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Riaušės Austrų 
parlamente

Zinovjevas tebesvajoja pa 
šaulio revoliucijų

Belgrade pašauta Ameri 
kos konsulas

Palankus sovietams Chica- 
gc,s Daily New^ koresponden
tas Rusijoj, F. A. Mackenzie, 
rašo, kad maskviškio karminis-, 
tų internacionalo prezidentas 
Zinovjevas vis dar tebesvajojęs 
apie sukėlimą revoliucijos vi
soj Furopoj. Korespondentas 
sako, kad nepavykęs praeitą 
pirmadieni komunistų “putras”

Sovietai prašo Estų valdžią 
daryti tirinėjimą

30 Romanuos parlamento Sovietai prašo Estų vai
narių suimta tižią padaryt tardymą

Kaltinami * dėl fabrikavimo ir 
pardavinėjimo klastingu pas- 
portų.

Nori žinot, kur dingę septyni 
sovietų legacijos Taline tar
nautojai

f

ČALĮS ČAPLINAS IR JO LILLITA

į

L

Anglijos ministeriai apsi
statę sargyba

i Esąs susektas egiptiečių są
mokslas nužudyti kabineto 
narius.

LONDONAS, gruodžio 5. — 
Anglijos ministerių kabineto 
nariai apsistatę sargyba ir nie
kur be. jos neina, bijodami pa- 
sikėsyniiį. Daily Mail žiniomis, 
Britų aukštasai komisaras 
Egipte, lordas Allenby, prane
šęs užsienio ministerijai, kad 
Kaire esąs susektas egiptiečių 

; sąmokslas nužudyti žymiausius 
Į Anglijos valdžios narius ir iš
sprogdinti Įvairias valstybės įs
taigas iT ondone. Sąmokslas, 
pasak Daily Ntcivvs, esąs pagim
dytas Egipto nacionalistų orga
nizacijos propaganda ir kursty
mu prieš Bri.tiks, o ta organi
zacija turinti slivo emisarų vi
same kontinente ir Anglijoje.

Bolševikai nesigaili pini
gų propagandai

BERLINAS, gruodžio 5.
Rusijos sovietų valdžia asig
navo 200,000,000 aukso rublių 
(apie 100 milijonų dol. Ame
rikos pinigais)' komunistų in
ternacionalo propagandai vi
same pasauly. Tokią žinią pa
skelbia bolševikų finansų ko
misaras Šok oi n i kovas savo or
gane EkonomiČeskaja Zizn.

Alsignneitieji; šinilaj mįili'jonJų 
aukso rublių tapo pavesti tre
ciojo internacionalo pirminin
ko, Zinovjevo, dispozicijai.

Dalesnioji asignuotųjų pini
gų dalis busianti suvartota pro
pagandai Tolimuose Rytuose— 
Britų ir Prancūzų kolonijose, 
o taipjau Balkanų pusiausaly.

Jugoslavijos universitetų 
studentų riaušės

VIENA, Austrija, gruodžio 5. 
— Del to, kad trys Zagrebb uni
versiteto profesoriai, respublikos 
šalininkai, buvo valdžios iš ka
tedrų pašalinti, visuose trijuose 
Jugoslavijos universitetuose —r 
Liublianoj (Slovėnuose), Agra- 
me (Kroatuose), ir Belgrade 
(Serbuose) kilo"studentų strei
kai ir riaušės. Tarp studentų 
ir policijos eina nuolatiniai susi
rėmimai.

Belgrade streikuojantieji stu
dentai buriu ėjo pas universite
to rektorių keikti jam protesto 
rezoliuciją, bet pakeli •! siv.it iko 
su ra'.ta j policija. ;vyko kov; 
šaudymas. »?ši Jbliciniekai T 
dešimt studentų buvo sužeisti.

Garsus krutamu jų paveikslų komikas Charley Chaplin 
tik vedė naują žmoną, 16 metų Lillitą McMurray i 
plunksna rankoj), kuri yra taipjau filmų aktorė. 
Galis dcl savo jaunutes Lillitos turėjo truputį bėdos, 
kad, iš tiesų, ji dar nesukakus nei šešiolikos pavasarių, o to- 

j nusprendė, kad ji ’ dar 
turinti eit mokyklon, vis tiek kad ir garsaus (’.alio žmona. 
Alė, pasak vėliausių telegramų, Galiui galų gale pavykę daly
kus šiaip taip užglostyti .ir savo Lillitą nuo mokyklos išva
duoti. ii

ką 
su 

ėdęs 
Sako,

lik vienas daugelio 
Troc- 

eina

nc.vjevo nuopelnas.
Tiorkis, pasak koresponden

to, esąs pi iešingas kuiMymui 
i e voliucijų Europoj, kądangi, 
Trockio nuomone, laikas' dar 
nesąs lain pribrendęs. Zinovje
vas gi ir jo klika trečiajame 
internacionale maną kitaip, ir 
smurtu norį iššaukti revoliu
ciją ten, kur komunistinei re
voliucijai pavykti nėra nė ma
žiausių šansų.

Tai yra
klausimų, dėl kurių tarp 

lALkNAS, Estai, gruodžio 5.1 ir Zinovjevo klikos 
Sovietų Rusų legacija Taline! moJatine ir atkakli kova.

k i ei peši Į Estų valdžią prašyda-| Norėdamas parodyti, 
rių, kaltinamų kaipo “pasportų’rna, kad ji padarytų tirinėjimą! t^uomoi^č yra
fabriko” dalininkų, kur f----- ,"1 ‘ ’’ '---- x’ ’ 1
gaminami ir pardavinėjami 
tikri pasportai.

Atstovų romuose daryta 
trių priekaištų teisingumo 
n isterini Narzescu’i, kad 
trukdęs skandalo tardymą ir sa
vo spaudimu privertęs tardymą 
vedusį teisėją septynis areštuo
tuosius paleisti. »

Vidaus reikalų ministeris 
Vaitoianu, blroliš^ generolo Vai- 
toianu, kaltinamas kaipo netik
ro pasportų dirbėjų gaujos va
das, atsistatydino.

BUCHARESTAS, Romanija, 
gruodžio 5. — Areštuota trisde
šimt Romanijos parlamento na-

I 1X5 • ll ~ —t

“Nusiginklavimas"
kad j1 y . .. _

klai- dėl Los Angeles mokyklų vyresnybe
revo

liuciją Estuose, arba organi
zuoja bandau Lenkijai pulti.

PARYŽIUS, gruodžio 5. — 
Franci jos atstovų rumų komi
sija savo pateiktame laivyno 
programe reikalauja pilniau
sios ikaro laivyno rekonstruk
cijos, išleidžiant tam 10,000,- 
000,000 (10 miliardų) frankų 
per ateinančius dvidešimt mė
ly- /

Iš skiriamų 1925 metams 
1,300,00(1000 frankų laivyno 
reikalams, 500,000,000 frankų 
bus išleista antraeilių karo lai
vų statymui. Ypatingos domės 
bus >r ' Dtp i siirt’pr’vnn^ 
Tarpždminių jūrių laivyno, kurs 
daugeliu atžvilgių esąs daug 
menkesnis nei Italijos laivynas, 
ir i išvystymą oro tarnjrhos.

buvo dėl mirties sovietų diplomatinio! pnga zinovjevas kursto 
ne- kurjero, kurs komunistų sukili

me praeitą pirmadienį buvo už- 
aš-[ muštas kovoj ties kadetų mo- 

( mokykla. Legacija taipjau prašo
į kad jai butų suteikta informaci-l j 
. jų apie tai, kas atsitiko su sep-j 
, tyniais sovietų tarnautojais, ku-| 

rie kažin kur žuvę.
Estų valdžia atsakė,, I 

sovietai paduosiu savo dingusių-1 
jų tarnautojų vardus, tardymai 
tuojau busią padaryti.
Komunistų “putčas” Estuose — 

Komi n te r no darbas
Estų dienraščio Paewaleht ko

respondentas Leningrade paduo 
da naują komunistų “putčo” 
line versiją.

Jis praneša, kad tuojau, 
Estų karo teismas Taline 
smerkęs 130 komunistų ilgiems 
terminams kalėjimo, Maskvos 
komunistų internacionalas įsa
kęs Leningrade gyvenančiai ei 
tų delegacijai tuojau vykti j 
Maskvą dėl instrukcijų. Mask
voj delegacijos nariams buvę 
duota Įsakymų tuojau organi
zuoti revoliuciją Estuose, prie
šingame atveju j jie busią išsiųs
ti i Sibirą užimti menkesnes val
dininkų .vietas.

Estų Komunistų vadas Jonas 
An\velt, gausiai aprūpintas pini
gais, sugrįžęs į Leningradą ir 
tuojau suorganizavęs puolimą. 
Apie 100 estų komunistų pra
smukę per Estijos sieną^ užant
spauduotuose prekių vagonuose 
ir atvykę į Taliną per dvi dieni 
slapstęsi, ligi pirmadienio rytą 
jie padarę sukilimą.

Manoma, kad Anwett’as suge
bėjęs vėl pasprukti į Rusiją.
Estai gedi komunistų sukilimb 

aukų
TALINAS, gruodžio 5. —\ Va

kar Estuose buvo gedėjimo die
na dėl žuvusių komKinistų suki
lime dvidešimt vieno Estų vals
tybės tarnautojų. Nuo 11 va
landos ryto iki 4 vai. po pietų 
visos krautuvės buvo uždarytos. 
Užuojautos delei flagai ant visų 
svetimų valstybių atstovybių 
Taline buvo iki pusiau stiebo nu
leisti — dagi raudonasai flagas 
ties sovietų legacija.

jis Juosia stipresnį apinas 
rį Italų spaudai

kad jei I Vlussolini’o valdžia įnešė įstaty
mo sumanymą kiečiau spau
dos laisvei suvaržyŲ.

—

Bedarbių riaušės Austri- 2 metai kalėjimo už in
jos parlamente kvizitoriaus vaizdavimą

Belgrade pašautas Jungi.
Valstijų konsulas

;omsi ji moteriškė, Auna 
Ūsupaitais, pati nusižudė j

BELGRADAS, 'Jugoslavija, 
gruodžio 5. — Jungtinių Valsti
jų vicekonsulas, Henry Dayton, 
vakar buvo savo, rezidencijoj 
vienos jaunos moteriškės pašau- 

Šovikė, kurios vardas yra 
Usupaitis, po to pati nusi- 
persipiaudama rankų gys-

tas.
A,nna 
žudė,

Pašautojo vice konsulo padė
tis kritinga.

Atsitikimas padarė dideles 
sensacijos vietos diplomatiniuo
se rateliuose ir visame mieste.

Taline policijos užmušti 
trys komunistai

TALINAS, Estai, gruodžio 5. 
— Trys komunistai, tarp jų bu
vęs Estų seimo atstovas So- 
merling, tapo užmušti, o trys 
policininkai sužeisti kovoj, kuri 
tęsės ištisą naktį. Po nepavy
kusio sukilimo, kai kurie komu
nistai buvo pasislėpę vienuose 
namuose. Vakar vakare tie na
mai buvo policijos apsiausti, kad 
juose pasislėpusius sukilimo da
lyvius suimti. Prasidėjo iš 
abiejų pusių šaudymas. Paga
liau šį rytą policijai pavyko įsi- 
veršti į namus ir gyvais išliku
sius komunistus suimti.

PASKOLA MEKSIKAI

Ta

ROMA, Italija, gruodžio 5.‘ — 
Premjero Mussolini’o valdžia 
įnešė parlamentan įstatymo su
manymą kiečiau spaudos laisvei 
suvaržyti.

Einant to įstatymo projektu,
I .. už skelbimą žinių, diskredituo- 
\ I jaučių Italiją užsieny, kenks- 

’mingų diplomatiniams Italijos 
santykiams, arba užgaunančių 
karalių, papą, arba valstybės vy- 

I riausybę, kaltininkai bus bau- 
•Idžiami kalėjimu nuo šešių me

nesių iki trejų metų.
Įstatymo sumanymas autori

zuoja teisėją bet kurį nusikaltu
sį laikraštį sustabdyti trims 
•mėnesiams.

šitas valdžios pateiktas įsta
tymo sumanymas pažangiojoj 
italų visuomenėj sukėlė nemažo 
pasipiktinimo, kadangi mano- 
manoma, jogei tuo savo žygiu 
valdžia nori galutinai pažaboti 
jai priešingąją spaudą.

VIENA, Austrija, gruodžio 5. 
—Parlamento rūmuose mini sto
rių taryba laikė šiandie posėdį, 
kuriame buvo svarstoma bedar
biams porcijų dalinimo klausi
mas. ’ y

1 r''
Parlamento salės galerijose 

buvo susirinkę kelios dešimtys 
bedarbių, kurie ėmė šaukti: 
“Duonos! duonos! Kalėdos atei- 
,na, o mes hadu stimpame.”

Prasidėjo triukšmas. Posėdis 
buvo nutrauktas. Atstovai ap
leido salę, o policija puolė triukš- 
mjaujančią minią varyti laukan 
nuo galerijų.

CASTRO, BUVĘS VENEZUE
LOS DIKTATORIUS, MIRĖ.

SAN JUAN, Porto Rico, gruo
džio 5. — šiandie čia mirė iš
tremtasis buvęs Venezuelos dik-

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 5. -— J. P. Morgan & Co. 
veda pertrakcijas dėl paskolos tatorius Cipriano Castro, 66 me- 
Meksikos valdžiai, pakankamos. tų amžiaus. Jis buvo Venezue- 
visoms jos finansinėms obligaci-j los prezidentu nuo 1899 iki 
joms. 1908.

Nelaimė kasyklose

Chicago ir apielinkė. — šian
die nevienodas oras, reikia lauk
ti lietaus su sniegu; nedidelė at
maina temperatūroj; stiprus 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 41 °F.

Šiandie saulė teka 7:03, leid
žiasi 4:19 valandą.

VARŠUVA, gruodžio 5. — 
Rodytis maskų baliuje Ispani
jos inkvizitoriaus Turrprėmmtos 
maskoje, o taipjau maskoj vel
nio, kaip jis yra Goetbe’s 
“Fauste” vaizduojamas, tai 
toks nusikali imas, kurs1 Lenkų 
respublikoj baudžiamas dvejais 
melais sunkiųjų darbų kalėji
mo. J. K

Melai laiko atgal Zamoscyj, 
Liublino gubernijoj, buvo su
ruoštas maskų balius. Du aš
menys, Jakob Vcksl.cn ir A. 
V i rėberge r i s, atvyko m a sk ų 
balinu apsitaisę, pirmasis kos
tiumu ir kauke paskubusiojo 
15-lamc šimtmety Ispanijos ka
talikų bažnyčios inkvizitoriaus 
Torųiiemados, o antrasis — 
Mefistofelio kostiumu.

Lenkų bažnytininkai įžiurk- 

jo tame įžeidimą katalikų baž
nyčios, ir abudu maskų ba
liaus dalyviai buvo patraukti 
tiesom

Apskrities teismas pripažino 
apskųstuosius 'kaltais ir 
smerkė šešiems mėnesiams 
Įėjimo.

Teismo nuosprendžiu 
Ismerktieji nepasitenkino ir
davė apeliaciją i aukštesnįjį 
teismą. Apeliacijos teismas te
piau ne lik neišteisino pasmerk
tųjų, bet paskyrė jiems dar 
aštresnę bausmę — dvejus me
tus sunkiųjų darbų kalėjimo.

GARLAIVIS ĮSTRIGĘS SE
KLUMOJ.

KEY WEST, Fla., gruodžio 5. 
— Garlaivis New Toronto pra
neša radio, kad jūrėse, apie tris
dešimt mylių nuo Key West, jis 
pastebėjęs seklumoj įstrigusį 
Britų garlaivį, plaukianti iš liūl
io į Galvestoną. Garlaiviui tė
čiai! pavojus negresiąs.

FAŠISTŲ VADAS PRALOŠĖ 
BYLĄ SU LAIKRAŠČIU. • v

ROMA, Italija, gruodžio 5. — 
Prisaikintųjų teismas išteisino 
laikraštį Voce Republicano, ku
rį tieson buvo patraukęs nacio- 
nalės fišistų milicijos viršinin
kas Italo Balbo. Fašistų vadas 
skundė laikrašti už tai, kad 
respublikonų organas kaltinęs 
jį dėl raginimo Ferreros provin
cijos fašistų vartoti smurto 
priemonių prieš fašistų prieši
ninkus.

pa- 
ka-

pa- 
pa-

Įvykusios ekspliozijos 9 darbi
ninkai užmušti, daugelio pasi
gendama.

WREXHAM, Anglija, gruo
džio 5. — Artimose anglies ka
syklose šįJrytą įvyko baisi gazų 
ekspliozija, kurios devyni darbi
ninkai rasta užmušti, o daugelio 
dar pasigendama. Astuoni la
vonai, baisiai apdegę, išimta iš 
kasyklų. Gelbėtojų partijos da
ro pastangų Surasti tuos, .apie 
kurių likimą kol kas nėra! žinios.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gruodžio 5 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do- 
leriij bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų 
Danijos, 100 kronų .....
Italijos, 100 lirų ........
Franci jos, 100 frankų 
Lenkijos, 100 zlotų .....
Norvegijos, 100 kronų 
Olandijos, 100 mhrkių 
Suomijos, 100 markių 
Švedijos, 100 kronų ... 
Šveicarijos, 100 frankų

' VU PEI-FU VĖL PABĖGĘS

HiANKOV, Kinai, gruodžio 5. 
— Pa šalin tasai 'Pekino karo 
vadas generolas Vu Pei-Fu ap
leido savo karinę ; stovyklų 
Honau provincijoj ir skubotai 
kažin kur pasidalino. Sako, kad 
jis gavęs iš šenzi provincijos 
karo’/komendanto ultimatumą, 
o dėl kilusio jo paties kariuo
menėj maišto jis nebegalėjęs 
nė (bandyti priešintis.

$4.64 
$5.03 

$17.61 
$4.84 

.<r,^^U44 

....L $19.25 

......  $14.85 
...... $40.43 
........ $2.52 
...... $26.95 
...... $19.31

MOTERIŠKĖ MIEGOJO 17 MĖ
NESIŲ BE SĄMONĖS.

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 x
100
200
800
400
500
600
700
800
900 litų

1000 lltd1,__ __________________ _
Prie Šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidų už kožną siuntini 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

per

$5.50
10.50
20.75
31.00
41.25
51.56
61.75
72.00
82.25
92.56

102.75

MAR1NETTE, Wis., gruodžio 
5. — Mrs. Otto Sleincavitz, 33 
metų, iš Pond, Wis., išgulėjo 
vietos ligoninėj be sąmonės sep- (' 
tynioliką mėnesių, ir tik šiandie 
pabudo. Daktarai, kurių d9ft-[ 
gelis, ir iš įvairių miestų, lankė 
ją ligoninėj, jokiu budu negalė-' 
-jo jos ligos susekti. Moteriškė 
ištisus septinioliką mėnesių Mie-; 
gojo, nei valandėlei nepabusda- 
ma ir nepabudinama, vos
kvėpuodama. Visą laiką ji bu-, 
vo penima skystu maistu su pa- 
gelba kiaurinės. šiandie pabu
dus ji atrodo labai silpna, bet 
daktarai sako, kad ji greitai at-i 
si gausianti. J

tik

Pinigai Pasiųsti iki 20-tos 
Bus Išmokėti Prieš Kalėdas 

•V •
Siųskit Kalėdines dovanas savo gimi

nėms Lietuvon telegrafu per Naujienas ir 
pradžiuginkit juos geriausiu patarnavimu, 
stebėtinu greitumu ir pinigais nusiųstais 
dėl švenčių. Naujienų telegramos kainuo
ja tiktai

50 CENTU
Pinigai pasiųsti iki 20-tos šio mėnesio 

bus išmokėti prieš Kalėdas. Bet geriaus 
nelaukit paskutinės dienos, o siųskite tuo- 
jaūs.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į 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.

HAUJOEINOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Vcksl.cn


PAIEBKOJIMĄS Tel. Dearborn 005?

S. L FABIONAS Gfi
Cor,

įlydė Purk 8305Namu

Balionu BALIUS
Subatoj, Gruodžio 6,1924

MILDOS SVETAINEI,
3142 So. Halsted St

Lietuviu Krautuve
SU ŽODŽIAIS

106

J. N. ZICZKUS
PLAYER PIANO ROLLS

PONAS DAUGNORISUOŠVEI NAMUS, TYLOS NEBUS
DRAMATIŠKAS RATELIS RENGIA PUIKŲ

VAKARĄ SU PERSTATYMU MELDAZIO SVETAINĖJE,
2242 W. 23rd Place

IMPERFECT IN ORIGINAL

31.00
31.00

šokis ....
mazurka

polka ..
■valcas-
Kalnieti

$ 1.00 
$1.00 
.$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00

$1.00
SI .00 
$1.00 
$1.00 
SI.00 
$1.00

—valca.< 
—polka 
Pakelt-

| Mm«« ii nauju* aanaa, taipgi 
okljitao. 2030 So. Halsted Street 

Chicago, Illinois 
Tel. Canal 5811

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

W. Wnshington St.
Waahington & Clark

Diedas Kukuliu
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1,00
$1.00
$1.00
$1.00

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

3236 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

įdėjimas myterių reiks 
GERESNĮ VANDENS PA- 
TARNAVŲHĄ Už MAŽES

NĘ KAINĄ

Rengia
LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGYSTĖ

Diedukai 
Bai bora- 
Varpelis- 
Linksma, 
Ant Nemuno Tilto 
Kaziuko—poli 
Išsiilgimas 
Karšta 
Gražioji 
Krakoviakas- 
Ant Bangų—’ 
Helenas—poli 
Linksma Lietuvaitė- 
polka ............ ,............
Meilės Bučkis—polka 
Čigonėlis—polka ........

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 580
Tol. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted S t., Chieago 
Tdl. Yord> 4681

“Uošvė Į namus, tylos nebus”, tai yra linksmiausia ko
medija talpinantį savyje sveiko juoko. O “Ponas Daugnoris” 
taipgi graži ir juokinga 4 aktų komedija. Dramatiškas Ra
telis parinko savo gabiausius vaidylas perstatymui minėtų 
komedijų, kad tuomi davus progos, gerbiamai publikai pasi
gėrėti perstatymu ir sočiai pasijuokti. Nepamirškite vakaro 
ir pamatykite komedijas. Po perstatymo bus šokis.

Kviečia DRAMATIŠKAS RATELIS.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Dovanos didžiausioms vyrų grupėms: (1) — $20, (2) 

Ir pavieniams visokių dovanų.

Sutaupykite 50 nuo
šimčiu ant pečiu, lovy, 
ir kitokiu fornisiy 

pirkdami už cash.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

Vakarais ir nedėlios rytąi 
3335 So. Halsted St.

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:

4601 So. Marshfield Avė.
Bylfa visuose 
straktai, 
kęla pi

sidarys 7 vai. vak, Koncertas prasidės ligiai 8 vai. Įžanga 50c. ypatai 
J. L. Grušo Orkestrą (pelnas eis Lietuvių Auditorijos naudai)

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. S»- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis* 
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus, 

lamus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaui 

lengvomis išlygomis.

čia yra geriausi Playėr Pianai, arba Granu 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 fšmainom ant nau 
jų. Pis mus 1001 dolerių pigiaus negu, kad kitose krautuvėse.
Musų Pianų kainos $75.00 ir augščiaus. Taijigi [lietuviškų Rolių 
dainų, šokių didžiausiame pasirinkime. > '

A. HARTKV8, Pro*.
1C1* W. 47th St, Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicar*

K. GUGIS ADVOKATAS
.. Miesto ofisai ; » 

127 N. Dearborn SL, Room 1111-12 
Tel. Central 4411. Vii. nuo 9-6

Gyvenimo vietai 
8823 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard .819

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

Nediliouus huo 9 iki 12 ryto.

b Lietuvos Respublikos Pasiun
tinybe Vašingtone prašo ieško
mų asmenų atsiliepti ir visų ži
nančių duoti žinių apie šiuos, as
menis :

1. Edvardas Daugirdas, gimęs 
Ilguvos dvare, Naumieščio ap- 
skr.,; 1914 m. atvykęs Amerikon 
ir apsigyvenęs Čikagoje.

2. Kazukaitis Baltramiejus, 
kilęs iš Šeduvos valsčiaus, atvy
kęs Amerikon 1913 m. pradžio
je, tūlą laika gyvenęs 82 Wallace 
Street, New York City.

3. Julijonas ’ šėfleris kilęs iš 
Kėdainių, atvykęs Amerikon 
1913 m., gyvenęs 157 VVespro-

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisai vMurmieatyj:
Room 1726 y, 

chicago temple blog

a s 
mazurka 

•valcas .........
Širdis—polka . .. 

Aldona—polka 
—šokis ........

valcas .........

,* MIESTO OFISAS:
427 N, Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Randolph 5584 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 

ki 9; Sukatomis visą dieną< Sveri- 
misi iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina- 
jimo apstraktų ir padarymo 

ontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

J. P. WAtTCHES
Advokatas

Gražiausių Lietuviškų Volelių 
Del Player Piano

Prirodino Seni Žmunč 
Rūtelių Darželis 
Lietuva Brangi ........
Sudiev Gimtine ..........
Pamylėjau Vakar ......
Pasisėjau Žalią Rūtą .

BE ŽODŽIŲ:
Žirgelis- 
Agonūli 
Svieto Pabaiga—šoki 
Mano Brangaus—] 
Nekaltybė—valcas 
Lietuvių Kvadrilh 
Šalę Soda—valcas 
Gegutės—valcas .. 
ši’tlis ir Kvietkos 
Linksmi Bernelei 
Klumpakojis ir

A. E. STAŠULAN1 
ADVOKATAS

77 W. Washingtoa St. Room 011 
Tel. Central 6200

Cicero Utarninko vakare 
1314 S. Cicero Ar. T.Ciceru 5036 
Ant Bridgoporto Seredoj nuo 
6-8 ▼. e, Subatoj nuo 1-7 f t. 
3286 S. HaltUrd tit. T.BovL 6787

lokio didelio bereikti-
vandenio išeikvojimo, menty Street, Newburgh, N. Y, 

tankiui negalite gau- 4. Martin Jaks ar Saks, gyve- 
patarnavimo, kuė- nęs 1337 Commercial Street, Ta- 

reikia vandens, jis coma, Wash.
prakiurusias dūdas IJETUV0S PASIUNTINYBĖS 

AMERIKOJE.
1924 m., gruodžio mėn., 2 d.

John Bagdziunas Borden
Lietuvis Advokatas

Veda bylas visuose teismuose. Egzami
nuoja abstraktus. Padaro pirkimo ir par
davimo dokumentus ir (galiojimus.
7 S. Dearborn 8t„ Tel. Randolph 8261 

Vikarais: 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 0 
Telefonas lloosevelt 9090

Namu telefonas Cunai 1C67

teism’uose. — Ab- 
Ihgaliojimai. — Pas- 
1 *»4r 2 morgičiams.

Pradžia 7:00 vai. vak. įžanga 35 centai
Kviečia KOMITETAS.

1

300 DOVANŲ MASKARADINIAME BALIUJE
Rengia bendrai Cicero Progresyvcs Organizacijos 

SUBATOJ, GRUODŽIO 6, 1924
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJ, 14 ST. IR 49 COURT, CICERO

Unijos Jazz Orkestrą. 
Moterų grupėms: (1) — $15, (2) - $8. 

Kviečia visus KOMITETAS.

J. J. STASULANIS
(EAGLE MUSIC CO.)

dėlę ...................... ’ .............
Suktinis ..........................

81 Jausk, Mylėk ir Spra
gilų Daina

83 Paukšteliui' ....... '.... -
•1 Kas Man Darbo ...........
5 Laiškas Pas Tėvelį......
6 Suskintas Kvietkelis ....
7 O Lietuva Numylėta ....
9 Gana Broliai Mums Mie

g-oti ...............................   $1.00
16 Noriu Miego ................. $1.00
94 Daugel Buvo Linksma

Daina .................... $1.25
95 Skamba Kanklei ir Tri

mitai .....................   $1.00
75 Oi Tu Jieva Jievuže . .. $1.00
92 Ant Kalno Karklai Siū

bavo ........................ $1.00

A. A. Olis 
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St, Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 0-6 

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd, 6775 

6-8 v. v. apart Panedilio ir 
pątnyčios.

PASARGA: Visados, parašykite numerį ir vardą 
Volelio aiškiai. Perkantėms sykiu už 
mažiaus kaip tris ($3.00) dol. vertės, 
tai prisinntimo lėšų negaliTne apmo
kėti. Reikia, visada savo vardų ir ant
rašų, kiek galint parašyti aiškiai. Ir 
sykiu su užsakymu Volelių, siųskite ir 
Money Orderį, šio vardu:

KiŲi 90 dalis Chicagos gy
ventojų moka už vandenį pa
gal savo namo didumų. Jų 
vandens kilos yra vienokio^ir 
jie išvartuo.ja daug ar mažai 
vandens. Ar jie bereikalingai 
eikvoja vandenį arba atsargiai 
ji vartoja.

Tie, kurie vartoja atsargiai, 
tankiausiai daugiau turi mo
kei.!,' negu tie, kurie bereika
lingai išvurtuoja. ;

Vandens myteriai kiekviena
me name sulaikys bereikalingų 
vandens eikvojimų, užtikrins 
gėresnj vandenio spaudimų ir 
geresnį patarnavimų, tuomet 
miestas galės suteikti jums gry
ną filtruotų vandenį, vieloj da
bar atskiestų clumiikalais ir 
tuomet galės numažinti jūsų 
vandenio Bilas.

Patyrimas kituose miestuo
se parodė, kad užtektinai fil
truoto vandens lengvai gali
ma gauti Įvedus į kiekviena 
narna myterius.

(Apskelbimas)

/Ar jus žinote, kad Chicagos 
/ntestas išpumpuoja vidutiniai 
j dienų 27.5 galionų -vandens 
dėl kiekvieno vyro, moteries ir 
kūdikio mieste?

Ar jus žinote, kad pusė to 
vandens yra bereikalingai iš- 
eikvojama per prakiurusias 
dūdas ir nieks jų nesirūpina 
pataisyti.

i Jus mokate už tų bereika
lingai išeikvotų vandenį ir jū
sų kaimynas irgi moka uŽ tų 
bereikalingai išeikvotų vandenį 

l ir prastą patarnavimų.
Dalei

lingo 
jus laba 
t i tinkamo -’u 
met jums 
išbėga per

'ir jis nubėga sau į suras išme
timui lauk.

Del tokio didelio bereikalin- 
įgo išeikvojimo vandens,*mies
tas negali tinkamai jo išfiltruo- 
,'ti ir dastatyti jums švaraus ir 
R tyraus, bet turi įmaišyti į jį 
į chlorino, kad jis^butų saugus 

<lel jūsų gėrimo. >
■ T iktai 10 dalis Chięagos gy- 
;venlojų moka tiek uži yande- 
*nį kiek jo išvartuoja. Tie var
totojai turi vandens liiyterictš.

Mytopis- teisingai išmieruo- 
ja* vandenį ir p^oiį^, kiek jo 
yra ■;-bėręikūliūgai išeikvojama 
per kiauras dųdas ir tuo budu 
prjverčia prie taisymo prakiu-

i\ONCi:i\>'rAs
Rengia Laisvės Kanklių Mišrus Choras 

Įvyks

Gruodžio-December 7 d., 1924
LIUOSYBĖS SVETAINĖJE

Ltth Street ir 49th C'ouri, Cicero, Illinois
' i Prasidės 7:30 valandą vakare.

Programe dalyvaus L. K. 'M. Choras, L. K. V. Choras, Moterių Choras, po vadovyste A. P. Kvedaro ir 
Uet. Dtub. Stygų orkestru. Geriausi solistai ir solistės Wladimier Svietloff, Rusų operos dainininkas, P. 
Dąuderis, E. Rašinskiene, B. Zanavičiutė, Staniuliute ir kiti. Todėl visus lietuvius ir lietuvaites kviečiame 
dalyvauti. Po progiamui bus šokiai prie geros orkestros. Įžanga ypatai $1.00. Kviečia KOMITETAS.

Seplintadienį, Gruodžio-December 7 d., 1924

NORĖDAMI* 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-g 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS F 
PAS MUS. TAS JUMS BUS.

ANT NAUDOS. i

809 W. 35th St.. Chicago 
Tel, Be levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. , 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
o Parduodam Laivakortes. •

; JAUNUOLIU ORKESTRO KONCERTAS
Bus Subatoj, Gruodžio-December 6 d., 1924 m.

M. MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23rd PLACE 
• ■

Programas: Jaunuolių Orkestrą, Choras, Solistai, Klasiški šokiai, Dr. Margelio kalba ir t. t.
Po koncerto šokis1 iki 1 vai. ryto
Visus užprašome KOMITETAS.

Atnešė
Viedrą
Eisiu Mainei, Pasakysiu 
Pas Motinėlę ..............
Tų Mergelių Dainavnias 
Lakštingalėli ...............
Vai Vargo Varge ........
Ak Likie Svgika ...........
Myliu Lietuvą h......__
Jojau Dieną ................
Vai Kalba Žada
Pas Darže’j /l’rys Mer 
gėlės .
Oi Tu Rūta Rūta ....
Kas Nuramins Man šir

$1.00
$1.00

1 1
«

Į o
H

■
— 7* 1

_________________ ■ .__________________________ --------------------- ---------------- — ...................- -------------------- ---------------- -.4,-...,u;;::,. .5.
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Tie, kurio

ATJAUNĖJIMAS

pinigus [SUS] Telefonai i

Gintarai

Metropolitan State Bank
ALPAMaltExtract

V ANA

Prancūziškas Daktaras
Gydo bu

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III

2 Part
2 Part
2 Part

$12.35
13.65
15.75

. 17.65

vieną ar 
patogių 

su 2c. ir

Jie skaitys NAUJIENAS kasdien ir kasdien 
minės jumis už tokią gerą, naudingą ir bran
gią dovaną. Jie skaitydami NAUJIENAS 
įgys daugiau apsišvietimo.

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Garsinkitės Naujienose
Oi. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Weatem Avė 
Tel . Lafayette 4144 ■' — ..   i ■ ' «»i

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

Te). Kenwood 5107 ....
Valandos! nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:80 vakare

Lietuvos, 
Karolių, Branza-

Faktas, kad nuo senatvės nei 
vienas nepabėgs, turi būti reali-

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phone 
l^afayette 0075. Valandos 2-4 rak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos Dd lt ry
to, 7 iki 8:80 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

lis; Aguonėlė, mazurka; Vazdelis; Pas, D. Espange; 
Klumpakojis; Noriu miego; Vengerka; Kokietka; 
Vyčių maršas; Klumpakojis No. 2; Suktinis; Aguo
nėlė; Pakeltkojis; Žilvitis; Rūtų darželis.

Kaina tik vienas doleris.

žiūrėjimą. Duodo 
nutarimus mote 
rim« ir mergl 
nomg dykai.

3113 South’ 
Halsted St.

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

iki 2 val.po pietų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

NAUJIENOS metams.............
Lietuvon ........

NAUJIENOS pusei metų .....
Lietuvon ...........

NAUJIENOS trims mėnesiams
Lietuvon ............

mfes.
Negalint išpildyti žmonijos 

troškimu ir norų amžinos jau
nystes ir gyvenimo, reikia krei
ptis prie budi], kurie priartintų 
šiuos troškimus. Išmintingai se
kant nekmiuos prieinamus ypa- 
tiškos higienos principus, gali
ma keliauti sykiu su laiku, vie
ton, kad suklupus ( pirm laiko 
kur nors vieškely. Toliau, prak
tiška daugumloj atsitikimu sten
gtis palaikyti savo fizines ir pro
tines pajėgas ant tiek, kad sena-

Tel. Blvd. 8111
Į M. Woitkew1ea 

BANIS
A K USER K A

[Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pa* 
tarnauju mota* 
rims prie įrody
mo kiekviename 
Atsitikime. Tol-

Žmonės prieš Kalėdas galvoja: kokių Kalėdų 
dovanų pirkti savo giminėms ir draugams?
Geriausia dovana yra tokia, kuri turi didelę 
vertę. Didžiausia dovana bus ta, ^jei jus už- 
rašysit savo draugams, ir giminėms NAU
JIENAS.

Kų tik gavome didelį siun 
tinį Gintarų 
Kaip tai 
lietų, Spilkučių, Cigarnyčių 
ir daug kitokių tinkamų 
daiktų dėl Kolėdų dovanų. 
Už prieinama kainą.

Galima gauti
Naujienų Ofise 

1739 So. Halsted St. 
arba

1436 N. Campbell Avė.

vakare. Nedaliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Specialistas kraujo .odos, chroniš
ką ir slaptą ligą 

tlba naujausių metodą 
ly Spinduliai

Ofisas 1890 So. Ashland Avė. ant 
viriau Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po plot;

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

GALIMA GAUTI NAUJIENOSE
Albumą sekamų Lietuviškų šokių surinktų 

Vincento Niekaus.

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

1046 Milwankee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarket 
9149. Ros. Keystone 4130.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

Vaikų ir visų chronišką ligų 
alsted Stn CUcage 

arti 81st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—3 vak. Ne
daliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Ave^ 2 lahoe 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOSi 
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valau 

dos ryte iki 12 vai. po plot. 
Telefonas Midway 2889

Cementiniai skalbyklų loviai, su
lieti* j daiktą, plieninė standa ir 
besisupanti kraneliai 
48-1 nch 
54-Inch 
60-Inch 
72-Inch 3 Part

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 delnų 
ir 6:80 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.
netoli 46th St.

nudažomi tvė yra neišvengiama ir negali- žmogus pasens dailiai, bet ir bus 
ma nuo jos pabėgti. Geriau ga- geriau pasirengęs sutikti dides- 
lima suprasti permainas, kurios nius įtempimus, kurie apsunkina 

kuomet bus pamažtf silpnėjantį organizmą, 
sveikata daug Atjaunėjimas, kurio kas norėtų 

dirbi- įsigyti be jokių pastangų, yra tik 
mo daugybės gilių žmogaus ku- pasaka. Anaiptol, gyvenant at- 
ne. Kuorrtet žmogus sensta, tų sargi 
giliu funkcijos mažėja, 
visai sustoja. \ 

Mokslinčiai visokiais 
stengiasi sugrąžinti, išdegusius 
gilinius elementus, tuomi pasi- 

i atsiekti at jaunėj imą. 
dabartiniu laiku nėra 

kiek tik 'nei vieno moksliško darodymo, 
pasek-

Phone Pullman 0676
DR. S. SMOLLAR 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėlioj pagal sutartį 
10748 So. Michigan Avė., 

CHICAGO, ILL.

«HR. HERZMAN-®* 
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1925 W.
I8th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

į Dienomis: Canal 
8119. Naktj 
Drexel 0950 

Boulevard 4186 
8410 So. Halsted St.

Valu 9—10 A M. ir po 8 vai. vak
Special: Nedėlioms Ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Kloseto kombina
cija, pilnai pri
rengtas su vit- 
reous- china tan
ką, bowl ir maho- 
gany užbaigimo 
sčdvne.

$19.85

3641.43 SOUTH HALSTED STREET. PHONE YARDS 2427

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan StM Chicago. 
, Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

Tel. Boulevard 0587

DR.MARYA 
DOWIAT—SASS

Tel. Lafayette 3848
Po 10 vak. Šaukit Lafayette 8826 

Rez. 3359 So. Westem Blvd.
DR. ROY H. FREEMAN 

Gydytojas ir Chirurgas 
3825 So. Kedzie Avė.

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

CHICAGO, ILL.

Telephone Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12«dio-

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

Mes dastatome i visas pasaulio 
dalis

Alpa Malt Extract Co. 
2428 W. 47 Št.

Phone Lafayette 1104

Turėk Svarias, 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.

Naujienų Knygy Krautuvė
1739 So. Halsted St., Chicago, III

Noras pasilikti jaunų 
prote taip ir kūne, yra natūralūs 
dalykas. Per dažnai vienok pasi
stengiama sulaikyti senatvės

Šitas kliubas pagelbės jum 
sutaupyti savo pinigus atei
nantiems metams, kuriuos 
gausite su nuošimčiu prieš 
Kalėdas ir galėsite pavartoti 
Inas p'nigus Kalėdinėms do
vanoms ir kitiems jūsų rei
kalams. {stokit į 
daugiaus iŠ musų 
klesų pradedamas 
augščiaus.

Mrs. MICHNIEVIC2 ■ VIDIKIENF 
AKUŠERKA 

8101 So. Halsted SU kampas 31 gat 
Tel. Yarda 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Penngyl- 
vanijos - ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar- 
nauja, visokioj 
še ligose prieš' 
gimdymą, laiko 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas/ da ir iri 
tokiuose relka 
tuose moterim* 
Ir merginome 
kreipkitės o ra
site pagelbą. 

Valandos nu< 
s ryto iki 1 po 
jietų, nuo 6 iki 
* vai. vakare.

Lietuvon jei nori kad 
nueitų prieš šventes. METROPOLITAN STATE 
BANKAS .siunčia pinigus per LIETUVOS VAL
STYBES BANKA PIGIAI, saugiai ir greitai. .

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

18x21 Apron La- 
vatory, su nike- 

F> pėdų baltai Enameliota vana, Įjotais kraneliais 
ant kojų, su nikeliotais kranais jr trap 

$25.95 $10.55

Įstoki! Šiandien j Musų Kalėdini 
Taupymo Kliubą 

(CHRISTMAS SAVINGS CLUB)

abejoji akimis, ąasiteraak 
A. R. BLUMENTHAL
___ Optomotrlit

EHĮhr. Tel. Boulevard 6487

4641) So. Aehland Ava.
sįKfif Kampas 47-to. ant 2

lubų

Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra

2201 W. 22nd “ ST. .
CHICAGO.

BANKOS VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 vaL ryto iki 4:00 va), vak. 
UTARNINKAIS IR SUBATOMIS iki 8:30 vai. vakare.

gotas ir sunkus gauti. Sulig Šių tvė galėtų būti malonumb, o no 
pasakų, vanduo galėdavo apsuk- apsunkinimo, laiku 
ti laiką atgal ir senus vyrus ir nori būti sveikais senatvėje, turi 
moteris padarydavo jaunais ir’padėti tvirtus sveikatos paina- 
gražiais. Galima mfanyti, kad tos.tus jaunystėj.
pasakos išsivystė iš semi žmo
nių noro tapti jaunais.

Atjaunėjimas gali būti skai-’zuotas, priimtas, ir mainančios 
tomas kaipo buvimo jaunu sto- padėtys turi būti drąsiai priima- 

prisiartfriimą gėdinant ir palai- vis, arba ėjimas jaunyn. . Tpom inos! Kuomet žmogus pasensta, 
kant vien tik išvaizdą. Kad pa-*pat sykiu, pasiliuosuojama nuo jis negali tikėtis, kad jam kas 
tvirtinus šį faktą, galima išskai--visų nusilpnėjimu, kurie rišusi jaunystę sugrąžins. Vienok jis 
tliuoti nesuskaitomus, taip vadi- su senatve. Vienok fiziologiniu gali tikėtis, kad. galės rinkti nau 
namus “beauty shop”, kuriais žvilgsniu, toks persimainymas das anksčiau protingu gyveni- 
naudojasi kaip moterys, taip ir nėra galimas. Tikrenybėje sena- miu sutaupytas. Netik, kad toks 
vyrai. Plaukai yra 
taip, kad niekuomet nemanytu- 
n|e, kad jie buvo žili. Raukšlės ir 
veido išvaizda pataisoma masa- įvyksta senatvėje, 
žais ir įvairiais kosmetikais. | šaiškinta, kad 
Drabužių pardavėjai garsina dra priklauso an£ normalaus 
bužius, kurie riebumą užslėps ir 
pajaunins. Pažvelgus į visus ap
garsinimus ir į visus kosrrieti- 
kus, kurie krautuvėse pardavi
nėjami, matoma, kad žmonių 
noras yra kuoilgiausiai likti jau
nais- ir gražiais išvaizdoje.

I Viešos Sveikatos Skyrius pil- tikėdam 
nai sutinka ir sinfpatizuoja am-1 Vienok, 
b i ei j ai būti sveikiems 
galima kaip protiniai, taip ir f i- kuris užtikrintų tokias 
žiniai. Iš tos priežasties, Sveika
tos Skyrius nori patarti budus, 
kaip geriausiai galima prieiti 
prie tokių pasekmių. Galima sa
kyti, kad'dabartiniu laiku žmo
nes gali ilgiau būti sveikais, neg 
kokiame kitame žmonijos istori
jos periode.

| Amžinas jaunystės šaltinio ie
škoji nlas nėra naujas. Ir nėra 
jis keistas šiame amžiuje ir 
<?entkartčje. Senesnių tautų pa
sakos kalba apie stebuklingą van 
denį, kuris būdavo tvirtai apsau-

42 ir 52 coliiį CuOI 
APRON SINKŪS nuoM>«- ■ ■ ■ W 

ir augščiau
12 ir 52 coliu ROLL C 1 Q 4% A 

’.IM SINKŪS nuo 4> ■
ir augščiau

JO colių DVIGUBA DRAIN- 
3ŪAKD SINKA $3£ 75 

ir augščiau

nelaužant jokių gyveni- 
ir gale'mo įstatymų, galima tikėtis 

[gyvasties prailginimo, su atatin- 
budais/karnų protinio ir fizinio tvirtu

mo -palaikymu.

S7.00 
$8.00 
S3.50 
$4.00 
$1.75 
$2.00

Užrašyki! NAUJIENAS savo 
giminėms Lietuvon

nevartojame vartotų-antrarankiij tavorų.
— Jųą gausite ką jus išsirinksite.

Atdara vakarais iki 8 vai. vakare. Subatomis iki 10 vai. vakare
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«y The Llthuaniau Pub Ce Ln1'

Hditor P. (■rifaitia

lvas South Halated Street 
Chicago, UI.

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ratesi 
per year in Canada. 
per year outside ef Chicago.

58.00 per year in Chicago.
3c per copy.

Entered as Second Clasu Matter 
Mareli I7th, 1914, at the Post Office 
»f Chicago, U L under the act of
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3c

kratų pozicijos teisingumo, 
Vokietijos darbininkai ne- 
bęsiduos daugiaus save mul
kinti nė keršto karų skel
biantiems nacionalistams, 
nė kruvinų sukilimų kursty
tojams 
balsuos 
tus.

KUDlklAI

komunistams. Jie 
už socialdemokra-

Naujienoa eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
irovė, 1739 So Halsted St., Chicago, 
(11. — Telefonas) Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltui

Metams ....................... . ..... $8.00
Pusei metų ...........  4.00
Trims mėnesiams _ __________2.00
Dviem mėnesiam 1.50 
Vienam mėnesiui  .75

Thicagoje per neiiotojuai '
Viena kopija -..-_________ 8c
Savaitei_____________ - . - 18c
Mėnesiui________ _r. _________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paltu:

MeUms -- ._________ $7.00
Pusei metų .......  8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiam IJŽ5
VKnam mėnesiui— .75

Metuvon ir kitur’ ulsieniuoMi 
f/- - (Atpiginta)

Metams __ _______ _ ' - $8.08
Pusei metų ___»_______ 4.00
Trims mėnesiams ■ - -1,_ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakyme .
... ........ . " I-----

* i * <* ■* * •Rytoj Vokietijoje įvyks 
rinkimai. Ir pačioje Vokie
tijoje ir kitose šalyse* be
veik niekas neabejoja, kad 
šitų rinkimų rezultatai bus 
kitokie, negu pereito gegu
žės mėnesio balsavimų.

Tuomet pasireiškė nepa
prastas balsų priaugimas 
kraštutinėse partijose — 
pas nacionalistus ir komu
nistus. Pirmieji gavo .neto
li šešis inilionus balsų, o 
antrieji — 3,700,000. Nacio
nalistai pravedė į reichsta
gą (Vokietijos parlamentą) 
99 atstovus, o komunistai 
G2. Be nacionalistų tapo iš
rinkta dar su viršum treje
tas dešimčių atstovų “rasi
nių nacionalistų” (fašistų).

Tuo pačiu laiku didelių 
nuostolių turėjo socialdemo
kratai. Jie surinko 6 milio- 
nus balsų ir pravedė 100 - > 
stovų, kuomet pirmiaus 
reichstage buvo daugiaus 
kaip pusantro šimto social
demokratų.

Dabar manoma, kad soci
aldemokratai vėl atsigriebs, 
o kraštutinės partijos su
smuks. Jau net ir komuni
stų spauda, kuri po gegužės 
4 d. balsavimų buvo pradė
jusi šaukti, kad Vokietijos 
proletariatas “stoja po ko
munizmo vėliava”, dabar 
pripažįsta, kad “socialpar- 
davikai gali laimėti”.

Bet yra klausimas, ar jau 
šituose rinkimuose socialde- 
kratai sugebės atgauti visus ' 
tuos darbininkiškus balsus,' 
kuriuos buvo jiems paveržę ( 
dešinieji ir kairieji atžaga
reiviai. Nacionalistus re
mia stambusis kapitalas ir 
dvarininkai; komunistai gi 
gauna nuolatinę piniginę 
pašalpą iš Maskvos. Rusi
jos bolševikams šie Vokieti
jos rinkimai "yra be galo 
svarbus. Jeigu bolševizmas

“Laisvė” rašo ilgą editoria- 
lą apie diktatoriaus Mussoli- 
nio kalbą Italijos parlamente 
ir tarp kitko (sako: ’

“Baigdamas, Mussolini 
pro ašaras maldavo, kad sei
mas išreikštų jam pasitikėji
mą, kaipo galvai fašistinės 
valdžios; ir pridūrė:

“ ‘Jeigu aš tapčiau nuvers
tas, valdžia tektų ne jums, 

- bet komunistams, kurie tūri 
drūčiausią programą.’

“Iš to aišku, kad yra pa
vojinga fašizmui ir buržua
zijos viešpatavimui — ne 
socialistai, no demokratai, 
ne liberalai, bet komunis
tai.”
Tai yra pavyzdys to k’udi-

(V 1024
■ ■ ■ • ii j

' tapti diktatorium. O juos su- mo. Dabartiniu laiku teismai da- jeigu organizuoti 
skaldė juk komunistai. Ir pirm ro kitus pa<upinimus vaikams, -nok
to, negu jie suskaldė juos, jie jei mato, kad tas jiems išeis 
įtempė į uos į balą, iš kurios ant gero, ir todėl randame neku

rtuos vaikus gyvenančius pas gi
mines ar prietėvius. Jei vaikas 
užsispirta apleisti tėvus, teismas 
reikalauja, kad jis pasiliktų po 
tėvų priežiūros tol, kol pats sa
ve galės, užlaikyti. ’ 

b:- ; ■■ ' ■ ■ ■ t
Kuomet tėvai,, neleidžiami vais

kus auklėti, arba jei valdžia at
ima vaiką nu^tėvų, dažnai yra 
parūpinamas globėjas, šis globė
jas užima tėvų vietą, ir tol ją 
laiko, kol teismas paliuosuoja 
arba vaikas ateina į metus.

Paprastai, nepilnametis negali 
turėti jokių nuosavybių. Jei jam 
paliekamos kokios nuosavybės, 
globėjas yra teismo paskiriamas, 
kurte tas nuosavybes1 priima, šis 
globėjas gali būti vaiko tėvas, 
arba kas nors kitas. Nuosavybes 
yra po globėjo priežiūra) tol kol 
vaikas ateina į metus.

| Nepilnamečiai gali daryti kon- (;OĮęį bolševikų “autoritetai” kaip 
Komunisitų iššauktoji dnar- traktus, bet tas, su kuriuo kon- pm3eika arba Bimba.

duja pagimdė fašistų judeji- traktas daromas, turi būti dt-j 
mą, ir komun>lų pastangomis sargus. Nepilnamečio kontraktas1 

.. . įvykintas darbininkų organi- gali būti atšaukiamas tik jo pa
tai mulsiškiai zacijų suskaldymas paskui da-' ties, o ne to, su kuriuo koritrak-

Mussolini

darbininkai negalėjo išeiti be 
didžiausių sau nuostolių. Ko
munistai sukurstė darbinin
kus užgrobti dirbtuves, p pas
kui darbininkai, nesugebėda
mi jas vesti, buvo priversti 

< kviesti dirbtuvių savininkus 
I atgal. Komunistai kurstė" so
džiaus darbininkus grobti stam
biuosius žemės ukius, ir kur 
darbininkai paklausė kursty
tojų, tenai įvyko kruvini mū
šiai, kuriuose pražuvd daug 
gyvybių. \

šitie anarchistiški — neorga
nizuoti ir be jokio plano at
likti darbininkų žygiai n ėda-J 
ve jiems jokių teigiamų rezul
tatų, bet jie prirengė dirvą 
fašizmui. Nes. viena, jie be ga
lo išgąsdino buržuaziją, taip 
kad ji puolė į glėbį diktatoriui; 
antra, jie dąvė progos, fašistų 
gaujoms vartoti smurtą.

darbininkai 
komunistus įsileistų į savo tar
pą, (nes dabar juos visur spi
ria laukan iš savo tarpo iš su
važiavimų) ; jeigu jie neardytų 
darbininkų vienybės; jeigu jie 
neveidmainiautų; jeigu jie ne
būtų Maskvos budelių šalinin
kais; jeigu jie nemeluotų ir ne
mulkintų darbinink|j^4r taip to
liaus ir taip toliaus.

Taigi, kad ne tas “jeigu” čia 
butų, tai “Laisvės” pasakos bu
tų tikra. teisybė. -Bet kas kati
nui pakels uodegą kad ne pats...

*
Komunistai vis sakydavo, kad, 

į “minios” eina su jais, bet da
bar “Laisvė” sako, kad komu
nistai į savo “Darbininkų Par
tijos’^ programą įdėjo “8-nių 
valandų darbo dieną” ir “bedar
bių apdraudą” dėlto, kad prie 
minių priėjus... Reiškia, minios 
eina su komunistais, o komunis? 
tai prie iręnių dar nepriėję... 
Tai yra nelengvas dalykas su- 

1 prast. Jį galėti! išaiškint tik

nusipuldė patys savo įtekmę vi
suomenėje. Šiandien apart ko
munistiškų davatkų, pas juos 
tik toki žmonės laikosi, kurie 
dar neišmokę protaut (nepajė
gia suprast gyvenimo-faktų), ir 
todėl jie pasiganėdina vien ti
kėjimu komunistiškomis pasa
koms. šiaip, jokis protaujantis 
žmogus neturi su jais jokio ben
dro. Taigi, anot tos giesmės: 
“kaip žmogus storojasi, o kitaip 
stojasi”...

i *
Kad visgi kaip nors prisipla

kus prie žmonių, komunistai lo
šia gudrų skymą: žmonėms ro
do, kad jie savo partijos progra- 

8-nių

*

pralaimėtų Vokietijoje, tai kiško neišmanymo, kokiu pasi- 
Vakarų Europoje jo viltys T?1 mil^kiairbolšcv,1“!ltt!; . 
. , i.,,’.. 7 V * Jeigu Mussolini pasakė, kadbutų palaidotas, ir jam tek
ti! galutinai perkelti visą 
savo propagandą Azijon.
Todėl nėra jokios abejonės, 
kad šiems rinkimams Mask
va pylė auksą nesigailėda
ma. į

Antra vertus, reikia imti 
domėn ir tą faktą, kad iš 
Xrijų milionų ir

komunistų programas esąs 
“diču,čiau3iias”, I 
Bimbos mano, joge i Lai yra 
tiesa. .

Jeigu Mussolini gąsdina Ita
lijos buržujus “komunizmu”, 
tai “Laisvė” tiki, joge! komu
nizmo pavojus Italijoje iš tie
sų esąs didelis. ' ' 1 . '

Nejaugi tie Maskvos davat- 
* septynių1 kėlės nesupranta, kad Italijos 

šimtų tūkstančių darbinin-i Leistų vadas blioluoja n- Imm- 
kų, kurie gegužės 4 d. baisa- 4 - . . ._ v , o =>7 -jin7}, ikad komunistaivo uz komunistus, daugelis visui „usmukę. 

socialden|okrątų, prieš ku- skilęs į tris frakcijas, 
riubs jie buvo taip piktai su- \ 
kurstyti. Ir tarpe lietuvių 
komunistų mes juk matome, 
daugelį žmonių, kurie dar1 
“tebestikina” už Bimbą tik
tai dėlto, kad jiems yra gė
da prisipažinti, jogei jie bu
vo apmulkinti. Mažo proti
nio išsilavinimo žrrtonėS’daž
nai turi labai jautrią ambi
ciją.

Taigi ir Vokietijoje vie
nas, antras milionas iš tų 
proletarų/ kuriuos buvo su
kvailinę komunistai, gal da 
ir šį kartą atiduos jiems ąa- 
vo balsus — arba susilaikys 
nuo balsavimo. Darbinin
kiškų balsuotojų apatija, iš- 
eitų naudon buržuazinėms lįalįos šočiaTista? stovi 
partijoms. O apatija po bol-i anti-faSistinčs opozicijos pri 

_  _______ ______ i 'i..!,.,;,. >

igus varinėja? Visi juk gerai 
Italijoje

Italijos 
dar sarmatysis grįžti prie darbininkų judėjimas yra su- 

ir jau 
vien dėl šitos priežasties Ita- 

A valan- 
uloje nėra jokio pavojaus. Bei 
j tarpe- tų trijų darbininkiško 
judėjimo frakcijų komunistinė 
frakcija yra pati silpniausioji. 
Už komunistus stipresni ir so-, 
cialistai (kuriems’ vadovauja 
drg. Filipo Turati), ir socia- 
listai-maksimalistai (kurių va-

ve galimybės tam judėjimui 
paimti viršų. Ir šiandie fašiz
mas dar tebesilaiko daugiausia 
tuo, kad kiekvieną kartą, kai 
diktatoriui 
rięsta, tai 
šaukti apie 
jų”. -Jeigu

tas daromas. Dėlto tas, kuris 
duoda kokį nors raštą nepilna
mečiui, arba daro kitą kokį kon 
traktą su juom, 
to laikytis, nebent nepilnametis 
jį atšauktų, ir tą jis gali pada-

me turi “reikalavimą,” 
valandų daijjo dienos” ir “be
darbių apdraudą”. Bet “Nau
jienos” teisingai pastebi, kad ši
tie “reikalavimai” komunistinės 
“Darbininkų Partijos” progra- 
nie, tai yra tik sliekas, gudriai 
užmautas ant komunistinės meš
kerės, kad pasigavus “darbi
ninkišką žuvį”... .

♦

“Laisvė” prisipažino, kad tik 
pastaruoju laiku tie jų”“reika
lavimai” yra iškeliami, ir tam

dyt “Naujienų
menėje

ro kitą kokį kon- kaip : ___ __ .
, turi to kontrak- sai atbulai: vargšai, galutinai j je.—Kalvis,

*
Kitą syk bolševikų organai 

pranešė savo' skaitytojams, jog 
svarbiausia jų užduotis—nupul-!tikrose sąlygose pabrėžiami. Ko-

įtekmę visuo- kios gi tos sąlygos šiandien ko- 
Ir jie “darbavosi”. Bet munistams. Ugi galutinas jų į- 

siandien matome išėjo vi- tėkmės nusinukimas visuomenė-

Mjussolini pasidaro 
jisai tuojaus ima 
“komunizmo puvo- ryti, jei tik nori, 
komunistai nebūtų 

tokie “beibčs”, tai jie sarma
tytųsi, kad. tas Italijos humbu- 
gierius vartoja juos savo po
zicijos sustiprinimui.

A
[FLIS]

Pastabos

rašo

Bolševikų “Laisvė” “išaiški
no”, kad komunistams laisvė yra 
Suodama ten, kur kapitalizmas 
stiprus, o bolševizmas silpnas. 
Sulig “Laisvės,” kitais žodžiais 

“Ar ‘Naujienos’ neiškreipė sakant, kur valdomoji spėka yra
‘Darbininko’ nusistatymą Vai- stipri, ten ji savo silpnų/priesV 
kų darbo amendmento klau- nepersekioja. Reiškia, ji turėtų 

savo priešus persekiot tik tuo
met, kada ji jaustųsi silpna, o 
priešai stiprus.

KAM MELUOT?

Bostono “Darbininkas

Šios dvi darbininkų judėji
mo srovės, be to, veikia dau
gelyje klausinių išvien ir kovai kardinolą O’ 
su fašizmu jiedvi yra padurtu- atviras 
sios sutartį su kitomis opozici
nėmis partijomis. Dideliam 
opozicijos partijų atstovų su- 
važiavhne Milane, kaip jau bu
vo šioje vietoje rašyta, socia
listų vadas Turati buvo išrink- net mėgino jo tokią 

'tas to suvažiavimo pirmininku, 
šitas faktas aiškiai rodo, kad 

i visos ’ 
ric-

ševikiško ūpo yra paprastas 
reiškinys.

Mykoliukas padėkojo, nUėjo į ,kė iv rankomis rodė i nebaigtą 
baigiamas statyti užpakalines statyti namą, priešais kuri gulė- 
dirbtuves ir, apsigrababodamas, jo lentų, sulaužytų stulpų ir nau 
įlindo į žinomą jam rūsį.

sirAe?”
Apie “Darbininko” nusislaly- 

' mą tuo klausimu “Naujienos” 
nieko nerašė, kadangi “Darbi
ninkas” savo nusistatymo ne
parodė. “Naujienos” rašė tik
tai, kad “Darbininkas” remia 

’GonneU, kuris yra 
vaikų darbo amend- 

mento priešas.
Kad kardinolas O’Conncll 

priešinosi tam amendmentui, 
ir kad '“Darbininkas” ne tik
tai ne kritikavo jį už ttai, bet 

poziciją
— lai juk yra neuž- įėjimų, šautuvų ir durtuvų pa-

I H U I r) I. /vnl* eirfcYT/Y "nn o 11 nHPo ii '

Taigi, dabai1 pažiūrėkime į 
Rusijos bolševikų valdžios elgi
mąsi, ir ką lAes pamatysime. Gi 
bolševikai su savo valdžiaJutaip 
manančius (negu bolševikai) 
žmones žiauriai persekioja: 
kemša į kalėjimus ir šaudo! Ką 
tai reiškia, Tas reiškia tą, kad 
Rusijoj bolševizmas ir bolševikų 
valdžia yra silpni (-neturi žmo-1 
nių pritarimlo), o opozicija stip
ri. Todėl toji valdžia tik su ka- “

šakyje.
O komunistai ne tiktai 

to opozicinio judėjimo ■ 
bet opozicinės partijos jų net 
visai nepriima į savo tarpą. 
Jie yra visiškai izoliuoti (atskir
ti nuo visų). Ir šita partija, 

mažiausia pasekėjų

i nėra 
vadai,

pateisinti, 
ginčijami laktai.

Tai kur gi čia tuomet 
kreipimas”? Negražu, 
“Darbininkas”, vadindamas sa
ve krikščionišku laikraščiu, ne
sidrovi meluoti.

1S- 
kad

Bet socialistai Vokietijo
je vis viena sustiprės, o ko
munistai nusmuks. Jeigu 
komunistų smukimas pasi- turinti 
rodys labai žymus, tai po tarpe Italijos darbininkų ir vi- 

. , . < . .... . . I .m 1,-iln nu fi-i iii -niiniaVinhi —-rinkimų jų partija ims visai sų kilų partijų paniekinta, — - 
staigu pasidarė baubu Musso- 
linio akyse!

Kiekvienas Ižmogus turintis 
negu mažas

begalinis nepilnamečiu 
stovis

įlindo į žinomą jam rusj. j jai .išvirusios griuvėsių krūvos.
Patrynė'sustingusias nuo šal- Viską siautė plytinių dulkių de- 

čio rankas, nugrįžo sušlapusį pa- tbesys. 
laidinuką ir atsigulė ant suvers
tų 
kur dar nuo seniau buvo susine
šęs sau skiedrų, ir drožlių guolį.

Nešilta jam buvo, atbulai, — 
net truputį šalta ir šlapia. Bet 
jau . jis iš mažens priprato var
gelį vargti ir į dabartinius nepa
togumus visai, akies nekreipė. 
Labiau jį vargino mintis: kas 
pradėti ? Ar ieškoti darbo Var
šuvoje, af grįžti namo? Jeigu 
ieškoti darbi, tai kur ir kokio? 
O jeigu grįžti namo, tai pro kur 
ir ko?

Bado nebijojo. Juk dar turėjo 
du rubliu, o piįgaliau — ar tai 
jam naujiena

—Tai, — I 
šnabždėjo.

Liovėsi rūpinęsis rytojum ir 
džiaugėsi šia diena. Lauke lietus ku pusryčiavo, 
čiurkšlėmis lijo. Kaip negerai Meisteris ėmė skaityt savuo 
butų buvę lauke miegoti, ir kaip sius. Bet nuolatos klydo, 
puiku čionai!

| Ir užmigo, kaip paprastai, pa
- •' į -vargęs vaikinas, kurs, 

jam kas prisisapnuoja 
'valdžia kad Ji dvasig atIankž; TV 

l... Tai bus, ką Dievas

Mykoliukas pribėgo arčiau, 
krūvą sutrupėjusių plytų/čia jau pamatė, kas atsitiko. 

Naujas namas sugriuvo. t
Viena siena visa nuo viršaus 

ligi apačios išvirto ir išbyrėjo, o 
kitos — didesnė pusė.

Apitusiose suskeldėju-siose šie 
nosė kabojo Jangų ir dubų rėmai, 
o didelės skirtos luboms laikyti 
sijos nukrito, susilankstė ir su
pleišėjo kaip skiedros.

Kaimyninių namų languose 
pasilodė nusigandusios moterys. 
Bet gatvėje, be darbininkų, bu
vo vos keletas asmenų. žinia 
apie namo sugriuvimą dar ne
spėjo pasiekti vidumiesčio.

Pirmas atsitokėjo vyriausias 
meisteris.

—Ar neužmušė ko? — pa
klausė drebėdamas.

—Rodos, kad ne. Visi tuo lai-

įadas?...
ęvo valia, — pra-

r

gelba gali save pasilaikyti. Tą ji 
ir praktikuoja.

* *•
Sulig Baltraus ii1 kepurė — 

žmonės sako, taip ir čia: sulig 
laikraščio ir logika: čia bolševi
kų organas prirodinėjo, kad, val
džia savo priešų nepersekioja, 
kuomĮet valdžia stipri, o priešai 
silpni, o tuo tarpu mes matome, į .... 

i kad Rusijos bolševikų 
žiauriausiu budu savo politinius' °.i 

duos!
laisves reaaKio- v 1 ,
apsireiškia proto gystelėjo. Mykobukas dar kar-1

----- Mūrininkai yra?...
—Esame! /
—0 padėjėjai?...

x—Esaviu
—Andriaus nėra!... — atsilie

pė vienas balsas.
I Tarytum jiems žadą valandi

nei saulė lei užėmė.
I -J-Taip, jis buvo viduj... 

tą padėkojo sargui už nakvynę1 —Reikia jo ieškoti!... — 
ir išėjo. Jautėsi visai gerai, prikimusiu balsu meisteris.” 
nors iš po vakarykščio lipo plau-1 Ir nuėjo prie išvilgusio namo;

; buvo kaip su juo ir keletas drąsesniųjų.
| Mykoliukas taip pat prisiarti- 

pastovėjo išėjęs no.
į ties vartais, galvodamas, į kurtą —Andriau!... Andriau!.. —•
’pusę pasukti į kairę ar į dešinę, šaukė meisteris.
Ant kampo pamatė atidarą smu-1 —Pasitrauk, tamsta! — 

Is- jo jį. — Ta siena vos kabo.
/— j —Andriau!... Andriau!... 

nusivilko į tą pusę,; Viduje silpnai suvaitojo.
Vienoje sienos vietoje buvo iš- 

s vii tusi du i ų platumo skylė. Mei- 
—-Ar ieškoti darbo, ai' grįžti storis užbėgo iš tos puses, žvil- 

■gtelėjo ir susiėmė rankomis už 
Tuo tarpu netoli pasigiRlo gar galvos. Paskui, kaip patraukęs 

j nukui'ė į miestą.
Už sienos skausmuose blaškė

si žmogus. Abi kojas jam sutru 
pino ir prislėgė krisdama sija.

jeigu 
sako,

Legaliai visos ypatus, kol ne- priešus persekioja, 
pasiekia dvidešimt-pirmų metų 
amžiaus, yra skaitomi nepilna
mečiais, nors daugume atsitiki
mų mergaitės ateina į metus, 
kuomet apsiveda, jei jos apsive
da po šešioliktų ar aštuoniolik
tų metų. Kiekviena ypata atei
na į metus prasidėjus dienai 
prieš dvidešimt pirmus metus. ( 

Jei nepilnamečiai gyvena su 
tavais, tėvų priedermė yra juoą 
maitinti, aprengti ir užlaikyti, ir 
turi teisę kontroliuoti jų liuosy- 
bę. Vienok, tėvų gale ant savo 
vaikų nėra neapribojama. Neku
rtose vietose įstatymai sako, kad 
tėvų priederme prižiūrėti vai
kus ligoje ir moksle, ir baudžia 
ar tėvą ar vaiką, kuris pereina 
savo ribas. Kuomet nepilname
čiai gyvena su tėvais, jų uždai- •

Tai tokis “Laisvės” redakto
rių galvoje i. _ f
mišinys.

Tik paklausykite ką bolševi
kų “Laisvė” toliaus pasakoja. 
Ugi tai, kad vieną įstatymą lai
mėjus, komunistai “varosi” už 
kitą dar “gilesnį” c_____
kams “naudingesnį,

*
Pirm pratiesiant apio temius . .

dalykus rašyt, patartina “Lais-_ir uzčj° papusryčiauti.
redaktoriams po didelį degtinės tautę ir, h n- j

kimesnis, : ' '
kur buvo matyti namų statom i e-!

Ne tiktai Vokietijos dar
bininkų, bet ir visos Vokie- dauginus proto, 
tijos liaudies išganymas yra'kūdikis, gali suprasti, kad tai 

yra grynių-gryniausias bliofas, 
dauginus nieko. 5

Diktatorius Mussolini gąsdi
na Italijos “špytsbiugerius” 

(b u rž u i palaiki us) ‘ ‘komuniz
mu” tokiu pat budu, kaip Ame- 
rikcfl reakcionieriai gąsdina 
savo publiką “anarchistų bom
bomis”, arba kaip Anglijos at
žagareiviai gąsdina savo šalį 
“bolševikų. sąmokslais” arba

galingoje socialdemokratų 
partijoje. Ji viena visą lai
ką be svyravimo gynė res
publiką ir stojo už demokra
tiją; ji viena tegali suorga
nizuoti visą darbininkų kla
se kovai su kapitalistiniu iš
naudojimu. Jos pasisekimas 
rytojaus rinkimuose įkvėps 
-taują viltį viso 
darbo žmonyse.

Ir mes esame įsitikinę, 
kad Vokietijos socialdemo
kratai turės gero pasiseki
mo rytojaus rinkimuose. 
Praktika parodė, kad jų po
zicija buvo teisinga* Soci
aldemokratai stojo rta- 
wes’o plano priėinlPią, r 
Vokietijos žmonės šiandie 
mato, kad tai išgelbėjo jų 
kraštą nuo pražūties. Jeigu 
Vokietija nebūtų susitaikiu
si / su Francija reparacijų 
klausimu, tai Ruhro sritis 
dar tebebūtų okupantų ran
kose; Vokietijos pramonė 
butų suparaližiuota, jos fi-’ 
nansai butų suirę. ~ / 
gi Vokietija, ačiū reparacijų 
klausimo sutvarkymui, atsi
gauna vigais atžvilgiais. jei nori išmokti »

Turėdami prieš akis tokį gerai rašyti — 
aiškų įrodymą socialdemo-’ nusipirk typewriterį.

$30,000,000 PASKOLA 
ARGENTINAI

pasaulio kaip Rusijos bolševikai gąsdi
na tamsią liaudį “baltgvanlie- 

____ __  čiais.”
‘ Komunizmas Italijoje 

ne pavojingas 
priešingai - tai yra

NEW YORKAS; gruodžio 
/Argentinos valdžia vėl 

siderčjo iš New Yorko banki
ninkų 30 milijonų dolerių. Šiais 
1924 melais Argentina jau be 

Dabar , to yra pasįskolintis jš Jungti
nių Valstijų finansininkų 70 
milijonų dolerių.

4• v is-

yra 
fašistams, bet 

kuone 
vienintelis jų ramstis. Pirmiau
sia dėlto, kad komunistai, var 
rydami savo demoralizuojan
čią agitaeiją Maskvos pinigais, 
ardo darbininkų judėjimą. Jei
gu Italijos darbininkai butų 
susivieniję, tai Mussolini* se
nai butų stačia galva išlėkęs iš 
savo diktatoriško

Jeigu Italijoj 
nebūtų suskilę, 
nebūtų gavęs

sosto.
darbininkai 

tai Mussolini 
nė progos pa

tarė

’ kai, o palaidinukas 
? oda sustingęs.

darb&iin-1 . Valandėlę
ir tt.

vės”
klausimo ženklą pasikabint po
savo nosimis...

Jeigu to “laikraščio” skaityto- B laiptai.
jai kiek protautų, tai jie jo pa
klaustų^ kur komunistai laimė- namo ? galvojo.

sus dunkstelėjimas, panašus 
. trumpą griausti A i, pas k u i k itas ;I \ I »--'-x —*— O >« • - A..

Vaikinas apsidairo.
Už dvejeto šimtų žingsnių, de- Ties juo kabojo pasvirusi sienos 

šinėje, buvo matyti įstatomųjų skeveldra, kuri kaskart labiau 
laiptų viršūnės, o virš jų tary- skilo klyšo, ir kas valandėlė go
tum raudoni durnai.

Atsitiko .kažin kas nepapras
ta. Mykoliuką

jo įstatymą darbininkams ? Ko
kį, . ir kada ?

- I Bet “Laisvė” žino, kacf jos — dąr garsesnis,
bis priklauso tėvams. Jei nepil- skaitytojams prirodymų nerei- 
nametis gyvena kitur ir užsidir- Kitaip ji taip per akis ne- 
ba sau duoną/teismas dažniau- galėtų jiems m(eluot.? 
šiai leidžia jam laikyti savo už
darbį.

-vaikas turt gyyęn-

Bet “Laisvė”

❖

toliaus, nusimelavusDar
j---' “Laisvė” sako: “jeigu komunis- 

ti‘su tėvais; kol ateina į metais. Ui daugiaus įtakos įgija minio- 
Įstatymas reikalauja, ' kad jis se; jeigu žmonės vis labiaus pri- 
šelptų tėvus, tol, 
rengiasi^ šeimyną sukurti.
tas labai daug priklauso ant ap- tas - 
linkybių naipuose ir vaiko geru- tas “jeigu

kol jis pats ima komunistų vadovybę”.
Bet čia viskas butų allright, kad ne 

“jeigu 
M

Įėjo nukristi.
Vienas iš dailidžių ėmė žiurė-

paėmė smalsu- ti ir tirti vietą, o suakmenėję iš 
mas. Slysdamas ir per balas pu- baimės darbininkai žiurėjo jam i 

Įr kšėdamas išsileidb į tą pusę. 'akis, pasiryžę eiti paskui jį, jei 
_  __ Negrįstoje gatvėje, kurioje ^gu galima butų draugui pagel- 

_  painiotųsi... Ir testovėjo vos dvejetas namų, su- b.ėti.
įsimaišo štai kur: kosi susibaiminę žmonės. Sa,>jSm> j (Bus daugiau) r<

Y 
/
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«Dabar
Prisirašyk prie .1925 metų

Kalėdų Kliubo
* Kliubas eina 50 savaičių:

Yra tris plianai: —

Padidinant mokestis 
Sumažinant mokestis / 
Lygiai mokant '■

Įstdjimas nuo 1c iki $5(K00

Kaip mes savo organą kūrėm
įįkk

yw1

pWi UNIVERSAL
STATE BANK

3252 So. Halsted Street, Chicago, Illinois
Langelio Nr. 6-tp 

Artimesnios žinios suteikiamos prie

.f 11. 11 f t 111 f f t f f f f < f 111 f *

Gaukit Dovanų nuo 
Kalėdų Dėduko
Atidarykit 1925 Kelėdinį Taupymo sąskai
tą šiandien. Turėkit pinigų dėl Kalėdų be 
išėmimo iš jūsų paprastų sąskaitų arba jū
sų gruodžio algos.

CENTRAL TZT BANK
1112 West 35th Street, Chicago.

Atdara šį* akarą iki 8 vai.

A

ž t j. $ A t O i I A'
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GAUKIT DOVANŲ NUO

KALĖDŲ DĖDUKO
Prisidėkite prie musų

ledinio Kliuk
Mes turime skyrius kurie tinka 

kiekvieno kišeniui.
Širdingai laukiame jūsų ir mes malo
niai prirengsime jumis dėl sekamų Ka
lėdų. Vienatinis saugus ir tikras bu-, 
das turėjus užtektinai pinigų seka
moms Kalėdoms, tai prisidėjimas prie

Kliubo

O

P?

... A
Uka..

lF*"

H*

gu į stiklinę bačką įpilti sieros 
j sunkos 

skiedinį ir paskui į tą skiedinį 
atsisėsti žmogui, 
prasidės tam tikra 
duodanti galimybes i 
likti lengvesnei už orą ir pa
kilti Įį dausas.

Tai savos rųšies 
cepelinas'. ,

taip pat nesnaudžiau. D€-; 
ka tam tikrų išskaičiavimų,' « « « • • • • «1

[“L. 2.”] Mes buvomę. trys:
aš, — ^Baltrus, — Motiejuj ir rukšties ir morkvų 
Pilypas. Visą musų gyvenimą 
sudarė kas vakariniai kortavi- 
niai ir ginčai politinėmis te
tomis.

Politiką mes mėgome, nema
žiau mėgome ir pasiginčyti. 
Kiekvienas stengėmės pasirody
ti esąs visai politiniams gin
čams subrendęs vyras;

Žinia, kiekvieno ginčo metu

tai bačkoj 
reakcija,: 

bačkai pa-

lietuviškas

daužydavome lėkštes ir spiau- suradau, kad žali agurkai, jei
dėme į kampus, kiek tilpo., juos valgyti pasikarsčius drus

kai jau mums nusibosdavo ka, arba be druskos, o su mo
kantis politinėmis temomis; dumi, be galo maistingi ir žmo- 
vakarus paįvairindavome dau-'gaus. organizmui palaikyti nau- 

pramogo- dingi augalai.
Bevystydamas mintį toliau,

juos valgyti pasikarsčius drus

ginu kasdieninėmis 
mis. /

Motiejus mokėdavo koją už- priėjau išvados, kad jeigu at-! 
kelti ant sprando, Pilypas per plėšti Stačianosienės daržą su-' 
akis papiroso durnus iškišti, o‘pančios tvoros dviejų štakietų 
.aš be galo gerai moku imituo
ji lojantį šunį, šios ^nekaltos 
pramogėlės labai prablaivinda
vo musų niaurų, kupiną inten
syvaus darbo orizentą.

Be viso to, mes gamindavom 
aibės projektų. Pilypas kadai
se mokinosi chemijos ir jis 
pirmas patiekė projektą, kaip 
galima zcliemiiĄiu Įbudju .paga
minti iš syk 20 metų vyrą. Aiš-'

apatinę dalį, tai pasirodys spra
ga, kuri savo diametru lygi 
mano liekno liemens' diamet
rui. Susidarius lokiai teore
mai, priėjau ir prie galutinų 
rezultatų: vieną gražią naktį 
ėmiau teoremą praktiškai rišli 
ir atšiauriau ' Stačianosieįiės 
agurkuose, kurie tiesioginiu 
keliu pateko į mano antį ir 
apačioj užrištas kelnių blauz-

ku, projektui mes pritarėm ir dt(s. \
Galų gale suradau, kad agur

kai, ijėsant druskos, duonos ir 
medaus^ yra kur kas sveikesni 
organizmui, negu visa tai bu
tų.

Vienintelis, kurį mums pa
sisekė įgyvendinti, tai buvo 
nlano projektas, ir Pilypas su 
Motiejum pradėjo jį perdaž- 
nai vartoti.

Ir vieną gražią naktį Pily
pas parėjo praskeltu pakaušiu' 
ir be mano skverne, o Motie
jus parsiinešė tik vieną kelnių 
blauzdą.

Ką daryli? Projektai neran- 
pri tarimo, 

alų gale, nebeturime ko vai-

ištisą savaitę galvojome, su ( 
' įkokia .firma padarius sutartį 
patiekti cheminiu būdu paga
mintų darbininkų.

Darbininkų eksploatacija ža
dėjo, bent musų vaizduotėje, 
k negražiausias perspektyvas.

Motiejus iš profesijos bijvo 
Šaltkalvis ar ilgai pasidarba
vęs, išrado naujos konstrukci
jos orlaivį, kurį sudaro dvi 
šluoti; ir vienas akėtvirbalis.

Aš menkiau nusimanąs te
chnikoj per dvi savaiti sugal
vojau, kad iš žalių barščių 
galima padaryti benediktiną. I

Projektai musų buvo nagri- da plačiųjų masių 
nėjami ir...tiek.

;Nei vienas jų, ačiū Dfievui,1 gyli, 
įgyvendintas nebuvo.

0 lai, ko gero, vienas tokių1 didelės iniciatyvos žmogus, vėl 
realizuotų projektų galėjo su- surado naują projektą.
kelti ištisą revoliuciją visame 
kultūringame pasaulyje.

Bet čia pradėjo vykti kaž
kas nepaprasta. Proporcingai 
■gaminamų naujų projektų pra
dėjo mažėti musų visokeriopi 
ištekliai. Taip mes vieną die
ną gaminiame / geni j aliau sius nukėlus į tašką, kuris vadinasi 
projektus, kitą dieną... pilvas,' tolkučke. 
nelabas padaras, kurkia, šei
mininkas iš palėpes krašto.

Pilypas be galo dideles ini
ciatyvos žmogus, du syk jau 
ir gretimame sode atsilankė, 
pirma persiritęs per gana aukš-

Vieną kartą Piiypas, kaipo

Jtjigu, pavyzdžiui, švarką 
padaryti minusu JokubtZ pe
čiams, o prie to švarko' plius 
rankšluostis, plius kiaura ko-„ 
jinė, plius senas batas, lai su-, 
sudarys ryšulys lygus sumai.

Simną gaunama tik ryšulį

Dar viena laimė, kad mes 
visi nusimanėme matematikoj.

Jos dėka, dėka sugabėjimui 
nuosekliai ir sistematingai gal
voti, mes iv Ilgancsienes šta- 
kietus plėš’.norn, ir agurkus 

I valgėm ir buvome visu tuo la-
Motiejus ruošė naują išradi- pai patenkinti.

mų pasauliui, biitent, loi<l jei- Be nmatirpatikos, praktikines

naudos mes tuomet patyrėm 
vienos mokslo šakos, , būtent 
flirtlogijos naudingumą. < ,

Pilypas šokosi steigti flirtlo
gijos institutą, bet turėdami 
omenyje, kad agurkais, ir tai 
ne savais, misdamas toli nenu
eisi, apsistojome • privatinėmis 
tos šakos pamokomis.

Gabrys turėjo tarnaitę, kuri 
vadinosi Agnieška,— rusų va- 
biuton iškertus'—tMatrijona. Tai 
va t, su tąja Matriona Pilypas 
ir pradėjo flirtologinius ekspe
rimentus. Pirmiausia jų pa
mokos vyko tarpvartėje, pas
kui tarpduryje, paskui prieš
kambaryje, paskui Virtuvėje.

Gabrys užtiko pamoką, iš
aiškino sau kaipo nelegates 
funkcijas jo bute be atatinka
mų organų sankcijos, stvėrėsė 
iš kampo lazdą, tvojo ja Pily
pui į pakaušį, nuo ko Pilypas 
pajuto vidujinį impulsą šokti 
su visais rėmais per langą, 
miršus apie kelnių, 
dalomos kostiumo 
distanciją.

Su tuo tragįjįigu 
vatoj įvykiu, .užsikimšo .pušku 
tinis pragyvenimo šaltinis, ku 
riuo buvo Agnieška, teikianti 
Honoraro pavidale už duoda
mas jai painokas tai dešros ga- 
’ą, tai kitą kokį fizinį kūną, be 
kitų -savo gerų pusių turintį 
;crą ypatybę būti valgojnjL

Ar tikėsite, broleliai, kad 
vieną gražią dieną pasijutome 
beturį tik vieną vienintelę kel- 
lių blauzdą, kuri, liko besitrau
kiant, karo terminais tarus, be 
keičiant esamąją poziciją 
daug patogesnį strategijos ai 
žvilgiu punktą.

Ką daryti? Musų trejetas, 
kurie gamtos įstatais turėjo-- 
ne po dvi kiškas kiekvieną^. 
Toliau jokia matematika kat 
boti negalėjo: ką nori daryk, o 
/ienos kelnių blauzdos trijų 
zyrų tarpa taip/ kad kiekvie
nas gautų reikalingą dalį, ne- 
jadalinsi. .t

Nutarėme minimąją blauzdą 
zilkčli pakaitomis: Pilypas nuo 
ryto iki pietų ant kairiosios 
kiškos, Motiejus nuo pietų iki 
pavakarių ant dešiniosios, aš 
mo pavakarių iki juodai nak

Jau Artinasi

■ (’iąsa ant 6-to pusi.)

ŠVARUS VANDUO
Švarus ir grynas vanduo yra bū

tinai reikalingas kiekvieno žmo
gaus gyvenime. Be gero vandens 
gyvenimas butų negalimas. Be ge
ro ir gryno vandens negalima bu
tų užlaikyti sanitarių apystovų ir 
ligos platintųsi visu smarkumu.

Kiek reikia išvartoti dėl kiekvie
no miesto gyventojo vandens dėl 
virinio, skalbimo, apsiprausimo ir 
gėrimo?

Yra apskaitliuota, kad viduti
niai kiekvienam žmogui j dienų 
užtenka 80 galionų. Tas apskaiflia- 
vimas yrh padarytas daugely Ame
rikos miestų. Tiek pat vandenio 
išvartoja Oak I’ark gyventojai. O, 
ten gyvena žmones labai tinkamai. 
Kiekvienas turi apie namų darže
li ir tų darželi vasarų palaisto ir 
jiems užtenka i diena 80 galionų- 
kiek vienam žmogui.(Apskelbimas)

musų gy

kaipo 
dalies,

pa- 
ne- 
ek-

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

Peoples sns*J?n'Bank

Tūkstančiai dolerių greitai bus 
išmokėta nariams musų Kalėdi
nio kliubo. Ar jus esate vienas tų 
narių? Jei ne — ateikite į musų 
bank$ ir tapkite vienu.

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

v Kalėdas.

DIDELIS BANKAS
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė
CHICAGO

J 1 • ti M U KJį

M

The Peoples Furniture Co.
MŪZIKALIŠKAM SKYRIUJE

Užlaiko pilną eilę augščiausiąi ištobulintus 
muzikališkus instrumentus

Kimball Pianus
Parduoda už dirbtuves kaina ant lengvų išmokėjimų. — 

Manantieji įšigyti Kimball Pianą ant Kalėdų, meldžiame pasku
bėti su užsakymais, nes didelis Kimball Pianų pardavimas, var
giai gcle-simc išpildyti vėlybus- užsakymus.

Kimball Grojikliniai Pianai yra apkainuoti. šeip: *
STYLE 46
$775

South WestTrust 
and Savings Bank 

35th St. & Archer Avė.
Valstijinis bankas po priežiūra Chicago 

Clearing House
Resursų virš Penki Milionai Dolerių 
Atdara utarninke ir sgbalojc nuo 6 iki 8 vakare. 

Kasdien nno 9 ryto-iki 3 po pietų.

STYLJC K 
$675

IŠ-

STYLE 44
$595

Taigi gazinių pečių, pakeiktų, geriausių 
firmų, garantuoti, kad gerai dega ir ne 
sigadina. Turime penkis vagonus jvai 
riaušių pečių, turime išparduoti į kete: 
dienas dirbtuves kainomis, nežiūrių! 
kiek mums kainavo.
Pavlovo Setai, minkštai išmušti, pliuši 
niai (moliai v) arba skuriniai. Miegame 
kambario ' setai dabar , nužemintomis 
kainomis.

Pastatomos Liampos
Valgomame kambaryje didelimne pasi
rinkime, gražaus šilko išdirbinio, artis-į 
tiniai malevotas, dabar numažinta kaina 
Didelis pasirinkimas rūkymui staliukų 
visokio išdirbinio. Žaislų dėl vaikų, 15 
lems vežimukai, vygės, baisiklai ir t. t.

)

t

Didelis Išpardavimas
Del persikraustymo nuo 4541 So. Ashland Avė. 

ant kampo
1701-3 West 47th St. ir Paulina

‘ /•' ' *. • .' f “ . • A
Išpardavimas žieminių pečių dėl apšildymo ir virimo

Pasirinkimas 4 skirtingų nubaigimų.
TAIPGI UŽLAIKOME DIDELI RINKINI KITOKIŲ 

DIRBYSčIŲ PIANŲ, kuriuos šia savaitę parduodame uz
SPECIJALIAI ŽEMA KAINA

Norintieji įgyti gero ir nebrangaus Grojiklio Piano ateikite 
tuojaus į musų krautuves ir matykite šiuos bargenus: 
KERZHEIM GROJIKUS PIANAS ...
MELDOKFF GROJIKUS PIANAS ...
GULBRANSEN GROJIKUS PIANAS 
MARSHALL GROJIKUS PIANAS .

daugybes kitokių gerų pirkimų.

.............. :......... $295.00 

...................... !. $875.00 

...... .................. $398.00 
....................... $190.00
Virš minėti pianai: yra

nauji ir pilnai gvarantuoti, su kiekvienu pianu duodame, suolelį, 
rolėms šėpelę, liampų ir 25 volus. Parduodame ant dalinu iš
mokėjimų.

Tikrai atlankykit šias didžiausias Krautuves kas ling pianų, 
ir ar nebūtų malonu Tamstoms įsigyti gerą pianą ant Kalėdų, 
ir sykiu sučedyti $200.00 — $300.00 (dolerių)'?

Krautuvės atdaros vakarai# iki 9 vai.
Paminkite vardą ir Krautuvių adresus:

fW7

A A 4 4■!. 4. 4 4 .t

Z. BASINSKI
l St., kampas Paulina St.
Tel. Boulevard 1751

S1177-79-81-83 Archer Avė. (Kampas Richmond gatvė) ■ 
S1922-24-26-28-30-32 So. Halsted St . (Prie 19th Place)J

Hettcr tAos a Miulard Plaatir

Nuo kosulio, persišaldymo, galvos 
skaudėjimo, neuralgijos, reumatiz
mo ir nuo\visu (skausmų. 

Pas visus aptickorius
35c and 65c, jar« and tube» 

Hoapital size, $3.00
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Kaip mes savo 
organą kūrėm

Gi jei dar pridėjus nelemtą 
įprotį nespiaudytii ant 
o kur nepasakyta, tai 
matyti antivalstybiniu 
lu akcija, kas duoda

(Tąsa nuo 5 pusi.)

čiaį vėl ant kairiosios, o Pily
pas nuo sekančio ryto pradeda 
jau nuo dešiniosios ir 1.1.

Taip kad rezultate gaunasi, 
jog j dvi diejii vieną kartą mu
sų abi kiškos kelnes vis tik 
mato ir joms skųstis nėra pras
mės.

Vieną vakarą mes susirin
kom visuotinam posėdžiui, Nuo 

, pat ryto visiems aišku buvo, 
kad reikalinga ieškoti kokios 
nors išeities.

Esamieji p? -jektai, kaip ir 
aeroplanas iš šluotų ir akėtvir- 
buao. faktin.u įgyventinti būti 
negali. Todėl mes tą minti ir 
atmetėme.

Gabrys tarnaitę vos ne ant 
šp uro laiko. (Ypač pastaruo
ju laiku tarnaitėms stebėtinai 
sekasi).

Galvojom, galvojom, tik Pi
lypas takšt sau j kaktą.

- Na gi broliai!
Kas, kas?—sujudome .

grindų, 
aiškiai 
gaiva;
progos

manyti, jog lydies kūnas- pada
rytas iš kaučuko ir jisai val
gant iems šviesos apaštalams ga
li suteikti nemalonų prietvarą. 

Taip išsamiai pasitarus ir 
nusistačius kas dėl busimojo 
organo platformos, klausimas 
principiniai buvo išrištas tei
giamai ir musų plenumas iš
siskirstė.

Aš surie-či’au 
Pilypas nuėjo

lovoj kojas, 
prie mėnulio 

šviesos vaikyti neprašytus gy
ventojus marškiniuose, kurie 
ne tik nuomos nemoka, bet dttr 
sistematingai kandžioja, o bu
tų skyrius nei nemano jų sau
valiavimą drausti.

Gi Motiejus- atsistojo kampe 
ir ėmė rišli šonų Rašymo reikš
mę eskimosų gyvenime

Ką turi?
—Organą leidžiamo!

Taip!.. — nusispiovė Mo
tiejus. —Maniau aukso maišą 
rado.

—Pala, tu nesispiaudyk. Or
ganas tau ne katino uodega, 
jeigu jį paimsi priemone vi
suomenės nuomonę reikšti. Tik 
mokėk su juo apseiti, tai nau
dos nors tokios stambios ir ne
matysi, liet be kelnių nesėdėsi.

Ėmė galvoti.
>Ką čia galvoti. Aišku, kaip 

diena Pilypas.—Organas kurti 
be galo lengva, ypač jei į sku
durų tešlos sudžiovintą masę 
chemine medžiaga moki į- 
braukti tris kryžiukus vietoj 
parašo.

—Tai reiškia mano akėtvir
balis akėtvirbaliu ir liks?— ne
patenkintas atsiliepė Motiejus.

■Ką tavu akėtvirbalis, prieš 
tą kilnią užduotį, kurią mes 
imamės ant savo pečių. Juk 
mes busime visuomenės kultu- 
rintojai, toji anga, per kurią 
visuomenė galės išpusti ją var
žančią dvasią bei nesilengvinti 
ir- pa-sakyti apie savo niežtimjį 
sias vietas!

—Teisybe 
jus. — Juk

* (
Netrukus įsteigsime 

riją laikraščio “Papus gaidžiui 
i skiauturę”.

Kad įsigijus prenumeratorių, 
nutarėme eiti gatvėn ir pirmą 
pasitaikiusį žmjogų vesti j re
dakcija. Tenai Pilypas atsisto
ja su aštriu kirviu rankose 
ties svečio l galva ir svečias 
prašomas pasirašyti kontraktą, 
kuriuo einant jis privalo už
prenumeruoti musų organą iš
tisiems metams. Tokia kontr- 
aktuota prenumerata nemaži 
mums pelno žadėjo teikti. 'Tie
sa, kirviu vilioti prenumerato
rius gal ir ne visai kultūrin
ga, bet kaip tu kitaip sužve
jos prenumeratą?

Paga'iau, ar 
kultūringi, o 
kie, kaip mes, 
melstis varo.

Gana r o, kad man 
vikresniam tenka būti 
pondentu ir rašyti straipsniu’, 
polilinėnr is temomis.

Ir pirmą syk, savo gyvenime 
ėjau ii’lerviu daryti pas vieną 
be galo t*tikštą poną.

Už didelius nuošimčius pa
skolinęs kelines su dviem 
blauzdom, nuėjau i vienos- žy
mios įstaigos prieškambarį’ 
įdaviau vizitinę, ant kurios 
Hi&lciui, Icnip dešromis Jbuvo 
nuraityta: “Hultramiejus Varš

kėtis, “Papūsk Gaidžiui į skiau-

redak-

dabar žiuri, kas 
kas ne? Ne le
su cizorikais net 
Tiek to.

korės-

turę“ korespondentas“.
Įėjau. Apsidairiau. Sėdi po 

nas ir glosto kulnį.
Gal teiksiesi tamsta man 

pašvęsti valandėlę... - nedrą
siai »r; bilau.

O kodėl ne? Možna ir 
teiktis- atsakė ponas-. Mano ir 
nedrąsa dingo: toks geras, 
švelnus ponas, ir kulnį glosto, 
kaip Motiejus nugarkaulį.

—Gal tamstos aukštam 
kulniai čerplaulris prikibo? L* 
pasiteiravau. ' .

—Ale ką čia •— čertplailkis. 
Durimis nutver*. Mums, dip
lomatams, reikia valstybės ge
rovei de.ug ko nukentėti. Kad; 
ir dabar va: įeiti tai įėjau be 
pagalbos, gi ka.’p išeiti reikėjo,! 
čia ir pagelbėjo.

Tvokst durimis, činkt kulnį 
ir ha si a.

Bet iš to dar neseka, 
kraštų suartėjimui r.jeko 
daroma. .

Aulai, teikitės pažvelgti 
gumbuoti lazdą, kuri kampe 
slovi. T?r, mat, bc-rišant kul
tūrinio suartėjimo klausimą, 
taip pat karo konferencijų rei
kalu besikalbant lazdos nepa-

—A-a!—manau —diplomą- 
.tinės gudrybės. Nuomonės 
klausiasi... Palauk, organe aš 
tave išvesiu švieson.

Palši ome f kpie /Vieną 
kitą šunų veislę, apie tai, kad 
buldogai yra stipresni, negu 
taksos, bet pastarosios gudres
nės ir tuo interviu baigėsi.

Parėjęs namo kad išpiški- 
nau straipsnį, net pats nusi
gandau užėjęs tokius nežino
tus iki šiol žurnalisto gabu
mus savo grieŠname kūne,

Straipsnis maž 
skambėjo:

Trys chicagiečiai mušeikos irŽiuriu jau ir kitas nusitve
ręs už gaivos bėga, ir trečias... alaus šmugelninkai nuvyko j 
Prie numesto organo pribėgo Kenosha ir pašovė salįunininką 
šuo, pauostė, i pauostė ir kad Panl Jurek, 0 J° bartenderį Cly-^

ŽYDĖJIMO LAIKAS AUK- 
SINIAME SAULETEKY

. dąug taip

kulnimis praėjo
n u varstytais 
,iš puolimo 

apsigynimo. Prie to 
tasai faktas, kad

kaukti, 
kas suka

tartum, uodegą de Balatz, visai nušovė.

čia, jau .ne-

ėmė
jam
t —,manau
gera ir pasukau namo.

'Namie radau rūpestingų 
žnjonių atsiųstą poną, kuris 
rūpestingai tyrinėjo ar pas mus 
įgimta, iš tėvų gauta beproty-

Opozicijos į 
paskatino --- ------- , ----

’ straigių ir šampano- tarpe kilo |
konfliktas,

kad

galvoj gimė geuijalus 
Kilo no-mv tuoj 
ir bėgti rt-d'k i-

Didelis žmogus
informacijų

Paleidaii-— tuoj sūrmaišį tau 
ant galvos ir kaput.

M '.no 
straipsnis,

atsisveikint 
jon.

Kur tau.
be t u rys glebaus
ir interviu reikėjo tęsti toliau.

—Ar tamsia mėgsti straiges 
sii šampanu?—paklausė. 'f

•—O taip, jei 
tarptautiniam 
dviejų 
rimtai 
kad ir 
kala.

—O

tas padeda 
suartėjimui 

tarpe, gana 
parodydamas,

valstybių 
tariau, 
aš nusimanau apie rei

kaip tamsta manai, ar 
kaikurių arklių uodegos is pri
gimties trumpos, ar jos yra 
nupjautos? Žiūrėkite, eina ark
lys, ugi uodega kaip1 ožkos

$2 Į SAVAITĘ

, Mano
ma, kad tai pasekme kovos Tarp 
munšainerių.

Trys plėšikai užpuolė Olsen & 
Ebann brangmenų sankrovą, 
6520 So. Halsted St. ir atėmė a- 
pie $50,000 vertės auksinių daik- puiki jauna

bė, ar mes iš geros valios ją į-,tų ir brangmenų.
s įgijome.

—Na, Pilypai — sakau — 
jei mes savo darbu tik Tau
ragę ■teužfcfįtamąvo'in, ta'i dr 
verta imtis? Būtume viena 
kelnių blauzda visi trys besi
dalinę ir laimingi bebuną.

ana
pritarė Mot ie
va, kad ir lais
to matei nors 

arklį kaustytą?, 
Drožia su portfe-

viena dora 
Niekuomet.
liu ir nekaustytas.. Gi tuo me
tu kaustymas pasagomis ark
lių -gigijenos žvilgsniu l>e galo 
naudingas, ir musų arkliai 
bent savo galvomis, tol nepa
eis tiesiu keliu, kol tik mes 
juos nepakaustysime. Tą klau
simą reiktų būtinai iškelti.

—Teisybė, — pritariau ir aš 
—ar galima pakęsti Teatro lu
bų griuvimą ant galvos? Jo
kiu budu. Tai kiaurus lubų 
sabotažas, kurį reiklų kuogrei- 
čiausiai užgniaužti.

JONAS PILKIS ■
Mirė gruodžio 1 d., 1924, su
laukęs 26 metų amžiaus, 
Kankakee, III. ligDnbutyj. Ve
lionis nėra žinomas i,' “
paeina. Kūnas randasi 
Chas. Makutčnas, 3464 
burn Avė. Geistina butų, kad 
atsišauktų giminės ar pažįs
tami. Laidotuvės atsibus gruo
džio 6d., 12 ,val. iš aukščiau 
minėto antrašo į Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Chas. Makutenas, 
Tel. 'Boulevard 6541

kur 
pas 
Au-

Phone Lafayette 3868
Dr. P. L. Chadovich

Dentistas
Gydau dantis modernišku budu 
nebrangiai. Darbas uarantuotas. 

4204 Archer Avė.

Lafayette 4228
Plumbing, Heating
io lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauslai

M. Yuika,
i W. 88-th SU CNeago, UI.

DARATĖLĖ GELŽlNAlTE
Gedulingas

Metinis Paminėjimas
Su atnaujintu skausmu širdy

je mažutės Daratėlės motina, 
o taipgi jos tėvelis ir vienutė 
sesutė Adelija, mini šiandien 
vienų metų sukakimą nuo Da- 
ratėlės persiskyrimo su šiuo pa
sauliu.

Tai buvo sekmadienį gruodžio 
9 d., 1923 m., 11:30 vai. ryto, 
kada musų Daratėlė apleido 
mus ant visados, palikdama 
ašaros^ ir nubudime savo tėvus 
ir seselę. Daratėlė buvo sulau
kus vos aštuonių metelių. Ir 
ji buvo tokia graži, tokia gera, 
tokia meilinga dukrelė! 
gi ji mus apleido, kam gailestė- 
Ij paliko?! Gal-gi Dievuliui 
pritruko aniolėlių!

Daugelis gailėjosi ir verkė 
Daratėlės metai atgal, kad ly
dėjo į Tautiškas kapines daugy
bėje vežimų ir kada užbertas 
tapo jos grabelis krūvomis dai
lių gėlių ir vainikų. O po me
tų tik motinėlė ir tėvelis ir se
selė gailestį atnaujina savo šir
dyse. Draugams tebūnie tai 
priminimu musų metinio gedu- 
lio po musų numylėtos dukrelės 
Daratėlės mirties.

Nuliūdę
Daratėlės tėvai ir sesutė Adelija 
8437 Emerald Avė., Chicago, III.

Labai nekantriai yra žmo
nių laukiamas Trinerio Sie
ninis Kalendorius jau yra 
gatavas išsiuntinėjimui. 1925 
metų kalendorius yra dvi
gubai geresnis. Du puikus 
paveikslai
motina su jos besijuokian
čiu 'kūdikiu darželyje pilna
me įfvietkų, pavasario rytą 
ir du linksmus senukai, po
ra, matyti toli to darželio 
gale užbaigia savo linksmas 
dienas — atsiminkite, kad 
Trinerio Kartusis Vynas yra 
gyduolė nuo visokio sezonų 
gyvenime, nes jos apsaugoja 
jumis nuo visokių pavojų 
besiartinančios ligos, saugo
ja jumis nuo pat kūdikystės 
iki senatvės. Kalendorius 
yra būtinai reikalingas kiek
vienuose namuose, kiekvieną 
dieną jus turite j jį pasižiū
rėti ir yra didelis malonu
mas žiūrėti j tokį puikų sie
nini kalendorių kaip Trine
rio 1925. Atsiųskite 10 cen
tų padengimui persiuntimo: 
Joseph Triner Company, 
1333-45 So. Ashland Avenue, 
Chicago, III.

pa. 
nas, 
nas,

Spėjama, kad pabėgęs auto- 
kurio pagrinde mobilius suvažinėjo p-lę Marga- 

gludi arklių uodegos trumpu- ret Arronat, 25 m 
mo klausimas.

O jei prie to pridėti neregė
tą taksų militarizmą, tai aiš
ku, buldogai nieku budu nesu
tiks, kad j jų tautinius intere
sus kištųsi tokia visam pasau
lyje savo apetitais garsi vals
tybė, kaip šiaurės polius”...

Motiejus davė ynoilcsKšką 
straipsnį tema: “Zitos pročkos 
ir Tamošiaus sofistika”.

O Pilypas, geras žinovas 
tvorų literatūros teorijos ir 
genezio parašė keletą eilėraš
čių, kurių tarpe buvo vienas 
su tokia ekspresija, kokią turi 
Bimbalo bulius, kai ima zylio-

5535 Ken- 
\vood Avė. Ją rasta sunkiai su
žeistą Midway gatvėj. Ji pati 
nieko negali pasakyti, kadangi 
nors ji turi pilną sąmonę, jos 
kalba liko suparąližuota. ir ji pa
sidarė nebylė.

STO

Vien tik Lietuvių krautuve

“Tam—tad-—rydi rieda ratai 
Tavo pilvas—mano batai. 
■Pikšt—pokšt—tara reikš, 
Mikei—makel pliokšt”...

sau gatve, 
beskaitąš 

pamažėl jo

♦
Byto motą einu 

ži tiriu, ugi žmogus 
musų organą. Tik
plaukai stojasi, stojasi. Orga
nas lept iš rankų, žmogus

do bėgti! ,
—Mat, ką reiškia rimta žur

nalistika !—paman i a u.
t ■

RE PALŪKANŲ

DABAR

Select Gifts of Quality

Kaip Gali Sučėdyti Pinigus
Musų Kalėdų Kliubas yra aprubežiuotas tiktai dėl 125 ypa- 

Yra paskirta 50 Pianų, 25 Radiolos, 25 Phonografai, 25 
deimantai parduoti už žemesnę kaina, sučėdinant nuo $100 
iki $200.

Prie Pianų prisidedu didelis rinkinys Rolių, šėpa, benčius 
ir apdangalas.

Seniaus pirkdavo kožnas dėl savęs, nebuvo didelio suČSdi- 
jimo. TStirktte priminus, nej-n pirkaite t;x musų milžinišką, 
spėką pirkimo. '2. karlockai Pietrų ir <lvi krautuves, ciaiei.lžia 
parduoti nationliai pagarsintus instrumentus už kainą daug že- . 
mesnę, negu kitur.

Mes tikime, kad tokio pasiulijimo pigaus, be abejonės, ne
galite niekur rasti Suvienytose Valstijose.

Įstojant i kliubą reikia tiktai įmokėti $5 ųankpinigių už 
daiktą; likusius ant lengvų išmokėjimų.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVE LAIKRODĖLIU, DEIMANTŲ, PIANŲ, PHONO- 
GRAFŲ, RADIO APARATŲ, REKORDŲ? PIANŲ IR ROLIŲ.
3343 So. Halsted St., 3327 Halsted St.

CHICAGO.

Pirm negu pirksi pianą, pamatyk 
šitą Players Pianą? gražaus rie
šuto medžio dailiai padarytas, kai
na $245.00 su 25 Rolėmis ir liam- 

Kitas vartotas Player Pia- 
kaina $145.00, Upright Pia- 
geras kaip naujas $65.00.

3827 So. Halsted St„ 
CHICAGO, ILL.

IIHINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
’hone Lafavette 6147 

LIETUVIŠKA APTIEKA
Antanina Zimmerman,

Savininke
4254 Archer Avė.
kampas Albany Avė.

Speciališkumas išpildyme recep
tų. Žema kaina Visokių lietuviškų 
gyduolių ir žolių. Visoki importuo
ti toilet setai ir perfiumai is Fran- 
cijos ir kitų šalių.
ilUIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

JUS GALITE GAUTI VIENĄ!

ir jus norėsite vieno kuomet pamatysite

$395*

Kam-

Hnaaaai)

Kama $60
(D

Z

N’JZVI lAVNllVĮ LONVAI) M
$

Pianai 
garan- 

su atsar- 
užbaigti

Musų žinomi 
Kerzheim Gro- 
jikliai 
pilnai 
tuoti, 
gumu
iš tikro aržuo- 
lo, mahogany 
arba riešuto 
medžio, tiktai

$2 į savaitę, be palūkanų

DYKAI — 20 SU VARDAIS ROLELIŲ
DYKAI — BENCIUS
DYKAI — VELOUR UŽDANGALAS
DYKAI — ROLELIŲ KABINETAS 

ARBA
DYKAI — PASTATOMA LIAMPA

Ateikite ir nusipirkite vieną tų grojiklių pianų, da
bar yra laikas. Jūsų kreditas yra geras; RĖMAIS PAVEIKSLAS

i 1 i 111 r"

Musų pianų krautuvė yra atdara kiekvieną vakarą

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

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

4204 Archer Ave^ Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubij, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldienlais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephoae Lafayette 4548

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašoma mašinėlę

Tuomi padavyai dideli smagu rnų 
pati sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiraiiniii ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kiti, negu su ranka. Gerti 
41a, parankiausia ir dalikatniausia 
oaiinėlė su lietuviškomis raidi da 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra- 
lyti.

Gaunamo*

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str, 

Chicago, UI.
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Siniano Daukanto Draugija laikys
A. * * • • 1 • I*-

APSIVEDIMAI

DIDŽIOJOJ OPEROJ

IŠRENDAVOJIMUI
North Side

Rufų kruiamieji paveikslai.

ANT RENDOS garadžius dėllosią elektra ūkyje. — Komitetas.

laiku.

NAUJAS KLIUBAS

prie

Lietuviu Rateliuose
Juriy paslaptysUniversal Atletie

.reikia; pramok 
i Kreipkitės:

pa-

Bazaras jau baigiasi
I

Bridgeporto ‘

LIETUVĄ
978

.aš- 
ba- 

ir

Choro
Liuosy-

PĄSIRENDAVOJA 
kambarių;
i
Renda $30 
elektra, i 
wo'od Avė,

979
980
985
990

• 991

6530 So. Robey St. 
Tel. Prospect 3926

JAUNiJOLlV OKKESTRA
Rengia Dideli Koncertą, Subatoj, 

Gruodžio 6, 1924 m., Moldažio salėj, 
2242 W. 23 Place. Pradžių 8 vai. v.

na*
_ Visas

pelnas skiriamas .šušelpimui Lietu
voj pašlaičių. Kvie.Čia visus *

ti.
e.
g.
g.

--------- .. •> 2 2 karų. Cementinė ėlė.
pu piviųj, n*<ti jy vviuvv j Iii K NVvl.)

Jf Halsted St. Visi daininih-l 3247 Lime St.
—Vaidyba  ---------------- , ____

Vakar į “Naujienas” buvo at-

i RENDON 6 kambarių flatas karš
ine, $65. Tame pačiame name, 4 

flatas, karštu vandeniu

Birulės choro dainų praktika al- 
<ibus nedėlioj, gruodžio 7 d., 
po pietų, Mark Whitc Pgrk svet.,

kai bukite

tų, Mark W>hile Sųuarc svetainėj
te pribūti anl šio susirinkimo, nes 
yra svarbus. Kurie esate pripildę, 
aplikacijas, lai meldžiu pribūti dėl 
įstojimo į draugiją.

P. Kenutis, nul. rašt.

Chicagos Komitetas Liet, 
laičiams Šelpti rengia Įvairų 
žarą gruodžio 1.924 m. 4,

hz, ii 4. • •• Meldžiame paaukauti ką norsbę taip Chicagos lietuvių: JIS bazaro, kaip tai: rPnlolarbius, 
duoda atskirus,, vaidinimus vai-. inie gamintus valgius ir tt.

Č.j. Kvie.Čia visus j 
c Rengimo Komisija.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Vakarinėse valstijose siaučia 
smarki audra, kuri nutraukė vie
las ir labai apsunkino susisieki
mą. Bet Chicagos ta audra ne- 
paliesianti.

Mrs. Eulah Courtney, 633 Ad- 
dison St., liko nuteista 20 dienų 
kalėj iman ir užsimokėti $100 pa
baudos už tai, kad važiavo auto
mobiliu girta būdama.

George Blasing, 438 W. 45 St 
turbut iš pavydo, pašovė gyvnaš- 
lę Mrs. George Heacock, kuri 
tuose pačiuose kambariuose gy
veno ir paskui pats nusišovė.

Su rytdiena prasideda šešta' 
savaitė operos. Tarp kitų atei-1 
nančią savaitę dviejose operosė 
dainuos ir Feodor Šaliapinaš. » 1

Sekmadieny po piet statoma 
Seville Barzdaskutis, dalyvauja 
Parėto, Schipa, Rimini, šaliapi- 
nui, Trevisan.

Pirmadienio vakare - Tam 
hatiser dalyvaujanti Forrai, Van 
Gordon, Lamont, Scwartz ir ba
letui.

Antradienio vakare — Mefis- 
tofele,x dalyvaujant Muzto, Van 
Gordon, Cortis ir šaliapinui.

Trečiadienio vakare — Rigo- 
letto, dalyvaujant Macbeth, Pe
rini, Picpaver, Schvvartz.'

Ketvirtadienio vakare - Lak
ine, dalyvaujant Parėto, Schipa, 
Contreuil ir baletui.

Penktadienio vakare — Car- 
men, dalyvaujant Garden, Mac
beth, Ansseau, Rimini ir bale
tui.

šeštadieny po piet — ,Iewels 
of the Madonna, dalyvaujant 
Raiša, Lamont, Rimini ir bale
tui.

Jonas Butėnas Chicagoie

Šiandie vakare, “Dom Ollrozb-1 
vanija,” 1838 W. Division St., .
buvęs rusų generalio štabo pulk. keliohkoję 
Lisovoi rodys savo atgabentus 
iš Rusijos krutamuosius paveiks
lus iš baltgvardiečių kovų su bol-j 
ševikais.

;silankęs p.. Jonas Butėnas. A- 
• nprikiočiąms tasai vardas yra 
gerai žinomas/ Prieš porą metų 
p. ’ Butėnas apvažiavo didesnes

1 Amerikos lietuvių kolonijas su ‘ 
koncertais. Jau tąįsyk koncer
tus lankančioji publika gėrėjosi 
jo puikiu baritonu ir burė, kad 
kurią dieną iš jo išeis puikus 
dainininkas, kurio tikrai bus 
maloniu pasiklausyti. O taip 
manyti vertė-dar ir tas faktas, 
kad tuo laiku tp. Butėnas regė
si važiuoti į Italiją, dainininkų 

'šalį, pasitobulinti dainavime.
{Lilijoje p. Butėnas išbuvo 17 

mėnesių. Ir kad jis daug ko at- 
■ siekė, liudija jau tas faktas, jog 
i nuo vasario pradžios 1925 m. jis 
tapo pakviestas dainuoti italų 
operoje.

Atvažiavęs -Amerikon,, p. Bu
tėnas manė surengti koncertus 

. Vienok iš
ėjo kitai. Jis gavo tiek daug už- 
kvietinių, jog su koncertais tu- kartą.

rėš pusėtinai užtrukti. Kai ku
riose vietose jam rengiama net 
po du koncertu. Iki šiol įvairio
se vietose jis jąu dainavo peri- 
kiolikoj vietų.

Chicagoje p. Butėnas žada pa
gyventi visą mėnesį. Gruodžio 
17 d. American Bohemian salėj 
įvlks jo koncertas. Chicagie- 
čiai privalo kuoskaitlingiausia į 
tą koncertą atsilankyti. Viena, 
jie išgirs gerą dainavimą, o ant
ra, parems ir padrąsis musų 
dainininką, kuris yra rimtai pa
siryžęs dirbti meno srityje ir at
siekti savo tikslą. Reikia žino
ti, kad p. Butėnas sugrįžęs į Ita
liją žada dar kurį laiką pašvęsti 
studijoms, kad paskui galėjus 
dainuoti operoje ir pirmaeiles 
partijas.

rie, neturi nė tėvo, nė motinė- 
. lės iv nėra kam apie juos pasiru-

j Todėl mes, amerikiečiai, buki
mu jų tėveliais ir paduokime 
jiems pagelbos ranką atsilanky
dami šiandie ant bazaro, kuris 

'prasidės 2 ,vąl. po ^ietųJkj 10 
vai. vakaro, Raymond Chapel, 
816 W. 31st St.

Kurie negali. atsilankyti, o 
norėtumėt prisidėti su auka pi- 
mgiškaj, malonėkit rašyt čekį 
arba Money Order vardu P. Ba- 
-lickienė, siųskit gi antrašu M. 
Zolpienė, 927 W. 34 Place. —Z.

Vaičkaus Dramos Teatras 
West Sidėje

Vaičkaus Dramos Teatras 
pradėjo lankytis po Chicagos 
lietuvių kolonijas, kad ir tų ko
lonijų lietuviams davus geresnių 
vaidininkų, kuritį jiems matyti 
netenka. Nebus aplenkta ir 
West Sidė. Ir į čia atsilankys 
Vaičkaus ‘Teatras. Ir tai West 
Sidę aplankys pirmiausia — ry
toj, gruodžio 7 d. Stato gražią 4 
veiksmų dramą “Laisvės Kovo-

Karolis Pošėla pakviestas 
kliubo instruktorium

ristikui reikia neanksti utis, o ir 
I kiekvienam, kuris nori būti svei- 
I kas. Ypač tai reikia pasakyti a- 
pie biznierius ir profesionalus. O 
'jie turės progos pasimankštyti 
k liūtas kaip tik ir bus viet, kur’ 
dėl sveikatos. —Rep.

Pranešimai ASMENŲ JIESKOJIMAI
Kas, ką, kur, Eoip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

* PRANEŠIMI’ TAISYKLAS !
Meldžiame visų darbuotojų, drau

gijų komitetų, raštininkų ir visų 
tų, kurie duodate Naujienoms pra
nešimus įsitėmyti šias taisykles:

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

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

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikeiimiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių h* bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

4. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dalį vienai dierfai. Skaitlius die
nų ir colių neaprubežiuojamas.

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

6. Visi pranešimai norint patal
pinti į sekamos dienos laidą turi 
būt priduoti ne vėliau kaip iki dc-

vakaro.

savo priešmetinj susirinkimą nedė-( Ą>, . ,, .. ....
lioj, gruodžio 7 d.. 1 vai. po pie-' Petras Yonikas pajieškau > 
tų, Mark While Sųuare svetainėj, vp , švogerių Juozapo ir Antano 
29-to.s ir So. Halsted gt. Malonėki- Lietuvoj buvo dvare Pa-•• saltunės ir dvare ErŽvelko vaisė.

1916 m. lankėsi East St. Louis, III. 
Girdėjau gyvena Chicagoj. Turiu 
svarbų reikalą iš tėvynės.

/ Petras Jonikas
372 So. \Vashington Park

" Kast St. Louis, III.SLA 226 kuopos priešmetinis su
sirinkimas įvyks gruodžio 7 d., \ 
vai. po pietų, Liuosybės svet, 1822\ 
Wąbansia Avė. Visi kuopos nariai 
turi pribūti, nes bus renkama val
dyba ateinantiems mojams. Yra ir 
iktų svarbių reikalų.

. —K- Repukas, sek*.

Dr-stės Liet. Tani. Tėvynės My
lėtojų Nr. 1 priešineiinis milingas 
įvyks nedėlioj, 1 vai. po pietų, 
1600 8. Paulina gt. Kiekvienas na
rys privalo būtinai atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų. Be to 
bus renkama nauja administracija 
kitiems metams. —K. Chap, rašt.

PAIEŠKAU brolio Stepono Lu- 
kauskio; paeina iš Žem. Kalvarijos; 
pirmiaus gyveno Neopit, Wis. Jis 
pats ar kas kitas žinąs, prašau 
pranešti šiuo adresu. .

Marė Lukauskaitė-Dementienė 
6320 Drexcl Avė., Chicago, 111.

tojai,” iš laikų lietuvių kovos su vintos vai. 
lenkais. Vaidinimjas bus Aušros 
Vartų parap. svetainėje, 2327 
W. 23 PI. Pradžia 7:30 vai. vak. i

J. Vaičkus įveda ir naujieny-115 Raymond Chapel, 816 W. 31 St

kamjs. Bus tokis vaidinimas vai
kams ir čia. Jis. prasidės 4 vai. 
po piet. Įžanga padaryta visai 
pigi — 15c, kad kiekvienas vai
kas galėtų ateiti ir pamatyti lie
tuvių teatrą. Ir reikia pasakyti,
kad vaikai mpgsta tuos vaidini- Tėmykit.apgarsinimą Naujienose, 8u- 

batos numery.
— Komitetas.į mus ir J. Vaičkaus teatrą lanko 

skaitlingai: kai kur vaikų į po 
pietinį vaidinimą prisirenka daug 
daugiau, negu suaugusių į vaka
rinį vaidininką.

KONCERTAS 
Laisvės Kanklių Mišraus 

įvyks Gruodžio 7 d., 1924 m., 
—n. bes svet., Cicero, 111. Prasidės 7:30 

vai. vak. ''Bus puikus programas, po 
Koncerto šokiai iki vėlumui naktį.

Kviečia L. K. M. (’haras.

Iliustruota paskaita: Elektra 
ant ūkio.

L. M. S. A. rengia iliustruotus pa
skaitas temoje Elektra ant ūkės. 
J vyks sekamą sekmadienį, gruodžio 
7 d., 7 Vai. vakare, Liuosybės salėj, 
1822 Wabansia. Paskaitų proleben- 
tas bus inž. J. Lazdauskas. Visi lie

P-as- Butėnas, be to, papasa
kojo daug įdomių dalykų apie 
Italiją ir suvažiavusius iš kitur 
dainininkus, bet apie tai kitą paskaitą

Uiž kelių dienų Universal Sta-i 
te banko name atsidarys naujas 
kliubas — 
Club.

Prie kliubo bus įvairiausių 
prietaisų mankštinimuisi, sun
kiųjų vogų. matrasas, “punch- 
ing bag,” etc. Kas norės pasi
tampyti ant matraso ir pasiristi, 
— tiems bus puikiausios progos 
tai padaryti. Pats Pažėla, kuris 
bus kliubo instruktorius, paro
dys, kaip reikia uždėti “head 
locks” ir kitus triksus.

Maža to, prie kliubo bus spe- 
dalis kambarys, kur svečiai ga- į'Kuš'Visai pražudo, 
lės ramiai ir smagiai laiką pra
leisti bežaisdanfi šachmatus ir ki 
tus žaislus.

Reikia manyti, jog tas kliubas vai. po pietų, Raymond Chapel, | 
turės pasisekimo.' Ne vien tik 816 D. 31 St., Mokslo Draugų

t. . .—— prelegentas Dr. Karalius.
I ,. , ...Nors juros yra trumpas žodis, 
bet jis reiškia ir apima didelę ir 
turtingą istoriją. Todėl įr pa

skaita bus plati ir apims savy se
kamus dalykus:

a. Jurų atsiradymas: kokiu 
budu ir kada jūrės susidarė,

b. Jurų druskos,
! c. Jurų giluma,

Jurų temperatūra, 
Slėgimas jūrose 
Jurų cirkuliacija,
Jurų cirkuliapija,

h. Vėtros jurose,
i. Jurų dugnas,
j. Nuogulos ant jurų dugno.

; k. Gyvybė jurose,
Į1. Bakterijos jurose, 
imį. Jurų spalva, t ’ U

n. Ledas jurose,

Pinigai
iš

per
NAUJIENAS

So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9663

Cicero, III. — Lietuvių Vakarinės 
Žvaigždės Pašalpos Kliubo prieš-i 
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj. Į 
gruodžio 7 d., kai 1 vai. po pietų, j 
Lietuvių Liuosybės svel., Cicero. 
Kiekvienas narys-rč būtinai turite 
dalyvauti, šiame susirinkime, nes 
tai bus svarbiausias susirinkimas, 
kur bus renkama valdyba dcl atei
nančių metų. Atsiminkit, kad nuo 
valdybos daug priklauso kliubo ge
rovė. Taipgi daugybė kitu svar
bių reikalų turės būti išrišta.

—Valdyba.

IEŠKAU merginos ansivedimui, 
tikusios prie biznio. Neturi būti 
senesnė kaip 23 metų ir ne jau
nesnė kai 18 m. Atsiliepkite laiš
ku ir įdėkite fotografiją .

NAUJIENOS ’
1739 S. Halsted St., Box 420

IEŠKAU merginos ar našlės <ld 
apsivėdinto; kuri mylėtu šeimyniš
ką gyvenimą. Aš esu vaikinas 39 
metų senumo, turiu krautuvėlę. 
Atsišąukit laišku arba ypatiškai.

PI Knzuk
530 W. 26111 St., Chicago.

Rosehmd. 
priešmetinis 
subatoj, gruodžio (i d 
bariuose 
Pradžia 
bus rinkimas 
1925 metams. Nepamirškite 
jų narių

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYST®

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automob^ių 

Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 

Tik patyrę unijos 
J. J. Dunne 

Roofihg Cb., 3411-13 Ogden Avė.,

S.L.A. 139 kuąpos 
susirinkimas įvyks 

Aušros kam-
(090(1 S. Miehigan. Avė. j
v. vak. Bukite visi, iies

kuopos valdybos |r garantuojamas už $4. Automobti 
įsivesti. —Valdyba. ’ P^a^avimąs Chicagoj ir ajį

linlsicj.

. .---- -7 S.L.A, įstąt^ą Chicagoj. T“,
laikys priešmetinj susi- darbininkai sarncjoųn.■'.....................................7 (|. p -•• 2--- --

iš ryto, Katlierine House Phone Lavvndale 0114.
138 ir Deodor r' ‘ 
narius

Indianą Harbor, i Ind. t 
185 kuopa 
rinkimą sekmadieny, gruodžio 7 <1., 
10 vai. iš ryto, Katherine I* 
svet., 138 ir Deodor St. Prašome 
visus narius susirinkti laiku, nes 
bus daug dalykų apsvarstyti.

—Valdyba.

Roseland, 111. — SLA. 139 kuopa 
rengia lietuviškus šokius su pra
kalbomis'. Atsibus nedėlioj, gruo
džio 7 d., K. Strumilos svet. Pra
džia 7 vai. vak. .Ka'liėtojmn bus '1'. 
Dundulis. Po prakalbų bus lietu
viški šokiai prie lietuviškos muzi
kos. Atsilankykite visi, įžanga tik 
35 centai. Kviečia Komitetas

■ , 1 ’ a f................... —r—

LIETUVIŠKAS RESTAURANTAS
SU HOT&LHJ

Visados geras 'maistas ir guolis; 
teisingas patarnavimas.

A. GUQDEL1S, 
Sąvininkas 

4157 So. Kcdzie Avė.
Tel. Lafayctte 5998

D. L. K. Keistučio I’ašelpinio Gi vandeniu šildomas gerame padėji- 
Kliubo priešnielinis dusi rink imas me, $65. 
bus septinladieny, gruodžio 7, ly- kambarių ____ , _____
giai 1 vai. po pietų, McKinley Park šildomas $50. Gražioj apielinkej. 
svetainėj. Visi nariai prašomi atsi- K ’
lankyti, nes bus rinkimas valdybos. 

//. ■ "—A. Jusas, sekr...
Gruodžio 7 d. septllltadienio tuviai prašomi skaitlingai atsilanky- 

vakare 7 vai. "'Liuosybės svet. M-_nes. būs įdomu išgirstu kokią rolę 
1822 Wabansiiv Avė., skaitys į- 

: inžinierius J.
_ Kep. Lazdauskis. Paskaitoje bus iš-* 

įlėstyta^merikos ūkio sistema 
ir kokią naudą duoda elektros 
šviesa bei pajėga. .

I Paskaita taipjau bus iliustruo
jama paveikslais. Taigi bus. gan 
įdomu ją pamatyti.

šią paskaitą rėngia LįiSA;Or
ganizacija. Su laiku bus ir dau
giau surengta paskaitų įvairiose 
Chicagos kolonijose.

Mokslo Draugai, kurie kas 
septintadienį laiko paskaitas pra 
dedant 1 vai. po pietų, Raymond 
Ghapely, pasižadėjo koperuoti su 
moksleiviais, kad parėmus mok
sleivių fondą, Be to, mokslei
viai duos paskaitas ir-**draugi- 
joms Chicagos kolonijose.

—Nemokytas.

Priešmetinis susirinkimas S.L.A. 
122 kuopos atsibus seplinfadieny, 
gruodžio 7 d., 2 vai. po pietų, Lie- 
tukienes svetainėj, 1523 S.’YVood 
gt. Bus renkama valdyba 1925 me
tams. —Pranas Mikolaitis.

| ANT RENDOS 6 kambarių 
į* flatas; yra elektra, gasas, karš- 

ndeniu šildomas, renda $70. 
7013 Washtenaw Avė.

Tautiška Draugys 
rų rengia <‘ 
baloj, gruodžio 6 d., .....
Fellovvship svetainėj, 831 XV 
Place. Narės malonėkite i., 
ti, o svečiai bus Įleidžianii už dy 
ką. Bus labai puiki 
lietuviški! njuzika 
giškai praleist

Draugystė Liet. Duktė- 
draugišką Vakariene su

I., 8 vai. vakare, tu V<?.
7. 33i-d

atsilanky-
■ __ ?.y- 

vakarienė ir,
Galėsim drau

diką.
Kviečia Komitetas.

o. Jurų nykimas,
p. Jurų gyvūnai, ' i
q. Jurų paukščiai,
r. Jurų žuvys,
s. _Gyvūnai jurų gilumose,
t. Gyvūnai jurų pakraščiuose 

ir t. p.
Jurų paslaptys privalo apeiti 

kiekvieną kultūringą žmogų. Ju
rų y ra keturius kartus daugiau, 
negu žemės ant musų planetos. 
Kas šios planetos yra valdyto
jas: žemė ar vanduo? Kas vir
šesnis yra gyvybės teikime: že
mė ar vanduo? Tai yra miste
rija, kurią negalėjo sužinoti nė 
išmintingasai Saliąmonas, nė re
liginiai “profesoriai ir daktarai,” 
nė (hdžiausi burtininkai. Si da
lyką ištyrė tik grynojo mokslo 
vytai ir sekmadieny Dr. Kai‘a- 

i ži
nias, Raymond Chapel trokštan
tiems sužinoti.

Muzikalę dalį išpildys p-lė Vik
torija Deveikaite, sopranas, .iš 
Cicero ir Marija Ivanauskaitė, 
sopranas. Joms okompaniuos 
„Birutės” konservatorijos direk
torius p. A. P. Kvederas. i 

—Butinis.

.Juros paslaptis, istoriška paskai- 
ta įvykis sekmadieny, gruodžio 7 
dieną, f vai. >o pietų, Raymond 
Chapel, 816 W. 31 St. Prelegentas 
Dr. A. J. Karalius. Muzikali prog
ramą išpildys p-lės Dcveikdile ir 
Marija Ivanauskaite, abi garsios 
soprano dainininkės. Akompanuos 
Birutes konservatorijos direktorius 
p. A. P. Kvedaras. (

Nors žmonija toli nuprogresa- 
vo ir atidengė daugybę paslap
čių, tečiaus iki šiol jurų paslap
tys* buvo nežinomos, kiekvit^ 
nas mano, kad Juros per amžių 
amžius buvo ir bus; kad nieks 
negali žinoti jųjų, netik . pra
džios, bet iri pabaigos; naudą, liug pateiks šias mokslines 
kurią neša juros ir maitinti mi- 

’lionus žmonių, gyvulių ir. auga
lų; padaro vienus turtingais ir

ši misterija bus viešai atiden
gta sekmadieny, gruodžio 7 d., 1

šiandie paskutinė diena baza- 
ro našlaičių naudai. Tie, kurie 
atsilakė ir nusipirko kokį nors 
dalykėlį, iŠ to, turi dvigubą nau-- 
dą, viena, kad turės ilgą atmini- 
m|ą, kad našlaičių, rankdarbiai; 
antra, kad prisidėjo prie sušel- 
pimo Lietuvos našlaičių. - Tie, 
kurie dar nebuvo ant bazaro, e- 
sate labai kviečiami atsilankytię, 
nes yra labai gražių dalykėlių 
dėl įteikimo kam, nors Kalėdų 
dovanelių. Jūsų atsilankymas 
palinksmins ne vieną našlaitį, 
nušluostis jų ašaras ir suteiks 
jiems duonelės, aprengs ne vie
ną sušalusį našlaičio kūnelį,yku-

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yya atėję fe- Eu

ropoj. l&m jie prik-ląuso, tegu 
nueina į vyriausĮjį. paštų 
(Clark ir Atlams gat.) atsiim
ti. Reikia kląusl prie langelio 
kur padėta iškaba “Ądvertised 
Win'dof\v” lobej nuo Adams 
gatves, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturiolikty dienų nuo 
skelbimo.

903
9(14 
906 
909 
911 
912 
914 
915 
919 
928 
940 
941 
947 
948 
957 
^58 
961 Lųkapzewieis FelĮks 
964 Man u>5,:-A . z ,, ■•,< >’ ,

• ■ ■ 9(>7. Naurėjąis Aniamts
97? ’ Petrošius Tailaušaš

Petkus Tadarisaš' 
Savickas Mikalas 
Saputcnei Petronėlei 
Siekmias Mykabus 
Šimkus M iniė 
Ykhds Emell e 
Vaičiūnas Ėelikg 
Vilbascniai Elšbetai

B a k.si s Vineps 
Baltrūnas Clprionas - • 
Barkouskas Jot 
Beinors Krank 
Bikinas Pi te r 
Bicusas Jurgis 
Citisclim Jubui 
Dauksis Juozai 
Drovi n skus Clu 
Gfetchąs J 2 
Kanapeckai Koj 
Kapočius Franas 
K i ube ris Kaži meras 
Klebonas Mike 
Laukaitis W 
Levickieni Apalionijo

Bk

Amerikos Lietuvių Kūrėjų Sąjun
gos susirinkimas įvyks pirmadieny, 
gruodžio 8 d., 8 vai. vakare, Mildos 
svetainėje, So. Halsted ir 32 gatve. 
Bus priimama ir nauji nariai. Chi
cagos menininkai yra pageidaujami 
— atsilankykite.

Prakalbos su paveikslais, Raymond 
Chapel, 816 V/. 31st St., Nedėlioj, 
gruodžio 7, 7:30 vai. vak. Meldžia
mo visus atsilankyti, programas su
sidės iš paveikslų, prakalbų ir gies
mių. — J- Valiulis.

PAJIEŠKAU draugo prisidėti kom
panijoj! •prie namų statymo, šiuo
se laikuose tjii yra vienas iš geriau
sių biznių. Reikės darbuotis išvie- 
no ir uždarbis pusiau. Patyrimo ne
keikia; pramoksite pomažėliais.

_ jipkitės: / .
4'518 So. Tai man Avė.

Liet. Mot. Dr-jos Apšvieta prieš- 
melinis susirinkimas įvyks sūkina- 
dieny, gruodžio 7 d., Mark White 
Sųuare parko knygyne, prie Hals-I 
l .7 ,7; . ,77,7.kitę, nes bus valdybos rinkimas. 
Yra ir daugiau svarbiu reikalu. 

—Sekretorė.

Bridgeportas. — Draugystės Sal
džiausios Širdies Viešpaties Jėzau.1 
IM'icšmetinis susirinkimas Įvyks 
sekmadieny, gruodžio 7, I vai. po 
pietn. Miluos salėj, 3112 S. Halsted 
St. Visi nariai malonėkit atsilanky
ti, nes Ims daug svarbiu reikalų 
apsvarstymui. —A. Mo.-.teika, sekr.

IŠRENDAVOJ1MUI 4 kambariai, 
labai gražus, toiletas, elektros švie
sa ir gazas, 2 aukštas, frontas.

Renda nebrangi.
Atsišaukite *
STANLEY K. ADOMAITIS 

809 W. 37 Place

Dr-jos šv. Pęlonielės priešmcli- 
nis --susirinkimas atsibus nedėlioj, 
gruodžio 7 d., 1 vai. po pietų, šv. 
JurgiŲ ųarap. svcl.. 32 Place ir 
Auburti Avė. ant antrų lubų. Bus 
naujos valdybos rinkių as i.- daug 
svarbių reikalą.

O. Klinčių skaitė, rasi.

PAJIEŠKAU Zofijos Michalik, tu
riu labai isvai-lai reikalą. Prašau jos 
arba kas npie ją žino kuogrėičiausia 
atsiliep'ti ąpkamu adresu:

E1J Z ABETIT STEKENĄS, 
9943 So. State St., Chicago, 111.

ANT rendos 6 kambarių fia
las, $45.00. Labai puikioj vie
toj, viskas įtaisyta naujos ma
dos, Brighton Parke.

4151TS0. Artesian Avė.
Tel. Lafayette 6148

ANI RENDOS I šviesus kamba
riai anl antro aukšto, iš užpakalio, 
loilelas ir vanduo. Renda pigi.

Msišaukil greitai.
732 W. 22 n d St.

Kitos durys nuo Haislcd Si.
Tel. Roosevelt 7508

Datos iš 
...... —•■■■?; yra gazas, elektra ir 
Įnaudynė, 3757 S. California Avė.

3J ir I kambariai, gazas, 
renda $25, 4100 S. Maple-

4100 S. Maplewood Avė.

PAIESKAU draugo Antano Pluš- 
čausko, kurs difbo apie 10 metų 
Argo, III, C. P. R. C. cukernėj. 

_ - .............. I Pirma tankiai susirašinėdavom, bet 
ted ir 30 gt. Skaitlingai atsi’anky-1 kai pernai (1923) buvo paskutinė 

i ekspliozija cukrinėj, tai nuo to sy
kio nebegalinti jokios žinios. Ra
šiau paskutinius du .laišku, bet tie 
laiškai iš Argo,-111. sugrįžo. Žinau 
lieji ar giminės prašomi pranešti 
laišku ar jis tapo užmuštas, 
praąešimą busiu labai dėkingas.

A. .1, Gnižinskis, 
P. O. Bu.x 502, Jolmslon (uty,

Rockford*, 111. - - SLA 77 kiippos 
priešmetinis susirinkimas įvyks ne
dalioj po pietų, gruodžio 7 d., Lie
tuviu nepčigulmingoj bažnyčioj. 
Bus kuopos valdybos rinkimas.

P. G. Aleksynas, sekr.
Liet. Moksl. Susiv. susurinkimas 

bus nedėlioj, gruodžio 7 d,, 2 vai. 
po pietų, pas p-lę Josepliine Juo- 
zapaitis, 1049 W. 79 St.- Visi ma
lonėkite būti susirinkime.

—Sekretorius.
Bridgeporto lietuviams žinotina.

Visi norinti gauli “Naujitpias” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 

- apie tai malpnčkile pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3310 S. Halšted 
St. Tel, Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ii* kitą laikrašti, praneš
kite irgi mums - mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Mųsų žmogus patyręs tame darbe; 
jiii i rūpinti 
uouis”.

ANT RENDOS Datai su 6 kam
bariais. karštu vandeniu apšildo
mi, kampas ir antros lubos, švie
sus ir smagus, naujai išmuliavoli, 
sų* visais paraOkuniais. Kambariai 
randasi 4601 S. Hichmond St. Bandos 65 dol. į mene.sp
P. M. Smili), 4509 S. Richiuond SI.

Tel. Lafayeltv 10119

III

PA1EŠKAU shvo švogęrio Vin
cento Benevičio — Wil!iam * Bene- 
vich. Ne labai senai gyveno Auro
ra, III. .lis puls arba kas iš jo drau
gu patėmytų šį pajic.škojimą, mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

W. .1. Masilan,
•110% North Pine Street, 

EHensblirg, AVąshinglon.

AN1 RENDOS kampinis 5 kam
bariu Halas, randasi " 
apięlinfcėi, elektra, 
ii parankumai. I 
25 dol. į mėnesi.

Atsišauki!:
736 W. 18 SI.

Tel. Ganai 4847

Bridgeporto 
maudynė ir ki- 

Pigi randa, tiktai

nuo 5-kių iš ryto pradeda ųp 
i , savo kostumerjtis “Naujic 

—Aušros Knygynas.

IEŠKAI- savo brolio Edvardo 
Bartkevičiaus, iš Šiaulių miesto. 
Piihųiali gyveno Pillsbuige, o da
bar girdėjau kad gyvena Cliic.agoj. 
Jeigu kas žinote apie jį, meldžiu 

už ką busiu <lč- 
Arba tu pats, broli, alsi- 

Juzefos Bartkie- 
Jankauškii ne. 4256

ANT BENDOS storas, Bridgcpor- 
lo apielinkej, tinkanti vieta dėl 
bile kokio biznio. Savininkas duos 
lysą atsakančiai ypatai.

Atsišaukti •
73G W. 18 Si

/fel. Ganai 4817

duoti man žinoti 
kingus,
šauk prie sesers
viez, po

RENBON krautuvė, garu .šil
doma ir fialas. Gera vieta bile 
kokiam bizniui, kampinis namas, 
43 & Fąill ielci Avę. Telefonuoki- 
t‘* Neciipi 1(67 jMr. Wi4,soii.
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Priežastį pardavimo patlrsit. 
ant vietos.

pavienį 
dėl 

Ga- 
pas

Chlc»n, 1H šeštadienis, Gruod 6, 1924

PARANDAVO.il MUI pas ;... 
vienas kambarys? Turiu vietos 
kitų draugi). Kambarys švarus. 
Ii vartoti ir virtuvę. Atsišauki!

M. Povilaitis,
8 Ui \V. U St., 2nd floor

REIKIA DARBININKŲ
VYRV

VIENA MOTERIS išnuomoja du 
kambariu su valgiu vyram, mer
ginom ar žanotai porai, tik be vai
kų. Geistina, kad butų geri žmo
nės. Kainbaris šviesus ir apšildo
mas. Kreipkitės, 1 hilįps iš užpa
kalio.

3207 So. I.o\ve Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
-------------------------- • nė, geroj vietoj, biznis išdirptas nuo 

REIKALINGAS senyvas žnmgusjsftnai, kas nori gali pirkti visą arba 
kuris mylėtų dirbti prie namų dar- pusę, 
ho. Grindis plauti ir lovas paklo-. ' 
Ii. Valgis ir kambaris ant vietos.1 
Mokestis nuo $15 į mėnesį ir aukš
čiau pagal darbą. Atsišaukit: 

1(306 S. Halsted St.

Naujienos, 
1739 So. Halsted St. 

Box 419

PARDAVIMUI shw rennirlng ša- MAINYSIU J JŪSŲ SEM 
pa. Vieta išdirbta, ahl biznio gal
vos. Renda pigi. Nupirksi! pigiai. 
Pardavimo priežastis -< nesutiki
mas šeimynoj. Kreipkitės: 

Naujieny Skyrius
3210 S. Halsted St., No. 182

RENDON vienam ar dviem vipto 
blaiviem draugam kambarys. 
Kambarys garu šildomas, elekt
ros šviesa, maudynė. A. K. 25 E. 
23rd St. fl. G. Tel. Victory 9093

PARSIDUODA
į Photograph Studio, Ručine, Wią. La
bai geroj vietoj; pagal vėliausios ma- 

‘ _ . Darbo yra daugiau ne
amžinus vyrų, gu galima apdirbti. Pardavimo prie

žastis svariu. Kaina žema: rašykite.
J. H. PHILIP,

310 Main St., Racine, Wis.

SALESMENŲ .
AŠ turiu didelę progą dėl 2 jau- j dos įrengta, 

nų arba vidutinio ; 
kurie Imi gabumą pardavinėjimo. 
Vieta yra labai atsakoniinga. Aš 
suteiksiu tinkamiems vyrams pui- 

kliri neša daug pelno.
Tiktai tie, kurie gerai kalba lietu
viškai ir angliškai, tegul atsišau
kia. Phone (landolph 6220.

PARDAVIMUI, .šildomas pe
čius, 3 bresinės lovos ir kitokių 
mažmožių. Daiktai visi geri. Par
siduoda pigiai. Kreipkitės 1 lu
bos

3143 VVallace St.

RENDAI ruimas dėl vyrų. Gei
stina kad nevartuotų munšaino. 
Vieta gera, arti Halsted karų Ii-Į 
nijos, kaina nebrangi. Kreipkitės' 
2 lubos užpakalin. 819 West‘ 
34th PI.

REIKALINGI vyrai, mokanti va
žinėti automobiliu ir susipažinę su 
Chicagos miestu. Atsišaukite pas 
mane, aš parodysiu kaip būti sa
vininku savo uždarbio su mažu 
investmentu. Atsišaukit nedėlioj, 
gruod. 7, nuo 10 vai. ryto iki 1 
vai. po piet. ’ • \

.John I). Doveika
6151 So. May St., Chicago 

Tel. Normai 4854

PARDAVIMUI grosernė, iš 
priežasties šeimyninių nesusi
pratimų. Parduosiu ir automo
bilių. Kas pirks, turi mokėti len
kiškai.

1525 W. 17th St.

BUČERNE, grosernė, lotas Ir 
automobilius mainymui 
pardavimui už pusę kainos.

2602 W. 23 St.
Tel. Lafayette 6271

NAMAI-ZEME

arba

_______________________ ______________ : HF.IKIA salosmenų. Mes turime 
, . rTTZTTZrTZ T-. 7”_________ | Ų vietų <l<«l enoi Hingij ir arnbį-
KAMBARIS rendai Vienam vy- f tingų vyrų; pageidaujama tokių, 

kurie turėjo pardavinėjime patyri
mą, bet nebūtinai reikalinga. Pa- 
simatykit su Mr. Bailev, West Side1 ,su namu ;
Skyrius. New York Life 'Insurance vieno auk.št 
Compaųy, 2nd floor, \Vest Side (*.c' gyvenimo n 
l’riisl A Savings Bank Bldg., Rnose-

i velt Road and Halsted Street.
LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 

įtaisytas, su elcktro.4 šviesoms, gc-' 
riausia vieta dėl darbininkų apsigy- ■ 
venti, vyrams arba moterims; < 
giu arba be valgio, $3 ir 84, $8 
savaitę su valgiu.

PETER G ADEI KO, 
1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUI cigarų, kend- 
žių, sodos ir Notion krautuvė, 5 
ruimai gyvenimui. Renda 50 ddl 

5613 So. Jįlacine A ve.

rui be valgio. ' Vieta gera gy
venimui. Kreipkitės 1 lubos

931 W. 33 PI.

REIKALINGAS nųaždaug pa

PARSIDUODA bučemė ir gro- 
; namas yra. muri- 

vieno aukšto, keturi ruimai 
yra labai gražioj 
išdirbtas gerai. 

Pardavimo priežastis — turiu du 
bizniu.

Tel. Boulevard 0989

su vai- tyrę vaikinas dirbti lunch rui-GERA PROGA BRIGHTON PARKE
I, $8 i pqyi ' Parsiduoda pigiai bučerne ir gro-

J _r t sernė, netoli lietuviškos bažnyčios,
2113 So. Halsted St. lietuviu apgyventa, biznis išdirb-

ANT RENDOS kambarys ir ga
ražas dėl automobiliaus, dėl pa
vienio vyro arba jaunai vedusiai Į 
porai.

6515 S. Rockwe)l St. 
Tel. Republic 9723

. ... ■ ---- -------- lietuvių apgyventa,
. i bes

REIKIA 2 gerų vyrų automo-1 "oj 
bilių ardytojų

Rockwell’c Auto Parts Co.
3309 Ogden Avė. j —

biznis išdirb- 
gerai, Savininkas turi kitą biz- 
Galima mainyti ant namo ge- 
vletoj.

F. Stasulis & Co.
4405 S. Fairfield Avė.

Telephone Lafayette 5948

BAIGIANT 1924.
Brighton Park bizniavas na

mas naujas mūrinis, šio ra s ir 3 
flatai. Prekė $16500.

4 flatų murini s, naujas po 4 
kambarius sun parlors $15500.

Prie vienuolyno 5 kambarių na
mas karštu vandeniu apšildo
mas. Parduos visai pigiai, Įmo- 
kėt 1000, arba mainis ant lotų.

5 kambarių namas, 2 karam 
garadžius, elektriką, maudinės 
$3500.

CHAS ZEKAS, 
4454 S. Western Avė.

Kamp. 45th St.

Padėkite biskį pinigų^ ir gau
kite šiuos puikius naujus muri
ntus 2 flatų namus, South Side, 
važiavimo tiktai 30 minutų iš 
miesto, 1 blokas nuo karų lini
jos, 2 blokai nuo mokyklų, baž
nyčių, bus linijų ir parko. Bus 
ten 52 namai, 22 po Fr-5 kamba
rius ir 30 po 6-6 kambarius, sun 
parlorai, aržuolo trim/ingai, gani 
šildomi, įmurytos vanos, pade
gtai lavatory, gyduolių skrynu
tė, prosinimųi lentos, bufetas, 
viskas moderniška, lotas 30x125, 
nauja gatvė.

Tai gražiausi namai South Su
dėję. . Mes taipgi statome na
mus ant jūsų loto. Atsišaukite 
dienomis ir naktimis iki 8 vai. 
vakare ir tuomet galinde susitar
ti

viskas 
moderniška, ugnavietė, bufetai, 
ąžuolo trimlngai ir grindys, pane- 
led valgomasis kambarys, ice bak- 
sis, gasinis pečius, apron sinka, di
delis kampinis lotas, 1 blokas nuo 
Httrnboldl Parko, netoli geležinke
lio, elevatorių ir galvekarių, ren
da $8580 į metus, kaina $50,000 
greitam pardavimui, cash $12,000. 
Tai lyra tikras bargenas h verta 
pamatyti. Veikite greitai.

A. N. Masulis & Co.
6641 S. WESTERN AVĖ. 

į • Tel, Republic 5550 
Atdaras nedėlioj ir vakarais

I kambarių, 
ugnaviotė,

PARSIDUODA 2 aukšly, I flatų 
po I ir 5 kambarius mūrinis na
mas. Garu šildomas. Yra elektra, 
gazas ir telefonai. Conkrete funda- 
lion. Skalhinyčioš, 2 kalų garažas. 
Rendos neša $336 j mėnesį. Kaina 
$21,000. Cash $10,000, likusius ant 
tnortgičių. Priežastis pardavimo— 
savininkas išvažiuoja j Californiją. 

, 6336—4)388 S .Lincoln Avė.

PARSIDUODA moderniškas nau
jas mūrinis namas, 2. po 6 kamba
rius, karštu vandenin apšildomas, 
ąžuolo užbaigimo, maudynės į sie
ną įdirbta ir “šanr”, porčiai ap
dirbti **bongalo" slogas, 80 pėdų 
lotas, graži vieta prie parko, mo
kyklos ir gatveknrių.

6653 So. Tahnan Avė.
ir. ^,1 ■■ ■ ■—II —

MORTGEC1 Al -PASKOLOS
Specialia Bargenas

RENDON kambarys dcl vieno 
ar dviejų blaivų vaikinų. Kamba
rys apšildomas ir švarus. Yra mau
dynė; prie mažos šeimynos.

3429 So. Union Avė.
2 lubos iš uži>akaiio

RAKANDAI

RENDAI ruimas merginoms ar 
žanotai porai. Ruimas šildomas, 
1‘ronlinis, švariai užlaikomas.

Kreipkilčs.
31.41 So. Aubum Avė. 

Trečios lubos.

TUOJAU parduosiu savo 6 kam
barių rakandus, 3 \Vilton kaurai,' 
parloro Isetas, 2 miegamo kamba
rio setai, riešutinis valgomo kam-[ 
bario setas, vietrola, 2 Kampos,' 
virtuvės setas, tikras bargenas.

6139 So. Grecn St., 1 apt.

PARSIDUODA grosernė ir Meat 
Mnrket su namu; labai geroj apie- 
linkėj Irving Parke. Daro gerą 
cash biznį.

Pašauk:
Irving 0367'

Puikus bargenas

PARDAVIMUI 5 kambarių 
kandai, fronto setai, daining 
mo setai, 3 bedruimio setai,

dėl pamatymo tų namų.
EDW. W. BAKS & CO.. 

Itaksevicz
3301 So. Halsted St.,

Telephone Boulevard 6775

TIKRAS BARGENAS

RUIMAS rendai 2 ar 1 vy
ram. Vieta švari ir gera dėl | 
gyvenimo. Prie mažos šeimy
nos.

3212 So. Einerald Avė.
1 lubos .

ra- 
rui-' 
siu

vama Singer mašina, pečius kie
tom ir minkštom anglim kūrena-; 
mas, viktrola, karpetai. Parsiduo-1 ' 
da pigiai. Kreipkilčs 2 lubos.

822 W. 67th Placo

PARDAVIMUI už . $125 nupirksit 
mano $600 vertės 88 notų grojik- 

, lį pianą, 115 mielių ir kabinot bon- 
I čius. Turi būt parduotas tuojau. 
I Atsišaukite šiandie iki 9 vai. va
kare, arba rytoj, nedėlioj, iki 4 v. 
po pietų.

A—B—C STORAGE HOUSE 
1646 W. Madison St.

PARDAVIMUI 3 ruimų rakandai. I 
Galima iš 7 ruimų pasirinkti ko-Į 
kių

RENDAI šildomas kambarys; 
dėl vyrų, merginų arba vedusiai! 
porai, su valgiu ar be valgio.

4430 So. Mozart St.
1 lubos.

lik norėsi daiktų už pigią 
Kreipkitės į

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 S. Halsted St.

No. 183

kai- J

PARDAVIMUI pigiai bučernč ir 
grosernė, biznis išdirbti, gera pro
ga dėl ženotų žmonių, pigi fenda, 
4 kambariai dėl pąifyvenkpo. Par
davimo priežastis ' —- nesusitaiky
mas partnerių.

258 W. 117lhfSt., Roseland

ĮIEŠKO DARBO

PARSIDUODA grosernė, pieno ir 
cigarų štoras, arba mainysiu ant 
namo ar loto. Priverstas parduoti, 

PARDAVIMU! rakandai, 4 ruimų vienas negahu apsitUrbli^ 
už pigią kainą,, nes apleidžiu mies-i 
tą. Galima sykiu ir ruimus renda-1 
voti. <

Kreipkitės luojaus 
3360 So. Lowe Avė

I i 13 S. 491h Ct., Cicero

IEŠKAU darbo 
gerą patyrimą, 
kų.

Atsišaukite:
Zu.sauna

rie namų. Turiu 
i našlė be vai-i

PARDAVIMUI

PARSIDUODA bučerne ir groser
nė. Biznis cash, senas ir gerai iš
dirbtas. Parduosiu pigiai. Pardavi
mo priežastį paliesit ant vietos.

Kreipkitės:
213(5 S. Halsted St.

Krupinskienė 
Oakley Blvd. 

Bas. front.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

AUKSO MAINOS Pardavimui grosernė ir delika-
Parsiduoda bučerne ir grosernė.itesen krautuve, biznis gerai iš- 

Parduosiu pigiai arba mainysiu ant-j ____ _ lxT
namo, loto ar automobilio, 
ninka galima matyti kasdien

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Lafayette 5107

Savj. j dirbtas per daug metų, ilgas ly- 
' sas 4 gyvenimui kambariai. Prie
žastys pardavimo patirsite ant 
• vietos. 3443 Aubum Avė.

Štai yra puikus 2 flatų namas, 5-5 
kambarių, visi dideli, šviesus ir su 
daug oro kambariai, kampinis lotas, 
2 karų mūrinis garadžius, namas la
bai -gerai įrengtas, negalima rasti 
lygau>s už $20,000, greitam pirkėjui 
parduosime už $16,500, reikia $6,000 
jmokėt i.

1901 So. d O A ve..

Cicero, III.

ANTRI MARGlčIAI
Ant įrengtų praperčių daromi 
ir perkami, greitas patarnavi
mas. Pigios kainos.

Room 1515.
\ 11 So. La Šalie St.

FLATŲ cementiniu pamatu, 5 
ir 5 kambarių, sauliniai porčiai, 
vana, gasas, vanduo, šalytaktai, 
elektra, suros, randasi vakarinėj 
daly Brighton Parke, netoli Archer 
ir Kedzie Avė., kaina $3950, išmo
kėjimais. Veikite greitai, jei norite 
jį gauti.

J. N. Zewert Co.
4377 Archer Avė.

2

PARSIDUODA FARMA
325 akrui už $3000, 1$^ mylios iki 

miestuko Luther, Mich., prie gerų 
gerų kelių, netoli geležinkelių. 80 
akrų yru dirbamos žemės, gera prie 
molio, 240 akrų gero miško yra bal
kių. Gyvenamas namas 7 ruintij, bar- 
ne No. 1 budinkai yra visi. Pro pat 
hudinkus bėga sraunus upelis, tai auk
so proga, tokia proga mažai pasitai
ko. Todėl kas norite būti ant savos 
bosu, tegul nepraleidžia Šids progos.

Daugiau informacijų norinti suži
noti, galite kreiptis prie. St. Klastow, 
duosiu teisingą atsakymą,«ba aš 
turiu formą bė.veik sale.

ST. KLAST0W, 
P. O. Box 2, 
Luther, Mich.

pats

PARDAVIMUI mūrinis 2 aukštų 
nąująs namas su bungalow stogu, 
arba mainysiu ant biznio, loto, 
tomobiliaus. Gausit bargeną.

Kreipkitės:
S. KUKAS

9751 S. Indiana Avė.

nu-

PARDAVIMUI LOTAI — 
BARGENAS

Cicero Avė., 371/2xl25 pėdų, 
netoli 63 St., kaina $1,800.

59 St. lotas, 25x125 pėdų, į 
vakarus nuo Kedzie Avė., kai
na $1,000.

j Campbell Avė., 30x125 pėdų, 
35 St. ir Irving Avė., 5 kambarių . : 70 Qt __ S900.
nrinS^ rrtHiicrp. fnrnnrp šil- 1-“! p • • •,

Frank A. Molholland Co., 
6243 So. Westem Avė.

51 St., netoli Halsted St., į vaka
rus, 4 kambarių cottage, furnaee šil
doma, elektra, „skle-
pas. Kaina ........ .... U>OUUU
('ash - ■?............ $ 1 000

Kitus kaip rendą.

Mes skoliname pinigus ant 6% me
tams adt visokių aktyviškų stakų ir 
hotių. Musų patarnavimas 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 subatomisx iki 5 v po piet.

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

LOUIS STERN & CO., 
Suite 1029 —» Burnham Bldg. 

160 N. La Šalie St.

mūrinė cottage, skiepas, furnace šil
doma, elektra, vana, 2 karų gara- 
S; .viS“.nlnka:: $4985
Cach........ .......... $1500

Kitus kaip rendą.
Randasi Bridgeporte 2 flatų mūri

nis namas, 6-6 kambarių, elektra._va- 
s y n tikras 

bargenas. Kaina .... 
Cash ....

>| VIENO AUGŠTO mūrinis biznia
vus namas su trimis Storais, 6 rn. 
senumo, geroje biznio vietoje, ant 

Kaina $16,500.
I na-

Kedzie Avė. ir 39tos . Kaina $16 
Savininkas mainys ant 2 augštų

$1500(
Kitus mėnesiniais išmokėjimais I

mo Marquette Manor.
Tel. Yards 6894

♦ St. Martinkusį savininkas.

MOKYKLOS

Michigano valstijoj 80 akrų farma, 
su visais budinkais, giria, upe bėga 
pro šalį, kąina $2500, cash tiktai 
$1000. Biskį įmokėti.

Ed. W. Baks Co.,
1 fBAKSF.VICZ)

3301 S. Halsted St, Chicago
TeL Boulevard 6775

DltlELIS mūrinis, 2 Halų namas 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
\voo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimlngai. Atsišau
kite prie James Kral, 2114 W. 67 
St. Tel. Prospect 1364 ...y ............... . .............

NAUJAS mūrinis namas, 2 flatų, 
6-6 kambarių, garu šildomas, plieno 
konstrukcijos, geras plumbingas, yra 
ice baksai, gasiniai pečiai, $15,700, 
išmokėjimais, 6023 So. Sacramento 
Avė. Savininkas

6029 So. Tai man Avė.

PARDAVIMUI lotas South Side, 
už $200 cash pirksite lotą prie 63 St. 
Greitam pardavimui aš pasiūlau ge
roje vietoje bizlo lotą. Priimsiu iš
mokėjimais po $20 j mėesj.

Nau jienos, 
1739 So. Halsted St., 

Box 411.

MŪRINIS namas, vieno augšlo, 
su grosernė ir bučerne, 4 kamba
rių Datas iš užpakalio, pardavb 
mui arba mainymui. Biznis taipgi 
pardavimui hrba mainymui.

Lajevich and Klaric. Co. 
1726 So. Racine Avė.

STUCCO bungalmv iš 5 kambarių 
parduosiu arba apmainysiu j real 
estate Chicagoje. Taipgi turiu ant 
pardavimo arba mainymo vienoj vie
toj 3% akrų žemės, kitoj 4% akrų 
žemės. Žemė randasi ant kdmpo 
Archer Avė., Justice Park. Atsišau
kite Mrs. F. Blinstrup, Justice Park.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
aignlng, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKTNO 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

500 BEAUTY OPERA- 
TORKĮI REIKIA TUOJAU

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

' THE WENZEL WAY 
177 State St., Room 306 

State 1887

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

SNOW COLLEGE
M. Johnson Manager

159 N. State St.. Room 1622

PARDAVIMUI 2 Dalų medinis 
namas, arba mainysiu ant bile ko
kio biznio, bizniavo mažo n'amo; 
fialai 2 po 5 kambarius. Rendos 
neša $70 į mėnesį. Namo įrengi
mai moderniški. Matykit sayinin- 
ką nedėlioj iki pietų. .1. K.

1219 S. Washtenaw Avė., 2 lubos

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas. Rendos neša $107 į mėne
sį. Namas geras, gausit bargeną. 
Galima ir rendavoti gauti šią vie
tą, nes apleidžiu miestą ir išva
žiuoju gyventi ant ūkės. Name yra 
Lunch Rpom biznis su visais įren
gimais.

• PARDUODU automobilių Whiles, 
i 7 sėdynių sodan, 1924 metų, mažai 
1 vartotas), arba mainysiu ant ma

žo (roko. Viskas turi būt parduo
ta iki 10 gruodžio. Kreipkitės po 6 
vai. vak., 2 lubos.

3415 Watlace St.
i »tT............. .n.....——(

PARDAVIMUI 2 biznio lotai ant 
Western avė., arti 72nd; kaina tik 
$4850. Parankiausi biznio vieta 
smarkiai augančioj kolonijoj, 
verstas esu parduoti; agentų 
reikia. i

i VI. Pnulauskis,
■ 6535 S, Campbell Avė.

Greitaidr pigiai
Išmokiname Anglų kalbos, Gramati
kos, Sintaksės, Aritmetikos, Knygve- 
dystės, ir kitų mokslų. Musų mo
kyklos nauja sistema stebėtinai grei
tai užbaigiama pradini mokslą j de
vynis mėnesius; augštesnį mokslą į 
vienus metus. Nepraleiskite progos 
nei vienas, kol dar yra vietos. J. P. 
Olekas, Mokyklos Vedėjas.
AMERIKOS’ LIETUVIŲ MOKYKLA 
3106 So. Halsted St., Chicago, 111. 
Corner 31 st and So. Halsted Streets

NAŠLĖ TURI PARDUOTI 2 auk
štų mūrinį namą 3213 Parnęll Avė. 
krautuvė ir 6 kambariai iš užpa
kalio, 2 Datai viršuj krautuvės, 
didelis skiepas ir garadžius. Da
bar yra bučerne. Lysas pasibaigs 
vasario mėnesy, 1Ų25. Gera proga 
bučeriuj arba groserninkui. 
da $72" į mėnesį, kaina $6000, 
kia biskį įmokėti.

1750 W. 63 St.
Phoąe Prospcct 2880

BRIGHTON PARKPARSIDUODA duonkepykla su GREITU (laiku uarsiduoda bučernė 
ar be namo. Mainyčiau ant namoi . 1 ^VaiKu parsiduoda hucerne
arba loto. Biznis ’vra cash, dn- P Kroserne su visais įrengimais he- 
rantis gerą biznį. Turiu parduoti I ^vių ir kitataučių apgyventa vieta,

dn-‘ir gmserne su vis
./Ui' tuvių ir kitataučių

be vaiko, kuri galėtų prižiūrėti mano, greit. Pardavimo priežastį patirsi-' pa^s.iu.?o< į.!abai P,fflau
tris vaikus. Mano moteris mirus, j te ant vietos. Atsisau?
Duosiu kambarį, guolį ir primokėsiu., 
Galėtų užsidirbti ir nuošaliai.

Atsišaukite
KONSTANTAS ŠERYS, j

JIEŠKAU moteries su vaiku arba (

3601 Greenshavv st.&Central Park av.
_____________________________ I sernė.

REIKALINGA veiterka, dirb
ti į (restaurantą. Geros Marbo 
sąlygos.

Kreipkitės:
3206 So. Halsted St.

Merginų ir Jauni} Moterų 
Rankomis ant staklių austi. Dar
bas nuo štukų.
Atsišaukite

Olson Rug< Co.
1512 W. Monroe St.

Ren- 
rei-

1739 S. Halsted St.
Box 418

10713 Michigan Avė. 
arba 

Tolefonuokite Pullman 7059

auftštų madinis namas, cementi- 
pamatu, 2-4 kambarių flatas, ga- 

elektra, geroje CKgnn 
Bargenas

PARDAVIMUI bučernč ir gro- į 
Ne mainais. '

5358 So. Robey St.

PARSIDUODA delicattesen ir gro
sernė lietuvių apgyventoj vietoj. Da
ro gerą cash biznį. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos, šeši kam
bariai pagyvenimui prie krautuvės.

i Renda $45.00 per mėnesį.
5129 So. Halsted St.

MILLINERY krautuve pardavimui 
; arba išmainymui ant prapertes, auto
mobiliams, krautuvės. Moderniška 
lietuviais apgyventa vieta. 
Kreipkitės 2 lubos.

3113 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 3138

PARDAVIMUI gera grosernė, sa- 
; vininkas turi kitą biznį. Sykiu par- 

Nuolat darbas.! duosiu ir namą, rendos $88 į menesį.
1 Lietuvių kolonijoj. Už {mokėjimą 
I paimsiu morgičių.

Savininkas,
, 917 W. 20 St.

Paskutinės 3 dienos, išparda
vimas. Turi būt viskas išpar
duota šį mėnesį, bile kokia jūsų 
pačių kaina: Maleva, Hardware, 
Rakandai, Nanjų Puošimai ir 
Fixtures. Nepraleiskite šios 
didelės progos. Kas pirmesnis, 
tas geresnis.

PARDAVIMUI FARMA
80 akrų, labai gera žemė, visi 

dideli budinkai cementiniu pama
tu. Farma Rhinelander, Wis. Tur
tingi žmonės važiuoja tenai vasarą 
vakacijų. Labai gera virta dėl va
sarinių resortų, yra Black ežeras^ 
Labai lengva pirkti, nes kainuoja 
tiktai $4000. 'fa farma yra yertn 
$9000. žemė visa dirbama. Visi ke
liai yra valstijos, labai geri. Aš 
turiu parduoti, nes vyras mirė, 'fa 
farma yra gera turtingiems ir hėd- 
niems žmonėms. Atsišaukite:

M. KBABIS,
4441 So. Donore St., Chicago, III. 
_____ i---------------------- ;--------------

2 
niu 
sas, vana, elektra^ geroje VKR[in 
vietoje. Bargenas

2 augštų, mūrinis, 2-5 kambarių 
flatas ir 3 kambarių flatas skiepe, ga
ru šildomas, ugnavietė, ledui hąksas, 
30 pėdų lotas. Didelis 4 
bargenas^ W

Atdara nedęlioj

S. R. PIETKIEWICZ & CO.
2612 W. 47 St.

Pri-
ne-

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI ^saldainių ir 
7TL ? Notion krautuvė, arti mokyklos. 

Į , Pirmas pasiulimas nupirks.
-------- Kreipkitės:

4602 So. Wood St.

A. KOSMOWSKI,

1741-43 W. 47 St., Chicago III.

REIKIA 10 vyrų ant farmos! _______
prie daržovių, 20 mylių nuo Chi- pARSjj)UODA grosernė ir deli- 
cagos ir 10 bjučerių prie išėmimo, katesen; _ grosernč yra daugybė

PARSIDUODA pigiai koncerti
na, rašoma mašinėlė ir pečius kie
tom ir minkštom anglim kūrena
mas. Kreipkitės:

3309 So. Union Avė.
3 lubos užpakalis

vagos H IV ųuverjių put 1BV11UU1V, Raitau, vr»v. ui, J * « 
jautienos mėsos kaulų. Nuolat Kyklosk(retoėnų,gaJvaikam./ ?r 
darbas. 2029 Grenshaw St., U! vyrams pančiakų, pirštinių, vogos 
, , , oi i mėsai sverti ir fruktam, cash re-
bloko nuo Robey ir 12 St. gisterisų lysas ilgas; keturi kam- 
__________________ •' _________ bariai gyvenimui; ant bizniavo

REIKIA 2 salesmanų pardavi
nėti pilnai įrengtus latus. La
bai gera proga geriems vyrams.

1609 W. 51 St.

lysas ilgas; keturi kam- 
.jariai gyvenimui; ant bizniavo 
.stryto, visokių tautų apgyventa. 
Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos. Parduosiu pigiai. Kas 
pirks, tas nesigailės.

10133 So. Michigąn Avė. 
ROSELAND, ILL.

nu-

BARGENAS GREITAM 
PARDAVIMUI

'liktai $400 įmokėti, kitus kaip 
rendą, 4 kambarių bungalovv, kie
to*' medžio grindys, didelis porčius,. 
per visą frontų, 2 blokai nuo sto
ties Chicago Burlington & Quincy 

gasas,

MAINYSIU 2 ar vieną lotą ant 
gero automobilio. Jeigu reika’as 
bus. tai pridėsiu ir pinigų, kreip
kitės.

Ton y Zabela,
5635 S. Turner Avė., Chicago 

Telephonc Republic 8528

! BARGENAS
2 flatų namas, 6-6 kambarių, 

karštu vandeniu šildomas, įmu
rytos vanos, prosinimųi lenta, 
bufetas, knygų šėpa, ugniavietė, 
uždaryti porčiai ir sun parloras, 
savininkas ant pareikalavimo 
visą dieną subatoje ir nedėlioję. Jni^‘ v"skas"mo(ie^^^^ 

5809 S. Sacramento Avė.

PARDAVIMUI groiiklis pianas su 
50 rolių, $125. Taipgi. 3 paprasti 
pianai nuo $50 iki $125. 2 grojik- 
liai pianai labai pigiai. Atdara ne
dalioj
Rapp’s Piano Moving & Storage Co 

5130 S. Ashland Avė.

PRANEŠIMAS
August Saldukas perkėlė sa

vo Real Estate ofisą į Brighton 
Park, 4400 So. Campbell Avė. 
Tel. Lafayette 6719.
rite kokį reikalą kreipkitės 
Šio antrašo:

Aug. Saldukas,
44.00 S. Campbell Avė.
Tel. Lafayette 6719

Kupė tu- 
ant

geležinkelio. Yra vanduo, 
elektra, akmeninis kelias ir apmo
kėtas.

M. PETROWSKIS
17 E. 61st St.j Phone Normai 7691

FOR SALE;
New brick, two flat, 6—6rooms, 

one ycar old. So. Caiifornįa Avė. 
near 
Hot 
stove 
cash

and 43rd St.
IIVUI luni 211(1
Lot 33% feet. $5000

EXTRA BARGENAS 
iParsiduoda bučemė ir groser- 

nė už $800.00
3500 So. Union Avė.

2 AUGŠTŲ mūrinis namas, 2 po 
4 kambarius flatai. ąžuolo, trimin- 

toje, reikia tiktai $2000 cash, atei
kite ir pasimatykite su savininku.

2525 \V. 47. St.
-----------------------------------------------------------V n ... l ..-..U

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas arba mainysiu ant groser- 
nčs, bučernės ar farmos. Namas 
geras.

Kreinkitės pas savininką
3436 So. Union Avė. 

Pirmos lubos.

PARSIDUODA 3 kampiniai lotai 
ant 62-ros už $1500 ir 
Eairficld Avit. Mainysiu 
moibliaus. Savininkas 
tuoj parduoti.

St. Juris, 
4400 S. Campbell 

Tel. Lafayette 6719

vienas ant 
ant auto- 
pri verstas

Ave.

Archer Avė. 
vvater hcat first floor 
heat, Li?v n 
will handle. Price $15,000.

A. S. CARM,
3323 N. Halsted St.

Phone Wellington 9752

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klesose ir 
per laiškus (correspondence). 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)

MEDINIS namlas, 3 flatų. Mai
nysiu j bučernę arba grosernę ar 
kitą kokį biznį. Arba parduosiu 
už cash.

930 W. 35 PI.
Tel. Boulevard 0989

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, 
lai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos .
FEDERAL AUTO ENGINEERING

• nil7 VV Mudison St

PARDUODU savo 4 flatų mū
rinį namą, 4-4 kambarių, pečium 
šildomas, garadžius, labai 
me padėjime viskas.

Mrs. J. Paul, 
6534 So. Robey St.

ffera-

VYRAI IŠMOKITE MODERNINES 
BARBERYSTES

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

MOLER BARBER COLLEGE
' 105 So. Wells St.

PARANDAVO.il
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liekama tik lenkų kalba. Kai išduotų savęs, jo# lietuvis, 
i parodė 
iose srity-

Daug kas tokią plačią programą 
kritikavo.

Naujas laikrašti^ tik! 1889 
m. tepasirodo, pavadintas “Var
pas’*.

Pirmaisiais motais redakcija 
buvo Varšuvoje, redaktoriumi

Laikraštis buvo

L , j liekama tirt lenkų kalba. L , _
r, » Ikuric fanatikai dvasiškiai varėl Gimnazijoj būdamas

unišWMikmftr "turimi Pi<Uiausl4 akcijį ■prieš lietuviij nemaža gabumų įvairi. 
krli»Q <U«hnt- mnt.1 • i Idažnai panaudodami mo- se: piešime, muzikoje ir rašto

r Jie iS sakyklŲ •mokino žmp- darbuose- Ypa'- Pažymėjo- 'rtu- 
salygas kokiose radosi tuomet I1.*8, W llptuvk) kalba’tai caan* zikojp' godamas smuiku. Jis 
m,..,. Pa^onV ka1ba, kurios Dievas priklausė gimnazijos orkestrui,

nesuprantąs. O lenkiškai — tai,vedamam tūlo Bujanausko. Be' 
visi šventieji ir net pats Dievas smuiko, grojo ir violenčele; pri- ” T-7 .Z"’17 ” J "-
‘ ‘ ------ klausė prie choro. Savu gyvu bu- mintls neatsiliepdavo, kalbos atžvilgiu; čia kalba buvo

du, jis visur dalyvavo, visų buvo 
gerbiamas ir mylimas.

1877 met., baigus šešias kla
ses, Vinco tėvas vertė sūnų sto- * 
ti į Seinų dvasinę seminariją. | 
Vincas iš mažens būdamas klus
nus, nesipriešino tėvo valiai ir 
nenoromis išvažiavo j Seinus ir 4a7.^.j

Vienas kunigas pasakojo man, 
kad išeisiąs lietuviškas laikraš
tis, parodė savo lietuviškai ra- 
Šytas eileles ir Basanavičiaus 
laišką apie aną laikraštį. Per
skaičiau laiSką ir... smilktelėjo 
lyg širdyje, smilktelėjo ir vėl
rodos nieko. “Bavvią ,się dzie-’gi V. Kudirka, 
ei”*) —pamaniau sau lenkiškai, visai kitokio turinio ir krypties, 
—Tik nuo tos valandos gana negu kad “Aušra”.
tankiai pradėjo skraidyti po ma- duodama visam kam vietos, ži
no galvą mintys apie Lietuvą, noma, kiek leido aplinkybės, 
lietuvius, lietuvystę, tačiau šir-,“Varpąs” buvo visai kitoks ir

Jame buvo

musų tėvynė. Bandydami kokį 
pavienį individą nušviesti, paro
dyti nuveiktus jo darbus savo 
tautai, turime nors bendrais 
bruožais prisiminti tuos laikus, 
kūnais teko tam individui dirbti 
ir kovoti.

Mums jauniesiems, musų lai
kų kartai, sunku ir įsivaizduoti,

irdva-
Tų, bedainuodami gražias daine
les, tais sunkiaisiais laikais iŠ- įstojo kunigų seminarijon. Ne
laikė gryną lietuvių kalbą, — tą mėgdamas klierikų gyvenimo, ~
kalbą, kuria mes kalbame ir ku- liūdnai leido laiką, rSJ“•- C tl a ‘ an ' S eTU‘ lnano ’xarn* 
ria šiandien didžiuojamės. • kuo pasaulio rūmuose*. Tačiau

Rusai, atėmę lietuviams spau- mokinosi sąžiningai, ir visas pa-’ 
dą’ UOliai W ,ietuvi"s atlikdavo uoliai.

viltas kada nors sulaukti gere s- Kad pripratinuR žmones pamažu Seminarijos vyriausybė, ma- 
k^uvSiis<’^durt^vJ?'nu‘ 7sinim?’ isKa,voJ0 '>’až- tydama toki Vinco nenorų likti

fu cuViUiYuoa danką lietuviškas malda- dvasiškiu, — 1879 m. gegužės graudu, kad pasirėmęs ant stalo1 nemaloniai, kaipo lietuvį, prie 
pintas 1863 metų suKUuniąs Jknyges, rašytas rusiškomis rai- 17 d. pašalino jį iš seminarijos. .. ; - ‘ " ■ - -----
lenkmetis, musų tautą įtraukė l|d$mis. Bet čia juos pasitiko toksi 
dar didesnę nelaimę. Nuo tų me-1lietuvių pasipriešinimas, j--1--’- 
tų lietuviai pajuto ne tik an* sa
vo kaklų Muravjovo — 
virvę, bet tie budeliai sumanė 
išplėšti mūsų tėvams ir jų sielą, 
jų sąžinę.

Tų laikų valstiečių kultūrinių 
ir ekonominis gj^gnimas buvo 
nepaprastai sunkus. ‘Nors bau
džiava buvo panaikinta, bet val
stiečių padėtis nei k i**k negerėjo. 
Daugelio metų baudžiava, ilgos 
fizinės bei dvasines kankynės, 
turėjo dide.ėg įtakos j žmones. 
Tokia vergijos dvasia. >)<T/eh. hb 
mas, asmens lai įves paminimas

mai bėjęs. Todėl, reikia lenkiškai 
melstis ir tarp savęs kalbėti.

Stipriausiai laikėsi savo kal
bos tik sodžiaus gyventojai, ku
rių tėvų tėvai nebuvo girdėję ki
tos kalbos, kaip tik lietuvišką. 
Jie gyvendami toli nuo dides-

jaii beveik gryna, barbarizmų

Antra Dalis

No. 292

penkiasdešimt ar šešiasdešimt 
metų. Nuo 186-4 metų iki pat 
1905 metų rusų revolluęijos yra 
sunkusis piusų tautos gyveni 
md laikotarpis. Ištisus keturias
dešimt metų žmonės merdėjo,

—-Praslinkus pusmečiui laiko 
gavau Nr.< 1 “Aušros”, Žiuriu: pasitaikė neperdaugiausiai. 
pirmajam puslapy stovi Basana- 
navičius. “Pranašas” — pama- 
maniau tada apie Basanavičių 
jau lietuviškai. Ėmiau skubiai 
vartyti “Aušrą” ir... neprimenu 
jau visko, kas su manimi paskui 
___ __  pamenu, kad atsistojau, 
nuleidau galvą, nedrįsdamas pa-

uždarytus bafėlio..
[nuo pasaulio minuose. Tačiau — rodos girdėjau Lie

tuvos balsą, iykiu apkaltinantį, 
sykiu ir atleidžiantį: O, tu pa
klydėli,'kur il<i šiol buvai?

Paskui, paj|lidniė man taip

“Varpo” leidimo bei redagavi
mo didžiumą darbų teko pakelti 
V. Kudirkai ir šernui — Ado
maičiui.

1889 m. Kudirka baigė, uni
versitetą, medicinos fakultetą. 
1890 m. apleido Varšuvą ir su
grįžo Lietuvon, kad savo žmonių 
tarpe dirbus kultūrinį ir visuo
meninį darbą. Buvo sumanęs ap
sigyventi F’ilviškiuose, bet atsi-l”.' 
radus liuesai daktaro vietai ša-| 
kiuose, galutinai apsigyveno 
ten. Iš pradžių vietos žydai jį

ąpsiverkiau. Gaila man buvo tų mė. Kurį; laiką įis negalėjo ga- 
| Iš seminarijos pasitraukęs ir valandų, kurios nesugrąžintinai uti net buto, ir turėjo prisiglau- 

kokio turėdamas neblogą iš ten atesta- .išbrauktos tapo iš irjano gyvėni- 'sti pas vietos kleboną kun. Ka-, . * • v vUlUICllUGo Jo ut?Il ctVvnlil- | IV VVZO vapu 10 IIJCIIIV

rusai visai nelaukė. Visi žmonės, ciją, grįžo atgal Marijampolėn m()» kaipo lietuvio,,'ir gėda, kad
Koriko kajp vjenas> stojo prieš šias rusų j _

pinkles. Slapta gabenosi iš už- atgal į gimnaziją. Tėvas sužino- gedėliu..

slurbė į žmonių kraują, į jų są 
mjonę.

Laisvė, žmoniškumas, asmens 
vertė, ne daugeliui buvo tesu
prantamos sąvokos. 1 Jeigu kai 
kas nesąmoningai ir jautė, tai 
tie pajautimai buvo dar grynai 
primityvaus pobūdžio, nes ir 
pats žmonių galvojimas, musų 
akimis žiūrint, neišsivystęs.

Ką gi kalbėti apie apšvietą? 
Čia buvo blogiausiai. Miokyklų 
buvo maža, arba visai nebuvo. 
Iki lenkmečio ir po jo dar kurį 
laiką visos mokyklos buvo vien 
lenkų rankose ir jų įtakoje. Pa
tekę valstiečių vaikai į tokias 
mokyklas buvo verčiami mokin
tis vien tik lenkiškai.

Tais laikais lenkinimas buvo 
apsiautęs visą Lietuvą. Dvarai, 
kuriuose radosi šiokia tokia in
teligentiška ponija, buvo užsi
krėtę lenkinimo manija. Ekono
mai, dvarų užVeizdos, prižiūrėto
jai ir kitokie dvarų “činaį” su 
darbininkais vien tik lenkiškai 
tekalbėjo; jieips nurodymus ir 
įsakymus davinėjo tik lenkiškai. 
Ixmkų kalba žmonių akyse buvo 
—i ponų kalba. Jeigu ponai var
toja tą kalbą, tai ji, reiškia, la
bai gera ir daug kas taip sam
protavo. Todėl nei’ kiek nenuo
stabu, kad dvarų gyventojai 
stebizuoja lenkiškai, kraipydami 
visaip lietuviškus žodžius; susi
darė kažkokį žargoną — manė 
kalbą puikiausiai lenkiškai!

Didžiausias ir pavojingi a 
sias tenkinimo darbas buvo v.* 
romas tų laikų dvasiški jos. P 
kia atminti, kad' tų laikų didžii i 
ma dvasiškuos buvo kilusi iš 
sulenkėjusių bajorų šeimų. LR 
tuvių valstiečių vaikų labai ms 
žai patekdavo į seminarijas, ne 
varginga valstiečių padėtis, ne 
turtas, daug kam buvo toji ne
nugalima, stojusi skersai kelio, 
Lnutie. Tat Ūdų laika!?, apie vi
durį XIX-to šlmtmėčln, lietuvių

ir ten be kvotimų liko priimtas taip ilgai buvau apgailėtinu pa- 
. Po tam pripildė mano 

jęs apie Vinco pasitraukimą iš krutinę rami, smagi šiluma, ro- 
seminarijos — užsirūstino ant 
jo ir atsisakė toliau šelpti. Bet 
jis nenusiminė, nes turėjo ne
blogą globėją, ipokytoją Ostrov- 
skį, kuris, sugrįžus Vincui iš 
seminarijos, priėmė jį į savo na
mus. Toliau, jau besimokinda
mas, užsidarbiavo savo pragy
venimui pamokomis, kurių ne
sunku buvo tuomet gauti.

Tačiau santykiai su tėvu nei 
kiek nepagerėjo, bet dargi pablo- 

... gėjo. Po to įvykio pėhkis metus 
Tokiais tai sunkiais, didžių |Vįncas nesimatė su saVo tėvd, 

kančių ir vargo laikais, atėjo gu namiškiais — pa- 
pasanlin Vincas Kudirka. Gimė mote, broliais ir seserimis ge- 
1858 metais gruodžio 31 d. Pae>- r;ausjai santykiavo. Bet tėviškė- 
zeriuose, Vilkaviškio apskrityje, je vengdavo lankytis, nenoreda- 
iš tėvų Elzbietos (Jesulevičiu- mas sugilti dar tebepyks- 
tės) ir Motiejaus Kudirkų. 'tančiu tėvu. Vasaros atostogas 

Vinco tėvai buvo pasiturį ūki- praleisdavo tai pas dėdę kun. 
ninkai; turėjo gražų ūki ant eže- Kajyfą Zapyškyje,, ant Nemuno 
ro kranto. Tėvas buvęs sumanus branto, įaį pas dvarininkus, be- 
r protingas žmogus, nors temo- .mokindamas j ^vaikus, 

kėjęs paskaityti iš maldaknygės. | Baigęs gimnaziją, 1881 met. 
Motina buvusi lėto budo ir geios išvažiavo Varšuvon ir įstojo uni- 
širdies; tos gerosios motinos Versitetan į filologijos skyrių, 
?udo ypatybės turėjo nemaža į- vėliau persikėlė į medicinos, 
takos į Vinco būdą. | Atsidūręs Varšuvoj, gryname

Ikj dešimties metų Vincas nie- lenkų mieste, dar daugiau susti- 
ku neužsiimdinėjo, tik mokinosi j pre j o jame lenkiškumo dvasia. 
—gražios savo tėvų kalbos, klau- Čia būdamas, lietuvių studentų 
sės daug gražių dainelių ir mo- vengė iš tolo ir tik su lenkais ir 

lenkaitėmis — studentais drau- 
draugijoje 

pageidaujamas 
mėgiamas.

Taip tai kai kurį laiką V. 
praleido lėnkų tarpe, skaityda
mas save jau neva lenku, kol 
vieną gražią dieną jo sieloje ne
įvyko didelė permaina. Apie tai 
jis pats pasakoja sekančiai*) 

“...Pabaigiau gimnaziją, su 
mintimi ir jausmu, kad lietuviu 
būti lyg nepritinka, ypač, jog

sienio maldaknyges ir naikino 
rusų primestąsias. Kentėjo per
sekiojimus, kalėjimus, katorgas 
ir ištrėmimus, bet nuo savo kal
ba parašytų raštų lietuvis neat
sisakė. Tai buvo tie sunkieji lai
kai, kada už lietuvius tąsėsi dvi 
galybės; lenkai sumanumu ir 
apgaule, rusai gi pajėga, kumš
čiu, kankynėmis. Tik nei vie
niems, nei kitiems nepasisekė 
nuslopinti lietuvių dvasią.

ledą; o žmones ligonius turėjo 
priimdinėti .šaltoje klėtyje. Gau
toji dar Varšuvoje būnant džio
va tokiose apystovose ėmė įsi
galėti. ’ Į

Vasaros metu lankydavosi 
[Plokščiuose pas p. Krįaučiunus 
|su/kuriais buvo anksčiau Sa
ikiuose susipažinęs. Plokščiai —

Trenka! pasinaudoti
pirtkia proga, pa^raauti Lenki
jai. BaiuySiose (tieŠpatavo Jankų 
dvasia. Visuose mieštuose fr dap 
gelyje mažesniųjų Lietuvos mie
stelių visos pamaldos buto at-

finėlės pasakojamų pasakų.
1868 met. Paežeriuose atsida- gaudavo, kurių 

rė sodžiaus mokykla, į kurią pat bUVo labai 
pradžioje įstojo Vincas. Mokslas 
jam labai gerai sekėsi ir jis pra
lenkė visus savo draugus. Ypač 
įis pasižymėjo savo rašto gražu
mu. Mokykloje išbuvo tris me
tus, gražiausiai su bendrame- 
čiais sugyvendamas ir mokytojo 
mylimas. Mokykloj visai buvo 
mokinama rusų kalba.

Vincas greta savo kitų gabu
mų, turėjo nemaža palinkimo (tada vįsį tyčiojosi iš kokių ten 
muzikai. Dar Paežerių mokykloj litvomanų ir drabstydavo į akis 
būdamas, buvo pasidaręs pats su Muraška. 
įau smuiką, kuriuo dažnai gro
davęs.

1871 met. Vincas baigė Paeže- 
> rių mokyklą. Tėvai, kaip ir dau- 
J gelis tų laikų -valstiečių, nutarė 
I Vincą mokyti kunigu ir su tąja 
mintimi išleido jį į Marijampo- 
'ės gimnaziją, kurioj išeitų rei
kalinga mokslą įstojimui! į kuni
gų seminariją.

Marijampolės gimnazijoj, 
kaip ir visoj Lietuvoj, tuomet 
viešpatavę grynai lenkiška dva
sia; visi mokytojai, be direkto
riaus ir inspektoriaus, buvo len
kai. Visame kame viešpatavo 
lenkinimo dvasia. Tat, nestebėti
na, kad daug lietuvių, valstie
čių vaikų, patekusių j tokias są- 
lygas, sulenkėdavo. Toks liki
mas ištiko Ir Vincą. Ilgainiui Jis 
taip sulenkėjo, kad pradėjo ven
gti viso, kas lietuviška, kad ne-

ir

K.

Sakydavau, kad aš kartu lie
tuvis ii' lenkas, nes istorija su
jungė lenkus ir lietuvius. Mat, 
prisipažinau pusiau prie lenkys
tės, tariau atpirksiąs nors pusę 
tos kaltės, kad aš lietuvis.

O, veidmainingas besiteisini- 
mas pagedusio jausmo vaikino!

To paviršutinio teisinimosi 
prieš patį save man užteko, 
ypač, jogei nepasitaikė nė vienos 
apystovos, kuri butų privertusi 
nane dirstelti giliau j tuos daly
kus.

Su tokiomis nuomonėmis apie 
mano tautybę, įstojau į universi
tetą vieną iŠ tų, kur lietuvių bu
vo labai mažai, o ii' tie beveik 
nepasižinojo vienas su kitu, ži
noma, nuovoka Lietuvos, lietu
vystės vis labiau ir labiau dilo iš 
mano proto... Paržaviavau iš 
universiteto vasarai į Lietuvą.

dos, naujos pajėgos pradėjo ras
tis... Rodos, užaugau išsyk, ir 
tam; pasauly jau man perankšta.. 
Pajutau save didžiu, galingu: j 
pasijutau lietuviu esąs... Toliau 
jis priduria: neužilgo susižieda-l x XT 
vau su Lietuvos literatūra ir iki k('muno kranto, čia pat pu
šiai dienai savo sužiedotinės ne
apleidžiu...

Taip tai Vincas atsivertė iŠ 
idėjinio lenko ir virto nemažes
niu lietuviu. v

Varšuvoje^ Kudirka pragyve^ 
nimui užsidarbiaudavo pamoko-^ 
mis, perrašinėjimais, nes jo ran
kraštis buvo gražus. Su perraši
nėjimais jį ištiko mažas nuoty
kis, dėl kurio jam teko tris sa
vaites sėdėti kalėjime. Buvo 
taip: saVo laiku tūlam. Razumei- 
čikui perrašinėjo K. Markso 
“Kapitalą” ir jį perrašęs pasiun
tė per vieną žmogų savininkui. 
Bet pasirodė, to žmogaus butą 
šnipo, kuris pranešė policijai. 
Tą pačią naktį pas Kudirką darė 
kratą. Nors nieko įtariamo, 
apart vieno apie kratą jį perspė
jančio laiško, nerado, bet visgi 
188.5 m. rugsėjo 27 d. jį arešta
vo ir pasodino kalėj imam Buvo 
tardomas, tiriamas, bet nieko ne 
išgavę, iš kalėjimo paleido, žino
ma, nemaža V. K. pagelbėjo jo 
sumanumas atsakinėti ii’ išsisu
kinėti laike tardymų. Bet areš
tas ir tardymai turėjo neper- 
daug malonias pasekmes — jis 
liko pašalintas iš universiteto. 
Universitetan sugrįžo tik už 
dviejų metų. Be to, kalėjimo gy
venimas neigiamai atsiliepė į , jo 
sveikatą, kuri iš prigimties ne- 

:perdaug stipri buvo. Kai,kurie 
mano, kad V. K. džiovos pradžią 
gavo Varšuvos kalėjime.

V. Kudirkai virtus lietuviu, 
Varšuvoje prasidėjo jo visuo
meninis veikimas tenykščių lie
tuvių .tarpe. Taip, 1888 m. jo su
manymu ir triusu susitvėrė Lie
tuvių Studentu Draugija, prie 
kurios prigulėjo didžiuma lietit- 
vių studentų. Draugijos uždavi
nys buvo 
dvasią ir ji stiprinti. Susirinki
muose buvo kalbama apie Lietu
vos reikalus, būdavo sakoma 
karštų prakalbų; V. Kudirka pa
skaitydavęs savo 'eilių. Viename 
tų susirinkimų kilusi mintis apie į no Naumiestyje, 
jsteiginią naujo laikraščio vietoj 
užgesusios “Aušros”. Tuo reika
lu daugiausiai rūpinosi Kudirka 
ir Gaidys. Pirm Išleidimo laikra
ščio/ įkūrė draugiją, pavadintą 
“Lietuva”, kurios įstatus para
šęs, berods, vienas V. Kudirka. 
V. K. norėjo, kad jų išleidžiamas 
laikraštis, kaip ir draugija, ap
imtų visos Lietuvos reikalus.

žadinti lietuvybės

šynas, sveikas klimatas, V. K. 
traukdavo pailsėti, su artimais 

,x žmonėmis pagyventi. Plokščiuo
se būdamas susipažino su danų 
mokslininku prof. A. M. Beue- 
dictsen ir Suomių Helsingforso 
.universiteto prof. Mikola, kurie 
buvo atvažiavę gyvosios lietuvių 
kalbos studijuoti, rinkti lietuvių 
liaudies dainas, šita pažintis V. 
Kudirkai buvo labai maloni.

Nuolatinis daktaro užsiėmi
mas, literatūros darbai ir kiti 
rūpesčiai sumenkino ' jo silpną 
sveikatą. 1893 m. džiova buvo 
jau labai apėmusi jo organizmą 
ir sveikata ėjo vis menkyn. Nau
jas nuotykis žymiai paveikė į 
jo sveikatą. Tuo laiku prasidėjo 
rusų žandarų “veikimas”' —r- 
kratos ir areštai. Visi lietuviai 
veikėjai turėjo laukti savo eilės, 
nes anksčiau ar vėliau rusai pri
sikabins. Toks likimas laukė ir 
V. Kudirkos. Netrukus jis buvo 
areštuotas ir išvežtas j Kalvari
jos kalėjimą, kame jį jau, silpną 
ligonį tąsė ir tardė keletą dienų, 
ir pabijoję, kad kalėjime nenu
mirtų — paleido. Nors paleido, 
bet kurį laiką žandarai savo tar
dymais jį kankino. Tardymai ne
davė jokių vaisių, bet viso šito 
pasekmės Luvo liūdnos: dar la
biau susargino V. Kudirką ir 
priartino jam mirtį.

1894 m. V. Kudirka buvo jau 
visai silpnas, ligos apimtas. Ap
lankiusieji jį gydytojai rado ge
rą dalį plaučių apimtą džiovos ir 
patarė viską metus išvažiuoti į 
Krymą, į geresnį ir sausesnį 
klimatą. Bet nesant tam tikslui 
lėšų, nuo keliavimo teko susilai
kyti, ir tik pabaigoje 1894 m., 
susitaupius šiek tiek pinigų, pa
sisekė išvykti Kryman į Jaltą.

1895 m. žiemos metu vėl iške
liavo Kryman ir apsistojo Seva- 
stopolyj pas vieną draugą dak
tarą. Lietuviai sudėję pinigų, iš 
čia jį išsiuntė į Abaziją, Adria- 
tiko pakrantėje. Iš ten grįžo tru
putį sveikesnis. Grįžęs apsigyve-

—

eilėraštį “Valerija”, dėkodamas 
už jos triūsą ir rūpestingumą. x

Nors V. Kudirka stovėjo jau 
visai arti kapo, bet ir tai buvo 
rusam * neištikimas, nes iki pai 
mirties j j sekė ir dabojo kas de
das jo namuose.

V. Kudirka buvo labai prisiri
šęs prie savo įmylimo ir garbingo 
— tautos žadinimo darbo, ir gy
venti labai norėjo. Tik likimas 
lėmė kitaip. Paskutines dienas 
praleido susigraužęs, bet tebe
dirbo; lovoj gulėdam'as baigė 
versti didžiausią A. Mickevičiau 
veikalą “Vėlinės”. Atsilankan
tiems draugams skųsdavosi, 
kad esąs visų pamirštas, kad visi 
bijosi žandarų akių.

Pamažu geso pajėgos vieno 
žymiausių musų tautos atgimi- 

( mo veikėjų, kol nusileido jo gy
venimo sauk“.

V. Kudirka atsiskyrė su gyve
nimu 1899 m. lapkričio 16 d. ir 
liko palaidotas Naumiesčio ka- 
pi nešę.

Palaidojo jį nedidelis būrelis 
lietuvių. Vėliau ant jo kapo pa
state akmeninį paminklą su to
riu parašu:

Daktaras Vincas Kudirka gi
mė 31. XII. 1899 m. mirė 16. 
XII. 1899 m.

žemiau jo parašyto himno po- 
stnas :

“Tegul saulė Lietuvos tamsu
mus prašalina

Ir šviesa ir tiesa mus žings
nius telydi.

Tegul meilė Lietuvos dega 
musų širdyse.

Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi.”

Bet tos eilės rusams nedavė 
ramybės ir jie pasamdė vieną 
lenką, kurs iškapojo himno rai
dos. Dabar paminklas tėra tik 
su vardu, pavarde ir gimimo 
bei mirimo datomis.

IŠ viso matyti, kad V. Kudir
ka turėjo švelnų, gerą būdą, 
buvo visuomet linksmas, mėgo 
pasilinksminti ir pajuokauti. Jis 
savo budo švelnumu pritraukda
vo visus, dargi rusų^valdininkus. 
Jį visi gerbė ir mylėjo.

Jo biografija nėra taip plati 
ir neišsemiamą. Visas jo gyveni
mas be jokių ypatingų nuotykių 
— t^i ramus kultūrinis ir visuo
menes žadinimo darbas.

[“Tas”] B—lis

MARGUMYNAI
ANGLIS ŠIAURIUOSE. ELEKTRA ŽOLĖ AUGINAMA

Apie 520 mylių nuo šiaurinio
poliaus kapitonas Donald B. Mac naudota elektra žoles auginimui. 
Milclan surado anglies laukus. O tai buvo padaryta sekamu bu- 
Anglies sluogsnis esąs 25 pėdų du: naktį laukas buvo apšvie- 
storio. Tačiau prie dabartinių są- Čiamas elektra. Bėgiu trijų są
lygų kasti ten anglį nėra galima, vaičių žolė paaugo 3 colius; o 
nes nėra tinkamos transportaci- kur nebuvo naudota elektros, tai 
jos. Kad pasiekti tą vietą, reikia tik vieną colį.
800 mylių keliauti i'ogėmis, šu
nų vežamomis.

New Jersey valstijoj buvo pa-

NUO GAISRO APSAUGOMIEJI
. ' DAŽAI

METALAI TURI KVAPĄ
Tapo išrasta nauji dažai, ku

rie apsaugoja daiktus nuo degi, Pastarojo laiko eksperimentai i ; . ~ ~ . . , . . ,rodė, jog metalai turi kvapą. I no* “ yra.tok,a,s dazaas 
Ypač tas kvapas padidėjus, kai numahavota, ta. jie yra saugus

’ , . 2 * . , . . _ nuo ugnies,metalas, įkaista. Metalui atvė- j 
sus, beveik jokio kvapo nėra. | KIŠENINIAI MIKROSKOPAI.

NESK.ĘSTANTYS GARLAI
VIAI.

Vienas laivų budavojimo eks
pertas padarė garlaivio modęlį, 
kuris, jo tvirtinimu, (neskęsiąs 
laike didžiųjų audrų arba susi
dūrus su kitais laivais.

NAUJI PAŠTO VAGONAI

šiomis dienomis pradėta par
davinėti mažyčiai mikroskopai, 
kurie galime. įsidėti į liemenės 
kišenę. Nežiūrint į savo mažu
mą, jie yra labai geri ir pusėti
nai padidina egzaminuojamus 
dalykus.

PADARO POPIERĮ Iš MED
VILNĖS

Amerikoje nuolat pasitaiko 
pašto Siuntimų apiplėšimai. 
Plėšimo grobiai tankiai siekia 
milionus dolerių. Kad apsigynus vilnės popierj. Sakoma, kad po- 
nuo banditų, tapo padaryti spe- pieris esąs labai geras. Tuo bu- 
ciaiiai vagonai pašto siuntiniams J du popierio'badas bus išvengtas, 
vežti. Vagonai yra tięk gerai ap 
ginkluoti, jog keli žmonės gali 
sėkmingai gintis nuo didelio plė
šikų būrio.

Viena Tennessee popierio ko
mpanija pradėjo daryti iš med-

DAUGIAU IŠLEIDŽIAMA PI
NIGŲ AUTOMOBILIAMS, 

NEGU RAKANDAMS

Amerikoje automobiliams iš- 
Į leidžiama vienu bilionu dolerių 

žiemos sporto mėgėjai turės daugiau, negu rakandams. Me
ilaują pramogą — galės čiuoži- cha nikams ir šoferiams išmoka
ntis ant sniego. Tapo padarytos nfa daugiau, negu mokytojam, 
tam tikros pačiūžos, kurios ja-’ Saldainiams išleidžiama $500,- 
bai tinka čiužinėjimui ant snie- AAA AAn XT~”
go.

SNIEGO PAČIŪŽOS

MEDINIS LAIKRODIS

Londone viena bažnyčia turi 
medinį laikrodį keturių šimtų 
metų senumo. Laikrodis neturi 
rodyklės, ir valandas išmuša į 
varpą. Laikrodis yra tvirtai pa
darytas ir gailės dar gan ilgai 
eiti.

VEIDROŽIAI KELIUOSE
Nuo 1897 m. jam vėl tenka 

redaguoti “Varpas”, jis jį reda
guoja iki pat mirties. Ligos nu
kamuotas, išvargęs, lovoje sėdė
damas rašė, tęsė savo numylė
tą darbą, galutinai atsižadėjęs 
sau poilsio ir ramybės, čia jį ru* 
pestingai prižiūrėjo ponia Vale
rija Krašauskienė. Jis, dėkingu
mo ženklan, parašė jai pašvęstą |io nelaimių.

Anglijoje ant kelių, kur daug 
automobilių važiuoja, tapo išsta
tyti veidrodžiai. Veidrodžiai sta- 
tomą ten, kur kelias staiga už
sisuka. Veidrodžiai padaryti 
taip, kad juose matosi, kas iš 
kitos pusės atvažiuoja. Tuo bū
da busią galima išvengti dauge-

........... —

000,000, ir vien tik New Yorke 
žemčiūgų yra už $700,000,000.

KVIEČIAI j VARTOJA VAB
ZDŽIŲ PADAROMĄ VAŠKĄ

- dalyse 
tebėra

Kai kuriose Kinijos 
namai dar ir šiandien 
žvakėmis apšviečiamos. Tas žva
kes kiniečiai daro iš balto vabz
džių vaško. Tų vabzdžių yra tik 
Kimjoje.

POPIERINIAI PARASOLIĄI
SKRYBĖLĖMS

Apsaugojimui šiaudinių skry
bėlių nuo lietaus arba saulės 
pradėta daryti popieriniai para
šėliai (lietsargiai). Tie parašė
liai užmaunami ant skrybėlių, 
ir kadangi jie yra padaryti iš 
iepermerkiamk> popierio, apsau
goja jas nuo lietaus.
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Konst. Jasiukaitis

KOPOSE
Įkirėjo man akmenys, trenks

mas, durnai ir tie pilki murzini 
namai. Sprukau iš miesto. At
sidūriau mažame kurorte. Apsi
gyvenau kurorto pakrašty, ko
pose, pas žvejį.

Ir čia triukšmas — juros tru- 
kšmas. Jura labai nerami —be- 
paliovos ūžia, šniokščia, vaitoja, 
mėto rūsčias bangas, kartais j- 
niršusi, draskydamos ir kriokda
ma, daužo kopų kalvas, o jos, 
tartimi norėdamos nuraminti 
ir užmįgdyti užsiširdijusį vande
nyną, beria į jį smęlio debesius.

Juros muzika manęs neerzi
no, nevargino. Gamtos muzika 
—geniališkiausia muzika! Kiek 
tonų, kokie niuansai! Kartu rau
da ir juokiasi, kartu liūdi ir 
džiaugiasi!

Į patį kurortą užeidavau re
tai, jei tik reikėdavo ko nusi
pirkti. Buvau bepradedąs dirb
ti, padariau porą etriudų, bet 
darbas nesisekė, politūra krito 
iš rankų.

Klajodavau kopose, po pliažą 
Naktimis rimodavau pa jure j ant 
prakiurusios laivės, pusiau Su
smegusios į smėli.

Už kurorto kalvose kišojo 
bažnytėlė. Tankiai užeidavau. 
Visuomet ji tuščia. Labai retai 
užklysdavo kokia nudžiūvusi se
nutė, elgeta, porą sykių mačiau 
pražilusį kunigą. Tylu ir ramu 
būdavo šventovėj. Bažnytėlė vi
sai be papuošalų. žvėjis pats 
rustus ir jo šventykla rusti. 
Mėgdavau čia pasvajoti.

Sykį man berymojant kažin 
kas sukosė. Pakėliau galvą. Pa
sieny sėdėjo dama, galvą parė
musi ant rankų. ^Veidas pa
slėptas delnuose, tik tarp pra
skėstų pirštų balavo skruostai. 
Sena ar jauna, graži ir biauri? 
Apsisiautusi juodai.

Svajonės mano nutruko. At
sikėliau ir einu laukan, neteik
damas, ant pirštų galų — neno
riu moteriškei pertraukti mal
dos. Dama urnai kilstelėjo gal
vą, žvilgterėjo į mane ir parau
do, kaip užtekanti saulė. Vėl 
greitai paslėpė veidą delnuose.

Patėmijau, kad ji jauna ir ne- 
špetni.

Praėjo savaitė—gal mažiau, 
gal daugiau.

Naktis. Sėdžiu ant savo pra
kiurusios laivės. Klausau juros. 
Dietą koks vasarninkas bastosi, 
žvejai atplaukia iš juros, vaikai

—Užeinu pasvajoti — rami 
vieta...

—-Ir aš labai pripratau prie 
* bažnytėlės... užeinu pasimels
ti ir pati nepasijuntu, kaip lu
pos nutyla... Imu svajoti... Baž
nytėlė ištikto daro keistą įspu-

naktį niekas nekliudo svajoti, 
tik tolumoj kurortų ugnys švi
tuliuoja.

Atsiprašau pono, galima pri
sėsti ?

Aš krūptelėjau.
1 Tie laivės stovėjo juoda mo

teriškė,
—Meldžiu.
Dama atsisėdo.
Aš stengiaus įsižiūrėti į jos 

veidą —nebuvo galimybės, nors 
dangus buvo ir,skaistus ir žvai
gždėtas. Drabužiai juodi— be
ne tą pačią bažnytėlėj mačiau.

Moteriškė linktelėjo galva į 
jurą:

—Tamsta, matyti, pamylai
tuos vandenius... i

Balsas jaunas, (yruą.
— Iškur, poni, žinai?
— Žinau.
—IŠkur.
—Ji tylėjo. Palaukusi parodė 

į kdlvą juros užpakaly:
—Matai, tamstele, aną kalvą?
—Matau.
—Tamtas nuo savo laivės ge

nėsi jura, o aš nuo savo kal
vos...

—Atsiprašau, bene ponią baž
nyčioj aš mačiau?

Dama į mano klausimą neat
sakė, bet pati užklausė:

—Tamsta tiki, meldiesi?
—Ne.

i vaikščioji?

man miręs, nebe vyras jis man! 
Apie jį te šiurpulių ir skausmo 
negaliu atsiminti! Apie jį nieko 
aš tau nepasakojau. Nenoriu 
apie jį ir atminti, nenoriu kal
bėti! Po sutuoktuvių pirmą 
naktį aš jį pamečiau! Pervėlai 
sužinojau apie jį. Ar mylėjai jį 
ištekėdama? Dabar žinau, kad 
ne, ne ir ne! Eidama į sutuok
tuves, pati savęs nesupratau. 
Ar tu žinai, ar gali suprasti ką 
jaučia moteriškė, pasilikusi vie
na su ištvirkusiu vyru, jei jis 
ųžrakteėįa tvisa$ duris? Tik po 
baisios fizinės kovos man pasi
sekė išsisukti, išsigelbėti... Iš
sprukau visa sukramtyta... Da
bar musų ryšiai visai pertrauk
ti, sutuoktuvės panaikintos. Aš 
liuosa ir tu mane liuosą turė
jai...

Mano aušrinė, aš jaučiuosi mo
tina —tavo kūdikio motina! Jis 
tavo akutes turės! Tos akutės 
bus man veidrodis, į kurį aš visą 
amžių žiūrėsiu ir tave matysiu! 
Nebijok, mylimas, musų kūdi
kį aš išauklėsiu žmogumi — aš 
esu laimingiausia moterė iš mo
terų. materialiai ar aprūpinta!

, Brangus, kaip mudu laimin
gi ! žmonės pagyvenę drauge, 
ima vienas kito nekęsti, sako, 
kad apsivylė, nerado to, ko ieš
kojo. Mudu negalėsime apsi- 
vilti — nebesusitiksime! Argi 
bereikia didesnes laimes?! Ar 
daug kam.tokia laime išpuola? 
Sudiev, mano skaisti žvaigždu
te! Tas laiškas tau pirmutinis 
ir paskutinis, — kur gi tave be- 
surasiu. Keistas gyvenimas!

Tavo Eleonora.
Laišką skaičiau kartą, kitą— 

kelius kartus skaičiau. Ir neži
nau kam aš jį suplėšiau. Popie- 
rio skudurėlius įmečiau į juros 
bangas.
.Sudiev! Sudiev!

Kaip aš laiminga! Kaip lai 
ja! Pirmą sykį tokia lai' 

lauk

'Šeinpninkė nusivilko vasarį 
žakietą. Nusiėmė skribelę. Da- minga! 
bar gerai prisižiūrėjau jai: liek
na, jauna, tik truputėlį veidas 
išvargęs.

šeimininkė pamažu prasij no
kė:

—Mudu tikri vasarininkai... 
Naktimis nemiegame, anuliuo
jame...

Surimtėjo.
akis:

—Stačiai ir 
pasakyk — aš 
avanturistė ?

—Kodėl?
—Nepažįstamą 

kviesti vidurnakty,
—Nežinau, 

kius...
—Ačiū ir už 

komplimentų... 
niau...

Šeimininkė griežtai numojo 
ranka ir beveik tekina pasislė
pė kitame kambary.

Aš dainiaus. Meblių maža. Pa- j 
puošalų jokių, tik laukinių bu-; 
kietų daugybė, visur...
nudžiūvę, kiti žali — gal šie va-

minga! Vakare 
siu!

—Gerai.
—Nemeluoji?
—Ne, ne!
—Pamatysi,

aš tavęs

užeisi ?

—Pamatysi, kokia aš visuo
met linksma busiu! Man galva 
sukasi iš laimės...

Vakaras. Aš stoviu jbs 
vilos, svyruoju, išmėtinėju sau! 
pirmą sykį sutikau moterį ir' 
užpuoliau, kaip vanagas!..

Pasukau .atgal. Atsidūriau ko
pose. į'

Tfts pats pasikartojo kelius 
vakhrus. Kiek tokių vakarų pra
ėjo—nežinau. Vieną' vakarą ne 
besusivaldžiau — paskambinau. 
Duris atidarė tarnaitė.

—Pdni namie?
. —Nėra.
—Kur?
—Išvažiavo.
—Greitai grįš ?
—Suvis išvažiavo, negrįš.

Į Mane stabas ištiko. Neatsi- 
Ą/jeni sveikino, nieko nepasakė...

—Poni tamstai laišką paliko, 
kar ar šiandien nuskinti. įLeng- ,^u2?au atnešiu. ' 
vas laukų kvapas gludi kamba
riuose, glosto veidą, ratiįas...
Pusiau tuščioje viloj visgi jau
ku./, t \ ■*/'v t;

-r- - ». •«/, 'v.yseimininkė sugrįžo negreitai. 
Pastebėjau, kad jos akys (už- 
vrktos, mažumelį paraudę. Ji, | praslinko ilgokas laikas. Už- 
matyti, prausėsi, norėdama pa- žiebiau elektros lemputę. Atplė- 
slėpti ašarų žymes. Ji tartum 
teisinosi:

—Aš neisterikė, nemanyk ta
msta... Pati nežinau kas šian
dien su manim... Taip senai su 
žmogumi bebuvau susitikusi...

Aš ar nežinojau kas su ma
nim. Tiesa, ilgai nebuvau mo
terį draugijoj ir dabar pralei- 
džiau kelias valandas arti dai
lios moteries... Po tokių atsiti
kimų darais sentimentalus, jaut
resnis... v

Šeimininkė buvo nesmagi, lyg 
ko susikrimtusi, žiūrėdama į 
šalį pasakė:

—Gyvenimas kartais taip 
kvailas, kad nežinai juoktis ar 
verkti!

—Atsitinka...
Kalba nesisekė. Ant pliažo ty

lėjome ir gerai jautėmės, dabar
—Galiu paklausti kas tamstai 

mirė?
—Vyras... Trumpai tegyveno- ^ios jįgOs!

me, labai trumpai...
Aš gailėjaus, kam tokį klaUr j;ė:

simą uždaviau — gal opiausią 
žaizdą užgavau!

Atsistojau, ištiesiau damai 
ranka:

—Atleisk, tamstele, žinai, kad
nereikėjo tokio klausimo ketli... pamatymo...

Moterė spustelėjo man ranką 
ir nervingu balsu paklausė:

—Tamsta eini?
— Einu.
-Namo f

— Nežinau.,.
—Ir m^n laikas namo...
Rtikėjo skirtis ir eiti kas sau, 

o muud pliažu tolinomės ir to- 
linomčs nuo kurorto, 
me. 
arba trumpą 
pat.

—-Mudu gangreit abu vieno
di—ir jura mus traukia ir baž
nyčia. Atsiprašau, tamsta čio
nykštė?

—Ne.
—Senai kurorte?
'—Kiek seneliau už tamstą.
—Kaip poni Į tokį užkampį 

pakliuvai?
—O tamsta kaip?
—Aš? aš netikėtai...

1 — Tamsta netikėtai, o aš ty
čia... Nprėjau nuo pasaulio pasi-

iv ‘ u ■- "•As nusisypsojau: -
’—Vienuolyne.dar geriau slėp

tis... ' J-’
—Tamstai galiu palinkėti lai

mingos kelionės į vienuolyną... 
Aš gyva nenoriu pasilaidoti! Te
laidoja mane kiti...

Abu nutylova.
Jura uže. Kelios žvaigždes nu

krito. Kažin kuriame kurorte 
buvo girdėti tik, tik užčiuopia
mos muzikos garsai.

—Visgi tamsta pasakyk, ko 
čia, sveikas, atvažiavai? Į tokias 
lindynes žmogus iš gero neva
žiuoja!

—Norėjau pailsėti, miestas į- 
kyrėjo...

—Taip...
kyrėjo... Ii

—Tiek...
—Tikėsi

nors ne taip... 1
Aš įsmeigiau akis moterei į 

veidą.
—Kam tamsta gėdų les nešio

ji?
Dama suviipėjo ir ne tuojau 

atsakė į klausimą.
—Gėdules?... Kam aš gėdules 

nešioju?
žirai tamsta kam gėdules ne

šiojama—jei kas miršta...

Pailsėti? Miestas 
tiek ?
Tikėk tamsta.
netikėsi, o visgi kas

Įsmeigė

atvirai 
tamstai

į mane )
tamsta, 

atrodau

vyrą ♦
••f

kaip čia

už.si-

pasa

tiek, nors be 
Aš taip ir ma-

ieškojome žodžių, jų neradome 
—tylėjimas slėgė,

šeimininkė tvirtu

minutės to-

balsu pasa

tai p manyk—Kaip sau nori, 
apie mane!

Padėjo ranką ant mano kėdės 
r tyliai, tyliai ištarė:

—Aš myliu tave... iš pirmojo

Erdve ir Laikas
Kosminė vie nastis

Drauge! Ar žinai kad aš (Žiur. šopenganerį Kantą) 
esu tavo vaizduote, gi tu — mano? Jeigu taip, tai 
ar ričra, tokiu budu, žodis “draugas” tik veltujis pa- 

, daras proto—kosmine neišvengiamybe, nulėmusi ir 
tave ir mane beviltinon vienastin...

t

| Tarnaitė attiesė laišką. Neat
plėšęs voko, įkišau į kišenę. Nu
ėjau ant pliažo. Atsisėdau ant 
savo prakiurusios laivės.

Laiškas gulėjo kišęnėj Link
čiojau. Jutau, kad voke paslėp
ta kas nors skanaus...

Aš bučiavau jos akis, lupas, 
kaktą, plaukus, glamonėjau —ji 
degė mano rankose...

Naktis... Retai tokios laimia-4 
gos naktys teesti!

Klajojo- jj
Ji retkarčiais ištars žodį 

minti ir aš taip
Daugiau tylėjome. Be žo- ■ 

džių, be kalbos kartais greičiau j 
atspėji kito mintis, skaidriau 
matai sielą! Mums rodėsi, kad 
mes seni pažįstami, senai parsi- 
skyrėme ir šiandien vėl susiti
kome. Kokia laimė būti taip 
arti!

Paduodame vienas kitam ran-

Ant rytojaus atsisveikinant, 
užmetė rankas man ant pe-

kilti. Siekia sušla- 
kojas. Įteikia pasi- 
pliažo. Gal ir rytas 
Bala žiu kiek laiko

Jura ima 
pinti mums 
traukti nuo 
nebetoli...
mes klajojom...

Drėgna darosi. šiurpuliai 
ima. Namo—aš leidžiu savo da
mų.
^Plrie mažos vilos, kurorto (pa

krašty, ji prakalboj
—Mano rezidencija, gal užei

si? .
Nesipriešinu, einu.
Kambariuose daug 

Šviesos.
elektros

Vienatiniai Importuotojai 
Bohemian Plunksnų ir Įpilu 

Mes skelbiamo sekamas kainas; 
,49c.
98c.'

Maišytii žąsių svarui.
Grynų baltų žąsų, :svarui
Rankomis supašytos, svarui $1.79 

'Minkšti pūkai, svarui ........... $1.98
Pirkite nuo mųsų ir sutaupykite

' pinigų. Pareikalavus siUnč.ihme 
sampelius.

BECK’S DEI’T. STORE 
3323-25 So, Halsted St., 

Chicago, Iii.

šiau laiką. Skaitau:
Brangus! Mano numylėtas!
Laukiau tavęs, akis išžiūrė

jau, tu neatėjai. Niekuomet ta
vęs nebematysiu, visuomet tave 
turėsiu —turėsiu tokį, kokį no
rėjau turėti. Atradai idealą, pa
žiurėjai į Jį, pasidžiaugei ir bėk 
—idealas visam amžiui pasiliks 
idealu!

Aš laiminga! Taip tegali būti 
laiminga tik mylinti moteriškė!

Apie mane tu gal blogiausiai 
manysi— man skaudu butų, be
galo skaudu, bet tavo dalykas... 
Motete nors kartą savo gyveni 
me turi mylėti, ilgai ar trumpai 
—čia jau kitas dalykas, žinok, 
jei 24 metų moteriškė, tikinti 
moteriškė, tik rie farizčjiškaį ti
kinti, piVmją sykį atsiduoda vy
rui—ji jam vislią atiduoda! Ati
duoda mylėdama!

Laukiau savo saulės... Mano 
draugės juokėsi iš manęs, gir
di, bene kokis švento princo 
laukiu... Ištiesų, aš ir laukiau ir 
svajojau... Kas ta laimė kad, ta 
svajone—princas ar elgeta, vis- 
tiek! ( ; .

’ -I < i "

Ištekėjau. Sakau tau, kad ma
no vyras mirė. Ne, jis gyvas, tik

— aplankau jas

Ar tas netikėtas susitikimas 
ar kas kitas paveikė į mane — 
nežinau, palikau nevedęs, vienas, 
jau žilstu. Kopos... Kopų tų ne
galiu užmiršti
kas metai. Jura ta pati, laisvės 
nebėra. Vila tebestovi — kas 
čia gyvena, man nerupi, tik ži
nau, kad ne ji. Kelios dienas 
paklajoju po kopas ir išvažiuo-
ju.

Labai keistas ir nesupranta
mas gyvenimas...

Dr. Chiropractor ii’ 
Akušerka 

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

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

Nupiginta iki m Nupiginta iki
$38.00 DAQ|A $38.00 

(Modelis 11) ■ V (Modelis II)

Ta kaina bus tiktai 30 dienu
kibai daug žmonių bijo pirkti RADIO, nes jie mano, kad RADIO 

yra perdaug komplikuotas dalykas vartojimui. Ta baime jau praėjo. 
Musų Inžinierių Departmentas, po ilgo patyrimo, išdirbo labai gerų 
stiprų JjONG DISTANCE tube setų. (Model 11), kuris yra labai 
PAPRASTAS .sudėjime, kad ir KŪDIKIS gali jj .sudėti. Šis PRAK
TIŠKAS .setas suteikia aiškų balsų iš tolimų stočių, 1000 iki 1500 my
lių tolumo, šis Modelis II RADIO taip yra geras ar dar geresnis už 
kuriuos ima didesnes kainas. Musu RADIO yra pigus todėl:

' Jis yra PAVIZDINIS.
Mes parduodame jų LABAI DAUG.
Jus gausite tiesiai iš DIRBTUVĖS.
be krautuvės išlaidų ir pelno.

T Mes parduodame juos už CASIl, kad išvengus knygvedystčs 
išlaidas.'

RADIO suteikia jums daug smagumo. Palinksmins jumis ar jus 
gyvenate mieste arba ant kaimo. Jis pagelbės išmokti gerai anglų 
kalbų. Jis pagelbės pamokinti jūsų kūdikius. Jis yra geriausia 
IlpVANA. Jis yra ekonomiškus; pirmos išlaidos yra ir paskutines 
Išlaidos. Turi pdrduodama vertę.

Su kiekvienu RADIO mes siunčiame pilnų nurodymų, kaip susta
tyti ir kaip operuoti.

Kaina Šio gero Modelio 11 RADIO. tiktai $38.00. Jis turi viskąK 
niękO'' nereikia dapirkti. • ...

1.
2.
4.

Vartokit šį kuponų kuomet pirksite 
STANDARD RADIO CO., 
5ę t Citiz-cns Bldg., A
Canfon, <H.i«. ..

• - Gei’bianiięji;'Čia. rasite'M-uhey OrUerį-.už $38:00 (TijAlėšini-’' 

setą , įskaitant.viską —- gatavų vartojimui it nurodymus

(Naujienos)

tisf'aštuonis dolerius), malonėkite prisiųsti viduj. Modelį II RADIO 
setą , įskaitant .viską —- gatavą vartojimui it nurodymus. >

Suzpugąi'b.a,
/•/Mario‘vardds .................................................... ..........................

Adresas ........................... ....................................... ...................

Mačiau aš vaizdą: aukštumoje 
Padangės mėlynos alsavo 
Nakties glėby. Jos platumoje 
žvaigždžių milijonai mirguliavo, 
Ir degė ugnys stebuklingos... 
Ir aš mačiau: aukštumoj mėlynėj 
Aplietas spinduliais žvaigždiniais 
Blukiojo karstas paslaptingas— 
Lyg skirtas amžinąjam miegui. 
Lyg duotas atilsiui trumpąjam. 
Iš karsto to, baltesnė sniego 
Ir skaisti kaip malda Aukštąjąm 
Deivė besikelianti matės, 
Vaidenos ji iš miegų kėlė 
Mirties kosminės. Josios sielai 
Staiga žvaigždžių pasaulis metės— 
Toks dimnas - it gražus savyje— 
Jisai akysną jai žėrėjo;' 
Ir ji su nuoštejja, mintyje 
Ir su atyda jin žiurėjo.
Ir liūdna buvo jai žvaigždėtoj 
Bėry bes tuštumoj, ir rasti ' 
korėjos jai padangių vietą; . 
Iš kur galėtų ją suprasti - r 
Kas nors ir taipgi jos jieškoįtų* 
Bet dairės ji veltui apiiiiltųi 
Arčių ir tolių nerybotų, H 
Ir siuntė ilgėsite, jų linkui, 
Draugams kosminiams,—jų nebuvo. 
Tik ilgesiai liūdnumas grįžo, 
Ar tolimoj padangėj žuvo 
Atgal sugrįžti nesirįžus...
Ir rodės: apimta liūdnumo 
Ji troško grįžt butin pradinei), 
Ir, nykstant Visumos vienume, 
Išvengti vienasties kosminės. 
Kaip deivė mėlynų padangių 
žvaigždėtoj dykumoj beliudi— 

. Dvasia žmogaus, būties prieangy, 
Betrokštant pažinimo, budi. 
Jos tikslas vienasties nustoti, 
Pažinus Viską—Jo būtyje;
Bet karstas jos — bejėgė proto— 
Uždaręs laiko ją savyje 
Ir teikia, vieton pažinimo,— 
Vaizduotę savo,—apgavimą...

, 4

PATYRĘ LIETUVIŲ SIUVĖJAI
Overkotus ir siutus padarom kaip 

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

G. SKDBY ir J. AUGUST
2150 So. Hdyne Avė., Chicago.

Tel. Canal 7031

PROTO 091
I KURIE ĮSIGYJA MOKSL^NAMIE ’y 
' KNYGAS'

Daugybė geriausių knygų •— mokslo, 
istorijos, eilių-dainų, apysakų-roma- 
nų-pasakų, dailės, juokų — yra su
krautos Margerio Knygyne.

Tik mes duodame tikrų bargenų, nes par
duodame knygas už pusę kainos.

Tik musų knygyne yra beveik visos 
\ knygos puikiai apdarytos.
JY, Naujų knygų kataliogų vi- 

siems nrisiunčiame dvkai.prisiunčiamo dykai.

MARCLRIO
miHNAS

2023 Paul Av<\.
ILL.



šeštadienis
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Plaučių Uždegimas
Rašo Ur. Margelis

sienelė, sakykime, plaučių plė
vės šoninė sienelė, o ta, kuri pri
sišlieja prie įvynioto daikto, yra 

.vidurinė sienelė, sakykime, plau 
!eių plėvės vidurinė sienelė, žino-

nas, kad ve ry$kiai pamačius, iš 
ko jos susideda:

1. Kvėpavimo gerklėj, dides-

MAŽYTĖ KAMERA SVEIKATOS ŽENKLAS TRYNIŲ SPALVA

sienelė, žino
ma, indo įtalpą reikia suprasti 

Dešinysis plautis yra biskj di- krutinės landa, o daiktą — plau- 
desnis už kairyjį. Tiesa, jis yra čius.
biskį trumpesnis, bet už tai kur

Apie didelius daiktus reikia tai kas platesnis. Paprastai de- 
daug ir parašyti. O plaučių už- šinysis plautis prieš kairyjį savo 
degimas yra baisiai didelė ir didumu stovi, kaip 11 prieš 10. 
pavojinga liga. Sakoma, kad apie 
dešimts nuošimčių visų mirusių 
žmonių mirė nuo plaučių uždegi
mo. Taigi, jeigu tik mes galėtu 
tume atsiklausti jau į požemį nu 
ėjusiųjų: “Broliai, kas jus ten 
nuvarė?” tai, be abejo, apie de- 
šimtis nuošimčių jų mums atsa
kytų: “Plaučių uždegimas!”

Vargiai surastame šeimą, kli
enos vienas ar kitas narys nebū
tų kada nors sirgęs plaučių už
degimu.

Bet kas svarbiausia, tai kad 
dabar žiema, o ir pavasaris jau 
nebetoliausiai nuo mus stovi,— 
tai kaip tik tie sezonai, kada 
plaučių uždegimas dažniausiai 

' pasitaiko. . . , t; “ \
Dabar, pirmoje šita rašto da

lyje bent trumpai, vistiek gana 
įmanomai išdėsčiau plaučių su
dėtį ir veikimą. Pasirodė inan, 
kad gvaldant katros nors kūno 

įtaisos sugedimas, būtinai rei
kia sykiu išgvaldyti tokios {tai
sos sudėtis ir veikimas. Kitaip 
darant, vargu skaitytojas daug 
naudos turėti galėtų.

Rašiau taip, kad visi suprastų. 
Užtat raišau vien tik lietuvių 
kalba, vengdamas svetimtautiš- 
kų žodžių, kurių paprasti laik
raščių skaitytojai vistiek nesu
pranta. O jeigu kur nekur ir į- 
kišau vieną kitą tokių žodžių, 
tai tik po to, kaip jau lietuvių 
kalba dalyką išdėsčiau.

Kaip kas išmano, tegu sau sa
ko, bet man rodos, kad lietuvių 
kalba yra tokia turtinga ir gra
ži, kad ja viską parašyti galima. 
Štai kad ir šitas straipsnis, ‘juk 
tai yra grynai mokslinis raštas, 
vis dėlto parašiau jį tiktai lietu- 

. I

vių kalba.
Raštas biskj lyg ir ilgokas išė

jo. Bet ką čia padarysi, kad tokį 
svarbų dalyką, kaip plaučių už- : 
degimas, trumpiau aprašyti vi- , 
sai negalima. Ir tai dar čia gana‘> 
daug pusėtinai svarbių dalykų 
praleisti turėjau.

Svarbiausiu čia mano uždavi
niu buvo: (1) išdėstyti šią dide
lę ligą taip, kaip šiandie medici
nos mokslas ją geriausiai su
pranta, ir (2) išdėstyti taip, kad 
kiekvienas lengvai suprastų ir 
nemažai naudos turėtų.

(I’neumonia)
Tai lyg ir įžanga

Apie plaučių plėvę vertėtų 
kur tai kas daugiau pasakyti, 
bet tai padarysiu rašydamas iš
imtinai tik apie plaučių plėvės 
sudėtį, veikimą ir ligas. čia 
neužsimoka perdaug apie šitą 
plėvę rašyti, nes juk plaučiai, o 
ne šita plėvė, pagrindiniu klau
simu čia laikoma.
Kaip plaučiai atrodo apginkluo

ta akimi i juos žiūrint?
Ką viršuje matėme, tai matė-

Ir ve, kad plaučiai susideda iš 
skilčių, arba gumulų (lobes: pa 
eina iš graikų lobos ir reiškia 
šiek tiek apskritą kokio nors 
daikto dalį), tai dešinysis plau
tis, kaipo didesnis, turi tris skil
tis, o kairysis, kaipo mažesnis, 
turi dvi. Tarp skilčių, supranta
mas daiktas, yra piuviai, arba 
gi loveliai.

me plika aliirmi žiūrėdami, o kų 
Plaučiai paprastai atrodo lyg žemiau matysime, tai matysime 

ir žvarbi iškorėjusi kempinė, apginkluota akimi žiūrėdami. 
Paėmus jų kiek taip pirštų ir Taipgi, dirstelėkime, taip sa-
biskį paspaudus, pasigirsta men- kant, j plaučius per (ar pro) mi- 
kas traškėjimas, arba braškėji- kroskopą, — tai tam tikra prie-kroskopą, — tai tam tikrą prie- 
mas. O įdėjus juos { .vandenį — taisą, per kurią žiūrint ir mažus j

foto Greitas pirštų nagų augimas 
rodo, kad žmogus yra geros 
sveikatos.

Kiekvienas žino, jog vištos 
kiaušinio trynys yra geltonas. 
Kodėl?

x Prof. R. Plinsmer iš Londono 
įrodė, jog trynio spalva paeina 
nuo lapų, žolių ir grudų pigmen- 

Itų.

nieji ir mažesnieji plaučių vam
zdeliai sutaisyti iš stangrių 
kremzlinių žiedų. Mažyčiai plau
čių vanizdeliai kremzlinių žiedų 
vietoj turi kremzlines skardeles 
arba taureles.

2. Ligi vamzdelių galūnių kvė
pavimo gerklė, plaučių vamzd
žiai ir vamzdeliai turi savo sie
nose neruožuotų f 
raumenų, tįsią plėvę ir gleivinių 
liaukų.

3., Visi kvėpavimo takai, nuo 
pat pradžios ligi pabaigos, išklo
ti skardelės pavidalo ląstelėmis. 
Kvėpavimo gėrklė ir plaučių 
vamzdžiai-vamizdeliai iškloti riet 
keliomis eilėmis. , Tik kai jau 
vamzdeliai pasidairo vigai mažu
liukai, tada jie iškloti tiktai vie
na eile.

Tai taip išrodo, truinpai iš
dėsčius, plaučių sudėtis. O jų 
veikimas tai gana priprastas, ku
rio išdėstymui net ir vietos čia .. ,
daug duoti neapsimoka. Užtenka j.?.1??36
pasakius, jog oro pūslelės yra, 
tartum, ruzgyte išrazgytos Iri-

grafijos aparatą, kurio ilgis yra 
tik vienas colis. To aparato dalių 
darymui buvo pasinaudota padi
dinančiuoju stiklu.

30,000 AKRŲ MIŠKO REIKIA 
DANTŲ KRAPŠTYTUVAMS

(sauvalingų) i vien tik Amerikoje apie.30r 
000 akrų miško reikia dantų 
krapštytuvamjs (tooth picks). 
Tam tikslui daugiausia suvarto
jama klevų.

SAULĖS KARŠTIS

Britanijoj saulės karštis įkai
tina žemę apie 60 pėdų gylio.

THE GLOBĖ MUTUAL LIFE INSURANCE 
GOMPANY OF CHICAGO ILLINOIS 

431 So. Dearbom St.

Pelno už 1923 metus iki pat paskutinės savaitės, 
subatoje, spalio 27, 1923, už 43 savaites

Pelnas už apdraudų in force .... 78 nuošimčių
Pelnas už assets........................33^ nuošimčių
Pelnas už nuošimčius .......... 27 nuočimčiai
Pelnas už įplaukas 22 nuošimčiai
Abelnai pelno ....... ;...^..... ...........41

AUKSO KARATAI
! ~ Įt f . ’•,< ' I

Abelnai, grynas auksas yTal 
per minkštas dirbimui žiedų, pi-Į 
nigų ir tt. Todėl auksan maišo
ma kitoki metalai.

Grynas auksas vadinasi 24 ka
ratų. 22 karatų aukse, yra 22 
dalys aukso> 1 dalis sidabro ir 1 

i yra 1$ 
dalių aukso, 3 dalys sidabro ir 
3 dalys vario. 12 karatų auksė 

tei plonutėlė kraujo takėliais, ,S_!2 aJ"’5S.°’.8?4.d“IyLt I
kuriais laksto raudonieji ir balt 
tieji kraujo ritinėliai. Raudonieji 
kraujo ritinėliai godžiai pasi
gauna iš įkvėpuoto oro deguo-1 
iries ir, išnešiodami po vįsą kū
ną, puikiai aprūpina degiioniu 
visus audinius. Apart to, raudo
nieji kraujo ritinėliai surenka 
angliarukštį (anglies degini) ir 
į plaučius atneša, kur ji drauge 
su oru laukan iškvėpuojama.

Dabar, butų labai gera, jeigu 
gerb. skaitytojai itin giliai įsi
dėmėtų visa tai, kas čia buvo pa
sakyta. Man dar ne kartą teks 
apie plaučių ligas rašyti, o skai
tytoj amsi, žinant jų sudėtį, be 
abejo, bus kur tai kris daugiau 
naudos.

(Bus daugiau)

nuošimtis
< Reikalavimai išmokami per Radio, telegra

fu, .special delivery.
T. F. BARRY, Prezidentas

Generalis manageris ir įsteigėjas
■ V,*'. ’■ T- -». * * * ' h

pluduriuoja.
Plaučiai yra tiesus, kaip ir gu-' 

ma. Todėl,, kai 
juos įsigauti, tai jie skečiasi, ta-' 
rytum, lyg ir iškorėjusi kemjpi- galias, susideda iš vienetų, 
nė, kada į vandenį įmesta prade- tokia vienetą yra plaučio gumu- 
da skėstis ir didėti. liukas (lobule), kuris talpina sa-

Pirma m!es j šitą Svietą atėjo- vy kvėpuojamųjų vamzdžių 
me ir oro, taip sakant, į krutinę (bronchų: paeina iš graikų 
prišitraukėme, tai musų plaučiai bronchos, kas reiškia kvėpuoja- 
buvo visai neišsiskėtę, neišsipu- mąją gerklę) galūnę, orui tarpe
lę. Jie, lyg ir ta kempinė be van- kraujo indus, limfos takus ir 
dens. buvo supliuškę, susitraukę, dirksnius. Kaip matote, tai šitas 
j\Iat, jie neturėjo oro savyje, tai plaučių gumulėlis yra gana su
kas gi galėjo juos išskėsti? Ir dėtinis kūnelis. Tiktai įsižiurėki- 
plaučiai be oro vandeny nepludu- me į jį geriau, o da daugiau pa- 
riuoja, bet stačiai važiuoja į matysime.

j I Po vieną didelę kvėpuojamo- 
sios gerklės šaką įeina į kiekvie
ną plautį. O jau paskui, tai kaip 
pradeda šitos didelės šakos ša
kotis, tai pavirsta ne tik šaku
tėmis, bet ir šakytėmis. Kadan
gi kvėpuojamoji gerklė turi sa
vyje žiedo pavidalo kremzlių, 
tai žinomas daiktas, kad ir plau
čių vamzdžiai tokių žiedų turi. 
Tik va kaip šitie vamzdžiai be- 
sišrikodami labai mažais vamzde
liais virsta, tada jau jie turi ne 
žiedo, bet skardelės pavidalo 
kremzles. O kai šitie besišakoda- 
mi da mažesniais virsta, tai yra 
jų skersline (diametras) turi 
tik vieną dešimtą milimetro dalį 
(O.l mm., arba vieną du šimtu 
penkiasdešimta colio • dalis, nes 
vienas milimetras apima vieną 
dvidešimt penktą colio dalį), ta
da jau nė kremzlių skardelių nė
ra. Dabar šitų, mažyčių vamz
delių sienelės yrą padarytos tik
tai iš paplokščių, kaip žvynai, 
ląstelių sienelių; ir tai tik iš vie
no klodo, arba sluoksnio, šičia 
vamzdeliai lyg ir biskj išsiskečia, 
ir vadinasi galūnėmis, arba kvė
puojamaisiais vamzdeliais (ter
minai, ar respiratory bronchi). 
Čia jie, matote, pasiekė viršū
nės, arba galo. O kiekvienom 
vamzdeliui teko čia išsiplėsti vei 
kiaušiai dėl to, kad jis turėjo pa
virsti atvarą net dėl trijų ar še
šių skirtingų takų, šitie takai ly^- 
di į du ar penkis jau šiek tiek 
didesnius tarpelius, kuriuos pa
prastai vadiname oro maišeliais 
(air sacks). Oro maišų sienelės 
nėra lygios, bet duobėtos. O šitas 
duobeles 'vadiname oro ląste
lėmis arba stačiai ir duobelėmis 
(ain cells, or alveoli: latiniškai 
cella reiškia kamaraitę ar kam
barėlį alveblus reiškia duobelę). 
Kiekvienas oro maišas turi nuo 
šešių iki astuonių oro ląstelių, 
duobelių, arba pūslelių.

Taigi, kriip jau aukščiau esa
me sakę, plaučius sudaro viene
tus, vadinasi, gumulėliai, o ši
tuos gumulėlius sudaro vamz
džių galūnės, arba kvėpuojamie-1 
ji vamzdeliai, atvaros, takai, oro 
maišai, oro ląsteles, o paskui dar 
į jų sudėtį jeina kraujo ir limfos 
indai ir, pagaliau, dirksniai (ner
vai.)

Labai pravartu, man regis, * 
dirstelėti į kvėpavimo takų šio-

daiktus galima dideliais matyti. 
Dabar mes pamatysime labai 

oras pradeda į gražią plaučių architektūrą.
Plaučiai, kaip ir kiekvienas or-

O
dabro ir 3^ dalys vario. Ir taip 
imliau,'mažesniam karate dau
giau vario. , t , ,

Garsinkitės Naujienose
j t

■■■ ............................................ ............ ..................................

Plaučių forma išimtinai pri
klauso nuo krutinės landos for
mos. O kad ve iš šonų jie yra 
prasiglaudę prie šonkaulių, na, 
tai ir šoninė jų pusė yra gaubta, 
lyg ir apskriti; tačiaus iš vidaus 
jie yra prisišlieję prie širdies, 
už tai vidurinė jų pusė yra įdu
bus, panaši negiliam grioviui.

J plaučius įeina kvėpuojamo
sios gerklės didelės šakos, taipgi 
arterijos, venos, dirksniai ir limr 
fos takai. Visa tai yra vadinama 
plaučio šaknimi. Kiekvienas 
plautis turi tokią šaknį. Ir šita 
šaknis randas kaip tik toje plau
čio pusėje, kuri prisišlieja prie 
širdies, vadinasi, įdubusiame 
plaučio šone.

Kvėpuojamosios gerklės ša
kos, įėję į plaučius, pradeda ša
kotis ir šakojasi iki labai mažų 
šukyčių.

Vaiko plaučių paviršius atro
do, lyg tai butų rožiniais dažais 
nudažytas, bet užaugusiųjų — 
melsvais šlakais išmargintas, o 
senių, itin kurie angliakasyklose 
daug metų dirbo, atrodo visai 
juodas. Ir gyvenusių didmies
čiuose, kur dulkių kupinai yra, 
plaučių paviršius yira gerokai 
į j uodęs. Reikia betgi dadėti, 
kad paprastai tokių žmonių ne

CUNARD
Lietuviai važiuojanti Lietuvon 

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

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

MAURETANIA
(per Cherbourgą ar Southamptoną)

Širdingai
Kviečiame Jumis

Margumynai
VYRO JĖGA

Vidutinis sveikas vyras turė
tų pakelti du ir pusė kartų tiek, 
kiek jis pats sveria.

NIAGAROS VANDENPUOLIS

Apskaitliuojama, kad Niaga
ros Vandenpuoliu kas minuta 
nupuola apie du melionai tonų 
vandens.

PLAUČIŲ SUDĖTIS IR VEI
KIMAS

(Anatomija ir Fiziologija) 
Kaip plaučiai atrodo plika akimi

į juos žiūrint?
Žiūrint į žmogaus krutinės vi

dų, atrodo, lyg ir kokia landa, tik plaučių paviršius, bet ir kuo
las! a arba pusėtinai gili duobė, ne visi jungiamieji plaučių au- 
6 šitoje duobėje matosi ne tik dilbai yra gerai jjiiodę.
širdis, didelės ir mažos arteri-! Kiekvienas plautis yra įsivil- 
jos ir venos, taipgi nervai ir kęs į visai saugų rūbą. Tai plau- 
limfos takai, bet dartės ir plau-.čių plėvė,_geriau sakant, vande
niai.

širdis paprastai tuno kuone 
viduryje krutinės landos, kar
tais daugiau, kartais mažiau pa
sidavus į kairę. Bet kartais pasi
taiko ir taip, kad širdis, kaip tilį 
priešingai, pasidavus dešinėn. 
Vienok tai yra abnormalumų ir 
pačios širdies sugedimų reikalas, 
apie kurį čia kalbėti visai neiš
puola. Apie

| rituota plėvė, nes ji nė tik savo 
tarpe turi skysčio, bet ir šiaip 
jau visados yra šlapia ir slidi; 
nebent tik ligoje kitokesne vir
sta. šita plėvė yra dubaltava, 
taigi ji tu'ri dvi sieneles: šoninę 
ir vidurinę, šoninė sienelė prisi
šliejusi prie šonkaulių, o viduri
nė prie pačių plaučių, gi tarp 
sienelių yra liuosas tarpelis.

puola. Apie tai parašysiu itin? Plaučių plėvė galima prilygin- 
plačiai, kada gvaldysiu širdies jti prie maišo, jeigu tik paėmus 
sudėtį, veikmę ir ligas.

Širdis turi krutinėję porą ge
rų draugų, kurie ją iš abiejų pu 
šių tarytum kabinte apkabinę 
laiko. O tai yra plaučiai. Taigi’ 
ve mes turime du plaučiu: vie
nas gludi dešinė krutinės lan- 
ddk pusė, o kitas kairė. .Todėl ir 
labai pravartu čia plaučius pava
dinti: dešinysis plautis ir kai
rysis plautis. * K

r jo kairiąjį galą užsiuvus. Da
bar paimkime kokį noYs pusaap- 
skritį daiktą, aplenkime šituo 
maišu, galus ir šonus užriškime. 
Ir šitaip į dubaltavą maišą įvy
niotą daiktą įdėkime; į indą, prie 
kurio sienų kad gražiai prisi
šlietų. Dabar, darydami palygi
nimą su' plaučių plėve, štai ką 
gausime: Ta maišo sienelė, kuri 
siekia indo šonus, yra šoninė

Ii Lietuvos į Ameriką
JEI manote parsitraukti gimines 
iš Lietuvos, vietas užsakykit da
bar. Musų ofisas Lietuvoje suteiks 
jiems pagelbą ir rodą. Visi trečios 
klesos keleiviai turi atskirus kam
barius, kuogeriausias švarumas ir 
maistas. Smulk- 
menų klauskis vie I 
tos agento arba j _ JįfjĮfVj

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

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

63rd S t. ir Kedzie Avė., Chicago, III. 
Tel. Rfepublic 0614

■OM

VEIKITE GREITAI!?
KOL DAR NEATĖJO ŠALTAS ŽIEMOS ORAS, LABAI BUTŲ 

PRAVARTU PAGALVOTI APIE SEKAMUS DALYKUS:
Mes turime pilną stoką 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 specialumas, suprantama/ yra suteikti visus namų ap
šildymo įrengimus, su pa geibu musų namų apšildymo departmen- 
to, kuriame yra atsakanti inžinieriai, mes esame tikri, kad mes 
su sąvo pilnu staku, galime įrengti jums atsakančiai namų apšil
dymo reikmenis. Jei jus negalite iš sykio užmokėti visų pinigų, 
mes padarysime su jumis sutarti lengvais išmokėjimais.

Mes taipgi turime pas save pilną pasirinkimą plumbingo įren
gimus. Musų naujas plumbingo parodymų kambarys dabar yra už
baigtas. Kviečiame jumis ateiti ir apžiūrėti. Mes parodome viso
kius plumbingo {rengimus kokius tik sau galite įsivaizdinti. Yra 

pilnas pasirinkimas kuris tikrai užganėdins jumis.

Neužmirškite!!
Musų kainos yra teisingos. Mes-suteikiame gerinusį rųsj nta 

terlolo už jūsų pinigus. Mes (Mstatonie į visas du jis miesto, 
sų pardavinėtojai kalba lietuviškai labai gerai. Valandos nuo 
ryto iki 7:30 vakare. Nedėlioj iki pietų.

t< Jums labai apsimokės ateiti, ir apžiūrėti 
21124448-20-22 So. State St.,

Mu-

SONS
Chicago, Illinois

Vakarinėj pusėj gatvės

Del jūsų plumbingo, namų apšildymo ir elektrinių reikmenų Tel. į visus departmentus: Vii tory 2454-4356
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NAUJIENOS, Chleags, UI šeštadienis, Gruod. 6, 1924

SATYRA IR JUOKAI MIMAS

MOKYTAS PASIKALBĖJIMAS BE VILTINGA S ŽABAS IR KAIMIETIS

—Ar nebusite toks malonus 
paskolinti man penkis dolerius? 

daktaras I —Ka jus kalbate?
■ —Aš prašau paskolinti man 

gerai, penkis, dolerius.
Be jokių '

Kalbasi du svetimų žodžių
mėgėjai.

—Petrai, na, kaip
konstatavo tavo sveikatą.

—Principinliai viskas
visi organai tvarkoje... Be jokių ' —Aš ne žodžio negirdžiu, ką 
frazių galima pasakyti, kad* j jus kalbate?
pietus absoliučiai važiuoti nerei- —Palaukite valandėlę, aš tuoj 

savo prašymą ant popierio para
šysiu.

— Nesiklapatikitr , aš pamir-

Kaimietis užėjo paa žydą nu
sipirkti papirosų.
“Molodec”.

—Aš neturiu “Molodec*. Imk 
Situs —- “Kuropatkin”, — atsa
ke žydelis.

—Aš nenoriu “Kuropatkin”.
—Ui, tu pats esi molodec, o 

popilrosus rūkyk “Kuropatkin”, 
— ragino žydas.

Severa’s 
Antisepsol

paprastai paeina nuo peršali
mo. Bet kam reikia kentėti? 
Del gerklės skausmas ir niki* 
mimas vartok

ZELL SPECIALIAI
Vilnoniai sn šilkiniais dryželiais, 
franeuzišknmis nugaromis, 2 kelrifr- 
mla siutai, $36. Kiti, $25 ir $50

Želi Clothing Co.
1366 S. Halsted St.

Atdara vakarais ir nedėlioj. Musų 
siuvėjas kalba lietuviškai.
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ŽODŽIAI IR DARBAI
Ji. — Mr. Weber, kaip as

—Na. tai fortūna lau sekasi...
mane kaip tik fanatiškai I

priešingai: prisieis į šiltus šalti- šau akinius namie, 
nius važiuoti. n’eko nematau.

—Ką tu, Jokūbai? Koki' pas1 
tave kataklizma?

—HarmoAinis persimainymag ■
žarnų katarakto... Po apendici- šiandien atrodau, įdomi?
to aklųjų žarnų... •/ j J i s. — Jus atrodote taip, jog 

-A-a. Fanatiška.... Gal būt, negalima susilaikyti jus nepabu- 
aktualinis žemės drebėjimas ta- čiavus.
vo finansinio kapšelio bus. Į T i- — Matomai, no taip, jeigu 

—No taip jau grandioziškai, jus susilaikote.
Aš indiferentiniai susitvarkiau,' -----------------
pasiremdamas musų įstaigos in-; MANDAGUS PRIMINIMAS 
tensifikacija. į ----- 1

—Na, loiip ten pas bazirnpje —Ir kam tai reikėjo išmušti 
dalbas. Ar nesimato naujų be- mano namuose langą?
darbiu gekatombos? 1 — -Tur būt, kas nors norėjo į-

—Ne, namu katakombų nonų- žvelgti j vidų, o taip nesimato.
NETIKĖTA IŠVADA

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

g

L ITT L E .
i! SPINOGRAPHS

kaipo gargaliavimas. Tasai 
vaistas apmalšina gerklės iri- 
taoijas, palengvina skrepliavi- 
mą ii suteikia ligoniui pagei-

Kainos 86c ir bO centai.

Gaunamas pas jūsų aptiekorlų.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEO AR RAPIDS, IQWA

—

matoma... Bet už sistematinj 
montirovka tarnyste ir bunduri- 
n| elgesį tris analitiniu budu ren
giamasi atstatyti t - - - -

--O mano supratimu, reikėtų žmogau, kad jūsų gyvastį išgel- 
užveizdai paskelbti inteivenci- bėjo jūsų pati. Daike ligos ji

’ -•-) gęriausi

Daktaras. — Aš turiu jums 
; tikrą tiesą pasakyti, jaunas

ją. Negalima tokius > pavojingus prižiūrėjo jus, kaip 
ekstremlentus daryti, kaip tas slaugė.
Ezopas. i Pacientas. — Ačiū,

—Taip, ;
| Pacientas. — Ačiū, daktare, 

antipodinė asmenybė, už atvirumą. Tokiame atvėjyj 
Kadi nors apie tai užvesime dis- aš jums išrašytą čeki perduosiu1   Y • _ • kusi jas. sayo pačiai.

SVARBUS ĮSPĖJIMAS

P a c i e n t h s prieš opera- 
— Daktare, turėkite tai 

operacija pasi- 
/ raitam baigs mano mirtimi, tai aš jums

I neužmokėsiu nė cento.i

N a u j o k a s. — Seržante,! 
gal duosite man ramesnį arklį, ’ciją.

S e r ž a n t ai s. — Ar jums omenėjo: jeigu 
dar niekuomet neteko 
joti.

N a u j o k a s. — Niekuomet.
S e r / a u t a s.— Puiku. Mes 

turimo arklį, ant kurio dar nie
kas rėjoje, tad ir pradėsite kar
tu. >

SVARBI PRIEŽASTIS

—Yra daug merginų, 
nenori ženytis.

—Kodėl? Kokiu būdu 
žinai ?

—O tai tuo bud u. —aš 
joms

—J i. — Ką jus c;. iote, Bob, 
kodėl šv.tsp užgesinote?

—J i s. — Aš jaučiuosi geriau 
tamsoj.

BRANGUS VARDAS

- -Taip, — tarė paniurusios iš
vaizdos ponas, -— mfino vardas 
yra Abraham Isaac Kogen, bet 
aš nemėgstu tą vardą. Jis. man

Dykai! Dovana! Dykai!
Katrie padarys kontraktį dėl su

vedimo elektros šviesos į namus 
prieš Kalėdas, tai gaus dykai elekt
ros šviesas (electrič autfit) dėl eg- 
lukės. Darbą atlieku greitai, gerai 
ir už prieinamą preke.

A. t. GOSCIEWiC7.
Licensed C.nntractor)

5109 W. 301 h St., Cicero, III. * 
Phone Cicero 3542

Tas kuris neturėjo jū
sų ligos yra pasiren
gęs duoti jums; pata
rimus.
Yra labai daug klai

dingi} nurodymų ir 
klaidingų patarimų su
teikiama žmonėms ku
rio serga, todėl neste
bėtina, kad tiek daug nepasveiksta.

Jei jųa sergate pasi
tarkite su Chiropraetic 
ir sužinokite apie jo 
gydymo budus. Jis yra 

•žmogus kuris supranta 
apie sveikatą.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47 SU Chicago, III.
Tel. Boulevard 7006 

Valandos nuo 2 po pietą iki 8 va-J 
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą Šį mėnesi gydysiu ritus pa

cientus, kurie tik ateis, numaiinto 
kaina už kiekvieną skirtinga ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir u>- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina, -r- Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiursimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumet paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra specialumas mano viso gyvenimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

Galite Būti Išgydytas
Ar sergate? Mes jums pagelbė- 
sime. Patarimas dykai ar jus čia 
gydysites, ar ne, Kękia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai —; 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugštuinų 
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 hemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo nipturos? Ar turi
te ant veido spuogus, ifibalimą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemige, pavargęs iš ry
to, galvosiikj, apsivėlusį liežuvį? 
Prašalinkit nervingumą, — apsi- 
saugnkit neurastenijos, ji silpnina 
visus neri'iis. Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima- 
tykite su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers

, Ofisas
1112-1114 Milwaukee

Tel. Haymarket 4376
Viršui Hatterman ir Glantz Banko

Valandos 9-12 ryto, 2-5 po 
pietų, 6-9 vakare

Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, krau

jo, odos ir šlapumo ligų.
k. , ■ -1

Wennersten’s
Boheinian BlendDR. VAITUSH, O. D

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akiu įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzapiinavi- 
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai* 
kus. Akiniai nuo $4.00 ir aukščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St
Phone Boulevard 7589

APYNIAI IR SALYKLAS SYKIU
VVennersten’s yra išdirbėjai pagal 
musą patentuotą procesą. Yra labai 
lengva prirengti, todėl, kad mes dau
giausiai darbo padarome musų isdir- 
bystėje.

HenningWennerstenInc.
2960 LAWRENCE AVĖ., CHICAGO r

kurios

tu tai

siulau
apsivesti su manim, bet

KUNIGAS IR VAIKAS

Pa$ toli nuo miestuko gyve
nantį ūkininką kunigas atvažia
vo kalėdoti. Prisivadinęs mažą 
Jonuką, jis paklausė:

—Ar moki kalbėti poterius?
a—Nemoku, — atsakė Jonu

kas.
Išėmęs iš kišenės saują riešu

tų, jis padavė vaikui, sakydą- 
mfcis:

—Kai kitą kartą atvažiuosi-
—Kaip tai?
--Kartą aš turėjau stoti į teis

mą, kaipo liudininkas. Teisėjas me, tai išmok poterius. Atmink, 
klausia: justi vardas? — atsa- —Kur kunigėlis gavai riešu- 
kau: Abraham Isaac Kugen. Tei- tų, mes savo miške visus nurin- 
sėjas klausia: jus žydas Aš ne- kome.
sus laikiau ir pasakiau: Nejaugi —Mes dar važiuodami radomte 
visi Amerikos teisėjai užduoda pakelyj ir sustoję surinkome 
tokius kvailius klausimus, su- juos, — atsakė kunigas.
pranUma, žydas? ; —O ar bimbalai jūsų arklių

ir ką jus sau manote, jis visgi nepiovė, kai riešutus rinkote?
paskyrė man 20 dol. bausmę. —paklausė Jonukas.

SUMANUS TARNAS LAIMINGAS ATSITIKIMAS

Av

SVARBUS PRANEŠIMAS
Adam Widzes

AUTOMOBILE REPAIRING

Dabar yra labai geras laikas 
prirengti jūsų automobilių dėl 
ateinančios vasaros, šiuo laiku 
mekanikai turi daug liuoso 
laiko.

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

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

Traukiamas vežimas visados 
gatavas. Reikale kreipkitės pas 
mus.

T .i r n a s. — Mr. Siug, klien
tas nori jus mjatyti.

Advokatas. —Naujas ar 
iš senųjų?

Tarnas. — žinoma, naujas, 
jeigu nori jus matyti.

—Kaip jus susipažinote su sa
vo antruoju vyru?

—Jis atvažiavo mano pirmo
jo vyro automobiliu, ir tuo budu 
mudu susipažinova.

AIRIS RESTORANE

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantą b« gkauamc 
Bridgg goriausio aukso. Su mUM 
pleltom galima valgyti kiečiaugią mal 
«tą. Garantuojamo visą garo darbą, i 
♦omai musą kainus. Sergėkite 
dantis, kad nekenktą jusą sveikatai

1R45 Weat 47th hiroet.
Netoli A «>%

Chiropractic The Master 
Raktas Kuris Atidaro 

Duris į Sveikatų
SUIRIMAI bile vienos 
sekančių dalių i'ali pa. 
eiti nuo NERVOS pri
spaudimo nugarkaulio 
kauliukais:
---- SMEGENŲ

Adam Widzes
4501 So. Califomia Avė 

Tel. Ijafayette 9114 
dieną ar naktį

Daktaras d«l vyrą
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar na 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison St, 
I Chicago, III.

Suteikiame Europitkaa Gyduoles
SUŽINOK TIESA. W<Mu-mano ban

dymai juaų kraujo, ar tnlkroakopinia agiasai- 
navima* jnaų slaptybių suranda, ar jna eaata 
Kuoaaa nuo ligos, ar na. Pamltikrlnkit 1 Gyvaa- 
tb» yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujaa 
gyduoliij autalayniaa, perkeičia praktika medb.' 
clnoje Hgoa ligiiol ekaltomoa ne] veik lamom h, 
lengvai pasiduoda litam mokalilkam gydymo 
metodui. Ai naudoju mano praktikoj vlaua 
villatuiua aerumua. čiepua., antitokainua. liak- 
terlnaa ir naujausia*, ypatingas gyduoles Ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui uis i.' 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų ui- 
ganėdintų pacijantu, kurie plaukte plaukia | 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apihinėjimo ir slapto egtamlnaJ 
rimo.

1 X-—RAY EGZAMINACIJA $L
Nelauk lig paskutinių dieną, kad 

dėl perdaug avieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavin'g^ 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmė* 
yra tokios, kokią norite.

Valandos: 9 ryto lig 5:80 po K 
Seredomis ir subatomrfs: 9 ryto lig 

8 vakare, Nedillomis: 9 b‘g 1.

DR. H. G. MARTIN 
837 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Markst) 
CMeam, HL . J . ' ,' h

Buk mandagus, neduok progos iš
sivystyti ligai. Tankiai šaltis pa
gauna, skauda galvą, užkietėjimas 
vidurių, silpnos akys, nervuotas, 
jaučiasi sustingęs, reumatiški skau
dėjimai ir t. t, Nuo tokių apsireiš
kimų re:kia būt atsargus ir atei
tyj padais daug blogo.
šiandie jum yra reikalinga pasi
matyt su chiropraktoriu ir buk 
sveikas.

Dr G YuciuSj D G., Ph. C. 
2159 — 21st St. ir Leavitt, Chicago 
Vai. nuo 10 iki .1; 5 iki 8 vai. vak.

Telefonas Roosevelt 8135 
Rezidencija Brunsvvick 4887

Phone Boulevard 7589

Or. William Blanchard
(Pirm-iau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berli.no 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
inkstų, reumatizmo, nervų mote
riškų, 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 

8 valandai vakare.
iki

J

Vienas airis užeina į restoraną 
pietų valgyti. Pasišaukęs patar
nautoją klausia:

—Kiek kaštuoja steikas su 
grybais ? i

—85 centai, — atsakė patar
nautojas.

—O kiek kiaušiniai su Į 
niais ? (

—50 centų.
—Kiek zupės bliudukas?
—Zupė veltui.
Airis pašoko nuo sėdynės 

sušuko:
—DUok man 4 bhudukus

DŪROTHY STYLE SHOP
3401 So. Halsted St.

PRANEŠIMAS
laši-

Visiems musų kostumeriams ir 
darugams. 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.

; Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite *avęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėlą, 
Į Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 

.— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaind 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”. augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

Jusliu Kulis
8259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

X-RAY EGZAMINACIJA $1.00
Vyrai ir 
moterys ne 
žiūrint kaip 
ilgai jus 
kpnčiate ir 
ką kiti dąk 
tarai paša 
kė j u m's, 
ateikite i r 
tegul X - 
Ray pasa
ko tiesą.

Moksliškas egzaminavimas su moder
nišku X-Ray prašalina klaidas — su
teikia geras informacijas, nes yra ma
tomi sergantys organai. Egzamina
vimas nekenksmingas, neskaudus ir 
nereikia nusiimti rūbų.

Ar turite skaudamą skilvį, krutinę, 
nugarą, galvos skaudėjimą, galvosūkį, 
užkietėjimą vidurių, prastą apetitą, 
reumatizmą, asthtraa, odos ligas, rup- 
turą, inkstų arba skilvio ligas, ner
vingumą, chroniškas arba privatiškas 
ligas? Jei norite gerų pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi vėliausi Čiopa- 
ir serum yra suteikiama, įskaitau. 
“606 arba 914” nuo kraujo užnuodiji- 
mo.

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venous įčirškimas (į kraują), sutei
kia gerą pagelbą tūkstančiams ser- 
gančiij. Puikus gydymas bile nuo ko
kios ligos kur tik dasiekia kraują. Ne
žiūrint kiek jus išleidote ir nieko ne
gelbėjo, ateikite ir gaukite tiesą išgy
dyme. Atsineškite šį skelbimą su sa
vim ir gausite dykai kraujo spaudimą 
išbandymą su X-Ray egzaminacija.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. .Pa- 
nedely, seredoj ir subatoj nuo 9 ryto 
iki 8 v. nedalioj nuo 9 ryto iki 12 dien.

CHICAGO MEDICAL CLIN.IC 
Dr. E. V. Healon, Direktorius 

505 S. State St. kampas Congress, 
2 anirštaa. Chicago. III.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi 
sas kasdien, dėl gydyme 
chroniškų, nervų, kraujo 
'ankstų, pūsles ir šlapumo ii

privntilką gydymui ir h m b ari e 
čia atėję gauna

geriausį Ameriko

SPINFOF 
MAN

^AUSŲ 
NOSIES 
GERKLftS 
RANKŲ 
ŠIRDIES 
PLAUČIŲ 
KEPENŲ 
PILVO 
SALDGILRS 
BLUŽNIES

V INKSTŲ 
^PLONŲJŲ 

DIDŽIŲJŲ 
LYTINIŲ 
SĄNARIŲ

Dr. Paul Baumann
Chįropraptor Palmei* mokyklą bai
gęs X-Ray specialė egzaminacija.

3462 So. Halsted St.

ŽARNŲ 
ŽARHŲ 

ORGANŲ 
KOJŲ simptomai, dėl

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galva?

Tai yra paprasti 
kurių matymas reikalauja pagel
ios. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

Lytiškos Ligos Gali 
Būti Išgydytos

Ar sergate lytiška liga, kuri pada
ro jumis netinkamu prie darbo ir 
pasilinksminimo. Ar esate vienas 
didelės armijos, kurie kenčiate ty
lėdami nuo lytiškų Hgų?

nėr pMtyruahia 
daktaruA, kurte 

mas falttaa Ūgy- 
dirba labom to ri
jose. egmminuo- 
dymo riaukiu lljrų 
jant kraujų ir te- 
tirlant per mik
roskopų, prakali- 
n ant vUua klini
kos simptomu* 
Nei 
gus 
nuo utsikrėtimu. 
bet prie dabarti
nio _.
dymo nei vienas 
neturi sirgti. Jei 
nesate Ugydyti, 
tai vien tik yra 
todėl, kad apleido 
te gydymų, arba 
buvote gydoma* 
nepatyrusj’1 gy
dytojų, arba gy
dymas buvo laba 
trumpas. Neda- 
leiskite, kad liga 
ilgai butų jūsų 
krauju j e — išva

lykite H; ateikite paa mane, padarysiu 
viską kaa yra galima, kad tik jums sn- 
grąžinti sveikatų. Gal tiktai esate per 
puse ilgydytas ir gyvenate nuolatinėje 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. Ne 
atidėllokit. Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury naikindama kūno narvelius, 
smegenų, nervų, iirdles, plauėių, kepenų, 
inkstų, ir kitus kūno organus. Bukite et- 
aeraru" ir dabokite vemtos patvarkymus. Atminkite, kad sveikata yra jueų bran
giausias turtas, jūsų kapitalas — nedaro 
skirtumo kiek jus augaiiite laiko arba 
pinigų uilaikymui sveikatos, nes tas 
jums labiau apsimokės, negu kas nors ki
tas. Beveik visi atsitikimai kataro, Reu
matizmo, Neuritis, Bronchitie, Astma, 
MaiakraujUtės, Skaudulių, Egzemos. Pso* 
rdiris, Slinkimo plaukų, Pasididinusių 
gružolų, Skrupulų ir t.t. yra pasekmė 
neižvalyto ir uisikrėtuslo kraujo, kur] 
galima greitai išvalyti su pagedba gy
dymo.

Apsisaugoklt daktarų ir studentų, ku
rie slepiasi garsiai skambančiomis klini
komis, institutų arba laboratorijų: juru 
sveikata yra brangesnė, kad jų atiduoti 
nepatyrus lema daktarams. Pas mane gau
site getą ir teisingų gydymų; prisidėk!, 
te prie eilių užganėdintų ir Unksmių 
pacijentų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisų. Savo praktikoje vartoju gertuo
sius Serum, Čirpini, BakterlnL Antį- 
toksini, taipgi specialius intravenons gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi origlnalca EuropHkaa gyduoles “604** 
ir “914”.

Al noriu pasikalbėti su kiekvienu ken
čiančiu vyru, kurie serga nuo ufcsisenA- 
jusių ligų, NerVų, Kraujo, Oodoe, Pūslės, 
Ifiėjimo žarnos, taipgi slaptų ligų. Mano 
85 metų pasekmingo gydymo, ač atgavau 
sveikatų dėl daugelio nusiminusių ir nu
stojusių vilties vyrų.

Nežudyk daugiau laiko nei pinigų Da
linamiems daktarams, ateikite ir dasUrt- 
nokite tiesos apie savo nesvefkstų. Egza
minuoju su pagelba X-Ray Ir mikros
kopo—o kada yra reikalas dėl gahrtlno 
Utyrimo ligos ir užtikrinimo gero gydy- 
mo--~talpgi egzaminuoju krauju, Uapumų,

Patarimas dykai ir užlaikoma alagty- 
toje.

Mes kalbems IleturilkaL

Valandos nuo s ryto iki 1:10 po pie
tų, kasdien. Utaminke. Seredaj Ir Keis
toj vakarais iki 8 valandai.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po ptei.

vienas žino- 
nčra Jiuosaa

žinojimo gy.
Dr. ,W. R. 
Reriater, 

109 N. Deotbora 
Street.

Kiekvieno sergančio 
žmogaue draugas. 

Mano geriausias pa
tyrimas. "Nei vieno 
dolerio nereikia mo. 
kėti, kol nebus pa
sekmių.**

Gyduolės iiskiria- 
moa.

John J. SmetanaSERGANTI ŽMONĖS
Nieks geriau nežino už jus kaip 

yra brangi sveikata. Tie kurie ken
čia ilgesnį laiką iš priežasties kokios 
nors ligos, kurios kiti gydytojai ne
galėjo pažinti, iš priežasties negeros 
egzaininacijos ir todėl negalėjo jos 
išgydyti — tegul atsilanko j musų 

tikrai išegzaminuosi- 
tikrą /priežastį jūsų 

ligos, o galime tai 
padaryti, nes turi
me tam tikrus apa
ratus, taipgi var
tojame geriausį A- 
merikonišką ir Eu
ropinį metodą.

Musų X - Ray 
aparatas yra vie
nas iš geriausių 
mieste, su Jo pa- 
gelba galime gerai 
jumis išegzami
nuoti, be jokio 

jumis išegzaminuoti, be Jokio jums 
trubelio, nes nereikės jums nusivilkti 
rūbų. Musų prirengimas dėl miera- 
vimo kraujo spaudimo neprigaus ju
mis. Egzaminuojame kraują ir šla
pumą jums matant.

Kraujas yra gyvenimu ir užlaikymu 
įu’mis sveikatoje. Geriausios gyduo
lės pasauly yra tos, kurios yra įčirš* 
kiamos tiesiai į kraują, ir jos greitai 
išgydo ligonį.

Tuos naujus serumus turime visuo
met pa& save, 606 ir 914, jos veikia 
be skausmo.

Ateikite ir persitikrinsite patys.
Patarimas, egzaminacija ir miero 

spaudimo kraujo DYKAI. Maloniai 
pasimatome su kiekvienu pacientu. 
Todėl ateikite tuojau, nes atidėlioji
mas tankiai yra pavojingas.

Visokis gydymas yra pasekmingas 
chroniškų ligų, krutinėą skaudėjimo, 
skilvio nesvekumų, žarnų, šonų, plau
čių ligų, apsvaigimo, pūslės, odos li
gų visokių išbėrimų, tai yra musų 
specialumas per paskutinius 28 me
tus.

Tūkstančius kenčiančių išgydeme. 
Musų kainos yra labai žemos. Ateiki
te ir persitikrinsite.

The Peoples Health Institute 
DR. GILL, Specialistas

40 N. Wells SU kamp. Washington St.
Ofiso valandos: Panedėly, ketverge 

ir pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Utaminke, ketverge ir subatoj nuo 9 
ryto iki 8 vakare. Nedalioj ir šventė
mis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų.

ofisą, mes juos 
me ir surasime

iiteslt 
nereiks

lišką bi x gydy
mo. Did (h skai
čius žinoti* ,i<y 
domų kasdisu per 
Dr. Ross, sutel
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa 

slaptis yra užtikrinta.
Dr. B. M. Ross,

85 So. Dearborn Street, 
kampas Dearborn ir Monroe
Crilly Building, Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metą toje pačioje vietoje 
Priėmimo 
Priėmimo 
Valandos:

St.

kambarys 506 dėl vyrą, 
kambarys 598 dėl motorą
Kasdien nuo 10 ryto iki č 
vai. vakare. Nedėlioj bim 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, seredc.Af b 
nubatoje nuo 10 rak ryt* 
iki 8 vai. vakare.

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos
< Pastebėkite mano iškabą

i

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

Merginos — Jūsų 
į Rūpesčiai Užsibaigei 
• i Buvo laikai, kuomet nieku nežinojo 
I kas yra pleiskanos ir kaip nuo jų 
j , atsikratyti, šiandien yra ridikai pa- 
. prastu dalyku užlaikyti savo plau- 
| kus ir galvos odą Svariojo ir arei- 
| koje pėdltyje.

I . RttffJes!
į ištepant galvą ka« vakaras einant gult i 
Į j>er savai to ar.dėtim# dienų, sumai- 
| klos plriškanas ir paragina jmų 
i plauky augimą. B© to BunddUto 
' Rufflea tik nstkarOMs suMg rrikėlo 
j ir daugiau nctuitritu jokiu pcmaMV- 
j mų BU pleiskanom! tt 
! Banką 65c. aptitkoae, arba už TBc. 
I pririunčiame ctačtai U dirbtuvė 

I F. AD. RICHTER & OO 
I 104-H4 Sg. 4tkSL,

ir

zu-

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

Dr. W. R Register
109 N. Dearborn SU Cbkafą, UL 

. (Imkite elov«tor| iki U aagito)

i

Berli.no

