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iš politbiuro?
Britai areštuoja egiptie 

čių vadus
Amerika neįsileidžia visos 

Rusijos caro” Kirilo 
■■■'■r11 1 1

( jų nesutikimų komunistų pnrti- 
l j03 eilėse.

Kai praeitu metų ginčuose 
Trūkis turėjo visur nemaža pri
tarėjų, ypatingai tarp komunis
tinės jaunuomenės ir karo mo
kyklų mokinių, tai dabar jis be
veik visų apleistas. Dagi hirp 
stipriausiųjų jo rėmėjų nedaug 
yra tokių, kur drįstų ' stoti jį 
ginti akivaizdoj visų galingųjų 
komunistų partijoj elementų, 
kurie dabar taip aštriąi prieš ji 
nusistatė. * •

l’rockis tyli
Maskvos laikraščiai ^paudina 

nemaža rezoliucijų, kurias siun
čia komunistų partijos provinci
jų skyriai, pritardami centrali
nio komiteto nusistatymui prieš 
Trockį.

Kaip ir praeitai^ metais, Troc
kis laikosi visiško tylėjimo tak
tikos. Iki? šiol į atakas jis ne
atsiliepė nė vienu žodžiu, pė 
spaudoj, ne prakalbose. Atro
do, kad jis dagi savo paprastojo 
rutinos darbo karo ministerijoj 
vengia: tą darbą atlieka Trockio 
asistentas Fru oze.

Politiniai observatoriai linkę 
manyti, kad Trockio priešai da
bar jį visai nugalėję, bet jie ne
mano, kad partijos lyderiai ban
dytų jį visai nugriauti, kadangi 
toksai žingsnis be abejo iššauk
tų stiprią reakciją armijoj, kuri 
Trockį, kaipo savo vadą, labai 
myli ir gerbia. , Stipraus pasi
priešinimo galėtų pasireikšti ir 
tam tikruose gyventojų sluoks
niuose, kurie karo ministerį lai
ko gabiausiu dabartinės valdžios 
nariu.

Trockis esąs pašalintas 
Iš politinio biuro

STOCKHOLMAS. lapkr. 28. - 
Central Nevvs žiniomis iš Mask
vos, sovietų karo ministeris 
Trockis buvęs prišingų jam ele
mentų priverstas rezignuoti iš 
politinio biuro.

Ta žinia nepatvirtinta.

SOVIETŲ VADAI VIS ARŠIAU 
PUOLA TROCKĮ

Trockio

MASKVA, lapkr. 28. — Dabiu* 
jau viešai paskelbta Kamenevn 
ir Stalino pranešimai, kur jie 
aštriai puola karo ministerį Tro
ckį. Iki šiol tie pranešimai bu
vo žinomi tik komunistų parti
jos vidaus rateliuose.

karjera nuo priešre
voliucinių metų ir iki po bolšer 
vikų peivarto smiulkmertingni 
išnagrinėta ir užima keturiasde
šimt spaudos skilčių. Abudu so
vietų lyderiu, Kamenevas ir Sta
linas. stengias parodyt, kad Tro
ckis visados elgęsis kaip “men
ševikas,” o dabai* jau visai esąs 
nutolęs nuo grynojo bolševizmo 
ir partijos idealų.

Pavojinga Trockio knyga.
Kamenevas aiškina, kad cent- 

raliiuS partijos komitetas buvęs 
priverstas pradėti kampaniją 
prieš Trockį dėl to, kad jo nauj- 
iausioji knyga “1917 metų revo
liucijos pamokos“ buvus leidžia
ma kaip ir su komunistų parti
jos pritarimu, o kadangi ją dar 
parašęs narys partijos politinio 
biuro, kurs vadovauja komunis
tų jnternaiconalo darbams, tai 
knyga patampanti pavojinga pa
čiai partijai.

Todėl, sako Kamenevas, palik
ti jos be kritikos negalima, 
nebusią išrėdytos jos klaidos, 
knyga galinti patapti kaipo 
dovėlis jauniems komunistam’ 
ir komunistų internacionalo na
riams.
Trockio idėjos pavojingos prole- 

.... tariate diktatūrai
Stalinas iš savo pusės vėl kal

tina Trockį, kad jis bandąs vie
nas sau pasisavinti Lenino 
skraistę, ir ragina partijos na
rius vesti nepaliaujamą kovą su 
karo ministeriu, nes kitaip Troc
kio idėjos galinčios patapti kon
centracijos punktu visiems ne- 
proletariniams elementams, be- 
sisiekiantiems suardyti proleta
riato diktatūrą.

Stalinas nenoria keršyti

Nors Trockio draugai mano,' 
kad šios atakos vedamos prieš jį 
tuo tikslu, idant politiniai pada
rius jį nebe pavojingą, Stalinas 
betgi tvirtina, kad jis anaiptol 
nepritariąs kerštams arbą aš
triam elgesiui su partijos opo
nentais. Jis sako, kad šis gin
čas nesudarąs jokio pavojaus 
partijos vienybei, tik reikią ko
voti su Trockiu ir pašalinti jo 
“menševikines” idėjas.

Visa kampanija esanti pradė
ta tuo tikslu, kari išvengus nau- cių Chateau

Carui Kirilui neleidžia at 
važiuot Amerikon

ra nei jos valdžia ir Amerikos 
konsulas neduoda “visos Ru
sijos imperatoriui“ vizos.

PARYŽIUS, lapkr. 28.
^Francijos valdžia ir Amerikos 
konsulas atsisakė duoti vizą 
rusų didžiajam kunigaikščiui 
Kirilui, pasiskelbusiam save 
‘visos Rusijos imperatorium“, 
kuris dabar norėjo važiuotų 
į Jungtines Valstijas.

Kirilas, kurs iki šiol gyve
no 'Paryžiuj, labai užsigavo 
tuo, kad Francijos valdžia pri
pažino sovietų valdžią, todėl 
buvo nusitaręs išvažiuoti į 
Ameriką • “vienintelį kraštą, 
kurs atsisakė pripažinti sovie
tus.” v

Kirilas nėra populiarus ca- 
ristų kolonijoj nei Paryžiuj, 
nei Berline. Rusijos ertru jie 
nori paskelbti didį kunigaikštį

PAAVENTINTMAS DIDŽIAUSIŲ YMŲA

Suėmė ir kąlėjimą sukišo buvu
sius Egipto iininisterius, įtaria
mus dėl sąmokslo prieš Ang
lija

I LONDONAS, lapk. 28. —Bri
tų vyriausybė Egipte griebiasi 
aštriausių priemonių užbėgti už 
akių ekscesams, kurie gali pirsi-

ministerijos sekretorius, Abdul 
Rahrnan Sabini, vienas ai Giniau 
šių Zaglulo politinių padėjėjų; 
Makrari Obė.d, žymu > naciona 
listii lelegac^jos narys; ir Bara
kai Fasa, laives vida /s reikalif

Kratos ir areštai
KAIRAS, Egiptas, lapkr. 28. 

—Karinė britų vyriausybė pada
vė visą eilę kratų ir areštavo ke
letą lėtą žymių egiptieuių, įtar
dama juos dėl sąmokslo prieš

Tuo tarpu rrit i kariuomene 
po ginklu nuolatos paroduoja 
Kairo gatvėmis, tuo labiau er
zindama vietos 'gyventojus.
Tautų sąjunga svarsto egiptie

čių protestą
ŽENEVA., Šveicarija, lapkr. 

28. — Tautų sąjunįros sekreta- 
riatns nutarė gautą egiptiečių 
protestą prieš Britų reikalavi
mus pasiųsti sąjungos tarybos 
pirmininkui p. Uymansui.

Kampanija prieš Trockį 
sukėlus audrą

BERL1NAS, lapkr. 28. [F].— 
Iš Maskvos praneša, kad Zinov- 
jevo, Kamenovo, Stalino ir .jų 
sėbrų iš centralinio komiteto iš 
naujo pradėta prieš Trockį kam
panija, komunistu partijos rate
liuose iššaukus visą audrą pro
testų.

Tie protestai eina iš Maskvos, 
Petrogrado, Kronštadto ir kitų 
Rusijos centrų. Visur laikomi 
masiniai komunistų mitingai, 
kuriuose priimama užuojautos 
rezoliucijos/ Trockini, o ne — 
kaip kad buvo laukiama — rezo
liucijos pritarančios komunistų 
partijos virinusiųjų lyderių nusi
statymui.

Maskvoj, kaip ir kai kuriuose 
kituose miestuose, ginčiai dėl 
Trockio susirinkimįuose buvo 
taip triukšmingi, kad kai kur pa
sibaigė muštynėmis, dagi įsimai
šymu milicijos.

^Trockio šalininkai, taip vadi
nami “trockistai,” reikalauja, 
kad valdžia duotų žodžio laisvę 
diskusuoti klausimams, kuriuos 
Trockis yra iškėlęs, 
na, kad centraiinis 
neturįs jokios teisės

Jie tvirti- 
komitetas 

valdžios 
partijos nariams primesti savo 
nuomonę vyriausiais rusų revo
liucijos klausimais.

Žinios iš užtikimų šaltinių sa
ko, kad centraiinis komitetas 
stebte nustebęs, kai pamatęs, 
kad jo įsakymai smerkti Trockį 
iššaukė tokio
mo komunistų partijos 
se. Centraiinis komitetas visai 
nesitikėjo, kad Trockis butų dar 

“Caro Kirilo” pati, “Rusijos ’ popuijanis partijos kuopuo-

nepasitenkini- 
eile-

Kirilo pati važiuoja Ame
rikon aukų rinkti

M
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San Diego, Cal.,
Men s Christian Association) pasistatydino didžiausius ir 
derningiausiai įtaikytus mmus.
š ve n t i n i ma s, dalyvaujant

Krikščionių Jaunimo Asociacija (Young 
rno- 

šiomis dienomis įvyko jų pa- 
Armijos ir laivyno vyresnybei.

Tarias dėl Francijos sko
los fundavimo

\V(ASI UNGLONAS, lapkr. 28.
—Tarp F ra ne įjos atstovų ir 

valdžios
pradėta pasitarimai 
cijos karo skolos 
Valstijoms fuudavimo.

Franc.'.jos skola Amerikai 
siekia $3,3 10,520,700, su pri
augusiais iki gegužės 15 die
nos 723,382,223 doleriais nuo, 
ši mciu.

Jungtinėms

'Pikis, kad Amerika suma
žins skolos sumą

PARYŽICS, lapkr. 28. — 
F'inahsų rministeris ClornVntdl, 
kalbėdamas kabineto susirin
kime apie pradėtus pasitarimus 
VVashingtone dėl karo skolos 
fundavimo pareiškė vilties, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia su
tiksimi Ii sumažinti skolos nuo
šimčio ratą, o taipjau žymiai 
sumažinti ir pačios skolos su-

O R H S
Chicago ir apiefinkė. "šiandie 

didžiumoj apsiniaukę; galima 
laukti sniego; maža atmainos 
temperatūroj; mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniai

Šiandie saulė teka 6:55, leid
žiasi, 4:21 vai.

PINIGŲ KURSAS
Valfar, lapkr. 28 (I., užsienio pi

nigą ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigai.^ šitaip:

Anglijos, I sv. sterlingų .. $1.61 
Belgijos, 100 frankų .................. $4.86
Danijos, 100 kronų. J
Italijos, 100 lirų ........
Francijos, 100 frankų
Lenkijos, 100 zlotų .....
Norvegijos, 100 kronų ____ $14.85
Olandijos, 100 markių .......... $40.25
Suomijos, 100 markių ............. $2.52
Švedijos, 100 kronų ............... $26.87
Šveicarijos, 100 frankų .......... $19.31

$17.64
.. $4.84
.. $5.26

$19.25

Lietuvos Pinigu Kursas

No, 286 ..... .

Sarpalius laimėjo ristynes 
šii Brazausku

Iš Lenką Okupuotu 
Lietuvos

Daug žmonių žuvo aud
roj Anglijos pakraščiuos

Britu garlaiviui paskendus pri
gėrė septyniolika žmonių

LON DONAS, lapkr. 28.
Pietiniu Anglijos pakraščiu 
siautė smarkios audros, pada
riusios jurose nemaža žalos.

žmonių žuvo.x l
Jūrėse lies Porllandu pa

skendo Britų garlaivis llarloy. 
Jo Įgula geibėjos valtimi, bet 
valtis apvirto ir septyniolika 
žmonių prigėrė. 'Pik du tebuvo 
išgelbėti, llarloy paskendo be
gelbėdamas kilų garlaivį Diep- 
po, kurs buvo užvarytas sek
lumom ir kuri jis bandė nu
vilkti j gilesnį vandenį. Dieppe 
buvo išgelbėtas, bet pats gel
bėtojas žuvo.

Keletas kitų laivų Anglijos 
pakraščiuose nukentėjo, bei 
jų nuostoliai kol kas nežinomi. 
Audra nemažai žalos padarė ir 
sausumoj.

Daug žuvo Kaspijos 
jūrėse

“Drapiežiiasis Dzūkas” Bancevi- 
čius paguldė Jurgį Macką
Įvykusiose vakar šv. Jurgio 

svet. rišt ynose Sarpalius su 
Brazausku, laimėjo Sarpalius.

Brazauskas du -kartu puolė 
Sarpalių, bet neįveikė: pirmą 
kartą buvo pastarojo paguldytas 
po 10 minučių ėmimos, o antrą 
kartą per 7 minutes.

Kuncevičius paguldė Jurgį 
Mnck’ą.

Marlių Plėstina parito pasku
busį italų čempioną Mike Porel- 
li. >

Ukiainiečiii judėjimas
Nori iškovoti krašto nepriklau

somybę su Skoropadskiu kai
lio Ukrainos hetmaini

Tarp Amerikos ir Kanados 
ukrainiečių plečiasi stiprus ju
dėjimas išgauti pripažinimą 
Ukrainos bėtinanU Povilą Sko- 
ropadskį, kurs paeina Jš seno
bines Skoropadskių, Ukrainos 
hetmanų šeimynos. Tą liudija 
visa eilė Amerikos ir Kanados 
ukrainiečių organizacijų atsi
šaukimų ir rezoliucijų, atsiųstų 
Ukrainiečių kongresui, laiky
tam Philadelpbi joje, Pa., spa
lio 28 <1. šitie atsišaukimai ir 
rezoliucijos buvo atspausdinti 
Ukraina dienrąšly, einančiame 
iš New Yorko, “Svoboila“ Nr. 
258, lapkr. I d., 1921.

Didesniuose Amerikos ir Ka
nados miestuose, kur ukrainie
čių tirščiau gyvenama, priim
ta prisieka ištikimybės belma- 
nui Skoropadskini.

Tokis netikėtas judėjimo 
krypimas j dešinę, reikia ma
nyti, yra rezultatas lokio pat 
dabar einančio jsdejimo Euro
poje.

Savo kongreso ukrainiečiai 
pareiškė, kad šilas jų organi
zacijų judėjimas linksės prie 
lietuvių pilna simpatija.

Jų pasiryžimas yra suvieny
ti visas Ukrainos .žemės, kuriu 
dalį dabar valdo Lenkija, o da
lį Rusija. [S. V.]

DIRBTINIEJI GUDAI 
VILNIJOJ

VILNIUS, lapkr. 5 [E]. 
Apie naujai sudarytą neva gu
dų “Laikinąją Taiybą”, kurion 
įeina: pp. Pauliukovič, Bildziu- 
kevič, Valeiša ir Ko., paskuti
nis “Krynicos” numeris taip 
rašo:

“Visos šitos organizacijos 
(“Laikinoji Gudų Taryba” ir 
“Gudų Piliečiu Susirinkimas“), 
yra kilusios kovai su tikra gu
dų, mintim, štai jų svarbiausi 
tikslai: išplėšti gudų tautą iš 
Gudų Atstovų Klubo ranku ir 
sutrukdyt i visas gudų pastan
gas kovoti Lenkijoj už Jzmę, 
šviesą ir laisvę.

“šitoks darbas reikalingas 
lenkų ponų valdžiai, o taip 
pat reikalingas ir lakiems as
menims, kurie šilai valdžiai 
tarnauja, ant paskutinių ko
jų pasistiepdami. Gudų reika
lai čia nerupi.”

Įdomu, kad net kai kurie 
lenkų laikraščiai draudžia sa
vo valdžia nuo tolimesnio seb- 
ravimo su šilais “laikinaisiais“ 
gudais. Tik, matyt, be pasek
mių, nes švietimo ministeris 
Vilniuj ypač atydžiai šnekėjo
si su jais.

Nusileidusi “žvaigždė“
VILNRkS, lapkr. j [E].

“Vilniaus Balsas” rašo: šiomis 
<li<vnonds vieši Vilniui marša
las PilsiKisk.-. Niekas, sienų 
nc|>ctėplioja:' “Niecli žyje Pil
sudskį”, niekas policijos Įsaky
tų vėliavėlių nebekabineja. ne
bėra garbes eskadrono. O kaip 
nesenai tai visa Vilnius matė.

“I NAšIM I V AŠIM“

NF,W YORKAS, lapkr. 28.- 
Žydų milionininkas Mortimer 
Schiff, kurs ainiais .paaukojo 
25,000 dolerių episkopatų ka
tedros pastatymo fondui, dabar 
paaukojo vėl 25,000 dolerių 
Žydų Teologijos seminarijai.

ASTRACI TANIUS, Rusija, 
lapkr. 28. — Baisioj audroj, 
kuri siautė Kaspijos jūrėse esą 
žuvę apie 1,500 žvejų valčių ir 
nemažiau kaip keturiasdešimt 
žmonių.

DE VALERA PALEISTAS Iš 
KALĖJIMO IR DEPOR

TUOTAS

28. Airių respmblikininkų 
vadas Eamon de Valera, kurs 
lapkričio 1 dieną buvo areš
tuotas ir padėtas kalė j i man 
dėl peržengimo Ulslerio vyres
nybės isakvmo nesirodyti VI- 
slerio teritorijoj, tapo 
iš kalėjimo paleistas, 
tas traukiniu, einantin 
na, ir išgabentas.

šį rylą

i Dtibli- . i

Brangiausia Kalėdų 
Dovana Yra Pinigai

Niekuomi kitu nepalinksminsi taip ge
rai savo giminių Lietuvoje, kaip nusiųsda- 
mas jiems kiek nors pinigų ant švenčių. Da
bar yra laikas siųsti, kad išvengus susikim
šimo silpnose Lietuvos pašto Įstaigose.

Del greitumo, saugumo, patogumo ir 
pigumo, siųskit jiems pinigus per Naujie
nas telegrafu, kuris kainuoja tiktai 

50 CENTV
Jei nėra reikalo skubintis, ir jei nori

te tik saugumo patogumo, paprasto greitu
mo ir dar didesnio pigumo, siųskit per Nau
jienas Paštu.

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

’ 1739 So. Halsted St., Chicago, IH.
*■■■................................................. .. .... ...................

PORT WAYNE, Ind., lapkr. j 
28. — Fort VVayne diecezijos ka-! 
tai i k ų vyskupas Joseph Ąler- • 
ding ir kunigas Lafountaine bu
vo sužeisti, tramvajui uŽgpvus 
jų automobilį. •

Siunčiant pinigus. Lietuvon per 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 "■ —
100
200
300
400
500
600
700 
800 
.900 
• CvV ......... .

Prie šitos sumos reikia pridėti 25 
centai pašto išalidų už kožną siuntinį. 
Gorint pasiųsti telegramų —■ dar 50 
centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų- 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 

000 litų

$5.50
10.50
20.75
31-00
41.25 
51.5(1 
(U .75 
72.00
82.25,
92.50

102.75

imperatorienė”, iš Koburgo, 
Vokietijos, atvyko Paryžiun, iš 
' " ¥ J išvažiuoti į Ncw

ji nori parinkti 
pabėgėliams Fran- 

Po mėnesio laiko 
grįžti į savo palo- 
Fabron, Nicoj.

kur ji žada 
Yorką, kame 
aukų rusų 
ei joj šelpti, 
ji žada vėl

ee.

ILAMlMOND, Ind., lapkr. 28. 
— Pennsylvanijos geležinkelio 
traukiniui sudaužius kryžkelėj 
automobilj buvo užmuštas tur
tingas gyvulių augintojas WiL 
liam Turner ir jo žmona.

MEKSIKOS MIESTAS, lapkr. 
28,— Prezidentas Obregonas vo
kas priiminėjo specialius įvairių 
kraštų atstovus ir ambasadoj- 
rius, kube dalyvaus naujo Mek- ’ 
sikos prezidento Plutarco Eitas 
Calles’o inauguracijoj. J
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NAUJIENOS, CfilcagO, m.

Kas Dedas Lietuvoj
>•—- .. ■ - r -r —

Baisios žmogžudystės 
Lietuvoje

m. 
apie 

laukti traukinio 
Buvo jau visai

Stotyje

lapkričio 2 dieną 1924 
visai netikėtai man teko 
porą valandų 
Kazlų Rudoje, 
sutemę — vakaras,
žmonių, matyt, daugiausia vie
tinių, buvo nemažai. Kaikas pri
sunkdamas prie bufeto po trupu
ti gerdavo, po truputi užkan
džiavo, kaikas pasieniais susėdę 
snūduriavo; viduryje salės su
stoję vyriškių ir moteriškių šj- 
tą šnekučiavo. Pirmąją vietą už
ėmė naujausios žinios, naujausi 
toje apielinkėje atsitikimai, įvy
kiai.

Vienas pasakojo: Netoli Pil
viškių (paminėjo dyvinu vardu 
kaimą, kurį nesuskubau užrašy
ti, nes nenorėjau kieno nors į 
save atkreipti domę) ir pasakė 
tūlo žmogaus vaidą pavardę, 
(kini taipgi mano nuomone, ne
svarbu), suvirino vaiką į muilą.

Čia turiu pažymėti, kad laike 
karo, kai vokiečiai buvo sustab
dę visokią pramonę Lietuvoje, ir 
muilo suvisai nebuvo, tai žmones 
patys prasimanė muilą virti ir 
kai kurie taip gerai to darbo iš
moko, kad fabriko muilas jiėkick 
negeresnis buvo; taigi ir dabar 
dauguma žmonių Lietuvoje mui
lo akmens miesteliuose nusipir
kdami verdasi sau muilo...

įžodžiai “suvirino vaiką į 
muilą” visų domę atkreipė. Visi 
padarė didelėš akis ir įsmeigė į 
pasakotoją. Pasakotojas tęsė to
liau taip paprastai, taip"«altai< 
lyg kad rodos paprastą iš kaimo 
gyvenimo atsitikimą pasakotų.

Taip, suvirino taiką i muilą,— 
pakartojo pasakotojas ir tęsė:

—Našlys A. turedamias vien-

turtį sūnų B. apsivedė su merga 
C. Viskas buvo gerai; tėvas, 
kaip tėvas, vaiką kaip vaiką au
klėjo, o močiaka, kaip paprastai 
močiaka taip vadinamo svetimo 
vaike neužkentė. Vaikas jau bu
vo nesuvis mažas — 8-nių metų, 
pats parankusis, gyvulius paga
nyti, pasiųsti kur nors. Bet mo
čiaka jo neapkentė ir tiek, žino
ma, neapkenčiamam vaikui ne
malonus buvo gyvenimas, bet ką 
bedarys vaikelis, kam jis bepa- 
siskųs — tylėk ir kentėk, taip 
jau Dievo toks kryželis duotas, 
—gaudavo atsakymą, jei kam
pasiskųsdavo ir taip laikas ėjo. 

j Gulų gale kasžin iš kur atėjo 
j močiakai į galvą to vaikelio nu

sikratyti. Kaip kitaip, galvoja 
kvaila boba,, jo "nusikratysi, rei
kia nužudyti. '6 kad jo lavoną 
paslėpus, kad niekas nežinotų, 
sugalvojo to vaiko lavonėlį į 
muilą išvirti. Ji nupirko Pilviš
kiuose keletą kilo muilo akmens 
ir pradėjo tėvą kalbinti — vaiką 
nužudyti ir į muilą išvirti. Tėvas 
išsyk priešinosi, nesutiko. Bet, 
mat, prieš bobos užgaidas, sun
ku vyrui išsilaikyti. Vyro kietiu 
nuri suminkštinti, močiaka par
gabeno degtinės ir. ištisą savaitę 
su savo vyru girtuokliavo, vis 
gundydama prie jos sugalvoto 
sumanymo. Tą sumanymą ir 
vargŠAs vaikelis išgirdo ir nubė
gęs pavakare pas savo kaimyną 
dėdę, pasisakė, kas jam namie 
rengiama. Dėdė, žinoma, nepati
kėjo ir pasiuntė vaiką namo — 
gult ir miegot. Vaikas, žinoma, 
kur dings, ypač vakare, parbėgo 
namo ir ką valgęs ar nevalgęs, 
atsigulė miegot...

Dėdė taippat pavakarienia
vęs ir pypkę, parūkęs, atsigulė ir 
užmįgo. Bet pirmomiegyje pri
sisapnavo jam tas vaikas šau
kiąs pagelbos, kad jį jau pjauja.

Pabudęs nusispjovęs dėdė ir ap- prieš akis ir stovi. Nužudytieji’ 
sivertęs ant kito šono vėl užmi- negyvi, bet kas to sužeistojo 
gęs. Ir vėl jam tas vaikas visas senelio per Šauksmas -t— bajsu 
kruvinas baisiomis akimis į jį klausyt. Išvežė vargšą vaitojau- t 
žiūrįs. Dėdė vėl užmigęs ir jam tį į šakių ligoninę; 
pasirodęs verdąs katilas h* iš grįš! — užbaigė 
jo valko galva žiūrinti.

baisu

nežinia ar 
pasirodęs verdąs katilas ii* iš grįši — užbaigė pasakotojas. 

Persi- Tuo tarpu atėjo iš Kauno trau- 
gundęs dėdė pakilęs ir į klumpes fcinys — sėdau ir važiavau to- 
jsistojęs nubėgo į kaimynus lyg lyn. Pranės brolis,
kad, dėl viso ko, persitikrinti. :-----------—
Nori įeiti — durys užrakintos, i PASKENDO DEGTINĖS 
Pasibarškinus atidaro duris.
Abudu girtutėliai.

— O kur vaikas,
—Kasžin kur išėjo...
Eina j virtuvę

TRABANDOS LAIVAS
11 ŽMONIŲ

NEW YORKAS, lapkr.

KON*
SU

26
neleidžia. Laike siautuslt? Atlanliko van 

Tada dėdė tėvą į vieną pusę, mo- denyne audrų žuvo vienas ko n- 
čiaką į kitą pusę pasuko ir įėjęs 
į virtuvę rado ant ugnies katilą 
hešokinčjantį — taip smarkiai 
virė.

—O kas čia?!
Pakelia dugną — vaiko pa

kaušis... ’ . ..M
Visi klausytojai net aiktelėjo, 

o pasakotojas padarė pertrauką 
—pauzą. Toliau papasakojo 
kaip dėdė davė žinią policijai, 
kaip tėvas-močiaka tapo suimti, 
kaip dar nevisiškai suviręs į 
muilą vaikas su visu skystymu 
tapęs palaidotas, kaip ką,.. 
Klausinėtojai švaistėsi pasie
niais, spjaudėsi, keikė ir smer
kė tčvus-žniogžudas ir stebėjosi 
iš žmonių sužvėrėjimo, ieškojo 
to priežasčių, sprendė kas už tai 
kaltas, darė savo išvadas, pasta
bas, sakė pamokslas ir tt.‘

Nespėjo stoties salėje publika 
truputį nusiraminti, >įėjo 'apy
jaunis "vaikinas ir išgąstingai 
drebančiu balsu papasakojo se
kanti atsitikimą: Oi, kad jus ži
notumėt, kokių aš baisenybių 
mačiau, tai visi sudrebėtume!. 
Pusiauskilių kaime užvakar nu
žudyta 3 žmonės ir vienas sun
kiai sužeistas — sau jaut 70-ties 
metų žmogui priešakiniai dantys 
išmušti 
tas.

tra bandininkų laivas su 
nuolika žmonių ir 400,000 do
lerių Vertes degtinės.

vie-
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NORĖDAMI*
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-t 
NYT1 VISADOS KREIPKITfiS ' 
PAS MUS. TAS JUMS BUS.

ANT NAUDOS. \

L FABIONAS Clii

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

' Steinmeger, Franke, Baldwin H. Y. Charlton, 
Schareder & Son, Harding Boston.

Mes duodame ant lengvų išmokėjimų, taipgi senus išmainom ant nau
jų. Pas mus 10()> dolerių pi gi aus negu, kad kitose krautuvėse.
Musų Pianl) kainos $75.00 ir augš^aus. Taipgi Lietuviškų Rolių: 
dainų, šokių didžiausiame pasirinkime.

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

3236 South Halsted Street, Chicago, Illinois

809 W. 351h St.. Chicago)
Tel. Ik ievard 0611 ir 07.4 į 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- b 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus iri 
h Parduodam Laivakortes, v *

J. J. STASULANIS
(EAGLE MUSIC CO.)

ir liežuvio galas nukirs-

visa s lot irs publika 
pasakotoją ratu ir akis

Sutaupyki! 50 Nušimčių
ANT PEČIŲ IR LOVŲ PIRKDAMI 

UŽ CASU

ROBIN FURNiTURE 00.
2030 So. Halsted Str., , Chicago, Illinois.

BALIUS
Rengia

Lietuvių Moterų ir Vyrų Pašelpinis Kliubas

Nedėlioj, Lapkričio 30, 1924
MILDOS SVETAINĖJE

3142 S. Halsted St.
Pradžia 7 vai. vakare. įžanga 35 centai.

IŠKILMINGAS BALIUS!'
RENGIA LIETUVIŲ N. KL1UBAS

Subatoj, Lapkričio (November) 29, 1924
MILDOS SVETAINĖJ,

3112 Šo. Halsted St.
Pradžia 6:30 vai. vakare. Įžanga vyrams 50c., moterims 25c.

Jaunimas nepraleiskite progos puikiai pasišokti prie puikios muzikos.
• „ Kviečia KOMITETAS.

apsupo 
į jį įsmeigę klausėsi, ką jis to
liau papasakos.

Buvo, sako taip: išeoj jaunas, 
gražus, neturtingas, ant senos, 
negražios, bet turtingos žentuo- 
sna. Visko buvo, visko buvo, tik 
meilės ir sutikimo nebuvo. Bar
niai, peštynes, smauginės, muš
tynes pas juos buvo kasdien. 
Galų gale priėjo ligi to, kad tai 
moteriškei, drauge su sūnum, 
vieną vakarą, tą vakarą prieš 
Visus šventuosius, prisėjo išbė
gti iš namų. Kur dingsi vakare 
išbėgęs — naktis. Nubėgo į 
artimus kainynus. Atbėgę sėdi 
užpečkyje ant zoliko ir pro verk
smus pasakojasi apie savo var
gus — nelaimes. Tų namų šeimi
ninke kopūstus pjausto, deda į 
kubilą, šeimininkas grudžia tuos 
pačius kopūstus, kad daugiau 
tilptų.

Tik iš nežinių subildėjo durys, 
įsivertė galvą apsirišęs žmogus 
ir tiesiai su šautuvu į atbėgusią 
moteriškę ir jos sūnų; tų namų 
šeimininkė persigandus po suo
lu palindo, tai liko gyva ir ne
sužeista, o šeimininkas pasipai
niojo žmogžudžiui po kojų, tai 
jis į jį šaudamas, išmušė tik pry- 
šakinius dantis ir galą liežuvio 
nukirto. Ja moteris ant buto 
slenksčio, o vaikinas — jos su
ims ant stubos slenksčio sugriu
vo negyvi, žmogžudys, žinoma, 
per lavonus peršokęs, pabėgo...! 
Dabar visa policija sukelta kaip 
be dūšios bėgioja — žmogžudžio 
ieško... Aš pats mačiau — bai
siausias reginys. Dabar ne val
gyt nė miegot nebegaliu. Kad tik 
kiek, nužudytųjų paveikslas

—..... ",....----------------------- •
Tel. Lafayettę ^223

Plumbiųg, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuųgeriausiai
M. Yuška, 

3228 W. 38-th St. Cblcago, III.

T..... .. ...         —

Jau atėjo Kultūra No. 10. 
Galima gauti Naujienose. 
Kaįna 30 centy,
OffllIlIlIMH
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kįid pačios Naujienos 
vra naudingos.

than a Muttard rlattir
Nuo kosulio, persišaldymo, galvos 
skaudėjimo, neuralgijos, reumatiz
mo ir nuo visu skausmų.

> Pas visus aptiekorius
35c and 65c, jara and tubea 

Hospital «ixe, $3.00

TEATRAS IR KONCERTAS
1

Drama.

Gaires

Pirmu 
kartu 
scenoj-

Veikalas 
atvaizdina 
dabartinę 
Lietuvos 

Valstiečių 
padėti.

Kadangi
K. Menkeliuniutė 

laike 
Vilnies 

Koncerto 
turėjo šaltį 
ir negalėjo 
dainuoti, 
tai ant 

šio Koncerto 
sudainuos 
visas dėl 
“Vilnies” 
Koncerto 

skirtas dainas.

1924Neri, Lapkričio-Nov. 30 
M. MELDAZIO SVETAINĖJE ' 

•, 2'242 Woi?t 23rd Placc

Durys atsidarys 5 vai. vak. Programas prasidės 6 vai. vak.
PO PROGRAMO ŠOKIAI

Įžanga 75c
Rengia L. M. P. S. 3 Rajonus

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

127 N. Dearborn St., Room 1117
Telef. State 752]

Vakarais ir nedėlios rytą: 
3335 S'o. Halsted St. 

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:

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

J. P. WAITCHES
Advokatas

. MIEŠTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 614 ir 616 
Telefonai Randnlph 6584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir Šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomis visą dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzaminą 
vojimo apstraktų ir padaryme- 
kontraktų, dokumentų ir visokiu 
popięrių. Veda visokius sudus.

' A. A. Olis ]
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Uoorn 2001
Tel. Randolpb 1034 — Vai. n ve 0-6

Vakarais
3301 S. Halsted SU Tel. Blvd. 6775

6-8 v. v. apart PanediHo b 
Pėtnyėios

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone Canal 2562 ,

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

lengvomis išlygomis

John Bagdziunas Borden
Lietuvis Advokatas

Veda bylas visucae teismuose Erzami 
nuoja abstraktas. Padaro pirkimo ir par 
davimo dokumentus ir (galiojimus
7 S. Dearborn St., Tel. Randnlph 3261

Vakarais: 2151 W. 22 St. nuo 7 iki « 
Telefonas Roosevelt 9090 

Namu telefonas Cnhal 1667

Fel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisai ridurmieatyj:

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG 

77 
Cor.

I

*

Namų Tel.: Hyde Parlr Wb

SEZONE

Grove Avė.,

W. Washintton St. 
Washington 9 Clark

>.»■*" B I

Didelis ir Linksmas Šokis
Rengia

FEDERACIJA LIETUVIŲ KLIUBŲ

Nedėlioj, Nov. 30 d.f 1924 m,

»______ ...

ŠIAM

Midway Masonic Temple Svetainėje,
Gi 15 So. CJottaĮįe

Pradžia 7:30 vai. vak.
Tikietas 75c su drabužių padėjimu.

Muzika iš 9 ypatų, po vadovyste F. Jereck.
Pastaba: Važiuojanti iš visų miesto

dalių iki Cottage Grove Avė., Cottagc Grove

Avė. iki 61st Street. ,
Kviečia visus RENGIMO KOMISIJA

V. W. RUTKAUSKAS | 
Advokatas

29 So. La baile St., Ruoni 630
Tel. Central 6390

Vak. 8228 S. Halsted St., Cbieaio
Tel. Yordi 468J.
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KORESPONDENCIJOS] Waukegan, Ilk

So. Omaha, Nebr.
Draugijų atstovų susirinkimas. 

—J. Basanavičiaus laiškas.

čia dar gyvuoja vietos drau- 
gijų komitetas, atstovaujantis 
penkias vietos pažangiąsias 
draugijas.’ Į komitetų įeinamo 
du atstovu nuo kiekvienos 
draugijos.

Tas komitetas per vasaros 
kaiščius nieko neveikė. Bot at
ėjus rudeniui, lapkr. 13 d. Įvy
ko pirmas komiteto—draugiją 
atstovą —susirinkimas. Susi
rinkimas parode, kad yra pa
ryšimas pradėti veikti naudin
gą visuomenei darbą.

Pirmininkas atidarė susirin
kimą ragindamas visus ilgą 
laiką pasilsėjus vėl stvertis už 
darbo. Skaityta protokolas ir 
išklausyta įvairią komisiją ra
portai. Padaryta keletą tari
mu ir išrinkta reikalingas komi
sijas: teatro surengimui, susiži
nojimui |su Lietuvos artistais 
ir Dzimdzi-Drimzdzi vodeviliu, 
rūpintis Vilniaus reikalais ir 
tt.

Karlais musą draugiją ko
mitete Įvyksta nesupratimėlią 
dėl mažnickią, bet būna svars
toma ir labai svarbią klausi
mą. štai ir šiame susirinki
me P. Jnzėliunas referavo Vii- 
niaus klausimu dabartiniame 
momente, kokia yra Vilniaus 
lietuviu padėtis, kaip juos len
kai persekioja ir kaip .žiuri Į 
Vilniaus klausimą Lietuvos vai 
dž.ia. Iškila diskusijos, atsira
dus dviem nuomonėm. Vieni 
laikosi nuomones, kad lietu
viams reikia Vi h ii ą užmiršit i; 
lai esą Vilniaus lietuviams lu
pa skūrą, tada gal esą lietu
viai susipras ir kovos vieni 
prieš lenkus, o mes, amerikie
čiai, esą nieko negalime pada
ryti. Antri gi sako, kad Vil
niaus klausimas yra svarbus ir 
kad amerikiečiai visomis savo 
pajėgomis turi remti Vilniaus 
lietuvius, kelti jų tautinę są
monę ir sulaikyti juos nuo iš- 
tautėjirno. Visi lietuviai turi 
budėti ir veikli iki nebus at
gautas musą Vilnius ir daryti 
spaudimą kur reikia, kad pa

skubinti to klausimo išrišimą 
lietuvių naudai. Vilniaus gi 
lietuviai niekad negali išsiža
dėti. Pastaroji/* nuomonė/ pa
ėmė viršų komitete.

Išdavė raportą ir komisija 
iš K. Junevičiaus ir O. Žalpie
nės, kuri buvo komiteto pa
skirta pasiųsti surinktus Vil
niaus lietuvių našlaičiams pini
gus. Protoklų rašt. J. Papikas 
perskaitė n* gautą iš Vilniaus 
sekamą seno Lietuvos darbuo
tojo ir kovotojo Dr. J. Basa
navičiaus laišką So. Omaha 
lietuviams: ’

“Vilniuje, Gimnazialna
N 4, 1921

.1'. M. p. Onai Žalpienei 
So. Omaha, Nebr.

G. T. -l’ž, Tamsios atsiųs
tuosius 7 dol., lenkų pąstni juos 
pakeitus auksinais, gauta 
35 lenkų auksinus ir 57 skati
kus, kuriuos ta suma ir atida
viau Lietuvos Draugijos dėl ka
ro nnkentėjusiems šelpti Cent
ro Komitetui, kuris laiko ir 
globoja savo skaitlingose prie
glaudose ir bendrabučiuose apie 
700 vaikų ir mergaičių, dau
giausiai Vilniaus krašto našlai
čių. Už tą lamstų nors nedi
džia usią dovaną tariu Draugi
jos Komiteto ir savo palies var
du kaip Tamsiai, taip ir geri). 
So. Omabos lietuviams, auka* 
vilktiems pinigu L nuoširdų 
ačiū! )

Siunčiu Jums visiems daug 
labą dienu iš Vilniaus!

Su pagarba
Dr. J. Basanavičius”.

Šis senelio Dr. J. Basanavi
čiaus laiškas luri paskatinti 
mus visus soulh omahiečius 
dar labiau sukrusti ir veikti 
dėl vargstančią vilniečių, kad 
ateity galėtumėm juos parem
ti su dar didesne auka. Juk 
kiekvieno mus pareiga yra rū
pintis tais nelaimingais našiai-1 
čia L. Jei ne vienas nesirūpin
sime, tai kas juos aprūpins, 
kas juos, vargšus, priglaus?

—A. A. žalpis.

Naujos TMD 13 kuopos orga
nizatoriai dirba išsijuosę.— 
Liuosybės Choro koncertas.

Pereitą spalio men. čia su
tverta naują TMD, 13 kuopą 
iš penkių narių. Valdybon iš
rinkta pirm. S; Adomkus, rašt.

1 J. Misevičius, ižd. Iz. Dapkus. 
Gavo jau nariai knygą “Iš tam
sios praeities”. Valdyba naujos 

! kuopos dirba smarkiai, organi
zuodama Įvairiais budais vietos 
lietuvius.

*į trumpą iftiką prirašė 2(1 
nauju narių; dabar kuopa turi 
25 narius. VVaukegano tėvy
nainiai sutverę kuopą davė pa
žadus, kad kuopoj luri būti 
100 nariu. Ketvirta /dalis dar
bo jau atlikta, žinant 'VVau
kegano lietuvių gerumą ir pri
jautimą apšvietai, taip jau esant 
kuopos valdybai darbščiai, jie 
pilnai duotą žodį išlaikys. No- 
tintiems tapti TMD. 13 kp. na
riais prašome kreiptis prie kpš. 
Valdybos: pirm. S. Adomkaus 
ir rašt. Jono Misevičiaus adre
su: 826 Prescott Avė. ten gau
site visas informacijas.

Greitu laiku kuopa mano su
stiprinimui kuopos finansų 
ruošti kad ne ką kitą, tai links
mą balių ir šokius.

Lapkričio 9 d. vakare, p. 
Kripo Liuosybės ' svetainėj 
“Liuosybės Choras’’ buvo su- 
ruošęs koncertą; sau i pagal
bą dar atsikvietė porą daini
ninkų iš Chicagos, kad tuomi 
sudarius didesnį programą. 
Koncertas susidėjo iš 13 nume
rių. Liaudies dainelės publir 
kai paliko, bet kas mane nu
stebino, lai kad išgirdau Lino- 
yybės Chorą dainuojant apie 
‘Malušką Rusiją”. Lietuva gy
vuoja pasiliuosavus nuo rusų 
jau septintas metas. • Visi jos 
piliečiai išeivijoje dar net ir

Lietuvos valstybei nesusikuruB 
dirbo Lietuvos ir jos liaudies 
naudai ir kovojo su rastj prie
spauda. Bet mus komunistai;

ta jauna lietuvaitė Vaitekunai- 
tė. Aš tiktu, kad ji Liuosybės 
Chorą paliuosuos nuo apsikrė
tusios rasizmo dvasios.

Mrs. MICHSIEVICZ- VIDiKIEKE
AKUŠEREA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat

“ a
Phnne Boulevard 9641

A. KAIRIS
Marinimo ir hudavojimo generalis 

KONTRAKTORTUS 
3352 So. Halsted St., 

Namai 3356 Lowe Are.
k------------------ ------------------—J

suklaidinti Maskvos agentų, 
vis tiems svetimiems buvu
siems prispaudėjams tarnauja, 
garbindami svetimus dievus. 
Lyginai, ir Liuosybės Choras; 
kad ir gražų vardą nešioja, bet 
dar iki šiol neįstengia pasiliuo- 
suoti nuo rasizmo. Juk mes 
lietuviai turim daug gražiai 
skambančių liaudies dainelių; 
kodėl ją Liuosybės Choras ne
dainuoja? O vieton to garbina 
musų engėjus ir tuo pačiu lai
ku diktatūros teroro sunaikin
tą ir badu mirštančią šalį—Ru
siją. Sakykit gerbiamieji, i 
ką lai panašu? Pirmiau vedusi 
chorą moterėlė išvažiavo sve- 
čiuosna su svetimu vvru. Da
bar Liuosybės Chorą veda rim-

— Svečias,

Pirm negu pirksi pianą, pamatyk 
šitą Players Pianą; gražaus rie
šuto medžio dailiai padarytas, kai
na $245.00 su 25 Rolėmis ir liam- 
pa. Kitas vartotas Player Pia- t 
nas, kaina $145.00, Upright Pia-7 
nas, geras kaip naujas $65.00.

3327 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

Neužmirškite Savo 
Draugų Lietuvoje

Pagelbėkit jiems turėti
LINKSMAS KALĖDAS

Siųskite jiems pinigus per

Į^omeBankANDIRUS T (01.
STATE - SAVINGS BANK 1

Valstijinis Taupymo Bankas
Mihvaukee & Ashland Avė.

Kapitalas $1,000,000.00
Resursų virš $11,500,000.00—-- y... . . .. ,-- &

Tek Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją, 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
ranijos ligon- 
bučiuoMt. Sąži
ningai patar 
nauja, visokio 
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir pc 
gimdymo.

Už dyk# pata 
rimas, da ir ki 
tokiuose reika 
luošo moterim> 
Ir merginoms 
kreipkitės o ra 
aite pagelbą.

Valandos nu.
8 ryto Iki 1 p< 
pietą, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins, akių {tempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tų, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Specialė 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiau. 
Vai: 10 iki 8 v Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St
Phone Boulevard 7589

I

DVIEJŲ KELNIŲ SIUTAI

Šilti, ilgai dėvisi, gerai išrodo.
Pamatykit juos šiandien

SPECIALIAI ŠVENTĖMS

Overkautai
Labai geros rūšies žemomis 

kainomis

IMPORTUOTI 
AUSTRALIJOS 

WARBIRDS

Mes apkainavome musų daug paprastų kainų 
$50.00 rubus už

$37.50
Labai atsargiai išrinkti iš musų geriausios rū
šies rūbų, pasiūlome jums nepaprastomis kai
nomis po

OVERKAUTAI
Overkautai kuriuos mes pardavinėjome po 
$65.00 yra specialiai apkainuoti po

ir kiti overkautai labai gero materiolo yra 
apkainuoti dėl švenčių

Kiti nuo $30 iki $80

JURNER BROS. CLOTHING
S. W. Corner Roosevelt andHalsted St

HTel. Blvd. 8189 
. Woitkew1ea 

BANIS 
_ AKUŠERKA 

Turiu patyrimą. 
Pa sėkmingai pa- 

^.Įagtamauiu mote- 
prie £imdy- 

t jmo kiekviename 
tO^fjatsitikime. Tel- 

ypatišk# pR- 
žiūrėjimą. Duodu 

g B® patarimus mote 
Hį ^flrims ir mergi 
.^I.Zr'oni3 dykai. 

3113 South 
Halsted St.

Dr. J. M. Chrzan
Specialistas ligų: skilvio, žarnų Ir1 
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas, j 

10-16 Milwaukee Avė., kamp. Noble St. 
Valandos nuu 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarket 
9149. Res. Keystone 4130.

Tel. Lafayette 3848
Po 10 vak. šaukit Lafayette 3826 

Rez. 8359 So. Westem Blvd.
DR. ROY H. FREEMAN

Gydytojas ir Chirurgas 
3825 So. Kedzie Avė.

Ofiso valandos: 8-9 A. M., 1-3 ir 
6-8 P. M., nedėlioj 11-12 tiktai.

‘ CHICAGO, ILL.

Phone Pullman 0676
DR. S. SMOLLAR 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėlioj pagal sutartį 
10748 So. Michigan Avė., 

CHICAGO, ILL.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai Čfo 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 delnų 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St. Chicago. 111

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Or. A. J. KARALIUS ,
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienoa Ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western At© 
Tel . Lafsyette 4146

'MR. HERZMAN^
-IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pi«t« 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

į Dienomis: Carai 
„ . . . J 8111. Naktj
Telefonai i -į Drexel 0950l

I Boulevard 4186 
8410 So. Halsted St.

Vai.! 9—10 A M ir po 8 vai. vak
Special: Nedėliotus ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet
Telefonas Midvray 2889k į į į ..... . .......

l'elephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dienų.
—...... ■ ........ i ■■

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktims Tel. Drexel 2279

----------------- ----- - .

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
•finas: 3103 So. Halsted SL Chicsge 

arti 81 st Street
valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
iėiiomis iš šventadieniais 10—12 dien.

A 
Dr. Benedict Aron

Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075 Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 16 ry
to, 7 iki 8:80 vakare. Del specialių 
mtarčių telefonuokit Prospect 0610 

\..... ...........  » „ J

Z—..................... " 1
Jei abejoji akimis, pasiteraak 

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Optomotriit 

Tel. Boulevard 6487 
464‘J So. Anhland Avė 
Kampas 47-toa ant 2 

lubų 
1801 Blue Islandu Avė. 
Phone Rooeevelt ' 2025

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo .odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:80
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette
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1917 metų bolševikišką pervers- kad pilnas aprašymas bus pas- žolinei ją 
mą. , kelbtas ryto. | (sulig rengėjų komiteto prašy-

Kamenevas su Stalinh' pągri- Tai šitą Grigaičio nurodymui tini). Niekas kitas prie tos re- 
nėja Trockio karjerą ir randa, ponai sandariečiai perstato, kai- zoliucijoš nebuvo pridėjęs nė 
kad jisai esąs neištikimas bokse- po “pasigyrimą” ir 
vizmui žmogus, kadangi jisai vi
suomet turėjęs palinkimą prie 

į “menŠėvizmo”. Stalinas prikai- 
| Stoja Trockini, kad po Benino 
mirties jisai mėginęs įsiskverbti 
į bolševikų partijos vado vietą.
Stalinas ragina partijos narius tai tegu jie ateina j “N.” redak- 
kovoti su Trockio “paklaidomis”, ei ją, ir mes jiems jį parodysime, 
idąnt nedavus karo komisarui Kai dėl rezoliucijos, tai čia 

ii ir suirutę par- sandariečių Apskritys irgi me
luoja. Grigaitis nesigyrė, kad

“'Naujienų’ vieno žodžio.
I Mes nenorime užgaulioti p.garsinimą”!

Jeigu ponai sandariečiai iš IV Zimontą, kurį sandariečių . Ap- 
Apskričio netiki, kad straiusnis škritys savo “proteste 
ir laiškas!, apde kurį jie mini, 'kaipo pavyzdi Grigaičiui.' 
buvo tikrai “Naujienų” redakto- jau jo kalba bus 
riui atsiųstas tiesiog iš Vilniaus, L .. .

pagamino Grigaitis rai, jo motiną už lietuviškas kny riau, kad dabar 
• gas suimdami, nuo motinos krū

ties atplėšė, kurį paskui paėmė 
žiburėlio Gocsytė auklėti ir. kai 
po keliolikęs metų tapo savo tė
vams i Sibiią, karpe jie brrėo iš
tremti, begabentas, tai savo t§-

i” stato, 
Tegu

i “geriausia!” 
Bet sandariečiai daro tokius me
lagingus priekaištus Grigaičiui, 
kuris tame V. V. K. mitirige nė reikalo, be jokios kaltės, kalėji- 
vienam neužmynė “ant korno?” 

Šitokie negražus užsipuldinė
jimai tiktai dar kartą parodo,

1 ėsąs lengviau Greičiausi, bet pavojingiausi 
prieinamas maistas, nes pavyz? budai pasiekti skiepą yra: 
džiui: darbininkas per mėnesį Užsimiršimas. /
nupėlno po 85 — 40. fublių, o Suklupimas ant daiktų palik-
ruginių miltų pūdas'kainuoja 1 tų ant laiptų.
rub. 20 kap. — 1 rub. 30 kap., 
lašinių sVaras 40—50 kapeikų, 

vų nefeephžino.,. Jis jaunąs, ga- sviesto svaras 70—90 kapeikų ir 
bus. Jam mokslas sekesi. Jauto t. p. Gi drabužiai ir apavas esą 
vieta šiandien Lietuvos universi- labai brangu, kad už viso mSne- 
tete kokią nors mokslo šaką stu- šio uždarbį darbininkas negalįs Verdantis vanduo yra mirtinas, 
dijuoti. O jis dabar ten be jokio nusipirkti sau pusbačių. I 7

Nebuvimas užsitvėrimo.
Tamsumas.
Skiepuose, kur šviesa nelabai 

gera, reikia paskutini laiptą 
numalevoti baltui.

me žudomas. *
Atvyk, Tamsta, į Mariampolę, 

ateik į Vytauto gatvę No. 4, ten

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. laidžia Naujienų Ren- 
irov®. 1739 Sn Halsted St, Chicago, 
UI. — Telefniuur RnnseveU 8500.

U tai mokėjimo kainai
Chicago  je — paltui

Metama ...... .....................
Pusei metų ...... ,
Trims rnėnesiarna 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui — .

i I L' į, • .
’hicąaoie nėr aeiintojuai

Viena konlja .... ■■
Savaitei ___—__
If *n eeiul_____ ____

Suvienytose Vahtijoae. na Chicagoiė, 
paltu: ' T iSĮ? <

Metama .... ....................... ;___ _ $7 00
P»i«ei metų ...... $.$0
Trims mSnaMRma . . 1.75

----------- * TO DIKTATORIAUS KEBLUMAI
Lietuvon ir kitnv niaieniuoeei !

• (Atpiginta)
. Metama .... .......... ................ $8 0®

Pusei metų ‘--------- -------------- 4.00
Trims mėnesiams  2.00
Piniflrua reikia ahjtti. pafrtn Money 

Orderiu, kartu «u nėaakvma

.. $8.00

. 4.00

. 2.00

. L.50
_ .75

8c 
18c 
75c

idant nedavus k 
sukelti triukšmą i 
tijoįė.

Po šitų atakų ant Trockio pra- jisai tą rezoliuciją pagaminęs; i kad Chicagos sandariečių vadai rasi sergančią ir lovoj gulinčią 
dėjo iš įvairių vietų plaukti į apie tai, kas ją pagamino, jisai turėjo tam V. V, K. rengimui Kastę Verbylienę. Tą Verbylie- 
komunistų spaudą rezoliucijos, visai neminėjo. < _
smelkiančios “trockizmą” ir 
pritariančios centraliniam komi
tetui. Nepatpgus Kamenevui ir 
Stalinui konkurentas tuo budu, 
matyt, bus “nugalėtas”, kaip *ir 
peniai metais.

Bet ginčai tarpe Rusijos dik
tatorių dar labiau padidins tą pa 
krikimą Europos komunistų 
partijose, kuris tolyn reiškiasi 
vis aštresnėse formose ir galuti
nai puldo jų įtaką darbininkų 
akyse.

vėl

......  ! H t

ApžvalgaĮ
KOMUNIS1IJ ^MŪKIMAS

VOKIETIJOJE

Diktatorius Mussolini 
turėjo nusileisti opozicijai.

Vienas laikraštis Romoje apra
šė, kaip fašistų milicijos vadas, 
gen. Balbo, 1923 metais davinė
jo įsakymus “juodmarškiniams” 
m/ušti socialistus. Mussolinio pa- 
<elbininkas, negalėdamas užgin- 
vti teisingumą šito fakto, turė- 

’o. dabar pasitraukti iŠ savo vie- 
tos.',f»i^

Italijos į diktatorius dau
giau® nebedrįstų viešai už
tarti padaužas, su kurių pagelba 
jisai įėjo į valdžią. Bet tokių 
kriminaliu gaivalų, 
Balbo, fašistų eilėse
ir opozicija nuolatos vis dau- 
giaus ir daugiau® jų šunybių iš
kelia aikštėn.. Jeigu Mussolini 
bus priverstas tų gaivalų atsiža
dėti, tai pagalios jo paties par
tija jo atsižadės. .

kaip gen; 
yra daug,

NEGRAŽUS.

nusipirkti sau pusbačių.
Su politikos ii’ dvasios reika

lais esama dar blogiau ir tie 
dvasiniai reikalai daugelį pilie
čių apsunkina ir ekonominiai. 
Būtent, komunistų valdžia lai
kosi griežtai despotiškai—agre
singos taktikos — ne komunis
tų netiktai kad nebepriima jo- 
kion tarnybon, bet dargi liuosuo- 
ja nuo darbo bent po kelioliką 
ar kelias dešimts metų ištarna
vusius darbininkus bei valstybi
nių įstaigų tarnautojus. Pasak pavojaus; jie 
grįžusioje iš bolševikijos darbi- žingeidus, ir ims viską, ką tik 
ninko nekomunistai piliečiai ten gali pasiekti, 
šiuo metu atsidūrė stačiai beišei- 
tineje padėtyje, kad tiesiog ne
turi nei kur pasidėti. Nepriklau-

Dažnai. girdime apie mažyčius 
vaikus, kurie nusišutina su ver
dančiu vandeniu. Motynos turi 
taippat elgtis su verdančiu van
deniu, .kaip su nuodais ar ugnim; 
visi lygiai pavojingi, kuomet 
mažyčiams prieinami.

Kur mažų vaikų esama, nie
kuomet nereikia palikti puodų 
ar bliudų su verdančiu vandeniu 
ant grindų ar ant stalo, kur juos 
greit galima paversti.

Vaikai niekuomet nepermato 
yra natūraliai

daugiau tulžies, negu nuoširdaus nę, kuri jauna, sveika ir tvirta 
Bet visgi yra faktas, kad re- pritarimo. būdama savo vyrui knygas ga

benti buvo didžiausia pagalbi
ninkė. Ji dabar našlaitė senatvė
je ir nesveikatoje nuo savo vy
ro ir sunaus atskirta visų apleis
ta, graužiasi dienomis ir nakti
mis, kam gyva taip ilgai esti...

štai Tamsta, Majorai P. Ru
seckai, gyvas vaizdas akyse kaip 
kartuvės, stovi!

Ir kas kaltas? O tūlas Ma- 
riampolėj buvęs m/ilicistas, kuris 
norėdamas žemės gauti valdžiai 
gerindamasis taip “pasižymėjo” 
kad Verbylas į kalėjimą įkišo, o 
pats žemės gavęs, už balno pa
vogimą, tapo iš tarnystės palei
stas. Bet žemė - jam liko ir 
Verbylai ligi šiol kalėjime kir
mija. j

Aš toliau -nebegaliu ramiai ra
šyti. Mano širdis perkūniškai 
keikia... Tadj bąigiu savo laišką 
ir prašau Tamstos: kol ką apie 
“Knygnešius” darysi bei rašysi, 
užsiimk Verbylų paliuosavimu. 
Juk tai, sakau, gėda visai tautai 
už tai! Pranešk,z Tamsta kuni
gui Tumui. Pas jį ir dar, rodos, 
šiek ti.ęk širdies besama. Judu 
esate įtakingi žmonės, galite 
daug gero padaryti. Buvo kalėji
me sukilimas. Verbylai galėjo 
išbėgti, bet nekalti būdami iš 
kalėjimo nebėgo. Aš pats už 
juodu galvą dėčiau, bet kas su 
manim skaitysis?

Tegul valdžia ar kas kitas tei
sia, tegul baudžia, jeigu ras kal
tais, bet tegul nežudo taip ilgai 
kalėjime, tegul nežudo tos šei
mynėlės, už kurią žudytojams 
priėšais ateinančius amžius reik 
kės kaip kokiems šlykštynėmis 
raudohuoti.

į Pirmiau pasistengkime paliuo- 
suoti iš kalėjimo knygnešius, o 
paskui jau tik pagalvokime apie 
jų pagarbinimą! Parašas”.

Į penktą dieną virš tilpusio 
laiško autorius gavo štai šitokį 
atsakymą: “Ačiū už laišką ir 
žinias apie Verbyįas. Neatidė
liodamas imsiuos jais rūpintis. 
Ar pasiseks man kas nors pa
daryti, tai čia, žinomą, kitas 
klausimas...” Parašas.

Tai tokios tokelės musų Lietu
vėlėj tėvynėlėj! P. b.

Lietuvos Knygnešiai
Šių 1924 m. rudenyje, lapkri- nio buvo atsitikę (tų namų ar 

čio mėn. pradžioj, majoras Pet- vietų, kur būdavo slaptų susirin- 
ras Ruseckas Kaune išleido at- kimų, knygų sandėlių, įžymes- 

1 nių kratų, suėmimų ir t. t.. To
dėl labai svarbu parinkti ir at
siųsti ir tinkamų fotografijų bei 

atvaizdų. ........
Jei dėl kokių nors priežasčių 

tie atsiminimai skyrium knygo
se nebūtų išspausdinti, tai bus 
sunaudoti šiaip kuriuose nore 
leidiniuose arba, autoriui no
rint, bus sugrąžinti atgal.

Rankraščiai turi būti parašy
ti vienoj lapo pusėj, kitą, palje- 
l^int visai tuščią. Fotografijos 
bei piešiniai turi būti ryškus, ge
rai padaryti, kad būt galima iš 
jų klišės gaminti. Fotografijos, 
jas atsiuntusiems norint, bus 
grąžinta atgal. Tačiau likusios 
“Knygnešio” redakcijoj bus ati
duotos į prof. kan. J. Tumo or
ganizuojamą prie švietimo Mi
nisterijos Kultūros Muzėjų.

Rankraščiai reikale galės būti 
taisomi ir trumpinami.

Už tinkamus spaudai rankraš
čius ir fotografijas bei pieši
nius pareikalavus bus atlyginta. 
Tačiau atsilyginta bus tik kny
goms iš spaudos išėjus.

Rankraščius ir atvaizdus pra- 
jšoma siųsti adresu: Majorui P. 

Duonelaičio g. 75,

sišaukimą, kurį kaikurie laik
raščiai išsispausdino ir kurį P. 
Rus. išsiuntinėjo kaikuriems 
jam žinomiems žmonėms. Tas jo 
atsišaukimas štai šiaip skamba:

“Vienas garbingiausių mus 
naujosios istorijos įvykių, tai 
kova dėl spaudos atgavimo, sy
kiu gi ir kova dėl mus kultūros, 
tradicijų, tautos dvasios išlaiky
mo. šios kovos • faktai,' įvykiai 
nieku budu neprivalo istorijai 
žlugti.

Tačiau slenka metai po metų 
ir tos kovos, tos inųs naujųjų 
laikų epopėjos dalyviai vienas 
po kito žengia kapuosna, nusine
šdami sykiu su savim ir taip 
brangių musų istorijai tos ko
vos savo atsiminimų medžiagą.

Tą medžiagą nuo žlugimo, nuo 
amžino užmiršimo tegalima ap
saugoti tik surinkus iš dalyvių 
ar jų pažįstamųjų, giminių ir t.- 
t. asmeniškus tų dalyvių atsimi
nimus, užrašus bei pasakojimus 
ir visa tai išspausdinus.

Ir niekas juk negalėtų suteikti 
taip charakteringos tai kovai, 
tiems laikams medžiagos, kaip 
knygnešiai ir tie, kurie turėjo
su jais šiokio ar tokio reikalo ■ Ruseckui, 
bei Santykių: knygų (spausdi- Kaunas.” 
hių) platintojai vietose, laikraš
čių redaktoriai, 
bei rašytojai.

Teisybė, dalis šios medžiagos 
šian bei ten jau išspausdinta, sakydamas, tūlas, 
bet žymi jos dalis dar tunoja mas asmuo “Knygnešio” redak- 
tik minėtųjų žmonių galvose.

Kad ir likusioji ši taip brangi

Tautininku spaudoje skelbia 
koks tai “ALTS. IV Apskritys” 
protestą prieš “Naujienas” dėl 
jų atsakymo “Sandarai”, kuri 
prikaišioio Chicagos socialis
tams, kad jie buk “kenkę” Vil
niaus Vadavimo Komitetui.

Yra priimta, kad, jeigu kuri mums atsiminimų medžiaga bu- 
organizacija daro svarbų viešą 
pareiškimą, tai po juo pasirašo 
tos organizacijos pirmininkas ir

Iš atsišaukimo matytis, kad 
bendi^darbiai sumanymas geras ir darbas ver- 

/ tas palaikymo parėmimo.
I tą pakvietimą lyg kaip ir at- 

mažai žino-

Ar kopėčios saugios?
Kopėčios, kurios prigelbsti 

santieji komunistų partijai žmo- laipiojimui, turi būti vartojamos 
nės negali užimti jokios tarny- atsargiai. ( L '■* 
stės,‘ o įstoti į partiją esą labai 
sunku, nes iš norinčių. įstoti par- 
tijon reikalaujama rekomendaci
jų nuo įžymiių komunistų bei ko
misarų, o jų nesant nepriima.

Dar labai pažymėtina ir tas, taip, kad negalėtų slysti, 
kad Rusijos bolševikai savo žo
džiuose ir spaudoje nuduoda esą 
didžiausiais internacionalistais 
vienok santykiuose su kitatau 
Čiais elgiasi kaipo aršus naciona
listai. Būtent, kitataučius liuo- i 
suoja iš įstaigų, nepriėmusius 
SSSR, pilietybės verčia apleisti 
komunistinį rojų ir t. p. Ir iš 
Gomelio gelžkelio dirbtuvių be 
kitų bolševikų valdžia atleidusi 
bent jx) kelias dešimt metų ištar
navusius du meisteriu pil. P. 

ir D. ir dirbtuvių raštvedį pil. 
A. Visi trys paliuosuotieji yra 
lenkų kilmės žmonės, bet gerai 
prityrę specialistai laike karo 
evakuoti iš Liepoj aus gclžkelių 
dirbtuvių Liepojaus-Romnų gel
žkelio.

Tokie tai apgailėtini dalykai 
dedasi bolševikų valdomoje Ru
sijoje, kurią lietuviškieji bolše
vikai be paliovos stato mums 
kaipo geriausį pavyzdį ir tiesiog 
ją kelia į padanges.

—Lietuvos darbininkas.
Kaunas, 9-XI-1924 m. >|

žiūrėk, kad jų kojos ir laiptai 
tvirti.

Iškėsk jas tol kol gali, kad iš
vengus perpuolimo.

Į Jei atremi jas į sieną, padėk

[FLlSj

Tilžei užruko
Kam lietuvių tarpe nežinoma 

Tilžė. Daug metų Tilžės knygo
mis, kalendoriais, laikraščiais 
maitinosi visa Lietuva, visi Lie
tuvos žmones netik Lietuvoj, 
bet Anglijoj, Amerikoj — visose 
pasaulio šalyse. Su virš 50 me
tų Tilžė spausdino Lietuvai kny
gas tais verksmingaisiais lai
kais, kai Lietuvoj spausdintas 
žodis buvo maskolių valdžios 
skaitomas prasikaltimu. Tilžės 
Mauderodė, šenkė — žymesnie
ji spaustuvninkai, kaip jie saky
davo “ja, eš iš lietuviške grasia 
prasidčjaų”, plačiai Lietuvos 
žmonijdj pragarsėjo.

Bet... mainosi laikai, mainosi, 
viskas, šiandien šenkci ir Mau
derodei jau jie be tie laikai, ku
rie seniau buvo. Jiems “blogi 
metai” atėjo. Priežastis — Til
žės atskyrimas nuo LietuvosSaugumas namuose i tiesiog, galima pasakyti, gaila 

*■’ I tokios įstaigos, kaip Otto V.
Mauderodė Tilžėje. Jo dužiau
sia spaustuve, cinkografija, po- 
pierininkystė, knygrišystė, įs
teigta 1881 metais (kaip tik 
Lietuvos atsigeiveliavimo lai
kas). Dabar ta svarbi įstaiga 
veik visai sunyko. Tai rašau 
remdamasi laišku, kuris netike-

Lapkričio 2 d. Vokietijos pro
vincijoje Meklenburg-Strelitze 
įvyko vietinių savivaldybių rin
kimai. Jų rezultatai rodo, kad po 
gegužės I d. šių motų, kuomet 
buvo renkamas reichstagas, Vo
kietijos piliečių nusistatymas 
žymiai pasikeitė.

Svarbi ausiu me provincijos 
mieste, N'eubrandenburge, šiuo-| 
se savivaldybių rinkimuose bu- TRILYPIS MELAS IR LABAI 
vo paduota balsų:

Už socialdemokratus 1430 I
(geg. 4 d. balsavimuose 1205);

Už komunistus 560 (geg. 4 d. 
balsavimuose 954);

Už kraštutiniuosius nacionali
stus 767 (gegužėje 165^);

Už nacionalistus 1321 (26-
66);

Už Vokietijos liaudies partiją 
538 (390).

Taigi socialdemokratų balsų 
skaičius padidėjo, o komunistų
ir nacionalistų nupuolė. Per pusę-sekretorius arba bent vienas jų. 
metų, nuo reichstago rinkimų Keista, kad “ALTS. IV Apskri- 
iki savivaldybių rinkimų, komu- tys” jokių vąrdų po savo “pro- 
nistai prakišo dauginus kaip 
trisdešimts nuošimčių savo bal
sų, o nacionalistai dauginus kaip 
50 nuoš.

Sekančiame pagal didumą toš 
provincijos mieste, Neustrelitze, 
rezultatai buvo tokie: |

Socialdemokratai gavo 1300' 
balsų (gegužės mėn. — 800);

Komunistai gavo 200 (geg. 
mėn. — 1000):

Kraštutiniai nacionalistai ga
vo 440 b. (geg. mėn. — 1400);

Nacionalistai ir liaudies parti
ja ?avo 1150 (geg. mėn. — 
2500).

čia matome tiesiog katastro- 
fingą komunistų ir nacionalistų 
susmukimą. Pirmieji pražudė 
keturis penktadalius savo balnų, 
o antrieji taip pat turėjo milži
niškų nuostolių. na, Grigaitis nesigyrė jokiai®

įdomu tai, ką parodys visuoti- svetimais, ne jam rašytais laiš- 
nieji balsavimai ateinančią gruo- kais. Tą dieną prieš masinį mi- 
džio 7-tą dieną. ,tingą “Naujienų” redaktoinus

gavo iš vieno vilniečių veikėjo 
ilgą straipsni, kuriame buvo ap- 

KAMENEVAS SU STALINU rašyta lietuvių • judėjimas Vil- 
PRIEš TROCKĮ. . niuje, jų reikalai ir organizaci- 

--- ----- jos. Kartu su straipsniu atėjo 
Kusijojo vėl prasidėjo dideli® ir platus to paties veikėjo laiš- 

ginčas tarp^ bolševikų partijos kaa, rašytas “Naujienų” redak- 
vadų.------------------------------------ toriu} (privačiai).

Sovietų spaudoje tapo paskel- Prieš masinį mitingą paskelb- 
btu Kmnenevo ir Stalino rapor- ii minėtą r straipsnį buvo pervė- 
tai, kurie iki šiol buvo cirkuliuo- lu, bet aprašytieji jame dalykai 
jami tiktai bolševikų partijos išrodė “Naujienų” redaktoriui 
viršūnėse. Jie užima 40 spaus- taip svarbus, kad jisai, kalbėda- 
duitų špaltų. Juose yra atakuu- mas mitinge, manė esant reika-

testu” nepadėjo.
į tą anonymiškų raštą mes jo

kios domės ir neatkreiptume, 
jeigu jame nebūtų dalykų, kurie 
gali suklaidinti visuomenę. 
“Proteste rašoma:

“Sandaros IV Apskričio 
prezidentas d-ras Zimontas 
kalbėjo V. V. K. masiniame 
susirinkime ir ne! puse žodžio 
nepriminė nei apie save nei 
apie Sandarą, o Grigaitis tuo
jau pasigyrė ir svetimu (? 
“N.” Red.) laišku neva jam 
rašytu, ir savo ‘Naujienas’ pa
garsino ir pasigyrė (? “N.” 
Red.) pagaminęs, o tuo tarpu 
rezoliuciją buvo komiteto pa
gaminta.”
Čia yra trys melagystės. Vie

na, Grigaitis nesigyrė jokiais

cijai paraše štai, maždaug, šito
kį laišką:

“Gerb. Majorai P. Ruseckai! 
Skaičiau Tamstos “Knygnešio” 
pakvietimą. Tai labai 
manymas, kurį ir aš 
kaušyje nešiojuosi, 
tikriau tą knygą 
“Knygnešiai”, nes jų 
Lietuvoje buvo.

Taip, taip. Svambu juos surin
kti, užfiksuoti, nes dar metai, 
dar kiti, desėtkas metų ir išnyks 

kaip ir iš

tų surinkta ir išspausdinta, ta
po susitarta su “švyturio” ben
drove”, kuri apsiima tuos atsi
minimus išleisti.

Todėl kreipiuosi į visus buvu
sius knygnešius, spaudos draudi
mo laikų knygų ir šiaip spausdi- 
nių platintojus (taip vadinamus 
liaudies švietėjus) bei turėju
sius su knygnešiais ir švietėjais' 
reikalų ir laikraščių bei knygų iš žmonių atminties, 
leidėjus, redaktorius bei bendra- šio pasaulio išnyko, 
darbius, prašydamas juos visus 
atsiųsti man iš kalbamosios ko
vos savo atsiminimų.

Kadangi tarp minėtųjų daly
vių yra nemaža žmonių pasenu
sių, paliegusių, kurie jau nebe
gali patys rašyti, arba tiesiog 
nemėgstančių rašyti ar kitos 
priežasties dėlei nerašančių, to
dėl kitų prašyčiau tų žmonių at
siminimus surašyti ir man at
siųsti.

Atsiminimus rašant reik pa- 3 luo tarpu didžiausias ir žy- Tuo tarpu gi, kiek tenka patirti sas, k.iomet pabaigiama prosyti, 
žymėti įvykio metai ir, kiek ga- minusias musų knygnešys And- 
lint, diena, arba bent mėnesis, o l iūs Verbyla jau bėtte treti me- 
taip pat vieta, - įvykių dalyvių tai Kauno kalėjime sėdi!... Ir 
vardai ir pavardės, kiek spausdi- laukia... Ko? žinoma, ko dau-

kuriais kėliais, giaus lauk®?... Mirties! x ,,v.,r
tyčia nueik, Tamsta, į Kauno grįžusį® iš GotpęĮio piano pažįs* ii® paeina nuo neatsargumo su

kilnus su- 
senai pa- 
Ar nebus 
pavadinus 
ne vienas

Kas dedasi bolševikiš 
kojų Rusijoje

iš to laiško ištrauka: “Prie mus 
jų (knygų) visai nieks neprašo, 
kadangi išvežimo ' -muitas ant 
knygų dabar perdaug aukštas 
yra, todėl žmonės (knygų visai) 
neperka ir visa musų kupčys-

Kiekvienas šautuvas yra užtai
sytas

“Nežinojau, kad jis buvo už
taisytas”, dažniausiai taip pasi
teisinama, kuomet išnetyčių 
pasitaiko nelaimė su šautuvu.

Jei ‘šautuvai neatbūtinai rei
kalingi namuose laikyti, reikia tai į mano rankas pakliuvo, štai 
juos ten dėti, kur vaikams nebus 
prieinami.
Jaunas vaikas niekuomet netu

ri būti leidžiamas vartoti šautu
vo, jei su juom sykiu nėra už
augusio.

Visuomet manyk, kad šautu- te su knygomis yra supustyta,- 
Nusibankrutijusieji Lietuvos Vas yra užtaisytas, kol pėrsitik- ant savo rakundo visai negali 

bolševikai norėdami patraukti rini kitaip, 
savo pusėn miestų darbininkus 
ir skurstančiuosius sodžiaus ma
žažemius prie kiekvienos progos 
žodžiu ir dažnai metamose savo

. ma yra ką spausdinti.”
' Ligi šiol dar Mauderodė bent 
I “Ūkiškąjį kalendorių”, išleis- 
I davo. Nors pastaruoju laiku 

prosai palikti būdavo gana menkas kalendorė- 
lis, bet savo<senuoju autoritetu 
ir pigumu dar gana daug jo 
Lietuvoje išsiplatindavo, net ki
tiems kalendoriams koją pakiš
davo. šiemet, tai yra 1925 me
tams jau ir tas — Mauderodės 
“Ukišk. kalend.” sustojo ėjęs. 
Taip teko iš tikrų šaltinių girdėt.

šenkė, savo Tėvyniškąjį ka
lendorių dar žadąs išleisti. Bet 
jo paskiausiais laikais (pernai) 

i kalendorpalaikis dar silpnesnis 
sitraukusj (ta yėse darbininkas (šaltkalvis) Dažnai girdima apie vaikus, išėjo — matyt iš kokių senų ste
lų Lietuvon suteikė gana įdomių žinių, ku- kurie sudega bežaisdami su deg- reotipų sugraibytas.

, | Teko girdėt, abiem Senikei ir
Mauderodei lietuviškoji karvute 
užtruko. Dabar jiedu suka sau 
galvas, ką pu spaustuvėmis bet 
pradėti, nes Vokietijai gana 
turLiįigai spaustuvėmis . i esant, 
nelengva iš ten darbo gauti. O 
nuo Lietuvos Tilže štikų siena 
atidalinta.

Oi tu Tilže, tu Tilžele, Slau- 
nusis miesteli! Kiek prispausdi
nai knygelių Lietuvos šalelai!...

Pranės brolis.

Knygnešių medžiaga, žinoma, 
brangi. Ir “švyturys“ apsiima 
išleisti — biznį padaryti: Ir 
Tamsta žadate net už “rankraš
čius” ir tt... atlyginai. Labai 
gražu ir idealinga...

Akis primerkdami atsimena
me, rašome, spausdiname, skai
tome — biznį darome... Praeitį praklomacijose nesigaili girti 
keliame į padanges, o su ja ir Rusijos buk ten dabar esąs la
ša ve... štai kaip mes branginame bai geras gyvenimas, o ypatingai 
pasižymėjusius Tautai žmones, gerai gyvenasi darbininkams.

Elektrikiniai įrankiai yra ug
nies priežastimi.

Elektrikiniai 
neužsuktais ant prosijamų len
tų esti tankiai priežastimi gais
rų.

Visuomet reikia užsukti pro-

tikrenybę, ten esama visai, a t-1 n . . ,
bulai ir visais žvilgsniais daug 'u a * 
blogiau, negu kad dabar yra Ugnis padaro milijonus dole- 
Lietuvoje valdant ją krikŠčio- rjų nuostolių kasmet Jungtinėse 
rrfms-demokratąjus- Ką tikta} su Valstijose, ir d delįs jų nuošim-nių gabenta, 1 

klek atimta* kokių santykių tu
rėta su rubežiaus sargyba, kokių kalėjimo kamerą 74 Noi ir rasi taigas dirMri® gelžkelio dirbtu- degtukais, 
sandėlių butą vienoj ir kitoj šie- žmogų į kuprą susitraukusį (ta yėse darbininkas (šaltkalvis) 
nos pusėj, kokių ypatingų atsiti
kimų, nuotikių butą ir tt. žod
žiu sakant, k?'’ butų kuodau- 
giausla faktų. Taip pat svarbu 
nurodyti, kur ir I 
bamąjį įvykį buvo rašytą 
u Knygos bus pavadintos 

gnešys” arba ; .... ( f .... t<. ..
bus tinkamai susistematizuoth septintos 
Be to, tos atsiminimų knygos Gimnazijos 
bus papuoštos dalyvių fotogra- Tai A. Verbylos sūnūs 
fijomis ar Šiaip atvaizdais, . o tas Verbyla.

j amus komisaras Trockis, linga paminėti tuos dalykus. Tą taippat ir tų trobij ar valetų ~ ,
kurio nesenai paraše knygą apie jisai ir padarė, pridurdamas, vaizdais, kur kas nors svarbes- metų atgalios maskolių žanda- laniautojams tik tiek tesą ge-

kupra šimtus. pūdų
knygų ir laikraščių pernešė), jau riomis norėčiau pasidalyti ir su tukais.
pražilusį, įpuolusiomis akimis, gerb, “Naujienų” skaitytojais- Rūkytojai yra neatsargus, 
m^lėgta Sunykusį, nukan- Minėtasis darbininkas, Įkuria meta degančius (^gtukusi deg-

toriui (privačiai).
Prieš masinį mitingą paskelb- 

.< •» v c _ ■ t

kada apie kai- kintą, nulaužytą sveikata, be pavardės dėl įlpomų aplinkybių tųka$ gal! užkristi ant degančios
j rašytą. jokios vilties j ateitį... Tai And- (kad neužtnulkus aut jo bolše- medžiagos iš gali būti priežasti-

pavadintos “Kny- riuą Vęrbylg! * Gretą jo ątovj viltų keršto) aš čia neminėsftt,
panašiai.:’baitai j^tįiikaitiš,‘J nįpilti^nįe&» iŠ suteikė jaučiu iinių.; /Abeltia

Mariainpolės Realės krašto padėtis tebesanti gana
klasės išplėštas... sunki ir pagerėjimo kokia jį

Vytau- buvo 1919 — 1921 metais, ma
žai tesimątą. Darbiųinkanis. ir 

Tas pats Vitukas, kurį • 18-ka valstybinių1 įtaigų žemiesiems

ibi gaisro.
Atsargiai su laiptais.

Puolant nuo laiptų, dažniau
siai puolame mužiku šiai dešimts 
pėdų — ir tas puolimus gali su
laužyti ranką ar koją; arba 
sprandą.
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UOS F. SUDRIK PIANU KRAUTUVE
Parduoda Gulbransen Pianus Dirbtuvės Kaina ant Lengvų Išmokėjimų

SavimuKas

DIDŽIAUSIS RADIO IŠTOBULINIMAS

wortekaoted

pcr-Hctcrodync

Chicago, 1113343 So. HaUted St.
3337 So. Habted St.

Atdara 
visą dieną 

sukatoj 
iki 8 vai.

malonės, 
atstovas, 
“baimės” 

juokingas

kito pasu- 
tinkamus

žinomus bankas tarpe lie- 
visoje Amerikoje savo stip- 
ir geru patarnavimu.

Gerai 
tuvių 
rumu

Apsaugokit Save Su 
Taupymo Sąskaita

ateikite j musų 
vienu.

Brunatvick Radiola 
No. 35

G ar sinki tęs “Naujienose

Nacijonaley arba vienoda kaina 
visur ir Chicago ir kitur, taip, 
kad pirkdamas GULBRANSEN 
Piana, esi užtikrintas, kad ne
tapsi apgautu.

Pasimatykit su Mr. Czai- 
kauskas arba Mr. Bagdziu- 
nas dėl bile kokio bankinio 
patarnavimo.

instrumentas randasi 
tuksiančių Amerikos 

juo labai 
todėl, kad 
Jo tonas,

Gulbransen Registruojanti Pia
nai randasiK didžiųjų muzikos 
profesorių ir artistų namuose. 
Gulbransen Pianus išdirba di
džiausia dirbtuvė pasaulyje, kas
dieną išleidžia pd 300 gatavų 
pianų.

Krautuve Lietuviškų 
rekordų, Pianų Rolių, 
Phonograi’ų.

metų liepos mėnesio 1 
įvyko Šiauliuose, Apsk- 

Valdybos bute pirmas

nytojas” feiškia norą, kad baž
nyčios, vienuolynai galėtų 
naudoti eksteritorialumo teisė
mis, nelyginant užsienio at
stovybes t. y. nemokėt mokes
nių, neprigulet nuo Lietuvos 

konkordato

Šiame stipriame valstiji 
niame banke

Tūkstančiai dolerių greitai bus 
išmokėta nariams musų Kalėdi
nio kliųbo. Ar jus esate vienas tų 
narių? Jei ne — 
banką ir tapkite

. *

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

runswicK- rs.
Phonografas ir Radio išvieno

Cornblningthe W«rld-notęd

four-tųbc regenerative 
receiven

Norėdamas nupirkti gerą Pianą, 
ateik į musų krautuvę išgirsti ir 
persitikrinti gerumą GUL
BRANSEN Registruojančio Pi
ano.

Didelio pasirinkimai visokiu modelių, kuilios imu $190.00 ir auksęiaus 
fonografą arba pianą.priimsime mainais, kitą dalį ant lengvų išmokėjimų

Alpu Malt Estract Co 
$428 W. 47 St. 

Pbone Lafayette 1104

renkama 
Vienbalsiai 

Šliupas, toliau 
, Lemežis etc. 

r 3 kandidatai.
ir keleto rezoliucijų 

tam tikslui išrinkta ir 
os komisi-

teismo, 
pranešimą, kad lietuviams ■* tu
rėtų būt gėda, jei Romos at
stovas Cechini valdo nemato
mai visą Lietuvą. Be to reikš
ta pasipiktinimo, kad kunigai 
privertę Klaipėdos krašto ti
kinčius (protestonus) nutrauk 
bažnytinius ryšius su Berlynu, 
bei Karaliaučiumi, ir pastate

('tąsa ant tt-to pusl.k

Jaunuomenės auklėjimą mo
kyklose referavo Dr. J. šliupas. 
Pažymėdamas tų klerikalinių 
gimnazijų ręžimą, reiškė nusi
stebėjimo, kad kunigai net sa
vo konstitucijos nesilaiko, taip 
įvairiais paragrafais konstitu
cija garantuoja *t ik ėjimo ir są
žines laisvę, be to atskiru į- 
statymu nurodytų, kad levams 
pareikalavus nemokyt jo vai- 

| kus tikybos, vaikai nuo tiky- 
j paliuosuojama. 

Bet praktikoj yra kitaip, taip 
Preikšto vaikai vien tik už tai 
ir išmęsti iš gimnazijos, kad 
levai pareikalavo nedėstyt 
jiems tikybos. Tuo reikalu jau 
šliupas nuplėšė’ keletą porų ba
tų, trankydamasis pas ponus 
Bistrus, ir žada dar toliau ieš
kot teisybės. Po diskusijų dėl 
šio incidento, šliupas referuo-

Centro Vaidyba 
1 slaptu balsavimu, 
išrinktas Dr. J. 
seka Vitkauskas 
Viso 5, 

Iškilo 
reikalas, 
rezoliucijos

Gulbransen tui*i keturis 
kainomis. Jie yra

kreipiama j padirbimą, labai

Krautuvė savo name 
įsteigta 1912 metais. Par 
duoda tiktai teisingus ta 
vorus už teisingą kainą.

Pasukdamas guziką, Jus, gaunate muzika iš oro “Mystetija”. Savo namuose Jus *
galite klausitis: operos, geriausių pasaulio daininkų, geriausios orkestros, taip 
aiškiai ir gerai kaip sėdėdamas teatre užsimokėjąs $5.00 tikietą. A.nt 
kinio, Jus turite rekorduotą muziką visų laikų, Jūsų komandoje .Jūsų 
rekordus grojįs, kaip tik Brunswick tegali gerai grojiti juos.

josi netik vietų, nustot net pa
prasto darbo (kad kaip kut 
ir pasitaiko). Reikia pasakyt, 
kad ta baime pasitaiko ir so
džiui; tik kitoj formoj, ve, bi- 
jamasi netekt rainakių, juoda
kių (ypač turtingų) 
ką pažymėjo Uzarų 
Kartais tos įvairios 
įgauna jiet labai 
formas);

įstatuose įdedami

CENTRAL “T 8J
1112 West 35th Street, Chicago

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė 
CHICAGO

Lietuvos Laisvamanių Eti
nės Kultūros Draugijos 
Pirmas Visuotinas Suva

žiavimas

2 metai išmokėjimui

Keturi modeliu j — Naciona- 
liai apkainuoti

$450 — $530 — $615 — $700
Dabar gavome 2 kurlodus Pianų, taip, kad 

yra proga išsirinkti.
Mylimas muzikalis 
daugiau negu šimtą 
namuose' — 
lengva groti 
Gulbransen labai gražus pianas 
gerumas 
yra geriausias instrumntas ir geriausiai pa 
darytas pianas, kokį jus galite gauti iš k i 
tų išdirbisčių.
“Jis bus geras ilgam vai'tojimui”. Pirmu 
tinis Gulbransen padarytas pianas dar yri 
geras vartojim1”’ “A” 
nusipirkimui?” 
modelius labai pigiom!
padaryti iš geriausio materiolo, labai dide 
le atyda yr;
gero tono.1

Didelis pasirinkimas Tratibc, Stainway 
Artonia, Appolo Pianų.

dieną 
rities 
laisvamanių suvažiavimas. Su
važiavime dalyvavo nariai, 

skyrių įgalioti atstovai ir sve
čiai. Nedidutėj salėj registrą- 
vos i nariai bei svečiai. 1 vai. 
prasidėjo posėdis. Narių ir at
stovų viso buvo apie 50 žmo
nių, svečių išsyk apie 100, to
liau prisigrūdo pilna salė. Ihib- 
likoj matytis ir sodiečių, vyrų 
bei moterų ir merginų, nekal
bant apie inteligentus.

Posėdį atidaro gerb. Dr. J. 
šliupas ir ąveikina įžanginėj 
kalboj susirinkusius. Toliau 
renkamas prezidiumas, išrink
ta: pirm. Žukauskas, seki*. Vit
kauskas. Susirinkimui patie
kiama dienotvarkė; 1) Drau
gijos Skyrių ir šiaip svečių 
pranešimai iš vietų: dvyliai 
aktai ar vykinami? 2) papik. 
dymas įstatų, 3) Centro Valdy-1 bos pamokų 
bos rinkimas, 4) Jaunuomenės 
auklėjimas mokyklose (Preikš
to incidentas, prigimtinės mo
ralybės ir palyginamosios re
ligijos mokymas), 5) Vadovė
liai, organas, 6) Kapjnių, kre- 
matorijos ' klausimas, 7) Pa
sauliniame laisvamanių Romos 
kongrese dalyvavimas, 8) Res
publikos gynimas nuo prie-? 
škonstitucinių užmačių (ekste- 
i itorijalumas * konkordatas, 
vienuolių iš svetur užplauki
mas) , 9) Sumanymai.

Visus beveik klausimus (iš
skyrus pranešimus ir sumany
mus) referuoja šliupas. Svars
toma papunkčiui.

Iš Šiaulių pranešimą daro 
šliupas. Narių virš 50; kapi
nės turima; laisvamanių šei
moj sūnūs, duotas vardas Ri- j 
mis-Bimaitis, mirt niekas ne
mirė: bet ateinantį pavasarį 
šliupas žada laidot savo drau
gą kun. V. Dembskj, kurs mir
damas prašęs palaidot Lietu
voj. Dabar gi kitu. Dembskio 
pelnai randasi pa® šliupą, su
pilti butelyje. Šiam skyriui 
tenka vadovauti kitus skyrius. 
Perėjęs prie bendros organiza
cijos padėties pažymi, kad per 
Inos kelis mėnesius įsikūrė 15 
skyrių, ir, dar numatytų yra 
30. 2 skyriai įsikūrė vien so
diečių pastangomis, tai Šiaulių 
s k ir. Uzarų sk. (L’zarai—kai
mas, šakių >ap. Suvalkijoj). Iš 
tų abiejų skyrių buvo ir atsto
vai: iš Uzarų jaunas vyrukas, 
iš Šiaulių gi apysenis vyras, 
šiaulėniškis darydamas prane
šima pažymėto, kad jau yra 
kaoinės .civilių aktų knygos, ir 
baigė šiaip “Dar mes nutarėm, 
kad, kai žmonės eina į teatrą 
(suprask bažnyčią), daryti su
sirinkimus”. Uzarų skyrius 
gyvuoja neblogai, tik sunke
nybė ta, kad vadai laisvamanių 
yra vadais ir kitų vietinių or
ganizacijų k. t. Kultūros bure- 
lio, Liet. J. S-gos etc. Iš Biržų- ( 
Pasvalio sk. davė pranešimą ( 
Žukauskas, jis pažymėjo, kad ( 
nors narių nedaug, bet prijau- . 
ciančių yra šimtai, gal ir tuks- ( 
tančiai, ypač prieš “eclesia nii- ( 
litans.” Kauno sk. pranešė
jas pažymėjo, kad po ilgų truk
dymų jiem susikūrus ir dabar 
dar tas jaučiama. Daugelis bi- |

kavo, išleidom 2 No. irgi kori- į renkami sekančiam susirinki- 
fiskavo. Nesu turtingas, bėt ’ me. Pel eksteritorialumo pra 
pasiskolinęs žadėjau leist 3-čią nešė šliupas, kad kunigai pap- 
No. tuo tarpu išlošiau bylas, kutiniu laiku savę organe “Gą- 
ir leista platint pirmuosius du 
humerius, ir užtenka tik nu- 
siųst knygynuosna su bandė- 
dole, kad “buvo konfiskuota” 
ir žmonės noriai perka. Leisiu 
ir toliau, leisiu, kol visai ne
pasmaugs... Po diskusijų nu
tarta tą klausimą pavest val
dybai ir iš jos tikėtis, kad 
laisvamanių šeimos draugo — 
organo klaus imąs nebus pa
mirštas.

šiais klausimais nutarta eit 
pramintu taku. Apie dalyvavi
mu pasauliniame laisvamanių 
Bohids kongrese reikalą plačiai 
nupielė šliupas. Delegatai bus

ja prigimtinas moralybės, bei 
palyginamosios religijos litera
tūros reikalingumo svarbą. Nu
tarta, kad kiek leidžia lėšos ir 
jėgos šių vadovėlių-—kpygų 
būtinai pasirūpinti. .Ankštai su 
tuo surištas ir organo klausi
mas. šliupas nurodinėjo, kad 
organo leidimui nesą lėšų, be 
to liaudis mažai laikraščius 
skaito, visi geidžiama Lietuvoj 
partiniai laikraščiai labai ma
žai skaitomi, kiek geriau tik\ 
stovi “Šiaulių Naujienos” tu
rinčios apie 7000 skaitytojų. 
Vienas darbininkas gyvenęs il
gą laiką Rygoj nurodo, kad 
Liet, laikraščiai nemoka prisi
taikinti liaudžiai; ne litų sto
ka, J>et gerų laiktaščių stoka 
atpratina ntio skaitymo. Kauno 
atstovas nurodo, kad laisvama- 
nyba Lietuvoj nauja, žmonės 
ja domisi: (sprendžiama iš to, 
kad suruoštose Kaune laisva
manių paskaitose buvo pilnu
tėle salė) ir organas apsimo
kėtų, bandymui galima išleist 

kneperiodinis leidinys, lėšų klam. 
simu pataria kreiptis į... na, 
gan ^laimingus,” šiuo klausi
mu amerikiečius. Dar kalbėjo 
Žukauskas ir (uti. Charakterin
gai ypač išsireiškė Levinskas. 
Levinskrtfc Raibėjo maž daug 
šiap: Man tenka atstovaut Lie-< 
tuvoj tolstpjiečių judėjimas, ir 
bučiau laimingas, jei musų but 
tiek, kiek yna šids salėj laisva
manių, -bet mus yra tik ar 
3, o vienok mes leidžiame laik
raštėlį. Pirmiau leidome “Mei
lės Keliai”, pasirodė perskys- 
ta, pradėjome leisti -'.“Ątgnmi-; 
mą”. Išleidom 1 No—Konfis-1

LPAMaltEitract
Su Bohemian 
inųrortnijUis a- 
piniuis ir gėla- 
tina, 1 tetas 
$1.00. 1 tuz. se
tų, $|0.50. Pa
bandykit šj »vei- 
ką ir mietinga 
gėrimų.Prašy
kit jūsų grosbv- 
ninko, kad gau
tų jį dėl jūsų.

Mes dastatome j visus pasaulio

pirmiausiai — t 
— antras dalyka.

subudavojimas yra puikus
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šeštadienis, Lapkr. 2$, 1924

The Peoples F urniture 
Company Parduoda

Kimteli Pijantis
Už dirbtuvės kaina ant lengvu išmokėjimu

I LIETUVOS 'LAISVAMANIŲ 

ETINĖS KULTŪROS DRAU

GIJOS PIRMAS VISUOTINIS 

SUVAŽIAVIMAS

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

KIMBALL
Grojikliai Kimball Pijanai apkainuoti šeip

STYLE 46
$775

STYLE lt
$595

STYLE 45
$675

Ar manai pirkti pijaną, koki iš kur 3 
pijanus;? Ar manai tiko t. i j apskelbmu? 
tėlių? Ar ir Tamsta mokėsi už pijantį $600.00 — $700.00 (Hole- 

rių) už pijaną kurį musų Krautuvėse galėtumėt nupirkti už $300.00 
ar $400.00 (dolerių), kurių mes turime daugybes musų krautuvėse. 
Bet» n#1! Mes norime parduoti JUM

Ar esi apsipažinęs apie

KIMBALL PIJANA

KIMBALL l’UANAl yra parduodami vien už teisingą ta pačia 
kaina visose Krautuvėse kuriuos parduoda.

KJMBALL PI J ANAI išreiškia augščiausią Pijano muziką, dėlto 
kad

KIMBALL PJJANAI yra daromi per patyrusius 
metų

KIMBALL PJJANUS vartoja dauguma pasaulio 
st&i ir muzikos mokytojai už

KIMBA!.L P1JANUS atsako 50 milijonu dolerių
Kimba!I Co. už

KIMBALL PI J ANUS taipgi ai sako ir drąsiai jum rekomenduoja 
didžiausia Lietuviu įstaiga Amerikoje THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Pirkite Rimbai! dabar, nemanykite apie jokį kitą pijaną, atei
kit į Pijami Departmentą Lietuvių Krautuvės IR PASISKIRKITE 
KIMBALL.

žmones per

pagarsėję pijani-

Įstaiga W. W.

Krautuvės atdaros vakarais

Parduodam ant daliny išmokėjimu

savo komisarą, o pats apie na
štoj i rną bernau t lenkuoj an-
čiam Cechinniui nei nemano. 
Del vienuolių šelpimo valdžios 
pinigais,
mo iš užsienio, 
jiems privilegijų, 
kšli protestas.

dėl vienuolių įsileidi- 
dei teikimo 

nutarta išrei-

buvo iškelta
susišelpimo

Sumanymuose 
vėliavos reikalas, 
fondo reikalas ir šiaip įvairus 
organizacines reikšmes suma
nymai.

8:30 vai. buvo “Fantazijos” 
salėj spektaklis - koncertas 
įėjimas nuo 2-0 litu. . Žmonių 
prisirinko apie 000. Buvo grie
žiama duetų orkestrą, vėliau 
dainavo tarnautojų — valdi- 
ninkų-ių choras, diriguojant 
Roškai. Sekė prakalbos. Išė
jus šliupui kalbėti publika il
gai, ilgai griausmingai plojo. 
Savo kalboj šliupas nupiešė 
prietarų kenksmingumą žmo
nijos pažangai, nupiešė, juodo
sios. ir baltosios kunigijos vei- 
dinainingumą ir nurodė, kad 
tokios rūšies apaštalu kos Bu
rnoms senai viola muzejuose. 
Karl-karlėmis jo kalba buvo 
puri raukĮama aplodismentais. 
Po jo kalbėjo Žukauskas, jis 
nurodinėjo, kad jau jam gim
nazijoj buriant, jei per tikybos
kyt, kad visą Dievas padaręs, 
statydavo dvejukę, gi gamtos, 
pamokose ! priešingai. To
liau nuvedė, kad ne. Dievas su
tvėrė žmogų ant savo paveiks
lo ir pavidalo, bet kad žmo
gus sutvėrė savo dievus’ ant 
žmogiško paveikslo ir pavidalo. 
Po jo trumpai kalbėjo Kauno 
atstovas. Toliau sekė Jnkavi- 
čiaus deklamacijos “Ach tas li
tas”, “Kad tokių žmonelių aš 
turėčiau”, “Gero žmogaus' ned
rąsi nei su žiburiu”, akompo- 
nuojant Poškai, kurios būda
mos .jumoristinio turinio, su
kėlė smagaus juoko. Be to bu
vo vaidinama 1 veiksmo kome- 
(tijele ‘Kunigo Gramulbs vaš

kavo tikrai kome- 
seke januomenes 
senesni nuvyko 
viešbutin, kame

tineje”, kuri 
diską. Po to 
šokiai, gi 
“Plunksnos” 
buvo vakariene. • ,

Šiuomi pirmas suvažiavimas 
ir baigėsi. Iš visa ko matyti. 

I kad laisvamanybės žiburiuįi 
a Lietuvoje skaidriai žibe-

NAUJIENOS, Chicago, JIL 
———*—1 IW»■ ■RRWR»II|I H H|H I*>«IŲH' 11M!>1 ............. .......

F. A. Bukauskas
Venintėlis lietuvis aųksorfus 

Roselande.

Mano krautuvė yra pripildy
ta puikiausiu ir naujausios ma
dos tavoru. deimantu, perlų, ka
rolių, aukso žiedų ir laikrodė

lių.'

10823 S. Michigan Avė.
'Jei. Pullman 6995

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinim
PRANEŠIMAS

šiuomi pranešame Chicagos lie
tuviams, o ypač Bridgeporto apie- 
linkės, kad apticka The New City 
Pharmacy, buvusi po num. 3327 
S. Halsted St.. dabar persikėlė j 
naują vietą 3130 So. Halsted St.

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

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

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

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

4204 Archer Avė., Chicago, FU.
Brighton Purk, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 i*yto i Ik i 12 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakaro.
Nedčldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayetts 4543

Dr. Chiropractor ir 
Akušcrkft 

ANTELĖ KAUSHILLAS 
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą Patarimas dovanai 
Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 3 iki 

8, ir nedelioj nuo 9 iki 12.
Tel. Yards 4951 3252 S'. Halsted St.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIH
Phone Lafavette 6147

LIETUVIŠKA APTIEKA
Antanina Zimmerman, 

Savininkė 
4254 Archer Avė. 
kampas Albany Avė.

Speciališkumas išpildyme recep
tų. žema kaina visokių lietuviškų 
gyduolių ir žolių. Visokį importuo
ti toilet setai ir perfiumai iš Fran- 
«’inc ir Vi n šalių.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮIIIIIIIIIIIIIIIIIim

Garsinkites NAUJIENOSE
Phone Boulevard 7589

STOWS

VEIKITE GREITAI!!

$

Dr. Wil!iam Blanchard
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
4177-63 Archer Avė

Brighton Parke
1922-32 So. Halsteu St.,

18tos gatvės Kolionijoje.

TurniTORE

PUIKUS NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI

KOL DAR NEATĖJO ŠALTAS ŽIEMOS ORAS, LABAI BUTŲ 
PRAVARTU PAGALVOTI APIE SEKAMUS DALYKUS:

Mes turime pilnų stalui visokių namų apšildymo reikmenų. 
Mes turime didelį pasirinkimą boilerių ir radiatorių, visokių mierų 
ir stylių. Dabartiniu laiku mes turime garantuotų vartotų boile
rių, kurios galime parduoti labai žemomis kainomis.

Musų specialurnas, suprantama, yra suteikti visus namų ap
šildymo įrengimus, su pagelba musu namų apšildymo departmen- 
to, kuriame yra atsakanti inžinieriai, mes esame tikri, kad mes 
su savo pilnu šlaku, galime įrengti'jums atsakančiai namų apšil
dymo reikmenis. Jei jus negalite iš> sykio užmokėti visu pinigų, 
mes padarysime su jumis sutartį lengvais išmokėjimais.

Mes taipgi turime pas save pilną pasirinkimą phimbingo įren
gimus. Musų naujas plumbingo parodymų kambarys dabar yra už
baigtas. Kviečiame jumis ateiti ir apžiūrėti. Męs parodome viso
kius plumbingo įrengimus kokius tik sau galite įsivaizdinti, 
pilnas pasirinkimas kuris tikrai užganėdins jumis.

Neužmirškite!!
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Musų kainos yra teisingos. Mes suteikiame geriausi rųšj 
eriolo už jūsų pinigus. Mes dastatome į visas dalis miesto.

sų pardavinėtojai kalba lietuviškai labai gerai. Valandos nuo 7:30 
ryto iki 7:30 vakare.\Nedėlioj iki pietų.

■
■y

SOL ELLIS & SONS
Jums labai apsimokės ateiti ir apžiūrėti

2112-14-18-20-22 So. State St Chicago, Illinois
Vakarinėj; pusėj gatvės

Del jūsų plumbingo, namų apšildymo ir elektrinių reikmenų Tel. į visus departmentus: Victory 2454-4356

-

visų skilvio ligų ir žarnų 
nervų mote- 

vyrišku ligų ir visu ne
sveikumų.

Geriausia egzaminacija X-Ray ir 
eleetronie, kuomet reikalinga.

1545 W. 47th SU 
netoli Ashland Avė.

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

Nuo 
inkstų, reumatizmo, 
riškų,

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams bu kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti lai ik* ar 
ią kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausla 
naiinėlė su lietuviikomis raidėmis 
taaaulyje. Galima ir angliikai ra- 
lyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Stių 

Chicago, UI.
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ŽINIOS Į biznierius bazaro ■ 
reikalo

Valatiių 8)11
VAIANIUTĖS PRISIPAŽI

NIMAS ATMESTAS.

Skaitomi kaltinamųjų prisipaži
nimai. Ona negyvenusi namie 
per ketinius metus.

Jau artinasi Lietuvos našlai
čių naudai rengiamas rankdar
bių bazaras. Darbas pasekmin
gai eina. Moterų rankdarbių 
skyrius žada būti labai puikus. 
Vyrai taipgi žada nepasiduoti ir 
nori, kad jųjų skyrius butų už- 
visus įvairesnis. Kauno našlai
čių rankdarbiai yra labai puikus 
ir įvairus. Norintys suteikti 
Kalėdų dovanų savo draugams ir 
pažystamiems kaip tik bus pui
kiausia proga nupirkti kų nors 
iš Lietuvos našlaičių rankdarbių, 
nes bus puiku atsiminti, gavuš 
tokių dovaną, viena, kad Lietu
vos našlaičių rankutėms padary
ta, antra, kad tuom pat kartu 
sušelpta našlaičius.

Biznierių skyrius bus sudary
tas iš suaukotų dovanelių, kur 
bus pažymėta kiekvieno vardas 
ant paaukoto dalykėlio. Po

; atsižymėjusių 
Jis davė tų, grojančių ant jy'airitį instru- mokslo vyrų rasime ir musų ra-Į 

mantų. Orkestrą veda p. Wm. Rytoją Dr. A. J. Karalių. Jis y- 
Mason. Orkestras tiluai .gerai' ra nariu “The National (Jeogra- 
sugrojo 6 šmotus. Stehjėtiną Pkic Society.’ ši tikrojo mokslo 
techniką ir .toną parodė beriliu- draugiją susideda iš įžymiųjų 
kas p. Abram Mozer, sugrajin- mokslininkų ir Dr. Karalius tu- 
damas solo smunka , “Gypsy 
Airs.” <

Lietuvių žvalgą vaidino p. yinusių studentų-čių, iš 65 ypa- R* tehai,-tarpe 
S. Bačėnas, vietinis. -• 
nuprasti, kad pas jį yra gabu

mų. * ■ ' ‘ ■
Motiną, kumietę, vaidino p-ia 

Šatkauskienė. Ji yra gabi lošė
ja ir tokias roles gražiai vai
dina.

P-as Kemėšis vaidino, dvi ro
les: kareivio te kumieČio Ra- p-lė Grace Peacock. Bėt man 
■očiaus. Sunki role, bet p. Ke» smagu buvo matyt, kad musų Science.” 
lęšis ją artistiškai, suvaidinu, lietuvių duktė ir sūnūs neapsi- 

Nct jo draugai nepažino, nes leido kitatautėms. Ė-lė Aldona 
trodė “baisus” senis; energin- Grušaitė, kuri tikrai artistiškai 
as ir teisingas žmogus. š:s jo sugrojo kornetu solo Cavalina 

at's. žyniėjimaįj uždauė burną No. 1 “Hesselmonn.”. O p- Mi- 
musų bolševikiškiems taradai- kas Petruševičius smuiku solo, 
koms, kurie išpeikė jo^ pirmesnį “Melody in A” Dawes. Nežiu- 
vaidin’mą.

Kas matė šį veikalą vaidi
nant artisto Vaičkaus trupes, 
tai jau įvertino dailę ir taps 
:os pasekėju.
, Tarno 
orkestrą 
šokiai. s vakaras sutraukė 
visus inteligentus, kurių visa
da trukdavo kituose vakaruo
se. Jie džiaugėsi; sakė, kati jie 
visada lankys Lietuvės artistų 
vakarus. * —'Rėpi

“Meloįy in A” Dawes.
rint to, kad gabus žydukas p. A. 
Mazer grojo labai gyVą šmotu
ką, kokį jis pats norėjo, Petruše
vičiui gi buvo p. Mason’as pas- 
kiręa griežtą lengvo tempo mc- 

aklų griežė p. Grušo įjosią, parašytą naujai išrinkto
Po vaidinimui- buvo 

š s vakaras

ri narinius liudijirfnis. Jis yra 
Gerai grojo smuiku ir narys ir ‘‘The American Asso- 

ciation for the Advancement of 
’ šios pažangiųjų mok

slininkų draugijos įtariuose, ap
sireiškia didelis darbštumas 
moksle ii; kultūriniame žmoni
jos. Dr. Karalius yrą žinomas 
Amerikos mokslininkams, kaipo 
veiklus ir galintis veikti mokslo 

srity. >
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JUOZAPAS ŠATAS
Mite lapkiičio 25, 1924, 4:40 

rnin. po pietą, amžiaus tu.ejo 
32 melu. Nevedęs Ame.Loj 
išgyvenu 12 melų. Tapo smar
kiai sužeistas automobilio lap
kričio 22, nngaboneras | ligon- 
būtį, tenai ir mlie. A. A. Juo
zapas paėjo iš Lietuvos: Pane
vėžio apskričio/ Biržų parapijos. 
Paliko Lietuvoj tėvus, brolius ir 
seseiis.’ Ameiikoj netuiėjo jo
kių giminių. Laidotuvės įvyks 
subatoj, lapkričio 29, iš namų 
3339 So. Morgan St. 1 vai. po 
pi(\ų j Tautiškas kapines. Nuo- 
ši.džiai kviečiame visus drau
gus ir , pažystamus dalyvauti 
laidotuvėse. Pasilieka nuliūdę

Draugai, \ 
Lncy šįlęnęitė.

PRANEŠIMAI
3. Apmokami pranešimai ta'pina- 

ini visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kiiubki, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikčjiiniškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių Ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), 
ir visokie prdmežlmal galimi tal
pinti laikraštyje.

4. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dali vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių neaprubežiuojanias.

5. Apie kredilą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

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

Didelę teismo ir publikos d,o- 
mę atkreipė vakar Valanių ir jų 
dviejų draugų prisipažinimo 
skaitymas.. 'Prisipažinįmią įįie 
padarė pabaigoj rugpiučio mėn. 
š. m., tuojau kaip tapo suimti. 
Visų paliudymai svarbiausiose 
vietose maždaug sutinka.

Ona Valaniutė savo prisipaži
nimo pasakė, jog- gimė Pittsbur- 
ghė, bet jau 11 metų gyvenanti 
Chi’cagoje. Tėvai abu lietuviai,
senai atvažiavę j Ameriką. Savo bazarui visų nukovusiųjų vaidai 
namus apleidusi keturi metai at- bus paskelbti laikraščiuose. Rin
gai, po išsiskirinfto .tėvo su moti- kėjos dovanelių pas biznierius 
na. Tik retkarčiais apsilanky- šiose apielinkėse bus: Brighton 
davusį pas savo motiną.

Vieną vakarą ji ir Lucille 
Marshall‘ute sutikusi Alex Gor- 
don ir abidvi įėjusios į jo auto
mobilių. Gordonas nuvežė jas 
pas Mrs. Gaesslen, 217 So. Ir-, 
ving Aive. čia jos padarė sutari 
tj, jog už kiekvieną vizitą 1— 
imama 5 dol. Du doleriai įžen
giant Į butą, o likusieji trys — 
miegamam kambary. ‘ j Vienok 
Mrs. Gaesslen prigavusi jasi; ir. 
pinigus paslėpusi. Kadangi Va
laniutė ir jos draugė dirbusios 
apie mėnesį laiko ir nieko už tai 
negavusios, tai jos nutarusios 
apiplėšti tą moterį.

Ir taip teismo reporteris skai
to visą Vaianiutės atpasakojimą, 
kaip ji su kitais užlipė į antrą 
aukštą, sutiko Mrs. Gaesslen, su
rišo ją, bet ne kietai, paėmė 
daigtus ir išėjo, palikdami ją gy
vą. Be^jkląusimt savo prisipaži
nimo, Valaniutė vėl ima verkti.

Prieš pritaikintuosius teisėjus 
buvo išdėstyta visų keturių kal
tinamųjų prisipažinimai. Juose 
buvo pasakyta, kad kaltinamieji 
paėmė iš tos moteries drabužių, 
sidabrinių daiktų, du žiedu ir ki
tokius dalykus, kuriuos pardavė. 
IŠ gautų pinigų Antanas Vala
nius nusipirko rubus ir 10 dole
rių davė savo motinai.

Užbaigus skaitymą, gynėjų 
advokatas duoda įnešimą, kad 
prisipažinimai butų atmesti ir 
nevartojami prieš kaltinamuo
sius. Po trumpų ginčų, teisė
jas praneša, kad Vaianiutės ir 
Marshall’utčs prisipažinimai at
metami; kitų gi paliekami.

Tėvas kaltina motiną.
Valanių tėvas, kury su 

savo dukteria Elena buvo 
dieną teisme, pareiškė, jog mo
tina duodama vaikams perdidelę 
laisvę daug prisidėjo prie pastū
mimo jų į tą slidų Kelią. Būda
mas namie , jis prilaikydavęs 
vaikus ir nuolat pers pėdavęs, bet 
motina eidavusi prieš jį. 
ri metai atgal jis buvo privers
tas apleisti namus ir apsigyven
ti Milvvaukee veteranų karei
vių namuose, 
vo Amerikos-Ispanų kare.

“Chicago yra miestas, kuria
me galima lengvai paklysti ir 
nueiti nuo gero kelio” — pasakė 
Valanius. —Reporteris.

Park ir West Side — J. Jozavi- 
tienė ir K. Katkevičienė, Bridge- 
porte ir Town of Lake — A. Va- 
lančauskienė ir M. Zolpienė.

Kadangi labai trumpas laikas 
iki bazarui, jeigu kur nors rin
kėjos negalėtų atsilankyti, tai1 

pus meldžiu prijaučiančius biznie- j 
rius siųsti dovanas arba aukas 
tiesiai į bazarą, Chicagos Komi- ’ 
tetas Lietuvos Našlaičiams šel
pti, Raymond Chapel, 816 VV. 31 
St. Bazaras bus gruodžio, 4, 
5 it* -6 dd-, .Seredos vakare, gruo
džio 3 d., dovanos bus priimamos 
Raymond Chapel, nuo 6 iki 9 v. 
vakare, taipgi kiekvieną dieną 
laike bazaro.

Žingeidi paskaita
Teismų atsiradimas

Rytoj įvyks žingeidi Moks
lo Draugų paskaita apie teis
mų atsiradimą. Naudinga ir 
senai reikalinga žinoti žinia 
bus visiems ant naudos, kurie 
ęirdės šią adv. Kl. Jurgelionio 
paskaitą. Visi, kurie buvote 
teisiami ir galite būti teisiami, 
ateikite rytoj į Raymond Cha- 
pcl, 31 gt. arte Halsted st., 1 
vai. po pietų.

■Muzikalį programą išpildys 
James Millcr ir Emilija Rama- 
šauskaitė. —R.

-Kemėja. */įg|JQS (j'gggg įspy^jaj
laisves Kovotojas”

Krh irtadieny 
dienų, (’. S. I 
ivvko Lietuvos 
ra

kai. Jiems

lapkričio 27 
S. svetainėj, 
artistų vaka- 

lidinta 4 veiksmų veika-
Laisvės Kovotojai.”
Lalo pasižiūrėti suėjo vi
lios my’čtojai: lošėjai, 
rai, advokatai ir kriti- 

norėjosi ištirti ar
ty-tą Vaičkų su jo artistais,
šiame veikale publika ir pa
matė skirtumą tarp paprastų 
vaidilų ir profesionalų artistų. 
P-as J. Vaičkus vadovavo ar
tistais. Jis buvo tas levas, ku
ris įkvėpė savo sūnui dvasią, 
laimindamas ir išleisdamas į 
kovotojų eiles ginti laisvę ir 
.savo teises. Tai nebuvo Vaič
kus, tik senas lietuvis, kurio

Chicagos Komitetas Liet. Naš
laičiams šelpti rengia įvairų ba
varą gruodžio 1924 m. 4, 5 ir 
6 Raymond Chapel, 816 W. 31 St. 
Meldžiame paaukauti ką nors dėl 
bazaro, kaip tai: rankdarbius, na
mie gaminius valgius ir tt. Visas 
pelnas skiriamas sušelpimui Lietu
vos našlaičių. Kviečia visus

Rengimo Komisiją.,,'

Nelaimė—laimė?

Lapkričio 22 d., 11 vai, nak
tie#, patiko dldęlė nelaimė-laimė 
Brighton Park šiaurių, Joną 
Gurzdą, 3956 ’Sd. Rockwell St. 
Nelaimė patiko priė fe ir Hermi- 

wes, bet Petruševičius dėjo tiek tage kampo. Važiuojant savo 
jausmo ir parodė tiek švelnų to- forduku p. Gurzdas staptelėjo, 
ną, kad publikai ir man jis ge- bet nieko nematydamas pradėjo 
riaus patiko, negu Mazer. Tas Važiuoti, tik lig aitvaro nešamas, 
patvirtina artisto J. Vaičkaus apie 40 mylių per valandą, bėg- 
nuoiųonę, kad lietuviai yra ga- damas Milk Chocolade trokas, 
bus žmonės. 1 , . ' ' ■' kai kirs Sordui į nosį, ir naba-

—žemaičio Sūnūs, gas Fordas kai tas kazokas, ap- 
-----—:, sisuko ant vienoš kojos ir gana..? 

n, n------------------------Trokas su užleistom brėkėm pa-,
UFi Ii ZaldlOhUS V6u8 čiuožė pusę blioko ir sustojo. •

P-s Gurzdas džiaugiasli, Jkad 
ši nelaimė virtoJo laimę: tik pė
dos truko iki jo, •— o jau nebūtų 
reikėję jąm; dauįiąir.pitdūs kal
ti. i

įMtytėris ir bbmis.
Nors yra kalbama, kad ilgas 

plaukas, tai trumpas protas, bet 
tai netiesa, nes buvo įrodyta 
faktais, štai p-ia Ant. Zimmer- 
man, savininkė Brighton Parke 
lietuviškos aptiekos, 4253 Ar
cher Avė., atsižymėjo vedime 
savo biznio. . Ji sušaukė patyru
sius biznio vedime vyrus, kad jie 
persitikrintų, kad ji moka biz
nį vesti. Dar visas mėnesis iki 
švenčių, o ji pilnai prisirengus: 
Vokietijos ir Francijos išdirbi
niu visokių tavorų pas ją jau 
pilna. Ji duosianti ir dovanas 
savo kostumeriams. Susirinku- 
sieji stebesii; jos sugabumu ir 
puikiomis prekėmis, pritaikyto
mis Kąlėdų dovanoms.

Ji, ĮMa Ziii-į ioian, nusi
skundė, kad jos 17 m. sūnūs Mo
tiejus pasišalino. Išėjęs pažiū
rėti “bąli game” ir negryžo. 
Duktė Marijona sugryžusi pasa
kė, kad jo tėvas, p. Zimrnerman, 
nuo kurio ji yra atsiskyrusi, jį 
nusivežęs.

Amerikos vice-prezidento p. Da-

Dr. P. Zalatorius, turintis sa
vo ofisą prie kampo’18 ir Hal- 
sted gatvių, pereitą ketvirtadie
nį, Padėkavonės dienoje, apsive
dė su jauna ir gražia p-le .Elena1 
Kuduliute. Jų gobtuvių* jau se
nai laukta, o ir pats Dr. Zalato
rius prie jų senai rengėsi ir jau 
turi puikiai įrengęs savo namą 
Marųutte Parko distrikte, kur 
jaunavedžiai tuo,jaus ir apsigy
vens.

Vestuvių pokilis buvo jauno
sios tėvų namuose. Pokily da
lyvavo apie 70 artimiausių jau
navedžių draugų ir draugių.

f •

STEPONAS LINGVINIS
Mirė lapkričio 26, 1924, 8 vai. 

vakaro. Amžiaus 49 metų. Iš
gyveno Amerikoj 10 metų Amt 
Atilsj Steponas paėjo iš Lietu-: 
vos, Kauno rėd., Skuodo vajsč., 
Ilakių parapijos. Palikit dį le- 1 
liMme nuliudime, gimines,; Petrą 
Andreiką, Vincentą-. Sakalauskų, 
i? Ragaišių šeimynų. O Lie
tuvoj 1 dukter? ir 2 sūnų. Kū
nas pašarvotas 4203 So. Rock- 
well St. Laidotuves įvyks pa- 
nedely,. gruodžio 1, iš namų 8 
vai. rytų, bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo Ponas Mari
jos parapijos bažnyčių, kurioj.1! 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų; po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero Ka
pines nuoširdžiai kviečiame >4- 
sus gimines, draugus ir pažys
tamus atiduoti paskutij patarna
vimą ir dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Niuliudę.
Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yard’s 
1741.

ATYDa
Chicago-, Lithuąrtian Auditorium 
Corporaįięn Šėriųinkams.

Permainykite saV6 antrašus dėl se
kančio' metinid susirinkimo.

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

-------------
ATYDA

Mildos Teatro Bendrovės SėrP 
ninkama.

Permainykite savo antrašus dėl se
kančio metinio susirinkimo.

J. P. EVVALD, See’y
, •„ 840 W. 33rd Street

iš visy kampŲ

---------------------------------------------------------------
: ♦ U ’ p- 1 .

PADĖKAVONĖS DIENOS 
IŠSITEISINIMAS

Bridgėporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
amsta nori, kad apart “Naujienų” 
la gauti ir kitą IgikVa^tį, praneš
ite irfci mums — mes , anrup’nsi- 

ne bile Betuviškalsi- laikraščiais. 
Musų ž.moguš patyręs "tame darbe, 
“s nuo 5-kin iš Lrytp pradeda ap- 
upinti sayo kbMmricjdus “Naujie- 
loms”. ,-^AušrūS Knygynas.

‘ 1 <(i------- --  ■
. J J. <. I
t .Pirriiyn Mišrus Choras laiko dai- 
,ių praktikos kas antradienį Liuo- 
ybės svet.. 1822 \Vabansia avc., 
’:45 v. v. Visi dainininkai yra prą- 
omi lankytis pažymėtu la'iku, nes 
urune prisirengti prie veikalo “Pa- 

’migtuvės”. Lošimas su dainomis 
.vyks lapkričio 29 d., Cicero dėl 
v. ir M. A. Draugijos. Laikas gana 
' umpas. Draugai, prie darbo. My- 
intieji dainas nauji nariai yra 
<viee;aini prisidėti. Turinti ręika- 
u prie choro meldžiami kreiptis 
pališkai antradieniais arba kliš
ais adresuodami Pirmyn Chorui, 
822 Wabansia Avė.

Pirmininkas J. Ascilla.

Daugumas žmonių valgo 
perdaug mėsos, perdaug už
duoda darbo viduriams, o la
biausiai inkstams. Valgio 
norma negali būti perdėta. 
Bet nežiūrint to, yra kelios 
dienos metuose, viena tų yra 
Padėkavonės Diena, kur 
žmonės perdaug valgo. Bet, 
neapsunkinti perdaug virš
kinimo organus, neužmirški
te vartoti Trinerio Kartųjį 
Vyną. Vieną arba du valgo
mus šaukštus tris sykius to
je dienoje. Tas ideališkas 
skilvio tonikas pagelbsti vir
škinimui ir prašalins nema
lonumus nuo perdaug prisi- 
valgymo. Trinerio Kartusis 
Vynas yra gyduolė kuri tu
rėtų būti laikoma namuose 
visą metą. Ji yra pripažintą, 
gera gyduolė visame pasau
lyje. Mr. Mike Evalsky, 
Mill St., Minsapolis, Minn. 
rašė mums lapkričio 1: “Tri
nerio Kartusis Vynas pagel
bėjo tūkstančiams žmonių, 
jis pagelbėjo ir man”. Išmo
kinkite savo kūdikiu?. kad

Nedėlioj, 23 d.'lapkričio, Jau
nuolių Orkestras nusiėmė pa
veikslus pas fotografą p. Kond- 
drotą.Mat j&Utfuoilai nori pa
sidaryti klišę-katą, ir duoti pa
garsinimus į Naujienas, savo 
busimo koncerto, kuris įvyks 6 
d. gruodžio, Meldažio svet. Ma
lonu pastebėti, kad jaunuoliai 
moka ramiai užsilaikyti, kaip-,-to 
reikalaujama.

Pirmą vai. po pietų Raymond 
Chapel, 816 W. 31 gatvių įvyko 
Mokslo Draugų, paskaita. Adv. 
Jurgelionis pirmiausia paprašė 
p-lę Margaret Maskoliunaitę pa
skambint pianu, ką jį ir padarė, 
Margareta jauna mergaitė, bet 
parodė didelį progresą muzikoj. 
Adv. Jurgelionis paaiškino Mok
slo Draugų 'paskaitų tikslą, esą 
norima supažindinti paskaitų 
lankytojus su vėliausiais mokslo 
atradimais; pasak jo, mokslą su
žino tik profesoriai, o šiaip žmo
nės tesužino po kelių mėnesių ar 
ir dar vėliau. Toliaus p. Jurge
lionis pareiškia, kad nieko nėra 
absoliučioj ką mes šiandie skai
tome teisiiigu po šimto metų pa
sirodys priešingai.

Prelegentas buvo K. Augusti- 
navičius; prelekcijos tema: Bak
terijos — žmonių draugai. Daug 
įdomių dalykų papasakojo, ką 
mokslas yra patyręs apie bakte
rijas. Pavyzdžiui, prelegentas 
sako: Lietuvoj ūkininkai sumer
kia linus į tam tikrą marką, ir 
ten pradeda veikti tam tikros 
bakterijos, kurios ir paliuosuoja 
valakną nuo stuomens (spalio) 
ir tt. Butų gerai, kad visą pro
tekciją p. Augustinavičius, kaipo 
Redakcijos paryš, išspausdintų 

Tai nevięp, kad su- 
Nors domintų skaitytojus, bet patrau

ktų daugiaus žnjopių į prelekcį- 
ją»

Ateinantį

Naujas namas.

Real
4103

Jis pasibudavojo
Naujasis

Brighton Parke atidarė^ 
Estate ofisą p. F. J. Lucas, <! 
Archer Avė. 
puikų naują namą.
namas yra puikiai įrengtas: pre- 
ky šviesus ofisas, papuoštas pui
kiais rakandais ir kvietkomis; 
elektrikinė iškaba šviečia ir puo
šia visą apielinkę; namas išrodo 
kai kokis bankas. Dviejų aukš
tų namas kainuoja $30,000; prie 

. namo yra diktas kampinis plo
tas žemės, kurio vertybė yra 
$20,000.

Džiąugiasi p. Lucas persikėlęs 
į naują namą savo ofisą, kuria
me ir patsai gyvena.

Nelaiminga mirtis.
Antanas Zarurrtba, .19 m 

merikoj gimęs berniukas, nety
čia nusišovė. Trys metai atgal 
Antanas gyveno Chicagoj, Towp 
of Lake apielinkčje, pas savo tė
vus. Tėvai pirko ūkę Gaden, 
Wis. ir kartu gyveno ir dirbo 
Antanas. Antanas turėjo šau
tuvą, nes mylėjo medžioti, - Už- 
sitaisęs šautuvą varė karvę į ga
nyklą, paslydo, puldamas iššovė 
.ir suvys užmušė ant vietos. Tai 
atsitiko lapkričio 11 d.

Kadangi a.a. Antanas Zarųm- 
ba buvo chicagietis ir turėjo gi
mines, tai jis tapo pargabentas 
pas p. J. Petkų, 910 W. 32 PI. 
Jis buvo palaidotas su bažnyti
nėms apeigoms iš šv. Jurgio baž
nyčios į Šv. Kazimiero kapines.

Praeitą žiemą Antanas gyve
no ii' dirbo Chicagoje. P-ia Pet- 

( kienė yra jojo teta. Dr. Maka- 
' ras . jo pubrolis. Pda Decker, 

piano mokytoja, yra jo pussese
rę. Paliko nuliudime sesutę 
Bronislavą; brolius: Pętrą ir 
Selvestrą; motiną Prancišką iv 

pedėldienį. 30 d. p‘ Makar>
Lietuviai Amerikoniškose 

Draugijose.
Norą yru labąi daug visokių 

draugijų ir kliubų,

j

i z

A-

—K.

Birutės Choro dainų prakt’ka įvyks 
ledėlioj lapkričio 30 d., Mildos svet., 
mt 3 lubų, 3142 So. Halsted St. Pra- 
’žia 3 va!, po pietų. Visi dainininkai 
r dainininkės privalote būti ant p’ak- 
ikų, dar ir nauji dainininkai yra pri

imami, prie choro. Valdyba.

Chicagos Lietuvių Auditorijos Ben
drovės mėnesinis susirinkimas Gruo
džio 1 dieną, 1924 m. Keistučio spul- 
kos name 840 W. 33 gatvė, lygiai 
kaip 7:80 vai. vakare. Direktoriai 
ir draugijų atstovai būtinai pribukit 
susirirkiman, nes Auditorija eina vi
siškai prie užbaigos.

—- A. Yankauskas, Sekr.

St. Charles, 111. — Prakalbos ir pa
veikslui įvyks Šešadienį. lapkričio 29, 
7:3(1 vai. vakaro, švedų bažnytinėj, 
svetainėj, kampas Indiana ir 4-ta gat. 
Kviečia visus atsilankyti.

— Komitetas.

Nor»h Sidėš Draugijų Sąryšio 
de'egatų susirinkimas įvyks seiitin- 
tadieni, lapkričio 30 d., 3 vai. po 
Pietų, 1822 NVabansia Avė. Visi de- 
legatai būtinai bukite, nes daug 
svarbių reikalų randas dėl aptari
mo. įlaši. V. Rudis

LEONAS KLIMAS
Mirė Japkr. 27 d., 1921 
vai. ryto, sulaukęs 26 me

tų amžiaus; buvo gimęs Chi- 
cagoje. Paliko d'deliame nų- 
Hudūne tėvą Vincą, seseris 
Magdaleną, Oną ir Ludvi^ą. 
Kūnas pašarvotas 841 W 33 
St. Laidotuvės Įvyks gruod
žio 1 dieną. 8 vM. ryto i Šv, 
Jurgio bažnyčią., kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos

- už velionio sielą. Po pamal
dų bus pa'ydėtas į šv., Ka
zimiero Kapines. Kviečiame 
visus gimines, draugus ir pa
žystamus dalyvauti laidotu
vėse. Palieka nubudę

i
Tėvas Vincas, sesers 

Magdalena, Ona ir 
Liudvika.

lą.
Artiste Tendžiulyte parodė 

tą, ko chicagiečiai da niekad 
nebuvo matę. Ji, būdama Ona, 
kurios vyras tapo užmuštas 
kare, turėjo pergyventi sunkias 
valandas. Tik šioje rolėje ji 
galėjo parodyti savo talentą: 
linksmumą, šaltą kalbą, džiaug-

Ketu- (f mą, rūpestį, rūstumą, gražų 
dainavimą, o verksmą tokį di
delį, kad daugeliui prisiėjo 
ašaras šluostytis. Užtenka pa- 

, kad p-lė Tendžiulyte 
suteikė tai, ko publika netikė
jo.

P-lė JakaviČailė vaidino se
nos moteries, Adomienės, ro
le. Nors rolė nebuvo iš svar
biųjų, bet ją puikiai išpildė.

P-a s Kristopaitis vaidino Jie-
4”vi kareivi, Antaną. Jis buvo laikrašty, 
tikras kareivio modelis.
rolė nedidele, bet jis ją artistįš 
kai suvaidino. \

P-as K. širvis buvo kareivis, 
kuris savo vaidinimu puošė lapkričio, k|kys paskaitą1 adv. 
veikalą, širvis yra vietinis, se» Jurgelionis, tuma: teismai 
nūs scenos vilkas. Vaičkus iš Senovėje ir dabar. Tema labai

įdomi, ir kaipo advokatas su ja lietuviškų draugijų ir kliubų, 
gerai susipažinęs; priegtam vi- vienok1 rituly lietuviai nepasiga- 
siems žinomas kaipo geras kėl- nėdina. Jie lyg reikalo vefčia- 
bėtojas. ' K|. Jurgelionis nede- mi rašosi ir į amerikoniškas or-Į 
lioj daug žingeidaus papasakos.

Trijose po pietų įvyks Lind- “Briedžių, 
bloom Hįgh School i

Orkestras susideda Bet yra organizacijų, į kurias

kita
visa v 1

m.»

Valanius dalyva- sakyti,

<r

Pinigai
id

Bridgeporto

»jie pasitikėtų tomis gyduolė
mis! Jūsų aptiekorius arba 
pardavinėtojas gyduolių tu
ri dėl jūsų taipgi Trinerio 
Linimentą, kuris greitai pa
gelbsti nuo reumatiškų ir 
neuralgiškų skausmų, ir Tri
nerio Cough Sedative, gera 
gyduolė nuo slogų. Jei ne
galite jų gau£i savo anielin- 
kėj, rašykite pas Joseph 
Triner Company, Chicago, 
Ilinois.

.. ..............  'X---------------------- " --------

Pranešimai
" "T" 1

Ka«, ką, kur, kaip' ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

Lietuviu Amerikos Politikos KHu- 
bo ant Nor<h-west Sidės priešmeti- 
nis susirinkimas. įvyks gruodžio 1 
(Leną, parapijos svetainėj, 1644 
Wabansia avė., 8 vai. vak. Ger
biamieji kliubo nariai malonėkite 
visi pribūti ant Šito susirinkimo, 
nes tai bus rinkimas valdybos ant 
kitų metų. Taipgi kįtų svarbių rei
kalų turime nutarti. —Valdyba

Mokslo Draugų paskaitos Įvyks
ta sekmadieny, lapkr. 30 d., 1 vai 
po pietų, Raymond Chapel, 31 gi., 
arti HalstfetJ. lema — Teismų at
siradimas. Prelegentas adv. Kl. 
Jurgelionis. Dalyvauja James MiL 
ler ir Emilija Ratnašauskąitė iš- 
pildyme muzikaliu programų.

Lietuvių Namų Savininkų I*; V. 
M. D. Chicagoj priešmettnis susiT 
rinkimas b^ks pirmadienį,/ gnio, 
djio t d. apie 8 vai. vak./ M. MeL 
dažjo sv$t., 2244 W. 28 p|. Bus 
renkama naują vald.vH ateinan
tiems ųietąips. —J, Dante, rašt.

ONA SHERIS
Mirė lapkričio 27 d., Z:4U ry

to, palaukus 29 ui. amžiaus. Pa
ėjo iš Lietuvos Kryklią parapi
jos. vienkiemio BalčiuniŠkio. 

^Paliko nuliudime tris dukteris 
ir vyrą Konstantą. .Laidotuvės} 
atsibus panedėlyj, Gruodžio 1 
dieną iš namų 3601 Grerishaw 
St. į šv. Antano bažnyčią, Ci
cero, III., 8 vai. iŠ ryto, iš ten i 
Šv. Kazimiero Kapines.

Širdingai kviečiame giminių, 
draugų ir pažįstamų dalyvauti 
laidotuvėse.

Lieka nubudę
Dukterys ir Vyras.

jo žada padaryti artistą.
P-as Kareiva, vietinis, buvo 

lenkų dvarponių užveizda, kuS 
vis lietuvius kankino. Jis buvo 
labai geras.

| Lietuvį oficierį vaidino p.
V. Preikšą, vietinis, p. Vaič
kaus studentas. Jam labai tiko kopcertas.

iš jau pusėtinai aukštai prasila- nėra dengva įstoti bile kam, bet

ganizacijas. Lietuvius rasi 
“Apuokų,” “Miški- 

orkestro^ pinkų” ir kitose organizacijose.

Iaaus stuuemas. jam lapai
I ši role, nes gražiai atrodė. 

t

l

LIETUVĄ
’X'

) per
NAUJIENAS

3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulėv/ard 9663.

PRANEŠIMU TA1SYKLLS
Meldžiame visų darbuotojų, drau

gijų komitetų, raštininkų ir visų 
tų, kurie duodate Naujienoms pro- 
ųešiipųs isitėm.vti šias taisykles:

į. Nųu lapkričio 15 d. Š. m. uru* 
nęšimai dalinusi į dvi dalis: vie
na — pranešimai talpinami dykai, 
antra r— pranešimai apmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais; Kviečiant susirinkimus, 
rupetįcijas, komitetų susirinkimus; 
rengiatit paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkinius ir upvaikščioji- 
mus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik dr t a tų tuo 
pačiu reikalu.

kuopos mėnesiniu 
susinnkihius įvyks lapkr. 30 d., 

PJfrt’k.nOTiOnd Institute, 
810 W. JI1 bt. Visi nariai yra kvie
čiami ateiti į susiriuikmą, nes bus 
dūlinama knyga ‘Tamsios Fra- 
Otlles l Svjesią Ateitį.” —Valdyba.

Kosėtą ąd. — Lietuvių Darbinin
kų Namo/ Bendrovės š^rininkų 
pnešmetitdb susirinkimas įvyks se 
kantj panedčli, gruodžio 1 d., 7:30 
vai, vakare, K. Strumilo svet., Ifiti 
E. 107 gt., kampas tndiana avė 
Jame bus renkama nauja direkci
ja sekantiems metams. Be to dar 
yra ir kiti reikalai, kurie turi būti 
apsvarstyti. Todėl visi š^rinink..! 
ir šeriniiikūs atsllankykih paskirtu 
laiku. —Sekretoriui.
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ASMENĮ! JIEŠKOJIMAI
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PAJIEŠKAŲ savn moteries, Onos 
Blažienės, po tėvais Giraitaitė. At- 

1 ^išaukite greitai delei savo gero. 
Jūsų tylėjimas bus jūsų nuostoliai. 
Atsišaukite, o "bus viskas gerai. Jei 
neatsiSauksite, nerngok, nes valdžia veda teismą.

CHARLES BT.U2IS, 
1411 So. 49th Cauit, Cicero, III.

PAJIEšKAŲ savo švogerio Prano 
Nakrušo. Patiria iš Kauno rėdybos, 
Skaudvilės parapijos 1921 tn. gyveno 
Pijtsburgh, Pa., turim svarbų reikalą. 
Meldžiam paties ar kas žinote, pra
nešti.
ANTANAS ir PRANAS SAMULIAI 
P. O. Box 352, Rhineiander, "VVis.

PaJIFšKaU Juozo Zawicko, Su
valkų rėdvbos, Iraziškių parapi
jos ir kaimo. Malonėkite atsišauk 
ti ar ž'nantieji pranešti, už ka bu
siu dėkingas.,*

Juozas Cuprinskus, 
2909 S. Union Avė., Chicago, UI.

JIEŠKAU Jurg’n Brunz (Gco. 
Brundzos), kuris mus paliko Au
gusto 16. Išsinešė visą lurtą. Paė
jo iš Lietuvos Suvalkų rčd>lms. 
Vilkaviškio parapijos, Prausių kai
mo. Jis yra 18 metų amžiaus, 5 
pėdų, 4 
kreiva, 
plaukų, 
ant kairės kojos* 
kad pirks farrną. Mes manom, kad ! 
jis išsivežė vaiką Juozapą, kurį 
mes užauginom, kuris sugrįžo pas • 
savo motiną Mare žrbraitienę, jis i 
dabar turi 18 metu.

Kas duos tikrą žinią kur-jis yra, * 
duosim dovanų. Moteris Magdalena,; 
duktė Stella Bnmdza

1739 S. Halsted Si., Bos 415 
CHICAGO, 1LL. 

...........   'i. i

Jis yra 18 rnetų amžiaus, 
colių, didelė nosis, b 

sveria 155 svarus; tamsių 
rudų akių, žemas, raišas 

Savininkai sakė,

JIESKO PARTNERIU
------------------------------------------------- fc.

IŠRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas karš

tu vandeniu šildomas gerame padėji
me, $65. Tame pačiame name, 4 
kambarių flatas, karštu vandeniu 
šildomas $50. Gražioj apielinkėj, 

*1580 So. Robey St. Tel. Prospect .3926

REIKIA DARBININKŲ
R»**^^*^i^«*«**^***^w*F«r***f,,v**»,,*|ni****’ii***,»*«*,’*>****?^

VYRU
PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME IMORTGECIA!-PASKOLOS

■Tt'yy y
GERA proga aukštesnės kla

sės vyrui kuris galėtų prižiūrėti 
kitus vyrus. Atsišaukit asmeniš
kai bile dieną nuo 9 i’j’to iki 8:80 

ANT RENDOS vieta dėl šau-vak. Arba rašykite Room 252 
čiaus, $25 į mėnesi. Biznis išdirb
tas per 6 metus, prie 62 ir South 
Halsted St.

730 W. 62 SI. 
Savininkas, 3130* S. Halsted S^. 

...........................—r— .................Į v ■ — —...—r.— 

RENDON 5 kambarių flatas 
šviesus ir švarus kambariai, 
elektra, rendos $X8 i mėnesį. 

Atsišaukite
1930 So. Morgan St.

4554 BroacKvay.

REIKIA patyrusio jatiitoriaus pa- 
Jelbininko. Geistina, kad grįžtų 
uotas nuo Bridgeporto, kuris dir

bo kėlės dienas.
F. LUCAS

11139 Vcrnon Avė., Roseland

RENDON krautuvė ir 4 kam
barių flatas, tinka bile kokiam 
bizniui, pigi renda žiemos laike.

Atsišaukite
4358 So. Westem Avė.

REIKIA salesmąmj., Mes turime 
gerų vietų dėl energingų ir ambitin- 

I gų vyrų; pageidaujama, tnkių kurie 
turėjo pardavinėjime patyrimą, bet 
nebūtinai reikalinga. Pasimatykit 
su Mr. Bailey, VVest Side Skyrius, 
New York Life Insurance Company, 
2nd floor, West Side Trust & Sav- 
ings Bank Bldg., Roosevelt Road and

i Halsted Street.

Bučernė! Bučerne!
Už pusę kainos. ,
Parsiduoda arba išsimaino bučerne 

su groserne, geriausia vieta South- 
sidej. Geri nkčerlal. Visas šviežias įtakas. L.ysas ant trijų metų. 
Yra kambariai pragyvenimui. Par
duosiu1 už pusę kainos arba priimsiu į 
mainus, lotą ar automobilių kaipo pir-* 
mą jtnokėjimą.

Priežastį pardavimo, patirsite 
Žiavę.

Matykite

J. Namon
2418 VV. Marųuettė Rd 

arti Westėrn Avė.
Phone Prospect 8618.

TURKIŠKOS vanos, kotelis, res- 
taurantas, nesvaiginamų gėrimų 
parloras, ir 10 flatų namas parda
vimui. Turkiškos vanos įrengtos 
su vėliausiais elektriniais apara
tais. Biznis yra daromas labai ge
rai, no. 
roje vietoje,

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St., Box 416

95 nuošimčiai yra gryno peL 
Nėra kornpetir ijos. I.nBni {rot

•PARDAVIMUI ar mainymui ant 
senesnio namo ar loto naujas 4 
flatų mimas po 5 kambarius visi, 
4 karų garažas, įstnisvtas bus pa
gal vėliausios mados; graži vieta, 
66 ir Rockivell Si.

NAMAI mūriniai, 2 flat 
ir 4 kambarius, maudynės 
pnranknniai; vieta 69 ir 
Wood Avė.

po 4 
ir visi

ANTRI MARGIČIAI
Ane įrengtų praperčių daromi 
ir perkami, greitas patarnavi
mas. Pigios kainos.

Room 1515.
tl So. La Šalie St.

atva-

DIDELIS BARGENAS
Parsitluoda pigiai groserne, vie

na arba su visu namu. Arba mai
nysiu ant kito namo. Nepraleiski
te šios progos. Priežastis svarbi.

Atsišaukite
2245 W. 22St.

Tel. Roosevelt 8606

PARENDAVOJIMUI 5 kam- 
‘ į bariai su visais naujos mados 

I įrengimais. Renda tik $28.00.
Atsišaukite

4030 S. Artesian Avė.

REIKIA agentų pardavinėt ge
rų Kalėdinių parfiumų, Cornp- 
acts, Kombinacijos setų, Laikro
dėlių, Importuotų auskarių. At
sišaukite dėl informacijų. Van 
Ogden, Ine., 1905 Van Bnren st.

PARSIDUODA mažas Lunch 
Room, gera vieta daranti gerą 
biznį. Pardavimo priežastį pa
tirsi! ant vietos.

2841 W. 38 St,

RENDON 6 kambarių gražus 
apartmentas, sun parlor, pusry
čiams kambarys, su sieteliais por
ėtai. dvi vanos, prie parko, gera 
transportacija, rendos $150.

Sol EIlis. 423 E. 60 St.. 
Tel. Fairfax 1236

REIKIA darbininko 
kuris mdž daug netingi 
apžiūrėti; pastovus darbas, 
sąlygos geram žmogui: gera 
Kreipkitės laišku

/ S. MOLES, • 
R. F. D. 1, Box 15

> Ilinsdnle, III.

ant formos, 
gyvulius 

geros 
vieta.

ANT RENDOS garadžius delei vie 
nos mašinos, invažiavimas nuo stry 
to, žiema šildomas, randa pigi.

Atsišaukite
J. BALCHUNAS 
3200 Lowe Avė.

Tel. Boulevard 9265

REIKIA agentų. Specialis Kalė
doms pasiūlymas. Galite uždirbti 
nuo $10 iki $25 Į dieną. Darbas 
visą arba dalį laiko. Patyrimas ne
reikalingas. Rašykit dėl sampeliii 
ir nurodymų.
A. J. Laurin, 163 Washinglon St. 

Providence, R. I.

JIEŠKAU už pagelbininką prie ma- 
Kam

JIEŠKAU partnerio su blskj 
pinigų prie išdirbystės vaistų, 
labai gera proga padaryti pinigų

Atsišaukite
1809 W. 46th St.

JIESKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAŲ šilto ir švaraus kam

bario. apygardoj nuų 55tog iki 69 ir j
nuo Union Avė. iki Talman Avė. Gei-1 
stina nedėldieniai su valgiu, 
šaukite laišku.

Naujienos, 
1739 So. Halsted St.

P. J. K.

A t si

1 šinų ar šiaip kitokio darbo, 
reikalingas toks darbininkas.

Kreipkitės
1 L. VINGIS, 

1429 So. 60 Court 
Cicero, III.

SIŪLYMAI KAMBARIU

REIKIA patyrusio 
prie, išvažiojimo duonos; 
turėti šoferio laisnį.

Frank Kaznek 
738 W. 31 St.

drn i veri o 
turi

PAJ IEŠKAU draugo 
kompanijon prie namų 
šiuose laikuose tai yra 
geriausių biznių. Reikės 

no ir i 
nereikia: , Kreipki 
4518 S.

| LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai į 
Įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkųprisidėti liausią vieta dėl darbininkų apsigy- 

stutyiuo. venti, vyrams arba moterims; su val- 
vienns iš 
darblloti«

uždarbis pusiau. Patyri- 
pramoksite p>nmžf- 

•s:
Talman A ve.

giu arba be valgio, $3 ir 
savaitę su valgiu.

PETER GADEIKO,
1606 So. Halsted St.

$8
AUTOMOBILIAI

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STUGI1ENGYSTP

Jūsų stogų prakiurimas uitaisomaa 
ir garantuojamas už $4. AuiumoDmų 
t rokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Knkėj. {staiga 34 metų senumo. Di-

PARDAVIMUI Hudson sodan, 
1'924, 6 tajerai, bumperiai, motor 
rnetor ir 1. t. Labai gerame padė- 
jirne, kaitin $1050. 'Turiu par<lu<>ti.

nvvTAAr i.., ...i___ ii . nes išvažiuoju i Californlj'ą.RĖMAI kambarys dėl '?rV; 622 N. Parkslde Avė., 1 apt.
merginų arba vedusiai porm. Kam- T_. <n<fĮn nonąbarys šildomas. Su valgiu ar be leL Aus,ln
valgio, arba patys pasigaminslt val
gį. Trečios lubos iš priekio.

703 VVest 21 Place, Chicago RAKANDAI
RUIMAS dėl gero vaikino, tik1 

tokiam, kuris negeria svaiginamų
- ..__ , gėrimų ir kuris apsiimtų dviese1

tižiausia ir geriausiu stogų dengimo miegoti. Ruimas švarus ir geras. ’ 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijus 
darbininkai samdomi J. J. Dunne 
Roofing Co.» 3411-18 Ogdea Avė., 
Phone Latvndale 0114.

Atsišaukit pas:
Mrs. A. Filipauskas, 

4507 S. M/ozart St.. Chicago
Ant pirmų lubų

TUOJAU parduosiu savo 6 kam
barių rakandus, 3 \Vilton kaurai, 
parloro setas, 2 miegamo kamba
rio Setai, riešutinis valgomo kam
bario setas, vietrola, 2 liainpos, 
virtuvės setas, tikras bargenas.

6139 So. Grecn St., t’ apt.

PARDAVIMUI grosemė ir 
visokių smulkmenų krautuvė. 
Gera biznio vieta; 3 ruimai gy
venimui. Rendos 818 į mėm
Kreipkitės

741 W. 51 St,

PARSIDUODA kietų anglių 
pečius, 16 sizo. Pečius yra ge* 
rame stovyje. Parduosiu pigiai.

1436 S. Washtenaw Avė. 
First floor

2 PAGYVENIMU namas, 
kambarių, tik vieni 
įtaisytas pagal vėliausios 
vieta Rrighton parke, 

r,.. -

2 PAGYVENIMU. 6 ir 6 kamba
rių namas, tik užbaigtas būdavot!,

ir Talman Avė.
I ----- ;--------------

3 FLATU mūrinis namas, visi 
po 4 kambarius, beismentas, • aukš
ta pąstogė, garažas dol I mašinos. 
Namas 
Brighton

6 ir 6 
ų metų senumo; 
ęliausiGS mados,

beveik naujas.
parke; parduosiu

Taipgi
Mes mainom 
ar lotu.

Randasi 
pigiai.

PARDAVIMUI
turiu ir daugiau 

ant mažesnių
Jokantas Bros. 

1138 Archer Avė. 
Tel. Lafayotte 7674

namų, 
namu

PARDAVIMUI cigTtfų, ken- 
džių, sodos įr Notion krautuvė, ' 
5 ruimai gyvenimui. Renda L 
50 dol.

5613 So. Racine Avė.

TURftKIT SAVO NAMĄ
Kam mokėti rendą kuomet mes 
pastatysime ant jūsų loto gražų 
5 kambarių bungalow už $1000 
cash, o kitus $4450 išmokėsite po 
$-15 į mėnesį su palūkanomis.

A. & P. CONSTRUCT1ON CO.
936 <W. 79 St. Tek Vinęennes 0599 

Atdara nedalioj ir vakarais.

Bargenas greitam 
pardavimui

Tiktai $400 įmokėti, kitus

Už
Parsiduoda 

krautuvė.
Atsišaukite

5521 So.

$350.00
valymo ir dažymo

Racine Avė.

PARDAVIMUI puikus restauran- 
tas lietuvių ir svetimtaučių kolonijoj. 
Biznis išdirbtas per daugelį metų. 
Priežąstis pardavimo du biniai — ne
apsidirbu, todėl greit parduosiu už 
teisingą pasiulijimą.

Atsišaukite
2065 W. 24 St.

TRUMPAM laike turi būti bučer
nė ir groserne už puse kainos parduo
ta, tarp visokių tautų apgyverita. 
Biznis išdirbtas. Priežastis pardavi
mo liga.

Kreipkitės
3156 So. Wallaco St.

MOTERIMS PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonės gijos dėl ne 

rinių. Kaina 4 o z. matka 25c., 28c. 
35c., 40c., 45c. ir 
gijos dėl mezginių 
kitokiem dalykam, 
dų 10, 15 
skiautis 
siuvimui <

matka 25c.
50c. Marškonius 

ir siuvinių ir
Kaina 1000 yar- 

>, 20, 25 ir 15c. Vilnonės, 
dėl vaikų ir mergaičių 
drapanų. Meldžiu nelauk- 
nes tavoms kasdien

RENDAI 2 ruimai j vyrams 
ar ženotai porai. Gera vieta 
gyvenimui; yra maudynes ir 
elektra. Kreipkitės; 2 lubos.

31 11 Aubum Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių ra- 
dandai. Parduosiu visus sykiu arba 
dalimis. Taipgi gali rendavoti 6 
kambarių fialą.

4448 S. AVallace St.

eina
brangia.

Adara 
madieniais po pietų.

Frank Sclenianavičia
504 W. 33rd St.

Pirmos lubos.

kasdien ir vakarais sek-
JIESKO DARBO

PARSIDUODA 
ni.ii. taipgi yra 
lai. Turiu greit 
duosiu pigiai.

rakandai, 
padiuškas ir 

parduoti, lodei

pavie- 
pata- 

ali-

i Ai e

I .IETUVIŠKAS B ESTAI GRANTAS 
SU KOTELIU

Visados geras maistas ir guolis; 
teisingas patarnavimas.

A. GUODELIS, 
Savininkas 

4157 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 5998

NORĖČIAU gauti darbą prie 
mų, Esu našle ir turiu šešių 
tų vaiką. Turiu patyrimo.

Atsišaukite
000 W. 371 h St. 

Kirst floor

na-
rue-

.1 IEŠKAU darbo už barberj. ■ 
1 Atsakančiai moku savo amatą 
Kam reikalingas toks darbiniu 
kas — šaukit:

Tel. Roulevard 9663

2 nd
Lincoln St.
1’1. rear

PARDAVIMUI
Pirk Dabar

Jeigu nori bučeničs ir grosernės 
už pusę kainos; parduosiu arba pri
imsiu i mainus lotą arba automobi
lių. Tokios progos daugiau negausit.

1 Skubėkite,
3500 So. Union Avė.

EXTRA! REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

Mes skoliname pinigus ant 6% me
tams ant visokių aktyviškų stakų ir 
bonų. Musų patarnąvimas yra grei
tas ir tikras. Be pasivėlinimų. Be 
ekstra mokesties.
NATIONAL CITY FINANCE CO., * 

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

Atdara sukatomis iki 5 v po piet.

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

LOUIS STERN & CO..
Suitc 1029 — Burnham Bldg.

1J0 N. La Šalie St.

MOKYKLOS

BRIGHTON PARK
2 aukštų mūrinis narnas su bcis- 

rnentu, 1, štoras, 4 gyvenimui rui
mai užpakaly, 5 ruimų flatas vir
šuj, 3 mašinų mūrinis garažas. 
Geroj biznio vietoj. Parduosiu ar
ba mainysiu ant grosernės ar ki
tokios krautuvės. Matykit savinin
ką.

2612 W. 47tb SI.

Tiktai $400 įmokėti, kitus kaip 
rendą, 4 kambarių bungalovv, Įdė
to medžio grindys, didelis porėtus 
prr visą namą, 2 blokai nuo sto
ties Chicago Burlington & Quincy 
geležinkelio, yra vanduo, gasas, 
elektra, yra akmeninis keliąs ir ap
mokėtas.

M. PIOTROWSKIS
17 E. 61 st Si.

Tel. Normai 7691

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Regulięrlai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. lengvais išmokėjimai!. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKTN® 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

GERAS SPEšELAS; l’ASI 
NAtJDL'OKlTE

67
VIENO AUGšTO mūrinis biznia

vus namas su trimis Storais, 6 m. 
senumo, geroje biznio vietoje, ant 
Kedzie Av. ir 39-toš. Kaina $16,500. 
Savininkas mainys , ant 2 augštų 
namo Marąuette Manor.

Tel. Yards 6894
SI. Marlinkus, savininkas

PARDAVIMUI lotas South Side, 
už $200 cash pirkaite lotą prie 63< St. 
Greitam pardavimui aš pasiūlau ge
roje vietoje bizio lotą. Priimsiu iš
mokėjimais po $20 į mėesį.

I Naujienos,
1739 So. Halsted St., 

Box 411.
t-'----------—--------------

MAIN/Vt’ bizniavą namą ant ma- 
, 2, štorai, 4 fla-

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, geroj vietoj, biznis gerai išdirbta. 
Galite pirkti kad ir nemokate darbo. 
Aš išmokysiu kaip ilgai reikės. Par
davimo priežastį patirsite ant vię- žesnės phipeirtes% 
tos. >' t » • tai. Karti ‘teikiu tokio namo

140>4 Sod Wood St. kroinkitės prie:.
Wm Gritėnas, 

3241 S. Halsted St.
Antros lubos 

Tel. Boulevard 5066
extra Bargenas | 

Parsiduoda grosernė ir visokių 
smulkmenų sena vietų, išdirbtas blž- . 
nis, 4 ruimai gyvenimui. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite
3443 So. .(ubu r n Avė.

PARSIDUODA pinuos kle.sos pul- 
ruimis, bnrzdaskutykla, šiokeisai ir 
t. t. Listas ilgas. Randa pigi. Ge
riausioj vietoj. Binzis išdirbtas' per 
10 metų. Tokios progos daugiau 
negausit. Atsišauki* tuojau.

P. J. KUTRA
1012 S. Main Si., /lockford, (H.

PARSIDUODA Benui,y Shop, ant 
pirmo aukšto, Brighton Park apio- 
linkėj, prieky didelio teatro. Yra 
geras ir išdirbtus biznis. Parduo
siu už mažą kainą. Savininkas ap
leidžia miestą. Atsišauk

4204 Archer Avė.

iš-

PARSIDUQDA arba išsimaino 
likis ant ('hieagos propėrtės, labai 
prieinama kaina, 160 akerių, 100 
akečių dirbamos, <>O akerių gra
žaus baitiniškio. Ūke randasi Mi- 
chigano valstijoj ant gražaus eže
ro kranto. Puiki vieta dėl vasar
namio, kur vasaros Laiku priva
žiuoja labai daug žmonių ant va- 
kacijų. Gražus budinkai ir ir gy
vuliai, yra štorelis, kur daro gerą 
biznį vasaros laiku.

J. K.
548 W. 32nd St., Chicago

DIDELIS mūrinis, 2 fialų namas 
prie Marųuctte Bulvaro ir Maple- 
vvoo Avė., garu šildomas, lile va
nos, beržiniai trimingai. •Atsišau
kite prie James Kcal, 2444 \V. 67 
St. Tel. Prospect 1364

■ ‘ ; PARSIDUODA medinis 2 pa-
PARSIDUODA lunch ruimis ir gyvenimų po 4 kambarius. Elek- 

minkŠtų gėrimų parloris. Sena ir įra ffazas *ir maudynės. Priežas- 
gerai išdirbta vieta. Parduosiu m- .. .. .y »• • • t :,tis pardavimo, išvažiuoju į Lie

tuvą. Atsišaukite pas savininką, 
į 4618 So. Talman Avė.

Atsišaukite pas savininku
4400 S. Honore SI.

arba apmai- 
su na-

Savi- ’
Turiu 

ruimai 
. Mai- 

na-

Lietuvių tautiškus katalikiškos pa- • 
ra pi jos, visuotinas susirinkimas šau
kiamas nedėlioję, lapkričio 30 d., 1924 1 
in., 12:30 vai. po pietų, Bažnytinėj 
svetainėj, kampas 35 St. ir So. Union 
Avė. Kviečiame visus, tuos neatbuti-1 
nai pribūti kurie esate prisidėję prie! 
minėtos parapijos Bažnyčios pinigais 
ar darbu, taipgi kviečiame visus pri
jaučiančius labui žmonių, nes atėjo 
laikais patiems išpresti parapijos rei-: 
kalus ir kad nežūtų ž.moniųi sudėti pi
nigai. nes yra reikalas visiems būti! 
susirinkime.

Kviečia Komitetas.

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

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

TURIU atiduoti ‘savo $1000 
vertės Kimba lt gtfojiklį pianą, 
geras kaip naujas. Geras pa
siūlymas nebus atmestas, šau
kite Tel. Lawndale 1050, prieš 
12 dieną pr po 6 vakare.

ANT PARDAVIMO 
nyir.o bučernė ir grosernė i 
mu; 8 metai kaip laikome, 
ninkas turi kitą užsiėmimą, 
parduoti; yra storas ir 7 i 
nuo užpakalio pagyvenimui. 
Kyšiu ant dviejų pagyvenimų 
ino. Atsišaukite:

7014 Archer Avė.

Specialis Bargenas
ANT UNION Avė. netoli 35 gat

vės, medinė cottage, 8 kambarių,
I kaina $3,000. reikia pinigais $600, 
kitus lengvais išmokėjimais. Klaus- 

nn ivmni i x - kitc Norkaus.PARDAVIMUI bučerne ir gro- 
sernė ant biznio gatvės, kur praei- į 
na tuksiančiai žmonių pro langus į 
Cash biznis. Ateik ir pamatyk su-j 
baloj ar nedalioj. Tini būt parduo- 
tą£ 
nis

M. J. Kiras Beal Estate

IŠRENDAVOJIMUI
RENDAI flatas su visais pa-J 

Tankumais 3215 Lime St.
Atsišaukit
3238 Lime St. po 6 vai. vak.
arba 3020 So. Lowe Avė.

REIKALINGA veiteriuis ar 
veiterka dirbti į restauraną. 
Darbas nuolatinis. Kreipkitės: 

Universal Restaurant.
750 W. 31 St.

PARDAVIMUI pigiai groser- 
ne ir bučernė, yra 4 kambariai 
gyvenimui iš užpakalio krautu
ves. Geroje vietoje. Atsišauki
te asmeniškai.

5252 So. Artesian Avė.

kaina liktai $2,500. Šitas biz- 
dvigubai vertas.

2023 W. North Avė.
Prospect 51,73

PARDAVIMUI siuvama kriaučių 
mašina. Registeris ir daining ruimo 
stalas. Visi daiktai parsiduoda 
giai, visados Vnatyti galima.

Kreipkitės
3343 So. Union Avė.

2 lubos

Pi-

5 S HALSTED ST. 
Tel.’ Yards 0894

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PARSIDUODA barber 
13 baltos kėdės. Įrengimai 
1 kiausios mados.

Naujienos 
1739 So. Halsted St.

Box 412

shop.
pui-

PARDAVIMUI už $125 nupirksite 
mano $500 vertės 88 notų grojiklį 
pianą, 110 volelių ir kabinet benčlus. 
Turi būt parduotas tuojau. Atsišau
kite šiandie iki 9 vai. vakare, arba 
lytoje nedėlioj, iki 4 vai. po pietų. 

a-b-c storage house 
1646 W. Madison St.

2 flatų namas, 6—6 kamba
rių, karštu vandeniu šildomas, 
įmūrytos vanos, prosinimui 
lenta, bufetas, knygų šėpa, ug- 
naVielė, uždaryti porčiai ir 
sun parloras, savininkas ant 
pareikalavimo visą dieną suba- 
toje ir nedėlioję.

5809 S.. Sacramento Avė.

REIKALINGA veiterka, mo-į 
; teris ar mergina, dirbti trumpas 
. valandas.
i Atsišaukite

Calumet 1277

BARGENAS
Parsiduoda groserne, tabako ir 

kitokiu dalykų Storas; visai pigiai, 
tik $650. Storas vertas du sykiu 
tiek; turi būt parduotas į trumpą 
laiką iš priežasties ligos. Atsišaukit 

5241 So. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI 
bai pigia kaina, 
siūlymą.

1413 E.
Tel. Farfax

PARDAVIMUI arba mainy-

Pardavimui 2 namai, vienas 
St. ir (’alifornia avė. Storas ir 3 
po 5 ruimus fialai, 3 mašinų ga- 
radžius; kaina $34,000. Antras 67 
St. ir Claremont avė. 9 fintai po 4 
kambarius; kaina $48,000. Geroj 
vietoj. Lotai bus priimti pinigų 
vietoj. Nedaro skirtumo pirksi ar 
ne, persitikrink pats. ,Kns su Wi- 
liehka bičlulaujas, tas yra apsau
gotas nuo sukčių. Jeigu manai bū
davot! namą pavasarį, ateik pasi
teirauti. Duosiu patarimą kaip ge
riausiai ii' pigiausiai; už tai niekas 

su.
nuo

500 BEAUTY OPERA- 
TORKĮJ REIKIA TUOJAU

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

TFIE WENZEL WAY
177 State St., Room 306

State 1887
jums nukainos. Pasikalbėkit 
žmonėmis, kurie pirko namus 
manos, ką jie jums pasakys.

J. WILICHKA
6559 S. Maplevvood Ąvc.

PARDAVIMUI naujas mo
derniškas mūrinis namas, 1-3 ir 
2-6 kambarių apartmentai. Kar
štu vandeniu šildomas, aržuolo 
užbaigimo, cementinė gatvė, bar
genas. Dalinais išmokėjimais 
arba mainysiu j lotą.

4211 N. Marmora Avė.
netoli Irving Park Bulvaro

PARDAVIMUI naujas mūri
nis namas 4 pagyvenimų su Sto
ru, vieta labai gera bile kokiam 
bizniui, intaisytas pagal vėliau
sios mados, karštu vandeniu ap
šildomas. Parduosiu ar mainy- 
sim ant senesnio namo ar loto.

JAKANTAtf BROS.
4138 Archer Avė. * 

Phone Lafayette 7674

BRIGHTON PARK 
' BARBENAI

2 flatvj medinis • modem;av«s na
mas. Bargenas €£'71*0 
tiktai ■ UU

6 kambariu moderniška0
su skiepu. Didelis
bargenas

Ofisas atdaras visą dieną nedėlioį. 
Mes suteikiame paskolas musų pirkė
jams.

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47 St.

APLEIDŽIU miestą, parduosiu 
savb 5 kambarių bungalovv ir 2 lo
tus prie Marųuette Parko, 
Švento Kazimiero mokyklos, 
visi įrengimai, kaina $5,500, 
$2,500.

6819 S. Rockwell St.

pro

cash

PARSIDUODA ąioderniškas nau
jas mūrinis namas, 2 po 6 kamba
rius, karštu vandenin apšildomas, 
aržuolo užbaigimo, maudynės j 
sieną įdirbta ir “šaur”, porčiai nu
dirbti “bengalo” slogas, 30 pėdo 
lotas, graži vieta prie parko, m n 
kyklos ir gatvekarių. Kreipkite 
prie savininko

6653 So. Talman Avė.

2 LOTŲ kampos 106 st. ir Indka
na avė. Mainysiu ant automobilio 
arba kokio biznio. Lotu kaina-4 . . . .a . r arna kokio niznio. uotu t.ain:'

groserne, la- mui mūrinis 2 flatų namas, 5»$3000t įmokei $1500, dar $1500 ant 
beveik už pa- ir 4 kambariu; yra elektra. At- ,,ll£'ll<'s!'ii,v -iSirtokejinin. Kampi-.s 

______________________ -lotas r,Vi pc-dųį antras W 
!5 ilgio. Atsišaukit-

R. JarusZj 3252 S Halsted St 
Viršuj banko

Tel. Yards 4951
58 St.
2619

isišaukit pas savininką dieno-’pgdį pio?io, 12 
mis, 2 fl. iš užpakalio.

3214 So. Morgan St.

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

SNO\V COLLEGE
M. Johnson Manager

150 N. State St.. Room 1622

Greitai ir pigiai
Išmokiname Anglų kalbos, Gramati
kos, Sintaksės, Aritnvetikos, Knygve- 
dystfs, ir kitų mokslų. Musų mo
kyklos nauja sistema stebėtinai grei
tai užbaigiama pradinį mokslą Į de
vynis mėnesius; augštesnj mokslą i 
vienus metus. Nepraleiskite progos 
nei vienas, kol dar yra vietos. J. P. 
Olekas, Mokyklos Vecjėjas.
AMERIKOS’ LIETUVIŲ MOKYKLA 
3106 So. Halsted St., Chicago, 111. 
Corner 31 st and So. Halsted Streets

yra taip \varbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystes, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo -Leveskio Mokykloje klesose ir 
per laiškus (corresjpondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

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

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klcsos .
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

l;Xl7 VV Madison M

Piano Lekcijos
Pradžiamoksliai — mano 

specialumas
Marie Jezek

3109 So. Halsted St.
Tel. Yards 1337

Mokykis
©praleisk liuoso laiko veltui, 

'irbk savo ateičiai liuosose valan
dose. Trumpam laike gali išmok- j 
i Aritmetikos ar Anglį) Kalbos yn
ajame name. Rašyk delei informa- 
ijos ŠIANDIEN.

LIETUVIU KORESPONDENCIJI- 
( Nfi MOKYKLA

5556 Windt«>r Avė., Chicago, III. i
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REIK$M
Jura — tautų turtingumo 

šaltinis
Keturi penktadaliai visos pasau
lio prekybos atliekami juros ke
liais.

Palyginę juros kelius su upių 
keliais, pamatysime, kad juros 
keliams negali būti jokios paša
lines konkurencijos, gal, tik iš
skiriant sparčiai augantį oro su
sisiekimą, kuris vis dėlto krovi
niams kol kas nėra pritaisytas. 
Tuo tarpu greta upių kelių, prie 
kurių priskaitomi kanalai, gali 
būti pravesti kiti sausumos ke
bai — geležinkeliai, plentai, ku
rie gali su vandens keliais rim
ta' konkuruoti. Tiesa, tarp dvie
jų vietų vienos ir tos pačios pa
kraščio teritorijos l)e jurų susi
siekimo laivas, yra kitų susisie
kimo .galimumų — upių, kanalų, ’
geležini-chų, plentų. Pav., tarp reivystės dėka; 
Europos ir Azijos ar Afrikos turi nepaprastos jtako 
kontinentų geležinkeliai gali vir
sti svarbiais susisiekimo fakto
riais greta jureivybės, nežiūrint 
aukštu geležinkeliu tarifu. Bet v ' C <

Jura turi milžiniškos reikš
mės žmonijos gyvenimui; jos 
svarbios įtakos matyti ypač tau
tų ekonominiuose santykiuose. 
Vandenynai ir jų dalys — juros 
švelnina klimatą ir yra augalų ir 
gyvulių gyvenimo šaltiniai. Ju
ros klimato šalyse, kur ore yra 
daug drėgnumo, nepastebina 
staigių oro atmainų, kaip kad 
kontinento klimato šalyse. Tat 
veikia teigiamai į augalus ir gy
vulius; pajūrio gyventojams čia 
susidaro ir gyvenimo patogesnes 
sąlygos. Bet. visas jurų svarbu
mas pasireiškia lik tada, kai 
žmones pradeda naudotis pačia 
jura.

Npo senų laikų jura yra lai
koma tautų turtingumo šaltiniu. 
Ji sudaro tam tikrą gamybos ša
ką, iš kurių svarbiausią vietą 
užima žuvininkystė, kuri Vaka
rų Europos kraštams savo lai
ku turėjo net pirmaujamos reik
šmės — ne tiek turtų kiekybe, 
kurių duodavo daugiausia žuvi
ninkystė, kiek skatinančia įtaka 
žmogaus budui. 17-uoju amžių 
pastebimas susidomėjimas žuvi
ninkyste tiek Olandijoj, tiek An
glijoj, kuris mus ir šiandien ste
bina. Anų laikų ekonomistai ma
tė žuvininkystėje, kurią versda
vosi’ Olandija, šios šalies tautos 
vyriausią pamatą ir židinį. Net 
anglai su pavydu žiūrėdavo, kaip 
olandai išplėšdavo savo Įmonę iki 
anglų pakraščiui). Ne nederlin
ga Olandų žemė, bet naši žuvi
ninkystė teikė ūkišką pamatą 
jų prekybai, pramonei, daugelio 
laivų išlaikymui, ir apskritai, vi
sai olandų' tautai.

“Anglijos žuvininkyste — tai 
ūkiškos buities ir vyriausias ga
lybės ir taipimo pamatas” ; “lai
vai jiems vaidina musų arklių 
rolę” — taip 17 amž. pasakė TI. 
Mun2). Tiesa, dabar Anglijoj žu
vininkystė nebevaidina tokios 
svarbios rolės, kaip pirma, bet 
vis dėlto neginčijamas faktas 
yra tas, kad ji šiaurės juroje la
bai išsiplėtė, prie ko intensyviai 
prisidėjo Norvegai ... Dabar 
šiaurės jura yra laikoma pasau
linės žuvininkystės centru, tuo 
tarpu kaip Baltijos juroj jos iš
sivystymas eina lėtai. Be neiš
semiamo šaltinio žuvų, kurių 
pi skaitoma arti 9000 rųšių, ju
ra duoda begalę Įvairių kitų gy
vūnų (riebalams), periu, karolių, 
kempnų, druskos ir musų pa
krantėje — gintaro.

Šimtai tūkstančių pajūrio gy
ventojų randa pakrantėj gyveni
mo ir klestėjimo šaltinį. Jie tu
ri čia visokių įmonių ir verčia
si įvairiais amatais. Kaip minė
ta, žuvininkystė užima pajūrio 1 
gamyboj ytin žymią vietą, bet 
greta jos jurų pakrantėse yra 
daugybė kitų žuvininkystei1 arti
mų įmonių, kaip tai: žuvų kon
servų, žuklavimo ir laivininky- ] 
stės įrankių bei gamyklų pabūk- < 
lų, gintaro apdirbimo įmonių, I 
stambios ir smulkios prekybos i 
įstaigų. * į I vandens seklumas kaitroj, ledas
Jura - tobuliausias vandens ~ *ai svariausios upių 

laivininkystės kliūtys, ko jūri
ninkystėj visai nėra. Reguliavi
mo ir išlaikymo darbai, kuriuos 
matome upėse ir kanaluose, at
viroj juroj atpuola. Pati gamta 
teikia jurų kelius nemokamam 
ir laisvam naudojimui. Tik jū
reivystėje galima pritaikinti lai
vams didesnę varomąją jėgą, 
taip ir didelį transporto talpu
mą. Todėl šis transportas atsi
eina daug pigiau, negu sausumos 
keliais arba net upių keliais. Lai
vais gabenami daugiausiai masi
niai kroviniai, kaip tai: “anglys, 
malkoB, Žibalas, javai, cukrus ir 
t. t. Jurų laivų greitumas nėra 
taip suvaržytas, kaip upių lai-

susisiekimo būdas
Ne mažesne jurų svarba reiš

kiasi tuo, kad tarnauja pasaulio 
susisiekimo priemonė. Juros van
dens keliai — tai natūralūs tarp
tautinio susisiekimo kelias net 
tarp tolimiausių šalių, į kurias 

t ie patys vandens keliai savai
me ragina vykti 3). Juros susi
siekimas — tai svarbiausias iš 
visų pasaulio susisiekimo būdų.

1) W. I.ombart. Dor moderne Ka
pitalizmus: 5 1, 1924 m. IT . t. 1065 
p. ' ’*

2> Th. Mun. Knorl^nda Treasury by 
I oueiKn Trado, XIX kap.

a> Pr. Dr.’ E. 8-at. Dle Verkohrs- 
mitte) it) Volks und Staatswirtsthaft. 
BerHn 1922 IT t. lt p.

vai, kurie privalo saugotis, kad 
nesuardytų pakrančių. Prie 'visa 
to prisideda, naudojimosi jūrė
mis visapusiškumas ir laisvos 
konkurencijos galimybė tarp ju- 
reiv.vst.es įmonių • rederijii, 
kurios gali nevaržomai išsivysty
ti.

Vandenynai ir juros neskiria 
tautų nuo viena kitos, bet jas 
jungia — tai senas nekieno ne
ginčijamas ir moksliškoj litera
tūroj įsivyravęs, dėsnys. Tautos 
gyvenančios kontinente kaimy
nystėj, bet atskirtos kalnais ar
ba balomis, esti daugiau nuo 
viena kitos atskirtos, negu toli- 
minusio?, užjūrių tautos. Visos 
tautos susisiekia su viena kita 
patobulintos ir pažengusios ju

toj i jūreivystė 
tautų

ekonomijos ir kultūros tarpi
mui.

Juros įtaka ekonominiam 
gyvenimui

Jūreivystės įtaka ekonomi
niam tautų išsivystymui pasirei- 
škia dvejopai: tiesioginiai ir ne
tiesioginiai. Jūreiviai susipažin
dami su kitų šalių gyventojais, 
sužino jų reikalavimus, jų pro
duktus ir jų gamybą bei pramo
nę; pamato svetimų tautų išra
dimus ir technikos patobulini
mus. Kiekvienai tautai atsiran
da galimybė eksportuoti savo 
gamybos perteklius ir importuo
ti svetimų prekių ir žaliavos, ku
rių savo šaly nėra. Todėl kiek
viena tauta gamina tat, kam yra 
patogesnes vietinės gamybos są
lygos. Tuo bud u atsiranda darbo 
pasiskirstymas tarp visų tautų, 
kyla šalies našumas ir didėja

*■ , , i

susisiekimui iš tos1 pačios-, terito
rijos į priešais esančias salas, 
ir užjūri — Ameriką ir Austra
liją — telieka vien tik jurų ke
liai. šiuo atveju ne tik masiniai 

Įkrovimai, bet ir keleiviai, paš
tas ir net smulkiausieji ir bran
giausieji daiktai randa jurinei- 
vystę kaipo vienintelę transpor
to priemonę. Tokiu budu jurų 
keliai vsidina svarbiausią rolę 
pasaulio susisiekime if pasaulio 
prekyboj. :

Jura yra tobuliausias vandens 
susisiekimo pagrindas. Ji reiš
kia visas vandens kelių geriau
sias puses, 'račiau kaipo vienin- j 
telį Trukumą, galima paminėti I 
didesnį jūreivystės pavojų, su- i 
rištą su didesniomis laivų, kro- .] 
vinių ir žmonių apdraudimo iš- apyvartos greitumas. Tauta da- 
laidomis. B<» to, keliami aikštėn rosi pasaulio ūkio ir pasaulio sn- 
laivų nepunktualumai, kurie ga- sisiekimo dalyviu. Greta šitos 
Ii padidėti, didėjant kelio atstu-(tiesios įtakos tautos gamybai ir 
mui. Iš tikrųjų jūreivystei grės- prekybai matome daug didesnės 
tantis pavojus, didesnis, negu ki-Į netiesios įtakos, kame jura yra 
tose susisiekimo šakose, priklau- dvasios kultūros akstinu. Jūrei- 
so greičiau praeičiai. Jurose vieš-Į vystė grūdina žmonių būdą ir 
pataujančios jėgos, — vėjai, au
dros ir jurų bangos dažnai per- 
riršija žmogaus sumanumą ir pa
jėgas. Bet pritaikius laivams ga
ro jėgą ir juos techniškai pato
bulinus nelaimingų juros atsiti
kimų skaičius žymiai sumažėjo. 
Tik burlaiviai dar žymiai pri
klauso gamtos jėgų, bet pasta
ruoju laiku išmokta išnaudoti 
net audras kelionei pagreitinti. 
Dabartiniai dideli jurų garlai
viai plaukioja labai punktualiai, 
taip kad jų atvykimas gali bū
ti apskaitytas su tikrumu iki va
landos, nežiūrint kelio tolumo. 
Vėjalaiviai to negali pasiekti, ir 
jodei jie labai yra atsilikę nuo 
garlaivių. Jų skaičius nuolat ma
žėja. Jau 1914 m. vėjalaiviai su
darė 7,95% viso pasaulinio lai
vyno, o 1923 m. sumažėjo ligi

Palyginę jūreivystę su upių 
aivininkyste, matome, kad mi

nėti jūreivystės trukumai išsily
gina tuo kad čia nepažymima 
to, kas yra randama upių' laivi
ninkystėj. Upių vingiavimai,

išvysto juos dvasiškai. Niekur 
žmogus taip nepriklauso savęs, 
savo jėgų ir gabumų, kaip juro
je. Kova su jurai sužadina ir iš
vysto žmogaus gabumą, tvirtu
mą ir drąsą, moko atydžiai ste
bėti, žodžiu, didina jėgas iij ga
bumus. Tokiu budu išsivysto 
tvirtas, pastovus, nepriklauso
mas būdas, kuris veikia ir žmo
gaus ekonominį gyvenimą. Ge
riausius žmonijos kultūrinio žy
dėjimo ir ekonominės galybės 
pavyzdžius rodo kaip tik pajū
rio tautos, finikiečiais prade
dant. Senovėj' viduržemio jurų 
tautos, ypač Graikai ir Romėnai 
duoda klasinės kultūros pavyz
džius. Viduramžiais Venecija, 
Genua, Hansos sąjunga išsivy
stė ekonominiai ir kultūriniai ju
rų dėka. O naujais laikais por
tugalai, olandai ir anglai pakai
tomis turėjo pirmenybę pasauli
nėj prekyboj. Be ekonominės ir 
kultūrinės jurų reikšmės jūrės 
turi didelės politinės reikšmės, 
nes stiprina pajum valstybes.

Juros atspindys istorijoje 
ir politikoje

Todėl tarp politinių valsty
bių bei tautų siekimų, didžiau
sios svarbos turi juros siekimo 
dėsnys. Neminėsiu čia kai ku
rių tautų imperialistinių sieki
mų ir konkurencijos dėl vieš
patavimo juroje, bet priminsiu 
tik lai, kad kiekviena tauta 
stengėsi, stengiasi ir stengsis 
gauti išėjimą į jurą, ypač tos 
valstybės ir tautos, kurių upy
nai duoda natūralų išėjimą. 
Upių žiotyse esti svarbiausieji 
natūralus uostai, kurie sudaro 
pereinamąjį punktą, tarp jurei- 
vystčs ii- upių laivin injcyst&i. 
Kiekvienai valstybei daugiau 

ar mažiau yra įprastas juros

' VI -V f. „v’ ’

siekimas, ką jos danginusiai 
pasiekia. Visos didesnės valsty
bės turi savo išėjimą į jurą; 
išimti sudaro Bufopoj tik Švei
carija, Austriją, Čekoslovakija 
ir Madjarija (Vengrija), bet 
ir jos riPTigiari gauti išėjimą į 
jurą sutarties keliu. I .ietiiva 
irgi savo eejihię į jurą, ntsiva 
davus Kiaipeąos kraštui, šešis 
am.'iiė; lioLivlų tauta buvo ai- 
stumta mi.o jai prikhiusančio 
dicLaėf įiejibė’ pajūrio da
lies. Vokiečių Ordeno pradėta 
ir.ipci ' palilika apsupti
lall į u os krantą, išsilaikė, 

kol vokiečių imperija žlugo. Iš 
šiaurė:’ laivių klulą apsupa ne-

ni'T?. iš ko maly- 
'• I, iii u Įdomeji

čia m | J.iiny, 
visomis juros

II '<1.1 VIIIV•< no 
i:n priklausau

I p| ir ii.’iid'ftis 
gč.i‘\ hčiiiis. lai

“od 
ke-

vyne paganai, prr Kuri ir ijc- 
luva liktų pasaulinės ūkio ir 
pasaulinės jurą susišiokimo 
1‘aklrrium.

Istorijos eigoje ir net dabar 
matome tautu bei valstybių, 
nepasitenkinančių tik vienu iš
ėjimu, bei besiveržiančių prie 
kito toj pačioj juroj, arba kiek 
leidžia geografinę padėtis, prie 
kitos juros. Charakteringu pa
vyzdžiu praeity ir dabarty yra 
Lenkija su savo tradicija 
morza do morza” tuo yra
liamas jų Juodosios juros šie 
k imas. Nepasitenkindama 
nu išėjimu į Baltijos jurą, ši 
valstybė veržiasi prie kito iš
ėjime per Nemuną 
Paminėtinas yrą 
apsupti visą jurą 
anapus jurų, Jai i p 
1f>(i0 motais siautė 
lą; antruoju *ntveju visos ko- 
lonialčs valstybės 4).

Juros siekimas ir veržimas į 
ją aiškindamas noru įgyli po
litinės galios juros pakrantėj, 
kuri yra laikoma perėjimo li
nija tarp juros ir kontinento, 
čia kyla klausimas, koksai yra 
geriausias pakraščio pavidalas? 
Be abejo, geriausia yra, kada 
krantas kuo daugiausiai vin
giuotas. Su įlankomis, duodan
čiomis galimumo įsteigti pato
gias prieplaukas ir uosius, ap
gintus nuo juros audrų. Grai
kijos pirminybč juroj buvo 
paremta dideliu pakraščio iš
karpymu. Bet krantų iškarpy
mas ir vingiavimasis nustoja 
vertės, kada įlankos ir pati ju
ra darosi ilgainiui arba nuolat 
užšalę; lai galima pasakyti apie 
Grenlandiją. Be to, daug nule
mia hinterlando ekonominė 
struktūra, t. y. ar hinterlan- 
das gamingas, arba jis pasau
lio ūkiui nieko neduoda. Pre
kybai esant mainu, laivai ven
gia gabenti krovinius tenai, iš 
kur jie turėtų grįsti tuščiomis. 
Svarbiausia pakraščio ūkio 
reikšmė išeina iš jo geografi
nės padųties, kuri skiriama į 
vandenyno ir vidujurio. Kol 
Atlantikos vandenynas nebuvo 
įtrauktas į pasaulio susisieki
mo sąrangą, Viduržemio, ypač 
Baltijos juros buvo vandeny
no laipsny. Tačiau Amerikos 
suradimas nustelbė šiedvi, ku- 

' rios tik per suvaržytą Zundą 
ir Hibraltarą susisiekdavo su 
pasaulio juromis. Baltijos ju
ros vartai pateko Danijos pri
klausomybei, kuri ilgainiui 
viešpatavo Zunde. Bet išsivys- 
čianti juros teisė laikui bė
gant vis daugiau internaciona
lizavo juros susisiekimą, ir vi
si jūreivystės varžymai Balti
jos juroj išnyko, palengvinant 
Pabaltos tautoms dalyvauti 
pasaulio prekybos ii’ susisieki
me. 7—18^5 metais iš- 
kpjfctasįs Vcijuęčių šdaurės-Bal- 
tijos jurų kanalas -.įžymiai su
artino Baltijos h>ra sėi vonde-

4) A, Pik, Folitipche Geografie 
Munchen 1923 p'. 102 ir tolesnieji.

v k

šeštadienis, Lapkritis-N^vertiber 29 d9? 1924

nyriu. Versalės sutartimi šis 
kanalas buvo internacionaJv 
ziiotas, galutinai panaikinda
mas visus keblumus, kliudan
čius Pabaltos valstybėms ne
varžomai susisiekti su pasau
liu.

Juta Ir Lietuvą 
s

Pritaikius minėtus tris pa- 
karščio lomiaiičus momentus 
Lietuvai, štai ką matome: Kas 
liečia konomčdę l^ntdriiando 
jtruklurą, tai neginčijama, kad 
/Lietuvos užsienių prekyba, 
tiek eksportas, nuo valstybės 
susikūrimo dienos nuolat au
ga. Užsimezgus tampresniems 
prckylios ryšiams sn užjūriais, 
žymi užsieniu prekybos dalis 

tl liekama, juros keliais. 
' c t* ra Iii ir nadel imi Lie
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MARGUMYNAI
Arkliai dirba be Kortavimo akademija 

žmogaus
Viena Ghicagos cemento ko Is

panija. turi arklių 
l.e žmogaus. Jie \ 
iš vieno* vielos • I i La. t 
li.’ii ’< ip išmokyti j- * vežėjo vi- 

ie eikia.

Danijoje pastaraisiais metais 
laibai tvirtai Įsigalėjo kodavi
mas ir tuo nuostabiau, užLa-

Penkių pėdų cigaras
• %

Vienoje rytinių valstijų paro
doje buvo išstatytas milžiniš
kas cigaras; Cigaras svėrė JO 
svarų. Jo padarymui suvartota 
tabako už #75. Bpis cigaro buvo 
penkios pėdus.

Tačiau karo melu kor- 
I t;vo lemt.* virsi i pa
dalyki. Kortuvimas

Juru gaisras
lo, budapia arčiau pci? pašau 
lio prekybos kelių, negu »jos 
šiaurės jūreiviai kaimynai 
Lai vija, E' ti.ia ir Suomi ja. Ši

galimumo vandens paviršius. Mokslininkaiaplinkybė duoda
Lietuvai tureli

Veneziielos pakrantėje ir prie 
Trinidado salos jūreiviai paste
bėjo nepaprastą reiškiu j: degė

musų laivyno, musų 
vaidnTiio Baltijos ju- 
liečia pakraščio pavi- 
galima pastebėti, kad 
pakraščio iškarpymas 

alatinka moderni-

tatai aiškina sekamai: iš vande
nyno du;.no išsiveržė minerali
nis aliejus ir dujos. Tos dujos 
lengvai užsidega. Užsidegusios 
dujos, žinoma, uždega ir aliejų, 
kuris plaukioja ant vandens pa
viešio. Tuo budu ir atrodo, kad 
vanduo dega. Tokie jurų gais
rai tęsiasi neilgiau keturių dic-. 
nų, t. y. tol, kol veržiasi , iš dug
no aliejus.

ir Klaipėdą.
ir siekimas

ir veržtis 
lai Švedija 
Baltijos ju-1

pirmenyDčH 
su tolimes

niu hinterlandu Busija, ku
rios; ekonominis atstatymas, 
labai išplėsiu jos prekybą pav. 
patogesnį musą pakraščio uo
stą — Klaipėdą. Todėl, be abe
jo, kils 
vėliavos 
r o j. Kas 
dr.lą, tai 
Lietuvos 
ganėtinai
niams reikalavimams, ypač jau 
turint natūralų, patogų neuž- 
šalomą uostą — Klaipėdą, ku
rį ir ekonomijos mokslo lite
ratūra yra pripažinusi geriau
siu, su išsivystymo galimu
mais. Nors musų juros kran- 

I lo juosia nėra didelė, palygi
nant su musų šiaurės kaimy
ną pa k rašeiaTs," Tiel jau sava i
me išėjimo į jurą tikslas yra 
pasiektas, tuomet, kada įgali
nama net mažulė pakraščio
juosta, kurios pakaktų juros 

. variams. Lietuvos pakraščio
vertė yra didesnė, negu papra
stai manoma, ypač dėl Nemu
no žiočių. F. Ralzel’is5) pri-Į 
pažįsta, kad 165-ų kilometrų 
pakraščio juostos nuo Bruslcr 

•OiTo ligi Nemerzalūs vertės 
negali atstoti nė dešimterio
pas vidaus teritorijos plotas. 
Pakraščio juostos politinė reik
šme. visai pareina nuo 
pajūrio tauta sugeba 
(i į jūrių gyvenimą, 
nas. Venecijos, Pizos’,

lo, kiek 
reaguo- 
Barcelo- 
(lenuos 

viešpatavimas juroj parėjo nuo
vieno vienintelio uosto.

Ne visuomet valstybės ju
ros siena daro jos gyventojus 
jūreiviais. Ūkiškos reikšmės ir 
puikiausios geografinės padė
ties šalis tarp dviejų vandeny
nų Jungt. Amerikos Valsty
bės tik po Didžiojo Karo te
pradėjo vaidinti žymesni vaid
menį pasaulio prekyboj ir pa
saulio susisiekime. Bet pas ju
ros kaimynystė pagimdo pri
sirišimą prie jos ir žadina jū
reivystės palinkimą. Lietuvių 
tautoj šis palinkimas jau yra 
gimęs ir reiškiasi pernai įsi
kūrusios Jurininkų Sąjungom 
kilniame obalsy: Steikime sa
vo laivyną”, nes anot garsaus 
vokiečių ekonomisto. L?r. Lis- 
to, kurio įtakoje išaugo šau
nus prieškarinis Vokiečių lai
vynas, “Tauta be laivinin
kystės — tai paukštis be spar
nų, žuvis be plaustų, briedis 
ant ramščių, ricierir.s su me
diniu kardu, belotas ir žmoni
jos vergas. Kas nėra juros da
lyviu, tas yra nutolęs nuo pa
saulio gerų dalykų, tas yra 
musų Viešpaties posimis”.

V. r*rs-ž»>is».ritns-

0) Fr, KaUcl. f’olitische Geogra- 
phie Munchen. 1903 p. 695.

FimperfIct

Turi eliaus pripildymui 
200 orlaiviu

Dar prieš kelis metus orlai
viai buvo paprastai vandenilio 
pripildomi. Bet tas gazas yra 
labai pavojingas: susimaišęs su 
oru ir mažiausios kibirkšties 
užtenka, kad jis eksploduotų. 
Pastaruoju laiku Amerikoj pru- hmsų

kgrie dim
a. cementą riavo sau priderama vielą šalia 

ark kitų specialių mokslą. Atrody
mų, kad noras kortuoti danams 
butų įgimtu dalyku, bet pari- 

j(,ąd ne. Prieš Di iiii ka
rą Danijoj kaip ir kitose šalyse 
i kortayimą visuomene žiurėjo 
suraukusi kaktą ir neigė kor
tuotojus 
tavim'.'.! 
niillariu 
1
kaip ir kiti neigiami dalykai 

'nedrąsi r žingsniais pradėjo 
j žygiuoti o; i • i.< | b.ii skur-
idnus Kog'><|laoVlS pricmifsčio. 
i'l'on kaž koks jurininkas, nele
pios darbo, atidarė kodavimo 
kursus, tikėdamasis iš šio labai 
abejingo amalo gauti lėšų duo
nai musų visą dienu. Bczulla- 
Ini (jąvė visai nelaukiu išdavų.

I Atsirado labai daug kursinių. 
Ir k a* kart jų skaičius didėjo 
ir didėjo, lygiai plėtėsi ir palys 
kursai. Vėliau ano jurininko 
pavyzdį pasekė ir kili. Tuo bū
du vipur atsirado kortavimo 
kursų. O dar vėliau radosi 
reikalo steigti kortavimo aka- 
dem-iję. Šiemet jau akademija 
negalėjo sutalpinti visų kandi- 

j datų. Del šios priežasties, dau- 
! guma jų iliko nepriimtais.

Danų laikraščiai labai daug 
vietos skiria kortavimui. Kur 
kas daugiau negu mes 
reikalams. Pavyz., <*' 
taktingas ir labai prasiplatinęs 
Danų laikraštis “Berlingske Ti- 
dende” kas savaite paveda kor
tavimo reikalams visą antrą 

tris karius didesnį, ne- 
‘L ir t u vos. pi i sla pi s”.

ūkio
didelis, į-

dėta vanoti elius (h dilini) vie
toje vandenilio. Eliaus yra ne
daug ir jis labai sunku gauti. 
Tačiau Dr. Ridiard B. Moore, 
valdžios chemikas, praneša, jog 
Amerika turinti pakankamai 
eliaus pripildymui 200 orlaivių. 
O kadangi paprastai elius varto
jama karo orlaiviams, tai ir jo 
šaltirr ,i yja slopiam i.

Kur daugiau varto
jama popierio

Praktiška patarlė
Korėjos gyventojai, matomai, 

yra praktiški žmonės. Jie turi 
tokią patarlę: “Jeigu nori turė
ti gerą apetitą, tai nežiūrėk 
virtuvėje dedasi.

PERKA MULUS

kas

Vokietija perka iš Amerikos 
didelėmis partijomis mulus 
mes dirbimui.

že-

RAUDONOJI JURA
Raudonosios juros spalva pa

eina nuo mažyčių gyvūnėlių, 
kurie toje juroje gyvena.

NAUJOS RŲŠIES MOKYKLA
Londone trys nusibankrutavę 

turtuoliai atidarė mokyklą, kur 
mokinama, kaip gražiai 
rengti.

MAINOSI LAIKAI

apsi-

Roger Bacon, kuris gyveno 
ir rašė prieš septynis šimtus 
metų, pranašavo, jog žmonės 
ateityje galėsią lėkti oru, plauk
ti tokiais laivais, kurie neturi, 
irklų, etc. Del tokio savo prana
šavimo jis buvo skaitomas ra
ganium, ir buvo į kalėjimą j- 
mestas.

Eina i karą, bet 
nekariauja

Arabų moterys kartu su vy
rais eina į karus. Vienok mū
šiuose jos nedąlyvąuja; pedaly- 
vauja taipgi ir piešimuose.- įšil
dyti moteris ir karo metu ten 
yra aštriai draudžiama.

daug dar kiti.i

niekis palyginus su 
popieris lošia

Popieris musų gyvenime lošia 
neįmanomai svarbią rolę. Ant jo 
spausdinama knygos ir laikraš
čiai, ir daroma 
dalykų.

Bet tai
tąja role, kokią 
Japonijoje.

Ten popieris pavaduoja ir me
dį,1 ir odą, ir net metalus (nau- 
ges); pavaduoja vilnas, linus ir 
daugelį kitų dalykų. Net japo
nų namų sienos padaryta iš, me
dinių rėmų, kurie aptraukiama 
plonu .popierių.

Ypač daug Japonijoje suvar
tojama nepermirkstamo popie
rio. Juo japonai dengia arbatą, 
kad apsaugojus ją nuo lietaus. 
Miestuose japonai dėvi popieri
nius apsiaustus, kurie kainuoja 
40 centų.

Arbatos plantacijose arbata 
laikoma iš popierio padarytuose 
maišuose.I

Bet įdomiausia yra tai, kad 
Japonijoje iš taip vadinamo odi
nio popierio daroma rakandams 
antvalkalai ir tabakui laikyti 
tuožės.

Tarp japonų yra gan prasi
platinę popieriniai lietsargiai, 
nosines, staltiesės ir lektamos.

Ant galo, Japonijoje popieris 

vartojama ir sekamam origina- 
liui tikslui. Japonų elgetos mėg
sta karštas vonias, kaip ir ki
ti japonai. Vonias jie padaro iš 
popierio. Tai atliekama sekamu 
bt|du. >

Iškasama gan gili duobė, ku
ri išklojama nepermirkstamu 
popiečiu. Pankui duobė prileid- 
ziipia vandens. Po to dietos 
męta į vandenį įkaitintus akme- 
iii s. 'Tuo l>u<lu •vajiduo i&JJcIoma. 
iki pageidaujamos teniperatv- 

ros, —'ir vonia gatava.

reiv.vst.es
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Maiimuni Knygų Išpardavimas Minimom Kainos
Naujos Knygos ii Lietuvos. Auksini proga knygų pirkėjams. Nuolaida 25% iki 35% Įi

Aušros Knygynas tik-ką aplaikė iš Lietuvos daug n 
dovėlių lietuvių kalbos mokslui, aritmetikų, žodynų> __ ....__ ,rT.. .
laukiamu svečiu Amerikos lietuviams. Nūdien, didelė spraga lietuvių visuomenėj bus užtverta. Butų geistina, 
kad visi tie kurie mano imti šitų knygų, užsisakytų tuoj, nes vėliau užsisakiusiems gal kartais netekti.
Nuo čia garsinamų knygų Aušros Knygynas duoda sekamą nuolaidą: 25% iki $5.00 ir 35% virš $5.00. Geriau pa
sakius : jei imsi knygų už $5.00 prisiųskite tiktai — $3.75, o jei imsite už $10.00 Aušros Knygynui prisiųskite tik
tai — $6.50. šita proga knygų pirkėjams tęsis tiktai iki Gruodžio-Dec. 31 dienai, pasiskubinkite su užsisakymu.

daug naujų ir reikalingų knygų Amerikos Lietuviams, kaip tai:! va- 
žodynų, teatralių veikalų, žemlapių ir 1 .1, šitos visos knygos buvo

nB ODVMA1
VADOVĖLIAI — ŽODYNAI

Nei viena lietuvių mokykla Amerikoje negali apseiti be šitų 
dovėlių lietuvių kalbos mokslui. Taipgi, čia aritmetikos ir žody
nai yra tinkamiausi, būtinai įsigykite.
Ant šitų visų knygų perkantiems nuleidžiam 25 centus nuo kiek
vieno dolerio — 25%, o perkantiems daugiau negu už $5.00 nu
leidžiam 35 centus nuo dolerio — 35%.
Murkęs Lietuvių Kalbos Vadovėlis. 1 d., pusi. 151 .................... 1.25
Murkos Lietuvių Kalbos Vadovėlis. 2 d., pusi. 291................ 1.75
Morkos Vaikų Darbymečiui. 1 d. Pirmąjam mok. sky. p. 180 1.5( 
Murkos Vaikų Darbymečiui. 2 d. Antram mok. sky. p. 320 1.75 
Murkos Vaiku Darbymečiui. 3 d. Trečiam ir ket, sky. p. 407 2.0( 
Klimo Skaitymai. Lietuvių Kalbos Pamokos. Pusi. 294 ....... 1.5(
Jablanskio Vargo Mokykla. 1 d. Kalbos Mok. Reik. p. 206 1.25 
Jablanskio Vargo Mokykla. 2 d. Kalbos Mok. Reik. p. 336 2.0( 
Rygiškių Jono Lietuvių Kalbos Gramatika. Pusi. 280............1.25
Damijonaičio Lietuvių Kalbos Gramatika. Pusi. 128................ .75
Damijonaičio ABC Pradžiamokslis. Pusi. 64 ............................. 35
Klimo Lietuvių Kalbos Sintaksė.. Pusi. 52 ....... t.... T..................35
Seinigo Mastomoji Paišyba. Plisi. 57 •.... .................................. 1*25
Mašioto Aritmetikos Uždavinynas. 1 ir 2, dalis, pusi. 198 .... 1.0( 
Mašioto Algebros Uždavinynas. 1 ir 2 dąlĮs, pusi. 164......
Busilo Aritmetika. L, 2, 3, 4, 5 dalis. Viso 5 dalįS, pusi. 514 
Smetono Aritmetikos Teorija. Pusi. 139 ..u..,..*!
Mašioto Plokštumos Trigonometrija. Pusi. 132 
Ilgūno Komercijos Aritmetika. Pusi. 311 u...,....
šikšnio Geometrija. Pusi. 127 ..............- -.....
Ambrazėjaus Lenkiškai-Lietuviškai-Rusiškas žodynas.

’ * Pusi.' 552, apdarytas........................ .. . ..... .....................
šėpėtięnės Vokiečių-Lietuvių-Rusų žodynas. Pusi. 303, apd 
Lalio Lenkų-Lietuvių Kalbos žodynas. Pusi. 331, apdarytas 4.__ 
VegelesfetraaųĮiuRusiškai-Lietuviškas žodynėlis. Pusi. 252 l.C? 
Jokanto-Durio Lbtyių Kalbos Vadovėlis. 1 ir 2 dalis ir

Lotynų Kalbos Sintakse. Pusi. 430, apdaryta...............4.5(
Lalio Pilnas Lietuvių-Anglų-Anghi Lietuvių žodynas.

Apdarytas, pusi. 1274 ...................................   10.00
Lalio Anglų-Lietuvių Kalbos žodynas. 11 d., apd., pusL835 6.5( 
Laukio Rankvedis Anglų Kalbos. Apdarytas, pusi. 310 
Laukio Lithuanian Self Instruction. Pusi. 173 ............
Anglų-Lietuvių ir Liet. Anglų Kišeninis žodynėlis. Ap., p. 151 1.25 
Būgos Lietuvių Kalbos žodynas. 1-mas sąsiuvinis nuo a 

iki anč, pusi. 80 ...... ....... ..............................
žEMLAPIAl IR ŽEMĖS GLOBAI

P. Matulionio Lietuvos žemlapis. žemlapis visai naujas, yra vi
si Lietuvos miestai ir miesteliai, bažnytkiemiai ir Rainiai, taip
gi kalnai, upės, ežerai, geležinkeliai, vieškeliai, plautai, pelkės, 
tikroji valstybės siena, Kurzono linija ir t. t. Spalvuoto žemla- 
pio kaina $2.00, o nespaivuoto tik $1.50.
A. Vireliuno žemės Globas. Globas su ilga koja ant kurios ap
sukamas aplink. Kaina $10.00, to palies globo, bet biskį įlenkto 
kaina tiktai $6.00.
Ant visų šitų žemlapių ir globų nuleidžiam 25 centus nuo dole
rio — 251 - 
nuo dolerio

va-

Stankevičiaus Bitės. Kaip Bites užlaikyti ir t.t., pusi. 68...... 75
Stankevičiaus Zoologija. Paveiksluota, pusi. 219 ............... 1.75
Biržiškos Dainų Literatūros Vadovėlis. Pusi. 101..................... 75
Kultūra. Mėnesinis žurnalas. Vienas numeris......................... 50
Stonio Ašarėlės. Eilėraščiai. Pusi. 118.................................. 1.00
Merkio-Krikščiuno Lietuvos Įstatymai. Apd., pusi. 1031 .... 4.00 
Vilniaus Albumas .................................................................... 8.00 
Stankevičiaus Batanika. Bendroji dalis. Pusi. 100..................75
Įvairus Raštai: Basanavičiaus, Baranausko, Būgos, Birži-.

škos, Griniaus, Ivinsko ir kitų. “Lietuvių Tautos“
Leidinys. Apdaryti į vieną knygą ..............  5.00

BELETRISTIKA-APYSAKOS
yra apysakos, vaizdeliai, legandos geriausių lietuvių ir kitų

t-

r-r* 
...j

3.00
Į.00

2.50 
.90

3.00
4.50
1.00

50

3.00
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5%, o perkantiems daugiau $5.00 nuleidžiam 35 centus 
35%.

2.00
3.50
1.50
1.50
1.50

Yyi‘as pąsišamtH automobilių 
ir su savo drauge išvažiavo pasi
važinėti. Staiga automobilius su
stojo.

■—ritame dalykas? — lilftusė 
vyras.

—Man pasigirdo, kad panelė 
sakė sustoti, ■— tarė vežėjas.

—O, atsakė panelė, — aš ne į 
j lis kalbėjau.

KOLEKTORIUS

pen-—Aš atėjau iškolektuoti 
kis dolerius, kuriuos tu pasisko-

linai prieš dvejus metus.
—Pirmadienį aš gaunu algą. 

Ar tu negalėtum tada užeiti?
—Ne, bet aš užeisiu ketvirta-

—Gerai. Užeik Kiekvieną
ketvirtadienį.

OOROTHY STYLt SHOP
3401 So. Halsted St.

PRANEŠIMAS
NEDARO SKIRTUMĄ j

•—Ąš girdėjau, kad tu vędei 
dvynukę. Kaip tu atskiri ją nuo 
jos sdsers?

/—p, žinai, jos labai puikios 
merginos, tad aš nebandau jas 
atskiri * ' \ '

A

Visiems musų kostumeriams ir 
daru-gams. Mes turime pilną pa
sirinkimą šiam sezonui: kautų, 
sveterių, dresių. Geriausio mate- 
riolo ir vėliausių stylių. Taipgi 
vaikų kautai ir dreses. Musų par
davinėtojas: Marie Jocius ir Fran- 
ces Burba ,maloniai parodys jums 
musų atidarymą rudeninio išpar
davimo tavomis.

Dorothy Style Shop
3401 So. Halsted St.

ČUl 
tautų autorių. Knygos visai naujos ir tik-ką aplaikytos iš Lie
tuvos. Ant šitų visu knygų duodam nuolaidą irgi 25 centus nuo 
dolerio — 25%, o perkantiems už daugiau negu $5.00, nuleidžiam 
35 centus nuo dolerio — 35%. 
Sinkevičiaus šventas Petras Ryme. Apdaryta, pusi. 230 .... 1.50 
Savicko šventadienio Sonetai. Pusi. 244 .............................. 1.00
Beecher-Stove Dėdės Tarno Trobele. 1 ir 2-ra dalis, pusi. 481 2.00 
Twaino Princas ir Elgeta. Pusi. 195 .....................................  1.50
Slovackio Anhellis. Paveiksluota, pusi. 51.................................90
Mašioto Senio Pasakos. Paveiksluota, pusi. 125 ......................75
Evaldo Gamtos Pasakos. Paveiksluota, pusi. 126 ............
Andersono Pasakos. Pusi. 409 ................  x.„.
Sokolnikovo G run valdas. Pusi. 311 ................................J.....
Lazdynų Pelėdos Raštai. 4 tomai, apd. į vieną, pusi. 950 
Walterio Scotto Ivanhove. Pusi. 450, apdaryta ..............
Vaižganto Raštai. Apdaryta, pusi. 1142 .........................
Turo Pampejos Galas. Apdaryta, pusi. 200 ....................
Reido Karo Takas. Apdaryta, pusi. 219 —........
Reido Skalpų Medžiotojai. Ąpdaryta, pusi.’ 219 ....

3.00
2.50
4.50
2.50
7.00

ThiAlKO veikalai

čia yra naujausi, geriausi teatro veikalai. Mes juos ką-tik ap
laižėme iš Lietuvos. Iš jų tiktai keletas seniau išleistų, o kiti 
visi tik-ką apleidę spaudą. Aušros Knygyne mes jų turime po 
keleto šimtų — patartina įvairių provencijų teatro mylėtojams 
pasiskubinti su užsisakymu šitų veikalų, pavėlavę negausite. 
Imant šitų veikalų nemažiau dolerio nuleidžiam 25 centus nuo 
dolerio — 25%, o imantiems sykiu daugiau $5.00 nuleidžiam 
35 centus nuo dolerio — 35%.
Ibseno Šmėklos. 3 veiksmų drama, pusi. 139.........  75
Hauptmano Susitaikymo šventė. 3 veik, drama, pusi. 124...... 75
Hamsuno Vakarų Aušra. 3 veik, drama, pusi. 136............
Hamsuno Ties Karalijos Anga. 4 veik, drama, pusi. 203 - 
Čechovo Trys Seserys. 4 veiksmų drama, pusi. 139........
Hamsuno Gyvenimo žaislas. 4 veik, drama, pusi. 139....
Komedijelės Mėgėjų Teatrui. (7 komedijos), pusi. 184 
Brandono Karolio Teta. 3 veik, komedija, pusi. 95............
Gaigalo Laisvės Kovotojai. 4 veik, drama, pusi. 45........
Ostrovskio Komedijos. Pusi. 160.......................................
Čiurlionienės Komedijos. Pusi. 155....................................
Lordo Dunsanio Kalnų Dievai. Pusi. 110 .......... ..............
Keturakio Amerika Pirtyje. 3 veik, komedija, pusi. 75 .. 
Žemkalnio Monologai. Pusi. 16............................................
Maksvyčio Byla Del Linų Markos. 2 veik, komed. pusi. 34......40
Vienas iš Mus Turi Apsivesti. 1 veik, komed. pusi. 24.........
Ibseno Nora. 3 veiksmų drama, pusi. 142............................
Glaso-Kleino Potašas Perlamutras. 3 veik, komed., pusi. 83 
Samanio Ponas Daugnoris. 4 veik, komed. pusi. 44.............
Čechovo Vyšnių Sodas. 5 veik, komedija, pusi. 67................
Hauptmano Vebrinos. 4 veik, vagių komed., pusi. 99 .........
Dvi jų Moterių Parduotoja Laimė. 4 veik, drama, pusi. 48 
Aguonaičio Izraelio Vaikai. 4 veik, drama, pusi. 56.............
Viadimirovo šėtono Karalystė. 2 veik, tragedija, pusi. 63 ... 
Mačiulio Erškėčių Taku. 5 veik, drama, pusi. 198...............
Fieldmano Gyvenimas. 4 veik, drama, pusi. 147...................
Stiazdo Sugrįžo. 4 veik, drama, pusi. 107 ...................
Flereso-Caillaveto Buridano Asilas. 3 veik, komed. pusi. 104 .65 
Ibseno Visuomenės šulai. 4 veik, drama, pusi. 173..................75
švecerio Teodolinda. 1 veik, komedija, pusi. 25.........................30
Vargo vaikio Kova Su Girtoklybe. 3 veik, drama, pusi. 167 1.00 
Puidos Gairės. 3 veik, drama, pusi, 110....................................1.00
Putino Valdovo Sūnus. Lyrinė drama 6 vaizdų ir kiti raš

tai, apd., pusi. 480 .... ..............................
Jakavičiaus Flirtas, žaislas su 60 kortų ............
Krėvės Šarūnas. Drama, poema, pusi. 287 ........
Giedriaus šis-tas Vaikų Teatrui. Pusi. 70 ..........

AMERIKOS LAIDOS KNYGOS
Čia yra parinktos geros Amerikos laidos knygos, jų neturin
tiems verta įsigyti arba pasiųsti savo draugams bei giminėms 
į Lietuvą Kalėdų Dovanų. Ant šitų visų knygų nuleidžiam 25 cen
tus nuo dolerio, o perkantiems daugiau $5.00 tiems nuleidžiam 
35 centus nuo kiekvieno dolerio.
Laukio žinynas. Pusi. 392, apdarytas ........ ..............
Pilnas Orakulas. Pusi. 414, apdaryta ........... ........... .
Šerno Geografija. Paveiksluota, apdaryta, pusi. 469 . 
Dv. Šliupo Lietuvių Protėviai. Apdaryta, pusi. 283 
Šerno Ethnologija. Paveiksluota, apdaryta, pus). 667

CUNARD
Lietuviai važiuojanti Lietuvon 

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

Į LIETUVĄ

trumpiausiu laiku, kas Seredą, tre
jais ekspreso laivais 
BERENGARIA AQUITANIA

MAURETANIA
(per Cherbourgą ar Southamptoną)

Iš Lietuvos j Ameriką
JEI manote parsitraukti giminės 

i iš Lietuvos, vietas užsakykit (lai 
ė bar. Musų ofisas Lietuvoje suteiks 
|jiemš pagalbą ir rodą. Visi trečias 
tklešds keleiviai turi atskirus kam- 
ibarfus, kuogeriausias švarumas,Ir 
maistas. Smulk- 
menų klauskis vie | 
tos agento arba

CVNA'Rp ŲNĖ
140 N; Deafboni St., Cnięago, III.

ISTAKSA VOJU VISU, PARDUOSIU IS AKCIJOM
Jewelry, Diamonds, 

Watches and 
Silverware

Auction Sale
Ateikite apžiūrėti dieną, 

o vakarais galite duot 
pasulymus.

Pradžia nuo 7 vak. iki 10 v. v. 
Išpardavimas tęsis kas dieną 

iki bus išparduotas visas stakas, 
dėl apmokėjimo skolų.

Pirkite už savo kainą (Price).

Peter A.Miller Jewelry Store
2256 West 22nd Street - »1.50

1.50

PATYRĘ LIETUVIU SIUVĖJAI
« V"7

> T*
Overkoli|Ri iR siutus padarom kaip 

tik .norit. Turim didelį pasirinkimą 
vėliausių madų rudeninių ir žie
minių materijų. Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagiausias. 
Kreipkitės pas mus, o busite užga
nėdinti.

G. SKOBY ir J. AUGUST
2150 So. Hoyne Avė., Chicago. 

Tel. Canal 7031

... .75 

... .75 

... .75 

... .75 

. 1.25 
.....65 
... .50 
... .90 
... .90 
... .75 
... .40 
... .30

. .40
. .75

.60
. .40
. .60
. .60

.40
. .50
.50

1.25

AR MANOTE 
VAŽIUOT , 

NAMUOSNA
ANT KALĖDŲ

SPECIALĘ DIDELĘ

KALEOĮĮ 
EKSKURSIJA

Rengia musų Linija 
po užveizdą savo 

locno atstovo

Laivu “ESTONIA
3 Gruodžio 1924

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

keliolikos valandų
I KLAIPĖDĄ ATVYKSIT 

Parankiausia Linija į Klaipėdą
Visu Keliu Vandeniu

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

Baltic America Line
120 N. La Salk St., Chkugo, III.
9 Broadway New York, N. Y.

Širdingai
Kviečiame Jumis

Įstoti į musų 1925 Kalėdinį Tau
pymo Kliubą. Jus džiaugsitės 
taupydami, kad ir po mažą sumą 
pinigų dėl specialio tikslo, dėl iš
leidimo pinigų ateinančių metų 
šventėms.

1.00

40

3.00
1.50

SVARBUS PRANEŠIMAS
INTERNATIONAL

MUSIC STORE
63rd St. ir Kedzie Avė., Chicago, 111. 

Tel. Republic 0614

ĮVAIRIOS KNYGOS
Gamtos Mokslai, Geografija, Literatūra ir kitos geros knygos 

Čia knygos naujos ir visos naujai gautos iš Lietuvos, knygos ga
na žingeidžios iki šiam laikui Amerikos Lietuviai neturėjo pro
gos kur jų gauti. Nūnai, patartina visiems šitą sąrašą peržiūrė
ti ir radę sau tinkamų knygų įsigyti. Ant šitų visų knygų nuleid
žiam 25 centus nuo dolerio — 25 o perkantiems daugiau negu 
už $5.00 nuleidžiam 35 centus nuo dolerio — 35%.
Rubakino Iš Tamsios Praeities Į šviesią Ateitį. Su 300 paveik

slų. Lietuvoje draudžiama skaityti. Pusi. 220 ...............
šatenių Fizika. Visos 3 dalys, pusi. 472 ..................................
Šalčiuvienės Afrika. Su paveikslais, pusi. 186 ......................
Striupo žmogus žmogui. Pusi. 177..........................................
Dineikų Moters Kūno Kultūra. Su paveikslais, pusi. 119
Dr. Etingerio Lietuvos Pramonė. Su paveikslais, pusi. 247 $3.50 
Jakšto Naujoji Literatūra. 1 ir 2 tomas, pusi. 1168........... 6.50
Benedictseno Lithuania. A study of the past and present

of the Lithuanian People. Su daug paveiks., pusi. 247 5.00 
Miulerio Įžymiausių žmonių Jaunystė. Paveiks, pusi. 168 .... 1.50 
Touhy’o špionažo Paslaptys. Pusi. 159 .......... ........ ............. .
Zarankos Mano Atsiminimai iš Liętuvos karų. Pusi. 173 .... 
Klimo Musų Kovos Del Vilniaus. Pusi. 103..........................
Ruokio Organinė Chemija. Su paveikslais. Pusi. 384 ........
Janušonio Pažinkite Mus. Augalų Chrestomatija, p. 270, apd 
Stankevičiaus Augalų Fiziologija. Pusi. 134, apd.............
Binkio*šimonio žmonių Poezijos Antologija. Dainų rinki 

. ; nys/paveikM pusi. 196 ....
čelpanovo Psichologijos Vadovėlis. Pusi. 242, apd.............
Kalevalą Suomių. Tautos Epas. Pusi. 424, apd.............
SileČio Vokiečių Okupacija Lietuvoje. Su paveiks, pusi. 190 54)0 
Prof. Heinemano Vo'kiė^ių Literatūros Kūryba. Apd., p. 550 3.50 
Klaipėdiškio Mažosios Lietuvos Politikos Veidrodis. P. 190 1.50 
Zakše^skįa Naujųjų Amžių Istorija. Dvi dalis, pusi. 330 1.50
Avižiąus faktas Pažinti Augalams. Paveiks, p. 250, apd 1 ' 
Varno Ant politikos Laktų. Karikatūros. Pusi. 31 .. ......
Dr. Fersterio Ja'*U>M°men^s Auklėjimas, Pusi. 543 -------
Lietuvos KariuomaSs^ pilvelių .... r

Pmigils malonėkite si^<ti “ihtoey orderiais”, “čekiais” arba “cash”, bet registruotame laiške. Jei dar neturite 
muzikalių dainų katalogą,prisiusime. Laiškus su pinigais siųskite tiktai šituo adresu:

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted St., Chicago, 111

1.25

1.00
3.50
2.00
1.50

. 3.30
, 2.00
, 3.50

2.50
3.00
3.00

4.00 
5.00 
4.00 
2.00 

..... 4.00
Prof. Vipperio Trumpa Senovės Istorija. Paveik., apd., p. 305 2.5Q 
Dr. Bacevičiaus. Istorija Abelna. Pavęik., apd.., pusi. 498 .... 2.75 
Dr. Karaliaus Lyties Mokslus. Paveik., apd., pusi. 400 ........ 7.00 
Dr. Pietario Iš Mano Atsiminimų. Apdaryta, pusi. 801 ........ 2.00
Dr. Loeb Kultuvą ir Spauda. Pusi. 153 ............   .60
Istorija Amerikos. Jlpdaryta, pusi. 364 ..... ........... :.... ...........  2.25
Istorija Chicagos Lietuvių. Apdaryta, pusi. 580 .....—3.00
Basanavičiaus Įvairios Pasakos. 700 pasakų,, p. 1,300, apd. 9.00 
OIszewskio Sapninykas. Apdarytas, pusi. 205 ......................... 1.50 
Šerno Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai. Apd.,.pusi. 370,2.50

’raneša visįeiųs lietuviams, kad 
;urimc\ didelį pąsirihkimą muzl- 
kališkų instrumentų; kaip tai:

tinote, kad Coiuinbjjos Grafo- 
nvlos ir rekordai .yru geriausi 
visam pasaulyje. Užlaikome vi
sokius volelius dėl pianų. Siun
čiame į visas dalis . Suvienytų 
Valstijų. Katalogus siunčiame 
ant pareikalavimo. Taisome ir 
dirbame visokius?mpailft|lius. in
strumentus. Parduodame ant 
lengvų išmokė j imu.

liiteniatioiial Musu: Šiom
1722 West 47th St 

CHICAGO, ILL.
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Juodoji Mirtis
Rašo Dr. Margelis

— —

Visai nesenai “juodoji mirtis” Statistika įrodo, kad bėgyje’ Bus neprošalj, man regis, su- 
pasirodė Los Angeles, Califor- pastarųjų 24 metų Jungtinėse traukoje padavus šitos ligos pla- 
nia. O kad ji labai sujudino vi- Valstijose apsirgo šita liga apie tinimosi kelius. (1) Pirmiausiai 
są kraštų, na, ir nemažai baimės 500 žmonių. Mirčių butą ne- apsikrečia žiurkės. (2) žiurkių 
visiems įvarė, tai, sakau, vertė- perdaugiausiai. Vadinasi, šita- blusos labai mėgsta kraujų, ku
tų ir plačiau apie ją parašyti; me krašte “juodajai mirčiai” riame randas bacilų pestis. (3)
taip sakant atsakyti į kelis klau- prasti pyragai. | žiurkių blusos labai puola žino
simus: Kokia jos istorija? Kas Negalima iškęsti čia neįdėjus gų, o įkąsdamos jį, sykiu įlei-
ji per viena? Kaip nuo jos išsi- vieno labai įdomaus “juodosios džia į jo kraujų ir pestis bacilų,
saugoti? Kaip gydytis?

žodis kitas iš jos istorijos
Visu savo baisumu “juodoji 

mirtis” pasirodė pačiam viduryj 
keturiolikto šimtmečio. Ji pasi
rodė Europoj. Tai buvo baisus 
visai Europai metai — metai 
1348-49! į kelis mėnesius “juo
doji mirtis

mirties” pasirodymo tarp Tig- (4 Tarp pačių žiurkių ligos pe- 
rio ir Eufrato. Čia jaunas vyru- rus išnešioja žiurkių blusos. (5) 
kas apsirgo ir į trumpą laiką mi-1 Pernešimas ligos perų iš žiur- 
rė gruodžio 25, 1923. Jo moti- kės į žmogų išimtinai yra at- 
na, kuri jį ligoje prižiūrėjo, ap- liekamas žiurkių blusų. Tiesiogi- 
sirgo ir mirė. Jaunesnis sūnūs nis vieno žmogaus nuo kito ap- 
tuoj apsirgo ir mirė* Sausio še- sikrėtimas retai kada pasitaiko, 
štą treČiasai sūnūs mirė, o sau- (6) šita epidemija visados pir- 

doji mirtis” paklojo vieną ket- šio aštuntą ir tėvas mirė* Į ke- miausiai prasideda žiurkėse arba 
virtą dalį visų Europos gyven- les dienas ir kiti penki šitos šei-(ir kituose gyvūnuose, 
tojų. * 11

Ar šita baisi mirtis pirmiau 
savo darbą varė, ar ne, sunku 
tikrai pasakyti. Mat, net ir grai
kų klasikai rašytojai, kurie ištik 
rųjų netingėjo daug rašyti, nė 
žodžio apie šitą mirtį nėra paša- 
kę.

Antrame ir šeštame šimtme
čiuose po Kristui gana baisių 
epidemijų butą, bet šiokie tokie

kaip tai;
Prasidė-mos nariai mirė. keturi Ii- ,voverėse Californijoj. 

klišieji šeimos nariai išbėgo į jus epidemijai šituose gyvunuo- 
Du jų mirė sausio se, apie į dvi savaites pasirodo 

ji ir žmonėse. (7) Nesanitarinis
Bagdadą. 
18 ir 26.

Kai kuriose vietose atrodo, žmonių užsilaikymas , tik tiek 
kad šita baisioji mirtis lyg ir prisideda prie šitos ligos išpla- 
silpnėtų. štai va statistikos išginimo, kad va žiurkės daug ge- 
Harbino rodo, kad 1910 liga 
siautė tarp 80,000 žmonių, kurių 
mirė 9,000, tačiaus 1921 ta pati 
liga siautė jau tarp 300,000 žmo- 

aprųšymai, kokius mes apie jas nių, o mirė tiktai 3,125. 
šiandie turime, lyg ir neatatin- 
ka “juodajai mirčiai.”

riau mėgsta prie apsileidusių 
žmonių apsigyventi.

šitos žiurkių blusos, kurias

plėgos rųšis plėga. šita plėgos rųšis yra visų 
staigiausią ir smarkiausia: ji 
taip greitai žmogų užmuša, kad 
limfinių liaukų symptomai visai 
neturi kada pasirodyti. Vos tik 
viena diena tespėja prabėgti — 
žmogaus gyvasties, žiūrėk, ir

sakant, tai vienos 
arba atmainas.

.1. Limfinių liaukų plėga.
Kai dėl apsikrėtimo, tai limfi

nių lihukų plėga gali žmogus 
apsikrėsti tiktai sergančių šita
iga žiurkių blusai jį įkandus. O jau nebėra... Kraujo plėgai už- 
ciesioginiai žmogus nuo žmogaus tenka tik šypterėti, ir jau kova 
anaiptol apsikrėsti negali, čia 
būtinai reikia tarpininkės blu
sos.

Nuo apsikrėtimo iki ligos sy- 
mptomų pasirodymo paprastai 
ima dvi dienas, bet pasitaiko ir 
taip, kad praeina ir penkios die
nos, o kartais ir dešimt dienų.

Symptomai pasirodo staigiai.

su žmogaus gyvastimi laimėta!
3. Plaučių plėga

žmogus gali lifminių liaukų 
plėga sirgti ir sykiu plaučių į- 
degimą gauti: plaučių plėga. 
Atsitinka taip gana dažnai. Bet 
tikroji — savarankė — plaučių 
plega pradeda savo darbą be

Šaltis krečia, galvą ir nugarą 1 kjtij pagalbos. Ir ji, kad ir vienų 
gelia, neramumas, greitas pul- j viena būdama, labai lengvai ir 
sas ir kvėpavimas, aukšta tem- greitai su žmogaus gyvastimi 

Bet visų ryškiausiu, apsidirba.

Labai galimas daiktas, kad 
daktarų, valdžios ir pačių papra-

Bene tai tų laikų žmonės bu- sčiausių piliečių atsarga “juoda
vo tokie laimingi, kad va “v 
doji mirtis” ant jų susimilėjo, 
na, ir jų iš šio svieto nevarė.

Po tos didelės rugpiutės, ko
kią “juodoji mirtis” turėjo vi
duryje keturiolikto šimtmečio, ji 
tarytum kažinkur dingo, ir be
veik visai nepasirodė net iki 
1665 metų. Už tai 1665 metuo
se ji, lyg ir kokia aršiausia aud
ra, visą Londoną nušlavė. Sep
tynios dešimtys tūkstančių (70,- 
000) žmonių žuvo. Londono ko
mercija ir industrija beveik vi
sai sustojo, nes gyventojai iš
lakstė į laukus ir kaimus toli to
li už miesto.

Paskui “juodoji mirtis” ir vėl 
kažinkur dingo, Tik 1878-79 
metuose ji savo nasrus parodė. 
Dabar ji puolė pietinės Rusijos 
kaimą, Vetlianką — ant dešinio
jo Volgos kranto.

šį sykį atsirado išmintingas 
žmogus, kuris ėmė 
gana gražiai apraše.

juo- jai mirčiai” plėtotis nebeleidžia 
daugiau.

Kas “juodąją mirtį” padaro?
“Juodoji mirtis” ištinka žmo

nes ne be tam tikros priežasties. 
Priežastimi yra bacilus pešti. 
Tai mikroskopinis gyvūnėlis, 
kurs atrodo lyg viduryje butų 
tuščias, bfohį išsipūtęs, o galuo
se lyg ir juodesnis, tirštesnis. 
Bet ištikrųjų tai jis taip atrodo 
tik todėl kad jo galai geriau da
žus priima.

Gyvybei bacilus pestis yra la
bai pavojingas. Įleidus pestis 
bacilų žiurkei į kraują ar limfą, 
kraujas smarkiai užsinuodija, 
žiurkę apima konvulsijos, ir ji 
nudvesia į 40 ar 60 valandų.

Išėmus uodus ir karvelius, tai 
bacilus pestis limpa prie visų 

'naminių gyvulių. Užvis labiau
siai bacilus pestis puola žiurkes, 
žiurkė tai jo mybarniausia auka. 
Bene tik todėl gana daug* palte- 
riologų ir sako, kad “w 
mirtis” yra pamatuose žiurkių 
mirtis, o žmogui tai tik pripuo
lama mirtis.

------- —----- CS 
pestis bacilų, žinoma, tokia ap
sauga yra labai reikalinga tokio
se vietose, kur . kartas 'nuo kar
to pasirodo plėgps epidemija. O 
kaip jau pradeda liga siausti, tai 
prie šitų visų apsaugos būdų, 
kokius Čia pažymėjome, reikia ir 
šitas Idadėti: kuogneičiausiai į- 
čiepyti žmones Haffkino seru
mu.

Kaip reikia plėga apsirgusius 
gydyti?

Kur kas yra laimingesnis tas, 
kuris šitos plėgos saugojasi, o ne 
tas, kuris mano, kad apsirgęs 
ims ir išsigydys. Gydymui šita 
liga labai sunkiai pasiduoda.

Limfinių liaukų plėgos gydy
mas yra daugiausiai lokalinis. 
Tai gydymas ligos apimtų liau
kų. Išsykio šaltų, paskui prievil- 
gių ant liga apimtų - vietų dėti 
yra gan gera. Liaukas praplauti, 
kad pūliai išeitų, irgi labai gera 
ligoniui. O apie dvichlioridb gyv
sidabrio j ligos apimtas liaukas 
įleidimą, tai vieni daktarai sako, 
yra gera, o kiti -- labai pavojin
gą ligonio sveikatai.'

iiu

Ir nesmagu pasakyti, kad speci- 
jfinio plėgos ligonių gydymo mo- 
Į kslinis pasaulis pakol kas neturi. 
Tiesa, Lustig’o 
Roux’o serumai 
naudojami, bet ir 
giausiai gero ligoniui nepadary
si. Vis dėlto sakoma, kad šitais 
serumais gydant, galima apie 
20 nuoš. ar 25 nuoš. mirčių skai
čių sumažinti. Tai gana padrąsi
nantis žingsnis prie specifinio 
plėgos gydymo. Serumo terapija 
turėtų būti ir toliau tobulinama.

Kaip dabar matome, tai tokių 
specifinių gyduolių, kai p yra 
nekurtoms kitoms apsikrečia- 
rnoms ligoms (syfiliui, difteri- 
jai, maliarijai, etc.), kurias tik
rai išgydyti galima, — plėgos 
gydymui pakol kas medicinos 
mokslas neturi. Ką medicinos 
mokslas šioje srity padarys, tai 
ateitis parodys.
' 't' • 1Vis dėlto nereikia nusiminti, 
jeigu medicinos mokslas nespėjo 
specifinių gyduolių plėgos gydy
mui išrasti. Užtenka, kad medi
cinos mokslas spėjo labai gerus

ir Yersin- 
šiam tikslui 
jais perdau-

peratura.
dartės ir objektyviu, symptomu 
yra nemenkas sutinimas limfi- 

|nių liaukų, dažniausiai kirkšny- apsikrėtusios žiurkės kraujo į 
se, biskj rečiau pažastėse, o vai- Į žmogaus kraują žiurkių blusos, 
kams, tai ir kakle. . Limfinės (Tik taip, o ne kitaip yra su lim- 
liaukos paprastai į vieną dieną finių liaukų ir kraujo plėgomis. 
arba kartais ir į dvi nuo ligos Tačiaus visai kitaip yra su plau- 
prasidėjimo sutinsta net lig čių plėga. čia ir be žiurkių ir 
kiaušinio didumo. Jas dasilytė- be jų blusų apsikrėsti galima, 
jus — baisiai skauda.

Pasidaro, taip sakant, ir pao- čių plėga sergančiu, ir kaip be- 
dinis kraujaphidis. Tai va ima ir (matai ja apsikrėsti. Tai yra bai- 
daugiau nei paprastai kraujo į siai limpanti liga. Ja sergančio 
nekurtas paviršiaus vietas su-, sei^S y>ra labai pavojingos, nes 

ma, atrodo tamsiai melsvomis ir kvapas yra pavojingas, nes ir

Jau nesykį buvo sakyta, kad 
plėgos mikrobus perneša iš jais

Užtenka tik sūsidurimo su plau-

1 . ; v. i- . i_.. litukui lao paviidiciuo vitlab
nekartu, teko čia suminėti, yra piaukja. Tokios vietos, supranta- jos yra pilnos pesŲs bacilų. Net
ne esame kapie lygios Jų ir ma> atrodo tamsiai lucIavulmB 1.. -^ —
vaidai kitokesni. štai, tos, ku- arba jr stačiai juodomis. žmo-'jame gali kupinai būti šitų baci-
rios paprastai mėgsta siltūs, įra- gaus oda asidal.o j tai h. sla. iy.
CT11 C! vnd i o oi nnrriei I

ne-visame karpe lygios. Jų ir ^1 • . M •* I • -

štus, vadinasi Pulex cheopis, < 
tos, kurios geriau mėgsta šaltus 
kraštus, vadinasi Ceratophyllus 
fasciatus. šitos pastarosios kan
da žmogų daug smarkiau už pir
mesnes.

Kaip tik tuo momentu, kada 
šitos blusos žmogų kanda, jos, 
turėdamos savo pilve apkrė
sto kraujo, ima ir tų ap* 
krėstą kraują iš vemia į žmogaus 
kraują. Tokiu va budu jos ir ap- 
krečia žmogų.

Ir reikia pasakyti, jog šitos 
žiurkių blusos limpa prie žmo
gaus, kaip musės prie medaus. 
Tyrinėta žmonės, kurie visai ne
ilgai buvo apkrėstuose namuose. 
Ant jų kojų surasta daug žiur- 
kinių blusų.

Kurias kūno dalis dažniausiai 
bacilus pestis puola?

Visų labiausiai bacilus pestis 
puola limfines liaukas; tai tas 
liaukas, kurios randasi kūno

0. kuolą, plėtmuota. O tai tik dėl 
šitos priežasties žmonės ir pra
minė šitą ligą “juodąja mirtim.” 
Juo labiau, kad laike baisiosios 
epidemijos viduryje keturiolikto ir kokia liepsna, arba kaip influ- 
šimtmečio juodos dėmės beveik enza 1918. Daktarams ir slau- 
ant kiekvieno plėga susirgusio1 gėms prie šitų ligonių eiti yra 
kūno paviršiaus ryškiai pasiro-! baisiai pavojinga. Nebent tik 

, de. Sakoma, kad dabar šitos dė-' apsimaskavus yra šiek tiek sau- 
mės jau labai mažai arba ir vi
sai nepasirodę. Taigi ir plėgos 
pavadinimas “juodąja mirtimi” 
lyg ir iš mados pradeda eiti.

Kaip limfinės liaukos gerai iš
tinsta — išsipučia, tai aukšta

Kai 1911-12 metais “juodoji 
mirtis” siautė Mandžurijoj, tai 
ji tada išimtinai pasirodė plau
čių plėgos formoje. Plėtėsi, kaip

Kaip dabar Los Angeles, Cali- 
fornia, plėga pasirodė, tai ir 
buvo šitos rųšies: plaučių plėga. 
Tik va neleista jai plėstis. Mat, 
šiandie medicinos mokslas yra

; , , apsisaugojimo budus išdirbti. Į
Temperatūra, kaip aukščiau tų būdų tarpą įeina ir čiepai — 

esame sakę, nepaisant, katra Haffkino serumas — kurte ištik- 
plėgos rųšimj žmogus nesirgs, rųjų daug gero padaro. Jau yra 
tai vis bus gana aukšta, čia vai-1 tikrai sužinota, kad iš Hąffkino 
stais, kurie temperatūrą suma-[serumu įčiepytųjų tiktąi viena 
žiną, nieko gero nepadarysi. Bet'penkta dalis plėga apserga, o 
vandenio terapija, tai ištikrųjų keturios penktos turį stiprią 
naudinga. Ji ligoniui absoliučiai atsparą prieš ligą atsilaikyti. O 
nieko blogo nepadarys, bet jau jeigu ir įčiėpytieji apserga, tai 

beveik tris $ykiUs turi daugiau 
progų pasveikti, negu tie, kurie 
buvo visai neįčiepyti.

Vadinasi, apsisaugojimas nuo 
plėgos yra geriausias daiktas. Ir

gero, tai tiek ir tiek.

žinomas daiktas, kad žarnų iš
situštinimas turi būti kuoge- 
riausias. Tam reikia vartoti žar
nas liusuojančias gyduoles.

Jeigu dideli skausmai baisiai |tik todėl aš čia gydymą trumpai 
ligonį vargina, tai reikia skaus- paminėjau, kad ve žmonės ma
inus naikinančių gyduolių duoti, tytų, jog jis dar nėra visai gc- 

Let su šitokiu gydymu dau- j ras, kad ant jo nereikia atsidėti, 
giausiai naudos ligoniui nepada- kad, pagaliaus, tik apsisaugojii 
rysi. Tai nėra specifinis gydy- mo keliais einant, galima tikrai* 
mas, kokio būtinai reikia kiek- nuo “juodosios mirties” išsisuki- 
vienos apsikrečiamos ligos gy- nėti. Pasitikėti išgydymui yra 
dymui, jeigu nori tikrai išgyti J perdidelė rizika su savo.gyvybe.

« * '

ras, kad ant jo nereikia atsidėti

ir šitą ligą 
Tai pirmą 

kartą šis tas nuosakiau buvo a- 
pie “juodąją mirtį” pasakyta. O 
tuo išmintingu žmogum buvo 
Radcliffė.

1893 “juodoji mirtis” pasirodė
Hon Konge, o 1896 — Bombaye.

Pastaraisiais metais “juodoji 
mirtis” daugiausiai žalos padarė gančia žiurke, ir jeigu tik ser- simetusi į kirkšnių limfines liau- 
Britų Indijoje, čia ji nuo 1896 ganti žiurkė neturės blusų, tai 
iki 1917 nusinešė apie dešimtį ir sveikoji liga neapsirkės. Vadi- 
milijonų gyvasčių (9,841,396).

Nemažai I_____ ________
“juodoji mirtis” įvarė, kai 1899 
ji pasirodė Brazilijoje. Sakoma, 
kad pirmą sykį šita biaurybė 
taip toli į vakarus nusidavė.

1910-11 metais “juodoji mir-

r pairę- i . v . v
juodoji Pavirsy> kaip tai kirksny.se, pa-

žastese ir kakle. Iš 11,600 šita 
liga apsirgusių jų, kuriuos pri
žiūrėta Ai’thur Road Ligoninėj, 
Bombay, beveik 78 nuošimčiai 

Bet va kas įdomu, kad sveika J (77.65%) surasta tokių, ku- 
žiurkė gali krūvoj būti su ser- riems liga daugiausiai buvo su-

temperatūra bigkį nupuola. Da- | tikru galiūnu, o ir patys žmo- 
bar ligonis ar prastyn ar geryn nes, ir miestų, ir valstijų, paga- 
pradeda eiti. Dažniausiai jis ei- liau, net ir viso krašto valdžia 
na prastyn. Ir štai kas su juo pa- smarkiai šoko nuo šitos baisios 
sidaro: Jis baisiai nusilpnėja, Į viešnios gintis. Tegu tik medici- 
širdis vos-ne-vos tebejuda, lie-' nos mokslas butų taip silpnas, 
žiuvis parunda, prastai atsiduo- ir žmonės butų taip neorgani- 
dantis materialas susikrauna' zuoti ir tamsus, kaip keturiolik- 
ant dantų ir lupų, vemia ir kla-1 tame šimtmetyje, pamatytume, 
joja. Miršta paprastai į tris ar ką šita plaučių 
keturias dienas nuo ligos prasi- padariusi.
dėjimo. Ir miršta baisiai didelis Mandžuriją, kur žmonės vis dar 
procentas: 80 ar 90 iš šimto ap-1 tebegyvena keturiolikto šimt- 
sirgusiųjų. Vadinasi, tai bacilus t mečio aplinkumoje, — kas ten 
pestis čia kovą laimi.

Atsiranda betgi, kaip matote, ’ pą laiką 60,000 žmonių krito.
bent 10 ar 20 procentų ir tokių, §įfos baisios plėgos

i plėga butų čia 
Užtenka atsiminti

pasidarė 1911-12! Į visai trum-

Michelin Tajerai — 
ir Tūbai V 

yra geriausi, ką už pinigus * 
galima pirkti. Žemos kai
nos ir ilga garantija. Apait r* 
tajcrų, didelis rinkinys vi- /V 
šokių reikmenų dėl automo- Ku
bilių. Taipgi baterfų dėl X"" 
automobilių, Radio ir kiše
ninių lempučių. Krautuve 
atdara iki 9 vai. vakare ir 
nedelioj iki pietų. Taisome 
tajerus ir bateries.

NEW CITY TIRE &
. SUPPLY CO.,

1702 W. 47 St.
Tel. Bouievard 2282. 

CHICAGO.

kas.
Taigi, kai “juodoji mirtis” 

daugiausiai supuola į limfines 
liaukas, tada ji yra vadinama 
limfinių liaukų plėga (Bubonic 
plague).

Bet būna ir taip, kad ponas 
pestis daugiausiai į kraują susi- 
krausto, na, ir jį smarkiai už
nuodija. Tai yra kraujo plėga 
(septicaemic plague).

padarytos, | q kai dabar pasitaikė Califor-

----- _---- |nasi, žiurkių blusos šitą ligą, ge- 
baimės žmonėms riau sakant jos perus, išnešioja. 

Ir žiurkių blusos nuneša bacilų 
pestį ne tik iš vienos žiurkės 
kraujo j kitos žiurkės kraują, 
bet ir į žmogaus kraują.

Štai kokį gerą bandymą In- 
tis” siautė Mandžurijoj. Vos tik dijoj daktarai padarė. Suleido 
į kelis mėnesius ji čia prarijo še- dvi beždžiones į lygias klėtkas. 
šes-dešimtis tukstančių (60,000) Klėtkos buvo taip 
gyvasčių. ‘kad blusos negalėjo įeiti iš vir- nijoj, tai išimtinai bacilus pes-

Jungtinėse Valstijose “juodo- šaus. Paskui abidvi klėtkas pa- tis puolė tik 
ji mirtis” gana ryškiai yra pasi- dėjo į blusų pilną gyvulių tvar- susikraustė ir rodė 
rodžiusi 1919 mieste Oakland, tą, kur trys marių kiaulaitės ap- mirties” dantis. Tai buvo plau- 
California. Sakoma, kad šita sUrėtė ir vos tik kelios dienos čių plega (pneumonic plague). 
baisi mirtis čia (Amerikoj) jau atgal nudvėsė. Vienos bezdžio-j Tai, matote, turime dabar tri- 
nuo 1900 apsigyvenusi, tik va nės kletką saugiai aptaisė lipnia jų rugjų plggą (“juodąją mir

tį”), būtent: (1) limfinių liaukų 
plėga, (2) kraujo plėga, ir (3) 
plaučių plėga.

Paėmę dabar šimtą mirusių 
žmonių, kuriems gyvastį išplėšė 
šita plėga, pamatysime, kad lim
finių liaukų plėga yra didžiausia 
grobike, — ji nusinešė beveik 
80 nuoš. gyvasčių; paskui eina 
kraujo;plėga,5-kuri, paprastai nu
sineša apie > 15'nuoš.? gyvasčių; 
bene tik žmoniškiausia pasįrodo 
plaučių/plįjga,«kuri pasitenkina 
ir-5‘nuoš.

Dabar imkime ir atskirai iš
dėstykime šitas plėgas, geriau

taip silpnutėle pasirodžiusi, kad musių popiera, šešių colių pla 
maža kas jos tepaisę. Bet 1919 
rugpiuty vienas žmogus, vardu 
Di Bortoli, apsirgo šita baisia Ii- 
ga rugpiučio 15, mirė rugpiučio 
20. Kitas žmogus, kurs gyveno 
toj pačioj stuboj, apsirgo rug
piučio 25, mirė rugpiučio 28. Jo 
pati apsirgo rugpiučio 29,pati apsirgo rugpiučio 29, pa- 
svęi&> rugsęjo 6. Tuoj aus ir ki
ti try& žmonės, kuriems teko su
sidurti' su pastaraisiais, apsirgo 
ir mirė.\ Kaip bematai, kiti sep
tyni Kuriems teko • susidurti ‘ su 
pastaraisiais trimis, apsirgo ir 
visi mirė.

čio; mat, patirta, kad žiurkių 
blusa negali aukščiau užrėpliotį, 
kaip penkis colius. Kitos beždžio
nės kletką paliko be jokios ap
saugos. Už dviejų naktų abidvi 
klėtkas išėmė. Dvi blusos suras
ta ant neapsaugotos beždžionės 
ir penkios surasta prilipusios 
prie popieros, V. sukuria j vienos 
beždžionės klėtka buvo iš 'apa
čios užtaisyta. * Neapsaugotoji 
beždžionė apsirgo ir parodė labai 
tipingus “juodosios mirties”; 
symptomus, o apsaugotoji išliko 
visiškai sveika.

plaučius: jis ten 
juodosios

kurie ima ir pasveiksta, čia ligo
niai, o ne bacilus pestis, viršų 
ima. Paprastai sakoma, kad jei
gu tik ligonis nenumiršta prieš ja Yia stipriausiu 
pradėsiant sutinusioms limfi- bile kokią apsikrečiamą ligą ko- 
nėms liaukoms pūliuoti, tai jau voti. Kur žmonės 
yra geras ženklas, 1 
sveiks. Mat, kaip tik pradeda šių turi, ten plėgai vietos nėra, 
šitos liaukos pūliuoti, tai papra- j Imkime Indiją, kur žmonės vis 
štai ligonis daug pagerėja. O dar tebegyvena keturiolikto šim
tai dažniausiai atsitinka penkto- tmečio kultūroje, ten šita plėga 
j e nuo ligos pradžios dienoje, kaip pasiutus ulevoja. Ji ten 
Reikia tačiaus žinoti, kad ligos šluoja žmones milijonais. Bet 
nėra žmonių draugais, todėl vis- štai Jungtinėse Valstijose — 
ko su jomis atsitikti gali. Kar-'aha! vos tik spėja savo gylį pa
tais žmogus jau visai pradeda rodyti, tai kaip bematai nusmau- 
sveikyn eiti, rodos, ims ir tikrai gta tampa, čia, mat, puikiai bu- 
pasveiks tik štai, žiūrėk, širdis joja aukšta žmonių kultūra ii’

saugotis?
žmonių apšvieta ir organizaci- 

įnagiu prieš

i daugiau ap- 
kad jis pa- švietos ir bendrų draugijinių ry- 

Mat, kaip tik pradeda šių turi, ten plėgai vietos nėra.
. .......... It—!.:__ i__________ x_

. žmonių kultūra ir 
tampri organizacija.

Visų labiausiai reikia naikinti 
žiurkes. O tai yra visai nesunku 

Ir šitos rųšies plėga gali žmo-1 padaryti. Tik reikia miestų gat- 
gų tik sergančiu ja žiurkių blu-jvės, užgatviai, kiemai, skiepai ir 
sos apkrėsti, žmogus nuo žmo- aplamai visi namai švariai už 
gaus neapsikrečia. | laikyti. Namai turi būti taip-pa

Teisybę sakant, tai visų šitų daryti, kad žiurkės negalėtų šie 
plėgų, kurias pagamina bacilus 
pestis, formos galų gale kraujo 
plėgomis virsta. Nebent tik tuo
se ligoniuose, kurie pasveiksta, 
kraujo* pįfga,Į nepasireiškia. O 
kurie'miršta, tai jau visųikratp 
jas gana smarkiai užnuodintas 
tėra.

Bet vis tiek yra pamato ši
tą plėgos formą — kraujo plė- 
gą — turėti kaipo savarankią

suklupo, — mirė nabagas...
.... 2. Kraujo plėga

I
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laikyti. Namai turi būti taip <pa

nose ar kur kitur gyventi ir vei 
stis. švarumas neduoda žiur
kėms maisto, o saugus nuo žiur
kių namai neduoda, joms . pasto
gės. ..

Karlais nei iš šio nei iš to pra
deda žiurkės dvėsti. Reikia vei
kiai pranešti sveikatos departa
mentui, kuris pasirūpins, kad 
tokių žiurkių kraujas butų ištir
tas, ar tonais nėra kartais pilna

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ,
Brookiyn, N. Y.193 Grand Si

kirksny.se
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SATYRA IR JUOKAI
Laimingas
Panevėžys

Bltf NAUJAUSIOS MADOS PO LAIKO

(Feljetonėlis)

Gatvės puikiausios, šviesa, 
ypač naktimis, pavyzdinga, 
Nevėžio krantai lygus, akmeni
mis iškloti, medžiais ir darželiais 
apsodinti, vanduo tyras — į ke
lius metrus dugną pamatysi — 
švarumelis didžiausias!

Nereikia mums ir į kurortą 
važiuoti: maudykis ir gulėk ant 
saulės — busi sveikas. Jei gausi 
niežus, parkas ar kiaulniežes — 
tai ir daktarų pas mus netruks-

Apysenė moteris įėjusi į krau
tuvę pareikalavo staltiesių. Par
davėjas prinešė jau didelę krū
vą visokių staltiesių, bet jai vis 
netinka ir gana.

—Argi jus neturite naujau
sios mados — jinai paklausė.

Pardavėjas sušilęs atnešė kitą 
krūvą staltiesių ir padėjo ant

Tėvas. —Kuomet aš buvau ta
vo amžiaus, aš nevedžiau lokį 
patvirkusį gyvenimą.

Simus. — Well, tau jau apie 
septynios dešimtys 
pervėlu gailėtis.

PRIEŠINGAI

Vienas pilietis norėjo pasima
tyti su pagarsėjusių ręšytojutn. 
Kai ta proga fcasit^ikė, jis tarė:

—Aš daug; ępie jus esu girdė
jęs, bet -niekTioniet nutolto jus 
matyti,

• —O su m|anim yra priešingai: 
aš matau jus, bet nič nieko ne
su girdėjęs apie jus.

metų, tad» PROHIBJŠTNO” ŠALYJ

GERAS VAISTAS.

-^Aitos tikrai naujausios ma
dos — tarė jis - matote, kraš
tai eina apie staltiesę, o jos cen
tras pačiame viduryje.

—Ištikro — per akinius žiūrė
dama tarė moteris — šitų imsiu 
pusę tuzino.

—N[an dantys skausta.
-Man dantys skaudėjo vak 

l>et pabučiavau savo pačią 
skausmas praėjo.

—Klausyk, prieteli, ar tavo
pati dabar yra namie?

ar, 
ir

PERDAUG SUNKU

Ji. —-Aš spėju,, kad jus Važiuo
jate Europdn, kad patenkinus 
žinojimo troškimą

—Jis. — Ne, aš noriu paten
kini i tik paprasta troškimą.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimą* dantą b« akauras 
Bridga geriausio aukso. Su iuur 
pleitom galima valgyti kiečiausią mat* 
stą. Garantuojame rifą savo darbą, ii 
temas musą kainas. Sergėkite sav* 
landa, kad nekenktą jusą sveikatai

1S45 Weet 47th Strert, 
Nri<Mi A*ku«'»H A**

TIK DKi VYRŲ!
Ar tu Žinai ir ar nori žinot, kaip 

išidrbinėtr gyduoles, lazųrką, ahio- 
n'ia, keęipą, vyrią, kavą,* sirupą ir 
daug kitą dalykų- Jeigu nežinai, 
tai kuogręičiansia išsirašyk kny
gele po vardu; ‘TIESUS KEUAS 
PB|Er TURTO’? los kaina tiktai 
vįehas doleris $n prisiuntinuį. 
Daugei žmonių pa)iko. turtingais 
Išdirbinėdami' ir parduodami pro
duktus į krautuves, čia kaip tiktai 
tavo proga, taigi šiandie, tuoj, da
bar paimk ir prisių^k lą doleri, 
niek kaip tiktai gausime pinigus, 
tai tuoj išsiųsim jums tą brangią 
knygelę.

W. YURKEVF1A 
6637 S. Rockweįl St, Chicago, UI.

Dykai? Dovana? Dykąil
Kattie pa4arys kontraktą dėl su

vedimo elektros šviežos j namus 
prieš Kalėdas, tai gaus dykai elekt
ros šviesas (eleetrie autfit) dėl eg- 
lukės. Darbą atlieku greitai, gerai 
ir už prieinamą prekę.

A. L. GO$ČIEWICZ 
Ljcensed Contractor) 

5109 W. ‘30th St., Cicero, III, 
Phone Cicero 3542

Ir tiltai pas mus “Dievo los- 
ka” — eini, tai gali pasisupti, 
kaip Venecijoj ant plaukančių 
tiltų, žiemą ir ledu pereisi, jei 
tiltu bijosi; pavasarį — nesibi
jok. karas bombų pagamino, nėr 
kur jų dėti — Miesto Valdybai 
lėšų nestokuoja, tegul nors de
šimtį tiltų jos kainuos, liet tiltas 
pasiliks; jei kiek tiltą apdaužys, 
vėl nenuliusk pilieti — miestas 
turi ūkio vedėją, kuris ūkio bil
du pigiai sulopys — porą karčių 
pastatys— ir vėl tiltas linguos, 
tik važiuoti pusei metų bus už
drausta. Bet tas nedaug pakenks 
miesto ponaičiams, o vežikai, 
batsiuviai pasinaudos proga; už
dirbs ir laivelių laikytojai.

Parkai, sodnai, turgavietė at
sižymi pavyzdingu švarumu — 
nešvarumai vieną syki i metus 
išvežami.

PATOGUMAI

—Mos gyvename stebuklų pa
saulyj. Telegrafas be vielų. Veži
mai be arklių. Parakas be du
rnų. Trūksta dar tik vieno page
rinimo —

—Kokio?
—Kraičio be... pačios.

PROFESIONAL1S PAPROTYS.

Pat i (išbudinusi vyrų). Kel
kis greičiau, į ofisą vagys Įsiga
vo.

Vyras-daktaras. Pasakyk 
jiems, kad prii minėj imas jau 
užsibaigė.

—Ar tamsta naujas smuiki
ninkas?

—Taip, pone.
—Ar negalėtum pagriežti Es- 

quanianavisch ?
—Pagriežti jj? Aįš negaliu net 

j| ištarti.

Wennersten’s
Bohemian Blend

O blaivybė pas mus tai žydėti 
žydi; žiūrėk, ir čia girtas ir čia 
girtas — čia sumušta nosis, čia 
praskeltas pakaušis...

Gegužinės, vakarai... Ak, čia 
mums baisu ir prasižioti... Tegul 
sau “Klaipėdos žinios’’ apie tai 
rašo...

Aludes, traktieriai vis tik ūžia 
ir ūžia tarytum bičių aviliai.. 
Valstybinis monopolis dirba išsi
juosęs.

VARžYTINfiSE
Vienas pilietis priėjo prie au- 

kcininko ir ką tai pakugždėjo 
jam į ausį.

“Gerbiamieji“, kreipėsi aukci- 
ninkas į susirinkusius, “šis po
nas pametė deimantinį žiedą, 
ir jis žada duoti $50 tam, kas 
tą žiedą sugrąžins. — Aš duosiu 
$51,“ pasigirdo balsas.

^nnersten'^

APYNIAI IR SALYKLAS SYKIU
VVennorsten’s yra išdirbėjai pagal 
musų patentuotą procesą. Yra labai 
lengva prirengti, todėl, kad mes dau
giausiai darbo padarome musų išdir- 
hysteje.

HenningWennerstenInc.
2960 LAWRENCE AVĖ., CHICAGO

Jiis"k4
Galite Būti Išgydytas

Ar sergate? Mes jums pagelbė- 
sime. Patai imas dykai ar jus čia 
gydykitės, ar ne, Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rūgštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą,-nemalonų kvapą? Ar 
turite homoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos?. Ar turi
te ant veido spuogus, iškalimą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iš ry
to, galvosukj, apsivėlusį liežuvį? 
Prašalinkit nervingumą — apsi- 
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus. Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima- 
tykite su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers

Ofisas
1112-1114 Milwaukee Av.

Tel. Haymarket 4376
Viršui ITattcrman ir Glantz Banko

Valandos 9-12 ryto, 2-5 po 
pietų, 6-9 vakare

Nedalioj nuo 10 iki 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, krau

jo, odos ir šlapumo ligų.

Rusiškos ir Turkiškos 
Maudynės 

Atdaros dieną ir naktį.
Vanos, lietaus ir marią druskos 

maudynės, 
nakvynės, 
plaukymo.

Speciales 
moterų seredoms.

Z. SAPERSTEIN & SONS 
Savininkai

1115.17 So. Paulina St.
Tarpe Taylor ir Roosevelt Rd. 

Phone West 1511 Chicago, III. 
....................... . ..................... ...................

Ruimai 
Didelis

rusiškos

ir lovos 
prūdas

maudynės

dėl 
dėl

dėl

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

< Nedelioj nuo 9 iki 11.

John J. Smetana
AKINIŲ EKSPERTAS 

1801 So. Ashland Avė.

kasa pilna 
“Li- 

kur tu?!”
litu; visa valdyba šaukia:
tas, litas, litukas.
Miesto Burmistrui net galva su
kasi nuo lupesnio, kaip jam tokį 
turtą naujai valdybai perduoti.

Nueik j krautuvę: kaip ten 
viskas pigu — už porą litų tiek 
prisipirksi, kad sunkųjį vežiką 
pasisamdyti reikės... Spekuliaci
ja! Ak toji spekuliacija!...

O kaip puikiai sutvarkyta me
dicinos pagalba! — visiems be
turčiai^ prieinama — vaistai 
veltui, patarimai veltui juk mie
stas atidaro puikiausias ambula
torijas — o jei ant gatves, rū
syje ar patvory kas numiršta, 
tai nedidelė bėda — Miesto Val
dyba uždyką nugabens į kapines.

Ir švietimo reikalai neužmir
šti ir socialu apsauga sutvarky
ta, vaikų darželiai, prieglaudos 
lopšeliai... ką čia ir besuskaitysi, 
kiek tai triūso padėta, — nors 
švietimo skyriaus veikiant nesi
girdi, o socialus apsaugos komi
sijos jau metai Taryba išrinkti i 
nepaiegia...

Ir kitais atžvilgiais musų Mie
sto Tėvai labai rūpinasi visais 
bėdnuomienės reikalais: ir butai 
pigus ir kuru visi aprūpinti 
ir žemės plotai miesto reika
lams išgauti — visiems po siek
snį bu» paskirta...

Laimingas tas, kas musų “ro-Į 
juj” gyvena!

Cicero
NAUJA KRAUTUVE

Užlaikpm vyriškų ir moteriškų čove- 
rykų; svptprių, vyriškų skrybėlių, 
marškinių ir kitokių at>re<lah^ Par
duodam už žemiausia kaino. Mel- 
džiump atsilankyti ir susipažinti su 
savininku ir gauti gerą patarnavima.

J. SHALTIS;
4913 West 14th Street, 

CICERO, 1LL.

SILPNA,
NUSILPUSI, NERVUOTA

(Javo pagelbę nuo pat pirmo 
butelio Lydia E. Pink- 

ham’s Vegetable 
Coinpound.

Lancaster, Pa. ...  “Kaip aš apsive?
džiau. aš pasidariau labai silpna, 

ir buvau nusilpusi 
ir nervu ola. Ma
no vyro sesuo pa
sakė man kad aš 
pabandyčiau Ly
dia Pinkham’s Ve
getable Compound. 
Mano vyras tuo
jau nupirko man 
vieną butelį ir jis 
padarė nvan tiek 
gero, kad aš ir da- 

_______ ___ bar dar vis ačiuo- 
Aš pradėjau jaustis gerai ir pa- 

darbus iki pat to laiko 
kūdikis — ir mano 

Aš tik-

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykitė tavęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
Kaulų Gelinvų, ’ arba Mežiunjęlu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND me
stis lengvai prašalina virėmi- 
netas ligas; mums Šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštų 5hc arba dvi u? $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”. Augalais gydytlea, 
kaina 50 centų.

Jusliu Kulis
3259 South Ilalsted Street, 

CĖIČ'AGO, TLL.
!■■■■■« ■■■■■■■■!!■■

Kampas .18 gatves, 8-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mnnn iškabą

Valandos ruin 10 tytn iki 10 Vakare.

A. D

KLAIDINANTIS GARSI
NIMAS . : ..j

—Ar Skrepaitis pardavinėja 
ir prūsokus (tarakonus ?

—Ne.
Tai kam jis savo sankrovos 

lange garsina: “Parduodame vis 
ką, kas tik virtuvėje randasi”,

IŠROKAVIMAS

—Kada jus nutarėte nebete
kėti už Brauno?

Štyje apie Jn mokesnius už j- 
pląukąs.

Vienatiniai Importuotojai
Bohemian Plunksną ir įpilą 

Mes skelbiame sekamas kainas: 
Maišytų žąsų, svarui »............. 49c.
Grynų baltų žąsų, svarui ....... 98c.
Rankomis supašytos, svarui $1.79 
Minkšti pūkai, svarui ..........  $1.98

Pirkite nuo musų ir sutaupykite 
pinigų. Pareikalavus siunčiame 
sampelius.

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

Chicago, III.

• ju. .
sidariau stipri ir galėjau atlikti visus 
savo namų 
kol gimė mano _____
kūdikis yra taipgi sveikas.
rai rekomenduoju Vegetable Com- 
pound mano. tiraugems jeigu jos turi

• tuos pačius nesmagumus kaip aš ir aš 
tikrai patariu jums suvartoti tuos 
mano poduotus faktus kaip paliudi
jimą”. — Mrs'. Frank H. Grimu?, 533

. Ixicust St., Lancaster, Pa.
Moterys neturi turėti tokių simpto- 

' mų, galvos skaudėjimų, nervingumo, 
, nusilpnėjimo ir nereguliariškumų, ku
riuos jos turi kaipo moterys.

I Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com- 
■ pound yra atsakominga gyduolė nuo 
. visų tų nesmagumų. Parduodam-os 
Į pas visus aptiekorius.

* LITTLE - 
SPINOGPAPHS

KOSULYS
yra vien simptomas ir gali 
užeiti bent kokiame laike. To
kiame atvejyje

Severa’s 
Cough 
Balsam

suteiks greitą palengvinimą, 
Tatai yra lengvas būdas apsi
saugojimui nuo daugelio pa
vojingų ligų.

Kainos: 25 et, ir 50 et

Gaunama* pa* jūsų aptiakorty.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOVVA

—r y

Rūpesčiai Užsibaigei ! 
, Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo J 

kas yra pleiskanos ir kaip nuo jų j 
atsikratyti, šiandien yra visiškai pa- ! 
prasta dalyku užlaikyti gavo plau- į 
kus ir galvos odą Svariojo ir svei- ! 
koje padėtyje.

Ruffles j 
ištepant galvą kas vakaras einant gulti | 
per savaite ar dešimti dienų, minai- • 
kln* pleiskanas ir paragins jūsų | 
plaukų augimą. Po to naudokite , 
Ruffles tik retkarčiais sulig reikalo 
ir daugiau neturėsite jokių nesmagu- j 
m t) su pleiskanomis.
Bonka 65c. aptiekose, arba už 7 5 o. | 
prisiunčiamo stačiai ii dirbtuvės. , 

F. AD. RICHTER & CO.

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą mėnesį gydysiu ri»us pa

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kepčibnti pUo' chroniškų ir ui- 
sisenfjuslų ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą it gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymą* 
ligų yra specialiimas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

Žinomas Chlorine Gydymas

t
 Daktaras dėl vyrą
Praktikuoja 25 mo
tus — tai yra ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti, 
taip ?

DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison St„ 
p Chicago, III.

Suteikiame Europiškas Gyduoles
SUŽINOK TIESA. W«aarmano ban

dymai jnsų' kraujo, ar mikroekopinia egzami
navimas jnsų slaptybių suranda, ar jns eaata 
liuosaa nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit I Gyvas, 
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos HgSiol akaUomoa neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda kitam moksliškam gydymo 
metodui. AA naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, Čiepua., antitoksinus, bak. 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius Ir geriausius budus gydymui uf.si- 
lenėjusių negalių. Rink prie būrio dėkingų ui- 
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia | 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka aptiurėjlmo ir slapto egzamina
vimo.

X—-RAY EGZAMINACIJA $1.
1 Nelauk lig paskutinių dienų, kad 
dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim'. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingą 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmia 
yra tokiai, kokių norite.

Valandos: 9 ryto lig 5:80 po p 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte 11 g 

8 vakare, Nedėliomls: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN 
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Markei) 
U!. Ar na

Chiropractic The Master 
Raktas Kuris Atidaro 

Duris j Sveikatą
SUIRIMAI bile vienos 

—sekančių dalių gali pa- 
eiti nuo NERVOS pri
spaudimo nugarkaulio 
kauliukais:
-----SMEGENŲ 
■"■—AKIŲ 
^AUSŲ 
X>-NO8IE8 
SS>GERKLĖ8 
VV RANKŲ 
V^SIRDIEH 

PLAUČIŲ
WKEPENŲ
įMV^LV0 
^vJsaldgilks 
I \\V BLUŽNIES 

INKSTŲ
V’LONŲJŲ 

XJDIDMŲJŲ 
^LYTINIŲ 

^SĄNARIŲ

Tas kuris neturėjo ju- 
su ligos yru pasiren- 
gęs duoti jums patu- 
rimus.
Yra labai daug klai- 

dingų nurodymų ir 
klaidingų patarimų su- 
teikiama žmonėms ku- 
rie serga, todėl nešte- g®
bėtina, kad tiek daug Dm
nepasveiksta. rįf

Jei jus sergate pasi- ag
tarkite su Chiropractic £»
ii’ sužinokite apie jo 
gydymo budus. Jis yra 
žmogus kuris supranta 
apie sveikatą.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chlropractor

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

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

KAIP BŪTI SVEIKU
Per daugelį me- 
tą žmonės ken- 
čia lodei, kad 

I jio nežino tikro 
budo kaip iš.ld- 
Ky<lyti. I’aviz- 

WmI džiui, jei jus

nate pas dakta
rą, jis duoda 
įiims gyduolių 
išbandymui, po 
keleto bandymų 

 jis liepia eiti 
• jumis ant ope

racijos, tuomet prasi»leda kentėji
mas. ' • •

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

DR. TAFT
1555 West Roosevelt Road 

Ofiso valandos nuo 9 iki 11 ryto 
Phone Canal 3457

Buk mandagus, neduok progos iš
sivystyti ligai* Tankiai šaltis pa
gauna, skauda galvą, užkietėjimas 
vidurių, silpnos akys, nervuotas, 
jaučiasi sustingęs, reumatiški skau
dėjimai ii* t. t. Nuo tokių apsireiš
kimų re'kia būt atsargus ir atei
tyj padare daug blogo.
Šiandie jut i yra reikalinga pasi
matyt su chiropraktoriu ir buk 
sveikas.

Dr G YuciuSj D G., Ph. C. 
2159 — 21 st St. ir Leavitt, Chicago 
Vai. nuo 10 iki 1; 5 iki 8 vai. vak

Telefonas Roosevelt 8135 
Rezidencija Bruriswick 4887

MAN

ŽARNŲ
ŽARNŲ 

ORGANŲ 
KOJŲ

Dr. Paul Baumann
Chiropractor Palmer mokyklą bai
gęs X-Ray epedalė egzamiuacija.

3402 So. Halsted St.

LIGONIAI, PALIEGĘ IR NELAIMINGI
Gydome specialiai greitai ir pasekmingai chroniškas ligas. Taip

gi gerkles, nosies, akių, plaučių, kepenų, skilvio, inkstų, širdies du
sulį, skaudulius senus ir reumatizmą.

Taipgi gydome su pasisekimu tas ligas kurios buvo kitų specia
listų pripažintos neišgydomos.

Turime speciali skyrių dėl palėgėlių, aklų, kurčių ir protiškų li
gonių. Reikale esant egzaminuojame su pagelba X-Ray.

Gydymo Biuras

HEALTH SERVICE INSTITUTE, Ine.
1553 W. Division St., netoli Ashland Avė.

Biuro telefonas MONRE 1219. Gyvenimo telefonas ARMITAGE 0006
Atliekame visus reikalus kas link akušerijos, taipgi atlankome 

ligonius, kurie negali ateiti į biurą.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 iki 12 dieną, nuo ? iki 5 Įr nuo 6 iki 9 

vakare. NedClioj »uo 10 iki 12, po pietų pagal ’ sutari}, • • ’

Suteikiamas pas Illinois Health Pu
renu, 159 N. State St. (Capital Bldg.) 
Room 1421, nuo paprastų ir chro
nišką slogą, Phnringltis, LARYNGI- 
TIS ir BRONCIimS.

Chlorine gydymas kaip yra tei
kiamas viršininką per Chemical 
WaCfarc Service dėl tuksiančių li
gonių Washingtoh, D. C. įskaitant 
tokius didelius žmones kaip pre
zidentas Coolidge, karo sekreto
rius \Vnoks ir f. t. Daugely atsiti
kimą vienas gydymas suteikia pa
sekmes. šita Klinika yra lygiai dėl 
bedną ir turtingų. Ligoniai moka 
tiktai mažų dalį ui gydymą.

Kitos ligos pasekmingai 
gydomos ,

« Kraujo ir odos ligos, inkstų ir 
pūsles, reumatizmo. Ar jus esate 

/išgydytas iš jusą užsįsenėjusių li
gą? Specialis departmenlas yra 
atidarytas dėl chroniškų ligonių 
vyrų ir motery. Ligoniai moka lik

tini už člcpus, Sermu ir Gyduoles. 
DAKTARUI NEREIKIA MOKĖTI.

Kraujo ir šlapumo - egznmiimci- 
ja tiktai $1.

Valandos nuo 10 ryto iki 7 vai. 
vakare. Nedūlįoj nuo 10 iki 1 vai. 
dieną.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ of) 
sas kasdien, dėl ffydym< 
chroniškų, nervų, kraujo 
Inkstų, pūsles ir slapumo (i

ąrivatiiką gydymui kambariu
Ola atėję gauna 

geriausi Ameriko- #

jiiką bt ią cv<iy* II ’įji
mo. Ditkili akai- jįjį tafis 
Č1U8 Žinotu a«y- W įl
domų kasdien per y
Dr.. Rosi, šutei- 
Ida progą duoti Ik
geriausj medikai} M
patarnavimą te- /SSk
miausia kaina. To 
k| mokestį gali kiekvienas iltesėt) 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visiika pa* 

slaptis yra užtikrinta.
Dr. B. M. Ross,

SS So. Dearbom Street, 
kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augito.
Trisdeiimt metą toje pačioje vietoj* 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrą. 
Priėmimo kambarys 618 dėl moterų 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto Iki C 

vai. vakare. Nedėlioj 
10 vai. ryto iki 1 vai <**• 
ną. Panedilyj, seredcĮe h 
•ubatoje nuo 10 vaJ. ryt* Iki 8 vat vakar*.

; Lytiškos Ligos Gali 
Būti Išgydytos

Ar sergate lytiška liga, kuri pada
ro jumis netinkamu prie darbo ir 
pasilinksminimo. Ar esate vienas 
dideles armijos, kurie kenčiate ty
lėdami nuo lytiškų ligų?

Neužulnčija- 
•jer patyrusius 
daktarui, kurie 

mas faktas I6gy- 
dLrba laboratori
jose, egzaminuo. 
dymo visokių Ilgų 
jant Icraujg Ir iš
tiriant per mik
roskopų, praJali- 
nant visus klini
kos simptomus. 
Nei 
gus 
nuo užsikrėtimu, 
het prie dabarti
nio | 
dymo nei 
neturi sirgti. Jei 
nesate iSgydytL 
iki vien tik yra 
lodei, kad apleido 
te gydymų, arba 
buvote gydomas 
nepatyrusių ET- 
dytojų. arba gy* 
dymas buvo labai 
trumpas. Nepa
leisk ite, kad liga 
ilgai butų jūsų 
kraujuje — išva

lykite j|; ateikite pas mane, padarysiu 
viską kas yra galima, kad tik Jums su
grąžinti sveikatą. Gal tiktai esate per 
pusę išgydytas ir gyvenate nuolatinėje 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. Ne 
atidėliokit. Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury naikindama kūno narvelius, 
smagenų, nervų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, ir kitus kūno organus. Bukite at
sargus ir dabokite gamtos patvarkymus. 
Atminkite, kad sveikata yra jūsų bran
giausias turtas, jūsų kapitalas — nedaro 
skirtumo kiek Jus sugaišite laiko arba 
pinigų užlaikymui sveikatos, nes tas 
jums labiau apsimokės, negu kas nors ki
tas. Beveik visi atsitikimai kataro, Reu
matizmo, Nmiritis, Bronchitfs, Astma, 
Mažakraujistės, Skaudulių, Egzemos, Pso- 
rrtisb, . Slinkimo plaukų, ...................... _
gružolu. Skrupulų ir t.t. yra pasekmė 
neišvalyto ‘ fr užsikrėtusio 
galima greitai išvalyti su pagelba gy* 
dymo.

Apsisaugokit daktarų ir studentų, ku
rie slepiasi garsiai skambančiomis klini
komis, institutų arba laboratorijų; jusu 
sveikata . yra brangesnė, kad ją atiduoti 
nepatyrusiems daktarams. Pas mane gau
site gerų ir teisingų gydymą; prisidėk!, 
te prie eilių užganėdintų ir Unksmių 
pacijentų, Jrurie pripildo kasdien mano 
ofisų. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Sernm, Čiepinj, Bakterini, Antį- 
toksinj, taipgi specialius intravenous gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originales EuropiŠkas gyduoles ”606” 
ir ”914”.

Aš noriu pasikalbėti su kiekviena ken
čiančiu vyru, kurie serga nuo užslsenė* 
Jusiu ligų, Nervų, Kraujo, Oodoe, Pūslės, 
Išėjimo žarnos, taipgi slaptų ligų. Mano 
86 metų pasekmingo gydymo, aš atgavau 
sveikatų dėl daugelio nusiminusių ir nu
stojusių vilties vyrų.

Nežudyk daugiau laiko nei pinigų ne
žinomiems daktarams, ateikite ir daslii- 
nokite tiesos apie savo nesveikatą. Egza
minuoju su pagelba X-Ray ir mikros
kopo—o kada yra reikalas dėl galutino 
ištyrimo ligos ir užtikrinimo gero gydy
mo- taipgi egzaminuoju kraujų, šlapumų, 
ir Lt ' ■

Patarimas dykai ir atlaikoma slapty
bėje.

Mes kalbame lietuviškai

Valandos nuo 9 ryto iki 6:80 po pie
tų, kasdien. Utamlnke, Seredoj ir Saba
lo j vakarais iki 8 valandai.

NedėHoj nuo 0 ryto iki 1 v. po plot.

Dr. W. R. Register
109 N. Dearbom St., Chicago, III. 
z . (Imkite elevatorl iki 1S anglto)

vienas žmo
nėm Kuosas 
užsikrėtimų,

R.
Rcgtater, 

109 N. Dearbdr* 
Street. • 

Kiekvieno sergančio 
fcmogaus , draugus, 

Mano geriausia* pa
tyrimas. "Nei vieno 
dolerio nereikia mo_
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sėkmių.”
Gyduolės

pa-

išskiria-
mos.

žinojimo gy. 
vienas 

rgti. Jei 
išgydytu

Pasididinusių 

kraujo, kur|


