
šimtatūkstantinė, 
rošios Rakandų Kratuvė, ąprbrj 
Universal State Bankas, kurio 
prezidentu yra J. Elijošius. Vi
sų pramoninkų ntsuskaitysi. 
Kiek čia profesionalų: advoka
tų, daktarų, inžinierių, chemi-' 
kų, menininkų; ir vis lietuviai.

Kada dailės prieš Kalėdas vi
si pramonininkai ištaisė ir pa
puošė krautuvių langus, tai ro
dosi, kad randiesi Chicagos vi- 
durmiestyje. Įeini vidun — 
patarnautojai mandagus, kal
bus, visi lietuviai. Kainos ne
brangios, prekės šviežios, nau
jos—tik blizga. Ir dar kas ga-

— pamis- 
džiaugias

$4,893,860 
649,046 
Į turtą 
vardas, 
išeina, 
sulyg knygomis yra 
$5.58. Palyginus tatai 
keto kaina $61, metas 
stebėtinas skirtumas.

Taiip yra todėl, kad kompani
ja su mažu turtu daro didelį 
biznį ir moka genis dividendus.

—J. šmotelis.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso vai -
3259 So. Halsted St

Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra

St. Chicago

12 piety, 7 iki 8 v 
‘cago. 111

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas taoterų ligą 

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

, Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 3279

už 100 svarų

10c iki 11c.,

Urs. A MICHNIEVICZ-VIDIKIENi 
AKUŠERKA ;

8191 So. Halsted 8L, kampas 81 gat. 
Ofisas su Dr. 1. F. Vau Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegija; 11 
gal praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuo

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

BouUvard 94H7 
4949 H. A.hUnd A v. 
Kampu 47-toa 

2-roa luboba

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18-th Street.

Phone Ganai 0257

Lietuviai Daktarai
• ■ . i ”• ’ ■ 

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
‘ Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyri” 

Vaikų ir visų chroniškų iii 
Ofisas: 3335 So. Halsted St., C 
Valandos) 10—11 ryto; 2—8 p 
7—8 vak. Nediliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicagt

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
46Ų1 So. Ashlapd Avė. 

Tel. Boulevard 7829
Vai. 2 Iki 4 ir 8 fld 8. Ned. 10 Dd 12 

Namai 6641 S. Albany Ava.
Tel. Prospect 1980 

Valandos pagal sutarty

Office Hgurs: 10 iki 12 plotą 
Tol. Canal 21*18

DR. A. L YUSKA 
PHT8ICLAN AND 8URGEON 

1M9 Be, Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4198 Archer Avė.

2 Ud 4 po pietą 
Tol. Lafsyotto 0098

šalyje artinasi sunkesni lai
kai. Iš visko yra matyt, kad po 
Naujų Metų šalies pramone ims 
žymiai pulti, vienok tas bus ne
ilgai; už pusmečio ar daugiau 
dalykai vėl turės eiti geryn.

Kad bus pramonės silpnėji
mas rodo tai ir New Yorko bir
ža. Šerai ne visų kompanijų žy
miai nupuolė ir tik nedaug kas 
teišsilaikė, o dar mažiau tepa
kilo. Gelžkelių serai dabar yra 
nupuolę $2 iki $5, kaip kad bu
vo pernai šiuo laiku, o kitų 
dar daugiau.

Plieno pramonė vienok stovės
gerai ir tas žinoma prisidės parie vieta vadinasi Marąuette Manor, 
pakėlimo ir greitesnio pataisy-’tai yra prie lietuvių vienuolyno, 
mo kitų pramonės šakų. Plieno 
pramonės produkcija šią savai
tę buvo beveik normalė, būtent 
64%, kas yra skaitoma neblo-

JAVAI:
Kviečiai, geg. $1.09%—$1.09% , 
Kviečiai, liepos $1.07—$1.07% 1‘ 
Kviečiai, gruodžio $1.04%—$1.05% 
Avižos, buš. 42%—45% 
Miežių, 
Rugiai, 
Rugiai,

MĖSOS:
Rūkyta 
Rūkyti

Pasirink Sau Ranka Atsargiai
Skirianties banką kur padėti savo sunkiai uždirbtus pinigus, Tamista 
turėtumei apmąstyti — 14 •
banko Valdybos bei direktorių stovį, atsižymėjimą, prityrimą ir jų są
žiningumą; '
sumą kapitalo ir perviršio, kurie apsaugoja depozitus 
šėrįninkai atsako^iž i
Ii įšildyti tą atsakomybę; t
banka yra po Valdžios ir Clearing House priežiūra.

Jei šie patarimai Tamistai nors kiek yra verti, tai męs. teikiame juos delei 
musų bankos, kuri tarnauja lietuviams jau virš 9 metai, ir kurios valdyba bei 
direktoriai yra lietuviams gerai žinomi — žmonės su daug metų prityrimo f i-
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NAUJIENOS
TM UthMaU* Daily Nava 

Pahliabad Daily, axaa»c Sande* 09 
Tba idcbuajolAA Saw« Pub. Oa., Ina

Mariampoles Realės Gimnazijos Mokytojai.

P. Crlgaftto
178# South HalsUd Straet 

Chicago, TB. 
Tadaphoua Kunaavalt 8600

Subscription Rateai 
18.00 per year m Canada. 
$7.00 per year outrikfc ot Chicageu 
18.00 per yaar ta ChlcMO* 

8c per eopy. _ t
Entered fc» Seeood Claaa Mattel 

March 17th, 1914. et the Post Office 
pf Chicago, 111., undar the net oi 
March 2nd, 1879.

Naujienos eui* kasdien, i ištiriant 
•eiuuadieuius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 Šo. Halstad St., Chicago, 
1)1. — Telefonas? Kuoscvelt 8500.

Uisltnukijimo kainai 
Chicago  je — paltui .

Metanu------- —---- —.  ...... —■ 58.00
Pusei metų----------- 4.00
Trlnm minesieina--------- r—2.00
Ihnara minamam „. ,, , .-■■ — 1*50 
Vienam raineliai —_ _ ..—.u., .75

Chicagcje per neiiatejaei
Viena kopija —----------- ———
Savaitei...................... . ——~ lot
Mėnesiui ,, — 75c

-Svvtanytose Val*tijo«a> ne Chlcageje, 
pMtm. ’ v

Menama...__________________~ $7.00
Irisai metų ...............  — 8.&0
Trut* mėnesiam* —»-------  —- 1*75
Dviem miueatam ———---------- 1*25
Vienam minėsiu) u—.~v—.75

Lietuvon ir kitur aisianiuosoj 
(Atpiginta) '

Matams______________ $8.00
Pusei metų .......—----- iu. 4.00
Trim’J’ mėnesiams -—*.—. 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Monay

Orderiu, kartu su užsakymu, ,... . ,

Abejonės ' 1. *.
dėl biblijos 
neklaidingumo. “

Amerikos nevargina ' fi- 
nansiniai ir ' pramoniniai 
kriziai, todėl visuomenė čio
nai gali pašvęsti dauginus 
domės tikėjimo klausimams.

Paskutiniu laiku spauda 
ėmė labai daug rašyti apie 
juos. Tarpe Amerikos pro
testonų kilo smarkus ginčas 
dėl vadinamojo Šventojo 
Rašto. Viena jų dalis sako, 
kad Biblija esanti “Dievo 
įkvėptas žodis” ir, kaipo to
kia, neklaidinga. Kiti pro- 
testonai su tuo nesutinka; 
jie randa Biblijoje stambių 
klaidų, prieštaravimų ir net 
prasižengimų dorai. Iš to 
jie daro išvadą, kad Bibli
jos autorius nėra Dievas.

Šitas ginčas jau atvedė 
prie to, kad priešingosios 
protestonų srovės ėmė ko
voti viena su antra viešuo
se debatuose. Pirmieji to
kios rųšies debatai įvyko 
užvakar New Yorke ir, kaip 
praneša laikraščiai, “mo
dernistų” kunigas (Biblijos 
neklaidingumo priešas) su
kirto “fundamentalistų” ku
nigą.

Pas Amerikos lietuvius 
protestonų yra nedaug, to
dėl jiems tie ginčai neišro- 
dys svarbus. Bet vis dėlto 
negalima praleisti nepaste
bėjus, kad ir tikėjimo srity
je ne viskas yra taip ramu, 
kaip daugelis mano. Kai kas 
įsivaizduoja, kad visokių 
žmonių nesutikimų priežas
tis esanti politika ir politi
nės partijos; ne vienas lie
tuvis darbininkas, taip ma
nydamas, per paskutinius 
metus pasitraukė iš politi
nės kovos lauko ir prisidėjo 
prie tos arba kitos religinės 
sektos. Jie ėmė interesuotis 
“tautinėmis parapijomis”, 
“biblistais” ir panašiais da
lykais..

Dabar gi matome, kad 
tarpe religiniai protaujan
čiųjų žmonių taip pat eina 
ginčai ir kovos.

Rusijos pripažint- J 
mo klausimas.

Jungtinių Valstijų val
džia tik-ką atmetė sovietų

prašymą pradėti derybas 
dėl pripažinimo. Maskva da
bar stengsis sukoncentruot 
savo pastangas gavimui pri
pažinimo Europos valstybė
se. Girdėt, kad ji veda tuo 
tikslu derybas su Italijos 
Mussolini ir su Francijos 
Poincarė.

Greičiau, negu kitos ša* 
lys, Rusiją tečiaus veikiau
sia pripažins Anglija. Dar
bo Partija, kuri tur-but po 
Naujų Metų bus pakviesta 
sudaryt Anglijos ministerių 
kabinetą, jau nuo senai sto
ja už pripažinimą sovietų 
Rusijos. Prie jos dabar bol
ševikai ypatingai meilinasi. 
Tam pačiam drg. MacDo- 
naldui, kurį bolševikiški 
piktžodžiautojai per keletą 
metų nesiliovė keikę “Judo- 
šium”, “geltonuoju” ir “dar
bininkų pardaviku”, Mask* 
vos diplomatai pasiskubino, 
mušti sveikinimo telegramą, 
kaip tiktai išgirdo apie Dar
bo Partijos laimėjimą rinki
muose.

Prieš tai, kad Anglijos 
darbininkų valdžia pripa
žintų sovietinę Rusiją, ne
galima daug ką pasakyti. 
Tik reikia pastebėti viena: 
suteikdami pripažinimą, An
glijos socialistai turėtų, tie
sioginiu ar netiesioginiu bu- 
du, pastatyt sąlygą, kad 
bolševikai paliautų žudę so
cialistus Rusijoje.

Amerikos valdžia kitąsyk 
nutraukė prekybos sutartį 
su caro valdžia, kuri care 
pogromus žydams. Bolševi
kiški gi diktatoriai šiandie 
elgiasi su socialdemokra
tais, socialistais revoliucio- 

inieriais ir kitais politiniais 
savo priešais aršiaus, negu 
caro pogromščikai elgėsi su 
žydais. Tas turi būt pasaky
ta Maskvai, pirma negu bus 
užmegsta su ja draugingi 
santykiai.

Apžvalga
ĮDOMI KOMBINACIJA.

Brooklyne kai kurios draugi
jos ir atskiri asmens pradėjo 
agitacijai Lietuvių Liaudies Na
mo pastatymui. “Vienybė” prar 
neša, kad prieš Kalėdas tuo tik
slu įvyksiančios prakalbos, ku
riose :

“Kalbės redaktoriai J. O. 
Sirvydas, A. Bimbo ir V. Po
ška.”
Tur-but tikimasi, kad p. Bim

ba daugiaus jau nebekels “revo
liucijos” viešame susirinkime.

VALĖ, BET NEIŠVALĖ.

Vadinamoji “darbininkų opo
zicija” Rusijos komunistų par
tijoje nesenai paskelbė savo 
“manifestą”, kuriame ji labai 
aštriai kritikuoja sovietų val
džią ir atskirus komisarus. Tairp 
kitko ji praneša, kad garšus ko* 
misaras Miurat-Poležaeva, gu
mos trusto pirmininkas, pramo
nės banko tarybos narys ir t. t. 
— yra tarnavęs caro valdžiai, 
kaipo provokatorius.

“Darbininkų opozicijos” pra
nešime sakoma, kad p. Miura- 
tas gaudavo iš caro žvalgybos 
po 80 rublių mėnesiui už išda
vinėjimą socialistų. Bet kas 
svarbiausia — Rusijos komuni
stų partijai yra gerai žinomi to 
sutvėrimo darbai, vienėk ji ne 
tiktai laiko jį partijoje, bet ir 
paskyrė į visą eilę atsakomin- 
giausiųjų vietų pramonės ir fi
nansų įstaigose.

Pernai ir užpernai . Rusijos 
bolševikai visam pasauliui triu-

>■ f i*

Stovi (iš kairės į dešinę): Pranas Braždys,.paišybos mokytojas, žermen Smolskiene—franeuzų kalbos, Antanina Valaitienė , 
—gamtos; Juozas Žiugžda — lietuvių ir rusų kalbų, Izabelė Natkevičienė —- lietuvių ir rusų kalbų. Juozas Liudžius — teisių v \ 
ir politinės ekonomijos. Sėdi: Stasys Totorius — matematikos ir kosmografijos, direktorius Jonas Valaitis — matematikos ir 
fizikos, Amanda Pudymaitytė —- vokiečių kalbos, Petronėlė Lastienė — istorijos ir Adomas Lastas (poetas Adomas Juodasis) 
—lietuvių kalbos, ši mokykla yra vienatinė laisva gimnazija Lietuvoje. < . c

bijo, kad jie valą savo partiją 
nuo netikusių elementų, idant 
padarius ją proletarinės skai
stybės pavyzdžiu. Bet pasirodo, 
kad tokių gaivalų, kaip tas pro- 
vokatorius, nebuvo liečiama. Jais 
pirma naudojosi caro žandarai, 
o dabar — komunistiniai dikta
toriai. *'

Rusų socialistų^ -^'spauda -apie 
tą provokatorių paduoda dar se
kančių žinių:

Veikdamas Permėje ir Moto- 
vilichoje 1907 m. s.-d. organi
zacijoje, jisai kartu slaptai ben
dradarbiavo Permės žvalgybai 
ir išdavinėjo savo draugus už 
80 rublių mėnesinės algos. Po 
vasario revoliucijos ta jo slap
ta tarnyba buvo susekta, atida
rius Permės žandarų kanceliari
jos archivus. Miuratas buvo su
imtas, bet visuotinam sumiši
me tapo paleistas ir — išnyko. 
Išlindo aikštėn jisai Maskvoje 
po bolševikų perversmo. Pareiš
kęs apgailestavimą dėl savo ju- 
došiško darbo, jisai padavė pra
šymą priimti jį į Rusijos komu
nistų partiją. Pradžioje komu
nistai sarmatijosi.’ Bet vėliau 
Sosnovskio-Sta'lino pastangomis 
tas niekšas tapo priimtas į par
tiją ir nuo to laiko pasižymėjo, 
kaipo žiaurus nepaklusnių vald
žiai darbininkų malšintojas ir 
darbininkų organizacijų ardyto
jas.

Keisti, ištiesų, dalykai dedasi 
bolševikiško “komunizmo tėvy
nėje”. Socialistai yra pūdomi 
kalėjimuose ir marinami trėmi
mo vietose, o Judpšiai, už pini
gus tarnavusieji caro žanda
rams, sėdi valdžios įstaigose!

ŽLIUMBIA.

Grigaičio prakalba Brooklyne 
tur-but 'labai sujudino kai kurių 
žmonių jausmus, 'įad daugiaus, 
kaip už dviejų savaičių po jos, 
“Vienybė” dar dėda tokius 

graudžius jos aprašymus, jogei 
jie gan pravirkdinti skaitytoją. 
Vienas Klausytojas, pay. dėl tos 
prakalbos šitaip išlieja savo 
jautrios sielos turinį Brooklyne 
tautininkų organe:

' “Jei - jau p. Grigaičiui apsi
darė akys ■ prie? savo motinos 
Lietuvos, tai^žiiirėk, tautos 
<sunau, teisingai j savo moti
ną ir ją aprūpink tuo, ko jai 
'trūksta. Tada ji tave, sunau, 
priglaus po savo motinišku 

sparnu, kai jos neleisi kitiems 
draskyti....”

Paverkti kartais gal yra ge
rai. Moters Lietuvoje salto, kad 
kunigo pamokslas yra mažos 
vertės, jeigu jisai neišspaudžia 
ašarų klausytojams.

Bet perdaug žliumbti yra ne
sveika, —7 yp^č žliboms akims. 
O to “Vienybėj” Klausytojo (ar 
Klausytojos?)vtur-but kaip tik 
ir yra apyžlibės akys, nes ki
taip jisai nebūtų galėjęs įsivaiz
duot, jogei “Naujienų” redakto
rius buvęs kada nors priešingas 
Lietuvai.

.“Naujienos” visuomet kovojo 
prieš* klerikalus ir jų uodegas, 
bet tie elementai juk nėra Lie
tuva.

SOCIALDEMOKRATŲ LAIMĖ
JIMAS GENEVOJE.

Rinkimuose į Didžiąją Tary
bą (Genevos kantono seimą) 
socialdemokratų partija turėjo 
stambų pasisekimą, pravesdama 
29 atstovus iš 100. O komunis
tai šį kartą ne tiktai negavo nė 
vienos’ vietos Didžiojoje Tary
boje, bet nesugebėjo net įdėti 
savo kandidatus į oficialius są
rašus, kadangi nesurinko reikia
mojo tam tikslui skaičiaus bal
sų (arba “kvorumo”, kaip rei
kalauja Genevos įstatymai).

Reikia pastebėt, kad pirmiaus 
socialistai stovėjo gana silp
nai tame Šveicarijos kantone. 
Prancūziškoje Šveicarijos daly
je nuo senų laikų buvo įtakin
gas anarchistinis judėjimas; o 
socialistai buvo stiprus vokiš
kuose kantonuose ’— Ziuriche, 
Baselyje, Berne ir t. t. Dabar 
tečiaus socialistai, matyt, jau 
užkariauja ir franeuziškai kal
bančių Šveicarijos darbininkų 
simpatijas.

AUSTRIJOS SOCIALISTŲ 
STIPRĖJIMAS.

Nesenai buvo rašyta “Naujie
nose” apie socialdemokratų pa
sisekimą Austrijos parlamento 
rinkimuose. • Didelė reikšmė to 
paMsekimo ■'•matyt iš'' sekančių 
skaitliriįų: į .

Rinkiniuose sociaįįėmokratų 
partija gavo 1,312,000 balsų — 
239,000 daugiaus, negu pirmes^ 
niuose rinkiniuose. Partijai rei
kia dar gauti 300,000 balsų, ir 
tuomet ji turės absoliučią daib šiemet esame atlikę. Kuomi 1923
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gumą prieš visas buržuazines 
partijas, sudėtas į daiktą.

0 štai keletas skaitlinių apie 
socialdemokratinio judėjimo sto
vį Austrijoje:

Krašte, kuris turi viso tik 6 
milionus gyventojų, , socialde
mokratinėse, profesinėse sąjun
gose yra 1,050,000 narių. Sočiai-, x,v«v^vy , pi.a<liioje Austrijvs žmonės ,
demokratų partija turi 500,000 m , . • »
narių (daugiaus, negu komuni
stų partija Rusijoje su 140 mi- 
iionų gyventojų!). Centralinis 
partijos organas, “Darbininkų 
Laikraštis”, turi 102,000 skai
tytojų.

Kuomet Santarvės valstybių 
spaudimas privedė Austrijos fi
nansus prie visiško suirimo, ir 
jos pramonę ištiko sunkus, kri- 
zis, tai socialistai Austrijoje bu
vo pradėję eiti silpnyn. Tuo mo-

Mariampoles Realei Gimnazi 
jai pamatas jau iškastas ir fun 

damentas pradėta statyti.
Mariampoles Realeę Gimnazi

jos vajus puikiai progresuoją. 
Suskubo sukruto draugijos ir 
kliubai aukas siųsti, žiūrėkite 
“Naujienose” beveik kas dieną 
naujos aukos. Tai labai puiku. 
Matomai, progresyvė visuome
nė jauste jaučia savo prieder
mę ir be didelių triukšmų, be 
karštų kalbų ir be agitacijos vi
si kas gyvas eina talkon.

' . z ■ *

Jau turime užtektinai pinigų 
padėti gerą fundamentą gimna
zijos rūmams. Dabar, vyrai ir 
moterys, pastatykime gražias 
sienas ir vidurį tinkamai iš- 
puoškime. Tai yra dar, reikia 
daugiau aukų. Draugijos, kliu
bai ir pavieniai asmenys: atneš-* 
kitę po gerą plytą, pridėkite po 
dolerį, po kitą — kas kiek gali
te. Vyrai ir moterys, dabar lai
kas įtempti savo jėgas ir dirbti, 
dirbti ir dirbti kol Mariampolės 
Realės gimnazijos namai bus 
pastatyti. Kol bus pastatyti ne 
bet koki namai, bet gražus, erdi 
vųs, raudonų pflytų namai. Kol 
Vidurys bus tinkamai išpuoštas. 
Kol vienintelė Suvalkijoj .į'gryno? 
jo mokslo įstaiga tų<ręš tinkamą 
laboratoriją, didelį' • knygyną ir 
visus kitus mokslo įrengimus.

^.Pagalvokime gerai: ką mes
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mentu pasinaudodami, Austri
jos atžagareiviai susispietė apie 
klerikalų vadą, kun. Seipel’į, ir 
įstatė jį į kanclerio (ministerio 
pirmininko) .vietą. Šis padarė 
sutartį su Santarve, sutikdamas 
pavesti Austrijos finansus tarp
tautinei kontrolei ir išsiderėda
mas už tai užsienio paskolą.

mano, kad kun. Seipel’is tuo 
darbu didžiai patarnavo savo 
kraštui. Bet tolyn vis 'labiaus 
jie ima suprasti, kad padaryto
ji su Santarve sutartis uždėjo 
sunkų svetimą jungą Austrijai. 
Jie ima atsipeikėti ir klerikalų 
įtaka smunka. Paskutiniuose 
rinkimuose tas ir pasireiškė. 
Kun. Seipel’is gavo atsistaty
dinti su savo kabinetu.

Socialdemokratų partija gi su
stiprėjo.

metais prisidėjome prie kultūri
nių darbų, prie mokslo platini
mo, prie apšvietos skleidimo? 
Mes aukavome, tiesa, visokiems 
tikslams, bet Mariampoles Rea
lė gimnazija yra aukščiausias 
tikslas. Lietuvon parvažiavę 
mes galėsime nueiti savosios 
gimnazijos pasižiūrėti. Mums 
buš didelio smagumo pamačius 
didelėmis raidėmis parašą: “Ši
ta gimnazija pastatyta ameri
kiečių lietuvių progresyvės vi
suomenės aukomis.” Musųt gfi-4 
minių vaikai šioje įstaigoje gaus 
gryno mokslo, tikrosios apšvie
tos.

Baigiasi 1923 metai. Greitai 
pradėsime naujus metus gyven
ti, greitai busime vienais me
tais senesni, Atiduokime savo 
auką Mariampoles gimnazijai 
dąy šiais metais: sekamais me
tais busime Tarnus, užganėdin
ti, nes žinosiine, jogei atlikome 
savo priedermę kaipo kultūros 
mokslo mylėtojai, kaipo laisvės 
sargai; žinosime, jogei pasiel
gėme tąip, kaip progresy vėms 
žmonėms pridera pasielgti.

Tūli mano, busią nelabai ge
rai dėl biznio aukauti ir duoti 
savo vardą viešai paskelbti. Tū
li profesionalai ir biznieriai (jų 
didelė, dalis) taip tikrai ir ma
no. Vyrai, nebūkite šiaudadu- 

šiai: nebijokite viešai pasiro
dyti. Aukauti Mariampoles Rea- 
lės gimnazijos namui pastatyti 
reiškia aukauti grynam,- .nesu
teptam mokslui skleisti tamsio
je Lietuvoje. O jus, vyrai pro
fesionalai ir biznieriai, argi ne
norite, kad Lietuvoje butų kuo- 
daug’ausia kultūringų ir moks
lus išėjusių žmonių? Jus dažnai 
sakote, kad tiktai apšvieta iš
vaduos Lietuvą: tai čia jums 
yra puikiausią proga tą jūsų 
siūlomą apšvietą paremti, čia 
tuma puikiausia proga pasirody
ti progresyvei visuomenei, įgau
ti josios simpatiją.* Tad, biznie
riai ir tifolcsionalai. jei musų 
pilkoji minia, tie žmonės, kur;e 
jumis palaiko, aukauja doleri
nes — jus privalote bont po 
dešimtinę aukauti. Tai yra jūsų 
priedermė. Tyriu daug vilties, 
kad šitas draugiškas primini
mas atidarys profesionalų ir 
biznierių, pinigines. Kur Chica- 
gos, dentistai, kur musų dakta
rai, advokatai, k-rautuvninkai, 
realtoriai ir kt vertelgos? Vy
rai, nepasilikite neaukavę. Ne
mažas būrelis darbininkų auka
vo po penkinę — meldžiu tai 
neužmiršti,zDraugijos skiria au
kas iš savo iždo. Vyrai, pasiro- 
dykime tikrais patriotais — to
kiais, kurie moka savo tautai 
duoti kultūros ir mokslo.

Mariampolės Realė gimnazija 
nėra jokios partijos įstaiga: tai 
grynojo mokslą gimnazija, ku
rios 
ma.

istorija jau jums yra žino- 
Taigi tautininkai, socialis- 
sandariečiai, bepartyviai, 

progresą mylintieji lietu- 
sukruskime šitai gimnazi-

visi 
vi ai 
jai atatinkamus namus pasta
tyti. šiais metais mes turėsime 
pasiųsti didelį pluoštą dolerių. 
Mes paskelbsime vardus visų 
aukautojų. Tikiuosi, kad musų 
vardai puoš aukų sąrašą.

Dievas man suteikė ar tai 
dovaną, ar tai nelaimę visuomet 
atvirai pasakyti tai, ką aš ma
nau. Už tai ir čia gal būt kai 
kam kas nors nepatiks. Atsipra
šau visų, kuriems mano kai ku
rie žodžiai nebus prie širdies. 
Bet pasirodykiųie vyrąis, pąsi- 
rod^kijnė progresyviais vyrais, 
pasirodykime žmonėmis, kurie 
moka savąjai šaliai tinkamai 
pasitarnauti. Aukaukime Ma- 
riampolės Realės gimnazijos na
mams pastatyti.

Aukas siųskite L. M. P. S. 
Atstovybės sekretoriui K. Au- 
gust, 1739 So. Halsted 
cago, III.

Linksmų Kalėdų ir 
Naujų Metų visiems 
jams ir tiems, kurie 
rengiasi aukauti ir aukaus.

Dr. A. J. Karalius,
Lietuvos Mokytojų Profesinės 

Sąjungos Atstovas Amerikos 
Suvienytose Valstijose.

St., Chi-

laimingų 
aukauto- 
aukauja,

Sukatos vakare 8-tą vai. 
paskutinė proga gauti 
daug balsy konteste

8-tą valandą subatos vakare, už
sibaigs “Pirmas Periodas”. — 
Prenumeratai ir apgarsinimų 
kortelės šią savaitę turi did
žiausi skaičių balsų.

P-lė L. P. Narmonta pirmuti
nė konteste šiandie.

Subatos vakare gruodžio 22, 
8-tą valandą vakare, viena mi
nutė vėliau,—užsibaigs “Pir
mas Periodas” “Naujienų” dide
lių automobilių kontestas.

Po šio laiko ir per sekančias 
dvi savaites, “Antro Periodo” 
skalė balsų bus vartojama, reiš
kiant didelį sumažinimą prenu
meratų ir apgarsinimų kortelių 
balsavimo galybės; o per trečią 
ir “Paskutinį Periodą”, skalė 
balsų bus sumažinta per pusę. 
Todėl vįsi kandidatai privalo 
dirbti smarkiai, kad gavus kuo- 
daugiausiai balsų 
puikias dovanas.

ir laimėjus

RYMAS, gr. 20. — Papa Pius 
XI slaptoj konsistorijoj įšventi
no j kardinolus dar du italus, 
papos audotirių Lucidi ir Vati
kano muzejaus direktorių Gaili.
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Calėdų Vainikai angelas ir

kokią tai

(Tąsa ant 6-to pusi.)

savo

Mokytojui Mano

Chas. Michel

47 St. ir Ashland Avė.

(JOSEPH J. STASULANIS IR SŪNŪS)

Halsted Street Chicago, Illinois

LIETUVIAI!
DĖL TIKRESNIO PASISMAGINIMO

LAIKE KALĖDŲ PIRKITE

ana

KADANGI

MES UŽLAIKOME TIKTAI MUZIKALIUS INSTRUMENTUS!
Ne rakandu, ne auksiniu daiktu, ne grožnų tik Grynai

COMFANY
Chicago, III3236 So Halsted Street

41500 
40460 • 
W6674 
41499

Ir jei jus jau turite abu iš tu, pasiklausykite Naujausiu, 
Lietuvišku Victor Rekordu ar Lietuvišku grojikliams 
voleliu, musu krautuvėje.

Musu sandėlis yra didžiausias Chicagoje. Mes tarnauja 
me daugiausia lietuviams visose Jungtiniu Valstijų da 
lyse, negu visos kitos krautuvės paėmus i daiktą.

’ (K. MichalauskisJ
10947 So. Michigan Avė

Tel. Pullman 8421
Roseland, Illinois

Kaip laimingos ir kaip 
saldžios

Tos minutes minutėles, 
Kada meilė mano širdį 
Glamonėja ir bučiuoja! 
Kada meilė manyj dega 
Prie draugiu ir prie žmo-

Priimk ir žinok, jog tai yra 
geros širdies dovana!

Išgirskit tyriausiai parduodamą pianą čionai, musu De 
monstravijno Parlore “Harding, Boston”, “Stein 
myęr, New York” ir kitu išdirbyščiu, — bet tiktai ge 
riaušių! Kainos $375 iki $1600.

Biskis Praleidimui Pinigų 
Prieš Kalėdas

Mes užlaikome tiktai tikrąsias ir tiktai VICTROLAS 
ką išdirbama — Instrumentas kiekvienam laikui! 
Tai yra instrumentas, kuris esti pamėgdžiojamas 
per kitus, bet, kuris kaipo muzikalis instrumentas 
yra augščiausias. Jis padarytas, kad laikytųsi! ■ 

Kainos $25 iki $1500

ir nepaniekint.
iTu malonus kaį 

piktas kai velnias !-
Vienok aš jaučiu 

meilę kokį tai prisirišimą prie 
tavęs ir visuomet noriu būti arti 
tavęs ir su tavimi.

Senajam draugui.
Kazy! Tu senas ir geras ma

no drauge. Daug bėdų su tavim

MARIJONA RAKAUSKAITĖ 
..........i.........JONAS BUTĖNAS 
..................... P. JURGELIUTĖ 
........... ARMONIKŲ DUETAS

pergyvenęs, daug darbų atlikęs 
ir, kas žino, kiek dar priseis at
likti ir ką dar pergyventi?

Bet tavo būdas man ’ baisiai 
nepatinka!

Aš gerbiu tave ir sykiu neap
kenčiu, bet ta neapykanta.^ yra 
tik balsas mano širdies — bal
sas prašantis išklausyti suprast

| Aš jaučiu tavyje didelį žmogų 
ir didelį vadą ir esu linksmas) 
kad galiu tavo draugu būti.

Aš daug jau nuo tavęs išmo
kau ir vis mokinuosi, kas dieną, 
kas valandą ir kas minutę.

I užtai aš noriu nupinti tau 
vainiką iš tokių žodžių, kokius 
moku ir įteikti jį tau, ir įdėt jį į 
tavo širdį.

Peoples Bank

Būna labai geru dalyku. Apie 6000 vyrų, moterų ir vaikų, dabar gauna savo čekius skirtingų sumų 
musų bankoje iš musų Kalėdinio Kliubo prie kuriorio jie puvo prisidėję metai atgal.
Prisidėkite prie musų Kliubo dabar arba paimkite nario kortų dėl savo vaikų ir į metus laiko nuo 
dabar jus tikrai busite užganėdintas turėdamas išleidimui pinigų jūsų Kalėdų pirkiniams.

Musų broliai ir musų seserjs 
visi jie vargo žmonės. Didžiuma 
jų be žinojimo ir be meilės. Jie 
gero nuo blogo nemokėdami at
skirti, seka paskui tuos, kieno 
paviršius puikesnis ir kieno žo
džiai labiausia skamba. Ir todėl 
it dvasios slankioja nuo vieno 
prie kito pirmesnį savo mokyto
ją savo vadą niekindami ir smer
kdami

šiai 
štai 
ma-

Mokytojau! štai jau dešimtis 
metų, kaip dieną iš dienos tavo 
pamokų klausau, o savo Žinoji
mu dar vis nepajėgiu tavęs pa
sivyti !

Tu eini pirmyn taip sparčiai, 
kaip progreso dvasia, kad eina.

Ir aš noriu eiti su tavim koja 
į koją, žinksnis į žingsnį ir nė 
minutėlės nuo tavęs neatsilikti.

Bet aš nepajėgiu pasivyti ta
vęs! Tu bėgi su progresu su gy
venimu, o aš ištolo seku tavo 
žinksnius, tėmiju tavo darbus ir 
tavo judėjimus — ir mokinuos.

Norėčiau aš, labai norėčiau, 
kad tu sustotum ir palauktum! 
o aš pasivyčiau tave ir eituva 
drauge.

Bet aš neturiu teisės norėt....
Jau daug nuo tavęs apturėjau; 

jau daug žinių įgijau, ir tu davei

73103 Gul šiandieną — Linksmą Dieną; įdainavo ................................... .........................................
7712f . Pulkim Ant Kelių —- Prieš Taip Didį Sakramentą; įdainavo .............................. ........
65132 Giesmė Į Panelę Šv..— Skubink Prie Kryžiaus; įdainavo ............................... .............. .......
73268 Aplink Kalėdų Eglaitę —- Baliui Pasibaigus. ................................ ..................................

Ir 96 kitokių rinkinių. Reikalaukite Katalogų

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC COM Ine.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago.

IIHIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIUilIlIlilIlIlO^
CHAS MICHEL

10947 So. Michigan Avė.
Lietuviškas auksorius ir laik

rodininkas. Mano laikrodžių 
krautuvėj atrasit gražių Kalė
doms dovanų pasirinkti dėl sa
vo mylimų ypatų dėl ilgos at
minties.

man viską, ką galėjai duoti. Aš 
naudojaus tavo žinojimu ir dau
ginau savo žinojimą. Jeigu ne 
viskas manyje prigijo, tai yra 
mano paties kaltė — mano pa
ties bėda.

Tu parodei man kelią, kuriuo- 
mi galiu eiti ir nepaklysti, kad 
ir didžiausia • tamsuma ant jo 
užgultų; tu išmokinai mane ger
bti ir mylėti kitus;; tu išmoki
nai mane painiausius klausimus 
išspręsti ir visą mano žinojimą 
75 nuošimčiais padauginai.

Užtai aš tau pirmą vainiką 
pinu ir siunčiu kaipo Kalėdų Do
vaną. • • ,

Ir tie mūšų broliai ir musų se- 
serįs niekino tave, atvejų atve
jais tau į‘veidą spjaudė!

O tu it kareivis visuomet mo
kėjai gintis ir visuomet laimėjai 
kovą ir kiekvieną puolimą, s >

Bet tu nepyksti ant jų ir ne
pasmerki. : tu gatavas kas minu
tė kožnam savo ranką paduoti 
ir savo pamoką suteikt.

Užtai aš gerbiu tave ir seku 
tavo darbus; ir miela man, kad 
galiu tave sekti ir gerbti.

Užtai aš pindamas tau dovanų 
vainiką, dedu į jį daugiausia 
raudonų gėlių ir mažiausia bal-

Didžiąjam Vadui.
Jurgi, tu didysis Jurgi! Aš ta

ve savo vadu paskyriau ir einu 
paskui tave, su tavim ir greta 
tavęs.

Tu kupinas proto, naujų su
manymų, naujų kelių ir naujų 
planų. Tu nepavydi niekam sa
vo patarimų duot ir savo žinoji- 
jimu pasidalinti. /

Tu moki netik protauti, bet 
ir jausti.... Tu moki kalbėti aki
mis ir permatyti tiesiai per žmo
gaus mintį ir jo slaptybės paste
bėt. Tu hioki kalbėt tokia kal
ba, kurią kiekvienas nori girdėt, 
bet nė vienas taip kalbėti nemo-

(JOSEPH J. STASULANIS IK SŪNŪS)

Victor Lietuviški Rekordai dėl Kalėdų!
Dar nėra pervėlu užsisakyti. Čia yra keli parinkti 
niai, kurie tikrai patiks jums dėl Kalėdų švenčių.

Ir mylėti, kad galiu 
laimingiausiu esu!

Gerieji mano draugai! 
mes sulaukėme Kalėdų.... 
kožnas žmogus, didelis ir 
žas sveikina vienas kitą; vienas 
kitam linkėjimus siunčia 
vanas duoda.

Noriu ir aš pasveikinti 
draugus, “Linksmų Kalėdų” no
riu jiems palinkėti ir nors kokią 
dovanėlę dovanoti.

Ir štai nupinsiu vainiką— 
Kalėdų vainyką '— iš žodžių pa
rašytų. Ir į tą vainiką savo 
meilę ir savo širdį įpinsiu ir do
vanosiu jį visiems mano drau
gams ir geros valios žmonėms.

Ir jei Jus turite Grojiklį, tai čia yra šie
Puikus grojiklio voleliai, kad palinksmintų ir nusviestų jumis Kalėdų ryte.

Su žodžiais — $1.00 Be žodžių — 75c
Gana Broliai Mums Miegoti F6186 Klumpakojis; Pakeltkojis
Pamylėjau Vakar F6335 Suktinis; Rūtų Darželis
Saulelė Raudona 10457 Svieto Pabaiga

Lietuva Brangi F6244 žirgelis šokis

Reikalaukite Katalogo. K

DIDELIS BANKAS ANT KAMPO
CHICAGO, ILLINOIS

Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoje Amerikoje savo stiprumu ir geru patamayimu

HIS MASTERS VOICE
RFG. ILS.PAT. OFF-



NAUJIENOS; Chidago, III. šeštadienis, Gruod. 22, 1923

Remkit Savo Kaiminišką Banką
PRADĖKITE NAUJUS 1924 METUS

Kaladę Vainikai
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

SU GERA VILČIA atidarant taupymo accountą pas mus. Kad 
padarytumėt tą pradžią labiau linksmia, mes duosime jums 
DYKAI KIŠENINI KNYGUTE vertės 50c., jei jus iš sykio de- 
poztit tinsite $5 ar daugiau.

Jus taipgi galite įstoti į musų KALĖDINI TAUPYMO 
KLIUBA ir tuo budu sutaupysite sau pinigų dėl 1924 Kalėdų

Mes mokėsime jums 3% palūkanų.
Dideli ar maži taupymai musų dėpozitorių gauna pas mus 

lygų patarnavimą. Jus esate užprašomi.

Skala State Bank
966-970 W. 18th St., Chicago, UI.

a a aa a a a aa a aa a a a aa a aa aa a a a
NAUJAS OFISAS
A. OLSZEWSKI5
Dabar persikėlė į naują gražy Ofisą. 

po numeriu
3301 So. Halsted Street,

Pietrytinis kampas 33-čio‘s gatvės. ,
Telefonas Boulevard 6775.

Ir čia, jau ant didesnes skalės, daro sekant, biznį:
Siunčia Pinigus ir laivakortes.
Daro Insurance ant namų, biznių, automobilių ir langų.
Skolina Pinigus ant pirmų ir antrų mortgečių.
Perka ir parduoda namus ir lotus.
Parduoda Mortgečius ir Gold Bondsus nešančius 6 procentą.
Daro Tngaliojimus (Doviernastis), pirkimo ir pardavimo namų 

žemės Aktus, Kontraktus, Lcases, Affidavitus ir visokius kitus 
Notariališkus Dokumentus.

Perkantiems namus ir lotus padaro Kontraktus, peržiūri popieras, 
prirengia Deedus, Mortgečius ir prigelbsti galutinai proper- 
čių pirkimą uždaryti.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 9 vakaro.
Nelėliomis:—Nuo 11 iki 3 dien.

ADVOKATAS ANTANAS 
OLIS-OLS7JEWSKIS 

Turi čia Valandas: Nuo 10 iki 
12 dieną, ir 6 iki 8 vak. 

Ne nedeldieniais.

Visus senus ir naujus musu Kostumerius 
kviečiame Čia apsilankyti

a a a a a a a a a a ra ar a a a a a a a a aa aa
Telef. Canal 5496 Cash or Terms

ATMINK, KAD TIK 2 DIENOS BELIKO
Šiapinimui — Pirkimui

Jūsų kaimynystėje mes esame 
vieni iš seniausių Auksinių — 
Jewelry.

Mes parduodame ant labai leng
vų išmokesČių —■ kaip ir ant 
“cash”.

Mes užlaikome įvairių įvairiau
sių deimantų, žiedų, laikrodžių, 
branzalietų, auksinių ir sidabrinių 
dalykų.

Mes importuojame dei
mantus iš Europos patys. Už 
tai parduodame 25 nuošim
čiais pigiau, kaip

Taipgi
rekordų:

Aš myliu ir gerbiu tave>jr 
siunčiu tau vainiką iš raudonų 
rožių ir iš žalių lapų; o į patį vai
niko vidurį įdedu didelį, aštrų 
dagį.

. Priimk jį nuo manęs ir žiūrėk, 
jog tai yra vainykas, meilės, 
draugingumo ir širdingos 
baudos.

* ♦

Gerąjai Mariutei.
Mariute! Tu su savo auksine 

širdimi pilna pajautos, draugin
gumo ir meilės, man atrodai lyg 
geriausia angelas, kokių labai 
mažai tesiranda čia, ant musų 
žemės ir kokie yra žinomi tik 
sapnų ir svajonių karalijoje.

Tu moki kalbėti akimis, ran
komis ir veido išraiška; ir aš 
aiškiai suprantu tokią tavo kal
bą, it bučiau vienoj mokykloje 
su tavimi studijavęs.

Tu moki matyt žmonių var
gus, jų kentėjimus ir atjausti 
juos. Tu moki kiekvienam mei
lų žodį tarti, paguost ir pagelbė
ti.

Aš norėčiau būt taip geru ir 
tiek meilės turėti. Aš norėčiau, 
kad mano širdis butų panaši į 
tavąją ir tavo jausmas manyje 
įsikūnytų.

Aš norėčiau visados matyt ta
ve ir džiaugtis, ar tu būtumei 
gera ar supykusi.

Užtai aš tau puikų vainiką pi
nu iš raudonų ir baltų rožių ir 
norėčiau, kad į tas rožes, nežino
mos ir nematomos dvasios malo
ninusį kvapą įdėtų, — tokį ma
lonų, kokio niekas čia ant žemės 
nežino.

* *
*

/

Tyląjam Antanui.
Antanai! Tylusis ir gerasis 

Antanai! Tavo tylėjimas yra 
toks keistas ir žingeidus, kad aš 
dėl vien to tave pamėgau.

Tu esi geras dėl manęs ir ge
ras dėl kitų — dėl kiekvieno, | 
bet ne visi myli tave/’delto, kad 
tu toks tylus, toks užsimąstęs ir 
nubudęs.

Norėčiau, kad kada nors, 
tau nejaučiant, nematant, galė
čiau atverti tavo sielą ir išskai- 
tyt tas paslaptis, iš kurių ta di
džioji, ta įdomioji tyla paeina. 
Kodėl ji pas tave nuolat būna, 
O pas kitus tik retkarčiais tepa- 
sirodp, o dar pas kitus, tik 
užmigus ateina?!

Norėčiau, kad nors
pamatyčiau tave linksmučiu — 
bejuokaujant ir bedainuojant, 
žinodamas iš anksto, jog tu ne
išpildysi mano norų, linkiu tau 
pasilikti ramybėje; ir siunčiu 
tau vainiką iš kvėpiančių gėlių, 
kurios moka tik žydėt, kvepėt ir 
tylėt.

Džiaugiuosi, kad tu «esi mano 
draugu ir randiesi tarpe musų.

Norėčiau, kad kuomet tu iš
kilsi augščiau už kitus, nepasi
trauki už debesų kaip daugybė 
kitų yra padarę ak šviestume, 
it žvaigždė ir rodytume! mums 
kelią.

Užtai aš tau teikiu šį vainykė- 
lį iš puikių, puikių rožių ir iš le
lijų ir į tas gėles savo meilę de
du.

Prapuolė dviejų metų vaikas.
Prapuolė Stanley Karatunn, 

dviejų metų vaikas (551 Liberty 
Str. J
1 Paskutinį kartą jį matė krau
tuvėj S. Halsted gatvėj po No. 
1344. Jis dėvėjo raudoną sveet- 
rį, ant kurio buvo užsivilkęs bal
tą apsiautalą. Jo plaukai yra 
šviesus. Kas jį suras tas gaus 
nuo p-nios Helen Karatum $100 
atlyginimo.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius
2314 W. 23rd PI., 

Chicago, III.

AKINIAI, KURIE JUMS PRITIKS

Canal 1271

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
smaukti, o mane 
darbu busite užga
nėdinti.

2199

o mano 
užga-

E7256

■ E4362

■ E7602

E7869

Sveikas Jėzau 
Mažiausias

Gul šiandieną
Jonas Butėnas

Kur Upelis Teka
Viltis “1 .įsakyk Man 

no Mylimas Kraš
te.”

Plaukia Sau laivelis
S. Šimkus

Aš Įsivilkčiau Čigono 
Kubą.

Lakūnai 
Šokiai

S. Šimkus

užlaikau
kitur.

sekančių

E7025

E7603

E4237

E7616

Plaukė žąselė per
Nemunėlį

Noriu miego, saldaus 
miego

Ką Močiutė Padarei
S. Šimkus

Kaipgi Gražus, Gražus
M. Petrauskas

Jonas Šmikis keliauna
namon

Maušiaus Kelionė
SIbyro Nelaisvėje
Lekcija iš Biblijos

Lušnakojls

Kalbame lietuviškai

Columbia Grofonolas
Hankan Jawelry & Graphophone Co., Ine

2209 West 22nd Str. near Leavitt

' £' _____ ■ j'J ,,' , . i

Pirmos Rųšies Fotografinė Instaiga
— Brighton Park —

M. G.iCYNAL
Fotografistas

Jums gerai žinomas senas Fotografistas.

2426 West 47th Street, Chicago, III.
SPECIALIŠKUMAS MUSŲ YRA FOTOGRAFIJOSE

Kaip tai Kuopų, Vestuvių, Draugysčių, taip-gi ir iš Lietuvos Tė
vų ar Giminių pagrąžiname ir padidiname, padarome tikrų portretų. 
Taip-gi aptaisome į rėmus. Gvarantuojam užganėdinimą kožname mu
sų darbe.

ATEIKITE IR PERSITIKRINKITE.
Atdara kožną dieną <tuo 8 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nuo 8 ryto iki 6 po piėtų.

pa-

kartą

* **
Draugui Kastantui.

Kastai! Tu jauniausias ir ge
ras mano drauge. Regiu kaip tu 
vis keliesi ir keliesi į augštį ir 
nežinau iki kol tu iškilsi?

Prospect 2992
Specialė atyda taisymo. 

ITALO-AMERICAN 
ACCORDION MFG. CO.

Petromilli & Piatanesi Bros., Sar.
.................... . Vienatinė dirb- 

tuvė Š. V. bile 
styliaus ir sys- 
temos armoni- 
kų, pianų ir 

chroamatikų.
U Žinomi muzi- 

'• kantai vartoja 
5 metai ga* 
Katalogas. 
St., 
Chicago, III.

musų instrumentus, 
rantijos. Už 10c.

3137 W. 51
Netoli Kedzie Avė.,

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0610

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 

' Naujienas labiausia 
mėgsta.

* ♦ , 
*

Visiems Draugams kartu. (
Draugai! Visi geros valios 

žmonės! Aš sveikinu jumis visus 
kartu po vieną.

Visiems aš siunčiu savo linkė
jimus ir savo meilę. Visus aš 
myliu ir visus gerbiu.

Tegul šitie Kalėdų Vainikai 
suteikia saldumą jūsų širdžiai ir 
padaugina jūsų meilę.

— Juozas Pupa.

Areštavo čekių klastųotojus.
Jack McDonald, jo žmona ir 

Thomas MurpKy tapo areštuoti. 
Jie visi kaltinami čekių klastavi- 
mu. - Esą klastuotų čekių jie iš- 
leidą už $100,000.

“Juodos” Kalėdos.
Oro spėjikas sako, kad Šiais 

metais busią “juodos” Kalėdos, 
tai yra nebusią sniego.

‘ REAL ESTATE

Kam klaidžiot gatvėmis j ieškodamas bargeno, 

kad mes turim ant pardavimo Bungalows reziden- 
'. “ ' * -A ..1. ‘ ' * ** " .

' "it ,» 4 -■ » \ 1 . ' . • / 1* * * , • ' . 1 ■ ’

ei jas, \ murinės dviejų pagyvenimų ar daugiau,

Michigan Avė. prapertė dėl biznio ar dėl uždar-

bio (investment). Pirmus morgečius ar Gold 
-<r

Bonds'ant vietinių praperčių Tamstoms bus S
TU

/

ant naudos bile reikale kreipties pas mus. §
o i t a i i it a t £ a §

LINKSMŲ KALĖDŲ
Linkini savo draugams kostumeriams

WILLIAM C. W00D 
JONAS RUIKO

11055 So; Michigan Avė. Parkway Bldg.
K f (i (\ ■■■' ’ u ’\ L t. KJ1 • i ■

Telefonas Pullman 7468 A ..., iBt ■! ■ ! >(■

>£)’■. ’V J . * ' lt D V‘. .. :

aai aatnrna t __2/

1 Menkus apskriti lensai C1 
pritaikinti prie jūsų akių, M* ■ 

su shell rėmais.
NĖRA KITU MOKESNIU. 

PASIŪLYMAS GERAS 10 DIENŲ. 
Okulistas (daktaras akių specialistas) 

ima tiek kiek optikai.
Draugiškas pasikalbėjimas ir 

patarimas dykai. 
Užganėdinimas Garantuojamas. 

ATSAKANTI ASISTENTAI IR 
IŠLAVINTOS NURSfiS VISUO
MET YRA PATARNAVIMUI.

Phone Haymarket 9414 
REYNOLDS OPTICAL & X-RAY 

LABORATORY 
738-40 West Madison Street, 
N. E. kampas Halsted Street.

Room 202, ant viršaus 
Famous Clothiers.

$195
Už tą kainą nupirksite 88 

tonų grojiklę pianino, 120 

muzikalių rolių ir suoliu

kas. Priimsiu po $15 j mė

nesį nuo atsakomingų 

žmonių. Atsišaukite.

338 S. ASHLAND BLVD. 

ant kampo Van Buren St. 

klauskite Mrs. Walker’s. 

Grojikliai pianai.

Ateikitė šiandien arba ry-
i

toj, nedėlioj iki 8 valan

dai vakare.
' - LITTLE
l| SPINOGPAPHS

Jei jus norite žinoti 
kelią prieš jus, turite 
klausti tų kurie ten 
buvo.

Budas kaip dažinoti 
apie Chiropractic, tei
kia paklausti tų kurie 
jau buvo tenai.

Jie išbandė kitus bu
dus pirmiau, bet pas
kiau sugryžo prie Chi
ropractic ir pasveiko. 
Chiropractic yra trum
pas kelias į sveikatą. 
Klauskite tų kurie ban
dė.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47th St., Chicago, UI.
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:30 

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

DR. M. STAPULIONIS 
y NAPRAPATH i 

Gydau be vaistų ir be operacijų. 
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto 

iki 9 vai. vakaro.
4647 South Halsted Street 

(kampas 47 gatvės

MJ Krautuves
■ landos nuo 9 vai.
■ ryto iki 9:30 vai.

vakare

va-

aaaaar

Dreserio Uždangalas 
Kur daug moterų bus už
ganėdintos dėl 45 colių 
didumo dreserio uždan
galas, apsiuvinėtas, su 
spalvomis 
grindo. 
audeklas, 
kraštais, 
kaina

apsiuvinėtas, 
ant balto pa- 

Lininis airiškas 
su gražiais

$1.19

ASHLAND AVS-6 48Trt 5T-
Tik 2 pirkiniams dienos iki Kalėdą

Dovana mažiems vaikiukams
Jersey Siutai $5.95

Mieros 3 iki 8
Visi vilnoniai Jersey ir tweeds padaryti Oli- 
wer Twist ir Middy styliaus, gražiai ri
muoti ir gerai padaryti, didelis skaitlius 
pasirinkimui.

Moterų Hand Bags
Dovanas rankinių mai
šelių visuomet yra ge
ros. Jie yra padaryti 
geriausio šilko ir ska
ros, novelty pouch ir 
kitokių įvairių sfyTių

£a $3.98$3.98
ir augščiau

Miegojimui kepuraite
Yra labai gera dovana ir jus 
rasite daug jų ir turėsite iš ko 
pasirinkti, visokių spalvų ir 
gražiai apsiuvi- (P 4 4 fi 
nėtos I ■ I w

parinktų 
sme- 

svaro

spal- 
saldainiai, 

29c

Saldainiai
Gerai 
čekoladų, 
toninių, 
baksas 
tiktai
Satininės 
vos 
svarui_ 
tiktai

3 svarai 85c
Šviežios smeto
ninės maišyte/s, 
svarui
tiktai fc I U

3 svarai 75c

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų —

Perkėliau savo ofisą iš 3538 So. 
Halsted St. į 4647 So. Halsted 
St. prie 47-tos gatvės. Vai. nuo 
9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 v. vak. 
Tel. Boulevard 4774. Nedėlioms 
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas: 
11132 So. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas

Physical Gulime Institute
DR. J. A. VELONIS 

t Osteopathas, Chiroprataa, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
uzsisenėjusias, be vaistų ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4204 Archer Avė. Brighton Park. 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

Valandos: nuo 9 iki 12 dienų. 
Nuo 6 iki 8 vakarais. 

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Dvigubos stam- 
pos visuose de- ■ 

partamentuo- W 
se • 5

aaaarr

Hickok Beit Setai
Turi jie savyje sterling sidab
ro raides, buckle ir beltogram, 
skurinis diržas, juodos spalvos, 
mieros 30 iki 44. Dovana kuri 
užganėdins kiekvieną.
Setas už M*“

Arm ir Garter Setai
Paris Arm band ir garter se
tas padaro gražią dovaną. Pla
čios arba siauros garters, su 
arm band tos pačios spalvos, 
gražiame baksely 50c 
setas vw

Del arbatos žiiirsta
Tie žiurstai visuomet yra 
parankus. Jie padaryti 
iš gero materijolo, su ap- 
siuvinėjimais, su leisais 
ar raišeliu, kiek- 59c 
vienas po wwv

KOJŲ TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, uleeriai, įaugę pirštų nagai, 
sutinusios kojos, skaudami keliai ir 
nariai, paplokščios kojoe, ir t.t. Taip

ogi komai, bunianai ir callausei.
Kodėl jums kentėti? nuo tų nesma

gumų kurie padaro skaudėjimą ir ne
malonumą kuomet —

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

be skausmo. Aš pagelbėjau daugu
mui. Kodėl ne jums? Jei jus buvo
te visur ir nieks nepagelbėjo, tai atei
kite ir pasimatykite su kojų specia
listu

Dr. Wm. Gribow
17 N. State St., Room 1714.

Phone Dearborn 4514.
Valandos nuo 9 iki 5. Vakarais: 

2058 N. Division St. Valandos nuo G 
iki 9. Nedėliomis ir šventėmis nuo 9 
Iki 1. Phone Brunswick 5991.’

Egzaminavimas Dykai.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vinutki 
patarnauju kuogeriauslai

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, UI.

PRIEGALVIŲ
UŽVALKALAI

Padaryti iš neblun- 
kamo muslino, gra
žiai apsiuvinėti, dai 
lių patemų. ’ Idea
liška ir ilgai lai
kanti do- QQa 
vana OvG

Tikra Dovana
Padarysite savo motiną labai 
užganėdintą su vieni iš tų Ed- 
mond two-in-one styliumi lovos 
apklodė, naujų gražių pattėr- 
nų, mieroą CJC O E
66 ir 84 w

Cigarai
La Palina s«m- 
tors, 25 viename 
bakse CO 
dabar

Baksas iš 50, 
$5.95

Albert, 
ąrba 

Cabe Cnt, 
štiklinė-

Prince 
Velvet 
Dill’s, 
svarui 
je Humidor par
siduoda po *

$1.69

Chiffon 
Pančiakas

fA Labai gera do- zfrJE vana seserei ar- 
ba merginai, gra- ilISEsi P°ra šilkinių 

ĮDmEM pančiakų, gerai 
pasiūtos, su dvi- 
gubomas kulni- 

l^rft^mis, geros vertės
‘ i kulni
uos vertės

Pompeian Beąuty Pauderis, 60c. 
baksas už 42c

Neužmirškite savo vaikų
Vaikų balti cassimeres ir 
flaneliniai, labai gražiai 
pasiūti, mėlini ir ružavi, 
labai gražių sty- 79c 
hų, po

IIIIIHIBIIIIIBIIIIIBIIIIN

Pirkit Dabar
Del vaiky priegalvių

Priegalviams apvalkalai iš gero materiolo 
ir gražių paternų, rankų E 4 1 Q 
darbas I ■ I w

Vaikų apvalkalas
Labai graži dovana dėl 
vaikų po • 69c
KALĖDŲ EGLAITES 
4 pėdų augščio, labai 
gražios Kalėdų eglai-

$1.98po

MECCANO
Puikus žaislų subu- 
davotojas, No. 1, 
Specialiai apkai- 
nuotas JI 38

VEŽIMUKAS 
18x36 Lincoln Jr. 
vežimukas su gumi
niais ratukais ir 
plieniniu frame da-

$5.85
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

e Nelaukite ilgiau ~ nes jus nega
lėkite pirkti jūsų siutus ar overkautus 
tokia žema kaina, net sezonui pasi
baigus.

Vienas rūbų išdirbėjas turėjo per
daug stako ir pirkome nuo jo per
viršį beveik musų pačių kaina. Atei
kite ir pasižiūrėkite i musų išpuoštus 
langus, ir musų kainas, tikrai at
kreips jūsų atydą. Užganėdinimas 

| garantuojamas! Vyrų, vaikinų ir 
l jaunuolių 1 ir 2 kelnių siutai, $15.50 
‘ir augščiau. Vyrų, vaikinų ir jau
nuolių overkautai $5.50 ir augščiau.

' Vaikinų 2 kelnių siutai ir overkautai 
$7.75 ir augščiau. Atdara kasdien 
nuo 8 ryto iki 9 vai. vakare. Suba- 
tomis nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. va
kare. Nedėlioj nuo 8 vai, ryto iki 5 
vai. po pietų.

S. GORDON,
739 W. 14th St.

Pirmos durys j rytus nuo Halsted St. 
prie 14th St.

ilIBIIIIIBIBIIIIIIIIIIIIIIN
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MfaJienTs, GruoS. ŽS, 1521 diicago, M

chicabos
ŽINIOS
Smulkios Žinios

Lietuviųi Rateliuose
Justo Kudirkos koncertas 

ketina būt gausus
Sako, esą parduota nemažai bi

lietų ir busią daug publikos.

NAUJIENŲ NAMAS IR DIDYSIS 
DOVANŲ AUTOMOBILIUS

Iš visų kampų pranešama, 
Traukiniai pasivėlino kad pasiklausyt Justo Kudirkos 

Delei dideles miglos pasivėlino |{eį-jna susirinkti daug žmonių, 
daug traukinių. dainos ir muzikos mėgėjų. Esą

išparduota nemažai bilietų iŠ 
Suėmė juodrankius. 'ankstų ir rengiamasi važiuoti 

Drake viešbučio trys keltuvų dideliais būriais,
(elevatorių) operuotojai — N. Į Kaip ten ištikrųjų yra, aš 
Manoloff, G. Goneff ir J, Rabino nežinau, vieųok manau, kad ver- 
tapo policijos suimti. Jie yra įta- įa yr^ kiekvienam lietuviui ir 
riami priklausymu juodrankių lietuvei atvykti ir pasiklausyti 
organizacijai, kuri operavusi vi- jjetuvos Operoj artisto Justo 
soj Amerikoje. Kudirkos dainų.

------------ « Ponas Kudirka apie save per 
Dar keturi žuvo nuo automo- spaudą labai mažai yra kalbėjęs; 

bilių.---{.iiedaug apie j j kalbėjo ir kon-
Nuo automobilių Chicagoje certo rengėjai ir apie tą koncer- 

žuvo vėl keturi žmonės. Tuo bu- įa labai mažai kur tesigirdi, 
du šiais metais viso tapo jau už- Kiek man žinoma, koncerto ren-
mušta 702. \

Priešinosi plėšikui —- tapo pa
šautas.

John Padato, 21 metų, 453 N. 
Morgan, pasipriešino plėšikams 
ir tapo sunkiai sužeistas.

Pavogė $25,000 vertės brangius 
daiktus.

Piktadariai įsilaužė į p-ios 
Emma Burt namus (219 Lake 
Shore) ir paėmė visokių brange
nybių $25,000 vertės?

Plėšikai sumušė moterį.
Plėšikai pasigavo p-nią Gold

man (1507 Dover St.) ir mušo 
ją tol, kokji neteko sąmonės. Pa
skui jie atėmė iš jos $24.

gimo komitetas susidėjo iš apie 
40 asmenų, ir, matyt, ta komisi
ja stengėsi pašnabždomis, kiek
vienam į ausį pašnibždėti ir gy
vu žodžiu koncertan žmones su- 
įviesti. 1 '
t Aš iš s.avo pusės Širdingai lin
kiu, kad koncertas butų kuo sėk
mingiausias, kad į jį susirinktų 
visi Lietuvos sūnūs ir dukters ir 
išklausytų, kiek Lietuva toli,yra 
nužengusi dainoje ir muzikoje.

Del platesnių informacijų 
skaitykite paskelbimą šios die
nos Naujienose. —J. šmotelis

Nortli West Side

A! A

Kazimieras Gogelis po il
gos ligos mirė pėtnyčloje, 
gruodžio 21 dieną, 3:25 vai. į 

po pietų Oak Forest ligoni- 1 
nėj. Velionis turėjo 30 metų 
amžiaus; Amerikoje išgyveno 
11 metų. Buvo vedęs; pati 
mirė 13 dieną kovo 1921. Pa
ėjo iš Lietuvos Utenos apskr. 
Debeikių parapijos, Gerkonių : 
kaimo. Lietuvoj paliko moti
nu, 2 brolius ir 3 seseris. 
A.: crikoj paliko brolį, pus- 

i’. j ir pirse.;: rę. =
Draugai ir pažįstami, mel- , 

dzin dalyvauti šermenyse. Jo 
k imas randasi oas svogerį, 
1834 \Vabansia Avė. >
Nubudus sesuo ir švogeris. ) 
—IIBIII IIRIM HHI I..........

Vakaras Mariampolės Gimnazi
jos sušelpiami.

_L—
Čia plačiai žinoma Chicagos 

Lietuvių Draugija Sav. Pašėl
tos, kuri gyvuoja apie 12 metų 
i.r ttfri užuojautos tarpe vietinių 
lietuvių. Jai priklauso ne vien 
tik vietiniai lietuviai, bet ir isj 
toliaus. šį draugija visada 
prisideda prie visuomeniškų 
darbų. Pereitame susirinkime, 
nutarta paremti Mariampolės 
Realę Gimnaziją. Kadangi 
draugija rengia metinę iškilmę 
sausio 6 dieną, 1924, tai ji nu
tarę aukoti pusę pelno nuo mi
nėto vakaro.

i Vakaras įvyks Schoenhofen 
salėje. Vakaras žada būt vie
nas geriausių; koncertinė daįis 
bus įvairi ir tinkamai atlikta 
tinkamų artistų. Vertėtų lietu- 

iviams neužmiršti rengiamą va- 
’karą ir atsilankantieji sušelps 
prakilnų apšvietos darbą Lietu
voj. Tikietai galima gauti 
“Naujienų” ofise ir pas to va
karo rengėjus. —Vietinis.

ALEKSANDRA KUDULIS

Mirė ketverge, gruodžio 20, 
1923, 10:40 vai. vakare. Iš Lie
tuvos paėjo: Kauno Rėdybos, 
Šiaulių apskričio, Žagarės para
pijos, Gaudikių kaimo. Paliko 
nubudime moterį Katryną, 2 
dukteres ir 1 sūnų. laidotuvės 
bus panedėly, gruodžio 24, 9-tą 
vai. ryto, iš namų 670 W. 18th 
St., į Apveizdos Dievo bažny
čią, o iš ten į Šv. Kazimiero 
kapines.

Žentas J. Milkevicz,

Anūkė Josephina.

Juozapas Kristupaitis

A + A
JONAS NORKUS

Miręs Rug. 4, 1923 m. ir pa
laidotas Kug. 8, 1923 ant Šv. 
Kazimiero kapinių. Dabar bus 
iškilmingai perkeltas ant sovo 
loto, jdėtas į cimentinį baksą 
ir paminklas pastatytas pane- 
dėlyj Gruodžio 24, 1923, 10:30 
vai. iš ryto. Meldžiu širdingai 
visus gimines ir pažįstamus ati
duoti paskutinį patarnavimą A. 
A. Jonui, mano širdingam ir 
neužmirštinam geriausiam' gy
venimo draugui. • Meldžiu ir 
tuos atsilankyti, kurie laidotu
vėse pirmiau negalėjo daly
vauti.

Nuliudusi

Gruodžio 19 d. 1923 m. li
kosi palaidotas su bažnyti
nėmis apeigomis Šv. Kazi

miero kapinėse. Ačiū visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse. 

Taipgi ačiū už gerą patarna
vimą graboriui Masalskiui ir 
orkeStros vedėjui S. Dijokui. 
Velionis buvo laisvas žmo
gus ir jo draugas Stočkus bu
vo nutaręs palaidoti į Tau
tiškas kapines, bet išgirdu- 
sios Auburn Avė. davatkos 
apie laidojimą į Tautiškas 
kapines tuojau pradėjo mels
ti su ašaromis kad atiduotų 
bedievio kūną į jų apeką. S. 
Stočktis būdamas minkštos 
širdies žmogus pasigailėjo 

perkančių davatkų ir atidavė 
lavoną palaidoti su visomis 
davatkiškomis ceremonijomis

Su nuliudiųju,
St Stoškus.

Ona Norkiene.

--------- ---------------------
E R B. Naujienų skai- 

(jl tytojos ir skaitytojai 
j prašomi pirkinių reikalais 
;: eiti į tas sankrovas, kurio# 
j skelbiasi Naujienose.

Šiame paveiksle priešais Naujienų ofisą ma
tote Columbia Sedaną, kurį gaus devany kas- 
nors, kas gaus daugiausia naujų skaitytojų Nau
jienoms. Gale automobilio stovi Naujienų vedė
jas Kl. Jurgelionis, kontesto vedėjas p. Ch. Ber- 
rigan, ir Naujienų vedėjo padėjėjas J. Šmotelis.

Daratos Geležinius 
laidotuvės 

----- r1-------r
Lydėjo 70 automobilių. —Nuo 

giminių ir pižįstamų buvo su
dėta 34 vainikai.

koncerto. Nuo senai jau pradė
ta skelbti obalsis — Savas pas 
savą. Na, o išgirsti savo žmo
gaus -m-, ii; dąjgp, ęhieagiečio — 
koncertą yra musų visų pareiga.

Bukime Chicagos patriotai ir 
eikime chicagiečio pasiklausyti!

•— N. .

PRANEŠIMAI | ASMENĮ! JIESKOJIMAI
Liet. Teatr. Dr-ja šv. Martino ląį-1 PAJIEšKAU Račkauskų, 

kys priešmetinį susirinkimą šeštadfe- lovo ir Pranciškaus kurie paeinu 
ni, gruodžio 22 d., 7:30 vai. vak., | iš Karklėnų miestelio, Šiaulių aps.,
§v. Jurgio parapijos svet., 32nd PI., 1914 metais viršminetb asmens yra 
ir Auburn Avė.’ j . ,<. <■

Visi nariai malonėkite susirinkti, 
nes turime daug svarbių' reikalų. 
Bus taipgi renkama nauja valdyba 
ateinantiems metams.

— P. KileYičia, Nut. Rašt.

> menu n.ų, Stanis* 
Pranciškaus kurie paeina

atvežti iš Lietuvos mažį Girdėjau^ 
kad gyvena Retroit, Mich. Turiu 
labai svarbu reikalą jie patys ar 
kas kitas malonėkite pranešti už 
ką busiu širdingai dėkingas,

Felix Ravpltas, 921 Jenne Str. 
jĮcppsha, Wi§.

S. Ų. A. 2 apskričio kuopų delegatų 
metinis suvažiavimas įvyks ęruodžię 
25 d., (Kalėdų diena), Liuosvbės 
svetainėje, 1822 Wabansia Ąve., 
(North Side) Č)ucago, III. Suvažia
vimas prasidės 12 vai. dlenąį Visi 
delegatai bulcite pažymėtu laiku, nęs 
laukiama nebus. Visi delegatai pri-' 
valote turėti mandatus, kitaip nebu
site priimami.

P. S. Važiuojanti iš “South Side”, 
didmiesty j ant Statę ir Washingtpn 
imkit Milwaukee gatvekarius ir va
žiuokit iki Gerard St. Tenai išlipę 
eikit du bloku į Šiaurę, kur rasite 
sVętainę. .

P. J. Petronis, S.L,A. 2 Apskr, sekr.

Chicagos Lietuvių Socialistų ren
gimo vakaro komiteto susirinkimas 
bus subatoje, gruodžio 22 d., “Nau
jienų” name, 4 valandą po pietų.

Visi komiteto nariai Rutinai pri- 
bbukite. Kviečia Komiteto narys.

A - ' ■

“Meiles Profesorius” Chicagoje . :
Kurie norite su “Meilės ProfęeP; 

riųm” susipažinti kviečiami pribųti į 
Meldažio svetainę, nedėlioję, Kuo
džio (Dec.) 23 d., 7 valandą vakare. 
“Meilės Profesorius” jau senai buvo 
laukiamų svečiti Chicagoje, daug ąpi® 
jį buvo kalbėta, daug diskutuota'/ bet 
iki šiol neturėjo progos,'Chicago* lie
tuviai jį matyti, Ai jų meilės reika
lais pasitarti. Visiems nepaslaptis, 
kad meilėje kankinasi jauni, kankina
si ir seni, turtingi ir bėdini, sveiki ir 
ligoti. Meilės galybė yra jaučiama 
vargšo grintelėje lygiai kaįp ir tur
tuolio viloje. Meilė tveria romanus 
ir poeziją, meilė yra idealu žmonijos 
gyvenimo. Bet meilė tankiai teikia 
ir kentėjimus ašaras, vargus, nelai
mes net ir mirtį. Kaip kiekviename 
gerame daikte randasi ir .blogo, tas 
pats yra ir sii meilė, šitą žingeidų 
^veikalą parašė anglų rašėja K. Kava- 
nough, pirmą sykį, geriausi Chica
gos lietuviai lošėjai: Pačkauskas, Mi
lerienė, Sankunas, Mrs. Rypkevičienė, 
Gulbinienė, Jankus ir kiti suloš lietu
vių kalba. '

Taipgi šitame vakare kalbės “Nau
jienų” redaktorius P. Grigaitis, dai
nuos Pirmyn mišrus choras, rusų cho
ras, bus ir kitokių pamarginimų. Pa
sibaigus programų! eis šokiai grie
žiant ’ SaiTąliaus Orchestrai. Musų 
patarimu yra kad tikietų įsigytumet 
iškalno, kitaip kartais atvažiavu
siems ir iš gana toli reikės stovėti 
statiems visą programo laika. Tikie
tų galima gauti sekamose vietose:

“Naujienos”, 1739 So. Halsted St. 
“Aušros” Knygynas, 3210 So. Hal

sted St.
“Naujienų”, Skyrius, 1616 W. 47 

< • Streetr,7K-r r-, • •« v - J.,
Moptvido aptiękoję, 1824 Waban- 

sia AVenue.
Taipgi pas visus Lietuvių Socialis

tų Sąjungos narius. •

V. 1
PAJIEŠKAU savo giminaičio 

Frank Stakučio esu atvažiavęs 
|š kifo miesto, Chicagon, norė
čiau susieiti. Pi’aneškite sa
vo antrašą į Naujienas, 1739 8. 
Haląted St., Chicago, III. Box 400

PAJIEŠKAU savo dėlės Petro 
Motzku kuris 'pirm 10 metų gyve- 
10 Chicago, III. S .Paulina St. Pa- 
eŠko Aleksandras Sosnovskis Joku^ 
jaičių kaime Lietuvoj. Kas apie jį 
(ą žino prašau man pranešti, už ką 
pisiu dėkingas/ Otto Kassautski, 

2410 W. Roosevelt Rd. Chicago, UI.

PAJIEšKAŪ i SAVO SUSĖDU, 
Pranciškaus Dardeljo, pąeipa iš Kau
no rėdybos, Mažeikių •; apskričiaus, 
Triškių parapijos, Dauginių sodžiaus. 
Pirmiau gyveųo 'Chicagoj. Dabar gy
vena kur ant' farmuJ Teiksitės pra
nešti pats ar kiti Šiuo adresu: 

JOE LABANAUSKAS,
,1518 Sx 49th Court, 

■' Cicero, UL

APSIVEŪIMA1.
PAJIEšKAU merginos apsivedi- 

mui apie 30 metų senumo, šviesaus 
veido, geltonų plaukų. Aš esu pilie
tis šios šalies, turtas mano siekia 
iki $2500. Darbą tūrių gerą. Atsi
šaukite laišku pridedant savo foto
grafiją arba geriau ypatiškai pasi
matyti. Ne iš toliau kaip Chicagos 
ir apielinkių. Petras Laudenskis 
571 W. Madison Str. Chicago, III.

JIEŠKAU apsivedimui mergi- 
nog ar našles, nesenesnes 35 me
tų katra myli gerą ir turtingą 
gyvenimą. Aš esu našlys 3Q me
tų, turi vieną vaiką, T. S. 
Berwin, III.

JIEŠKAU . Lietuvoje apsivedimui 
doros merginos arba našlės be vai
kų, kuri sutiktų imti civilišką Šliu- 
bą, gali, būti neturtinga, bet išmin
tinga. Tarpe 25 ir 35 metų amžiaus 
kalbanti gerai lenkiukai, vidutinio 
ūgio ne menka, blondinka, gero bu
do ne pikta linksma,* nes aš toks, 
Vaikinas nevedęs 39 metų amžiaus, 
negeriu ir nerūkau. Kuri sutiksite 
su tuo tuoj rašykite laišką ir pa
veikslą kariu, Per laišką suteiksiu 
platesnių žinių.

Gruodžio 14 d. įvyko Daratos 
Geležiniutės, 8 metų mergaitės, 
laidotuvės. Darata numirė gruo
džio 9 d. nuo paraližiaus po po
ros savaičių sunkios ligos. Tėvai 
darė visas pastangas išgelbėti 
savo dukrelės gyvastį, bet nie
kas negelbėjo. Buvo šaukiami 
geriausi daktarai. Veltui..... mir
tis visvien nuskynė vos tik pra
žydusią jauną gyvybę.

Darata jau lankiusi mokyklą 
ir buvusi trečiame skyriuje; Ir 
išviso ji buvusi labai gabi mer
gaitė.

Į kapus (Tautiškus) lydėti su
važiavo arti 70 automobilių. Du 
automobiliai vežė 34 vaikus, ku
riuos sunešė giminės ir pažįsta
mi. Buvo sakomos ir kalbos.

Daratos tėvai reiškia širdingą 
padėką tiems, kurie dalyvavo 
laidotuvėse ir šiokiu ar tokiu bu- 
du parodė jiems užuojautą. "

Pranešimai
•.t,, t-į, 1 r J < r.

Kas, ką, kur, kaip ir 
■’ kada rengia, veikia '■ 

ar kviečia,
' - -t O - Sk-- , - "i'

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
/rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Deda
mas kas savaitė po dolerj-kitą, nei 
nepatėmysi kaip ' susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus .sau namelį.

Naujienų Spulka
! ,1739 S. Halsted St

LSS. Vilt Rajono Konferencija, 
įvyks pirmą nedėldienj sausio 1924 
“Naujienų” name. Visos LSS. kuo
pos malonėkite rungties ir išrinkti 
delegatus minėtai konferencijai, bus 
renkama valdyba 1924 metams.

K. Kasparaitis, Sekr.

Lai gruodžio 23-čią dieną buria vi
sų atmintyje, kad būtinas reikalas 
atvykti į Meldažio svetainę. Lauk
sime.

Kviečiami visi — Chicagos Liet. 
Socialistų Vakaro Rengimo Komit.

PIRMYN Mišrus Choras lai
kys dainų repeticiją nedėlioj, 
gruodžio 23 d., 2 vai. po pietų, 
Liuosybės svet. 1822 Wabansia 
Avė. Visi dainininkai bukite lai 
ku. . •— Sekretorius.

JAUNUOLIŲ ORKESTROS NARIŲ 
POMEI

Esame užkviesti dalyvauti Brigh- 
ton Park Ateities žiedo Vaikų 
Draugijėlės ( vakarėliu trečiadienyj, 
gruodžio 26 d., 8 vai. vak., McKin- 
ley Park svet. Visi jaunuoliai bu
kite su instrumentais, o kurie ne
žinote kaip nuvažiuoti —< atvykite 
į J. Grušo namus 7 vai. vakaro, 
3147, Sb. Halsted St. nuvažiuosim 
sykiu.

Eugenija Grušaitė, rašt.

J. Myslivvy
1537 Tell PI. Chicago, III.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA švariofe moteries 
darbui į dešrų dirbtuvę. Gera 
mokestis.

KOSHER STAR SAUSAGE 
MANUFĄCTURING CO. 

1010 Maxwell St.

PASKAITA APIE KRISTŲ
Kas buvo Jėzus Kristus? Kaip jis 

gyveno? Ką jis skelbė savo sekė
jams?

Tie klausimai privalo kiekvienam 
rūpėti

Pasiremiant bešalingų mokslinin
kų tyrinėjimais, adv. Kl. Jbrgelionis 
ir papasakos apie Jepų Kristų, jo 
gyvenimą ir jo mokslą. Ta įdomi 
paskaita įvyks sekmadienį, gruod
žio 23 d., 10:30 vai. ryto, Raymond 
Institute. ' ♦—Mokslo Draugai.

R a cine, Wis. — S. L. A. 100 kuo
pa drauge su 10-tu apskričiu ruošia 
prakalbas gruodžio 28 d., 2:30 v. po 
pietų, Union Hali svetainėj, randasi 
prie Wisconsin St., tarpe 5-tos ir 4- 
tos gatvių.

Kalbėtojum bus Al. Margeris, ku
ris kalbės dviem temom: Draugijinį 
surėdymą ir apie Fanatizmą. Visus 
vietos įr iš apylinkių lietuvius kvie
čiame susirinkti. Įžanga dykai.

— Komitetas.

Lietuvių Raudonos Rožės Pašel- 
pos Kliubas rengia Kalėdų šokį 
Lietuvių Liuosybės svet., 14 ir 49 
Ct., Cicero, šokiai jvyks antradie- 
nyj, gruodžio 25 d. Pradžia 7:30 
vai. vakaro. Įžanga kliubo nariams 
su draugais veltui.

Kviečia visus KOMITETAS.

Brighton Park. — Ateities Žied. 
V. Draugijėlė rengia koncertą su 
eglele trečiadienį, gruodžio 26 
dieną, 8 vai. vak., McKinley Park 
svetainėje. Yra užkviestas Bridge- 
porto Jaunuolių Orkestras. Įžanga 
nemokama. —KOMITETAS

Lietuvių švietimo Draugijos pra
kalbos įvyks gruodžio 23 <J., 7:30 
vai. vakaro, Rąymond Chapely, 
816 W. 31 St. Įžanga dykai.

—KOMITETAS.

Ryto J. Kudirkos 
koncertas

I" ----- r
Rytoj, 3 vai. po pietų L Stude- 

baker teatre, 418 So? Michigan 
Avė., dainuos Lietuvos Operos 
ąrtistas ir buvęs chicagietis, p. 
Justas Kudirka.

Visi Chicagos dailės mylėtojai 
privalo eiti pasiklausytti to

Cicero. — Sekmadienį, gruodžio 23 
d., 1 vai. po pietų įvyksta dviejų 
kliubų svarbus susirinkimas, būtent, 
C. L. P. Kliubas ir V. Ž. Kliubas su
sivienija ir rinks 1924 metams nau
ją valdybą.

Abiejų kliubų nariai dalyvaukite 
susirinkime, nes rinkimas .valdybos 
yra bendras visą reikalas.

— C. L. P. Ėliiibo koresp.
’ —-------- -

Jaunosios Birutės pamokos lie
tuvių .kalbos ir rašybos įvyks šeš- 
tadįenyj, gruodžio 22 dieną Maffc- 
VVhite suuare (Knygyno kambary). 
Pradžia lygiai 2 vai. po pietų. .

Valdyba.

Bridgeportas. — Susivienijimo 
Lietuvių Draugijų ant Bridgeporto 
priešmetinis ąųstrinkimas įvyks 
gruodžio 31 d., 8 vai. vakare, Mil
dos skiepe, 3140 So. Halsted St. 
Visi delegatai malonėkite dalyvau
ti susirinkime. Taipgi nepamirški
te, kad susirinkimas yra perkeltas 
į paskutinį pirmadienį.

A. J. Lazauskas, rašt.

Garsinkites Naujienose

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo brolių Juozapo ir 

Kazimiero Grigaravičių Paeina iš 
Girkalnės vals>. Jtiodkieinių kaimo, 
Raseinių apsk. Gyvento Pittsburgh 
Pa. prieš karą. Bukite malonus at
sišaukti.

Viktoras Grigaravičia, 
lU-th St. Box 144, 
Bluc Island, III.

t ■ ...; u 1 .. uv ..■;™=S3

REIKIA DARBININKĮJ
__________ VYRŲ__________

REIKALINGI AGENTAI 
Visuose miestuose

Užrąšinėti ĮaikraŠtį “Piršlys”. 
'Piršlį lengvai galima užrašyti su 
mažu pasistengimu. Platesnių infor 
macijų kreipkitės laišku ar ypatiš
kai subatomis nuo 1 vai. ik< 4 vai. 
po pietų.

105 W. Moriroe St. 
Rooin 412, 
Wte> . .

ISRENOAVOJIMUI
RENDAI flatas 5 ruimų, šva- , 

ri vieta ir gana patogi, dėl gy
venimo. Raudos į menesį $28.00.

Kreipkitės:
ANTANAS ČIURAS 
3258 So. Halsted St.

. -'f— ■’  ..................... .. ........... . -

ANT rendos 6 kambariai, 2 
ūbos, visi kambariai šviesus — 

saule Įeina. Garu apšildomi; vi
si kambariai dideli. Randasi

6612 S. lįaęramento Avė.
Tel. Republic 1177

SIŪLYMAI KAMBARIU
• ___ ___ ___ _ ___ ____ 4*

LIETUŠKAS KOTELIS ge
riausia vieta dėl darbininkų ap
sigyventi, vyrams arba mote
rims ; su valgiu arba be valgio 
$8.00 į sąvaitę su valgiu. Pcter 
Gadefko, 1006 So. Halsted St.

KAMBARYS rendai dėl vyrų 
su visais patogumais įrengtas. 
Kreipkitės greitai:

3031 So. Union Avenue
Tel. Yards 7034

REIKALINGAS bekeris pirma- 
rankis kuris moka kepti baltą ir 
juodą duoną. Qcros darbo sąlygos 
ir gera mokestis.

Kreipkitės
3210 So. Halsted Str. No. 58

PAJIEŠKAU Piekpriaus pirma- 
rankio ar antrarankio, nėra skirtu
mo, darbas ant visados ir gera už
mokestis. Mokantis darbą atsišau
kite tuojaus nes man yra reikalin
ga darbininkas

Frank BalČevicz,
322 North Sheridan Road, 

Kenosha, Wis.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
GARANTUOTI plumbingo ir ap

šildymo jrenghnai. Olsclio kaina 
visiems. Reikalaukit kataliogo. B. 
Karol and Sons Co., 800-806 So.

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440
. į . -1'1"11 * 11 |MI !"!1—**

ISRENOAVOJIMUI
GERA PROGA dėl dentisto kal

bančio lenkiškai; ofisas ant ren- 
dos, su įtaisymais, nuo naujų me
tų. Biznis išdirbtas per žydų den- 
tistą.

Savininkas W. Bučinskas 
11'853 South Michigan Avė., 

Kensington, 111.
Tel. Pulhnan 4337

KAMBARYS ant rendos • su 
visais patogumais. .Atskirai 
įėjimas. Norėdami " dasižinot, 
telefonuokitu •’ ‘

Bouievard 8^62
1’9 > • 'i 4 -7

^RUIMAS randai dėl dviejų 
vyrų arba prie kito ruimas ge
ras dėl gyvenimo. Kreipkitės.

910 W. 82 Place, ?2 jubos
.....................................  ' ■ ............................ ' 

č J i '..... '
REDAI švtmiš ruimas vie

nam ar dviem vyrant. Patogi 
vietą.idel gyvenimo. Kreipkitės 

819 W. 34 Place

KAMBARIS ant rendos dėl dvie
jų vaikinų arbti vedusios poros. Ga
ru apšildomas telefonas ir maudy
nė. Galima ir pianą vartoti. 3 blo
kai nuo Garfield parko, arti eleva- 
torio ir 3 karų linijų.

Telefonas Van Buren 4073

.. . - PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir 

grosernė. Biznis ir vieta atsa
kanti. JieškanČiam gero biznio 
patartina pamatyti. Kreipkitės į 
“Naujienas” laišku 1739 S. Hal
sted St. Box 398.

PARDAVIMUI cigarų cigare- 
tų, delikatesen ice cream ir ki
tokių reikalingų dalykų. Savi
ninkas turi persikelt sąvo na
mam Atsišaukite:

1734 Šo. Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, su namu, kaina $17,- 
000. Atsišaukite

Z. DUBŠKY, 
5858 So. Robey St.

PARDAVIMUI delikatesen Storas 
lysas ant 4 metų. Biznis išdirbtas 
gerai. 5 kambarių, gyvenimas, iš 
užpakalio. Renda $20 į mėnesį. 
Parduosiu, už $350. Priežastis svar-

4753 South Honorc Str.
Busiu namie nuo 4 po pietų iki 8 

valandų vakare, ir nedėlioj nuo 1 
iki 7 valandų vakare.

.----- ■ --- - - - V.'? .irr-- - - . . - _ I

TURIU parduoti savo gražią 
$275 vertės Victrolą. Vartota 
tik 3 mėnesius. Yra daug re
kordų, deimantinė adata. Kaina 
$65.00. Tel. Armitage 1981, 2502

W. Division St. 2 flatas.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir vi
sokių smulkiu daiktų, taipgi cigarų 
ir kendžių; viskas peram stovyje 
Biznis gerai eina; išdirbtas per 
daug metų; lysas ilgam laikui. Ren
dos $30 į mėnesį. Parduosiu pigiai.

1308 So. 49 Avė, Cicero, III 
_________________.« . ■ ----------

PARDAVIMUI grosernė ir 
visokių smulkmenų. Biznis ser 
nas ir gera vieta, išdirbta. Par
davimo priežastis, liga. Kreipkis 

3642 Parnell Avė.

PARDAVIMUI bekernė, geroje vie
toje, dėl lenko ar lietuvio duonkepio. 
Vieta dabar uždaryta ir galima ja 
nupirkti pigiai. Lysas ilgam laikui. 
Savininkas mirė.

CHAS. DOMKE,
i y 7241 So. Halsted St., 

Tel. Vincennes 2563 >

PARDAVIMUI nesvaiginamų 
gėrimų parloras, labai geroje 
vietoje, turi būt parduotas prieš 
Naujus Metus.

1000 N. N. Chicago, St., 
Joliet, 111.



■ I -w M "m

8 NAUJIENOS, Chicago, III. 'šeštadienis, Gruod. 22, 1923

AUTOMOBILIAI AUTOMOBILIAI
BEVEIK NAUJI KARAI,

1923 Essex Coach, vartotas 3 ntfJhesiuB, kainavo $1400, parduosime už $775 
1923 Chalmers Sport, 1 mėnesio senumo, disk ratais, kainavo $1800, už $900
1922 Roamer Sport, dratiniais ratais, vėliausio įrengimo, specialiai $800
1923 Buick, 5 pasažierių, 2 mėnesių senumo, $200 visokių extra dalykų $800 
1922 Dodge Touring, važinėtas tik 1000 mylių, storadziui 1 metai,

$600 
$550 
$650

kaip naujas .............................. .........................................f..................
1923 Maxwell Touring, kaip naujas karas iš visokių atžvilgių..............
1922 Oakland Sedan, pertaisytas ir pemikeliuotas, išrodo gražiai ......

Virš minėti karai garantuojami 6 mėnesiams, visi kaip nauji.

GUARANTEE AUTO ETCHANGE
58 E. 22nd Street, •< Phone Calumet
Išmokėjimais ir mainais. • Atdara vakarais.

0641

BARGENAS DEL VARTOTŲ KARŲ VISI GARANTUOTI
1922 Hupmobile Coupe, nauji tajerai, maleva ir motoras kaip nauji .... $650
1922 Buick Touring, permalevotas, Cord tajerai ir daug extrų ..........
1922 Aubum Touring, turi žiemines užlaidas, 7-R Continental motoras
1922 Hupmobile Touring, turi $200 vertės extrų, speedometer, važi

nėtas 1500 mylių .......................... ............................. ........
1922 Oakland Sedan, maleva ir motoras kaip nauji...... ,........................
1922 Roamer Sport, klasiškiausias karas mieste, daug extrų ..............
1922 ” ...................... ~ *
1922
1922
1921
1921
1921
1921
1920
1921
1921
1920
1920
1920
1921
1921
!922
1920 Cadillac Phoeton, 4 pasažierių, sport, geras motoras

Mes turime dhug kitų, bet perdaug, kad čia suminėjus, visų išdirbinių 
ir modelių, vėliausių ir senų. Mes turime 100 karų išsirinkimui. Visi mu
sų karai yra garantuoti 3 mėnesiams, perbudavoti musų šapoje.

Ateikite ir pasimatykite su mumis ar jus pirksite, ar ne.

EISENBERG BROTHERS MOTOR SALES 00.,
NOT INC.

1819-25 South State Street. Calumet 3686 ir 5420.

$600
$600
$600 
$575 
$750 
$600 
$550 
$700 
$650
$500 
$550 
$675 
$275

Haynes Sport, biskį vartotas, Continental motoras '.............
Studebaker 4 pasažierių, Sport, disk ratai, žieminės užlaidos 
Dodge Sedan, pertaisytos ir penųalevotas kaip naujas.........
Hudson Touring, 7 pasažierių, pilnai prirengtas, cord tajerai 
Paige Sport, dratiniai ratai, sparnai, bamperiai ir kiti extra 
Kissel Sedan, nauii tajerai, maleva ir motoras kaip nauji ... 
Roamer Couįte, nikeliuoti kraštai, dratiniai ratai, klasiškas 
Franklin Touring, nauja maleva, geras motoras ir tajerai ... 
Oldsmobile Touring, 6 cilinderių, 5 pasažierių, gražus mažas karas $350 
Chevrolet, Touring, maleva ir motoras kaip nauji ....................
Chandler Sedan, 7 pas. dengtos sėdynės, motoras kaip naujas 
Oldsmobile Sport, 4 pasažierių, geri tajerai ir motoras ..............
Mercer Sport, 5 pasažierių, dratiniai ratai, klasiškas ir greitas 
Wescott Touring, Califomia viršus, Continental motoras........... '...
Hupmobile Touring, motoras ir maleva kaip nauji........................
Ford Touring, motoras, maleva ir tajerai kaip nauji.....................

$150 
$400 
$250 
$700 
$700 
$375 
$150 
$800

Prie State gatvės, 5 durys į pietas nuo 18 gatvės. 
Atdara vakarais iki 10.

PARDAVIMUI NAUJI IR GRAŽUS MOTORINIAI 
TROKAI SPECIALIAI APKAINUO- 

TI GREITAM PARDAVIMUI

NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME

DIDELĖ DOVANA tam, ku
ris pirks tą bučernę ir grosernę 
prieš Naujus Metus gaus $1000 
piginus negu yra verta; mainy
siu ant loto automobilio, kurie 
norite gauti bargen skubėkite:

2018 W. 21 Place.

3V& Tono Diamond T. Chassis su
Cab - . ....................     $200

2lz Tono Available su Cab ........  $400
1 Tono Sandow canopy viršus $250
2 Tonų Master new demonstrator

Chassis ...................   $1,000
Taipgi didelis bargenas ant perbu- 

davotų Masters, visokio didumo, su 
body arba be bodies. Turime kraus
tytis sausio 1 dieną. .Nebus atmes
tas

TIKRAI KALĖDŲ DOVANOS’

IŠSIMAINO
6-ių kambarių bungalow ant biz

niavo namo, nepaisant apielinkės, 
mainysiu ant loto, bučernės, 
ranto, automobilio arba ant 
biznio. - 
sios mados.

Musy Bargenai ant 
Bridgeporto

„ . kitokio i 3 FLATŲ.
Bungal°w ištaisymai vėliau- Gražus mūrinis namas, po 5 ka- 

—---- |mbarius flatas; tik ką neseną!
statytas. Labai -pigus už tuosIŠSIMAINO

4-ių flatų muro namas, South Si-. , . 
dėje, 2 po 4 ir po 7 kambarius, pinigus. 
extra lotAs, garadžius 3 mašinoms, Cash reikia įnešti .......
mainysiu ant bizniavo namo, nepai- hrft:na 
sant apielinkės, namas randasi su vė- lvaina ............. -......... .........
liausios mados įtaisymais. DAR KITAS

IŠSIMAINO BLATU
2 namai, vienas bizniavas, antras Į Namas SU .elektros šviesa 

private .namas, mainysiu ant loto, bu
černės, arba ant kitokio’ gero biznio. 
Namai randasi geriausiame padėji
me, geras nuošimtis ant jūsų pini
gą-

$5,°00
13,500

TAS NAMAS 
vertas visados apie $15,000.00, 
bet mes dabar jį parduosime už 
tiek ..............   $ll,5v0.

KODĖL TAIP PIGIAI?
TODĖL, KAD MUSŲ 

BARGENAS! 
PIRKITE KUR VISI PERKA 

PAS

S. L. FABIONAS 00*

ANT IŠMAINYMO AR PARDAVIMO

3 flatų po 4 kamb. ir 2 karų 
garadžius garu apšildomas. Metinė 
randa $2410, prekė $11,000; įnešt 
reikia $3,000. Randasi ant 72 St.

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

būdavot!.

AmeeeekshSC

t__  ______  _ ___ ir vi-
_ _, *■ ,. A. 1 1 • V**. • ' I sais kitais įrengimais. Kad ne-
nmoa avho ont LriFrYD’izv hi^nin I

pralošti šitą bargeną atsineškite 
depositą kartu. 

ŽIŪRĖK!!
Cash reikia tik........... $1,000.00
Kaina tiktai  ........  3,300.00

IŠSIMAINO
2-jų flatų namus po 4 ir 4 kam

barius, elektriko , šviesa, maudynės. 
Parduosiu už $6,500, arba mainysiu 
ant loto, bučemes arba automobilio.

IŠSIMAINO
6-ių flatų kampinis muro namas, 

ant geros farmos, arba ant nedide
lio summer resort.

IŠSIMAINO
3-jų flatų muro namas, South Si- 

dėje, namo ištaisymai pagal šią ga
dynę. Mainysiu ant nąmo Bridgepor- 
to apielinkėje.

IŠSIMAINO
Bizniavas namas, su biznium, mai

nys ant private namo nepaisant apie- 
linkės. Namas randasi Brighton Par
ke. \

PROGA FARMERIAMS
Išsimaino 4-ių, flatų bizniavas mu

ro namas, savininkas mainys ant far- 
mos, bite kokioj valstijoj, arba ant 
mažesnio namo. Namas gali būti ki
tam mieste.

TIKTAIS $13,500 .
Už kampinį muro namą, 2-jų 'fla

tų. Namo parankumai vėliausios 
dos. Savininkas priims mainais __
ką turite, mažesnį namą, lotą^ bučer
nę, arba garadžiaus bizųį, namas tu
ri būti parduotas arba išmainytas į 
trumpą laiką.

ma- 
kas

IŠSIMAINO
3-jų flatų muro namas, po 5 ir 6 

kambarius, namas randasi North Si- 
dėje. Namo ištaisymai pagal šią ga
dynę. Savininkas mainys ant biznia
vo namo, Brighton Parko apielinkė
je.

(hicago.Ol.

809 W. 35 Str.

MARQUETTE MANNOR

2 flatų 5 ir 6 rūmų ir dviejų ka
ru garadžius, šiltas vanduo ir' ga
ru apšildomas; rendos $110 į mė
nesį. Prekė $8,500, įmokėti r“"^ 
Randas ant Garfield Rlvd.

Storo Fixl(ires parsiduoda labai 
pigini; sykių ar atskirai.

$3000

Tel. Prospect 4345
PARDAVIMUI PRIE 

HELMHURST

Farma 90 akrų geros ir derlin
gos žemės prie gero kelio netoli 
nuo Chicagos miesto. Parsiduoda 
iš priežasties susiŽeidinio. Esame 
priversti parduoti labai pigiai.

Ant išmainymo 80 akrų 2 far
mos. Mainysiu ant namų Chica- 
goje. Viena farma yra Illinois, o 
kita Wisconsfcų Valstijoj. ,

Didelis 50 pėdų lotas tik už $100 
įmokėjus. kitus mėnesiniais išmo
kėjimais. Yra gasas, vanduo, suros 
ir šaligatviai. Taipgi yra gražus, 5 
kambarių bungalow, furnace šildo
mas, tik $500 įmokėjus ir po $37.50 
j mėnesj. Kaina $5,200 ir aukščiau. 
Del tolimesnių informacijų rašykite.
PAUL ALŪNAS, c/o P. PAUTH, 

29 So. Ija Šalie St.,
, Roonv 1032.

E.XTRA! Parsiduoda skelbs Ir 
registeris

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių daiktų krautuve. Geroj vietoj 
prie pat šv. Jurgio bažnyčios. Ren- 
da pigi, apsukriam žmogui gera 
vieta. Parduosiu pigiai iš priežas
ties mirties. Atdaras nuo 9 ryto iki 
6 vakare. Atsišaukite: 928 W. 33-rd 
St. Residence Tel. Fairfax 2619

Grocery tel. Blvd. 7656

teisingas pasiūlymas.
MASTER TRUCK, 

USED TRUCK SHOW R00M< ■
2635 So. Wabash Avė., 

Victory 7800.

IŠSIMAINO LOTAS
Ant automobilio. Lotas randasi ge

roje apielinkėje, West Pullman, ne
toli Michigan Avė., lotas vertas $3,- 
OOO.OO., Parduosiu -už $1,900, arba 
priimsiu .mainais nedidelį groserį, 
kaipo pirmą (mokėjimą, kas pirmes-

PARDAVIMUI koncertina. Visai 
mažai vartota; taip gera kai nauja. 
Nupirk.sit labai pigiai, nes man 
(langiau nereikalinga. Kreipkitės.

, Wm. Paviešis
2938 So. Union Avė.

1 lubos užpakalis

DIDELIS BARGENAS
Naujas automobilius 1923, Oakland 

Six, Sadan, 5 pasažierių, parduosiu 
labai pigiai. .Atsišaukite .

1645 Wabansia Avė., 
Brun$wick 2545

uis tas laimės.

LIKĘS BARGENAS ANT 
ARCHER AVENUE

Proga suprantančiams biznieriams, 
parsiduoda fotai ant Archer Avenue, 
kampas Francisco Avė., didžiausioj 
ateities vietoj, kur dabar namai sta
tosi nuo $50,000 iki $.100,000 geriau
sioj biznio vietoj, kur visi biznieriai 
daro gerus pinigus, tai katrie dar ne 
atradote sau laimės, tai nepraleiski
te progos, kur jums atneš didelius 
pinigus.

Virš minėtais bargenais ir reika
lais kreipkitės pas:

ANT 18 GATVĖS .
Grosernia su bučernia parsiduo
da labai pigiai. Senas biznis, iš
dirbtas per eilę nibtų. žema ren- 
da visi reikalingi parankumai 
prie viet°s. Pardavimo priežas
tis gana svarbi 
Kaina vos tik

6109-11-13 So. Albany Avė
6239 So. Sacramento Avė.

$2,300.00

GARADŽIUS.
40 karų, perpildytas gerais bur- 
dingieriais. Biznis išdirbtas per 
paskutinius 10 metų; patogi vie
ta įrengta repair šapos. Kaina 
už viską kaip stovi .„.$23,000.00

DAR ritas:
55 karų didžią garadžius, įva
žiuojama išj. dviejų gatvių. Tai 
vienatinis toj apielinkėj, per 3 
mylias aplink. Visos vietos už
pildytos karais: dauginus karų 
negu Vielos, ęeięas mekanikas 
gali auksą mainas turėti. Par
duodam dėl ligo^ savininko.
Raina su viskuo.......$35,u00.00

PRIE VIENUOLYNO 
MARQUETTE MANOR ... 

Mes turime gerą skaitlių namų 
po 2 flatų po 3 p° 4 ir po 6. Ga
lima pirkti gana pigiai. Namai 
ką kiekvienas £ino, yra geriausi 
toj apielinkėj ir už musų nusta- 

■ kiturtytas kainas, gargia! kur
tam lygiui įdėtum rfisti.

VERTCTJJ matyti
BRIGHTON I’ĄRKO

2FLATŲ
Naujas namas., su Saules * sekly
čiomis — parlors, po 6 kamba
rius flatas. Apatinis flatas su 
štymu šildomas. Didelis base- 
mentas, puikios A skalbyklos — 
—Laundry
Reikia Cash tik....... $3,500.00

Nauji, ką tik užbaigti mūriniai 
namai. Daugelis žmonių j'ieško na
mo, bet negali surasti sau patin
kamo. čion yra gražiausia Vieta ir 
puikiausi namai visam Marųuette 
Manor. Maža kaina* lengvos išly
gos. Pipigai»aprupinanii be komiši- 
no. . r f
M. J. Kiras R. E. Improvemėnt Co.

3335 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6894

BRIGHTON PARK.
2 aukštų naujas muro namas 4 ir 

I kambarių, elektra, vanos, beis- 
mentas, aukštas stogąs, vėliausios 
mados įtaisymai. Kaina $8,500. 
Klausk C. Zekas.

Ant išmainymo namas nnt far
mos Illinois valstijoje. Kas tupite 
panašia farma nuo 20 iki 200 
rų kreipkitės prie musų

NORTHSIDIEČIAMS

ak-

biz-.
ap-

2 pagyvenimų 4 ir 5 kamb. 
niavas kampinis namas; garu 
Šildomas. Randasi ant kampo 1 
blokas nuo MilyVaukee Avc. tai tik 
viena tokia proga dėl northsidie- 
Čin. Prekei $7,900, ' įnešt; reikia 
$2200.
FIRST NATIONAL REALTY 

3306 So. Halsted St.
Phone Rlvd. 3206

Parduodu, Mainau ir Perku
Namus, lotus, buČemes, grosemes, 

automobilius, farmas ir kitus biznius. 
Pirkėjams skolinu pinigus ant mor- 
gičių (Notary Public). Patarnauju 
ir užgarantuoju perkantiems namus, 
žemę, biznius. Egzaminuoju ap- 
straktus, visokios rųšies dokumentus. 
Pas mane teisingas, greitas ir priei
namas patarnavimas. Kreipkitės 
ypatiškai; laišku, arba telefonuokit

CO.

REAL ESTĄTE,
2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 

arti Westem Avė., Chicago, III.
Prospect 8678.

PARSIDUODA lęe Cream parlcjr 
vėliausios mados įrengimai ir ra
kandai. Soda founton balto mar
muro. Soda karbonotos, platito 
Ciklo keisas, regis'eris artistiškas 
va'kasas su šaldhihnu, tabako pui
kus valkeisas, veidrodžiai, 5 sta- 
•ai inarmoro, pal mis medis elek
triko.' mašina ir kiti įrengimai su 
šlaku. Pardavim > priežastį patir
site ant vietos. Atsišaukit 2906 
l nion Avė. Tel Vjc'>rv 7121

PARDAVIMUI karas Case, 1922 
Californiš viršų, yra extra taj'e- 
rai, bamperiai ir kiti extras, ge
riausiame padėjime, savininkas tu
ri parduoti šiandie, nes apleidžia 
miestą. Atsišaukite netlėlioj.

3529 So. Halsted St.
Tel. Boulevatd 4759

TRANKG.l.UCAS TAI tikras bargenas, paskubėkit 
kol kitas nenuperka.

4116 Archer Avė., 
Phone I^afayette 5107.

RAKANDAI

RAKANDAI
GRAŽUS dvigubų springsų forio- 

grafas, groja visus rękordus, su re
kordais ir deimantine adata. Taip
gi vėliausios mados parloro setas, 
valgomo kambario * setas, miegamo 
kambario setas, karpetai, liampa, pa
veikslai. Parduosiu sykiu ar dalimis, 
jūsų pačių kaina. Nepraleiskite to 
didelio bargeno. Viskas kaip nau
ja.

1926 So. Kedzie Avė.,
1 augštas

PARSIDUODA forničiai (ra
kandai) ir jeigu norėtų, tai galė
tų gauti ir tuos kambarius, tre
čios lubos, iš fronto. Galima ma
tyti nuo 6 iki 9 vakare.

912 West 19 Str.

PARDAVIMUI lotas prie 
Western Avė. ir 70 St. Geriau
sioj vietoj, Britigans subdiVi
sion. Parduosiu pigiau kaip pir
kau. Man kainuoja $900, par
duosiu už $750. 2502 W. 69 St.

Tel. Republic 5705

NAMAI-2EME

RAKANDAI ant pardavimo: 
1 lova, šildomas ir virimui pe
čius, gramofonas su deimantine 
adata, vargonai; parduosiu pi
giai. 10929 So. State St.

$500 CASH ir priimsiu automobilių 
ar lotą ar grosernę į mainus, namas 
randasi ant Bridgeporto, randos į 
mėnesį neša $67, o į metus $804.00, 
spųlkon mokama $38 į mėnesį, dar 
kišenėn atlieka $29. Atsišaukit 
greitai. Savininkas gyvena 1957 
Canalport Avė. ant 2 floro, front.

RAKANDAI.
Pardavimui dėl 3 kambarių 

rakandai, lysas dėl 2 metų, kam
pinis flatas, karštu vandeniu šil
domas, visi kambariai šviesus. 
Gera proga jaunai vedusiai po
rai arba daktaro ofisui. Dabat- 
tinis savininkas išvažiuoja į 
lifomiją. Atsišaukite.

J. N. ZEWERT & CO., 
4377 Archer Avė.

PARDAVIMUI 4 flatų muro 
namas arba 80 akrų farma, gra
žioj vietoj, su gražia žuvinga 
upe ir gražus sodnas, » apie 80 
vaisinių medžių. Priežastis — 
moteries liga. Busiu du mėnesiu 
po num. 5926 S. Elizabeth St., 
Chicago* III. Klauskit J. Kairis.

I NEPIRKITE šį U NAMŲ!
Pakol nepamatysite jų. Namai ne

paprastai pigus, pamatę stebėsitės 
jų pigumu.

! PARDAVIMUI Brighton Parke 
puikus 2 augštų muro namas; 2 fin
tai po 6 didelius kambarius; pir
mas flatas karštu vandeniu šildo
mas; namas statytas šją vasarą pa
gal naujos mados; reikia įmokėti 
$6,000; kaina greitam pardavimui 
$14,000; vertas $15,000.

PARDAVIMUI naujas 2 augštų 
muro namas 2 flatai po 4 didelius 
kambarius; su beisnientu ir ant- 
stoge; namas randasi Brighton Par
ko lietuvių apielinkėje; reikia įmo
kėti $5,000 ar daugiau; kaina $9,- 
500.

Turiu pigių namų Brighton Par
ke, 18-tos, Bridgeporto, Vienuolyno 
apielinkėse ir kitose Chicagos daly
se. šitie namai yra pigus, kadangi 
tiiri būt parduoti į trumpą laiką, j 

Atsilankykite dietia ar vakarais 
pas: f’
BRIGHTON REALTY COMPANY. 

J. Yushkewitz, vedėjas
4034 Archer Av., prie California Av.

2 FLATŲ
Naujas mūrinis namas 
kambarius flatas su ąžuoliniais 
trimingais. Vjįnas blokas nuo 
strytkarių linijos.

PIGIAUSIAS VISOJ 
CHięAGOJ.

Cąsh reikia tik ............$4,000
ŽIŪRĖK! H
ŽIŪRĖK!!! kaina tik 9,500 

E X T R A!!!
KAS NORITE UŽSIDIRBTI 

PINIGŲ, PIRKITE
Šitą 2 flatų namąz po 6 kamba
rius flatas. 2 karų garadžius. 
Rendos neša ................... $76.00
Cash reikia tik . .........  2,000.00
Kaina....... ...... 6,000.00

PASLAPTIS: Pavasary mei 
parduosime tą namą uz $8,00). 
00. Pirk jeigu nori pelnyt 
:.oo.oo.

po 6

$2.

Ca-

GERIAUSIAS KALĖDOMS 
BARGENAS '

6 kambarių cottage ir garad
žius, visi įrengimai. Savininkui 
reikia pinigų, atiduos už $2,700. 
Veikite greitai. $1,500 įmokėti, 
UŽ

RA KANDAI
Parsiduoda labai pigiai 4 

barių rakandai. Viskas kartu 
pavieniai, kas pirks viską 
galės ir kambarius laikyti.

920 W. 19-th St 
Beipinentas ii užpakalio

kam- 
arba 

kartu

PARSIDUODA medinis 2 pagyv. 
namas, garadžius 2 karams, didelė 
daržinė 2 lotai, karvė ir 5 žąsys, 50 
vištų. Kaina $5,500. Saidokai, suros 
it elektra. Savininką galima rasti 
namie vakarais ir šventomis dieno
mis. West Pullman

12417 So. Carpenter Str.

BARGENAS. Parsiduoda du 
bizniu it didelis gyvenimui fla
tas, kampinis namas po n-um.Įrinis namas, 6 šeimynoms, $84 
3935 So. Kedzie Avė. Phone rendos. Parduosiu už $6800. At- 
Lafayette Q368. arba mainysiu sišaukite į blekinių dirbtuvę.

1625 So» Jefferson St « 1

kitus morgičius.
J. N. ZEWERT & CO 

4877 Archer Avė.

TĄ NAMĄ 
KAS REGĖS, 

TAS LAIMĖS • 
$$$$$$$$$$ 

KUR? ,9 
BRIGHTON PARKE!

SKAITYK: tik ką užbaigtas stą 
tyti 2 flatų moderniškas na
mas, po 5 kambarius* flatas. Au
kštas basementas su 2 skalbiny- 
čiomis. Sun parloras, visi geri 
parankumai priklausanti prie 
moderniško namo yra įrengti. 
Basemente dar‘galima padaryti 
3 flatus.

S. L FABIONAS 60.

lAnt mažesnio namo*

PARDAVIMUI 3 augštų mu
3S-

809 Wešt 35-th Str,

. ---------- PARDAVIMUI Tik 40 minutų va-
2 aukštų muro namas sun par- žiuot dirbtuvėn, o laukuose gyvenk, 

lor 5 ir 5 kambarių, elektra, vanos, ir laikyk gyvulių, štai 5 ruimų na- 
ąžuolinis trimingas, vėliausios ma- mas, baismentas barnė, .garadžius, 
dos įtaisymai; platus lotas 30 pėdų, šandės ir viskas nauja muro, su 
Prekė $11,500. Klausk C. Zekas. medžiais daug materijolo plytų ki 

.3 aukštų muro namas, 2 po 8 tam namui, 8 lotai 30x133 kiekvie- 
kambarius, 1, 7 kambariai, po 8 nąs; vieta prie Kazimierinių kapi- 
apšildomas, vėliausios mados įtai- |niU- Cash $3,;>00 imsiu lotus ar 
symai; puikus belsmentas, renda namą mainais, Esu vienas pasisku- 
$225 i mėnesį. Prekė $15500. Kląu-1 dinkite. Agentų nereikia; taipgi 
't. c 1 Kalėdoms paaukoja dvi drukuoja-

" ’ _____ • mas mašinas (Portex) baksas ir nau
2 aukštų mūrinis biznio namas; Na mflšina $25, kita $12.

Krautuvė ir 7 kambarių flatas;1 c r?* r Avpkarštas vanduo ir garu apšildo- LTVeJ^od' III 
mąs. 2 lotai ant kampo ir biznia- ________________ ___J_______ ‘ ■
va vieta prie .karų linijos. Prekė “ “TTT.
$13500. Klausk C. Zekas NEPRALEISKITE ŠITOS PROGOS!____ _ .. PARDAVIMUI beveik naujos 2

2 aukštų mūrinis namas sun I aukštu muro n onas; 2 fjetai po 6 
parlor, 5 ir 5 kambariai, vėliausios I didelius kambarius; kieto nieckro 
mados įtaisymai, ąžuolinis trimin-pslriniuotas: karstų vandeniu šildo- 
gas. aukštas Jbe'ismentas. L — 
$10500. Klausk C. Zekas.
United I^md and' Investment Co.

4454 S. Wesicrn Avė., 
kampai. 45 8|t

NAUDOKITĖS TUOJAUS 
DIDELE PROGA.

ŠITA

mūrinis 
pagyve-

Ant Bridgeporto: 2 lubų 
namas, akmeno frontas, 2 
nimai po 6 ir 7 kambarius, maudy
nės, cementuotas skiepas, IL.1.— 
$7500, įmokėti reikia tiktai $2500.

Chas. J. Bagdžiunas & Co. 
736 West 35th Street 
Tel. Boulevard 0012

Kaina

BRIGHTON PARK

]>rekė su 2 boileriais; nešA gerą nuo
šimtį; randasi tirštai apgyvento 
lietuviu kolonijoj; morfiichis yra $5,500; parduosiu už $11,500; savi
ninkas gyvena ant pirmo floro; 
atsišaukite greitai ir pamatykite 
savininką sekančiu antrašu:

3423 So, Leavitt St., prie 35-tos

PARDAVIMUI 6 kamb. apar
tamentas, sun parloras, 5 kamb. 
4 karų garad., vienas blokas nuo 
VVashington Parko, reikia $10,- 
OOO pinigais. Ne brokeris. 
CIemans Mack 6030 Vernon Avė

Phone Hytie Park 5113
J Ą. .. . .... ■-  -------- ' 1

FARMERIAI, TIKRAS PIGUMAS 
Išmainysim kampinį namą 8 flatai, 
po 4 kambarius ir Storas, aržuolo 
ištaisymai, elektriką, maudynės, ce
mentuotas beizmantas. Rendos $435 
ant mėnesio. Išmainysim ant. geios

JASUDES IR ABRAMAVIČE 
ųKJąJVUU 2015 So. Robey St.

12 flatų mūrinis, 6-7 kambarių, vis
kas modemiška, atneša $10,080 ren
dos, gyventojai patys apvalo savo 
kambarius, pinigų reikia tik $20,000. farmoS. 
Didelis (--------------
bargenas .......... '

2 augštu mūrinis, 1-6 ir 1-5 kam- Į
barių flatai, aržuolo trimingai, vis- PARSIDUODA 2 flatai UŽ 
kas modemiška, garadžius, 2 atskiri _ .
furnaces, atneša $100 i mėnesi ren- I $12,800. Tik ką pastatytas SU 
dos. Extra $12000 sun parlor po 5 kambarius. Ga-
bargenas ................. I u gildomas, pašaukit Wm. Gri-

2 augštų medinis namas, 1-6 ir 1-5 f.:pnaq Boulevard 5066.
kambarių flatai, viskas modemiška, I e » »
reikia tik $2000. C7850
Spęcialis bargenas

Mes suteikiame paskolas musų pir
kėjams. Musų ofisas atdaras nedė- 
lioj nuo 10 ryto iki 4 vai. po pietų.

PARDAVIMUI

MOKYKLOS
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo

Klesos Dienomis1 ir Vakarais 
Specialės vakarines klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

sau dreses.
Mes suteikiame vietas dykai ir iš
duodame diplomus užbaigusioms.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE, 

s 2407 W. Madison St.
Phone Seeley 1643 

Sara Patek, Principal

Jau tūkstančiai vyrų — 
/ pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

Praktiškos lekcijos ant geriau
sių karų; žemos kainos ir garan
tuoti rezultatai. Kreipkitės šian
die j

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

3238 So. Halsted St.
Užpakaly malt and Hops Storo.

, Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais

>■....... ................ .. —......................... .. .......................

flatų 
4—4 kambarių, 
pirmai augštas

didelės vertės, 2 
najnas, 

epas,
dvigubi , miegamieji 

yra vana, sinkos, tale

. Naujas 
mūrinis nar 
7^ pėdų skh 
apšildomas, 

kambariai, y*« 
grindys ir vestibule, vaisiams vie- 

____ ____ _____________________ ta skiepe ir landrė. Namas 24x40, 
r’ir t? t atjota q twvp<4TM’1<’NTA I lotas 33 pėdų. Kaina $10,300. «)136 GERIAUSIAS INVES PMLN1 I j, Washtenaw Avė. Raktai randa- 

Del pardavimo nauji 2 flatų namai po 1^. ‘„nLo w m
6 kambarius, su štymu arba vandeniu ISl 20 * 
šildoma prie Marauette Manor arti 63 
gatvės ir arti bulvaro. Del tolesnių 
informacijų, kreipkitės ypatiškai arba 
telefonuokite j James Kral, 2444 W. 
67th St. Tel. Prospect 1364.

KOZLOWSKI BROTHERS
2525 W. 47th St.

ŽVILGTERKIT į šį pirkimą 
kartą atsitikusį bargeną: mūras 

. 12 po 6 ruimus, basment elektra,
PARDAVIMUI 2 — 50x125 vanos> kietmedžio trimingai ir 

lotai, prie Kedzie Avė., tarpe 59 garage 2 karam prie 55 Garfield 
ir 63 St. Tai yra biznio lotai J Blvd. ir Sherman Park. Randos 
kurie .kyla vertėje, štai yra di- $100 per mėn. Gali pirkti su $3,- 

500. Kaina $8,500. A. Shlurpa, delž ateit s dėl jūsų, bizmenm, gtr
jei jus j ieškote geros vietos. __________________________ _
Tie lotai pasidaugins savo ver- Fanna 44 akrų iabaį geros že- 
tėje kelis sykius labai greitai, mės, prie miesto ir gerų kelių iš 
Aš taipgi turiu puikų 6 kamba-1 priežasties išvažiavimo į Lietu- 
rių bungalow, karštu vandeniu Į Parduosiu už pusę prekės,
šildomą. Atsišaukite, John A. I ... ^.as R“«vicz’
L ± x t . 708 W. 21 Place Chicago, III.Juhen, namų statytojas. * 

6100 So. Whįpple St.

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

trumpas kursas, dienomis ar vaka
rais, prirengs jus prie gefo darbo. 
Ateikite ar rašykite dėl katalogo, 
kuriame nurodoma, kaip uždirbti ir 
mokintis, kaip padaryti daugiau pi
nigų.

THE MOLER COLLEGE
105 So. Wells St., Chicago. III.

i

KAS KO NORI!

PARDAVIMUI medinis na-1 Pirkti, parduoti, mainyti 
mas su 5 kamb. 1 stoge. Namas P?,* 
gražioj vietoj, netoli Western|nes, grosernes, automobilius, Tqtm 
bu-lv., parduosiu pigiai tik $2800, moinau 41111 nam^ 
. , . ,. . ; , , . I Kreipkitės pas:kas bus pirmutinis tas bus ląi- K
mingesnis. 2322 W. 51st St. I 943 

Tel.

namus 
ant farinų, bučernių, lotų, groser- 
nių, automobotių ir. farmas, bučer-

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typevvriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos, Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

C. Valaitis 
W. 33rd PI.
Yards 1571

PARSIDUODA Brighton Pk. Į kalėdų DOVANA 
mūrinis 2 fletų 6 ir 6 kamb. na-1 2 pagyvenimų po 6 kambariu • 
mas. Elektra, maudynės, garad- pu visais įtaisymais, garadžius dėl

I rfTzioiti niiTAm/mi Im • Inmnu 4 iLr
žius 1 mašinai Savininkui reika
linga pinigai J. Golkus, 

3213 So, Wallace Str*

dviejų automobilių; klaina tik 
$5,900. Mainysiu ant didesnio na
mo, loto arba bet kokio biznio.

Q P. SUROMSKIS, 
3352 So, Halsted St»» Chicago

Levesklo Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyooo

Mokina Liėtuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago.
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Heinrich Heine

Iš Kelionės į Harcą
Iš Vokiečių kalbos vertė

Balys Sruoga

[Heinrich Heine (1797-1856)-—vienas didžiau
siųjų vokiečių poetas, tačiau kurio vokiečiai vi
sų labiausia... nekenčia. Heine gyveno tuo metu, 
kai romantizmas su savo pompastika buvo paver
gęs visus sluoksnius, o Heine pradėjo-aršiausių 
kovų priš romantizmą ir jo ideologiją, kurią mir
tinai sužeidė. Patsai būdamas žydų kilmės, ne
galėjo pakelti vokiečių stiliaus sunkumo ir pom
pastiškai, žiauriausia visa tai išjuokė, o savo ku
riniais jis pradėjo naują erą vokiečių stilistikoj. 
Nepaprastas stiliaus lengvumas, jausmo grynu
mas, siužetų paprastumas, — siužetų išrutuloji- 
mas švelnumas, ir greta to — skaistus posakių 
mitrumas—šit Heines stiliaus savybės ir jo* ga
lia. Vokiečiai ir šiandie negali jam atleisti, kad 
jis apie viską galėjo kalbėt juokdamos —• ir vo
kiečiais pasijuokti, jeigu šiandie dar jam negali 
atleisti, tai anais laikais ji ir iš Vokietijos buvo 
išviję — toks tuomet trukšmas buvo, čia musų 
paduodamieji musų bendradarbio Balio Sruogos 
versti Heines eilėraščiai yra paimti iš jo knygos 
“Kelionė j Harcą” Harz — ne taip toli nuo Ber
lyno esantieji kalnai, labai gražus labai turistų 
lankomi, šios eilės labai karakteringos Heinei. 
Kaip jis moka lengvai w graibi i apie viską kal
bėti! Pavyzdžiui, III eilės — tai visa nuodėmės 
istorija— bet kokiu prakilnumu tai dvelkia! Ti
kimės kad su Heines stiliumi nebus nenaudinga 
ir musų skaitytojams susipažinti.]

Akys, kaip dvi melsvos žvaigždės. 
Burna — šypsena žiedų.

Ir meilingos melsvos akys 
Žiuri didžios į mane, 
Prideda gudriai pirštukų 
Jij prie lupų skalbtume.

Ne, nemato mus motutė,
Nes ji verpia taip stkuboms.
Senas tėvas groja citra, 
('deda sentėvių gaidoms.

Juodi švarkai, šilko (kojos,
Balti, spindinti man kietai, 

svfhiŲs bu<*lcia;i
Ach, kad širdį jųw turetut!

Ir mažulė tyliai kuždąs 
Kužda, balsų slėpdama, 
Savo paslaptį, taip svarbią, 
Paslapčioms atverdama:

“Bet kai numirė mums Mumė — 
Nebegalim eit tenaii 
Siucengofan j Goslarą,
Nors norėtųsi labai.

“čia mes esam vienui vieni
Aukštumoj kabių šaltoj, 
žiema mus lytf. palaidoja 
Sniiego j tiaroje baltoj.

Kad turėkit širdį jauną, 
Širdyje gi .meilę karštų, — 
Ach, dėl jūsų meilės melo 
Mano širdi skausmas varsto! t

Aš einu Į kainus kopti,
Ilievobaimingas bakūžes,
Kur laisvai krūtinė kelias, 
Kur laisvieji vėjai ūžia.

Aš einu į kalnus kopti,
Tamsios pušys kur tešvokščia, 
Upes staugia, paukščiai čiulba, 
Debesys didingi šniokščia.

Likit sveikos skaisčios salės!
Skaistus ponai, skaisčios ponios! 
Aš einu į kalnus kopti, 
Pasijuokti jūsų kloniais!

II.

Kelkitės sapnai senieji!
Prasiverk anga širdies!
Giesmių laimė, gėlos raudos — 
Pa si 1 i ek it i š v ersm ės!

Noriu egles aš lankyti,
Kur verdenės ir skliautai,
Kur didingi briedžiai braido, 
čerška mylimi strazdai!

Aš į kalnus noriu kopti
Uolų amžinų taikoj,
Kur pilies palši griuvėsiai 
Kiokso rytmečio šviesoj.

Ten tyliai aš atsisėdu
Ir senus laikus miniu, 
Giminių senų garsybę 
Ir puikybę senų jų!

Žole nūn apžėlo vieta
Vyras kovės kur didus, 
Kur narSKiii.stius nugalėjęs 
Gavo pergales žiedus.

Šmėkšo samanos balkone
Damos buvusios gražios, 
Nugalėtojų kur didų 
Nugalėjo akys jos.

Nugalėtojų ir damų
Nugalėjo mm mirtis — 
Ach, tas raitelis su daigui 
Mus visus smėlin guldys!

III.
1.

Kalno skiauterėj bakūžė.
Ten gyvena kalnininks. 
žalios eglės ten siūbuoja, 
Spindi mėnesio kasnyks.

)

Bakūžėlėje—supuoklė. i 
Puikiai drožta ištiesų. 
Ka-s joj sėdi — tas laimingas, 
Gi laimingas — aš esu!

\

Suole sėdi mažulėlė, 
Kelių remiasi manų;

“O ir aš baikšti mergaitė, 
Ir, kaip vaikui, man baugu 
Kainoj dvasių piktabudžiių 
Klaidžiojant nakties metu.”

Išsigandus savo žodžių 
Tilsta mylimai staiga, 
Ir uždengia susigėdus 
Akutes) skaisčias ranka.

Ošia eglės lauke garsiau, t 
š teima dar garsiau verpstys.
Citra skamba mums tup, tarpu, 
Gieda senas ‘mums ŽSny^!

■ ■ •*•/*'><£>•>»
“Nebijok,! vaikuti anketas, 
Dvasių klaidžiojant piktų; 
Dienų nakt tave, vaikuti, 
Sergsti pulkas angelų!”

2.

Eglė pirštais žaliunėliais 
Beldžias padange žema; 
Mėnuo, šnipas geltonasai, 
šviečia šaldančia šviesa.

Tėvas, močia tyliai knarkia 
Gretimajam kambary,
O mes du, laimingi, tauškiam, 
NiepaMegę snudury.

“Kad dažnai tau melstis teko 
Intiiikėti man sunku:
Toks šypso j ims tavo lupų 
Kilo tik ne iš mtfJdų.

•
“šypsenos tavos šaltosios 
Man kiaiskartų taip baugu, 
Tik man baimę nuramina 
Spinduliai akių tavų.

“Abejoju, kad tikėtai 
Taip, kaip tikima kitų: 
Dievu Tėvu, Dievui Sunu 
Ir 'Dvasia Šventąja tu!” 

*

Ach, vaikuti, aš dar mažas, tDar prie motinos) šalies
Jatf tikėjau Dievu Tėvu, 
Kurs mus myli nuo širdies;

Kurs sukurė graižau žemę 
Ir gražiuosius žmones jos, 
Kur mėnuliui, žvaigždėms, saulei 
Kelių nuflėmė danguos.

Kai paaugau aš, vaikuti, 
Sumanesnis palikau', 
Tai tuomet ėmiau tikėti 
Viešpatavimu Sumaus;

Mylimu Sunutm, kurs geras 
Temokamo mus mylėt, 
Gatvo kum už tai, kaip esti, 
Kryžiaus kančias iškentėt.

O dabar, kas aš išaugau, 
Daug skaičiau ir keliavau, 
Tai dabar ėmiau tikėti 
Ir dvasia šventąją jau.

Ji padarė daug stebuklų — 
Ir dar dangel padarys!
Baudžiąvoa sugriovė jungų,
Sunaikino jote piM®.

Senų teisę atgaivino, 
Gydo mirtingas žaizdas; 
Visi žmonės lygiai gimę — 
Giminė gnaži viena !

Debesis piktus išvaiko
Ir regėjimus tamstius;
Meilę mums* pagimdo, džiaugsmų, 
Ir' dienon-vilioja muk

Riterių ginkluotų pulkų
Hm kosi šventa Dvasia
Dieviškų jos Valią/pildyt 
Ir viltim gyvent šviesia.

Tviska brangus’kalavijai, 
Vėliavos juorUOja jų. 
Ar norėtumei, vaikuti, 
Kad toks riteris jotų?

«• i*

Pabučiuok nišne, vaikuti,
Prisigląusk Šakes manos, 
Nes toksai esu patsai aš — 
Dvasios riteris šventos.

3. 1

, Tyliai slepiasi mėnulis
Palei langą už pušų, 
O mums lentai kambarėly 
šviečia! žiburiu gelsvu.
Bet niaiiosioti melsvos

SpinduMuoja šviesumoj,
Dega lupos, kaip radastos, 
Ir ji kalba šypsenoj:

Maži žmonės, gribštukėliai, / 
Vagia duonų inuhiis, dešras, 
Vakare padčįi Skrynioj •— 
Nieks jų rytą ten -neras.

Tie žimoneKai ir Smetonų
Mums nugraibo žėdnų nakt, 
Puodų atdarų paĮekų — 
Katei pienų baigia lakt.

4 * v 1 '• „ ■ L * ■ -
O katė
Nes ji skunko per naktis, 
Kur kaimuos gyveiwdvasios 
Po sugriuvusias pilis: .

Ten seniau stovėjo rūmai 
Džiaugsmo ir ■ šviesos pilni, 
Melsvus riteriai ir moters 
Siautė, šokio nešami.

Ir užkeikė kartų pilį
Viena ragana piktai — 
Ir vieni griuvėsiai Ūko, 
Kur te&iperia varnai..

Pasakojo Mumė sykį:
Jei pataikyt žodį tari 
Valandų JemiUngų naktį — 
Pasirodytų iškart

Vietoj merdinčių griuvėsių 
šviesus rūmai ir pilis, 
Linksmi riteriai ir moters, 
šokiais skambanti naktis.

Ir kas žodį tų atspėtų — 
Butų Viešpatis visų, 
Gaustų būgnai, ir litavrai 
Garbei jo jaunų dienų,

Pasakos vyniojas gausiai
Iš mergužėlės burnos,
Ir akutės spinduliuoja
Džiaugsmu Žvaigždės mėlynos.

Man rąnkas ji apvynioja 
AuksaŽiedinČiais plaukais, 
Meiliai pirštus pravardžiuoja, 
Pabučiuodama juokais.

*

Ir tylužiam kambarėly
Viskas gludi romume;
Stalas ir spinta tarytum
Jie jau matę yr manė.

K

Sienoj laikrodis švepliuoja,
Citra stygų užėsy Z - 
Pat savaimė ima skambint, — 
Ir aš sėdžiu, lyg sapny.
* k • • "'1- rf‘ f ' ‘

Valandų dabar lemtinga, .
. Lemtingoji čia vietai - 

Tai stebėtais tu vaikuti, 
Kad ištariau žodį, tįr

..u .iK‘A ’ ■ ■ ; ' ' ■ • ■ j'.,1 1'-i 'j - 'r- ./

Aš turiu to Miz *
' Pats vidunaktis klaikus, v

Ošia eglės ir upelis,
Senas kalnas kėl pabus; Įi > j

Citra .skardi iš to kalno, 
Skardi dainos pakeliu, 
Ir pasipilia, kaip jura, 
Tvanas kvepiančių gėlių.

Gėlės liaunos ir abuojos, 
Kaip saulėj anti kaitra, 
Raibos, margos, svaigulingos 
Ir sunkėjančios aistra.

Rožės, kaip laukinės liepsnos, 
Skečias geismo sukury, 
Ir lelijos krikštolinės 
Stiebias lauko vidury.

žvaigždės, didelės, kaip saulės, 
žiuri ilgesio žvilgsniais, 
Ir lelijų aukštą stiebą 
Lenkia savo spinduliais.

.1 -u ' ,

z ' i f z

Bet ir mes abu* vaikuti,
Jau pavirtome kitais: 
žiburiai ir aukso gijos 
Spindi mudviejų takais.

I

Tu esi, tu karalaitė, 
ši bakūžė—rūmai jos. 
šoka riteriai ir moters 
Svaiguliuose džiaugdamos.

Aš tačiau, aš paveldėjau ■ 
Pilį, žmones ir tave, 
Gaudžia būgnai ir litavrai 
Jauną garbinant mane!

IV
Piemenukas yr karalius, 
žalias kalnas-----sostas jo,
Ir auksinė jo karūna— 
Saulė, gulbių aukštumo.

Jam po kojų guli avys, 
Minkštos viešnios sutemos!
O veršiukai—kavalieriai 
Vaikšto didus, pusdamos.

' i

Jo vaidilom—tai ožiukai, 
Paukštės, karvės ganyklo
Su vamzdeliais, su varpeliais — 
Visas orkestras tvarko.

Gieda, skambą Jaip maloniai, 
Pšia, šnefrfe, kaip dimguc^, 
Eglės šakos, krioklio vandens,— 
Ir karalius—jau sapnuos.

O tuo tarpu tur valdyti 
Viens minįgteris—šuva, 
Jo burnoj antį lojimą 
Tekartoja gludumą. '

Ir karalius- miegu kužda— 
Taip sunku yra valdyt!
Ach, norėtau aš namolei 
Karalienės atlankyt!

Tarp jos rankų šilkosparnių 
Mano ilsisi galva, 
Ir meiliose jos akyse 
Viešpatystė—tai mana!

V
Jau rytuos dangus šviesėja, 
Saulė keliasi per laukų, 
Ir plačiai kalnų viršūnės 
Debesų marėse plauko.

4
^Batai butų man greitžengiai, 
Kad kaip vėjas, greitas bučia— 
Bėgčia^per kalnų viršūnes 
Int namus meilaus vaikučio.

Nuo lovelės, kur ji miega, 
Uždangą tyliai atskleisčia, 
Pabučiuočia jauną veidą 
Ir burnytės nęapleisčia.

Ir tyliai jai pakuždėčia
Į ausų lelijų skliautų: 
Tu sapnuoki musų meilę, 
Kad ji degti nepaliautų!

VI 7 ■ '

Aš karalaitė Ilzė, 
Ilzenšteine gyvenu, 
Eiva į mano pilį 
Parymausim kartu.

Tau galvų apipinsiu 
tinklais šviesių bangų, 
tu rūpesčius užmirši 
Užusuptas sapnų.

Aš Heinrichų karalių, 
Kurio nūn netekau.

Teilsisi numirę, 
Telinksminas gyvi! 
Jauna esu, graži aš 
Ir žydinti Širdy.

Mana širdis dainuoja, 
Dainuoja man pilis! 
Ir riteriai, mergelės— 
Čia siaučia per naktis!

Tik šlama šilko liemens, 
Tik žvanga pentinįu! • / 
Ir būgnai, ir latavrai, 
Ir rausvus švituriai!

I
Ateikš in mano glėbį,
Kaip Heinrichas kadais, 
Su būgnais, su litavrais, 
Su mylinčiais sapnais!

A. Snaigė.
♦ *♦

Tai trenkiau gitarą, — net jos šipuliai, 
Kurčiai suvaitojo, pabiro po kojų. — 
Kam virpančios stygos dejavę tyliai 
Kesinos išduoti, ką aš viens svajojau....
Tai trenkiau gitarą, net jos šipuliai 
Pabiro po kojų....

Nutilkite stygos, — skausme surikau, 
Ir skambių gitarą šipuliai užmainė, 
Bet paslapties savo sieloj n’išlaikiau, — 
Ji buvo išduota gitara veidmaine...

AnnaLel - Ly.
(Iš Edgaro Poe)

O, tai buvo*senai, o, tai buvo senai, . 
Pajūrių karalijos šaly:—

rj?en gyveno žieduose ir graži visados 
Ir vadinosi Annabel — Ly. A-

Ji mylėjo, kaip aš, mes mylėjoms kartu, 
Tokia meile gyventi gali.

Vienos meilės žvilgsniuos buvom tylus vaikai 
Pajūrių..karalijos šaly,

Mes mylėjom# karščiau, negu myhsrkiti, — 
Aš ir žavinti Annabei —. Ly,

Pažiūrėję į mus net dangaus anglelai 
Pavydėjo ir buvo įšalti.

Ir dėlto tai įvyko labai jau senai 
Pajūrių karalijos šaly, —

Debesiuoto dangaus putė vėjas šaltai
Ir jis putė į Annabel — Ly;

Giminių susirinko gausinga minia 
Ir nuo manęs ją nešė toli

Sakrofagan guldyt atskirai amžinai, 
Pajūrių karalijos šaly.

Serafimai dangui nesidžiaugia šventai, 
Kaip jie džiaugės, kai numirė ji.

Ir teito tai įvyko (kaip žino visi 
Pajūrių karalijos šaly),

Iš nakties debesų putė vėjai šaltai 
Ir nuskynė man Annabel — Ly.

Bet per meilę mylėjom stipriau ir pilniau 
Tuos, kurie žemėn linko žili, — 
Tuos, kurie ir už mus kilnesni, —

Ir nei Dievo sargai, nei tamsybių dvasia 
Negalėjo trukdyti- kely,

Negalėjo atskirti,mano sielos nuo jos, 
Mano dievinės Annabel — Ly.

Ir mėnulis ramus man vis neša sapnus 
Apie skaisčiąją Annabel — Ly;

Vos tik žvaigždė nušvis, tuoj matau aš akis 
Bęviliojančias Annabel — Ly;

Ir nakčių glūdumoj aš su ja, aš su ja, 
Mano tneile — žieduotine — amžių dalia —

Draug sti ja paguldytas toli, 
Sakrofage žadėtoj šaly.

(“Sekim Diena”] . Faustas Kirša.

Ant mano rankų leipdams, 
dalia kryties baltos, 
Sapnuosi tu gadynę 
Senovinės aistros.

Tave myluoti noriu, 
Kaip kitkart mylavau

Vargo poetą.

Skausmas
Užslėptų ašarų krūtinėj 
Kartybių gelmėj skandinau — 
Kodėl — ir pats dar nežinau, 
Ir buvo ji nepirmutinė....
Širdis laisva — arų sekėja, 
Ir veidas skausmo neišduos, 
Bet kas krutinę paliuosuos 
Kai sykį skausmas jon atėjo?....
Jaunos dienos skaidriam krištole 
Sužvilga mirtini nuodai — 
Ir hera pasaulio nebijai, — 
Sielos ramybė toli, toli.....

[“L. ž.”l
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Kas Yra “Vėlė”, Kva 
pas ir Gyvybė?

Al. Margeris, Med. Stud.

III

“Vėlė ir dvasia”, “dūšia ir 
siela“.

spiritus,“, žydai — 
vė-
i:

Dar atsimenate, man regis, 
kaip pereitame straipsny mes 
gražiai pasišnekėjome apie tai, 
kaip senovės žmonės, nesupras
dami®, ką reiškia kvapas, o jau 
ytin tas, kuris paskutinį sykį iš 
irtirštančio žmogaus krutinės 
išeina ir, žinomas daiktas, dau
giau ne be grįžta, tikėjo, jog 
kvapas yra “kažkas nemedžiagi
nis ir nemirtinas”. Net ir tam 
tikrų žodžių tokiam. “stebuklin
gam kvapui“ jie nepatingėjo iš
rasti. Graikai pavadino “psyche”, 
lotynai —
“nephesh“, o lietuviai — 
le“. •

Čia biskį apsistokime prie žo
džio “vėlė”. • Pažiūrėkime, kaip 
senas šitas musų (lietuvių) žo
dis yra, iš kur jis paeina, na, 
ir kokią prasmę turi. Manau, 
kad mums visiems verta šituos 
dalykėlius net ir visai gerai pa
žinti.

Kai žmogus kvėpuoja, tai juk 
jis pučia, tartum, vėją daryda
mas. Tokį vėją, išpustą iš jo 
krutinės, vadinkime čia kvapu, 
o pūtimą — kvėpavimu. Tai ge
rai. Vėl pasišnekėkime apie 
tuos senovės graikus ir loty
nus. Kaip jau gatavai žinome, 
tai graikai kvąpą, kvėpavimą, 
pūtimą “psyche“ payadino. Bet 
šiam reikalui ir daugiau žodžių 
jie turėjo, būtent, “pneuma”, 
“pneumatoą“, kas reiškia vėją, 
orą, gi “pnei” reiškia pusti, 
kvėpuoti. Ir lotynai žodžių nesi
gailėjo; taigi, kvapą, kvėpavi
mą, pūtimą jie pavadino netik 
vienu žodžiu “spiritus“, bet dar- 
tės ir “aninia”, kas reiškia kva
pą, pūtimą, vėją. O lietuviai, tai 
atrodo, kad giliausioj senovėj 
saviškį žodį “vėle“ vartojo ir, 
žinomas daiktas, juomi kvapą, 
kvėpavimą, arba pūtimą supra
to. Anot K. Būgos, tai “vėlė” 
yra kilus iš kamieno vė, turin
čio reikšmę pusti; nes su pana
šiomis priejungomis ir daugiau

sa tai pasidaro. Nugi ve, oras 
įeina per nosies skyles, paskui 
rėklę ir kvėpuojančią gerklę 
tiesiog į plaučius. Tiesa, galima 
kvėpuoH ir per burną, netik per 
nosį, bet tai yra sveikatai labai 
negera. Plaučiuose yra apie bi
lijonas (1,000,000,000) mažų 
maišiukų, o šitie maišiukai turi 
po kelis mažyčius įdubimus, čia 
sau liuesai tani tikrais takeliais 
vaikščioja kraujas. Kaip tik spė
ja oras į šituos krepšiukus ir 
įdubimus (pūsleles) dasigauti, 
tai kaip bematai raudonieji 
kraujo ratu liukai pasigauna la
bai mažas degio dalytes ir išne
šioja po visą kūną. Vadinasi, 
oras, iš lauko į plaučius pate
kęs, tam tikros dalies degio nu
stojo. Bet raudonieji kraujo ra- 
tuliukai yra lyg ir gera namų 
gaspadinė, — jie visą kūną nuo 
išmatų apvalo. Taigi, jie eina iš 
plaučių į visą kūną, taip sakant, 
su kupinu vežimu degio, o at

gal grįžta, sakykime, su kupi
nu vežimu mėšlo, tai yra, kunui 
nereikalingo anglia-dvidegio.

žinome dabar, kas yra kvė
pavimas. Na, o kvapas, tai juk, 
kaip patyrėme, yra niekas dau
giau, kaip tik kimo išmatomis 
apterštas oras. Ir kaip oras į 
plaučius patenka, tai jis yra pa
prastu,- jeigu visai tyras, tai ty
ru oru. Imkime, pavyzdžiui, 
1000 kvortų oro, ką paprastai 
žmogus per 24 valandas įkvė
puoja, ir štai ką gausime:

Degio ............  20.80 kvortų
Azoto (nitrogeno)

79.20 kvortų 
Anglia-dvidegio labai mažai 
O kada žmogus orą iškvėpuo

ja, tada štai kas būna:
Degio

• Azoto
-Anglia-dvidegio ........... 4.38 
Tai matome dabar, kad jis 

net suvirs u m 4 kvortas mažiau 
degio iškvėpavo, bet užtai net 
suviršum 4 kvortas daugiau an- 
glia-uvidegio iškvėpavo. O tai 
reiškia, kad ve naudingą sau 
daiktą, tai yra, degį jis pasilai
kė, o nereikalingą, tai yra 
glia-dvidegį laukan išvarė.

Kokių neišmanėlių tų 
žmonių butą!

16.02

ra, etc. O kai dėl gali
nės priejungos lė, tai ir-gi žod
žių turime: pirš—lė, zy—lė, 
sky—lė, etc.

Vienok “vėle” lietuviai supra
to tiktai mirusio žmogaus “sie
lą”, o gyvojo — tai “dusia“ va
dino. O gal būt, kad ir kitaip, — 
dievai juos težino.

Toliau, betgi, lietuviai pradė
jo “vėlę” “dvasia“, o “dūšią” 
“siela“ vadinti. Veikiausiai tik 
lodei, kad ve gana daug tautų 
panašiai vadino, štai, anglai 
“sielą” vadino “soule”, “saule”; 
anglosaksonai — “sawel“, 
“sa\vl”; olandai — “ziel“; ger
manai — “seele”; senovės aukš
tieji germanai — “šėla”, “seu- 
la”, etc.

Tai ir užteks įrodymų, kad se
novės žmonės kvapą, kvėpavi
mą, arba pūtimą “siela” vadi
no.

Dabar, kad jau taip baisiai 
Žmonės dėl kvėpavimo reiškinio 
savo galvas suko, na, tai imki
me ir nuodugniai patirkime, ką 
kvėpavimas, arba pūtimas, rei
škia; sykiu verta juk patirti, ką 
ir patsai kvapas reiškia, juo la
biau, kad tų laikų žmonės supra
to kvapą, kaipo “kažką neme- 
džiaginį ir nemirtiną“. Taigi,

Ką kvėpavimas ir kvapas 
reiškia?

ti, vė

Taigi,

au

fak-jau dabar turime 
stalo, kad kvapas yra 
medžiaginis daiktas, o'grynai 

kvėpavimas yra grynai fizinis 
veikimas. Jieškokime akis išplė
tę, o vistiek nerasime tokio 
“daikto”, kad ve kvapas yra 
“kažkas nemedžiaginis, nemir
tinas”. Kaip-gi jis bus mirti
nas, kad jis niekad gyvu nebu
vo! Juk oras yra negyva med
žiaga.

Ar neverta dabar gardžiai pa
sijuokti iš tų neišmanėlių, ku
rie dar ir šiandie tiki, kad kaip kinių santykių prisitaikyti, bet

žmogus miršta, tai kvapo (pavi
dale “kažkas nemirtinas, neme
džiaginis“, vienu žodžiu sakant, 
/‘vėlė” išeina. Bet iš senovės 
žmonių, tai juoktis nėra ko, nes 
juk jie geriau neišmanė; dar 
blogiau, nebuvo kam pasakyti 
[jiems, kad klaidingai jie kvapą 
supranto.

Taip, tai taip. Dabar dirstelė
kime, kaip čia gali išeiti, kad 
vis dar yra tokių neišmanėlių, 
kurie tiki, jog “siela“, — “kaž
kas nemedžiaginis, nemirtinas, 
kunui pasimirus, į dievo ar vel
nio globą patenkąs“, — vis dėl
to yra ir-gyvybės, ir jutimų, ir, 
pagaliau, proto principas. Visų 
pirmiausiai sužinokime, kas yra 
gyvybė. Taigi,

Kas yra gyvybe?
Tiktai pradėkime gyvus ir ne

gyvus daiktus tyrinėti, o tuoj 
pamatysime didelį tarp jų skir
tumą. Štai, gyvieji daiktai gaili 
veistis, augti, prie painiausių 
gyvenimo aplinkybių prisitaiky
ti, pagaliau, juk ir paimtą sa
vaip maistą gali paversti į ly
giai tokias jau medžiagas, iš ko
kių jie patys susideda.

O tai yra gyvieji veiksmai, 
kuriuos krūvon sukaupę, gauna
me pilną veiksmų sumą, — ką 
ir vadiname gyvybe. Tokių veik
smų, kaip visi gerai žinome, ne
gyvoji medžiaga visai neturi.

Bet čia gali vienas kitas kad 
ir šitokį užmetimą mums pada
ryti: “Mineraliniai kristalai 
(graikiškai krystallos, paeina iš 
žodžio kryos, kas reiškia šaltas 
kaip ledas, šalna) ir-gi auga; 
taigi, gyvasai veiksmas augi
mas ir negyviems daiktams tin
ka”.

Kristalo augimas visai nėra 
gyvo daikto augimas. Ir štai ko
dėl-: Kai kristalas auga, tai me
džiaga yra paprastu budu dade- 
dama, taip sakant, iš lauko, — 
tai tik medžiagos dalelių susi
krovimas, ir tiek. Bet kai gyva
sai kūnas auga, tai tada med
žiaga būna įdedama intususcep- 
eijos (lotyniškai Intus aiškia 
vidun, o suseipere reiškia paim
ti) keliu; vadinasi, gyvajam 
daiktui augant, naujos medžia
gos (žinoma, maisto) dalelės 
yra ne dadedamos, bet įdedamos, 
nes jo. paimama ir išplatinama 
perdėm visą ląstelės (gyvosios 
medžiagos vienetą) medžiagą.

Aišku dabar, kad kristalų 
“augimas“ nėra augimas, bet 
tiktai išorinis, arba išlaukinis 
susikrovimas.

Toks didelis filosofas, kaip 
Herbert Spencer, štai kokią api
brėžtį gyvybei davė: “Nuolati
nis vidurinių santykių prisitai
kymas prie išlaukinių santykių” 
yra gyvybė.

Tai yra pusėtinai gera gyvy
bės apibrėžtis, tik visa bėda su 
ja, kad ji kur tai kas netain 
pilnai apibrėžia gyvybę, kaip 
musų aukščiau paduotoji api
brėžtis, būtent, pilna gyvųjų 
veiksmų suma yra gyvybe. J 
šitą apibrėžtį įeina netik gyvo
jo daikto galimybė prie išlau-

ir kitos jo galimybės, Jofrias 
jau pirmiau aikštėn iškėlėme. 
Vistiek Spencerio apibrėžtyj 
(gyvybes) yra labai gilių ir 
sveikų minčių, prie kurių mums 
dar nekartą teks sugrįžti sekan
čiuose straipsniuose.

O profesorius C. L. Herrick, 
tai šitaip gyvybę apįbrSžė: 
“Santykiavimas fizinių jėgų, 
idant palaikius atskirą gyvąjį 
daiktą, yra gyvybe.“ Tačiaus 
tai ta pati mintis kaip ir Spen
cerio, tik ve žodžiai kitokesni. 
Atrodo, kad geriausiai išpuola 
pasilikti prie musų apibrėžties, 
vadinasi, pilna gyvųjų veiksmų 
suma yra gyvybė. Tai aišku ir 
neklaidinga; nes Čia nęra jokių 
spėjimų, jokių hypotėzių (grai
kiškai ypathesis reiškia daleidi- 
rną), o tik gryni moksliniai fak
tai. Sakau moksliniai faktai, 
nes jie yra prieinami tyrinėji
mam®. Juk visi žinome, kad ga
lima tyrinėti gyvojo daikto au
gimas, veisimasis, maisto į sau 
tinkamą medžiagą' pavertimas, 
prie aplinkybių prisitaikymas, 
etc.

Tai labai gerai. Dabar jau ži
nome, kas yra gyvybė. Bet kas 
yra gyvybės pagrindas? Juk 
pseudo-mokslininkai (scholiasti- 
kai ir visokie krikščioniški nio-

kslininkai) sako, jog gyvybės 
pagrindas yra “kažkas nemed- 
žiaginis, nemirtinas, kunui mi
rus, ir be jo gyvent galįs, — 
tai joginis principas, arba sie

la”. Užtai patiriame dabar, kas 
yra gyvybės pagrindas, šitą 
darbą betgi atliksime kitame 
straipsny, kuris eis po antgal- 
viu, Kas yra gyvybės pagrin
das ir mirtis. Tai bus, pakol kas, 
įdomiausias straipsnis.

REUMATIZMAS SKAUSMAI SANA- 
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerų gyduolę 

POLO SAPOMENTOL
DeHrinimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulų, systy- 
rusių sujungimų, išnirimų, skdudfi- 
jimo nugarkaulio ir persišaldymo. 
Jei turite simptomus reumatizmo 
ar šalčio, eikite aptiekon ir prašy
kite SAPOMENTOL, persitikrinsit, 
kad yra geras. Kaina 75c-

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

SS#®

Veido pagražinimas 
kiekviename atsi

tikime
Phone Midway 4304

Grand Atidarymas 
Subatoje, Gruodžio 

15 d., 1923 m.
Marinėlių Beauty Shop 

Bessie Paliulis, 
Savininke

817 E. 61 St., Chicago.
Plaukų šukavimas, dažymas, 
galvos gydymas, shampooing, 
veido masažui, raumenų susti
prinimas, electrolysis, mani- 

curing.

Marcei Waving 
Mes esame specialistės 

savo darbe

Jusi) Kalėdinis Kliubas
Kalėdų Kliubas turi du tikslu: Pirmas, suteikia jums leng

vą būdą turėti pinigų dėl Kalėdų pirkinių ir antras, darodyti 
galimybę nuolatinio taupymo.

Bile kuris iš tų tikslų paskatins jumis atidaryti Kalėdų 
Taupymui Kliubo accauntą.

Draugiškas, gelbėjantis patarnavimas šios bankos yra 
jūsų priežastis atidaryti accauntą čionai.

Musų 1924 Ka,®dų Kliubas yra atdaras. Tai yra Kliubas 
dėl kiekvieno žmogaus ir dėl jo kišenės.

Atidarykite jūsų Kliubą anksti. Jus nežudysite kelių cen
tų kuriuos sutaupinate savaitėje, bet užganėdinimas taupyme 
ir vėliau turint juos, atsimokės jums.

The Stock Yards Savings Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

CLEARING HOUSE BANKAS.

H. LEIBOWITZ
Sugrįžo ii New Yorko 

Valandas nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

1152 Roosevelt Road
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo U-

Apie 16 sykių per minutę 
mes orą į savo plaučius įtrau
kiame ir paskui vėl atgal į 'lau
ką išvarome, — tai kvėpavimas. 
Žinoma, kad ne be tikslo mes 
tokį darbą dirbame. Ir tikslas 
yra šitas: duoti kunui degio, be 
kurio jis gyventi negali, o išva
lyti laukan anglia-dvidegį, kurio 
kunui visai nereikia.

Dabar, dirstelėkime, kaip vi-

Št’TAUPĖT TIEK DAUG PINIGŲ

Didžiausia Lietuviška Krautuv
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuoja-
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikallikua instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja j 
Lietuvą arba ant ūkis.

Ųžkviečiame atsilankyti, o busit užganidinti.

STEPONAS P, KAZIxAWSKI,
4632 So. Ahland Are., Chicago, III.

Tel.: Boulevard 7309.

KALĖDOMS DEIMANTAI
LAI KASDIEN BŪNA JUMS KALĖDOS

NETIK YRA SMAGUMAS SUTEIKTI DOVA
NĄ — BET TAI YRA FAKTAS, KAD JUS 
StlTAUPĖT TIEK DAUG PINIGŲ — TAI 
YRA TAIP PAT KAIP JUS PADĖTUMĖT Į 
BANKĄ.

PUIKIOS
vertės $19.59''“ $1,000.00

KULIONIKAI

DIDELIS PASIRINKI-

MAS. BALTI, ŽALI, 

GELTONI, AUKSINIAI 

IR PLATINO

O
G

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus Ir prisiunčiam i kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, III.

ELGIN LAIKRODĖLIAI
VYRŲ ŽIEDAI SU
ARMĖNAIS IR SU

LITAROMIS

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausi Ameriko
nišką ^ope- 
jišką bVŽJfc gydy
mo. Ditkila skai
čius žmoil\ Li<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausi medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokesti gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip Kad nei vienas nereiks • 
Jauja užmesti -savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie savejįiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearbom Street, 

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje. 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 4*^- 
ną. Panedėlyj, seredC/C ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

PUIKIOS NAMINĖS GYDUOLĖS 
(Geras tonikas) 

Žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., Šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

ITALIJONI6KOS ARMONIKOS
Mes išdirbame ir importuojame visokių 

pirmos kleaou ranka dirbtų Italijoničkų 
Armonikų

geriausių visame pasauly. Garantija de- 
minčiai metų. Musų kainos yra žemesnės 
negu kitų išdirbėjų. Pirkėjams dykai ar
monikų instrukcijos. Rožykit dėl DYKAI 
katalogo.

RUATTA 8ERENELLI and CO. 
817 Blue Island Avė., Dept. 92,

> CHICAGO. ILL.

Mes turime skyrių tų žinomų laikro
dėlių ir mes galime parodyti jums 
juos su viršeliais ir be viršelių, ža
lio, balto ir geltono aukso.

$17.50 ir augščiau

JOSANTčiuRNIO 
LAIKRODĖLIS

$1.00 iki $50.00

Tel. Yards 1138
STANLEY P.

ME2EIKA

TIKRO AUKSO
$5.50 

IR AUGŠČIAU

■

■

■

Ui

P. O.PEEMUE LLER , Prop,
1530W.47th. Street K 

a

B 
H
B 
K!

LAIKRODŽIŲ 
LENCIŪGĖLIAI 

$1.00 ir augščiau

Pasakykite mums kokio styliaus jus 
norite ir mes turime jį. Suteikti do
vaną musų vieną wrist laikrodėlį, tai 
yra ženklas labai gero pasirinkimo.

$10.00 iki $150.00

jhedKI
Qkk

AUKSINIAI 
PEILIAI

DAUG VISOKIŲ 
SKIRTINGŲ IŠ- 

MARGINIMŲ 
PASIRIN

KIMUI 
$1.25 

ir augščiau

GRABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.
3319 Auburn 
Avė., Chicago

MOTERŲ SU AR
MĖNAIS ŽIEDAI. 
TIKRO AUKSO. VĖ
LIAUSIOS MADOS 

. $3.25
IR AUGŠČIAU

ATDARA VAKARAIS IR NEDĖLIOMIS IKI KALĖDŲ

CHJCA30

PER 33
METUS

geriausi
ŽMONIŲ 

PATARNA
VIMUI

AUKSORIAI

TIK BISKĮ 
I RYTUS 

NUO 
PEOPLES 

STOCK 
YARDS 
STATE 
BANK

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mum® šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina oOc per 
paštą o5c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS 'SVEI
KATOS”. augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

Jusliu Kulis
3259 South Halsteo Street, 

CHICAGO, H.L.
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I.
Pasišaukė Visagalis angelą 

baltuose rūbuose ir sako jam:
—Palenk savo ausį prie 

mes ir pasiklausyk. Ir kada
že
li ž-

Ilgai klausėsi angelas ir at-

—Girdžiu aš kaip ir verksmą. 
Verkia žemė. Ir girdėjau aš 
kaipir riksmą, raudą ir dejavi
mą, vaikų balsus. Kenčia žemė. 
Ir girdėjau aš paniekos juoką, 
staugimą pageidimų ir niurną 
žmogžudžių. Nuodemiauja že
mė. Ir baisu tam, kas ant že
mės gyvena.

Tarė Visagalis:
— Daugelį iš baltosios aviny- 

čios Mano Aš siunčiau ant že
mes ir ligšiol dar niekas nesu
grįžo. Veltui aš jų laukiu ir 
verkiu iš nusiminimo, o jų vis 
nėra, o žemė vis dejuoja ir ap
temo mano žvaigždėtosios nak- 
tįs. Gaila man tavęs, bet atėjo 
dabar tavo eilė: skrisk ant že
mės, pavirsk į žmogų ir vaigš- 
čiodamas tarp žmonių, patirk 
ko jiems reikia. Nuo plepančių
jų bėgk, bet tylinčių jų nepalik 
kol neprakalbės; jų žodžius ser
gėk akilai, kaip žemčiūgą. Su- 
linksmais vaikeliais pažaisk, bet 
yra liūdnų vaikų, pas kuriuos 
veidelis mažas ir blyškus, o 
akįs didelės ir tamsios; kurie ne
sijuokia ir nežaidžia' nežino pri
tinkančiu jų amžiui žaislų; ku
rie savo liūdnumu baido dagi 
Dievą; ir tiems vaikams atiduok 
savo meilę ir angeliškąją malo
nę. O aš lauksiu tavęs neri
maudamas, sulaikysiu temimą 
žvaigždžių ir Mano vilties švie
sa jų šviesą padidinsiu.

Priėmė angelas palaiminimą 
ir nuolankiai puolė į baisią ir 
svetimą žemę, blygstelėjęs bal
tais rūbais. Tą naktį ant že- 
žęs buvo audra ir vėtra, ir daug 
žmonių žuvo po griuvėsiais na
mų, jurų 
bavo.

Bet

as 
rei-

gelmėse. Ir žaibai žai-

II.
sugrįžo angelas, bligz-Štai ir 

telėjęs baltais rūbais ir atsistojo 
nuolankiai laukdamas klausimų. 
Apsidžiaugė Visagalis ir dėl iš
kilmės leido atsigavėti daugeliui 
naujų kometų: tegul šviečia 
pusračiu. Ir dar tas patiko vi
sagalinčiam, kad taip balti ir 
šviesus buvo angelo rūbai. Nuo 
to Jis ir pradėjo klausimus:

—Mane džiugina tavo išvaiz
da, tikrai vertas dangaus; bet 
pasakyk Man, mielasis, — ar 
ant žemės visai nėra purvo? Ant 
tavo rūbų Aš nematau nė vienos 
dėmelės.

taip švarus. Ir kadangi negali
ma vaigščiojant tarp žmonių, iš
vengti jų purvo ir kraujo ir ne- 
sustepti rūbų, tai ant pačios že
mės ir nesileidau, bet skraidžio- 
jau nedideliame augštume, iš 
ten siųsdamas šypsas, pabari
mus ir palaiminimus....

Tarė Visagalis:
—Tokiu budu labaį sunku pa

tirti ko reikia žmonėms, 
galbūt tu visgi patyriai?

—Ne, Tėve. Daugiausia 
pats jiems pasakojau kaip
kia gyventi, kad nebūtų kančių, 
ašarų ir purvo; bet blogai jie 
klauso, Tėve, purvini jie kaip ir 
pirmiau, ir reikia juos visus, ma
rio nuomone, išnaikinti.

—Tu taip manai ?
—Taip, Tėve. Ir netai dar 

bloga, kad jie kasdie ir kasnakt 
bardamies ir verkdami vienodai 
prisieguodami Tau ir velniui, 
minko kruviną purvą, bet tas 
baisu, atkaru ir nedaleistina, 
kad angelus Tavo, Tavimi pa
siųstus, švarius avinėlius kalto
sios kaimenės Tavo, sutepė juos 
iki nepažinimo, purvais aptaškė 
ir krauju apliejo, prijungė prie 
savo nuodėmių ir nusidėjimų.

—Tu juos matei?
—Dagi pasakyti gėda, Tėve. 

Mačiau aš juos karčiamose ir 
kalėjimuose, kur maitinasi iš 
vieno bendro puodo su vagimis 
ir žmogžudžiais; mačiau aš 
i uos tarp svetimoteriautojų, 
žurnalistų ir visokios rūšies nuo 
dėmininkų. Kas su jų rūbais 
pasidarė, papasakot negalima: 
netik pražudytas angeliškas fa
sonas, bet į skutus suplėšytas 
audeklas ir spalva veik neatski
riama: siekdamiesi prie akura- 
tiškumo, jie deda lopus kitų 
spalvų, dagi raudonus. Girdėjau 
aš pašaliais, kad daugelis jų 
ilgisi dangaus, ir buktai dar tu
ri papasakoti ką-nors, bet tokia
me stovyje bijosi grįžti. Kartą 
naktį, šalę kelio, aš pamačiau 
miegantį valkatą; jis buvo gir
tas ir klejojo, ir aš pažinau ja
me renegatą, vieną iš Tavo pa
siųstų su pasitikėjimu; ir štai 
ką aš nugirdau taip beprasmių 
ir piktžodžiaujančių jo šauks
mų: “sunku man be dangaus, 
kurio aš netekau, bet nenoriu 
būti angelu tarp žmonių, neno
riu baltų rūbų, nenoriu sparnų!” 
Stačiai taip ir sakė, Tėve: “ne
noriu sparnų”!

III.

leido angelas ant žemės ir ant 
amžių pražuvo tarp jos ašarų ir 
kraujo. Ir sunkioj mintyj nutilo 
dangus, akilai žiūrėdamas į 
mažą ir liūdną žemę—tokią 
mažą ir tokią baisią ir neper
galimą savo liūdesyje. Tikiai 
baigė degt šventadienės kome
tos, ir raudonoj jų šviesoj jau 
tuščiu ir negyvu išrodė sostas.

—Vertė K. Baronas.

stovas p. B. Holland, kuris už
siinteresavo projektuojamu Lie
tuvoje gelžkelio statymu, atvy
ko Kaunan, kad pasiūlytų Lietu
vos Vyriausybei atstovaujamą 
firmą, kaipo gelžkelių statytoją. 
Tuo reikalu p. Holland apsilan
kė pas p. Finansų Prekybos ir 
Pramonės ir p. Susisiekimo mi- 
nisterius. (L-va).

Kalėdų Dovanos

—•Ne, Tėve, ant žemės labai 
daug purvo, bet aš vengiau pri
siliesti jo ir todėl ir nesusite-
piau.

Susiraukė Visagalis ir klau
sia abejodamas:

—Bet nejaugi ant žemės su
stojo lieję žmonių kraują? — 
Ant tavo rūbų nėra nė vienos dė
melės ir balti jie, kaip sniegas.

Angelas atsakė: ant žemės 
raudonas kraujas, bet aš ven
giau prisiliesti jo, ir dėlto aš

Taip pasakojo angelas, tai
sydamas baltas plunksneles ir 
laukė didelio pagirimo už savo 
švarumą ir protingą atsargu
mą. O vieton to dideliu ir bai
siu rustumu užsirūstino Tėvas 
ir atidavė švarųjį nepakeičia
mam ir amžinam prakeikimui. 
Kada nutilo griaustiniai Jo žo
džių ir žaibai akių pamaži su
mažino savo klaikų blizgėjimą, 
perėjo Visagalis prie tokios kal
bos ir tarė:

Vienas žymiausiųjų, Anglijo
je gelžkelių statymo firmos at-

kad Aš 
rubus. 
taip sako,

žemės, tokie štai švarus rūbai 
kaip tavo — gėda ir panieka! 
Save, matau, tu labai saugojai, o 
žmones, pas kuriuos buvai pa
siųstas, nesaugojai, ir atkaris 
tu Man už tą. Eik greičiau, nes 
vėl griaustiniai veržiasi krūti
nėn. Ir kada tu pamatysi ant 
žemės tuos, pirmesniuosius Ma
no pasiuntinius, ką bijosi grįžti, 
pasakyk jiems švelniai ir mei
liai, nes nuo Mano veido kalbėsi: 
“sugrįžkite į dangų, nesibijoki
te. Tėvas jus myli ir laukia”.

Karčiai ir dagi paniekinan
čiai nusišypsojo nuskriaustas 
angelas, bet greitai padarė nuo
lankią išraišką ir nuleidęs gud
rias 4kis, atsakė:

—Aš jau jiems sakiau. Neno
ri.

—Ko nenori?
—Grįžti į dangų.
—Bijosi? Pasakyk, 

jiems duosiu naujus
—Ne. Nenori. Jie

Tėve: “štai mes eisime į dangų 
ir vėl apsivilksime baltais rū
bais, o kaipgi tie, kurie pasiliks? 
Jeigu eiti, tai jau visiems, o 
vieni mes neisime.

Užsimąstė Visagalis ir ilgai 
mąstė. Pagalios tarė:

—Tai štai kokia žemė. Matau 
Aš bejiegumą Mano angelų ir 
pradedu mąstyti šitaip: ar neiti 
Man pačiam ant žemės?

Angelas pasakė:
—Jie visi senai šaukia Tave 

ir laukia. Bet atleisk už drąsą, 
Tėve: jei Tu pats nueisi ant 
žemės, tai Tu ir pats negrįši į 
čia.

Sušuko Visagalis: '
—Bet kaipgi tada Mano dan

gus?! Jis pasiliks tuščias.

—Jie sako: tada Tavo dangus 
bus ant žemės, ir nė jiems, nė 
Tau, nė kenčiantiems žmo
nėms nereikės kito dangaus. 
Taip sako jie ir dabar aš ma
tau, kad jie sako tiesą. Sudiev, 
Tėve, ant visados!

Tuos žodžius ištaręs vėl pasi-

Bernard Holland 
Kaune.

LINKSMŲ KALĖDŲ

IR

LAIMINGŲ NAUJŲ

METŲ

MUSŲ VISIEMS KOS-

TUMERIAMS IR

RĖMĖJAMS.

RUBIN BROS

Namų Budavotojai

3804 So. Keclzie Avenue.

lintonu baletui ir baimingu liauju $Ietu

Velijame Visiems |Husu 
©epo^itoriams ir lėmėjams

3252 Raisteli Cįitago, SUinots '

444411« 4 44a t4 44aaaaaaaaaa aa aa a aaaaaa aaaa

M

Surnfture* Rūgs. Stovės. Sewing Machines, 
Taikinį Machines, Pianos, Gtc.

1930-32 So. Halsted St., 4177-79 Archer Avė.

—Eik iš čia ir negrįšk, kol 
savo siela ir kunu nesusiartinsi 
su kenčiančiu žmogum. Suprask 
ir įsidomėk, mielasis, kad bal
tas rūbas reikalingas dėl tų, ku
rie dar niekad neapleido dan
gaus; bet dėl tų, kurie buvo ant

MH*

Visiems Musu Kostumenams

Linkime Linksmų Kalėdų

Švenčiu

TURNER BROS. CLOTHING CO

Roosevelt Rd. and Halsted St

Lietuvių Rakandų 
Korp. Krautuvės

DIREKTORIAI IR VALDYBA VELIJA SAVO KOS- 
TUMERIAMS IR RĖMĖJAMS DŽIAUGSMINGAS KA
LĖDAS IR PASEKMINGUS 1924tus NAUJUS METUS.

‘ B

Nevažiuok į didmiestį pirkti dovanų, 
' nes čia pat ant vietos gali nusipirkti 
pas savo žmonės už daug pigiau ir to
kius pat gerus daiktus su garanciją. 
Ateik pas mane ir persitikrink. Mes tu
rime didelį pasirinkimą visokių daiktų 
tinkamų dėl Kalėdinių dovanų.

Didelis pasirinkimas auksinių rašomų 
plunksnų, garantuotų ant daug metų.

EDISON GRAMOFONAI yra didelę 
naujanybe $200 vertės galite pirkti tik
tai už ................................................. $130

Auksiniai ir auksuoti laikrodėliai di
džiausios verčios garantuoti ant daug 
metų.

Auksiniai žiedai su DEIMANTAIS 
nuo $2.50 iki $500, didžiausias pasirinki
mas dėl kiekvieno.

Kurie atvažiuos iš toliau, užmokame 
už karferus. Kalendorių ir galionikus 
duodame dovanai Christmas presentą.

Aš esu tikras jūsų draugas lietuvis.

PETER A. MILLER
2256 W. 22nd St.

Vakarais atdara iki 10 v. v.

Kalėdų Dovanos
Geriausia vieta pasirinkimui Kalėdinių 

Dovanų
Despatch laikrodėliai parsiduoda 
nuo vieno dolerio ir augščiau. Ši
tie laikrodėliai labai tinkami dėl 
visų, nes jie laiką užlaiko labai 
punktuališkai. Mes užlaikome ge
riausios rųšies laikrodžius visokio 
išdirbimo, kurie yra garantuoja
mi. Puikiausi ir geriausi sieniniai 
laikrodžiai.

Didelis pasirinkimas 
deimantų

GH AS. KINDER JEWELRY
4641 So. Ashland Avė.

Telephone Boulevard 8674

J. L. GRUŠO ORCHESTRA
3147 S. Halsted Street, Chicago, III.
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KORESPONDENCIJOS

Indiana Harbor, Ind.
Ve! didelė auka Mariampo- 

lės Realei Gimnazijai.

Lietuvių Pasilinksminimo 
Draugiškas Kliubas savo mėne
siniame susirinkime gruodžio 

16 d. padarė gražų nutarimą — 
paaukoti iš savo iždo 100 den 
lerių Marijampolės Realei Gim
nazijai. Atsiųstą Chicagos ko
miteto, kurs tuo reikalu ruplir 
nas, laišką perskaitė susirinki
me p. B. K. Yasiulis, kurs dar 
nuo savęs davė tinkamų paaiš
kinimų. Yasiulis yra laisvai 
žmogus, tat ir čia jis savo 
kalboj aiškino apie dabartines 
Lietuvos mokyklas, kur kleri
kalams labiau rupi mokiniams 
įkalti tikybiniai prietarai, negu 
mokslas. Deltogi, sako, musų 
uždavinys yra remti laisvąsias 
mokyklas Lietuvoj — palaiky
ti1 ne tik laisvąją* Marijampo-) 
lės Realę Gimnaziją, bet kitas, 
kur tik jos Lietuvoj įsikurtų, 
kad iš priaugančio jaunimo su
silaukus šviesių ir naudingų 
darbuotojų savo kraštui ir vi
sai žmonijai. — Tokia Yasįiu-* 
lio kalba buvo priimta gausiais 
aplodismentais ir Marijampolės 
Realei Gimnazijai buvo paskir
ta 1OO dolerių.

Tiesa, tokiam aukojimui bu
vo ir priešingų, bet kad Kliu
bas turi daugiau laisvų pažiū
rų narių, tai jie ir nusvėrė 
priešinguosius. Tie, kur buvo 
priešingi, tai didžiumoj toki, 
kur patys nieko nežino, t|un- 
sųs žmonelių. Jie ir rėkė, kad 
nereikią aukoti, nes, girdi, Kliu
bas busiąs “nubiednintas”, — 

nors Kliubas turi turto Jau
giau kaip 3000 dolerių, ir dėl 
šimtinės jis nenubiednės. Bet

tiesa yra, kad Kliubas nemaža 
iki šiol yra aukojęs įvairiems 
Lietuvos reikalams: visa daik- 
tan sudėjus jis yra jau paau
kojęs daugiau kaip penkis šim
tus dolerių.

Kliubui padarius — ačiū lai
svesniems ir labiau susipratu- 
siems jo nariams — tokią gau
sią auką Marijampolės Realei 
Gimnazijai, be abejo ta moky
kla neužmirš ir Kliubo: steig
dama savo rumus Marijampo
lės Reale Gi 
sienų įrašys,
diana Harboro Lietuvių Pasi
linksminimo Draugiško Kliubo 
vardą.

MES GYVENAME GADY
NĖJ DIDELĖS ATEITIES.

^zija ant savo 
minčiai, ir In-

Harburietis.

Auburn, III.
pa-atgal čia įsikūrė 

vardu Lietuvos Sūnų
Metai 

šalpinė, 
draugija. Iš karto į ją susira
šė apie šimtas narių. Per tą 
laiką viskas buvo gerai, atro-i 
dė kad draugija galės gyvuoti 
ir tvirtėti. Bet pastaruoju lai
ku ėmė daug jos narių sirgti, 
— draugija visai jauna, kapi
talo nedaugiąusiai turėjo, o to
dėl atsidūrė keblioj padėty.

Draugijos reikalams patai
syti, š. m. gruodžio 9 d. laiky
tame priešmetiniame susirin
kime tapo nutarta, kad vietoj 
dabar mokamų 50 centų mėne
sinio nario mokesnio butų mo
kama 75 centai. Toksai padi
dintas mokesnis tęsis per ke
turis 
šiek 
kasa.

mėnesius. Tuo budu bus 
tiek padidinta draugijos

to dar nutarta surengtiBe
Naujais Metais maskinį balių, 
kurs irgi gal duos kiek pelno.

Renkant draugijos valdybą 
ateinantiems 1924 metams iš
rinkta dalis senosios valdybos 
narių, o dalis naujų.

A. Tvaranavičia.

Šiandien Amerikos mote
rys išleidžia $150,000,000 
kasmet dėl plaukų tinklelių 
(nets). Už kvepiančius mui
lus ir kitas smulkmenas 
$145,000,000 į metus, už 
kramtomą gumą $100,000,- 
000, dėl toileto prirengimų, 
įskaitant . .pauderį, cold 
cream, dažus $750,000,000, 
(neužmirškite pabandyti La 
Triner Compact Face Pow- 
der ir La Triner Rouge, jie 
yra puikus!) 1898 buvo tik
tai vienas motorinis karas 
vartojamas dėl 18,000 žmo
nių Suvienytose Valstijose. 
Šiandien vienas automobi
lius dėl 8 žmonių. Kad su
stačius musų 13 milijonų 
motorinius karus ir trokus 
ant Lincoln Highway, kuris 
yra 3,305 mylios ilgumo 
(nuo New Yorko iki San 
Francisco, tai reikėtų pra
platinti, kad galima butų su
statyti po 15 karų šalę. Ar 
jus žinote kiek Trinerio sie
ninių kalendorių už 1924 yra 
išleista per šį mėnesį? Dau
giau negu pusė milijono —■ 
536,083 yra ant išsiuntinėji
mo listo. Jeigu jus dar ne
turite to gražaus kalendo
riaus, tikros gražybės, at
siųskite 10c padengimui per
siuntimo išlaidų Joseph Tri
ner Company, 1333 So.^Ash- 
land Avė., Chicago, III. Ir 
turėkite Trinerio Kartųjį 
Vyną savo namuose dėl Ka
lėdinio sezono! Jei jūsų skil
vys nėra gerame padėjime, 
smagumas ir geras humoras 
pranykęs. Trinerio Kartu
sis Vynas yra garantuotas, 
tai reiškia: Linksmų Kalė
dų!

Į Juoz.F.Budriko Krautuve N. GIRDWAIN
►

iH
JEWELRY STORE

3343 S. Halsted St Chicago, III
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Meldžiu atsilankyti ir persi
tikrinti

10823 So. Michigan Avė.,
Roseland.

Brunsurick’o
Fonografai 

■* Išduoda Ma

Suteiks Jūsų 
Namams daug 
Smagumo, 
Turint Šitą 
Mašiną, 
Dabar Laikas 
įsigyti Jąją

No. 101 Styliaus kaina
No. 200 Styliaus kaina 
No. 207 Styliaus kaina . 
No. 212 Styliaus kaina 
“York” Styliaus kaina
“Royal” Styliaus kaina 
“Tudor” Styliaus kaina

45.00
100.00
125.00
200.00
150.00
115.00
250.00

3223 So. Halsted St., 
Chicago.

F. A. BUKAUSKAS 
auksorius ir laikrodininkas. Di
džiausi krautuvė Roselande ir 
apielinkėje. Didžiausis pasirin
kimas visokių kalėdinių dovanų 
už nužemintas kainas.

GULBRANSEN registruoti Pianai, nau
jausios technikos grojiklis fabriko įspausta 
kaina ant kiekieno užpakalio piano,; jųjų 
kainos yra: $700, $600, $495, $420 ir turime 
po $330. Gvarantuojami pačios dirbtuvės 
ant 10 mėty.
Pianus ir Fonografus parduodame ant 
lengvų mėnesiniu išmokesčiv, kaip kam 
geriausia tinka, 

(
■ I 1'1.

Nusipirkil sau plieninį 
Garadžiy Kalėdoms 

Specialis Pasiūlymas 
$133 Nųpirksite $133

Visas Plieninis Galvanizuotas Ga- 
radžius. Miera 10 pėdų 2% colių 
per 12 
dėl

Garsinkites Naujienose

■SUJUOSIKM

4475

4646

3796

Krautuve atda- Dvigubos sta- 7025

mpos arba tirą

7603vakarą iki Ka- kietai kiekvic-

lėdų. ną dieną.

3242

*

M 
*

26020
26021

4415
4273
4362

7256
7602

mo ♦

26023
3905

4716 
7257 
7395 
7616 
7868 
7869
2356

2357
2358
3348
3349

3314
4181 Alvito ežero bangos ir Pilviškių valcas.
7093

26018
8191

Visi lipo, visi lipo ir šocas.
Suktinis ir noriu miego.
Ant" marių krantelio ir Saulute tekėjo, 
Šimkaus.

Kaina lietuviškų rekordų po 75c.

ILinhitne
Jums

Uinusmu
Baletui

SbttfA STcfeir 
Gredtest DepdrtmentStore

Tinkamas 
kito mažo karo.

pėdų 7% colių.
Fordo arba kito maž*

H

18 — kitų mierų pasirinkimui — 18
Mes taipgi parduodame visą rei

kalingą materijolą mediniams ga- 
radžiams, suteikiame lentas ir 
taipgi dirbsime prie mūrinio gara- 
džiaus.

Mes esame išdirbėjai didelės ver
tės medžio materijolo.

Pasimatykit su mumis pirm ne
gu jus pirksit ar budavosit.

DYKAI!!
a bąli bearing Coaster vežimukas 
kiekvienam vaikui ar mergaitei 

kurių tėvas pirks garadžių.
Douglas Products Co. 

2510-16 Archer Avė. 
Phone Victory 6315

V <

m

Panedely, Gruodžio 24
Visi švenčių 1 Pigiau UUgU Pa 
T a v o r a i4prasta Kaina

kiekvie

Panedėly, Gruodžio 24 *

BTCYS,.ttk„ pigiau negu 
paprastos

.■Ai

.■Ai’mfj
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Lietuviški rekordai visad
Naujausi rekordai Kast. Sabonio 

baritono, gražiai įrekorduoti.
26024 Vai varge, varge ir Pamylėjau vakar.
26025 Mažas mano yra stonas ir Daina iš Tėvy

nės važiuojant. *
Girtuoklio metavonės ir Pasakos ir ste
buklai.
Naujas kareivis ir Daininkas pas profe
sorių. •
Laiškas nuo Barbutės ir Derybos.
Du ubagu ir Ubagėlis.
Kas bus be degtines ir Dykai nieks neveža. 
Sibyro nelaisvėje ir Lekcija iš Biblijos. 
Keloine iš Virbalio j Kauną.
Lakūnai orlaivį ir Šokikai.
Lietuva tėvynė musų ir Tykiai nemunelis 
teka.
Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis.
Darbininkų Marselietė ir Sukeikime Kovą.( 
Suktinis ir Valia, valužė.
Prirodino seni žmonės ir Kur tas šalti- 
tinells.
Bernuželi nesvoliok ir Eisiu mamai pasa
kysiu.
Piemenėlis ir Pavasary.
Padainuosim* gražią dainą ir Našlys.
Kur upelis teka ir Pasakyk mano mylimas 
krašte.
Plaukė žąsele per Nemunėlį ir Noriu mie
go. !( *
Gul’ šiandiena Ir Sveikas Jėzau mažiausis.
Plauko sau laivelis ir Aš įsivilkčia čigono 
rūbą.
Ką močiutė padarei ir Kaipgi gražus rū
telių darželis.

Operetes, kvartetas įdainavo:
Lietuva tėvynė mušt) ir Tautiška daina.
Ant kalno karklai snubavo ir Oi žiba žibu
rėlis.
Gul’ šiandiena ir Atsiskubino Betlejun.
Ant tėvelio dvaro ir Nesigraudink mergu
žėle, choras.
Oželis ir Mes padainuosim, Šimkaus cho
ras.

^)rkestros gražus šokiai:
Dėdukas, polka ir Saldžios lupos, valcas.

Oulbranten Trado Mark

r Visokiausi moteriški ir vyriški lai
krodėliai, žiedai, deimantai, perli
niai, gintariniai karoliai, dideliam 
pasirinkime ir kainos žemesnes ne
gu viduriniesty, kadangi mes sa
vam name nereikia brangių rendų 
mokėti. Sidabriniai šaukštai, pei
liai ir kiti prie stalo graznai, par
siduoda 25% pigiau negu kitur.

gaunami musų krautvėje
Roles dėl Piano:

Lietuviška muzika ...............................
Klumpakojis ir Pakeltkojis ..............
Vengierka .................... :.....................
Suktinis ir Kutų darželis .................
Noriu miego ir Suktinis ...................
Varpelis, Valcas .................................
Kokieta, Polka ....................................
Dėdukas, Polka ...................................
Barbora, Polka ...................................
Svieto pabaiga .....................................
Krakoviakas ................................ . .....
Linksmas Kaimietis ...........................
Pas D’Espagne, valcas .......................
Sale sodo, valcas ...............................
Žuvininkų maršas ...............................
žvaigždelių litus .................................
67 Raitos Peteliuškės ............  -.......

Gegužės valcas ••>................................
Kaip linksma, polka ...........................
Linksmybė, polka ...............»...............
Karvelėlis, polka ................................
Mėlynom akelėm, polka ...................
Saldi meilė, valcas ...........................

5
6
9

10
11
12
13
14
20
21
25
49
50
51
52
65

68
69

71

$1.00 
.. .75 
.. .75 
... .75 
... .60 
.. .70 
. ’.70 
.. .70 
.. .70 
... .70 
.. .60 
.. .75 
... .75

Jau išėjo iš spaudos populerus 
mokslo žurnalas

.75

.75

.75

.75

.75

.70 
.815

75

Roles su žodžiais. Kaina $1.00
i
2
3
4

27
28
29
30
31
32
33
37
38
39
40
41
44
45
47
48
55
56
57

Ak myliu tave.
Era mano brangi.
Meile.
Pamylėjau vakar.
Lietuvos Himnas.
Jojau dieną, jojau naktį.
Pasisėjau žalią Rūtą.
Noriu miego, (Petrausko).
Oi, Oi, Oi.
šalty ši us.
Oi tu Rūta, Rūta.
Ko Liūdit Sveteliai.
Vai aš pakirščiau.
Ne dėl tavęs aš mergelė.
Saulutė Raudona.
Dovanojo, (Petrausko).
Skyniau Skynimėlį.
Plaukė sau Laivelis. (
Už šilingėlį, (Petrausko).
Siuntė mane Motinėlė.
Pas darželį, trys mergelės.
Gana broliai mums miegoti.
Vai kalba žada.

58 O Lietuva numylėta.
59 Suskintas Kviętkelis.
60 Laiškas pas tėvelį.
61 Kas man darbo.
62Kas nuramins man širdelę.
68 Sudiev gimtinė.
64 Esu ant šio svieto.

Į kitus miestus, užsakinius dėl rekordų ir vo
lelių greitai išpildome ir pasiunčiamo per paštų.

’ t UKtfąutuyėatdaru vakaraįs,visiems patarnavimas skubus ir mandagus 
dieninis Kalendorius 1924 ml visiems dovanai.

JUOZAS F. BUDRU!
■i , 3343 South Halsted Street

Sieninis

Chicago, Illinois

KULTURr
No. 1 turinys:

1. Redakcijos žodis.
2, Prof. V. Čepinskis. Mok

slas.
J. Elisonas. Regeneracijos 
reiškinys gyvulių gyveni
me.
Končius. Pažinkime savo 
kraštą.
V. Tarasenka. Alk’akme- 
nys Trakų apskrity.
Z. Kuzmickis. Vestuvių 
drama.
Jaunas pilietis. Demokra
tija ir koperacija.

8. VI. Putvinskis. Bangos.
Vaižgantas. Dirbkime.
Pajėgos ratas.
Vabzdžiai — ligų platin
tojai.
Iš “Kultūros” b-vės dar
bų. v 
ir t. t.

3.

5.

6.

9.
10.
11.

12.

13.

Kultūros kaina metams 12 
lity, V2 m. 6 L, atskiras nume
ris 3 litai. Norintiem prenu
merata bus imama uždėtu mo
kesčiu. Visy suinteresuotųjy 
prašome paskubėti atsiliepti 
ir užsisakyti, kad laiku žur
nalą gautumėt. Kas nori N. 1 
pamatyti atsiųskit laišku paš
to ženklų už 2 litus ---- išsių
sime.

“KULTŪROS” B-VĖ, 
Šiauliai, Dvaro g., 24, 

Lithuania.
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Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

M. J. ŠILEIKIS, 1739 So. Halsted St., Chicago, III. 
REDAKCIJOS NARIAI:

P-lė L. Narmontaitė, 3223 Pamell Avė., Chicago, III.
(veda anglų skyrių). -

J. Aurila, 25 E. 23th St, Chicago, III.
J. Keserauskas, 1439 So. 49th Ct., Cicero.

CENTRO VALDYBA:
P-lė L» NarmontaitS, Pirm., 3223 S. Pamell Av., Chicago.

B. Simokaitis, RaStininkas, 3210 Arthington St., Chicago
J. Lazdauskas, Iždininkas, 6044 So. Peoria St. Chicago.

Mikas Šileikis.

Įspūdis žiemos išvakary
Skraido žvaigždės deimantinės, 
Ir snieguose ir pusnynuos, 
Tik sijojas, tik sijojas.

Rugienojai ir pauksniai, 
Pasipūtę, gludi, niukso, 
Vakarinėj prieblandoje. .

O naktis, naktis kai jura, 
('kanomis užsikūrė, 
Ir sapnuose pasinėrė...

Tik pušynas nusiminęs,* 
Susigaubęs, susipynęs, 
Snieguirėjes žemėn draiko.

Stasys Spuda.

Sonetas
Lietuva yra mano mielos tėvynė; 
(iaršavos kainais, tai josios gimtinė, 
Kur sriaunus Nevėžys banguojja 
Ir girios žalios aplink siūbuoja.
Nuo ten kaimo link švelnus vėjaliis dvelkė, 
Kuris jos jaunai sielai peną teikė. 
Dešimt ir keturių metų ji buvo, 
Kada i šalį laimės išvažiavo.
Po dešimt metų pribuvus ton šalim 
Likimas subloškė mudu pažintin: 
Jos linksma mina ir godotina dorai, * 
Patraukė mano sielą ir sujungė į porą, 
šią nuomonę imu iš josios akių, 
Kad ji bus versmė mano laimės — tikiu.

Kalėdos
reikia ką parvežta iš miestelio,(Apsakymėlis iš gyvenimo)

I.

Vakaruose tūnojo juodas de
besys sniego pilnas. Vėjas pučia 
švelnus iš šiltas, tariniui lietus 
bepradės lyti. Beržynas šniokš
čia kai malūne vandito. Ūkana 
tiesiasi rytų linkui užpurkšda- 
ma smulkiu lietum.

Bružų kaime žmonės bėgioja 
vienas pas kitą su reikalais. 
Vieni skerdžia kiaules dėl Kalė
dų, antri jų kasa sniegą tarp- 
tvoriuose, da kiti gyvuliuos liuo- 
bia, neša šiaudus iš kluonų.

Justinas Stankevičius ruošia 
roges dėt rytojaus važiuoti ra
rotų išklausyti. Staiga atbėga 
pas Stankevičius Jonienė ir 
klausia:

Ar jau atvažiavo jūsų su
ims iš Maskvos?

-I)a ne — lyg nusiminusi 
atsakė Stankevičienė. — Bū
davo parvažiuoja namo už sa
vaitės prieš Kalėdas, bet kas su 
juo dabar pasidarė, nežinia.

Ar jis jums rašė, kad atva
žiuos?

-Taip, rašė. Sako turįs daug 
darbo, egzamenai nelabai pasi
sekę ar kas kitas jį užlaikė...

Jonienė papurtė galvą ir išdi
džiai pareiškė:

—Kai išsimokins, tai tiek tų 
jį ir matysi. Jie visi, kurie 
išeina mokslus randa saiu užsi
eni i mus. Jie tada nenori nė 
kalbėti su paprastais žmonėmis. 
Ana, TuVeikių Jonas, ėjo į ku
nigus, o dabar kas iš jo? Nuėjo 
bedieviams prakalbą sakyti ir 
keikia kunigus.

Stankevičiene apsišluostė 
žinirštu ašaras nuo veidų ir -nu
ėjusi prie peČiaarts atsisėdo ant 
skobnelio. Stankevičius sku
biai įbėgęs stubon suriko:

—Jau pakinkiau arklį. Jeigu 

sakyk ?
—Parvežk žuvų kučiotms, 

taipgi paimk daugiau cukraus ir 
arbatos. Gal atvažiuos Kli- 
manskai į svečius — patyloimis 
atsakė Stankevičienė.

Stankevičius išvažiavo mies
telin. Prisipirko kas reikia ir 
grįždamas atgal, pasuko sto
ties linkui. Sustabdęs arklį 
užbėgo paklausti, kada seka
mas traukinys ateina. Atsakymą 
gavo, kad už pusės valandos. 
Atėjus traukiniui. Stankevičius 
visur dabojo šarvo sdnau®, bet 
niekur nebuvo matyt. Išeina iš 
vagonų daug studentų su unifor
momis, panėši į Juozą, bet tai 
ne jis.

Stankevičius važiavo namo 
nusiminęs. Sniegas dribo kai 
skepetomis, rogės vilko sniegą 
paskuti šarve.

Parvažiavęs namo rado žmo
ną verkiančią. Justinas ją ra
mino, kad nesą reikalo verkti 
iš anksto. Juozas parvažiuos.

— Gamink vakarienę, m alma! 
— tęsė Justinas. —Aš eisiu ap
žiūrėsiu gyvulius, parnešiu šie
no ant stalo paklosiu!.

Bernai buvd jau išbėgiojo 
kas sau: vieni pas kaimynus, 
antri karčiamon išdūmę. Mer
gos kamaroje drabužius taisosi 
rytojui važiuot bažnyčion. Lai
kas buvo jai* vėlokas, bet nie
kas nesiskubino kočios valgyti, 
vis laukė Juozo parvažiuojant.

Išmušus dešimtai valandai 
susėdo visa šeimyna prie stalo. 
Justinas palaimino savo šeimy
ną lir padalliijo Kalėdų plotke- 
Huis.

Po vakarienes bernai juoka
vo, žaidė kortomis ir tarėsi, 
kur rytoj eisią. Stankevičius 
rūke pypkę sėdėdamas ant 
suolelio prie pečiaus. Stanke-

vičienė vis aimanavo,' kalbėjo
apie Juozą.

II.
Ant rytojaus dar prieš dieną, 

išvažiavo visi bažnyčion. Na
mie pasiliko tik vienas bernas 
ir merga. Pol pamaldų įprabaš- 
čius įsilipo sakyklon pamokslą 
sakyti, žmonės nekantriai lau
ke, kad nors kunigėlis trumpą 
pamokslą pasakytų, kad anks
čiau! namo parvažiavus. Kuni
gas buvo lenkas, j is iš pirmų 
savo žodžių pradėjo barti lietu
vius, kad jie laužą valdžios įsta
tymus, skaitą draudžiaaints raš
tus. Sako, jis žinąs kas Bružų 
kaime skaito ir platina parga
bentas iš Vokietijos knygas. 
Kunigas įsikarščiavęs suriko:

—Jau netik Bružuose pilna 
lietuviškų knygų, o net ir Mas
kvon jų pristato-... Nestebėtina, 
kad Stankevičių Juozą ir kokį 
ten mokytoją tik savaitė laiko 
atgal, ištrėmė Sibiran. Jus visus 
tas pats laukia, katrie skaitote 
lietuviškas knygas!...

{Stankevičienė išgirdusi ši
tuos kunigo žodžius, apalpusi 
parkrito amt žemes. Duktė 
Anastazija ją pakrapino švęstu 
vandeniu, atgaivino ir išvedė 
iš bažnyčios laukan.

Kuomet visi jau išėjo iš baž
nyčios, kalbėjosi tarp savęs apie 
Stankevičių Juozą. Visokius 
sprendimus darė: vieni jų, 
smerkė Juozą už draustinų raš- 
tiį skaitymą, antri sakė, kad 
mes visi lietuviui turime skai
tyti savo kalboj parašytas kny
gas. Savo tautos kultūrą nega
lime apleisti ir pražudyti save 
r turizmo bandose.

—Ačiū tokiems žtmonėims, 
kaip Juozas! Jis gerai žinojo, 
kam Skaitė lietuviškas knygas 
—■ pastebėjo vienas.

—Jeigu jis butų kunigas, tai 
nesibartų taip, kaip prabaščii^| 
kad barasi ir keikia lietuvius 
už skaitymą lietuviškų knygų! 
—kartojo Galinis.

—Gal jį paleis iš Sibiro. Da 
jis bus kunigas. Jau paskutinius 
metus mokinosi. Jis buvo k le
nkas — atsakė antras kaimy
nas.

Motina niekad nežinojo ir ne- 
•jnanS, kad Juozas butų papildęs 
tokią blogybę. Dabar netik visa 
parapija žino, o ir visas svietas 
žinos apie Juozą.

—Dabar jis nebus kunigu— 
verkdama sakė motina. — Jis 
buvo geras ir meilinis vaikas, 
bet viskas žuvo... O gal jį ne
kaltai ištrėmė su tūlo mokyto
jui? Jis ničkad1 neskaitė ir ne
turėjo lietuviškų knygų. Dar 
pernai jis mums sake, kad no
rįs gauti tokių knygų, bet nesą 
galima. Gal jis gavo jų nuo to 
mokytojo?...

Ir taip užsibaigė Stankevičių 
Kalėdos. Važiavo namo visi nu
budę ir žmonių apšnekami. Vi
si tik kalbėjo apie juos su' pa
nieka. —M. Šileikis.

Pasukos kaipo maistas.

Francuzai sako, nad geriau
sias vaistas nuo širdies ligos, tai 
pasukos (maslionkos). Kadan

gi taktiškoji rūgštis jose sutar- 
pina ir neduoda sukietėti kla- 
panoms, arterijoms, kremzlėms 
ir t.t.

Kiek tame tiesos yra, bet 
pasukos verta kožnam vartoti, 
nes jos yra geras maistas.

NAUJIENOS, Chicago, Et
, - — — ———- 1-

I. LUKAS Vertė J. Lapas

DEBESYS.
(Trumpa pasakėlė)

■ 7--

(Pabaiga)
Kartą jis pasodino mane ant 

kėdės prieš save; / jau buvo 
tamsu. Ir sedėjova mudu tam
soje, o jis labai lėtai ir švel
niai lietė gitaro stygas. Aš pa
vėlinau jį užsiimti tokiu liūd
nu darbu, bet, prisipažįstu, tie 
švelnus stygų garsai mane taip 
sujaudino ir kiekvieną sykį dėl 
gitaro man norėjosi verkti. Aš 
nusiritau nuo kėdės ir tamso
je apkabinau tėvo veidą. Man 
buvo stebėtina, kodėl jo vei
das buvo taip Šliapias ir karš
tas, o jis tamsoje man šnibž
dėjo tokius žodžiui, kokių aš 
niekad daugiau ant žemes ne
girdėjau:

—Zuikuti mano mažasis, Jo
neli karalaiti, našlaiti mano.. .

Aš spaudžiau jo karštus, šla
pius skruostus.

—Kode! tėvelio veidas šla
pias?... Nereikia kad gitaras 
“gu-gu” darytų... Jonelis verks.

Jis šnibždėjo man į ausį kaž
ką apie motinėlę, apie kapines, 
apie aniolus. Pasakojo jis man 
apie kaž-kokj hrilžinišką ar 
šviesų geradarį, dar didesnį 
augumu už mano tėvą, ir kad 
tas geradaris vadinasi Dievu. 
Tas geradaris myl|r. visus žmo
nes, šunis, gatvės vaikėzus, 
rausvas blusas, debesys, vežė
jus, pilkas peles, ir namus, ir 
arklius, ir liktarnas, ir kada 
lytus ir kada saulė. Tėvas pra
šė, kad aš tam geradariui pri
siminčiau apie savo motinėlę, 
kurią jis pas save pasiėmė. Aš 
tatai dariau noriai ir su pasi
šventimu, bet kiekvieną sykį 
stebėjaus, kaip tas mielaširdin- 
gas geradaris nebijo pelių ir 
gatves vaikėzų.

Prieš pat savo mirtį, anksti 
pavasarį, ėjo pakrančių su ma
nim tėvelis. Aš manau, kad 
mudu vaikščiojova/j, sekmadie
nį, nes tėvo kaklas bUvo pa-, 
rištas balta šilkine skepetaite, 
o mano kojos buvo apautos 
pilkais kamašais. .

[Ledo jau nebuvo...
Bailia tyla dūsavo žalias, šal

tas ir švelnus balandis. Už Ne- 
vos jau švietė geltonais taške
liais pirmosios vakaro liktar- 
nų šviesos.

Viršuje miesto padangėj lė
tai slinko debesys. Tyliai rito
si ir skietėsi jų ramios krūvos. 
Debesys slinko ' besivėtydami 
Iclijavam, auksiniam ir tam
siai raudonam vakaro rūke. 
Vakaro dangus žiurėjo debesų 
protarpiais su žalsvom ir per
matomom akių vyžom: tartum 
tylus lagūnai snaudžia tarpe 
lelijavo ruko kalnų siaurumo
se.

Aš apkabinau tėvo smilį su 
visa kumščia.

—Žiūrėk, zuikuti, kokia gro
žybė, — kaž-kur iš viršaus šau
kė mane tėvo balsas. — žiū
rėk j dangų. Matai, plaukioja 
baltos gulbės. Ar matai, eina 
balti dvikupriai kupranuga
riai? Jie purtina savo nuga
ras. .. O tenai baltosios meš
kos traukia vežimą, kuriame 
miega karalienė. Aplink stovi 
kareiviai... Visi kareiviai turi 
plonus, žibinčius durtuvus... 
O tenai — ežerai. Ežeruose 
plaukioja leHJavi laivai. Buorės 
kai lapai, o ant visų buorių 
skamba varpeliai.

—Aš noriu ant laivelių, tė
veli; nusipirksim biletą, sėsim 
į vagoną ir nuvažiuosim prie 
laivelių.

Aš tada maniau, kad žalieji 
lagūnai ir lelijavieji laiveliai,— 
labai arti, kur tai už miglota 
buto švento Isaako katedros, 
prie Gostino aikštės, ant Nevos 
prospekto, kur važinėja vago
nai. ..

Atsimenu, dar, kai kartų 
naktį aš pabudau. Mudu sU[tė- 
vu gulėjo va vienoje lovoje. Aš 
užgavau galva jam į ranką ir 
nubudau!.. Ant sienos, arti lo
vos, melsvai baltom ir įstri
žom juostelėm šviečia ir dre
ba mėnulio šviesa. Žiūriu, tė

vas nemiega: jo akys tamso
je mirkčioja. Aš ištraukiau 
ranką iš po uŽklodėg ir nutvė
riau tėvui už nosies.

—Kodėl tėvelis nemiega?
—Mėnulis šviečia. Kaip gra

žu, zuikuti.
—Kas yra mėnulis?

> —Tokia karalystė, kur visos 
ramiosios dūšios nueina gy

venti. .. Tenai viskas iš vei
drodžio ir sidabro: ir palociai, 
ir bokštai, ir karietos, iš šniū
rai, ir medžiai parkuose, vis
kas iš sidabro ir veidrodžio. 
Visi žmonės tenai malonus ir 
tylus ir daug tenai nuplikusių, 
nes visi mokyti.. . Gyvena te
nai, zuikuti, karalienė. Ilgais, 
labai ilgais stiebais, melsvos, 
mėnesines žoles jos sodnuose 
linguoja savo susimąsčiusias 
galveles. O karalienė nuolat 
žiuri į veidrodį, į dangų. Kada 
jinai pamato, jog ant dangaus 
daug žvaigždžių, — paima sau
ją sidabro ir žeria. Ir užsidega 
tada naujos žvaigždės, daug 
žvaigždžių...

Kaip mano tėvas mirė ir kaip 
jį palaidojo, — aš neatsimenu. 
Atsimenu tik tiek, kad buvau 
pas dėdę Viborskam krašte. Dė
dės bute šalta ir tamsu, o valgo
mą] am kambary stovėjo milži
niškas bufetas su ornamentuo
tais medy išpiaustymais. Dėdė 
turėjo du sunu, abu vyresni už 
mane: Kolia ir Serioža. Abu tu
rėjo trumpai nukirptus plaukus 
ir dideles galvas. Juodu abu žiu- 
tojo į mane kreivom ir nejau
kiom akim ir laike pietų gnai
bydavo po stalu mano kojas. Aš 
tylėdavau.... Atsimenu, kad ant 
pietų mes dažniausia gaudavom 
šutintą mėsą ir nuo taurių kilo 
vėstantis, pilkas garas....

Karią aš pasitryniau tamsoje 
į bufetą ir truko, mano ilgų kel
naičių užpąįalis^«r- aš tada jau 
gimnaziją lankiau.... Dėdė, atsi
menu, paėmė man už ausies, 
skaudžiai suspaudė su nagais, o 
jo akys pasidarė dygios ir rūs
čios, kai Seriožos ir Kolio.

— Kelinės trys rubliai kai
nuoja. Supranti — trys rub
liai.... Užsilaikyk mandagiai, o 
jei ne, tai atiduosiu kurpiui už 
mokinį.

Aš tada labai išsigandau ir 
kada iš ryto man reikėdavo ap
sivilkti gimnazines kelines> per 
ilgą laiką mano širdį užguldavo 
tamsi sunkybe. Aš nebijojau nė 
Bobos-Raganės, nė burtininkų, 
nė plėšikų, — apie juos man 
niekas nepasakojo, bet aš išsi
gandau ir pradėjau nekęsti mil
žinišką bufetą, pilką dėdės vei
dą, gaižų stubos drėgnumą, šu
tintos mėsos kvapą ir vėstantį, 
pilką nuo taurių kylantį garą.

Gimnazijos kambariose irgi 
buvo šaltas garas, buvo ir gai
žus drėgnumas, lygiai kai dėdės 
bute, o vilniuojanti gramatikos 
žodžiai smogė į mano trumpais 
plaukais galvą kai sunkusis bu
fetas :

— Švagždančiosios raidės : 
ž, č, š, šč....

Man buvo tamsu ir išgąstin
ga žiūrėti į tas švargždančiasias 
raides ir mane nuolatos suju
dindavo ir neigi aš galėjau su
prasti ką reiškią žodžiai:

— Du tiesiakampiai trikam
piai vienas antram lygus....

Aš tapau gudriu ir išdykau
jančiu vaikeliu.... Atsimenu, 
kaip kartą žiemą, kada nuo šal
čio balo man kakta po apšarmo
jusios kozirkos, o akys ašarojo, 
— iki gimnazijos aš nenuėjau. 
Milijoninėj gatvėj, kur dideli 
granitiniai milžinai palaiko Er
mitažo varius, — aš įėjau į auk
štą angą.

Tenai buvo šviesi ir šilta ty
la.

Saldžiai ėmė plakti mano šir
dis, kada aš pamačiau snau
džiančius žilus tanius' su pil
kais kamašais, galerijų anfilia- 
das, karmazines aksomas ant 
siaurų kanapų ir kaip saulė
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švietė prie pusapvalių langų ant 
mozoiko grindų bronzotais, šal- 

' tais šlakais....
Aš skubiai bėgau pirštų įga- 

' lais per sales. Mane pagavo ir 
i nešė ūkanotas upelis išblyšku
sių veidų, purpurinių uždangų, 
mintin įsiskverbusių griuvėsių, 
juostelių, vėliavų, pasipuošusių 
vyskupų, būgnų, juodakių, su- 
džiuvusių ir plonų šunų, pilkų 
arklių, holandų dykaduonių, ap
žėlusių ubagų, kavalierių su pu
druotais perukais ir saldžiau
sios panos Marijos abrozų su 
kūdikėliais....

Man išrodė, jog aš plaukiu 
ramia upe.

AŠ pradėjau apgaudinėti vi
sus, — ir dėdę, ir jo tamsų bu
fetą, ir gaižųjį butą ant .Vibor- 
skos, ir tiesiakampius trikam
pius, ir švargždančiasias ž, č, š, 
šč.... Aš ateidavau žaisti į švie
siąsias sales.

Tenai aš buvau kai ricierius 
su plonomis ir baltomis kai 
žemčiūgas rankomis, su mėlyna 
ša'lika ant aksominio, tamsiai 
rausvo žakieto.

Garbiniuotų ptyukų vaikelis, 
su -perplėštais marškiniais, aš 
šokinėjau ant’ kaž-kokios bak
chanalijos, o saulės šviesa ir 
rausvi syvai suspaustų vynog- 
radų plakė mano akis. Saulė, 
baltos, minkštos ir švelnios die
vaitės rankos bandė mane pa
gauti, bet aš ėmiau juoktis, pa
bėgau, o šlapi, rasota pieva ku
teno mano basas kojas....

Aš įsivaizdavau esąs naktiniu 
sargu holandų mieste ant jūrių 
kranto. Mano juodą ploščių vė
jas blaškė, o aš abiem rankom 
prilaikiau savo trikampę skry
bėlę ir įtemptai žiurėjau į pil-
kąjj dangų, už čerpinio stogo, 
kame plevėsavo vėliavos ant 
nuolaidžių ir tamsių stiebų. Man 
išrodė, jog aš buvau išblyškęs 
ir plonas mokslininkas, apsi
siautęs šarmens kailiniais ir 
peržiūrinėjau pilkai žalias kau
koles. Kai rukšlėtas ir gudrus 
pinigų keitėjas aš periminėjau 
iš rankos į ranką tamsius pini
gus. Iškilmingoje procesijoje aš 
nešiau degančią, geltoną žvakę 
ir nuleidęs akis džiaugiaus bal
ta juostele ir pakuotu papuoša
lu ant mano raudonos kamžos. 
Aš kloniojaus -skaisčioms mote
rims prie Versalio fontano, o il
gos garbanos pudruoto peruko 
kabojo ant mano veido. Atsisto
jau už milžiniškų jaučių kai pie
muo ir lygiai kai jaučiai su vi
som apskritom akim įtemptai 
žiurėjau j auksinius lopšelio 
šiaudus, kur žibančiu drebėji
mu nuogas gulėjo Kūdikėlis Jė
zus.

šviesioj salių tyloj mane ap
ėmė pirma ir vienintelė ant že
mės meile.... Ispanų galerijoj 
tas portretas rūpestingai ir 
liūdnai žiuri iš tamsių auksuo
tų, imperatoriškai papuoštų rė
mų: jauna moteriškė, senu ak
sominiu aprėdalu, su juodom ir 
žibinčiom kvoldom, su aukštu, 
juostelėmis išsiuvinėtu kalnie- 
riu, panašiu į švelnią ir tamsią 
vilnį. Maža ir išbalusi ranka, su 
mėlynomis gyslelėmis spaudė 
šilkinę nosiųėlę. Ant moteriškės 
skruostų ružavi šlakeliai, o 
akys užverktos.

Jos pilkos akys užverktos.... 
Man J ją žiūrint prisiminė leli- 
'javi vakaro debesys, tykus va
karo lagūnai ir mano tėvo mirk
čiojančios akys. Stovėdamas is
panų galerijoj aš persitikrinau, 
jog niekad ant žemės aš nema
tysiu nė miegančių karalienių, 
nė mėnesinių palocių ir kad 
nieks mane daugiau nevadins 
zuikučiu ir karalaičiu....

Dėdė vėl sugriebė savo na
gais man už ausies ir suko taip 
ilgai — gal būt visą valandą, 
bet aš tylėjau, nors mano akys 
buvo pilnos ašarų....

— Paršiva vaikelis, — į Er
mitažą eihl... Tavyje verda tė
vo keršijantis kraujas.,.. Mo
kinkis, paršiva, mokinkis, jei 
pinigai užmokėti....

Visa tai buvo labai senai. 
Vargais negalais gimnaziją aš 
jau senai baigiau, o po to ir 
pats nežinau kodėl ėmiau uni-
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versitete teisių ensiklopedijos 
pamokas ir parlamentarinių 
įstatymų teorijos.

Kolia tapo inžinierium. Jis 
skuta savo usus, jo kelinės nuo
lat suprosytos, o valgomą j am 
kambary yra toks jau didelis ir 
brangus bufetas, kai dėdės. 
Apie bufetą Kolia sako:

— šis dalykas paprastas, nors 
jis ir labai brangus.

Serioža rodos buvo svarbiu 
valdžios tarnautoju. Jis buvo 
gražus, patyręs ir mylimas mo
terų. Jis dėvi šauniai padarytus 
kostiumus, o kaklaraiščius ste- 
liuoja iš Paryžiaus.

Juodu atsinešė 'link manęs su 
panieka ir pašaipa, o aš, tiesą 
pasakius, niekad1 neužmiršdavau 
kai juodu slaptai gnaibė po sta
lu mano kojas ir žiurėjo krei
vom ir nejaukiom akim.

Kai matote — aš ne inžinie
rius, ne valdžios tarnautojas, 
negi advokatas. Mano kelinės, 
tiesą pasakius, apskarusios, o 
brangų bufetą aš niekad netu
rėsiu....

Ir aš jums pasakysiu, jog aš 
ir dabar visa širdžia nekenčiu 
didelių bufetų ir tų žmonių, ku
rie turi kokį riors reikalą su bu
fetais ir šutinta mėsa; neken
čiu nė tiesiakampių trikampių, 
nė švargždančiųjų ž, č, š, šč....

Bet tokių žmonių aš sutikau 
visur: ir laikraščiuose, ir poli
tikoj, ir teatruose, ir žurnaluo
se. Sutikau aš tokių moterų ir
gi. Jų ausyse kruta auskarai, 
jų akys nepasotintos, o iš šlia- 
pios burnos kvepia šutinta mė
sa. Ir kiekviename jų žodyje, 
kiekviename pasikrutinime, pa
sireiškia tiesiakampiai trikam
piai ir švargždančiosios ž, č, š, 
šč.

Visa tai, žinoma, nėra svar
bu, ir aš nesigailiu, bet aš su- 
pratau, kad šiame sviete nieks 
mane daugiau nevadins pilkuo
ju zuikučiu. Nieks nesakys ir 
tai, jog aš atėjau šin pasaulin 
būti Joneliu karalaičiu....

Kaip matote, mano gyveni
mas nėra svarbus, o dėlto, su
prantama. galima kaltinti ma
no liguistą tėvą, išmokinusį ma
ne sapnuoti.

Bet tėvą aš nekaltinu ir, jei
gu norite, aš ir dabar pasaky
siu, jog žmonės paeina nuo die
vų, ir kad viskas šiame sviete 
nesvarbu ir nereikalinga, išsky
rus debesis, ežerus, paukščius ir 
sapnus.... f

Mokslo pirkėjai
Lietuvių patarlė sako: “Moks

lo nenupirksi nė už jokius pini
gus”. Ta patarlė yra teisinga. 
Kiekvienas moksleivis gerai ži
no, kad mokslą arba žinojimą 
niekas negali nusipirkti, nei jo 
pavogti nuo kito.

Įsigyti mokslą reikia daug 
laiko ir pasišventimo. Reikia 
pakęsti daug vargo ir daug sun
kaus mąstymo. Teisingu budu 
įgytas mokslas yra brangus. Jį 
negalima parduoti arba nupirk
ti. Bet pinigas pasauly yra 
stebuklingas gabalas metalo, 
kuris mus priveda prie laimės ir 
nelaimės. Jis mus išteisina, ap
kaltina ir duoda mums progą 
įsigyti tai, ko mes pageidauja
me. Už tą metalo gabalą mes 
nuperkame tokius dalykus, ku
rie ištikrųjų nėra nė perkami, 
nė parduodami, tai yra mokslas.

Rodosi, negalimas daiktas 
pirkti mokslą, bet musų gyveni
me tas yra praktikuojama. La
bai gaila pasakius, kad ir musų 
tautiečiai pasekdami žydelius 
perka visokius “profesionali^ 
kus” diplomus ir vadinasi save 
išėjusiais “aukštus mokslus”.

Nesenai man teko skaityti 
laikraščiuose aprašymus apie tū
lus mano draugus arba buvu
sius moksleivius. Tos korespon
dencijos mane nustebino, kaįi 
pastebėjau, kad Jonas yra jaU 
“advokatas,” Petras — “kuni
gas”, kitas “daktaras” ir ttl 
Visa eilė šitų “profęsionalų” 
man geraį žinoma. Totlel aš, čia 
ir noriu nurodyti kokio plauko 
tie asmens yra. Aš nekalbėsiu 
apie tuos, kurie jau senai turi 
nusipirkę diplomus ir praktikuo
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ja, bet mano tikslu yra nurody
ti apie tuos draugus, kurie man 
yra jau gerai žinomi ir neteisin
gu budu nori vadintis mokslą 
įgyję.

Pavyzdžiui, tūlas ex-valparai- 
sietis, dabar Chicagoje vadinasi 
“advokatu”. Tas pats “advoka
tas” buvo pradėjęs lankyti pra
dinę mokyklą Valparaisoje, ku
riam, rodosi, nekaip sekėsi mok
slas. Apleido mokyklą, ir žiū
riu’ už kelių mėnesių jau ir “ad
vokatas !”

Tokiu profesionalu tapti rei
kia ne keleto mėnesių mokslo, 
bet daugelio metų. Dabar yra 
klausimas, ar tas žmogus nepir
ktu mokslu dangstosi?

Kitas man gerai žinomas 
moksleivis, kuris metai laiko at
gal lankė Chicagos universitetą, 
kaipo paprastas moksleivis (da 
ir gana laisvas žmogus), o da
bar jau tapęs kunigli sako pa
mokslus po Rytines valstijas.

Trečias pavyzdis tai yra Indi
anos valstijoj tūlas lietuviškas 
“daktaras,” kuris, rodosi, nėra 
nė pradinės mokyklos baigęs, 
bet jis yra “daktaras” ir gana. 
Jis praktikuoja mediciną lietu
vių tarpe. Tas pats “daktaras” 
turi įsteigęs kokią ten mokyklą 
ir, pardavinėja “daktaro” diplo
mus po $300.

Man teko pažinti keli asmens, 
kurie vos savo vardą moka pa
sirašyti, turi nuo to “daktaro” 
nusipirkę diplomus.

Aš ir pats mačiau to “dakta
ro” padarytą diplomą. Diplomas 
kaip diplomas; viskas padary
ta gerai. Atspausdinta ant ge
ros popieros, padėta parašas 
paties “daktaro” ir jo žmonos 
kaipo mokyklos valdybos.

Taigi čia ir pasirodo mokslo 
įgyjimui sunkumas. Tat randa
si galybės visokių neva mokyk
lų, kur vilioja žmones prižadė
dami juos greit išmokinti. O 
jau kur tau žmogus neis ten, 
kur greit išmokinama, nes lai
kas yra brangus ir pinigo daug 
reikia. Bet tokios rųšies mo
kyklas lanko tokie žmonės, ku
rie yra blogos sąžinės ir be sim
patijos busimiems savo klien
tams arba pacientams, žodžiu 
sakant, tik doleris ir lengvas 
pragyvenimas jiems terūpi.

Ar neverta yra musų veikė
jams daugiau domesio kreipti į 
musų jaunuomenę, kuri lanko 
aukštesnes mokyklas ir siekia 
aukštojo mokslo. ProfesionalaĄ 
turėtų pasirūpinti apginti savo 
profesijos garbę. Neleisti su
teršti ją visokiems šarlatanams.

Tat moksleiviai, kurie lanko
te mokyklas, rašykitės prie L. 
M. S. A., kur jūsų ateitį apsau
gos musų garbingi apšvietos 
siekimai, uždegs jūsų sielas tik
ro mokslo ugnele. —šaka.

The Students’ Corner.

& Merrp Xmas;
nnb

©appp j?eto gear
®o ®ou jfrom

Tilt Įitįuairian ^tubents’ Stssociation 
of America

Žingeidus kampelis
Mėlynės apie akis.

Mėlynės apie akis gali atsi
rasti dėl kokiu norš viduriniu 
kliūčių; jos gali būti nuo akių 
silpnumo, nuo ilgo nemiegoji
mo naktimis arba skaitymo 
prie blogos šviesos.

Prašalinimui mėlynių apie 
akis jeigu jos paeina nuo iš
laukinių kliūčių, reikia mazgo
ti akis Hamamelis Virgincia ir 
kampariniame vandenyje pra
skiedus, o tas visuomet praša
lins mėlynes apie akis.

Sutrukusios rankos.
Nuo sutrukimo rankų, lupų 

ar veido, geriausias vaistas yra 
Glicerinis Rose Water. Jis tu
ri priimną saldų kvapą ir šva
rus vaistas.

The Christmas Holidays
Never does time seem to fiy 

so rapidly as just before the 
Christmas holidays. Regardless 
of when preparations for this 
season are begu n, they are al- 
ways buried until the very lašt 
moineut. No other season of the 
year inspires such feelings of 
gaiety and generosity or sur- 
rounds itself with so much fes- 
tinty. There is no other season 
in the year Tooked forward to 
so keenly as the one vvhich 
brings us the Christmasi holi

days.
The student iooks forward 

to these holidays with more 
than a double eagerness, for to 
him they have a n extra mean- 
ing. I-Ie is given a weeks respite 
from his school work. In other 
words, a little bit of a vacation 
is sųueezed in between the old 
and the new year. Since the be- 
ginning of the school term he 
has been making hisl plaus in 
anticipation of these holidays. 
It may be that he is going home 
to see his folks and friends 
vvhom he has not seen for a 
long time. It may be that he 
wiil try to crowd in as much 
pleasure as possible to make up 
for the play vvhich he cannot in- 
dulge in during the school term. 
To many a student, starved for 
music, this week becomes opera 
and concert week. Others deJ 
vote this time to reading, thus 
feeding their minds wKich have 
been starved for sbmething be- 
sides the special wovk donie at 
school. During this week ne- 
glected matters are attended to 
and the student’s affairs are 
jut in ship-shape.

In other vvords, this holiday 
week holds supreme importance 
in the student’s mind because 
n such a sho-rt time, he mušt 

attend to ali those things with 
\vhich he cannot occupy his time 
during the school term. What 

a full week it becomes and how 
tenses! A life time seems to be 
i ved i n that short time and yet 
how (juickly it passes. Ile re- 
grets the holidays,’ passmg so 
rapidly, yet returns to school to 
begiu the new term ful'l of 
pleasure and satisfaction. He 
may have satisfie^ his craving 
for good reading, good music, 
for a good time, or for another 
sight of his dear friends. Many 
a student returns to school 
richer for a few dollars having 
utilized his vącation by doing 
some sort of work.

Yet, tho the anticipation of 
these holidays has been keen, 
and regardless of the way they 
are spent, each and every stu
dent returns to his school or 
college rested in body and spirit 
and anxious to go on with his 
work.

We hear rumors about pirates 
attending this carnival; about 
sheriffs, a jaii, and falše money. 
Gipsies, vvizards, and some 
queer people will lend variety 
to the gathering. It seems that 
a pie-eating contest is to be 
placed on the program. The 
audience will witness vvonders, 
hair-raising stunts and magical 
feats. It may dnterest the men 
to know that kisses will be sold 
that night and broken hearts 
mended. It is difficuit to re- 
member all of the very numer- 
ous, i tems pn the program. 
Suffice it to1 say that the pro
gram is so arranged that every- 
one will find something with 
vvhich to be pleased. It will not 
be necessary to wear one’s best 
clothes (ovcralls and aprons) 
will do. Refreshments and danc- 
ing are included also.

Don’t forget the date and 
place of the Carnival, Saturday, 
Dec. 29, 1923, at 7:30 P. M., at 
Milda Hali, 32nd and Halsted 
Sts. Urge your friends to come 
and bring their friends. Stu

dents who do not belong to the 
organization are especialiy in- 
vitcd to come and get acųuaint- 
ed. The Committee is planning 
such a good time for everybody, 
that, in fact, some of us are 
afraid the hall will not ac- 
comodate every one. So get your 
tickets early and avoid missing 
the spectacle to be presented 
that night. ' Don’t miss seeing 
the largest giants in captivity, 
and the beak-nosed lady. Come 
to our Christmas Carnival!’

Aii luvitation
The Chicago chapter invites 

all students who will be in Chi
cago during the holidays to get 
in touch with its members. It 
also asks 'the students of other 
chapters to try to be present at 
the Carnival. Everyone will have 
an opportunity to play to his 
heart’s content. The mystery 
booth will satisfy those who are 
adventurous in spirit. The 
gamblers can gamble as long as 
they wish. Those who have 
never been in jaii will be given 
an opportunity to get there. 
Those who want to eat, drink 
and be merry may do so. Come 
and meet your friends. This in
vitation is extended to all who 
are friendly to, and are interest- 
ed in the students and their or
ganization.

More about the Carnival

Kas daryti kai įgylia bitė?
Bitei jgylus paimk gisločijo 

lapą, sutrink ir uždėk ant skau
damos vietos. Sakoma, tuoj 
prašalina skausmą ir neleidžia 
tinti.

Redakcijos Atsakymai
Visiems bendradarbiams. — 

Kurių raštai netilpo “Moksleivių 
Keliuose”, tilps vėliau. Ačių už 
raštus.

The Holiday Program
The Chicago chapter is plau

ni n g a series of events to taKe 
)lace during the Christmas 

vacation, the most important 
and interesting event being the 
Carnival in charge of the Ways 
and Means Committee. This 
Carnival will be held at Milda 
Hali, Saturday, Dec. 29, 1923, 
at 7:30 P. M. From the reports 
of Miss Catherine Pegenas and 
Mr. J. Keserauskas who are 
joint chairmen of the Commi- 
;tee in charge, we may gather 
that a good time is in store for 
us. i

Bring the children to our car
nival. They will be interested in 
the man-eating tiger, the beak- 
nosed lady, and the giants. 
Bring your sweet-hearts and 
find out if they are true to you. 
If you have a broken-heart, come 
to our carnival and have it 
mended. Are you too thin, or 
too fat? Come to the carnival 
and get fat or thin, as you 
wish. Are you in trouble? Come 
to our carnival and let the judge 
there settle your disputes. You 
can buy a lot of money cheap 
at our carnival. If you have 
any ills, you can get rid of them 
at the carnival. Anything and 
everything may be had at ouir 
Carnival. Come and bring you>r 
friends!

Old Lady: — “I believe in 
post mortems. It is awful not 
to know what you have died 
of.”

— London Answers.

Karnivalas arba Kermošius
Įvyks Gruodžio 29 d., 1923 m.

MILDOS SVETAINĖJE
3238 South Halsted St.,

Pradžia 7 ;30 vai. vakare. Įžanga tik 50 centų.
Rengia Liet. Moksl. Susiv. An). 2 kuopa

Tikietus galima gaut iš anksto pas moksleivius 
ir sekamose vietose:

“Naujienose”, 1739 So. Halsted St.
“Aušros” Knygyne, 3210 So. Halsted St.
Montvido aptiekoje, 1834 Wabansia Avė.
Universal State Banke.

GERBIAMOJI VISUOMENE:—
Mes rengiame šį vakarėlį todėl, kad pasilinksminus. 

Kalėdos, tai vienintelė moksleiviams proga pasilinksmin
ti. Bet mes, moksleiviai, norime pasidalinti su jumis tuo, 
ką mes jau patyrėme nuo svetimtaučių mokyklose būda
mi. Taigi mes turėsime taip sakant, juokų vakarą. Tu
rėsime lietuviškų ir angliškų juokų, taip kaip ir šokius: 
lietuviškus ir amerikoniškus.

Be to dalyvaus musų vakare didžiausias juokdarys 
p. Juozas Uktveris. Jis ves juokų kontestą. Smulkme
nas čia sunku ir suminėti.

Tatai užprašome visus atsilankyti į moksleivių Kar- 
nivalą ir susipažinti su jų siekiais. Moksleiviai, kurie 
dar nepriguli prie LMSA., lai prisirašo prie šios organi
zacijos, kuri grynai rūpinasi moksleivijos švietimosi rei
kalais. LMSA. 2 kp. Komitetas.

Aprubežiuotas Pasiūlymas
$100 Fonografai koliai ju bus

$39.75
Koznas Fonografas garantuojamas 

ant 10 metu.

PRISTATOM DYKAI

VENICE MUSIC SHOP
1104 S. Halsted St., Chicago

>

j

SALUTARO RYTAS
Shlutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

KODĖL?
1) RYTAS —
Ž) PIETUS —
3) — VAKARAS.

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) —< Salutaras vidurius išvalo;
8) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
1707 S. Halsted St., Chicago, Illinois.

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA

Scvcros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

KOSULYS
yra greitai sulaikomas jeigu varto
jama į laiką

SEVERA’S
COUGH BALSAM.

Palingvins kosulę ir prašalins daug 
kentSjimu. Priimnas dėl vaikams 
ir aukgusems.

Kaina 25c ir 50c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS
nuo Šalčiui ir Gripui ir Galvos 
skaudėjimui paeina nuo peršalimo.

Kaina 30c.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

NEW YORK—HAVRE
CHICAGO ......................  Dec. 26
LA SAVOIE ................. Dec. 29
ROCHAMBEAU ...............  Jan. 9
PARIS .............................. Jan. 16
SUFFREN ...............  Jan. 17

NEW YORK. VIGO (BPAIN). 
BORDEAUX

Rašykite dėl iingeidžioa aprašomoa 
knygutės jūsų vietiniui agentai arba į 
<lid|ji ofiss 19 State Street Ne* York.

■CUNARD
■ * LIETUVON PER 10 DIENŲ
■ Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon
■ per Southamptoną ant Milžinų laivų 
w AQUITANIA, MAURETANIA

BERENGARIA
New Yorką kas Subatą. 

persėdimas Southamptone. 
ypatiškai lydimi.
reguliariai išplaukimai tie* 

Hamburgu ant naujų laivų

Apleidžia
Greitas

■ Lietuviai
■ Taipgi
■ *iRi i
M burnerių. 3čia klesa (Į Piliau $106 50, 
18 i Hamburgą $103.50). Karės taksų
■ $5.00
■ KELEIVIAI IŠ LIETUVOS
g| sėda laivan Piliavoj važiuojant j 
m Southamptoną ir ten persėda ant Mil-
■ žinų laivų. Plaukia kas savaitė.
“ Greičiausi laivai pasaulyje.
H Informacijų dėl kainų ir reikalin-
H gų dokumentų atvažiuojantiems ke- 
m leiviams galite gauti nuo bile agento.

Reikalaukit. Jų yra ir jūsų mieste 
® arba apielinkėj.
! CUNARD LINE
5 140 N Dearborn St.,
" Chicago, Illinois

Garsinkites Naujienose
■ ■■!!■ D ■■■ ■■■■■■■■■■■■■'■llBBBBHB ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■

MES ĮDEDAME IR PARDUODAME APŠILDYMO ĮTAISYMDS LENGVAIS 
IŠMOKĖJIMAIS

PIRKITE SAVO NAUJA PLUMBERĮ IR APŠILDYMO ĮRENGI
MUS PAS KLEIN’Ą TA PAČIA KAINA KOKIA MOKATE 

KUR KITUR UŽ ANTRARANKIUS ĮRENGIMUS.
< MUSŲ STAKAS YRA KUOPILNIAUSIAS

ATEIKITE!
Į musų krautuvę ir pasi
rinkite reikalingų daig- 
tų, kokių reikalaujate že
miausiomis kainomis mie
ste.

Mažais 
Iškaščiais

Mes pirkome savo ap
šildymo jrengimus kol 
kainos dar nebuvo taip 
augštai pakilusios, todėl 
galime suteikti tokias kai
nas, kurios tiesiog nuste
bins jus.

Parodysime jums pla
ną apšildymo be jokio iš- 
kaščio.

Pasimatykite su mumis 
— esame expertai tame 
dalyke.

MUSŲ OBALSIS:
KAINA, VER
TĖ, PATAR- 
NAVIMAS

Pristatome į visas dalis miesto ir 
! priemiesčius be užmokesčio

Atdara kasdien nedėlioj iki 1 vai. 
po pietų

DR. VA1TUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins akių jtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karšti atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

. Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be gkausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Gal jums reikalingi 
akiniai

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja j daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų It 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės šviasa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo. ašarų bėgimą Ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė- 

< jim*.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant .trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
valandos nuo 9 ryto iki 9 vakai».

Perlines Queen Koncer
tinos Yra Geriausios

J. KLEIN & CO.
4544-48 Cottage Grove Avė., Drexel 8307 Chicago.

Jei negalite patįs ateiti, tai telefonuokite Drexel 3407 dėl kainų

Padarytos iš 76 ir 102 raktų, oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos 
plieniniais reeds. Dailaus užbaigimo 

arba grožiai išmargintos.
Neapsigaukit, žiūrėkite, kad ant 

koncertinos butų pažymėta

“PEARL QUEEN”
Taipgi parduodamos lengvais mėne

siniais išmokėjimais.
Katalogas atsiunčiamas 

dykai

Georgi & Vitak Music Co.
4639 So. Ashland Avenue, 

CHICAGO, ILLINOIS

Pirk Patsai Sau Kalėdų 
Dovanas. .

Mėtinėms šventėms atėjus norėsi 
gražiau pasipuoštu

Taigi šiuomi pranešame Tamstai, 
kad mes turime vėliausios mados Če- 
verykų vyrams, moterims ir vaikams.

Musų kaina žema — tavoras geras.
Mes pritaikinsime prie kojų taip, 

kad busi pilnai užganėdintas.
Taipogi turime apatinių ir viršuti

nių marškinių, apikaklių, kakleraiš- 
čių ir kitokių mažmožių.

F. URBELIS,
1800 W. 46th St., Chicago, III.

Tel. Lafayette 2Š31

Patyrimas daug mėty
Pritaikau akinius dėl jaunų ir se
nų. Jeigu akiniai nėra tinkamai 
pritaikyti, tai visą žmogaus kūną 
vargina. Ateikit pas mane, o su
teiksiu teisingą patarnavimą, aš 
esmi tikras lietuvis.

PETER A. MILLER
2256 W. 22nd St.,

Tel. Canal 5838 
CHICAGO, ILL.
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V. Doroševičiys Vertė K. Sėjikas

Judesius Iskariotas.
Jis nutraukė į artimiausią 

prieplauką, palaukė ten kiek 
laiko ir pirmuoju laivu išdūmė. 
Jis nuvyko į Aleksandriją. Jis 
nutarė apsigyventi nedideliame 
Egypto miestelyj. Toj apylin
kėj klimatas buvo labai sveikas. 
“Aš privalau gyventi kuoilgiau- 
^ia, kad turėjus pakankamai 
laiko atlikti savo darbas,” tarė 
sau Judošius.

Tame miestelyj gyveno daug 
biednuomenės. Ten jis apsigy
veno. Judošius vėl ėmė galvoti: 
“Viešpats prisakė: Turtingiej 
privalo atiduoti savo turtą bied- 
niesiems. Bet aš dar nieko ne
turiu. Dvidešimti sidabribiv 

nieko nereiškia. Pirmoj vieto. 
aš turiu įsigyti turto, kad galė
jus jį išdalinti. Jeigu kada 
nors aš liksiu turtingas, tąsyk 
aš galėsiu atlikti gerus darbus: 
ne skatikus duosiu biednie- 
siems, bet didelius turtus.”

Tatai jį labai patenkino ir jis 
tęsė savo galvojimą: “Ką aš tu- 
riu visų pirma darytį?” Ir jis 
nusprendė: “Geriausias dalykas 
bus skolinti pinigus biednie- 
siems, tuo budu pinigai niekuo* 
met nebus pas mane; jie visuo
met bus biednųjų rankose. Jeit 
gu biedniesiems prireiks pini
gų, jie visada galės pasiskolint 
iš manęs. Vėliau, kuomet jiems 
pinigai nebebus reikalingi, jie 
turės juos grąžinti man. Gi kuo
met jiems vėl reikės pinigu, jie 
galės pasiskolinti iš manęs, lyg 
iš savo kišenės.”

Ir jis ėmė skolinti savo pini
gus lengvesnėmis išlygomis ne
gu kiti verteivos. Jšpradžių jis 
reikalavo mažiau palūkanų. 
Trumpu laiku visi verteivos nu- 
sibankrutijo ir priversti buvo 
kraustytis į kitus miestus. Tą
syk jis pakėlė kainą palūka
noms. Kad greičiau atsiekus sa
vo tikslo, jis tarė sau: “Kiti yra 
verteivos, o aš esu labdaris. Ki
ti krauna pinigus tik sau, o aš 
tai darau turėdamas aukštą sie
kinį. Aš suteikiu pagalbos vi
siems, kas jos nori. Aš imu pa
lūkanų tik todėl, kad turėjus 
daugiau pinigų skolinimui'.”"

Tuo budu biednieji ne tik pri
sidėjo prie jo praturtėjimo, bet 
dar buvo jam dėkingi. Miestelyj 
buvo daug biednuomenės ir to
dėl verteivos greit pralobdavo.

Miestelis buvo plačiai žino
mas savo gražiomis moterimis ir 
todėl Judošius tarė sau: “Kada 
mes norime suteikti Dievui au
ką, mes neaukojame jam seną 
jautį, nukamuotą darbu, bet au
kojame jaunutį veršį, kuriam 
dar neteko sunkus darbas dirb
ti. Aš esu darbo nukamuotas 
senas jautis. Musų tėvas Ab
raomas nenorėjo pats pasiauko
ti ir balsas iš debesų neįsakė 
jam: “Abraomai, paaukok pats 
save”, bet liepė jam “paauko
ti savo sūnų, Izaoką. Aš irgi 
elgsiuos taip, kaip musų tėvas 
Abraomas kad pasielgi. Abrao
mo Dievas buvo mirties Dievas. 
Musų dievas yra gyvybės die
vas. Aš paaukosiu jma savo 
pirmąjį sūnų, auklėdamas jį 
sulig musų religijos įstatymais. 
Priimk mano Izaoką, o, Dieve!”

Ir Judošius apsivedė su gra
žia mergina. Kada ji pagimdė 
jam pirmąjį sūnų, Judošius ta
rė sau:. “Dabar aš turiu labai 
svarbią pareigą: auklėti savo 
sūnų sulig tais musų religijos 
principais, kuriuos aš skaitau 
teisingais esant. Niekas dau
giau man neberūpės. Nuo šian
dien aš tik prižiūrėsiu jo na
mus.

Jis paliepė tarnams nuimti 
nuo jo įstaigos senąją iškabą ir 
jos vieton iškelti naują. Naujo
ji iškaba skambėjo sekamai: 
“Judošius Jaunesnysis.’*

Ir vėl Judošius • ėmė galvoti: 
“Aš papildžiau nuodėmę, todėl 
aš privalau ir metavotis. Mano 
sūnūs yra nekaltas. Jąm nėra 
reikalo pakutavoti. Kokią teisę 
aš turiu atiduoti savo turtą ir 
mesti sūnų skurdan? Ar leisti

na, kad nekaltas kentėtų už ki
jo nusižengimus? Ar tai butų 
;ęįsinga. Ir ai’ toki neteisybė pa
tiktų Viešpačiui? Asmeniniai aš

Judošius nepasikorė.
Judošiai niekuomet nesikaria. 

Paskalai apie Judošių buvo pa
leisti Jeruzolime, ir naivieji apa
štalai pilnai tikėjo tam:

Juk nieko kita Judošaui ir ne
liko daryti po tokios piktadary
stės?

Bet Judošius nepasikorė.
Jis tik manė pasikarti.
Jis nuvyko į mišką, pasirinko 

medį, užnėrė virvę, apraudojo 
savo praeities gyvenimą, — ir 
staiga permainė savo nuospren
dį.

Prie to jį privedė sekamas 
apsvarstymas.

“Aš papildžiau didelę nuodė
mę. Saužydystė yra i r-gi didelė 
nuodėmė. Kas man, nelaimin
gam žmogui, lieka daryti? Ar 
bus gerai prie vienos nuodėmės 
pridėti dar kitą? Ar nėra pats 
Viešpatis pasakęs, kad vieno 
griešninko pasitaisymas sutei
kia dangui daugiau linksmybės, 
negu dešimts šventųjų, kuriems 
nėra reikalo taisytis? Bet pasi
taisymui reikalinga laikas. Ma
no pareiga sulig savimi, mano 
pareiga sulig dangumi yra gy
venti, gyventi, gyventi. Gyven
ti kuoilgiausia, kad turėjus laiko 

' pasitaisyti.
• Jis nuėmė virvę nuo medžio, 

kad ji nevestų į piktą pagundi- 
nimą silpnadvasius žmones, ku
rie mano, jog jiems nebeverta 
gyventi ir nesuprantą tos teisy
bės, kurią atidengė Judošius.

Jis įsidėjo virvę į kišenę.
Ir virvės pagalba kartais ga

lima padaryti gerą darbą.
Jis pradėjo eiti miesto kryp

timi. '
Kelionė buvo ilga.
Ilgos kelionės paprastai pa

gimdo daug minčių.
Judošius galvojo:
“Aš privalau sunkiai metavo- 

tis. Metavonė turi būti ilga ir 
sunki. Sakysime, aš galėčiau bū
ti vargšas: būti nelaimingiau
sias tarp nelaimingųjų. Bet ar 
tuo aš ką nors atsieksiu? Ištie
sti, tai butų perdaug lengva. 
Tai reikštų, kad aš gailiuosi sa
vęs. Bet ar aš turiu teisės ta
tai daryti? Ar nepasakė Vieš
patis, kad lengviau bus kupra
nugariui išlisti per adatos ausį, 
negu turtuoliui įeiti į dangaus 
karaystę? Ar neprivalau aš 
daryti kokių nors kliūčių, kad 
mano gyvenimas butų sunkes
nis ?”

- Judošius nuv\ ko pas aukš
čiausiąjį kunigą ir tarė: “Vakar 
apmaudos pagavime aš nume
čiau po jūsų kojų trisdešimts 
sidabrinių, šiandien aš esu ra
mus ir permainiau savo nuo
sprendį. Pinigai yra mano. 
Grąžink juos man”.

Aukščiausiojo kunigo tarnas, 
garbės vertas senas farizėjas, 
pranešė apie tai Kaipošiuii. Kai- 
pošius Įpuolė į desperaciją ir ka 
tik vėl nesudraskė savo drabu
žius.

“Vadinaisi, tas Judošius, ku
ris pasikorė, prisikėlė iš numi
rusių? Ką tai visa reiškia?”

Ir be to mieste jau buvo 
daug sujudimo. Pasklydo įvai
rus gandai. Visur žmonės kal
bėjo apie prapuolusį Nukryžia- 
votojo kūną, slapta dadėdami, 
kad Kristus prisikėlęs iš numi
rusių.

“įteikia padaryti visam tam 
galas,” nerimaudamas sušuko 
Kaipošius. “Žmonėse eina bruz
dėjimas. Tasai dalykas prade
da darytis rimtas. Perdaug jau 
kalbama apie jį! Atiduok tam 
šuniui trisdešimtis sidabrinių, 
bet tik taja sti'lyga, kad jis tuoj 
apleistų miestą !*

Aukščiausiojo kunigo tarnas 
pakratė savo barzdą, .pataisė 
usus ir kreipus į Judošių: “Auk
ščiausiasis kunigas Kepė man 
įteikti tau tuos dvidešimtį sida
brinių. Tai jo nepaprastas geru
mas verčia jį tai daryti. Dabar 
tu kraustykis iš čia ir valdyk/ 
savo liežuvį.**

Judošius įsidėjo dvidešimtį 
sidabrinių į kišenę, susipurtė ir 
apleido Jeruzolimą.

turėjau tik dvi dešimtį sidabri
niu, ir tuos jau senai sunaudo
jau savo kasdieniniams reika
lams. Visus pinigus, kiek tik 
aš turiu, aš dabar atiduosiu sa
vo sunui. Jis gali daryti su jais 
tai, ką jam sąžinė lieps daryti 
ir kas jo širdžiai patiks. Gi ma
no pareiga dabar yra auklėti jį 
žodžiais ir darbais.

Ir senasis Judošius ėmė auk
lėti mažąjį Judošių savo žodžiais 
ir darbais. Jis nuolat rūpinosi 
savo sunaus auklėjimu.

Kada tik žmonės neateidavo 
į Jaunesniojo Judošiaus įstaigą, 
įtūžę ant Judošiaus, desperaci
jos apimti ir keikdami jį, savo 
sunaus administratorius malor 
niai kreipdavosi į juos: “Visais 
galimais budais reikia valdyti 
save ir link nieko nerodyti tokio 
pykčio. Mes visuomet privalo
me mylėti viens kitą.”

Jie atsakydavo: “Bet kaip 
mes galime mylėti savo aršiau
si priešą?”

Judošius nusišypsodavo ir 
tardavo: “Jus privalote mylėti 
net savo priešininką. Kuomet 
jis patirs jūsų meilę, jis taipgi 
ims jus mylėti. Meilė visuomet 
nugali nepakantą.” Ir visuomet 
jis tai sakydavo savo sunui gir- 
džiant, kad tasai galėtų iš pat 
mažens išmokti gerų žodžių,

Tankiai ateidavo žmonės pra
šyti pagelbos:

“Paskolink man pinigų, aš 
mokėsiu tokias palūkanas; ko-.’ 
kias tik jus norėsite; anas žmo
gus rengiasi mane suardyti ir 
įmesti į kalėjimą.”

Ir Judošius atsakydavo: “Imk 
nuo mano sunaus dvigubai tiek 
ir atmokėk savo skolintojui. Jis 
turės sudegti iš gėdos.” žino
ma, jie mažai tekreipdavo do
mės į jį. Jie sakydavo: <(Jums 
labai lengva kalbėti, jus esate 
šventasis. Jus atsisakote nuo 
visko, kad likus savo sunaus 
turto administratorium.” Kar
tą kas tai pavadino jį “šventuo
ju” ir neužilgo visi ėmė jį va
dinti tuo vardu.

Tai vienas, tai kitas žmogus 
sakydavo: “Eikime pas šventą
jį. Jis paims nuo savo sunaus 
pinigų ir dups.

Tuo pačiu metu naujas moks
las, kuris užgimė stebuklinguo
se Judėjos kloniuose ir Gene- 
zareto ežero pakrantėse, ėmė 
plėtotis po visą pasaulį, kaip 
alyva vandens paviršiu, ir nešė 
visur ramybę.

Miestelin, kuriame gyveno 
Judošius su savo sunumi, užkly
do jaunas krikščionis, Nataniė- 
lius. Jis buvo Kristaus sekėjų 
mokinys. Jis skelbė naująjį 
mokslą. Bet visi, klausantys jo 
pamokslų, tarytum sakyte sa
kė: “Visa tai mes žinome. Tatai 
mes sužinojome iš musų šven
tojo, kuris atsižadėjo nuo svie
to marnasči’ų, idant tapus savo 
sunaus, verteivos, administra

torium.”
Nataniėlius panorėjo susipa

žinti su Judošium.
“Kokiu budu jus galėjote vi

sa tai sužinoti?” nužemintai pa
klausė Nataniėlius.

“Pats Viešpatis nekartą man 
tai pasakojo”, atsakė Judošius. 
“Kadaise aš gyvenau Judėjoj.”

“Vadinasi,, jus savo akimis 
esate matę Viešpatį,” .sušuko 
entuziastingai Nataniėlius, savo 
širdies gilumoj užvydėdamas 
tai laimei. “Man ‘teko pažinti tik 
jo sekėjus; tai buvo nepaprasti 
žmonės!” Ir Nataniėlius ėmė 
pasakoti apie apaštalus. “Vie
nas nuvyko į tą vietą, kitas 
skelbia Dievo žodį anoj vietoj, 
trečias, kaip girdėti liko nukan
kintas.”

NAUJIENOS, CHcaįfo, III

Lai Būna Linksmybės 
Pilni Jūsų Namai Ant

KALĖDŲ
Ateikite į musų krautuves Sukatoje ar Pa- 
nedėlį ir pasiskirkite sau pijaną ar grama- 
foną, įmokėkit mažą dali ir mes nuvežime 
į Jūsų namus ant Kalėdų. O likančius ga
lite imti 2 metus laiko apmokėti.

Krautuvės atdaros vakarais iki 9 vai.

Puikiai 
Pasirėdęs Jaunikaitis

Galit d«v6ti naujai nuprosytą siutą; Stikliniai žibančius Jeverykua;
Jūsų piritų nagai gali būti puikiai nupallruoti. Ir lygiai, Svariai nuskustai veidas, 
Bet — jei jūsų galva pilna pleiskanų—tai tas sugadina viską.

Ką tokiam atsitikime pamanys apie ius juMj mylimoji nanelf ? ViM jūsų pas- 
7 tangos, padaryti gerą impresiją, nueis niekais, jei jus pradėsite kasyti tavo galvą 
ą ir barstyti nešvarias pleiskanas po visų kambarį. Naudok i t

Gaunama aptiekose| Į G5c. už bonkq~]

pleiskanų mirtinąjį prieSą i USlaikykit save kitų pagarboje. Tik su trupučių patrin-- • 
kit galvos odą kiekvieną vakarą per kokia deAimt dienų ir daugiau nereikės jums , 
gedintis nusiimti savo skrybėlę bile kur. Pleiskanos iSnyks visiškai j trumpą laiką 
ir po to, viskas ką reikia daryti, tai retkarčiais patrinti galvos odą su Ruffha, 
ir daugiau niekuomet pleiskanos jus nekankins. Koks skirtumas tuomet busi ,
F. AD. RICHTER & CO.» 104-114 So. 4th SU Brooklyn, N. Y.

TRUMPIAUSIAS KELIAS Į VISAS t 
DALIS

LIETUVOS
Išplaukia kiekvieną savaitę su musų 

laivais de luxe ■J, ’ 
“Resoluts”, “Reliance” 

“Albert Ballin” 
“DentschlaiuP*

Kurie veža I, lt ir III klesa pasažie- 
rius ir populiariški laivai “Mount Clay“, 
Cleveland, “Hansą”, “Tjiuringia” ir 
“Westphalia” su cabin ir III klesa. 

. Geras mandagus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios apystovos.
UNITED AMERICAN LINES 
171 West Rendolph St., Chlcago, 1)1.

Arba bile autorizuoto agento.

Štai gražiausias grojiklinis pijanas, išgirtas per 
garsiausius Amerikos Muzikos artistus, turintis 
pilną gvarantaciją nuo dirbėjui ir musų pačių. 
Pasirinkimas visokiuose baigimuose, duodame sy
kiu suolelį, lempą ir 50 agį
Music Rolls. Kaina taip že- 1^
ma tik ................ ...........

Kiti PIJANAI APKAINUOTI ŠIAIP:
$290, $450, $495, $545> $590, $670, $775.

r- -----------------------------------n-r-4 .

'M

AUGŠTOS RŲŠIES
CONSOLE MADOS

GRAMAFONAI

(Tąsa ant 16-to pusi.)

Kiekvienas namas reikalauja šiuo brangaus daik
to, Grainafono, Konsole mados. Musų krautuvė
se yra jų didžiausis išsirinkimas. Skirtingų pada
rymų, baigimų, stylių ir t. t. Štai čia vienų eles- 
truojame ir rekęmenduojame ją turėti Jūsų na
muose ant Kalėdų, aplaikant sy- 
kiu dovanai, 2 torchirus ir 12 Re- Mk VI 
kordų. Visa už .............................

Čia ir Tamstos Reikiami
G Y V E N I M A S

' Mėnesinis mokslo, sveikatos ir lyties reikalų žurnalas.
' Leidžia ir redaguoja Dr. A. J. Karalius.
i “Gyvenimas” tai vienintelis Amerikoje mėnesi- 
i nis žurnalas, pašvęstas mokslo reikalams. Mokslo da- 
! lykai gvildenama taip, kad kiekvienas lengvai skaito
! ir dar lengviau supranta. “Naujienų” skaitytojai ge

rai žino, kad Dr. Karalius moka sunkius mokslo daly
kus aprašyti taip, kad visi supranta.

1 “Gyvenimas” visiems patinka — patiks įr tami- 
stai: užsiprenumeruok iki Naujų Metų kol prenume
rata tiktai vienas doleris metams. Po Naujų Metų 

! žurnalas bus padidintas ir prenumerata pakelta.
“Gyvenimas” auga kas numeris, eina didyn, turi

nys darosi įvairesnis. “Gyvenimas” nesikiša į politi
ką. Apart mokslo, “Gyvenimas” duoda ytin gyvų 
raštų sveikatos klausimais, o lyties dalykuose kituose 
laikraščiuose nieką panašaus nerasite.

Užsirašyk “Gyvenimą” šiandien ir užrašyk jį savo 
I giminėms Lietuvoje. Prenumerata: doleris visiems 
į metams iki Naujų Metų.

“Gyvenimas” dar ir priedų duoda: visi skaityto
jai jau gauna pirmąjį priedą — Dr. Karaliaus “Vene
rinės arba slaptosios ligos kaip nuo jų apsisaugoti”. 
Šita knyga yra verta daugiau dolerio, šitas priedas 

! duodama tiktai tiems, kurie užsirašys iki Naujų Metų.
’ Pinigus siųskite kaip parankiau: money orderiu arba

įdėjus, dolerį į laišką. Visada adresuokite:
GYVENIMAS

3303 So. Morgan Str., Chicago, III.
.. ........................................ ....................... ................................................................................. .1 .............II.— . I. II ■ I

f :W1
I -■ Buy " 

mas

Kitokių kalbamų mašinų kainos, musų krautuvė 
se nuo $ J 5 iki $350 
korporacijos vardą ir krautuvių adresus:

j

Paminkite
Į

ate.

1930-32 £ Halsted St. Archer Avė,
įsu place and Cenera) HollsehūM coods »’•

J. NAKROŠIS, Gcn, Vedėjas
M. KEŽAS, Vedėjas Brighton Park Krautuvėj.
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Judošius IsKariotas Jam rodėsi, kad tasai Judo
šius, kurio veidą jis beveik už
miršo, jau senai yra miręs.

Judošius gerai pažino tikin- 
Ičiuosius parapijoms. Nekartą 

daug klausi-krikščionių kongregacijos gal- Į Nataniėlius jam prisimindavo: 
karto įterpė 
atsiminimus

Tąsa nuo 15-to pusi.)

Judošius uždavė 
mų ir karts nuo 
savo asmeninius 
apie apaštalus. Nataničlius klau
sėsi ir garbino Judošių, kuris 
pažino visus jo mokytojus. Ir 
paskui juodu ėmė kalbėti apie 
Judošių Iskariotą. “Kas yra ta
sai Judošius?“ paklausė Judas.

“Jus turėtute žinoti jį,” su
šuko Nataničlius: “tasai nie
kingas šuo pasikorė.“

Judošius, kurio ausys buvo 
įpratusios girdėti žodį “šventa-] 
sis,“ tuoj susitraukė, kuomet 
išgirdo žodį “šuo.“ Jis suraukė 
kaktą ir nervingai ėmė traukyti 
barzda.

“Kode! jus vadinate jį niekin
gu šunimi?“

Kokiu gi vardu aš galiu va
dinti tą niekšą, kuris išdavė sa-Į 
vo mokytoją?“ labai nustebu-| 

šiai paklausė Nataničlius. Jis | 
taipgi pasidarė neramus. Jo vei-1 
das paraudo nuo kraujo antpuo-| 
lio. Jis pasikėlė nuo suolo ir Į 
ėmė dideliais žingsniais vaikŠ-| 
čioti iš vienos pusės kiton. |

Judošius
žiauriai žiurėjo į jį. | Judošius atsakė,

“Vadinasi, jus neapkenčiate kuomet šypsodamos 
Judošiaus?“ L___ __ ________

“žinoma.“ Įbas yra geras darbas tik tada, pay° tėvą.“ Ką tu neveiktum,
“Jus skaitote jį savo prieši-jkada duodančioji ranka nežino,|neįžeisk savo tėvo arba jo at- 

ninku?” Į ką vekia dalijamoji. ‘Ar jus ži-Į minties.“
“Didžiausiu priešininku!” jnote, kam priklauso tie žo-Į Jaunesnysis Judošius atsakė:
“Jus privalote mylėti jį.“ Įdžiais?“ |“Jeigu aš dabar išsižadėčiau to
Nataniėlius nublyško ir lyg Į Ir Nataničlius gėdos ir nusi- užsiėmimo, tai kiekvienas saky- 

perkuno trenktas pažvelgė į Ju-įžemino apimtas, kalbėjo į savopU: “Jis paniekina savo tėvo už- 
došių. Judošius nudavė labai I parapiJonis: “Ką jus norėjote Jis tur būt mano, kad
rimtą miną ir lyg teisėjas pa- Į padaryti ? Jus norėjote niekais Įt6vas netiksliai ir blogai vede 
reiškė: “ Jis nuskaudė jus, ai’j.paversti savo gerus darbus.” Į^izuį. Patai reikštų jūsų teisi
ne taip? Jis išplėšė iš jūsų la-1 Ir visi purtė savo galvas ir|m^ *r JUSM atminties įžeidimą, 
biausia branginamą daiktą, —Įmurmėjo: “štai tau, kokie mesp0^ Pavalau eiti jūsų pėdo- 
Viešpatį?” (krikščionys!“ |mis ir elgtis taip, kaip jus ma-

“Taip,” tik-tik girdimai at-Į Buvo dar ir kitas dalykas, ku- Įne išmokinote.
sakė Nataniėlius. | ris neduodavo ramybės Nata-| “Taip, mano brangusai tėve,“

“Jus privalote mylėti jį to-j sieliui. Judošius, žinoma, tik Į entuziastiniai sušuko Jaunesny- 
del, kad jis padarė jums daug] kaipo savo sunaus įgaliotinis,|sis Judošius: 
skriaudos.“

Nataniėlius tylėjo.
“Jus privalote dovanoti jam.
Judošius pasikėlė: 

kitų, o nebusi pats teisiamas. 
Ir jis pasislėpė 
krautuvėj.

Sekamą dieną 
sėdėjo apt suolo, 
prisiartino prie jo. Jis išsižiu- ĮJudošius 
rėjo labai nukamuotas. Jo vei-1 klausimą ėmė pasakoti apie tai, Įmano sūnūs; aš matau, kad aš 
do išraiška buvo nelinksma. To-Į kaip kartą Kristui pasitaikė bu-Į nebereikalo tave išauginau ir iš- 
kią išraišką galima pastebėti Į tį nusižengėlių ir muitininkų Į mokinau gerbti įstatymus ir se- 
pas žmones, kuriuos kamuoja Į tarpe, ' - -
sąžinė dėl kokio nors prasižen-j pe> j 

gimo. Kelių žingsnių 
jis sustojo prieš Judošių ir ki-| Nataniėlius labai susigėdo, 
nnu, jausmo kupinu balsu krei-|jjg užsidavė sau pasninko meta-

“O, jus laimingas žmo-|vonę. jjS) mat, teisė savo brolį.
Po to jis nebeturėjo mažiausio 
noro uždavinėti Judošiui klau
simų. “Jis yra šventas žmogus. 
Jis žino, ką darąs. Toks šventas 
žmogus niekuomet nepasielgia 
blogai!”

Tuo budu visi pasekė Nata- 
niėliu ir įtikėjo į Judošiaus 
šventumą. Net pats Judošius 
ome tikėti į tai.

I

Vienok pasitaikydavo Judo
šiui netikėtai prisiminti apie 
tai, kas kadaise įvyko velykų 
savaitėj Jeruzolime.

Tąsyk Judošiui rodydavos, kad 
tai papildė kas nors kitas.

Velnio gundinimai.
Jaunystės paklaidos.

va, tik pildydavo kito paliepi-1 “Jus privalote vadovauti musų 
mus.

Parapija augo ir augo ir tuo 
paČu metu augo taipgi Judo* 

šiauš įtekmė ir garbė.
Judošiaus patarimu parapija 

įsikūrė labdarybės draugiją :‘ 
kad šelpus biedniausius iš bied- 
nųjų. Kiekvienas mokėjo mėne
sinius mokesnius sulig įplauko- 

Įmis.
“Jus galite padėti pinigus pas 

mane,” patarė Judošius. “Pas 
mane, mano sunaus įstaigoj, 
renkasi biednuomenė, ir aš tik
rai žinau biedniausius iš bied- 
nųjų, kuriems tikrai reikalinga 
teikti pašalpos!” 

Į Judošius suėmė visus pinigus 
ir niekam neišdavinėjo atskaitų. 

I Delei to kito daug visokių kal
bų. Pagalios, rausdamas ir mik-|rin sunU ir užrakinęs duris ta- 
čiodamas Nataničlius kreipėsi į|r® jam: “Aš jau esu senas ir 
Judošių: “Dovanokite man už|sdPnas ir nebegaliu tau ilgiau 
tai, ką aš tuoj turiu pasakyti. Į tarnauti. Dabar tu esi pilnas sa- 
Mat, aš atstovauju savo parapi-ĮV0 turto šeimininkas. Ką tu da- 
jonis. Keli—žinoma, ne geriau-1 rysi su tuo turtu, — tai tavo 
si — norėtų žinoti  meldžiu, Į dalykas. Tu gali tęsti tėvo pra- 

nepatenkintai ir (meldžiu — atleiskite jiems.” Įdėtąjį darbą arba išsižadėti jo.
kaip ir vi-Į Kaip tu nuspręsi, taip ir bus. 

“Pasakyk Iatsimink, ką musų tėvai ir

parapijonims”.
“Aš geriau jau busiu pasku

tiniuoju.”?
Nataniėliui taip ir skverbda- 

Ivosi galvon mintis — “koki gud
ri lapė.” Bet jis darydavo pa
stangų atsikratyti nuo tos vel
nio pagundos ir galvodavo: “Ji
sai yra šventasis.”

I Bet kaip ten nebūtų, Judo
šius vadovavo parapijonims. Pa
rapijonys klausė Nataniėliaus, 
o Nataničlius pildė Judošiaus 
valią. Judošius duodavo patari
mų ir teisdavo, jisai bausdavo 
ir dovanodavo nusižengėliams 
kaltes. Tuo budu jo gyvenimo 
sauleleida praėjo labai ramiai.

Kada jis pasijuto esąs silp
nas, jis pasišaukė savo kamba-

kartojo: “šią ašarų ir nuliūdi
mų pakalnę.”

“Jus esate liudininkai to gy
venimo, kurį 'aš praleidau tarp 
jūsų,” tarė Judošius.

“Jus buvotę žibintuvas, ku
ris apšvietė musų gyvenimo ta
kus!“ sušuko Nataniėlius.

“Jus buvote miisų žibintu
vas!“ pakartojo krikščionys.

Judošius nusišypsojo. Jie va
dindavo tai “šventa šypsą.” *

“Tik lašas aliejaus beliko 
mano lempoj, ir aš dar kartą 
sudeginsiu jį dėl jūsų. Jųs*vi- 
suomet mane skaitėte geru ir 
sąžiningu žmogumi esant....”

“šventuoju, šventuoju,” su- 
kukčiojo Nataniėlius.

Nataniėlius atsiklaupė ir pa
silenkė ant mirštančio žmogaus 
kūno.

“Išpažinkite mums tą nuodė
mę. Paliuosuokitę savo mintis. 
Uždėkite savo naštą ant musų 
ir mes metavpsime už jūsų 
nuodėmę.”

“Ne, ne!” atsakė Judošius. 
Jis pakėlė sąvo akis link dan
gaus. Aš to nepadarysiu. Aš ne- 
uždėsiu savo sunkios naštos ant 
<itų pečių. Aš nešiu ją prie Vi- 
sagalinčiojo sosto. Jis padės 
ant vienos svarstyklių pusės vi
so mano o gyveninio darbus, o 
ant kitos pusės — mano nuodė
mę, mano vienintelę nuodėmę, 

velnio su-

šioj nepaprastoj yersiskyrimo 
valandoj pabučiuokite mane, pa
bučiuokite meilės ir draugišku
mo bučkiu.” Judošius ilgai ty
lėjo ir pagalios prabilo. “Ne 
Kartą mano lupos pabučiavo 
Viešpatį ir nuo to laiko aš užsi
žadėjau daugiau nieko nebu
čiuoti. Net savo sunaus aš ne
bučiuoju”. Tai buvo jo pasku
tiniai žodžiai. Jis numirė.

Bedengiant kūną paimu la
pais vienas krikščionis tarė Na
taniėliui: “Ar tai nekeista, kac 
Judošius neįvardijo Viešpaties 
vardo. Jis piekuomet nevadi
no jį Jėzumi, kaip kad mes va
diname”.

“Jis skaitė save esant never
tu minėti Jo vardą”, pažymėjo 
Nataničlius apsipildamas aša
romis. “Koks nepaprastas žmo
gus jis buvo”. !

“Aš manau”, pareiškė 
“kad jis buvo vienas -tų, 
vadinama silpnadvasiais”.

Judošiaus kapas buvo 
lės ir garbės vieta, 
kai rinkosi iš tolimų, 
kraštų, 
tenai.

Bet po to jau senai lietus ir 
vėjas sunaikino Judošiaus kau 
pą, nutrinė jį nuo žemės pavir
šiaus... kaip kad nuplaunama 
purvo dėme.

Ir tie, kurie meldėsi ir gar
bino tenai, jau senai išmirė ir 
liko užmiršti.

kitas, 
kurie

mei-
Maldinin- 

tolimų 
meldėsi ir metavojosi

savo parapijonims: ‘Geras dar- Į musų tėvų'tėvai mokino, “Gerbk jaunystės paklaidą, 
gundinimą!“

“Visi šventieji buvo velnio 
gundomi!” sušukoJ.Nataniėlius.

“Jus pasakėte teisybę!“ at
sakė Judošius. Jis 
pagalves ir pradėjo 
giliai kvėpuoti:

“Ant visados jus 
mums geriausias pavyzdys”, su
šuko Nataniėlius. “Bet kol jus 
dar' tebesate tarp musų, aš pra
šysiu jūsų vienos didelės loskos.

atsilošė į 
sunkiai ir

’ ’ l. ' J 5 I

pasiliksite

Luti

“Aš nepavelysiu 
užsiėmė verteivyste. Bet karts I sau pažeminti jūsų vardo. Aš 
-luo karto pasitaikydavo, kad jis išaukštinsiu jį. Su gailčsiu ir su 
imdavo labai spausti, skolinin- pagarba žmonės mąstys apie 

Neteisk | kus. Ir reikia tiesą sakyti, tai pus. Aš padidinsiu skolininkams 
pasitaikydavo gan daSnai. Tai palūkanos, ir visi dėkingai pri- 

savo sunaus|atsitikdavo diena iš dienos.Įsimins ir gailėsis Judošiaus tė- 
Į Rausdamas ir nerimaudamas jisĮvo, kuris neskausdavo savo kai- 

Judošius vėl | priminė tatai Judošiui. Nepap-Įmynų.“
Nataničlius | rastai saldžiai nusišypsojo Į Judošius uždėjo rankas ant 

ir neatsakydamas į savo sunaus galvos: “Tu esi

šeštadienis, Gruod. 22, 1923

Atsiveskite savo vaikus ir 
pamatykite didelę, gražią 
Kalėdų eglaitę ir susitiki
te Kalėdų Dėduką, kuris 
bus bankoje asmeniškai 
keletą dienų prieš Kalė
das.

CENTRAL BANK
1112 West 35th Street

CHICAGO

M

“Tokiu tai budu įsiskverbė 
veidmainystė j Kristaus moks
lą”, pareiškė man garbingas se
nas žmogus, kuris papasakojo 
m art tq. keistą, istoriją. Aš ne
norėjau prieštarauti jam. Bet 
man rodosi, kad jisai klydo. 
Vaidmainystė jau gyveno ilgai, 
ilgai pirm to laiko, kada Kris
taus mokslas ėmė platintis.

mmmmm
VISIEMS MUSŲ KOS- 
IUMERIAMS IR RĖ

MĖJAMS LINKIME 
linksmų KALE- 
‘ ,DŲ ŠVENČIŲ.

JOHN F. SMULSKl'
7, ' Prezidentas

t

M£ Jam
Taip, muitininkų tar-|natvę. Matoma, vaisius nenu- ’h ; . W

puolė ant akmenuotos žemės.“1’ t'H.imi* .’tsBsst ft 1mano brangusai Natanič- 
atokume|Įįau t”

Nataničlius labai susigėdo.

peši j jį: "i
gus! Jus girdėjote Viešpaties 
pamokslus ir todėl geriau par 
žįstate jo mokslą negu aš. Do
vanokite man už neapgalvotus 
žodžius, kurie, matoma, užgavo 
jumis.” Jis ką tik nepradėjo 
verkti. “Ar jus žinote, kaip aš 
baisiai praleidau naktį ir ko
kios mintys skverbėsi mano gal
von iki saulei patekėsiant?“

“Jeigu ir taip, tai buvo malo
nu Dievui.“

“Aš meldžiaus už Judošių.”
Judošius atsikėlė ir uždėjb 

savo ranką ant garbiniuotų jau
nuolio plaukų: “Eik ir toliau 
tuo keliu, mano sunau, — tai 
teisingas kelias.”

Nuo tos dienos Nataničlius,

Judošius* praleido likusias sa
vo dienas, kaipo patriarkas, pa
tarėjas ir kiekvieno mintyse 
gyveno paliudijimas jo darbų.

Pagalios, prisiartino mirties 
valanda. Į gražiai papuoštus žy
do kambarius susirinko žymie
ji krikščionys. Parapijonys pri
pildė salę ir gatves, kurios drie
kėsi netoli namų. Nataničlius 
stovėjo šalyj mirštančiojo lo
vos. Judošius baigėsi ramiai, 
kaip visi seniai kad miršta, lyg 
rami šilta vasaros diena. Nata- 
niėlius pravirko. Dar kartą' Ju
došius atsisėdo ir dideliu sun
kumu prabilo: “Dabar aš aplei
siu šią ašarų ir nuliūdimų pa
kalnę.” Ir krikščionys, nežiū
rint į tai, kad aplinkui viskas 
auksu ir sidabru žibėjo ir asla 
buvo išklota brangiais kaurais, 
neatiduodami sau atskaitos pa-

KALĖDŲ DOVANOS
Parankiausia Yra Pirkti Čia

čia rasit puikiausių marškinių vyrams, kakla
raiščių, apatinių rūbų, avalynių ir čeverykų. 
Brighton Parko Lietuviai niekur geriau neras.

MILLER & BABITZ

(< 3901 Archer Avė., 
kampas Rockwell St.

Mes Linkime Visiems

Linksmu Kalėdų

(Bankas Visiems Žmonėms)

Įstokite į Musų 1924M 4SI.UK.lie | 1V1USU J

S Kalėdinį Taupy 
S K L I ;U B A

mo

MES TURIME 9 PLANUS

M
Jus galite sutaupyti nuo 5c. iki $5 į savaitę. Ant 
kitų Kalėdų jus turėsite užtektinai pinigų do
vanoms ar kitiems reikalams.

ffOME BaNK^TRUBT (g
M

Milwaukee & Ashland Avė
A CHICAGO CLERING HOUSE BANK

Atdara vakarais: panedėly iki G, utaminke iki 8, subatoje iki 9
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