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Krasiną Savo propagandą veda pagalba 

pačių lenkams parsiduodan
čių gudų.
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Sukilimas Albanijoj

Del naujai kilusių krašte nėra- 
n> omu 
premjeras Zogu.
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Gompers’as dar gyvas

Sąjungą nesimaišys į Egip 
to dalykus

Sovietai mobilizuoją armiją Es 
tų, Latvių ir Lenkų sienon

Taikėsi nužudyti sovietu 
ambasadorių

Moteriškė norėjusi atkeršyti 
už savo brolį, kurį bolševi
kai nužudę.

Sovietai mobilizuoja armi 
ja Esty pasieniu

Estat skubotai koncentruoją sa* 
vo kariuomenę Pytų pasieny

BERLINAS, gruodžio 1£. — 
Vienas Kauno laikraštis prane
ša, kad Rusijos ir Estijos, Latvi-

PARYŽIUS, gruodžio 12. —
Vakar policija areštavo \ ties ,---------- ------ ------,----------
Rusijos sovietų ambasada' vie-ljos bei Lenkijos pasieniu esanti 
ną moteriškę, pas kurią rado'paskelbta karo padėtis.
revolverį. • I Sovietai, sako, koncentruoją

Kvočiama moteriškė prisipa- savo raudonąją armiją visu pa
žino, kad ji tykojus nužudyti sieniu, o Estai skubotai traukia 
sovietų ambasadorių I^onįdą savo kariuomenę Rusijos sienon. 
Krasiną, kad tuo budu atkerši
jus mirtį savo brolio, kuris bu
vęs bolševiku nužudytas.

Sovietų ambasadorius Paryžiuj 
pristatė savo kredencialus
PARYŽIUS, gruodžio 1‘2. —

Pirmai Rusų Sovietų /Respul> 
likos ambasadorius Fra nei jo j. 
1/ onidiLs Krasin’as, šiandie jtoi-^ 
ko savo kredencialus T\anri- 
ios Prrzitlentui Domnerjrue.

Atsitinką jau ir susirėmimų.
Areštai komunistų Kaune

Žinios iš Kauno praneša, kad 
ten einą masiniai komunistų a- 
reštai.

Lenkų švietimo ministeris 
atsistatydino.

T. Sąjunga atšisakė mai 
šytis į Egipto dalykus

Atmetė taipjau Vokiečių skun
dus dėl Francuzų šeiminin
kavimo Saaro srity.

i Miklaševskiu išėjimu kabi
nete nebeliko nė ( vieno na- 
cionalisto.

12.

Boles- 
atsistatvdi-

ministeris Dr.
Miklaševski

Su Miklaševsikio rezignavi- 
iš kabineto išėjo paskuti-

BEI .iGR A DAS, J ugosilavija,' 
gruodžio 12. — Pasak prane-i 
Šimų iš pasienio neramumai 
Albanijoj vis smarkiau įsisiū
buoja. Visa Liumos isiritis su
kilus ir prie sukilusiųjų prisi
dedą vis nauji būriai.

'Tiranos valdžios įsakymu 
Mali i’ srity suimta daug buVti- 
j'io premjero Ahmedo Zogu ša
lininkų, kadangi manoma, jo- 
gei sukilimui pats Zogu vado
vaująs. Tie areštai musulmo
nų gyventojuose sukėlę didžiau
sio pasipiktinimo.

'Telegr'nmos praneša, 
Skutaryj
išdraskę birvusio 
Muša Juko^nanum.

Serbų spauila piįreišikia nuo- gydytojų priežiūros, jis gal dar 
inonės, kad .neramumai Allm- sugebėtų pasitaisyti.
nijoj tapę iššaukti premjero
Fan Noli valdžios spaudimu AMERIKIETĖS NORI ASTO- 
besiartinant naujiems, ovim-1 RIENĖS PAVEIKSLO.
džio 20 į\M<siantiem'S, 
mams.

Laikraščio EI Intemacional va- 
kat paskelbta žinia apie Ame
rikos Darbo Federacijos prezi
dento mirtį pasirodė neteisin
ga. Gomperso padėtis vis dėl 
to kritinga

I

Jungtiniu Valstijų atsaky-

oias i Britu nota Lietuvos žinios.

KAUNAS [liž]. —Lenkai pa
staruoju metu varo smarkią ak
ciją gudų (baltgudžių) tarpe 
tiek pačioj Izenkijoj ir Viii niaus 
krašte, tiek ir užsieny. Vilniaus 
krašte jie turi suorganizavę gru
pę gudų polonofilų, kurie, lenkų 
papirkti ir budajnj tolimi gudų 
tautiniams idealams, įvairiais 
budais pataikauja lenkams jų 
siauroj šovinistinė] politikoj pa
ti raiščiuose, savo globėjų lėšomis 
leidžia gudų kalba laikrašti, 
kurs visai neatatinka plačiosios 
gudų visuomenės tautiniams nu
sistatymams ir kitaip varo savo 
išdavikišką darbą.

Tačiaus ta grupė yra perdaug 
maža ir neįtakinga, kad galėtų 
ką nors nulemti gudų tautiniam 
judėjime lenkų naudai.

Tad lenkai, atsižvelgiant į tai, 
paskutinėmis savaitėmis išsiun
tinėjo i užsienį savo agentus iš 
tų pat lenkaujančių gudų tarpo, 
kad patrauktų savo pusėn užsie
ny gyvenančius gudrus, ypač Če
koslovakijoj ir Vokietijoj.
Vienas tokių lenkų apaštalų, ka- { 
pitonas Razumavičius, nesenai ____
Lenkijos generalinio štabo buvo Trijuose švabų Alpų miesteliuo-' veiksliu 
komandiruotas į Berliną pas bu-, daug n^Jrtų nukentėjo 
vusį Gudų ^Tautinės Vyriausy- j 
bės atstovą kviesti jį, kad jis su-' 
si tartų su buvusios tos Vyriau
sybės nayiais dėl jų pervažiavi
mo i Varšavą ir dėt. sušaukimo 
užsieny gyvenančių gudij suva- 
žiavurto su polonofilinėmis ten
dencijomis. <

V’ai'šavoj generalinis štabas 
buvo net pasiruošęs sakytos “vy- 
•iausybes” narius iškilmingai 

sutikti.
Tačiau nors kai kurie tos Vy

riausybės nariai ir buvo labai pa- 
ankųs tokiam lenkų 

mui, bet vis tik persikėlimas ne
žinia delko neįvyko.

kad
valdžios partizanai

burmistro

COTULLA, Texas, gruodžio 
12. — Traukinys gabenąs Ame
rikos Darbo Federacijos prezi
dentą Samuelį Gompersą iš Mek
sikos į San Antonio .atvyko šian
die į Cotiillą (apie aštuoniasde
šimt septynias mylias nuo San 
Antonio) pirmą valandą po pie
tų, sustodamas dvidešimčiai mi
nučių pietums. *

Gom’perso padėtis atrodo tru 
puti geresnė nei vakar buvo, te 
čiaus vis tik tebėra kritinga. Ly
dintieji jj gydytojai sako, kad 
jei butų galima jį urnai padėti Ii 
goninėj, kur jis gautų tinkamos

VVASHINGTON, gruodžio 12. 
— Valstybės Sekretor. Hughes 
pasiuntė Britų valdžiai atsaky
mu j jos notą, kurioj Anglija 
kvestionuoja Jungtinių Valstijų 
teisę kolektuoti savo karo ieški- 
nius iš sumų, kurias Vokietija, 
einant Dawes’o planu, sumoka 
Britams.

Savo atsakyme Hughes laikosi 
tos pozicijos, kad einant Dawes’o 
planu, \Vashingtono valdžia tu
rinti visų teisių, suteiktų alian- 
tų ir jų talkininkų valstybėms, 
atsiimti savo dali. »

IIETUVOS PILIEČIAI
LATVIJOJE

gruo-
rinki-:

i Kurią Anglijos butas nepanorėjo
I savo, rūmuose laikyti.

irias Piety 
ikietijoį

FRANKFURTAS, Vokietija, 
- Pranešimai iŠ 

Reutlingen ir kitų 'pietines Vo- 
vietijos vietų skelbia, kad švabi- 
jos Alpuose įvykęs stiprus že
mės drebėjimas ir padaręs ne
maža žalos. Miesteliuose Pliez- 
hausene, Ktsingene ir Mittcl- 
štaclte daug namų apgriuata.

žemės drebėjimas ėjęs rytų 
linkui ir pasibaigęs # Konstanco 
ežero srity.

gruodžio 12.

LONDONAS, gruodžio 12. — 
Anglijos parlamento narė, Lady 
Astor, buvo papuošus atstovų 
butą savo dideliu brangiu pa- 

. Atstęvų buto nariams 
(nelabai patiko toks ponios ĄstO; 
rienės tuštumas, ir tapo įsakyta 
paveikslą iš rūmų pašalinti.
. Kadangi Astorienė yra gimi
mu amerikietė, tai dabar Ame
rikos Nacionalė Moterų Balsuo
tojų Sąjunga, kreipėsi kalblegra- 
ma j Ajstorienę, prašydama, kad 
ji savo paveikslą atsiųstų SąjuiJ- 
gai i Washingtoną.

280 MYLIŲ PER VALANDĄ 
AEROPLANU

Kinuose gresia kilti uau 
jos kautynės

PEKINAS, Kiinai, gruodžio 
12. — (iirdėt, kad Mandžuri- 
jos karo vadas generolas čang 
J'so-Linas padavęs «čekiangjo 
milit arinio gupernatoriaus Lu 
Jong-dlsiiango ^dispozicijai 40',- 
000 kariuomenės eiti prieš 
Kiangsu mililarinį gubernato
rių či Hsieh-Juaną. Viena bri
gada jau esanti išvykus Nan- 
kino linkui.

KAUNAS [L-va}.~— Anot L.
B. Latvijos vidaus ministe

rijos žiniomis Latvijoje gyve
na 9,500 Lietuvos piliečių, iš 
kurių apie 30% lietuvių ir 
70% - žydų. Einant tomis ži
niomis, vien lietuvių Latvijoje 
tobulų apie 3000, o likusieji 
žyilai. Kadangi prieš karą vien 
Rygoj lietuvių buvo jipie 50,- 
000. lai reikia man vii, kad li
kusieji Latvijos’ lietuviai arba 
bus priėmę Lai vi Joni pilietybę 
arba išsikėlę Lietuvon.
/ Tiems, kurie nori laikyti sa 

W Lietuvos 
uis, einant 
žinias iš 30 
L. I. B. nuo 
bė

1

piliečiais, mokes- 
sulartimi, suma- 

ligi 10 Jalų; anot 
lo I ji įvijos valsty-

nuslojusi daugiau kaip 
milijono lalų pajamų. "Tačiau, 
tam Latvijos biuro pranešimui 
negalima tikėli, nes tuomet 
reikštų, kad Ijitvijoj gyventų 
ne mažiau per 50.000 Lietu
vos piliečių.

KUNIGAI MĖTO ŠEIMYNAS Iš 
BUTŲ

KAUNAS [Lž]. — Lapkričio

AMERIKOS FILMOS UŽKA
RIAVUSIOS BRITŲ RINKAS

LONDONAS, gruodžio 12. — 
Britų parlamentas vakar pasky- 
rlė tam tikĄą komisiją, kutrios 
uždavinys bus išnagrinėti Ame
rikos krutamu jų paveikslų kom- 
peticiją Anglijoj. Komisija 
stengsis surasti priežastį, kodėl 
Ajmerikos knitamųjų paveikslų 
gamintojai tokiu pasisekimu 
kariauja Britanijos rinkas,

namo, kuris priguli kunigams, 
išmesta iš butų penkios šeimy
nos, kurios, neturėdamos kur 
dėtis, nakvoju su vaikučiais po 
mėlynu ^dangum.
. Jkk išmesti todėl, ka i namą 
Ažėmė “katalikų” studentu są
jungą.

už-
BULVIŲ ŠIŲMETIS? DERLIUS 

LIETUVOJ

KAUNAS [Lž]. Paskuti
nėmis žiniomis, btrlvekasis vi
soj ■ Lietuvoj jau pabaigtas. 
Bulvių derlius įvairiose vietose 
nevienodas, būtent smėlingoj 
dirvoj geras, molio daug 
blogesnis.

Bulvių šakniagumbiai šie
met, apskritai, daug mažesni, 
negu pereitais metais. Tačiau, 
nežiūrint visa to, derlius vis 
dėlto kiekio atžvilgiu nebus 
mažomis už pernykštį.

KINŲ BANDITAI SUĖMĖ 
APIPLĖŠĖ PENKIAS AME

RIKOS VIENUOLES

IR
su man y-;

I COLUMBUS, Ohiol gruodžio 
j 12. — Pasmerktas mirties baus
mei už užmušimą savo 13 metų 

[giminaitės, Aleksandras Kuszik, 
[20 metų, tapo šiandie elektros 
! kėdėj nužudytas.

ŠANCHAJUS, Kinai, gr. 12. 
— Pranešimu iš Hankau šaika

VARŠUVA, gruodžio 
Gavęs seimo papeikimą, Lenkų 
švietimo 
lavas 
no. 
mu
nks 4enkų nacionalistams atsto
vaująs asmuo.

Lenkai funduoja savo skolas 
Did. Britanijai

LONDONAS, gruodžio 12. — 
Gautos; iš Varšuvos telegramos 
praneša, kad Lenkija konsoli
davus savo karo skolas Didžia
jai Britanijai tolygiomis‘sąly
gomis, kokiu išsiderėjo Brita
nija ir Lenkija savo 
funduoti Jungtinėms 
joms.

Italija, gruodžio 12.
Sąjungos Taryba va- 

itsisakč svarsty- 
, idant ji 

darytų intervencijos dėl Britų 
akcijos Egipto žemoj.

Sąjungos sek rotorius bočiau 
pranešė Egipto atstovui, sena
toriui Fanusui, kad Egipto by
la galėsianti but paimta svars
tyti Sąjungos Tarybos susirin
kime ateinančio kovo mėnesį, 
jeigu kuris nors narys tą klau
simą pakeisiąs.

Savo memorandume, kurį jis 
Reikė visiems Tarybos nariams, 
senatorius Fanus užgina Lon
dono tvirtinimus, kad buk 
Egipto reikalavimai esą vien 
“grynai naminis Didžiosios Bri
tanijos reikalas”, ir pareiškia, 
kad prieš tokį klausimo staty
mą Egipto valdžia protestuo
janti.

Atmetė Vokiečių 
reikalavimą

Tautų Sąjungos Taryba 
mete taipjau Vokietijos reika
lavimą, kad butų padarytas 
tardymas francuzų administra
cijos Saaro klony.

Vokietija savo memorandu-(g - - •
mc kaltina franeuzus, kad jie 
skleidžiu savo propagandą mo-j 3 NEGRAI ŽUVO DINAMITO 
kyklose, dalindami mokiniams! EKSPLIOZIJOJ

ROMA,
Tautų 

kar galutinai 
ti Egipto prašymą,

NAUJI SIDABRINIAI 
DOLERIAI

at-

skoloms
Valsti-

įLenkaf 
kaili 1,500,000 svarų sterlingų, 
arba arti 22 milijonų dolerių 
Amerikos pinigais.

Britanijai.

VOKIETIJA NEDALYVAU
SIANTI FRANCUZŲ 

PARODOJ

BERLINAS. gruodžio 12. — 
Vokietijos ministerių kabinetas 
nutarė nedalyvauti Francuzų 
rengiamoj ateinančiais metais 
pramonės ir 
nors Fra nei jos __________ _
Berline buvo oficialiai kvietęs 
Vokietiją dalyvauti. Kabinetas 
randa, kad valstybės finansai nė- 
są dar tokioj padėty, kad butų 
galima daryti išlaidų parodomis.

Jungtinių Valstijų pinigynas 
ėmė vėl lieti sidabrini | s dolerius, 
kurie dabar buvo likę beveik re
tenybė. Dabar jau yra nulieta 
gražių, naujut naujų sidabrinių 
dolerių 40 milijonų. Vakar fe- 
deralis rezervos bankas Chica- 
goj gavo pirmą jų partiją, ir si
dabriniai doleriai ims vėl cirku
liuoti žmonėse.

MARSEILLE, Francija, gr. ) 
12, — Francuzų aviatorius Bon- 
net sumušė visus rekordus skri
dimo greitum/u. Vakar jisxper 
valandą laiko nuskrido 449 kilo- ’ 
metrus (maždaug 280 mylių).

Pirmesnis rekordas buvo 429,- kinų banditų sugavę ir apiplėšę 
025 kilometrų per valandą, pa- penkias katalikų vienuoles, ame- 
darytas Jungtinių Valstijų lai- rikletes. Banditų užpuolimas į- 
vyųo \aviatoriaus leitenanto A- vykęs netoli šenčaufu miestelio, 

, Hunano provincijoj.
vyno \aviatoi
J. williąmso.

UOOLIDGE’O ŽMONAI ŠUTEI 
KTA TEISIŲ DAKTARO 

LAIPSNIS

Chicago ir apielinkė.-- Šian
die nevienodas orai? 
laukti lietaus ar sniego; nedi- 

i dėlė atmaina temperatūroj; 
! s'trprokas pietvakaris vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
1 siekė 4()O F.

šiandie saulė teka 7:09, lei
džiasi 4:19 valanda.* *

galima

N. Y. TURĖS APŠEPTI BE 
VIŠTIENOS

Pinigai Pasiųsti iki 20-tos 
Bus Išmokėti Prieš Kalėdas

NEW YORKAS, grudžio 12.— 
Del pasireiškusios vištose neži
nomos ligos, sveikatos komisija 
paskelbė , embargo (drausmę) 
gabenti į New Y'orką vištas iš , 
astuonių vakarinių valstijų: iš 
Illinois, Indianos, lovvos, North 
Dakotos, South Dakotos, Missou- 
ri, Kansas ir Nebraskos.

Siųskit Kalėdines dovanas ' savo gimi
nėms Lietuvon telegrafu per Naujienas ir 
pratjžiuginkit juos geriausiu patarnavimu, 
stebėtinu greitumu ir pinigais nusiųstais 
dėl švenčių, 
ja tiktai

BOSTON, Mass., gruodžio 12.
— Bostono Universitetas šian
die suteikė Prezidento Calvin Vakar, gruodžio 12 d., užsienio pi- 

p t mgtj ne mažiaus kaip už $25,000 do- 
Crl’ace lenų bankų buvo skaitoma Amerikos

Anglijos, 1;* sv. sterlingą 
Belgijos, 100 frankų ........
Danijos, 100 kronų .... 
Francijos, 100 frankų ......
Italijos, 100 lirų ...........
Lenkijos, 100 zlotų ...........
Norvegijos, 100 k rodą . 
Olandijos, 1’00 markią . 
Suomijos, 100 markių ......
Švedijos, 100 kronų ........
Šveicarijos, 100 frankų ....

PINIGŲ KURSAS

žmonai, p.

ir technikos parodoj, |nuįt Marion’ai Talbot. 
cijos ambasadorius

Coolidge’o
Goodhue Coolidge, Teisių Dak- pinigais Šitaip: 
taro laipsny Kartu toksai jau 
laipsnis buvo suteiktas ir Chica- 
gos Univeristeto moterų dėka-

UŽDAR^ SUSIRINKIMĄ

.. $4.68 
... $4.95 
. $17.62 
.... $5.40 
.. $4.33 
.. $19.25 

$15.13 
$40.31

RŽ 
." $26.95 
. $17.39

RUSŲ MENONITAI STEIGIA 
KOLONIJĄ MANITOBOJ

iU'/.i<t savu pivpuįŲuiiuų inu-i 
kyklose, dalindami mokiniams! 
kas metai brangias Kalėdų do 
vanas ii’ ruošdami jiems ne
mokamas’ ickskursijas į Franci- 12. — Baltlove, negrų gyvena- 
ją. Vokiečiai sako, kad tuo irtame distrikte praeitą naktį į- 
budu .franeuzai stengias dary- vyko smarki dinamito okspliozi- 
ti įtakos plebiscitui Saaro klo- ja, kurios buvo vieni namai šu
ny, kurs turės įvykti 1935 me- draskyti ir trys negrai užmušti, 
tais, kuomet gyventojai turės tarp jų viena moteriškė. Ket-. 
Alsuoti, ar pasilikti prie Vo- virtaš negras buvo pavojingai 
kieti jos, ar tapti franeuzais. 'sužeistas.

LAKELAND, Fla., gruodžio

CHICAGO, gruodžio 12.
Lietuvių siuvėjų Unijos loka
lus 269 turėjot savo susirinki
mą. Bet maskviškiai, matyda
mi, kad negaus didžiumos bal
sų atmetimui vieno protokolo, 
darė šiame susirinddme didelį 
triukšmą 
mintnkas 
rinkimą.

Lokalo
rėliau įvyks visuotinu balsavi- 

nu f ‘ ____ ____ _
balsuoti parodęs savo knygutę, centai pafito ijalidų už kožną siuntini.

_ ) Norint pasiųsti telegramų -- dar 56—Reporteris. Jcenty dttugfau.

Lietuvos Pinigu Kursas 
\ ” 1 

Lietuvon per

WINNIPEG, Manitoba, gnio- 
dvio 12. — Trys tūkstančiai ru
sų menonitų steigia savo koloni
ją Manitobos provincijoj, Kana
doj. Tam reikalui jie pirko 10,- 
000 akrų žemės plotą tarp Win- 
nipego ir Portage La Prairie, par 
lei Kanados geležinkelį. Koloni
jos įsteigimas jiems pareina apie 
pusę milijono dolerių.

Naujienų telegramos kainuo-
I

50 CENTU
Pinigai

Siunčiant pinigus ]
Naujienas Lietuvos litą kursas skai
tant Amerikos doloriais yra skaito
mas šitaip:

50 ""
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700

! 800 
1 000

. i’i* i — 1000 litą ................................. i<iir kiekvienas narys turės. prie gjtos sumos reikia pridėti 25

ir galų gale jų pir- 
be laiko uždarė susi-

valdybos rinkimai

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.511
10.50
20.75

.31.00
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25
02.50

102.75

MIRĘS ELGĖTA PALIKO 
$120,000 TORTO

HONOLULU, gruodžio 12, - 
ydetos ligoninėj gegužes, mėnesį 
pasimirė elgėta, pirmiau buvęs 
pianų garsų nustatytojas, WaL 
ter Bradley. Ligi labdarybės į- 
staiga atidavė jį, sergant), ligo
ninėn, Bradley gyveno išmaldo
mis. Dabai* pasirodė, kad jis bu
vo turtingas badmirys, palikęs 
120,000 dolerių turto.

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

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vienų sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUP1KAIČIO APTIEKA, 233 E. 115 St 
RENOšIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, ŪL
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rias Dedasi •
LietuvojAuksinis Balius

LIETUVIŲ VYĖŲ IR MOTERŲ 
PAŠELP1NIO ĖLIUBO

Įvyks

Subatoj, GruodžiO’Dec. 13,1924
MILDOS SVETAINĖJ,

3142 So. Halsted St.
Pradžia 7:00 vai. vak. Įžanga 35 centų

Kviečiame visus lietuvius atsilankyti iv linksmai vakarą praleisti 
prie puikios orkestros. Kviečia KOMITETAS’.

$10

THOR
skalbimui;

masina
Ideale dovana moterei arba motinai. Už 
pristatysime į jūsų namus.

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

Tel. Boulevard 6704

14 karato žalio aukso, 
pinigais 
jimais.

arba išmokė-

Mes grąžinsime pinigus 
atgal, jei nebusite už
ganėdinti.

Nuo .$5.50 iki $26.75.

Didelis 
Pallern 
baltų.

pasirinkimas 
mėlynų 

Geriausi.
arba Puikus 

nuo
pasirinkimas 

$12.00 iki $50.00.

KAUNIŠKIŲ ŽYDŲ STREIKAI
Saunas. — Nuo 15 d. šio( 

lapkričio mėnesio valdžia įve
dė krouį|nvni nkams mime l uo
tus talonus, kuriuose jie ‘par
duodami pirkėjams privalo į- 
rašyti nors ir menkiausių pre
kę ir rašyti lietuvių kalba. Gi i 
kaip žinia, Lietuvos tlidesniųjij' į 
miestų dauguma žydų netiktai b 
kad nemoka lietuviškai rašyti, į 
bet ir kalbėti. Todėl ir įvedi- . 
mas tokių talonų jiems pasiro
dė apsunkinimų, o antra ku-| 
dangi talonų šaknelės Įtekti 
pas krautuvu inkus, tad iš jų i 
bus aišku kiek krautuvninkas 
turi įplaukų. Ir dėlto lokiam 
naujam patvarkymui kaunie
čiai žvdal krautuvninkai bau-1 
dę pasipriešinti. Būtent pirma
dienį 17 lapkričio visų žydų J 
tiek miesto tiek priemiesčių 
krautuvės ir visokios jų įmo-j 
nės iš pat ryto išbuvo uždaty-. 
tos iki vai. dienos, o 1 va-' 
landa staiga visur vėl atidarė 
ir kaip girdėti nieko nelaimėje. 
Krikščionys krautuvių nebuvo 
uždarę.

Del tokio žydų pasielgimo 
visuomenėje buvo girdeli ne
pasitenkinimo, nes tame nu
matoma jų nepalankumas.

. ' z —Pet. Klimka.
Kaunas, 18-XI-1921 m.

‘dai uždarydami savo krautu
ves demonstravo netik prieš į- 
vedimų talonų, bet podraug ir 
nrieš Seime sVarstoniųji šven
čių Įstatymų sulig kuriuo 
šventadieniais norima už
drausti Jiems dirbti vieši dar
bai ir prekiauti.—P. Klimka.

RADIO KONCERTAI KAUNE
Kaunas— Paskutiniųjų dienu 

naujienos lai tokios, kad ncku- 
riose 'Kauno teatrų salėse tai
so aparatus radio koncertams 
daryti. Tokius radio koncer
tams aparatus įtaisė Valstybi
niam Teatre, Tautos* Teatre 
“Vilkolakis” ir Šančiuose! kino- 
teatro “Iliuzija”‘salėjo.

‘^Vilkolakio” s alei j c radio 
aparato įtaisymas jau užbaig
tas ir prieš kelias dienas jau 
pradėta daryti radio. koncertai, 
(ii dabar Taip pat užbaigia į- 
taisymo darbai ir Šančiuose 
kino “Iliuzija” salėje ir nuo 
pirmadienio 17 lapkričio laike 
antraktų kas vakar bus atlie
kama radio Paryžiaus, Londo
no, Maskvos ir kitų Europos 
miestų. Šančiuose gyvena dau
giausia darbininkai.

—Petras Klimka.
'■r

Prakalbos
Temoje: Civilizaiija 

Pasmerkta
bei milijonai dabar gyvenančių

nebemirs

detantas,"18 laikrodėliai, nuo $15.50 4ki
to balto aukso $24.50 $75.00.

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

.Musu krautuvė atdaru kas vakarus iki Kalėdų

Pirkite čionai ią sutaupykite pinigų ir mokėkite kaip jums patinku — 
cash arba lengvais išmokėjimais.

Nerišlioj, 14 ri. gruodžio,
atsibus dviejose vietose:

br. Aug. Takutis kalbės 
Chicagoje, Mildos svėt.,

Pradžia 12:15 v. diena

br. J. Zavist kalbūs Rošeland, 
Ilk, 11115 S. Michigan Avė.

Pradžia 3 vai. po pietų.
Rengia ir kviečia T. B. S. S.

HANKAN JEWELRY CO., Ine
2209 W. 22 St., netoli Leavitt \ 

Mes pritaikome akintas mokslinių budu

G ar sinki t ės “Naujienose

, šeštadienis, Gruocl. 13, 1924NATYJIENUH,

NORĖDAMI) 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-Į 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS-, 

ANt. NAUDOS.

L FftBION AS C(i.

_ 6 IKI 10 DIENU

Vardas ir pavarde

Valsčius

Apskritis

K. GUGIS
ADVOKATAI

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn SU Room 1111-12 

Tel. Central 4411 Vii. nuo 9-6
Gyvenimo vietai 

8323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard *.816

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kie<- 
vieną vakarą, išskyrus ketvergi 

Nedilimnis nuo 9 Ud 12 ryto’

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAITUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
o Parduodam Laivakortes. •

J. P. WAITCHES
Advokatas y

MIESTO OFISAS: 
127 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 OFISASi 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

ki 9; Subatomis visą dieną; iven- 
'tnis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina- 
jimo apstraktų ir padarymo 

on traktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus. 

»»»«' i -■■■■. . >

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 S<|. Marshfield Avė.
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Kaimas ...„

h .J'i k /«

177^

Dovana
Visai

■

atimti atgal

*0

:$?i IkblMd

už neišmokėjimą.Grojikliai pianai yra
Štai jūsų, proga gaidį didelį bargeną Kalėdoms. Kainos 
labai mažos, kad jas minėjus. Tiktai keletas jų liko.

Kaluzny ompany
5053 South Ashland Avenue

Real Estate Ofisas

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiąsk ją mums su pinigais.
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Paštas ..................
Vinigų prisiunčiu$...... i:............. turi gaut Lietuvoj litais .A

. - .... ; i . ■ ■ •>. ’

doleriais parašyk doleriais vieton litų" ■ - 'U--1 •

Siuntėjo parašas i

:•*, n

T

Adresas

50 
100 
200 
300 
400 
500

(jei nori

L.

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais.
.t KEIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”

Lity kursas siunčiant Paštu it Telegramų

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

7.

Paštu
. $5.75
. 10.75
. 21.01D
. 31.25
. 41.50
. 51.7d

Telegramų 
.......  $6.25 
........ 11.25 
....... 21:50 
......  31.75 
.......  42.00 
.......  52.25

600
700
800
900

10“0 litų
5000 litų

litų 
litų 
litų 
litų

Paštu 
... $62.00 
...  72.25 
.... 82.50 
...  92.7.5 
... 103.00 

. 514.00

Telegramų 
...... $6^.50 
....... 72.75 
....... 83.00 
....... 93.25 
...... 103.50 
...... 514.50

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.
Visuotfe reikaluose adresuokite:

i

ADVOKATAS
11 S. La Šalie Stn Room 2001 

Tel. Randolph 1034 — Vai. nao 9-6
V aku rai s

3301 S. Halsted St„ Tel. BJvd. 6775
6-8 v. v. apart Panedilio ir

Pitnyčios.

Chicago, Illinois1739 So. Halsted St

John Bagdziunas Borden 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St., Room -1310 
Telephone Deurliorn 8946

Vakarais: Į2151 Wcst 22 Street 
Telephone Roosevdt 9090

Namų Telefonas Canal 1667
Dykai! Dovana! Dykai!

Katrie padarys kontraktų dėl su
vedimo elektros šviesos j namus 
prieš Kalėdas, lai gaus dykai deki- 
los šviesas (cleclric aut f it) dėl eg- 
lukes. Darbų atlieku greitai, gerai 
ir už prieinamų prekę.

A. L. GOSCIEVVICZ
1 .iccnsed Contractor)

5109 W, 30th St, Cicerb, III.
Pilone Cicero 3542

■..................... . ■—• ■■■■ ■■ ■■■■ • ... i ■■ ■■■■

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis. 

Jums patiks jisai 
Knygute “Eye Care” arba “Eye 
Reauty”. Dykai pareikalavus. 

j f iViHi T i riiiiiiu.iB'rmiim.R........ i*. ■  

V. W. RUTKAUSKAS 1 
Advokatas

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

Vak. 2223 S. Halsted St., Chicafc 
Tel. Yords 4631

Murinę Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

PUIKUS IR DIDELIS TEATRAS
iTi;ATKALisKAs kliubas Lietuva ’ ..........

Stato scenoje penkių veiksmų istoriškų tragedijų

“ŽIVILĖ”
Nedėlioj, Gruotižio-Dec. 14, 1924

SCHOOL HALI SVET„
48 ir So. Hoiiorc gat.

Pradžia 7:00 vai. vak. Įžanga $1, 75c. ir 50c.

Šis veikalas yra statomas vien tik dėl to, kad vi
suomenei yra pageidaujamas ir jis perstato senovės 
Lietuvių papročius ir jų tikybą. Jame pamatysite, 
kaip Lietuvių kunigaikštis karštai tikėdamas į savo 
Dievus ir dėl jų meilės aukauja savo vienturtę duk
terį sudeginimui ant laužo dėl garbės Dievui Perkū
nui. Taipgi už karštus įsitikėjiinus tos jaunos mer
gaites, kuri nebijodama nei karštos laužo ugnies žen
gia su meilė į liepsnų palikdama pavizdį ir karštų 
t*v • si m • ♦ • 1 • i • . .

matę, nes paskiau gailėsitės, o buvusieji ilgai neuž
miršite. Kviečia T. K. L. z

na

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir PStnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktu? 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus, 

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

lengvomis išlygomis.
——i........................  —■■■■■■.i i .i

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:

Room 1726
CHICAGO TEMPLE gLDG.

77 W. Washinfton St.
Cbr WRfehington & Clark

Namų Tel.: Hyd’e Park 8895

‘š

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. Washi»rton St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Utaminko vakare
& Cicero A v. T.Cicero SOM

Ant Bridgeporto Seredoj nuo
6-8 v. v. Sub.Atoi nuo 1-7 v. v.

h. 'j i, -.

5

V'



ĮTOITT IW^II^MKjlĮMĮWĮWĮWyrMlBĮNHMWMB^M»W|MM^| ii PMFBK

Šeštadienis, Grųcd- 18, 1924

Tegul Justi Pinigai Uždirba
Raganius aplankė Westvillę

(Tąsa seka)

Telefonai i

Dabar yra, atdaras dėl narių

Mes kviečiame jumis prisidėti

pOME BANK^TRUST (g
Milwaukee & Ashland Avė

3321 So. Halsted St

Prancūziškas Daktaras
Gydo aumuAtdąra utarninke ir 

subatoje nuo 6 iki 8 
vakare. Kasdien nuo 
9 ryto iki 3 po pietų

Atdara 
šį vakaru 
iki 8 vai.

Gerai 
tuvių 
ritmu

Žinęmas bankas tarpe lie 
visoje Amerikoje savo stip 
ir geru patarnavimu.

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

sesers
Daugy-

S. P. KAZLAWSKI
4632 S. Ashland Avė

Didelis Pasirinkimas 
Kalėdiniu Dovanu

Musų
Kalėdinis 

Kliubas
Tūkstančiai dolerių greitai bus 
išmokėta nariams musų Kalėdi
nio kliubo. Ar jus esate vienas tų 
narių? Jei ne — ateikite į musų 
bankų iif tapkite vienu.
Jus maloniai nusistebesite, kaip 
yra lengva tapti nariu to kliubo. 
Jus galite tapti savininku nema
žos sumos pinigų per ateinančias 
Kalėdas.

Or. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4442 So. Weatern Ar® 
Tol . Lafayette <144

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

Tūkstančiai yra nusipirkę 
musų bonus. Nei vienas 
dar nepražudė nei dolerio.

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

. Kreipkitės prie

\ Kalėdų Dovanas 
pirkite pas

N. GIRDWAINĮ 
Auksinių daiktų krautuvėj 

3823 So. Halsted St.

6’4% saugiai
investuokite j Pirmų Margirių Keal 
Katate Auksinius Bonus pasiūlomus 
šios bankus. Kalbume lietuviškai. 
Pasi rnaty kit su Mr. (’zaikaiiskas ar
ba M r. Bagdži linas.

Mes turime skyrius kurie tinka 
kiekvieno kišenini.

Specialistas kraujo ,odos, chroni*- 
k® ir slaptų ligų

Iba naujausių metodų 
ly Spinduliai

Ofisas 1840 So. Ashland Avė. ant 
▼irians Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 10. 
Nedilioj nuo 2:80 Dd 4:80 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30 
Telefonas Lafayette 8878-7716 

Dr. J. W. Beaudette

1,707 W. 47th St
Valandos nuo 8 iki 12 delną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dienų.

hį. Pasisveikinom. Kląųsių 
jo apię arldj; o jis rodo biletus, 
sako, kad tai biletai yra arkliui 
laimėti. Pirkome, užmokėjome 
po pusę dolerio, ir laukiame iš- 
laimėjimo. Aš pradėjau jau gir
tis savo šąle stovintiems kainjy- 
nams, kad jeigu aš laimėsiu, tai 
tuoj ir,drožiu raitas namo į Chi- 
cagą, mano draugas susiraukęs 
numykęs šoko man, kur tu be
važiuosi, kad tai kumelė ir yra 
žalios spalvos ir viena akia, šlu
buojanti. Nusiminiau, bet lai- 
fhikiui man laimėti neteka. Ją 
laimėjo prie Poryčiutė iš Geor- 
getotyn, III. Tuoj po laimėjimo 
pradėjo muzika (susidedanti iš 
piano ir “kostantinos”) griežti 
ir visi, lyg padėdami tai muzi
kai, ėmė šokti. Kiti net žaidė ir

Phone Lafayette 3868
Dr. P. L. Chadovich 

Dentistas
Gydau dantis modernišku badu 
nebrangiai. Darbas garantuotas. 

4204 Archer Avė.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 matai . 

Ofisaa
4729 So. Ashland Are., 2 laboa 

Chicago, minai*
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2884

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

TeJ. Kenwood 5107 ....

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:80 iki 7:80 vakare

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas
Speciali___ 2

Vaikų ir vii
Ofisas: 8108 So.

arti 81at 'Street 
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
daliomis iš šventadieniai! 10—12 dien

Dienomis 
8114. 
Drexel 0950 

Boulevard 
4410 So. Halsted St.

Val.i 9—10 A. M. ir po 8 vai. -rak.
S pečiai: NedSlioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl nahmų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Phone Pullman 0676
DR. S. SMOLLAR 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 

Nedėlioj pagal sutartį 
10748 So. Michigan Avė., 

CHICAGO, ILL.

giečių; uošves, uošviai 
švogėriaį ir Švogerkos. 
bė žmonių, daugiausiai tai dai
lioji lytis, ypatingai jaunuome
nė, iš vyriškosios mažai tesima
to. žmonės sustoja nuo stalu 
šnekučiuojasi pulkais, prie stalą

MR. HERZMAN^ 
-Iš RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomai 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 prietaisbs.

Ofisas ir Labaratorija: 1425 W. 
I8th St., netoli Morgan St.

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

: Carai
Nakti
"73

4186

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9 iki 12, 1 iki 3 delnų 
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

Valandos nuo 
4 ryto Dd 1 po 
dėtų, nuo 6 iki 

* vai. vakare.

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

Mrs. MICHNIEVICZ - VIOIKIENE 
AKUšĖRKA

<101 So. Halsted St., kampas 31 gal
Tel. Yards 1119 
daigus! akuše- 
njos kolegijų; 
Igai praktika
vusi Pennsyl- 
ranijos ligon- 
oučiuose. Sąži- 

t ingai patar- 
lauja, visokio
je ligose prieš 
gimdymų, laike 
gimdymo ir po 
dmdymo.

Už dykų pate 
dmas, da ir ki
ekiuose reika 
uose moterimi 
r merginoms 
treipkitls o ra-

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.

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewicz. 

BANIS
i AKUŠERKA
Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote- 
irims prie gimdy
mo kiekviename 
latsitikime. Tei-

Del Sergančiu Žmonių
Dykai Klinika

Be Mokesčio Daktarui
Ar jus buvote gydytas, nuo jūsų 

senos ligos?
Specialistai dd privačių ligų 

tiktai
Ligoniai moka liktai biskį už 

Kraujo ir slapumo Analyzą, 
Serumus ir Gyduoles.

Chlorine gydymas nuo šviežių 
ir sem| persišaldymų. Pharyn- 
gitistia. Tas pats gydymas bu
vo vartotas Prezidentui Coplidge, 
Washingtone, 1). (’.. Daugely at
sitikimų užtenka vieno gydymo. 
Mes kalbame lietuviškai.

Illinois Health Bureau
159 N, State St., Rooin 1421 

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

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

.aledinio Kliub
Jei abejoji akimis, aasiteraak 

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Optometrist

jįH^P^Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampa* 47-to* ant luitų

GAUKITE DOVANU NUO

KALĖDŲ DĖDUKO
Prisidėkite prie musy

jCaledinio Kliub< LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

CENTRAL ““ BANK
1112 West 35th Street, Chicago?

(Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

DIDELIS BANKAS 
ant kampo 

47 St. ir Ashland Avė 
CHICAGO

Or. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

8303 So. Morgan StM Chicago. 
Telephone 

Boulevard 21(60 
Valandos

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

vakaro čyfas ”
Klausiu aplink stovinčių žmo

nių, o kur ją klebonas P. P. fta- 
Įinkevičius., . Gaunu atsakymą: 
“Išėjo atnešti arklį.” Nagi lau
kiu išsižiojęs, manydamas kokį 
arklį jis atneš, bet štai ir pats trečios valandos ryto
klebonas benešąs dėžę nuo eiga

Kalėdy Dovanos
Kurios pasilieka ant visados atmintyj. Deidantų arba aukso 
žiedų, laikrodėlių ir kitokių jubeleriškij dalykų. Pirkit atsa- 
kančioj krautuvėj, tai visada busit užganėdinti.

Pas mus yra didelis pasiskyrimas naujausios mados tavo- 
rų ir kaina pigesnė kaip kitur. Ateikit persitikrini.

South West Trust 
and Savings Bank 

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

Clearing House
JOS. J. KRASAUSKAS — Vedėjas Lietuvių Skyriaus

Resursų virš Penki Milionai Doleriu

•eoples“®?*

Susidėjus tūloms aplinkybėm
“Naujienų” reporteris Ragelius šeimininkauja, bėginėja p-lė Ru- 
buvo nuvykęs Westvillėn ir čia duliūtė, kiti sako: “Tai musą šio 
žėrniau jis aprašo girdėtus ir ma
tytus dalykus. Jis rašo taip, kaip 
jam suskas ten atrodė.

gfe^žiurėjimą. Duodu 
SIApatarimus mote- 
O: S rims ir mergi- 
■■nnms dykai.

< 3113 South
Halsted St.

I Susidėjus aplinkybėms aš ne
tikėtai atsidūriau garbingam 
mieste Westvillėj, kuris randasi 
čia pat Amerikoje ir dar net toj 
pačioj valstijoj, kaip ir Chicago, 
tai yra Illinois. Westville nuo 
Chicagos yra apie 135 mylios to
lumo, pėsčias į ten nueiti nega
li, jeigu, žinoma, mėgintum eiti, 
tai reikėtų keliauti keletą dieną. 
A.š nemanau, kad ir Lietuvos ke- 
I i au n i n k ai-rnald i n i ūkai dr jstų 
taip toli traukti. Aš nors dar' 
vaiku būdamas. traukdavau į 
Kalvarijas, bet į VVestvillę ne
drįsau — pabūgau.

štai gražų šeštadienio popietį 
įšokęs ,į traukinį Atsisėdau, ir 
kaip bematant už keturių valan
dų jau Danville. Mat, trauki
nys neina tiesiog Į VVestville, gal 
būt dėlto, kad Wetville yra “per- 
didelis” miestas, turintis apie 5 
ar o tūkstančius gyventojų. Tai
gi iš Danviliės dar reikalinga im»- 
ti du gatvekarius, kad pasiekus 
Westvillę. Kelionė kainuoja: 
traukinys $4.44; gatvekaris pir
mas 7c., antras 17c. Viso $4.68.

Taigi atsiduriu Westvillej ir 
skaitau plakatą, parašytą, rodos, 
lietuviškai — raudonos spalvos. 
Viršuje paveikslėliai penkių be
bėgančių žirgų, 'juodos spalvos 
ir po jais didelėmis raidėmis pa
rašas “Kas Laimės.” Toliau 
jums cituosiu žodis žodin: “Kas 
Laimės .šituo ' tiksiu1 įrengiamu 
Vakarienė Su Programų ir šo
kiais per šv. Kryžiaus Parapiją 
Lietuvių Tautos atsibus Suimto
je, Lapkr.-Nov. 29. 1924 m. 
Pradžia 7:00 Vai- Vakare Ant. 
Stokio Svet. VVest Main St., 
Westville, 111. Maloniai kviečia
me visus dalyvauti, kuoskaitlin- 
giausiai šiame vakare, nes pilnai 
busite patenkinti. Visus skait
lingai kviečia KOMITETAS.”

Perskaičiau ir sustojau. Ir 
dar kartą skaitau s netikėdamas 
sau — “Su programų ir šokiai 
per šv. Kryžiaus parapiją,” Na, 
jeigu šokti, tai nors šokti, kad 
nors jau ir per visą parapiją. 
Paklausiau savo Šonkaulio; kurį 
buvau su savim pasiėmęs ar mes 
eisime, šonkaulis atsako, kad. 
taip. Priėjome prie durų. Mums ( 
sako, kad bus vakarienė su ark-j 
liu. Na, manau, sau, tai teks 
jau čia turbut ir arklienos para
gauti. Priėjome prie langelio, 
žmogus sėdėdamas mažoj karna-1 
raitė j liepia pirkti bilietus —1 
doleris biletbi. Užsimokėjome:! 
įėjome vidun, žmonių pilnutėlė 
p. Stokio svetainė. Stalai ap-| 
krauti visokiais valgiais, tarpe 
kurių daugiausia matėsi narni;1 
darbo lietuviška dešra, ir kaip 
vietiniai žmones sakė, namų 
darbo višta. Pas mus vadina
ma paprastai čikinu. Davė val
gyti, dairomės visur po svetai
nę: to garsinto arklio nematyti, 
kad tu čia kažin ką. Užkandę 
kiek dairomės pažystamų, o čia 
jų ir gi netrūksta. Yra buvusių Į

i mtiimi r r ■ f
ZELL SPECIALIAI 1

Geriausios rųšies 11 U
Overkautai

ZELL CLOTHING CO. n
1366 So. Halsted St. |

Atdara vakarais ir nedėlioj. Musų M 
siuvėjas kalba lietuviškai. h
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NAUJIENOS
i*h» Utbuanlan Peily N«wo 

^ubliaiied Daily 
«y The IJthuenian

Exnept Sunday
Pvb Ce Ino

Kditar P. flriffaitfe

prisidėjo prie to, kad unijo
se suorganizuotieji darbi
ninkai, ažuot linkę prie so
cializmo, tolyn darėsi vis 
griežtesni socializmo prie- 
v • sai.

• ■<’ j ’i 
įžymesni komtįn’ ’ “T 
unijose suareštuoti (?). Be-1 “revoliucinių

■ __ ? __ _ z .1 \ ) iri. in i i m ,

šeštadienis, Cri.icd M, 1924
■» i į , ,   .  - (   

L . . •

. 1788 South Halcted Stmt 
Chicato, Dl. 

Telephone Roosevelt 85M 
X I. —. ................ . .1. , . ...... . ■, ■! ■, |,

Subscription Ratu i 
|8.u0 per year in Cahada. 
|7.*0 per year outaide nf Chicago. 
18.09 per year 1d Chicago. 

8c per copy.

Ta Socialist Labor parti
jos taktika privertė toliaus 
matančius socialistus pasi
traukti iš jos ir įsteigti nau- 

? ją partiją. Naujoji partija 
'(Socialist Party) užėmė 

Entered u Second Clam Matter “draugiško neutraliteto” PO- 
tfarch 17th, 1914, at tha Pogt Office nni♦f Chicago, UI., uigiar th# act of ^IClją sulig (lai blllinkų Ulll- 
tfarch 2nd, 1879.___________________ , jų, įr santykiai tarpe socia-

Naujienos dna kasdien, iiskiriant lįstų ii* UHljistų ėmė paleilg- 
•ekmadienius. Leidiis Naujienų Ben- ' foiavtių Rpf nin vp! ntž-
Irovi, 1739 So. Halstad SL, Chicago, Vd LdlSyilS. Del Čia Vei aiSl- 
(11. — Telefoną*i Rooaarait. 8500. t rado socialistų organizaci-

Uiaimolrijimo kainai" 
Chicagoje — paltui 

Metams -------------- ---
Pusei metų ____
Trims mėnesiams___
Dviem mėnesiam  
Vienam mėnesiui -

Chicagoje per eeiiotajvei

veikėjai1 labinus ir labiaus Įinkstą prie ir kiti) gali eiti, niekieno ne- Lenkijoj revoliucinis judėjimas kokis pusmetis. Turbut dėl su-
komunizmo kliudomi (jeigu tiktai juose butų ėjęs nepalyginamai daug trumpinimo laiko nusprendė

nebuna/lcurstymų prie ginkhio- greitesniu tempu be musų kari- (‘‘tiesiog”, t. y. slapta, kad ko
to sukilimo). Ar gi tai reiškia nės intervencijos!” Ne veltui
“katorgą”? . |Martovas savo kalboj Vokietijoj

Tegu komunistai, kurie veid- nepriklausomųjų socialistų suva- 
mainingai piktinasi “teroru” 
Vokietijoje, pasirūpina, kad 
Rusijoje valdžios priešams bu- temo (Komunistų Internaciona
lų duota bent šimtinė dalis tos 
laisvės, kuria komunistai nau
joj a si Vokietijoje!

“Laisves” šerenga rašo kad 
komunistų agitatorės, Fischer 
ir Zetkin, “viešai negalėjo pa
sirodyti”. Tai irgi bliofas, nes 
Fischcriute laike prakalbas 
daugelyje! mitingų; o Klara Zet
kin “negalėjo pasirodyti” del- 
Io, kad ji buvo iškeliavusi 
Gruzijon, pasižiūrėt, kaip “lai
mingai” gyvena po sovietų val
džia tos šalies žmonės.

Yra šlykštu žiūrėt, kaip 
mėginu visuomenės akyse su
vaidinti nekaltų “mučelninkų” 
rolę, kuomet jie patys nepripa
žįsta jokios laisvės kitų parti
jų, žmonėms.

į” 
idėjų. Juo daugiaus juos bur
žuazija persekioja, tuo jie da
rosi smarkesni “revolfiucilonie- 
riai.” O tuo tarpu pasirodo, kad 
represijos prieš komunistus 
ėmė it nubaidė nuo jų visą mį- 
Jicną žmonių! Taigi ar komu
nistai dabar gali feiakyti, kad 
tie žmones, kurie bijosi už juos 
balsuoti, turės drąsos stvertis 

I ginklo ir darytT bolševikišką 
revoliuciją^

Pagalios, apie patį ‘buržua
zijos terorą” Vokietijoje. Tie
sa, kad Vokietijoje yra suareš
tuota keli tūkstančiai komu
nistų (kiek, tikrai nežinia), bet 
jie yra suareštuoji' ne už pri
klausymą komunistų partijai 
ir ne už komunistinę agitaciją, 

Bet anie rinkimai įv^rko tuo-!o dalyvavimą ginkluotuose 
met, kai prie komunistų dar sukiiimuose.
nebuvo prisidėję nepriklauso-i statyt savo kanįidĄus, reng-

veik prieš visus (?) buvusio 
reichstago atstovus išduota 
varantai, kad juos .suimt. 
Apie dešimtį jų suėmė. Rutb 
Fišer’iutė, Žetkina negalėjo 
viešai pasirodyt.”
O betgi, girdi, nežiūrint ši

tų baisių persekiojimų, komu
nistai pravedė į reichstagą 45 
atstovus; į Prūsų gi seimą pra
vedė 20 atstovų daugiaus, ne- 

7 gu turėjo pirma.
į Del rinkimų i Prūsų seimą 
reika pasakyt, kad šerenga čia 
daro palyginimą su rezultatais 
rinkimų, įvykusių ąpie penkeri 
metai atgal. Tuose rinkimuose, 
tiesa, komunistai pravedė tik
tai 27 atstovus, o dabar 47.

žiavime Halle nurodė j tą reikš
mingą faktą, kad antras Komin-

kiame atsitikime galima butų 
kaltę suversti ant kitų, siųsti 
žmones į kitą pasaulį. Bet pus
mečiui jau pračjus, vietoji so
cializmo, paaiškino Lasico 'lupo
mis : “mes šaudysime ką -reikia 
ir ką nereikia”. Ir nuo to laiko,

| joje krypsnys, priešingas 
Igoo konservatyvėms unijoms.

To krypsnio šalininkai ry-4.00 micji socialdemokratai. Tiktai

lo) kongresas, padiktavęs veiki
mo .liniją viso pasaulio šalims, galima sakyti, tuo tik ir gyve- 
visiškai nesiinteresavosi kaip tik na.
tuo laiku daromu žygiu ant Var
šuvos. f ‘
nni” Luxo ir Metropoliaus gy- nįalingai siauro proto, kaip ji 
Ventoj ai nebūtų drįsę duoti sa- vaizduoja Trockis, sunku pasa
vo pritarimą taip neapgalvotai kyti. Bet kad toj charakteristi- 
rizikai. Pakartojame, kad jei-tą koj pilnai atpivaizduoja taip va- 
kruviną kvailio kepurę nebūtų'dinamas Leninizmas — apie tai 
užmovęs ant Lenino galvos jo nėra jokios abejonės, 
artimiausias bendradarbis, tai

•į mes būtumėm paskaitę tokį įvy- 
’kių aiškinimą už prasimanimą.

Ar ištikrųjų Leninas^ buvo
Matyt, kad dagi “kaze- toks žerpai-primityvis ir taip ge-

Luxo ir Metropoliaus gy- nįalingai siauro pi-oto, kaip ji

l.60 žosi suskaldyti Amerikos 
----- ,76 Darbo Federaciją ir įsteigė 

>1. W. W. (Industrial Work- 
ers of the World). Ši uni
ja paskui iškrypo į sindika- 
lizmą (unijinį judėjimą, vi
sai atmetantį politiką, kaip' 

anarchistai), ir i__
teko nutraukti ryšius su jaJ 

Lietuvon ir Htu? aftaianiuoMi | Bet neapykanta tarpe socia- 
Metam.  is’.ot Ustų ir senųjų unijų visgi
Pu*d meta ,------------------------ 4-oo buvo sukurstyta.
Trim* mineaiama 2.00 >
Pinigui reikia tiesti paita Mouey 

Orderiu, kartu su uiaakytne.

Viena kopija - - -______8c
Savaitei--------------- ---- —- ... 18c
Mėnesiui 75c

< .
Suvienytose Valstijoje, na Chicagoje,

paltu:
Matoma .....MJ' 87.00
Pusei meti________ . 8.50
Trims mineaiama _ . 1.75
Dviem mftneaiam__ . 1.25
Vienam mineaiul ___ — .75

Tarpe 153 Darbo Partijos 
atstovų Anglijos parlamen
te yra 42 angliakasių unijos 
nariu. Angliakasių unija 
(Miners’ k ederatjon of 
Great Britain) šiandie yra 
stipriausioji ir energingiau
sioj! Darbo Partijos dalis.

Vienok ta unija buvo pa- “gcltonomsioms 
stambiųjų unijoms tapo paskelbta 

unijų, 
Darbo 
metais
Parti- nistų Partiją. Komunistų 
laikėsi partija suskilo, bet iš jos 

nuošaliai, nežiūrint to fakto, 
kad anglihkasių unijos va
das Keir Hardie, buvo Dar
bo Partijos steigėjas ir, kai
po jos kandidatas, pateko į 
parlamentą.

1906 metais į 
parlamentą buvo 
29 Darbo Partijos 
Bet šalę jų praėjo į parla
mentą ir 15 angliakasių at
stovų, kaipo liberalai.

Angliakasių unija tiktai 
1908 metais įstojo į Darbo 
Partiją, ir 11 unijos atstovų 
įsirašė į darbiečių frakciją, 
kuriai vadovavo Keir Har- 
dic. Bet 4 angliakasiai dar 
ir tuomet pasiliko liberalų 
partijoje.

Laikui bėgant tečiaus, 
Miners Federation of Great 
Britain ne tiktai visiškai su
sivienijo su Darbo Partija, 
bet ir patapo tvirčiausia 
socialistinio prograino rė
mėja partijoje.

kratų skilimas ir daugumos jų 
prisidėjimas prie komunistų 
padarė pastaruosius didele par
tija Vokietijoje,

Taigi aišku, kad dabartį’ 
iriuose Prūsų seimo rinkimuo
se komunistai turėjo gauti

X- ——----- ----------- .

metai atgal, neveizint to fak
to, kad šiandie Vokietijos ko
munistai sparčiai smunka. Kad^ 
pamačius, dabartinį komunis
tų stovį, reikia lyginti pasku^ 
tinių rinkimų rezultatus ne su 
tais, kurie buvo pirma aukš- 
čiaus minėtojo skilimo, bet su 
tais, kurie buvo po skilimo.

Klausimas juk yra tame, ar

ti prakalbas, skleisti literatū
rą — komunistams Vokietijo
je. nėra ir nebuvo draudžiama. 
Jų laikraščiai (“Rote

melžiama, i ž 
“ Fahne”|j

Trockis apie Leniną
socialistams £^^1 “Istorijos, garvežys pilnu garu

lekja prie socializmo” — ta for- 
inula išreiškė visą bolševizmo 
pafosą pilniais trimis su puse 
metų. Vėliaus, kada garvežys at
sisakė toliau eiti ir jį reikėjo rodytų šmeižtu ir aiškiu pašity- 
skubiai pasukti į nepą, buvo su-,čiojimu. 
galvota legenda apie “kalingą
jį” komunizmą, kuri visą pirmą-' mus bolševikų Ilovaiskių (isto- 

Jją socialistinę kūrybą nuvedė rikų), Trockis atidengia tikrą- 
, . t . ... .v, .. prie stverimosi karinio prisiren-1 sias aplinkybes ėjimo ant Var-

8’imo pobūdžio įmonių; tai pa-i savos 1920 m. vasarą, kartu kal- 
laimintai idėjai buvo įsakyta ti- tę už nepasisekimą to žygio jis 
keti. Dabar gi Trockis savo kny- meti ant velionio, kuris gintis

Vėliaus, kai “aidoblistai” 
jau nusmuko, ir socialistai 
buvo pradėję atkariaut uni-i 
jų darbininkų pasitikėjimą,' 
atsirado “kairiasparaiai”. savo partijoje tuos darbinin- 
(left-wingers) Socialistų i<lls’ kurie, buvo prisidėję prie 
Partijoje. Jie atgaivino se jų po to, kai didele dauguma 

nvpriklausomiečių atskilo nuo
• susivienijonosios Socialist Labor parti- socialdemokratų ir 

jos nusistatymą link unijų. komunistais.
, Gomperso vadovaujamoms,

M

goj “Apie Leniną” sugriauna ir 
tą legenda.

i “Lenino tižiuose apie taiką, 
Po to skilimo Pri’‘;:° savo — rašo savo atsiminimuose au

lo- torius, — parašytuose sausio

rašytuose formaliniai dėl išgėri
mo, pačiu begailestingiausiu bu- 
du skandina savo mirusį vadą; 
kartais duoda apie jį tokių ži
nių, kurios svetimose lupose iš-

Paniekindamas visus sprendi-

skutinė.. tarpe 
Anglijos darbininkų 
prisidėjusių prie 
Partijos. Kai 1900 
organizavosi Darbo 
ja, tai angliakasiai

Anglijos 
išrinkta 
atsto * ai.

Ta Britanijos angliakasių 
evoliucija yra pamokinantis 
dalykas kiekvienam darbi-

Viltis į 
trumpįausį laiką peršokti į tą 
išsivystimo < stadiją, kurią įsi
vaizduojama kaipo rezultatą il
gos kovos pačio pažangiausio, 
pilnoj to žodžio prasmėj, žmo- 

Kiekvienas, kuris praėjo nors nijos avangardo; nusisprendi- 
patį trumpiausi politgramotos mas pagalba “tiesiai” žmonių 
kursą,' gerai žino, kad bolševi- žudymo pagreitinti tą šokimą; 
kai, pasigriebę valdžią buvo per- j ir neapgalvotos avantiūros pa
siėmę grynai tols toj ine pakanta aiškėjus suklupimui, kad paskui 
linkui visų, dagi savo priešų, ir bejiegiai teisintis didumu tikslų, 
tik pastarųjų nenorėjimas atsi- varde kurių avantiūros buvo da- 
žadėti savo privilegijų, privertė romos — tokia tai esmė to nau- 
Zinovjevus pereiti nuo bekraujo jo žodžio, kurį davė pasauliui 
vegetariųnizmio prie mėsinio karingasis socializmas. Ir jeigu 
maisto: — sovietų valdžios te- tas bolševizmas taip pilnai susi- 
roras 
lumu 
nių.

Su
svarsto tą jausmingą pasakoji
mą apie nekaltą čekizmo prasi
dėjimą. Pasak Trockio, pasirodo, 
kad Leninas netik “tikėjo” į ar
timumą socializmo Rusijoje, ne
tik jam priklauso “iniciatyva” 

. Varšavos žygio, — jis taipjau 
‘ ! krykštavo masinio kraujo pra

liejimo, kaipo progreso fakto
riaus, dagi tada, kada Mintis 
apie sovietų valdžios bendrumą 
su masiniu žmonių žudimu vei
kiausia butų litstumusi daugelį 
pačių bolševikų. Ir 
Trockis, jau 1917 m. 
reklamavęs priprastu 
kietingumu “mašinėlę, 
ro žmogų trumpesnį ant vienos pradėta statyti stotį San Salva- 
galvos”, rašo pačioj pradžioj dore ir Camnfissare, kur imi- 
skirsnio apie “Valstybinį Dar- grantai bus priimami.
bą”: | Darbo nei am urnas. — Prane-

“Iniciatyva d. Kamenevo, — šama, kad Brazilijos darbo padė-

iššauktas išimtinai atkak- kaupė Lenino asmenyje, tai 
jos nenuolankių pavaldi- Trockis ištikrųjų pasitarnavo 

Ituo, kad jis nesidrovėjo apie tai 
retu atvirumu Trockis papasakoti.

— n. o:
+

Tarptautiniu darbo žinią 
sutrauka

jau nebegali.
“Trejetą metų vėliau, — pa

sakoja nevykęs Carnot, — mes 
ėjome ant rizikos — apkartą 
Lenino iniciatyva — pačiupine- 

dcl Prūsijos seimo rinkimų re- mėn. 1918 metų, kalbama apie ti durtuvais buržuaziniai-šlūkti- 
zultatų palyginimai negali duo- reikalingumą ‘pasisekimui sočia- nę Lenkiją.... Visi mes dabar ži- 
ti atsakymo į aukščiaus nuro- lizmo Rusijoj ęinomo laikotar- nome, kad žygis ant V^ršavos 
dyląjį klausimą. Ir jeigu še- pio, nemažiau kelių mėnesių’ buvo klaida, kuri mums labai 
renga-Pruseika visgi mėgini) (pabraukta paties Trockio.

darbiniu- se’mo nerinko iki dabair

“mirtina kova”.
Tie “kairiasparniai” pas

kui susiorganizavo į Komu-

skeveldrų susidarė “Darbi
ninkų Partija”, ir ši dabar

—! brangiai kainavo.... Bet juk tai 
bliofuoti tuo faktu, kad komu- N. O.). Dabar tie žodžiai išrodo [mums pasidarė aišku tik užpa- 

ar tai ne kaline skaitline.—'' 0 kas svar- 
stebisi au- biausia dėl Lenino Varšavos žy- 

jisai spėkų- torius. Kad butų aišku, kad čia gyje, tai — drąsumas sumany-

atakuoja darbininkų unijas tojų nežinojimu, 
iš vidaus (“gręžimu”) ir iš 
oro (šmeižimu)...

nistų dabar esą išrinkta į Pru- visai nesuprantami: 
sų seimą daugiau, tai tas tik- spaudos paklaida?”- 
tai parodo, kad ;“
liuoja savo laikraščio, skaity-

neveltui 
lapkrity 
jam ko- 
kuri da-

BRAZ1LIJA: Kviečia darbi
ninkus. — žingsniai daromi 
kviesti darbininkus iš kitų ša
lių, kurie dirbtų kakaos laukuo
se Baltijoj. Tai daroma dėlto, 
kad vietiniai darbininkai aplei
džia tą vietą ir vyksta j kitas 
Brazilijos dalis; valdžiai įsakius,

Taigi ilgas patyrimas 
Amerikoje parodė, kad yra 
labai nelengvas daiktas pa
siekti tokių harmoningų 
sahtikių tarpe ekonominio 
ir politinio darbininkų judė
jimų, kokį mes dabar mato
me Anglijoje, kur darbinin
kų unijos yra susivieniju
sios politikos tikslais Darbo

Bet anksčiaus ar vėliaus 
tas pats turės įvykti ir čia. 
I*oi k i it clu.i’lSininl<ų
veikėjui parodytų daugiaus 
kantrybės. Iki šiol darbinin
kų judėjimui Amerikoje 
daugiausia pakenkdavo tie 
karštakošiai, ktfrie būdavo 
užsispyrę ardyti visą, ką tik
tai jie nepajėgdavo užtemp
ti ant savo kurpalio.

Apžvalga
Amerikoje mes irgi matome 
dideles darbininkų unijas, 
kurios šiandie priešinasi ne 
tiktai socializmui, bet ir ne
priklausomam, darbininkų 
veikimui politikoje. Dauge- į reichstagą, 
lis žmonių deliai to tas kon
servatyvias unijas niekina, 
nepagalvodami apie tai, 
kad atęityjęį jų -, nusistaty
mas gal būt visai pasikeis.

Šitą klaidą kitąsyk darė 
senoji Socialist Labor parti
ja. Jos kova prieš Ameri
kos Darbo Federaciją daug

MUCELNINKAI”

is-“Laisvė” dabar mėgina 
aiškinti”, kodėl Vokietijos 
minusiai nusmuko rinkimuose

mes turipie. reikalą su kuo-nors (mo. Rizika buvo didele, bet tiks- gkaitome mes, —• buvo atmainy- tis nerami, ir tikimasi susilauk- 
liis viršijo riziką”.

Iš ko čia Trockis tyčiojasi \ 
išskaitytojo, iš 
ties, ar pagalios, pats iš savęs? 
Juk jeigu “Leninp iniciatyva” 
tame čiupinėjime pasiliko did
žiumai iki šiol nežinoma, tai 
Trockio veikimas kruvinoje 1920 
m. avantiūroje, kad Carnot eg- 
zaminavosi ant Napoleono, jo 
karštas darbas rolėje Raudono
sios Armijos karinio ir politinio

blogesniu, negu nusidėjimas, •
Kaip komunistai Vokietijoje su klaida, privedusią Rusiją sa- 

“progresuoja”, liudija rezul-

tasJKerenskio įvestas įstatymas ti sukilimų keliose svarbiose in- 
š apie mirties bausmę dėl khrei- dustrijose.1S . ,

Lenino atmin- vįų.... Atsimenu, tai įvyko man 
dalyvaujant, ir kad aš nesiprie
šinau (Koks jis geras! N. O.) 
Lenino ten nebuvo.... Kada jis 
patyrė apie tą pirmą įstatymda- 
vystės aktą, jo pasipiktinimui 
nebuvo galo.

“Durnybė, — kartojo jis, — 
kaip galima padaryti revoliuciją 
be sušaudimų ?”....

vado, jo atsišaukimai, įsakymai,! ' Kamenevas bandė įrodinėti, 
kalbos ir rezoliucijos jau dabar 
užėmė pilnai aiškią vietą sovietų 
valdžios istorijoje. — Kalbėda
mas apie Lenino “iniciatyvą”, 
apie save jis tyli; butii vertas 
didžiausio pagyrimo tas klasinis 
kuklumas didvyrio, _____
•pinejimas” 1 
kadangi “mes visi dabar žino- 1«ub padaryti buvo pavojinga, statyti 200 namelių, kurie šu
nie, kad žygis ant Vardavęs bu- tai nusprendė: “geriau tiesiai daro “pavyzdingį kainui“ netoli 
vo klaida”, tai Trockio išsisuki-'griebtis sušaudimų, jei pasiro- Strasbuigo.
nėjimas nuo atsakomybės bent dys, kad kitokios išeities nėra, 
už pusę rizikos, kalba jau apie 
visai kitokį jo charakterio po
būdį.

Taip tikslų, tikrų ar nuduotų, 
kuriais kada-nors tyuvo priden
giami kariniai žygiai, “čiupinėji- 
mas durtuvu” kaimyninės šalies 
neginčijamai užims ypatingą vie
tą savo betikslumu i? lengvątį- 
hyste. Ikį šiol dar nė vįęnas Lu*- 
deudoi*ffas nepriėjo įki tpkio nie
kinimo žmonėmis, kad skanda
lingai pralaipiėjus karą, teisin
tis “užpakaline skaitline” didu
mo tikslo, varde kurio buvo pra
dėta rizika, nors pats tiksiąs pa
sirodytų nepasiekiamas. Desėt- 
kais tūkstančių žmonių gyvaš- 
čių, nesuskaitomomis medžiagi
nėmis aukomis ir baisiu paaštrė
jimu valstybiniai-tautinės neapy
kantos, gręsiančios ateities susi
rėmimais, užmokėjo Rytų Euro
pa už “iniciatyvą” to, kurį jo at
kaklus garbintojai vadina “žmo
nių išminčia”. O rezultate — 
sprendžia 'Frockis — “pačioj

_ _ _ a vo tolimesniame besivystyme
tatai rinkimų į reichstagą. Vie- prje kanibalizmo, kaipo kasdie

ninio apsireiškimo, jis paaiški
na: — “Ne, tai — ne'paklaida. 
Galima rasti visą eilę kitų Leni
no panašių pareiškimų. Aš gerai 
atsimenu, kaip pirmame perio
de, Smolno Institute, Leninas 
sovnarkomo (komisarų tarybos) 
posėdžiuose nuolatos tvirtino, 
kad už pusės metij pas mus bus 

i socializmas”. — Ir įspėdamas 
visokias pastangas aiškinti tą 
pranašystę, kaipo gemalinę ska
tinimo įmonę, panašiai tai arti
mai, bet visgi •nepasiekiamai 
kuokštai šieno, kūną yežėjas, 
kadi paraginti asilą greičiau bėg
ti, -pi-irišu prieS jo attis, aukštas 

memuaristas taipjau pabraukda
mas priduria: — “jis tikėjo į 
tai, ką sakė”.

Į ką tikėjo pats autorius, da
bar jau atstumtas nuo “valsty
bės ir karo darbų”, o savo lai
ku apvainikavęs kūrimą kator
ginio socializmo projektu visuo
tino pavertimo “30-čiai metų” 
visų Rusijos gyventojų į darbo 
armiją, iš jo/knygos įžiūrėti ne
galima. Apie tai mesXurbut pa- 
siskaitysime kieno kito atsimi
nimuose.

Jr taįp, įrodymu kompetetin- 
giausio ir autoritetingiausio to 
laiko liudytojo, svarbiausiame ir 
pamatiniame dalyke, vardan ku
rio ėmė valdžią, liejo kraują, 
triuškino gyvą šalies kūną ir su
skaldė tarptautinį darbininkų ju
dėjimą. buvo padarytu kluidfų 
kuri dal^ar gi, po 6 metų, “iš

ni rinkimai buvo gruodžio 7' 
d., o kiti, pirmesni, gegu
žės men. 4 d. šių metų. Gegu
žės 4 d. komunistai pravedė 62 
atstovu ir gavo ^700,000 bul- 

i sų. O gegužės 7 d. jie prave
dė liktai 15 atstovus ir gavo 
tiktai apie 2,700,000 balsų. 
Reiškia, jie prakišo 17 Vietų 
reichstage ir vieną milioną bal
sų. I

Pažymėtina, kad “'Laisves” 
šerenga apie koiųmiistą baisų 
prakišimą visai nemini, o rašo 
tiktai apie atstovų skaičių. Kad 
dabartiniam Vokietijos reichs- 

17 lcomun_ie»tu mti- 
iiaus, Lai, žinomu, turi mažuti 
reikšmės, nes parlamente ko 
munistai visvienu nieko pozi
tyvaus neveikia, lik triukšmą 
kelia. Ar triukšmą darys de
šimts žmonių ar dvidešimts, 
tai juk yra tas pat.

Bet kuomet pamanai, kad 
visas inilionas darbininkų da
bar jau yra apleidę komunis- 
tuc> ir sugrįžę, prie socialdemo
kratų, tai gruodžio rinkimų 
pasekmės pasako daug dau
ginus.

šitą komunistų pralaimėjimą 
jokie dejavimai dėl ‘buržuazi
jos teroro”' negali paversti 
nieko nereiškiančiu dalyku. 
Sakysime, Jiad buržuųzija, iš 
tiesų, taip persekioju komu
nistus, kaip rašo “Laisvės” 

i komisarai, bet ar lai išaiškinu 
I tą faktą ,kad miliouus darbi-į 
ninku pabėgo jiuo komunistų? į 

Vienu, gegužes mėnesio bal-

kad dalykas eina tik apie atmai- 
nymą mirties bausmės dėl ka- 
reivių-dezertirų. Bet Leninas bu
vo nepermaldaujamas 
da, — kartojo jis, — 
silpnybe, pacifistinė silpnybė ir 

jeiftu “žiu- t. t. Jis siūlė tuojau s atmainyti 
butų pavykęs, “bet UeKrettį”. liet kadangi t-iti luo-

... “Klai- 
neleistina

Protestas prieš Japonų imi
graciją. — Brazilijos Tautinė 
Medicinos Akademija pridavė 
protestą federalei valdžiai ir ki
toms valstijos valdžioms prieš 
nevaržymą Japonų imigrantų 
įvažiavimo.

I BRITU VAKAR V INDIJOS: 
— Nedarbas. — Raportai iš Tri
nidado parodo, kad nedarbas yra 
išsiplėtojęs po visą kolioniją, su 
20,000 bedarbių ir dauguma ki
tų, kurie tegauna labai mažai 
darbo.

FRANCIJA: “Pavyzdingo kai
mo’’ eksperimentas. — Turint o- 
meny, nelabai prisiturinčias nau
jai vedusias poras, viena filan- 
tropiška istaig’a, remiama dide
les išdirbinio kompanijos, užbai-

VOKIETIJA: Bedarbių p^tici- 
Galų gale ant to ir apsisto- ja. — Kobkąizo bedarbiai nešė
jo”*). nai pridavė valdžiai peticiją, kad

Ant to ir sustojo, kad ant to apsvarstytų (1) neužtektiną pa- 
ir užmigti. Ėmė valdžią trum- šelpą; (2) davimą pirmenybės 
piausiam laikui, nes sulig pa- valdžios darbininkams; (8) ren- 
kartotinų Lenino pareiškimų, das; (4) netekimą naminių la
po įkūrimo socializmo turi atei- kandų ir (5) pilną užmokėsiu ne- 
ti bevalstybinis stovis, — o nuo 
socializmo gi mus skyrė tik “ži
nomas laikotarpis” — taip sau,

P-as šerenga rašo, kad tie 
rinkimai buvę “katorginiai”:

“Buržuazija ir sociaidcinO-'buvimuose 
krutąį tikėjo, Rad‘1%. P. < su- šiai atgal 
pus ! katorgoje.7 Virš 10,000-! munisitus •« 
000 komunistų kalėjime, kaip dabar. 
Prieš rinkimus en masse bu- tas milionas 
vo suimta (?) komiui, kori- savo už juos,’ o dabar jau ne? 
femicijos Ruhr’o srities J Antrai, ikojn turistai tvirtina, 
Magdeburge ir kitur. Viši kad Vokietijos darbininkai vis

t. y. septyni mene- r°d° visiškai nesuprantama”, 
“teroras” prieš fcpt M tikras Trock io pasltųr- 
buvo ne jpazespis, ngvijnas išduodant ir autorių tos 
> Kodėl gi tuomet 

darbininkų buL |

terorus

jis, “Vadas”, jiskĮaidos; tai
— kuris neturi sau ,lygaus pa
sauly, jis — Leninas!

Trockis savo atsiminimuose, pa*

*■) Sekamas vaizdžioj įvykis ro
do patogumų tokio “valstybinio 
darbo”. Anksti pavasary 1918 m. 
tada dar ėjusiame Rusijos Social
demokratą Darbininkų Partijos 
Contralinio Komiteto oi ganę “Pir
myn” pasirodė straipsnis, kurio au
torius F. Dan rašė, kad “bolševi
kai šaudo žmones po tęibiUo ii* be 
teismo”. Už tų fja?ę visa redak
cija liko patrauktu 
apšmeižimų sovietų valdžios 
“Parodykite mun tokį dekretą ar 
nuosprendį 
si bolševikų- tardytojus, 
tų kalbama,apie mirta 
O jeigu atskiri nesusipratę agentai 
ir stveriasi sušaudimg, tai mes su 

' jais visomiš jėgomis kovojame”. 
Komedija tęsėsi iki to momen

to, kada 'Trockio padiktuota; ad
mirolo šasno sušaudima-. padare 
pūdymus bereikalingais.

teistuan “užH

—■ nekaltai kuršeiavo- 
— kur bu 
; bausmę ?

darbo laikais.
AIRIJA: Talpinimų namuose 

programa. — Vykinimas talpini
mų namuose programos, sulig 
valdžios nusistatymo, ir taisy
klas ir perdirbinius didelių na
mų Dubline i butus, paskatino 
kompanijas prie namų statymo.

PAR A G V AJ l JS: Reikalauja
ma imigrantu. Darbininkų 
trukumas, kuris nujaučiamas 
visoj valstybei, sakoma, yra 
priežastimi valdžios didelio no
ro padidinti imigraciją.

ŠKOTIJA: Prityrusių darbi
ninkų emigi arija. žymus pri- 
lyrusių darbininkų trukumus 
jaučiamas Škotijoje, ir tas yra 
iš priežasties emigracijos. Pa
prastų darbininkų pilna.
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Sebastijonas!

(Bus daugiau)

Meldorf Player Pijanai

mu

Priini

asvaba-

STYLE 45

PĄIK

FURNj.

-Ko t y] i 
Sveikas,

GERIAUSI KIMBALL 
GROJIKLIAI PIANAI

čia links- 
liūdnos

Mes ge- 
tarnaut

Tekę nori 
Jis negoli

puskarininką 
pastebėjo savi vai-

4177-79-81-83 Archer Avė.
Kampus Rieluuoml Gatvės

—A-a-aš!
—Ar nieku nenusiskupdi ?
—Tai ko man skųstis?
—Ar nieko neskauda? svei 

kas?

Kubylkin Fera

paraudo ir kažin
— Tai, kad..

ponai... pasakysit

—L i, tai gerui visai 
dykit....

—Nurimk, tamsta.
—Eik, eik, seni, — 

milicininkas

—Sveikas. į •.
—Tinka. Anūką Vladimiras I 
—Man koja sutraukta, neda

liu tarnauti. Ot, šitos va kojos 
klup$čiom negaliu sulenkti.

—Klaupk!
šaukiamasis priklaupia viena 

koja.
—Ant abiejų klupščias atsi

klaupk; '
Tikrinamasis atsiklaupia, kaip 

gydytojo buvo reikalauta.
—Tinka. Utel Morduch ?

Ne, reikalinga pirmiau surin
kti iš valsčiau žlnlan, ar jis tik- 

kaip senai 
su savo daiktais1 Ponas raštvedys, atidėti sekan-

/ILS O N 
įFashion

- kieme, atsigu- viršaičio zj 
tinginiai šildosi pirmininkas

—Toliau.
pont.

Kerzheim Grojikliai 
• Pijanai *

Nebylys tyli ir antru kurtu 
linktelėjo gajva. Visi komisijos 
nariai atkreipė į j j a|cis ir ėmė 
tartis.

—-l’a&iųoti Karo JUgoiduėn iš
tyrimui. Nebylys;

į —O kiek broliui metų? 
^-Ęroliui? 22-ri užstojo. 
—O tamstai?

♦ -—Tiek pat.
—Kaip*t'ai ? f Dvyniai!
—Ne, — pusi juoke vyras, 

nė dvyniai, !kur ten dvyniai' 
mat, ne vienos motinos. *

—Pašaukit tėvų.
—Jis yra.
Gydytojai apžiūri tėvų — 

valydų.
—Paleisti remiantis....
—Nartynėlis Martynas! 

sveikas!

—Nežinau... Rodos nieko ne
skauda....

—Tinka. Sekantis.
—Judavičius stepas!
—Acha!
—Ne ąha! bet — aš! atsiliepk,

— pabarė miliėininka's ir pažvel
gė j komisijų' tarfji’ laukdamas 
pagyrimo. •'' ’ > /

—Sveikas. Tarnausiu;
—O! nors vienas vyras atsira

do. Tai bent vyras.
—Tiesa, toks vyras bus geru 

kareiviu ir galės 
užsislužyt, 
dybės atstovas.

—Kad daugiau tokių vyrukų
— greičiau darbas eitų 
pirmininkas.

—Zeger Murkei!
Prieš komisiją stojo du žydu: 

senis tėvas ir jo sūnūs. Abu

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarriauju kuogeriausiai 

M. Yuška,
3228 W. 38-th St., CNcago, |1L

s.. — Ir kaipo visiems yra žinoma, kad mes esame 
nedarydami biznio vien tik iš pijanų visuomet galime

. Vartokite
UUECIIAM’S P1LEB

jos pagelbsti nuo kepenų 
ukilvio ir viduriuviu Ilgų 

Pagelbuti i&valyme odos.
tyėru jose Valome! 

Pirkit nuo Jus fcptiekorįaua 
k 26c. ir 60c. bakučiu ,

šis pagarsėjęs $650.00 verčios 
zikališkas. įstrumentas turi užsipel
nęs pagyrimą nuo kiekvieno žmo
gaus kurie jį turi. Kaipo pijanas 
tyro balso, tvirto subudavojimo 
ir dailaus nubaigimo, grojijantis 
visokius Holus ir užtikrintas su
teikti geriausią muziką namuose, 
Su šiuo pijanti duodame, suoleli, 
Rolėms šepclį arba 
Music Kolis, visa 
už 
Lengvi išmokėjimai

Pranešimas Lietuviams
Roselande, Burnside, Kensingtone 
; ir West Pullmaue

Apskrities naujokų ėmimo ko
misijoje. Dideliame prieškam- 
baryje susikimšo keliasdešimt |rai yra nebylys ir 
naujokų, vieni 
sėdi ant grindų, kiti susėdo ant čiam, posėdžiui ir pareikalauti iš 
palangių, treti ’ ’ ‘ ‘ ....
lę ant žolės, 
saulėj. Tarp naujokų matosi 
daug ir senių, ir vaikų. Kai ku
rie naujokų niūniuodami traukia 
sutartines dainas 
mesnės melodijos, ten 
Kitame kiemo gale retkarčiais 
sučirška armonika, į kurią daž- 

stovįs 
Pasta- 

ir puo-

—Ui, poniutei, — prabilo se
nis žydas verksmingu balsu, — 
kad mone suims labei nesveikas. 
Bukit, poniutei, gieri, asvabady- 
kit mon jį. Plioicaį ir here vi
sai kaput, neišlaikis vajuos... Aš 
sienas, negaliu dirbt... liksiu be 
darbininkes...

Dar antrą sūnų turi, 18 me
tu — kaip tik darbininkas.

—Ui, kad antras 
ant rabino mokytis, 
dirbt....

Tuo tarpu abudu

Atsakyk.
vos girdimai at

siliepė šaukiamasis ir nuleido a- 
kis žemyn, nusiminęs 
damas to “baisaus” likimo le
miančioje žodžio “tinka — ne
tinka/’ pats atsitraukė nūb ko
misijos ir priėjo prie raštvedžio, 
kuris surašinėjo visų priimtųjų metų tik suėjo

I^mpiakovskis Zigmantas!
Eš! — atsiliepė vikrus tai- 

aš pogi mažo ūgio vaiky.nas, dabita. 
—Gerbiamoji komisija! — ta

rė tikruoju lenkišku akcentu.— 
Eš prašyčjau pįiskyrti mane į 
kavaleriją, į ulanus. Eš gierai 
žinau jazdą...

—etapo komendantas tamstą 
paskirs, kur tamsta tiksi. Mes 
neskiria^.

Eš dar mažas turėjau du ar* 
Priimtas, klius, nuo septynių miątų jojau, 

vjeną ražą galvą pramuš jau, ran* 
Gerbjamoji ko- 

ųdsija, paskirkit manie į kava* 
leriją... Manie ir mokyt nerei* 
kės, eš labai gierai moku jot, 
man tik su šablia pasimokyt...

—Mes tamstai jau kartą pasa
kėm, — piktai sušuko karinin
kas, — jog naujokų ėmimo ko
misija neskiria į ginklų rųšis. 
Tą darbą atlieku etapo skirsty
mo punktas. O antra, tamsta 
atprask nuo ilgo kalbėjimo ir 

Į prieštaravimo.

F. A. BUKAUSKAS
Didžjąusis lietuvis auksorius Rose
lande pasiūlo dėl Kalėdų didelį pa
sirinkimą įvairių auksinių dalykų: 
dahnantų, perlų, karolių, žiedų ir 
laikrodėlių. Musų krautuvė yra 
pilna visokių puikiausių ir nau
jausios mados tavorų. Kainos pri
einamos. Viskas gvarąntuotas. Taip
gi taisom visokius laikrodėlius.

10823 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 6995

—Lietuviškai kalbėk!
—Charašo.. gierai. \
—Sveikas ?
—Sveikas, kažetsia.
—Tinka. Priimti.
—šiaudas Antanas!
Prieina gražus, stipraus kūno 

sudėjimo jaunas vyras, tik be 
galo ištižęs.

—Sveikas? nieku nesergi?
—A-a ?

—Ar sveikas? nesergi? Nieko 
neskauda ?

iiampą ir 25

$375
— be palukų

Marshall Grojikliai 
Piianai

—Nejaugi aš pats savęs klau 
siu? Sakyk, po velnių, ar svei 
kas? — supyko sveikatos tyrinę

—Ponie kapitonių, atsipra- tarnybon naujokų formulėms, 
šau... Eš nežinojau, eš maniau...i

—Gana! Nurimk tamsta, — 
sulaikė Pimpiakovskio kalbą pir
mininkas,—per ilgą liežuvį tam
sta turi.n Priimtas. Sekantis!

Kaušas Lauras!
Prie komisijos lėtai prieina 

paniurusiu veidu, nesenai verku
liavęs vaikynas.

** Gulbreneen Trade Mark ’
Čia yra kitas didelis bargenas. šis 
gerai atrodantis muzikališkas in- 
strmnenttas yra labai lengva pum
puoti ir grajija* labai garsiai, pa
darytas per Gulbransen pijanų 
dirbtuvę. .Su Gulbransen duoda
me suolelį, Rolėms šepelę, Iiampą 
ir 25 Music Rolls. Ar pirksi 
Gulbransen kitur ir mokėsi $200.00 
dolerių daugiau ar i§ 
musų už
Lengvi išmokėjimui — be palukų

ko susigėdino
nežinau

Apžiūri jo sveikatos padėtį.
—Tinka. Priimtas.
—Aųsevičius Matas!
—Ausevičius? Matas? Aš 

Man rodos ponuliui, kad aš gale 
čiau alužyt, nors ir nęvisai svei
kas esu. Ot, kad taip sanitaru,, 
arba....

—Tylėk. Tinka
—Petkas Petras!
Vaikinas prieinu nusiminęs ir ką nulaužjau 

išblyškusiu veidu.
—Ar sergi kuo?
Vaikynas tyli, truputį prasi 

žiojęs ir po to linktelėjo galva.
—Kas yra? Ar negali kalbė

Grojikliu Pianu
Iš The Peoples Furniture Companijos, už žemiausią kainą ant lengvų išmokėjimu.

* 1
Peoples Furniture Companija kas mfctai apie šį laiką apreiškia pijanų pasiulijimą už nužemintas 

kainas, dėlto kad padarius musų kostumeriams prieinamiausius budus įsigyti pijanų ant švenčių ir kad 
nereiktų lietuviams jieškoti pijanų kitose krautuvėje.. — 7 
didžiausi Lietuvių Krautuvninkai Amerikoje ir i 
duoti geresnį pijanų už žemesnę kainų

štai keletu pavizdžių talpiname ženTiaus, ir meldžiame Tamstų negaišti laiko matyti šiuos Jbąrgenus 
tuo jaus ir pasinaudoti proga.

K ■>,. - Priimam senus Pijanus ar Gramafonus j mainus
' '..v1 < ;>•' k ' • •

Krautuvės atdaros vakarais ir 9 val. vakare.

Išeik...
išvedė jį

Eik pas savo bo-
—-Aš. bą. Atsirado didelis ponas —
—Galėsi tarnauti karinome- komisiją mokyti!

nėję

Prieš perkant pijaną kitokių padarymų protingiausiai butų pama
tyti ir1 išgirsti Rimbail Pijaną. Kįmball Pijanai turi savyje nepa
prastus budus dėl kurių yra visi pagarsėję artistai, muzikos kole
gijos k mokytojai pamilčję KIMRALL patis vartoti. Yra pripa
žintu visur, kad Kimball Pijanai yra muzikos motina. KimbulI 
grojikliai pijanai išgrajiju gaidas tikrai kaip su pirštais, galima 
kontruMiuoti labui paprastu budu ir grajiti taip kaip žmogaus 
jausmai geidžia. Tikrai dar nėra pijaho padaryto kurį galima 
but!ų pailginti su Kimball. Mums yru vlstiek kokį pijaną Tamsta 
pirksi, bet mes. norime Tamstai patarti idant nenukaltintiun musų 
už nepatarimą, nes mes turime kasdieną daug atsišaukiančių žmo
nių, kurio piikę pijanus. kitur palaikę porą metų turi mainyti ant 
Kimball su didžiąusiais nuostoliais. Ateikite, pamatykite ir išgir
skite Kimball musų Krautuvėse. Už mažą inmokėjimą nuvedimo 
Kimball į Jūsų namus ant Kalėdų, o liekančius imkite 2—3 metus 
lAiko apmokėti. Su Kimball Pijanų duodame suolelį ir Rotas — 
Kimball grojikliai Pijanai yru apkainuoti šeip:

STYLE 38

$375.00 $595.00 $675.00 $775.00
Pusirinkimas 4 skirtingų nnbaigimų..

-Už beveik pusę kainos, kad jis yra 
vertas. Sis gerai žinomas grojik- 
lis Pijanas padafytąs iŠ parinkto 
materijolo dėl žmonių kurio nori 
ir supranta geriau ištobulintą mu
ziką. Kiekvienas4 pirkdamas šį pi
janą suččdys $200.00—$300.00 do
lerių ir turėsč sau namų linksmin
toją per visą amžj. Su Marshall 
pijanų duodame suolelį, Rolėms 
šepelę ai’ Iiampą ir 25 Music

$490
Lengvi išmokėjimai — be palukų

Vyt. Itn. P. Jurgelevičius. 
«

NaujokųiEmimas

PILNAS KINKINIS KALĖDINIŲ MUSIC ROLLS ir REKORDU LIETUVIŲ KALBOJE 
Paminkite Vardą ir Krautuvių Adresus.

Nelauk-, nesveikas, be rankos, serga. O 
vienas brolis jau tarnauja abaz- 
nanx batalijone.... ' -

—Kada brolis pašauktas?
—Nesenai, kaip čia... et, puse

t.l: ."U, 
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Dr C Yucius, D C., Ph. C. 
2159 — 21st St. ir Lcavitt, Chicago 
Vai. nuo 10 iki 1; 5 iki 8 vai. vak.

Telefonas Roosevelt 8135 
Rezidencija Brunsvvick 4887

nai piktai pašnairuoja 
prie durių milicininkas, 
rasis kartais neiškenčia 
la prie muzikanto.

—Ai* nenustosi, jauti, čypti? 
Komisija dirbti negali.

Gretinam su dideliu prieškanri 
bariu kambary už didelio stalo, 
apdengto nudraskytu žaliu ir j- 
vairiai rašalu suteptu popie
rium, sėdi komisija.

Apie 12 valandą prasivėrė ko
misijos kambario durys, ir visų 
naujokų akys atsigręžė šion pu
sėn. Duryje pasirodė komisi
jos raštvedys ir už jo milicinin
kas. Urnai visam kambary pa
sidarė nepaprasta tyla ir ramu
mas, nutruko visos šnekos, ir Ar
monika kieme galutinai nurimo. 
Jautresnės širdys ėmė smarkiau 
tvinksėti, kai kurių gi naujokų 
akyse ėmė reikštis bailumas.

—Ripkaitis Jdįnas! — links
mai sušuko milicininkas, paten
kintas savo paskyrimu.
, Pašauktasis neatsiliepęs tyliai 
priėjo ir “stojo komirfijon.”

—Ar sveikas esi? Nieku ne- 
nusiskundi? — paklausė karo 
gydytojas. j

—Kaip nenusiskųsti — nusi
skundžia. Nesveikas....

—O kas skauda? Nusirenk.
Šis iš lėto nusirengia.
—Šeiva Baltrus!
Ripkaitis plikas prieina prie'mažo ūgio 

gydytojo. Pastarasis per vamz
delį klauso plaučių ir širdies vei
kimo.

—Prašau pažiūrėti — nusi
šypsojęs tarė civyliam seniui gy
dytojui.

—Che-che-che, — nusijuokė 
senis. — Mažas išgąstis. Nusi
gando vargšas, stojęs prieš savo 
likimo sprendėjus. Che-che-che! 
Pulsas tik tam laikui nerimsta. 
Tinka.

—Tai... 
negalėsiu...

—Nieko. 
Apsirenk.

Nusiminęs 
rengiasi.

—šeiva Baltrus! Sveikas?
—Nevisai.
—-Kas yra?
—Kdjos nesulenkiu.
Gydytojas apžiūrinėja.
—Kaip senai jos nevaldai?
—O, jau senai.
—Kiek laiko, klausiu?
—Kiek laiko? Taigi sakau 

dar kaip mažas buvau...
—Netinka. Sekantis.
—Mazgelis! Maksa... Maksi 

milijonas!

kad aš... bėgt fronte
. širdis plaka.

Puikiausiai galėsi, stropiai apžiūri šaukiamojo, gi
liai nusiminusio žydelio sveika- 

vaikynas nenoriai tą.
—Ui, poniutei, kad mane sū

nūs nesveikas, visai solbas... Jam 
toj šlužba per sunku bus... Jis 
būtinai mirs in lazaret

—Gana, neplepėk!
riau žinom, ar jis gali 
ar ne.

—Tinka nerikiuotei.

šis pasiulijimas aut Kerzheim 
grojikliu pijanų tikrai parodo, 
kad Peoples Furniture Co. pigiau
siai parduoda pijanus, negu jokia 
kita krautuvė Chfcagoje. šis pi
janas yra gerai padarytas ir ddi- 
liai nubaigtas ir tikrai turintis 
vardą Kerzheim. Su, Šiuo pijanų 
duodame .suolelį, Rolėms . šepelj, 
iiampą ir 25 Music Rotas. Visai 
dykai. Klauskite tų žmonių ku
rie turi Kerzheim ir kiek jie mo
kėjo, o mes parduodam COOK 
juos po
Reikalaujame $25.00 įmokėti, lie
kančius po $5.00 į mėnesį be pa
lukų.

Gulbransen Grojiklis 
P’ianas

ALPAMaltEitract
Su Bohemian

- .yZ importuotais a-
puriais ir gela- 
tina, 1 setas 

S $1.00. 1 tuz. se-
IBąL tą, SI 0.50. Pa-

bandykit šį svei- 
ir 'nustingą 

irėrimą. Prašy- 
Jus|l Sroser“ , niuko, kad gau- 

' tų jį dėl jūsų.
Mes dastatome j visas pasaulio 
dalis

Alpa Malt Extract Co. 
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104 _• ;

Vien tik Lietuvių krautuvė

IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIM^
Phtone Lafayette 6147

LIETUVIŠKA APTIEKA
Antanina Zimmerman, 

Savininkė
4254 Archer Avė.
kampas Albany Avė.

Speeiališkumas išpildyme recep
tų. žema kaina visokių lietuviškų 
gyduolių ir žolių. Visokį importuo
ti toilet setai ir perfiumai is Fran- 
cijos ir kitų šalių.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIhllllllllllhlll

—Dar juokis
Kaip tamstos sveikata ?

-^Ačiu, ponasį gera.., 
^Tamįsta nejuokuok! čia ne

smuklė;—! įstaiga! >■» Atsakinėti 
reikalinga rimtai. ..

—Aš rimtai... sveikas esu...
-—Tinka. Toliau šaukit.
—čičcha Stasys!
—Tai as.
—O tamsta sveikas? neturi 

kūno trukumų? <
—Nieko neturiu, rodos svei

kas.... Bet, ponai, n^ano tėvas
—Ne, nesveikas. Kąi kada šlu 

buoju... ir pilvą skauda.
—Daugiau nieko neskauda?
—Daugiau? rodos nieko.
—Priimtas. Pečkurys Alžbie..
Alio... Aliuizas! AHiuizas!

/o.BILIOUSNESS
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Drie 103 ir Ridgeland

Apie Klaipėdą

Charlton

VEIKITE GREITAI!!
Select Gifts of Quality

Chicago, Illinois

Garsinkitės “Naujienose

$7.00 
S8.00 
$3.50 
$4.00 
$1.75 
$2.00

nas; 
has

KRAUTUVĖ LAIKRODĖLI 
GRAFŲ, RADIO APARATl 
3343 So. Halsted St.,

G E R B. Naujienų skai
tytojo* ii skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalai? 
eiti | tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose

Mes parodome viso-
Yra

Irgi Victrolas, Victor BietuviŠki/ Rekordai tūkstančiais numerių 
Nauji kas savaitę!

3236 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

metais išverstą ir išspausdinta 
KJrasifiškio “Niė-boska komedi
ja?* 1 K. V—aš

Žmonės prieš Kalėdas galvoja: kokią KAlėdų 
dovaną pirkti savo giminėms ir draugams?
Geriausia dovana yra1 tokia, kuri turi didelę 
vertę. . Didžiausia dovana bus ta, jei jus už- 
'rašysit savo draugams ir giminėms NAU
JIENAS.

2403 So. Oakley Avė 
Chicago, III.

Apie Lietuvą Angly 
Spaudoje

Užrašykit NAUJIENAS sayo 
giminėms Lietuvon

mes esame tikri, kad mes 
k&, galime įrengti jums atsakančiai namų apšil-

FRANK P.
VVATEKAITIS

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

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

3793 Archer Avė.
Krautuvė tūkstančio 

gyventoją
Centras Brighton Parke 

Kalėdiniai Sliperiai
Mes turime didelį pasirinkimą ta- 

vorų. Mes esame tikri, kad užganė
dinsime jumis. Mes norime bile me
tų laike sutaupinti jums daug pini
gų ant jūsų pirkinių.

Krautuvė bus atdara kiekvieną va
karą iki Kalėdų.

Puikus kalendorius bus duodamas 
kiekvienam kostumeriui.

Atsineškite mažą depozitą pinigų 
už ju.^ų tavorus dabar ir mes palai
kysime tavorą kol jus busite prisiren
gę paimti jj namo.

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

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

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

Lietuvon.............

Mes turime pilną staką 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 pagelba musų namų apšildymo departmen- 
to, kuriame yra atsakanti inžinieriai 
su savo pilnu sta 
dymo reikmenis. Jei jus negalite iš sykio užmokėti visų pinigų, 
mes padarysime su jumis sutartį 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 
kius plumbingo įrengimus kokius tik sau galite įsivaizdinti 
pilnas pasirinkimas kuris tikrai užganėdins jumis.

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

Neužmirškite!!
Musų kainos yra teisingos. Mes suteikiame geriausį rųšj ma- 

Leriolo už jūsų pinigus. Mes dastatome į visas dalis miesto. Mu
sų pardavinėtojai kalba lietuviškai labai gerai. Valandos nuo 7:30 
ryto iki 7:30 vakare. Nedėlioj iki pietų. ’

IŠ šitų knygų sužinom©, kad 
Mickevičiaus “Pan Tadeuš” bu
vo išverstas anglų kalbon ir iš
spausdintas 1885 ir 1917 metais. 
Jo “Konrad Walenrod” išvers
tas ir išleistas 1841 ir 1881 me
tais. Kraševskio trys istorinės 
apysakos pasirodė anglų kalboje 
1893, 1901 ir 1911 metais, šiais

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

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

4204 Archer Avė., Chicago, m.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietą. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephoae Lafayette 4543

dešnę Lenkijos valstybės dalį su 
skaitlingomis tikrų rusų kaimie
čių masėmis, tikraisiais ... žemės 
dirbėjais ir girių kirtėjais, kur- 
ne-kur tik pašlakstytą lenkų 
žemvaldžiu magnatų, teritorijos 
ir žmonių dvasios viešpačių. Tai 
jie, būdami kiek kultūringesni, 

'aprėpė nelabai skaitlingus Lie
tuvos ir Baltgudijos didžiūnus, 
ir, netrukus po to lenkų kalba 
virto Vakarų Rusijoje (“Lietu
voje”) civilizacijos ir kultūros 
kalba. Iš čia matome, kad Lie
tuva Lenkijai buvo tas pat, kas 
ir Škotija Anglijai po 1663 m., 
tik sudarydama (greičiausia dėl 
geografinių priežasčių, pv^H. 
neturėjimas natūralių sienų) la
biau aiškų intelektualinį viene
tą. Ačiū tad tam ir lenkų rašy
tojai, kaip pvzd. Mickevičius, gi
mę šitoje Lenkijos dalyje, buvo 
lenkai ligi smagenų kauluose, 
buvo lenkiškesni už pačius len
kus, tuo tarpu gi Scott’o ir Bu- 
rus’o negalima pavadinti ang
lais, nors jie ir priklauso prie 
didžiųjų Anglijos rašytojų var

čia yra geriausi Piayer Pianai, arba Grand Pianai 
Geriems artistams jie yra labai gerai žinomi. 
Steinmeger, Franke, Baldwin H

Schareder & Son, Harding Boston. 1
Mes duodame ant lengvų išmokėjimų, taipgi senus išmainom ant nau 
jų. Pas mus 100 dolerių pigiaus negu, kad kitose krautuvėse.
Musų Pianų kainos $75.00 ir augščiaus. Taipgi Lietuviškų Rolių 
dainų, šokių didžiausiame pasirinkime.

Vakarinėj pusėj gatvės

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

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

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

3327 So. Halsted St., 
CHICAGO, JLk

VVESTSAIDIEČIAI IR KITI MUSŲ MIELI DRAU
GAI IR KOSTUMERIAI, VISI LIETUVIAI REM- 
K1T LIETUVIUS, PIRKITE KALĖDINES DOVA
NAS PAS TIKRA LIETUVI IR TIKRA TAUTIETI 
Katras jumis tikrai yra pasirengęs užganėdinti. 
Mieli musų draugai lietuviai, mes tamstoms norim 
pranešti, kad mes dabar nustatėm taip žemas kai
nas prekių kad niekur nenupirksite už taip žemą 
kainą ir geriausi tavorai, mes padarėm ekstra spe
ciali išpardavimą ir parduodam pigiaus negu kiti 
visi 30%. Mes parduodam geriausios rūšies tavo
rus ir daug pigiaus, už tai kad tavorus traukiam 
mes patys stačiai iš fabriko ir taipgi mes deimantų^ 
traukiam iš Europos. Turim visokio didumo dei
mantų ir daugybą visokių auksinių daiktų 14k. ir di
delį pasirinkimą sidabrinių daiktų ir tt.
ELCMN 17 akmenų 12 size, 14k. atdaras ........ $28.00

Geltono, žalio ar balto aukso.

Didelis pasirinkimas .viso- L 
kių žiedų auksinių.

J. J. STASULANIS
(EAGLE MUSIC CO.)

“Manchester Guardian” (23 
d. spalių) skelbia, kad redakci
ja gavusi pranešimą iš Klaipė
dos, buk Klaipėdos krašte sąly
gos, ypatingai liečiančios muitą, 
esančios labai blogos (extremely 
bad). Nereguliarumai, sako, 
praktikuojami labai plačiai. 
Laikraštis pastebi, kad šitai la
bai svarbu Mancliester’io ir West 
Biding eksportin inkams, nes 
pastaraisiais metais tekstilinių 
išdirbinių eksportas į Klaipėdi, 
padidėjęs. Draudimo kompani
jos, apdrausdamos prekes, gal 
pakelti.klausimą, kad jų atsako
mybė už prekių čielybę ir saugu
mą baigiasi su ta valanda, kai 
prekės nuimamuos nuo laivo.

Pamoka lenkams.
Londone nesenai išėjo iš spau

dos lenkų profesoriaus Krakove 
Romano Dybovski’o du kuriniu: 
“Periods of Polish Literary Hisr 
tory” ir “motiem Polish Litera- 
ture.”

Šitų dviejų knygų recenziją 
paduoda “The Oxford Magazi
ne” (23 d. spalių), parašyta p. 
N. F. Pažvelgęs knygų turinį, 
autorius pasako šiek tiek ponui 
Dybovskiui (ir kartu anglų pub
likai), kad lenkams laikas jau, 
kalbant apie Lietuvą, kuri atli
ko svarbų vaidmenį lenkų gyve
nime ir literatūroje, atsisakyt:! 
nuo senųjų tradicijų ir kalbėti 
apie Lietuvą aiškiau ir su dides
ne precizija, tuo labiau, kad Lie
tuva jau yra galutinai nustaty
ta politiniai nepriklausoma vals
tybe.
Į Ir toliau autorius (p. N. F.) 
pastebėjęs, kad Anglijos žmonės 
nedaug težino apie tai, kuo ištik
tųjų Lietuva buvo lenkų istori
joje ir kuo ji šiandien yra lenkų 
protuose ir sentimente. Ir jis 
stengiasi paaiškinti žurnalo 
skaitytojams .maždaug šiaip. 
Kai lenkas, girdi, kalba apie Lie
tuvą, jis nemano apie nedidelę 

| teritoriją, įspraustą tarp Rytų 
Prusijos ir Latvijos; jis nemano 
apie politinę šių dienų Lietuvą, 
apie vienintelę etnišką Lietuvą, 
kurioje gyvena apie du milijo
nu lietuvių, kalbančių lietuviš
kai — ir jų kalba yra be galo į- 
domi ne slavų kalba. Lenkas 
mąsto apie dideliausį Rusijos te
ritorijos plotą, nuo Baltijos lig 
Juodųjų jurų, kurian (greta et
niškosios Lietuvos)) įeina dar 
Baltgudija ir Ukraina; tą teri
toriją buvo užkariavę ir prijun
gę prie Lietuvos jos stabmeld- 

Įžiai kunigaikščiai, kilę iš tikro
sios Lietuvos, tryliktuoju ir ke
turioliktuoju. amžiais; Lietuva, 
politinių dinastijos vedybų su-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

. ‘ , , , , . ...........šeštadienis. Grųod. 13, lffi!4
SALIUNININKAS NUŠAUTAS Avė., Chicago Ridge. Jo sunitai/*1.... ..............~...... <------ -»

i------- — irgi prapuolė. Manoma, kad tai . . ■■ -j
Saliunininkas Omar Finch, 59 yra pasekmė karo tarp rftUnšai-l f'

metų, liko nušautas sėdint savo nerių. I
saliune

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

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

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

Seniaus pirkdavo kožnas dol savęs, nebuvo didelio sučėdi- 
jimo. Ištirkite' primiaus, negu pirksite tą musų milžinišką 
spėką pirkimo. 2 karlodai Pienų ir dvi krautuvės, daleidžia 
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 į kliubą reikia tiktai įmokėti $5 rankpinigių už 
daiktą; likusius ant lengvų išmokėjimų.

JOS. F. BUDRIK
DEIMANTŲ, PIANŲ, PHONO- 

REKORDŲ, PIANŲ IR ROLIŲ.
3327 So. Halsted St 

CHICAGO.
SOI. FI LIS &

Jums labai apsimokės ateiti ir apžiūrėti 
2112-14-18-20-22 So. State St.,

j.MAUTNER’s
ORY GOODS STORE
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Žmogus sudegė hotely
Užperaitą naktį Westgate hote

ly, 11941 Enuerald Avė., West 
Pūliniam kilo gaisras, kuriame 
vienas žmogus užtroško, o keli 
apdegė. Kotelis btiyo tpijų auk
štų mediniame name, kuris liko 
sunaikintas gaisro. Kotely..bu
vo 26 vyrai ir 4 moterys, dau
giausia International Harvester janJfft ' 
Co. (Plano) darbininkai, 
siems jiems nors ir pusnogiems 
pasisekė išbėgti. Simon Weel, 
55 m., irgi bandė bėgti, bet nu- 
troško nepasiekęs durų. Jį ras
ta koridoriuj; antrame aukšte. 
Kotelis priklausė James Win- 
con. Nuostoliai siėkht $10,000. 
Sužeistieji liko išgabenti į Pull- 
mano ligoninę: , » » ; . 1 'f '

Kiek policija galėjo sužinoti, 
vienas gyventojų atsigulė-rūky- 
damas cigraretti ir užmigo.' Pzt- 
budęs ir radęs lovą degančią, jis 
išmetė šieniką per langą ir nuo 
tu užsidegė visas namas. Jo pa
vardės neįstengė patirti.

Ateinančią savaitę operęj ei; 
na:

Sekmadieny po piet — Le Jon- 
gleur de Notre Dame, dalyvau- j 
jant Garden, Contreuil, Kipni«, 
Mojica, Beck, Nicholich, Defre-^

Pirmadienio vakare — Aida, 
dalyvaujant Raiša, .Lenska, 
Marshal, Formichi, Lazzari, Rip- 
nis ir baletui.

Antradienio vakare — L’Amo- 
re Dei Tre Re, dalyvaujant Bar- 
den, Claessens, Swarthout, Kerr, 
Baklanoff, Annseau ir Mojica.

Trečiadieny — La Tosca, daly
vaujant Muzzio, Piccaver, Bak- 
:__ "• -i

Ketvirtadieny — Thais, daly
vaujant Garden, Mojica, 
Schwartz ir baletui. .

Penktadieny — Fra Diavolo, 
dalyvaujant Mason, 
Schipa, LazzarL

šeštadieny po piet — The Je- 
wess, dalyvaujant Raiša, Mac- 
beth, Marshall, Lazzari.

. |, šeštadienio vakare (papigin
tomis kainomis) — The Pearl 
Fishers, dalyvaujant Parėto, 
Hackett, Rimini, Contreuil 
baletui.

Lietuvių Rateliuose Stato scenoje “Zivylę” PILNAS ORAS GĖLIŲ 
KVĘPĖJIMO PRANEŠIMAI PRANEŠIMAI

PLĖŠIKAI APIPLĖŠĖ AUKSI
NIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĘ,

Vfikar po pietų ginkluotų plė
šikų “gengė” įėjo Jos C. Vili- 
mouski, TK40 Blue Island Avė., 
auksinių daiktų krautuvėn ir pa
darę “hold up,” spėjo su savimi 
išsinešti puikų grobį branginė
ti ų, daugiausiai deimantinių žie-" 
du ir auksinių daiktų. Apiplė
šimas įėy’ko labai jiąpjt'astai die 
nos laiku. . ‘,

Vilimouski pasakojo šiaip: Apie 
3:30 v. po pietų privažiavo dide
lis touring automobilius, išlipo 
keturi vyrai ir suėjo krautuvėn 
lyg norėdami pirkti ko tai. Krau 
tu ve j e radę tuo tarpu tiktai sa
vininką ir knygvedį, atkišo re
volverius ir suvarė į užpakalinį ( 
kambariuką. Vienas iš plėšikų 
pasiliko tarpduryje, su revolve
riu rankoje, daboti belaisvius, 
kol kiti trys spėjo susiglemžti 
kas jiems reikalingiausia. Pas
kui visi spruko perduris ir sėdę 
laukianthi automobiliun akies 
mirksnyje paspruko sau.

Pasprukus plėšikams, savinin
kas tuoj pasišaukė detektivus ir 
policiją, kurie atvykę nuėmė 
“finger prints” nuo vietų kuriaš 
buvo plėšikai palytėję ir daugiau 
kas jiems gali būti reikalinga dėl 
identifikavimo. Tečiaus plėši
kai tuom syk sau pasekmingai
pasprupo susibraukę iš langų ir out, 111., kada jie pelnė apie $2,- 
visur kitur už mažiausia virš 
$6,000.00 vertės brangmenų.

—Rep.

RYTOJ MOKSLO DRAUGŲ . 
PRELEČĘNTU BUS DR, AL.

DOVIDONIS,

Rytoj Raymond Chapel (816 
W. 31 St.) 1 vai. po pietų įvyks 

■ Mokslo praugų paskaitą, Prele- 
geritų bus Dr; Al. Davidonis/Uo 

b paskaitos t^ima — “Parazitai- 
mas.”

Sieninis kalendorius yra“Živylč” yra viena iš gra
siausių lietuvių istorinių trager būtinai reikalingas kiekvie 
dijų. Vaizduojama joj žila se
novė, kada lietuviai dar stab- 
m-lūžiai buvo, kada jie'drą
siai gynė savo šalį ir savo tikė* 
i imą; kada vidujinis žniogauš 
skaistumas buvo svarbiausias 
o turtas. Tai yra laikas, ka;

ir musų gražiausios

Chicagos lietuviui moksleiviai 
rengia paveikslais iliustruotas pa
skaitas tema “Elektra ant ūkės”, 
Paskaitos įvyks sekamą šeštadien-jt 
gruodžio 13 <!., 7:30 vai. vakarę,
Raymond Chapel, 810-W. 31 St. 
Prelcgęntb bus J. Izizdauskiš. Vi
si lietuviai {įrašomi atsilankyti ir 
išklausyti kokią svarbią’ rolę elekt
ra lošia ūky, —-Ko/ųitctas^

J. Butėno koncerto be 
laukiant

Perini,

ir

i .
APIPLĖŠ tURĮiNGA

NAŠLĘ ■: '

Tai

Nedaug tėra žmonių, kurie tu
ri pakankamai energijos, pakan
kamai ištvermės atsiekti ko nors 
gyvenime.

Paprastai nusiskundžiama 
blogomis aplinkybėmis, neturtu.

Pradeda ko noi's siektis žmo
gus, bet, žiūrėk jit> ja0 pailsęs.

—Et, nieko iš mano sumany
mo neišeis: lėšos išsisėmė, ener
gija taipgi, — paprastai sako 
tokie žmonės.

Dėt yra geležines valios žmo
nių, kurie kovoja su' likimu iki 
paskutiniųjų: juo sunkiau jiems, 
tuo jie energingiau dirba.

Prie tokių priklauso p. Jonas 
Butėnas.

Šioj šalyj, jam teko sunkiai
Trys plėšikai priverti llarry kovoti su likimu, sunkiai'dirbti. 

M. Ziv, 5842 South Park Avė., Jis turėjo vieną dovaną — gerą 
automobilių sustoti prie 6934 balsą. Ir žūt būt jis pasiryžo tą 
Jeffrey Avė., ir iš kartu su juo balsą tiek ištobulinti, kad tapti 
važiavusios turtingos našlės Ka- dainininku.
therine Armstrong, 7358 Euclid Tai sunkus darbas, o ypač 
Avė., atėmė už $35,000 brang- tiems, kurie turi sau pragyveni- 
menų, kuriais ji buvo apsikarš- mą pasidaryti. Ūž dainavimo 
čiusi. ' lekcijas imama labai brangiai.

Jie abu dalyvavo /atidaryme Bet p. Butonas dirbo ir mo- 
Club Royale, vidurmiesty, iš ten 
užsuko Frairs’ Inn kabaretą, 
kur matė kelis užmuštojo Dean 
0’Bonion šaikos narius.

Pasiskundus policijai apie plė
simą policija tiesiai pasakė, kad 
apsikarsčius tokiais brangmeni- 
mis valkiojamasis po tokias vie
tas yra niekas daugiau, 
kvietimas prie apiplėšimo.

ŽMONĖS" MIRĖ NUO 
OISTERIų

Sveikatos departamentas pa
skelbė, kad pastaruoju laiku 
gaunama nesveikų oisterių, ka
riuos žalius suvalgę suserga ty- 
fo karštine- Jau 7 žmonės mi
rė nuo tos ligos ir visi jie užsi
krėtė valgydami žalius oisterius. 
34 gi žmonės serga.

VISI PAŠTO TRAUKINIO PLĖ
ŠIKAI NUTEISTI KALĖJIMAN

šeši plėšikai, kurie dalyvavo 
apliesime traukinio ties Round-

Jaunoji Birutė šiuo prąlid&i vi
siems ir visoms, kad 4'ėda skyrių 
mokinimo d^navimd* nedėlioinis 
Fell()iwship':;‘ svel.. 831 \V. 33 PI. 
Prasideda 12 v. iki 2 va!, po piet. 
Pirma- pamoka bus gruodžio 14 d

M. M. Yuodis.

nuošė namuose. Bet Trine- 
rio Sieninis Kalendorius* yra 
visuomet skirtingas ir daug 
geresnis negu paprasti ka
lendoriai. Jie netik yra gra*- 
žiai artistipiaj atspausdinti, 
bet jų paveikslai turi’ sąvy-. ...........
16 didelės reikšmės Trine- palaikančių- draugijų sąryšis stato jc Uiueies^iemsnies, . seenoj jk veikalą “Byla dėl li
no Sieninis Kalendorius 
1925 padaro pilną orą gėlių 
kvepėjimo namuose. Ant jo 
yra du puikus paveikslai: 
“The Blossom Timė”, jauna 
motina su gražiu kūdikiu 
adt rankų tarpe žydinčių 
kvietkų ir “The Golden' Sun- 
seį”, linksmi senelių pora 
gale sodno. Tie du paveiks
lai parodo Trinerio Karčio
jo Vyno kostumerių gyveni
mą, kuris yra jūsų geras 
draugas nuo pat kūdikystės 
iki senatvės. Mr. August 
Kompars parašė mums iš 
Gan ton, Ohio, November 18:
“Šiandien aš nereikalauju tarta pereitam šėrininkų pusmetinia- 
jokių kitų gyduolių kaip TO; ‘‘ail
nerio Kartusis Vynas . Tai imti atisnešclatrii rasytes. Kviečia 
yra labai gera gyduolė nuo 
skilvio suirimų. Trinerio Sie-

fe-

Rąselinė, — ’!‘Aušix)s” knygyną

oj puikų veikalą
nų markos”. Įvyks nčdčlioie, gruo
džio 14 d., Chas Strumilo svet. 
158 E. 107 St. Durys atsidarys (i 
vai. vak.; pradžia perstatymo ly
giai 7 vai. vakare.

Kviečia Komitetas.

šaunuoliu Orkestro reikalu. Kurie 
paėmėt 6 gruodžio koncerto pardavi
nėti tikėtus, malonėkite sugrąžinti J. 
Grušui, arba tiems nuo kurių paėmėte, 
nes turim padaryti atskaitą.

Kon. rengimo Komitetas.

Cicero Lietuvių Liuosybės Namo 
Bendrovės dalininkų susirinkimas 
įvyks gruodžio 17 d„ 1924, savoj sve
tainėj, esate kviečiami visi dalininkai 
atsilankykit kaip 7:30 vakare, nes bus 
rinkimas ^direktorių ant 1925 m. taip
gi jeigu kurie da norėtumėt nusipirk 
Šerų, tai prašomi pasiskubint, nes po 
Naujų Metų Šerai bus brangesni, vie
toj $25.00 bus $40.00, nes taip yra nu-

— Direktorių Valdyba.,

Amerikos Lietuvių Teatro kūrėjų 
sąjungos specialis susirinkimas 
įvyksta pirmadieny, gruodžio 15 
dieną, Mildos svet., Vaičkaus stu
dijoje, žemutinėje svetainėje. Visi 
nariai yra kviečiami susirinkti. Da 
bus priimami ir nauji nariai. Pra
džia 8 vai. vakhro.

Town of Lake. — Dr-stė D. L. 
K. Miridaugio No. 1 laikys prieš- 
metinį susirinkimą sukmadienv, 
gruodžio 14 d„ 2 vai. po pietų, J. 
ZalUndauskio svet, 4501 S. Her- 
mitage avė. Visi nariai malonėkite 
laiku susirinkti, nes bus renkama 
nauji valdyba ateinantiems me- 

A. J e sritis, nut. rašt.tams.

V'aidylos renkasi rytuose,, gruo
džio 13 dieną. — Kryviš.

Nedėlioj. gruodžio 14 d.. 7.30 v. 
vak. Rayniond Chapel, 810 W. 31 
St. bus prakalbos ir krutamieii pa
veikslai. Užkvicčiam visus atsilan
kyti, nes kruf ainieji paveik^);mj bus 
aukštos vertes. —Komitetus

Vilniaus Vadavimo Kojnhęto vi
suotinas narių susirinkimas įvyks 
pirmadieny, gruodžiu 15 d., 8 vai. 
vak., Mildos sy.etai Maloniai
Kviečiami atsilankyti nariai, drau- 

.-utštoNP* t’h’ pavieniai asmenys 
UŽiptbnešudti' musų veikimu. 
Loy •' —Valdyba.

J-.L!_______ ' ■ ■

la gimė 
‘dainos.

Živylė, (hikte Vieno lietuvių 
kunigaikščio, pamyli jauną ir 
narsų karžygį Porajų. Tai yra 
meilė nelygaus Juonio ir vėl* 
t ui Porajusi reikalauja jos sau 
už moterį; ne jo narsa, nė jo 
laimėtosios kovos negali atsto
ti kunigaikščio luomo. Bet mei- 
’ė pasilieka meile ir ji nežiūri 
’llomų. Atsitinka nuodėmė... 
tivylč, ta geroji ir gražioji Ži- 
vylč, senovės papročiais, turi 
mirti ant laližo. Tokie Perkū
no įstat\TYmi ic niekas atmai
nyti jų negali, nes tokios baus
mės dievai reikalauja. Porajus 
eina j ieškoti pagelbos kitur. Ir 

surantą ir eina savo Živylę 
gelbėti. Ar jis. ją išgelbsti^ kaip 
ii priima jo pagclbą; ar ji lie
ka išgelbėta nuo laužo?
jau reikia patį vaidinimą pa
matyti. /

Ne vieną živylę ir jos skais- mins jums kasdien tą faktą, 
čiąją meilę vaizduojama. Per Atsiųskite 10c . padengimui 
visą gražų veikalą tęsiami pil- lėšų, adresuokite: Joseph 
nas vaizdas tų laikų lietuvių Triner Companv, 1333 ŠO. 
papročių, apeigų ir tt. čia ir Ashland Avė., Chicago, III. 
kareiviai, ir ’ vaidylos, ir Per-  
kūno aukuras, ir lietuvių kovos- TIESJAI iš PARYŽIAUS 
su rusais ir kitais priešais, ir 
karo dainos.

Gražus tai veikalas ir tą gra
žų veikalą dabar chicagiečiai 
.ures progos pamatyti scenoje. 
Pamatyti jį scenoj 7 
sekmadieny, 
School Hali svetainėj, prie 48 
ir Honore gatvių. Stato jį Te
atrališkas Kliubas “Lietuva”, 
dalyvaujant\ geriausioms Town 
n f La ke lošėjams, — J. J. Zojp, 
Bajorinaitei, Poleikiui, Jonui seRm£S 
ir Pranui Vaišviloms ir dauge
liui kitų. Vien jų vardai už
tvirtina, kad veikalas bus pa
statytas puikiai.

Kiekvienam yra malonu at
siminti. kad ir netolimą praei
tį, bet pamatyti ! 
buvo šimtai, metų atgal, ' yra 
jau tikras džiaugsmas, 
ateikite į šį vakarą ir patys 
sidžiaugkite. —Slaputė.

. . » ,own ot Lakc- ~ Draugystė sv.ninis Kalendorius 1925 pn- Petro ir Povilų laikys priešmetinj 
“ ’ * susirinkimą nedėlioj, gruodžio 14 

dieną, 2 vai. po pietų, šv. Kryžiaus 
parai). svel. Visi nariai būtinai 
pribukite, nes turime daug svar
bių reikalų dėl aptarimo.

„ —Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

ir

________ po^-’
Aš Petras Yonikas pafieškau sa

vo švogerių Juozapo" ir Antano 
Reubų. Lietuvoj buvo dvare Pa- 
šaltunės ir dvare Eržvelko valse. 
1916 in. lankėsi Easl St. Louis. III. 
Girdėjau gyvena Chicagoj. Turiu 
svarbų reikalą iš tėvynes.

’’ Petras Jonikas
■ n 372 So. AVashington Park 

Easl SI. Louis, III.

Draugystė šv. Alponso L. D. B. lai
kys savo susirinkimą Neik, Gruodžio 
14 d., 1924 m., šv. Jųygio parap. 
Svet., 32 PI. ir Auburn Avė. Šis 
priešmetinis susirinkimas yra labai 
svarbus, nes bus rinkimas Valdybos 
dėl ateinančių 1925 m. .. '

Už nebuvimą ant šio j^įtfrikiino 
bausmę pagal nutyrimfr./jV’ '

Frank Valančius,; Nut! Rast.
3422 So. Morgan Street.

Yogui Hindu, Okulistas 
Filosofas, Dr. Magmekka 
B’Humar B’Hava. Mokslinin
kas, Demonstruotojas Auto- 
Suggestion pagelba Magnetines 
Jėgos. Dr. Magmekka, kuris 
yra atsiskyręs nuo pasąulio, niacnehy, gruodžio 14 <1. Nors Nau- 
pastojo į klioštorlų Indijoj, kur jienosc buvo pranešta, 

priešmctinis susirinkimas bus nau- piriniausiai jis išrado naują joj |)Ct Lštikiųjų atsibus se- 
artizmą gydymo, žinomą kai-; nojoj pietoj, tai yra Ma’inausk’o 
po Universal l^aghetizm. J 

yra gaunamos 
geros, todėl jis nori, 
gydymas butų perduotas pa
sauliui. ;

. T)i\ Magmekka sujungia sa
vo išradimą Auto-Suggestion 
su ’Kmile Ccuie’, kuris nesenai 

scenoje kas praktikavo Jungtinėse Valsti
jose.

Dr. Magmekka 
patvirtins jo puikų išradimą bus paskutinis 
pagelba kelių parodymų vien 
tiktai pagelba Auto-Sugges
tion. Senovės laikuose tokie 
nepaprasti parodymai skaity- 
davosL stebuklais, bet dabar jie 
yra lengvai parodomi pagelba 
minčių susijungimo su Auto- 
Suggestion.

Kalbėtojai:
Dr. Magmekka,
Profcsor Rom —- Romano, 
Dr. Emile Coue’a.

Nedėlioję, gruodžio 14 d., 1924 
COLUMBIA HALL, 

48 Paulina St., Chicago 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 

(Apskelbimas)

lytoj 
gruodžio 14 d.

J lEsKAU savo brolio Pelęo Piš- 
nio, kuris, kiek žinau, gyvena Chi
cagoj. Kurie žino apie j j, prašau 
pranešti man jo adresą.

Antanas Pišnis, 
Respublikos gal., 85 

Panevėžys, 
f . Lithuania.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
I laikys) iM'iešinetini susirinkimą sek-

kad šis 
:n. priesincunis susinnKimas mis nau-
J1S išrado naują joj vietoj; bet išlikrųjų atsibus se- 

’_ * i J ' tai yru Ma’inaųšk’o
p__l salėj,. 1843 So. Halsted gt.; pradžia 
1 . 1 vai. po pietų. Visi nariai yra 

labai meldžiami laiku pribūti ant šio 
VaJ ' susirinkimo, nes bus rinkimas nau- 

’ d’ jos valdybos ir daug kitų svarbių 
ir užsiįikiisįų rc.ijkalu svarstymai.

Ig.' Žilinskas, rašt.

IEŠKAU savo brolio Edvardo 
Bartkevičiaus, iš Šiaulių miesto. 
Pirmiau gyveno Pittsburge, o da
bar girdėjau kad gyvena Chicagoj. 
Jeigu kas žinote apie j|, meldžiu 
duoti man žinoti, už ką busiu dė
kingas. Arba tu pats, broli 
šauk prie sesers __ _
viez, po vyru Jankauskienė, 4256 
Wrightwood Avė., Chicago. III.

Ifinosi nenu leisdamas rankas. 
Ant galo, jis tiek pasivarė pir
myn, jog pradėjo koncertuose 
dalyvauti. Jo gražų balsą pub
lika įvertino ir pamėgo.

Vienok p. Butėnas vio nepa
sitenkino. Jis žinojo savo dai
navimo trukumus. Kad pasi-

kaip liuosavus nuo jų, jis važiuoja j 
Italiją. Ten tenka irgi\ nema
žai pavargti; Bet pasaulis ne 
be gerų žmonių.* Plš savu draugų 

■ jis gauna paramos, ir tuo budu 
turėjo galimybės pasilikti ten 17 
mėnesių^

Dabar jis vėl Amerikoj, o šiuo 
momentu Chicagoje. Tačiau jis 
tik svečias.. Nedžilgo jis vėl va
žiuos j Ital'ią, kad galutinai pri
sirengus operai. z

Paprastai yra priimta į sve
čius gerai atsinešti. O prieg- 
tam lietuviai iš senovės yrd pa
garsėję savo svetirfgumu. Tad, 
reikia manyti, kad ir Chicagos 
lietuviai pasirodys svetingi — 
pamylės svečią dainininką Butė
ną. x

Parodyti savo svetingumą ga
lima taip: reikia kuo skaitlinė 
ginusia atsilankyti į jo koncer
tą, kuris įvyks sekamą trečiadie-.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa- 
vHarpinės Pašelpos priešmctinis 
susirinkimas ivvks nedalioj, grii(>- 
džio 14 d., Związek Polek svetai
nėj, 2 v. po plot. Nariai susirinki- 

I te laiku. Taipgi tie nariai, kurie
... , t -•„ da heper.sikčlčte j aukštesnius sky- 
tiKi’cnyneje rįuS malonėkite pa'siskubinti, nes 

r _______ P . -K-( ]<u_
riame liuosai galit persikelti.

X. šaikus, rašt.

iz«i.->, iziuii, atsi- 
Juzefos Bartkie-

Todėl
pa-

IEŠKAU savo dviejų dėdžių, Jo
no ir Vincento Raikauskų. Paeina 
Telšių apskričio, Silenių kaimo, 
18 metų tam atgal gyveno apie 
Pittsburgh’ą. Prašau atsišaukti ar
ba kasv žino prisiųskite jų adresą.

600
.1 ui joną LebetkcviČiene,
- 4th Avė., Milvvaukoe, \Vis.i ' '

Tm of Lake

000,000, tapo nuteisti nuo 1 iki 
24 metų federalin kalėjimam Jie 
visi prisipažino prie kaltės ir 
liudijo prieš kitus savo draugus 
— politikierių James Murray ir nį, gruodžio 17 d., American-Bo- 
žymų pašto žvalgybos narį Wm. hemian svetainėj.
J. Fahy, kurie nors patys neda
lyvavo plėšime, bet tuo plėšimu 
vadovavo. Pastarieji du nerio- P«” ir 
vėjo prisipažinti prie kaltės ir; 
liko nuteisti 25 metams kalėji
mai! kiekvienas. Pirmieji šeši I / 4

r“Dzimilzi-Drimilzi" jau
Atlanta kalėjimą.

ŽAISLINIŲ AEROPLANŲ 
KONTESTAS

Keletą dienų atgal Stanford 
parke, prie 14th PI. ir Union Av., 
buvo Swing mokyklos aero kliu- 
bo vaikų kontestas sugabume 
paleisti žaislinius aeroplantdiš. 
Konteste dalyvavo 17 vaikų- 
Kontestas buvo formalis, pe prie
žiūra mokyklos viršininkų ir 
parko direktoriaus. Buvo var
tojami Lohann No. 1 žaisliniai 
aeroplanai. Buvo dvejopas kon
testas: Jkeno aeroplanas ilgiau 
ore išsilaikys ir keno toliau nu
skris, 
Tomka. 
kai irgi pasižymėjo: Nrąnk Wa- 
reyko, John Burdvit, Will Tan- 
kevicia, Joseph Tankevicia ir k. Universal Atletikos kliubas. Visi,. 
Tik dar viena kita mokykla yra yra kviečiami užeiti — kas pri- j 
juos pralenkusi.

Paskui laimėjusieji iš visų 
mokyklų turės galutiną kontes-

Tikietai iškalno i
Naujienose,” “Drauge,”

Aušros’ knygyne'.
—K. Bangaputis.

Chicagofe
Dzimdz i-Drimdz i vodevilis

atvažiavo su visti šfa'bu Chi-

Gruodžio 11 d., Davis Park Sq. 
svetainėj jvyko Teatrališko 
Kliubo “Lietuva” priešmetinis 
susirinkimas.

Susirinkimas buvo labai skait
lingas ir labai gyvas. Svarbes
niais šio susirinkime reikalais 
buvo galutinis prisirengimas 
prie statomoją.yeikalo “živylė,” 

įkuria statomas nedėlioj, gruod- 
pai’siduoda £įo 14 School Hali ir Rinkimą® 
2 “Var- valdybos sekantiems metams, 

naujai išrinkta valdyba yra se
kama: Pirmininkas — Juozapas 
Pelekas, vice-pirni. Leonas Pauk-

Helen I- 
vaskeyich, finansų rašt. II. 
Brazausku, kasos glob. M. Lau- 
cinskaitė ir O,„ Kuižinaitė. Su
sirinkimai laikomi kas antrą 
ketvergę kiekvieno menesio.

—DRL. Reporteris.

štiš, protokolų' rašt. Pranešimai
PRANEŠIMU TAISYKLĖS

Kontestą laimėjo Martin ŠIANDIE ATSIDARO ATLETI- Artistai apsistojo |vai-
Bet keli lietuvių vai- ' KOS KLIUBAS. ‘ ri<>^ vietosc lr v®hul1 Prunež

Šiandien nuo 12 vai. atsidarys

sirašyti, o kas šiaip pažiūrėti.
Kliubas randasi Universal Sta 

te banko namuose.

SVEČIAS H LIETUVOS

Draugystė Lietuvos Dukterų lai- 
‘ j susirinkimą sek

madienį, gruodžio 1! d., 1 v. po p. 
paprastoj svet. — \ isos narės kvie
čiamos atsilankyt, nes bus daug 
svarbių reikalų apie balių ir rin
kimas naujos valdybos.

. • Rašt. Jozaitienė.

“PAltAZlTlZMAH”.
Mbkslo Draugų paskaita įvyks 

.sekmadieny, gruodžio 14 d., 1 vai. 
po pietų, Raymond Chapel 816 \K. 
31 St., arti Halsted SI. Prelegen
tas Dr. . 
tą lemoje “Paraziliznias .

APSIVEDIMAI
1ESKAL ap.šįvedimui inteligen

tiškos merginos arba našlės nuo 18 
iki 27 melų amžiaus. Esu vaikinas, 
lankau universitetą ir noriu baigti 
daktaro mokslą. Pageidaujama, kad 
vartotų anglu kalbą. Jei našle — ( 
turi turėti kiek turto. Su pirmu' 
laišku nfeldžiu prisiųsti savo pa
veiksiu, kurį pareikalavus grąžin
siu. J. M. Nuris

1739 S. Halsted SI., Chicago

POŽĖLOS PRIEŠAS RO- 
SELANDE.

nuolalinę apsistojimo vielų. 
Kol kas galinta redakcijoj ir 
kpnsulate susižinoti su jais.

Artistai ir dar artistai
Buvo, tai pribuvo iš .Lietu* 

vos artistų. Kalėdas visi švęs 
Chicagoj ir Naujų Metų darbą 
pradės, l'endžiulytė ir Vaičkus 
jau pirmiau atvyko, o dabar čia gyvenęs, o vėliau per keletą' mi 
visa? Dzimdzi-Drimdzi “ketu- metų, bendrai su žinoma Chica-
iriose asabosc” su p. Dikiniene, gos lietuvių^ pp. Bernįtaįčių šei- 
kuri kiek pirmiau atvyko pas myna, laikž didelę farmą arti

Lietuvon jis išvy-

Praeitų ketvirtadienį Chica- 
gon atvyko iš Lietuvos p.. Marce
lis Gugis, Advokato Kazimiero 
Gugio jaunesnis -brolis, žada 
paviešėti čia apie porų mėnesių.

P, Marcelis Gugis turi daug 
draugų ir pažįstamų Chicagoj, 
kadangi yra ilgus riietus pirmiau

Meldžiame visų darbuotojų, drau
gijų komitetų, raštininkų ir visų 
tų, kurie duodate Naujienoms pra
nešimus įsitempti šias taisyklos:

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

2. Dykai talpinami pranešimai

Davidonis ’ skaitys paskui- 
_____________ /L “Muzika- 

lę programų dalį išpildys p-Ie Ęu 
genijų Grušaitė. š: )»■
labai žingeidi. K v it 
siltinkvti. —Mokslo f ‘

Cicero Lietuvių Valgomų Daik
tų bendrovės visuotinas šovininiai 
priešmetinis susirinkimas įvyks pa- 
nedėly, gruodžio 15 d., 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Liuosybės svet., 
49 Ct. ir 14 St., Cicero, III. Būti
nai visi šėrininkai turite atsiimi- 
kyli, nes bus labai svarbiu reik;.-, biznio' sūpratima, 
Jų: valdybos rinkimai dėl 192a m.,1- - ’
taipgi bus šėrai duodami nauji šė- 
rai vertės po $25, o jei kas nebus 
susirinkime, tai gali nustoti tų št- 
rų. —J. Tfarvid, nut, rašt.

paskaita busp.o ..įsus at-
JIESJCO PARTNERIU

REIKALINGAS partneris į bu- 
eeriies bizuį. arba norintis gali 
pirkti pusę biznio. Apleidžiu mies
tą; turi būti parduotas greitai. Ne
mokantis darbą bus išmokintas.

Kreipkitės:
840 W. 33rd St.

IEŠKAI partnerio salesmeno. 
gerai patyrusio ir turinčio gerą 

...» pardavinėjimui 
j apieiinkčs mieštus. Aš turiu au
tomobilių ir tik pusę važiavimo iš
laidų aš reikalausiu, jei toks žmo
gus randas — Atsiliepkit laišku į 
Naujienas. Real Ėst ate nepageidau
jame. 1739 S. Halsted St. Box 427

visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais Į*

Požėlos priešas Roselande1 gimines. DzimdzLBrimdzi vo- Waukegano.
gruodžio 11 d. bus Alex Mac devilį sudaro artistai: V. Di- ko:tuojati^afui parbaigus. ,Tu- 
Marsh. Tai tvirtas ų vikrus ir neiką, ^otnp.., AZįyanagaitfe, ’ rėįęs grrižtius ) pagyrimo! žtshids) 
keistai atrodantis ristikas. Jo abu \Lietuvos Valstybinio Dra-Tiky farineriaudamas Amierikoj, 
visas kunas paveikslais išdabin- mo» Teatro, geriausi artistai, grižęs Lietuvon jis ir ten įsitai- 
‘ • j J. Olšauskas, “Vilkolakio” ir sė stambų ūkį ir veda ji pavyž-y

“Tautos Teatro” artistas ir J. dingai, taikydamas, kiek vietos 
Dlikirus, • pįrmilau atvykęs ir sąlygos leidžia, amerikiečių pra
dirbęs su* Vaičkau# Teatru- Etiką. , ,

i& ^omp.A. į Vanagaitis, rrėięs -gražaus i paiyrimoį žte^mJs) 
Lietuvos Valstybinio Dra-Tiky falmeriaudamas Amerikoj,

tas. ‘
Ateikite jo pažiūrėti į Strumi 

lo svetainę gruodžio 19 d. , *

reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetų susirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaikščioji- 
mus ir tokius susirinkimtis, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kurtu tuo 
pačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina-
.} visų organizacijų, <’ ,
uopų, kliubų. chorų, ratelių, pa

rapijų ir tikri imi škij seklų reika
lais visokių bizniškų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), (tžio 21 d. 
ir.visokie pranešimai galimi .tal
pinti laikraštyje.

4. - Už 1 aptiiokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dūli vienai dienai. Skaitlius i|ie 
nų ir colių neaprubežiuojamas,

5. Apie kreditą reikia tartis sų 
Naujienų administracija.

6. Visi pranešimai norint pąlal; 
"inti į sekamos dienos laidą turi

i ne vėliau kaip iki ae-' \uburn V, t 
violos vai. vakaro. kH laiku
pinti j seki 

| bąt priduoti

Draugystė Teisybės Mylėtojų lai
kys savo priešmetinį susirinkimą 
nedėlioj, gruodžio 14 d., 1 vai. po 
pietų, Mark While Sųuurc s vėl., 
prie 29-tos ir So; Halsted gal. Vi- 

i nariai-rčs malonėkite būtinai 
laiku susirinkti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti.

—-Pastininkas.

Dr-ste Lietuvos Vėliavos Am. Nr. 
1 laikys priešmetinj susirinkimą 
sekmadieny, gruodžio 14 d., Davis 
Sąuare svetainėj, prie 45 ir South 
Paulina galvių. Skaitlingai atsilan
kyki!, nes bus'valdybos rinkimas.

Bust. F. Motuzas,
/t.Hiiiaihi kykit, nes bus' vaidinos rinkim; 
pliii nT- Yra ir daugiau svarbių reikalų.

Am. liet, teatro sąjungos iškilmin
ga vakarienė atsibus nedėlioj, gruo

., Mildos *s\<•!., 311.’’ Šonfh 
Halsted SI., ant antrų lubų. Pra 
džiu 7 val. vak. įžanga 81; bus mu 
zika ir šiaip linksmos žaismės.

-Teatro Sąjunga

Birutės choro dainų 
si bus lygiai 2 vai. po 
lioj, gruodžio 11 d., 
ll'OUbc, 33 PI.; tarpe.

kil laiku

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfi

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
(rokų patarnavimas Cliicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimu 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijon 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogdeu Avė., 
Phone Lawndale 0114.

PĄJ IEŠKAU nedidelės šeimynos^ 
Kurios moteris stovi namie. Duo
du I kambarių bu(j| už pagamini
mą valgio vienai ? patai 
rūjimą kambario.

P. DAUKŠA, 
3310 \V. 67 SI.

I rospect 10352 pu 6 \Zd k .

piakhiia ai 
pietų nedū- 
Fėlluxvship

Jtulštęd; ,ir 
i įlinkai' bu

Valdyba. '

LlETUVLšK.V*' BES TAURAN 1 
SU IIOTELIU

Visados geras maistas ir guuL ; 
teisingus patam avimas.

A. GUODELIS, 
Savininkus

• 157 Su. Kedzji A
i ei. Lala.\ utie
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ISRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas karš

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

65.30 So. Robey St. 
Tel. Prospect 3926

REIKI) DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI NAMAI-ZEMĖ NA.MAI-ZEME NAMAI-2EME NAMAI-ZEMĖ

RENDON modemiški 5-kiu 
kambarių flatai, pečiumi šildo 
m i, $ 40 į mėnesį. ' ,

R. C. RUSSELL & CO.
1346 E. *63 St.,

Telephone Hydepark 2976

REIKIA, patyrusių moterų 
prie skirstymo popierų atkarpų. 
Atsišaukite:

Rocco Rizzo and Co.
612 Wpst Taylor St./-
Tel. Monroe 3994

PARDAVIMUI grosernė 
ba mainysiu ant namo.

Kreipkitės:
2792 \V. 47 SI.

ar-; MAINYSIU Į JŪSŲ 
NAM4'

SENĄ Savininkas turi parduoti 
greitai

Už $3500 nupirksite

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI vartotas gro
ji klis pianas, su benčiumi 
voleliais, tiktai $165.

1722 S. Ashland A ve. 
First floor

CNT IŠMAINYMO
Marųuette Rd., .3 blokai nuo 

•lacksnn parito, 3 aukštų mum na
mas, (i flatų po 5 ir 6 kambarius; 
rendos $6000, kaina $36,000. Mai
nysiu ant didesnio arba mažesnio 
namo.

RENDON du flatai, South Side, ant 
antro au^j.-Što 6 kambariai. pirmo

kambariai. Elektra, gasas, 
vana, pečiumi Šildoma. 5 kamb. $25 
ir 6 kamb. $30. Taipgi kambarys 
rendon. \ *

Atsišaukite 
11415 Harvard Avė.

UJTOMOBILIUS CoIp, 7 sėdy
nių sodan; visas geras, sport mo- 
dėl. Mainysiu ant Fordo sedan, 
lotn ar mažo namuko; kaina >*1000.

Kjx4pkitė s » 
3238 S. Halsu 4 St 

Tel. Boulevard |>82O

RAKANDAI

PARSIDUODA kuopigiausiai pir
mos kliasos PULRUIMIS, BARZDA- 
SKUTYKLA, ŠIOKEISEI ir tt. Lis- 
tas Ug-as, landa pi«i- Geriausioj 
keition. Tokios progos ilnuR-laus 
g-ausit. Atfi^aiYkiY tuojau.

P. J. 1CI1TRA
1012 So. Main St., Rockford,

RENDON 6 kambariai, pe
čium šildomi, ant 
Naujas namas, yra 
na, gasas, Va bloko 
Avenue,

3026 W. 41

antrų lubų, 
elektrą, va
nile Archer

PARSIDUODA 
kandai, 
stovyje, 
pianas, i 
šmotų 
kambario 
medžio 
diyonai, 
fas 
siu

kambarių ra- 
vėliausios mados, geram 
kai nauji. Yra grojiklis 
J šmotų šilkinis setas, 7 
riešuto medžio valgomo 

setas, 4 šmotų ' riešuto 
miegamo kambario setas, 
lempos, (a)usoI fonogra- 

ir daug kilų dalykų. Parduo- 
ir atskirais šmotais.
5601 S. Winche.strr Avė. 

Isl fl. fronl
AN3’ RENDOS 6 kambarių 

flatas; yra elektra, gasas, kars
tu vandeniu šildomas, renda $70.

7013 įVVashtenaw Avė.

PASIRENDAVOJA. 5 kam
barių naujos mados, visai nau
jas flątas, pečiu šildomas. Ren
dos $10.

711 <8 <S. Talman Avė.
Tel. Lafayeltc 0158

PARSIDUODA I kambarių ra
kandai ir didelis naujos mados fo
nografas, visai naujas, , geriausios 
išdirbystfs. Parduosiu pigiai, nes 
greitu laiku apleidžiu Cnicngo. \l- 
sišaukit greitai.

.3564 S. Halsted St.
Astros lubos iš užpakalio

PARDAVIMUI 5 kambarių 
kandai, fronto setas, dainingo 
mo setas, viktrola, karpelai, 
modės. Galima pirkti sykiu ar 
skinti. Kreipkitės:

822 W. 37th Place 
Antros lubos \

ca
rui- 
ko- 
nl-

SIŪLYMAI KAMBARIU PARDAVIMUI
PARSIDUODA Restoranas ir 

Kotelis, su namu ir be namo, 
rendos neša 

Kaina tik

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsigy-, 
venti, vyrams arba moteri/ns; su vai- Kampinis namas, 
giu yba be valgio, $3 ir $4, $8 j $200.00 į mėnesi, 
savaitę su valgiu. ' . ... /.

PETER GADEIKO, 
1606 So. Halsted St.

$14,000.00.
2162 Blue Island Avė.

KAMBARYS ant rendo.^ dėl vai
kinų arba vedusiai porai be vai
kų. Reikalaujantis kambarį prašo
mas atsišaukti po adresu:

JONAS UTAS,
1510 S. 48 Ct., Cicero, UI. 

Ant pirmų lubų.

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

2502 W. Devi.sion St.
2nd fl. . f 

Tel. Armitage 1981

RENDAI kamabariai dėl vyrų, 
kurie nesportųs, dėl prastų • darbi
ninkų. Kambariai šviesus ir šildo
mi. Su valgiu ar be valgio, arba 
galėsite palys pasigaminti. Mrs 
gyvenam ant trečių lubų iš fronto.

703 \V. 2H Place, Chicago. UI.

PARDAVIMUI restaurantas fr 
lunch ruiniis, lysas ilgam laikui, ge
ras transferinis kampas, nėra kom- 
petierjos, geras pasiūlymas bus priim
tas. Bargenas greitam pirkėjui.

JOK CIGANEK
6853 So. State St.

KITIMAS vendai vienam 
rui be valgio. Vieta patogi 
venimui.

Kreipkitės 2 lubos 
3240 So. Union Avė-

gy
GROSSRNfi ir bučernė parsi

duoda už pigiausių kainų, iki 15 
d. kito mėnesio, kreipkitės ypa-'

5252 So. Artesian Avė.

RENDAI ruimas vienam vy- 
rui, be valgio. Gera, patogi vie- nas South Sidej. 
ta gyvenimui.

Kreipkitės
931 West 33rd PI.

1 lubos

ANT PARDAVIMO Restora 
Atsišaukite. 

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Box 424

PUIKUS BARGENAS •
Puikioj vietoj 6 kambarių bungalov? 

ir 7 miegamas uždaryti porčiai, dvie
jų karų garadžius netoli 66 gt.

Kitas Rargena ant 67 MarqUette 
Blvd. biznio lotai 50 pėdų kampas. 
Viekas tik tėra.

. PUIKUS NAMAS'
Baigiamas statyti 07 Marąuette Bd. 

Califomia 3 flatų ir Storas ir trijų 
karų garažius. Vienap blokas prie 
biznio vietos, smarkiai augamoj' lietu
vių kolonijoj, kas nupirks tas laimės 
dėl kainos matykit savininką E. Rūbas 
Tel.1 Republic 0545 C550 So. Artesian 
Avė. Nuo 9 iki 10 vai. ryto. Po pietų: 
nuo 4 iki 7 vakare.

2 flatų mūrinį namų
6 ir G kambarių, garu šildomas, 

įmūrytas apron plumhingas, sidabri
niai elektrai fixtureA, platus lotas, 
plieno konstrukcija, bufetai, įmūrytos 
prosinimui lentos, tikro beržo trimin
gai, lietaus maudynės, baltai ename- 
lioti pečiai ir ice baksiai, netoli Gar- 
ficld bulvaro ir visi parankumai. Par
duosiu už labai pigią kainą, kitus pi- 
nipruss ktiip i*encl^. įplauki, už šj tia- 
luii j ruetus yra $2.0'10. . Veikito grei
tai, np.s jų S neturėsite kitos tokios 
progos. I>l tolimesniu informaciją 
apie šj puikų namą atsišaukite asme
niškai arba rašykite.

Pietrzylek Bros.,
NAMŲ STATYTOJAI

1647 W. 47 St.

HEMILTON P AR K
3 ankštų muro namas, *15 flatų 

po 5— I ir 6 kambarius, naujos 
mados įtaisymai. išrenduotas už 
$13,000. Kaina $79,000. Mainysiu 
ant mažesnio.

LINCOLN PARK
24 flatai po 5 ir 4 kambarius, 

naujas namas ir naujos mados iš- 
tnisymni, išrenduotas ui $19.006.

rit bizniG namo South 
Imt su bizniu.

Padėkite biškį pinigų ir ga 
Alno:-, puikiu^ naujus mūriu 

1fintų namus,* South Side, v 
I vlmo liktai .30 rtiinut u iŠ mi 
I 1 blokas nuo karų linijos, 2

ir gausite ’us 2 
važia- 

miesto, 
•> 2 blo- 

, bus 
pigiai linijų ir parko. Bus ten 52 na- 

’mai, 22 po 5-5 kambarius ir 30 
I po .6-6"* kambarius, sun parlorai, 
aržuolo trimingai, garu šildomi, 
įmuiyĮtos vanois, padėstalai la- 
vatory, gyduolių skrynutė, pro- 
sinimui lentos, bufetas, viskas 
moderniška, lotas 30x125, nauja 
gatvė.

Tai giežiausi namai South Si- 
•. Mes taipgi statome na- 

Gera vieta rnus ant jūsų loto. Atsišaukite 
dienomis ir iki 8 vai. vakare ir 
tuomet galimo susitarti dėl pa
matymo tų namų.

EDW. W. BARS & CO., 
Baksevicz 

3301 So. Halstęd St-, 
Telephone Botilevard 6775

lo

si d r.į.

i vlmo tiki
KAS NORI įgyti gražią ir pelnin- 1 ’>i<>kas nuo 

gą barbernė yra geri 6 kambariai ir 8 km 1UIO 
metų lysas. Esu priverstas pigiai linijų ir 1 
parduoti, ba turiu išsikelti i kita da-1 .
Ii miesto. mai- 22 “<• ■

Atsišaukite
1807 W. North Avė. 

ir Wood St.

TU. MŪRINIS biznio namas, .3 šforai 
ir pagyvenimai, naujos mados, lo
tas 75x125, kaina $17,500, rendos 
$2040. Mainysiu anl fanuos.

ANT BRIDGEPORTO parsiduoda 
mūrinis namus, 2 r»c*

4 kambarius; yra elektra ir gasas, angštns klepns ir remontuotas. Kal
iui $5,800, įmokei reikia $3200, ren
dos į menesi neša $50. Priimsiu lo
tą kaipo dalį cash, jeigu lolas bus 
prie vienuolyno. Namas randasi 
549 W. 37 St. Savininkas A. J. La
zauskas, 1549 S. \VeHs St.

PARDAVIMUI cigarų, kend- 
žių, sodos ir Notion krautuvė, 5 
rtiimfei gyvenimui. Renda 50 dol.

5613 So. Racine Avė.

PARSIDUODA gerai jreng- dėje 
tas restaurantas. 
geram žmogui. Biznis eina ge
rai.

3103 S. Halsted St.
■*---------- -  -------- —' ..........  y...........

PARDAVIMUI grosernė, la
bai pigiai, priežastis’ — aplei
džiu Cricagų. Biznis išdirbtas 
senai. Kreipkitės prie:

M. Ugenski
4323 S. Wood St.

PARDAVIMUI siuvama ma
šina, didelė, 31-15 su a. c. mo
toru. Taipgi 1 Singcr šeimy
nos mašina.

1920 Wabansia Avė.'

PARDAVIMUI delikatesi'n, daro- 
mas| geras biznis. Gera vieta dėl Kaina 
grosernčs. Savininkas eina lauk iš 
biznio,, parduosiu pigiai. Yra 4 
kambariai gvvenimui iš užpakalio.

2845 Wallace St.

TIKRAS BARGENAS
51 St., netoli Halsted St., į va

karus, 4 kambarių cottage, fur- 
nace šildoma, elektra, skiepas. 
Kaina ............  $3500
Cash  ..........      $1000

Randasi Bridgeporte 2 flatų 
mūrinis namas, 6-6 kambarių, 
elektra;'vanos, yra tikras barge
nas. t

Savininkas Apleidžia 
Chicagą

Atiduosime šit# naują 2! 
augsi ų mūrinį namų, 5-5 
kambarių, modemiškas aug- 
štas skiepas, galima vartoti 
dėl krautuvės ir dėl gyveni
mo kambarių, didelis augš- 
tas. Greitam pardavimui 
kaina $12,350, tiktai $3,000, 
įmokėti, už kitus morgičius.

Taipgi 6 kambarų cot- 
tage, viskas moderniška,1 
randasi geriausioj vietoj 
Brighton Parke. Lotas 50 
pėdų dėl 1 karo garadžiaus. 
Greitam pardavimui kaina 
$6000, įmokėti $2000, kitus 
mažais išmokėjimais. ’ 

J. N. Zewert & Company1
4377 Archer Avė.

MŪRINIS namas, 4 pagyveni
mai po 4 kambarius, namas be 
skolos, renda pigi — $100 j mėne
sį; kaina $11500. Mainysim aid 2 
flatų po 5 arba 6 kambarius.

JASUDES & ABRAMAVICE 
2015 S. Robey St., Chicago

PARSIDUODA bizniavas namas, 
trijų /fialų, su storu; yra gazas, 
elektra, amudynės ir telefonai. _Rm* 
dos neša į mėnesį $102. Kaina 
$7800.

Tel, Roosovelt 29.39

PARDAVIMUI arba mainy
mui ant mažo namo groseris. 
Prie storo yra keturi kamba
riai gyvenimui. Rendos $10 j 
mėnesį. < /

1139 S. 19 Ct., Cicero, III.

DIDELIS mūrinis, 2 fintų namas 
prie Marquctte Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 W. 67 
St. Tel. Prospect 1.364

MORTGECIAl -PASKOLOS
ANTRI MARGIČIAT

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

Room 1516.
11 So. La Šalie St.

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

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

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI' saldainių ir gro- 
serio krautuvė ir visokių mokyk
los daiktų de| vaikų; viskas gra
žiai įtaisyta. Biznis gerai eina. Vi-. 
šokių tautų apgyvenai. Pirksit pi-1 lYaina ......
giai — už $850. Pardavimo prie 1 Cash tiktai .... 
žastis patirsit ant vietos.

710 VV. 14th PI.. Chicago
PARSIDUODA grosernė ir bu- 

černė. Biznis geras ir cash. Geroj; 
anielinkėj. Parduosiu pigiai, 
davimo priežastis patirsi! anl

Par- i vie- i

PARSIDUODA restaurancija, krau
tuvė ir ice creani parloris su 30 
sėdynių. Žema renda. Gera vieta

- ir bizpis eina gerai. 3'tiriu pal'duo- , 
. Ii <1(4 ligos. Reikia $350 cash, kiti 
ant lengvų išmokėjimų.

9.30 N. Eranklin Si.

---------------- -------------- -—----- PARDAVIMUI geras, pianas,' 
RENDAI ruimas merginai ar-arba mainysiu ant Fordo se-' 

Ruimas patogus gyveni-
Kreipkitės:

31M K) So. Halsted St. *

vyrui.
mui.

Kieipkitės
3430 Emerald Avė.

2 lubos užpakaly

RENDON puikus, šviesus kam 
barys dėl vaikinų arba dėl mer 
ginų; elektros šviesa, maudynė.

Kreipkitės:
3362 l/we Avė.

2 lubos

JIESKO DARBO

NORIU parduoti arba gauti tei
singus žmones į partnerius prie 
didelio rooining house biznio, ne
šančio didelį pelną. Turiu du biz
niu, bet vienas negaliu pasekmin
gai vesti. Norėčiau gauti žmones, 
kurie yra buvę saliuno bizny ir 
galėtų dasidėti su $2500; įneštus 
pinigus galima uždirbti j trumpą . 
laiką. J. Ambroza,

114 N. Sheldon St., Chicago

KAM reikalingas pardavėjas? 
Kalbantis Lietuviškai, Angliš
kai, Rusiškai ir lenkiškai.

Gatavas darban.
Telefonuokite

Yards 0758

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

$6950
Cash............ . .... ......... $1500

Kitus mėnesiniais išmokėji
mais,

Michigano valstijoj 80 akrų 
farma, su visais hudinkais, giria, 
upė bėga pro šąli.

$2500
.... $1000

Biskį įmokėti.
ED. W. BAKS

(Baksevicz)
3301 S. Halsted St.i Chicago.

Tel. Roulevard 6775

CO.,

Kad užbaigus namu 
reikalus

BRIGgTON PARK 
BARBENAI

2 augštų medinis namas, 
kambarių flatai, mo 
derniškas. Bargenas

1 KAMBARIŲ mūrinė eoltage, 
viskas moderniška, reikia lik $750 
cash. DJdelis bąrgenns $3850

2 AUG.šTŲ mūrinis namas. 2-—I 
kambarių fialai, viskas moderniš
ka. ąžuolo trimingai, reikia tiktai 
$2000, kitus kaip romią. Mes sutei
kiame paskolas visiems musų pir
kėjams. Musu ofisas atdaras , 
dėlioj visų dieną.

KOZLOVVSKI BROS.
2525 W. 47 St.

$5800

ne-

Veikite greitai ir gaukite 
----------------------------------- šį bargeną. Tiktai $3750, 
PARDAVIMUI bučernė ir ,groser-i 2 flatU DO 5-5 kambarius, 

ne su namu arba be namo. Labai, \ ’
gera vieta. Parduosiu pigiai. Ats i didelis augstas, vana. elek-

SOUTHWEST SIDE
APT. NAMAI

Lafayette 6771

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
catescn krautuvė su 6 kambariais. 

, Renda $45 į mėnesį. Biznis eina 
gerai. Pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos.

5129 S. Halsted St.

PARSIDUODA KEPTUVĖ. Biz
nis išdirbtas 20 metų. Su visom I 
mašinom; viena duonai maišyti: 
mašina ir visos kitos mašinos, ku
rios reikalingos prie šio biznio. 
Savisinkas yra padaręs daug pini
gų šitame bizny ir dabar pasitrau
kia s iš biznio, 
kainą ar mainys 
darni pasinaudoti 
kitčs prie:

M. J.
.33.35 S. Halsted St.

Parduos už žemą 
ant namo. Norč- 
šita proga kreip-

KIBĄS

PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė lietuvių ir kjtų tautu apgyven- 
toj vietoj. Yra ir du dideli kam
bariai pagyvenimui. Biznis eina 
gerai. Pardavimo priežastį patirli- 
te ant vietos.
704 W. 120th St

Tel. Pullijpin 6570

REIKIA salesmenų. Mes turime 
gerų vietų dėl energingų ir ajnbi- 
tingų vyrų; pageidaujama tokių, 
kurie turėjo pardavinėjime patyri
mą, bet nebutinai reikalinga. Pa- 
ftimatykit su Mr. Railey, Wcst Side 
Skyrius, New York Lite Insurance 
Company, 2nd floor, West Side

-s turime ir

W. Pullman, III.

LIETUVOS BONAS
Dolerinis bonąs . $100 vertės. 

Reikia pinigų, turiu parduoti.
Tel. Atbany 5535 

2621 N. Albany Avė.

* visi kiti įtaisai, 
! randasi geriausioj vietoj 
Brighton Parke. Pinigais 
arba išmokėjimais. Taipgi 

■ didelis lotas netoli Archer ir 
Crawford Avė. Savininkas 

’ atiduos už $165 cash.

J. N. Zewert & Company
4377 Archer Avė.

Pardavimui bučernė
labai pigiai; bučernė randasi Brlgh-! 
ton Parko anielinkėj. Mainysiu antį 
namo nepaisant apielinkės; alsi 
šaukit pas:

F. G. Lucas & Co.
4108 ARCHER AVĖ.

Phone Lafayette 5107

Negirdėtas mainas
IŠSIMAINO 5 kambarių^ bunga- 

lo\v; parduosiu pigiai arba mainy
siu ?mt loto; lotas turi būt Brigh
ton Parko apielinkėj. AtsiŠaukit 
pas;

F, G.-, Lucas & Co.
\1108 ARCHER AVĖ.
Phonc Lafayette 514)7

4 
kote,

FLATŲ, tokie, kokių jus iešt

NAMAI-ZEME

REIKIA PARDAVINĖTOJŲ VYRŲ 
SIUTAI $12.50 IK VIRŠUTINIŲ kau
tų. Jie yra apsaugoti nuo ugnies ir į 
lietaus. Materiolas yra labai geras. Į 
Gerai parduoti darbininkams. Agen- i 
tai padaro $15 į dieną arba $5 ui da- i 
lį dienos. Atsišaukite nuo 5 iki 81 
va k

M. N. DRESDEN Dist. Mgr.
1143 So. Ashland Blvd.
Phone Haymarket 2679

PARSIDUODA restauracija, mai
šytų tautų apielinkčj. Biznis neša 
neblogą pelną. Turime parduoti,

<___ 1__ J-____________________ 1

negalime spėti apMdirbti. 
2600 W. 26 St.

Tel. Crawford 1129

PARDAVIMUI; už $125 nupirksit 
mano $600 vertės gmjiklj pianą, 
150 mielių ir kabinot benčius. Tu
ri būt parduotas tuojau. Atsišauki
te šiandie iki 0 vai. vakare, arba

■ rytoj, nedėlioj iki 4 vai. po pietų.
C STORAGE HOUSE 

1646 W. Madison St.

PARDAVIMUI lotai, už $200 nu
pirksite mano biznio lotus, geroje vie
toje prie 63 St. Paimsiu po $20 1
menesį. Title garantuotas per Chica
go Title and Trust. Co.

Naujienos, 1739 So. Halsted Str.' 
Box 423 .

PARDAVIMUI nąmas Brighton 
Parko apielinkėje, geriausioj lietu
vių kolonijoj. Namas 5 metų senumo, 
bizniavas, nupirksite pigiai arba mai
nysiu ant farmos geros. Karma turi 
būti netoliau kaip 100 mylių nuo 
Chicagos. Farmcriai meldžiu atsišau
kti laišku Į Naujienų dkyrių
3210 80. Halsted St. Chicago, III.

Box 1.84

BIZNIO iP RA PERTIS Southweat, 
krautuvė ir namas, įėjimas iš vidu
rio, piešiniu plytų frontas, 45 minu
les važiavimo j vidurmiestj. Atiduo
siu už- mažai pinigų. Brokerių nerei
kia. Naujienos, 173!) So. Halsted St., 
Box 425

PARDAVIMUI maža vištų farma, 
$400 Įmokėti, nėra budinkų, 2 akrai 
že/nės. Turi būti parduota 
Rašykit savininkui.

Naujienos,
17.39 So. Halsted St.

Box 426.

tuojau.

..„v, su 4 karų mūriniu garažu,1 ANT PARDAVIMO 2 flatų muii- 
prie’Marquetle parko, plieno kon- nis namas po 5 ir 6 kamb. elektra ir 

.......................................   * 5   vanos, garandžius def 2 karų ir 2 
flatų medinis narnas po 6 ir 6 kam
barius elektra ir vanos, cimentuotas 
beismentas garadžius, dėl 1 karo lo- 

baksiai, tas 50x125 pėdos namie randasi South 
* ■- side. Parduosiu arba mainysiu ant

kito biznio 
arba mor- 
Kfreipkitės

kambarių flatai, sun 
sieteliais ir stikliniai 

trimingai, 
radio kaili-

strukcįja, 5 
parlorai, su 
porčiai, visur ąžuolo 
eleklra, ugnavielė.> ir 
netai, gasiniai pečiai, ice 1 
tiffany ir canvas sienų dekoracį- side. Parduosiu arba 
jos, trijų dalių eornice trimingai, namo, loto, bučernės arba 
Įmūrytos vanos, pedestal lavato- arba priimsiu automobilių 
ries, tile (grindys ( ir base, daug gečius už dalĮ Įmokėjimo. 
grindų plugs, sienų braketai, pri- j. LEPO
dedami skutimuisi braketai ir t. t.' 722 W. 35 Str.
Kevvanee boileris, visi sujungimai phone BouL 3249 arba Republic 10363 
labai gerai padaryti, visur labai 
storos konstrukcijos, daug kitų .pa
gerinimų, atdara dol apžiūrėjimo 
'subatoje jio pietų y ir visą dieną 
nedėlioj. - 1 .

Savininkas
FISCHER, 
ir namų statytojas 

ant pareikalavimo 
6642 S. Troy St.

PARDUODU savo 4 flatų mū
rinį namą, 4^4 kambarių, pečium 
šildomas, garadžius, labai gera- 

'me padėjime viskas.
Mrs. ,T. Paul, 

6534 So. Robey St.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKINS 
/.' COLLEGE,

2407 W. Madison, CUcago, RI.
Phnne Seeley 1648

M. E'HUTFILZ, Mansger

500 BEAUTY OPERA- 
TORKU REIKIA TUOJAU

Išmokite plaukų kirpimo, marcel- 
ling, plaukų dabųiimo, 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

VYRAI IŠMOKITE MODERNINES 
BARBERYSTftS

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.

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

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo
ge! tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, pilietybės ir 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 

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

BARGENAS
2 flatų namas, 6-6 kambarių, 

karštu vandeniu šildomas, įmū
rytos vanos, prosinimui lenta, 

(bufetas, knygų šėpa, ugniaviete, 
.uždaryti porčiai ir sun parlora^, 
J savininkas ant pareikalavimo vi
sa dieną subatoje ir nedėlioję.

5809 Š. Sącramento Avė.

Noriu mainyti 2 flatij 
muro namą ant biznio. Kurie tu
rite biznį dėl išmainymo kreipki
tės pas':BARGENAS

4 pagyvęnimų mūrinis na
mas su dideliu kampiniu lo
tu. Randasi prie 65tos gat- 

Tu- 
ri būti parduotas šią savai
tę už $9000. Įmokėti reikia 
tik $2500.

J. SINKUS £ CO. 
809 W. 69 St. 

' Normai 4400

ves, netoli Halsted St

A. Grigas
3114 S. Halsted St.

To). Boulevard 4899

< Biznio Kampas
Prie 69 St. kampas Maplo\vood ‘ 

Avė., 5814x125 pėdų. Savininkas1 
turi parduoti tuojau už $3500 arba j 
geriąusį pasiūlymą prieš gruodžio i 
15 dieną. Atsineškite depozitą, kad I 
įsigijus šį tikrą bargeną.

A. N. Masulis and Co.
6641 So. Western Avė.

Tel. Repdblic 5550
Atdara nedėlioj ir vakarais

bizniavas namas 
vienas 5 rul-

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
narnas, 2—1 kambariai, elektra, 
gaąaa, vana, 2 karų garažas, ce
mentinė gatvė, pigiai, $5200, Brigh
ton Parke. Nuvešiine juiųis ten iš 
namų.

Tel. Lafayette 6271

PARSIDUODA' 
ir 3 pagyvenimai; 
mai, o 2 po 4 ruimus; rendos neša 
$90 į mėnesį. Galima pirkti su ma
žai pinigų; kaina $8000, viskas yra 
ištaisyta gerai, nereikės taisyti 
per 5 metus. Atsišaukil pas savi
ninkų,' antros lubos iš užpakalio, 
galima matyli vakarais nuo 
nredčliomis visą dieną.

CHAS. RAŠKAUSKAS
4525 So. Hermi tage Avė.

5—8,

Brighton Parko Bargenas
PARSIDUODA 2 flatų naujas mu

ro namas po ,5 ir 6 kambarius, 
karšiu vandeniu šildomas, mumis linga. 
neša 4.3% anl jūsų pinigų. Parduo
siu už $13,000/ arba mainysiu /int 
bungalo\v nepaisant npiclinkės. 
Reikale kreipkitės pas.

F. G. Lucas & Co.
4108 ARCHER AV^.

PARDAVIMUI arba mainy-J 
mui mūrinis namas su bučer- 
nės bizniu, visų tautų apgyven
ta vieta, biznis gėnaį eina, 4 
kambariai gyvenimui.

2791 W. 43 St.

2 LOTU, 62nd and McWecker 
avė. Mainysiu ant automobilio; su
tinku pridėti priedo jei bus relkn- 

1 .... Saviniąkas S. Pocius. Gali
ma matyti subatoi visą dieną.

938 W. 3.3rd St., 2nd fl. front

PARINKTAS kampas, presinai 
plytų namas, krautuve, gyvenimui 
kambariai iš užpakalio, 7 kamba
rių flatas viršuj, cementinis skie
pas, landrčs loviai, 2 karų f''""' 
žas, bargenas.

3001 Emerald Avė.
Phane Rooscvelt 163-M

gar.i-

Praktiškos Automobilių
/ Instrukcijos

Yra svarbu de) 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 mokinsitčs o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis Ir vakarais klesos .
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

l.'gl? W Madison St

PARDAVIMUI namas 
Sawyer Avė.. kampinis, 
naujas, vandeniu šildomas 

| ru garažas, parduosiu pigiai 
mainysiu į kokį mažą bizni m 
mą. Reikia pinigų.

4458 So. 
murjnis, 

>, 2 ka- 
arba 

na-

T ' --------------------------- ------

Piano Lekcijos
Pradžiamoksliai - mano 

specialumas
z Marie Jezek

.3109 So. Halsted St.
Tel. Yards 1337
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Jūreivystes Išsivystymas ispanai —pakirto iš pavydumo 
Portugalijos jūreivystes pada-

Na vigą re necesse ėst 
Vivere non ėst necesse 
Jūreivystė senovėj

Žiloj senovėj besivystanti pre
kyba naudojosi daugiausiai 
/.cinkeliais. Upių ir jurų buvo 
iš pradžių vengta: pirmųjų de 
daugel prigimties priemonių 
netobulumo. l aiko bėgy, au
gant kultūrai, pradėjo skleis
tis ir susisiekimas: gimė kely
ba upėmis. Ir šituo upių lai
vininkystės lopšiu laikomas se
novėj tirščiausiai ’ apgyventos 
šalys, per kurias tek t platus ir 
ramus Indi įso ir Nilo upynai.

Aigyptiečiait buvo pirmieji 
gori upeiviai, pas* kuriuds pir
miausiai išsiplėtė upių laivų 
statyba. Bet stebėtina, kad 
puikiausios geografines padė
ties šalis, larp Viduržemio ju
ros ir Indijos vandenyno, iš 
kurios skleidėsi aukšta, kultū
ra Aigyplas !— nesugebėjo 
tapti jūrine tauta, nepasisten
gė išvystyti jūreivystės, štai 
dvi priežastys: jurų laivų me
džiagos stoka ir, 
tai varžantieji 
niai, kurie mokė bijoti ir veng-

Aigiptiečių nerangumu pasi
naudojo netolimi kaimynai —■, 
finikiečiai, kuriems buvo lem
ta tapti pirmais jurų valdovais. 
Finikijos geografinė padėtis, 
nors ne liek yra pntogi, kiek 
Aigypto, išauklėjo finikiečius 
jūreiviais ir pirkliais. Iš Liba- 
nono miškų prisigabendavo me
džio laivų statybai ir su nedi
deliais laiveliais užvaldė tuo
met žinomas juras. Finikie
čiai buvo labai drąsus: per Vi
duržemio audrą ir Gibraltarą 
jie pasiekė Allantikos vande
nyną, plaukdavo- Raudonąja 
jura ir Indijos vandenynu ir, 
anot llerodolo, apiplaukė net 
Afriką. Finikiečių tikrais ai
niais buvo giminingi Kartagė- 
nai. šių pirmuoju tikslu buvo 
kelyba į Ciciliją ir pietų Itali
ją jų ypatingai žymi kelionė į 
Britaniją ir musų Baltijos ju
rų gintaro pakrantes. Tačiau 
neužilgo finikiečių juros galv
ikė susmuko. Graikams pra
riedant smarkiai konkuruoti, ir 
netrukus Graikija liko Finiki
jos jūreivystės ir prekybos

mės įgyli negalėjo. Betgi di-Į248 karo laivai, su kurių pa- 
džiulės Romos imperijos pro gnlha buvo stengtasi Įkvėpti 
vincijos - *’ ’ • i ................
sugehėj o t iek pakilti, 
nustelbė tuomet I
Viduržemio juros prekybą irlnaitjai sudarytos 
kelybą. Milžiniškose Aleksan -1 nevykusi 
rijos uosto prieplaukose rink
davosi įvairių didumų ir įvai
rių rūšių laivų, nuo mažiukų 
burlaivių pradedant ir bai
giant platadugniais laivais kro
viniams, kurių suplaukdavo iš 
įvairių Afrikos ir Azijos kraš-j 
tų į Persijos įlanką. Indijos 
vandenino i ir te
nai atsirado naujų jūreivystės 
kelių: r Ciylono salą atplauk-1 
davo indusų, 
apsimainyti prekėmis.

J u rei vyst ė v i du ra mžy.

Viduramžy drąsiausiais ju-l rl) kelyba nustelbė kelybą, lig- 
reiviais buvo Arabai. Jie ne tikl^Į minėtose jūrėse, padarant 
aplanke. Alrikos rytų krantą,!j}1 vielines reikšmės. Jureivys- 
>et leisdavosi ir j Rylų Aziją,Į ps Viduržemio juroj bemaž vi- 

prasiskverbė net j Viduržemių saj išnyko, ypač kada turkai 
jūsų vakarų dalį, ir galų gale Į atkirto kelią iš Juodosios juros 
tapo pietų Europos jurų valdo- h Orientę. Rel Venecija mo 

svarbiausia, I vais. , Jie palaikė laivinirikys- kėjo prisitaikyti prie naujai su- 
tikybos dės-ltę tarp tolimiausių rytų ir toli- Lidariusių aplinkybių, su Kon- 

miausių vakarų tautų, tarpi- stantinopolio valdovais ir su- 
ninkaudami prekylM)j.4 Vakarų gebėjo kuriam laikui palaikyti) 
Romos imperijai žlugus, su-1 -
smuko ir Viduržemio juros ke
lyba, kuri teatgijo tik devin
tuoju amžių, kada italų mies
tų respublikonams pasisekė iš
naikinti juroj įsigalėjusius pi
ratus. Iš šĮų respublikų dide
lės jurų galybės pasiekė Vene
cija, ypač Kryžių karų laiko
tarpiu, kada prasidėjo gyvesnė 
kelyba? tarp vakarų ir rytų. 
Greitu tempu skleidėsi Vene
cijos laivynas, ir jau 15-ojo am-1 
žiaus pradžioj Venecija turėjo 
3300 prekių laivų ir 45 gale
ros. Greta Venecijos jūrei
vystei pribrendo ir išsivystė 
Genuja ir Florencija, iš kurių 
pastaroji tapo didžiausia Vene
cijos konkurentė jurose. Ge

miestas Aleksandrija vokiečių laivyno vardui pagar- 
, kad net bos ir baimės, Hanzos sąjunga 
klestėjusią j nesugebėjo prisitaikinti prie 

t (padėties', ir 
jūreivystės politika 

galutinai susmukdė vokiečių 
laivininkystės ir juros kelybos 
padarą. •. ’ j

Naujieji amžiai.
Penkioliktojo amžiaus pa

baigoj jūreivystėj įvyko žymi 
permaina. Amerikos' atradi
mas ir juros kelio į Indiją su
radimas padarė ne tik - jurei-l 
vyslė.i, bot ir apskritai visame 

arabų ir kiniečių Į ekonominiame Europos gyveni
me žymų perversmą, šitas nau
jas laikotarpis charakterizuo
jama Ino, kad tarptautine ju- l

Ispanams kelią į ju- 
vienas 

Ko-

tei atsivėrė platus vandenynai, 
kurių vaidmuo nuolat didėjo. 
Įvairių tautų buvo bandyta iš
mėginti savo pajėgas juros ke
lybai, išplėsti savo laivynus, 
destis, ar jis daugiau ar ma
žiną turėjo prigimties palinki
mo į jūreivystę, arba kiek tai 
joms leido jų šalies geografinė 
padėtis.

Portugalų jurų kelyba.
Portugalai 

turėję platų
sius jūres ir nuovokos apie jū
reivystę. Jie greitai apkeliavo 
visas seniau ir naujai suras
tas žemės ir įsteigė tenai kolo
nijų, ir ilgokai teko Portuga-

’buvo pirmieji,

nujai bepaliko pasitenkinti an- iams -liktj: žymiai koloniale vals- 
traeilės jurų valstybės vardu,; tybe dėl šios priežasties.

tekdavo 
Barcelo- 
sugebėjo
poziciją

Europą, 
kad geriausiais 
normanai arba

Nepaprastas Graikijos išrai
žymas jura teikė daugeriopo 
galimumo graikams susidurti 
su jura> kurie jiems buvo ge
riausia jūreivystės mokykla. Iš 
visų graikų atėniečiai už vis 
daugiau susidomėjo jura, ir 
Temistoklio dėka Atėnai pa
siekė didelių juros galybių. 
Graikai sparčiai pradėjo kolo
nizuoti Viduržemio ir Juodo
sios (Pontą) jurų pakraščius, 
vakaruose siekdami net Ronos 
upės žiočių (Mussilia). Tuo- 
m$t vakarų-rytų kelyba padi
dėjo skersai ne į šiaurę, t. y. j 
Ponto krantus ir Viduržemio 
jura virto anų laikų pasaulio 
prekybos ir kelybos centru. 
Graikai tarpininkavo tada pre
kyboj tarp vakari) ir rytų įtinęs šiaurės, 
tautų. Net kelionės tolumu jie! vakaruose — 
aplenkė savo pi rmtak linus fini-l 
kiečius ir spėjama graikų pa-Į 
siekta net Islandijos. '

susidurti su drąsiais 
nos jūreiviais, kurie 
išlaikyti savo žymią 
Viduržemio juroj.

Pažvelgę į Šiaurę 
pamatysime, 
jūreiviais buvo
vikingai. Net jau 8-uoju ir 11- 
uoju amžių jie. randasi visose 
Europos jūrėse, kaipo viešpa
taujantieji “juros karaliai”. 
Normanai apkeliavo ne tik vi
sas Skandinavijos pakrantes į 
šiaurį ligi Archangelsko, i ry
tus ligi Prūsijos, Estijos, ir į 
pietus, išraižydami Vidurže
mio juros vakarų dalį. Tie pa
tys normanai nuvyko ir apsi
gyveno Islandijoj iš kur 1000 
metais surado Grenlandiją, ke
liaudami be kompaso, be jurė- 
lapių, plaukdami visai primity
viais laivais.

Naujas jūreivystės centras 
atsirado ii 4-uoju amžių Vokie
čių Hanzai įsikūrus. zšią są
jungą sudarė Virš 70 miestų, ir Į 
jos faktorijos

Daug 
jų kara- 

buvo

siekdavo kraštu- 
pietuose Italijos, 
Lietuvos ir Ru- 
Baltijos jura ir 
nuotoli anų lai-

Apeninų pusiau saly Etruksai 
pirmieji susidomi jura. \Savo 
bildu ir drąsumu žygiauti j 
jūres, jie buvo labai artimi fi
nikiečiams ir graikams. Tuo 
tarpu pas Romėnus jūreivystė 
nebuvo gerbiama, nes jūrei
viai tebuvo iš žemesniųjų luo
mų ir vergų. Tačiau punų, vė
liau piratų ir vidaus pilietiniai 
karai kiltelėjo jūreivystę ir 
pas romėnus, bet kadangi ir 
O. Augusto laikais jūreivystė 
tebebuvo laikoma negarbingu 
verslu, tad suprantama, kad 
romėnų jūreivyste jokios reikš-

sijos gilumos, 
pirma nebuvo 
kų pasaulio kelybai, bet 12- 
įme ir 134ime amž. ji gauna 
jisai kitą pavidalą, ir įgyja di
lelės reikšmės. Iš Baltijos ju
ros pradėjo išsišakoti nauji 
uros keliai: iškilo Lubecko 
nieslas, kuris tapo šios kely
bos centru. Po Lubecko sekė 
Novgordas ir Ryga- 14-ame 
amž. Kaunas įgyja didesnės 
reikšmės, kur pradėjo vystytis 
’aivininkystė ir prekyba, Han
zos Kontorai įsisteigus.
Vokiečių Hanzai ^bevarant gier- 
mauizacijos darbą visame Bal
tijos jurų pakrašty, ji nustoja 
savo autoriteto, nors ją rėmė

Bet

Por
tugalų svarbiausieji uostai; į- 
rengti tųjų upių žiotyse, ku
rios teka kuone per visą Piri- 
nėjaus pasiansai), sudaryda- 
n)os šių uostų natūralų hinter- 
laftdą, iš kurio plukdydavo ša
lies perteklius ir tenai upėmis 
atgabendavo svetimų šalių pa
darų ir produktų. Bet svar
biausioji priežastis, padėjusi 
portugalams pasiekti jurose ikį 
šiolei nebūtos aukštumos', yra 
ta, kad jų siela ir mintys buvo 
jura, kas itin sustiprino jūrei
vystę ir jurų prekybą, 
portugalams padėjo
liūs Alfonsas V, kuris 
persiėmęs jūreivystes dvasia, ir 
jo įsitikinimas ir troškimas 
buvo matyli savo tėvynę pir
maeilė jureive valstybe. 1498 
metais Vaško de Gama, aplan
kęs Gerosios Vilties salavą, at
plaukė į Kalkutą, anuomet di
dinusią Indijos uostą. Tokiu 
būdu buvo surastas tiesioginis 
jurosjcello ryšis tarp Europos 
ir Azijos. Tenka dar pažymė
ti, kad juros kelyba iš Raudo
nosios juros ir Persijos įlankos 
ligi Malakos, svarbiausio Rytu* 
Azijos prekybos punkto, buvo 
atliekama Arabų. Sunkioj ko
voj Portugalams pasisekė su- 
laužti arabų jureivę galybę ir 
panaikinti arabų kelybą į Vi
duržemio jurą. $u įsteigto ka
ro laivyno pagalba, Portuga
lai atkirto kelią, į Indiją ki
toms tautoms, taip kad Orien- 
to brangenybės gabendavo por
tugalų laivynas į Lisaboną, ku
ris nepaprastai praturtėjo, ir 
16-uoju amžių buvo laikomas 
pasaulio kelybos centru. Bet 
neužilgo Portugalai nebeįsten- 
gC palaikyti savo laivyno galy
bės jurose ir suvaldyti didžiau
sias Indijos kolonijas. — Kita 
k onk u mojanti jureive tauta—

Ispanijos galybė jūrėse.
Kuone priešingu bildu jsiu 

vystė jūreivystė Ispanijoj. Ša
lies struktūra ir jos gyventojų 
palinkimai heatatiko jūreivys
tei; be to Ispanija neturėjo ge
rų uostų,
rą parodė vieninteliai 
žmogus - Cjiristoforas 

' lumpas, praskildamas kelią į 
užjūrius 1492 metais atrasda
mas Ameriką.
riaujant kuone visą Ameriką, 
atsirado naujų juros I 
Naujįjj Pasaulį. Xireitu laiku 
Ispanijos laivynas pralenkė 
liek skaičium, tiek laivų didu
mu v i u s kilų jūreivių t ai i tų 
laivynus, kuriuo džiaugėsi ir 
didžiavosi kiekvienas ispanas. 
Savi les uostas tapo Ispanijos 
geriausiu uostu, ir jo registre 
pažymėta nepaprastai didelė 
laivų ir tui’tų apyvarta. Re nau
jai pradėtos kelybos i Ameri
ką, Ispanai nfivyko ir į Vaka
rų Indiją ir atėmė iš Portuga
lų koloniją. Neišsemiamus tur
tus gabendavo iš ten ispanų 
laivais į savo šalį — auksą iš 
Peru, iš Meksikos sidabrą. Taip 
umu laiku jūreivystės pagalba 
Ispanija virto tikru pasaulio 
jūreivių galiūnu.
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Bet, deja, Pi lipo II-jo trum
parege politika greitai išaikvo- 
jo įgytuosius šalies turtus, ir 
net laivynas buvo apleistas.

I Todėl nenuostabu, kad Ispani
jos jūreivystė* greitai smuko ir 
Niderlandų atskilimas galuti
nai atėmė Ispanams vadovybę 
kontinente ir juroj, 
paskutiniojo įvykio 
nebeįstengė atgauti savo pir- 

i įnykščios reikšmės juroj Urba 
nors kiek ryškiau dalyvauti ju
ros kelyboj.

Susmilkus portugalų ir ispa
nų jūreivystei j jų vietą stoja 
Olandija, 
klestėjimo 
kelyba tik 
Amsterdamo, 
klausom ybę, 
Olandų Rytų Indijos kompani
jos laivyną, su kurio pagalba 
pavyko išstumti portugalus iš 
jų kolonijų. Tenka dar pažy
mėti, kad Olandai, kaip ir Ve
necija, iškilo žuvininkystės dė
ka, kuri buvo goriausia jūrei
vystės mokyklai. Be to, patogi 
šalies geografinė padėtis Jšplč- 
te Amsterdamo uostą, ir neuž
ilgo Olandų laivyno vardas ži
nomas užjūriuose, ir Amster- 

I dama® virto “Europos bazaru”, 
vietoj Kad ikso, Sevilės Lisa- 
bono ir Antverpeno. Rytų In
dijos kompanijos, laivynas už
blokavo Rytus nuo kitų vals
tybės laivų. Naujai įsteigta 
Šiaurės bendrovė įkūrė koloni
ją Hudzono upyne, iš kur leng
vai buvo gabenti nuo indijonų 
odų, ir gausingai žuvinįnkauti 
Niūfaundlendo vandenyse. V ar 
karų Vokietijos miškuose Olan
dai turėjo galimumo pirkti lai

vų statybos medžiagos, kas
padėjo skleistis olandų ver
tėms ir kelti laivų gamybą.
Olandų jūreivystės aukščiau
sio tarpimo metu 1600—1650
metais olandų laivyną sudarė 
per 7000 lavių.

Tenka pabrėžti, kad Olan
dija, ir tuomet jūreivystėj be
sivystanti Anglija dėjo visas 
pastangas sutriuškinti nepa
kenčiamai vokiečių Hanzos ga
lybei Baltijos juroj. Tuomet 
ir Danai tapo jureive tauta, ir 
Danijos-Norvegijos karalius 
Kristijonas IV stengėsi įgauti 
hegemoniją Baltijos juroje, va
dinamąją ‘dominium maris bal- 
tici’. Švedija dėjo pastangų 
neatsilikti nuo Jdtų skandina
vų ir "kitų šiaurus Europos ju- 
rcivių tautų. Sustiprėjus Šve
dijai, buvo lemta galutinai iš-

Ispanams užka-

pant rusų vandenyse jų Jaivy- 
ną.
Kovos dėl jurų tarp Olandijos, 

Prancūzijos ir Anglijos
'XVII ir XVTIl amž. jūreivy^ 

lės (pasižymi
smarkiomis kovomis tarp Olan
dijos, Anglijos ir Prancūzijos 
dėl viešpątavimo jūrėse, t. y. 
dėl jurų kelių.

Olandų Rylų Indijos bendro
vei stigo sumanumo išlaikyti 
jūreivystės ryšius su kolonijo
mis ir ji bespekuliuodama su- 
bankrutijo, kas pragaištingai 
atsiliepė į jos laivyną, tfada vi- 

kelių įjsa Olandijos politika susitelkė 
laivyno išlaikymo reikalams, 
bemaž visai nebedabodama ki
tų Šalies reikalų. Todėl netru
ki lis kovoj su Prancūzija Olan
dija nustojo buvusi jurų val
dove.

Anglijos įsigalėjimas juroj
Iš lėto, bet įvirtais1 ir griež

tais žingsniais ėjo Anglijos jū
reivystės išsivystymas. Dar vi
duramžių Britų saloms buvo 
numatomi jureivystės išsirutu
liojimo galimumai: geri juros 
uostai; eilė gerų prigimties 
upių uostų, atsparus, užgrū
dintas gyventojų būdas ir jų 
jureive pajėga, išdirbta žuk- 
liaujant kovoj su .jura, liet 
svarbiausia — juros padėties 
patogumas. Tačiau tik Elz
bietos buvo padarytas lemian
tis žingsnis į jurą, ši regentė 
visa širdimi ir darbu kėlė ir 
rėme jureivybę. Iš pradžių An
glija buvo Olandijos sąjungi
ninke kovoj prieš Ispaniją, bet 
greitu laiku tarp šių valstybių 
kilo vis daugiau priešingumų, 
ypač tuomet, kai’ Olandų juros 
hegemonija vis daugiau slėgė 
Anglų juros kelybą. Anglija 
Ieškojo išeities ir štai Kromve
lis savo laivyninkystes aktu 
padėjo anglų laivyno galybes 
pagrindą, ir nuo to paties mo
mento prasidėjo šaunaus olan
dų laivyno nykimas, šis Krom
velio aklas atsiliepė į Olandų 
laivyną praga iš tingiau, negu 
kovos su Prancūzija pralaimė
jimas. Laivyninkystes akto vei
kimas buvo smarkesnis, negu 
jo užbrėžtas tikslas — pakirsti 
Olandų juros prekybos tarpi
ninkavimą. Amsterdamo uosto 
vaidmuo puolė, iškilo Londo
nas, Olandų vėliava nusilenkė 
prieš Anglijos liūto galybę.

Netrukus po tokio laimėjimo 
Anglijai atsirado naujas kon
kurentas juroje. Prancūzijos 
kardinolo Rišelio sudarytas 
prancūzų prekybos laivyno pa
daras greitai skleidėsi ir ne»- 
trukusPgausingas laivynas sten
gėsi įgyti reikšmės jūrėse. Ta
čiau anglai pralenkė prancū
zus savo laivynu, ypač pasta
riesiems pralaimėjus karą dėl 
kolonijų. Taip Anglija tapo 
vadovaujančia jureive valsty
be, Prancūzijai palikdama ant
rą vietą. Tolimesnėse kovose

gė tarp tųdviejų tampresnių ry-(vui buvo atidarytas kelias į kiek- 
Šių, kas padidino Anglų kelybą vieną pasaulio uostą.
į užjurius. Tarp kita ko pažy-.L . 
mesiu, kad Amerikos kovos už Jumvy*tė Didžiojo Karo metu 
nepriklausomybe metu Vokietija ,r P°ka]rinės išdavė 
ir kitos neitralės valstybes, va- Greitai augo kiekvienos pajų- 
dovaujant Rusijai, išdirbo tarp- rio valstybes laivynas, ir įvai- 
tautipę juros (knro) teisę, leid- rių tautų vėliavos margavo ju- 
žiančią neitraliams laivams visur'ros keliais. Tik Didysis Karas 
laisvai plaukti, tačiau drau- sutnikde normalią jūreivystės 
džiaut vežti karo medžiagą ir išsivystymo eigą, daugel vietų 

t rol^an d ą. iją paraližuodamas. Baltijos ir
Devynioliktojo amžiaus prad-■ ^U0^.°j0J JuroJ jūreivystė visai 

žioj Nepoleonas pradėjo kovą su aI>mir?- Vandenyno kelybai bu-
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Anglija dėl pirmenybės juroj, 
blokuojant Britų salas. Pradžioj Prlemonšmis 
anglų laivai išvystė plačią šmu- laivų, kai kurios valsty-
gelio prekybą I^rinėjaus pusiau-^ neteko bemaž viso savo lai- 
saly,. Maltoj, Tlelholande ir Ral- 7,1?0- T?'?'. TurkiLa,Rusija ir iš 
tijos juroj, kame pasižymėjo 
ypač Klaipėdos uostas. Matyda
mi jurų kelybos suvaržymą, ang
lai griebėsi smarkių priemonių 
prieš laivynuš valstybių įeinan
čių j Napoleono sistemą, su imant 
jų laįvus. Prancūzų laivynas lai
vo kuone visai išnaikintas, b li
kusieji laivai išdrįsdavo tik ka- 
botažo kelybą. Danija pa v., ne
teko viso savo laivyno, šioj ko
voj Anglija išėjo laimėtoja, ir 
jos laivai nekliudomai' palaikė 
kelybą visose žinomose jūrėse.

Garlaivio gadynė nuo 19-ojo 
amž. vidurio

ir pokarines išdavos
Greitai augo kiekvienos pajų- 

ir įvai-

vo uždėta aštri kontrolė. Karo 
buvo išnaikinta

Nuo šio 
Ispanija

k milai Portugalijos 
' laikotarpiu paliko 

tarp Lisbono ir 
' /V t gavę nepri- 

olandai įsteigė

( dalies Vokietija. Bet kai kurios 
tautos, pa v., skandinavai, karo 
audroms siaučiant, kaip tik lai
mėjo, nesstaigiis laivyno 
nykimas karo metų pa
kėlė didžiausią talpios rei
kalavimą, ir kariaujančios puses 
sutikdavo mokėti bet kurią pa
geidaujamą važmą. Daugelis da
nų ir švedų laivininkystės įmo
nių turėdavo dividendų 2000% 
su viršum.

1 Po Didžiojo Karo vis dar jau- 
I tesi didelė laivų stoka, nors par- 
šaulio ūkis ir pasaulio .kelyba 
neįėjo į normales vagas. Kai 
kurios valstybės, ypač Jungi. 

•Amerikos valstybės pradėjo 
smarkią laivų statybą, ir per po
rą metų laivų skaičius vienu 
trečdaliu perviršijo juros kely
bai kol kas reikalingą skaičių. 
Todėl įvyko jūreivystės krizis, 
pradėjo smai'kiai pulti važmos 
ir pačių laivų kainos. Sumanes
nės valstybės, nujausdamos šį 

į laikinį, reiškinį, stengiasi viso
mis išgalėmis pasinaudoti laivų 
pigumu, didina savo laivynus. 
Šis reiškinys galima matyti ypač 
Pabaltės valstybėse, pas musų 
kaimynus, kurie matydami rusų 
laivyno likučius ir, pasinaudodar 

paleidus garlaivius i plačiąsias' savo patogia geografine pa- 
’ jūres, jūreivystė įgavo ramų, dėtimi, naudojasi proga tarpinin- 

tvirtą tempą, kurį matome ir 20- b{luti juros prekyboj tarp Rusi
oje amžiaus pradžioj. p08 ,ir ki^ kreivių valstybių.

Garlaiviai pradėjo regularią ‘ Lietuva, deja, laikosi lig- 
linijų kelybą, ligšiol daugiausiai sj°l pasyviai šiuo opiuoju klau- 
pirmtakunų burlaivių naudotais s*mu’ nesistengia vykdyti sa- 
juros keliais, bet Su.eco kanalo v0 tautos uždavinio įžengti į 
atidarymas leido garlaiviams tie- jures; _ Bryšmantas.
sioginę juros kelybą tarp Euro- 

|Pos iš vienos ir Azijos, Austrą-, 
•lijos ir Rytų Afrikos iš antros 
pusės, vengiant vingio apie Af
riką ir labai sutrumpinant ir pa-, 
piginant kelybą. ši aplinkybė da-, 
vė galimumo dar daugiau pakel-' 
ti jurų kelybą ir padidinti pre-' 
kių apyvartą tarp išvardytų kon
tinentų. Be tą, ir Panamos kana
lo prakasimas liko ne be įtakos. 
Europos ir Amerikos rytų kran
to garlaiviams buvo duota gali
mumo keliauti į Amerikos vaka
rų krantus, vengiant apie Pietų 
Ameriką.

Garlaivio gadynėje Atlantikos 
vandenynas virto ir dabar tebė
ra pasaulio kelybos ir pasaulio

Garlaivio įsivyravimo gadynėj 
19-ojo amžiaus antroje pusėje 
jūreivystė gavo itin pakitėjusi 
ir patobulėjusi pavidalą, dary
dama didžiausią pažangą, šiam 
išsirituliojimui padėjo du svar
biausiu momentu; garo pritaiky
mas laivo varykliui ir pasaulio 
kelių sutrumpinimas, prakasant 
Sueco ir Panamos kanalus.

Sparčiai besivystanti technika 
pritaikė garo jėgą pramonei, ku
ri greitu žipgsniuipradėjo plačią 
gamybą, ‘ypač gavus plačių rei
kalavimų iš užjūrių. Vien dėlto 
jūreivystė pradėjo skleistis, o

Margumynai
Milžiniški vorai
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i gabios pi.ht’kos dėl-1 anglai prekybos centrų pilniausia to 
įjgijo Obrdijos ir Prancuzi- žodžio prasme. Aibė juros kelių 
jos kolonijas; kas skatinančiai tarp Europos ir Amerikos uo- 
veikė į anglų laivyno pietoj i- stų išraižo šį vandenyną, kuriais 
ipąisi ir klestėjimą. Visais jurų'plaukia kuone viso pasaulio ju
keliais plaukė šaunus anglų reivių tautų laivai. Sueco kana- 
laivais ir dar nuo anų laikų už- lo dėka atgimė juros kelyba Vi- 
siliko obalsis “Brutania rule
Lhe waves”.

Tuo pačiu metu Elbos ir Ve- 
zero upių žiotyse ryškiai iškylo 
du vokiečių uostai, —- Hambur
gas ir Bremenas, ir rodė savo at
eities didybės žymes. Jie pasi
davė anglų įtakai, kurių laivy
nas ir čia palaikė kelybą tarp 
Vokietijos ir viso kontinento iš 
vienos pusės ir Anglijos su už
jūriais iš kitoš. Anglija puikiau
siai mokėjo prekiauti savo lai
vyno pagalba ir sii kolonijomis 
pasielgė daug išmintingiau, ne
gu jos pirmtakunai, būtent, nu
gabendama tenai savo išeivius.
Net Amerikos atskilimas nepar' kurencijos pagrindais stengėsi 

. kenkė, bet sustiprino Angliją kiekvienos tautos laivas gabenti 
naikinti vokiečių Hanzą, sočiu-* ekonomiškai ir neužilga užsimez-prekių, kiekvienos vėliavos lai

Amerika visais žvilgsniais 
nuostabi šalis. Kur tik nepa- 
sižiurėsim ,visu r rasim nuosta
bių dalykų: miestuose stebina 
labai aukšti namai miškuose 

nepaprastai dideli medžiai, 
keisti augalai ir gyviai. Gera 
grybauti musų miškuose, kur 
nėra baisių gruobonių žvėrių. 
Amerikos miškuose nėra taip 
saugu. Ten ir voras daug bai
sesnis, už musų vilką.

y\merikoj Amazones paupy 
yra labai didelių miškų, ku
riuose vorai daug didesni už 
musų rupūžes. Ištisi miško 
sklypai apipainiota tvirtais vo
ratinkliais
tum vorų miestai. Joks gyvis 
ar žvėris nedrįsta 
voramiestj.
rys apeina vorų būkles. Mažes
nieji gyvulėliai ar paukšteliai 
netikėtai palietę' voratinkilus 
pradeda juose painiotis. Pasi- 
’uosuoti maža vilties, nes ju
dinami voratinkliai kaip tyčia 
:ie dar labiau painioja. Kai 
uika netekusi jėgų / nustoja 
judėti, subėga daugybė vorų ir 
apstoję pradeda ją čiulpti.

ir iš tolo atrodo tar-

duržemio juroj, kurioj senovėj 
slankiojo Graikijos penteros ir 
Venecijos geleros. ši kelyba per 
Viduržemio jurą j Pietų Aziją 
būdama senovėj pirminės reikš
mės, įgijo dabar tik trečiaeilę 
reikšmę, pirmą vietą užleisdamr 
kelybai iš Europoj į šiaurės 
Ameriką, o antrą — i Pietų 
Ameriką.

Garlaivio gadynėj nematyti 
įnirtusių kovų tarp jūreivių val
stybių, kurias sušvelnino nuolat 
besivystanti jurų trise. Jūrei- 
vės tautos stojo tarpusavio lenk
tynių, didindamos ir tobulindar 
mos savo laivynus. Laisvos kon-

brautis į 
Net ir didieji žvė-

Cukriniai medžiai
Britų Kolumbijoje auga spyg

liuoti medžiai, kurie padaro cu
krų. Cukrus susirenka ant med
žių paviršiaus gan nemažais ga
baliukais, kurių diametras kar
tais siekia dviejų colių.



Audri Lavėgaito

DUKTEh
Nuo to laiko jau praėjo de

šimts, o gal ir dvyliką metų. 
Tą naktį, apie kurią noriu pa
pasakoti, aš buvau kaukių va
kare.

Buvo jau antra valanda, ka
da aš pasijutau blogai, nepa
stebėtas šeimininko praslim 
kati prieškambariu ir atsime- 
tęs ant savo fantastiško apda
ro paltą išėjau gatvėn. Nuo 
traškaus oro sukosi galva, tad 
aš sumaniau eiti namo pės
čias, o karietą pasiunčiau. Ir 
nepajutau, kaip priėjau F.lisč- 
jaus laukus.. . Aplinkui buvo 
ramu. Girdėti buvo tik mano 
žingsniai ir retkarčiais iš tolu
mos dasinešcj^vo miesto trukš- 
mas. Aš buvau visai nebetoli 
mano namų, kaip kairėje sa-l 
vęs pastebėjau moteriškę, sė-j 
dinčią ant suolo. Pamačiusi 
mane, ji atsikėlė ir prisiartino 
ką lai sakydama.

Dovanokit, ponas, ar ne
galite parodyti man, kur ran
dasi policijos biuras?

Aš sustojau, nustebintas jos 
klausimu. ;

—•Policijos biuras? Jums, 
tur būt, reikalingas viršinin-

duktė 
mėnesį

- Kas yra priežastim jūsų 
prasižengimo ? Gal malonėsi
te papasakoti?

Ji atsistojo.
- -Aš esu vienintelė 

mano tėvų. Praeitą
man sukako septyniolika me
tų. Aš vadinuos Rašei. Tėvas 
mano mirė jau f dešimts metų 
tam atgal. Po jo mirties, mes, 
—aš su motina, — gyvenome 
visai vienos, 
da niekas 
Staiga, vieną 
parėjus namo, 
tai seną poną.

Pas mus nieką- 
neatsilankydavo.

gražią dieną 
aš radau kokį- 
kuriam motina 

rodė labai daug a lydos. Ji mani 
Į paaiškino, kad tai yra l____

į gas bankininkas, kuris .prijau: 
čia mums ir užsima musų rei
kalais. Prie to ji dar pridėjo: 

-Jį reikia mylėti, nes jis 
yra mums atsidavęs!

Tas bankininkas man nela
bai patiko, bet aš sutikdavau 
jį meiliai. Nepraeidavo są- 
vaitės, kad jis ncatsilankytų 
musų namuose du tris sykius. 
Jis pasilikdavo gana ilgai, kal
bėdamas su mano motina taip 
tyliai, kad aš negalėdavau pa
gauti nei vieno žodžio. Ret
karčiais juodu pažvelgdavo į 
mane. Tada man rodėsi, kad 
kalba liečia manęs. Tankiai j k) 
Ginčijosi, |kaip žmones,, kurie 
negali kokiame tai dalyke su
siderėti. Kurtais jis- pasilik
davo pietaut. Išvažiuodamas 
nuo musų vėlai vakarę, jis bu
čiuodavo mano kaktą arba gal- 

\rgi tokiame atsitikime,|vos viršūnę.
, Trečią dieną man motina 

pa reiškė:
-Žinai, musų draugas—taip 

ji vadindavo tą poną — užpra
šė mus pas save ant vakaro. Tu 
nežinai jo namo? Jis labai gra
žus.

Lygiai devintą valandą va
karo mes sėdome j vežimą. 
Netrukus privažiavom iš tikro 
labai gražų namą. Per didelį 
prieškambarį mes įėjom į neap
šviestą salę. Motina mane 
paliko, paprašiusi palaukt, o 
pati išėjo į sekantį kambarį.

Praėjo dešimts minučių, pen
kiolika, galų gale -pusvalandis. 
Aš’nieko negalėjau suprasti.

—Taip, jus užtikot...
O khm jums jis reikalin- 

s?...
—Tai mano dalykas...

imi rasti biure lokiu vėlu lai
ku. o taipgi galiu jums* pasa
kyti, kad nieks nesutiks ieš-
ko t i
jeigu išliko kas nors nepa-
prasto, arba koks nors prasi-
žengimas...

-Man neatidėtina su juo
kalbėti... nuveskit mane į biu-
rą, arba, jeigu jus žinot, nu ro
dyki! antrašą.

—Ponia, sakau aš, kiškį
už interesuotas, jeigu jus
pavelysi!, aš palydėsiu.

- Dėkoju, — atsakė ji.— Bet 
vadinkit mane panele...

Prisižiūrėjęs atydžiai, aš pa
stebėjau, kad tai buvo visai 
jauna mergaitė, septyniolikos 
melų, labai graži, išblyškusi 
tamsiaplaukė.

Ji buvo apsirengusi juodais, 
be skrybėlės: jos galvą dengė 
plona skepetaitė.

Ji ėjo dešinėj pusėj nuo ma
nęs, nokaiyėdamH, ! nežiūrėda
ma į mane ir nepastebėdama 
net viso Įvairumo mano juo
kingo apdan?. Praėjus dešim
čiai minučių mes priėjom po
licijos apdaro. Praėjus dešim
čiai minučių mes priėjom poli
cijos biurą. Mes įėjom, tenai, 
visuose kampuose atsigulę ant 
matracų knarkė policistais. Ne
miegojo tik 
ką-tai rašė 
liuko.

—Štai ta 
viršininką,
(žingeidžią žinią.

Prižiūrėtojas pakėlė galvą 
aukštyn ir. pamatęs mane kau
kių apdare, papuoštą kaspi
nais, užmirė nuo nuostabumo. 
Jis matyti persistatė, kad aš 
noriu pasityčioti iš jo, jo ant
akiai susiraukė, 
atsidarė durys 
ėjo viršininkas.

AŠ pavadinau 
juose. žodžiuose 
me dalykas,
perėjom viršininko kabinetan. 
Jįs atsisėdo ir, kreipdamos į 
ja|uną mergiijuj; mostelėjo jai 
galvą, su žodžiais:

—Aš jūsų klausau.
,—Ponas,; — pradėjo jis pa

prastai, —k aš atėjau, i Jaisl- 
duoti į jūsų raukas: aŠ>džiiui 
šiau vakar savo motiną..

Nuo patikėtos žinios aš •net 
palūkėjau. Viršininkas greitai 
pažvelgė į Ją ir paklausė;

prižiūrėtojas. Jis 
ant nedidelio sta-

brangią kainą. Atsakyk...
Ir nfelftukddma atsakymo, aš 

sugriebiau ją už gerklės ir 
pradėjau spausti... smaugti <;- 
užmerkusi akis ir neatgaudama 
dvasios. Ir juo daugiau aš jau
čiau, kad spėkos mane aplei
džia, tuo daugiau smaugiau aš 
jos kulką. Staiga ji pakilo 
baisiai išplėstomis akimis pa
žvelgė į mane ir pargriuvo. Aš 
ištiesiau pirštus. Ji buvo ne
begyva. Tada mane apėmė bai
mė ir, pametusi kūną, aš išbe-1 
gan. Visą dieną klajojau, — 
neatmenu kame. Norėjau at
siduoti į rankas teismui, bet 
nežinojau prie ko kreiptis. Ir 
valanda tam atgal sutikau ši- 

jis man parode ke~' tą poną..
U*?-- '

Teismas buvo pora menesiu 
"T“ i vėliau. Aš' buvau iššauktas 

turim- ...... L • » • >

ma. Aš atsistojau, kad ką- 
nors pašaukti,kaip staiga tam
sumoj kieno tai rankos sugrie
bė mane į glėbį.

Aš pradedu suprasti, per- 
viršininkus. — Kokiu 
kada jus išėjot iš to

įraukė 
būdu ir 
n ūmo?

Kasei

kaip angelai danguje pynė ava
lynė arų buitį pamylėjo ir ap- Jonių gijas ir girdėjau verkian-

I Viliojo žvaigždėtoji dangaus mė- 
* Itrmzt mm notYKtrlAi'r\ Iv <11%—

lenkti Grižulio ratus, o paskui 
pasiekti kažkur toli erdvių gel
mėse liepsnojančią saulę... Aš 
pajutau savo kūne kraujo tvak
sėjimu, jaučiau, kaip jis virė ir 
kaip jo raudonos putos kaitino 
širdį. Jau mintyse regėjau lais
vuosius dangaus meteorus, ma
čiau musų būties dievaičius ir 
būtybės rytą. Akyse mirgėjo 
milijonai i 
snosdėkė pro šalį.

čias arfų stygas... Kodėl jos 
verkė aš nežinojau..- Nežinojau 
kaip aš vėl sugrįžau žemėn, kaip 
išsipainiojau* iš to burtų pasau
lio. Tik paskui supratau, kad 
tai buvo svajonė, sapnas, kad tai 
buvo nakties pasakų simfoniją, 
kuri užburusi njįnne vis kugždėjo 
pakilti virš liepsnojančių žvai£- 

žvaigždžių,’aušros'Ūep-lydžių, virš paukščių kelio 
nro šąli, Aš mačiau ' nomiosna erdvėsna.

Poezijos Supratimas.

neži- 
[“Jn.”]

liudininku. , J
Manau jus išanksto dasipr.6- 

tesit. kad mergaitė buvo ištei
sinta.

Ir duodu garbės žodį, aš ran
du, kad teisėjai pasielgė tei
singai.—Vertė Estera.

K. Jakubenas.

NAKTIS

Visus rašytus veikalus galima 
suskirstyti į du skyrių: prozos 
ir poezijos. Kiekvienas skyrius 
turi skirtumų turinio atžvilgių, 
taip pat ir kalbos, arba išdėsty
mo atžvilgiu.' U ;

Dažnai tą patį dalyką galime 
aprašyti nevienodai. Galime ap
rašyti jį taip, koks jis iš tikrųjų 
kasdieniniame gyvenime yra, 
galime apsakyti, išaiškinti jį vi
sai teisingai, vien rūpindamiesi, 
kad tiekiamos žinios ir mintys 
butų teisingos, čia berašant 
vienas dalykas terūpi — tikreny
be, toksai gyvenimas, koks jis 
tikrai yra, ar gali būti be kokių 
pagražinimų. Taip apsakytas ar
ba atpasakotas dalykas yra pro
zinis, arba prozos, veikalas.

Trumpai sakant, prozos veika
lai aprašo, pasakoja arba aiški
na paprastų dalykų ypatybes, jų 
supratimą; proza veikia, arba ki
taip sakant, operuoja suprati
mais, sąvokomis, bet ne vaizdais. 
Jai rupi faktini, teisingi ir nuo
seklus (logingi) atskirų suprati
mų santykiai, kuriais veikia žmo-

apsako,

Tyli, tyli naktis apgaubė miš
ką ir visą pasaulį paskandino 
sapnuose ir svajonėse. Paskuti
nieji saulės spinduliai kartu su 
paraudusiais debesiais dingo 
nakties tamsoje. Jie geso tylo
mis, siųsdami dangaus gelmėse 
užsilįepsnoj usiems žvaigždy
nams pirmą ir paskutinį linkė
jimą niekuomet neužgesti. Nors 
ausyse dar^tebeskambėjo dainų
aidai nors dar tebesigirdėjo lak-^nus mintys. ' Be to, dar poezi- 
štingalos giesmė, bet laikas, it Uos kalba yra atitrauktinė, reiš- 
koks nematomas paukštis plas- kianti sąvokas, 
nojo-pro šalį.

Ugniakure degė ugnis. Aš il- 
sėjaus taip žaliųjų paparčių ir 
klausiaus, kaip juodbėrėlis žven
gia lankoje, kaip sklaidos nak
ties tamsoje naktigonių dainų 
aidai. Mano veidą bučiavo pa
parčių lapai, m|ano blakstienas 
užmerkė, svajonių gijoms užpai- 
niojo tamsioji naktis. Aš lau
kiau, kad paparčiai pražydėtų, 
kad jų žiedų vainikai puoštų vi
są pasaulį. Bet nežydėjo pa
parčiai, vien tik svajones skrido 
į mėlinasias dangaus gelmes ir 
paskui vėl gryžo žemyn, kartu • 
su pražydusiu skausmu, kad 
pasiękė žvaigždynų tako, kad ' 
nepralenkė erdvėj liepsnojančių 
meteorų...

Nalctužb, pasakyk kodėl nulin
ko liekno vandens lelija? Aš 
pats minčiau, kaip jos žiedas nu

tęsė yuhau nvdlKieip- svįro žemyn, kaip lapai graud- 
dama atydos | viršnunko pa- -iai snSlalnėjt). Ji skendo ilge

syje. Pasakyk gi, naktuže, koklausimą.
Iki tai ininučiaį aš nieko Ue-Uęj ilgesys ją pabučiavo, kodėl 

supratau. Bet tame momente[. 
man lyg uždangalas nuo akių įr nusivijo ją ten tolyn,
nukrito. Akimirksny j aš s u- |;ur ųžgoso raudonieji saulėlai-

skausmas'džiaugsmą ir laimę įS*

(nukrito.
panele nori matyti pratau, kad motina mane par- 

kad suteikti jam davė savo draugui, turtingom 
bankininkui užsiinuuičiam mū
rų reikalais. Aš nesiginiau. 
Nei dejavimo, nei šauksmo. Nei 
vienos < ašaros. Aš pernešta 11

Tuo laiku 
ir kambarin į

save ir dvie- 
paaiškinau ka- 
Mes visi ’ trys

džiai! Juk tu žinai; kad aš my
liu vandens lelijas dėl to, kad 
jos moka atausti įstabias pasa
kas ir užskambinti ugnimi lieps
nojančias širdies stygas. Juk 
tu žinai, kad, kuomet visas pą-

viską tylėdama. Dabar ta nal<- saulis skęsta rožių ir bijūnų žio
tis taip toli nuėjo nuo manęs, dUOsv, aš begu į liekną ir glaud- 
kad aš net užmiršau vi>as jos *ju ]>ric savo la'Utįneb vandens 
bnnulkmenas. ' | lelijų. Kitiem vainikai draikosi

Aštuntą valandą ryto ąš iš- p0 kojų, kitiems rožes kloja tą- 
ejau iš bankininko su dviem ką; aš gį tenoi'ėčiau, kad mano 
auksiniais braslietais — o tek širdyje pražydėtų džiaugsmo ir 
singai uždirbtais! Neatmenu meilės lelijos, taip kaip jos žyd 
tikrai kiekvieno mano žingsnio, lįekne!
Išėjus gatvėn aš pašaukiau ka
rietą ir daviau savo adresų- 
Parvažiavus ėjau tiesiai į kam
barį motinos... širdis mano 
smtįktai...v’

Ar tai laimužė juoką 
tai lakštingala sapnuodama pra-

metė. ar

, ftv..į g$do, tiįtypagirdo’
Mbtina diirfgulėjo loęoj. Pa-’' lids giesmės aidas. >’ v.. « . -vi  f v ..

u
■/

ainsoje

mačiusi mane, ji 'nusišypsojo 
ir paklausė: \ į

: Aš prism^mau prie lovo» ir 
pusbalsiu paklausiau;

—Tu pardavei mane? *Už

sų širdims pabausti,' šaukėįs 
traukti grandiiie'^ii' numesti ’ W 
į tamsias bedugnes.

Aš nejaučiau, kaip tylomis tos 
giesmės aidas įsiliejo mano šir
din, tik pajutau, jog jau mane

u

pasaulį, vaizdingai jį 
vadinam poezija.

Taigi, matom, kad 
veikaluose tikrasis žmonių gyve
nimas pinamas, su idealiu gyve
nimu: juose ątšpindi rašytojo 
trpškimaj, tasai gyvenimas, ku
rį jis sau tik įsivaizduoja, kurio 
rašytojas tik pageidauja, kitaip 
sakant, juose atspindi rašytojo 
idealai. Ir beveik kiekvieną pa
prastą kasdieninį dalyką rašyto
jas gali nupiešti idealiai, gyvai, 
taip, kaip nori jo kuriamosios 
jėgos, jo vaiduoklė.

Bet, poetas, vaizduodamas ide
alų dalyką, stengiasi jį kuo gy
viau, vaizdingiau išreikšti, papa
sakoti paveikslingai, taip, kaipi 
jo vaiduoklėje tas dalykas atro
do. Poezijos veikalai turi dau
giau įtakos, labiau veikia žmo
nių vaiduoklė ir jausmai; todėl 
poezijos veikalų svarbiausia y- 
patybe yra vaizdiAgumas. Poe
zija operuoja (veikia) tik vaiz
dais. Todėl ir kalba jos turi bū
ti graži, lengva, vaizdinga, kuri 
piešia ryškų, gyvą, vaizdingą 
dalyką arba gyvą paveikslą.

šit, pavyzdžiui, trumputis va
saros vakaro vaizdelis, kuris 
jaut savaime yra poezijos dalykė
lis.

—A-u-u! — kaž kur ties krū
meliais sušuko žmogus ir, sutar
škėjęs geležiniais pančiais, me
tė juos žemėn.

—Čionai, čionai! — regis visai 
arti atsiliepė kitas ir akmeniu į- 
varė žemėn kuolą. •

Rytuose, iš anapus miškų, di
delę pašvaistę padaręs, patekėjo 
mėnuo. Danguj aiškiai sužibo 
Grįžulio Ratai. Ramiai mirk
čiodama įsidegė vakarinė žvay?-' 
ždė, ir pievoj, aplink balas, pra
dėjo nedrąsiai klaidožiot baltas, 
it Vida, rūkas. Kažin kur lauke 
suprunkštė arklys, žybtelėjo ir 
tuojau užgeso ugnelė. Sodžiuj 
šuskalijo užgautas šuo.

Saulėlaidžio raudonai nudažy
tas dangaus skliautas pablanko;

poezijos

UŽ rugio užkliuvęs dribtelėjo že
mėn ir nutilo. “Braliuukaš, bra- 
liuukas,” saldžiai zinzė apie me
diko ausis meilindamiesi uodai.

Į Iš A. Vienuolio “Studento”]
Kadangi poezijos veikalai pri

valo lengvos, vaizdingos ir skam
bios kalbos, tai dažniausiai juos 
rašo eilėtą kalba (eilėraščiais). 
Todėl kai kas ir vadina poezija 
visa tai, kas tik eilėmis parašy
ta, neįvertindami visai turinio. 
Ir, atbulai, proza vadina visus 
tuos- veikalus, kurie parašyti ne 
eilėta, proziška kalba (žodis 
“proza” yra kilęs iš lotynų žod
žio “pro versa,” kas reiškia nė- 
eilėtą kalba) ?

tšiaš dvi' sątfokas, prozos* ir po
ezijos, reikia griežtai skirti. Vei
kalas gali .būti parašytas eilėmis 
ir jame gali nebūt nė kiek poezi
jos; priešingai, veikalas gali būt 
parašytas ne eilėmis, proziška 
kalba, ir gali turėti labai daug

poezijos. Galima ir aritmetikos 
arba gramatikos taisyklės eilė
mis išdėstyti, bet tai dar nebus 
poezija. Patsai žodis poezija rei
dui — kūryba. Dabar papras-škia
tai poezija vadina tą žodžiais pa
sakomą kūrybą, kuri mintis ir 
idėjas vaizdais išreiškia.

Trumpai apie prozos ir poezi
jos skirtumus galima pasakyti, 
kad prozos ir eilėraščių skirtu
mas yra tik paviršiaus, o pro
zos ir poezijos — išvidinis, jų es
mėje esąs. Jn. Norkus.

[J-as”]

BUVO UŽIMTAS
1

Tėvas. — Jaunas žmogau, aš 
pats mačiau, kaip jus penkis 
kartus pabučiave^e mano dukte
rį.

Jaunas žmogus. — Dovanoki
te, aš taip labai buvau užimtas, 
jog neskaičiau.

Nupiginta iki —Nupiginta iki 
S38.00 pjįniA $38.00 
(Modelis II) ■ V (Modelis II)

Ta kaina* bus tiktai 30 dienu
Labai daug žmonių bijo pirkti RADIO, nes jie mano, kad RADIO 

yra perdaug komplikuotas dalykas vartojimui. Ta baimė jau praėjo. 
Musų Inžinierių Departmentas, po ilgo patyrimo, išdirbo labai gerą 
stiprų LONG DISTANCE tube setą (Model II), kuris yra* labai 
PAPRASTAS sudėjime, kad ir KŪDIKIS gąli jį sudėti. Šis PRAK- 

. TIŠKA S setas suteikia aiškų balsą iš tolimij stočių, 1000 iki 1500 my
lių tolumo, šis Modelis II RADIO taip yra ge'ras ar* dar geresnis už 
kuriuos ima didesnes kainas. Musų RĄDld yra pigus todėl:

1. Jis yru PAVIZDlNIS.^v^^
2. Mes parduodame jų LABAI DAUG.
4. Jus gausite tiesiai iŠ DIRBTUVES.

be krautuvės išlaidų ir pelno.
4. Mes parduodame juos už CASH, kad išvengus knygvedystes 

išlaidas. >
RADIO suteikia jums daug smagumo. Palinksmins jumis ar jus 

.Jis pagelbės išmokti gerai anglų 
Jis pagelbės pamokinti jūsų kūdikius. Jis yra geriausia 

Jis yra ekonomiškas; pirmos išlaidos yra ir paskutines 
Turi parduodama vertę.

gyvenate mieste arba ant kaimo, 
kalbų. « ‘ 
DOVANA.
išlaidos. o

Su kiekvienu RADIO mes siunčiame pilnų nurodymų, kaip ^įsta
tyti ir kaip operuoti.

• / Kaina šio gero Modelio II RADIO tiktai $38.00. Jis .turi viską, 
nieko' nereikia dapirkti.

Bet tą patį dalyką galime ir 
kitaip parašyti. Rašytojas gali 
dalyką aprašyti ne tik taip, koks 
jis tikrai gyvenime yra, bet ir 
taip; koks tas aprašomasis daly
kas galėtų būti, kaip jį rašyto
jas įsivaizduoja. Jei rašytojas 
rašydamas vaizduoja jau nepa
prastą kesdieninį gyvenimą, bet 
geresnį ir . gražesnį, jei vaizduo
ja žmones ir gyvenimą tobules- 
nius už kitus žmones ir Už pap
rastą kasdieninį mus gyvenimą, 
tai čia jau bus idealas, o aprašy
tos aplinkybės tam idealui aug- 

jti ir plėstis sudarys idealų pa-
Veikalas, kuris reiškia 

idealus ir, apskritai, idealų pa
saulį, yra vadinamas poetišku 
veikalu. Todėl poetišku vadina- 

'me tą veikalą, kuris 'vaizduoja 
idealų (tobulą) pasaulį, poeto pašvaiste nušvito į žiemių rytus, 
vaidykloj e sukurtą; o meną, ku-| Pro mediką, storai birbdamas, 
ris žodžiais reiškia tokį idealų praskrido nakties vabalas, bet

d

Vartokit šį kuponą kuomet pirkaite
STANDARD RADIO CO., (Naujienos)
504 Citizens BIdg., 
Canlon, Ohio.........  v 1

Gerbiamieji: — čia rasite Money Orderį už $38.00 (Trisdešim
tis aštuonis dolerius), malonėkite prisiųsti vieną Modelį II RADIO 
setą , įskaitant viską — gatavą vartojimui ir nurodymus.

Su pagarba,
Mano vardas
Adresas
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KURIE ĮSIGYJA MOKSLĄ^NAHIE- 

KNYGAS BESKAITYDAMI

GALIMA GAUTI NAUJIENOSE
Albumų sekamų Lietuviškų šokių surinktų 

Vincento Niekaus. \
žirgelis, šokis; V. K. Maršas; Lelija, valcas; čebatė:s
lis; Aguonėle, 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.

Naujieną Knygą Krautuve
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

to

istorijos, eilių-dainų, apysakų-roma- 
pų-pasaky, dailės, juokų — yra su
krautos Margerio Knygyne.

Tik mes duodame tikrą bargeną, nes par
duodame knygas už pusę kainos.

Tik musų knygyne yra beveik visos 
knygos puikiai apdarytos.

Naują knygų kataliogą vi-

SALUTARO RYTAS
Salutąro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

KODĖL? /
1) — RYTAS —
2) *-— PIETUS —
8) •— VAKARAS.

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 

C* negali būt!
Į$- 1) Saltdatas priduoda apetitą;

2) Salutaras vidinius išvalo;
. 8) —. Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienus doleris ir kvoteris boukah
Klauskite aptiekose arba prr«

>A 14 ĮTAKAS hRC'G CHKAl U A L ‘ o
639 W. 18th St, ? Chicago, Ulinoit

MARGELIO 
KNYGYNAS

2023 St. Paul Avė.

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA
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šeštadienis, Cruod. 13, ID27

Didžiausias laikraštis Stiklo pavaduotojasPlaučių Uždegimas
t Rašo Dr. Margelis

II.
(Pneumonia)

1. žvilgsnis kitas į šitos ligos 
praeitį.

Hippocrates — tai medicinos 
tėvas — gyvenęs 460 — 369 
prieš Kristų, nevisai menką nu
simanymą apie plaučių uždegi
mą turėjo. Tik visa bėda, kad 
jis plaučių įdegimą perdaug su
painiojo su plaučių plėvės,,įdegi
mu. Bet štai Aretaeus tai net ir 
visai gerą plaučių uždegimo ap
rašymą pasauliui davė. Da ge
riau šitą darbą a’tliko Morgagni 
ir Valsai va, gyvenę pabaigoje 
septyniolikto ir aštuoniolik
tame šimtmečiuose. O užvis ge
riausiai plaučių įdegimo ligą 
aprašė, tai Laennec, gyvenęs 
1781—1826 m. Jis taip gerai da
lyką išdėstė, kad ir šiandie maža 
ką mokslininkams dadėti tenka.

Anglų kunigas Jonas Bunyan 
(1628—1688), matydamas, kaip 
daug žmonių džiova (sukatos) 
anapus velėnos nuvaro, pavadi
no džiovą “žmogaus mirties ka
pitonu”. < 
1919) tas labai didelis medi
cinos moksle žmogus — ir plau
čių uždegimą paVadipo “žmo
gaus mirties kapitonu’’. Išteisy- 
bės, ir buvo už ką taip pavadin
ti. Tiktai žiūrėkite: Anglijoje ir 
Vokietijoje 1916 net 37,916 
(trisdešimts septyni tūkstančiai, 
devyni šimtai šešiolika) plaučių 
uždegimu mirė. O štai Jungti
nėse Valstijose 1917 plaučių už
degimu mirė 112,821 (šimtas 
dvylika tūkstančių, astuoni šim
tai dvidešimt vienas). Paprastai 
sakoma, jog iš kiekvieno šimto 
mirusių žmonių, nuo penkių iki 
dešimties mirė plaučių uždegi
mu.

į 10. Pirmiau šita liga sirgęs, 
paprastai lengviau ir antru ar 
trečiu kartu apserga.

11. Kitos ligos, o jau itin ta 
baisi influenza, labai noriai ši
tai ligai talkon eina. Užtenka at
siminti 1918—19 metus!

12. Krutinės sužeidimus ir gi 
reikia į šitos ligos pagelbininkų 
skaičių įtraukti. Tai nereiškia, 
kad būtinai reikia ir plaučius 
sužeisti, pakanka tik krutinės 
sienų sužeidimo.

13. Socialės sąlygos. Dažniau
siai plaučių uždegimu žmonės 
serga miestuose, ypačiai kur 
miestiečiai, tarytum, kimšte su- 
sikimšę gyvena. • ___ __ _ t

Dabar, kas nenori plaučių už- tai dabai’ ir vadinama raudono 
degimą gauti, na, ir į užvelėnį ; --*■---- - x-----------
kraustytis, noroms nenoroms j (the stage of red hepatization; 
privalo didelės domės į aukščiau graikiškai epatizein reiškia būti 
paminėtus veiksnius kreipti. 
Kas taip ištikrųjų padarys, tas 
nė biskio nesigailės.

3. Kas yra plaučių uždegimo 
priežastimi?

Tiką paminėti dalykai gali tik

riais, lyg ir kokiu vortinklio tin- jas, ir nenuneša kur reikia, tą 300 narių, o Egipte ir Liberijoj 
1 khi oro puslelytės yra išklotos, žmogus išvaro laukan gerai atsi-

išsiplečia J ir sustorėja. Skarde- krankšdamas ir išspiaudamas. 
lės pavidale ląstelės, apie kurias Oro pūslelės ir vėl tampa visai 
pirmiau kalbėjome, ir gi patins- liuosomis, tąsiomis ir galinčio- 
ta. Įdėjus šitaip ligos apimtą mis taip jau gerai darbą dirbti, 
plaučių skiltį į vandenį, ji vis- kaip ir pirmiau.
tiek dar neskęsta; mat, oro pus- Tai laimingas tas ligonis, su 
lėlytės vis dar didžiumoje tik kuriuo šitaip pasitaiko. Gana 
oru pripildytos tebėra, šitokia dažnai visai kitaip išeina. Plau- 
plaučių stovis paprastai vadina- čiuose atsiranda vienas didelis 
ma plaučių apsirijimu (stage of arba duug mažų skaudulių, o 
engorgement). Geras pavadini- kartais net ir gangrena ten atsi
mos, nes plaučiai tada ligi so- rasti gauna. Be to, labai dažnai 
čiai būna kraujo ir limfos prisi- sirdife sugenda, ypačiai išlaukinė 
gėrę, šitame plaučių stovy ir jos plėvė smarkiai susigadina, 
plaučių plėvės įdegimo žymės 
yra jau gana ryškios.

Juo toliau liga eina, tuo pras
čiau užpultai plaučių skilčiai 
pasidaro. Dabar apimta plaučių 
skiltis yra kieta, tarytum kepe- plaučius, štai ką gautume: apie 
nų (jaknų) šmotas. Ir va kad 
plaučiai lyg ir į jaknas pavirsta,

Didžiausio formato laikraštis 
•> 4 f . •

pasaulyje yra “Illuminated Qua- 
druple Cdhstellation”. šis laik
rašti^ išeina kartą šimtmetyje. 
Paskutinis numeris išėjo 1850 
met. Laikraščio formatas buvo

(Afrikoj) — 91 organizacija su 
3,500 narių.

Stipriausios ir gausiausios pa
saulyje masonų organizacijos 
yra Amerikoj. Vienose tik Jung
tinėse Valstybėse kalbamais me
tais butą 58 didžiulių organiza- _ 
cijų su 17,035 skyriais ir 2,777,- 21^ metrų ilgio ir 1 mtr. 80 
030 narių Meksikoj ir Kuboj (  * ■  _ - \ 2“
buvo 285 organizacijos su 15,- po 13 skilčių. Šio lapkri- 
570 narių ir kitose Amerikos gio iki šiai dienai užsiliko tik

cent. platumo ir turėjo 80 pus-

plaučių į jaknas panašumo stovįs 
nenoroms | (the stage of red hepatization;

kaip ir jaknos). šitame stovy 
oro puslelytės yra pilnos limfos, 
baltųjų ir raudonųjų kraujo ri
tinėlių ir skardeiės pavidalo ląs
telių. O kad limfa nėra sveika, 
bet įdegus, sugedus, tai ji ve 
ima ir sutirštėja, lyg kisielius 

Gi Osleris (1849_ padėti plaučių uždegimo ligai arba pienas kad surūgsta ar su-
prasidėt, tačiaus negali va imti kreka ir tirštu pasidaro. Ligos 
ir ją pagaminti. O tai reiškia, 
kad jie nėra tikromis plaučių už
degimo priežastimis. Pačia tik
rąją plaučių uždegimo priežasti
mi yra pneumokokus (graikiškai 
pneumones reiškia plaučiai, ko- 
kkos, reiškia grūdą, sėklą, uo
gą). Tai apskritus, biskj pailgas, 
viename gale lyg ir nusismaili- 
nęs, jėties pavidalo, ankštai ap
sigaubęs mikroskopinis gyvūnė
lis. šitie mažyčiai gyvūnėliai 
dažniausiai būna poromis susi
metę, galais susišlieję, nes vienų 
gyvūnėlio galas, tarytum, kibte 
sukibęs su kito gyvūnėlio galu. 
Už tai pneukokoką gana dažnai 
vadinama ir diplokoku (graikiš
kai diploos reiškia dvigubas), 
šioks toks skirtumėlis yra taip

2. Kas padeda šitai ligai žmo
gų užpulti?

Yra visa eilė dalykų-dalykė- 
lių, kurie lyg ir padeda plaučių 
uždegimo ligai žmogų pulti. Čia 
juos paimliu ir nors labai trum
pai suminėsiu.

1. Amžis. Dar šešių metų ne- neturi paprastai makštelių arba miršta, sugenda, na, ir oro pus-

pneumokoko, kurs gimė ir augo štai kaip čia pasidaro: Baltieji 
žmogaus kūne, ir pneumokoko,i kraujo ritinėliai, matoma, su la- 
kurs gimė ir augo lauke. Lauke'bai gera intencija, bėga į oro 
gimę ir augę pneukokokai, taigi,1 puslelytės pneumokokams kailo 
dirbtinio ugdinio pneumokokai, išperti, bet jie kovą pralaimi,

ankštelių; be to, jie dažniausiai 
trumpo grandinio pavidale pasi
rodo: tai po keturis, tai po aš
tuonis galais susikibę. O kai dėl 
gyvybės, tai šitie kokai yra la
bai dideli jos neprieteliai. Už
tenka visai biskutėlį

5. Katrą plaučių dalį pneumo- 
kokai dažniausiai puola?

Paėmę du šimtu plaučių užde
gimu mirusių ir tyrinėdami jų

55 turėtų tiktai dešinįjį plautį 
sugadintą arba ligos apimtą, 
apie 25 turėtų tiktai kairįjį plau 
tį sugadintą, 20 turėtų abudu 
plaučiu sugadintu; 40 turėtų 
vieną katro nors plaučio skiltį 
sugadintą, 40 turėtų dvi katro 
noi’b plaučio skiltis sugadintas, 
20 turėtų daugiau nei dvi plau
čių skiltis sugadintas.

6. Ant kiek įdegusio plaučio 
svoris pakyla?

Paprastai sveikas plautis sve
ria apie 600 gramų (apie 374 
gramai sudaro svarą), bet įde
gęs sveria 1,500, 2,000 arba net 
ir 2,500 gramų.

Valstybėse 719 organizacijų su 
30,610 narių. Europoj butą 7,- 
114 organizacijų su 523,339 na
riais, iš jų Anglijoj daugiausia, 
būtent: 3,354 organizacijos su 
245,000 masonų. Vokietijoj ma
sonai pasidalinę j dvi grupes: 
vienas centras Berline ir antras 
Frankfurte. Jos skiriasi tuo, kad 
pirmbji į savo tarpą nepriiminė- 
ja žydų, antroji gi yra laisva- 
maniškesnė Ir joj dalyvauja ne
mažas skaičius žydų.

Stipresnės masonų organizaci
jos turi ir savo spaudos orga
nus. Pav., Anglijoj išeina trys 
masonų laikraščiai, Amerikoj — 
33 biuleteniai, Prancūzijoj — 
keletas tam tikrų spaudos leidi
nių, brošiūrų ir kt.

Lietuvoje kol kas masonų or
ganizacijų nesama.

vienas ekzemplioris, kuris laiko
mas Aacheno laikraščių muzie
juje. Antrasis numeris išeisiąs 
1950. Tame numery bus visa 
praėjusio šimtmečio istorija. Lė
šos šio milžiniško laikraščio lei
dimui duodamos New Yorko 
spaustuvninkų ir leidėjų sąjun
gos. j , ' ;

Iš Austrijos pranešami, kad 
ten pasisekė padaryti naujų* jun
ginį, kuris pilnai galįs stiklą pa
vaduoti. Tam junginiui duota 
pollopas vardas. Pollopas ęsąs 
padaromas iš formaldehyde’o ir 
karbamido. Jis esąs permato
mas taip jau kaip ir stiklas; 
daug lengvesnis ir stipresnis. Jį 
lengvai esą galima nudažyti. 
Reiškiama vilties, jog trumpoj 
ateity daugelyj vietų pollopas 
pavaduos stiklą.

Instrumentas durnu 
mieravimui

Anglas Dr. John S. Owens 
surado būdų mieravimui durnų. 
Tuo keliu bus galima patirti, 
kaip daug durnų randasi mies
tuose. Eksperimentai daroma 
Londone ir Įeituose didesniuose 
Anglijos miestuose.

DOROTHY STYLE SHOP
3401 So. Haloled St.

PRANEŠIMAS
Visiems musų kostumeriams ir 
darugams. Mes turime pilną pa
sirinkimą šiam sezonui: kautų, 
sveterių, dresių. Geriausio mate- 
riolo ir vėliausiu stylių. Taipgi 
vaikų kautai ir dreses. Musų par
davinėtojas: Marie Jdčius ir Fran- 
ces Burba ,maliniai parodys jums 
musų atidarymą ' rudeninio išpar- 
davimb ta vorus,

Dorothy Štyle Shop 
3401 So. Halsted St.

apimti plaučių audiniai jau da
bar tarp pirštų suspaudus, dau
giau nebetraška, labai trupus ir 
skęsta vandeny, tartum akmuo, i Kodėl taip pasidaro, tai jpu 
O jeigu ėmus ir tokių plaučių aukščiau išdėstėme, būtent, iš- 
šmotą perplovus, tai perplautoji 
pusė atrodys, kaip raudonasis 
granitas. Plaučių'plėvė dabar 
yra labai lipni ir godžiai išsite
pus limfa.

Bet štai ima ir pradeda baltie
ji kraujo ritinėliai, taip sakant, 
valymo darbą dirbti. Jie labai 
daug raudonųjų kraujo ritinėlių 
iš oro puslelyčių prašalima. Tai 
geras darbas. Tik visa bėda, kad 
jų pačių (baltųjų. kraujo ritinė
lių) perdaug tenais susikrausto, 
na, ir tą biedną oro puslclytę, 
tarytum, kimšte užkemša. Ir 

: Baltieji

rodydami, kaip oro puslelytės 
tampa tiršta medžiaga pripildy
tos, Kaip orui vikos tenais ne
belieka, kaip plautis pasidaro 
kietas, sunkus ir didelis.

(Bus daugiau)

KLAIDŲ ATITAISYMAS

lėlytės kimšte užkemša. Ir kai 
oro puslelytės baltųjų kraujo ri- 
tinėlių pilnos, tai, žinomas daik
tas, kad ir apimtoji plaučio skil
tis atrodo lyg ir pilka. Tai yra 
pilkojo plaučio j jaknas panašu-

tenka visai biskutėlį dirbtinio nio stovis (the stage of gray he-, 
pnetimokokų ugdinio įšmirkšti Ipatization). Jeigu dabar ėmus ir 
kralikui ar marių kiaulaitei po I šitą plaučių skiltį perplovus, Į 
oda, ir į porą dienų nudvesia nuo tai perplautasis paviršius bus pil-

Pereito numerio istraipsnyj, 
“Plaučių uzuegimas”, antroje 
špaitoje, trečiame paragrafe, pir
moje eilutėje išspausdinta: 
Plaučiai yra tiesus, kaip ir gu
ma. Turi būti: Plaučiai yra tį
sus, kaip ir guma.,

Toj pačioj špaltoj, tik dešim
tame paragrafe ir trečioj eilu
tėj išspausdinta: ir jo kairiąjį 
galą užsiuvus. Turi būti: ir jo 
kiaurąjį galą užsiuvus.

Trečioje špaitoje, ketvirtame 
paragrafe, aštuntoje eilutėje iš
spausdinta: orui tarpe-kraujo 
indus. Turi būti: orui tarpelius, 
kraujo indus, etc.

Garsinkitės Naujienose
JfM

tuojuus, kai tik iiastebCsitc pleiskanų—tų 
. neSvarių baltų Lupynčlių pirmų pasirodvmų 

savo galvoje. Ruffles sunaikins pleiskanas ir paragins augimų jūsų plaukų.

ŽELI SPECIALIAI
Vilnoniai su šilkiniais dryželiais, 
franeuziškomis nugaromis, 2 kelnė
mis siutui, $36. Kiti, $25 ir $50.

Želi Clothing Co.
1366 S. Halsted St.

Atdura vakarais ir nedėlioj. Musų 
siuvėjas kalba lietuviškai.

Iv1m« ir p»j!«gą I ••nei U bmmJuj UumJ
hiTM. Cadi arba ant Umokijimo.

Pimatinl Lietavii Elektra* Kerporaeija Amerikai*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC GO, lite,

A. BARTKH8, Prm.
Uit w. 47th St, Tel. Bonlevard 7101,1802, Chicase.

Pleiskanos sunaikina
Ruffles atgaivina!

Kaip vanduo nuolatos laACdamu ant akmeni
išmuša duoljv, taip ir pleiskanos, nors išlėto 
bet tikrai, sunaikina plaukų Šaknis ir yra 
nriciastimi plaukų aiiplonujitno, kurie su lai
ku pasiduoda nuplikimui.
Neprisiloibkite šitokio atsitikimo prie savęs! 
Naudokite

Bonka 05c. aptiekoso, arba už 7fie. yisiunčiamo stačiai iš dirbtuvės.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th Street Brookiyn, N. Y.

Sutaupykite 50 nuo
šimčių ant pečiu, lovų, 
ir kitokių fornišių 

pirkdami už cash.

Rubin Furnitūra Co.
2030 So. Halsted Street, 

Chicago, Illinois 
Tel. Canal 5811

Margumynaitai perplautasis paviršius bus pil
kas ii1 labai panašus j pilkąjį gra
nitą. Plaučiai labai trupus ir 
vandenyje skęsta.

Plaučių apsirijimu stovis pa
tenka nuo vienos iki trijų dienų, 
I>ls»užiu i'aiidonojo į jaknas 
našumo stovis patenka nuo trijų

sukakę vaikai dažniau šita liga 
apserga nei senesni vaikai. Pas
kui, ligi penkiolikos metų jie lyg 
ir geresnę prieš šitą ligą atspa
rą turi. Toliau ir vėl atspara pra
deda mažėti, lyg ir prastėti, o 
jau seniuose, tai ji ir visai men
ka pasidaro.
2. Lytis. Kur tai kas daugiau vy
rų, nei moterų, apserga ir mir
šta. Aplamai apie du ar trys vy- kraujo užnuodijimo. 
rai prieš vieną moterį. Be tai 
bene tik paeina nuo kitokesnės sikreČi'ainų ligų, perai plaučių 
gyvenimo aplinkumos. Lygioje uždegimą padaryti, pavyzdžiui, 
gyvenimo aplinkumoje, kaip 
&ta.i kalėjimuose, tiek jau sett’g'a 
ir mii'šta vyrų, Kaip ir moterų.

3. Kast. Juoduosius žmones 
dažniausiai šita liga puola, ir jie 
labai lengvai prieš ją suklumpa. 
Tarp kiniečių, betgi, plaučių už
degimas yra tikra retenybe. «

4. Klimatas maža kiek i takos
čia turi. Plaučių įdegimas pasi
taiko taipjau šiltuose,kaip ir šal pavirsta, • na, ir plaučių darbą 
tuose kraštuose. j dirbti beveik visai negali.

5. ’Sezonas, ot, tai didelės įta- dar laimė, kad jie ne visus plau-
kos čia turi. Dažniausiai plaučių čius, bet dažniausiai tik vieno 
uždegimu žmonės apserga žiemą plaučio kurią skiltį arba ir visą 
ir pavasarį z ' “

6. Darbas lauke, kur tenka ga
ną dažnai peršalti, nemažai‘šitai 
ligai padeda.

7. Persišaldymas yra vienas iš 
geriausių šitos ligos draugų.

8. O jau alkoholis, tai yra vi
sų geriausias šitos ligos drau
gas. •

K 9. Nusilpnėjimas ir gi daug.ši
taip ligai padeda. Tiktai prisi-‘ 
gerįc, nevalgyk, vadinasi*mtišilp- 
n^kpp paskuPda’ijem^aldyk, tai 
kaip b^rijatai. plaūcįų uždegimu i 
apsirgai. Bėt ir'šiaipjau visokie mažiau, nei paprastai 
nusilpnėjimai reikia čia galvoj bet ir mažiau tąsumo parodys.

Plonytėliai kraujo indeliai, ku-Ką nepasigauna limfa ir krau-

Gali betgi ir kitokie, ypač ap-

influenzos, difterijos, dėmėto
sios šiltines, etc., bacilai.

•I. I Kų pnciumoKokai plaučius 

paverčia?
Kai jau gauna pneumokokai j 

plaučius įsigauti, tai jie ten tik
rą velnio veseliją padaro. Taip 
labai plaučius sugadina, kad plau 
čiai tarytum, stačiai jaknomis

Tai

plautį užpuola. Neduok Dieve, 
jeigu jie visus plaučius užpultų, 
— vargiai kuris nors gyvas beiš- 
liktų!

Tiktai tėmykite gerai, į ką ši
tie biaurybės tą plaučių dalį, ku
ria jie užpuola, paverčia. Visų 
pirmiausiai užpultoji plaučių 
dalis, dažniausiai viena skiltis, 
ištinsta, ir parausta.. O tai pasi- 
dauu todėl, kari ve į^tą/yiėtą'jdaug 
k rau j o su plūdo. Jeig u dabar pa- 
emęs šitokių4 plauči ų ..šmotelį 
tarp pirštų paspausi, tai ne tik 

traška,

turėti.

Kiek yra pasauly 
masony

Alasonų 
organizacijos atsirado XIII 

iki septynių dienų, o plaučių pil- šimtmety. Iš karto jos prasiplė- 
koja į jaknas panašumo stovis te vakarų Europoj, o paAiažu 
patenka nuo vienos iki trijų sa- ir visam pasauly. Masonų orga- 
vaičių. Bet tai yra dabai aplamas nizacijos pasižymi savo palinki- 
laiko nusakymas. Iš t i esu, tikro- mu tikėti į nepaprastus slėpi- 
jo laiko čia net ir visai negalima ningus dalykus ir keistomis ap- 
nusakyti, nes kas ligonis, tai h' eigomis, ypač priiminėdamos į 
laikas. ‘i i

Pasirgus ligoniui penkias, 
devynias ar dešimtį dienų (mat 
laiko patekimą čia nieku budu 
tikrai nusakyti negalima), jeigu 
tik jo kūnas pasigamino sava
rankius atsparos kūnelius, kurie 
paprastai užpuola pneumokokų 
pagamintus nuodus ir juos pa-1 
verčia nepavojingais, tai ligonis ’ 
stebėtinai staigiai persimaino. Jį 
kepte kepina aukšta temperatū
ra smarkiai puola žemyn, ir jis 
laba? ryškiai pagerėja. 

O jau ligos apimtoje plaučių 
dalyje, taiedabar, tarytum, i tik-

SVARBUS PRANEŠIMAS
Adam Widzes

AUTOMOBILE REPAIRING
Dabar yra labai geras laikasI ’ ~ ---- ’-------------

| savo narių tarpą naujai stojan- prirengti jūsų automobilių dėl 
čius. Svarbiausias masonų tiks- ateinančios vasaros, šiuo laiku 
lūs — deja, įėjęs dabar į maldą mekanikai Turi daug liuoso 
— tobulinti žmonių brolybės ir iaiko.
lygybės pradais, šių laikų maso^ taisome visokių išdirbis-

. Musiį dalbas; 
atliekama yra labai saugiai. Dar
bas yra užtikrintas. 

Turime gerus, vėliausios

nų organizacijos išsivystė tik &ų automobilius.
XVIII šimtmety prancūzų fįlo- .
Sofijos įtakoj, .

Apie masonų
įdomių statistikos davinių duo- dos įrankius, atliekam darbą 
dak 1923 metų masonų metinis greitai ir labai -prieinama kaina.

Traukiamas vežimas visados 
gatavas. Reikale kreipkitės pas 
mus. s į

Adam Witas
4501<So.\CuMQi^a;Avr,, y

Tel. Lafayette 9114 
dieną ar naktį

prancūzų fjlo-

organizacijas

M (.41 AUUU A

laikraštis, leidžiamas Berne 
^Šveicarijoj).

Pasak jo, 1922 m. viso pasau
lio 'masonai' turėję 26;751 ■ orgą- .• « <.»« . r w ‘ • • 5 A <

400?,000Yžmouįų.^
''Meuldausda masonai išplėtę 

savo idėjas Azijoj ir Afrikoj, 
Filipinų salose (Azijoj) priskai- 
toma tik 82 organizacijos su 6,-

rasvinėšlavd^is eina. .Sutikėjusi nizaciją (ložįą), kurių narių’skai 
♦limfa* ir joje įsivėlęs raudonieji čius • siekęs ° -----
ir :baltieji 'kraujo sritinėliai ir 
skaldelės pavidalo ląstelės dabar 
tik įra, tik tirpsta, tik nyksta...



SATYRA [R JUOKAI
f*nsfilo7ofis

Proto Dizinfekcija

fivveTurcm visko mus išmoki

Ji maloniai pažvelgė jam j

Romoj, da švaresni

bet aš tavo taip my-

PIRMOJI MEILE

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare

SĄŽININGAS ŽMOGUS

ligų 7

*ENNERSTEN'S

žino

Skausmas strėnose
vienos

20-to amžiaus nau

ir morale yra20to amžiaus
Kaina TBc ir $1.26,

Gaunamas pas Jūsų aptiekorių.

ir šitaip svietui

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Egzamina- 
neskaudus ir

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Bule mandagus, neduok 
si vystyti ligai. Tankiai

ŽARNŲ 
ŽARNŲ 

ORGANŲ 
KQJŲ

SEVERAS 
LEDSVL.

Maskva-Tjoningradas 
Roma, ir 
Munšainas-

šitaip įžeisti šių dienų Šventą
ją Leninienę!

O jo-jo-joj!
Baisu...

DR. VA1TUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštaą 
Kambariai 14, 15, 10 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

lytiškos Ligos Gali 
Būti Išgydytos

šit: prie Kristaus, Budos, Mo 
hamedo, Konfucijaus pridėta ii 
Leninas.

Leninas
jas Su nu s Dievo

Kaip-gi!
O Leninienė -

nauja Panelė švenčiausia 
Kaip-gi!

reniną
fanatikas indusas

—Kaip praėjo jūsų kalba pas 
Rūtiniame mitinge; publika pali 
ko patenkinta, daug plojo?

—Jeigu nebūtų atvykusi poli
cija, tai butų visai suplojusi.

VVENNERSTEN’S 
yra lengviau priren

gti ir jis turi geresnį skonį. 
Jus pamėgsite jį!

HenningWennersten!nc.
2960 LAWRENCE AVĖ.. CHICAGO

O dėl tos baltos karvės, tai ir 
visai nereiktų bolševiku redak
toriui pykti.

Jiš savo protu 
gyvas kūdikis.

Kas gali sakyti, kad nuo jo lu
pų pienas jau spėjo nudžiūti? 
Nebent tik tas, kurs jo nepažįs
ta gerai.

Ar tai dabar nenavatna, kad

Dvi švelnios rankutės apkabi 
no jo kaklai ir aistringos lupu 
t,ės sušnibždėjo:

--Kur gyvena tasai Petras?..

—Brangioji, aš nesu taip tur
tingas, kaip Petras, aš neturiu 
tokį gražų automobilių, neturiu 
aš taipgi ir tokią didelių, puikių 
namų 
liu, kaip niekas tavo mylėti ne

... jūsų 
kad ją atiduoti 
Pas mano gau- 

; prisidėtai, 
ir Unksmių 
adien mano 

vartoju gėriau- 
BakterinJ, Anti- 

taipgi sn-cinlius intravenouą gy-

gražus” žodžiai

Kaip tik taip yra ir su mikro
bais iš Maskvos. (Kai dėl smar
vės, tai kas važiuodamas Hals- 
ted gatve neužsiima nosies ties 
25-ta, tas žino...).

Mikrobų iš Maskvos pagamin
ta smarvė ir skystymas atskied- 
žia žmogaus protą taip, kad pas
kui jau niekas iš jo nebeišeina.

Protas stačiai pavirsta tary
tum supuvusiu jaučiagrybiu.

Tiktai atsiverskime gyvenimo 
knygą, paskaitykime vieną kitą 
lapą, o tuoj išvjrsime gryna tie-

NEPAGEIDAUJAMAS PA 
SISEKIMAS

DIPLOMATIKAS AYSA 
RYMAS

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi 
sas kasdien, dėl gydyme 
chroniškų, nervų, kraujo 
Inkstų, pūslės ir šlapumo U

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
—•---- - z“**“1“nervuo-

skaudamą* akių karštį, ati- . 1 i _ _ J'" .9 ii* A * • — * — — —4 m A A 1 *
tų, atitaiso trumparegystę ir toli- 
_ _w _ ________ 2
Visuose . atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan- 
.... __ ______  klaidas. Specialfi
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir aukščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Nod. 10 iki 1 p. p 
’ 1545 West 47th St-

Phone Boulevard 7589

Ar sergate lytiška liga, kuri pada
ro jumis netinkamu prie darbo ir 
pasilinksminimo. Ar esate vienas 
dideles armijos, kurie kenčiate ty
lėdami nuo lytiškų

iki 12 dien 
CLINIC 

Dr. E. V. Heaton, Direktorius 
505 S. State St. kampas Congress, 

2 ausytas, Chicago, III.

Ona. — Ak, kaip aš laiminga! 
Vakar Jonas pasakė man, jog aš 
esu jo pirmoji meilė.

Katrė. — šį mėnesį? Prieš du 
mėnesiu jis tą patį sakė man.

ya žmogus, kuriam dar ne tiį 
pienas, bet ir žin&ukas būtinai 

—baisiai pyksta,, jei
gu kas sumini karrutę,.

Galima betgi kad ir nuo ar
šiausių mikrobų apsisaugoti, tik 
reikia gerų atsparą savy turėti. 
O tai yra jėga prieš mikrobus at
silaikyti.

Bet atsparos stiprumas beveik 
išimtinai tik nuo to molio pri
klauso, iš kurio žmogaus kūnas 
yra nukrėstas. -

kitą lapą, o tuoj išvysime gryną 
tiesą.

Šit: prie Kristaus, Budos, Mo~ 
hamedo. Konfucijaus pridėta ir 
Leninas.

Leninas — 20-to amžiaus nau
jas Snnns Dievo.

Kaip-gi! •
O I/eninienė — 20-to amžiaus 

nauja Panelė švenčiausia.
Kaip-gi!

Kegister, 
109 N. Dearbora 

Street.
Kiekvieno sergančio 
žmogaus draugas. 

Mano geriausias pa
tyrimas. "Nei vieno 
dolerio nereikia mo. 
kėti, kol nebus pa
sekmių."

Gyduolės iAskiria- 
moe.

Ir šitų karčiamjnių žodžių li
tanija buvo pasveikintas kito 
laikraščio redaktorius.

Už ką ?
Už tai, kad jie savo laikrašty 

išspausdino: ........
Indusas nerdamas turi laikyti 

baltai karvei už uodegos, kad nu
eiti i dangų.

Taigi nelabai senai velionio Le
nino pati, Krupskaja, kurios ka
kta lygi su antakiais... pareiškė 
teisėjams, kurių kaktos irgi ly
gios su antakiais, kad Tolstojaus 
raštai yra buržuaziniai...

Dr. Paul Baumann
Chiropractor Palmer mokyklą bai
gęs X-Ray spectalė egzaminacija

3462 So. Halsted St.

pasileisk.
Tiktai klausykite: dvidešimto 

šimtmečio Panelę švenčiausią,— 
Lioninienę, — sulyginti su tais 
puslaukiniais fanatikais indu- 
eais.

Tai herezija neapsakyta.
Tai dar laimi?, kad dabar ru

duo, na, ir ponas periamas už 
pečiaus šildosi. Kas-gi butų va
sarą, kada ponas perkūnas prieš 
saulę voliojasi ir į mus visus 
smalsią aki atkreipęs laiko.

Dievulėli, net mane šiurpas pi-

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą ii mėnesį gydysiu visus pa

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtinęą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir ui-

N et i kitę?
Tai pasiskaitykite chicagiškio 

bolševikų lapelio numeri 98, o 
“straipsni” po vardu, “Kas daro
si su ta ‘Tėvyne’?“ \

Tadu tikrai įtikėsite, kad aš 
tiesą sakau, ir žinau, kur karbo
lius reikalingas.

Jiedu buvo šokių vakare. 
Griežė žavėjantį valsą, ir judu 
šoko arti susiglaudusiu. Valsas 
pasibaigė. Aistros apsvaigin
au jis nutempė ją į balkoną.

-—Eikimįe, brangioji, valandė
lei aš noriu pasilikti su tavim 
viens ant vieno. ‘

Jiedu išėjo ant balkono.
—-Mano brangioji, aš myliu 

tave labiau už viską pasauly. Ar 
sutinki būti nlano? Sakyk, m i e-

Dr. W. R. Register
109 N. Dearbom St., Chicago, 1JI 

(Imkite ehvatorj iki 12 susite)

Ak, tu dievulėli, kokia čia he- 
rezija!

Prilyginti fanatiką indusą 
prie fanatiko bolševiko, — Le- 
ninienės.

O gal ir padaryti palyginimą 
tarp tos baltos karvės ir...

Jau tik sakysiu buvo buvo ir 
dugnas išpuvo.

Tu man imk

Ištikrųjų, vagis vagies nepa
kenčia, kad jam biznį gadina.

Fanatikas bolševikas nepa
kenčia induso fanatiko, kad jam 
biznį gadina.

Fanatikas bolševikas trokšta, 
kad visi tik jo dievą 
—garbintų 
trokšta, kad visi tik jo dievą 
Alių — garbintų.

Ir jiedu riejasi.

reikalauja tokio gydymo, kurs 
prašaliną priežastį. Bet norint 
greito palengvinimo vartok

Atsiliepti prieš Leniną ar Le- 
ninienę, — apsaugok viešpatie! 
—i baisiausia herezija.

Tai bliuzui j imas. Tai teršimas 
vardo Dievo. Tai išniekinimas 
Panelės švenčiausios iš Rusijos. 

f

O kaip-gi!

pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiurgjimą ir gydymą kaip mo« 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymą* 
ligų yra specialumas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

Dr Chiropractor ir

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

8, ii’ nedėlioj nuo 9 iki 12.
Tel. Yards 4951 3252 S'. Halsted St.

Marė. — Jonas vakar mane 
pabučiavo, bet jis taip teisinosi, 
jog aš negalėjau ant jo pykti. 
Jis sakė, jog nežinojęs, ką darąs.

Agnė. —Stebėtinai sąžiningas 
žmogus.

Ai noriu pasikalbėti bu kiekvienu ken
čiančiu vyru,, kurie serga nuo užsisenė- 
jusių ligų, Nervų, Kraujo, Oodoe, Pūslės, 
Išėjimo žarnos, taipgi slaptų ligų. Mano 
35 metų pasekmingo gydymo, aš atgavau 
sveikatų dėl daugelio nusiminusių ir nu
stojusių vilties vyrų.

Nežudyk daugiau laiko nei pinigų ne
žinomiems daktarams, ateikite I ir dasiži- 
nokite tiesos apie savo nesveikatą. Egza
minuoju su pagelta X-Ray ir mikros
kopo—o kada yra reikalas dėl galutino 
ištyrimo ligos ir užtikrinimo gero gydy- 
mo—taipgi egzaminuoju kraują, šlapumą, 
ir t.t.

Patarimas dykai ir užlaikoma jlapty-

Kas mokėsi bakteriologijos 
mokslo, tas žino, kad mikrobai 
dirba už gyvenimą: jie gamina 
tam; tikrus nuodus, ar tam tik
rus skysčius, ar tam tikra smar-

Bet man negali iš galvos išei
ti, kam tas chicagiškio bolševi
kų lapelio redaktorius .taip įsi
žeidė ta balta karve.

Juk civilizuotame sviete be 
karvės visai gyventi nebūtų ga
lima.

Teisybę sakant, tai tokis nau
dingas gyvulys, kaip karvė, la
bai svarbią vietą šitame civili
zuotame sviete užima.

Bet ten, matoiAa, tas bolševi
kų redaktorius išskaitė, kad jo 
šventoji Leųinienė yra negraži.

O kas tame blogo?
Juk jeigu kuris iVaogUš ps ei

na iš mažai civilizuotų žmonių, 
tai paprastas daiktai, kart jis ir 
nėra gražus.

Kam tada: taip baisiai beždžio
nės žymių baidytis?

Jeigu tokių žymių dar vis yra 
Leninienėj, tai nereikia ant tų 
žmonių, kurie tatai pasako, pyk
ti. Jie sako teisybę.

Jis. — Ką sakytum, jei*aš pa
prašyčiau bučkio.

Ji. — Aš sakyčiau “ne,” bei 
manau, kad bučiuojama nesi 
priešinčiau.

Mes kalbame lietuviškai.

Valandos nuo 9- ryto iki 5:80 po pie
tų, kasdien. Utaminke, Seredoj ir Suka
toj vakarais iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet.

Phone Boulevard 7689

Dr. William Blarichard
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius pataiogijos Beriino 
Universiteto)

SPECIALISTAS

O ką-gi Leninienė šitam civi
lizuotam svietui davė?

Daug biaurių mikrobų, kurie 
prastos tešlos (lygiai tokios, iš 
kokios paeina chicagiškio bolše
vikų lapelio redaktorius) žmo
nėms visai protą sugadino.

Bet... kaipo žmogų, aš Leninic- 
nę gerbiu. Tiktai kaipo Žmogų.

O kai dėl' jos darbo vaisių, — 
tai aš pieningą karvutę daug la
biau gerbiu.

Pieninga karvė savo pienu yra 
labai naudinga žmonijai. Gi Le
ninienė savo fanatizrrtu vra labai 
blėdinga.

Chifopractic The Master 
Raktas Kuris Atidaro 

Duris j Sveikatą
SUIRIMAI bile 

j-.-, sekančių dalių Rali pa- 
eiti nuo NERVOS pri- 
spaudimo nugarkaulio 

L. kauliukais:
SMEGENŲ 
AKIŲ 

•AUSŲ 
-NOSIES 
'GERKLftS 
"RANKŲ 
ŠIRDIES 
'"LAUČIŲ 
[<EPENŲ 
°ILVO
SALDGII.es 
BLUŽNIES 
INKSTŲ 

PLONŲJŲ 
•didžiųjų 
LYTINIŲ 

“SĄNARIŲ

Kaip čia senai mes išųiokome, 
kati ir protą galima visokiais 
vabalais (mikrobais) apkrėsti.

Bet tai ne viskas. Mes suži
nome ir tų mikrobų šaltinius, 
geriau sakant, lindynes.

šit: visų bjauriausi mikrobai 
lindi Maskvoj-Leningrade, biskį 
švaresni — 
— mtinšaine

Taigi trys proto mikrobų lin 
dvnės:

Tai yra stačiai baisus'daiktas, 
kad šitie mikrobai turi gyvy
bes misterijų: jie gali persikelti 
iš Vietos vieton.

Ir jie pradėjo,', — tie visų 
niauriausi, — kraustytis iš Mas
kvos ir Leningrado.

Visa žemė papliupo jais.

čia niekas nekaltas, nebent 
pati gamta.

Bet gamta dirba labai paleng
vėle. .z •

Jeigu mes, žmonės, tiek laiko 
butumie turėję, tai dievai 
ką butume padarę.

i O gamta padarė labai mažai, 
palyginus su bilijonais mietų, ku
riuosJi pergyveno.

Tegu, tada, bolševikų lapelio 
redaktorius gamtą keikia, o ne 
žmones, kurių — ak, ne jų jėgo
mis evoliucijos ratą smarkiau 
pasukti, na, ir dar beždžionėmis 
artyirtesnius žmones, — kaip Le
ninas ir Leninienė, — daugiau 
civilizuotais paversti.

Bet k 
reiškia ?

Veikiausiai tai bus naujos ma
dos litanija: Saldžiausio Vardo 
Lenino Litanija.

Kas-gi daugiau galėtų būti.
Tiktai reikia dabar, kad tie 

proletarų meno “poetai” imtų ir 
chicagiškio bolševikų lapelio re
daktoriaus karčiaminius žodžius 
sueiliuotų.

Jeigu jau ir neišeitų visai ge
ra litanija, tai vis tik išeitų nevi
sai prasta Lenino ar Lcninienės 
pagerbimui šventa giesmė.

Sakau, šventa giesmė, nes, ži
note, kad šventiems * žmonėms 
tik šventos giesmės tinka, o ne 
kokios ten dainos.

Ir aš visai nesuprantu, kam 
tie proletarų meno “poetai” tas 
dainas Leninui ir Leninienei ra
šo, juk šventoms asaboms reikia 
ir šventas giesmes rašyti.

Neišmanėliai. Ar tik jie neuž
sitrauks Lenino rūstybės.

O tai ne žertas prieš toki šven
tąjį nusidėti!

gauna, skauda galvą, užkietejim-as 
vidurių, silpnos akys, nemotas, 
jaučiasi sustingęs, reumatiski skau
dėjimai ir t, t. Nuo tokių apsireiš
kimų reikia hut atsargus ir atei
tyj padalo daug blogo.
Šiandie juta yra reikalinga pasi
matyt sn chjropraktoriu ir buk 
sveikas.

Dr C Yucius, 0 C., Pli. C.
2159 — 21 st St. ir L^avitt, Chicago 
Vai. nuo 10 ikj 1; 5 iki 8 vai. vak.

Telefonas Roosevelt 8135 
Rezidencija R.runswick 4887

Negražu.
Taip.
Ką sakote apie karboliams ga 

lioną kitą?
Ar gyvsidabrio skiedinib?
Kad tai ėmus ir į tokių žmo 

nių galvas įpylus.
Bene tik mikrobams iš Mask 

vos prisieitų labai riestai...

O kiek daug mes turime žmo
nių, kurie yra labai prasto mo
lio lipiniai.

Jų atspara silpna-
Mikrobams, o jau ypač iš Mas

kvos, tik tokių ir tereikia.
Ak, tai liuonas jiems!
Susikrausto jie į tokių žmonių 

protą, na, ir tenai visus 
reikalus atlieka... Fe!

To straipsnio autorius, kitus 
moralės bemokydamas, štai ko
kią “švarią burnelę” parodo:

“begėdis”
“bešvokščiąs”
“biaurioja”
“Fanatikas”
“gramozdiškas”
“ignorantas”
“nachališkas”
“sapaliojimas“
“spangas”
“spitunas” etc.
Ar tai mažai karboliaus rei

kia, kad tokio redaktoriaus ne 
tik protą

> Lietuvių Denttetas patar* 
naus geriau

Traukimu* dantą ąk*n«nw 
Bridge geriausio aukno. Su nrnat 
deltom galima valgyti kiečiauaią noal 
‘tą. Gaian tuo jame visą darbą, t 
temai mu»q kainai. Sergėkite 
(antis, kad nekenktų jusą sviikatal

1545 We*t Htreel.
N»hkli *• •**

Tiktai atsiverskime gyveni
mo knygą, paskaitykime vieną

O kodėl nepabandyti, 
Karboliaus visokie mikrobai 

bijo, tai ir šitie bijos.
Tik reikia neskupėti 

tiek, kad jie visi gerte prigertų
Aš ir pilsiu.

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel
bės. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedalioj nuo 9 iki 11.

frivatiiką gydymui kamharią
Ola atlję gauna 

geriausį Amariko- įT
niiką i” pi
jliką bc«4 gydy- lt a
mo. Dkhili akai- ĘjįB v
čiua žmotfi, J<y- 
domų kaldini per Įįfįffiv, ’/
Dr. Rosi, lutei- 
kia progą duoti JĮfa
geriausi medikalf 
patarnavimą ie- gB
miauiia kaina. To ■ .
kj mokesti gali kiekvienai litesit 
mokčti, taip kad nei vienas nereika 
lauja užmesti aavo ligą. 

Patarimas dykai.
tlnokite apie save tiesą. Viiiika pa 

slaptis yra užtikrinta.
Dr. B. M. Ross,

85 So. Dearbom Street, 
kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorią 

iki 5 augito.
Trisdeiimt metą toje pačioje vietojo
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priimimo ‘ kambarys 618 dėl moterų
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki E 

vai. vakare. Nedilioj bu< 
10 vai. ryto iki 1 va’ 
ną. Panedčlyj, serede^f b 
subatoje nuo 10 vai. ryti 
iki 8 vai. vakare.

Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
inkstų,, reumatizmo, nervų mote
riškų, vyrišku ligų ir visu ne

sveikumų.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

electronte, kuomet reikalinga.
1545 W. 47th St., 

netoli Ashland Avė.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare.

Jisai buvo naudojamas su ge
riausiomis pusekmėrtiis nuo 
skausmo strėnose iš prieža
sties inkstų ligos.

X-KAY EGZAMINACIJA $1.00
Vyrai ir 
moterys ne W| žiūrint kaip 

I B ilgai jų s
J | HE kenčiate ir

UT L I Urb kiti dak 
j "I Im tarai paša

ir/^iLT3!. AIKh k® Jums,■ ' AjflHH ateikite i r
I *ul OmMH tegul X - 
M Pasa*ko tiesą- 
Moksliškas egzaminavimas su moder
nišku X-Ray prašalina klaidas *— su
teikia geras informacijas, nes yra ma
tomi sergantys organai, 
vimas nekenksmingas, 
nereikia nusiimti rūbų.

Ar turite skaudamą skilvį, krutinę, 
nugarą, galvos skaudėjimą, galvosukj, 
užkietėjimą vidurių, prastą apetitą, 
'•eumatiziną, asthma, odos ligas, rup- 
eurą, irjkstų arba skilvio ligas, ner
vingumą) chroniškas arba privatiškas 
ligas? Jei norite gerų pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi Vėliausi čiepa* 
ir serum yra suteikiama, įskaitant 
‘606 arba 914” nuo kraujo užnuodiji- 
mo.

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venous įčirškimas (i kraują), sutei
kia gerą pagelbą tūkstančiams ser
gančių. Puikus gydymus 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- 
nedėly, seredoj Ir subatoj nuo 9 ryto 
iki 8 v. nedėlioj nuo 9 i 

Chicago medic

Daktaras dėl vyrų 
Praktikuoja 25 me- 

\ tu s — tai yra ge-
rįaus}afl darodymas, 

, kad turiu pasiseki-
lr ^a(l galima 

‘ pasitikėti. Ar na

M. G. MARTIN 
337 W, Madison St, 

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. W*sarmano han. 
dymai jtisų kraujo, ar mikroskopinis effzaani- 
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esat! 
Kuosas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit I Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos ligiiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda litam mokai i Ik am gydymo 
metodui. Al naudoju mano praktikoj visus 
valiausius serumus, Šiepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui utsl- 
senčjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų ut- 
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia | 
mano gydymo1 kambarius kasdien. Ateik tuo* 
jau dėl dyka apliurėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X—RAY EGZAMINACIJA $1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug ivieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar nrižadėjimų. Pasekmis 
yra tokios, korių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p 
Seredomis ir subatomds: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN 
337 W. Madison St

(Kampai Madison Ir So. Market) ni.

Reumatizmas sausgėlė;
Nesikankykite <avęs skaus- ■ 

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, ■ 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■ 
— raumenų sukimu; nes skau- ■ 
dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■ 
dažnki ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND mo- ■ 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; muira šiandie dau- 
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEL J 
KATOS”. augalais rydyties. £ 
kaina 50 centų. *

Jusliu Kulis ;
I 3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL. B

Tas kuris neturėjo ju- 
sų ligos yra pasiren- 
gęs duoti jums pata- 
rimus.
Yra labai daug klaj- 

dingu nurodymų ir 
klaidingų patarimų su- 
telkiama žmonėms ku- 
rie serga, todėl nešte- J
Lėtina, kad tiek daug uA
nepasvoiksta. . Lff

Jei jus sergame pasj- 
tarkite su Chiropractic 
ir sužinokite apie jo 
gydymo budus. Jis yra 
žmogus kuris supranta 
apie sveikatą.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

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

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

Neužginčija- 
□er patyrusius 
daktarus, kurie 

mas faktas iš
dirba laboratorL 
jose. CRzaminuo- 
dytno visokių ligų 
jant kraują ir iš
tiriant per mik
roskopą, praiali- 
nant visus klint
ie O 8 simptomus. 
Nei vienas žmo- 
ku4 nėra Kuosas 
nuo užsikrėtimų, 
bet prie dabarti
nio žinojimo gy
dymo nei vienas 
neturi sirgti. Jei 
nesate U gydyti,

tai vien tik yra 
todėl, kad apleido 
te gydymą, arba 
buvote gydomas 
nepatyrusių gy
dytoju. arba ify- 
dymas buvo labai 
trumphs. Neda- 
leiskite, kad liga 
ilgai butų jūsų 
kraujuje — Ūva- 

lykite j|; ateikite pas mane, padarysiu 
viską kas yra galima, kad tik jums su
grąžinti sveikatą. Gal tiktai esate per 
pusę 
baimėje, 1 
atidėliokit. 
kia vidury 
smagenų, t ___  _
inkstų, ir kitus kūno organus. Bukite at
sargus L 
Atminkite, 
ginusias turtas, 
skirtumo 
pinigų užlaikymui 
jums labiau apsimokės, negu kas nors kb 
tas. E-...........................................--- -
mutizmo, 
Mažakraujistės, Skaudulių, Egzemos, 
rdisja, 
gružolų. 
neiSvalyto ir užsikrėtusio _ . 
galima greitai ilvalyti su pagelba gy^ 
dymo.

Apsisaugokit daktarų Ir studentų, kw 
rie slepiasi garsiai skambančiomis kilni' 
komis, institutų arba laboratorijų 
sveikata yra brangesnė, 
nepatyrusiems daktarams 
eite gerą ir teisingą gydymą 
ta prie eilių uiganflriintų 
pacljentu, kurie pripildo ka 
ofisą. BavJ praktikoje 
sius Serum, ciepinj, 
toksini, __  " . - , —
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originales Europiikas gyduoles "6M"

Palengvins akių įtempimą, kuris 
— . -------r . n. _ *i
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas ajqs, nuima katarak
tų, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius.

daromas su elektra, parodan- 
mažiausias
Akiniai nuo $4.00 ir augščiau.

išgydytas ir gyvenate nuolatinėje 
kad liga gali atsinaujinti. Ne 

I. Daugelyje atsitikimų liga vei- 
naikindama kūno narvelius, 

nervų, lirdies, plaučių, kepenų,

ir dabokite gamtos patvarkymus, 
kad sveikata yra jūsų bran- 

jusų kapitalas —- nedaro 
kiek jus sugaišite laiko arba 

sveikatos, nes tas 
_ * ‘ 1- 

Beveik visi atsitikimai kataro, Reu- 
Neuritls, Bronchitia, Astma,
„ ". Pso-

Slinkimo plaukų. Pasididinusių 
Skrupulų ir t.t. yra pasekmė 

kraujo, kurį

W. F. SEVERĄ CO. 
CEOAR RAPIDS, IOWA

- LITTLE - 
SPINOGRAPHS

Wennersten’
Bohemian Blend
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