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Austrų sostinės bedarbiai rei 
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BERLINAS, gruodžio 2v. — 
Klausimas dėl Kelno krašto eva- 
kuavimo kelia vokiečiuose ne tik 
nepasitėnkiniimą ir kursto naci
onalistinį sentimentą, bet ir tru
kdo sudaryti naują Vokiečių mi 
misterių kabinetą, kadangi 
diskredituoja

No. 307

Pašiepia komunistu pavoję 
Francijoj

Alanui ilgus gandus apie komu
nistų ruošiamą revoliuciją va
dina “audra puode“

PARYŽIUS, gruiMlžio 23. — 
Jungtinių Valstijų ambasadorius 
IIe"rick, stropiai ištyręs dalykų 
padėtį, pasiuntė valstybės depar
tamentui Washingtone praneši
mą, kuriame jis sako, kad visi 
tie alarmingi gandai apie komu
nistų sukilimo pavojų Francijoj 
esą lik tempėsi in a tenpot (au
dra puode). Joks komunistų su

skilimo pavojus Francijai negru- 
1 mojus, ir jo nėsą.

ex-premjero Francijos premjeras Herriot sa
ko tą patį 

I ■ , !
•• Fra ne i j os prem j e ras

gruodžio 23. Belgrado laik
raščiai išspaudino pranešimą, 
kuriame sakoma, kad Albani
jos sostinė Tirana tapus suki
lėlių jėgų paimlu. Taipjau 
skelbiama, kad Skutaras esąs 
irgi paimtas.

Tirana- buvusi paimta po di
diko mūšio ties čafamuru, ka-į 
mc valdžios kariuomenė buvus] 
sukilėlių vado, < 
Ahmcdo Zogo, sumušta.

Antra, pasak pranešimo, su-, -Francijos premjeras Ilerrio- 
kilėlių kolona užėmus Krują t’as, kurs šiuo tarpų nesveikau- 

jr ja, priėmęs atsilankiusius pas j j 
užsienio spaudos atstovus, dėl 
skleidžiamų neramių girdų apie 
komunistų bruzdėjimą Franci
joj pasakė-

1 X • '

“Jus visi čia gyvendami mato
te ir žinot?, kad krašte visai ra
mu. Visas kraštas rūpinas vy- 

Eina atkaklus mūšiai: valdžia Gausiai tuo, kad užgydžius karo 
mobilizuoja kariuomenę prieš .paliktas žaizdas. Francijoj, kaip 

j ir daugely kitų kraštų, yra ko
munistų partija, bet vietoj au
gus, ji vis labiau silpnėja. Ta
tai parodo ir pereitieji rinkimai, 
kuriais komunistai išrinko jau 
kur kas mažiau savo atstovu 
parlamentam Komunistai be 
abejo norėtų organizuoti savo 
jėgas, tečiau pastarieji jų skelb
ti mitingai išėjo visiškas fiaseo. 
Valdžia yra kiekvieną valandą 
prisiruošus pavartoti reikalingų 
priemonių bet kuriai kilusiai ne
tvarkai numalšinti, tečiau dabar

ir atkirtus Tirana-Durazzo 
Tirą n a-Sk u taras„ kelius, v

Albanijos sukilėliai arti 
krašto sostinės

sukilėlius

TIRANA, Albanija, gruodžio 
23. —Karo ministerijos paskelb
tas pranešimas rodo, kad apie 
peuk'oliką mylių į rytus nuo 
krašto sostinės Tiranos eina at
kaklus mūšiai su sukilėliais. Pa
sak pranešimo, valdžios nuosto
liai buvę 100 užmuštų, o atmuš
ti sukilėliai palikę 160 kritusių 
mūšio lauke.

Nakties metu valdžios kariuo
menė pasitraukė atgal j savo pir
mesnes pozicijas, kame eina sku- tam nėra nė jokio reikalo, 
botas prisiruošimas generalei a- 
taka;.

Karo ministerio pranešimu, ’ 
tarp suimtųjų nelaisvėn sukilė
lių trys buvę reguliarės Serbų 
armtijos artileristai su lauko ar- 
mota. Suimtieji gabenami Į Ti- Vargo spaudžidmų protesto de
talių. Į

Sukilėliu vado, buvusio Alba
nijos premjero Zogu, eilėse kovo ' 
ją 200 rusų kareivių, tarnavusių 
pirmiau generolp Vrangelio ar
mijoj.

Albanijos premjeras Fan Noli 
mobilizuojh visas krašto jėgas, 
idant galėtų sukilimui galą pa
daryti. Paskelbta karo padėtis, 
ir kiekvienas automobilis bei ki
tokios trarsportacijos priemonės 
rekvizuo<£a kareiviams bei karo 
reikmenoms gabenti frontą n, 
kurs tęsias nuo Skutaro iki ry
tų sienas. 1

Premjeras Noli įsitikinęs, kad 
jeigu sukilėlių vadas Zogu ne
gautų materialės paramos iš Ju
goslavijos, tai valdžios armijos 
iš 15,000 žmonių pakaktų suki
limu; u žgesy ti.

J ugoslavija uždaro 1 sieną
BELGRADAS, Jugoslavija, 

gruodžio 23. — Del sukilimo Al
banijoj, Jugoslavijos valdžia nu
tarė uždaryti sieną. V-isi asme
nys, pereinantieji sieną iš Alba
nijos* į Jugoslaviją, įsakyta tuo
jau nuginkluoti irkinternuoti.

Viennos bedarbiai reika 
lauja porciję

monstracijos ir susirėmimai 
su policija

VIENA, Austrija, gruodžio 23A 
— Austrijos sostinės bedarbiai, 
kurie sudaro 20 nuošimtį visų 
Viennos organizuotų darbininkų, 
priėmė rezoliuciją, kurioj jie pa
reiškia, kad jeigu jiems nebus 
laiku išduotos porcijoj Kalėdų 
šventėms, tai jie sugadinsią 
švenčių linksmybes ir visiems ki- 
tiertrs.

Iki tokio bedarbių pareiškimo 
policijos prefektas uždraudė vi
sokias demonstracijas.

To nežiūrint, minios bedarbių 
šį rytą kartkartėmis darė ban
dymų laikyti mitingą-miesto ro
tušėj, bet negalėjo prasimušti 
pro policijos kordoną. Kilusiose 
dėl to riaušėse daugelis bedarbių 
buvo policijos apdaužyti. - Pen
kiolika demonstrantų vadų areš
tuota.

Palengvinti bedarbių vargui 
o ta.pjau užbėgti už akių nera
mumams, valdžia paskyrė tuo
jau išdalinti bedarbiams 10 bili
jonų kronų.

Bendradarbiams, Rėmėjams 
ir Draugams Liriki

NAUJIENOS
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Reikalauja, ka<| Turkija Rinkiniai Italijoj taip greit'Britanija šaukia imperijos

jis 
liberalinius ele- 

r [mantus, kaipo susidariusios pa- 
dėties kaltininkus.

I Einant Versalės sutartim, K«l- 
ff^no kraštą Britų kariuomenė tu- 
.j’ri evakuoti ligų sausio 10 dienos 
sf |192ū metų. Tasai terminas ne- 

betoli. Dabar tečiau, remdamos 
Gr jalianių militarinės kontrolės mi- 

sijos pranešimais, kad buk Bcr- 
uFjlino valdžia neišpildžius taikos 

sutarty padarytos provizijos dcl 
Vokietijos nusiginklavimo, Bri
tai n.ano pasilikti Kelne ir to
liau, po sausio 10 dienos.

Ambasadorių Taryba tardys 
kontrolės komisijos pranešimus

PARYŽIUS, gruodžio 23. — 
Aliantų ambasadorių taryba su
sirinks Paryžiuje ateinantį 
penktadieni ištirti militarinės 
kontrolės npsijos pranešimus a- 
pie Vokietijos nusiginklavimo 
padėtį.

I

išvytu Crane’a
rusų

dar neįvyksta konferencija ŽADA KIRSTI MEKSIKOS GE
LEŽINKELIEČIŲ ALGAS

7 ■ ? . •

Kartu eu dominijomis svarstys 
Ženevos nusiginklavimo pro
tokolą.

Tur- į ?avo skyriams provincijoj 
aikš-

Sovietai kaltina Chicagos . mili
jonierių dėl rėmimo 
kontr-revoliucininkų

KONSTANTINOPOLIS, 
kija, gruodžio 23.—Išėjo į
tę, kad sovietų ambasadoriui 
Surič reikalavo, idant Turkų val
džia išvytų iš Turkijos žinomą 
Chicagos milijonierių Charlesą 
R. Crane’a, kurs paišeliui i Rytus 
buvo kuriam laikui sustojęs 
Konstantinopoly. Rusų amba
sadorius kaltina Crane’ą, kad jis 
eurstąs Konstantinopoly gyve
nančius rusų kontr-revoliucinin- 
<ws prieš sovietų valdžią ir re
mias juos pinigais.

Trys dienos atgal Grane iške- 
iavo į Palestiną, Turkų policijos 

dabojamas

100 maišę pašto siuntiniu 
sudegė

ROMA, Italija, gruodžio 23. 
Vykdomasis fašistų partijos 

komitetas išsiuntinėjo visiems 
ap

linkraštį, pranešdamas, kad- 
premjero Mussolinio pasiūly
tas naujo rinkimų įstatymo pro
jektas visai nerodąs, kad vei
kiai turėsią įvykti /nauji visuo
tini rinkimai. Komitetas parei
škia, kad valdžios pasiryžimas 
įnešti tokio įstatymo sumany
mą tik įrodęs, jogei premjeras 
Mussdlini turįs kilniausio pa
sitikėjimo parlamento.

LONDONAS, gruodžio 23.- 
Anglijos valdžia šiandie pa
kvietė savo dominijas dalyvau
ti nepaprastoj Britanijos impe
rijos konferencijoj, kuri įvyks 
Londone ateinantį kovo mėne
sį.

Konferencijos tikslas apsvar
styti Tautų Sąjungos priimtą

MEKSIKOS MIESTAS, gr. 23. 
— Respublikos prezidentas Cal- 
les išleido įspėjimą Meksikos ge
ležinkelių tarnautojams, kad jų 
algos teksią sumažinti propor
cingai su algomis, mokamomis 
kitų krašte pramonių darbinin
kams.

300,000 BEDARBIU, N. Y

NEW YORKAS, gruodžio 23
— Bowerv Y. M. C. A. žiniomis, v r

ORRS

WORrDHINGTON, Minn., gr. 
23. šį rytą gaisras sunaiki
no pašto vagoną, kurs buvo pri
kabintas prie pasažierinio Clii- 
cago, St. Paul, Minneapolis A 
Omanu traukinio j

Sudegė šimtas maišų kores
pondencijos ir kalėdinių 
tinių.

Chicago ir apielinke. šian
die reikia 'laukti sniego; šal
čiau nei vakar; stiprus šiaur
vakaris vėjas, Taip šiai dienai 
pianašauja federalis oro pra
našu.-, kurs be to sako, kad 
šaltis pas i tęsiąs keletą

Va kai
nai siekė

temperatūrą
230 F.

dienų.

viduti-

saulė teka 7:16, lei- 
siun- džiasi 4:23 valandą.

MIRĘS LAIMĖJO 140,000
DOLERIŲ

šiandie

PINIGU KURSAS
I Vakar, gruodžio 23 d., užsienio pi- 
inigtj ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių banki} buvo skaitoma Amerikos

v I <•
Anglijos, 1 sv. sterlingų ...

> Belgijos 100 frankų,............. ...
Danijos, 100 kronų .............
Francijos, 100 frankų ...........
Italijos, 100 lirų .....................
Lenkijos, 100 zlotų .................
Norvegijos, 100 kronų ........ 
Olandijos, 100 markių ........ 
Suomijoš, 100 markių ...........
Švedijos, 100 kronų .......... r.
Šveicarijos, 100 frankų ........

MADRIDAS, Ispanija, gruo- pinigais Šitaip: 
džio 23. \— Vieną kartą nuri- 
švpsojo žmogui laimė, bet tik 
tada, kai tas žmogus jau gulė
jo kapuos**-, po velėną.

Ispanas Kvintana buvo var
gingas žmogus, bet jis, bandy-1 

‘damas savo laimės, buvo už 
paskutiniusi skatikus pirkęs du 
lioterijos biletu. įLaimė jam 
šyptelėjo, abudu jo biletai. 
laimėjo, kartu arti vieno mili-1 Naujienas Lietuvos, litų.kursas skai 
jono pesetų, arba apie 140*000 
dolerių Amerikos* pinigais. Tik, 
deja, ji šyptelėjo, per vėlai, ka-' 
dangi biletų savininkas buvo’ 
jau praeitą penktadienį miręs 
ir palaidotas.

Jis tečiau paliko žmoną ir 
vaikučių: jie dabar gaus tokią 
kruvą pinigų,1 apie kokią

$17. .60
$5.89

. $4.33
. $19.25

$15.08
$40.40

... $2.52
$26.95
$19.86,

Lietuvos Pinigu Kuršas
j Siunčiant pinigus Lietuvon pei 
' MniiiiAnou T.ifltuvno litu kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 ‘ "
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000 litų

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų v 
litų

arbi t racijos, saugumo ir misi- New Yorko mieste šiuo metu y 
ginklavimo protokolą.

Tautų Sąjungos protokolą nannų. 
jau daugelis Sąjungai priklau
sančių valstybių pasirašė, Ang
lija ločiau, atsisakė pasirašyti 
ligi ji nepasitarsianti tuo da-' 
lykii su atskiromis Britanijos 
imperijos dalimis ir dominijo
mis, (

ra 300,000 bedarbių ir 60,000 be-

Generolo Wood’o sūnūs 
prasigembleriavo

PARYŽIUS, gruodžio 23. 
Dabartinio Filipinų gubernato ■ 
liaus generolo Leonardo Wood’o 
sūnūs, leitenantas Osbornas 
Wood?as, kurs metai dveji atgal 
buvo laimingas išlošti New Yor
ko biržoj daugiau nei pusę mili
jono dolerių, tais pinigais buvo 
ižvažiavęs į Monte Karlą ir Pa- i 
ryžiu pagembleriauti, tikėdama 
sis rnJetkti dar daugiau laimėti. 
Tiesa. Mente Karle jis išlošęs 
dar apie du milijonu frankų, bet 
Paryžiuj laimė ji visai apleidus: ' 
čia jis pralošęs visus savo pini
gus dr grįžtąs Amerikon plikas 
kai tilvikas.

FORDAS UŽDARO(SAVO FAB
RIKUS 11 DIENŲ

IIETROIT, Mich.,'gruodžio 23. 
— Fordo automobilių kompanija 
uždarys visus , 
skyrius vienudlikai dienų, nuo 
šio tre&adienio nakties iki stlu- Į 
šio 5 d., kad per tą laiką ^ura-, 
sius visą įstaigų inventorių. Tuo 
pačiu baku bus surašomas in 
vėiWoriu6k ir visuose kompanijos 

i
Del šito dirbtuvių uždaryme,

savo dirbtuvių!

. $5.50

. 10.50

. 20.75
r 81.00
. 41.25
. 51.50
. 61.75
, 72.001
. 82f25, skyriuose kituose įmestuose.
,J92.5O
102.75

Prie šitos sumos reikia pridėti 25 apie 125,000 darbininkų, dirban- 
gal būt niekados nei sapnuote' centai pašto išalidų už kožną siuntinį, gjų vien Detroito įstaigose, tu- 
ne-apnavo. 11X2® ** er’m" ” d*r “ r8s '-’ienudiką dienų “atostogų

Latvija ir Estija derybas baigia
RYGA. — Latvijos finansų 

ministpris R. Kalning Rygos 
laikraščiams dėl unijos su Esti
ja yra pareiškęs:

Komisijos darbai linijai su
daryti vyksta sėkmingai. Pa
siekta jau kai kurių susitari- 
nų. Kai kurių skirtumų yra 
pasireiškę dcl klausimo apie 
dienos kursų, kuriuo muito 
mekesniai mokėtini. Einant Ita
lijos muitų tarifu mokesnis 
imamas tos dieno- kursu, ka
da pasirodo prekės. Latvijos 
muitų tarifas mokesnį ima tos 
dienos kursu, kada prekės ap
mokamos. Tačiau tikimasi, kad 
tuo klausimu busią susitarta ir c

komisijos darbai 
busią pabaigti.

Del muitų unijos 
ministeris pasakęs,
rint Latvijos tuo reikalu dide
lio palankumo, Lietuva tuo 
klausimu susilaikanti.

Tačiau

šia

su Lietuva 
kad, nežiu-

ministeris tikisi, kad 
įvykdžius muitų uniją su besti
ja, neilgai jos/ teksią laukti ir 
Įvykstant su Lietuva, r »

ĮSTATYMŲ VYKDYMO DABO 
TOJAS — ŠANTAŽISTAS

HACKENSACK, N. J., gr. 23. 
— Čia suimta Ii r [kalėj i man įkiš
iu Ne\v Jersey įstatymų Pildy
mo žiūrėti Sąjungos direktorius 
Edjvaid Gantert. Kaltinamas 
dėl šantažo—reikalavimo iš tam 
tikrų asmenų pinigų grūmoji
mais padaryti jiems ką nors blo
ga.

$500,000 DOVANŲ MINNESO- 
TOS UNIVERSITETUI

MINNEAPOLIS, Minu., gruo
džio 23. ■— Buvęs Minneapolio 
miesto majoras William Eux«- 
tis padovanojo Minnesotos Uni
versitetui 500,OOO dolerių

Pavydas ar 
Ignoracija t

i

t 1
Naujienų pinigų siuntimas savo greitu 

ir geru patarnavimu susilaukė didelio pri
tarimo iš lietuvių gyvenančių Amerikoje ir 
Kanadoj. Nuo gruodžio pirmos iki 20tos 
šių metų, Naujienos išsiuntė Lietuvon, Lat
vijon ir Lenkijon 1700 telegrafinių perlai
dų. 99% iš tų siuntėjų bus palnai užganė
dinti šio skyriaus patarnavimu ir patars 
kitiems siųsti per jį. Viso telegrafu per 
Naujienas yra siuntę virš 5000 atskirų as
menų, iš kurių 99% yra ^pilnai užganėdinti.

Vienok atsiranda laikraščių, kurie drį
sta skelbti, jog Naujienų telegramos esan
čios tiktai “Skymas”, kostumeriams gau
dyt. Už 50 centų negalima esą pasiųsti jo
kios telegramos.

Mes nepaisome tų juokingų pasakoji
mų. Žmonių pasitikėjimas Naujienoms 
yra neįveikiamas ir nuolat augantys Kartu 
su Naujienų besitobulinimu.

Bęt mums gaila tų laikraščių, kurie da- 
sileidžla tokio pavydo ar ignoracijos, vieni 
atsisakydami tąlpinti musų skelbimus, kiti 
skleizdami nepasitikėjimą Naujienų, sąži- 

, ningumu. Ir mes patariame jiems padaryt 
sų Naujienoms susitarimą pinigų siuntimo 
reikalais, o Naujienos noriai patarnaus 
jiems. Tada jie galės naudotis Naujienų 
patyrimais už pigią kainą, turėti iš to nau
dą sau, ir suteikti gerą patarnavimą vi
siems' pinigų siuntėjams. r . »■

j

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.. Chicago, III
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ŽALANDAŲSKIO SVETAINĖJ,
4501 So. rlerriiitąge Avė.

GRUODŽIO 29 (L, 1924 m.
Mildos Svetainėje, So. Halsted St., Chieago/ III

Sveikinam visus savo Kostumerius 
su Linksmoms Kalėdoms ir Laimin
gais Naujais Metais.

A. R. JUNIEVICZ 
3317 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

127 N. Dearbom SU Room 1117 
Telef. State 7521 

Vakarais ir nedėlios rytui 
3335 So. Halsted St.

Telef. Yards 0141 fr Yards 6894 
Panedėlio vakare: 

4601 So. Marshfield Ava. 
Bylos visuose teismuose 
straktai. — Ingaliojimai.
kola pinigų 1 ir 2 morgičiama

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

▼ak. 1228 S. Halsted SU Ckiearo 
TeJ. Yords 4681

visiems linksmų Kalėdų ir laimingų ’Naujų 
linkime, kad sekami metai jums butų

14 karato žalio aukso 
pinigais 
jimnis.

809 W. 35th St.j Chicago 
Tel. Be levąrd 0611 ir 0714

PADAROM PIRKIMO;IR PAR« 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. »

Mes iiuportuojajuc deimantu^, (odei mes galime pa r 
duoti jums 25% pigiau negu kiti šiame mieste. Atei 
kitę ir pasirinkite patys.

MuMkrautuvė atdara kas vakaras iki Kalėdų

Pirkite vienai įr sutaupykite pinigų ir mokėkite kaip jums patinka — 
cash arba lengvais išmokėjimais.

GRUODŽIO 26 d., 19124 m.
Liuosybės Svet., 1401 So. 49th Ct„ Cicero* III

Puikus pasirinkimas 
nuo $12.00 iki $50.00. \

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Ratnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis* 
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentu*, 
perkąpt arba parduodant Lotus, 
Nanvus, Farmaa ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

n. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom StM Room 11.11-12 

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

8823 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

J. P. W AITCHES
Advokatas

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; Švėn
omis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzaminą’ 
'ijimo apstraktų ir padarymo 
.on traktų, dokumentų ir visokių 

popierių. Veda visokius sudus.

& «!., 19LM 1*.
MeM.d. Sv«.-,^2U W. 23 chieago, |||

Naujausi Lietuvos Krutamieji Paveikslai
C. G. LUKŠIO nuimti ir ką tik iš Lietuvos parvežti nauji įdo

mus judomi paveikslai. Ateikit pamatyti Lietuvą kaip ji šiandien 
gynioja, pamatysit jos kariuomenę.

Firmą Lietuvos Dainų Dieną, kur dalyvavo 3,500 daininkų, Jau
nuomenės Kongresą, sportininkų Olimpiadą, kaimiškas vestuos, mies
tus, miestelius ir turgus, laukų darbus, Klaipėdą ir jos apielinkes ir 
daug kitų įvairių paveikslų, bus rodoma:

Elgin lai k rudeliai, nuo $15.50 iki 
$75.00.

Mes grąžinsime pinigus 
atgal, jei nebusite už
ganėdinti.

Nuo $5.50 iki $26.75.

• SAUSIO 1 d., 1925 m.
Dievo Apveizdou parap. Svet., 18th St., Chieago, III

"ANMN JEWELRY C0„ h:

Tel. Dearbom* 9057 .

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:

Room 1726
CHICAGO TĘMPLE BLIK 

77 W. Washinglon St.
Cor, Ws«Mngton A Clark

GRUODŽIO 27 d., 1924 m.. 
Balnio Svet, 1444 VVentvvorth Avė., Chieago Hights, III

A. A. Olis ]
ADVOKATAS

11 S. La Salk SU Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nso 9-6

3301 S. Halsted S t., Tel. Blvd. 6775
6-8 v. v. apart PanedHio ir

Pitnyčios.

GRUODŽIO 28 d., 1924 m.
šv. Mykolo Para p. Sve.t 1644 \Vabansia Avė., Chieago, III

Kviečia visus atsilankyti
KOMITETAS

N ORĖDAMI į 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-f 
NYTI VISADOS KREIPK1T8SF 
PAS MUS. TAS,JUMS BUSX 

ANT NAUDOS. t

1, LFABlimS CO.

abąjįNiini iuiii') im.iWiWW i uufTir, Iiirw

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS ' 

69 W. Washįngton St.,'Room 1310
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: B151 West 22 Street
Telephone Roo»eve/Jt 9090

Namų Telefonas Canal 16Q7

...W. |. ■ ■.................. ....................... ......................................................................................................... ....... ...I—...................      .

Garsinkitės “Naujienose

BUDRIK
KRAUTUVĖ LAIKRODĖLIŲ, DEIMANTŲ, PIANŲ, I’HONOGRAFŲ, RAD1O 

APARATŲ, REKORDŲ IR ROLIŲ. • — '

A, E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. Washiact(m St. Roma 911 
Tel Certt»Hl 62< u

Cicero LJtaminko vakare
1314 ;■ cn.ro Av. j v ...... ld.,7,
Ajai Bridgeporto Sfredoj nuo 

tj 6 8 ▼. r
. •

rf -i ■ ,M»1n MM
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Stipriausi Lietuvių Valstijinė 
Banka Amerikoje

>' ''.Y ( •'NN'

.^gįįįįg^ Dabar yra geriausias 
laikas perkelti savo pi- 
nigus į šj stiprų bankų 
be sugadinimo nuošim- 
čių. Del tamistos pa- 
Tankumo patartam, kad 

jfcs. m t n o< 11 n n n i savo banki-
knygutę Lile kokių 

banku, o mes perkelsi- 
me tamistos pinigus.

• Kurie padės ar perkels
V wUF savo pinigus j šį bankų

prieš 15-tą d. Sausio, gaus nuošimtį nuo1 pirmos die
no* Sausio s. m. - %'

Mokame 3% į metus už pinigus padėtus ant 
taupymo, o jei nori gauti 6% į metus, mes jum pa
tarsime dykai kaip tai galima padaryti.

Kapitalas ir Perviršis $300,000.00 
Banko Turtas virš $3,000,000.00

Metropolitan State Bank
Pa Valdžios ir Clearing House Priežiūra

2201 W. 2211(1 K ST.
, CHICAGO. r.

Ačių visiems už parėmimo mus biznyje šiais 
metais, pasitikime kad neužmiršite ir ateinan
čiais metais.

Velijam visiems Kostumeriams ir Rėmėjams 
LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ.

V. MILASZEWICZ & SONS, 
REAL ESTATE INVESTMENTS

1723 W. 47th Street
Telephone Yards 4389

KORESPONDENCIJOS

KALĖDŲ VISIEMS MUSŲ

GERBIAMIEMS KOSTUME

RIAMS IR RĖMĖJAMS IR

JŲ ŠEIMYNOMS
PRANEŠIMAS

VALDYBA

METROPOLITAN
STATE BANK

'fllefonai i

Sį Vakarą

A I I.EARINCJ HOUSE BANKAS

ALPAMaltEitract

GAIŠ NAUJAIS METAIS

Chicago, III

džiausio pasisekimo per ateinančius NAUJUS

Francuziškas DaktarasMETUS,, musų kostumeriams ir visuomenėj

Lai musų draugiškas Bizniavas susirišimas bus

prailgintas per ateinančius metus.

Prospect 2102.

RIUS IR RĖMĖJUS SU LINKS 
MOMS KALĖDOMS IR LAIMIN

Atsiveskite savo kūdikius pa 
matyti Santa Claus ir elektri
nę Kalėdų eglaitę bankoje.

Kurios pasilieka ant visados atminty} 
žiedų, laikrodėlių ir kitokių jubeleriškų dalykų 
kančioj krąutuvėj, tai visada busit užganėdinti.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN

M

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

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

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

nuo 6:80 iki 7:30 vakare

SVEIKINAM VISUS KOSTUME

LINKIME LINKSMIAUSIU

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų

1724 So. Loomia, 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

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

2201 W. 22nd Street 
' CHICAGO

Pranešame, kad Dr. Herzjnan per 
sikėle nuo 3410 So. Halsted Si.

3235 S. Halsted St.

3235 S. Halsted St.
Val.t 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak
Special: Nedėlioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų. 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dėmų, nuo 6 
iki .8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų Į

Specialistas kraujo .odos, chroniš
ką ir slaptų ligų I

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X Ray Spinduliai

Ofisas 1810 So. Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Caaal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Bcaudette

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel.wDrexel 9191

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

Vaikų ir visų chroniikų ligų 
Ofisas: 3108 Su. Halsted St 

arti 81st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliotais ii šventadieniais 10—12 dian

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

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

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.
netoli 46th St.

'MR. HERZMAN ^* 
—Iš RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per 1b 

Tietų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W 
I8th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal
31 lt. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186

ruošti vakaras su 
šokiais kaip greit 

svetainę įgauti/ 'į 
suruošimui vakaro iš- 
Juozas Lečkis ir S. 

>. .Nutarta parengi- 
susirinkimams imti p. 
Tiuosybės’ 
kuopa jaunute

Jei abejoji akimis, easiteraek 
[)r. A. R. BLUMENTHAL

Optometrist
Boulevard 6487
K. Ashland Avė.

Kampas 47-tos ant t 
lubų

Su Bohemian 
importuotais a- 
piniais ir gela- 
tina, 1 setas 
$1.00. 1 tuz. se
tų, $10.50. Pa- 
bandykijt šj svei
kų ir mistingą 
gėrimų. Prašy
kit jūsų groser- 
ninko, kad gau
tų jį dėl jūsų.

Mes dastatome i visas pasaulio 
dalis

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

' Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 tai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Nutarta 
linksmais 
bus galima 
komitetą 
rinkti 
Adomkus 
mui ir :

Turėk Svarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjim-ą, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas Jr Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

TMD. 13 kuopos gruodžio 
10 d., vakare, namuose p. J. 
Masiliūno buvo laikomas prieš- 
metinis susirinkimas. Nariu 
susiėjo gražus būrelis, tarpe 
j ii dalyvavo Wi.sconsino vals
tijos HMD. Apskričio rašt. M 
Kasparaitis. » •

Phone Lafayettę 3868
Dr. P. L. Chadovich 

Dentistas
Gydau dantis modernišku budu 
nebrangiai. Darbas garantuotas. 

4204 Archer Avė.

4631 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die

ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10

Iki 12 dieną.

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 8:30 vakare.

Išrinkta nauja valdyba 1925 
m„ visi rimti suprantantys ir 
energiški kolionijos veikėjai,— 
pirm. Ambraziunas, jo pagel- 
bininku S. Adomkus,4’ašt. Jo
nas Miisevičius, ižd. Juozas Ma
siliūnas, organizatorium Kas
tantas Tautvaiša. Žinant juos, 
galima sakyti, kad ta išrinkto
ji valdyba jaunuty TMD. 13 
kuopą išaugins į milžiną. Bū
tent garbės vaininkėlis teks 
K. Tautvaišai, kaipo org.; nuo 
jo laukiama daug.

Mis. MICHNIEVICZ - VIOIKIENE 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- 
rusi Pennsyl- 
ranijos Hgon- 
bučiuosa. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laika 
gimdymo Ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ur merginoms, 
kreipkitės o ra
site pageltą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

svetainę, 
narių 
Kuo- 

nariai sudėjo 
Nutarta susirin
kąs mėnuo tol 
sustiprinta: ne

reti a us įvyks sus.,

Kalėdų Dovanos
Deimantų arba aulcso 

Pirkit atsa-

6312 So. Western Avė
Chicago, III

CENTRAL TIZ6 BANK
1112 West 35th Street, Chicago.

spalių 
narių.
M i sė

jau turi 
Kurie iš nu

laiko • perskaityti 
uIš Tamsios Pra- 

patenkinti ir laukia 
Pasau- 

Waukegano lie
tuviai supranta apsvietos 
kala ir ru[pinas

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Laimingu Nauju Metu
Knygų Skaitytojams, 
Dainininkams, 
Muzikantams, *
Artistams,
Draugams, 
Pažystamiems.

Jankaus Knygynas
3856 Archer Avė., 

Phone Lafayette 6195
CHIČAGO, ILL.

ši kuopa jaunulė, 
mėn. su įvertu iš penkių 
Ačiū pibsidarbavimui 
vičiaus ir S. Adonio 
pilnus 27 narius 
rių tupėjo 
gautą knygą 
eities” visi 
dar svarbesnių knygų

Kadang 
turi, liet finansais silpna 
pos reikalams 
aukų $10.00. 
kimus laikyti 
kc! knopn bii! 
liaus, kad 
bei iš pradžių būtinas reikalas 
laikyti lankiau susirinkimus. 
Susirinkimams dieną paskirs 
valdyba. Pakelti klausimai, 
kad prisidėjus prie Wisconsin 
valstijos TMD. Apskričio, nes 
apie Chicagos apskritį nesigir
di ar jis ką veikia. Taip jau 
kokio turinio knygos butų lei
džiamos. Del stokos laiko tie 
pakelti klausimai liko atidėti 
išrišti mytiniapi susirinkimui. 
Pirmininkaujant p. Ambrožiu- 
nui susirinkimas • uždarytas 
tvarkiai draugiškais pasikalbė
jimais. Nariai sutarė senus 
metus baigiant ir naujų lau
kiant ruošti šluboj privdtį T. 
M'D. narių vakarėlį.

rei- 
kad daug lie

tuvių sutraukus prie. 'PMD. 13 
kuopos. Tapę nariai šios kuo
pos ir gavę * knygas iš širdies 
pamylės apšyirtą ir pačią or
ganizaciją. Susirinkime daly
vavusių nariu ūpas geras, visi 
pasiryžę dirbti dėl TMD. labo.

Teko girdėti, kad komunis
tai pyksta už tilpusią Naujie
nose korespondenciją. Mat ten 
jiejns pasakyta tiesą tiesiai į 
akis. O jiems tiesos žodis 
kartus; bet ką daryti, kad ki
tokios išeities nėra. Žmogus 
Zandtjm.urik VicS

pikti tarkite ačiū, kad yra kam 
nurodyti klaidas.—Dalyvavęs. V

. Tel. Rlvd. 3138 
I M, Woitkewicz- 

BANIS
į; AKUŠERKA
■Turiu patyrimą. 
■Pasekmingai pa- 
Itarnauju mote- 
Irims prie gimdy- 
| mo kiekviename 
■ atsitikime' Tel
ekiu ypatišką prl- 
% žiūrėjimų. Duodu 
Lpatarimus mote- 
Irims ir merg^ 
Inoms dykai.

3113 South 
Halsted St.

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Weatern A ves 
Tel . Lafayette 4144
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Naujienos e'ipa kasdien, išskirians 
sekmadienius. ' Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Ha|trteti1 St^ Chicago, 
Iii. — Telefonas: RoOsevelt 8500. t

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams^.......... ......................  $8.00
Pusei metų ........     4.0(
Trims mėnesiams ..............   2.0([

\. Dviem mėnesiams ................... 1.5(
Vienam mėnesiui .......................... 75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .............................. 3c
Savaitei ........................................ 18c
Mėnesiui ..............r... ......... -......  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .................................. $7.00
Pusei metų ..............................   8.50
Trims mėnesiams ___ —.......... 1.75
Dviem mėesiam .................  1.25
Vienam mėnesiui ....................  .7J5

Lietuvon ir kitur užsieniuose: , '
(Atpiginta)

Metams ..... t............................ $8.00
Pusei metų ..............................   4.00
Trims mėnesiams....................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartd su užsakymu.

Amerikos koresponden
tams Europoje, matyt, dau

giaus rupi propaganda', negu 
žinių teisingumas.

Šioje vietoje jau mes esa
me minėję, kaip tie.kores
pondentai nuolatos, “prana
šauja” valdžios krizį Fran
cijoje, kuomet iš tiesų tenai 
nieko‘panašaus į krizį nėra. 
Herriot’o kabinetas turi pa
kankamai tvirtą daugumą 
parlamente, kad atsilaikius 
nacionalistų ir klerikalų opo
zicijai. .

Valdžios, prieš Karias ko
voja bolševikai, dažnai pasi
elgia nėkiek ne geriau už 
bolševikus. '

Atėjusieji iš Europos, laik
raščiai paduoda ve kokią ži
nią iš Estonijos, kurioje 
Maskvos agentainesenai 
mėginu padaryti g^inkluotą 
sukilimą;

Didelėje byloje, kur buvo 
patraukta tieson 149 komu- 
nistų, Taline (Revelyje), 
vienas kaltinamųjų, Jan 
Tom p. teismo posėdyje lap
kričio 13 d. pareiškė, kad ji
sai to “buržuazinių niekšų 
teismo” neįV’ipažįstąs. Už ši
tą teismo įžeidimą Jan Tomp 
tuojaus buvo atiduotas kari
niam lauko teismui, pa
smerktas mirčiai ir ant ry
tojaus sušaudytas!

Tie patys Amerikos kores
pondentai paskutiniu laiku 
ėmė daug rašyti apie Fran- 
cijoš komunistus. Kuone 
kasdien jie praneša tai apie 
komunistų “demonstraci
jas”, tai apie “riaušes” gat
vėse,, tai apie kokius ten bai
sius komunistų “sąmokslus”. 
Skaitant tas korespondenci
jas, gali išrodyti, kad bile 
dieną Francijoje kils bolše
vikiška revoliucija, kuri vis
ką apvers aukštyn kojomis.

Vienok kiekvienas žmo
gus, kuris seka Europos po
litiką^ žino, kad komuniz
mas Fr antri jo j e (kaip ir ki
tur) niekuomet nebuvo taip 
silpnas, kaip dabar, ir tolyn 
jisai smunka vis labiaus. Gąl 
būt, kad komunistai Pary
žiuje stengiasi dabar tyčia 
padaryti daugiaus triukš
mo, idant? atkreipus į save 
visuomenės akis, kadangi pa
prastais agitacijos budais 
jie jau nebepajėgia pritrauk
ti prie savęs žn^onių.

pat daik- 
derybose 

nors kair 
partijos

kurie lyderiai jau keletą 
kartų tais reikalais ‘priva
čiai’ važinėjo į Rygą ir ki
tur kur reik. Atsarga nie
kuomet nekenkia”.
Vardo asmens, kuris pra

neša šitą neva žinią, “Darb.” 
nepaduoda,ar, išrodo, kad tai 
yra vienas išx daugybės tų 
šmeižtų, kuriais klerikalai 
stengiasi diskredituoti savo 
priešus žmonių akyse. 

■' ...  —■<....
*

Kad aliantai (Santarvė) 
vestų derybas, dėl Pabaltės 
valstybių su dabartinė Ru
sijos valdžia, tai yra visai 
netikėtinas dalykas. Neti
kėtinas yra taip ' 
tas, kad tokiose 
dalyvautų kurios 
riosios Lietuvos
vadas, — išskiriant komu
nistus. Bet komunistams 
nė derybas vesti nereikia, 
nes visi žino iš kalno, kad 
jie nori Pabaltės respubli
kas padaryti Rusijos daliuj.

Lietuvos klerikalai, matyt, 
mėgina sugalvoti naują 
“baubą” žmonėms, kad su
stiprinus savo autoritetą. 
Tur būt nujausdami, kad 
ateinančiuose Seimo rinki
muose jie gali pralaimėti, 
klerikalai rengiasi pradėt 
kampaniją dėl Lietuvos “iš
gelbėjimo nuo bolševikiško^ 
smako”.

Iki šiol jei kas Lietuvoje 
vedė derybas su krašto prie- 
SėtisJ tai 'veikiausia patys 
klerikalai, kurie visai nesi
baidytų susidėt su “katali
kiška” Lenkija.

P. čiučelis x
•j . i

Mato Kerštas
X I

“Kur man 
nam paimli, 
ik turiu, vos 
seno luįėjau 
atnešiau,

i ♦‘•"•n r* •

pagieda prie mirusios: 
“Ant upės krašto sėdi 

jaunikaitis,
Mete, meškerę ir trauke žuvailę. 
Taip velnias dusią

žmogaus meškerioja, 
Kūną į grkkus visokius

vedžioja-

vikriai at- 
nebeduodaihasj 

“Dabar vaš-

a įsakė

sukriokė 
kunigas, 
tas kiš-

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomi) mašinėlę

Nuolatinis bubnijimas 
Amerikos spaudoje apie “ko
munizmo pavojų” Franci jo
je privertė net Amerikos 
ambasadorių parašyti Wash- 
mgtonui, kad tos sensacijos

Įdomus Italijos Futristy 
Kongresas

Pranešama, kad Milano mies
te, [talijoj. įvyko pirmasai tauti
nis futuristų kongresas. Daly
vavo iš viso italų krašto futuri- 

_ , — ----- v štai poetos, dailininkai, muziki-
yra neteisingos. Pasak jo,'rinkai, architektai ir politikai, 
lai yra “audra arbatos puo- viskas kongrese buvo originalu,

Kiekvienas bešališkas 
žmogus pripažins, kad teks 
Estonijos valdžios pasielgi
mas yra niekuo nepateisina
mas.

Tiesa, Estonija turi pama
to žiūrėti į komunistinius są
mokslus, kaipo į pasikėsini
mą sunaikinti to krašto ne

net paties kongreso darbų eiga, 
Futuristas Marinetti pasiūlė iš- 
___ i iš kongreso seną visuose

“Dvidešimt penki litai, tėve 
dvasiškas”, -- rimtai 
Matas. \

“Ar padūkai”, — 
ketodamasis rankomis 
Dievo bijok, plėšike,
kis gyvas dvidešimts penkių li
tų nebuvo vertas”.

“O ne, tėve dvasiškas” šal
tai ir vienodai pradėjo Matas. 
“Tamsia mani) žmonai nei kai
lio lupai, nei duobės kasei ir 
tai Išplėšia! dvidešimt penkis 
litrus,, o čia aš tarkojau kelias 
valaifdas po prakaitu. Čia, taip 
sakant, tėvcl, be pykus, be 
šauksmo. Danbas Kiaurus, čia 
ne ,to ryto, hm” pertraukė tru
putį nusigandęs ir keistomis 
akimis žvilgterėjęs j dvasiškį 
Matas. Žvilgterėjo ir kunigas 
supratęs ko Malas norėjo pri
durti. Išėmė dvidešimt penkis 
Ii lūs ir sviedė ant stalo 
damas:

“še ryk, bent ryk be 
bes” ir trenkęs durimis

Visokius vedžioja. 
Žiūriu pro langą 

vanagas gaidį 
Nagais suspaudęs, 

kaip savo neša ir 1.1. 
Suaidčjus giesmės balsams 

skausmo prislėgtas pabudo Ma
tas tarsi iš gilaus sapno ir 
nuėjės susirangė skarmalinia- 
me pailginės lovos patale. Mie
gojo ilgai ir kietai iki nepa
žadino kaiminka Juozienė pra
nešdama, kad laikas rengtis 
prie lydėjimo. Mažos grįtelės 
durys buvo praviras, tarp icu- 
ri^ stovėjo keletas vyrų, o 

’ ” 11 moteris pa
ėmė grabo viršų grabnyčios 
durnais įnikę juodą kryžių vi
duje ir atsisukus pasitarė vy
rams: “laikas j grabą dėti”. 
Sumišęs 
griaudumo ašaromis 
prie lentos ir garsiai 
pabučiavęs senutę 
niauriai nuėjo į šalį. Pasigirdo 
ani uolas Dievo ir baisus juo- 
das kryžius, tas pats jos viso 
gyvenimo kryžius amžinai už- 

šviesą, laisvas 
dąinas ir gražią 

permirkusią

peša, Kaina $60 J
Ą aZ k

Tuomi padarysi didelį HinagmuĄ 
pats sau, savo ginrin&ns ir drau
gams su kuriais susiraiiniji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Goriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raldimis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted 

Chicago, 111.

tiek, tėvel, -bied- 
prie dūšios cento 
dvylika litelių iš 
sutaupęs tuos ir 

daugiau neturiu. Ji
sirgo vargsi? tiek laiko, šio
kiam tokiam pasilkui išleidau, 
gal užteks, tėvel”, — prašės 
Malas vėl siekdamas bučiuoti 
kuniguk ranką.

“Ne, ne, ne”, 
sakė kunigas 
bučiuoti rankos,
ko svaras, ar tu žinai kiek 
kainuoja, o kur tarnai; ne, pi
giau nė muito.
sninga pinigais, taip pat nė iš 
kur i>aima. Laiduok taip sau 
be nieko visliek bus”, —užbai
gė kunigas.

“Duselei gal gi lengviau,bus 
Dievo veidas pamatyti tėvel, la
bai norėčiau, kad su mišrio
mis”. ? '

“Na tai ką aš, aš nieko čia 
negaliu, neturi tai ir nereik,’Juozienė ir kita 
vistiek”, — ir išėjo kunigas su
kaliodamas rankoj storą gra
žiai išrašytą lazdą.

Senis eidamas iš kiemo lyg 
tyčia lyg kieno palieptas lyg 
prisiminė dar esamus namie 
ubago daiktelius ir užėjo pas 
vietos žydą parduoti, kad pa
sotinus plėšiką dvasiškį. Te
nai ilgai derėjos, prašė ir* i'š- 
dėstinejo savo nelaimę, bet viš
tide už pusę 
dar buvusius 
nius, du ąžuolinius kubilėliu ir 
kilus daiktelius, kol gavo tin- 
kajną sumą prakeiktųjų skali
kų. Sugryžęs dabar rado ku- 
ni^y. ]>nžnyčioii l>ei šeiniui t i, bAt 
siiisitikę^s šventoriaus vartuose 
Įdavė dvidešimt penkis litus 
ir ėmė klausti, kuomet ir ko

kiu laiku nrikės alidėti.
Kunigas paėmęs pinigus šyp

telėjo įdėdamas kišenėn ir įsa
kė ryt devyniomis atlydėti 
bažnyčion. Sumokėjęs ir pa
dėkojęs Matas kunigui grįžo 
dabar savo landynčn be nięko. 
Jo senutę atsiėmė pievas, pas
kutinius daiktelius žydas, o 
pinigus 'kunigas. Nelaimingas 
senis, vargingoj savo senatvėj 
liko vienas našlaitis, kaip pirš
tas pasauly. Ėjo tylė<lamas ir 
nieko negalvojo. Namie rado 
jau numazgotą gc-rųjų kaimin
ių senelę ir paguldytąv £nt bal
tos, kaip sniegas pušinės len
tos. Galų-galvy tartum ko iš
sigandus išblyškusi liepsnelė 
mirksėdama degė - geltona vaš
ko žvakę, o senutė labiau išti
sus, idiotiškai perkreiptu veidu 
gulėjo sunėrus ilgas gyslotas 
rankas J tarp kurių buvo į- 
spraustas šv. A polion i j os^ ken
tėtojos paveikslėlis.

Gulėjo ji rami taptum sal
džiai užmigus, net veido di-- 
džiasia\s Raukšles tas miegas 
buvo nuvijęs,, tik truputį pra
žiotos tamsiai molynus lupos 
šypsojo lyg ko noredajnos sa
kyti. Nors labai laikės tas se
nis, kuris visą savo amžių grū
mės. su vargais ir skurdu, vie
nok žvilgterėjęs nė ■•nepajuto, 
kaip karštos ir rupios ašaros 
deginančiomis povėmis jo vei
dą nubėgo iš akių jas temdy- 
damos. Jis atsiklaupęs prisi- 
glaudlė. prie tos krutinės-, kuri 
daug kartų savo jautriai PlasH nakasi”* 
tančia širdimi dangstė jį lyg 
rūsčiose audringose mariose 
koki vi (L laivelį rami užvėja ir 
be žodžių gilumoj sielos vętrke 
žiūrėdamas j jos užmerktas 
akis, pabalinsi veidą iir nepu- 
prastai ilgus surambėjusiu#

Man irgi ne

suk y

laikas į grabą
'senelis įužisirydamals 

priklaupę 
du kartu 
tyliai ir

teisy- 
išėjo 

kitan kambarin. Matas paėmęs 
pinigus nudspiovė kų tai po 
nosimi bambėdamas įsidėjo ki
šenėn ir vėl išėjo kaiman vy
žų pinti tik tiek išeidamas pro 
duris tepasakęs: “Tai Įurštas 
mano už paskutinius daikte
liui. Tfu besotis”.

Užsismaukė giliau kepurę ir 
lengviau pasijutęs sieloje trau
kė vieškeliu pas tą patį ūki
ninkų.

(Užbaiga’-

LIETUVON- 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta

' ŠIANDIEN 8« ' ' w
^YRA PASKUTINĖ DIENA IŠPARDAVĖ
įjMO, ATDARA IKI lltos VAL. VAKARE*

kainos pardavė 
geresnius kaili- dengė saulės 

sparnuočių 
skurdo ašaromis 
žemę. Du vyru išnešė kieman 
grabą !r įdėjo į ilgas vežėlis, 
paskui išeję-8 kluoman vyrai 
užgiedojo litanijų. Matas alsi- 

sčdo vcžčtysc prie karsto ir 
iki bažnytkiemio taip išsėde- 
ji. Prie švcntoriatis* sutiko 
kunigas, apkrapijo vandeniu ir 
ką tai nesuprantama žmonėms 
kalba užgiedojęs ®u vargoni
ninku nuėjo bažnyčion. Tenai 
vikriai atlaikė mišias, liberį 
atgiedojo it nulydėjo į kapines 

” sugrįžo klebonijon iš viso su
gaišęs tris valandas. Po visų 

' ceremonijų Matas paskutiniuo-1 
j u parėjo namo. Pas jį niekas 
į pietus, kaip, pas turtinguo
sius neatėjo. Grotelė buvo tuš- ’ 
čia, žiurbi ir nejauki. Jis luk
terėjęs truputį, pažiūrėjęs į 
tą lo,vą, kurioj senulė gulėjo 
ir apsiverkęs tyliai išėjo pas 
ūkininkų Karklinį, kuris se
nai jau buvo užprašęs rugia- 
piučiui vyžų pripinti. Pas jį 
užvalgęs rūgusio pieno su gar-j 
džioiuis dusintomis bulvėmis 
ir radęs šiltus paguodos žo
džius (Malas ėmėsi darbo; ku
ris visokias blogas mintis, rau
gų žmogaus ir kilikų išblaško. 
Pas Karklinį Matas dvi dieni 
išdirbo, toliau kitas ir trečias 

i užprašė, o Mtadienį iš ryto at
ėjo ir pranešė k (migo piemuo, 
kad tas jį būtinai prašęs šian
dien luč tuojau nuriti. Matas 
pranešęs savo šeimininkui iš
ėjo su piemeniu klebonijon ir 
len pat kieme susiliko klebo
ną- /

“Nelaimė man Maleušai, ge
riausi telyčia nugaišo ar tar
naitės žioplos kuomi 'užliuobė 
ar kas ten buvo, tau prisiris 
nubielyti, oda bus gera išdir-( 
bus, o mėsą ton pat už daržinės 

, — kalbėjo ‘ kunigas 
susigraudinusiu tonu ir palic- 

i pe paskui pieml uiui nuvesti 
Mulij kluKjnaii. Piemuo nuve
dęs j^ už daržinį, kur gulėjo 
išpiltus telyčia parodė Matui ir 
niūniuodamas kokią l4i lengvą 
dainelę nuėjo savo kelby, Nusivil; 
kęs savo rudinę ir nusiėmęs ^epu 
rę Malas viską užkišo už dar
žines kunkos, atsiraitė marški
nių rankoves ir ėmėsi įprasto 
------ Dž keturių valandų 

viskas buvo tinkamai padaryta. 
NusiploVęs tuomet Matas kud- 

. , e roję rankas nuėjo virtuvėn, 
e * *' '"'‘i1'-<■ ' į kaine visa kunigo šeimyna val-j
pasiuntė italų ministeriui pirmi- l / 

ninkui Mussolini telegramą, pu-* siskirstė. įėjęs 
tardamas panaikinti Italijoj par- klausė: 
lamentų, o palaikyti tik monar
chiją, kaipo tautos

KVIEČIAME VISUS
PUBLIŠKAS AUCTION

KRAUTUVf
2256 W. 22 St., Chicago

Netoli Oakley Avė?

*

PETER A. MILLER

Deimantai, laikrodėliai tikro aukso,£ 
jewelry ir silverware ir t. t. BusJT 
parduoti u£ geriausį pasiūlymą.
Pirkite švenčių dovanas jūsų pačių^ 
kaina.

delyje”.
Koks gi yia tų sensacijų Inesįį kongreso seną visuose 

tikslas? Jį galima lengvai susirinkimuose priimtą rezoliu- 
atspėt, žinant, kad bubni ji-ei jų paprotį. Anot jo, rezoliuci- * —A I ~ w ... , . * ** » K. • m « w — »S? y-,

principams. Italų futuristų kon
grese nutarta rengti atvirame 
ore teatrą, dvasios abėcėlę, futu
ristų kolonijos ir t. p. Futuristų 
kolonijoj, Tnot vieno kongreso 
atstovo, iš medžių privaląs eiti 
skanus kvapas ir tarp medžių 
šakose turį rastis nepaprasto 
gražumo paukščių.-Kitas futuri
stas pareiškė, kad žymių žmonių 

nes ačiū statulos reikią dirbti iš tokios

mas apie Francijos komuni-'j°s yra priešingosproto laisvės 
stus prasidėjo nuo to laiko, 
kai Herriot’as pripažino so
vietų Rusiją ir į Paryžių at
vyko bolševikų ambasado
rius. Amerikos koresponden-

priklausomybę ir patarnauti (aj stengiasi parodyti, kad 
Rusijos bolševikų imperia- jsiieidimas bolševiku diplo- 
lizmui. liesa, tasai komuni- L - - — 
stas, kuris teismo posėdyje 
išvadino teismą “niekšais”, įenaį sustiprėjo komu- medžiagos, kuria jie .savo išradi- 
užgavo ir teismą ir valdžią.1 judėjimas muose gyvendami L

I ai yi a pateisinimas poli- įurjs jg gumps, Armstrongo 
tikos sekretoriaus Hughes’ojiš plieno, Edisono iš šviesos ir t. 
kuris yra priešingas sovietų P- Kongrese buvo plačiai svurs- 
Rusijos pripažinimui.

lizmui. Tiesa, tasai koniuni-

išvadino teismą “niekšais”,

Bet bausti žmogų mirtim už 
įžeidžiantį žodį, tai visgi 
yra negirdėtas civilizuotose 
šalyse žiaurumas.

Rusijoj beje, žmonės yra 
šaudomi dar už menkesnius 
prasižengimus, negu tas, ku
rį atliko komunistą* Jau 
Tomp. Sovietų valdžia yra 
nusiuntusi ‘‘pas Abraomų” 
tūkstančius žmonių, kurių 
vienintelis “nusidėjimas” bu-| 
vo tame, kad jie priklausė 
socialdemokratų arba sočiai-, 
revoliucionierių partijai. Bet 
jeigu bolševikai daro blogai,! 
tai nereiškia, kad ir kitos 
valdžios privalo daryti taip

Savo bereikalingu žiauru
mu apsiėjime su komunis
tais Estonijos valdžia iššau-' 
kė protestus net tokiuose vi- ’ 
suomenės si uoksu i trose Eu-

Seniausla lietuvių jewehy krautuvė South West Side

Atdara kiekvienų vakarą iki 10 vai.
x t . ) i

Yra likę geriausi tavorai dėl jūsų pasirinkimo

matų į Franciją yra “pavo-

niuose gyvendami pasižymėjo. 
Pavyzdžiui, Pireli monumentai

J tema visos dailės kryptys. Del 
i muzikos buvo pasakyta, kadangi 

o . uta i • • i .„ ją praeity supratę statmeningai, 
k,-. Bostono Darbininkui įaį aįeity muzikos busiąs supra- 

vienas bendradarbis iŠ Lie->tinias horizontalia, 
tuvos rašo: Vienas dailininkas paskaitęs 

kongrese atstovams mokslingą 
imant Lietu- straipsnį apie motorus, pasakė, 

voje eina gandai, kad vi- kad (motoras /yra aukščiausias 
nu nuo Rusijos atsiskyru- faturimo šalininkams inspirari- 
šių valstybių dalykai esą 
derybų objektu tarp Ru
sijos ir alijantų valstybių, šalininkai yra futuristai. Ispanų 
Kiek tame tiesos, negali- Don Kichoto garsusis Sančo Pa- 

Bet su tuomi laimino žmogų, išradusį mie
gą, tos pačios nuomonės buvo 
Julius Apostatas ir daug kitų 
žmonių, bet sinjoras Marinetti,

jų akstinas. Labai įdomių pa
darytu pasiūlymų sukelti įvai
rių rusių triukšmą, kurio karšti

ma žinot.
faktu skaitytis reikia, ir 
sako, kad tam tikros sfe
ros daro atatinkamus žy- kari futuristai išrinko savo koh- 
gius taip Suomijoj, Esti- grėsė pirmininku, pataria pašau- 
joj, Latvijoj, Lenkijoj. Be hui džiaugtis iš laimingu nemic-’ 

nesiliks ^avo kalorijoj futuristai kc- 
v.,. . . . tina juo daugiausia tmkšmo kd-uzpakaiyje, nors apie tai y ‘ 

nieko neskelbiama. Sako, Nors futuristų kongresas 
kad Lietuvos kairieji kai panaikino rezoliucijas, vis

abejo ir Lietuva

ir
tik

J SVEIKINU VISUS KOSTUMERIUS IR RE-į 
įjMEJUS SU LINKSMOMS KALĖDOMS IR* 
S LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS.
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SVEIKINAM VISUS KOSTUME
RIUS IR RĖMĖJUS SU .LINKS
MOMS KALĖDOMS IR LAIMIN
GAIS NAUJAIS-METAIS.

BECKS DEPT. STORE 
3323-25 So. Halsted St.

KRIVULĘ
tyla, kad nei * girdėjos, kaip 
degą žvakė ir, kaip vienodai 
plasta vargo širdis Mato krū
tinėj. Pik paskui susirinkę n)o- 
torys atsiverto siuui Valančiaus 
kantičką ir neraizgiai keliolika 
balsų užtraukė giesmę^ kurią

• > ? -i t ■ $

—

ge pietus. Kai ji pavalgius iš- 
, kh l>onas pa-

VienjiH < ltu Lietuvoje iliubtruolavah.t yi,.<;, j| visuomene: gyvf 
nimo mėnesinis žurnalas.

Jei nori pažinti Lietuvos kraStų, valstybės vyrus, musų tautinio 
atgimimo, mokslo, ir meno darbininkus, rašytojus, visuomenes veikė
jus skaityk “KRIVŪLĖ”.

Jei nenori atsilikti nuo 
valstybės ir visuomenės 
“KRIVULIU”.

Jei nori pažinti pasaulį
gus, — jei nori pamatyti, kaip lietuviai svetur gyvenu,
“KRIVŪLĖJ z

°l< Itl VU I Jy”' leidžiu ir redaguoju KAZYS PUIDA. “Krivūles” 
kuinu: Metanu} <‘50 litų, pusei metų 15 litų. Užsienine; e (išskiriant 
lūitvjją ir Vokietiją) 10 litų ( I doleriai).

“KRIVŪLĖS” REDAKCIJA IR ADMlNlSTRAtlJA: 
Kaunas, Mickevičiaus g. 26

ir.usų Jileralurvs ir nunui augimo, nuo 
gyveninio, turėk savo namuose

ir jo valdovus musų kaimynus jr dtau-
— visa tai rusi

>Na, lai kieK gi luu Mateu-
vienybės ša i ivikėsz sųmėkčt už to kiš
1i,....i....:..... '



savo

CEDAR CHEST

buvo

statybos

S. M. Skudas

zikališkų įstrumentų įr rašomų iriasi

S. P. KAZLAWSKI
4632 So. Ashland Avė

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Roosevelt Kd.
Arti Si. Lvuis Avy.

CHICAGO, 1LL.

1911 Canaiport Avė.
Tcl. Roosevclt 7532

iki 1924 sausio mėn. 
lygus dalininkai, būtent

beg. S. V. 
'ai. OflBer

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

kuri 
bonkų 
dadėk 

K ra-

JOS. F. BUDRIK
33227 Sb. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

SVEIKINU VISUS SAVO KOSTU- 
MER1US SU ŠVENTOMS KALĖ
DOMS IR LAIMINGAIS NAUJAIS 
METAIS. * ”

minkštu ska 
', greitai.

mėnuo didė,

KAS TOKIE “ŠVYTURIO 
B-VĖS SAVININKAI?

Suteikiame teisingą patarnavimą 
Kreipkitės prie

Linkiu visiems linksmų Ka
lėdų ir laimingų Naujų Metų.
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KODĖL “šVYttBUO”-B-V6 
TAPO AKCIJONVOl’A?

Deimantinių1 žiedų, laikrodėlių, mu

Labai puikus eglinis dėl 
drabužių baksas (chester) 
labai pigi kaina tik $9.95

CENTRAL OISTRICT 
FURNITURĖ GO.

3621-23 So. Halsted St.

ii i 44 i 4 444444 
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GRABORIUS

Keikia piurėj,.
daiktai tikrai butų

labai sunkųJvafyt, 
veikmės vandens ;

Nuvalymui naujo 
šluok su šępečiu 
šlapiu skaituliu 
reikia naudoti, 
ūmo šveisti su, 
tas valĮ/nmi 'tinoletmli

vandens 
svogūno pelruškų 

sukapotų 
sukapota 

sviesto

3) Martynas Kukta. Prityręs 
spaustuvininkas, dirbęs Suvorr- 
no spaustuv. Petrograde, paskui, 
žinomos! “Vilniaus žinių” (Petro 
Vileišio 1904 m.) spaustuvės or
ganizatorius iiuvedėjas- 1906 m: 
įsteigė savo didelę spaustuvę 
Vilniuje. Iš karo sugrįžęs, 1918 
m., inkovporavo ją į .“Švyturio” 
B-vę. Dabar jis yra ‘Švyturio” 
B-vės spaustuvės Vedėju-Dirėk- 
torium. ' V’T,

Kvm twlo' i-1 
ii i: vf

Kuometi 
kitę Bordens 
ne kitų. Del visokių valgių jis šute 
ikia geras pasekmes. Jis taip yra

Kas tai yra “Švyturio 
Bendrovė?

2) Antanas Rucevičius. Pa
tyręs literatas-laikraštinįnkas ir 
lietuvių kalbos žinovas. Jis dar 
spaudos draudimo mietu buvo lie 
tuvių raštų kontrabandininku ir 
jų platintoju (Skaityk jo knygų 
“Sunkiausiais laikais“). Daug 
yra išvertęs knygų į lietuvių 
kalbą ir ja*> leidęs pate vienas, 
paskui su J. Rinkevičium. Nuo 
“švyturio“ BVės jsisteigimo die
nos jis yra visų Bendrovės iš
leistų ir leidžiamų knygų Redak
torium ir spaudos darbų'tvarky
toju.

4) Jonas Strazdas. Nuo 1904 
m. dirbęs lietuvių teatralų tarpe 
Vilniuje, pats vaidinęs, daug iš
vertęs scenos veikalų, prisiden
gęs J. Jaunučio slapyyurde. Prieš 
karą leido scenos veikalų žurna
lą “Teatrą-” Nuo 1908 m. buvo 
J. Zavadzkio knygyno Vilniuje 
lietuviškojo skyriaus vedėjo pa
dėjėju, nuo 1914 m. iki 1918 m. 
—vedėju. Turėjo bendrą “ K. 
ir J. Strazdų ir A. Vėgėlės” 
spaustuvę, kur Spauzdino “Teat
rą,” Lazdynų Pelėdos Raštus ir 
kitas knygas. 1918 m- įstojo 
laisvanoriu j Lietuvos Kariuo
menę. Krašto Apsaugos Minis- 
teris paskyrė karo valdininku 
ypatingiems reikalams prie Mi- 
nisterio Pirmininko Asmens, kur 
išbuvo iki 1920 pusės kaipo 
Spaudos Biuro ir Valstybes 
Spaustuvės administratorium. 
Nuo to laiko yra “Švyturio” B- 
vės knygyno (Kaune) Vedėjų ir 
dabar Amerikos Skyriaus gene- 
raliu įgaliotiniu.

žosi pasistatyti nuosavią milži
nišką Kaune spaustuvę ką ir pa
darė šiais metais. Patys spaus
tuves ir gyvenamieji namai turi 
didžiosios raidės E išvaizdą. Na
mai turi 86 metrus ilgumo, 26 
metrus platumo. Vidurinė na
mo dalis (raidės vidurio pieši
nys) 16 metrų platumo. Namų 
aukštumas 4 aukštai, plūs milži
niški skiepai popierai ir kny
goms sudėti, į kuriuos telpa 150 
vagonų pbpieros! Pats Statybos 
planas yra paruoštas isulig nau- 

rėikalavįfnų, 
plokščiu stogu, , iš geležies ir‘ce
mento. Turi 4 milžiniškas sales 
po 410 kvadratinių metrų grin
dų (metras apie 5 pėdas)/ Tuo 
tarpu statomos 8 spaudai maši
nos ir 2 mažos, 1 naujausios rū
šies, didelė, ‘offset gummidruck’ 
mašina (litografija), Cinkogra- 
fija, Lynotaipai, knygų rišykla, 
stereotipija ir raidžių liejykla. 
Jau dirba 45 žmonės. Taigi da
bar galės jau dvigubai tiek leidi
nių pagaminti,.kaip pirmiau.

“Švyturio*’ B-vę veda ir tvar
ko patys aukščiau minėtieji sa
vininkai, todėl visai suprantama, 
kad nuo 1918 m. iki sausio mėn. 
1924 m., B-vės turtas pasiekė iš 
30,000 dol. iki 300,000 dol. ver-

Tel. Lafayette 4228
Pluinbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vlsadoi 
patarnauju kuogerlauaiai

M. Yuška,
3228 W. 88-tk St., CMcago, III.

Visi 6 “švyturio” B-vės nariai 
buvo lygus savo dalimis po $50,- 
000. — šiemet sausio mėn. St. 
Jackevičius iš B-vės išstojo ir 
kadangi su tokiu kapitalu nesi
rado vieno žmogaus — B-vė ta
po akcijonuota jo (Jackevičiaus) 
daliai parduoti. Ton vieton Įsto
jo amerikietis Kastantas Nor
kus '(5,000 dol.) Mokyklų Ins
pektorius J. Damijonaitis (2,500 
dol.) ir R. Paškevičius, “švytu
rio” B-vės vyriausias buhalteris 
(2,500 dpi). Kas Amerikos Lie
tuviu norėtų grįžti į Lietdvą ir 
netik savo pinigais bet ir darbu 
norėtų prisidėti prie “švyturio” 

gauti 
Joną

ŠVYTURIO” B-VBS ĮMONIŲ NAMAS KAUNI

Pirm negu pirksi pianą, pamatyk 
šitą Players Pian^; gražaus rie
šuto medžio dailiai padarytas, kai
na $245.00 su 25 Rolėmis ir lianft- 
pa. Kitas vartotas Player Pia
nas, kaina $145.00, Upright Pia
nas, geras kaip naujas ......  $65.00
Phonografas Console, giažus, su 
25 Rekordais  ................ $63.00
FJektrikine liampa, vertės $2UM), 
už  .......................................  $12.50

Apie tai butų daug, daug k° 
Čia pažymėtina tik 
trumpais ruožais: 

32 leidinius;
60 leidinių; 1921 m.e-

1) Jonas Rinkevičius. Prity
ręs spaustuvininkas, dąrbuojasi 
toje srityje nuo 1904 metų. Lei
do Vilniuje .savo vardu daug ge
rų knygų 5r rimčiausi žurnalą 
“Vaivorykštę.“ Karo metu iš
važiavęs L Rusiją, buvo Lietuvių 
nuo karo nukentėjtįsiems šelpti 
Centro Komiteto Voroneže spau
stuvės direktoriumrvedėju, ligi 
tą komitetą neišvaikė bolševikai. 
Būdamas visuomenės darbuoto
ju ir geru komersantu, suprato, 
kad vienybėje galybė, taigi ir te
ko jam būti “švyturio” B-vės 
inicijatoriumi. Nuo “švyturio” 
B-vės įsteigimo dienos, jis yra 
nenuilstamu Reikalų Vedėju — 
Direktorium, kitaip tariant — 
B-vės širdimi.

Kalėdų Dovanas 
pirkite pas 

N. GIRDVVA1NJ 
Auksinių daiktų krautuvėj 

3E23 So. Halsted St.

“švyturio” Bendrovė — yra 
tai didžiausia lietuvių knygoms 
leisti korporacija Lietuvoje, į- 
steigta 1918 m. Vilniuje. Dabar 
centras Kaune. Bendrovės tiks
las: a) knygų ir kitų spaudos ga
minių leidimas, b) mokslo prie
monių gaminimas, c) buhalteri
jos ir kitų raštinės knygų bei į- 
vairių popierinių išdirbinių ga
minimas, d) spaustuvių, cipko- 
grafiju, litografijų ir kitų, nuro- 
dytiems'tikslams pasiekti, dirb
tuvių steigimas.

pasakyti 
bendrais 
1918-9 m, išleido 
1920 m
tais 101 leidinį; 1922 metais 94 
leidinius; 1923 metais 108 leidi
nius; 1924 metais iki Spalių 
mėli, pradžios 37 leidinius, taigi 
per 6 metus, išviso išleido 432 
leidinius! Visi tie leidiniai rei
kėjo priruošti spaudai, daugiau
sia prisiėjo spauzdinti Vokieti
joje, prižiūrėti ir tt. ir tt. Tai 
yra taip sunkus darbas kad jį 
tegali suprasti ir įvertinti tik tų 

“darbų žinovai! Už tuos darbus. 
1923 metais, Lietuvos Žemės U- 
kiv Paroda, apdovanojo “švytu
rio“ B-vę aukso medaliu. Tarp 
daugybes išleistų veikalų, “švy
turio” B-vė yra išleidusi net to
kius dalykus, kaip “Tipų atlasą“ 
ąbai gražiui iliustruotą georgra- 
fljos" albumą, lietuviškais para
šais žcm.ės globą (gaublį), kurių 
jau šiandien B-vėje negalinu!

gauti, pagalios ,ir tokį milžinįš-. 
ką leidinį kaip kad “Vilnius 1323 
—1923 m” 600sukaktuvėms pa
minėti albumą, kurhfo gėrisi1 vi-

1 sos Europos Valstybių, diplomą*

Jll SUNKUS DARBAS 
nekenkia nei vienam.

C II esančiam geroje fltiAkoje 
C/ padėtyje UilftUyk »vo 
V tvirtumą masažuodamas 
ii. mtftkųlua kiekvieną 
X? t Dakarą einant gulti. ISH- 

trinkite gerai Bu tenai
HN fflnomu ir patikėtina

reikalingas kaip (‘tikrus ir druska. 
Atsiminkite Bordcn’s Evaporatcd 

pienų kada pirkaite groserį.

“CHORO REPERTUARAS”
Su pirma diena sausio, 1925 

metų, South Bostone pradės eiti 
mėnesinis muzikos leidinys — 
“Choro Repertuaras.” Jame tilps 
muzika vien tik chorams ir kvar
tetams. • Jį leis jaunas musų 
muzikos žadintojas A. Bačiulis, 
kuris yru jau keliolika muzikos 
veikalėlių parašęs ir išleidęs at
skirais leidiniais 
pertuarą” galima pas jį užsisa
kyti visiems metams už $2.00 
O kurie užsisakys prieš Naujus 
Metus,, tie gaus'už” $1.00. Adre
sas; A. Bačiulis, Box’16, S. Bos
ton, Mass. , y ‘‘

“ŠVYTURIO?’ B-Vfi YRA 
PADARIUSI LIETUVIŲ 
kTjltiiros dirvoje?

6) Stasys Jackevičius. Jau- 
nas komersantas, asmeniniais 
sanprotavimais ' vaduodamasis, 
ėmėsi dar ir kitos pramonės, nu
sipirko dvarą,-pasistatė plytinę 
fabriką. 1924 m. balandžio mėn. 
iš “Švyturio“ B-vės«išstojo. ’

Taigi, kaip matyti iš trumpai 
nupasakotų biografijų, “švytū
rio“ B-vės salininkai nėra pri
puolamai susibūrę ir sudarę tą 
įstaigą, bet gerai prityrę žmo
nės, kiekvienas jų specialistas 
saVo darbo srityje. Jie dirbo sa
vo darbus keliolika metų. Visi 
jie gerai suprato, kad pavienis 
žmogus negali tiek padaryti, 
kiek susidėję, nes tik - - vieny
bėje — galybė! —

reikia pasimirkius skarulį 
linoleumu.

Išvalymui vaistu bonkos, 
turi vaistu kvapsni, pripilk 
pusiau šiltu vandeniu ir šaukštukų sausos niuštardos. 
lyk viskų iii elisk pastove! kelias 
valandas, paskui perplauk bonkų.

Prašalinhnui karščio žymių nuo 
mahogany rakandų užpilk keletu 
lašu kamparo ant žymių ir lai pri
sigeria. Paskui šveisk 
ruiu. trinant tvirtai .ir

Grožės Patarimai
(ieriausisr; būdas .> supurenimut 

plaukų yra su' vandeniu. Pirmu su
mankyk plaukus su parengtu gar- 
biniavimui skystimu arba su karš
tu vandeniu. Pamerk ilgais danti
mis šukas į karštų vandenį ir su
šukuok per plaukus iki jie sudrčg- 
nčs. šukuok plaukus tiesiog į už
pakalį su dantimis einančiais Jį/už- 
pakali nuo šaknų. Paskui įkišk ki
tas šukas tuoj po pirmų irgi su 
dantimis į užpakalį, bet kad dan
tys abiejų šukų susikryžiavotų kaip 
žirklės, ir tada plaukai bus vin
giuojami per šukų dantis. Paskui 
susmaigyk plaukus plonytėmis špil
kelėmis.

Ypatiška Sveikata
Daktarai ir slaugės nuolat gauna 

užklausimų apie vertę Sėlenų kaipo 
virškinimo maisto. Sėlenos yra vir
šutinė dalis kviečių grudų. Šėle 
nų nauda dabar , -pripažinta 
svarbi. Pirmiausia^ jis turi daug 
virškinamų dalių, kurios sutraukia 
vandenį. paskui eina per žarnas 
nešdamos nereikalingų medegų. 
Antra, Sėlenos turtingos minera
lais, kurie nctįpoda viduriams su
tinti. Selenus turi daug geležies, 
kas labai reikalinga kūnui, ir fos
foro, .kuris reikalingas kaulams, 
įteikia nors sykį į dienų valgyti 
sėlenų gaminius.

norėtų prisidėti prie 
B-vės, gali kreiptis ir 
smulkesnių žinių pas 
Strazdą, gyv. pas muziką A. Po
cių, 3259 So. Halsted St., Chica- 
goje, 111. Pageidaujami spaudos 
darbų specialistai, kaip antai: 
mašinistai, linotipistal, knygų 
taisytojai, stereotiperiai ir citt- 
kografai. Duona ir pelnas už- 
tinkrinti.

’ ŠEIMININKĖMS KELRODIS
. . ' 'H' 4
Rašo Isabelle, Kay.; ■'

Lietuvė šeimyninkė Amerikoje visados1 trokšte gapti patari 
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinSjarii pųęrigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę .tilps straips

niai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virinio Receptas
Gydytojai pataria valgyt .šiltas, 

skanias zupes, nes jos veikia kaiiię 
sliinulaniai ir leidžia tinkamai vėFk- 
ti1 virškinimo sistemai. Zupės gali 
bilti maistingos ir skanios jeigu ^gis 
naudojama daržovės. Kada nežinai 
kokių zupę daryt, bandyk sekan
čių ir duok f stalų su džiovintais 
kreklais vietoj mėsos.
DŽIOVINTŲ ŠA'riALBONŲ BUZA'1

- < > 
1% puoduko,, evaporatcd pieno 1
1 puodukas-’ džiovi nlų snudkiųjų 

šabalbonų^
114/-kvortos1 karšt
14 .sujiiaustyto
2 pluošteliai 
L'kambliai cclėrių 
T maža morka 
4 šaukštai sviesto ar

vaduotojo
2 .šaukštai miltų 
1’4 šaukštuko druskos 
% šaukštuko pipirų 
Paprikos kiek reikia skoniui 
Perplauk šabalbonus ir pamerk 

per naktį šaltame anvdenyje. Pas
kui nlųkošk, sudėk į rundelį sykiu 
su vandeniu ir daržovėmis ir virk 
palengvy iki šabaibonai suminkš
tės, iki dviejų ri pustrečios valan
dos, dadedant laiks nuo laiko van
dens kad visada butų pilna kvor
ta. Paskui pertrink šabalbonus per 
sietuka, dadėk-evaporated pienų ir 
įmaišyk sviestų, kurį pirmiau reik 
su miltais sumaišyti j smetonų. Su
dėk uždarų ir užvirk, nuolat iš
maišant.

Virtuvės Reikaluose

Patartina pirkti naujus gurnus už
sakiniams vaisių stiklų vieloj nau
dot senus. Seni gal jau sugedę ir 
sugadys jūsų prezervuojanius vai
sius.

Kepant žuvį būtinai išdek skar- 
vada vaškuota popiera. Pamatysit 
kad tas sutaupys jums daug darbo 
skarvados valymui.

Skonis galima daduoli spaghe- 
ttams kuonuf duodi į stalų su ge
rai sudarytu tomačių sosu ir tar
kuotu sūriu.

Porlecinis kočėlas žuima vietų 
medinio, nes tas yra sanitariškes- 
nis. •

Kuomet verdi bulves, dadėk bis- 
kį druskos. 'Į’as neduos bulvėms 
persaust ir sutrupčt.

' / J ir ISVENG-
J ' l KITĘ nuovar-

ff l A8Jo- skaudamų
/ \\ muskulų ir

• MirVa diegiančiųpe-
/ inK čių. Bukit 

. tvirtu ir Bvei-
( . s- v ku, tuomet

i > jokia darbas 
jiuns neiiro-

I dyfl niekuomet
persunkus. Nei viena atsargi Šeimyna ne-

' gali kuti do l»nkos Šito Hnimento. Nėra 
, tikrasis, jei neturi INKARO vaisbalenklip.

F. AD. RICHTER & CO.,
\ 104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus 
jus perkate pienų, pir 
Evaporatcd pienų, bet

RODLKLĖ No. 27 » a ‘
Naminiai Paęigelbėjipiai

' žjui’ė.t, kad sidabriniai 
’ ' j sausi pirm pa

dedant juos.,.,.šaudai padėti paskui 
t, dėl i.nekkhiškos 

rit sidabro.
lindlėum nu- 

paskui. nutrink 
Mažiausia muilo 

Nepatartina linole- 
iepečių. Geras daik- 

yra ’ kerbsi- 
į ličius- kuo 

trinti

Didelis Pasirinkimas l

Kalediniii Dovanu į

Kodėl “švyturio” B-vS 1924 
an. mažiau išleis leidinių?

“švyturio“ B-vė turej 
spaustuvę Viįniuję, bet ; besant 
susisiekimo bu Kdunu, nebuvo 
galima dirbti savo spaustuvėje. 
Kaune ir gi nebuvo galima tiek 
darbų padaryti. Prisiėjo kraus
tytis su rankraščiais, klišėmis ir 
bendradarbiais į Tįlžę (Vokieti
ją). Ten dirbo B-vės darbus net 
6 spaustuvės. Iš daliems Bęrlyne, 
Leipcige ir Karaliaučiuje. .. Už 
visuB tuos darbus sumokėta 
daug šinatų tūkstančių dolerių... 
Ir kadangi kas

5) Mykolas Steigvila. Senas, darbas, tai “švyturio”^ B-vė r 
gerbtinas komersantas, beveik 
visą savo gyvenimą išgyvenęs 
Panevėžyje. Karo metu išvažia
vęs i Rusiją, buvo įsteigęs “M. 
Steigvila, S. Jackevičius ir B-vė” 
prekybos namus, Maskvoje- Su
grįžęs į Lietuvą tvėrė “švytu
rio“ B-vę. Vilniuje buvo “švy
turio” skyriaus Vedėju. Len
kams galutinai išgujus lietuvių 
organizacijas iš Vilniaus, jis 
“■Švyturio” B-vės skyrių atpirko 
ir dabar j V veda savo vardu.

r



Anglys

BRIDGEPORTAS BRIGHTON PARK T0WN OF LAKE

muzika-

kuri randasi
nuvirtę me-

Geo.^L, Cleveland, P. F. Cloonan
Phone Lafayette 3018

AUTO GLOBĖ RADIATOR REPAI R 
AND SHEET METAL WORKS

Bodies ir fenderiai, pečiai, fumaces 
ir gutteriai. Visas darbas pa

imamas ir pristatomas.
3738 Archer Avė.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ 

METŲ

Linkiu visiems Mano Kostumeriams, 
rėmėjams ir draugams

I

EDWARD RAKS & GO.
Bakszevicz v

3301 So. Halsted St
Tel. Boulevard 6775
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KALĖDŲ DOVANOS DEL VISU
1141

.W
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Didelis pasirinkimas dovanų dėl jaunų ir senų. 
Deimantų, auksinių laikrodėlių, žiedų ir muzika- 
liškų jstrumentų. Ateikite pas Kinderį, o busite

ORAS. K. KINDER
4641 So. Ashland Avė

SVEIKINAM SAVO KOSTUME- 
RIUS SU LINKSMOMS KALĖ
DOMS IR LAIMINGAIS NAUJAIS 
METAIS.
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Anglys tai senų-senovės pel
kių suakmenėję augalai, kurie 
buvo apmferkiami ir užliejami 
vandeniu per šimtus tūkstančių 
metų. Dabartiniai žemės tyrinė
tojai išrado, kad anglys yra išsi
vysčiusi iš durpių. Pavyzdžiui, 
Pismal pelkėje, 
Floridos valstijoj,
tižiai, lapai ir kiti augalai nuolat 
puola j vandenį ir sudaro durpių 
shiogsnj, kuris yra nuo I iki 20 
pėdų storumo.

Per laikų laikus ežerai ir jūrės 
apmerkS senų senovės durpių 
pelke. Tuo augmenų gyvybe 
buvo užmušta ir buvo apdengti 
purvų ar smilčių sluogsniais, 
virš kurių naujas durpynas susi
formuodavo ir šis procesas atsi
kartodavo kelis kartus. Durpių 
permaina į anglis išrodo, yra 
nuo spaudimo viršuje esančių 
sluogsnių, gal būt dar prigelbs- 
tint žemės vidaus karščiui. Di
desnė drėgnumo dalis buvo iš
spausta arba išgaravo; suside
danti gazų proporcija sumažėjo; 
ir to pasekmė buvo kieto mine
ralo susidarymas.

Augalai, kurie sudarė anglis, 
panašus moderniniams papar
čiams. Mikroskopas aiškiai paro
do augalų liekanas įvairioje an
glių dalyse. Daugely vietų užtin
kama medžių liekanas visiškai 
persimainiusias į anglis, bet už
laikiusias žievių žymes.

Tarpe geologų yra daug opini
jų skirtumų apie budus augalų 
susikrovimo į tokias dideles krū
vas, kaip parodo anglių sluogs- 
niai. Viena teorija yra ta, kad 
augalų liekanos, sudarančios 
anglis, susikrovė ten, kur augo 
ir krito, ir kur anglis dabar yra. 
O kiti mano, kad augalai buvo 
sunešti upėmis ir sugrusti į ju
ras ir ežer us, kur sudirė sluogs- 
nius ir kur susispaudė ir sukie
tėjo. \ *

Anglių vietose randami, keli 
anglių sluogsniai, kurie skiriasi 
storumo nuo colio dalies iki šim-* 
to pėdų ar daugiau.

Gi liausis “šaftas” pasauly yra 
Belgijoj, turintis gilio 3,957 pė
dų. Giliausios kasyklos yra kie
tųjų anglių vietose, Pennsylvani- 
joj, ir siekia apie 2,200 pėdų 
nors giliausi*? šaltas yra tiktai 
1,850 pėdų.

Jungtinėse Valstijose yra dau 
giausia anglies, ir Pennsylvania 
senai žinoma kaipo didelė ang
lies gamintoja. Kietųjų anglių 
kasyklos yra rytuose ir minkštų-

NAUJIENOS, Chieagu, UI. 
........ .............— ................. . n ■?■■■■ 

jii vfikariiosft ir valstybės šiaur- 
(vidurinėse dalyse. Pennsylvania 
gamina beveik visas kietąsias 
ahglis — daugiau negu 99 nuo
šimčių — Jungtinėse Valstijose. 
Minkštųjų anglių kasyklos api
ma 14,200 ketvirtaini t/ mylių. 
Daug minkštų anglių sluogsnių 
yra šiaur-Vakarinėj Pennsyiva- 
nijos daly, siekiant Ohio, Mary-
land, West Virginia ir Tennes- 
see. Wcsl Virginija stovi ant
roj vietoj kaipo anglių gaminto
ja. Illinois yra trečia; ją seka 
Ohio. Colorado yra didžiausia 
anglių gamintoja j Vakarus nuo 

1 Mississippi. Wyoming antra 
valstybė* kuri ■ turi didžiausius 
anglių šaltinius; North Dakota 
pirmoji Valstybė. Kurios visa 
anglies negamina yra Connecti- 
eut, Delavare, District of Colum- 
ia, Florida, Maine, Massachu- 
setts, Minnesota, Mississippi, 
Nevada, New Hampshire, Nėw- 
Jersey, New York, 
South Carclina, 
Wisconsin.

KAM DREBĖTI?
ĮdSkite j savo namą duris ir lan

gus su audros apsaugojimu ir kom
binacijos duris ir sutaupykite pusę 
ant savo anglių.

Audros sash miera 2 pėdos, 4 
pėdos augštumo, su 2 langais, tik
tai $1.98

Mes turime 100 kitų mietų dėl 
išsirinkimo.

Kombinacijos šturmo* ir su sie
teliais durys, 2 pėdų 8 colių per 6 
pėdas 8 colįų, liktai $6.50.

Mes turime 6 skirtingus stylius 
ir 7 mierasi kiekvieno styliaus dėl 
išsirinkimo.

Ateikite ir išsirinkite ko jums 
reikia.

Douglas Products Co.
2901-25 So. Halsted St.

Prieš Mark White Sųuare

Pirkite Kalėdų Dovanas
iš muzikos sryties

North ir
Vermont ‘»ir

| FLTS]

KOSULYS
yra vien simptomas ir gali 
užeiti bent kokiame laike. To
kiame atvfijyje

Severa’s
Cough
Balsam

W. F." SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOVVA

A UDI1ORIUM
CHOP SUEY
Valgiai yra geriausi ir malonus 

patarnavimas. Geriausia muzika 
visada. Vieta dėl šokių visada.

Užkviečia savininkai:
PALIULIS IR BENDER 

31202 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl hankie- 
tų it šeimyniškų vakarų.

M. G. CYNAL
24’26 W. 47 St.

Iš mažų, krajavų paveikslų padaromo 
didelius. Darbas garatnuotas. Stu- 
dio atdara dienomis ii- vakarais.

Lietuviu Ruby Dirbtuvė
IGNAS RURAGAS savininkjiH

3961 So. Campbell Avė.
Siuvam naujus vyrams siutas Ir ©ver
kautus; klynyjam, prosinam ir sutai
some. Greitas ir garantuotas darbas. 
Kainos paprastos.

RHEINJS

DEIMANTAI 
LAIKRODĖLIAI 

JEWELRY, 
CASH ARBA 

ANT 
KREDITO

HENRY RHEIN’S 
LAIKRODĖLIŲ KRAUTUVĖ
P. O. Peemueller, Savininkas . 

1536 W. 47 St.
Per 84 metus geras žmonėms pa

tarnavimas laikrodėliais.

DR. M. K. SHEEHY 
DANTISTAS 

3795 Archer Avė.
Tel. fy«»rayette 6154

Valandos nuo 10 iki 5:30 utaminke, 
ketverge ir subatoje, nuo 10 ryto iki 

< 9 vakare, panedėly, seredoj 
ir pėtnyčioj.

Jonas Gurzdas
Lietuvių čeverykų taisymo dirbtuvė. 
Nauji armijos ir kitokios išdirbystes 

čeverykai.
. 3956 So. Rockwell St.,

CHICAGO

Kainos: 25 etų ir 50 et.

Gaunamas pas jūsų aptiekorių.

suteiks , greitą palengvinimą, 
Tatai yra lengvas būdas apsi
saugojimui nuo daugelio pa
vojingų ligų.

. ♦
Mus specialiŠkumas yra viršutiniai, 

apatiniai marškiniai ir pančiakos.
A. J. MOSGERŠ,

3108 South Halsted S't.

APRĖDALŲ KRAUTUVE

Praktiškos Kaledy 
Dovanos

Del vyrų: šilkihės pančiakos, 
mufleriai, baili robes, pirštinės; 
sveteriai, kakloraiščiai.

Mes turime didelį pasirinki
mą marškinių, goriausių Grigh- 
ton Parke.

Bankus moka 3% už jūsų pi
nigus, mes sutaupinsime jums 
4% ant jūsų pinigų. Klauskite 
musų apie tai.

ANTON J. STUPAY
4220 Archer Avė.

Miller & Babitz
3901 Archer Avė.

Vyrų furnishing, čeverykai ir spe
cialiai orderiai civilinių siutų.

Te). Lafayette 1939

FRANK P. 
WATEKAITIS

Pirmos kiasos kųkrodžių, laikro
dėlių ir auksinių lląiktų taisytojas. 
Taipgi mes Užlaikome geriausio iš- 
dirbimo laikrodžius, laikrodėlius, 
žiedus ir visokius auksinius daik
tus; ir parduodame juos už žemiau
sias kainas.

Tel. Roosevelt 186G \ » z ,
652 W. 18-th St., Chicago, III.

Telefonas Boulevard 2469
Grigorius Burba Cloak
t • ‘

Moterų dreses,'kautai ir sijoną! 
daromi ant orderio

3214 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Phone Boulevard 2183
A. R. JUNIEVICZ 

Laikrodininkas 
Jeweler.

Deimantai, laikrodė
liai, šliubiniai žiedai 

ir specialty
3317 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Didelis pasirinkimas 
liškų instrumentų.

Pianų, Columbia Grafonolų. 
žinote, kad Columbijos Grafo- 
nolos ir rekordai yra geriausi
visam pasaulyje. ‘Užlaikome vi
sokius volelius dėl pianų. Siun
čiame į visas dalis Suvienytų 
Valstijų. Katalogus siunčiame 
ant pareikalavimo. Taisome ir 
dirbame visokius muzikalius in
strumentus. Parduodame ant 
lengvu išmokėjimų.

International Mušk: Store
1722 West 47th St, 

CHICAGO, ILL.

ir

WEST GIDE“KULTŪROS” B-VE

NAUJIENŲ APIELINKE
BRIDGEPORTAS V

TOWN OF LAKE
I

Kaina metams Lietuvoj 
Litų 20 — pusei metų 12.

Knygos bei. žurnalas 
yra graži ir naudinga DO
VANA giminėn/s ir drau
gams.

Užsisakykit iliustruotą, 
mėnesinį populeraus mok
slo žurnalą “KULTŪRĄ”,

K. Marcinkiewicz
DRY GOODS' STORE

2641 W. 47th St.
Duodami premio tikietai su kiek

vienu pirkimu’ ,kurie taip geri, kaip 
auksas/

¥.... .. ...................................

Phone Lafayette 6817

FRANK YANCHUS
Garui dūdos ir bailerių uždangalai

KONTRAKTORIUS
f

4140 Archer Avė., Chicago.

Kaina metams Ameri
koj ir užs. $3 — pusei me
tų $1.50.

REIK- 
AU- 
Tai- 
Bat-

•Telefonas Boulevard 1465
F. J. OVERLING

SIUVĖJAS
Nauji siutai daromi aht orderio. Va
lome ,dažome, prosiname ir taisome.

755 West 32 Street, 
Chicago, III.

......... ................... . , , . .„j,,

BRIGHTON PARK

Vitak-Elsnic Gompany
4639 So. Ashland Avė.

Muzikos krautuvė ku
rioje jus galite gauti 
patarnavimą.

“Viskas Muzikoje”
Taisome muzikališkus 
instrumentus pigiai. 
Nepamirškite musą 

adreso.

PRANEŠAME LIETUVIAMS
Kad atidarėme naują fotografijų 
studiją su moderniškiausiais įren
gimais.

RRIDGEPORT STUDIO
Savininkas

J. J. STANKUS
3202 So. Halsted Str

Tąl. Boulevard 3302

• Į Phone Boulevard . 1787

PAUL NORKUS
•I V. ■ ’ . 5 \

Į Perkraustymas, ekspresas ir automo- 
Ibilių patarnavimas. Supakavimas ir

. ... , . A .... 1 dastatymas į visas dalis miesto.Ar manai pirkti nau), Automobilių? 1706 WMt 47th street>
Pirk | CHICAGO, ILL.

UUPMOBILE y'; . . • l

Balzeka? Motor Sales
6012 So. Kedzie Ąve.
Tel. Republic 3733

- ---- -—-- -------------1~

- A l-JI

Benošiaus Aptieks
G. Benošius, R. Ph, 

Telephones Boulevard 0342-0344 
1616 W. 47th Street

•/ Chicago, III.
Išpildome visus receptus teisingai.

LIEUVIŠKAS KOTELIS nau
jai įtaisytas, su elektros švie
soms, geriausia vieta dėl darbi
ninkų apsigyventi, vyrams ar
ba moterims; su valgiu arba be 
vaįgio $3 ir $4; $8 į savaitę su 
valgiu.

PETER GADEIKO,
1606 So. Halsted St.

LIETUVIŲ APTIEKA
Ant West Si dės 

2059 W. 22nd St.
Tel. Koosevelt 7587—7588

Išpildome receptus teisingai
J. Žilinskas, R, Ph.

A. Wassel Manager

..'..k,....__________

.Telephone Canal 6174 
J. F. Kadžius

LIETUVY# GRABORIUS 
Parsamdo Automobilius pagra- 

bams, veselijoms ir krikštynoms.
668 Weat 18th Street, 

Chicago, 1)1.
I ■ - - -

Koperatyvinė knygų 
leidimo, bei laisvo 
švietimo darbo Lie

tuvoj’.

Mes
linkime

Siūlo amerikiečiams lie
tuviams savo gražių ir tu
riningų knygų Lietuvos 
kainomis. Užsisakydami 
siųskit pinigus čekiu. 
Knygos prisiunčiamos pa
štu.

Jums
Linksmų
Kalėdų

I

£> h . .
Krautuvė atdara

seredos vakare

Kratuuvė uždaryta

visą dieną ketverge

“Kultūros” o-vės
Lietuvos Koperatyvų 
Bankas Šiaulių sk. Eina
mosios s-tos: 2, Prekybos 
ir Pramonės Bankas Šau
lių sk. Adr.

“Kultūros” b-vė, 
Šiauliai (latuania) 

Dvaro g. 24

Lietuvos
Gintarai

Dar liko keletas šniūrų 
karolių, ilgų ir trumpų nuo 
$6.00 iki $24.00.

Galima gauti 
NAUJIENOSE, 

1739 So. Halsted St. 
AUŠROS KNYGYNE 

3210 So. Halsted St. 
MONTVYDO APTIEKOJE, 

1822 W. Wėbansia Avė.
ir /

A. RYPKEVIČIV, 
1436 N. Campbell Avė. 

Pirkliam nuleidžiame didelį 
nuošimtį.

Western Battery 
Station

Auto Accessories & Tires
Ignition Service

4652 So. Western Avė.
Phone Lafayette 6014 

Radio auto batrės — nupiginta 
kaina.

Kreipkitės į šią Hetuviij įstaigą 
Savininkai

JUOZAS ROKUIŽO IR 
MYKOLAS GURSKIS

Tel. Yards 1546 
Res, 11061 So.•

Irving Avė.
Tel. Beverly 23001
W. J. Stankūnas

FOTOGRAFAS ■ 
3315 So. Halsted 
St. prieš 33 PI.'| 

Chicago, III.
90

PIRKITE KALĖDOMS čęve- 
rykus ir gausite Kaįėdų dovanas 

J, Reker’s 
čeverykų krautuvė 

2422 W. 47th' St.

Little Italy Shoe Store 
3862 Archer Avė. 
F. ( arusillo, savininkas

Didelis išpardavimas 'tyru, moterų 
ir vaikų čeverykų. Augštos klesos tai
symas. Prieinamos kainos.

MICHELIN TAJE- 
RAI, BATTERIS, 
VISOKIOS 

r? MENYS DEL 
TOMOBILIŲ. 
som Tajerus ir 
teris.

Phone 
Boulevard 2282 

NEW CITY TIRE & SUPPLY CO.
1702 West 47 Street

AARON LIGHT 
čeverykų Krautuvė 
1949 So. Halsted St.

Geriausia patarnavimas, lietuvis 
pardavėjas, ateikite ir 

persitikrinkite



11 į? • I !
X

r

Trečiadienis, Cfruod. 24, *24

CHICAGOS
ŽINIOS

18 gatvės apielink&

APIRUšfi SANKROVĄ.
Perlei- 
prieita 
Perėjo

Dabar, prieš Kalėdas, visos 
bFiuigmenų, sankrovos yra užpil
dytos brangmenimis, kurias 
žmonės perka dovanoms. Plėši
kai irgi turi savo meilužes, ku
rias irgi beri apteikti dovano
mis. Bet jie'nėra pratę mokėti 
už paimtas' prekes. Todėl da
bar veik’ kasdie butia po vieną 
ar daugiau brangmenų sankrovų 
apiplėšimų.. p.

Vakar apiplėšė Boas Halovvski 
and Sons brangmenų sankrova 
vidurmiesty ir išnešė už $40,000
brangmenų. žmonių apie san- Akstinas, ižd. V. V. Vasys, iždo 
krovą buvo pilna ir plėšimas į-(globėjai J. Matutis ir P. Stropei- 
vyko dienos laikui bet sugauti ’ 
plėšikus nepasisekė.

SLA’. 129 kp. 14 d. gruodžio 
laikė priešmetinį susirinkimą. 
Prisirašė 4 nauji nariai, St. Pri- 
kodskis, J. Z. Grušas, Ad. Vid
žių ir A, Antanavičiene, 
dus bėgančius reikalus, 
prie naujų sumanymų,
nutarimas, kad. kuopa surengtų 
vakarą su programų ateinan
čiais metais ir komisija išrinkta, 
kuriai ir pavesta surengimo dar
bą Atlikti. Komisijon įėjo: S. 
K. Grisius, V. V. Vasys ir N. 
Krukonis. Taipgi buvo renkama 
kuopos valdyba sekantiems me
tams. Į valdybą liko išrinkti 
kuone visi senieji, tik dšskiriant 
tuos, kurie nesilankydavo į su
sirinkimus. Pirm S. K. Grisius, 
vice-pirm. J. M. Gelgaudas, nu t. 
rast. P. Janušaitis, fin. rast. P.

VžMUšf. MERGAITĘ

Vakar trokas prie Cottage 
G rovė ir Marąuete gatvių užmu
šė nepažystamą mergaitę, kuri 
bandė pastverti gatvekarį.

rAUJIENUS, Clūcafito, JJJ,
■>«*■■<! .i.i ,...... . ... ....

slaptai pasakyti, kad gruodžio vimo pirmininkes .gauna du 
26, antrą Kalėdų dieną, šv. Jur
gio parap. salėje, Brędgeportp vimo pirmininkas 
artistai vėl lips į “ateičių’’ funių kartu su kitais nariais ir užtai

balsus. Mat prie slapto baisa- 
^balsuoja

rodyti. • -■ * ' .f.”
Uždangų..patys artistai kelia 

lygiai 8 y. v-, prašo nevėluoti, 
nes paskui pristigs vietos, nežiū
rint 
litų 
lon.

į tai, kad be 10 lietūvišką 
nieks negales įeiti vaidvk-

—Velk..’

Lietuvos Mylėtojy 
Draugijoje

Draugiją apnyko trečiojo inter
nacionalo tavorščiai ir ren
giasi ją savo ^vieron 
tyti.

krikš-

taisės balsuoti antru 
jei balsai ir pasidalina

Krautuve

Mama Dolly už dyką kiekvie-

nam kuris pirks už S10 ar
daugiau.

DR. VA1TUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

neturi 
kartu, 
lygiomis. Bet dėl švento ramu
mo niekas tokiai pirminįpko 
bolševikiškai diktatūrai nesi
priešino. 1 /

'įDivorščiai apsidžiaugę*. savo 
laimėjimais* jau -tame pat susi-' 
riukiine pradėjo “gręžimą iš 
vidinis”, it tai gręžimą- į pačią 
draugijos širdį.

Nors jau buvo labai vėlus 
laikas .» apie 12:30 vai. nak- 
lies, pirmininkas praneša, kad 
vienas “draugas” turys labai 
svarbų laišką dėl draugijos la
bo, kurį būtinai reikia perskai
tyti. Atsistoja senas tavoršeius, 
biskį jau žilas^ (bet mintys — 
tos tai visai jaunutės, jiar ma
žo kūdikio), išsitraukia gniūž
tę mažyčių popieriukų, matyt, 
iš užrašų knygutės išplėštų ir 
pradeda savo sapnus skaityti. 
Turbūt tas tavorščius kokį pus
metį pravertė savo nesveikus 
sapnus užrašinėdamas. Esą dėl 
draugijos labo reikalinga pa
keisti draugijos įstatus, nes 
dabartiniai esą negeri. Esą ir 
moterys turi būti priimamos, 
------------------- u.

Kalėdinio
Smagumo

PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS!

Nemokėkite brangiai už laikro
dėlius ir už kitus auksinius da
lykus; ateikit prie manės gausi
te kuopigiaųsiai. ,,Už viskę ga
rantuoju. . , , » • /

Anton Kazaitisr
753 W/35 St. ♦ 
netoli Halsted St.Gruodžio 13 d. įvyko 

vos Mylėtojų Draugijos 
metinis susirinkimas, 
čiai sumobilizavo

lllftUlilf

ka. Daktaras kvotėjas Dr. A. 
L. Yuška. Organizatoriai vie
ton vieno išrinkti trys: P. Janu 
šaitis, P. Akstinas ir J. M. Gel
gaudas*. Bevizijosskomisija: V. 
Grebiiunas, Dr. P. Zalatoris ir 
J. M. Gelgaudas. 129-ta kuopa 
nors gyvuoja tokioj lietuvių ko
lonijoj, kur į piu-enginjus žmo
nės sunku yra įprašyti, bet Su
sivienijimo kuopai sekasi viduti
niai ir ateinančiais metais tiki
masi dar geresnių pasekmių.

—Narys.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę, Prirenka teisingai akinius. 1 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atydą atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.69 ir auričiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned-jO iki 1 p. p

1545 West ^7th St.
Phone Enutavard 7589

'Liclu- 
prieš- 

Tavorš- 
visas savo 

jėgas ir atėjo į susirinkimą in
corpore. Pirmiausia jie šokosi 
a įšaukti mėnesį atgal padary
tą tarimą — paskyrimą Lietu
vių Auditorijai $5(M>. Jie vedė 
prieš tą t tarimą didelę agitaci
ją ir/ visi ilgai ir daug kalbėjo 
ir jiems pasisekė savo atsiekti: 
trijų balsų didžiuma nutarimas 
liko atšauktas. Reiškia, Lietu
vių Auditorija jau nebegaus iš 
)L|0etuvois Mylėtojų Draugijos 
žadėtųjų $500.

Po to seka valdybos rinki- 
ma's. Buvo nominuoti du ta
vorščiai ir vienas žymus drau
gijos darbuotojas, kitoje drau
gijoje buvęs pirmininkas. Bal
suojama slaptu balsavimu ir 
du priešingų sriovių kandidatai 
gauna po lygų balsų skaičių. 
Dabartinis pirmininkas-tavorš- 
čiu®, skaniai nusijuokė ir pa
reiškęs, kad dabar jo valia, 
nusveria savo tavoršeiaus pu
sėn. Ištikrųjų keistas tokis 
slaptas balsavimas, jgal tik pas 
bolševikus diktatorius varto
jamas, bet niekur kitur, nes 
prie tokio bolševikiško balsa-

SVEIKINAM VISUS KOSTUME- 
RIUS IR DRAUGUS SU LINKS-* 
MOMS KALĖDOMS IR LAIMIN
GAIS NAUJAIS METAIS- 
TARIAM ACIU UŽ RĖMIMĄ ŠIUO
SE METUOSE PASITIKIME, KAD 
NEUŽMIRŠITE IR KITŲ METŲ.

< J. SANDARGS & J. RIKEI 00.
3159 So. Halsted Street Kumpas 32nd Street

NUTROŠKO NUOiGASO. (Tąsa ant 8-to pusi.)

Birutė
chorassmo

Lietuvių Rateliuose

THE GEEVUM GIRLS

Pavogė automobilių, kin io nega 
įėjo “užstarduoti”

Pasiskubink i t suteikti persekio
jamiems Vilniečiams Kalėdų 
dovaną.

r;ts; apart šokių bus ir kitokių 
žaismių. Atsilankiusieji galės 
linksmai sulaukti Naujus Me 
t us. —Svečias.

iii IĮ n.yį.i.Ri i'iĮyi.Hi.iĮi ■!> f'.,

YVO.ido 10
' ? 9

Pilnas žmonių Dr. Rdss’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo H-

George W. Plucker, 45 m., gal
va Randolph t’roduce Co., rastas 
nutroškęs nuo gaso kompanijos 
raštinėj, 707 W. Randolph S t. 
Manoma, kad sugedo gasinis ra
diatorius.

Birutė 
sunkiai, laiko po kelias 

pamokas į savaitę ir jau visai 
baigia mokintis gražią 3-jų ak
iu operetę “Kornavilto Varpai”, 
kurią chiragiečiai turės progą 
pamatyti scenoj 1 dieną vasa
rio, 1925 m., Midway Masonic 
Temple svetainėj, 6115 Cottage 
t i rovė Avė.

Kornavilio Varpai yra vie
nas iš gražiausių veikalų. Ja
me yra daug veikimo ir daina
vimo chorui ir solistams; bet 
gana sunkus išmokti. Tą dar
bą gali atlikti liktai dailei pa? 
.• kšvcnlę birutiečiai ir jųjų mo
kytojas A. P. Kvaleras, kuris 

(daug energijos turi padėti su-

Šiandie aukos eina Vilniun 11?’ kinim,li ši0 s“nkl,us vcikl“

Alex Kobil, iš Gary, automobi
lius “sustakino” Hammonde. Ką 
nė darė jis. jokiu būdu. negalėje 
“užstarduoti.” Matydamas, kad 
nieko negalės padaryti, jis nuė
jo pasišaukti pagelbą iš garad- 
žiaus. Kada sugryžo — auto- 
jnob’iio jau neberado, matyt, va
gių butą geresnių mechanikų ii 
jiems nebuvo vargo užstarduoti.

KAZIMIERAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu su
katos naktį, gruodžio 20, Rose- 
land ligoninėj, 111 gatvėj. Tu
rėjo 43 metus amžiaus, nevedus; 
paėjo iš Telšių ap., Plungės par.. 
Patuksiu kaimo. Paliko Lietuvoj 
motiną, tris seseris ir vieną bro
lį, o vieną brolį Kostan’tą, — 
Chicagoj. Kūnas yra namuose 
42 E. 103 str. Patarnauja gra- 
borius Butkus.

Laidojimas įvyks ateinantį 
trečiadienį gruodžio 24; bus iš
vežtas iš namų i Visų šventų 
bažnyčią apie 8 vai. ryto, o iš 
ten į Šv. Kazimiero kapus. Kvie
čiami giminės, draugai ir pažjs- 
tami dalyvauti laidotuvėse 

Kostantinas Martinkus.
1

Garsinkitės “Naujienose
Lietuvių Dentistas patar

naus geriau
TrauklmaM dantų be ikauimo, 

Bridge geriausio aukso. So nvusv 
pleitom galima valgyti kiečiam!* mal- 
«tą. Gaiantuojam* ria* nvo darbą, ii 
Šernas muaų kainas. Sergėkite 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

154S Weat tfth HtHMtr 
Netoli Aikland Z ve.

Lietuviu Rakandu Bendroves Krautuvių
*

Birule be to rengia linksmą 
šukių vakarą sulaukimui Nau- 

šiandie po pietų visos surink- Ė! Metų 31 d 
tos Vilniečiams aukos bus pasių-11 e’ . 
stos jiems telegrama. Todėl kas!

M a son ic 
stos jiems telegrama. Todėl kas! l<‘mPl(‘ Ihth, 78th St. ir Upion 
norėtų dar prisidėti savo auka,1 ayc* Lhūeš didelis šokių orkest* 
užeikite į “Naujienų” ofisą pas 
p. M. Jurgelionienę ar V. Ručin
ską, ne vėliau 1 vai. p. p.

Malonu miNiw> pažymėti, kad i 
musų atsišaukimą jau atsiliepė 
nemažai duosnių geraširdžių: 
žmoųių, kurie giliai įvertinę.1 
skaudžią brolių vilniečių padėtį, į 
sudėjo savo aulęą jų gerovei ir I 
ateičiai. -

Vakar auktivo dar sekanti as-1 
ineuys: 1

Petras Umbražunas $.500
, A. Lilis .............. 1.00

J* Murkus ....... ...». 1.00
šie.ns ir pirmiau aukavusiems, 

i> taipogi ir tiems, kurie da sian 
die prisidės, tariame širdingą a- 
čiu už jų suteiktą VMniečiams bebūtų
dovaną ir sykiu linkiui linksmų padaryti viešą ♦ Jovalo 
Kalėdų švenčių!

“Ozimdzi-Drimdzi” vėl 
spurda

I slaptą “Dzimdzi-Drimdzi 
vaidinimą pribirgo eibės žmogys 
bų. Vyrai palikę žmonas, žmo- 

i uos vyrus ir vaikis bėgo paslap
čiomis užsigarduoti “Jovalu” ir 
kitais galais. Del šių priežasčių
šeimynose kilo nesusipratimų. 
Kad panašių nesusipratimų ne- 

Dzimdzi-Drimdzi” su-
- ** į*,

_ Kėonėjai. gromulojimą ir prašo visiems

Direktoriai ir Darbininkai Velija Savo
Kostumeriams ir Rėmėjams Linksmu

1 , . v * . i. • • 'X'-••

Kalėdų ir Laimingu Nauju, 1925 Metu 1

4177-79-81-83 Archer Avė
Kampas Richmond Gatves

turnitURE for

1922-24-26-28-30-32 So. Halsted Street
Prie 19th Piace

- ■« c*"’" 4

•
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Dr. Chiropractor ir 
Akušerka 

ANIELe KAUSU1LLAS 
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o
rasite pagclbą. Patarimas dovanai 
Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 3 iki 

8, ir nedėti <>j nuo 9 iki 12.
Tel. Yurds 4951 3252 S. llalsled St.

ųrivatiikų gydymui kambarių
01* atėję gauna 

gtriausj Ameriko- 
nišką i* ’^ampo- 
jiikų bt ypdyj 
iro. DjdJJa skai
čių* 3<y- 
domų kasdien per 
Dr. Rosi, eutei- 
kia progų duoti 
geriausi medikai! 
patarnavimų že
miausia kaina. To 
kį mokestį gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vikrias 
lauja užmesti aavų ligų.

Patarimas dykai.
žinokite apie savo tiątą. Vlaiik* ne

slapti* yra užtikrinta
Dr. B. M. Rosb,

45 Su. Dearbom Street,, 
kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Bųjldįng. Imkite •lavatori* 

iki 5 augito.
Trladeidni melu toje pačioje ridoje, 
Priėmimo 
Prmnimo 
Valandom

iitesUI 
nėr •ik*-

kambary* dei vyrų, 
kanobąiy* H8 dej mota/e
Kasdien nuu H) rytu iii b 
»ai. vaka»u. NedŽiiol wue 
10 v»l. irto iki ! yal 
aą PkDedtiyj, - jtkt k

batoje
•M 8 vai
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Lietuvių Rateliuose
(Tęsa nuo 7-to pusi.)

silaik'ti, nes ant moteries ka
bąs visas pasaulis, t^isikui už
sipuola y* airi draugijos vardo, 
esą negalima mylėti Lietuvos, 
nes mat ją valdo ne bolševikai 
ir pradeda taip koliotis, kad net 
ir žmonės pradeda nerimauti. 
Pasakę^ apie Lietuvą viską ką 
jis žino, jis siitlo pakeisti drau
gijos vardą i Amerikai Darbi 
ninku ir Darbininkių Draugi
ją. Susirinkimas pradeda neri
mauti, pirmininkas šaukia, kad 
nusiramintų, nes jei esą leidot 
pradėti ykait^i, tai tegul ir 
skaito. Skaito tas bolševikas 
toliau. Bet skaito jau naują kon
stituciją, kurią jis pats parašė 
pagal visus trečiojo internacio
nalo nurodymus, nors niekas 
nėra prašęs jį tai daryti. Kila 
d;ir didesnis triukšmas; visi 
reikalauja, kad jis paliautų 
skaitęs savo išsapnuotą konsti
tuciją. Pirmininkai gi aiškina, 

esanti savo rųšics re- 
kurios nereikia nė

disko uoti, bet tik priimti ir 
viskas bus į t gražiai užbaigia. 
Bet čia pasistoja didelis,1 žila 
barzdų žmogus, tikras Kalėdų 
Dėdukas ir garsiai pareiškia, 
kad ant draugijos kaklo vra ne
riama virve, kad draugiją vi
sai pasmaugus. Jis todėl grati- 
dena išlaikyti ^draugijos nepar- 
tivumą, pagiria jos kūrėjus ir 
nupeikia jos griovėjus ir kvie
čia ne vieną nebalsuoti už to
kią rezoliuciją, jei tą bolševi
kišką kliedėjimą galima rezo
liucija vadinti.

Keliolika narių gavo po pui
kų garbės ženklą, nes yra ne- 
ėmę iš draugijos pa.šelpos.

—Onytės Sūnūs.

kad lai

North Šitie

Koncertas. — “Nauja ish 
—3 gavo po “medalį. 
“Importavimas” nieko nereiš
kia. — Vaidylų Brolijos “Ga 
la Night’.
Chicagos Lietuvių Draugija 

Sav. Pa šelpus rengia koncertų.

sausio 4 d., —• 
po Naujų Me- 
programas bus

'gulima sakyt,

Koncertas įvyks 
srkmadieny tuoj 
tų. Kaip girdėt, 
gan įvairus, 

!ši draugija,
yra North Sidės lietuvių širdis; 
nariais ii- savo veikimu ji ne
tik perviršija visas šioj apy
linkėj draugijas, lu't ir visos 
Chicagos lietuvių draugijas1. 
Narių turi suvirs 300, turto gi 
apie $8000 dolerių. Tvarka gi 
yra pavyzdingai vedama ir be 
jokių 
rnų.

pa r t i j i n i y j i'žs i vari nė j i -

Tulo kliubo keli noriai nu
sitarė įsteigt “naują įstaigą.” 
Nusisamdę namą, kokiu tai bū
du kliubo čarterį pas save par
sigabeno ir/varo “biznį” prisi
dengę kito kailiu. Biznis kaip 
matyt . iš pirmų dienų gyvavi
mo daugiausia susideda* iš mė
nulio šviesos ir 24 stacijų. 
KHubiečiams reiktų apsižiūrėti, 
kad iki laiko nereiktų gailėti* 
O tas gali įvykti labai lengvai.

pnžinus balsavimo pasekmių ” 
Tiri geras ženklas, nes 

džiai iš jų pačių lupų.

Vaidylų Brolija, kaip matyt, 
j ne juokais rengias prie savo 

“GMa Night”, kuri įvyks sau
sio 3 d., iMasonic Temple tuoj 
po Naujų Metų. Seimininkes 
nusamdytos ir viskas yra iš 
anksto rengiama. Sako, kad 
čia viskas bus up-lo-date. Vie
nas brolijos narys iš Kanados 
parveža visą briedį dėl pokilio. 
Sako, leidimą gavęs iš Vrtlijos 
princo nušaut briedį Vaidylų 
brolijos pokiliui. Vaidylos tą 
naktį susirinks iš visų keturių 
vejų ir linksminsis tol, kol Per
kūno neužrūstins*. —Prof. l*iš.

liką narių, bet laike bulsavimų lietuvių rcikftlais, pastnmes prie' 
visados mus perviršijo jų ran- sveikos tautinės sąmones1 ir, gal, 
kos, ir visa ką mes galėjome prie apšvictos.
padaryti, lai sukelti triukšmą | šios penkios ypatybės pasirei 
ir susirinkimą uždaryti nepri- škusios pas “Dzimdzi-Drimdzi” 

pirmame jų pasirodymo vakare
žor duoda vilties sulaukti iš jų dar 

daugiau gerų dalykų ir daugiau 
ypatybių. Perkūne padėk jiems’ 

Teko sužinoti, kad jų šokamas 
pasirodymas įvyks antrą dieųą 
Kalėdų gruodžio 26 d., toj pa
čioj šv. Jurgio par. svetainėje, 
Auburri Avė ir .32 PI. Sako jų 
“Jovalas” šį kartą busiąs paska- 
nintae su amevikoniškąis —chi-' 
cagietiškaiš prieskoniais.

Kas bus, kas nebus, o aš 
savo pačiute “šiur” busiu.

...—Juozas Pupa.

su

Pranešimai

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PA BIRENDAVO.! A didelis kamba

rys dėl dviejų ypatų arba dėl vie- 
i mau-nos. Kambarys apšildytas. Yra 

1 dynė, elektra ir telefonas. .
Atsišaukite:

1516 W. 72nd St.
i n.

Tel. Stevvart 2577

REIKIA DARBININKĮJ
MOTERŲ

NAMAI-2EME
Štai keletas bargenu

kalė
davo 
mer- 
žmo- 
arba

Taipgi

REIKALINGA mergaite dirbti gro- 
luri mokėti 

ir su-
sernėj kaipo pardavėju, 
lietuviškai ir angliškai kalbėti 
prasti maždaug tą darhą.

Atsišaukite
6002 So. Stato St.

RElklA 6 patyrusių moterų dėl 
sortavimo regsų. 
Ateikite pėtnyčioj

Nuolat darbas, 
pasirengusios j

DRY1IARRY
1447 Bhie Island Avė.

Ir mano dvilekis prie
“Dzimdzi Drimdzi"

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

Jau Ųuvo rašyta Naujienose, 
kad ta ypatingu vardu pasivadi
nusi ir ypatingus dalykus vaidi- 

t jianti Lietuvos artistų grupelė 
r\e»‘atsidangino j Chicago ir pradėjo 

... . .. .J savo, darbą. Pirmą pasirodysią 
.bkh, ura ne1AS1plJ<le. slu.(.nsr;s nesakydanU>)

- J l!^'.s e. Inl<l šv. Jurgio parapijos svetainėje. 
| Buvau i»' aš tame parengime 
i ir šėriau savo sielą jųjų “Jova-

Sidėj buvo labai sujudus rau- 
donosių armi ja (čia taip vadi-i 
na komunistus1). Bet tas jų 
karščiavimasis užėjus 1 
niain orui vėl aptyki. Mat jų 
paskelbta. < 
Tūloj draugijoj už skelbimą 
diktatūros trys jų lyderiai gn-| 
vo po “medalį”, o dovaną, žiT 
noma, ar nori ar ne, turi P1 , ju” jr ki^uo, ką jie teikėsi duot, 
imli ir thats alk į Pasakysiu atvirai: tai buvo

• ♦ Igardds “Jovalas”. Tokį “Jovalą”
I ' t su dideliu pamėgimu pi rimą kad
| A. W. ot A. lietuvių loka-jr Įapaį išlepusi siela. Iras su 
Įle 269 verda kaip Nemune van- 'pasigėrėjimu dėjau į save viską 

_. Iduo. Mat diktatūros r "
I (komunistai) nori ir ant to-: 
litui jį valdyt, 
viams jų tas valdymas 

į Įgriso, kad tūli sako:
Į komunistai ir toliau lokalą yal-jrn(jzį Drimdzi’”,. sukėlė tiek kal- 
i dys, tai mes kelsimės į kitus foų, *)e]< susiinteresavimo, ko ne
lokalus, bet jų matyt nenorim.”ra padaręs nė vienas artintas ai 

į Paskutinėmis dienomis, kaip artistų grupe čia pribuvusi.

agentai jje ^en patiekė.
-- ! Tai yra naujienybė, jėga ir

bet progresy- kokybė. Tai yra nepaprastas 
taip dalykas. Jtut pirmu savo paty- 

Jeigu surengtu pasirodymu “Dzb

tų, jie jau' 
lokalo šiltas 
lyderis šiaip

iš pačių komunts- 
nebcsiliki patekt į mis svarbiomis ypatybėmis, bu- 
vietas. Vienas jų tent: 
išsireiškė: ‘

Jįe čia .jau pasižymėjo penkio-

•‘-b <

1. Nuoširdumu. Jie nesiteikė 
. . i . išsiaugštinti savęs didele rėkla- Praeitįsiame susirinkime. fc. v? u. . », i r ma, neieškojo savo parengimuimes turėjom importavę kelio- . . / . , 1 ,rgarsios vietos; viską pradėjo is

....  } kito galo, kaip jie patys sako “ne

DRAUGAI AMERIKIEČIAI!
DIDELI NUOTIKIAI DABAR DEDASI 

LIETUVOJ!
Jeigu jus norite tai žinoti, skaitykite. Lietuvos darbininkų 

laikraštį

“SOCIALDEMOKRATĄ”,
kuri leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partija, gyvuojanti ir kovojanti 
už darbininkų reikalbs Lietuvoje jau arti 30 metų.

“SOCIALDEMOKRATAS" yra vienintelis Lietuvos susipratusių 
darbininkų laikraštis, ir todėl jis įdomus visiems netik Lietuvoj, bet 
ir Amerikoj pasiskaityti.

UŽSAKYKITE “SOCIALDEMOKRATĄ” 
IR SAVO GIMINĖMS LIETUVOJE!

Tai bus geriausia jiems Svečių dovaną, ir jie minės Jus už tai per 
ištisus metus. Lietuvos žmonės nori skaityti laikraščius, bet gyven- 

šia-
ištisus metus. I 
darni skurde, neturi lėšų jiėms pirkti. Todėl pagelbėkite jiems 
me reikale!

• “Socialdemokratas” išeina kas '
; . ■ savaite Kaune. ‘

KAINUOJA^.;. Amerikon — metams ............................
» e pusei metų ............. J....................

.. ■ Lietuvoj — metams ..............................
pusei metų ............................ ....... .

Adresas:
“SOCIALDEMOKRATAS”, KALNAI, 

Kęstučio g„ 40, b. 1. Lithuania 
Užsisakyti galima ir per “Naujienas”.

$2.40
$1.20
$1.20 (12
$0.60 ( 6

lit.)
lit.)

DRAUGAI!
Užsisakykite sau ir savo giminėms Lietuvoje jaunimo laikraštį

“ŽIEŽIRBĄ”
Ji leidžia Lietuvos socialdemokratų jaunimo sąjunga “žiežirba”.

Išeina kas mėnuo Kaune.
KAINA: Amerikoj — metams ........................... ............

•Lietuvoj — metams .......................... . .............
’ /ai

Adresas:

“ŽIEŽIRBA”, KAUNAS, 
Kęstučio g. 40, b. 1. Lithuania

60c
30c (3 lit.)

žmoniškai, bet kitoniškai!” Iš 
kito galo ėmė gailintis, iš kito 
galo lošti — net ir programų 
iš kito galo parašė.

2. Nepaprastas lošimas. Jų lo
šimas nėra lošimas, kokį mes 
esame pratę matyt- pas kitus lo
šėjus, ale gyvas ir realis gyveni
mas. Ot, rodos, jie susikraustė 
į sv<tąinės kampą ir gyvena sau, 
kaip tikri “burdingieriai” be ga- 
spadines. Jų sugebėjimas išver
sti žmonių gyvenimlo vidų į lai
ką yra pastebėtinai geras. )

3. Sveikas ir tyras umbrai. 
Reikia prisipažinti, kad umoras 
pas mus buvo galutinai prany
kęs.. Mes paskutiniais laikais 
kaip ant scenos, taip ir kitur be
mokėjome tik rimtus dalykus 
pasakot, ir kaikada da Koliotis. 
Jei kas ir bandydavo “fones” 
pakrėsti, tai tas išeidavo netiks
liai ir negudriai, o kaikada ir 
šlykščiai. “Dzimdzi Drimdzi” 
pasižymėjo sveiku juoku ir ne- 
paprtfstai geru umoru.

i 4. Puikumas dainų, muzikos ir 
tinkamas ių parinkimas ir sude
rini mas. Iš padainuotųjų daine
lių rrhtyt, kad “Dzimdzi Driind- 
zi vado v.., p. Vanagaitis, yra ge
ras ir gabus kompozitorius ii 
puikus pianistas. Jo kompozici
jos dainelės yra gražios savo rne- 
liodijomis ir muzika. Skambin- 
damas-akompopuodamas pianu 
jis sugeba paliesti tokius malc£ 
nius balsus, kad rodos visas* jų 

[“Jovalas
pasaldintas. Geri dainininkai yra 
ir jo draugui, ypač Olšauskas.

| 5. Naujas būdas lietuvybei 
gaivinti, ši paskutinioji ypaty
be pateisina jų misi jo* tikslą. 
Tai ne paprasti, žemos rūšies 

: koi ned i j antai, ale tikri tėvynai
niai 
nai pabudinti apsnudusiuš besu 
amerikonėjančius lietuvius. To
kiu savo veikimu, jie netik pa
linksmins žmones, netik suteiks 
jiems nuoširdumo, sveiko tuno- 
ro, ale ir paskatins susidomėti

lieka kai su medum

. v......

REIKALINGA mergina ; 
toris dirbti restauracijoj, 
mas nereikalingas.

Kreipkitės:
t<)13 W. Lake 
Melrose Park,

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 
Beauty”. Dykai pareikalavus.

tiki i lietuviai, atvykę čio

Kiirh1 apsimoka pirkt 
dinėms dovanoms vyrai 
žmonoms*, o vaikinai savo 

• finoms arba busiančioms 
nonis po dailų bungalovv, 
2 flatų puikų namų,
mes turini keletą likusių bun- 

. galows arba 2 flatų puikių mū
rinių namų ir gražioje apielin- 
kėje Marųuette Parke.

i
MŪRINIS bungalovv, 5 kam

bariai, karštu vandeniu apšil
ti (lomas, visi įtaisymai vėliau

sios mados, kaina $7500, Įmo- 
i kėt $1500; bungal6w randasi 

Marųuette parke.

2 PAGYVENIMŲ mūrinis na
mas po 4 kambarius, cementi
nis skiepas, aukštas stogas; yra 
gasas, elektra, maudynės; pre
kė $7500, jmokėt $1000.

arba ino-
Patyri-

PRANUAIMV TAISYKLES

Meldžiame visų darbuotojų, drau
gijų komitetų, raštininkų ir visų _ 
tų, kurie duodatė Naujienoms pra
nešimus Isitčn.yii šias taisykles:

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

2. Dykai talpinami pranešimai
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir. ' ratelių sekamais i 
reikalais: ,kviėrilint sitsirinkimus, 1 
repeticijas, komitotii susirinkimus; I 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaiksčioji- į 
mus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra nizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo s 
pačiu reikalu. . i'

3. Apųiokami pranešimai talpina-1
mi vistj organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikėįimiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų; 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar seklim- 
tišjkų apeigų (Išskiriant liuterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tai-, 
pinti laikraštyje. Į

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

5. Apie kreditą. reikia tartis su
Naujienų administracija. i . .

6. Visi jiranešimai norint patai- I ARDAVIMl I kampine krautu-
pinti į sekamos dienos laidą turi vė prie*48 ir 10 St., Cicero, (.era 
būt priduoti nę Vėliau kaip iki de- vieta dėl aptiekus; galima tuojau 
vintos vai. vakaįų. ( užimti. Matykit savininką.

Wm. Ii. Tamboiire
6 S. (ąą)\vfor<l Avė.

III

:< REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

4 PAGYVENIMŲ 
namas, visi 'po keturis 
rius, lotas prie šalies; 
$11,000, imokėt $4000.

1 PAGYVENIMŲ medinis 
mas, visi po 4 kambarius, 
mas geram stovy; kaina 
$7800, imokėt $3000.

mūrinis 
kamba- 

kaina

na-
na-
tik

kvierilmt silsi riaki mus,
REIKIA tuojau darbinin

kų. Nuolat darbas, gera 
keltis. Atsišaukit:

Jacob Ivinski, 
3G47 S. Hbman Avė.

RAKANDAI

—■

mo-

PIGIAI! 
kambariu 
Galima 
Romia 
miešti).

PIGIAI! Parsiduoda 4 
forničiai, geram stovy, 

ir kambarius persamdyti. 
pigi, tik $15.00. Apleidžiu

1721 S. Jefferson St.

PARDAVIMUI

2 f lėtų mūrinis namas, po 4 
kambarius, cementuotas beis- 
mentus, aukštas stogas, vėliau
sios mados įtaisymai, kaina 
$10,000, mainys ant bučemės 
arba grosernės.

šitie keturi namai randasi 
Brighton parke.

šiuomi linkime visiems mu
sų kostumeriams linksmų Ka
lėdų.

United Land & Investment 
Company

4454 S. VVESTERN AVĖ.
Klauskit V. Biskupaitis.

3404 S. MORGAN S: 
Tel. Yards 1571

ASMENŲ JIESKOJIMAl
ANTANAS E1NINGIS 

YRA UŽMUŠTAS.

jo brolio Juozapo Eriningio, kū
gy vena Cbicagoj.

ANTANAS TUGAUDIS , ly 
4001 Elm St., 

Indiana Harbor, Ind. Į

'PAJ IEŠKAU Franciškaus šipkaus- 
ko, paeina iš Lietuvos, Padvarelio 
kaimo, Akmenės parapijos. Pirmiau 
gyveno Chicagoje. Prašau jo paties 
arba to kas žino apie ji pranešti 
man, busiu labai dėkinga.

P ETRO N fi LE S H1PK A U SKIENĖ 
6743 Eberhardt Avė., Chicago, 111.

Slormąl 4009

Paeina Užvenčio parapijos. Jieško- 
me 
ris

PARDAVIMUI 2 pečiai, viri
mui gasinis ir šildomas, kietom 
ir minkštom anglim kūrenamas. 
Pečiai abu geri, 2 lubos užpaka-

929 W. 35 PI.

PARDAVJMUI grosernė ir bučer- 
nė. Gera, išdirpta vieta, pigiai nu
pirksiu rendos $45.00 i mėnesi, gyve
nimo ruimai užpakalyje. Galima 
pirkti cash arba išmokėjimais.,

Kreipkitės
1906 W. 63 St.

{VAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfi (___

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių j 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie-' 
linkėj. įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
Įstaiga Chicągoj, Tik patyrę unijos 1 
darbininkai samdomi. J. J. Duąne 
Roofing Co., 3411-18 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

PARDAVIMUI APTIEKA
—— Labai gera proga jaunam vyrui. Da- 
i romas geras Biznis, pigi renda, nėra 
į kompeticijos, reikia įnešti tiktai bis-

kį pinigų, dėl sutarties šaukite
Į Lafayette 1675

---------------------- r—

NAMAI-ZEME
DIDEL1S mūrinis, 2 flatų namas 

prie Marąuctte Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu įšildomas, tde va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 W. 67 
St. Tel. Prospect 1364

JTL *.•

'KALĖDŲ BARGENAI
ŠTAI’ KELETAS BARGENŲ

Noriu mainyti automobilių j gro- 
sernę ar j lotą, 5 pas aži Orių, išro
do kai)) naujas, . noriu mainyti į 2 
fialų mūrinį namą po 5 ir 5 kam
barius, pirmas fintas gani šildo
mas, 1 5 kambarių, kad butų Brigh
ton Parke.

Namas randasi 2927' W. 38 PI., 
3 flatų medinis po 5—5—5 kamba
rius, 4208 S. Western Avė, 

MAINYSIU ANT BUčERNfiS 
2 flatų medinis namas, dėl 2 ma

šinų garažas, mainysiu ant groser
nės.

5 FLATŲ muro namas ir Storas, 
mainysiu ant 2 flatų muro namo, 
kad / butų prie vienuolyno.

MAINAU bungalow ant 2 flatų 
namo.

NORIU mainyti 2 flatų muro na
mą po 5-—5 kambarius, mainysiu

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas karš

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

6530 So. Robey St. 
Tel. Prospect 3926

JIESKOKAMBARIŲ

MAINYSIU 3 flatų po 4 ruimus 
ant 2 flatų, 5 ir ruimų, arba ant 
bizniavęs prapertės.

MAINAU
2 fialų su grosernės bizniu, ku

ris yra išdirbtas per 1'3 metų, mai
šytų tautų apgyvento) vietoj; mai- 
ny0u ant biznio namo iš priežas
ties ligos.| Atsišaukit pas:

M. Abramovič,
2015 South Robey St.

mą po 5 
ant bučemės.

PARSIDUODA 3 flatų po 5 kam
barius muro namas, kaina $8,500.

2 FLATŲ po 5 kambarius medi
nis 
$1000.

namas, kaina $2,500, cash

KALĖDŲ BARBENAI
REIKALINGAS kambarys apšil

domas, vienam vaikinui, be valgio, 
Marquette Parko . arba Vienuolyno 
apielinkėj.

S. A. VASILIAUSKAS, 
1702 W. 47th St., 

' Tel. Boulevard 2282

PARSIDUODA 2jų flatų muro na
rnąs po 5 ir 4 kambarius, parduosiu

AURORA, LI.L.
Ar žinot kokią geriausią dova

ną Kalėdoms pirkti? Nusipirk pui
kų namą ant 2 pagyvenimų ir du 
yra štonis dėl groserio. Namas 
mūrinis, ant kampo, gražioj vietoj, 
ant bulvaro, 2 karu garažas, lotas 
didelis 50x162. Viskas vėliausios 
mados. Rendos neša ant melų 
$1,1)00. Galit pirkti su mažais pi
nigais ant lengvų išmokėjimų, ar 
cash $12500. Matykit savininką.
' - 537 Galina Blvd.,

\ AURORA, ILL.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS UŽ DYKA 

Atiduodama apšildomas kambarys už 
dyką vedusiai porai al’ba našlei, kad 
ir su pora vaikų. Išlygas paaiškin
siu ant vietos. Atsišaukite po 6 v. 
vakare, nedėlioj visą dieną.

4329 So. Washtenaw Avė.

% LŠSINUOMUOJA KAMBARYS 
Vienai ypatai su valgio pagaminimu 
Ar be valgio, dailioj vietoj ir netoli 
nuo transportacijos.

Randasi
6637 S. Rockwcll St.

N1MII-IĖME
EXTRA BARGENAS

Parsiduoda 7 kambarių rezidencija 
su visais įtaisymais, 125 pėdos il
gumo ir 7I> pėdos piatumo. Turi Imt 
parduotu greitai.

Atsišaukite prie savininko. 
3514 W. 64th PI.

MORTGECIAl -PASKOLOS
MES padarome ir perkame ant

rus mergišius siekiančius $200 iki 
$5000.00, lengvais išmokėjimais už 
6% palūkanų ir mažą komišiną. 
Taipgi perkame kontraktų doku
mentus. i

LOBIS STERN & CO., 
Snite 1029 — Blirnham Bldg. 

160 N. La Šalie St.
■■■ ■' CM i ,..■■■ . ..............................................

MOKYKLOS
...... ........................... .... ...

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKINO 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, UI.
Phone Seetey 1648

M. E. HUTFHLZ, Man»r«

VYRAI IŠMOKITE MODERNINftS 
BARBERYSTfiS

Viena geriausiai apmokamų pręfesi- 
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 kitų mokslų. Musų mo
kyklos nauja sistema stebėtinai grei
tai užbaigiama pradinį mokslą į de
vynis mėnesius; augštesnį mokslą j 
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

———-—•» 
Anglu Kalba 

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei tie, kurie kalba gerai angliš
kai' visur turi pasisekimą ir plr- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, pilietybės ir dauę 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klesosę ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, UI. 
(kai ip. 33-čios gatv., 2-ros lubos) 

i . .. .....     z

Prąktiško% Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

BARBERYSTfiS MOKYKLA
Del vyrų ir moterų, dienomis ir 

vakarais. Mokama 50% už uždirb
tus pinigus laike mokinimosi. Ga
lima uždirbti nuo $12 iki $20 j sa
vaitę.

International Barber Collegc 
651 XV. Madison St.
609 W Madison St. •

672 W. Madison St. 429 S. Clark St

r • ........... ... ...................... ....... i. .

TA.

HOFFMAN
Prirengiamoji 
MOKYKLA

ĮSTEIGTA 1910

Mes išmokinsime jus 
anglų kalbos į labai trum
pą laiką. Taipgi aritmeti
kos, spelinimo, skaitymo 
ir kalbėjimo.

Musų Augėlesnėje Mo
kykloje mes prirengsime 
jumis į Kolegiją j dvyliką 
mėnesių.

1537 N. Robey St.
(Netoli Milwaukee Avė).
.. ........... ............................ /

PARDAVIMUI bizniavas narnas^ 

ei jos. Namas visas geras ir gera 
1 vieta visokiam bizniui.

Kreipkitės prie savininko 
3205 So. Morgan St. 

Klauskit Mr. Glawsky.

uz $6,550.00 arba mainysiu ant bu- arba mainysiu ant gyvenimo reziden- 
černės, nargas randasi Brighton Par- -- • ’ -----
h e.

IŠSIMAINO 5kių kambarių Bunga- 
low, parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant loto, lotas

PARSIDUODA 2jų flatų muro na- 
ina.š po 5 ir 6 kambarius, aukštas, 
cimentuotas skiepas, karštu vande
niu šildomas parduosiu už $12,850.00 
namas randasi Brighton Parke netoli 

. teatro.
IŠSIMAINO bizniavas kampinis na

mas, vieno aukšto su 4riais dideliais 
kambariais pagyvenimas, parduosiu ‘ 
už $9,350.00 arba mainysiu ant bu- 
Čemės arba privaęio namo, nepaisant 
apielinkes, namas randasi South Sidėj 
Su virš minėtais bargenais ir ir rei
kalais kreipkitės pas 

j F. G. Lucas & Co.
4108 Archer Avė., ,
Phone Lafayette 5107

turi būt Brighton
------------------------ ... . —

PARSIDUODA 
KEPTUVE 
SU NAMU 
1425 South 49tht Avė. z

Cicero, UI.
LIETUVOJE PARSIDUODA ant 

upės Minijos vandeninė fabriką, 
verpykla vilnų, su pilniausiu kom- 
p)etu< ’ , ' . “ *
tas. 20 hektarų žemės su puikiau
siais dėl ūkio trobesiais ir už vis
ką reikalauja apie dešimtį tuksian
čių dolerių. Adresas.

Lietuva, Telšių apskr.
Žarėnų valsčiaus, 
fabrikas Keturakiai, 
Aleksandra Girdvainienė.

malimas elektros apšvies-
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Lietuvos Vyriausybė Žlugdo Klaipėdos Reikalo DABOS SAULES UŽTEMIMĄ

mui, 
rimta.

ties 
po- 
vi-

rcmiantis tos 
ik r. panorėjo

Kairio kalba Seimo

vra visai ne 
šiandien

padėtis ,iš liesų yra

P. Tumėnas ramus
Gerbiamieji, Pono Tumėno 

kalba dėl įteiktos Klaipėdos 
reikalu interpeliacijos padarė, 
į mane ypatingo įspūdžio, ne 
tf?k savo turiniu, kiek savo 
tonu (atstovas Bielinis iš vie
tos: “Tumėniškas tonas”). 
Tartum, iš Seimo tribūnos po
rino apie valstybinius reika- 

gus vėjo nepučiamas, 
nelijamas, linksmos 

šildomas. Ponas Mi- 
Pirmininkas rado gali

ngą valandą kalbėti

lietaus

m u visą
apie juridinius sunkumus, pra
vedant rinkimus Klaipėdos 
krašte. Manau, kad nei Šeinio 
opozicija, nei Seimo pozicija 
tiems argumentams netiki. Ma
nau, kad vargu atsiras ir pa
čioj vyriausybėj tos minties 
pasekėjų. P. Pirmininkas to
liau nurodė, kad rinkimų vy
kini me, ar į Lietuvos Seimą, 
ar į Klaipėdos krašto Seimelį 
teks atlikti ilgas prirengiamų
jų darbų . procesas. Jisai rado 
reikalo priminti, kad ir ropė, 
aš suprantu, durnaropė

Klaipėdos krašto padėtis kursto 
žmones.

Tuo tarpu nesustosiu 
klausimais apie juridinio’ 
budžio sunkumus, kuriuos
są valandą išvadžiojo p. Tumė
nas. Tai yra trečiaeilės reikš
mės dalykas. Bet yra pirmaei
lės reikšmės dalykas —bend
roji krašto padėtis, kurioje at
sidūrė Klaipėdos kraštas Lie
tuvos vyriausybei jį, pasaky
siu, okupavus. (Iš dešinės: ne 
taip skaudžiai, p., Kairy). Aš 
pa de t i es i 1 i u st rav i m u i 
bent trumpai sustoti 
kurie4 e sąlygose 
kraštas gyvena. 
Klaipėdos kraštą

kelių dirbtuves1, kuriomis buvo 
savo laiku atiduota remontuo
ti dalis JLielųvos vagonų, gautų 
iš Rusijos, ir 
dirbtuves pr
charakterizuoti visą Klaipėdos 
krašto pramonę. Teiisybe, įgelž- 
kelių dirbtuvėje yra taip, Ikaip 
pasakė ponas! Tumėnas. Bei ki
toje pramonėje 
taip, 
veik

l lų rupinimas yra Lietuvai sun- 
I kus, reikalautų perdaug lėšų ir 
todėl greitų laimėjimų čia lauk
ti netenka. Tuo svarbiau yra 
daryli tai, kas galima. Dabar
tinė vyriausybė yra pastačiusi 
Klaipėdos kraštą į okupuotojo 
krašto padėtį: nežiūrint visuo
tino krašto noro, klaipėdiečiai 
šiandien negali prieiti prie sa
vo reikalų tvarkymo. Supran
tamas daiktas, kad tuomet ne
galima kitokios psichologijos 
tame krašte laukti, kaip kokia 
šiandien yra pasireiškusi. Oku
pantai valdė Klaipėdos kraštą. 
'Pat ir visa atsakomybė už ne
tvarką, už sunkią padėtį turi 
gulti tai vyriausybei, kuri pasi
ėmė kraštą tvarkyti. Ir visiška 
atsakomybė pasiliks tai vyriau
sybei tol, kol bite duota gali
mybės patiems Klaipėdos kraš
to piliečiams išrinkti savo at
plovus j Klaipėdos krašto Sei
melį, išrinkti savo atstovus į 
Ličtuvos Seimą ir lokiu budu 
duoti jiems galimybės dalyvau
ti krašto 
sprendime 
tuo budu
grindą doram ir 
sugyvenimui 
džlą organiniam 
krašto suaugimui
tuva. Ir kas to nesupranta, kas 
permenkai 
svarbumą, 
rūpintis musų

(bus
jo

Kita pramonė 
visiškai sustojo dėl to, 

kad neturi būtiniausių sąlygų 
dirbti. Iš kelių dešimčių lent
pjūvių šiandien Klaipėdoje 
veikia tik pora. Veikia dar ce- 
liulozos fabrikas lik dėl to, 
kad i avo laiku mokėjo pasiga
minti žaliosios medžiagos. Ne
dirba net dųrpinyčics, kurios 
jau prieš karą buvo techniškai 
racionaliai phstalylos ir gana 
isistiprinusi(>s. Pasekmė yra ta, 
kad mažulė Klaipėda įskaito 
daugiau* dviejų tuksiančių be
darbių. .
Sunkiai verčiasi ir prekyba

Stagnacija reiškiasi ne tik 
• pramonėje, bet ir prekyboje, 
kuri Klaipėdos krašte, taip pat 
yra apmirusi. Delko? Prekyba 
gali vystytis tik tuomet, jei 
gyvai vystosi visas ekonominis 
krašto gyvenima>\ Kuomet yra 
stagnacija pramonėje, kuomet; 
ji atsiliepia žemės ūkyje, kuo-! 
met pinigų apyvarta darosi lė
ta ir šykšti —' prekyba negali I 
plėstis. Ir lodei bendras kraš-! 
te ūkio krizis, dalinai surištas! 
su visuotinu krizių, marina ir j 
pvskvba. Vvriauf-vbė tik dari 
pablogino padėtį. Įvesdama 
muitus, kaip jie šiandien Lie
tuvoj praktij^iojami, iš karto 
palęėlė kainas tiek, kad šian
dien plačioji publika daugelio! nuvilžiavęs 
produktų ar visai negali priei-1 
ti ar turi juos vartoti apdirb-; 
tame kiekyje.. Į prekybos 
stagnaciją labai smarkiai vei
kia, pasakysiu, musų Finansų 
Minii-terijos ękonominė sauva
lė. Ponas Finansų mini stori s, 
turėdamas teisės savo nuožiū
ra įvesdinti ar keisti tarifus, 
daro tai labai drąsiai, žinoda
mi!-?, kad už jo nugaros stovi 
seimo dauguma, kuri visuomet 
jo žygiams pritars. O tas tari
fų keitimas, tas nepastovumas 
prekybos santykiuoi?e sudaro 
tas pasekmes, apie kurias čia 
kalbėjo ir 
tojai.

Administravime sauvalė
Jei mirs pareisim 

tracijos santykius, tai 
pasakyti, kad ir šioje 
vyriausybė yra padariusi 
ką, kad padėtis phblogėtų. 
cino vardu yra minimas 
bartinis Klaipėdos krašto 
berną torius ponas Budrys, 
tai jau ne tik visuomenė, bet 
ir vyriausybė žino. Ponas 
Budrys nustojo ir moralio ir 
administracinio, autoriteto: 
yra tik kenčiamas, kaipo žmo
gus, pastatytais okupacinės val
džios. Ir vi# dėlto, nors nusi
statymas prieš poną Budrį yra 
labai griežtas ne lik vokiečių 
tarpe ir ne tiek vokiečių tar
pe, kiek lietuvių tarpe, vy
riausybė nerado kitokias išei
ties, kaip iš naujo paskirti po
ną Budrį vėl Klaipėdos kraš
to gubernatorium. Tai ,yra pro- 

Klaipėdos

kaip 
nau, 
m patriotiniai 
taip pat ligi 
Iranspo rtinius 
išimtinai per

oorėčiau 
ties tuo, 

Klaipėdos 
Kalbant apie 
pirmoj eilėj

apie Klaipėdą, 
t /3 visų Klai- 

gyventojų. Klai
pėda yra kultūrinis ir politinis 
krašto centras. Gyvenimas, 
kuriuo gyvena Klaipėda, nusta
to politiką visam kraštui. Bet 
kalbant apie Klaipėdą, .mano 
supratimu, reikia kalbėti apie 
Klaipėdos uostą.
Klaipėdos uostas veikia silpnai

Klaipėdos uostas yra Klaipė
dos širdis. Kuomet širdis pra
deda lėčiau plakti, visas orga- j 
nizmas aplep-ta, apmiršta. Kaip:
tas Klaipėdos uostas veikia? irius 
P. Tumėnas šituo klausimu, liūs

kurioj 
pėdos

gyvena Ateinantį sausio mėn. bus visuotinas saulės užtemimas 
tomas ir Chicagoj, nors jau tik dalims). Astronomai p 
rengiasi, šiais dviem teleskopais bus užtemimas fot<
mas Kanadoje.

mo
jau 

grafu oja-
reikalų svarstyme, 
ir tvarkyme. Tik 
galima padėti pa- 

tvarkngam
ir padalyti pra- 

Klaipedos 
su visa Lie

l is pradėjo labai atsiliepti Klai
pėdos krašto nenaudai ir nu
vertė s us ik-i e k imą 'Liepoja us 
pusėn. Tai yra viena priežas
čių, kurios marina Klaipėdos 
uostą, (b'inansų ministeris iš 
vietos: tai netiesa).—Aš, tams
ta kalbėjau su žmonėmis, vy
riausybės pristatytais uostu rū
pintis, ir iš jų turiu žinių...

Klaipėdos uostas blogai 
įrengtas

Bet yra svarbesnių priežas
čių, delko Klaipėdos uostas 
šiandien negali pritraukti prie 
savęs Lietuvos importo ir eks-. 
purto. Aš tamstoms minėjau 
apie kiaušinius, apie arklius. 
Priminsiu dar, kad tokia dide
lį visuomeninė organizacija 

“Gamintojas”, kurios, ma- 
niekas negali įtarti esant 

nusiistačiusia, 
šiol atlieka savo 

reikalus beveik 
Liepoją. Pasiro

do, kad kitaip ir negali būti. 
Klaipėdos uostąs šiandien te
bėra toks, kaip jis-buvo prieš 
karą. Prieš karą vokiečiai 
mokėjo pritaikinti jį tik me
džio pramonės reikalams ir vi
si uosto įrengimai buvo tik 
tiiek sutvarkyti, kiek pats gy
venimas-' reikalavo. Tat pasiro
do, kad dabar Klaipėdos uosto 
įrengimu lyginti su Liepoja ne
tenka. Liepoja turi clevato- 

Liepoja turi gerus sandė- 
t ’t k.*n i*’ "““v gerai sutvarkytas pats

‘ ! nerado reikalo net susidomėti, i uostas, tuo tarpu Klaipėdoje 
i Tuo tarpu, mano supratimu,: vra tik privatiniai (sandėliai, lė
tai yra kardinalis dalykas pa-jbai pasenę, niekam verti ir tik 
dėčiai charakterizuoti. Tams-, šiemet vyriausybės pastango- 
toms tur būt patiems yra ži- mis1 buvo/ pastatytas dar vienas 
neina, kad Klaipėdos uostas, i naujas sandėlis. Bet visi mė- 
paČmus net šių metų laikotar-1 chaniniai uosto įrengimai lai- 
pi nuo pavasario, rodo labaiIvams iškrauti ir prikrauti yra 

apsireiškimų. Pa-1 liek primitingi, kad laivai ten 
iškrovi-

tu- 
iššaug- 
kalbostų. Iš visos p. Tumėno 

aš įgavau įspūdžio, kad dabar
tinė vyriausybė kartu su Sei
mo dauguma panorės labai il
gai auginti Klaipėdos krašto 
durnaropę (Vietose 
Skambutis).

Padėtis reikalauja
Sielos skaistumas

veikhuno
lėtas* tem

pas ir rimtumas yhi va Ištveręs
vyro cnatok Bet ne visuomet 
tos cnatos yra taikiniinos: yra 
padėčių, apie kurias minėjo i

.šiandien ir p. Krašto Apsaugosįsimptomingą
Ministeris, kuomet tenka veik- va ario pradžioj uostas veikė,negali lankytis, nes
ti, veikti ir veikti. Kai tos rųšies l V<ma energingai. Klaipėdoje, I mas įkrovimas per daug pa 
padėtis susidaro krašte ar ku-.ypač uoste, atsirado visa eilė brangina prekes.

ma, kad pati ji yra kraštui 
prievarta primesta, organas. 
Prisiminkime, kad ir bažnyti
nius santykius. Tamstomis yra 
žinomi Direktorijos žygiai Klai
pėdos krašto bažnyčiai atskirti 
nuo Berlyno, 
na t, kokio 
fermento 
krašte 
mas?.

rioj jo dalyj, kai visuomenės‘asmenų ir grupių, kurios do- 
santykiai rodo neramių simp- minosi uosto ateitimi ir ruošė- 
temų, esti reikalinga greitų ir si išnaudoti didėjantį uosto gy- 
grie-žtų priemonių gesinti au-, vumą. Tas viskas dėjosi dėlto, 
gančiam pavojui. P. Tumėnas j kad buvo žadama 
paminėjo ir apie tokį pavoju1 Klaipėdą tiesiu 
Klaipėdos krašte. Bet kartu pri- j Šiauliais, 
dorė, kad tas ūpas, kuris šian
dien susidarė Klaipėdos krašte, 
esąs dirbtinas padaras, kad tai! 
darbas (iš v. atst. Robinzonas: 
komivoježorų) i 
asmenų, kurie panaudodami Klaipėdos uoste nė vieno atva- 
savo aukštą, padėtį krašte, lan-į žiavusio laivo. -Žmonės nea'ę- 

o, norėjo gauti 
atstovų paaiški- 

aiškinti buvo 
nes visas pasta-! 
uosto gyveni-

aš kbai bendrai paminėjau, 
pakeisti nėra taip lengva. Su
tinku, ištiesti nėra kmgva. Bet 
ką gi vyriausybė daro, kad bu
tų padarytas geras noras lų 
sunkumų vengti,' tuos sunku
mus mažinti. Tuo tarpu Klai
pėdos krašto gyvenimas 
reikalavimų, 
mas^
kad butų 
Ii padėtį, 
bes nięko 
sakyčiau, 
blausias vyriausybės nusikalti
mas. 'famstos neprivalote per 
lengvai padėtį įvertinti. Ponas 
Tumėnas, tėvišką ranką pakė- 

paminėjo: jeigu Klaipėdie- 
neklausys krašto įstatymų, 
atsiras bizunėlis ir bus su 
pasikalbėta kilu budu. Po- 
Tumėne, Tamsta bizūno

įvertina to reikalo 
nėra priaugęs 

respublikos rei-
Tamstos atsime- 

įspudžio 
sukėlė 
nevykęs 

‘tik

ir kokio 
Klaipėdos 
sumany- 

paminėti, 
j kad vyriausybe, norėdama lik
viduoti sukurstytą ūpą, pada
rė didžiausią nesąmonę. Vy
riausybė buvo liek be takto, 
kad rado galimu pasiųsti kon
fliktui tarp pčotestonų tildyti, 
katalikų kunigą. Ir supranta-

Aš noriu

stalo 
kad tas klausi- 

bulų kaip nors rišamas, 
rūpinamasi pagerin- 

Tuo atveju vyria usy- 
nėra daroma ir pa- 

kad tame vra svar-

Margumynai
Astronomas išgelbėjo 
žmogų nuo bąusmės

kiek
*• -f ...... . ...
girtas daiktas, kad tas kunigas, 

; į Klaipėdos kraš
tą, galėjo tik dar daugiau ne
pasitikėjimo ūpą sukurstyti. 
Tr;-i ūpas tebėra neišdilęs ir 
dabar ir daro savo įtakos į to
limesnius to krašto santykius 
su Lietuva.

rų be- 
areš-

Die Gartenlaube praneša labai 
įdomų atsitikimą. Prieš 
laiko Bozene (Austrijoje) buvo 
misteringai nužudytas ant 
žiau# žmogus. Tuoj tapo
tuoti du broliu, kurie buvo žino
mi kaipo gan pavojingi elemen
tai. Pasitaikė taip, jog tą nak
tį, kada žmogžudystė buvo pa
pildyta, vienas brolių gėrė kar- 
čiamoj netoli rubežiaus, o vėliau 
perėjo rubežių. Įrodymai, kad 
jis kaltas, buvo labai įtikinan
tis. Jo advokatai pasišaukė pa
galbon astronomą. Buvo tikrai 
žinoma, jog nužiurimasai aplei
do karčiamą mėnesiui nusilei
dus. Iš kitos pusės, taipgi buvo 
žinomas apytikris žmogžudystės 
laikas,
susivedė prie 
mašai per tą laikotarpį galėjo 
pasiekti rubežių. Astronomas 
išskaičiavo tikrą laiką ir pilnai 
įrodė, jog- kaltinamasai į tą lai
ką nieku budu negalėjo pasiek
ti žmogžudystės vietos. Pada- 
vinyj teismas jį išteisino.

čia i 
lai 
jais 
nas
prieš Klaipėdos kraštą nekelk, 
nes nieko iš to gera Tamsta ne
sulauksi. (Tumėnas iš vietos: 
Tamsta nemeluok, ponas Kai
ry). Tamstos dar atsiminkite, 
kad šiandien Klaipėdiečiai sa
vo padėtimi yra priversti žiū
rėti į dvi pusi: j Lietuvą ir į 
Vokietiją. Reikia pripažinti, 
kad ir tuo atveju kiekviena 
praleista plieną blogins Lietu
vos šansus susigyventi su Klai
pėdos kraštu. Vokietija, su
tvarkiusi reparacijų klausimą 
su valstybėmis ląimėtojomis, 
gauna šiandie realas galimy
bes kiclti savo visą ekonominį 
fi-yvenimą. (Jaudama paskolų 
ji turi galimybės pagreitinti 
pramonės ir prekybos gyveni
mo tempą. Juo tas tempas 
augs ir stiprės, žinomas daik
tas, gerės ir pragyvenimo są
lygos, kurios buvo tiek sunkios 
po karo. Jau ir šiandien gali
ma konstatuoti, kad Vokieti
joj valdininkų apmokėjimas
yra geresnis, palyginant su Lie
tuva. Dar prisiminkite,
Vokietijos valdininkas šiandien 
yra aprūpintas senatvėje res
publikos socialiais įstatymais. 
Pas mus nieko panašaus nėra. 
Ir todėl ir šiuo klausimu išva
da dėl Klaipėdos krašto gyven
tojų yra visai aiški.

Pastatyti 
Klaipėdos uostas nelik alingoj e 
aukštumoje galima butų tik 
tuomet, kai vyriausybė tikrai 
rimtai susi rūpintų tuo klausi- 

ir artimiausioje ateityje 
srityje 

Tuo tarpu iš vyriausy?Praėjo vasara 
kas pasidarė?
uote,
žiavo

su jungi i m u 
gelžkelių su pradėtų ką nors toje 

ir daryti.
Ar tamstos ži- bes pusės visai nesimato. Prie- 

kad kai šį rudenį aiva- šingai, atmetus gelžkelio pro-
i Klaipėdą Kopenhagos jektą Amaliai-Klaipėda, atsiža- 

uosto pirmininkas su kilu Da- dėj'u!-* paskolos Angluose, vy- 
nefatsakomingų! nu Valdžios atstovu, jie nerado riausybė pakirto net privačią

sakomai mįslei 
iš vyriausybes 
nimo. žinoma 
labai nelengva, 
rasis pusmetis

žmones ir verčia juos rašyti] 
piktas rezoliucijas. Aš manau,! 
kad šita mintis atėjo p. Tumė
nui galvon iš jo prieškarinių j 
atsiminimų. P. Tumėnas, 
damas Zarasuose, galėjo nei veiklumai kas kartą vis puola, 
kartą girdėti iš caro ispravmn-i Ir reikia 
ko, kad visos carų sunkenybės Į puolimas 
eina 
vnutrenniavo 
p. Tumėnas, gal 
reikšdamas 
ir prisidengdamas nuo pristavo į 
rankove, tik nusišypsodavo į| 
tokį pasakymą, šiandien p. Tu-j 
menas pats tuos .žodžius karto
ja. Aš maniau, kad rimtas pa
dėties įvertinimas neleidžia va
duotis praeities pni t irimais.
Jeigu mes prisižiūrėsime, kas 
dedasi Klaipėdos krašte, iš kur žinoma, per Liepoją, 
kyla tos pavojingos ugnelės, | per 
kurios prasiveržia vienu ar ki- 
tur tai sunku išaiškinĮi, *kad 
tas ugneles sukursto neatsako
mi ilgi žmonės. Visuomenės 
gyvenime yra atsitikimų, kuo
met vienas ar kitas asmuo ga
li sudaryti 
tarpe. Bet 
menes ūpą 
gyvenimas, 
venimo sąlygos, kuriose tenka 
vartytis kasdien. Ir jeigu Tams
tos tuo supratimu panorėsite 
įvertinti padėtį Klaipėdos kraš
te, tai, aš manau, gpusite pa
kankamai medžiagos suprati-

iniciatvva uostui 
pasakysiu, kad 
laivas 
kuris lankosi »
se ir pradėjo lankytis Klaipė
doje, jau buvo grąsinęs kartą, 
kad jis mesiąs lankęs Klaipė-

vvstvti. Aš 
ipasažiieirinis 

anglų firmos “Baltara”, 
Pabaltos uostuo-

pirmykščiai kalbė-1

bu- me iš tiesu parodė, kad uosto dą, nes negaunąs prekių ir per-

pasakyti, kad tas i 
nėra pripuolamas.' 

priešo (ot!Yra visa eilė priežasčių, 
uostui

vidurinio 
vraga). Tuomet ,rios neduoda 

ne visuomet; veikti. Aš 
tinkamos drąsos Į pranešti, 1 

to ir eksporto didžiuma atlie
kama ne per Klaipėdos uostą, 
bet per Liepojos ar per Kara
liaučiaus uostus. Aš noriu pri
minti porą faktų. Šiais metais 
iš Lietuvos buvo išgabenta 
apie pusantro tuksiančio ark
lių. Per kur tie arkliai ėjo?

Lietuvoj 
r paskutinius metus išsivys

tė didesnis kiaušinių ekspor
tas. Per kur tas kiaušinių eks
portas eina: 
per Liepoją? 
viso, užsienio 
ma, kiek jos 
eina ne per 
bet per ’Liepojot 
teisinamų priežasčių. Pasirodo, 
kad musų gelžkelių tarifai bu
vo bandoma pritaikinti Klaipė
doj uosto reikalams. Bet p. Pet
rulis, rūpindamos valstybės iž
do pajamomis, pakėlė čia ta
rifus 25%. Susidarė skirtumas 
Klaipėdos uosto nenaudai, ku-

upę rybotos grupės 
minios ūpą, visuo- 
sudaro kasdieninis 
tos nuolatinės gy-

mažai gaunąs keleivių.
Klaipėdos krašto pramonė 

merdi

j adminiš
peikia 
srityje 

vis- 
Ku- 
da- 
gu- 

apie

Darbininkų skriaudos
Aš ilgai neminėsiu čia socia

lių klausimų. Klaipėdos- krašto 
darbininkai iš pat pradžių tu
rėjo pakelti labai skaudų smū
gį. šiandien bent tie, kurie 
priklauso nuo vyriausybės, dir
ba valstybės įstaigose, neteko 
to aprūpinimo, kuriuo naudojo
si Vokietijos ir prancūzų oku
pacijos metu. Jie net neteko so
cialiu draudimo, 
ir su 
kais, 
tojais,
ekonominę padėtį, 
netikrumą drutino administra
cijos sauvalė, okupacinis reži
mas, kuris taikoma tiemis san
tykiams tvarkyti. Tas režimas 
remiasi pono Tumėno nusista
tymu: “jei jus valdžios neklau
sysi!, tai valdžia pavartos jė
gą”. Tas režimas pirmoj eilėj

Tas pat yra 
valdinimkais, gelžkelinin- 
našto, telegrafo tarnali- 

Vargingą darbininkų 
rytojaus

Visas klausimas dabar 
to, ar nužiuri-

t

Klaipėdoskitaip 
iš Tamstoms galiu suprantamas 
kad Lietuvos impor-

Klaipėdą, ar

prekybos daugu- 
eina per uostus, 
Klaipėdos uostą, 

Yra tam pa

uosto veikimas, 
daiktas, ankštai 

surištas su bendra krašto ūkio 
apyvarta tiek Klaipėdos kraš
te, tiek Lietuvoje. Kiek musų 
ūkyje reiškiasi labai kietos 
stagnacijos, žinoma, ir uostas 
turi tą stagnaciją atjausti ir ją 
apmokėti. Tuo atveju Klaipė
dos krašto padėtis yra gal 
liūdnesnė kaip Lictuvois. Mes, 
kaipo ūkio šalis, nepasiekėm! 
net tokio pramonės ir preky
bos išsivystymo laipsnio, kaip 
Klaipėdos kraštas. Kokioje pa-j yokacija, 
dėtyje dabar Klaipėdos krašto* kiašto 1 
pramonė? Ponais Tumėnas, tik^priirš vyriausybę 
formaliai paliesdamas

Kaip Dr. Steinmetz įgijo 
vidurinį vardą

•11S palietė darbininkus, suvaržė jų 
ir savarankumą savus 

Jeigu dar

Lietuvos ribose 
naujų sunkenybių že-

laisvę
reikalus tvarkyti.
prisiminisime K laipėdos k rūsto
ka imą, kuris 
sutiko
mes ūkini vystyti ir iki šiol ne
turėjo veik jokios iš vyriausy
bė-? pagalbos, tai vaizdas bus 
gana pilnas.

Padėtis Klaipėdos

kad

, lai yni 
visuomenės kurstymas

Ir ne tiek 
tuos' prięš vyriausybę, — prieš vy- 

klausimus savo atsakymu į in- Gausybę tegu įsau kurstytų, —- 
terpeliaciją, rado reikalo pri- bet luo bųdu kurstoma prieš 
minti, kad, sako Klaipėdos visą Lietuvą, o to daryti, 
pramonininkų vistjek negalima ] 
patenkinti; 1 
perdideli apetitai,

ma- 
________„___..J nau, nieks neturi teisės. Po

pas juos, girdi,* nas Tumėnas minėjo1, kad esą-, 
jie reikia moji Direktorija patenkinamai 

penėti gyvais pinigais iš vals-’atlieka savo uždavinius. 0 man 
lybės iždo-- tik tuomet jie ga- žinoma, kad pati Direktorija 
lį būti linksmi. Ir ponas Tu- labai nejaukiai sėdi įsavo ke- 
mėnas pasitenkino čia tik vie-'dėse. Ji mielai atsisakytų nuo 
nu pavyzdžiu; jis paėmė gelž-Jjai primestų pareigi? žinoda-

minti, kad, sako

Direktorija

krašto, 
kaip Tamstos matot, yra tos 
rųšies, kad laukti kitokio ūpo, 
kaip koks yra šiandien tarpe 
krašto gyventojų, netenka. Ir 
nereikia visai agitatorių, kad 
tas ūpai?' drutėtų ir tarptų 
Lietuvos nenaudai su kiekvie
na praleista diena. Tarpsta dėl 
to, kad pamatinės 

/sąlygos, kuriose
kraštui verstis, tą ūpą kursto.

Reikia rinitai susirūpinti
Tamstos galite sakyti: žino

ma, lengva kritikuoti, bet kad 
visi tie blogumai, apie kuriuos

Rinkimai Klaipėdos krašte 
gyvas reikalas

gyvenimo 
tenka tam

Mano giliu įsitikinimu, viet- 
nintėlis būdas padaryti galą tai 
padėčiai ir rasti išeities, pada
ryti pirmus žingsnius santykių 
sunormavimui ir organingam 
susigyvenimui su Lietuva, — 
tai prileisti Klaipėdos krašto 
gyventojus prie savo reikalų 
tvarkymo. Aš dedu tam klau
simui didžiausios reikšmes. Aš 
suprantu, kad neturtingoj Lie
tuvai butų
užsiangažuot žymesniu budu į 
Klaipėdos krašto reikalų tvar
kymą. Tas ekonominių reika-

sunku materialiai

Dr. Charles Proteus Steinmetz 
ne kartą buvo raginamas para
šyti savo autobiografiją, bet jis 
visuomet atsisakydavo tai pada
ryti. Laimei John Hammond 
tankiai įsikalbėdavo su Stein- 
metz’u ir patyrė daug dalykų 
apie jo gyvenimą. Hammond 
pradėjo rašyti Steinmetzo bio
grafiją, kada pastarasis dar bu
vo gyvas. Dalį tos biografijos 
jis skaitė ir užgyrė. Dabar iš
ėjo iš spaudos Hammondo para
šyta biografija, kur tarp kitko 
sakoma, jog Steinmetz univer
sitete buvo vadinamas Proteus 
(žmogus, kuris nuolat mainosi). 
Tas vardas jam buvo duota to
dėl, kad jis nuolat interesavosi 
kuriuo nors nauju dalyku.

Steinmetz’o tikras vardas bu
vo Carl August Rudolph. Tačiau 
atvažiavęs į Ameriką, jis Carl 
pąkeitė Charles, o už vidurinį 
vardą pasirinko Proteus, būtent, 
tą vardą, kurį jam buvo davę 
studentai.
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TEISMAS
i IŠ rusiško •

Kai atėjo paskutine diena, tai 
Arkangelas taip sutrimitavo j 
auksinį trimitą, kad dangus sud
rebėjo ir žemė prasižiojo- Ir pri
sikėlė iš nesuskaitomų kapinynų 
daugybė numirėlių, kurie kadai
se gyveno žemėje. Nuo gyvųjų 
nupuolė drabužiai. Ir visi jie, 
gyvieji ir mirusieji, kaip pirmie
ji musų tėvai, nuogi stojo į Bai
sų Teismą.

Nežalingas Teisėjas sėdėjo so
ste iš debesų, kurie buvo vaivo
rykštės apšviečiami ir žaibų var
stomi. Ir iš sosto šalių buvo at
dari dveji milžiniški vartai, 
Vieni, po dešinei, vedė Į žaliuo
jantį blizgantį sodą, o po kairei 
esantys vartai vedė į tamsų ur
vą, kurio miglą tik retkarčiais 

* nušviesdavo tamsiai raudonos 
požeminės ugnys.

Viduryje buvo sidabrinės svar
styklės su auksinėmis lėkštelė
mis, ir prie abiejų svarčio galų 
buvo pristatyti du angelu sverti 
žmonių gerus ir blogus darbus. 
Ėjo prie tų svarstyklių iš eilės 
visi iš moters gimę ir, išklausę 
savo nuosprendį, sulig savo dar
bų, buvo siunčiami po dešinei, į 
amžinos linksmybės buveinę, arr 
ba po kairei į pragaro ugnį...

Ir štai privedė prie sosto pra
sčioką. Visas jis drėbtinis, suai
žėjęs ir tamsus, kaip žemė: visas 
apdengtas niežais ir nuotrino- 
mis. Bet laikosi tvirtai ir jokios 
baimės nerodo. Angelas jam šni
bžda į ausį:

—Koks tu keverziškas. 
> drebėti reikia.

Prasčiokas jam. atsako:
—O ko aš turiu bijotis, 

kan karnai mes drebėjome 
žemiškus turėjus., Stoviu
vieninteli teisingą Teisėją Visas 
jo išmintingoje valioje.

Teisėjas “i klausia.
—-Ką tu neikei, piasčicke?
—Mes lai? Arėme, akejome, 

sėjome, piovėme, kulėme, galvi
jus prižiūrėjome... Vis ‘Tie duo
ną rūpinomės... O kurie mažaže
miai arba nederlingą žemę turė
jo, tie po miestus blaškėsi. Sta
liai, mūrininkai, vežike’., pirti
ninkai, žemkasiai Ar mažai dar 
ko... Paskui visą Rus’ją krauju 
apšlakštėmc.

—O pats ar visuomet sotus 
buvai ?

Visaip maitindavomės, Tėve. 
Kartais kvnsu, kartais vandeniu. 
Pasitaikydavo, jog ir bak adonis 
apsidžiaugdavome. Mes ne ponai 
kokie.

valgydavau, o jam ir duonos ir 
košės, ir porciją. Jam sunkiau.

—Ar viršininkai visuomet į 
tave teisingai atsinešdavo?

O tu jiems dovanok, Miela- 
širdingasai.

—šaunus tu, kareivi, — tarė 
teisėjas, — ir garsiai pašaukė:

—Kareiviai mano mielieji, 
Jurgi Nugalėtojau < jr tu, rų^ų 
Juoze, Nevos "kUPigaikšti Alek
sandre. Paimkite šį kareivį ir 
nu veskite į rojų, pr’iegtam duo
kite jam dvigubą porciją. J

—Nužemintai, dėkoju Viešpa
tie, — sušuko kareivis. /. •

Paskui prisiartino į Sostą bai
sus žudeika. Puolė jis ant žemės 
ir ėmė garsiai kliegįi:

—Neklausinėk manęs, Viešpa
tie! Tau viskas žinoma! Maho 
griekų smarvė kyla į dangų ir 
be jokio pasigailėjimo reikalau
ju atkersiiimo! Meldžiu tavęs 
tik vieno: pasiųsk mane ten, kur 
ugnis karštesnė ir kur velniai 
patys žiauriausi...

O Teisėjas sako:
žinoma man: 

didelis gaisras,
apimtame name pasiliko mažas 
vaikas, kuris dar nemokėjo vaik
ščioti. Ar ne tu, žudeika, puolei 
tąsyk į ugnį ir apgaubęs 
drabužiais išnešei kūdiki 
nies ?

—Viešpatie! — sušuko
ka. — Neįtrauk gerų darbų są
skaitai! tą atsitikimą. Juk nevie
na tik meilė pastūmėjo mane 
pulti tąsyk j ugnį. Aplinkui žmo
nės stovėjo... Norėjau savo drą
sumu pasirodyti...

— O kodėl savo vardą paslė
pei? Kode! niekieno nepastebė
tas pasišalinai? — Susisarmati
jau, Viešpatie. Plėšikas, žudeika 
ir staiga... Ne, nesigailėk ma
nęs, nesigailėk, Viešpatie...

—Ar ne tu pasišalinai į 
torių. Ar ne tu grandijas ir

PASIRINKIT KURIĄ ffORIT Už $3,500 Bet nieko nėra amžino. Liep
snoje gimsta meilė, liepsnoje ji 
ir žūna.

Papasakojo artistė savo nu
mylėtiniam, jautriam poetui 
apie savo praeitį. Įdomią praei
tį. Bet pilna kovos, kentėjimų 
ir skriaudų...

D’Annunzio išklausė jos pasa
kojimą. Išk’ausė dideliu susido
mėjimu.7 Tapo įkvėpimo pagau
tas. Ir parašė puikų romaną: 
“Gyvenimo liepa^d”.,’TcnbUVę 
Duse api'ašvta: jos praeitis, jos 
meiliški prietikiai, — viskas.( ..

Duse nenorėjo, kad pp'ctas.jos 
gyvenimą savo kuriniuose apraii 
šhietų. Jii nrįsįižadejo jai to ne
daryti, bet-saVo.prižadų neišpil
dė. O Italijoje žir.Ojo, apie ką 
rašoma “Gyvenimo liepsnoje’’. 

I Poetas sudėjo sayo meilę ant
meno .auknuo* Jis sudegino ją, me atvejyje aš atidarysiu duris, 
kaip vaikas sudegina žaislą. Jis ir mano šunys sudraskys tave, 
atstūmė ją nuo’ savęs. Į Dusę 
tatai baisiai paveikė. Ji susirgo.

> Praėjo pora mėnesių ir iš di-

stebėjo, bet nenorėjo jai kliudy
ti. .

Šokike priėjo prie durų, pasi
beldė. Jokio atsakymo. Tik pik-’’ 
tų šunų lojimas pasigirdo ha-' 
muose.

—Gabriele! Atidiarvk! Juk'aš 
tave, n.iyliu. Aš noriu tave 
žlnti gyvenimui, Aš įčive 
ksyj ii/ čia, kaip tąsyk, k 
da’‘ibJ atsimeni? :<> :

E J i ' .», Pasišalink! Tam žmogui,, ko į 
kiū aš išvirtau, tu ijieko nereiš-Į 
ki/ kaip nereiškia ir visas pašau-' 
lis Už mano namų sienų. Girdi?; 
Pasišalinki

Pasigirdo verksmas. Tai Ida 
vel'kė.

•r—Bet Gabriėle... vardan mu- i 
dviejų meilės, vardan viso, kas 
Šventa...

—Pasišalink! Nes priešinga-

Pa- 
prieš 
prieš

špatie. Girtuokliai mes ir vagys, 
ir palaidūnai, ir apgavikai. Bet 
juk Viešpatie, mes tamsus žmo
nės, pili i, nieko nesimokinome... 
visvien, kaip akli šuniukai... gy
vename purve ir biednystėje...

—Ant Dievo murinėjai?
—To, gal būt, ir neatsitiko. 

Daugiau sakėme: Dievo valia, 
Dievas davė, Dievas ir atėmė.

—Eik sau su ramia širdžia,— 
tarė Teisėjas. — Daug tu dirbai, 
reikia, tau pailsėti. Vyskupas Mi
kalojau! Eik čion, priimk že
mietį.

Priėjo pražilęs šventuolis, ap
kabino prasčioką ir nusivedė i 
šventuosius vartus. Ir iš tolo gir
dėjosi prasčioko balsas:

Ak, Mikola Meilingasis, ko
kios pas jus avižos geros!

Po prasčioko priėjo kareivis. 
Visas sušaudytas ir sukapotas. 
Ant jo balti marškiniai — prieš 
mūšį švarius užsivilko, kad dro
viau butų i Dievą eiti — visi su
kruvinti.

Klausia Teisėjas:
-Už ką kariavai, kareivi?

—Na-gi už Tikėjimą, Carą ir 
Tėvynę, Viešpatie.

—Ar daug žmonių nužudei?
—Negaliu žinoti, Viešpatie. 

Kur kulka lekia — nesimato, o 
kai puolimas eina, tai juk žuvu
sius neskaitysi.

Ar daug griešijai?
Musų kareiviški griekai visi 

prieš Tave, Viešpatie.
—Ar gulinčio ncpribaigci? 

Niekuomet, Viešpatie, 
imtinių neskriaudei?
Niekad, lankiai pats neda-

t —šeimą ?
—Kenksmingas palaikus.
—Niekingas sutvėrime! —ta

rė su lindėsiu akyse Teisėjas. — 
Ar pasodinai pakelyje ibent vie
ną medelį, kad nuvargęs keleivis 
jo pavėsyje butų galėjęs pasilsė
ti?

—Ne, aš nepripažįstu privati
nę labdarybę.

—Ar priglaudei tu kada nors 
vaiką ?

—Kam? Aš mokinau ji klasių 
kovos.

—Ar nušluostei tu kenčian
čiam ašaras?

—Ne, aš kalbėjau jam apie 
šventą kerštą...

—Tu niekuomet neklydai?
— Niekuomet.

..Vo, .. , —Teisėjas susimastė. Po ilgo
—Ar ne tu pasišalinai į klioš-!tylėjimo jis tarė: — Reiškia, Aš 

torių. Ar ne tu grandijas ir iš klydau. -Aš daleidau piktą, nes 
plaukų austus marškinius dėvė- be jo geras butų neįmanomas, 
jai? Ar ne tu dieną ir naktį gai
liomis ašaromis savo sąžinę plo
vei? Ar ne tu vienuoliu pastojai 
ir sudėjai priesaiką amžinai ty
lėti?

Viešpatie! Savo sielą aš gel
bėjau, tik savo sielą! Bet nė vie
nos gyvasties, kuri žuvo iš mano 
kaltės, aš savo maldomis iš' 
numirusių nepuikėliau, 
nereiškia tos metavonės prieš' Garsusis italų poet 
mano papildytus prasižengimus, jD’Annunzio užsidarė 
Geradėjau!

Tąsyk Teisė jas garsiai paklau- Į tis.
SC' ,1

—Jus visi, nekaltai žuvę dėl ■ 
šito žudei kos, ar dovanojate zio
jam? • Kareivis.

Tarsi atsidūsėjimas pasigirdo, užgriebejas. Lakūnas. Jr — 
tarsi vėjas sušlamėjo: s

“Dovanojame, dovanojame. I
Už didelį Kentėjimą dovanoja- .skaitė tą trumputį 
me.” i - -

—Ne, Viešpatie, nedovanok! nuo Pasj’H^°—
—maldavo žudeika. — Per am-[ Visa tai suinteresavo žmones, 
žiu amžius aš nedrįsiu į juos akis D’Annunzio vardas buvo plačiai 
pakelti. Nesigailėk manęs, nesi-l.žinonas ir tiems, kurie niekuo- 
gailėk manęs, Mielaširdingasai. jmet jo raštų nėra skaitę. Kas tik

—Gerai, tegul būna, kaip nori, [laikraščius skaitė, tas žinojo, j-og 
—tarė teisėjas.— Eik j pragarą'D Annunzio karo mchi į karei- 
baisioms kančioms i/išbuk ten vius rašė atsišaukimus, pats ka
po tūkstantį metų už kiekvieną riavi ir, ant galo, užgriebė Fiu- 
auką. Kai tu pasiliuosuosi nuo m e grynai[avantiūristiniu budu. 
griekų, aš pašauksiu tave. , 
gi- Į

Ir dingo žudeika tamsiame ur-i 
ve, kur ugniniu kardu rodė jam gludi jo sieloje, 
kelia Mykolas. Ugniniai liežuviai' Fašistinis premjeras Mussoli- 
pasikėlė i viršų ir vėl nusileido. jRi, didelis D’Annunzio s drau-

Taip vienas po kito stojo prieš £as> į^»akė pastatyt: prie poeto 
Teisėją žmonės visų amžių ir vi-‘namų sargybą, kuri nė vieno ne
su tautų. Atvedė taipgi vieną privalo Įleisti. »Nė draugus, nė 
griešninką su 
gaiš plaukais. /

Kas tu? — paklausė Teisė

kartų 
ir

buvo 
liepsnų

savo 
iš ug-

žudei-

June Zeiser, 21 m., (kairėj) ir jos s'esuo Cecilia, 25 m., sutinka delio susikrimtimo 'jos plaukai 
ištekėti už bile vyro, kuris užmokės $3,500 morgičiaus ant jų mo- pražilo.
tinos 60 akrų farmos, ties Milwaukee. i Duse niekuomet daugiau ne-

,....  - ..........■-■■■ bįporėjo matytis su poetu. Ji
niėkuomet daugiau nebelošė 
D’Annunzio parašytuose veika
luose.

Didžioji artistė per visą savo 
gyvenimą neužmiršo savo meilės 
nelaimingos pabaigos. Ji atsimi
nė D’Annunzio, atsiminė savo 
meilūs skaisčias pavasario die
nas..-

Ir su tuo atsiminimu apie po- 
nesupras. Kas eti-1 atsiS>l|ė Ė '!«Pus-

j D’Annunzio tatai žino. Ir jo 
nusidėjimas prieš Duse nebeduo
da jam ramybės.

I Jis pasinėrė į praeities pasau
lį. Pasinėrė į praeities šešėlį^ 
Pats šešėliu pasidarė.

j žinią# apie jo atsiskyrimą pa- 
___j favoritę: Idą Ru-

Išmintis neekzistuoja be kvaily
stės. žolė gėriukui, gėriukas ti
grui, tigro kailis žmogui. Visa 
pasaulyje reikalinga pusiausva- 
ros palaikymui. Tik vienas šis 
žmogus priešingas,man ir nerei
kalingas mano busimiems su
manymams. Bausti jį? Bet jis 
nežino savo kaltės. Dovanoti? 
Bet jis nesupras tai. Juda ir Vėl-* 
nias supras — jis ] 
man su juo daryti?

Ir po trumpo galvojimo Teisė
jas tarė:

Ji pasišalino. Prislėgta. Su pa
žeista širdžia. Kaip Duse.

O poetas vėl nugrimzdo į sun
kių svajonių, atsiminimų ir še
šėlių pasauli

Kas pasidarė su genialiu po-1 
etų ? ■ \

Kas ji sužavėjo? j

,Tr timpas ir tiesus kelias

LIETUVON ,
Savaitiniai išplaukimai laivais 

de luxe
“RESOLUTE” — “RELIANCE” 

“ALBERT BALLIN” 
“DEUTSCHLAND”

Veža I, II ir III klesos pasažie- 
rius ir populiariai pavienių kamba
rių laivai “CLEVELAND”, 
“MOUNT CLAY”, “THURIN- 
GIA”, “WESTPHALlA”. Urdaro- 
mi kambariai deb ili klesos pasa- 
žierilb ,,

k SvętimĮŠaJiai gryždami į 12 mė
nesių Amerikon, nėra priskaitomi 
prie kvotos .

United American Lines
171 West Randolph St., 

CHICAGO, ILL.
arba autorizuoti agentai.

| Garsinkitės Naujienose

Linksmu Kalėdų

K. Sėjikas.

Visiems musų kaimynams ir 
draugams širdingai velijame

Linksmu Kalėdų
—^indi ką ? Nebeegzistuok 

daugiau. Nuo dabar ir per am
žius-

Pasigirdo lengvutis braškėj i- 'siekč ’ favoritę: Idą Bu
mas. bolševikas išnyko ant am- binstein, pagarsėjusia rusų šoki- 
žių į nebuitį. ,u kę

Ir niekas visatoje nekrusterė-l Niekam'nėra paslaptis, kad 
jo, nesujudėjo... poeto širdyje Ida Rubinstein pa

badavo Duse.
_ I Tai buvo irgi «enai. Paryžiu

je, kur poetas ięšRų.įp susirami
nimo po nutraukimu ryšių su 

.Duse, šoko Ida Rubinstein. Poe- 
itas susipažino su ja, ir jiedu pa- 
'sidarė artimi draugai, o vėliau 
draugiškumas perėjo į meilę.

Į Iki pat pastarojo laiko tie mei
liški ryšiai tarp jųdviejų buvo 
palaikomi.

Bet — staiga...
' Ida Rubinstein nutarė sug'rą- 
ižinti poetą pasauliui, išbudinti 
jame apmirusius jausmus, iš
sklaidyti jo sunkius sapnus.

į Ji rašo jam. Atsakymo negau
na. Ji siunčia jam telegramas. 
Poetas tyli. Nėra jokio atsaky
mo.

Ėmė smarkiau plakti Idos Ru
binstein širdis, kuri dar nepalio
vė poetą mylėjusi. Nesustojant 
pyles nieką, ji nusitarė poetą pa-

Vertė K< Sėjikas.

PU] r .

Gabriele D’Annunzio
(Sekta Z- Sime ako)..

Prieš kiek laiko laikraščiuose į 
Nieko .tilpp trumputis pranešimas.

Garsusis italų poetas Gabriele 
«avo na

mu )se ir nė su kuo nenori maty-
Visus gaunamus laiškus 

jis fudrasko neskaitęs
Keistas žmogus, tas D’Annun- 

Garsus poetas. Galvotojas.
Italų patriotas. Fiu-

keistas žmogus...
Taip galvojo tie kurie per- 

nranešimą 
apie garsaus rašytojo atsiskyri-

Bet laikui bėgant pasirodė, jog 
tokiam manymui hera rimto pa
mato.

Poetas neišėjo iš proto. - Jis 
normalus. Patapo jis atsiskyrė
liu visai dėl kitos priežasties, ku- ‘ 
rios reikia ieškoti jo audringoje ‘ 
ir Įdomioje praeityje

Jus, žinoma, atsimenate, kad 
dar visai nesenai numirė viena 
žymiausiųjų pasaulio dramos ar
tisčių Eleonora Duse. .Ii numirė 
Amerikoje, kur spėjo scenoje 
pasirodyti vos kelis kartus.

žinia apie jos mirtį aplėkė vi- J^mvti
^ pasaulį. Bet ypač didelio jspu- ^pastebfita praslinko pro ka
džio ta žinia padalė poetui Gab- rejyills q g.a| kareiviai ją ir pa- 
nele D Annunzio. i

UNIVERSAL STATE
BANK

Joseph J. Elias, President
Wm. M. Antonisen, Vice-President 

and Cashier,
Jos. J. Hertmanowicz, 

Assistant Cashier
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etas italų laikraštyje padarė tų- 
Vi TiVimncimn • ) 44jįkį pranešimą:

“Aš nusitariau i ' niekuo nesi
domėti, kas dedasi už keturių 
sienų mano atskirtų namų. Kiek
vieną vakarą aš sudeginu neskai
tęs krūvas laiškų, kuriuos gau
nu dienos laiku. Rašyti man 
yra bergždžias dąiktas... Eiti 
prie mano durų irgi yra berg
ždžia. Aš nė į vieno pasibeldi
mą neatsakysiu. Nė vieną neįsi
leisiu. Nė meldimai, nė išmeti

nėjimai neprivers mane mesti 
atsiskyrėlio gyvenimą. Mano šu
nys yra protingi ir gali skau
džiai įkąsti. Ar pakankamai 
mane supratote ?”<

Ir 'poetas pasiliko nepermal
daujamas. Jis pasinėrė praeity
je. Pasinėrė i audringą praeitį, 
kur vyriausią rolę lošė didžioji 
Eleonora Duse. J

Tai buvo senai. Abu buvo pa
siekę pagarsėjimo aukštumos: 
didysai kalbos artis tas D’An
nunzio ir scenos žvaigždė Duse.

Jauna, graži artistė mylėjo po
etą liepsnihga meile. O poetas 
buvo tos meilės magiškoje- įta
koje ir pats irgi mylėjo. Tos 

Isąjįiįj. Ar neišėjo lik Gs iš pro-f’meilūs liepsnoje gimė gerįausi 
ito? 'Ar paskutinieji Europos į- poeto kuriniai, kur tankiai buvo 
į vykuti neatsiliepė i i o protinį vaizduojama iųdvreių pačių 
'stovi? gra -Sti meile.

Eik i Kodėl staiga pasišalino iš 
trukšmingo pasaulio tas paslap
tingas poetas? Koki paslaptis

akiniais ir su ii- gim nes
Ir nė vieno koja neperžengia 

-atsuirtii namų slenkstį. Tylin- 
tieji tarnai apžiūri jo kamba-, 

“ __A.š? Aš — bolševikas, — at- riųs • atneša jam maistą. Jis 
sakė išdidžiai klausiamas. nieku nesikalba.

-r-Ka tu nuveikiai gyvenda-| Jo vieninteliai dranga.' 
mas žemoje? 'kair> ir Jis Pats- Tip ''raugai —

—Aš bandžiau pertvarkyti pa- tai jo šunys. Jie pikti, žiaurus 
šaulį remiantis pilvo įstatymais, 1 sušlama lauke, jie tuoj

—Ką tu darei to tikslo atsie-[lodami puola prie duru. Jie pasi- 
kimui? ■ rengę sudraskyti kiekvieną, ku-

1 —Aš grioviau visa, ką iki ma-[n« bandytų prieit’ prie jų šei-

tyli

sudraskyti kiekvieną, ku-

nęs žmones buvo pabudavoję.

—Tai žmonių opiumas.
—Dievą?
—Jo nėra.

—Grožę 9
-Tai buržuazijos ismisias-

minmko-atsiskyrėbo
Literatų ir artistų rateliuose 

Italijoje poeto elgesys padare

MES SIUNČIAME JUMS GERIAUSIUS 
MUSŲ LINKĖJIMUS IR LINKIME

Linksmų Kalėdų 
ir Laimingų 
Naujų Metų
Mes tikimės, kad galėsime patarnauti jums ir . 
sekamais metais. Mes esame pasirengę jumis 
pilnai patenkinti.'
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‘Ark. Averc'cnka Vertė K. A.

Drama Bukinu Namuose
Ir užkimęs dejavimas išsiver

žė h jos kiūtinės:
—$tai tad! Taip aš ir žinojau! 

Pakvietė žmogų pietauti, kuo

met pas mus apart zupės ir bul
vinių katlėtų nieko daugiau no. 
ra! Ir apie ką tik jis mano, tas 
idiotas, —- n ieku bud u nesu
prantu !!!

Yra moterų, kurioms maža, 
jeigu joms tiesiai sakoma:

—Aš myliu tave.
Jų nuomone, toje frazėje daug 

gėlo, monotoniško, balsgano ir 
nedasakyto.

Tokios moterys mėgsta, kad 
jas apsvaiginti kuo nors stipru, 
energingu, pavyzdžiui:

—Aš myliu tave labiau už gy
vastį, labiau už saulę!
Alba:
—Jeigu man reikėtų dėl tavęs 

ant kartuvių eiti — aš šypsoda- 
mąsis sudėčiai! savo galvų už 
mylimąją!

Ir pameluos. Pabandykite jam 
ne tik galvą — koją nukirsti 
vardan numylėtinės — taip ims 
šaukti ir dejuoti, jog budelis 
numos kirvį, nusispiaus ir nu
eis savo keliais.

Vienas gclžkelio stoties san
dėlio svarstyklių prižiūrėtojas 
kalbėjo mylimai merginai, ner
vingai tampydamas jau gan ap
dėvėtą kaklaryšį:

—Paliepk tik — dėl tavęs vi
skuo busiu — minis toriu arba 
kokiu ten generolu!

O — tiesą pasakius — jeigu 
valdžia paskirtų ji stoties virši
ninko padėjėju — biedna širdis 
neišlaikytų to džiaugsmo ir ply
štų-

žodžiai neuždeda prievolę.
O jeigu žodžiai uždėtų prievo

lę, tai įsimylėjęs, .vietoje palygi
nimo su saule, vietoje sudėjimo 
galvos, kalbėtų ramiai kukliai, 
atsargiai, be nereikalingų pri- 
smokų:

—Aš tave taip myliu, jog ga
lėčiau gauti bilietus šaliapino 
koncertui, nors tai labai sunku, 
Tu man tiek brangi... brangesnė 
net už mane naują Jei
pasišalintum tu nuo manęs -r- aš 
stačio# to negalėčiau pakelti. Su- 
sirgčiau, ir sirgčiau gal kokias 
tris, o gal ir keturias dienas.

Visa tai — nuoširdų, visa tai 
— tiesa. Nelaimei, moters tos 
tiesos nemėgsta.

Elena Borisovna buvo ne kvai
la moteris, bet jai paprasta fra
zė “aš myliu tave” atrodė gėla, 
trumpa, monotoniška.

jeigu tikrenybėje taip atsitiktų
— tu pamatytumei, — jog aš 
nuoširdžiai kalbėjau!

Elena Borisovna padėjo galvą 
ant jo peties ir nutilo, susimąs
tė...

-Taip, gaila — sušnibždėjo ji.
— Gaila. kad realiame gyvenime 
nepasitaiko tokių dalykų, kuo
met įsimylėjęs turėtų padaryti 
pasirinkimą iš dviejų gyvasčių

savo ir jos. »•
Ir staiga — abu baimingai su

klykė ir su pasibaisėjimu viens 
nuo kito atšoko; prie durų, ei
nančių į vyro kambarį! sujudėjo 
portjera, ir nelaimę lemiąs, kaip 
pats likimas, Elenos Borisovnos 
vyro balsas suskambėjo sausai ir 
reikšmingai:

—O mano supratimu, tu kly
sti! Tokie atsitikimai pasitaiko 
ir gyvenime, štai ir dabar tavo 
numylėtiniam prisieis pasirinki
mą padaryti: kam reikės tuoj 
mirti: tau arba jam...

Vyro akys, nežiūrint į rainų 
balsą, žaibus mėtė. Balso skam
bėjime jautėsi tolimas, bet be
siartinantis perkūnas.

O ranka tvirtai ir su pasitikė
jimu spaudė revolverį — tarsi iš 
geležies nukalta ranka.

—Markai!! — suklykė pati, 
guldama ant kelių ir tiesdama į 
vyrą ranką.

—šalin! —- suriko vyras. — 
Gana! Nė ašaros, nė pasiteisini
mai tau nepadės! Visa perdaug 
aišku! Tu gali pasilikti pasyve, 
pasirinkimą padarys jis! Na, 
gerbiamas pone... vardan teisy
bės, vardan mano šeimos gar
bės apgynimo — vienas jųdvie
jų turi mirti.-. Pasirinkite jus. 
Nurodykite gi: kas? Ką turi nu
dėti mano kulka?.,.

Nikolojus A lok seevič «v.v«-n.vo 
nedaugiau dvieju-triju sekun- 
Jy... / -i

Pakele galvą ir, žiūrėdamas į 
vyrą blizgančiomis ir pasitikėji
mo pilnomis akimis, tarė tvirtai 
su pasiryžimu:

—Mane! Ji čia niekuo nekal
ta. Tai aš apsukau jai galvą. Aš 
esu pasirengęs, šaukite.

Jis linksmai nusišypsojo ir 
nieko nelaukdamas atstatė kru-

skaitėte?! Ar jus žinote, kad 
.vakar pasidarė žinoma, jog mi
nisterija priešinami tiesimiui gel- 
žkelio pro Spiridonovo kompani
ja, ir akcijos tuoj nusmuko ant 
50.

t —Tą nesąmonė! sušuko Niko- 
lojus Sergeevič. — O aš jums 
pasakysiu, jog geležinkelis bus 
pratiestas ir tąsyk bus išleista 
papildomųjų* akcijų...

I -Sveikinu jus! — sumojo ant 
jo rankomis vyras. — Papildo
mųjų akcijų kaip tik ir nebiis iš
leista!

I —Taip? Jus manote? O ką, 
jūsų nuomone, reiškia tas laik
raščio straipsnis finansų skyrių- 
je?

— Koks straipsnis? Kur?
—O štai pas mane! čia! štai, 

galite jį perskaityti.
Vyras ištraukė iš Nikolojaus 

Sergeevičo rankų laikraštį ir 
drebančiomis rankomis ėmė jį 
sklaidyti.

—Meldžiu palaikyti revolveri! 
Hm .. Taip! Jus manote, kad kal
ba eina apie to gelžkelio tiesi
mą? Tai labai smagu!! Ko jus 
stovu e — malonėkite atsisėsti. 
Bet jeigu tai tiesa... atleiskite, 
kaip iusų vardas?

—Nikolcjus Sergeič
| —Labai malonu. Mark Ilijč 
Bukinas. Jąs žinote, Nikolojau 
Sergeič: .straipsnis iš tikrųjų 
verč;a susimąstyti- Kas jį rašo?

—Koks tai finansininkas.
Pavelykite! Aš jį žinau. O ką, 

Nik Jojau Sergeič, jeigu pas jį 
nuvažiuoti ir pasiteirauti: ar iš 
tikrųjų ministerija yra pasiry
žusi leisti tą gelžkolį tiesti?

—Tai nebloga idėja. Ar jus
žinome jo adresą, Mark Ilijč?

'.upraritama, Nliirlvi, turbūt, 
rasi vii jį nrmie.

—Mano ir arklys už inipo
sto V'.

—Puiku.
Mark Ili.ič ištraukė portsigarą 

ir pasiūlė ?\'ikolojui Sergeič pa
pirosu..

—Lengvus mėgstate? Aš stip
rių negaliu rūkyti.

—Aš irgi lengvus rvkati. Ačiū.
—štai degtukai.
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Kaip Žemaitis Iš Kulių Į Klaipėdą Važia vo
I

Kad jau visi į ton Klaipėdą, 
kap j kokius atlaidus brazd, i’ek 
misliju, er monei veitia sykį kap 
nors nusikrapštyte. Mergelkaa 
rėks pusbatlus nupirkte, vo pa- 
tee — kokių nors pastrajų. Vo 
er pats sava akimis apveizėsi! 
ton pri Lietuvos priveinyta mie
stą. Dar, rasi, koke burna brong- 
vyna išmesiu. Er galėsu sau, kap 
koks ponas, dainioudamas gry- 
šte.

\ ..ir
Nu pat vakares pradėjau į ke

lionę gatavoteis. Pasitepiau ra
tus, pašara du regstiu įsidėjau, 
praventa terbale pasiėmiau er vi
sus kitus galus nusiveizejau. 
Tuojau po večeres kinkinteis; 
išėjau.

Lig Gargždų priprast kels — 
gali sau be baimes važioute. Sy- 
kes, sakau er tos doubees susi- 
gadei. Kap didele jsnųsti, tep 
tuojau, į doube tekinėms ireitė- 
jus, gali atsiboste er atsižinte, 
ar tikrouju keliu tabvažiouji.

Gargždus gera valanda pasi
šėręs er jau nešpetna saulee pa
tekėjus toliau išbrazdėjau.

če jau visoki dyva pradėję 
rodyteis. Kels teisus er iš abe
jų pusių medes apdeigs — tep 
kap. musų miestelie par kleboną 
lonka. Tikta monei strošni jou- 
ka iš tų prūsų terliojimos! Vi
sus* tata kele pašales kulate dai
le į veiną eile sustatyte. Er vis 
dar anei balta numaliavote. Ne 
mums to rėk, r>e niolta., vo vis- 
teik gyvi esam. Išmistus, sakau, 

tikta — er gana, er pakaius! Aš 
šita omžį bengu, vo dar nė sava 
locnos trobos lubu su maliavų 
nesu pabraukęs? Anei er kifla- 
tius maliavodami visteik ton pa
ti taišsineš iš šio s vieta.

Bet šep tas anų kels didile 
puikus — kaip stals. Važiuok 
er norėk. ,

Ar tik melą veina?
Kad ont pečiaus su plaktuku 
Ežis piove šeiną.
Ont veršiuką nugaros 
Silke kavą gėrė.
Vo žiurkelė nulupta 
Penkis pundus svėre...
Bet tep bavažioujint tas na- 

labas tamobilius (ugneis vė
žinis) mažne monei smerti įda
vė. Mona arkle kap šoks pač par- 
kasa. Moni pati su vežimu ap
vožė. Vos na vos sveku sprondu 

: baišilindau. šep tep pašarą susi
dėjęs er šiokes tokes smulkme
nas susikrojęs vėl toliau reitų. 
Jau pareje er sudurdytas nūgar- 
kaulis skaudėti. Vėl užtraukiau:

Ulyčio klupa 
atsikišęs lupa. 
Marškine balti — 
par metus nuskalbti.

— žydą su barzdoms — 
kap šunys kudloti.
Vo j e su vakas — 
kap vožė kuproti. 
Bajors su kardu, 
cigons su makaru — 
Vo tai, tai puikus, 
puikus parėdelis.
Pasigėręs trakia, raida, 
patsai savęs nenuvalda.... 
Tik, šit, pamatiau er cielą bū

rį iškišusių kaminų. Veini ka
miną spakaine stovėję, vo kiti 
durnus cielas volas spiaudė. — 
Matyte, če jau miests. Aš er no
sį nusišlųstiau.

Vos tik į pirmoje miestą uly- 
če įvažiavau, kap tujau pri mo- 
n*3K kažkoks su raudonas lopas 
vyriškis pristoję.

— Ir mus du name šreibėn!
— roaa ons pirštu j mona pa- 
garde er į grota stovente veži
mą lentale.

— Ne. Musų nome y r tris, vo 
na du. Motina er duktė nomei 
palika. Aš veins taatvažiavau. 
Dar er somdytą pusvaikį turem,
— atsakiau.

— Kaip apsistojau, tep er nar 
būt. Vo deina nomoi anų nieks 
nepagaus; jirašom nesirūpinti. 
Aš galiu er če “štejen”, — at
rėžiau.

— Mus gešrybon seni! --- ons 
vėl monei saka.

— Ek sau su tou sava “šy- 
ben!” Šyberes buvot, šyberes er 
dvesėt. Vo ont galų galrf, j e to 
nori su monem rokouteis, tad 
šnekėk žemaitiška, vo na kap 
žydas bliurbėk. Kol buvot Lei- 
tuvo, mums jau lig pat kaula tos 
jūsų bliurbynes apkyrėjo. Da
bar jau Klaipėda y r pri Leitu- 
voą priveinyta. Mes dar tokį po
ną pamokyte galem —- ar žinai 
kon!.„.

Ir jau, sušveites arklems, no
rėjau važioute. ’ Bet ons, kap 
pikts pinings, prikibą pri mones 
er nė iš veitas napaled. Kap ma- 
ta, kad aš tų ano plepalų ną- 
klausaus, tep ons pasišaukė ein- 
onti pro šalį storą prusą. Tas 
mon saka:

— Na, še tik, šišion rėk len
tai o su pavarde prikabinti.

— Kam mon rėk? Moni er ba 
paraša visa soda pažyst. Pats 
klebons su monem sveikinas. Vo 
kalėdininką kožna meta pri rno- 
nes ont peitų atvažiou.

Storasis prūsas sau nuėjo, vo 
tas sulopytasis “štrap, štrap” 
šauk.

Jau kad ons tep, kap jouda- 
sis pri mirštonte žmogaus dušes 
pristoję, gerouju nabgalės nu 
ano baatsikratyte. Matyte, dar 
širit ont tuščios (nevalgęs, nįe- 
kaštavojęs) tabcr. Ištraukiau ai’ 
tris mus tos “šiepas” er daviau. 
— Pasigalouk sau, — misliju.

__ _____ 3
Toliau pavažiav matau, kad 

ciels butalis su loitgas, su durė- 
mis, er su visais parėdymais ba 
arkliu, ba ugnies atlėk. Teį mo
na arkle, pasibaidė kap šoks į 
ulyčes jiašalį! Pavertė maža va- 
ka er senos žydelkas vobulus iš

Er nu to atsitikima sudna 
kiocale. išbėrė.
deina prisidėję.

J (“Kl. ž.”)

u
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Kartą sėdėdama ant Nikolo- tinę prieš i jį atkreiptą revolve- —Ačiū, Mark Ilijč! Sakykite, 
jaus Sergeevičo kelių, ji bučiavo rį. o mulu ten ar neilgai sutruksi-
jo akis ir griežtai klausė: Didžiausios baimės apimta, me? Jes aš gal ir pietų nesuspė-

—Na, o kaip tu Vnyli mane, pati nusitvėrė už galvos ir vaito- siu pavalgyti.

Aš sau er brazdu 
dams:

Ar če teisą sakyte,

dainiou- — Nein. Nikt das. Ir mus del
ne name štejen! — vėl pirštu į 
pagarde badydamas, saka.

Linksimi Kalkdii
Sveikiname visus savo draugus, 
pažįstamus, ir kostumerius su 
švente Kalėdų. Linkime4geriau
sių pasekmių ir laimingo gyve
nimo.

Jonas Gurzdas
•z< Savininkas’kurpių krautuves ir 
Ji taisymo dirbtuvės. Ateikite ir 
p aplaikykite musų kalendorių.

<1

na, papasakok ?
—Aš myliu tave.
—Na, aš žinau, kad tu mane 

myli, bet Kaip, nu kaip? Labiau 
už ką, pavyzdžiui, tu mane my
li?

Nikolojus Sergeevič paglostė 
jos rankutę ir, negalvodamas, 
atsakė:

—Labiau už gyvastį.
—Rimtai? Na, o jeigu tau pa

šildytų milioną dolerių arba ma
ne — ką tu pasirinktum?

—Aiškus dalykas: tave.
—O jeigu tave paskelbtų, pa

vyzdžiui, olandų karalium' tąja 
sąlyga, kad tu su manim išsi- 
skirtumi — ką tu išsirinktum?

—Aš? Aš pasakyčiau: pa- 
springkite jus su savo olandų 
valstybe — atiduokite man Le- 
nočką!

—žiūrėkite tik, koks jis! Tai 
labai miela iš tavo pusės. Mano 
vyras vargu tai sakytų. Tu ge
resnis.

—Kur jau ne! Aš tave myliu 
iš tikrųjų, o jis taip tik sau, nuo 
penkto — ant — dešimto.

—-Klausyk.. Na, jeigu pasitai
kytų taip, kad vieną mudviejų 
mirčiai pasmerktų — tave arba 
mane. ir tau duotų pasirinkti : 
ką tu pasirinktum ?

—Nejaugi tu nedasiprotėji? 
Aš pasakyčiau : karkite mane, 
šaukite į mane, bet ją palikite 
ramybėje...

.—Na, nejaugi tau nebūtų gai
la gyvastie^? Tu toks jaunas, 
prieš tave puiki ateitis, visi tave 
myli, miške žalumynai, pušys 
kvepia, taurėse auksinės spalvos 
vynas — ir viso to iš mano los- 
kos tu turėtumei nustoti- Ir ant 
visados! Supranti tu tą žodelį: 
ant visados!... Nejaugi ne gaila?

—Del tavęs?! Aš tik gailiuosi, 
kad visa tai — tuščios kalbos; o

dama išbėgo iš kambario.

— Ko jus laukiate... šaukite. 
Aš nuo savo žodžių neatsisakau.

—Jus drąsus žmogus, — pa
niurusiai palingavo galva vyras, 

bet aš jus vistiek nušausiu. 
Beje, prieš mirsiant jus gal no
rėsite ką nors pasakyti arba ką 
nors perduoti?

Nikolojus Sergeevič patraukė 
pečius, bet paskui krustelėjo ir 
su skausmą reiškiančia šypsą 
veide tarė.

»—Mano motina.-. Mano nelai
minga. motutė... Aš paliksiu ją 
be jokių išteklių. Visi mano pini
gai sudėti į popierius.. —Klausy
kite! Jeigu jumyse dar yra kiek 
žmoniškumo — padarykite tai, 
ko aš jūsų paprašysiu... Tąsyk 
aš numirsiu ne keikdamas, bet 
garbindamas jūsų vardą-

Sakykite, tarė vyras, — žiū
rėdamas į priešą nejaukiu meta
liniu žvilgsniu. — Jus pasakysi
te man, ką aš privalau padaryti 
ir paskui — numirsite. Na?

—Ačiū, — sušnibždėjo pas
merktasis. — Jus žinote šlipen- 
bacho banką.

—O taip. Labai gerai žinau.
—Ten gTjli mano akcijos, į 

kurias aš sudėjau visus savo pi
nigus. Penki šimtai Spiridonovo 
kompanijos akcijų. Tegul Šlipen- 
bachas jas parduoda ir...

Karčiai nusijuokė vyras-
—Aš matau, jog jus meilėje 

daugiau nusimanote, negu biz
nyje... Ne labai gerai bus aprū
pinta jūsų matutė. Juk tos akci
jos yra bevertės!

—Aš manau, kad jus, Mark 
Ii jie, klystate. Užvakar kiekvie

nai akcijai mokėjo po 115.
—Užvakar, — ironiškai palin

gavo galvą vyras. — Užvakar. O 
jus vakarykščio biuleteno ar ne-

— lai gai pas manu pietausi
te? z\š paliksiu pačiai raščiuką. 
Nu valiuosi va, sugrįšiva ir pa- 
valgysiva pietus. Puikiausia de
gtine aš jus pavaišinsiu! Kaip 
jus į tai žiūrite. Niko-ojau Ser
geič ? 1

—Na, tegul būna ir taip, Mark 
Ilijč!..

Mark Ilijč atsisėdo prie stalo 
ir ant greitųjų ėmė rašyti pa
čiai raščiuką.

—Jus suprantate, — tarė jis, 
dėdamas pres-papje ant raščiu
ko. — Jeigu akcijos nupuolė iki 
60, tai ryto: jas bus galima su
pirkti už skatikus- Ir jeigu po
ryt paaiškės, jog gelžkelis bus 
tiesiamas, tai mudu rieškutėmisi 
pinigus semsiva...

—Na, jus dar ilgiau ten čiupi- 
nėki'ės, tai mudu pasivėlinsiva 
į tą subjektą nuvažiuoti, — ne
kantraudamas tarė N’kolojus 
Sergeič.

—Tuoj, tuoj, štai aš padėsiu 
pačiai raščiuką matomoje vieto
je — ir lekiame! Kur jūsų skry
bėlė?!

* *
♦

1 Į kambarį pažvelgė Elena Bo- 
risovna. Ji buvo išblyškusi ir 
jos veidas reiškė kanč.’as.

Sf:-lįsdama ranka neramiai 
plakančią š*rdį, ji drebančiomis 
kojomis įžengė j kambarį, bet 
surikusi tuoj atšoko atgal: kam
barys buvo tuščias.

—Išvažiavo! — sudejavo ji— 
Aš *aip ir maniau!... Ameriko
niška dvikova. Arba.. A! raš- . *
čiukas! $>ieve.-. sutvirtink ma
ne...

Viena ranka ji pritvėrė 
galvos, o kitą tiesė į raščiuką, 
bijodama peJmti jį, tarsi slidžią
ją gyvatę.

Perskaitė.
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MES NORIME PADĖKA VO
TĮ VISIEMS MUSŲ KOSTU- 
MERIAMS UŽ JŲ DARYMĄ 
BIZNIO SU MUMIS IR LIN
KIME VISIEMS

LINKSMŲ KALĖDŲ

KLEIN BROS
1111«111 v 111 f r ♦ f ♦ * 11 ♦ ♦ 1111

3956 So. Rcckwell St.

SVEIKINAM VISUS 
KOSTUMERIUS IR RĖ-

MOMS ŽIEMOS ŠVEN
TĖMS KALĖDOMS IR 
NAUJAIS METAIS., 
PRAŠOME NEUŽMIR
ŠTI MUSŲ IR 1925 
METAIS.

M. Levy & Co.
22nd and State Sts.

Tel. Galumet 0645—1692

Sveikinam savo rėmėjus ir 
kostumerius, su 

LINKSMOMS KALĖDOMS 
ir 

LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS
Musų biznis yra perkeltas į naujų 
vietą; pirmiau buvęs po No. 3327 So. 
Halsted, o dabar yra po No. 3430 So. 
Halsted St. Visi rėmėjai kviečiami at
silankyti ateinanti metą.

NEW CITY PHARMACY 
John Malachauskas Sav. ir R. Phar. 

3430 So. Halsted Street
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Adenoldų išaugos ir jų reikšme visuomenes gyvenimo
Lietuvos universitete prof. nionę patvirtino eksperimentu. 

Radzvickis skaitė paskaitą, ku- Užsiuvus vieną šnervę jaunų 
rios turinį P. I. sekamai aprašo: triušių, po kelių menesių jis pa- 

Nup liežuvio šaknų po gleivi- Stebėjo, kad atatinkama triušių 
ne ryklės pleksnele tęsiasi tan- galvos pusė išaugo daug mazes- 
kus limfiniu indų tinklas su n®. Garsus anglų okul. Donder- 
daugeliu nedidelių mazgelių. Kai sas, betyrinėdamas akis ligonių, 
kuriose vietose, ypač ryklės šo
nuose, tie mazgeliai susispiečia į 
didesnes krūveles — j taip vadi
namus foiikulus. Kitose vietose 
tie foJikulai susispietę sudaro 
didelius kamuolius. Tokių ka
muolių mes žinome keturis. Du 
(i nll) gliti dešiniajame ir kai
riajame ryklės šonuose ir vadi
nami tonsilomis arba migdolais, 
trečias guli viralinėje nosryklės 
ir ketvirtas ant liežuvio šaknų. 
Visa šita limfinė sistema buvo 
pavadinta limfiniu Valdeyero 
(garsaus anatomo) žiedu čia 
bus kalbama tik apie trečiąją 
migdolą. Trautmano, 'Ganghof- 
nerio ir kitų tyrinėjimai parodė, 
kad trečiasis migdolas susideda 
iš 5—7 kalvelių ar valenėlių, 
gulinčių nosryklės -skliautuose. 
Kaimyninių kalvelių tarpuose su 
sidaro 4—5 plyšeliai. Vidurinis 
plyšys gana gilus. Kai kada ply
šio kraštai dalinai suauga ir ply
šys pavirsta j gana ruimingą an
tį (maišeli).

Mes žinome, kad ore, kuriuo 
mes alsuojame, lekioja visokios 
bakterijos ar jų kiaušinėliai. Al
suojamas oras košiasi per speci- 
jalius nosies, nosryklės ir gerk
lių prietaisus, kol pasiekia plau
čių akutes. Bakterijos, nepa- 
kliuvę nosies gleivėsna, dar gali 
prilipti prie trečiojo migdolo 
gleivių kalvelių ir čia būti sunai
kintos. Tad "aišku, kad, jeigu al
suojamas oras labai priterštas, 
jei bakterijos labai gyvos ir sti
prios, o limfinis Valdeyero žie
das nesveikas, ar kimo atsparu
mas susilpnėjęs, tai bakterijos 
ima viršų, įsiveržia į limfinius 
indus ir gali išplėsti užkrečia
mąją ligą.

Susipažinus bendrais bruožais 
su anatomo — gistologija ir fi
ziologija trečiojo migdolo, eina
ma prie jos patologinių atmainų.

Del įvairių infekcijų (skarla
tinos, tymų, kokliušo, šiltinės, 
gripo ir kitų) atskiros kalvelės 
ar visas migdolas pradeda augti. 
Žymiai išaugęs tretysis migdo
las patologijoje pavadintas ade
noido išaugomis. Palinkimas ku- •• 
no prie adcnoido dažniausia bū
na įgimtas. Pas naujagimiu? 
aderoidaš pastebėtas labai 
tai. Jis dažniausi nepradeda au
gti nuo 1—2 metų, nuo 16—17 
metų pradeda nykti ir apie 22— 
25 metus visiškai išnyksta. Jo 
vietoj nosryklėj lieka pastorėju
si kleivinė luobelė, o kūne įvai
rios vietinės ar ir bendros per
mainos. Retkarčiais jis išnyks
ta daug vėliau. Savo pradžią 
adenoido išaugos gauna nuo pa
prastos blogos. Yra žinoma, kad 
visuomenė labai pripratus prie 
slogos ir tokiais dalykais nesido
mi. Labai reta motina kreipiasi 
į specialistą dėl savo kūdikio 
slogos. Po kurio laiko sloga pasi
kartoja. Kaskart plečiasi katara- 
Ijnis ar ir pūlingas gleivinės no
sies ir nosryklės luobelės įdegi
mas su mažesniu ar didesniu pa
tinimu, 
si kemša tai suskretusiomis glei
vėmis (snargliais), tai aptinusia 
gleivine pleksnele. Nuolat patin
sta ir trečiasis migdolas. Išaugos 
lyg kamštis užkemša nosį iš už
pakalio. Alsavimas nosimi tam
pa jau labai apsunkint; s ir vai
kutis pradeda naudotis- bariui. 
Bodas, ar nevistiek per tokį ply
šį vaikas alsuotų? liet kasdieni

niai specijalistų gydytojų ir au
klėtojų prityrimai griežtai tvir
tina, kad skirtumas tarp jųdvie
jų labai žymus. Oras pralėkda
mas nosies erdvę: apsivalo nuo 
daugelio pašalinių priemaišų ar 
tai paprastų < rganimų, ar bak
terijų, 2) sudrėksta, 3) sušyla 
ir IHkuuas visados gauna pa
kankamai oro. Dr. Meyjeris ar 
tik ne pirmutinis išaiškino dide
li žalingumą kunui, jei alsavi
mas nosimi sutrinka (suyra). 
Kiek vėliau dr. Žiemas šią nuo-

, kurie nuo mažens alsavo tik vie
na nosies puse, pastebėjo, kad 
akies obuolys toje pat pusėj nia- 

, žiau išaugęs, Kiek vėliau prof.
Korneris, pasiremdamas savo 
eksperimentų daviniais ir prak
tikos patyrimais, susekė kad mi
nėti galvos, veido ir akies defe
ktai ryškiai išsiplečia tik pas 
jaunus dar nesubrendusius as
menis. Galimas daiktas, kad 
adenoido išaugos veikia augantį 
organizmą daugiau, mechaniniu 
budu. Iš tikrųjų vaikas tuęi nuo
lat užkimštą nosį, išaugos slegia 
ir Eustachijaus takus, vidurinėj 
ausų pusėj oro spaudimas silp
nėja. Vėliau išsiplečia katarali- 
nis įdegimas ir gleivinės pleks- 
nelės, Eustachijaus landos ir vi
durinės ausies patinimas: vaikas 
pradeda kupsti. Vėsus oras įerzi
na gleivines ir seilinęs burnos 
liaukas, pasidaro daug seilių. 
Dienos in?tu vaikai jas nuryja 
drauge su nosryklės gleivėmis; 
užmigus jos liejasi ant lupų, vei
do ir pagalvės. Lupos patinsta, 
veidas nušašta. Užkimšta nosis 
mažai vėdinasi oru; įdegintos 
gleivinės luobelės liaukos pridir
ba dar daugiau gleivių, kurios 
neišsišnypščia, o čia jau ilgai 
pasilieka, suskrenta ir pusta. 
Raumens nosies ir žandų nevei
kia: raukšlė nuo nosies link lupų 
išsilygina, skruostai patraukti 
augštyn, nes akys dėl neramaus 
miego merkiasi. Apatinis žandi
kaulis pasiduoda kiek priekin; 
burna nuolat atvira; dantys ky
šo, apatinė lupa pastorėjusi ir 
nudribus; akyse nepastebėsi jo
kio gyvumo; kiti vėl švepluoja 
ar mikčioja. Del nurodytų per
mainų vaikų veidas gauna saviš
ką originaię išvaizdą. Visuome
nėj juos nuo žilos senovės vadi 
na žiopliais.

Jeigu adenoido išaugos sudaro 
jaunam organizmui tiek visokių 
fizinių trukumų, tai savaime ai 
šku, jos dar skaudžiau atsiliepia 
j centralinę jo nervų sistemą.

Kraujas ir limfa perpildyti 
angliarukštimi ir visokiais ža
lingais produktais menkiau mai
tina smegenų ląsteles. Jos nesu
geba naktimis sėkmingai pasi- 
liuosuoti nuo visų dienos atma
tų ir sutaupyti naujų jėgų die
nos darbui. Toks alsavimo su
trikimas ypač sunkiai atsiliepia 
prysakinėse smegenų dalyse, nes 
jų limfos ir indai čia gana tam
priai susisiekia su kaimyniniais 
nosies ir nosryklės indais, kur 
nuo pat pradžios normale kraujo 
ir limfos cirkuliacija sutriko, 
kur jau senai susidarė užtvankos 
ir kur matomai pasidarė ryš
kus kraujo ir limfos sumetimas. 
Toki vaikai neramiai miega; be
miegant liežuvis nukrinta užpa
kalin ir susiaurina landą į gerk
lę. Vdikai nemaloniai knarkia 
ir kriokia; nuolat vartosi ir sap
nuoja baisiausius sapnus; daž
nai pabunda, verkia ar šaukia 
pagalbos; nusiraminę vėl užmie
ga, bet netrukus vėl pabunda. 
Rytmety pakelti raivosi, žiovau
ja, kol neišs:miklina. Ga'voje da
žnai jaučiamas kažkoks nemalo
nus slėgimas. Jų protas vystosi 
nepakankamai; jie nesugeba il
gai ir sąmoningai susidomėti 
kokiu reiškiniu ar daiktu. Kitą 
kartą jie nenormaliai judrus; jų 
mintis šokinėja nuo vieno daik
to prie kilo; įvairiausius klau
simus jie išriša veikiai, bet pa
viršutinai. Kiti vėl vaikai atvir
kščiai — nedrąsus, nelinksmi, 
vengia žaidimų, veikiai užsigau- 
na, dažnai verkia. Dauguma to
kių vaikų pradeda silpnai moky
tis; vieni nors veikiai išmoksta, 
bet veikiai ir užmiršta; kiti vėl 
atsidėję kala pamokas ir prieš 
miegą, rodos, viską moka, bet 
deja — per naktį daug ką pa
miršta. Dažniausia nesiseka ari
tmetika. Iššaukti klasėj jie silp
nai atsako. Kyla neišvengiamų
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Bet dabar ir aklinu aišku, kad iš

.Komunistų partijos

šmidtas, pavyzdžiui, aprašė ke- cįjose jr susirinkimuose. negtil i 
rašyti.
tiktai 

bet nė

Jei paskutiniu momentu pa-|obalsio: visa valdžia ; sovietams, 
nesusipratimų tarp tokių moki- kiausti savęs, kokie įvykiai su- Bet dabar ir aklapi aišku, kad iš 
* ių ir mjokytojų; mokiniai jau- komunistines Rusijos turi- sovietų liko tik vienas vardas, •'i i . \ » t •• 4 n» n v ♦ * » n z-i 1 r«AY . . - . « . « v 4čiasi užgauti ir savo nepasise
kimą aiškina mokytojo žiauru
mu; mokytojas iš savo pusės 
kaltina mokinius apsileidus. Kal
tos gi čia dažnai vien adenoidų 
išaugos. Sunkesniais atsitiki
mais intelektas vystosi dar silp
niau ir vaikas palieka mažapro
čiu. Speėialėj literatūroj gali
ma rasti aprašytų daug ypatin
gų adenoido atsitikimų- Dr.

nį, reikėtų atsakyti: kova prieš 
Trockį.

j centras paskelbė idėjinį kalą 
Trockini. Komupistų lyderiai 
visuose didesniuosiuose susirin
kimuose kalba ilgas ir' karštas 
kalbas prieš Trockį. Laikraš
čių skiltys užpildytos sieksninių 
rezųliucijų prieš Trockį, rezoliu
cijų, kurios įsakymu iš Maskvos 

'priimamos komunistų organiza-

Kaip pašalinti kvapų 
iš šaldytuvų

lis adenoido atsitikimus pas 
mažus vaikus, kurie karščiavo 
kelis niėnjs:’is, gydėsi įvairiau
siais metodais be gerų padari
nių ir buvo labai sunykę. Pašali
nus adenoidą vaikai veikiai visiš
kai pasveiko, t

Minėti patologiniai reiškiniai 
nevisados išsiplečia. Daugely at
sitikimų randa ryškiai išbujoju
sius tai vieną, tai kitą. Begyve
nant prof. d r. Radzvickui 24 me
tus Smolenske, teko \pažinti 
daug šeimų, kurių vaikąi augo 
neoperuoti su gana didelėmis 
adenoido išaugomis nuo persirg
tos skarlatinos, tymų ar kokliu
šo. Del gerų gyvenimo sąlygų, 
plačios nosies ir ruimingos nos
ryklės jie šiaip taip pergalėjo 
nemalonią išaugų įtaką. Jų fizi
nės jėgos augo ir intelektas plė
tojosi nors ir nepavyzdingai, bet 
vis dėlto pakankamai. Jie baigė 
mokslą ir išaugo augšti ir gana 
stiprus. Aišku, kad prašalinus 
savo metu išaugas, jie butų už
augę dar gabesni ir tvirtesni.

Dabar kiek davinių iš adenoi
dų statistikos. ‘

Dr. Šteinas, apžiūrėjęs kelias 
dešimtis Maskvos miesto liau
dies mokyklų, rado 17—18% 
mokinių su adenoidais; pats 
prof. dr. Kadzviekas, apžiūrėjęs 
Smolenske 14 komplektų liau
dies mokyklų, rado 23% su ade
noidais. Dr-ai Karutz, Pluder, 
Polonski ir kiti mokyklose atsili
kusioms vaikams rado 70% su 
adenoidų. Lietuvoj, matyt žiop
liai taip pat nesudaro retenybės- 
Pats prof. d r. Radz viekas patie
kė tokių davinių iš savo prakti
kos: 1922 m. buvo operuoti 63 
asmens su adenoido išaugomis, 
1923 m. — 134 ir per devynis 
mėnesius šių metų — 183. Ope
ruotų tarpe lietuvių buvo 1922 
m. — 27, 1923 m. — 53 ir 1924 
m. — 86, arba viso 166 asmens. 
Kaimiečių jų tarpe per visus 
trejis metus buvo vos 39.

Adenoido išaugų diagnostika 
specialistui nesudaro sunkeny
bės. Operacija taip pat nesunki, 
veikiai atliekama ir nereikalau
ja jokių ypatingų sąlygų. O ope
racijos padariniai dažnai būna 
tiesiog stebuklingi: žioplys už
čiaupia burną, pradeda ramiai 
miegoti, pamiršta savo kaprizus, 
su geru apetitu valgo ką tik nu
sveria. Fizine jų sfera ima sku
biu tempu augti. Veikiai suma
žėja jų nervingumas, jie liaujasi 
šalinęs! draugų, žaidimų ir pasi- 
linksminimų; atmintis jų stiprė
ja, iie pradeda geriau mokytis.

Iš visa to, kas kalbėta, aišku, 
kiek žalos daro adenoidai visuo
menei. Kiekviena tauta, ar atski
ra šeima, jei tik ji nori būti 
tvirta ir galinga, privalo budėti, 
kad jos naujągimiai kuo rečiau 
sirgtų ir kuo mažiau mirtų. Ji 
privalo sąmoningai sunaudoti vi
sas mokslo nurodomas priemo
nes, kad tik .jaunos kartos užau
gtų sveikos, energingos ir pro
tingos.

Laisvų rinkimu į sovietus nė- 
Ira. Socialdemokratai ir eserai 
Rusijoje, kurie dalyvavo sovie
tuose, dabar sėdi galėjimuose, o 
sovietuose sėdi vieni;! komunis
tai. Obahis: visa valdžia sovie
tams virto obalsiu: visa valdžia 
komunistams. Bet pasirodė, kad 

’ir komunistai toli gra^u neturi 
larivo apsisprendimo. Net toks 
komun.^tų šulas Trockis 
rašyti to. ką jis nori 
Lai k rašči uose ta I pinam a

Tankiai iš šaldytuvų išimti 
daiktai nelabai maloniai kvepia. 
Sakysimo, pienas atsiduoda sva- 
gunais, etc. Kad pašalinus ne- 

; tinkamą kvapą, reikia Įdėti i šal
dytuvą keletą šmotų kokso 
(cpke’o). Koksas tuoj sunaikina 
kvapą.

JtiSŲ sveikata yra Jūsų

Kas gi atsitiko, o pirmiausia, 
kas gi tas Trockis ? Gal balta-' rezoliucijos prieš Trockį, 
gvardiečių generolas, gal balta-Į vienos rezoliucijos už Trockį, 
sis diplomatas, o gal koks “soči- nors negalima abejoti, kad Troc- 
alpardavikas ?” Ne, Trockis —• kis neturėtų skaitlingų savo ša- 
artimiausias Lenino bendradar- lininkų: mat, diskusijos drau- 
bis (“Leninas-Trockis”), vienas 
žymiausių komunistų lyderių, 
Revoliucinės Karo Tapybos pjr- 
minmkas, karo komisaras ir 
raudonosios armijos vadas, pui
kus kalbėtojas ir organizato

rius. Vienu žodžiu, Trockis — 
komunistinės Rusijos įtakin
giausias asmuo ir prieš tą asme
nį dabar komunistų partija pa
skelbė mobijizaciją...

Už ka? Deliai ko?

Ūžiama.
Jeigu jau Trockis neturi lais

vės Rusijoj, tai ką gi bekalbėti 
apie paprastą komunistą darbi
ninką? štai virto Lenino 
teorija praktikoj. Tai ne laisva 
proletarų valstybė, tai proleta
rų minties kalėjimas! Paskuti
nės žinios skelbia, kad Trockis 
atstatytas nuo visų vietų ir gal 
net už savo nelemtus atsimini
mus bus išmestas iš partijos.

KOMANDUOJA DIDŽIAUSI 
DIRIŽABELĮ

J. H. Klein, Zoppelinų ekspertas, 
k.uris komandavo didžiausj diri- 
žabelį pasauly ZR-3, kada tasis 
skrido iš Vokietijos į Ameriką.
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Nosytė vis tankiau už’

Vandens dūdos iš 
cemento

Reeves J. Newsom surado to
kį cementą, iš kurio nesunku 
daryti vandens dūdas. Kaip ži
nia, su geležinėmis dūdomis be
da yra ta, jog jos rūdija, ir to
dėl greit pagenda. Buvo daro
ma dūdos iš cemento, bet jos ne
tiko. Pasirodė, kad cementas yra 
perdaug trapus. Vienok naujai 
išrastas cementas, kiek jau ga
lima spręsti iš tyrimų, pilnai tiks 
vandens dūdų darymui.

Matole, Trockis parašė kny
gą “1917 metai,” kurioje prave
da mintį, kad dabartiniai komu- 
hizmo rėksniai, kaip Zinovjevas 
ir kiti, prieš pat spalių revoliuci
ją neparodė pakankamo pasirjži- 
mo, net visas komunistų centro 
komitetas svyravo, ar pradėti 
perversmą, ir tik Leninas su 
Trockiu — veikiau prieš viso c- 
komiteto nusistatymą, negu jam 
padedant, sukėlė spalių men. 
perversmią. /
* Kiti komunizmo . generolai į- 
žiurėjo tokioj Trockio minty he- 
reziją, iškraipymą Lenino moks
lo. Iljičas (Leninas) mirė, jis ka
nonizuotas t. y. pripažintas ko
munistų šventu ir neklaidingu, 
kaip tas Romos popiežius, ku
riam galima tiktai melstis, bet 
kurio negalima kritikuoti. Kiti 
komunizmo generolai kaltina 
Trockį tuo, kad jis parodė palin
kimo pakeisti leninizmą “troc- 
kizmu.” Už ta “nepabažnumą” 
prieš Trockį ir sukilo' kiti komu
nizmo arkangelai. Jo knyga da
bar uždrausta skaityti, nelygi
nant kaip pas mus “Šventojo ra
što paslaptys.”

Kas gi tas “leninizmas” ir 
“trockizmas” giliau pažiurėjus? 
Matote, Leninas mokino; kad de
mokratizmas socializmui nei*ei- 
kalingas. Revoliuciją gali pada
ryti ginkluota mažuma, kuri pa
skiau galežine ranka valdo kraš
tą. Ta revoliucinė.mažuma yra 
ne kas kita, kaip komunistų par
tija- Tai ir yra proletariato dik
tatūra. Taip galvojo Iljičas ir 
taip nori suprasti savo pašauki
mą visa komunistų partija.

Tuo tarpu Trockis nuėjo dar 
toliau ir pastatė tašką ant i. 
Savo atsiminimuose apie spalių 
revoliuciją jis parodė, kad suki
limą pradėjo ir vede ne komu
nistų partija, bet atskiri as
mens. Reiškia, iš čia seka min
tis, kad revoliucine mažuma gali 
būti net ne komunistų partija, 
bet vienas du asmeniu. Reiškia, 
eidamas Lenino mintimi Troc
kis, gal pats to įlej ausdamas, pa
rodė, kad Lenino ir jo pasekėjų 
supratimas proletariato diktatū
ros yra netikras, yra absurdas. 
Praktiniame savo išreiškime 
“trockizmas” yra asmeninė dik
tatūra.

Demokratinio socializmo žvilg
sniu vienodai klaidingas yra tiek 
Leninas, tiek Trockis. Ar Rusi
ją valdo komunistų partija t. y. 
jos centras iš 10—20 žmonių, ar 
vienas generalis komisaras, skir
tumo čia nėra. Diktatūra gru
pės žmonių ar vieno žmogaus, 
bet diktatūra, kuomet darbinin
kas negali laisvai mąstyti ir kal
beli. negal: laisvai skaityti ir ra
šyti, . negali sĮreikupti, negali 
“savo” valdžios kritikuoti, kon
troliuoti ir jos rinkti — tai nė
ra proletariato valdžia, tai nėra 
kelias i socializmą,

Kas pasidarė iš Lenino teori
jos praktikoj? Jis pradėjo nuo

Bet vis dėlto keista, kad Ru
sijoj apie Trockio asmenį sukel
tas toks didelis triukšmas- Pavo
jus, žinoma, ne tamte, kad para
šyta keli puslapiai knygos, ku
riuose komunistinė revoliucįja 
nušviesta šiek tiek kitaip, negu 
to norėtų dabartiniai komuniz
mo vadai. Pavojus, matyti, ta
me, kad tuos puslapius parašė 
Trockis, o ne kas kitas. Trockio 
istorija sako, apie tai, kad ankš
toj komunistų šeimoj ne viskas 
tvarkoj, kad ten viešpatauja ne
pasitikėjimas ir baimė vienų 
prieš kitus, intrigos, idėjinis at
sitolinimas. Taip keršija komu
nistų diktatūra pati sau.
[“S-tas”J J. Girėnas.

---------———----- ’”n—:—:----- ---------

Kam tinka vabalai

VISIEMS
MUSŲ

DRAUGAMS,
KOSTUMERIAMS,
LIETUVIAMS
IR
LIETUVAITĖMS 
LINKIME 
LINKSMŲ •
KALĖDŲ 
IR
LAIMINGŲ 
NAUJŲ 
METŲ

Vokiečiai yra prašmatni žmo
nes. Jie Vis ką nors naują su
galvoja. Štai dabar Die Garten- 
lehre praneša, jog vabalai labai 
tinka žemei tręšti. Jų kūne ran
dasi nemažai- azoto, kuris yra 
būtinai reikalingas augmenims. 
Bėgiu vienų tik metų Saksoni
jos provincijoj buvę suvartota 
tam tikslui 3,000 tonų vabalų.

Ir tai dar ne visa. Cheminis 
tyrimas parode, jog džiovinti 
vabalai, sumalti su miežiais, su
daro labai gerą maistą kiau
lėms.

Jungtinėse Valstijose yra 
maž daug 110,000 neregių, 13.- 
5% jų (arba apie 15,000) nete
ko regėjimo dėl nelaimių prie 
įvairių darbų. Kad apsaugojus 
regėjimą, prie pavojingų akims 
darbų rekomenduojama nešioti 
tam tikri akiniai (goggles).

Gibraltaras yra žinomas kai
po stipriausi tvirtovė visame 
pasaulyj. Vienok ne visiems tė
ra žinoma, jog ten randasi ne
paprastai daug beždžionių.

Tie įdomus gyvūnai labai in
teresuoja turistus, kurie karts 
nuo karto užklysta čia.

Jeigu nebūtų beždžionių, tai 
turistui iš tikrųjų turėtų ko nu
siskųsti. Pats savaime' Gibral
taras nėra įdomus. Tai tipingas 
miestukas.

Tik beždžionės *ir priduoda 
Gibraltarui gyvumo. Be jų ne 
tik turistams, o ir vietos gyven
tojams butų nuobodi.

Gibraltaro beždžionės labai 
mėgsta žmones. Jos tankiai vi
somis grupėmis seka paskui tu
ristus. Jau nuo tolo girdisi jų 
kvatojimas. Tuo budu jos pasi
tinka naujus turistus.

3343 So. Halsted St., Chicago

SVEIKINAM SAVO VI
SUS KOSTUMERIUS
IR RĖMĖJUS SU LINK-

ŠVENTĖMS IK LAI
MINGAIS NAUJAIS

KEAL ESTATE AND 
INVESTMENT CO.

M, J. Kiras
3335 So. Halsted St 

Chicago, III
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eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais
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Visi šiam skyriui raštai reikia adresuoti U S. S. Sekretoriui y 
A. žymontas, 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. žymontas, 1739 So.

Halsted St., Chicago, III.
Organizatorius J. šmotelis, 10604 Ed- 

brooko Avė., Chicago, III.
Sekr.-Iždin. P. Miller, 3210 So. Hal

sted St., Chicago, III.
Knygius A. Kemeža, 25 E. 23rd St., 

Chicago, Ui.
NARIAI: \\ ’

A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irvjng Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wdod St.
J. J. čeponiH, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, iii, “
, P • K i . « A

rinktų po du delegatu į tų kon- , Prakalbų rengimo komisija 
vencijų. pranešė, kad prakalbos, kurios

Toje konvencijoje bus orga- buvo rengtos tikslu, kad pami- 
nizuojama visų Amerikos dar- nėjus 60 metų nud įsikūrimo 
bininkų partija — Darbo Par- Pirmo Darbininkų Internaciona- 
tija.
^Socialistų Partijos Naciona- 

lis Komitetas ^nutarė sušaukti 
spccialęi Socialistų Partijos kon
vencijų vasario mėnesy, tuo 
laiku kuomet bus tveriama 
nauja Darbo Partija.

Visi Nacionalio. Komiteto na- kėt 17 dolerių.
tini džiaugiasi' kad d. Debsųs Pramogų rengimo komisija 
~asyeiko. Partija turi, biskj prunešč, kad LSS. VIII Rajonas

lo gerai nusisekė, kalbėtojais bu
vo cilg. P. Grigaitis ir Dr. A. 
Montvidas.

t 1 '

Taipgi komisija pranešė, kad 
Cicero j prakalbų surengimas la

ibai brangiai/atsiėjo, nes už 
vien tik svetainę reikėjo užnio-

L.S.S. VIII Rajono Centru
Komitetas: < um

. pasveiko. Par.tija tturi. biskį prunešč, kad LSS. VIII Rajonai 
Pirmininkas — F Skamarakas, 6829 J],0m i)rg. .Dėbsai- sako, kad ir L. S. Jaunuomenės Lyga'ren 
Sekretorius — A. Vilis, 2211 North tas skolas tuojau galima bus gia šokių vakarų sausio 4 d.

VVestem Avė., Chicago, III. . padengti, jei tik nariai veiks 1925 m., M. Meldažio svetainėj 
Kasierius •

St., Chicago, III. į
Finansų Sekr. — O. Banienė, 1789 

So. Halsted St., Chicago, 111.
Knygius — J. Vili^, 1511 N. Wdod 

St., Chicago, III.
Nariai — V. Mišeika, F. Tveri jonas.,

— A’T,^em®ža» 25 E- 2JJrd ir toliau su dideliu pasišventi- 
Nėra abejonės, 

Ko
va i-

partijai.
kad nustatyti Nacionalio 
įnikto planai išduos gerus 
sius. Pasisekimo!

KALĖDOS Prie organizavimo 
Darbo Partijos

darbininkai

tai gerai ir

Ir vėl Kalėdos. Daug jau Ka
lėdų praėjo ir dar daug jų pra
eis. Jos būna įvairios įvairioms 
žmonių klasėms. Darbininkų 
klasei Kalėdos nėra didelis 
džiaugsmas. Daugelis neturtin
gų darbininkų turi švęsti Ka
lėdas šaltojo šluboje, nes nėra 
kuo pečiaus pakūrenti. O jei 
kuris tokis neturtuolis turi 
šeimyna, lai jam dar nemalo
niau/ kuomet girdi savo kūdi
kius verkiant.

Tokių darbininkų šeimynų, 
kad ir Jungtinėse Valstijose 
bus dųug per šias Kalėdas.

Kiti darbininkai, kad ir skur
džiai gyvendami ir pusbadžiau- 
dami, bet eis bažnyčiųn pasi
melsti. Tikėdami, kad jų kan
čias palengvins malda. Tie 
lengvatikiai darbininkai neras 
maldoje jokio palengvinimo, 
šioje šalyje malda jau nebetu
ri jokios reikšmės. Čia iš mal
dų, kaip ir iš kitokių dalykų, 
yra daromas paprastas biznis.

Tie darbininkai, kurie 
per Kalėdas pasimelsti, lik pa
didins tikėjimų sektų biznį. Ka
talikai darbininkai padidins ki- 
šenius katalikiškų kunigų. Pa
lengvinimo iš savo maldų ir 
almužnų tikintis 
negaus.

Tai nėra melas, 
tai gerai žino. Žino
tikinti darbininkai, žino tai ge
rui ir kunigai. T'os maldos ir 
los almužnos yra senas užsili
kęs padaras. Re jų gali kiek
vienas žmogus apsieiti.

Dabar jau kiekvienas žino, 
kad iš dangaus kepti karveliai 
nekrinta. Jei nori turetį. keptų 
karvelių, pirma turi užsidirbti 
pinigų tiems karveliams nusi
pirkti. Paskiau išsikepęs galėsi 
valgyti. O kad užsidirbti pini
gų, reikia eiti ir pas kitų tokį 
pat žmogų maldau Ii, kad jis 
tau duotų darbų.

Vadinasi, nori ar nenori, tu
ri dirbti. Bet dar yra vienas 
dalykas. Ir dirbdamas nevisuo- 
met gali valgyli keptus karve
lius. Mat, kas tau duoda dar
bų, žiuri, kad iš lo darbo turė
tų sau naudos. Darbo davėjas 
išvokuoja kiek tu jam padarysi 
naudos. Jis visai nepaiso apie 
tavo naudų.

Darbo davėjo yra vieni rei
kalui, o tavo, kaipo darbininko, 
yra kiti reikalai.

Tu esi darbininkų klasės 
žmogus, o darbo davėjus yra 
kilos klases žmogus. Tavo rei
kalai yra priešingi jo reika
lams. Čia lai ir yra visa pusiup- 
tivS.

Tu', darbininke, guli 
kiek tik tau patinku, 
negali atsiskirti iš, savo
Tu vis pasilieki darbininkų. Ir 
kuomet tu neturi jokio dar
bo ir negali jo niekur gauti, 
tu gali sau ant gatvės šalti ir 
galų gale numirti iš bado.

Daug lokių darbininkų ir 
Imt šias Kalėdas bu>; Bent įi"

gų, kiek lik galėdamas ir kaip 
tik išmanydamas.

Kur iš tikrųjų < 
turi ieškoti išeities, kad page- organizacijų 
rinus savo būvį?

Socialistai sakė, sako ir sa
kys, kad darbininkų išgany
mas gludi jų pačių organizaci
joj. Darbininkai, jei nori page
rinti savo būvį, turi dėtis į sa- masis Komitetas 
vo klasės organizacijas. Poli-, suvažiavimų 
tinė darbininkų 
yra Socialistų Partija, 
vienas darbininkas, ar jis kata-į reikalingas, 
likas ar nekatalikas, turėtų pri-i suvažiavime 
gulėti prie Socialistų Partijos, sijų, —

Taipgi darbininkai turį pri-! vencija 
gulėti ir prie unijų.

Darbininkas prigulėdamas į 
prie tų organizacijų ir akty-j 
viai juose dalyvaudamas; 
turėis daug laiko 
kalbėjimui. ,---- .
rys platus veikimo laukas, 
jis galės dirbti, kiek tik jis no-! 
rėš. Ir tas darbas bus naudin
gas nelik jam vienam, bet ir 
kitiems darbininkams. 
m<t dirbs savo klasės

Lai darbininkai per 
ledas rimtai pagalvoja 
vo !;’a-:čs reikalus ir nieko ne
laukdami, lai tuojau prisideda 
prie didesnio veikimo.

Reikia neužmiršti, kad darb
davių kla.se irgi nesnaudžia. Jici 
turi visokių organizacijų, kad 
tik sulaikius ir sutrukdžius. 
darbininkų besiprganizavimų. 
Tai nėra paslaptis.

Todėl jei darbininkai 
savo būvį pagerinti ir galų 
le atsikratyti nuo kapitalisti-j 
nio surėdymo, būtinai turi dč-'

Vasario 21, 1925, Chicago j
darbininkai bus sušaukta visų darbininkų 

i konvencija. Čia 
bus plačiai diskusuojama: Ar 
Amerikos darbininkams yra 

j reikalinga tokia Darbo Parti
ja kaip Anglijoje?

Progresyvių Partijos Pildo- 
turėjo savo 

organizacijas. Poli-1 suvažiavimų Wasliingtone ir 
organizacija ten likosi nutarta, kad suva- 

Kiek-, žiavimas Chicagoje yra būtinai 
šiame. L____ __
irgi buvo djsku- 
sutiko, kad kon-.
šaukiama. Bet i 

viršų.

LSS. VIII Rajono konerencija 
nutarta šaukte sausio 25 d., 1925 
m.

Vieta paskirta Naujienų na
me, 1739 So. Halsted St., Chica
go, III.

Nutarta, sušaukt knygų per
žiūrėjimo komisijų, kad ji per
žiūrėtų knygas ir prirengtų pil
nų atskaitų konerencijai.

Daugiau apkalbėjus viduji
nius Rajono reikalus susirinki
mas liko uždarytas per Rajono 
organizatorių kaip 10 valandų 
vakare.

A. Vilis, 
LSS. VIII Raj

Konferencija
. Sekrt.

LSS. VIII Rajono konferenci- 
komiteto Ja lvyks sausio 25 1925 m-»

Naujienų name, 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III. Pradžia 1-ma 
valandų po pietų.

Visos LSS. kp., priklausančios 
i Aštuntam Rajonui prisiųskit į

nevisi 
butų 

dauguma ėmė
,Sui engimui^ tos konvencijos konferencijų delegatus nuo pen- 

koimtetas. Į narių vienų, skaitant nepil- 
i nų penkinę už pilnų.

Konferencijos dienotvarkė:
1. Konferencijos atidarymas,
2. Mandatų komisijos rinki

mas.
3. Referatas.*
4. Mandatų komisijos rapor-

likosi išrinktas J 
nebe- komitetų įeina sekami asme- 

‘ » nei poterių nYs: Charles MacGoyan, Pir-
Jam tuomet atsida-, lnininkas ProgresyvSs Parti-, 

r.1 jos Illinois valstijos, Dr. John 
I W. Lapp, Mrs. Glenn Pltimb, 
! našlė autoriaus žinomo “Plumb1 

jr* Plano”, Parley P. Chrislensen, ‘ , 
buvęs larmerių-darbininkų kan- įas 
didatas į Prezidentus 1920 mc-i ,5, Rinkimas konferencijos 
tais ir Bertha Hale White, Na- tvarkos vedėjo
cionalė Socialistų Partijos Sek- g._ Skaitymas tarimų iš pereito 
retorė. v konferencijos susirinkimo.

Visi mano, kad tie išrinkti “ 
draugai tinkamai prirengs va
sario mėnesy konvenciją 
cagoje.

di s tuo- 
labui.

šias Ka- 
apie sa-

Cbi-

NEW YORK >

Viena įsiocialistų kuopa
Yorko rašo nacionaliam Sočia-■

7. LSS. VIII Rajono valdybos 
ir įvairių komisijų raportai.

8. Kuopų delegatų pranešimai.
9. Laiškų ir atsišaukimų skai

tymas.
10. LSS. VIII Rajono nebaigti 

reikalai.
11.

melstis 
bot tu 
klasės.

džiaugtis šiomis Kalėdomis. O 
negalės džiaugtis lodei, kad 
dar pasauly viešpatauja didelė 
neteisybė. — vienas žmogus

11011 i -lisių Partijos ofisui: “Atsiųs- 
_.”a'ikite mums tuojau 1000 raudo

nų dėt naujų narių įsirašymo 
kortų.” Ir dar prideda: “ma-

tis į .savo klasės organizacijas j ]on£kite paskubinti su prisiun-
. *. I s*w v • 1 9 I • -1^ ■ B Z\ I / X B I , e j B

1 aip ir turi 
kuopa turi 
pasišvent imu j

ir ten veikti nuolat. ' L u ii ii
Tegul šios Kalėdos būna pa-, Bioi, 

raginimu darbininkų prie di
desnio veikimo. —Azy.

Socialistu Partijoj

13. 
lai.

14.

Nauji sumanymai.
LSS. reikalai.
Socialistų Partijos reik a-

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos reikalai.

15
timu tų kortų.” 

kiekviena 
su pilnu 

organizacijai
dirbti
savo

NEW JERSEY

Camden, N. J.. Čia Socialistų 
Partijos kuopa yra veikli. Da
bar nutanė surengti 6 lekcijas 
žinomam lektoriui d. CJaessens, 
iš Ne\v Yorko. Kuopos sekreto-'

:>uor- 1500),

Konferencijos uždarymas.
A. Vilis, 

LSS. VIII Raj. Sekrt.

Pakvitavimas

NAUMIESTIS i(šakių aps.). 
Lapkričio 16 d. buvo socialdemo
kratų ir- prijaučiančių skaitlin
gas susirinkimas. Seimo narys 
dirg. Plečkaitis kalbėjo apie soci
aldemokratijos t uždavinius, 
brangenybę ir nedarbu, žemės re 
formų, aprūpinimų senių ir naš
lių ir daug kitų. Po kalbai “so
cialdemokratais prij aučiantie- 
ji” mėgino statyti, jų išmanymu 
labai sunkius klausimus. Pa
vyzdžiui “prijaučiantis” L. pa
klausė: “Kodėl socialdemokratai 
Anglijoj turėdami valdžią savo 
rankose vėl sugrąžino jų buržu
azijai?” — Dėlto kad s-d nėra 
šalininkai partines, diktatūros,— 

reikia mokėti įžangą ir į muzė- atsakė dr. Plečkaitis. — Jeigu 
jų einant. Sii pagelba mokslo Anglijos s-d turėttų parlamente 
Vokietijos socialistai ir įgavo daugumų, tai jie valdžia laikytų, 
tokį didelį pasisekimų visoje'bet daugumų turi buržuazija,>to- 
šalyje. Socialistai nuperka kad^ 
ir senus namus, pataiso juos, 
pagerina, įrengia mokyklas i); 
mokina darbininkus dykai.

“Vokietijos liaudis yra pasi
dalinusi į politines, partijas, 
bet kitų partijų žmonės ger
bia Socialistų Partijų, nes jie 
mato, kad Socialistų Partija 
dirba labai naudingų ir pra
kilnų darbų. Socialistai Vokie
tijoj dirba tylomis, bet labai 
pasekmingai.

“Vokietijos žmonės dabar vi
saip mano apie Dawes planą. 
Kuomet jie buyo /per penkis 
metus Francuzų okupacijoj, 
lai dabar išeis dar penki me- 

planas 
apver-

Vokietija linksta prie 
socializmo

Nesenai parvažiayo iš Vo- 
kictijoisi Mrs. M. R. Almon. Ji 
turėjo paskaitų viename dide
liame susirinkinie, MiIwaukCe, 
Wis. Tarp kitko ji pareiškė:’

“Socialistų judėjimas Vokie
tijos labai sparčiai plečiasi. So
cialistų partija nupirko visuo
se didesniuose miestuose bent 
po vieno, namų ir tuoše na
muose įsteigė mokyklas. Tas 
mokyklas darbininkai gali lan
kyti dykai. O šiaip Vokietijoj

dėl buržuazijos valdžia. Buyo 
ir daugiau paklausimų- Ūpas su
sirinkime buvo labai smagus ir 
draugiškas. Įstojo naujų narių.

Naumiesčio darbininkų padė
tis labai sunki: darbo nėra, 
brangumas neišpasakytas,

Naumiesčio proletaras.

dabar 
negu keli 

Ir tas apsi-

tai, kol galutinai tas 
bus tinkamai išrištas ir 
tintas.

“Padėtis Vokietijoj 
yra daug geresnė, 
metai tam atgal,
reiškė nuo to, kad Vokietijos 
pinigai tapo pastatyti ant ge
resnio pagrindo. Už Amerikos' 
pinigus jau dabar nebegalima 
liek daug nupirkti, kiek gali
ma buvo pirkti keli metai 
atgal.”

SOCIALISTŲ JĖGOS 
ŠVEDIJOJ

tam

ŠIAULIAI. Darbininkų kur
sai. Rūpesčiu vietos socialde
mokratų šiemet čia įsikūrė dar
bininkams kursai, kuriuos lanko 
212 asmenų vien tik darbininkų 
ir darbininkių. Kursus sutvar
kė ir veda gerb. Šiaulių Suaugu
siems Mokyklos Direktorius S. 
Pašakarnis. Atsižvelgiant į dar
bininkų žinias ir išsilavinimų, 
kursai liko sutvarkyti - keturio
mis grupėmis. Pamokos laiko
mos ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 7 vai. vakare, o sek
madieniais nuo 2 vai. pietų. 
Lietuvių kalba dėsto prityrę mo
kytojai J. Trinkūnas, P. čiučelis, 
Ed. Levinskas ir J. Trečiokas. 
Matematiką žatkevičius, Bru
žas ir Paulauskas, gimnazijos ir, 
sem’caiijos mokytojai. Pats 
kursų vedėjas, nors ir būdamas 
labai užimtas, vienok paskaitų 
budu dėsto darbininkams gam
tos mokslą- Bielskis visuome
nes mokslus, Sondeckis ekono
minę geografijų, o St. Brašiškis

istorijų. Visi darbininkai maty
dami rimtai pastattytą ir veda
mų mokymo darbų lankosi uoliai 
ir vis dar naujų ateina prisira
šyti. Kursai neapmokami, vie
tų taip pat gauta veltui, kurių 
užleido VV mokyklos vedėja mo
kytoja O. Flenžinskaitė. Moky
tojai rupesniu gerb. Pašakarniė 
taippat surasti visi atatinkami, 
kurie dirba nereikalaudami jo
kio atlyginimo. Tik už šviesų 
ir švaros palaikymui apsiėmė ap
mokėti sargui vietinės socialde
mokratų organizacij.os Komite
tas. Jei taip ir toliau darbas 
eis, reikia tikėti, kad darbinin
kai šiauliečiai netik pramoks tai
syklingai rašyti ir skaičiuoti, bet 
ir šiaip prisirinks daug naudin
gų mokslo žinių, kurias teikia 
savo dalykų žinovai. Tai rim
tai pastatytam darbininkų švie
timui privalėtų ateiti, kaip vi
suomenės, taip ir valdžios tam 
tikros įstaigos į pagalbą, nes tik 
šviesa ir žinojimas išblaško viso
kias votis, kuriomis taip gausiai 
apskretęs Lietuvos kūnas.

Klajūnas.
ŠIAULIAI. 23 d lapkričio š. 

m. “Fantazijos” teatre vietos so
cialdemokratų darbininkų dra- 
natinė sekcija atidarė savo se
zoną suvaidindama B. Vargšo 4 
veiksmų dramų “Kryžius.” Vai
dinimas visais žvilgsniais nusi
sekė be galo puikiai, ypač dr. L. 
Sakalauskas savo rolę atliko la
bai gyvai ir sklandžiai. Iš kitų 
tenka pažymėti, kurie vaidino 
gerai ir dailiai, tai drg. Zarem
ba, Buškus, Ivanauskaitė, A. 
Stankūnas, Vilimavičius ir Janu- 
lionis. Kitų buvo rolės menkos 
ir iš vieno kito scenoj pasirody
mo sunku pasakyti artisto gabu
mas. Publikos buvo pilnas te
atrą:;, tvarką pavyzdinga. Ne
žiūrint didelių išlaidų numatoma 
apie 300 litų pelno, kuris^skiria- 
mas darbininkų švietimo įeikar- 
lams. Publika pasišoko, visiškai 
patenkinta išsiskirstė. . Reikia 
manyti, kad darbininkų artistai 
dar pasirodys greitoj ateity su 
nauju repertuaru, ko mes labai 
lauksime. M. P—us.Švedijoj, kur esama apie 5 

milionus gyventojų, socialde
mokratų partija turi 138,500 
narių, prof. sųjungos 340,000, 
darbininkų koperatyvai 275,- 
000, jaunimo organizacija 17,- 
000. Organizuoti švedų darbi
ninkai turi 15 dienraščių, 7 
dvidieninius laikraščius, moks
linį žurnalų “Tiden”, viena jau
nimo laikraštį ir ivenų mote
ry. Socialdemokratai turi 104 
atstovus (iš 230) Antruosiuose 
Bumuose ir 52 (iš 150) Pir
muosiuose Bumuose. Paskuti
niuose rinkimuose šiais metais 
jie gavo 725,800 balsų, kas su
daro 41 nuošimtį. Tuo pačiu 
laiku nepriklausomieji komu
nistai gavo 24,000 balsų (par
lamente turi 1 vietų) ir mask- 
viniai komunistai gavo 65,000 
balsų (parlamento 
taisi).

Socialdemokratai 
ri paėmę valdžių.

Danijos Socialdemokratai - 
įvykdė nusiginklavimą

Danijos parlamentas priėmė 
socialdemokratų valdžios pa
tiekta nusiginklavimo planų. 
Už priėmimų balsavimo 67 so
cialdemokratai, prieš — 24 kon- 
servalyvai. Liberalai nuo bal
savimo susilaikė.

Valdyba, Direktoriai ir Darbininkai

HomeBank&TrustCo
linki depozitoriams ir draugams

turi 5 vie- LINKSMŲ KALĖDŲ

Švcdijoj tu-Li oi 11 vos įSo cialdemo'kra t ų
Partijos Centro Komitetas- ga
vo 31 d. gegužės mėn., 1921 m., 
telegrama per Lietuvos Kopc- 
racijos Bankų nuo LSDP Rė
mėjų Fondo iš Cliicagos (Lt. 

tuksiantis penkis šim
tu -1 litų. /

Kaunas, spalio mėn. 18 d., 
1924 m. Nr.-268.

Centro' Komiteto Iždininkas
K. Bielinis.

Reikalų vedėjas
' Paplauskas.

minėta-

S. P. Nacionalio Komiteto i 
susirinkimas .

S oc i a 1 i s 11 j Pa r ti j o s Na ciona- * 
lis Komitetas turėjo savo susi-l rius rašo: “Mes turime
rinkimų Washingtone gruod-1 ganizavę .žiemos kursus socia- 
džio 13 dienų, šiame, susirinki- lizino teorijai studijuoti. Taip- 
mc dalyvavo visi Nac. Komite-! gi turime gerų knygynų, kuris 
to nariai. Drg. -Debsas, kaipo yra atdaras dėl kiekvieno dar- 
Socialistų Partijos pirmininkas, bininko. čia socialistų litcra- 
vedė susirinkimo tvarkų. j turų gali kas nori pasiskaityti!

Nacionalėi Socialistų Partijos dykai." 
Sekretore išdavė raportų iš, 
partijos darbuotės. Ji savo ra
porte pažymėjo, kad partija 
labai aktyviškai dalyvavo ša
lies prezidento rinkimuose. Ir LSS. 
tas energingus dalyvavimas at-' 
nešė didelės naudos. Dabar par
tija varo didelę, kampanijų 
verbavimui naujų narių;

Iš LŠS. Veikimo
Gegužes mėn. 31 d.

I mei pakvitavime sumoj 1500 li-

Iš Liet. S.-D. Partijos
Didelis Pasirinkimas 
, Kalėdinių x Dovanų

Einamojon' S-ton 145 N. Lie-
VIII Rajono Cęntralinio tuvos Kopcracijos Banke. 
Komiteto Protokolas. K. Bielinis.

Lietuvių Socialistų Sąjungos, 
tas Aštunto Rajono Cęntralinio Ko- ■ 

darbas partijai irgi gerai seka- miteto susirinkimas atsibuvo 
gruodžio 11 d., 1924, Naujienųsi.

Komitetus svarstė apie dūly- name, 1739 So. Halsted St., Chi- 
vavimų Progresyvių Konvenci- cago, III. 
joj, kuri atsibus vasario 21, 
1925, CJiicagoj. Socialistų Par- organizatorius drg. F. Skamara- nigus surinktus per Liet. Social-

... g,—
Susirinkime dalyvavo penki tijos

Kaunas, 23—VII 1924 m.
Lietuvos Sodialdemokratų

Partijos 4’enlro Komiteto kasa
Susirinkimų atidarė Rajono priėmė nuo drg. A. Zolpib pi

Ii jos Nacionalis Komitetais nu- kas 8 vai. .vakaro, 
tarė dalyvauti toje konvenci- ; 
joje 
tris
Debs, Morris llilkjuit ir Berilui ir J. Vilis.
Hale.Whtte, Ir instruktavo sek-į Skaityta tarimai iš pereito ko- 
retorę, kad ji praneštų valsti- miteto susirinkimo liko vienbal-

demokratų Rėmėjų Fondų Par- 
i reikalams visoi (222.25) 

ir iš savo tarpo išrinko komiteto nariai F. Skamarakas, du šimtus dvidešimts du litu 
delegatus: dd. Eugene V. At Vilis, A. Kemėža, A. Banienė 25 et.

Centro Komiteto Iždininkas
K. Bielinis./

Reikalų vedėjas
Paplauskas.išnaudoja kitų tokį pat žmo*fjuins, kad kiekviena valstija iš-šiai priimta.

KAUNAS
įvyko LSį)P Kauno kuopos na
riu susirinkimas. Priimta 8 
nauji nariai (kandidatais). Nu
taria, kad kiekvienas narys pri
valo užsiprenumeruoti “Social
demokratų” sau ir dar surink
ti po du metinius prenumera
torius arba už tų sumų (24 lt.) 
surinkti daugiau prenumerato
rių trumpesniam laikui. Iš
klausytas kuopos Komiteto pra
nešimas apie kasos stovį. Pa
jamos gana žymios: :'tik per 
pastaruosius porų menesių su
rinktu apie 8(M) litų. Apart to 
priimta protesto rezoliucija dė
lių i padarytos kratos pas drg. 
Epšteinų ir dėliai jo areštavi
mo. —Kp. korespondentas.

Deimaittihių, žiedų, auksinių laikrodėlių 
nių daiktų 
t civiliniai.

laug įvairių auksi
Goriausia vieta pirkti pas gerai žinomų krau

A. R. JUNIEVIOZ 
ilsted Street, Chicago, 1113317 So. Halsted Street,
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linkėkime linksimu j&benciu ir <^ėriau£iio Pasisekimo

Musų Daktarams

Rakandų Krautuvės

1900 So. Halsted St
Musų Advokatams Kampas Ashland Avė. ir 47th St

Mes vėliname

A dminis tratij

JOHN BAGDZIUNAS BORDEN
69 W. Washington St., Room 1310

V. W. RUTKAUSKAS
29 So. La Šalie St., Room 530

DR. A. J. KARALIUS
3303 So. Morgan Street

DR. A. MONTVID
25 E. Washington St.

DR. S. A. BRENZA
4608 So. Ashland Avė.

J. P. WAITCHES
127 No. Dearborn Street 

Kambariai 514 ir 516

TURNER BROS. CLOTHING CO.
S. W. Corner Roosevelt ir Halsted St.
Visiems linkime Linksnių Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų.

KLEIN BROS.
20th ir Halsted Street

BECK’S DEPT. STORE
3323-25 So. Halsted St., Chicago

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

JOHN KUCHINSKAS
2221 W. 22nd St., arti Leavitt St

Musų Bankams 
Bankieriams

Naujienų

Visiems biznieriams, kurie skelbiasi Naujienose, visiems profesijonalams, kurie remia Naujienas, visiems Naujiem] skaitytojams 
visiems musų tautos.darbuotojams, kurie savo darbais prisideda prie išvystymo augštesnės kultūros 
kliubams, kurie atlieka naudingus visuomenei darbus, 
smagumo, užganėdinimo savo kiltųjų troškimų ir geriausio pasisekimo ateity.

NOEL STATE BANK
Milwaukee ir North Avė., Chicago

Linkime, kad tas jų milžiniško stipru
mo kampas butų tvirtai įvertinamas 
lietuvių turtams sukrauti, o jo vedė
jams Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų.

VTTAK—ELSNIC COMPANY
4639 So. Ashland Avenue

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted Street, Chicago

Šiam didžiam ir tvirtam lietuvių 'ban
kui, gerai tarnavusiam lietuviams jų 
piniginiuose reikaluose, rėmiusim lietu
vių kultūrines įstaigas ir jų reikalus, 
mes reiškiame giliausią musų simpati
ją ir draugingumą. Visiems to banko 
viršininkams, direktoriams, vedėjams, 
šėrininkams, darbininkams ir depozito- 
riams linkime Linksmų Kalėdų ir Lai
mingų Naujų Metų.

Ir kitiems, kurie vienokiu ar kitokiu 
bildu remia Naujienas ir lietuvių kul
tūrinį 'darbą. Visiems linkime Linksmų 
Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų, ir 
taipgi geriausio pasisekimo ateityj.

A. E. STASULANI
77 W. Washington St., Room 911

METROPOLITAN 
STATE BANK

2201 W. 22nd Street, Chięago
Šiam, pirmutiniam lietuvių valstybi
niam bankui, kuris aprūpina didelio 
skaitliaus lietuvių bankinius reikalus, 
ir yra prisirengęs suteikti savo patar
navimą kiekvienam, kas pas jį atsi
kreips, mes pareiškime savo simpatiją 
ir draugingumą. Visiems banko virši
ninkams, vedėjams, darbininkams, šėri
ninkams, ir depozitoriams linkime 
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metu.

VISIEMS BANKAMS IR 
BANKIERIAMS

Ne visus mes čia galėjome suminėti, 
kuriems verta būt išreikšti savo linkė
jimus, tai šiuo visiems, kurie draugau
ja su lietuviais, kartu linkime ir visus 
kartu sveikiname.

K. JURGELIONIS
127 No. Dearborn St., Room 1117

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

76 W. Monroe Street, Chicago
Linkime dar labiau augti| ir didėti, o jo 
vedėjams ir darbuotojams Linksmų 
Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų.

K. GUGIS *
127 No. Dearborn St., Room 1111-12

A. A. OLIS
11 So. La Šalie St., Room 2001

STOCK YARDS SAVINGS
BANK

4162 So. Halsted Street, Chicago
Linkime jam geriausio pasisekimo, o jo 
viršininkams ir darbuotojams Linksmų 
Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų.

SOUTH WEST TRUST AND 
SAVINGS BANK

35th Street ir Archer Avė., Chicago 
Linkimo geriausio pasisekimo, o jo ve
dėjams Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų.

HOME BANK AND TRUST 
COMPANY

Milwaukee ir Ashland Avė., Chicago
Linkime dar didesnio augimo ir stiprė
jimo, o jo vedėjams ir darbuotojams 
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų.

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted St. «

Ir kitiems daktarams, kurie sąžiningai 
gydo lietuvius ir remia* jųjų kulturinį 
darbą, visiems jiems linkime Linksmų 
Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų.

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG

77 W. Washington St. 
Cor. Washiiigton & Clark

PETER BARŠKIS FURNITURE 
STORE

1748-50 W. 47th Street
Nuoširdus Town of Lake biznierius.

J. J. STASULAN1S 
(Eagle Music Co.)

3236 South Halsted Street
Tą gerą'lietuvių biznierių tėvą, kuris 
rūpinosi kaip užlaikyt lietuvius gera
me upe ir umore.

INTERNATIONAL MUSIC 
STORE

1722 West 47th St., Chicago

WEST SIDE TRUST AND 
SAVINGS BANK

Roosevelt Rd. ir Halsted St., Chicago
Linkime neatsisakyti ir ant toliaus 
draugauti su lietuviais, o jo vedėjams 
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų.

DR. A. K. RUTKAUSKAS
4442 So. Western Avė.

Kuris nehuilsdhmas darbuojasi musų 
tautos gerovei.

DR. MARY A DOWIAT—SASS
1707 W. 47th Street

Muzikalių Daiktu
Krautuvės

JUOZAPAS F. BUDRIKAS 
3343 So. Halsted, Street

Jis savo skelbimais mokėjo užkariauti 
plačios visuomenės paramą ir deramai 
užganėdinti ir palinksminti kiekvieną 
kostumerį.

Visiems Profesionalams
Mes norėtume suminėti visus lietuvius 
ir lietuviams tornaujančius profesijo- 
nalus, kurie kuomi nors padeda mums 
kelti musų tautos kultūrą, ir visus pra- 
sveikint ir visiems atskirai palinkėti, 
bet nesant galimybių to padaryt svei
kiname visus sykiu ir linkime Linksmų 
Kalėdų ir Laimingų .Naujų Metų.

Pagalios reiškiame linkėjimus visiems biznieriams iv nebiznieriams, kurie skelbiasi Naujienose ir remia musų kulturinį darbą 
visiems turėti geriausio pasisekimo ateinančiais metais ir remsime kožną, kas savo gerais darbais musų paramos užsitarnaus. 
Tebūnie Linksmos Kalėdos kiekvienam geros valios žmogui ir vertai paramos įstaigai.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1112 W. 35th Street, Chicago
Per vienuolika metų tarnavusis Nau
jienų Bendrovei josios finansiniuose 
reikaluose, nemažai padėjęs joms sun
kiose laikuose, rėmęs jas savo skelbi
mais ir darbais, užsitarnavo musų šir
dingiausią padėką. Mes sveikiname vi
sus šio banko viršininkus, vedėjus, di- 
rektorius'ir darbininkus, ir visiems lin
kime Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų.

PEOPLES STOCK YARDS 
STATE BANK

Ashland Avė. ir 47th Street, Chicago
Bankas tarnavusis lietuviams per dau
gelį metų, rėmusis musų kulturinį dar
bą užsitarnavo musų gilią simpatiją ir 
draugingumą. Linkime jam darbuotis 
su dar didesne energija ir tarnauti žmo
nėms su dar didesniu nuoširdumu. Vi
siems banko darbuotojams linkime 
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų.

PEOPLES FURNITURE 
COMPANY

4177 Archer Avė.—1922 So. Halsted St.
Jie aprūpina rakandais ir kitokiais rei
kalingais namams dalykais didžiumą 
Chicfagos lietuvių. Jie remia musų kul
turinį darbą ir užsipelną paramos 
nuo kitų.

draugams, 
visoms musų draugijoms, kuopoms ir 

visiems geros valios žmonėms, mes linkime visiems sykiu ir atskirai didžiausio

Ji. SANDARG’S IR
J. PIKELIS CO.

3159 So. Halsted St., kampas 32nd St 
Chicago
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(Feljetonas)

A i,’ ai, 
nepeškkur jis sako, kad musų kuopos 

vietų,” kur

Kunigo žentas- Dzimdzi-Drimdzi Vodevilio  ̂Dalyvio i

Pagal savnarkomo nutarimą, 
pagal ispolkomo paliepimą ir pa
gal naujus kominterno težins, 
musų tikra bolševikiška Darbi
ninkų Partija turi vėl persiorga
nizuoti. j ”,

Nežinau, koks ten biesas įlrn- 
do į tą musų partiją, nors mes 
ją pertaisome kožną metą, bet 
kaip nieko, taip nieko. Rodos, ir
taikomės prie aplinkybių ir vat- aš su savo tavorščiu nesutinku, 
dus mainome, bet vietoj augti, 
ta musų partija vis eina, mažyn sudarytos “iš tų 
ir mažyn. Iš pradžių, pagal re- darbininkai miega- Aš patarčiau 
ceptą iš Maskvos, m,es sakėme, savo tavoršči

Kažin ar as dar visų kominterno 
tezių nepažįstu, ar mano tavorš
čius padarė klaidą rašydamas, 
kad jeigu mes vėl persiorgani
zuosime, tai musų partija turės 
bolševikišką pamatą.

Oho, brolau, ar tik čia nebus 
kokia nors herezija? Aš tikrai 
žinau ir visiems pasakojau, kad 
musų partija nuo pat atsiradi
mo stovėjo ant tikrai bolševiki- 
ku pamatų. Dar vienoj vietoj'

ščiui, kad toliau jis 
rašydamas butų kiek atsarges
nis, nes toks išsireiškimas skam
ba, kad musų partija susideda iš 
miegančių darbininkų. Tas jau 
perdaug atvirai. Nors atviru
mas yra geras dalykas, bet kad 
jau per daug tai ir vėl negerai.

Mano tavorščius, norėdamas 
būti atviru galėjo išsireikšti 
truputį mandagiau, pavyzdžiui, 
galėjo pasakyti/kad musų kuo
pos yra sudarytos “tose vietose, 
kur darbininkai snaudžia” tada 
jis vistiek butų pasakęs tą patį, 
ką įr porėjo pasakyti ir neišro-

kad ta muši) partija visai neis 
prie palšų.įugniniu, 0 jeigu tos 
palšosios minios nori ateiti pas 
mus, tai jos turi išsižadėti visų 
menševikiškų nesąmonių, bū
tent: reikalavimo didesnių algų, 
trumipesnių darbo valandų, ge
resnių darbo sąlygų ir kitokių 
tuojautinių darbininkiškų reika
lavimų. ;”Visa tai tikrai buvo 
menševikų išmislas ir mes sa
kėm, kad tas visai nereikalinga 
ir vietoj to, mes jiems prižadė
jome per 24 valandas įsteigti 
“darbininkų diktatūrą”. Bet 
|<ad musų diktatūra neįvyko, tai dytų, kad muši) partija suside- 
daugunLas iš tų darbininkų, ku- da iš miegančių', darbininkų. , 
rie buvo mums patikėję, paėmė 
ir pabėgo nuo musų. Tada mes, I 
suradę naujus tezius, kuogrei- 
čiausia perkrikštijom savo par- užsimanyk tu man 
tiją, ir kad tos palšos minios nė ktlopas dirbtuvėse iš narių, kal- 
nemanė eiti prie musų, tai mes bančių keliolika kalbų ir nemo- 
tada pradėjome eiti paskui jas. !kan£įu anglų kalbos. Iš ko gi tu 
Bet kaip tik mes artyn prie jų,Įčia įdarysi tas kuopas, kad 
tai jos ir vėl bėga nuo musų to- musų p.irtija susideda iš svetim- 
lyn. Nežiūrint, kad tos palšosios ga)įų, 0 amerikonu ten kaip ir 
minios nuo musų bėga, ‘mes vis- nėr.v> DaJbai. tai m€s šiaip taip 
tįek sutvėrėme didelę Farmetfų sudarome kuopas iš tų svetim- 
ir Darbininkų Partiją, kuri ant nors jr įen> kur jje miega, 
rytojaus po sutvėrimo kaž kur 0 dirbtuvėse, kad kur ir yra 
dingo, ne antrašo nepalikus. koks vienas? kitas narys iš musų 
Nors tos palšosios minios ir be- į miegančių kuopų, bet kad ameri- 
ga nuo musų, bet jos vistiek 
mums labai pritaria. Todėl mes, 
matydami tokį didelį musų P&r-Jbėti. tai kaip gi tu čia išaiškinsi 
tijai minių pritarimą, užsima
nėm savo vieną tavorščiu paso-, terno tezius? O antras dalykas, 
dinti į Baltąjį Narną. Nes jeigu ka(j jr mokėtumėm angliškai 
mums nepavyko įvykdinti dikta- kalbėti, tai ir taip iš to butų ma
tūros per revoliuciją, tai mes žai naudos; nes tie amerikonai 
dabar, pagal naujus tezius, pa- j darbininkai visai netiki į dikta- 
žadėjom įvykinti diktatūrą perjtura> — jr galas. Todėl su jais 
balsavimus. Ir, o, tu sviete!> ko n£ pradėt, nes tai butų 
Balsavimo pasekmes pasirodė j tikras bolševizmo pavojus. Mes. 
žavėjančios. Mipių, musų parti-lne tjk kad m 
jai pritarimai kuodidžiausias ir!mėrr 
musų tavorščius bemaž nenuva- žudu 
žiavo į Baltąjį Namą.

Bet dabar aš vėl

I. Dikinis, V. Dineika, J. Olšauskas, A. Vanagaitis “Dzimdzi-D 'imdzi 
kui nutūpė Chicagoje ir žada mus karts nuo karto pasmaginti savo vykusiomis 
“Jovalu” dar bus vaišinama visos chicagiečių — lietuvių kolonijos- 
“šiupinio” ir duoti mums paragauti. Po pirmo pasirodymo “Dzimdzi-Drimdzi 
gausios simpatijos, beliektą laukti geros kloties geram darbui.

lai-
M

vodevilis ilgesniam 
“funėmis

Artistai žada išvirti 
įsigijo sau

Toliau, kas link pavojaus ko- 
munistiškam judėjimui,1 , aš su 
savo tavorščium pilnai sutinku.

l sudaryti

konai nemoka lietuviškai, o mu
sų nariai nemoka angliškai kal-

tiems amerikonams tuos komin-

’ti, tai ir taip iš to butų ma-

nesuorganizuotu- 
bet ir musų partija pra- 
Geriau mes bukime ten, 

kur darbininkai miega, ten ir 
Nesuprantu, komunizmui daug sveikiau ir

Rodos, ko gi galėtų trukti musų musų partija nepražus, diktatu^ 
partijai? Ir mes dabar jau yeika- ^Ja Amerikoj, tai mes ir pa

tys be tų amerikonų įsteigsime. 
Tik pamislyt reikia, koks 

bu’ų baisus smūgis komuniz
mui, jeigu musų partija išnyktų. 
Kur gi po biesais aš tada ding
čiau* ir kiti mano tavorščiai ko
misarai? Dabar, tai mes esa
me : redaktoriais, organizato
riais, prakalbininkais: turime 
savo kuopas, ratelius, renkame 
aukas, sakome pamokslus apie 
kominterno neklaidingumą, kei
kiame visus išdavikus, kurie ne
tiki į musų diktatūrą ir,—šiaip 
taip gyvename. O jeigu musų 
partija išnyktų, tada ir eik dirb
ti į stock yardus. Didesnio smu- 

jgio komunizmui ir būt negali.
Aš net jau pradedu pykti ant 

savo tavorsčiaus, kam jis para
šė, kad tas perorganizavimas 
gręsia pavojumi komunizmui. 
Dabar aš ir guliu ir keliu, o 
baimės mintys, kaip kokie juo
di debesiai, neduoda man ramy
bės. Ir juo labiau a> apie tai 
mąstau, juo didesniu man atro- 
Jo tas pavojus. Dabar, kai.aš 
pradedu mąstvti apie tą musų 
partiją ir apie jos visus organi
zavimus ir perorganizavimui, 
tai ji man pradeda išrėdyti ligi 
koks tai nelaiku gimęs sutvėri
mus kuris kamuojas' kamuoja
si, kol ant galo, visai nusika
muoja. Man labai baisu darosi, 
kada aš pmrisliiu, kad ir mums 
su ta partija ne-.dsitiktų taip, 
kaip tam kalviui, kuris pradėjo 
kalti kirvį, o ant galo išėjo piš!

laujame darbininkams didesnių | 
algų, |rumpėsnių valandų, gere
snių darbo sąlygų ir kitokių 
menševikiškų išmistų, o ant ga
lo, dėl pagražinimo, pridedant ir 
diktatūrą su sovietais ir, rodos, 
jau tokia partija, kurioj galima | 
pasirinkti kas tik ko nori, ir či
gonui galėtų įtikti, bet tos pal
šos minios — ne ir ne. Neprisi
leidžia nė iš tolo ir viskas-

Mes jiems ir rašome ir sako
me, kad tu musų partija yra ko
munistiška ir bolševikiška ir 
kad tie visi persiorganizavimai 
ir persivertimai yra Maskvoj 
pašventinti ir patvirtinti, bet 
niekas negelbsti ir viskas.

Dabar vėl atėjo prisakymas iš i' 
musų apaštališkos stalyčios, 
kad mes vėl persiorganizuotu- • 
mėm. Persiorganizuot, — tai i 
persiorganizuot. Tame nėra čia : 
nieko naujo, mes jau prie to 
esame pripratę, bet kaip mano 
vienas tavorščius rašo “Vilnyj”, ' 
jog ateina daug nusiskundimų, 
kad tas naujas peiorgdnizavi- i 
mas gręsi'.i pavojumi komunis
tiniam judėjimui. Taip iras ma
nau, kad ateina didelis pavojus, 
ir mano tavorščius rašydamas 
nors ir mėgina drąsinti kitus, 
bet, ant galo, ir pats nusigandęs ' 
sako, kad pavojus yra. Bet man 
dar vienas dalykas išrodo stebė
tinai, kad tas pavojus ateina tie
siai iš musų stalyčios. Ar jie ten 
težins sumaišė ar kita kokia ne
laimė atsitiko, kad jie vale jo iš
leisti toki perorganizavimo pri-
sakymą, kuris gręstų pavojumi Tėve musų, kursu esi Rusijoj, 
musų komunistiškam judėjimui, atitolink nuo musu tą smūgį!

Nuodėme iš Netyčių
praleidau neišlenkęs ir aš. Tai 
suprantama, kad netik urano, 
bet ir kitų galvos taip pat tur 
būt apkvaišo.;. •. < ■: . į

Aš pajutęs tą nemalonumą pa
siryžau traukti namon.

Nepaisant s vargulio, eiti buvo 
sunkoka, bet šiaip-taip ėjau, 
svyravau.

Kas nėra prityręs, tas ir nepa
žysta tokio nejaukaus ir apmau
dingo jausmo, kad įkaušęs bū
damas niekai)) negali pataikyti 
raktą į jutrynos skylę, nedali 
rasti prisiieikus elektros ranke
nėlė;, stiklinės vandens ir t. t.

Ilgai grabinėj aus su raktu, 
pagalios atdariau vargais nega
lais duris ir įėjau pirštų galais 
miegamąjį kambarį.

Įėjęs ieškojau elektros rankenė 
lūs, bet jokiu budu negalėjau su
graibyti. žinoma, girdėtis, mie
gojo labai kietu miegu. Girdė
jau jos vienodą kvėpavimą...

Užpykęs, nusivilkau ir nume-
mano dvasios čiati drabužius stačiai ant žemės, 
nesenai persi- 

butą, visai

(Kaip ir monologas)
\ 1 

t

fNežinau, ar daug aš, abelnai, 
turiu ydų, bet vieną tai jau tik
rai aš turiu. Tai asai, tankiai pri- 
sipažystu ir kovoti su ja aš esu 
bejėgis. Asai esu tikras paprati
mo vergas. Aš priprantu prie vi
so ko; su kuom turiu daug ar 
maž ilgesni susinėsimą, ir tar
tum suaugu su tuomi. Man pats 
daiktas be skirtumo. Aš visai 
lygiai priprantu prie kėdės, ant 
katros sėdžiu, prie savo raštinės 
stalo, prie durų, prie plunksno- 
’kočio, prie plunksnų, prie žmo
nos^ prie vaikų, prie tarnaitės, 
prie valgio, vienu žodžiu tariant 
—prie viso ko...

Ir, jeigu likimas kaikada ką 
nors pakeičia ar permaino mano 
naminiame padėjime,-tai pirmuo 
ju laiku, kol aš nepriprantu prie 
naujienybūs, ra» lieku tikru kan
kiniu, aš tampu nelaimingas. ,

Sulig tos mano silpnybės gali
ma spręsti apie 
padėtį po mušu 
kraustymo i naują 
kitan miesto galan.

Aš ko neverkiau, atsisveikin
damas su musų senojo buto jau 
plikomis sienomis, išeidamas pa
skui negailestingo nešėjo, išne- 
šančio ant nugaros paskutinę su 
įmano gramozdais pintinę.

Namie, naujajame bute, tris K 
dienas liūdėjau amžinai palikto 
senojo buto; koksai man buvo 
džiaugsmas, kad atradau savo 
palto kišenėje senojo buto f ren
tinių durų raktus. Aš pasiryžau 
juos pasilaikyti, kaipo brangią iš 
malonios praeities atmintį.

Slinko liūdnos dienos, štai ma
no žmona beskaitydama laikraš
tį randa skelbimą apie rengia
mą paskirtoje dienoje mano ben- 
dratarnautoju paminėjimui pa
aukštinimo laipsnio tokiame tai, 
restorane bendrą pasilinksmini
mą.

žinoma, aš tą pat dieną užsira
šiau pas kolegą, renkantį para
šus, norinčių dalyvauti vakarie
nėj e>

Musų vakarienė praėjo gana 
smagiai. Iš pirmo visai mažai- 
metėme į burną, bet daug, ir 
svarbiai šnekučiavome, paskui 
po sausųjų užkandžių, persėdo-1' 
mc prie atskirų staliukų ir ėmė
me daugiau girkšnoti. Aišku, ne-

vėl

bal-
Eik

blaškais!
Aš per girtumą nepažinau'jos 

balso, nors kažin kaip keistokai 
skambėjo... ,

Ji pradėjo' tąsyti, pamažėliu 
pešioti, mltnp ūsus, tardama švel
niu balsu:

—Kur tu buvai? Kas tau? 
Kam ta kauke (maska)?!!

—Kokia kaukė? nustebau ««»»»»X . - , , ram nugaras,aš atrip' V damas. „ v. .beidamas, as prašiau duoti
z.ian ranką, atsisveikinti.-.

Ir kai tik aš pajutau jos pirš
tų prie* mano rankos prisilieti
mą, kaip tuojau įspaudžiau jos 
rankon tą porą buto raktų, kurie 
buvo vyriausiais kaltininkais, 
mano pas ją atsilankymo.

Po poros minutų aš jau išėjau 
i gatvę, paėjęs apie dvejetą šim
tų žingsnių tylioje gatvėje, suti
kau gerokai apsirėdžiusj poną, 
kurio eisena buvo nepertvirčiau- 
sia.,

. i* • v
Buvo tai vyras maždaug 35 

metų amžiaus ir gana didelio 
ūgio. Aš praleidau jį po save ir 
tėmijau jį, kur jis eis. Jis priėjo 
prie tų pat fronto namų durų, 
per kurias aš ką tik buvau išėjęs 
ir pradėjo grabinėtis su raktu 
apie duris.

—Na tai — mąsčiau aš: — jei 
dar porą minučių, tai kad bu
čiau patekęs į jo rankas, vargu 
aš begalėčiau dabar žingsniuo
ti savo kojomis naipon.

Atsidusau iš širdies gilumos 
lengviau .ir kiūtinau namon.

[‘‘J. K.”] A. O.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujuos > ' 
vr» uaudingOK.

lemtą papratimą... prie to dar 
įkaušęs!

Protinga moteriškė pamažu 
nurimo. Ji suprato mudviejų pa
dėjimo juokingumą ir kvatoda-, 
ma pradėjo skubinti mane grei
tai: apsirėdyti ir išsinėšinti.

? uprantama, visas mudviejų 
i pasikalbėjimo galas, kol aš apsi- 
j -.čdž’n.j buvo, atsukus vienas ant

nusiaviau batus ir pradėjau 
tamsoje ieškoti lovos, keikda
mas, kad taip nepaprastai 'baldai 
sustatyti- • <

Pagalios pabudo žmona ir mei
liai paklausė: ...........

1—Ar tu, katiniuk, čią ,šlam^- 
ČlOji? f'' 1 \.-\r

—Taip, aš — atsakiau iš- šal
čio drebančiu balsu.

—Ko ieškai, meiluti? 
klausė žmona.

—Brr... šalta., aš., aš.- lovos 
ieškau — niurnėjau aš.

—Meiluti! Eik prie mano 
so. Tavo lova prie sienos- 
prisilaikydamas sienos !...•

Galų gale suradau lovą, palin
dau po apklodės.

Nuo šilumos svaigulys dar la
biau suėmė galvą ir aš užmigau 
neramiu, įkaušusio/miegu. Mie
godamas mėčiaus, blaškiaus. 
Smaugė mane slogutis ir gulėti 
buvo kieta ir nepatogu.

Bet niekuomet neužmiršiu, 
kas atsitiko pačiam gale tos ma
no nelemtosios istorijos.

Aš pajutau, kaip šilta žmonos 
ranka glostė mano galvą, čia jau 
kaktą ir ve{.

—Ko taip kliedi branguti?.— 
klausė žmona, — bene nori van
dens atsigerti? kad taip labai

Vardas ir pavardė

Kaimas Valsčius
Paštas

Pinigų prisiunčiu $

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

turi gaut Lietuvoj litais

kč”? Va! — širše žmona:. Ną 
k? m tie ūsai — ir ji timtelėjb 
taip skaudžiai mano ūsą, neš ti
krai mano ūsai buvo :? ;ui, pa- 
žios, gamtos duoti...'

Aš riktelėjai gaisdai’: 
ai, skauda! širdužėlė, 
taip skaudžiai!.-. J

išgirdus ji man? balsą, pašo
ko i.š lovos ir jos basos kojos 
tankiai, tankiai art grindų su
trepsėjo.

Staigiai kntnbiry.i? sužibo ele
ktros šviesi, ir tuojau pasigirdo 
sielą veriantis balsas: “Gelbė
kit!”

♦’ 4 J

Aš'tuojau visą padėtį supra
tau. Svaigules akies mirksniu 
.išdulkėjo.-U 'u-imetes npklnd</. aš 
prišokau p-įe lumišųsios moteri
škės užsislėpusios už spintos (šė
pos), prašydamas jos paklausyti 
manęs.

Bet ji laužė rankas ir šaukė: 
“Kokia gėda! Mano miegamaja
me kambaryje, svetimas, usotas 
vyriškis! Nematyta, negirdėta 
piktadarystė! Taip žiauriai iš
niekint jauną, svetimą žmoną! 
Bet tas tamstai, naktini Don žu- 
ane, taip nepraeis! Nedovanosiu! 
Neišleisiu tamstos, kol nepareis 
mano vyras!”

—Tamstos vyras! Oi Viešpa
tie! — riktelėjau aš ir įtempiau 
visas savo pajėgas, kad įžeistą 
moteriškę, nuraminus ir kad iš
klausytų ji mano pasiaiškinimo.

Pertraukdamas, aš įtikinau 
ją, kad, jeigu jos vyras sužinos, 
pakels didelį triukšmą. Jis nepa
tikės ja ir nedovanos jai visą 
amžių už mano tą netikėtą nakti
nį pas ją atsilankymą.-.

—Prisiekiu, poni, aš to neno
rėjau ir nemaniau, kas čionai at 
sitiko! Aš patekau čia klaidin
gai. Mat tas mano senasai butas 
iš čia ąš su savo žmona dar nese
nai išsikrausčiau, čia taipogi bu
vo musų miegamasis kambarys 
ir čion aš dabar patekau per ne-

------------ rfr—.----------------------------
Phonc l&ulevard 7589

Dr. William Blancliard
(Pirnrfau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
visų skilvio ligų ir žarnų 

nervų mote
ry risk u ligų ir visu ne

sveikumų.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

electronic, kuomet reikalinga.
1545 W. 47th St.» 

netoli Ashland Avė.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare.

Nuo 
inkstų, reumatizmo, 
riškų,Ą

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENU

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

i

(jei nori

GRAŽIAUSIA MEKSIKIETĖ? 
Senorita Eva Platt, kuri viekam 
Meksikos laikraščių padarius 
gražumo kontestą, gavo pusant
ro miliono balsų ir laimėjo kon
testą — tapo pripažinta gra
žiausia meksikiete. Bet kad nu
pirkus tuos balsus tapo išleistą. 
$20,000 Amerikos pinigais.

Siuntėjo parašas

Adresas

i '. . . . . . • -•
Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.

Visuose reikaluose adresuokite:

I

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

Litų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Paštu Telegramų Paštu n- i1 elegramu
50 litų ................ .... $5.75 ......................... $6.25 609 litų ...................... $62.00 /..............  $62.50

100 litų .... u......a...... ... 10.75 ................I....... i 1.25 700'litu ........................ 72.2b .. . .L. .,.........
200 litų ..................... ... 21.00 ........................ 21.50 800 litu ........................ 82.50 . ..................... 83.00
300 litų ..................... ... 31.25 ...................  31.75 000 litu ........................  92.75 .. ...............  93.25
400 litų ..................... ... 41.50 ........................ 42.00 10°0 litų .........   103.00 .... .................... 103.50

* 500 litų ........................ 51.75 ........................ 52.25 5000 litu ........................ 514.00 ... .................... 514.50
v ______ >

1739 So. Halsted St < 'hicago, Illinois



NAUJIENOS, Chicago, III.

SATYRA IR JUOKAI
TVERKIME KEIKIMO IR 

ŠMEIŽIMO KLlliH4
Užburtas ratas Radio

jie jaukiasi silpni. And- 
sako Zolpelis, pradėtu

Tai-gi
noriu vi-

Padaužos sumanymas
Mano kaimynas “Naujienose” 

padavė sumanymą sukurti “De
batų Kliubą”. Gal būt, kai kam 
tai butų ir rebbgas dalykas, bet 
aš čionais turiu geresnį ^'.ma
nymą Debatais, kaip girdėjau, 
musu komunistai nenorėtų užsi
imti : 
Tiulis,
spiaudytis ir pralaimėtų.
aš savo sumanymu 
siems įtikti. Tavorščiai bolševi
kai patenkinti man pirmiausia 
rupi.

Be jokių introdukcijų aš aiš
kiai pasakau: sukurkime “Kei
kimo ir šmeižto Kliubą”. Ačiū 
dievui, keikti dauguma jau pra
moko, o kas pradeda užmiršti, 
tam butų gerų progų atsiminti. 
Bolševikai bus užganėdinti, jie 
gal būt, laimės.

Šitokis kliubas mums galėtų 
daug gero duoti. Galėtume reng
ti keikimo kontestus: kas geriau 
keikia, tas gauna atatinkamą do
vaną. Aš apsiimu ir dovanų duo
ti. Tiktai reikėtų truputėlį pasi- 
lavinti, o laimėjimas užtikrin
tas. “Laisvės” ir “Vilnies” skai
tytojai, žinoma, tokiame kontes- 
te turėtų daug patogumų, nes jie 
keikti ir šmeižti senai mokina
mi patyrusių mokytojų. Kam 
trūksta atatinkami; žodžių, jie 
galėtų užsiprenumeruoti bolševi
kų laikraščius ir greitu laiku 
patys išsitreniruotų.

Atsiliepkite, gerbiamieji, kam 
rupi musų išeivijos likimas. Pa
sisakykite kas ką galite, duokite 
savus sumanymus. Apie konsti
tuciją, vietą ir mokestis susirin
kimas galėtų tarti. Dabar geras 
laikas pradėti. Aš reikalauju tik
tai vieno daikto: kaipo sumany- 1 
tojas norėčiau kokią nors vietelę 
valdyboje užimti. 1

Laukiu tinkamų pritarėjų.
—Padauža.

ARŠIAUSIAS KERŠTAS

Tūlo franeuzo, pono Paro, ne- 
persenai, vienas jo draugas pavi

lk Paro, tu r būt, 
žmonos 

neištiki-

' - ___
Vyras. — Na, ir tu jau misi-1 

kirpai plaukus! Ką daugiau da
bar besumanysi?

Pati. — Ak, Jonai, aš dabar 
noriu išnaujo juos atauginti!

NEĮMANOMA palytis

—A,š norėjau šaukti, kai An
tanas bučiavo mane.

-Na?
—Bet aš neturėjau galimybės, 

jis bučkiu uždarė man ,burną.

Kiekvienas savaip 
kankinasi

i Vienoje valstybėje avynas 
griežė dantį ant žmonių už tą, 

, ki(d žmonės naikino jo giminę, 
i ir nutarė kviesti visus žvėris į 
i kovą su žmonėmis, žvėrių mi
tingai daromi labai tankiai.

Girdėti, kad miestas sVežy 
gyvena baisias valandas. Čia 

'avynas, liudytnas vilko ir lapes, 
varo žmones iš namų ir apgy
vendina juose savo gimines, 

j Paukščiai irgi padarė bloką su 
žvėrinis, nes kregždė jau pasi- 

! rodė grobikų tarpe. Vėžio mie- 
: ste panika. Miestas apgultas ka-
riuomene. •

— Ko toks nulindęs?
— Nieku budu negaliu iš sko

lų išbristi. O ko tu nosį paka
binęs? <

— Nieku budu negaliu į sko
las įlįsti.

II

Logiška

Elektrofikacijos progresas. ..
— Tamsta, ko čia ieškai, jog 

sakai, kad pinigus pametei Pu-
■ šalato gatvėj ?
’* — Kad ten tamsu, nėra elek
tros, tai atėjau kur šviesu ieš-

Skęsta lai vilkas., įšokęs Į van
denį, tėvas šaukia:

— Ko tu nešoki į vandenį?
— Kur aš šoksiu, kad ten

atsa-
aš šoksiu, 

nėra ant ko atsistoti, 
ko sūnūs.

........ y.

Žino
Krautuvės savininkas1 šnibž

domis sako pardavėjui.
— Tas pirkėjas ir pats x ne

žino, ko jis nori.
— Ne, jis žino, tik aš jam 

noriu parduoti ką nors kitą, — 
atsako pardavėjas.

Meiles filosofija
— Kada vyras nustoja mer

gina domėtis?
— Kai ta mergina tampa jo 

pačia.

Mintys apie moterų 
drabužius

— Juo mažiau medžiagos ei
na pasiuvimui moterų drabužių, 
tuo brangiau jie kainuoja.

— Juo ilgiau moteris rėdo
si, tuo mažiau apsirėdžiusi ji 
draugijoje pasirodo.

Panevėžy 
draugija: 
gęlbūjimo D-ja”, 

vedusios

susitvėrė nauja 
“Moterų nuo vaikų 

Nariais gali 
būti vedusios ir nevedusios, 
kurios nenori vaikų turėti. Pa
slaptis garantuota.

Rinkikų sąrašai paduoti. Pa
nevėžy sąrašų 200 — visuose 
po 200 kandidatų; kiekvienas 
svajoja būti “Miesto galva” — 
gera vetelė: algą imk ir nieko 
nedirbk!

P. B

Neišrišamas uždavinys
Mokytoja. Prileiskime, kad 

tu turi pyragą. Du trečdaliu jo 
tu atiduodi seseriai, kiek tau 

tepasiliks?
Mokinys. Tas uždavinys ne

išsprendžiamas.
Mokytoja. Kodėl?
Mokinys. Todėl, jog 

kuomet nebusiu toks 
kad duot’ seseriai du 
liu.

aš nie- 
kvailas, 
trečda-

ŠI PANELĖ GAVO $525,000 
P-lė Elizabeth VVurthman, mo
kytoja iš West New York, N. 
J., kuri paveldėjo $525,000. Ji 
tuojaus metė darbų ir išvažiavo 
Europon viešėti. $500.000 ji ga-l 
vo nuo buvusio jos bobutes vai-* 
kino Vokietijoj. a ■

Teisme

Trečiadienis, Gruod. 24, ’24

c

Šaunus mokinys

Pleiskanos sunaikina 
Ruffles atgaivina!

Kaip vanduo nuolatos kiAėdainaa ant akmens 
ifimuSa duobę, taip ir pleiskanos, nors iftlėto 
bet tikrai, sunaikinsi plaukų Aulinis Ir yra 
prležustinii plaukų mijilončjlrno, kurie su lai 
ku pasiduoda nuplikimui.
Neprisiloiskite Šitokio atsilikimo prie savęs I 
Naudokite

tuojaus, kai tik padelsč.sito pleiskanų—11) 
, „ , nesvarių baltų lupynAllų pirma pasirodymų

savo galvoje. Kufflcs sunaikins pleiskanas ir paragini augimų jūsų plauku, 
llonk.i fl.’e. aptiekose, arba už 75c. yisiunčiarrm alučiai ii dlriJuvčn.

F. AD. RICHTER & CO.
104 114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

Trys žymus Lietuvos 
vyrai

(Medžiaga biografijai).
V y g a n d/ a s: ekonorninin- 

kas ir politikas. Specialus stu
dijos iš Prancūzijos, Siamo, Vo
kietijos, Liberijos, Suomijos, 
Kongo, Latvijos, Jugoslavijos, 
katalikiškos Abisinijos ir krikš
čioniškos Azijos.

T r a k ė n a s: “Ryto” po
litikas. Studijos apie 'Europos 
valstybių konsteliacijas, apie 
dvilypes, trilypes ir penkialy- 
pes valstybių sąjungas, apie Ro
mą i r* Maskvą, apie Mnssolinį ir 
Makdonaldą, apie Erio ir Tumė
ną.

Purickis: Daktaras, ku
nigas, pirklys — politikas arba 
politikas — pirklys.

Patrauktas atsakomybėn, ieš- 
'kotas Teismo, pats atsiliepęs iš 
užsienio. Iki šiol neteistas.

S a C/h a r i n i, n č T r ja i 
vienoj a s a b o j.

— Atrodo, kad tu esi šaunus 
berniukas. Tur būt, gerą vietą 
užimi ir mokykloje?

— Taip. Aš sėdžiu prie pat 
pečiaus.

Kodelį fcisSjiu, toks (J#

ZELL SPECIALIAI '
. • Geriausios rųšies COC flfl
ta* ©verkautai 3>CO.UU

ZELL GLOTHING GO.
j 1366 So. Halsted St.
’ Atdara vakarais ir nedėlioj. Musų 

siuvėjas kalba lietuviškai.

Kaulas.
nekantrus ?

Pilypas.
teisėjas bent kiek reikštų susi
domėjimo advokato įkalbai, 
jis nesulauktų jos galo.

Mat, Rauluk, jei

Mada apkvaršinta
Darata. Sakyk, Agotuk, 

dėl tu nepastatai savo plaukų? i
Agota. Matai, geroji, aš dar 

nenusistačiau, kaip man plau
kus statyti: ar kaip šluotražį, 
ar kaip nuobraukų kuodelį.

‘ ! ■... .

Nenormalus reiškinys

ko-

tokių 
bažny-

tu ma-

Motina savo dukrelei 
trijų metų, grįžusiai iš 
čios:

— Sakyk, Saulyte, ką 
tei bažnyčioje?

— O! daug ko mačiau. Ma
čiau vieną susiraukėlę senę, ku
ri papoteriavus negulė, — atsa
ke Saulytė.

Chiropractic The Master 
Raktas Kuris Atidaro

I

Duris j Sveikatą
SUIRIMAI bilfl vienos 
sekančių dalių poli pa
eiti nUo NERVOS pri- 
upaudimo nugarkaulio 
kauliukais: 

smegenų 
AkrŲ 
AUSŲ 
NOSIES 
GERKLES 
RANKŲ 
ŠIRDIES 
PLAUČIŲ 
KEPENŲ 
PILVO 
SALDUI LES 
BLUŽNIES 
INKSTŲ
PLONŲJŲ 
DIDŽIŲJŲ 
LYTINIŲNesėkmingos vedybos

PINCHBD 
NERVE

SPINE or

1 A

Šis žmogus Bear Balsam
“Linimentų karalius”

Tūkstančiai vartotojų suranda kasdien, kad nėra lygaus — Tuk
siančiai sako — kad pagelba vra tikra nuo REUMATIZMO, GRIPO, 
SLOGŲ arba NEURALGIJOS'.

Paskiau nebūna jokio negero efekto — nebūna smirtlėjimo.
NEPADARO PŪSLIŲ! VISUOMET GATAVAS DEL VARTOJIMO 

VYRAMS — MOTERIMS IR VAIKAMS!
35 centai butelis. Nusipirkite buteli tuojau nuo jūsų aptiekoriaus 
arba atsiųskite 40c; .mums, o mes tuojau prisiusime jums butelį. 
Central Drug Company, Dept. N., Shenandoah, Pa.

yra
Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvų?

lai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas ręikalauja pagel- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

John J. Smetona
AKINIŲ EKSPERTAS

1801 So. Ashland Avė.

Kampas .18 gatves, 3-čias augštas
Kambariai 14, 15, 1G ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

SVEIKATA YRA LAIMe
Serganti, jei norite tuoj gauti paleng
vinimą, ateikite j musų ofisą kuris 

ri rengtas moderniškai.
Naujausi moksli

niai išradimai ir pa
tyrimas visokiose li
gose su labai mažu 
išėmimu, yra gydo
mos atsakančiai jlei- 
džiant serums tie
siai j kraują, su di
deliu pasisekimu.

Turime visada 
naujus serums — 
Profesoriaus Ehrli- 
cho gyduoles 606 ir 
pagerintos 914, gy- 

ir be skausmo.
ir X-Ray Egzaminacija 
Visai Dykai.

Maloniai priimsime kiekvieną — 
ateikite, dcl to neturėsite jokios atsa
komybės.

Ligos kraujo, reumatizmo, 
skilvio 1 
kraujo nubėgimo, 
pūslės, visas slaptingas ligas yra mu
sų specialurnas per 28 metus, visuo
met gausite geras pasekmes.

Pagelbejom tūkstančiams kenčian
čių. Ateikite pas mus ir daugiau nc- 
bekentesite, jums tai nieko nekainuos.

The Peoples Health Institute 
DR. GILL, Specialistas

40 N. Wells St., kamp. VVashington St.
Ofiso valandos: Panedėly, ketverge 

ir pelnyčio j nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
(Jtaminke, ketverge ir subatoj nuo 9 
ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir šventė
mis nuo 10 ryto iki I vai. pn pietų.

dome gerai
Patarimai

nervų, 
ligas, odos, krutinus, šonų, 

’ " ’ , plaučių, kepenų,

Vieno dalyko trūksta
Paprasta priežastis

LaimingiDar geriau
uz

Atkirto
pa-

* Du kartu
įspėjo

apie

Pasveikinimas
Primena praeitį

Gara knyga
vi ja.

Meilė

rių mokesnių.

Jis.
žasties,

aną porą ?— 
kaip apsivedę, 
blogo žodžio

prie
it era

— Vadinas vedybos nebuvo 
perdaug sėkmingos?

— Visai ne. Jaunojo motina 
garsiau verkė, negu jaunosios. 
O taip, elgtis visai nepritinka.

— Kaip ‘ tavo santykiai ‘ su 
Katre ?

pinigų, kad 
galima tą operaciją pada-

Tikra tiesa.
Del kokios priežasties.
Del tos paprastos

kad Petras dar

ŽARNŲ 
ŽARNŲ 

ORGANŲ 
y / '■SĄNARIŲ KOJŲ

Dr. Paul Baumann
Chiropractor Palmei* mokyklą bai
gęs X-Ray specialž egzaminacija.

3462 So. Halsted St.Ji. Ar tai tiesa, kad jūsų 
draugas Petras su pačia negy
vena.

— Kas gali būti geresnio 
buteli burgoniško vyno?

— Du buteliu.

— Ar matote 
Dvidešimti metų 
ir vienas kitam 
nėra pasakiusiu.

— Nejaugi? Kaip tai gali bū
ti?-

— Abu — nebyliai....

ihėFuf nik

liojo žmoną.
gerai žinodamas savo 
būdą, atkeršyjo savo 
n>ai žmonai šiuo budu: Kad įsi
mylėjusia Į jo žmoną pasiūlė jam 
dvikovą, kuri jo nuomone, turė
jo duoti įžeistam vyrui pilną už- 
ganėdininu, p. Paro atmetė dvi
kovą, bet dvikovos vieton įteikė 
teismui prašymą išieškoti iš pa
viliotojo 20 frankų (1.10); tokia 
suma p. Paro įkainavo savo neiš
tikimą žmoną. “Ištikro, ji ne
verta 20 frankų, — pažymėjo 
prašyme skundėjas, — bet žino
damas teismo papratimą suma
žinti ieškinio sumą, aš žymiai 
pakėliau savo nuostolio sumąl*. 
Teisme ištiko ištisa drama. Po
nia Paro jutos skaudžiai įžeista 
20 frankais, ji siūlė mokėti 40,- 
000 frankų; bet vyras buvo ne- 
permaldaujamas; jis reikalavo 
tik 20 frankų ir aiškino, jog ji 
daugiau neverta- Teismas pritei
sė p. Paro naudai 20 frankų ieš
kinį.

Frenologas (spėjantis 
žmogaus būdą pagal kiaušo iš
vaizdą). — Štai šis guzas kak
toje liudija, jog jus esate smal
sus.

Klientas. — pryna teisybė. 
Aš gavau tą guzą bežiūrėdamas 
pro rakto skylutę. Man bežiū
rint, atsidarė durys ir trenkė 
tiesiai į kaktą.

— Jūsų knyga, p. Smith, 
suomet randasi ant stalo, ir aš 
niekuomet neinu į lovą be jos.

1— Ji taip labai jums patin
ka.

— Ne, kai tik aš imu ją 
skaityti, aš tuoj užmingu, o pir
ma mane kamavo nemiegoji
mas.

Pati. — Na, ką tu gera 
darei man tuo, kad apsivedei 
su manim?

Vyras. — Tai baisiai netei
singa iš tavo pusės taip saky
ti. Juk jeigu aš nebūčiau tavęs 
vedęs, tai tu būtumei senmerge, 
pasilikusi.

— Ar tu vis dar tebesi susi
žiedavęs su p-le Redvičaite?

— Ne.
— Laimingas. Aš gailėjausi 

tavęs, kuomet tu buvai su ja 
susižiedavęs.' Kuriuo budu tau 
pasisekė anuliuoti [panaikinti) 
susižiedavimą?

— Aš apsivedžiau su

Ligonis. Pas mane yra visi 
apendicito ženklai. O tai reiš
kia, kad reikės operaciją dary
ti. . :

Daktaras. Taip, pas jus yra 
visi apendicito ženklai, tik trūk
sta vieno dalyko: 
butų 
ryti.

Teisėjas. Ar jus buvote ap
sivedę?

Liudininkė. — Du kartu.
Teisėjas. Kiek jums metų?
Liudininkė. Dvidešimt šeši.
Teisėjas. Irgi — du kartu?

Įsimylėjęs vyrukas didžiau
siu entuziazmu skaitė nuo savo 
numylėtinės laišką. Užbaigęs 
skaityti, jis atsiduso ir kreipė
si į savo draugą:

— Ar tu esi kada nors ga
vęs laišką, kurį beskaitant prieš 
tavo akis stojasi praeities įvy
kiai ?

— Taip, — atkirto protiš
kas draugas. — Dar tik šian- 

įdien aš gavau laišką, kur prane-..atre ’ iiucu gavau nui pituic-
— Juo daugiau aš apie ją gal- šama, jdg praeitais metais aš 

voju, tuo mažiau aš apie ją ma^nedamokėjau dvi dešimti dole- 
nau.

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir
Pro vos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pL kimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybes Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegu) 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
I irtOvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

Auksinis Kontestas
$600.00 DOVANĮI! $600.00 DOVANŲ!

Didžiausia Gigantiška “SANDAROS” užrašinėjimo kompanija. Pro
ga dėl visų, Vyrams, Moterims, Vaikams ir Merginoms, visi Lietuviai 
ir Lietuvaitės b6 skirtumo lyties ar pažiūrų, proga dėl visu laimėti 
dideles dovanas AUKSINIAME IfONTESTE.

REGISTRUOKITĖS DABAR!
Prašome visus dalyvauti šiame dideliame Kontesto vajui. Nieką ne- 
pralaimėsite, viską laimesit, nes apart skiriamų dovanų kiekvienas 
gausite atlyginimą komiso keliu, nelauk ilgai! Registruokis dabar 
per laišką ar asmeniškai. Kurie ankščiaus pradėsite tie lengvinus ir 
greičiaus paskirtas dovanas laimėsite.

SKAITYKITE SANDARA, TĖMYKIT SKELBIMUS.
Skaitykite “SANDARĄ” kur bus skelbiami AUKSINIO KONTESTO 
dovanų ir visų informacijų. Rašykit ir klauskit informacijų. Kas 
dalyvaus šiame KONTESTE, tas nesigailės, nes turės gerą progą nė 
tik laimėti brangias dovanas, bet ir kitokią naudą, klauskite konfe- 
dencijaliai platesnių informacijų.

Registruokis dabar kol yra proga anksti pradėti lenktiniauti bei 
kompetuoti su jvairių kolionijų Kontestininkafs.

Musų antrašas:

327 E. Street, So. Boston, Mass

NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.—
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti jį su narkotiškais nuodais, 

kad “apmaliintt” jo skausmų paeinantį nuo netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriau—duokite jam truputį

tyriauslo, saldaus-skonio, tikro vidurių paliuosuotajo. Jame nėra svaigalų. 
Nėra narkotlškų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta iŠ daržovių išaunkų, kuri paRe’bsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo dauglaus.

Jūsų aptiekorius parduoda Bambino—35c. už bonkq, 
arba pasiųskite t i< iai į laboratoriją.

F. AD. RICHTER & CO.
M 104-114 So. 4th Street Brooklyn. N. Y.
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