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Lietuvos Premjeru Numatoma Tumėnas
Doumergue išrinktas Franci 

jos prezidentu
Dawes nominuotas Coolidge’o 

padėjėjo kandidatu
M

Koro drednauto
• • ♦

ississippi” bendrininkas Profesiniy sąjungų iuter 
uacionalo kongresas

400,000 darbininkų dalyvavo In
ternacionalo manifestacijoj— 
parade.

Nori padaryti galų pelui 
ninkavimui statybos 

pramonėj

Baisi ekspliozija Amerikos karo 
laive; 48 žmonės užmušti

o*

LONDONAS, birž. 11. — Pa
sak Daily Herald, dabartinis 
sveikatos ministeris J. Wheat- 
ley su savo gyvenamųjų namų 
bilium įnešęs parlamentan dar 
priedėlį prie to biliaus, kuriuo 
norima sustabdyti pelnininkavi- 
mą statybos pramonėj.

Sveikatos ministeris nori 
gauti teisės daryti statybos me-

A. Tumėnas busiys nauju Lietuvos premjeru
Kaunas, birželio mčn. 13 d. — (Specialė kablegrama 

“Naujienoms”:) Lietuvos Ministeriy Kabinetas rezig
navo. Naujuoju premjeru numatoma Tumėnas.

Antanas Tumėnas, kurį mini ši kablegrama, yra pa
gal profesiją advokatas, buvęs Teisingumo Ministeris 
Galvanausko kabinete, Krikščionių Demokratų frakcijos 
Seime narys. 43 metų amžiaus.

Jeigu krikščionys ketina jį paskirti Ministeriu Pir
mininku, tai matyt jie rengiasi sudaryt grynai klerika
linę valdžią.

Jungtinių Valstijų laivyno milžinas, drednau _as "Maryland” Ramiojo vandenyno manevruose, 
kur dabar įvyko ant to paties tipo drednauto “Mijsissippi” baisi ekspliozija, atėmusi 48 žmonių 
gyvastį

Meksika nutraukia santy 
kius su Anglija

immni if HfllMMT—-—.1—L_!!------ '

Belgija paleido 50 vokiečiu 
politinių kalinių

Padėtis Jugoslavijoj

VIENA, birž. 7. — Del prie
žasties laikomo čia metinio Am
sterdamo profesinių sąjungų 
Internacionalo kongreso, vietos 
darbininkų sąjungos suruošė 
milžinišką manifestaciją — pa
radą, kuriame dalyvavo apie 
400 tūkstančių darbininkų.

Vietos darbininkai norėjo pa- džiagos gamintojų knygų revizi- 
rodyti kongreso delegatams, jas ir traukti
kurių buvo suvažiavę iš visų pa- kus. Dabar sveikatos departa- 
saulio dalių, kaip stipriai yra 1 mentas tokios galies neturi.
Vienos darbininkai organizuoti 
ir kokia milžiniška pajėga jie 
yra.

Disciplinuoti darbininkų ba
talionai, surikiuoti po dešimt ei
lėn, žygiavo miesto gatvėmis, ir 
ta procesija tęsėsi ištisas valan
das. Parado metu visas Vienos' 
miesto judėjimas buvo sustab- • 
dytas.

tieson pelninin-

Komisija, kuriai pavesta iš
tirti statybos medžiagos lėšas, 
yra surinkus daugybę svarbių 
informacijų, bet kad departa- 

1 mentas galėtų ką nors tuo rei- 
t kaiu daryti, jis turi turėt dau- 
igiau galios.

Del svetimšalių taksų.

Anglijos charge d’affaires įsa
kyta tuojau apleisti Meksiką.

Doumergue - naujas Frau 
cijos prezidentas

KARO LAIVO EKSPLIOZI 
JOJ ŽUVO 48 ŽMONES

PARYŽIUS, birž. 13. — Abie
jų parlamento rūmų seime, 
Versalej, nauju Francijos pre
zidentu liko išrinktas Gastonas 
Doumergue, senato pirminin-

Kelios dešimtys laivyno 
vių sužeistų.

karei-

birž.

kas.
Doumergue gavo 515 balsų, 

o jo oponentas, atstovų rūmų 
pirmininkas Paul Painleve, ga
vo 309 balsus.

Dvidešimt devyni balsai bu
vo paduoti už įvairius kitus 
kandidatus, o astuoni tušti.

Doumergue profesija yra ad
vokatas, 61 metų amžiaus, ki
lęs iš miesto Nimes, pietų Fran- 
cijoj. Savo politinę karjerą 
pradėjo nuo 1893, kuomet jis 
buvo išrinktas parlamentan. 
Jis nėra tiek radikalas, kaip 
Painleve.

kanuolių bokšte vakar 
baisi ekspliozija, kurios 

keturiasdešimt penki lai- 
kareiviai ir trys oficic-

MEKSIKOS MIESTAS, birž.
12. — Meksika šiandie, nutraukė 
santykius su Anglija. Anglijos 
charge d’affaires
Cummins’ui įsakyta tuojau ap
leisti Meksiką. Mat Meksikos 
valdžia sugavus keletą laiškų, 
Cumminso rašytų kai kuriems 
savo draugams Anglijoj, kuriuo 
se jis stipriai užgaunąs Meksi
kos garbę. Be to Meksikos val
džia sakosi turinti surinkus pa
kankamai įrodymų, kad charge 
d’affaires Cummins daręs nuo
latinių pastangų pagimdyti ne
susipratimų tarp Anglijos val
džios ir Meksikos.

BRIUSELIS, Belgija, birž. 
12. — Belgijos valdžia įsakė pa
leisti iš kalėjimo penkiasdešimt 
vokiečių politinių kalinių, kurie 
buvo areštuoti dėl įvairių nusi
kaltimų Ruhro ęrity. Tai pada-

Parlamentas neįsileisiąs 69 kro
atų atstovų; laiko juos val
stybės priešais.

Londono jėgos jstaigy 
streikas pasibaigė

KRISTIANIA, Norvegija, 
birž. 13. — Parlamento finansų 
komisija referavo sumanymą iš

skirti norvegų kompanijų užsie
nio akcininkus nuo nuosavybių

Samdytoju pagrūmoti išmetimu mokesnio; ,bet užtat
iš darbo, streikininkai sugrįžo pajal?ų,taksus nuo 15 lkl 20 
dirbti. • nuošimčių.

Gordonui ryta tikslu sumažinti įtemptus
I Al'nn O ___ 1 1 • _ . Y-* 1___ 1_____ YL . • ___ 1 _santykius Ruhro krašte ir apla

mai su Vokietija. Kalėjimuose 
palikta dar tik tokie, kurie buve 
pasmerkti už naikinimą turto.

partijos 
šais.

Kinai suėmė baisią plė 
šikę-žiiiogzude

Coolidge ir Dawes — re- 
publikony nominuoti 

kandidatai
13GLEVELAND, Ohio, birž.

— Nominavus esamąjį prezi
dentą Gaiviną Coolidge vėl kan
didatu į prezidentus ateinan
tiems rinkimams, republikonų 
partijos konvencija pagaliaus 
rado kandidatą ir jo padėjėjo, 
vice-prezidento vietai. Kandi
datu į vice-prezidcntus liko no
minuotas Charles G. Dawes,— 
tas pats vyras, kur pirmininka
vo Vokietijos reparacijų eks
pertų komisijai, pateikusiai 
garsų jų reparacijų planą.

no manevruose Ramiajame 
vandenyne, šaudyti tikslan pra
timo metu drednauto “Mississi- 
ppi” 
įvyko 
buvo 
vyno
rai užmušti, o kelios dešimtys 
kitų kareivių sužeisti.

Sprogimas įvyko bekraujant 
į. kanuoles šovinius su tonais 
sprogstamųjų medžiagų.

Tuojau po ekspliozijos “Mi- 
ssissippi” viršininkas radiog- 
rafavo laivui “Relief” dėl pa
galbos, ir tas tuojau iš San 
Pedro pasiskubino į katastro
fos vietų. Atvykus vieton ir 
ruošianties pergabenti užmuš
tuosius ir sužeistuosius, staiga 
įvyko antras sprogimas iš už
taisytos 14-colinės kanuoles. 
Iššauta bomba nulėkė neaugš- 
tai viršum vandens ir vos ne
kliudė pasažierinio laivo Yalc, 
plaukusio su daugybe 
santų.

Valdžia jau pradėjo 
mus 
ties.

Ir jos laukia žvėriškai žiauri 
bausmė.

ekskur-

NORĖJO NUSIŠAUTI

Panevėžys [P. B.] — Gegu
žes 19 <1. Panevėžio miesto 
krautuvės vedėjas Juozas Ma
tulevičius šovė sau į kaktą. Da
bar guli ligoninėj, sako išgy
siąs. Nusižudyti priežastis ne
žinoma. Buvo parašęs laiškus 
advokatui Petraškevičiui ir 
daktarui Dlomaševičiui, o žmo
nai ir dukterei testamentą.

del ekspliozijos priežas-

Vėsula su ledais
Daug nuostolių padaryta.

13.GALESBURG, III., birž.
— Šioj apielinkėj vakar siautė 
baisi vėsula su ledais. Ledų bu
vo tokio didumo kaip geri vala
kiški riešutai, dėlto beveik visų 
namų langai iš žiemių pusės bu
vo išdaužyti. Ta vėsula ir ypač 
ledai padarė žmonėms daugybę 
nuostolių. Ūkių laukai ir daržai 
visai sunaikinti. Praneša, kad 
daug gyvulių ledai išmušę.

Vėsula su ledų kruša tęsėsi 
dvidešimt minučių, ir jai praė
jus gatvėse ledų buvo šeši coliai 

’ gilumo.

Italų socialisty atstovas 
slaptingai žuvo

Bijomasi, kad nebūtų tapęs faši
stų auka.

ROMA, birž. 13. — Slaptingu 
budu prapuolė Italijos parla
mento socialistų atstovas Mat- 
teotti. Jo žmona sako, kad Mat- 
teotti turėjęs su savim kai ku
rių dokumentų, kurių jis norė
jęs pavartoti savo kalboj prieš 
vyriausybę. Nors Mussolini yra 
įsakęs policijai daryti visų pas
tangų, kad suradus prapuolusį 
atstovą, bijomasi vienok, kad jis 
nebūtų patapęs fašistų auka.

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 
12.— Veihaivei mieste tapo su
imta paskilbusi moteriškė-ban- 
ditas, praminta “Sena Dzao.” 
Ji buvo vadas plėšikų bandos, 
kur pernai užpuolus vieną kai
mą išžudė visus gyventojus, 
tarp jų šešias dešimt moterų ir 
vaikų.

Kinų valdininkai kankinimo 
budu stengias priversti ją pa
sakyti, kur ji su savo banda 
turi paslėpus ginklų sandėlį. 
Ji, sako, busianti nužudyta taip 
vadinamu “ling-ba” budu, 
yra sukapojimu į smulkius 
balus. Tai yra žiauriausia 
nuošė bausme.

tai 
ga- 
Ki-

VIENA, Austrija, birž. 12.— 
Del to, kad kroatų respubliki- 
ninkų vadas Rajic buvo nu
vykęs Maskvon dalyvauti ko
munistų suvažiavime, Jugosla
vijos valdžia laiko visus Kroa
tų valstiečių respublikininkų 

narius valstybes prie-
Todel gi manoma, kad 

einant nesenai išleistu valsty
bės apsaugos įstatymu, šešias
dešimt devyni Radičo partijos, 
atstovai nebus įsileisti parla
mentam Tuo atveju jų rinki
mų apskričiai turės išrinkti 
naujus atstovus.

Einant naujuoju įstatymu 
valdžia paleido vyriausiojo 
Slovėnų miesto Laibacho mies
to tarybą, dėl to kad ji užtarė 
komunistus, metusius bombą 
prieš nacionalistų procesiją 
Trifaile. Laibacho miesto tary
ba susidėjo iš klerikalų ir ko
munistų.

Premjeras Pa'šič atsteigia 
savo kabinetą, grąžindamas 
ministerijon visus konserva- 
tyvuosius ir radikalesnius na
rius, išskiriant Minčičą, Pribi- 
ševičą ir Stojadinovičą.

Nacionalistai ir jų oponen
tai buvo suruošę keletą triukš
mingų demonstracijų, kuriose' 
kroatų lyderio Radičo sunūs 
buvo užmuštas. Užmušęs jį, sa
ko, vienas nacionalistas iš Vin- 
koveų.

LONDONAS, birž. 18. — > 
Streikavusieji Londono požemi
nių elektrinių traukinių jėgos 
įstaigų darbininkai irgi sugrįžo! 
jau darban, samdytojų pagru- * 
moti, kad jei streikininkai urnai Įmoti, kad jei streikininkai urnaiI Chicago ir apielinkė. — Šian- 
negrįšią dirbti, jie visi busią pa- die dalinai apsiniaukę; maža at
leisti. Jų streikui nepritarė nė mainos temperatūroj; vidutinis 
nacionalė geležinkelių darbiniu- šiaurėryčių vėjas.
kų sąjunga. i Saulė teka 5:13, leidžiasi 8:27

$35,000,000 Amerikos 
medvilnės Rusijai

TRAUKINIO SUDUŽIME 
ŽMONĖS ŽUVO.

DU

NEW YORKAS, birž. 13. — 
Rusijos Tekstilės Sindikato vi- 
ce-pirmininkas A. Gumberg pa
reiškė, kad sovietų Rusija pir
kusi Jungtinėse Valstijose med
vilnės už daugiau kaip 35 mili- 
nus dolerių. Sindikatas už tą 
pirkinį esąs jau sumokėjęs daų-,' 
giau kaip 20 milijonų dolerių: 
Medvilnei pargabenti Rusijon 
esą jau nusamdyti penki laivai...•*

karščiaToklahomoj.
OKLAHOMA CITY, Okla., 

birž. 13.^-— Oklahorpos valstijoj 
užėjo didelės kaitros. Karštis 
siekia 100O F, o kai kur dar au
kščiau. Woodwarde — 110O.

C0RNWALL Bridgė, Conn., 
birž. 13. — New York, New Ha- 
ven and Hartford' gelžkelio li
nijoj susikūlė prekių traukinys. 
Pu traukinio darbininkai liko 
užmušti ir keletas kitų sužeistų.

į PINIGU KURSAS
4 . . v r ; .
įVakar, birž. d,/* ųjtsjėiuo pjni- 

rfį ne mažiau^ .kaip <iole-
t-lų bankų hbVo sjciftpma Amerikos pinigais gitąįį: > / „> . > 
' Anglijos,’ tok,Sterlingų

Belgijos, 100afrankų ....
Danijos, 100 krpjjų ........
Italijoj, lOttinį ......
Franęijo^ 100 frankų ....
Lietuvos, £100 litų/...... ...
Norvegijos, j 00 kronų ..
Olandijos ,100 florinų .....
Suomijos, 100 mat'kių .....
Švedijos. 100 kronų
Šveicarijos, 100 frankų ..

Irakas patvirtino sutartį 
su Anglija

BAGDADAS, Mesopotamija, 
birž. 13. — Irako (Mesopotami
jos) parlamentas patvirtino pa
darytą sutartį su Anglija, kuria 
einant Irakas, praslinkus ket- 
vejriėms metams nuo sutarties 
ratifikavimo, pasiima pilną at
sakomybę dėl išlaikymo viduri
nės tvarkos ir gynimo Irako 
valstybės nuo svetimų užpuoli
mo. <

.... $4.58 
.. $16.85 
.... $4.34 
.... $5.36 
. $10.30

$13.53 
.. $37.40 
.... $2.52 
.. $26.56 
.. $17.64

Didelis Kjnų bankas užsidarė.

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 13. 
— Kinų Pirklių Bankas, kapita- 
lizuotas $5,000,000 ir turįs savo 
skyrių New Yoęke, šiandie užsi
darė savo duris..

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

šitas stebėtinas dalykas jau tapo įvykintas. 
Su pagelba tik ką įvestos Naujienų telegrafinės 
systemos dabar galima siųsti pinigus Lietuvon 
telegramų tik už 50 centų, šita systema siun- 
čiamięji pinigai yra išmokami Lietuvoje į 3 ar 4 
dienas.

Už telegramą reikia mokėti tik 50 centų, 
visvien ar ilgas ar trumpas adresas, ar didelė ar 
maža suma. Litų kursas taip-jau tapo labai at
pigintas. Reikalaukite Naujineų telegrafinių 

‘ perlaidų aplikacijų, iš kurių matysite atpigintą 
litų kursą siunčiant telegramų.

Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon te
legramų per Naujienas. Kam-gi jie turi laukti 
visą mėnesį ar ilgiau, kada jie gali gauti pini
gus į 3 ar 4 dienas, o jums tas nekaštuoja bran
giau.
Naujienų Skyriai ir Agentai irgi priima 

siuntinius telegramais
Kam pertoli nueiti į Naujienų vyriausią ofisą, 
tie gali induoti pinigus pasiuntimui telegramų 
Lietuvon Naujienų autorizuotiems agentams:
BRIDGPORT: AUŠRA: — 3210 S. Halsted St. 
T0WN OF LAKE: BENOšIAUS APTIEKA: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIČIO APTIEKA: 233 
East 115th St.

NAUJIENOS'
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

_



NAUJIENOS, Chicago, tll. šeštadienis, Birž. 14, 1924

Iškilmingas
Išvažiavimas

Rengiamas Lietuviu Amerikos Politikos 
Kliubo ant North West Sides

Nedėlioj, June 15 d., 1924
Jefferson Girias Egbruk No. 2,

Pradžia 12 valandą dieną

Pastaba, visi kliubiečiai susirinkite prie svetainės, 1644 VVabansia 
Avė. 11 valandą ryte.

Visus kviečiame atsilankyti, bus visokių žaismių. VĄLDYBA.

Draugystė Atgimties Lietuvių Tautos 
Vyrų ir Moterų 

Rengia

PASKUTINIUS PAVASARINIUS
seimyniskus sukius

Subatoje, Birželio 14, 1924 m.
BAŽNYČIOS SVET., 3501 SO. UNION AVĖ.

Bus linksmas šokis prie geros muzikos, 
kur grieš Grušo orkestrą. Pradžia 7:30 v. v.

Kviečia Komitetas.

Garsinki ties Naujienose

Jakšto, Martyno Jankaus, Vin
co Kudirkos, Fromo Gužučio, 
Mykolo Biržiškos ir išspausdino 
15 straipsnių, tarp kurių pažy
mėtini Jono Kriaučiūno, Augus
tino Janulaičio, A. Jakšto, A. 
Grinevičiaus, A. Vireliuno, V. 
Biržiškos, K. Būgos, Kasto Stik- 
liaus ir kitų raštai atsiminimai 
straipsniai. Vis tai bus svarbi 
istorijai medžiaga, nds raštais 
išreikšti nuo širdies pasipasako
jimai taip gyvai rodo anų laikų 
vaizdus, kad geriau nė nenufo
tografuosi.

Malonu prisim|inti senovė. 
Dar maloniau, kai jos įvykiuo
se pats esi šiaip ar taip dalyva
vęs.

zą Kanclerių, Andrių Verbylą, straipsnį vardu VMusų periodi- 
i nė spauda”, kuriame skundžia- 

Antanėlį), Juozą Novickį ir ki- si, kad visgi pas mus labai mar 
tus.

Dabar jau 20 metų, kaip spau
da leista; J. Kanclerius gyvena 
labai vargingai ir net keletą sa
vaičių už papeikimą kažin ko 
kio valdininko Lietuvos kalėji- 
man įkištas.

Andrius Veirbyla didžiausias 20 metų sukaktuvių paminėji- 
knygų ir lietuviškam kilimui mui” medžiagos davęs. Jis iš- 
reikmenų gabentojas jau 2-ri spausdino paveikslų Jono Basa- 
metai su savo sunum kalėjime navičiaus, Jono Andriaus, Viš- 
sėdi ir to jo sėdėjimui galo ne-taikaus, Antano Kriščiukaičio, 
besimato. Skaitant gaunasi toks Jono Bagdono, Juozo Tumo 
įspūdis, kad dabartinė Lietuvos (Vaižgžtnto), Petro Vilėišio, Jur- 
krikščionių demokratų valdžia'gio Bielinio, Jono Jablonskio, 
kankina minėtus asmenis už Gabrieliaus Landsbergio, Prano 
tai, kam jie anais laikais lietu- Mašioto, Jono šliupo, Maironio, 
viškas knygas gabeno ir jomis 
lietuvišką dvasją gaivino.

Baigdamas &ivo straipsnį Dr. 
K. Gr. duoda valdžiai ir visuo
menei patarimų:

1. Duoti nors kaikuriems 
plunksnos darbininkams bei bu
vusiems knygnešiams pensijų.

2. Visuomenei tebesančius dar 
gyvais knygnešius sušelpti.

3. Seimui išleisti 20 metų 
spaud. leid. amnestijos įstaty
mą ne vien knygnešiams, bet 
visiems politiniams nusikaltė
liams.

4. Spaudos veikėjams surink
ti iš knygnešių ir jų pažįstamų 
— jų veikiamo medžiagos.

Toliau tame pačiame Nu-je 
parašė savo atsiminimų Felici
ja Bartkevičienė, Jonas Vileišis 
ir kiti.

Krikščionių demokratų orga
nas “Rytas” išspausdino Jono 
Jablonskio paveikslą ir ilgoką

20 moty spaudos leidimo Antaną Baltrušaiti (Naumiesčio 

sukaktuviy paminėjimas t
Lietuvoje

Kaip jau visiems žinoma, ge
gužio 7-tą dieną š. 1924 m., su
kako lygiai 30 metų, kaip lietu
viams maskolių valdžios spau
da tapo leista. Tai diena ir va
landa Lietuvos tautai svarbumo 
lygi, kaip ir jos nepriklausomy
bės atgavimi) valanda.

O ar žinote, kaip tą dieną 
Lietuvos valdžia, o drauge ir 
žmonės paminėjo? Vienas kitas 
buvęs anų laikų veikėjas para
šė vieną-kitą straipsnelį, laik
raščiai išspausdino; kai kur ta
po surengta “ant tos intenci
jos” vakarėlis, paskaitėlė ir vis
kas.... Matyt, kad dar Lietuvoj 
esama daug tokių tipų, kuriems 
būt daug geriau, kad spaudos 
visai nebūtų, nes dabar Lietu
voj spauda varžoma nemažiau, 
negu anais laikais, kai dar mas
kolių caras gyvavo, kai dar žan
darai siautė.......

Daktaras Kazys Grinius “Lie
tuvos Žiniose” parašė ilgoką 
straipsnį ir apibudindamas anuo
sius laikus ir sulygindamas su 
musų (dabarties) laikais, pami
nėjo kaikuriuos anais laikais už 
spaudą kovotojus, žinoma, tų 
kovotojų tik m/aža saujelė šian
dien žinoma ir minima. Kiti jau 
užmiršimo juroj nuskendo. Dr. 
K. Gr. atmena Jurgį Bielinį, P. 
Mikolainį, kun. A. šukvietį, kun. 
Sideravičių, Juozą Barkauską, 
Petrą Glinskį, Juozą Rimšą, Juo-

žai laikraščių ir tie patys taip 
blogai pastatyti, kad plačiajai 
Lietuvos miniai neprieinami, ne
suprantami, nepasiekiami. ’

Lietuvos valdžios opicionas 
“Lietuva” turbut daugiausiai 
bus “Lietuvių spaudos atgavimo

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAL | 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS ; 
PAS MUS. TAS JUMS BUS^ 

ANT NAUDOS. t

S, L, FABIDN AS CQ;

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. A

— Pranės brolis.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6200

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036

Bridgeport kitais vakarais
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir {galiojime^.

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Pas mus galit gaut to kas jums reikalinga, reikalaukit musų kata
logo veltui. Taipgi mums reikalingi agentai visuose miestuose, mu
sų agenai padaro po $70 j savaitę. Ypatiškai selesm-anai priimami 
nuo 5 iki 6:30 po pietų, nedėliom nuo 10 iki 1 valandai dieną.

115 So. Dearbom St., R. 1021, 
Chicago, Illinois.

MOTERIMS IR MERGINOMS?
Gal jųa turit Geltonus plaukus! O gal jus plaukai yra juodi I 

Ar Kafttanniiai Rudi, ar Auk.inCa parvoa; Rausvi plaukai ar Vtiifi- 
kni Raudoni ! Vienok nežiūrint kokios spalvos jie nebūtų, neleisk 
pleiskanoms sunaikinti jų gražumo I

Rąfflcu atliks tai, jei jus tik laika nuo laiko juos naudosite. 
Nežiūrint ar jus savo plaukus dar telK’dčvilt supintus j ka*q, ar su
suktus j niazgij, ar gal jau esat trumpai nuslkirpę, vienok jus nega
lite daleiflti, kad nesvarios, iAkrikę pleiskanos sugadytų jūsų išvaiz
dą ! Jums nereikės kentėti nesmagumo dėlei niežėjimo ir beailupimo 
galvos <mIob, jei naudosite

Netikėkit musų žodžiui. Nusiplrkit 65c. bonką ir pačios per
sitikrinkite, kad Rufflea yra mirtinu priešu pleiskanų ir kartu yra 
puikiausiu pinkų tonikų, kokį tik kada esate naudoje I Galima 
gauti aptickoec.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn. N. Y.

A. A. OLIS
ADVOKATAS’

11 S. La Šalie StM Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-5 

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

6-8 v. v. apart Panedėlio ir 
PČtnyčios.

m

DIDELIS METINIS PIKNIKAS
Rengia 

LIETUVIU BALTOS ŽVAIGŽDĖS PAŠ. KLIUBAS

Nedėlioj, Birželio (June) 15 dien? 1924 m
Stickney Park Darže

Harlem Avė. ir 45 St., Lyons, III.

Pradžia 11 vai. iš ryt(x Muzika F. Gareck.

Visus kviečiame atsilankyti ant šio pikniko.
KOMITETAS.

Pradedant Subatoj, Birželio 14, Didžiausi Bargenai
bus Suteikti Chicagos Publikai

Maxwell Street Markete
10 METUI SUKAKTUVIU IŠPARDAVIME

Ateikit ir Pasinauduokit Didžiausiais Sutaupymais Kokie Dar Niekados Ikišioliai Nebuvo Pasiūlyti Ghicagos Publikai

THE MAXWELL STREET MAINEI ASSOCIATIONv

IK

g ; » /

Tai yra didžiausias ant gatvių bargenas pasaulyje. 
Tūkstančiai krautuvių savininkų čia yra kad jums 
patarnavus. Šimtai tūkstančių dolerių vertes visokių 
tavorų yra parduodama čionai kasdien.

Šią savaitę bus dėlių parodymų savaitė. Ateikite čio
nai ir pažiūrėkite kiek jus galite sutaupyti pinigų. 
Jus čia rasite viską, kas yra reikalinga prie namų, 
viską dėvėjimui ir viską dėl valgymo.

Maxwell Street Kainos Yra Daug Žemesnės- Todėl, Kad Rendos ir Išlaidos Yra Daug Mažesnės
• • - "*

Dešimtis tūkstančių žmonių ateina čionai kasdieną dėl visų savo pirkinių. Jie atvažiuoja iš visų dalių miesto, 
todėl, kad jie žino, kad Maxwell Street tavorai yra geri ir. kainos yra daug mažesnes negu kitur. Bet šią sa
vaitę turės atvažiuoti didžiausi skaitliai žmonių visoje istorijoj gatvės, nes šią savaitę visi pardavinėtojai 
susijungę, suteiks sensacinius bargenus kokie tik kuomet buvo pasiūlomi ant Maxwell Streeto.*

Atvažiuokit ir Susipažinkit Laike Musų 10 Metų Apvaikščiojimo
JUS NERASITE NIEKO DAUGIAU KAIP TIK BARGENUS IR DAR BARGENUS.



šeštadienis, Birž. 14, 1924

47 St. ir Ashland Avė.
CHICAGO

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

MANDAGUS IR 
GREITAS PATARNAVIMAS 
LIETUVIŠKOJE KALBOJE

kuris padare šią banką taip populia- 
rišką tarp Lietuvių Chicagoje ir už 
Chicagos, ir kas didelėj dalyj prisidė
jo prie jo greito augimo.

Apie 60,000 žmonių atlieka savo 
bankinius reikalus, šiam senam ir 
stipriam banke; taipgi daugybė kitų 
ateina pas mumis klausti patarimų 
daugybėmis dalykų.

Pinigai padėti čia ant taupymo 
knygelės, gali būt atsiimti ant parei
kalavimo. Tie, kurie gyvena pėr toli 
nuo šio banko, gali pradėti taupymo 
sąskaitą per paštą. Tai yra labai 
lengva padaryti.

Taigi, kur jus turite jūsų taupymo 
sąskaitas?

Peoples s^n“ Bank
DIDELIS BANKAS

ant kampo

DIDŽIAUSIA IR GERIAUSIA APSAUGA 
JUSįl PINIGAMS

Pinigai padėti Siame geniausiame ir stipriausiame 
Lietuvių Valstijiniaine Banke, kuri yra po apsauga ir 
priežiūra CHICAGOS CLEARING HOUSE (ASSOCIA- 
TION) DRAUGIJOS. Chicagos Miesto Valdžia, Draugi
jos, Verteiviai ir tūkstančiai pavienių žmonių laiko savo 
pinigus padėtus šiame banke, ir jus esate kviečiami atsi
lankyti ir pradėti taupyti su maža ar dideliu suma.

Siunčiame pinigus i Lietuvą doleriais arba Litais ir 
parduodame Laivakortes ant visų Linijų, taipogi darome 
paskolas ir parduodame Pirmus Morgičius kurie* atneša 
6% (nuošimtį) i metus.

©
Kapitalas ir perviršis 1

$275,000.00
Banko turtas virš

$3,000,000.00

Metropolitan State Bank
Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra

2201 W. 22nd K ST.
CHICAGO.

BANKOS VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vak, 
UTARNINKAIS IR SUBATOMIS iki 8:30 vai vakl_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _

11 " 1. . ______________ , _________________________  _____________________ __________ ■

Dvejos 
Įplaukos

Ar jus prisirengę prie tos dienos kuomet 
turėsite dvejas įplaukas, vieną iš jūsų dar
bo, kitą iš jūsų investmentų ir taupymų?
Nemanykite apie tai kaipo apie tuštį sap
ną jei jus ir mažai uždirbate. • 
Mes galime pagelbėti jums.

* «

Milwaukee & Ashland Avė.
CLEARING HOUSE BANKAS

Resursų $11,000,000.00

Garsinkites “Naujienose”

NAUJIENOS, Chicago, IH

Motinystės ir kudikiy 
sargyboje

Latvijoje pabaigoj balandžio 
mėn. įvyko motinystės ir kūdi
kių sargybos kongresas. Tai 
pirmasis toks kongresas Latvi
joj. Jame darė visa eilė gydy
toji) ir visuomenės veikėjų pra*- 
nešimų; daugiausiai pasižymėjo 
pačios moterys. Poni Gelminė, 
Raudonojo Kryžiaus atstovė, 
perskaitė labai rimtą ir gražų 
apie gydymo punktų veikimą, 
visuose nuo karo nukentėju
siose Latvijos apylinkėse, 
pranešimą. Poni Liepa perskai
tė apie kūdikių apsaugą prane
šimą ir gyvai dalyvavo dolei ki
tų pranešimų diskusijose. K. 
Kalninė žingeidžiai vedė kelia
mais klausimais ginčus. Visų 
buvo keliami klausimai dclei 
sunkių kūdikių auklėjimo san- 
lygų, dėl kurių tūkstančiai ma
žų kūdikėlių, neišvydusių sau
lės šviesos stumiama be jokio 
pasigalėjimo į pražūtį. Taipgi 
buvo keliami moteries kaip mo
tinos idealai, į kuriuos visuo
menė papratus be jokios užuo
jautos žiūrėti.

Daktarui Reingardui paskai
čius apie moteris bei motinos 
pareigų šventumą, garbingumą 
ir aukštumą, viena darbininkė 
iššoko ir susijudinus pareiškė, 
kad, girdi, referentas norįs iš 
moteries padaryti vaikų gim
dymo mašiną!... Tam kaikurios 
pritarė, kaikurios protestavo. 
Vėl paėm;us žodį Liepa įrodinė
jo šventąsias moteries bei mo
tinos pareigas — šeimos augini
mą ir auklėjimą, kad kiekvienas 
gimęs kūdikis turi teisę gyvuo
ti, motinos pienu misti ir svei
kas ir laimingas augdamas teik
ti džiaugsmą ir pasigerėjimą vi
siems suaugusiems.

Poni Kalningienė išvadžiojo, 
kad moteries, kaip gimdytojos ir 
auklėtojos rolė per siaura, kad 
laikinosios moterie^ reikalavi
mai turį būti visuomeninio auk
lėjimo tam tikrais mokslo nuro
domais pamatais reikalavimai. 
Moteris kaip gimdytoja ir au
gintoja — žmonijos gyvavimo 
pamatas turėtų būti savo 
taip brangaus ir puikaus gami
nio sargyboje ir duoti jam pa
kraipą gyvavimo ir džiaugsmo, 
kad tuomi išnaikinus žudynes, 
karus ir t.t. —Pr. b.

Maxwell Street
Marketo biznieriai apvaikščioja 10 

metų sukaktuves. Subatoj, birželio 
14, sukanka 10 metų nuo užgimimo 
Chicagos žinomo Maxwell Street 
Marketo. Šis marketas yra pripažin
tas kaipo didžiausis visame pasaulyje 
atvirame ore. Gatvė yra nedidelė. 
Tūkstančiai biznierių susirenka čio
nai parduoti savo tavorų. Jus čia ga
lite nusipirkti visko kas tik yra rei
kalinga dėl namų, rubij ir valgio. De
šimtimis tūkstančių iš visų dalių 
miesto atvažiuoja čionai kasdien nu
sipirkai sau reikalingų daiktų. čia 
marketas yra dėl visų žmonių: dėl 
turtingų ir dėl biednų.

Mr. Flieshman, Prezidentas Max- 
well Street Markei Association papa
sakos kaip tie tūkstančiai biznierių 
susijungę suteikia publikai didžiau
sius bargenus . Dešimtimis tūkstan
čių dolerių vertes tavorų yra parduo
dama ant Maxwell Street kasdien. 
Kuomet biznis eina gerai, tai nėra 
abejonės, kad tai yra gyviausi gatvė 
pasaulyje. Mr. Flieshnvan sako, kad 
biznieriai tikisi didžiausių minių žmo
nių šitame išpardavime.

(Apskelbimas)

MIS. MICHNIEVIGZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3161 So. Halsted St^ kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Jei abejoji akimis, pasiteiravk
Dr. A. it BLUMENTHAL

Opto«i«triat 
T«l Boni««ard 1 
4M> R AahUntf 
Kampu 47-Cm 

l-rot lub«ba

............................................................ ....................................................................................— '

Uždirbkit Pinigų-Sutaupykit Pinigų 
-ir Turėkit Pinigų

šis tvirtas valstijinis bankas yra bankine įstaiga dėl daugelio 
lietuvių. Visas jų bankinis biznis yra atliekamas jų prigimtoje 
kalboje. Nei vienoje kitoje bankoje jus negausite tokio gero ir 
tikro patarnavimo. Ponai Czaikauskas, Šukys, Bagdžiunas, 
Šimkus ir kiti padarys taip kad jus jausitės čionai kaip namie.

Ateikite ir susipažinkite.

CENTRALT/^rBAMK
1112West35th Street

RESURSŲ VIRŠ DEVYNIŲ MILIJONŲ DOLERIŲ
VALSTIJINIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

■■

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

BRIGHTON PARK
Namų Bargenai

2 augštų mūriniai nantai, puikiai užbaigti, pastatyti ant 
ekstra plačiu lotu.
Namai gatavi gyvenimui.
Ateikite į musu ofisą nedėlioj ir mes maloniai parodysi
me, arba telefonuokite, mes maloniai prisiusime jums 
automobilių ir nuvešime jumis prie ty namų.

RUBIN BROS.
HOME BUILDBRS

. I '

OOA4 C V J* A Tel. Lafayette 5153aoU4 OO. Iveclzie Avė Tel. Lafayette 6438

Mes patarnausime jums teisingai kuomet jįjs sergate 
arba neturite darbo

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

Tie Gražus Stiklai
DUODAMA
DYKAI

už vieną tuziną
lebeliŲ nuo

Frar.klin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
duoJėc nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly ’reguliatojiua. Vienas doleris at- 
teA'1 mėnesius' gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

LIETUVIŲ DAKTARAI

Wennerstens Bohemian Blend
Pilniausias Užganė 

dinimas
Musų vienatinis procesas išdirbimo, 
apsaugotas su patentu, suteikia 
WENNERSTEN’S Bohemian Blend 
GERESNI SKONI ir galima jį LENG
VIAU PADARYTI už bile vieną kitų 
prrengimų. Daugiausiai darbo dėl 
jūsų yra atlekama musų išdirbystėj.
Daugiau kaip 28 metus WENNERS- 
TEN’S teikia pilniausį ųžganedinimą 
dėl daugelio jo vartotojų. Pabandy
kite jį.

S. BUCHOWSKI 
729 W. 18th St. 
Roosevelt 8626

J. SAMDUMAVICIA 
4503 S. Whipple St.

I^afayette 5453
J. FEROWICH 

4501 S. Talman Avė. 
Lafayette 7431

J. M1KSIS
3404 S. Union Avė.

Bolv. 7449

M. LUNECK.I 
2546 W. 46th St. 
Lafayette 1681
Z. NAMOVITZ • 

2201 W. 21st St.
Roosevelt 7692
M. MRAZEK 

1915 Blue Island Avė. 
Canal 1101

THE WEST SIDE LEADER 
Frank B. Zahrobsky, Prop. 

Canal 0692, 2344 S. Hoyne Avė.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą apvedame j senui ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Caih arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.
A. BARTKUS, Pr«.

1619 W. 47th St.s Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago.

Telefonai Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos!
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:80 iki 9:80 vakare

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

A, L. DAVIDONIS, M. D.
4643 8o. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nue D iki 11 vai. ryto; 

auo 6i80 iki 7i8l vakare.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

8303 S. Morgan St., Ckicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

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

11 J"
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St„ 

Kampas 18 ir Halsted St.
1 -------J

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewl<4 

BANIS 
AKUtERXA

Puriu patyrimą. 
Pasekmingai p»- 
camauju mote
rimi prie gimdy- 
'no kiekviename 
atsitikime. Teikti 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 Sostb 
Halsted St.

HERZMAN^
-IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per Ii 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas Ir Labaratorijai 1021 W. 
18th St., netoli Morgan St

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

f Dienomis: Canal
Telsfonalt ■< 8110. Naktj leisronaii -j Drexel 096Q

( Boulevard 4188

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. 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 Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 1Q iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 vąš
kare. Nedaliomis nuo 10 ikj 
12 dieną.

'jĮtaii iifii - m ... i*
DR. M. J. SHERMAN

Specialistas moterų ligų
1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 6587

DR. MARYA
DOWIAT—SASS

1727 W. 471 h St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 8 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phoae 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:86 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Phone Boulevard 18033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
832? So. Halsted St

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valandai 
ir nuo 9 vakare iki 10 
Phone Boulevard 0696

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
OfisaR 1800 S’. Ashland Avė., eit 
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litikos klausimais aiškiai nu
sistatytų Amerikos socialis
tai. Tuo tikslu yra pagei
daujamas kiek galint arti
mesnis bendradarbiavimas 
su Europos darbininkų par
tijomis.
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Visoje republikonų kon
vencijoje buvo įdomu tiktai 
tas, kad ji pritarė Tarptau
tiniam Teismui, įsteigtam 
prie Tautų Sąjungos, ir no
minavo kandidatu į vice
prezidentus Dawes’ą.

Kaip vienas, taip ir ant
ras faktas reiškia, kad Ame
rika grįžta prie aktingo da
lyvavimo Europos politiko
je. Tam dalyvavimui buvo 
labiausia priešingi republi- 
konai. Jeigu jie dabar laimė
tų rinkimus, tai Amerikos 
valdžia butų gyvai šusiinte- 
resavusi Europos reparacijų 
klausimo išsprendimu, ka
dangi gen. Dawes tame klau
sime veikė, kaipo eksper
tas.

Amerika veikiausia neuž- 
ilgio paliaus šalinusis ir nuo 
Tautų Sąjungps, ypač kud- 
met į ją įstos Vokietija ir 
Rusija. Vokiečiams teks no- 
roms ar nenoroms į ją stoti, 
nes tai' yra vienintelis jų 
tautinę ambiciją neįžeidžian
tis būdas atgauti Reino pro
vinciją ir Ruhr’o sritį. Fran- 
cija nenori tas teritorijas 
grąžinti be užtikrinimo, kad 
vokiečiai pildys priedermes, 
kurias jie bus ant savęs pasi
ėmę. Anglijos valdžia siūlo, 
kad užtikrinimą Francijai 
duotų Tautų Sąjunga. Bet ši 
gali kištis į Francijos ir Vo
kietijos ginčus tiktai tuo
met, jeigu Vokietija bus taip 
pat Tautų Sąjungos narys.

Kai dėl Rusijos, tai jai 
nebus reikalo priešintis įsto
jimui į Tautų Sąjungą, kuo
met ji (Rusija) bus visų Eu
ropos šalių pripažinta ir pa
darys su jomis sutartis. Prie 
to ji eina.

pasiūlys, 
tuojaus

kad 
prisi-

Kuomet jau ir republiko- 
nai rodo palinkimą daly-j 
vauti Europos politikoje, tai 
kitos partijos stos už tai dar 
griežčiaus. Demokratai gal 
tiesiog 
Amerika
dėtų prie Tautų Sąjungos, o 
“trečioji partija”, kokia ji 
nebūtų, ragins, kad Ameri- 
ka^ reikalautų Versalės tai
kos sutarties peržiūrėjimo.

Šitokiose sąlygose yra 
svarbu, kad tarptautinės po-

Anglams ir francuzams 
socialistams paprastai ne
kaip sekasi su laikraščiais. 
Kuomet socialistai Vokieti
joje ir Austrijoje turi milži
nišką spaudą, tai Francijos 
socialistai neteko vienintelio 
dienraščių “La Papulaire”, 
kurį jie dar nesenai leido. 
Komunistai iš to labai džiau- 

! giasi ir sako, kad tai reiškią, 
jogei socialistai Francijoje 
neturį pritarimo miniose, 
nežiūrint to, kad jie prave
dė suviršum šimtą atstovų į 
parlamentą. Ot, girdi, ko
munistai tai kas kita; jų 
dienraštis “Humanitė” lai
kąsis puikiai.

Bet tai yra tuščia pasa
ka. Komunistų “Humani
tė” gyvuoja tiktai dėlto, kad 
ji nuolatos gauna subsidijas 
iš Maskvos; tą ji pati yra 
viešai pripažinusi.

Socialistinei spaudai Fran-1 
ei joje klojasi taip pat sun
kiai, kaip ir Anglijoje. Nie
kas nepasakys, kad Angli
jos Darbo Partija esanti 
menka, vienok ,ji turi iš vi
so vieną dienraštį, “Daily 
Herald”, ir jisai nuolatos 
neša didelius deficitus.

Socialistinę/ spaudą Ang
lijoje ir Francijoje (taip 
pat ir Amerikoje) smaugia 
daugiausia milžiniškos tele
gramų agentūros, kurias 
kontroliuoja kapitalistinių 
laikraščių leidėjai. Socialis
tų laikraščiai neturi tiek pi
nigų, kad galėtų užlaikyti 
savo žinių agentus visuose 
miestuose ir svetimose šaly
se, todėl jie neišlaiko konku
rencijos su kapitalistiniais 

laikraščiais.
Tai yra viena iš kebliau

siųjų problemų darbininkų 
judėjimui. Kaip ją išrišt, 
niekas iki šiol nesugalvojo.

Apžv.alga
PASAKORIUS

jo valdybą įsiskverbtų Maskvos 
davatkos, ir jie ragino SLA. na
rius remti balsavimuose senuo
sius viršininkus.

j “Laisvė” butų parodžiusi dau
ginus išmanymo, jeigu ji, ažuot 
kalbėjusi apie šitą visiemš žino
mą dalyką, butų pamėginusi įro
dyti, kad šitokia savo taktika 
socialistai kenkia patys sau.

Tai butų dalinai tiesa. Už sa
vo pageUbą tautininkams socia
listai, iš tiesų, negavo jokios 
naudos. Priešingai, tautininkai 
jiems už tai atsimokėjo net 
šmeižtais ir niekinimais. “Vie
nybė”, pav. nuėjo taip toli, kad 
prikišo socialistams norą pasi
šildyti prie SLA. iždo!

O betgi socialistai lengvai ga- 
li atremti ir tokį argumentą. 
Jie, mat, laikosi tos nuomonės, 
kad ne viskas yra gera, kas tuo
jaus neša naudą partijai. Socia
listai pripažįsta, kad dažnai rei
kia daryti tą, kas partijai toje 
valandoje gali būt net kenks
minga. Principas socialistams 
stovi augščiaus už tiesioginę 
naudą.

Kad tai yra ne vien abstrak
te teorija, bet ir praktikos tai
syklė, kurios socialistai nuola
tos laikosi, galima parodyti vi
sa eile pavyzdžių. Bet užteks 
vif/io. Lietuvos socialdemokra
tai, sakysime, kovoja už amnes
tiją politiniems kaliniams. Tar
pe tų kalinių dauguma yra ko
munistai. Todėl klerikalai ir ki
tokie atžagareiviai delei to da
ro priekaištą socialdemokra
tams, kad jie esą “komunistų už- 

pat priekaišto 
susilaukia ir 

socialdemokra- 
atlyginimo gi-

rei-

mu- 
blo-

tarėjai”. Tokio 
socialdemokratai 

j tuomet, kuomet 
i tų advokatai be
na komunistus, patekusius į bė
dą.

Iš antros pusės, ir komunis
tai, vietoje padėkos socialdemo
kratams, šmeižia juos, vadina 
“darbininkų išdavikais”, “buo
žių sėbrais” ir t. t. Lietuvos 
komunistai elgiasi lygiai taip, 
kaip Sirvydas Susivienymo 
kale.

Bet ar iš to išeina, kad 
sų draugai bretuvojc daro
gai, kovodami už amnestiją ir 
gindami politinius kalinius? An
aiptol. Politinės laisvės princi
pas jiems yra svarbiau, negu 
klerikalų prielankumas arba ko
munistų dėkingumas. Gindami 

principą, jie tarnauja visai 
Lietuvos liaudžiai.

Tas principas, kurį Amerikos 
socialistai stato augščiaus už 
viską Susivienymo, yra organi
zacijos gerovė. Komunistai Su- 
sivienymą sugriautų, jeigu jie 
pasigrobtų jį į. savo rankas. To
dėl prieš juos tenka kovoti, — 
nežiūrint, ąr už tai bus susi
laukta kieno nors pagyrimo, 
papeikimo.

NETURTO DIDĖJIMAS 
AMERIKOJE

ar

Atėjus dabar pranešimui apie —-------
Lietuvos ministerių atsistatydi- Kuomet Amerikos turtas nuo- 
nimą, “Draugas” rašo, kad ji- latos auga, beturčių skaičius ei- 

|sai buvęs pirmutinis iš Ameri- na didyn. Nesenai išėjęs iš spau- 
įkos lietuvių laikraščių, kuris tą dos American Labor Year Book 
žinią patalpinęs. Jisai padavęs paduoda, kad dabar Amerikoje 
ją dar tuomet, kai “Naujienos” 54.4 nuošimčiai gyvenamųjų na- 
sakiusios, kad tai netiesa. mų yra nuomuojami (randavo-

Na, kam “Draugas” pasako- jami); 1890 metais nuošimtis 
ja tokius juokus? Jisai rašė namų, nuomuojamų iš savinin- 

apie valdžios krizį kada tai prieš kų, buvo mažesnis — 52.2. 
Velykas, o pasirodo, kad krizis Eina didyn taip pat ir nuo- 
įvyko tik dabar. Reiškia, “Drau- muojamųjų farmų nuošimtis, 
go” pranešimas buvo neteisin- 1880 metais buvo 25,6 nuošim- 
gas. čiai farmų, kurias dirbo ne sa-

Jisai rašė, be to, kad Galva- vininkai, bet nuomininkai. 1920 
nausko kabinetui atėjęs galas metais tas nuošimtis pakilo iki 

dėlto, kad jisai priėmęs kenks- 38.1 ir jisai dar vis kyla. Vald- 
mingą Lietuvai Klaipėdos klau- žios tyrinėjimjai penkiolikoje ja- 
simo išsprendimą. O šiandie vi- vus auginančiųjų valstijų paro
si gerai žino, kad tas išspren- dė, kad tarp sausio mėn. 1920 
djmas nėra blogas ir seimas jam m. ir kovo mėn. 1923 m. dau- 
pihiai pritarė. Reiškia, ir šituo giaus kaip 8 nuošimčiai farme- 
atžvilgiu “Draugo” pranešimas rių visai neteko savo farmų. 
buvo neteisingas. Vadinasi, kartu su bendru

Girtis jam visai nėra ko. | turto augimu eina proletariza- 
cija, proletariato didėjimas. Iki 
šiol nesurasta budo tą procesą 
sulaikyti.

Bet jeigu tolyn darosi vis di
desnis skaičius žmonių, kurie 
neturi nekilnojamos nuosavy
bės, tai Amerikoje turi augti 

tos jėgos, kurios, kovoja už be
turčių teises. Čia, kaip ir Euro
poje, darbininkai pasidarys 
sprendžiantis veiksnys politiko
je.

ATRADO AMERIKĄ

“Laisvė” padarė stambų “ati
dengimų”, būtent, kad socialis
tai padėjo tautininkams nuga
lėti komunistus, kurie kėsinosi 
“pasigauti” SLA.

Bet tai niekuomet nebuvo pa
slaptis. Socialistai visą laikų at
virai sakė, kad -didžiausia nelai
mė Susivienymui butų, jeigu į

Lietuvos Jaunuomenės Reikalai
čia kalbėsiu apie progresin- 

gosios Lietuvos jaunuomenes 
reikalus, visiškai neliesdamas

bartinės “krikščioniškos” val
džios atstovų. Dirstelkime be
simokinančios jaunuomenės

atžagareivių bei įvairaus plau-"Stovio, čia tai tikrai baisų vaiz-
ko kleri/kaliukų.

Slinkius laikus pažangiesiems 
jaunuoliams tenka dabar ne
priklausomoje Lietuvoje gy
venti. Daug nukenčia kaimo 
jaunuomenė, bet už vis dau
giausia nukenčia moksleivija 
ir palyginamai dar jauna stu
dentija.

Neinąs mokslus jaunimas 
persekiojamas kunigų, kurie 
nesigaili viešumoje, dažnai per 
pamokslus lieti pamazgas ant 
laisvai mąstančių jaunuolių, 
toliau, — nesąžiningų valdi
ninkų, kurie būdami rusų tipo 
“•čin alininkais” sykiais ir dar
bais. gnyba pavaldinius, o ypa
tingai “pamyli” radikaliai nu
sistačiusius ir mažai prasilavi
nusius sodžiaus vyrukus ar 
mergeles. Žiūrėk tai ten suareš
tavo nekaltą vaikiną, tai ten 
apgavo panaudoję gąsdinimus, 
dažnai kaip valdžios atstovai ir 
išviliodami šiokią ar tokią “pa
baudą.” Daug demoralizacijos 
jaunimo tarpan įneša kunigai 
su pamokslais ir policiantai su 
areštais. Jeigu jaunuolis tik 
parodo kiek organizavimosi, 
grynai kultūros, ne politikos, 
pagrindais tuoj laikomas neiš
tikimu, nelyginant kaip rusų 
laikais “metežninku,” ir tokiam 
primetama negirdėti, nebūti 
apkaltinimai, sodinama kalėji
mai!, kol teismas paliuosuos, 
visiškai nerasdamas motyvų 
uždėti bausmei. Ūkininkaičiai 
gerai “prižiūrimi”, bet užvis 
daugiausia “globojami” darbi- 
ninkučiai, kurie tuoj bolševi
kais apšaukiami, na ir sveiks 
dingęs! Pastarųjų gi tarpe 
daugiausia pažangaus jaunimo 
randasi, juos tiek 
vasties, šeimynos 
reikalai.

Nemaža kaime 
jaunuoliai nukenčia ir 
vo tėvų. Šie pratę būti ištiki
mais valdžios7 ir kunigo tar
nais, nori, , kad ir vaikai taip 
darytų. Gi pastarieji savo jau
nu upu ir be galo jautria šir
dimi greitai supranta visas 
šios “ašarų pakalnes” nedory- 
bes ir, kas atsilikėliams bai
siausia, stveriasi darbo, kad 
bent kiek tįps blogumus suma
žinus. Kunigija su sėbrais pa
prato tik valdyti ir kirpti są- 
vo klusniąsias aveles, nė kiek 
nežiūrėdama jų reikalų, ir nuo
lat siūlydama aną geresnįjį pa
saulį, gi šitą, žemės gyvenimą 
pati visu begėdiškumu nori 
naudoti, todėl aišku kiek jiems 
pavojingas nors kiek galvojan
tis jaunimas, o ką kalbėti apie 
pažangiuosius... Kunigija pri
imamus visą švietimą suparali- 
žiuotų, kad tik ilgesniam lai
kui sutrukdžius gyvenimo pir- 
myneigą ir užtikrinus savo 
viešpatavimą. Taigi, kunigai ir 
paklusnus tėvai jau iš savo pa
dėties, savo reikalų verčiami 
privalo neapkęsti ir persekioti 
laisvuosius. Gal pasakysite, o 
kokia tėvams nauda iš perse
kiojimo jaunuolių? Jeigu žiū
rėti naudos, tai ji yra. Sodžiaus 
tėvai dažnai gyvena pasiturin
čiai, turi naudą iš naudojamų 
darbininkų, pinigų laikas nuo 
laiko prisirenka, pavalgę ge
rai ir, žinoma, jie nenori savo 
dabartinę padėtį keisti kokia 
nors kita nesuprantama, todėl 
klauso įprasto bičiulio kunigo 
ir persekioja jaunimą, kuris 
“beišdykaudamas”, iš “galvos 
beeidamas” gali visą gyvenimą 
sugriauti... Todėl viskas, aiš
ku! Kitaip ir negali būti kol 
kunigai Lietuvoje viešpatauja, 
o savininkams sekasi gerai gy
venti, gi darbininkai vis dar 
prie mokslo mažai prileidžia
mi ir pasilieka nuolatinėje 
tamsybėje, nesupranta savųjų 
reikalų.

Taigi sodžiaus jaunimas dva
siniai skursta ir vienur kitur 
pradėjęs kiek daugiau gyvumo 
reikšti negailestingai slopina
mas ar tėvų, ar kunigų, ar da

nevaržo, sa-
ar tikybos

gyvenantys
nuo sa-

dą regėsime. Be visų minėtų 
jaunuomenes persekiojimų mo
ksleivija dar savo pedagogų, 
auklėtojų, globotojų ir kitokių 
“tojų” akyliai dabojama ir 
progai atsitaįkius baudžiama, 
o dažnai kišama “kur reikiant” 
— kalėjimai!. Jau tą “kur rei
kiant” ne vienam moksleiviui 
ar studentui teko pamėginti ir, 
kas svarbiausia, dažnai be ko
kios kaltės. Vien dėl asmens 
neapykantos, ar baimės jau
nuolio organizatyvio darbštu
mo, visiškai nesipriešinant val
stybės ar doros tvarkai, bugdo- 
mi už štangelių. Dažnai ir dėl 
partinės neapykantos. Užtenka 
nebūti “krikščionių” ir atvirai 
nurodyti jų suktybes, kaip bu
si įtartas tėvynės išdaviku, o 
jau tada sveiks dingęs!

Daug moksleiviai nukenčia 
nuo savo pedagogų. Krikščio
niškų auklėtojų netrūksta ir 
šie pastebėję moksleivyj ne
prielankumo tuo daro išvadas, 
išmeta iš mokyklos, o kai kada 
pasistengia, žinoma ne oficia
liai, patalpinti “kur reikia.” 
Stačiai plaukai stojasi girdint 
Aušrininkų konferencijoje šie
met Kaune pranešmus atstovų 
iš vietų apie narių persekioji
mus mokytojais. Ten išmetė 
iš gimnazijos, ten buvo suareš
tuoti, čia užvesta bylos, paim
ta užstatas, uždaroma lavini
mosi kuopos, naujai susikūru
sios netvirtinamos,. kuomėt 
klerikaliukų tveriamos yra net 
ir globojamos pačių pedagogų, 
žodžiu terorizuojama pažan
gioji moksleivija. Ir lig šiol 
girdėtais ir negirdėtais budais 
“krikščionių” stengiamąsi mok
sleiviją taip suspausti, kad nė 
aiktelėjimo nebūtų girdėti.

Tas “krikščionių” gynimas 
mokyklos nuo politikos taip 
toli nuėjo, kad grynai kultūri
nės moksleivių organizacijos 
neleidžiamos, jeigu įžiūrima 
jose kiek pažangesnių vadovų 
iš besimokančių tarpo. Gi vi
sokį ateitininkai, pavasarinin- 
leai, tautininkui he jokiu kliū
čių tveriasi ir dažnai su pagal
ba, visiškai nežiūrint, kad jie 
turi tiek .pat politinius įstatus 
ir dar daugiau politikuoja negu 
nekrikščioniški moksleiviai.. . 
Aniem viskas leista, šitiem nie
ko, o dažnai ir bausmės “do
vanoms” teikiamos.

< Jau tie nekalčiausi “varpi
ninkai” — valstiečių liaudinin
kų išgalvoti ir tie netvirtina
mi, primetant jiems butus ir 
nebūtus reikalus. O juk varpi
ninkai skelbte skelbia, jog 
moksleivis neprivalo politikuo
ti, o ir jie “krikščionių” bau
džiami... Tai ką kalbėti apie 
socialistinę moksleiviją!

Naje, dar studentams varpi
ninkams ir dėl politikos netvir
tinami šv. Ministerio įstatai. 
Įstatuose mat įžiūrėta demo
kratizmo principas. Mat ir stu
dentai saugojami nuo politi
kos, žinoma, tik nuo pažangio
sios; klerikalams gi visikas ga
lima.

Taigi ne visai kaip pažangio
ji jaunuomenė ‘ ir moksleivija 
šiais laikais gyvuoja. Daug tu
ri kentėti nuo “krikščioniško” 
ten ro. Ir užtat stengiasi ieš
koti būdų kiek galima apsisau
goti, sveikais išlikti ir išeiti 
pergalėtojais susidarusio gy
venimo kovoje, i Tariamasi, 
spaudoje nagrinėjama kokiais 
budais pasekmingiau galima 
butų kovoti su baisiai siaučian
čia reakcija. Minėta Aušrinin
kų Konferencija nutarė šaukti 
visų Lietuvos kairiųjų jaunuo
menės organizacijų pasitarimą 
ir tą darbą atlikti pavesta L. 
U. Studentų Socialistų Draugi
jai. Manoma įsteigti pažangio
sios jaunuomenės biurą, kuris 
remiamas visų kairiųjų orga
nizacijų narių pajįegtų atsis
pirti “krikščioniškam” terorui. 
Dauguma organizacijų sutiko, 
kad reikia burtis krūvon, kad

nugalėjus bendras priešinin
kas, tik pastaruoju laiku kilo 
skirtumų nuomonėse svarstant 
klausimą ką šaukti į pasitari
mą. Vieni, kairieji, siūlo šauk
ti tik sodialistines organizaci
jas — Aušrininkus, žiežirbi- 
ninkus, Banginįinkus, Draugie- 
čius, žodžiu, grynai socialistus. 
Kiti, dešinieji, nori kviesti ir 
liaudiininkiškas organizacijas— 
Jaunimo Sąjungą su Varpinin
kais. Kuri nuomonė ims viršų 
dar nežinia, tatai parodys ne
tolima ateitis. Rimtų argumen
tų turi ir vieni ir kiti. Kairie
ji sako, kad valstiečiai liaudi
ninkai, kuriems artimi Varpi
ninkai su J. Sąjunga, dirba 
valdžioje ir užtat palaiko visą 
“krikščionių” smurtą ir su 
priešininkų tikraisiais bičiuliais 
nėra ko tartis. Dešinieji atsa
ko, kad visi persekiojami ir vi
siems bendrai kovoti reikia. 
Jeigu susiburtų tik socialistai, 
tai jų balsas neperstipriausias 
butų, nes patys neperskaitlin- 
giausi ir gyvenime ne tiek 
daug įtakos turi. Varpininkai 
su J. Sąjunga esą daug skait-
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lingesni ir “savo žmonėmis,” 
ypatingai “dėdėmis” (seimo na
riai, buvę ministrai) daug 
reikštų, reikėtų ir juos šaukti. 
Kas dėl priekaištų bendradar
biavime su “krikščionimis” jų 
vadų ar net tėvų, tai esą poli
tikuoti jaunuomenės pasitari
mui mažai teksią, reikėsią tik 
nustatyti budus kovai su re
akcija.

'Ir tie geri ir tie neblogi. 
Kaip galų gale išeis — pama
tysime. Bet pasitarimas ar vie
noje, ar kitoje plotmėje įvyks; 
tai šių dienų reikalas. Daug iš 
to pasitarimo ir, kaip manoma, 
jo sudaryto biuro naudos ne
tenka laukti. Juk aišku, jeigu 
atskirai pažangiosios jaunuo
menės organizacijos sunkiai iš
silaiko, tai ir susibūrę stebuk
lų neparodys, kalnų nenuvers, 
daugiau pasipėš, žodžių paleis, 
bet vaisingų darbų sunku tikė
tis. Žinoma, iš anksto ką nors 
spręsti apie tai, kas bus, sun
koka ir neatsargu, visa tai tik
riausiai ateitis parodys. Užtat 
ir lauksime, žiūrėdami kas da
rosi. —L. šeimenis.

Doc. p. e. J. Tumas

Kokių lietuvių darė drau
džiamasis laikas.

i . »

(Skaityta Lietuvos Universitete V—7 d.)

(Tęsmyzj)

Be rusų, maldaknyges lietu
viams kontrabandavo, kaip sa
kėme, prusai liuteriai, toli gra
žu, ne religiniais motyvais, ži
nojome vieną Jonkelį (tik ne 
Martyno Jankaus giminę), Sma
lininkų Virškalnį, Palangos 
Maksą. Bet prusai labai bijoda
vo įkliūti į rusų spąstus ir pate
kti kur į Rusijos kalėjimą. Tai 
jų buvo maža; uždarbis buvo 
gausus, bet netikras. O žydų ir 
visai nebuvo tiek drąsių, kad ri
zikuotų gyvybę, patys sau ner
damies prekių; jiems tai už pi
nigus darė žemaičiai; žydai tik 
pasiimdavo iš nebepavojingų 
vietų.

MiaJdaknygi ų kontrabanda vi
lnas iš pradžių ėjo tad lygiomis 
su pigia Prūsų galanterija, pi- 
jį iuis r>]įeyuiixi«.is iždii’L>ini ais, pi
gia Ceilono “plytine” arbata, 
brangiomis karbatkomis ir brau 
giais šilkais. Visa to pareika- 
lautojai buvo Lietuvos žydai 
krautuvininkai. Savo reikalui 
žemaičiai šmugeliavosi spiritą, 
kurs Prūsuose buvo tris syk pi
gesnis, nes be akcyzes. Visa to 
patiekėjai žemaičiai dirbo tais 
pat motyvais, kaip Baskai Pi- 
renėjuose, o Italai Alpėse — dėl 
paprasčiausio pelno. Kontraban- 
davimas buvo tiesiog pasienio 
psichozas. Ypač žemaičiai “vai
kai”, samdytieji bernai. Meti
nės algos tegaudami iš ūkinin
kų po 50 — 60 rublių, jie išsi
derėdavo dar ypatingo, aukštai
tiškai tariant, “pasėlio” ar “ban
dos”: tamisiąsias rudens naktis. 
Išėję 3 — 4 dienoms, parsineš
davo po 20 — 30 rublių. Ir jiems 
buvo vis viena, kas nešti: “Die
vo garbė” ar spiritas, “politika” 
ar skustuvai. Ir jie nieko ben
dra neturėjo nei su rusų perse
kiojama Katalikų religija, nei 
su jų persekiojama lietuvybe ar 
jų varžoma laisve. Taigi nerei
kia būti nekritingais romanti
kais ir vivatuoti bet»kuris šmu- 
gelninkas, nes pirmasis jų mo
tyvas — spekuliacija, papras
čiausias pelnas, nieko neturi sa
vyje garbinga ii’ verta, kad tau
ta juos atmintų.

Gai’Bės, dėkingumo ir visokia- 
riopų atminimų teverti tie mu
sų kontrabandininkai, kurie pa
tys Lietuvos ir Rusijos gilumo
je ieškojo lietuvių literatūrai 
“rinkos”, ne žydams tarnavo. 
Tiems dovanotina, kad su kny
gomis, kurios vis dėlto me taip, 
pelninga buvo skleisti, -vežės ko 
ne ko kita pasipelnyti pragyve
nimui ir kelionei, dažnai į labai 
tolimus kraštus, ne tik Lietu
vos, bet Rusijos ir Lenkijos, 
šiuos suidealino ir pašlovino ki
tokį, negu žydai, ėmėjai, bu-’ 
ten t, lietuviai inteligentai idėji-.

ninkai. Atmenate, kaip aš jums 
skaičiau apie Sudergo kleboną 
Martyną Sederevičių ir jo kai
mynus. Jis buvo “kontrabandi
ninkas” religiniais motyvais. Jis 
turėjo visą būrį religinių kny
gų spausdintojų, aptaisytųjų ir 
atgabentojų. Antanavičiui, Juo
zas Angrabas su seserimi Vik
torija ir kiti neprivalėjo net 
laikraščių maišyti su religine 
kontrabanda, ne tik spirito ir ki
ta ko. Suvalkijoje Radusiai, Gri
nevičiai, vienuoliai Marionai ir 
kiti kunigai; Aukštaitijoje ku
nigai: *A. Vyturtas, J. žebris, 
M. Jurgaitis, K. šleivys; Vilni
joje kun. S. Gimžauskas, Al. 
Burba ir k.; visi mes be malda
knygių reikalavome dar ir laik
raščių, kalendorių ir šiaip jau 
knygelių. Visa tai, kas buvo per- 
piga skyrium šmugoliuoti, ko 
buvo sulyginti nedaug, reikėjo, 
kad juos su savimi vilktų pei
li ingesnūs maldaknygės. Retai 
kada palaida, sau viena ėjo ir 
socialistinė literatūra. Ją palai
dą teskleidė viduje krašto tam 
tyčia atsidėję žmonės; o per sie
ną ėjo su bendra visokiariopa 
kontrabanda. Partijai buvo per 
brangu laikyti savo nešikus, 29 
mano surašytieji ir nebeatme
nu, kur paskelbtieji Kretingos 
vienuolyno “kalimai” ilgai buvo 
spiritus miovens knygų ir laik
raščių kontrabandos iš Prūsų.

Knygų kontrabandavimo gar
bę ir nuopelną tad šitaip laip
sniuokime.

Pirma suskaitytini ir įsidėmė
tini yra grosistai, kurie urmu 
priiminėjo knygų pakius žemai
čiuose, Aukštaičiuose, Savalkie- 
čiuose, Vilniečiuose, Petrapilyje 
ir kitur Rusijoje bei Varšuvo
je. Paskui jų agentus, kurių, 
juo tolyn, juo didėjo, kol pasi
darė ištisa maža armija. Jie šmi
žinėjo griežtai po visą Lietuvą 
ir Rusiją, vienų inteligentų pa
siunčiami kitiems.

Toje armijoje, be jokio abe
jojimo, vyriausis darbu ir ky- 
trumu buvo a. a. Suostiškių Jur
gis Bieliakas — Bielinis, nieka
dos namie nesėdėjęs, niekur du
kart nenakvojęs, niekur du kari 
tais pačiais rūbais nepasirodęs. 
It zuikelis vilkų gaudomas ir 
niekados nepagaunamas per ke
lias dešimtis metų. Jį galime pa
teisinti, kad, galų gale, ligū
stas įsivaizdavo esąs “Lietuvos 
karalius — Baltasis Erelis”.

Antron vieton padėčiau minė
tąjį vidykliškį Juozą Sakalau
ską. ir Kazį Ūdrą, nuo Vadak- 
čiukų; jie g-avo daug- kentėti.

(Bus daugiau)

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Atvažiokit Nedėlioję i

MaryuetteParkTerrace
Tai yra jūsų paskutinė proga šitame augštos kle
sos lietuvių distrikte puikiausių

NAUJIENOS, Chicago, III.

Įvairenybės J
KIEK STORAS YRA ŽE

MĖS PAVIRŠIUS

bUb lietuvių uibti

cagoj nusipirkti.
žemę mieste Chi-

Taip žemai 
kaip 

$12.00 
i mėnesi

Tiktai Lotai už
S 175.00

cash
5590.00

ir augščiau

Pasirinkimas Rezidencijy ir Biznio toly
Skersai kelio nuo gražaus Marąuette Parko, plau
kiojimas laiveliais, maudynes, gimnastika, bolių 
laukas, piknikų daržas ir daug kitų ant lauko pasi
linksminimu, netoli ŠV. KAZIMIERO KLlOšTO- 
RIAUS IR MOKYKLŲ.

Nauja kary linija tiesiasi i 
Marąuette Terrace

Kas reiškia greitų augimų to augštos klesos distrik 
to ir pelnų tiems žmonėms kurie tuojau pirks.

Atvažiuokite nedėlioj — sekite kitus burius 
Iki kampo Marquėtte Rd. ir California Avė. (N 
E. kampas Parko). Musų atstovai su molinais raiš
teliais pasitiks jumis dėl jūsų parankumo.

LAKE T0WNS IMPROVEMENT CO.
10 So. La Šalie Str.,

CHICAGO.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 89*2

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILU

Seniau mokslininkai manė, 
jog žemės temperatūra, kasan
tis žemės gilumon, kas kartų au
ga. Tai reiškia, jog prakasus 
vienų žemės sluoksnį ir pasiekus 
kitų, o iš ten pasikasus dar ko
kį vienų — kitų šimtų metrų gi
lyn butų šilčiau, negu žemės pa
viršiuje.

Panašiai, kiek nesikastum gi
lyn, karštis vis didėtų, nes že- 
nės viduryje yra, nelyginant try
nys kiaušinyje, skysta ugnies 
masė, kuri dažnai per ugniakal- 
nius (vulkanus) pasiekia net že
mės paviršiaus.

Reiškia, taip sanprotaujant 
jeigu tik galima butų kastis vis 
gilyn ir gilyn, tai pagalios gali
ma butų susitikti su ana nepa
prasto karščio ugnies mase, ku
rioje tirpsta akmenys, metalai ir 
kiti sunkiai sutirpstami daik
tai.

Tačiau pastaruoju metu su
rinktieji daviniai rodo, jog pa
naši teorija, jei ir nėra visa klai
dinga, tai bent jau dalinai ne
teks savo autoriteto.

Iš surinktų faktų matosi, jog 
įvairiojgilumoje šiluma beveik 
nesikeičia. Taip, pavyzdžiui, vie
noj'pietines Afrikos kasykloje, 
kurios giluma siekia 8,000 pėdų, 
temperatūra (karštis) neviršyja 
102 Farenheito laipsnių (sulig 
Reumioro bus 31) tuo tarpu, kai 
Australijoje panašiose kasyklose, 
kurių giluma siekia nuo 1,400 
iki 2,300 pėdų skirtumo tempe
ratūrose veik jokio nepastebima. 
Iš to galima manyti, jog musų 
žemė turi nusistovėjusį, kietų 
paviršių (žievę), daug storesnį, 
negu iki šiol buvo manoma.

Visam Gyvenimui 
Bargenas

2 augšty mūrinis su skiepu namas, 2-7 kambarius apart- 
mentai. Namas augštos ryšies iš visy atžvilgiy.

2 KARŲ MEDINIS GARADŽIUS 
RANDASI BRIGHTON PARKE 

KAINA $13,500.00.

Turi būti parduotas NEDĖLIOJ, BIRŽELIO 15 DIENĄ

Atsišaukite i ofisą

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 South Kedzie Avė. Tel. Lafayette 5153-6438

x VASARINE MOKYKLA
Terminas Prasidės

Birželio 16 ir Liepos 7, 1924 ir Pėtnyčioj, Rugpiučio 29 d.
Pamokos nuo 8 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

Yra daug laiko liuesam- laikui

AŠTUNTA KLĖS A PABAIGĘ
Galite pradėti ir užbaigti biznio kursą arba prisirengti prie High School mokslo laike vasaros mėnesių

HIGH SCHOOL STUDENTAI
Padarykite sekamų metų mokslų labiau maloniu gaudami gryną supratimų sunkiausiame moksle 

laike musų pusdienio moksle
PATYRĘ AUGŠTOSIOS MOKYKLOS INSTUKTORIAI. 

Įstokite dabar, tik aprubažiuotas skaitlius gali būt priimtas

CICERO COLLEGE OF COMMĘRCE
S. W. Kampas 52 Avė. & 25 St.

Tel. Cicero 242. F. J. Broz, Principalas

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisai
127 N. Dearborn StM Room 111-1B 

Tol. Central 4411. Vai. nuo 9-4 
Gyvenimo vietai

8828 So. Halsted Si.
Tel.: Boalevard 1810

Valandos: aua 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, IJskyru* katvargą.

l—l ———— .......... ..

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitf St.
Telephonas Canal 2552

Valandos i 9 ryto iki 9 vakare. Ša
radoj ir Pžtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokiu* Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. • Skoli
na Pinigu* ant pirmo morgižias* 

lengvomis iilygomis.
. .............................................. -i

8. W. BANES, Advokatai 
Val.i 9 A. M. iki 5 P. M. 

Room 909 Chicago Trust Bailding 
79 We*t Monroe Street, ChieagOi 

Telephone Randolph 2990 
Rez. 3208 So. Halsted SI.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vaL 
....... i *

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietnvys Advokatai 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.i Pullman 6877.

TaL Daarbora 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmieityji 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Wasliington St. 

Cor. Waekington A Clark
Kansną Tal.i Hyda Park 8895

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St. Chicago, IU.

Ir Vėl Kreipia Jusu Atyda Apie Apšildymą Jusu Namu
Jei jus manote įdėti į savo namą apšildymą, darykite tuojau. Nelaukite iki paskutines minu

tes. Juo ilgiau jys lauksite, tuo daugiau jums kainuos ir prie to dar bus labai sunku įdėti apšildymą, 
kuomet ateis rush laikas. < i

a

Pašaukite mumis telefonu arba ateikite į mušti ofisą ir musy apšildymų įdėjimo inžinieriai ma
loniai suteiks jums pilną nurodymą dykai. Atsineškite su savim namų planą jei jys norite patys 
įsidėti namų apšildymą, musų inžinieriai išaiškins visas smulkmenas detališkai.

Mes Paskoliname Jums Visus Reikalingus įrankius Dykai.
Mes taipgi įdedame namų apšildymą pagal kontraktą, taip kaip jums parankiau.
Todėl veikite tuojau ir išvengkite rush ir turėkite savo namą apšildytą kol ateis šalčiai.
Mes taipgi turime didelį staką plumbingo labai žemomis kainomis.
Musų biznio motto yra: kuomet jys pirksite bile kokį tavorą nuo musy, jei nebusite užganedin- 

tas, mes atmainysime arba pinigus grąžįsime.
Musų yra didžiausia krautuvė apšildymo ir plumbingo reikmenų Chicagoje.

BUK TIKRAS, ŽIŪRĖK TIKRO VARDO IR ADRESO.
Musų vieta yra visas blokas ilgumo medi nis namas su didele iškaba ant viršaus.

I8H

M. LEVY & COMPANY
Kampas State O. 22nd Street 4"

Musų krautuvė atdara kasdien iki 7:30 vai. vakare. Nedėlioj iki .1 vai. po pietų.
Duokite mums išbandymą ir mes tikri esame, kad jys daugiau niekur aaepirksite apšildymo ir plumbingo 

reikmenis, kaip tik pas mus.
MES KALBAME LIETUVIŠKAI. ’

mmk

■ ■*.-
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Rytoj tas didysis sociali 
sty piknikas

ras Daniel W. Hoan ir George 
R. Kirkpatrick, kurie pareikš 
Socialistų partijos nusistatymą 
Šiuose rinkimuose. Hoan kalbės 
apie “politinę korupciją Jungt. 
Valstijose,” o Kirkpatrick apie 
“budus įgijimui socialinės lais
vės.” ši ryto pradėta kampi.uja 
tęsis iki rinkimų, laipkriČio 4 d.

Visi bukite šiame piknike ir linkui Chicagos. Vienas Fordu- 
kartu pradėkite didelę socialistų 
kampaniją. Biletus piknikui ga
lima gauti Naujienose.

Traukiniu buvo ■ 
daug pinigų iš Chicagos bankų 
Mihvaukee ir kitiems šiaurva
karinių valstijų bankams. Kiek 
tikrai pinigų buvo gabenama, 
nebus sužinota iki paštas ne
padarys pilnos revizijos.

Atlikę savo darbą, plėšikai su
sėdo į automobilius ir nudumė

gabenama Į neatsargų važiavimą automobi- 
fOs bankų liu anksti rytą, gryžtant iš ka-

Taip, rytoj bus tas didysis so
cialistų piknikas Riverview 
parke. Ir ištikrųjų tai bus 
didelis piknikas, nes jame daly
vaus visų tautų Chicagos darbi
ninkai. Dalyvaus jame skait
lingai ir lietuviai darbininkai, 
kurie turės atskirą savo skyrių. 
Lietuviams kalbės Naujienų Re
daktorius d. P. Grigaitis, dai
nuos ir lietuvių darbininkų cho
rai.

Piknike be to kalbūs Milwau- 
kee mayoras Daniel W. Hoan, 
buvęs socialistų kandidatas į vi- 
ce prezidentus George R. Kirk
patrick ir kiti. Bus ir turtingas 
koncertinis programas. Tokiuos 
kalbėtojus išgirsti yra labai 
svarbu, o juos girdėti ne kas- 
die galima. Hoan jau trečiu kar
tu tapo išrinktas Milwaukee ma- 
yoru, sumušdamas susivieniju
sius demokratus su republiko- 
nais. Reiškia, jis turi# didelį! 
žmonių pasitikėjimu, o tą pasi
tikėjimą jis įsigijo ne kuo kitu, 
kaip geru vedimu miesto reika
lų. Kiekvienam tad svarbu yra 
žinoti ką jis patyrė per tiek il
gą laiką valdydamas miestą ir į

25 plėšikai užpuolė 
traukinį

Paėmė pašto siuntiniuose dau
giau $1,000,000. Plėšimas įvy
ko netoli Chicagos, pašto 
traukiniui gabenant pinigus 
šiaurvakarinių valstijų ban
kams.

kas, kuris dallyvavo plėšime, ta
po rastas pamestas ties Lake 
Forest. Jojo laisnis buvo pavog
tas nuo Michael Kuzma, lietu
vio, 6201 So. Whipple Street. 
Policija stropiai j ieško plėšikų, 
bet ikišiol nė vieno jų nesugavo. 
Ypač ieškoma Carlo Fontano ir 
jo draugų, kuriuos nužiūrima 
kaipo dalyvavusius nesenai pa
darytame apiplėšime pašto Har- 
vey miestely.

Užpereitą naktį 25 ginkluoti 
plėšikai užpuolė Chieago, Mil- 
waukee and St. Paul geležinke
lio pašto traukinį dvi mylios 
nuo Rondout, III., 30 mylių nuo 
Chicagos. Plėšikai be šauna
mųjų ginklų vartojo dar ir ga- 
sines bombas, kuriomis privertė 
atidaryti du pašto vagonus, iš 
kurių tapo paimta 42 maišus pi
niginių siuntinių, kuriuose buvo 
tarp $1,000,000 ir $1,500,000 pi
nigais. Po to plėšikai pabėgo 
keturiais automobiliais linkui 
Chicagos.

Tas traukinys išėjo iš Chica
gos 9 vai. vakare ir turėjo atvy
kti į Milwaukee 12 vai. nakties
Jis susidėjo iš 9 pašto vagonų ir 
2 vagonų su ekspresiniais siun
tiniais. Matyt, kad juo važiavo 
pasislėpęs ir vienas plėšikas, nęs 
ties ta vieta inžinierius gavo iš 
traukinio signalą traukinį sus
tabdyti. Kada traukinys liko 
sustabdytas laukuose, tuojaus jį 
apspito plėšikai, pradėję šaudy
ti į darbininkus, kurie nenorėjo 
atidaryti vagonų. Tik įmetus į 
vagonus gasines bombas, darbi
ninkai nebeįstengė toliaus laiky
tis ir turėjo atidaryti 
Persišaudime plėšikai
vieną savo draugų, kurį sužeis
tą, paskui pasiėmė su savim.

Paroda Dailės Instituto 
mokiniy

A.rtBirželio 10 d. atsidarė 
Instituto mokinių paroda; paro
doj dalyvauja tiktai atsižymėję 
mokiniai, pirmų, antrų ir trečių 
metų, kartu ir kiti, kurie jau už
baigė, bet pasiėmė kurioj šakoj 
specializuotis.

Tarp tų visų atsižymėjusių 
yra ir musų lietuvių moksleivių 
darbai — šileikio, Valatkos ir 
Kačerausko.

Yra įdomu pamatyt, kaip mo
kiniai po mokytojų įtekme pa
daro visokių darbelių. Paroda 
tęsis iki liepos 1 d.— Matęs.

bareto, kur ji nemažai buvo iš
gėrusi uždraustojo skystymėlio, 
kuris neleido jai automobilių 
laikyti tiesumoj, bet vertė ją 
kraipytis nuo vienos gatvės pu
sės į kitą. Kartu su ja važiavo 
ir jog sesuo Mrs. Louise Scaria- 
ta, kuri liko priteista užsimokė
ti $25 pabaudos už nederamą el
gimąsi, nes jos abi gerokai iš- 
koliojo policistą, kuris jas areš
tavo.

“Ką nors reikia daryti”, sa
kė teisėjas Adams, “kad sustab
džius girtas moteris automobi- 
listes, kurios laksto kaip pašė
lusios gatvėmis nuo vieno kaba
reto prie kito. Mrs. McMurray 
turės išbūti kalėjime pilną lai
ką. Aš šiame dalyke nenusilei
siu. Vaikų gyvastys yra pavo
juje!.”

Vieton kabaretų, jai teks ka
lėjime arba plauti drabužius, 
ar plauti grindis.

Tas pats teisėjas tą pačią 
dieną nuteisė vyrą, Lemon 
Ward, 2616 W. 3 Str., už važia
vimą girtu būnant 240 dienų ka
lėj iman ir užsimokėti $800 pa
baudos.

TAS JAUTIMAS NUO
VARGIO! VISAI SILPNA IR

MENKA PO LIGOS

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Ar jus jaučiate nuvargu
siu po keleto valandų dar
bo? Ar jus energija suma
žėjo? Ar jus norite žinoti 
kokis trubelis yra su jumis? 
Visas trubelis su jumis yra 
nešvarumas jūsų skilvio. 
Kad padarius jūsų darbų 
lengviu ir naudingu, jus tu
rite vartoti Trinerio Kartų
jį Vynų, kuris atšviežins jū
sų mintis ir suteiks stimu
liacijų darbui. Tos gyduoles 
išvalys jūsų žarnas ir praša
lins svarbiausių priežastį 
prasto apetito, nevirškini
mo, nervingumo, neramų 
miegų ir jautimų abelno nu
silpnėjimo. Jei jus kenčia
te nuo reumatiškų arba ne- 
uralgiškų skaudėjimų, lum
bago arba nuvargusių ner
vų, gaukite Trinerio Lini- 
mentų pas jūsų aptiekorių 
arba pardavinėtojų gyduo
lių, jus nusistebėsite, 
greitai jos veikia!

(Apskelbimas)

Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound padarė 
Mrs Dube sveiką ir stiprią.

E. Hartford, Conn. — “Po sunkios
ligos aš taip buvau silpna, kad aš 

1 negalėjau dirbti 
savo namų darbo, 
mano motina pata
rė man vartoti Ly
dia E. Pinkham’s 
Vegetable Com
pound. Pirmas bu
telis tiek daug 
man pagelbėjo, 
kad išvartojau dar 
šešis butelius ir pa 
jutau visai gerai. 
Aš nesenai pagim-

džiau gražią mergaitę ir aš jaučiuo
si sveika ir stipri. Yra labai didelis 
skirtumas nuo to laiko kaip aš jaus- 
davaus pirmiau. Aš vartoju Vebe- 
table Compound nuolat kuomet aš
žindau kūdikį. Kūdikis išrodo yra 
irgi labai sveikas, ir mano draugai 
sako, kad jie mato didelę permainą 
sveikatoje’.. — Mrs. Eugene Dube, 59 
Woodbridge St., East Hartford, Con- 
neetieut.

kaip

Vegetable Compound yra puikios 
gyduolės atgavimui sveikatos ir stip
rumo. Daugelis motinų surado, kad 
tai yra tiesa, kaip ir Mjs. Dube. 
Klauskžite kokios nors savo kaimin- 
kos ar draugės, nes yra moterų vi
sur, kurios iš patyrimo žino vertę 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound.

Rašykite pas Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Co., Lynn, Massachussetts 
dėl dykai prisiunčiamos knygutės 
Lydia E. Pinkham’s Private Text- 
Book apie “Ailments Peculiar to 
Women”.

KAIP JŪSŲ AKYS?.
Jei akių silpnumas ar galvos skaudė
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chieago, IIL 

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki
Nedaliomis nuo 10 iki L 

Te. Boulevard 7679

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems.

Pigiausi dabar raditatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio, 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING STJPPLY CO.

’ 490 Milwaukee Avė. and 
461 N Halsted St.

Haymarket 1018. Haymarket 4221

vesdamas jo reikalus. O jis tai 
šiame piknike ir papasakos. 
Kirkpatrick taipjau yra pasižy
mėjęs socialistų darbuotojas, 
nes kitaip jis nebūtų buvęs pa
statytas kandidatu į tokią augš- 
tą vietą. Jis be to yra rašyto
jas ir autorius pagarsėjusios 
knygos “Karas—ko delei ?”, ku
ri tapo išversta į veik visas kal
bas, jų tarpe ir lietuvių, nes tai 
yra geriausia anti-militaristinė 
knyga. Tokio žmogaus prakalbą 
kiekvienam darbininkui svarbu 
išgirsti. O bus dar ir daugiau 
kalbėtojų.

Be to Rivervievv parkas yra 
geriausias pasilinksminimo par
kas Chicagoje ir duoda šimtus 
progų smagiausiam laiko pralei
dimui. Įžanga į pikniką yra 30 
centų, bet tas biletas duoda 
daugybę nupiginimų visokiems 
pasilinksminimams, taip kad tie 
nupiginimai keleriopai viršija 
bileto kaina.

Visi lietuviai darbininkai-ės 
važiuokite j tą didįjį socialistų 
pikniką rytoj Riverview parke. 
Biletus pirkite iškalno Naujie
nose.

Važiuoti reikia Western Avė. 
į šiaurę iki parko.

Moteris nuteista kalėjiman už 
greitą važiavimą.

“Spyderių” teisėjas Asą G. 
Adams yra pasirengęs sulyginti 
vyrų ir moterų teises ir jis už
vakar padarė pirmą pavyzdį tų 
teisių sulyginime nuteisdamas 
Mrs. Grace McMurray, 27 m., 
30 dienų kalėjimai! už greitą ir

duris, 
pašovė

Socialistai išrinko dele
gatus konvencijon

Chicagos socialistai pradės sa
vo rinkimų kampaniją ryto 
Riverview parke.
Chicagos ir Illinois socialistai 

jau išrinko delegatus į naciona
linę Socialistų partijos konven
ciją, kuri bus laikoma Cleve- 
lande liepos 6 d. Delegatai buvo 
renkami referendumu. Išrinkti:

Evar Anderson, Otto Brans- 
tetter, John M. Collins, Wil'liam 
A. Cunnea, Swan Johnson, Geo
rge Koop, W. R. Snow, John T. 
VVhitlock ir Davė Woodhuse iš 
Chieago, Tilden Bozarth iš Stau 
nton ir Katherine Claus iš Lin
coln.

William A. Cunnea iš Chieago 
ir Tilden Bozarth iš Staunton 
tapo valstijos komiteto paskirti 
atstovauti Illinois Socialistų 
partiją ikonferencijoje progro- 
syvei politinei akcijai, kuri 
įvyks Clevelande liepos 4 dieną 
ir kurioj dalyvaus daug kitų uni 
jų ir šiaip darbininkų organiza
cijų.

Išrinkus delegatus Chicagos 
socialistai tuojaus prado rude
ninių rinkimų kampaniją, ne
laukdami pasekmių kitų politi
nių partijų konvencijų.

Rinkimų kampanija bus pra
dėta ryto dideliame socialistų 
presos piknike Rive*rview par- 
xe. Ten kalbės Milwaukee mayo-

■ 2036

No. 2036. Lengva, patogi, pel gal
vą užvelkama suknelė. Ji graži, ka
dangi ji tokia paprasta ir pigi.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę, viduti
nio ūgio moterei reikia 3^ yardo 40 
colių materijos.

Norint gauti vieną ar dauginus virš 
įurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
jaduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
Ižio numeri, pažymėti mierą ir aiš- 
ciai parašyti savo vardą, pavardę ir 
įdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

terasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattem Dept., 1789 So. 
Talsted St., Chieago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St. Chieago, III. 

siųsti man pavyzdi No......... .
Čia įdedu 15 centų ir prašau at-

Mieroa ..... per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas Ir valst.)

Negirdėta Pramoga

Piknikas
— Rengia —

Susivienijimas Lietuvių Dr-jy ant Bridgeport
Naudai Chicagos Lietuvių Auditorium

Nedėlioj, Birželio-June 15-tą d., 1924 m.
BLINSTRUPO DARŽE, JUSTICE PARK

V, W. RUTKAUSKAS
Advokatas

2» S®. La Šalie St. Room SSt 
Tel. Central 6890

Vak. 8223 S. Halsted St., Chieag#.
Tel. Yarda 4681 , ..... .............

J. BUCERZAN
ADVOKATAS
Notary Public 

3405 Deodor Street
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

Are you self-conscious 
about the impression 
you tnake on people?

PERSONAL appcarance has a lot 
to do with the way you feel. 

Clothes count, of course. Būt štili 
there is one thing so many people 

’overlook—something that at once 
brands them as either fastidious or 
careless—the teeth. •
* Notice today how you, yourself, 
watch another person’s teeth when 
he or she is talking. If the teeth are 
not well kept they at once become a 
liability.

LitUrtaa Tootk Patu ebaat Uatk a ntw 
way. A t latt aar dUatUU hava diicovrtd a 
ptlhbint iatrtdUnt t ha t naliy thaat trith- 
atrt icratchiat thetnamtl—a difficalt pnbttm 
finally tolvtd.

A large tube of Listerine Tooth 
Pašte is only 25 cents; at your drug- 
gist’s.—LambertPharmacalCo.,Saini 
Louis, U. S. A.

STEPONO STANKAUS
Padėkavonė dalyvavusiems lai
dotuvėse ir devintinių paskelbi
mas.

A. A. Steponas Stankus, mi
ręs birželio 7 d., palaidotas 
birželio 10 d., mes žemiau pasip
rašiusieji: duktė, žentas ir bro
lis mirusiojo giminaičiai, iš
reikšdami jam gilią pagarbą, (le
kavo jame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse giminėms, 
draugams ir pažįstamiems už 
suteiktą paskutinį patarnavimą. 
Taipgi dėkavojame graboriui 
Radžiui už jo sąžiningą darbą 
ir gražų patarnavimą.

A. A. Stepono paminėjimui 
devintines su pamadomis įvyks 
panedėlyje, birželio 16 d., 8 vai. 
ryte, Marijos Panos Nekalto 
Pradėjimo bažnyčioje, Brighton 
Park.

Tebūnie jam lengva šios ša
lies žemelė!
Franciškus ir Juzefą Petrauskai 
ir Stanislovas Stankus.

PADĖKAVONĖ
Reiškiu didelės, padėkos visiems 

dalyvavusiems laidotuvėse mano 
moters Ievos Grudzevičienės. Ypa
tingai esu dėkingas A. Milauckam, 
J. L. Buckley, G. Gudzevičiam ir 
visiems Western Elektric kompa
nijos Molderių Dept. darbininkams 
už taip gražius gėlių vainikus. Ačiū 
Dr. A. Montvidui už taip malonią 
prakalbą ant kapinių. Ačiū visiems 
kaimynams ir visiems tiems, kurie 
tik prisidėjo prie laidotuvių.

Wm. Gudzevičius
1318 So. 49th Ct., Cicero, III.

CUNARD
Lietuviai važiuojanti Lietuvoii 

nvečiuosna neilgesniam laikui kai 
metams .galės grįžti Amerikon ne
atsižvelgiant į kvotą.

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

MAURETANIA
(per Cherbourgą ar Southamptoną) 

—o—
Iš Lietuvos į Ameriką

JEI manote parsitraukti gimines 
iš Lietuvos, vietas užsakykit da
bar. Musų ofisas Lietuvoje suteiks 
jiems pagelbą ir rodą. Visi trečios 
klesos keleiviai turi atskirus kam
barius, kuogeriausias švarumas ir 
maistas. Smulk
menų klauskis vie 
tos agento arba

CUNARD LINE
140 N. Dearbom St., Chieago, III.

hia

Phone Boulevard 6369 
FOTOGRAFAS’

P. CONRAD
3130 So. Halsted St.

Patyrimas mano įgytas per 15 me
tų. Visus darbus atlieku kuo- 

geriausiai.
*

niiiiiM
Subway Gas Stalinu

1600-1602 So. Halsted St.

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

1 o
privatine? gydymui kambarių

Mr. Automobilio savininke. 
Mes rūpestingai ištepsime 
jūsų karą.

Graphite springsai, kol visi 
eups bus pilni tepalo.

Ištepame ratus, springsus, 
post ir fan. Pripilame 
transmission ir diffirential, 
viską už $2.25 ir augščiau, 
žiūrint kokios išdirbystes 
yra karas.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

čia atėję gauna 
geriausj Ameriko
nišką k "jtope- 
jišką būdą gydy
mo. Dickil* skai
čius žmoz.l<ą U«y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai} 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks1 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearborn Street, 

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje. 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki E 

vai. vakare. Nedalioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, seredc.bf k 
subatoje nuo 10 vak rytu 
iki 8 vai. vakare.

Wennersten’s
,»Sf ’J*’ .j?

Bohemian Blend
ŠIANDIEN ir mažiausios abejonės nėra kad AUDITORIUM 

SVETAINĖ be tolimesnes pertraukos ar vilkinimo bus pastatyta gry
nai lietuvių pastangomis ir pinigais. Nirinti persitikrinti atvažiuo
kite piknikan kuris atsibus virš minėtoje dienoje.

Bus dalinamos dovanos ir visi atsilankiusįejie turės progą daly
vauti dovanų laimėjime. Bus žaismės, šokiai, dainos, vaišės ir tt. 
Irgi bus kalbos nes pakviesta yra žymiausi veikėjai kalbėtojai.

Rengiasi visos Chicagos ir apielinkės lietuviai su šeimynoms tos 
iškilmingos pramogos pamatyti, kokios dar Chicagiečiai neturėjo ir 
nebūva matę. Bus plačiai ir nuodugniai išaiškinta kaip Chi
cagiečiai lietuviai nugalėjo sunkiausias kliūtis ir Auditorium' Svetainę 
greitu laiku pabaigs statyti. Tai yra milžiniškas darbas ir sunkioji 
pusė jau pergalėta, šiandien jau niekas neabejoja kad Auditorium 
bus investuoti pinigai didelis pelnas. Jau šiandien Pirmo Mortgage 
Gold Bonus gvarantuojama 6 ir GVa nuošimčių. Visi lietuviai atva
žiuokite piknikan ir praleisim laiką linksmai ant tyro oro.

KVIEČIA KOMITETAS.
Chicagos Lietuvių Auditorium Corp. Generališkas Ofisas: 

840 West 33rd St. Tel. Yards 2790.
PASARGA: .Jeigu butų tą dieną lietus, tai piknikas atsibus 

Mildos Svetainėj, 3142 So. Halsted St.

MOTERYS IR MERGINOS
Bukit neprigulmingos, mes mokiname pilną kursą Beauty Culture 
tiktai už

$45.00
Mes mokiname marcelling, apskrito sugarbiniavimo, vandeninio su- 
garbiniavimo, plaukų dažymo, veido dailinimo, nagų dailinimo, plau
kų mazgojimo ir t. t.

Dieninės ir vakarinės klesos. 
Mokėkite kol mokinatės

Mes suteikiame puikų diplomą ir suteikiame pagelbą atidaryti šapą. 
Geriausi lietuviai instruktoriai

La Chartier School of Beauty Culture
145 N. Clark St., Room 306, Tel. Dearbom 3712

J

APYNIAI IR SALYKLAS SYKIU
VVennersten’s yra išdirbėjai pagal 
musų patentuotą procesą. Yra labai 
lengva prirengti, todėl, kad mes dau
giausiai darbo padarome musų išdir- 
bystėje.Henning Wennersten Inc.

2960 LAVVRENCE AVĖ., CH1CAGO

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines . Ilgas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tel. Boulevard 4774

fe]

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

V**

X-RAY EGZAMINACIJA $1.00
Vyrai ir 
moterys ne 
žiūrint kaip 
ilgai j ų s 
kenčiate ir 
ką kiti dak 
tarai paša 
kė jum s, 
ateikite i r 
tegul X - 
Ray pasa
ko tiesą.

Moksliškas egzaminavimas su moder
nišku X-Ray prašalina klaidas -- su
teikia geras informacijas, nes yra ma
tomi sergantys organai. Egzamina
vimas nekenksmingas, neskaudus ir 
nereikia nusiimti rūbų.

Ar turite skaudamą skilvį, krutinę, 
nugarą, galvos skaudėjimą, galvosūkį, 
užkietėjimą vidurių, prastą apetitą, 
reumatizmą, asthma, odos ligas, rup- 
turą, inkstų arba skilvio ligas, ner
vingumą, chroniškas arba privatiškas 
ligas? Jei norite gerų pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi vėliausi čiepai 
ir serum yra suteikiama, įskaitant 
“606 arba 914” nuo kraujo užnuodiji- 
mo.

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venous įčirškimas (į kraują), sutei
kia gerą pagelbą tūkstančiams ser
gančių. Puikus gydymas bilc nuo ko
kios ligos kur tik dasiekia kraują. Ne
žiūrint kiek jus išleidote ir nieko ne
gelbėjo, ateikite ir gaukite tiesą išgy
dyme. Atsineškite šį skelbimą su sa
vim ir gausite dykai kraujo spaudimą 
išbandymą su X-Ray egzaminacija.

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
Dr. R. G. McCarthy, 

505 S. State St. kampas Congress, * 
augštas, Chieago ,111.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. Pa- 
nedėly, seredoj ir subatoj nuo 9 ryto 
iki 8 v. nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 di( n
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Chicagos žinios
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

Karpenteriy laimėjimas
Išreikalavo pilno pripažinimo 

unijos.

Po trijų metų kovos karpen- 
terių distrikto taryba išreika
lavo pakėlimo algos ir pilno pri
pažinimo unijos. Taryba vakar 
pasirašė apie sutartį su septy
niais didžiaisiais kontraktoriais, 
kuriuos turės pasekti visi ma
žesnieji kontraktoriai.

Nauja sutartis paliečia apie 
27,000 karpenterių ir yra pada
ryta dviems metams. Pirmais 
metais karpenteriai gaus ma
žiausia $1.25 į valandą, o ant
riems metams bus susitarta sau 
šio mėnesy. Vien tik unistai 
karpenteriai galės dirbti netik 
prie namų būdavo j imo, bet taip
jau prie bucftivojimo prieplaukų 
ir dokų.

Teisėjo Landis nuosprendžiu, 
išneštu trejetą metų atgal, kar
penterių alga liko nustatyta po 
$1 į valandą ir atmesta “elosed 
shop” sąlyga, taip kad kontrak
toriai galėjo samdytis ir neunis- 
tus, jei jie “negali rasti” unis- 
tų karpenterių. Nuo dabar jie 
to nebegalės daryti, nes turės 
samdytis vien tik unistus.

DU ŽMONĖS NUTROŠKO NUO 
GASO.

Peter Sara ir Adam Malinow- 
ski, abu gyvenę kartu prie 921 
N. Racine Avė. liko rasti negy
vi savo kambary — nu troškę 
nuo gaso. Rado juos negyvus 
policija, kuri išlaužė duris. 
Abu gulėjo pilnai pasirėdę ant 
lovos. Kambary rasta ir ke
lios bonkos munšaino. Manoma, 
kad verdantis vanduo pradėjo 
bėgti ir užgesino gasą.

Kunigas užsimušė krisdamas 
nuo laiptų.

Kun. Thomas F. O’Gara, 76 
m., klebonas Dievo Kūno ka
talikų bažnyčios prie 49 ir 
Grand bulvaro, užsimušė užva
kar bažnyčios rūsy, kada jis 
bandė palipti kopėčiomis, bet 
paslydo ir nukrito žemėn, gal
vą užgaudamas į suolą. Jis tą 
bažnyčią ir pabudavojo, o ne
laimės laiku žiūrinėjo kaip ga
lima butų įvesti aliejum šildy
mo sistemą.

Iššoko per langą ir užsimušė

Carl Schuttler, pasiturintis 
pramonininkas, užvakar iššoko 
per langą iš šešto augšto Chica- 
go Athletic Assn. kliubo namo 
ir tiek prisimušė, kad bevežant 
į ligoninę pasimirė. Jis sirgo 
nuo nervų paįrimo ir manoma, 
kad tai ir privedė jį prie saužu- 
dystės.

Jauna mergaitė nusiskandino.

Lavonas 16 m. Mamie Ste- 
phens, 1442 Garfield Avė., ta
po ištrauktas iš Chicagos upės. 
Ji nusiskandino upėj keletą va
landų prieš tai. Priežastis sau- 
žudyatės šios jaunos merginos, 
veikiausia liga, nes ji keletą 
mėnesių atgal susirgo nervų su
irimu.

ZBYšKO NESIRITO SU 
SARPALIUM.

Pereito ketvirtadienio vakarą 
turėjo įvykti ristynės tarp Ka
rolio Sarpaliaus ir Vladek Zby- 
ško, bet jų ristynės neįvyko iš 
priežasties, kaip pats Zbyško 
teisinosi, kad turįs skaudamas 
akis.

Kamarauskas paguldė Joe. 
Waliace pirmą kartą į 4 minu-

G E R B. Naujienų skai
tytojo* ir skaityto jai 

prašomi pakinių reikalai! 
eiti į ta* sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

tęs, o antrą j 2 sekundas. Visa 
publika stebėjosi Kamarausku, 
nes vyras kokių mažai yra; sve
ria (be rūbų) 232 svaru, dai
laus kūno sudėjimo, turi didelę 
krutinę. Lietuviai, kurie buvo 
ristynėse gėrėjosi p. Kamaraus
ku.

Juozas Bancevičius ritosi su 
Niek Bihun 30 minučių be pa
sekmių.

Bridgeportas PRANEŠIMAI PRANEŠIMAI. JIESKO KAMBARIU

Juozas
Chicagon 
ketverge, 
Chicagą.

♦ *
♦

Kamarauskas atvyko 
iš St. Louis,'čia ritosi 
o penktadienį apleido

* ♦

jau atšilus, risty-Dabar orui 
nes jau galima sakyti pasibaigė. 
Dabar ristynių vietą užims gol
fas, tennis ir base bal.

Lietuvių Rateliuose
Adv. K. Gugis nupirko 

Tautiškąją Bažnyčią ’
Advokatas K. Gugis, kuris sa

vo nepaprastu darbštumu ir di
deliu sugabumu ne vieną lietu
vių, o ir kitų, biznį išgelbėjo ir 
pastate ant kojų, šiomis dieno
mis nupirko iš teisminės Imita
cijos Lietuvių Tautiškąją baž
nyčią prie 35 ir Union gatvių. 
Ta bažnyčia yra patogioj vietoj 
ir gerai ištaisyta. Bet ji ikjšiol 
buvo prastai vedama, kas ją ir 
nupuldė.. Tad adv. K. Gugiui 
teks dar vieną įstaigą gelbėti”. 
Jis sugebėjo didesnius darbus 
atlikti, tad nėra abejonės, kad 
jis sugebės ir ją sutvarkyti ir 
paversti ją į tikrai naudingą 
kultūrinę įstaigą.

Birutė apdovanojo p.
A. P. Kvedarą

Pereito ketverge repeticijoj 
“Birutė” suteikė dovaną—auk
so lytą su parašu “Birutė” ir ap
link apdabinta perlais (tai yra 
Birutės ženklas) — vardadienio 
dienoj p. Antanui P. Kvederui, 
Birutės mokytojui. Dovaną įtei
kė p-nia Z. Krasauskienė, — 
pasakydama keletą žodžių. Reiš
kia, Birutė nepamliršo ir apkai- 
navo p. Antano P. Kvedero dar
bštumą Birutėje. Visi sveikino 
ketvergo dienoj besiartinantį p. 
Kvedero vardadienį, ir linkėjo 
jam viso labo. Aš irgi sveikinu 
ir linkiu p. Antanui Kvederui 
laimės ir pasekmingos darbuo
tės “Birutėje.”

*
♦

Birutėj dabartiniu laiku vieš
patauja ramumas ir santaika. 
Visi nariai tarp savęs, valdyba 
su nariais, nariai su valdyba ir 
abi pusės su mokytoju labai ge
roj santaikoje dirba išsijuosę 
dailės darbą. Jeigu kas tikėjos 
ko bloga susilaukti, tai jų jau 
nei pačių neliko, 
pastaruoju laiku 
jo.

Birutė dabar 
labai sustiprė-

«

*

*

J. P. Varkala laimėjo bylą prieš
J. J. šliką. šlikas nubaustas 
ir atiduotas policijos priežiū
rom

Vakar 47 gatvės policijos sto
ty prieš teisėją John Lupo buvo 
nagrinėjama J. P. Varkalos by
la su J. J. Šliku.

J. P. Varkala buvo paėmęs 
nuoiruon iš J. J. šliko ofisą su 
visais rakandais. Bet tūlą laiką 
altgal šlikas išgabeno nieiku- 
rius rakandus, kas privedė prie 
nesusipratimų, kurię baigėsi 
tuo, kad geg. 8 d. šlikas skau
džiai sumušė Varkalą taip, kad 
pastarąjam prisiėjo ligoninėj 
pabūti ir paskui peT kelias sa
vaites būti po daktarų priežiū
ra.

J. JJ. šlikas dėl to dalyko' ta
po areštuotas /ir atsidūrė teis
me. Vakar jis tapo priteistas 
užsimokėti $100 pabaudos ir tei
smo lėšas ir taipjau tapo atiduo
tas šešiems mėnesiams policijos 
priežiūrai (probation).

J. P. Varkalos liudytojais bu- 
Damijo- 
kiti. Jo 
Devine. 
perkėlė

į 809 W. 35 St.

vo B. Varašius, M. J. 
naitis, N. Krukonis, ir 
advokatu buvo M. J.

J. P. Varkala dabar 
savo raštinę
(Fabiono įstaigoje).

Cicero
Bandė apiplėšti lietuvio 

krovą, bet tapo pašauti 
imti.

san-
ir su-

« '/f

Penktadienio naktį keturi plė
šikai vėl bandė apiplėšti lietu
vio Narbuto drabužių sankrovą, 
Liet. Liuosybės svetainės name, 
prie 49 Ct. ir 14 gatvės. Tai 
buvo jau ne pirmas bandymas 
apiplėšti tą sankrovą. Jau pir
miau tie patys, ar kiti, plėšikai 
tą sankrovą bandė apiplėšti ke
turis kartus, bet vis nepavyko. 
Šį sykį buvo jų jau penktas 
bandymas — ir nesėkmingiau
sias. Nors ir pirmiau jie nieko 
nepelnydavo, bet vįstiek išeida
vo liuosi. Bet po visų bandymų 
apiplėšti, sankrovos savininkas 
dabar buvo atsargesnis ir pats 
sankrovoje miegojo. Tad kada 
jie išpio've stiklą ir bandė san- 
krovon įlysti, jis tai pajuto ir 
taip “maloniai” juos pasitiko, 
kad du jų guli kalėjimo ligoni
nėj gal mirtinai pašauti, o du 
kiti nors ir išliko nesužeisti, bet 
visgi pakliuvo ir dabar sėdi ka
lėjime. Trys jų yra italai, o 
vienas amerikietis.

šalygatvis prie p. Narbuto 
sankrovos yra kruvinas nuo pa
šautųjų plėšikų kraujo, o būriai 
ciceriečių renkasi prie sankro
vos apžiūrėti nepavykusį plėši
kų žygį.

Pranešimai

LSS VIII Rajono visų kuopų, L. S. 
Jaunuomenės Lygos ir LDL1) Chi
cagos Rajono visuotinas narių su
sirinkimas įvyks ketvirtadieny, bir
želio 19 d.i 1924 m., Raymond Cha
pel svet., 816 W. 31 St. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Susirinkimas labai svarbus. Kaip 
, au žinoma, yra ašukiama L. S. S. 
conferencija, kuri įvyks Wilkes 
larre, Pa. Todėl turim daug svar- 
>ių dalykų apsvarstyti ii’ suteikti 

musų delegatams gerų sumanymų 
dėl LSS ir visų socialistinių orga
nizacijų labo. Todelgi viršminėtų 
organizacijų visi nariai susirinkit 
paskirtu laiku.

Draugystės Pažintis Lietuvių Am. 
priešpusmetinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, girželio 15 d., 1 vai. po 
pietų, p. Antano Stanevičiaus sve
tainėje, 4625 S. Paulina St. Visi 
nariai turi būtinai pribūti, nes ran
dasi daug .naujų Į r svarbių dalykų 
aptarimui. Už nopribuvimą baus
mė sidig konstitucijos. Taipogi pus
metinis susirinkimas atsibus toje 
pačioje svetainėje liepos 20 d., 1 
vai. po pietų

John Michael, pirm.

Lietuvių Amerikos Politikos Kliu- 
bas ant North Wcst Side rengia 
puikų išvažiavimą birž. 15 d., 12 
vai. ryto į Jefferson mišką, Egdb- 
ruk No. 2. Bus žaismių. Kliubo na
riai susirinkite 11 v. ryte prie 
svetainės 1644 Wabansia Avė.

—Valdyba.

Draugystė šv. Kaz. Karalaičio 
ant Town ofi Lake rengia šeimy
nišką basket pikniką birželio 15 d. 
(nes birž. 8 d. dėl lietaus negalėjo 
įvykti) į Beverly Hill. Važiuoti rei
kia Ashland 87 gatvekariais iki 
galo linijos, o paskui eiti į vakarus. 
Visi prisidėjusieji kviečiami daly
vauti. —K. Walkowskas.

St. Charles, III. — Svarbios pra
kalbos įvyks subatoj, birželio 14, 
švedų Methodistų Bažnyčioje, kam
pas Indiana ir 4-ta gat. Kalbėtojai 
bus iš Chicagos.

Prakalbų rengimo Komitetas.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti .“Naujienas” 

kiekvieną dieniu anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilųąi tą darbą žinančiam 
Žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663, t

■ '-4L ■. ./
» <

Susivienijimas Lietuvių Dr-jų ant 
Bridgeporto rengia pikniką naudai 
Chicagos Lietuvių Auditorium ne
dėliojo, birželio 15 d., A. Blinstru- 
po darže, Justice park, 1)1. Kvie
čiame visus Chicagos ir apielinkės 
lietuvius dalyvauti. Bus dalinamos 
dovanos ir visi atsilankiusieji turės 
progos dalyvauti dovanų laimėji
me. Visi atvažiuokite piknikan ir 
praleisime laiką linksmai ant tyro 
oro. Kviečia Komitetas.

Knygų Rinkėjams. Draugai, kurie 
renkate knygas de^.Lietuvos žmonių, 
malonėkite priduoti kaip galima grei
čiau, nes neužilgo turime išsiųsti. 
Visi, kurie norike aukot knygų Social
demokratų steigiamiems Knygynams 
knygų, ar, kurifc turit surinkę, pri- 
duokit L. S. SK-Itnygiiu, A. KepRSžui, 
1739 So. HalstcTSt.

Birutės Kalno Draugija laikys pus
metinį susirinkimą June-Birželio 15, 
1924 m., 1 vai. po pietųAntano Urbo
no svet., 3338 Aųburn Av. Visi drau
gai yra kviečiami kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti ir j užsimokėti užsiliku
sius mokesčius < Kviečia visus'

— Nut. Rast. Leon Klepsis.

Draugystė Atgimties Lietuvių Tau
tos Vyrų ir Moterų rengia balių Su- 
batoje, birželio. 14, 1924 m. Tautiškos 
Bažnyčios Svetainėje, 3501 S. Union 
Avė. Pradžia 7:30 vai. vak.

— Komitetas.
• iLietuvių Moterų ir Vyry Kliubo 

susirinkimas Įvyks birželio 15 d., 
1 vai. po pietų, Mark Whitę Sq. 
svetainėj.

Visi nariai malonėkite susirinkt, 
nes turime daug svarbių reikalų.

Raršt. Juozaitienė.

NORTHSIDIEČIŲ DOMEI.
Tie, kurie norite su troku važiuoti j 

“Naujienų” pikniką, turite užsiregis
truoti ne vėliau kaip antradienio, 
birželio 17, vakarą Uuosybės svet., 
viešame knygyne. — X. S'haikus.

Chicagos Lietuvių Auditorijos 
bendrovės direktorių ir draugijų 
atstovų cxtra susirinkimas įvyks 
birželio 16 d., 7.30 v. vak., Keis
tučio spulkos name, 840 W. 33 gt. 
Direktoriai ir atstovai esat kvie
čiami būtinai atsilankyti, nes tam 
tikslui ir yrd šaukiamas extra su
sirinkimas, kad aptarti Auditori
jos reikalus, nes Auditorijos dar
bas eina visu smarkumu.

—A. Jankauskas, seku.

L. S. J. Lygos nariams žinotina.
Byloj Riverview piirke lygiečiai 

yra kviečiami susirinkti į burį. 
Turėsime visokių “fonių” ir žaidi
mų. —Sporto komisija

Piknikas Liet. Sūnų ir Dukterų 
įvyks birželio 15 d., Melrose Park, 
III. Pradžia 11 v. ryte. Piknikas 
yra rengiamas gražioj vietoj, ta vi
si atsilankykite. Iš Chicagos va
žiuojant imkite Madison ar Lake 
gatvekarius ir važiuokite iki 5 Avė., 
Mayvvood. Iš ten eiti šiaurėn 7 blo
kus nuo Lake gt.

Kviečia Komitetas.

PASARGA.

rfESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos j 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
lų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
’dant Naujienų darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda- 
riais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
mai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno 
mt

Jeigu kurie apskElbhnai 
bejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę, jų netalplnti, kol ncii- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reik ai avim ama.

Norintieji pasigarsint J sekamos dia 
uos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

jieškoji- 
jieškoji- 
apmoka-

pasirodo

ruimą vienam 
i ir telefonu, 

švarią vietą Brighton Parke, 
Sauth Sidėj. Praneškite

J. J. Leleika,
4423 So. Wood Str.

KAS TURIT 
vaikinui su valgiu 
ir 
ar

KUM DARBININKŲ
MOTERŲ

SIŪLYMAI KAMBARIU
šviesus 

Ga- Atiduo- 
jaunai porai be vaikų arba jau- 
panelei. • t

Atsišaukite j Naujienas 
1739 So. Halsted St.

Box 500.

ANT RENDOS grąžus, 
kambarys už labai mažą kainą. 
Įima bus ir .virtuvę vartoti, 
siu 
nai

MOTERŲ IR MERGINŲ

Prie punch press, drill press 
ir assembling. Darbas nuo štu- 
kų kuomet turi patyrimą.

Valandos nuo 7 iki 5 po pie
tų ir iki pietų subatoj’e.

THE WASHBURN CO.
6126 So. La Šalie St.

PARANDAVOJIMUI du kamba
riai dėl keturių vyrų, su valgiu ar 
be valgio. Vienas kambarys apšil
domas, kitas ne. Gyvenimui vieta 
patogi. Atsišaukit telefonu Yards 
0723 ar 1256.

RENDAI du ruimu dėl vyrų 
ar merginų. Atsišaukit apie 8 
valandą vakare ant 3 fl. iš už
pakalio.

3432 S. Halsted St.

ANT RENDOS vasariniai ne- 
mai (summer resort) prie Long 
lake, galima rendavoti ant die
nos, sąvaitės, arba sezoną, taip
gi botai ir valgimas prie vietos, 
prieinamos kainos.

SZEMET’S RESORT 
(at Long Lake)

Campbellsport, Wis. R. 4 B.

REIKIA mergaitės prie na
mų darbo; geri namai ir gera 
proga mergaii tei, kuri myli 
vaikus. Atsišaukit 941 W. 58 
St; telefonas Wentworth 2187

REIKIA moters prie lengvo na- 
mų darbo ir prižiūrėjimo kūdikio. 
Gali būt ir nesenai atvažiavusi iš 
Lietuvos arba materis apie 40 metų amžiaus.

Telefonas:
Keystonc 3321

REIKIA moteries indų mazgo
jimui. Nereikia dirbti nedėlioj

Atsišaukite:
4169 South Halsted Str.

AUTOMOBILIAI
56

LIETUVIŠKAS KOTELIS ge
riausia vieta dėl darbininkų ap
sigyventi, vyrams arba mote
rims ; su valgiu arba be valgio 
$8.00 į savaitę su valgiu. Peter 
Gadeiko, 1606 So. Halsted St.

Aš Jadviga Grišaitč, f»o vyru Če
paitienė, ieškau ciocčs Petrošienės 
ir jos sūnų Viktorą. Paeina Kau
no rod., Raseinių aps., Padvarnin- 
kų kaimo, Pakrarančio parap, 20 
metų atgal r gyveno Chicagoj; Jiė 
patys ar KmU žinote prašau praneš
ti šiuo antrašu: 4 ’

Jadviga čepaitiepė, 
4014 St. Johns Way, Pittsburgh, Pa

PAJIEŠKAU brolio Petro Pundi- 
no, paeina iš kaimo Lepgių, Skaud
vilės valsč., Tauragės apskr. 5 me
lai algai gyveno ant 228 Reed St., 
Milvvaukee, Wis. Svarbus reikalai 
dėl musų gyvenimo Lietuvoj. Mel
džiu atsišaukti pačiam, arba kas 
kitas jei praneš, suteiksiu atlygi
nimą.

Joana Pundinaitė-Jankauskienė 
22 E. llOth PI., Roseland, III.

JIEšKAU sesers Agotos Pluščiati- 
skienės ir Antano, pirmiau gyveno 
Scranton, Pa. Iš Lietuvos paeina iš 
Viduklių, Raseinių apskr., nevedu
si vadinosi Linkus. Turiu svarbų 
reikalą, meldžiu atsišaukti, Roza
lija Naruševič-Linkus ir Teklė Na- 
ruševič, kuri nesenai atvažiavo iš 
Vilniaus.’ Dr. Gohunbievvski, c/o 
Mrs. Norway. *

700 N. Ashland Avė., Chicago, III

APSIVEBIMAl.

PARANDAVOJIMUI kamba
rys dėl dviejų vaikinų, kamba
rys yra šviesus ir švarus 
trečių lubų iš fronto.

2119 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8577

ant

ŠVIESUS didelis kambarys, elek
tros šviesa, maudynės ir visi pa
rankamai. Tinka dėl vieno ar, dvie
jų vyrų ar vedusiai be vaikų porai. 
Patogi vieta, maža šeimyna; nėra- 
vaikų. Kreipkitės subatoj visą die
ną ir vakarais. Nedėlioj nebūsim 
namie. 1 lubos.

5751 S. Carpenter St.

TĖMYKIT
Išsiduoda kambarys prie mažos 

šeimynos, šviesus ir švarus su valgiu 
ar be valgio, arti car lines, prie . to 
yra ir garadžius.

A. DANILE,
35.34 S. Parnell Avė. ■ 

2-ros lubos
Tol. Yards 6803

PARANDAVOJU kambarį dėl vieno ' .......
tu 
ir

vyro, arba jeigu Sutiktum su ki- 
gali gyvent. Kambarys didelis 

šviesus. Su valgiu ar be valgio.
J. K.

703 West 21st Place 
Chicago

3 lubos iš priekio

ĮĮEIKia DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

BARGENAS NAUJŲ IR VAR
TOTU KARŲ 

tourincTOm 5 plsą^ierių JOURING. Mes turime keletą tų 
karų, kurie tikrai yra •'nauji, dar 
l'ib'd 'iTn Pėduosime
4 enr niuSunto™,s kainomis. NAi?n™rA. TOURING KABAI, 

N . J1, Continental 6 cilinderiu 
klučiJd8’ Įn.nkin ašYs» Ber« & Beck 
Ktuctai, Spicer umversal, 115 co- 
įų wheelbase, $985. Tuos karus ga-1 
ima nupirkti labai žemomis kaino-

111 JLo«

VARTOTI KARAI toSC°TV J?24’ 6 Prioriu, 
touung, su Cahforma viršumi. Tas 
karas yra važinėtas liktai 1000 mv- 
hų ir negalima atskirti nuo naujo, 

linai prirengtas su disc ratais, 2 
RkS .IianrttbJra,’1trunkas’ iš ^onto ir 
£ užpakalio bamperiai, sustojimui 
šviesa, motometeris, bar radiator 
kepuraitė ir t. t.
ią99)(rN .Gausios mados 
1.L2, 5 pasažienų, touring, su Ca- 
liforma virsimu.' Tas karas tik ka 
naujas1 taiSytaS’ išrodo ir kaiP

'MBIA 1922, 5 pasažierių, 
ommg, su disc ratais, ekstra tą- 

jeths; iš fronto ir iš užpakalio bam
periai, spyna, inotormeteris. Tas 
karas yra labai gerame padėjime važinėtas liktai 8000 mylių. J 

OAKLAND 4 pasažierių, coupe 
perdirbtas, labai gerame mecbaniš- 
kąme padėjime.

LIBERTY, 5 pasažierių, touring, 
Pertaisytas ir gerame padėjime.

DORI, 5 pasažierių, touring, la
bai gerame padėjime.

GARDNER ROADSTER, 1922, 
gerame padėjime.

Tuos karus galite nusipirkti leng
vais išmokėjimais.

2338 Milvvaukee Avė.
Humboldt 0502

DIDELIS BARGENAS parsiduoda 
automobilių taisymo šapa ir baterijų 
stotis, turiu parduoti greitai už ge
riausią pasiūlymą, nes einu j didesnį 
biznį. Atsišaukit telefonu

Roosevelt 8577, 
arba Naujiemj ofisan 

Box 499.’

PARDAVIMUI Dodge % tono tre
kas su keksų išdirbtu bizniu. Gali
ma padaryti $100 į savaitę. Turiu 
parduoti, nes negaliu pašvęsti tiek 
daug laiko, nes turiu kitą biznį. 
Gera proga lietuviui arba lenkui.

5751 S. Whipple St.
Tel. Republic 6164

REIKIA vyrų ir moterų kurie turi 
plačią pažintį tarpe lietuvių ir nori 
dirbti, gali padaryti gerūs pinigus 
pardavinėjant Niles Center’s geriau
sioj subdivizijoj žemę arba namus 
West Sidėje . Del kooperacijos mes 
duodame gerą progą padaryti pinigų 
negu bile kokioje vietoje Chįcagos.

MILLMAN,
655 W. Roosevelt Rd.

PAJIEŠKAU jaunos merginos arba 
našles, aš esu vaikinas jaunas, gero 
budo ir su gerais papročiais, sveikas, 
darbštus ir mylintis švarų gyvenimų. 
Merginos tik tos meldžiu rašyti ku
rios norėtų surasti gerą ir ištikimą 
draugą savo gyvenimui. Paveikslą 
su pirmu ališku. Naujienos, Box 501, 
1739 So. Halsted St. .

PARDAVIMUI Fordas, touring 
karas, graži maleva ir visas geras. 
Kaina $75. Be to parsiduoda mė
lynas gesinis pečius, kaina $20, 
ąžuolinis book case $20.

Kreipkitės
2830 W. 39 PI.

Tel. La f ay et t e 5298Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
Roseland. — Pirmas didelis išva

žiavimas, kurį rengia Roselando 
Liet. Namo eBndrovė, įvyks nedė
lioj, 15 d. birželio,* Washington 
Heights miške, ant 107 ir May gt. 
Bus gera muzika ir skanių gėri
mų ir valgių; galėsit pasišokti ir 
linksmai laiką praleisti tyrame 
ore. Kviečia visus atsilankyti

Komitetas.

TfiMYKITE.
Užleisiu savo gerą ir pelningą 

darbą tam, kas pirks mano gražų 
žieminį automobilį už pusę kai
nos kiek vertas yria; už karą už
mokėsi, o darbą gausi dovanoms. 
Pinigų daug nereikia: dalį įmokė
si, o likusius mėnesiniais mokes
čiais. Atsišaukite tuojau, nes nesi
gailėsite; turiu parduoti greitai, 
nes turiu kitą užsiėmimą. Telefo- 
nuokite Wenfworth 0612 arba ypa- 
tiškai kreipkitės

6002 S. State St.
Grocery Store 

Klauskit savininko.

REIKALINGA moteris ar vyras 
prie mimų darbo Chicagos prie
miesty. Patogios darbo sąlygos.

Kreipkitės
Naujienų Skyrius 

3210 South Halsted St.
x No. 123

“Kar-
Kve- 
išsi-

laiku ji mokinasi 
“V a r p a i” 

dabar dirba

Šiuo 
navilio 
daras 
juosęs, pirmas aktas, galima sa
kyti, kaip ir išmoktas, ši didelį 
ir gražų veikalą manoma statyti 
ateinantį gruodžio men.

Repeticijos beveik eis per vi
są vasaros sezoną, 
liepos mėnesyje 
trauktos.

j *

SOCIALISTU PIKNIKAS
RIVERVIEW PARKE

Sužeista

gal būt tik 
bus kiek per- 
—Raganius.
*

♦

mergina.
10:30 vai. rytoVakar apie

prie. Halsted ir 32 gatvės, mer
gina Loretta Foley gyvenanti 
3202 So. Emerald Avė. norėjo 
įlipti į pradedantį eit gatvekarį, 
bet truputį gatvekariui trukte
lėjus mergina neteko lygsvaros 
ir krito žemėn. Nunešta p. M. 
Meserio aptiekon, 3201 So. Hal
sted St. Pirmą pagelbą suteikė 
Dr. Stasys Naikelis, 3252 Šo. 
Halsted St. Daktaras mano, kad 
p-lei Foley sutrenkta smegenys.

Nedėlioj, birželio 15, 1924. 
Bus surengtas puikus lietu
vių skyriaus programas. 
Kalbės Naujienų Redakto
rius d. Grigaitis; dainuos 
choras ir t. t. Bus gardus 
užkandžiai ir nesvaiginami 
gėrimai. Dar kalbės D. W. 
Hoan, Socialistas Majoras 
miesto Milwaukee, Wis. G. 
R. Kirkpatrick ir kiti.

Pradžia 10 valandą ryto. 
Tikietas 30c.

Kviečia visus
•Komitetas.

Liet. Moksleivių Susivien. Am. 2 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyksta šeštadieni, birž. 14 d., 7:30 
v. vak., Raymond Chapel (816 W. 
31 St.)

Nariai visi privalo susirinkti lai
ku, nes yra daug reikalų apsvars
tyti.

Taipjau nariai,’ kurie baigs moks
lus Šį pavasarį, privalo atsilankyti 
į šį susirinkimą. —Komitetas.

Koncertas ir pamoka nedėliojo, 
birželio 15 (Į.; pradžia 2;30 po piet, 
Prosbyterionų bažnyčioje, 50th Ct. 
and 15th St., Cicero, 111.

Kalbės Rev. S. A. Geniotis ir 
Rev. J. Vaitulis, dainuos Mieline] 
Worobieff; vargonais palydės Mar- 
iorie M. Rodgers. Užprašomi kaip 
vietos taip ir iš apielinkės lietuviai.

Komitetas.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
:rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

Istorinis Susirinkimas . Chicagos 
Lietuvių. Rengia Susivienijimas Lie
tuvių Draugijų ant Bridgeporto, su
batoj, Birželio (June) 21, 1924.>; 'Bus 
geras programas ant statomos AĮudi- 
torium pirmų lubų. Visus kviečiame 
skaitlingai atsilankyti.

— Komitetas.

PAGRAŽINAM NAMUS
Ar Tamistai yra reikalas savo na- 

itą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitaA) virš pažymėtą darbą, 
siklausklte kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPOBT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

at-

STOGDENGYSTĖ
stogų prakiurimas užstaisomas 

Ir g i rantuojamas už $4. Automobilių 
trokri patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkbj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
džbusia ir geriausia stogų dengimo 
Jsaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawridale 0114.

KAM REIKIA pleisteruoti, po- 
pieruyli, malevoti, varnišioti, halr- 
manuoti ir dekoruoti gamtiškus 
vaizdus nupiešti; šiuos darbus at; 
lieku gerai ir pigiai. Reikalingieji 
prašomi kreiptis laišku;

K. Bružui,
3210 So. Halsted St.. Chicago

Phone Boulevard 9663

REIKALINGA senyva pora gy
venti su manim ir prižiūrėti mano 
keturis vaikus; šeši kambariai, Ši
luma, gazas ir elektra. Darbas ir 
gyvenimas ant visados ir dar pri
mokėsiu. Atsišaukit greit 

Wm. Gūdis
1318 So. 49th PI., Cicero, III.

■J!*u ' •' '.'J !!.'■!J JI ■!' . t IĮ L H.I.. «'.ri. ■ I

MOTERŲ
TUOJAU reikalinga naktinė mo

teris virėja (cook) į Kauno Res- 
tauraną. Valandos nuo 5 P. M. li
gi 2 A. M. Subatomis vėliau. Atsi
šaukite tuojau.

2325 S. Leavitt St.

REIKIA moteries ant farmų 
namų darbui. Atsišaukite tuo
jau. Pasimatykite su Marie 
Zmay.

1261 So. Halsted* Str.
Krautuvė.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda augštos . išdirbystės 

automobilis, gerame padėjime, išro
do kaip naujas, eina kaip naujas, 
6 geri Cord tajerai, spot lempa ir 
kiti visi įtaisymai; tas automobilis 
yra Hub ('.ab (k). Kas norit uždirb
ti nuo $125 iki $150 į savaitę, tai 
nepraleiskit progos. Jeigu to biz
nio nemoki, aš išmokinsiu. Parda
vimo priežastis — einu į kitą biz
nį. Atsišaukit A. Vilkas, 2141 W. 
23 PI. arba Hub Cab Co. Kaina 
$800.

PARDAVIMUI automobilius 
“Roamer” vėliausios mados, 
vertės $2,000 nupirksite už $110 
kreipkitės

3254 So^ Union Avė.

________‘__________y______ ... ; y . . . - >t _
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AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ZEMĖ
DORT—SEDANAS, praeitų metų 

— stovis taip geras, kad nei naujas 
negali būti geresnis — ir mažai išva
žinėtas — yra visi pirmos klesos ir 
vėliausi įrengimai. Didelio reikalo 
verčiamas parduosiu labai pigiai.

Kreiptis:
NEW CITY GARAGE, 

1511 W. 46 St. Phone Boulevard 2282

PARDAVIMUI groserio biz
nis, gerai išdirbtas, lietuvių ap
gyventa, ant Town of Lake. 
Atsišauk it bile kada.

4535 S. Paulina St.

UNIVERSAL STATE BANK 
Real Estate Department

RAKANDAI
PARSIDUODA trijų šmotų 

skurinis seklyčios setas; veik 
naujas. Ir dieninė lova; viskas 
geriausiame stovyje.

1736 Ruble St.

PARDAVIMUI rakandai 5 kamba
rių, moderniški, vartoti tiktai trum
pą laiką, parduosiu tuojau, 3 šmotų 
velour parloro setas, 3 šm. skurinis 
parloro setas, 7 šm. riešutinis valgo
mo kambario setas, 3 šm. miegamojo 
kambario setas, karpetai Jiampos, fo
nografas. 2224 S. Kedzie Avė., 1 fl.

PARDAVIMUI rakandai, šilk Vi
lom* fronto setas, Singer siuvama 
mašina, rašoma šėpa. Daiktai 
geri; bargenas.

Kreipkitės
822 \V. 37th PI.

2 lubos

visi

PARDAVIMUI
PARSIDUODA mėsos marketas ir 

grosernė, visi puikus įtaisymai up to 
date, geras biznis geram žmogui pa
daryti pinigų, visokių tautij apgyven
ta. Randa pigi, 3 metų lysas, 3 ruimai 
pagyvenimui, apšildomi; priežastis 
pardavimo svarbi. Atsišaukite 6759 S. 
Elizabeth St. Tel. Englewood 6249.

PARDAVIMUI grosernė saldainių 
ir visokių smulkmenų krautuvė. Biz
nis senas arti didelio teatro. Prie
žastis — savininkas važiuoja Lietu
von.

Kreipkitės prie savininko
5039 So. Halsted St.

PARDAVIMUI krautuvė pa
tentuotų gyduolių, cigarų, ken- 
džių, Ice Creamo ir mokykloms 
reikmenų. Parduosiu už pirmą 
teisingą pasiūlymą.

4602 So. Wood St.

PARSIDUODA RESTAURA- 
nas, geroj vietoj, naujai au
gančioj apielinkėj, ir augantis 
biznis. Priežastis — partnerių 
nesutikimas.

5111 So. Kedzie Avė.
PARDAVIMUI grosernė, labai ge

ras biznis išdirbtas per daug metų, 
lietuviškoj apielinkėj. 
už pusdykę, tiktai $600. 
išvažiuoju ant farmų.

Atsišaukite
4323 So. Wood

Atiduosime 
Priežastis,

st.

PARDAVIMUI grosernė, bučernė 
ir Ice Cream krautuvė. Vieta gra
ži ant Archer Avė., netoli Summit, 
111. Parduosiu su namu 7 kambarii 
ir štoru, arba mainysiu ant 2 pagy
venimų pamo. Parduoda savininkas.

Phone Prospect 2559 
7044 Archer Avė.

PARSIDUODA grosernė rū
kytos mėsos ir taip visokių daik
tų, yra ir trokas, pigi randa, 4 
kambariai gyvenimui.

5343 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir sal
dainių krautuvė. Geroj visokių tau
tų apgyventoj vietoj, 
pardavimui — pasilikau 
negaliu apsidirbti.

Anna Lukas
3656 So. Union Avė.

Priežastis
viena ir

TURIU parduoti savo gražų $275 
vertės vietrolą, kaip tik nauja, su 
daug rekordų, su deimantine ada
ta už $65. Atsišaukite ant 
augšto.

2502 W. Division St.
Tel. Armitage 1981

antro

SKAITYK ŠITĄ
Peinto ir geležų štoras parsiduoda 

už pusę kainos arba mainysiu ant au
tomobilio, loto, arba biznio, kokį 
teris viena gali prižiūrėti.

Ateik tuojau.
1971 Canalport Avė.
Phone Yards 4951

mo-

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui Ice Cream parlor, ken

džių Storas ir mokyklos daiktų, prie 
didelės mokyklos, lysas ilgam.' laikui, 
renda pigi, 4 kambariai gyvenimui, 
parduosiu pigiai, priežastį patirsi* 
ant vietos.

2700 So. Wallace St.

PARDAVIMUI mažutis groseru- 
kas su pilnai įrengtu cigarų ir taba
ko, kendžių ir ice creamo arti prie 
mokyklos. Kam yra reikalingas to- 
kis biznis, prašau atsišaukti.

6009 So. Racine Avė.
Phone Normai 5252

1A tu JA V IMLI bučernė 
grosernė. Pigi renda; arba mai
nysiu ant namo. Sena 
dirbta vieta. Kreipkitės 

2841 Wallace St.

_ BARGENAI ANT BRIDGEPORTO
4 flatai medinis namas, 2 po 4 

• i kambarius ir 2 po 5 kambarius, 
elektros šviesa, pečiu apšildoma, 

in l‘»!Ldos. I n»ėnesį $70, kaina $4800, 
H h>- $2000 įnešti, o likusius lengvu iš

mokėjimu.

------— ------  -- BIZNIAVA propertū ant Bridge- 
\ 14QTTM \ u • . . . poi to, ant Halsted, netoli 35 gat.1 AHMDl ODA saldainių, ice Didelis Štoras ir 2 kambariai, 2 

cream ir tabako krautuvė’ <fe- ant viršaus 3—4 kambariai, 
’ elektros šviesos, rendos į mėnesį roj Mėtoj. įnešt Hk $4000> kaina $85()0>

Tarp lietuvių.
3400 S. Union Avė.

PARDAVIMUI kendžių, ciga
rų, Ice Cream ir smulkmenų 
krautuvė. Daromas geras biz
nis. Parduosiu už teisingą pa
siūlymą, nes apleidžiu miestą.

530 W. 26th St.

PARSIDUODA grosernė, rūkytos 
mėsos, tabako ir kitų smulkmenų 
krautuvė. Vieta gera; netoli fabri
kų.

SOUTH S IDE
2 AUKŠTŲ medinis namas, 2 po 

6 kambarius, elektros šviesa, va
nos, 2 mašinų garadžius, rendos 
neša Į mėnesį $75, kaina tik $4800, 
įnešt $2000, o likusius ant lengvų 
išmokėjimų.

iš
ir

N0M1I-ZEME
Norėdami nupirkti namą gerai, 

pigiai ir teisingai kreipkitės pas M. 
J. Kiras Real Estate Improvement 
Company, nes tukstdnčiai pirkėjų 
per tą ofisą pirkę namus yra pil
nai užganėdinti.

DVIEJŲ lubų augŠčio muro na
mas, 2 po 4 kambarius gyveniniai 
ir vienas 8 kambarių. Rendos neša 
$80 per mėnesį. Prekė $8500, įmo
kėti $2500. Namas randasi ant 
Union Avė. prie 35 gatvės.

DVIEJŲ lubų augščio medinis 
namas, du po 4 kamb. pagyveni
mai. Elektros šviesa ir kiti geri 
įtaisymai. Prekė $3500, įmokėti 
$1500, likusius kaip rendą. Namas 
randasi 3654 S. Emerald Avė.

DVIEJŲ lubų augščio muro na
mas, du pagyvenimai po >5 ir 6 
kambarius, furnace šildomas, ran
dasi 69 St. & Hermitage Avė. Pre
kė $12,900, įmokėti $4000.

NAUJAS 2 lubų augščio muro 
namas, $9800, įmokėt $3000, liku: 
sius kaip rendą. Namas randasi 
South Side.

3 LUBŲ augščio kampinis muro 
namas, 3 po 4 ir 2 po 5 kambarius 
pagyvenimai ir vienas didelis što
ras. Prekė $22,500, įmokėti $10,000.

2 LUBŲ augščio naujas muro 
namas, 2 po 6 kambarius pagyveni
mai, sun parlor, stikliniai sleeping 
porčiai, namas randasi 6109 South 
Albany Avė. Prekė prieinama • , 
galima nupirkti su $7000. -12 FLATŲ mūrinis budinkas, 3 le laiku — 
po 5 ir 9 po 4 kambarius pagyve-1 nl,t'n 
nimai. ganu šildomas ir kiti vė
liausios mados įtaisymai, i ....... -
neša $9500 i metus. Puikiausia vie
ta soulh sidėj. prekė $65,000. įmo- 
keti $20.000 arba mažiau. Kiti mor- TĖMYKITE ŠITĄ
gičiais be komišeno ant lengvaus ,lknj farma pateme mieste,
išmokėjimo. . tiktai 2 mailės į Traversa City,

2 LUBŲ augščio muro namas ir kuris turį 15000 gyventojų, puikus 
dėl dvieju mašinų garadžius, pi e-1 -• - ...
kė $14,200. įmokėt $5000, namas 
randasi tarp 62 ir 63 Campbell Avt

M. J. KIRAS
Reni Estate Improvement Co.

3335 South Halsted Street 
Tel. Yards 6894

NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
Namai, kurty jus jieškol PARSIDUODA dviejų pagyvenimų 

po 6 kambarius naujas muro namas, 
viskas pagal naujausios mados, kam
pinis lotas, 3 automobiliams muro pa
vadžius, namas ir garadžius karštu 
vandeniu apšildomi, vienu žodžiu sa
kant yra tai “up to date” namas, šj 
namą galima pirkti su mažu {mokė
jimu arba mainysiu ant loto, “bunga- 
)ow” arba “mortgage”. Vienas flatas 
išranduotas, o į antrą pirkėjas tuo- 
jaus gali įsikraustyti. šis namas ran
dasi prie pat Marųuette Parko, kam
pas 67tos ir Richmond Street, kas no
rite gauti geriausią vietą ir namą, 
tai pasiskubinkite. . Atsišaukite prie 
savininko po nr. 3241 So. Halsted 
Street, 2 lubos. Tel. Boulevard 5066.

EKSTRA BARGENAS 
WEST PULLMANE 

2 pagyvenimų, po 6 ir 5 
kambarius, rendos $65 j mė
nesį, gasas, elektra, vanos, 
yra visi reikalingi įtaisymai, 
$1,000 cash, daugiau kaip 
rendomis. Meldžiu pasisku
binti West Pullmaniečiai.

S. MARKŪNAS, 
547 W. 120 St., 

Tel. Pullman 4674

NAMAS KAIP PARKE. — Puikus 
muro namas po 5 ir 6 kambarius. 
Augštos klesos vieta ir labai gra
ži. Išrodo kaip parkas. Namas mo
derniškas. Kaina tik $15,000. Įnešt 
reikia $7000. Kas nori gerą namą 
turėti ir smagiai gyventi, tegul 
nieko nelaukdamas kreipiasi į mu
sų ofisą.

PUIKUS bungallow.— Visai nau
jutėlis bungallow South Sidėj (prie 
liet, klioštoriaus). Šeši erdvus kam
bariai, furnace heat šildomas. Vis
kas pagal paskiausios mados, pla
tus lotas ir kitokie parankumai. 
Kaina $6800. Apie pusę reikia įneš
ti, likusi suma pagal sutarties.

NIEKO NELAUKITE. — Tuojaus 
pamatykite šį modernišką dviejų 
flctų namą po 6 ir 6 kambarius. 
Randasi tirštai lietuviais apgyven
to) vietoj. Visi kieto medžio (ąžuo
lo) užbaigimai, didelis ir gražus 
beismentas. karštu vandeniu šildo
mas — kiekvienam fletui atskiras 
boileris. Pagal šių laiku tai yra 
tikras bargenas. Kaina tik $12,000. 
Įnešt apie pusę, o likusi suma leng
vais išmokėjimais.

BETO, mes turime daugybę vi- 
121 šokių namų visose dalyse miesto 

— pigių ir brangių. Kreipkitės bL 
iv, L.lk.. dieną ar vakarais — | 
musu ofisą ir busite užganėdinti.

BRIGHTON REALTY CO. 
rpmiusl 4034 Archer Avė., prie California .

J. Yushkevičius, vedėjas.

PARSIDUODA šešių kambarių 
mūrinis namas ir dviejų karų mūrinis 
garadžius. Namas yra visai naujas 
ir pabudavotas pagal naujausios ma
dos. Saulės kambarys, fire place, 
bookcases. Namas randasi gražioj 
vietoj arti Marųuette Park ir Kedzie 
Avė. Parsiduoda labai pigiai. Savinin
kas 6438 S. Troy St. Prospect 7107.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI
4 flatų biznis naujas muro namas, 

ant bridgeporto. Mainysiu ant mažo 
ar didelio namo, farmos arba kokio 
biznio. Turintis kokį mainą pasisku- 
kinkite.

SLONKSNIS,
3401 S. Halsted, Antras augštas 

Tel. Yards 2242

MAINYMUI
6 flatų muro namas ant Bridgepor

to, labai geram stovyj, savininkas no
ri mainyti ant namo su keliais lotais 
arba akerio žemės šalyj miesto.

SLONKSNIS,
3401 S. Halsted, Antras augštas 

Tel. Yards 2242

PARDAVIMUI
1613 Garfield Boulevard

MODERNIŠKAS 6 apartmentų 
namas, po 5 kambarius, yra vana, 
garu šildomas, 2 karų garadžius, 
lotas 50x125, labai gera transpor- 
tacija ir geriausis rendų distriktas 
Chicagoj. Rendų dabar $6360, tu
rėtų būti $6800, kaina $40,000, pi
nigais $10,000, kitus lengvais išmo
kėjimais. Mainysiu geroje vietoje 
trijų apartmentų namą ir pinigais.

4240 JACKSON BOULEVARD
Moderniškas 2 apartmentų na

rnas, 7 ir 8 kambarių, vieno karo 
karadžius, 25 'pėdų šalę tuštuma, 
rendos $2184,. morgičius $6500, kai
na $20,000. Mes taipgi turime ke
letą gerų bargenų 
distrikte.

ERLINGER 
Vietiniai

1)1 DŽIAUSIS bargenas 
augštų mūrinis namas, 5 
bariai ir 
tage ftht cementinio 
elektros šviesa ir maudynes visose 
flatose. Randas labai gražioj vietoj 
ant South Sidės; rendos į menesį 
$120, kaina tik $12500, įmokėti 
$5000, o likusius ant išmokėjimo. 
Atsišaukit kuogreičiausiai, nes tie 
bargenai ilgai nelauks.

UNIVERSAL STATE BANK 
"iri Real Estate Department 

lYiAViii i ■

814 West 33rd Street
Tel. Boul. 0700

visų; 2
6 kam-

4 kambarių medinė cot- 
fondamento,

ir kitų smulkmenų

Kreipkitės
2300 W. 48th Place
Tel. Lafayette 8360

PARDAVIMUI pečius Blue 
Anell tinkamas t 
minkštų anglių. Noriu parduo
di greit, parduosiu pigiai. 3258 

So. Union Avė. (2nd front), 
?hone Boulevard 3421. FARMOS! FARMOS;

SPECIALIS BARGENAS .... . , ,.. .
šią savaitę turi būt parduota bučer- Wisconsin valstijoj, 2Y2 mailės 
ne ir grosernė, svetimtaučiu apielin- !1U(J JV’1’?1-’ ls,» VjC,?a .nl!9 kėj. Biznis cash, pigi renda, 4 kam- Eakev ±ChJ^n’ . 7 ( “ •h. ’r'1’
bariai gyvenimui. Yra trokas ir ga- k*'. ak7«era ?tuba '!’ kd’ ,.n,dnL 
radžius, nemokantį išmokinsiu biznio, dldells s0(!n.a‘p V *abai Pu,‘ 
Kas pirmesnis tas laimes, atsišaukit įu ka‘t’Ls :deš\ ' nuo$10(W 
tuoj, 65 W, 103 St. Roseland, III. Tkliai? 3^22^^. liau0

Hų, ž.-jsŲ, vištŲ pilnai; mašinų ir 
ANT PARDAVIMO pusė biznio, kitokių įrankių užtektinai apdirbi- 

bučernė ir grosernė, biznis išdirbtas tm,i ūkės. Kas šią farmą įsigys, 
per 15 metų, lietuvių vokiečių ir ki- nereikė.^ vergaut, bet gyvens lais
tą tautų apgyventa, leasas ant 2 ir vai- 
pusės metų, parduosiu už geriausią TAIPGI 11 akrų farma toj pačioj 
pasiulyma ar mainysiu ant automo- apielinkėj, tik arčiau prie miesto, 
biliaus. Turi būt parduota trumpu Nauji auza, elektros šviesa, furna- 
laiku. j su apšildoma, geri kiti budinkai;

2 arkliai, 2 karvės ir kitokių paukš
čių, 15 medžių sodne, juodžemis — 
viskas auga.

TAIPOS 40 akrų, 3 mailės į va
karus nuo Racine, Wis., ant kan- 
krit kelio, geri budinkai, gera ma-

PARDAVIMUI dirbtuvė . paoso ir | ^nerija žemės apdirbiniui,. 10 kar- 
nesvaiginamų gėrimų, su gerais įtal- vlM,’ 3 arkliai, labai ptukioj vietoj, 
symais; arba saldainių, Ice Creamo, Basyk Pas: 
tabako ir visokių smulkių daiktų; ar- j
ba mainysiu ant loto, namo arba au- 
tomobiliaus; vieną iš virš minėtų biz- 
nių. Atsišaukit tuoj. Tel. Pullman 
5625, 251 E. 115 St. --------- ----

Kreipkitės
2057 W. 22nd Place 
Telef. Canal 2881

H. PHILIP
MAIN STREET, 

Racine, Wis.

PARDAVIMUI duonos ir keksų ke
pyklą ant Bridgeporto. Biznis iš
dirbtas per daugelį metų. Pardavimo 
priežastis — turiu du bizniu. Del 
informacijų kreipkitės j

Naujienų Skyrių Bridgeporte, 
3210 So. Halsted St.

No. 121

Didelis Bargenas

VICTROLA — cansole mašina — 
turi būt parduota su dideliu nuosto
liu — vertės $300, , parduosiu už 
$70.00, rekordai vartoti tik du mėne
siu. Ateikit

1651 W. 63rd St., 
Antros lubos;

Telefonas Prospect 3378

PARSIDUODA restaurantas geroj 
vietoj, geras biznis daroma. Par
duosiu pigiai arba mainysiu ant 
loto arba apartamentinio namo.

Atsišaukite
6343 So. Western Avė.

PARDAVIMUI bučernė, yra gy
venimui kambariai, senai išdirbta 
vieta, visas tavoras naujas; tirštai 
apgyventa apielinkė, vieta dėl mė- 
sinyčios. Pigi renda, lysas dėl 
penkių metų.

Kreipkitės
2862 W. 38th Street

2 FLATŲ, 6—6 kambarių namas, 
furnace šildomas, skiepas ir skal- 
bynės, elektra, gasas, visi įtaisy
mai sudėti ir apmokėti, kaina tik 
$11,000, įmokėti $3500.

4 FLATŲJ kampinis namas po 5
kambarius, visi naujos mados įtai
symai, randasi Marquette Manor, 
netoli 2 gatvekarių linijos, savi
ninkas atiduos už žemą kainą ar 
mainys ant mažesnio namo, 
reikalinga pirkt ar mainyt 
džiu atsišaukti. .

5 KAMBARIU niuro Cottage, skie
pas. elektra, gasas, maudynės; ran
dasi ant Brighton Park, kaina 
$4350, kita suma kaip randą.

Taipgi turim ir daugiau gerų 
pirkinių, namų ir lotų visose mies
to dalyse. Atsišaukite

J. N. Zewert & Go.
4377 Archer Avė.

Kam 
mel-

TURIU parduoti tuojau savo 88 
notų grojiklį pianą, 75 roleriai ir 
kąbinet bencius, atiduosiu už $100, 
atsišaukite tuojau, 338 So. Ashland 
Blvd. 1 floras. Ateikit subatoj iki 
9 vai. vakare ir nedėlioj iki 4 vai. 
po pietų.

PARDAVIMUI gera grosernės, 
bučernės ir smulkmenų krautuvė, 
naujoje vietoje, nėra krautuvių ap
linkui per 3 mylias, 11 kambarių 
gyvenimui. yra Elektra, garadžius 
ir vištininkas ir 6 lotai. Pigiai T. 
Karvasek, Garden Lane Avė, Justice 
Park. Eikit 1 bloką atgal, pasukite 
Į kairę, trečias namas.

PARDAVIMUI gera bučemė 
ir grosSrne, pigiai parduosiu, 
nes turiu apleisti miestą.

Atsišaukite.
3625 So. California Avė.

PARSIDUODA delicatesen ir 
groserio krautuvė. Su namu ar 
atskirai.

Kreipkitės:
6009 So. May Str.

DIDFjLIS bargenas; parda
vimui bučernė ir groserne, biz
nis gerai daromas, visokių tau
tų apgyventa apielinkė. Biznis j Biznis geras senas ir išdirbtas, 
cash. Kas pirmesnis, tas lai- netoli mokyklos.
mes. 6759 S. Ashland A.ve. 4619 So. Hemaitage Avė.

PARSIDUODA grosernė ir 
atokių^ smulkmenų krautuvė.

PARDAVIMUI 2 aukštų akmeni
niu frontu muro namas ir medinis 
namelis iš užpakalio. Kaina 
Gera rendą neša.

Kreipkitės
925 W. 18th PI.

Tel. Bervvyn 2049 R.

$7000.

PARDAVIMUI keturių kam
barių namas ant dviejų lotų; 
taipgi Fordo automobilių dide
lis bargenas, jei greitai parduo
siu. Savininkas:

5529 So. Kildare Avė.
Tel. Republic 7462

PARSIDUODA Lotas 30x125, 
pusė bloko nuo Marquette Bvd. 
ant So. Campbell Avė. Kreipki
tės prie savininko.
K. šauktis, 1712 S. Union Avė.

BARGENAS naujas flatų bu- 
dinkas 5-5 5-6 ir 6-6 kambariai 
ant Sacramento and 58 Str.

Didelė daugybė kitų bargenų 
L. K. Jocobson, 
3002 West 59 Str.

Garsines Naujienose

miestas ir galima farmeriauti ii 
mieste gyventi, 11 kambarių stu- 
ba, 4 didelės barnės, 2500 vaisinių 
medžių, puikus sodnas, 16 _ak* ’_U 
girios, pusė mailės į ežerą, upė bc- 
ga pro stubą. Yra gyvuliai ir na
vai, viskas už $9000, verta $15000

106 akru farma. molio žemė, 10 
mailių į Grand Rapids, geri bu- 
dinkai. Per mišką upė bėga, ant 
gero kelio, puiki vieta, prie dide
lio miesto; kaina $10.000. Miesto 
gyventojų skaičius siekia loZ,oo.', 
prie tokio miesto gera gyventi, ge
ras pelnas ūkininkams.

Klausk P. D. ANDREKUS 
Pentvvater, Mich.

South Shore

& MONDI 
agentai

608 So. Dearborn St., Wabash 1432

AR NORI UŽDIRPTI $6000
6 flatai, 4 po 6 kamb. 2 po 4 kamb. 

mūrinis namas ir medinis namelis 5 
kambarių. Namas štynvu šildomas, 
11 metų senumo. Randasi South Si- 
dėje, kain naujas. Rendos $5500 j 
metus, kaina $29000, 1 morgičio 
$12000 ant 5 metų. Atsišauk i Storą, 
1971 Canalport Avė., arba Yards 4951

BPJGHTON PARK
4 kambarių medine cottage, ekstra 
a-’ ' $3950

2 augštų medinis namas, 2-5 kam
barių flatai ,augštas cementinis skie
pas. Didelis S7300
bargenas *•* ■

2 augštų mūrinis namas, 2-4 kam- 
barių flatai, su augštu 
SpecialS ■
kaina

2 augštų, medinis namas, cementi
niu pamatu,_ 2-4 kambarių flatai, vi^- ---- - ....
kas moderniška. džiais ir kvietkoms, žaliuoja kaip par-
Bargenas , *** 1 kuose. Namas ant trijų lubų, štoras

2 augštu medinis namas, cementi- jr rumaį pagyvenimui ir du fla- 
niu pamatu, 2-6 kambarių flatai, vif£ tu po gegis kambarius; garadžius dėl 
kas moderniška. Di-. CR350 dviejų karų. Gražiausioj miesto da- 
delis bargenas. _ . . ly, nėra jokių dirbtuvių arti. Viso-

Pardavimui bučernė _ prie_ biznio k|^ įautų apgyventa, štore yra gro- 
gatvės, labai geroje apielinkėje, visi gern§ jr bučernė . Biznis išdirbtas 
moderniški įrengimai, turi būt par- per (Jaugeų metų. Parsiduoda kaip 
duota iš priežasties ligos. Yra verta kas nori: vieną Maptyį ar vieną biznį, 
pamatyti ją. ' f I > . ar abu namu .ir biznio Namas rendos

Musų ofisas yrtt atdaras ncdelioj nega $2,280 į metus. Kaina $18 
nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. Priežastis pardavimo — liga.

' • (.< ...
1/(171 nUICKI DDITC Atsigaukit pas savininką

dIWqi 5700 So> Morgan st.
2525 W. 47-th St.------------------

Geras lotas
PARDUODU 30x125 pėdų lotą 

geroj ir gražioj vietoj. Galima sta
tyt bungallovv ar gerą dvifletį. 
Parduosiu pigiai — už cash arba 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais. 
Kreipkitės pas savininką.

S. Strazdas, 
4034 Archer Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių medi
nis namas, su trimis lotais, vaisi
niai ir kiti dideli medžiai, garad
žius ir vištininkas, pusė bloko nuo 
Cravvford Avė., netoli Archer Avė. 
Kaina $4,700

3931 W. 49th St.

DIDELIS BARGENAS

Murinis namas, pietvakarinis kam
pas ir lotas šalyje, apsodintas me-

Išmainysim ant farmos
Naujas mūrinis narnas, 3 flatai, 

po 6. kambarius, aržuolo ištaisymai, 
elektra, maudynes, didelis garadžius 
dėl automobilių, rendos $150 ant mė
nesio, išmainysim ant geros farmos 
su staku.

M. ABROMAVIČTA
2015 So. Robey St.

PARDAVIMUI lotai 2 prie daikto 
arba atskirai galima pirkti. Gražioj 
vietoj Brighton parke, prie lietu
viškos bažnyčios.

Kreipkitės
3341 So. Auburn Avė.

3 lubos užpakalis
PARDAVIMUI 2~ flatų, 5 ir 6 

kambarių namas, nauju pamatu, 
gera transportacija South Sidėj, 
naujos dekoracijos, elektra, karš
tas vanduo, 1 flatas išrendavotas 
už $50 j mčn., bargenas $8500, pi
nigais $3500. Atsišaukite 118 W. 
69 St.

MORTGECIAI-PASKOLOS

,000.

PARDAVIMUI puikus namas dėl 
dideles šeimynos, 6 dideli kambariai, 
3 kambariai dėl 2 lovų, gasas, elek
tra, furnące šildomas, mūrinis bunga- 
low, geroje vietoje, netoli mokyklų 
ir bažnyčių, 44 St. ir Maplcwcod. 
Naujienos, Box 498.

MES padarome ir perkame antrus 
morgičius siekiančius $200 iki $5000, 
lengvais išmokėjimais už 6% palūka
nų ir mažą komišiną. Taipgi perka
me kontraktų dokumentus.

LOUIŠ STERN & CO., 
Suite 1029 — Burnhona Bldg. 

160 N. La Šalie St.

specialis- bargenas Pardavimui arba
Pardavimui arba mainymui 2 Mailiynilli

svn!aisP° cenmnhiotas SUbeizmen'tas. Parsiduoda naujas kampinis muro 
kaina $9,500. Randasi ant 66 St. ir narnas po 6 ir 6 ka^.^lus’ 
Phodes Avė. i randasi Brighton Paike, mainysiu

Pardavimui 2 flatų po 6 kamba- ant mažesnio namo arba loto, 
rius, 2 automobiliams garadžius, IŠSIMAINO 3jų flatų muro nu
karštu vandeniu apšildomas, 2 me- mas, po 4 ir 4 kambarių, namas ran
tų senumo, vertas $18,000, parsL dasi lietuvių apielinkėj, mainysiu ant 
duodą už $16,500. Randasi netoli bučernės. .
lietuviško vienuolyno. IŠSIMAINO 4jų kambarių Cottage

BRIGHTON PARK ant didesnio namo nepaisant apielin-
Pardavimui naujas kampinis na- k§St Su reikalais kreipkitės pas 

mas, 2—6 ir 1—4 kambariai, gara- Tčmnk G TjlCHfldžius dėl 2 automobilių. įmokėti * FailK U. JDUUriJ
$5,000, kitus kaip rendą. Randasi 4116 Archer Avė.,
ant 44 ir Rockvvell St. Phone Lafayette 5107

C. P. SUROMSKIS AND CO. ---------------------------------------------
m , 3|52,So- St> PARSIDUODA 2 augštų muro na-
1 ei. Boulevard J041 ■_______ maR h. 6 kambariai, vienų metų se

numo, garu šildoma, elektra ir vis 
parankumai, kaina $15,700, $5,001 

' , kiti išmokėjimais. Parduoda 
savininkas.

6510 So. Franciscd Avė. 
Tel. Republic 7874

Negirdėta Proga
Išsimaino 2jų flatų kampinis mu- I cash, 

ro namas ,po 4 ir 5 kambarius ,aržuo- — ;“ 
lo trimingai ir florai, aukštas cemen
tuotas skiepas, antaukštis drapanoms 
džiauti, parduosiu už $12,500 arba ant 
mažesnio namo, loto, bučernės, nedi
delio Dry Goods storo, arba kas turi
te pirmus ar antrus morgečius pri
imsiu už pilną sumų, virš minėtu rei
kalu kreipkitės pas

Frank G. Lucas
4116 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

MŪRINIS penkių kambarių na
mas, su garu, elektra, vana, kaina 
tik $4000; parduoda savininkė; at
sišaukit bile kada, bet geriaus va
kare.

3341 S.Irving Avė 
(netoli Westem Avė.)

'l

BRIGHTON PARKO BARGENAI 
PAS J. C. ENCHERIS

4 kambariai ir beismantas ir pas
togė. dabar par- COgQQ 
siduoda uz

5 kambariai, beismantas ir pasto
gė, lotas 30x125 $5200

2 aukštų mūras ir medis, po 4 ir 4 
‘ s ir kampiniu lo-kambarius su pastoge 

tu, 33x125, 
tik už

4 ir 4 kambariai
____ | su pastoge

BARGENAS, mūrinis namas par
davimui; cemento stulpai ir pama
tas, toiletai, maudynė, elektra, 7 
kambariai, geram stovy; preke tik 
$4500. Priežastis pardavimo — sta
tau kitą namą. Kreipkitės prie sa
vininko.

3233 Lime Street

Didelis Pigumas
Arti 33 gatvės ir Halsted, kampi

nis muro namas, 2 augštų, cemen
tuotas skiepas, Storas, ir 3 flatai, ga
sas, maudynes, elektra, rendos $154 
į mėnesį, ir mūrinis garadžius dėl 3 
karų. Kaina $14,500, įmokėti $1,500, 
likusius ant lengvų išmokėjimų.

M. ABROMAVIČTA 
2015 So. Robey St.

PARDAVIMUI mūrinė daili re
zidencija ant 45 pėdų loto. Puiki 
apielinkė; elektra, tub sho'yver 
maudynes, mūrinis garadžius ir 
visi pirmos klesos įtaisymai. Par
duosiu bargeno kaina ir labai grei
tai.

6444 S .Campbell Avė.

kampiniu lo-
$5400
$5800
$68006 ir 6 kambariai ir 

pastoge
Krautuvė ir 8 kambariai. 2 lotai, 

parsiduoda $7300
JOSEPH C. ENCHERIS 

REAL ESTATE & BUILDER 
4403 South Mozart St., 

Telephone Uifayeate 8662

PARDUODU arba mainysiu 3562 
S. Halsted St. medinį namą su mu
ro apačia, Storas su 4 kambariais 
flatas viršuj 8 ruimai. Maudynė, 
elektra, garadžius 2 mašinoms. Mai- 
nyčia ant bučernės. grosernės, ci
garų Storo. Kreipkitės prie savi
ninko.

Kreipkitės prie 
J. K.

548 W. 32 St.

PARSIDUODA trys lotai, biznia- 
vį po 25 flėdas ant Kedzie Avė ir 
66 St. Arba mainysiu ant mažes
nių rezidencijos lotų, arba ant biz
nio — bučernės ir grosernės. Atsi- 
čaukit pas savininką. Stanley Ku
kas, antros lubos.

4611 Archer Avė.

DVI GEROS PROGOS
Pardavimui mūrinis namas dviejų 

pagyvenimų, baigiamas budavoti po 
6 kambarius, šildomas karštu vande
niu taipgi namas su bizniu, groserne. 
Geras ir pelningas biznis, išdirbtas 
per daug metų.

Atsišaukite į Grosernę
1307 So. 48 Ct., 

Cicero, III.

PARDUODU Pirmus ir Ant
rus morgečius $6000. Perkantis 
gaus komišeną. Saugus invest- 
mentas. Kreipkitės

3447 Emerald Avė. 2 lubos

issunamo
4jų flatų medinis namas, piiirn:‘u 

mainais dideli namą ir su dideliais 
morgičiais, nepaisant apielinkės, di
džiausia proga kas negalite išsimo
kėti.

Frank G. Lucas
4116 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

PARSIDUODA 2 flatų mūrinis 
bizniavas namas, štoras delicatessen 
ir 3 ruimai dėl gyvenimo; 6 gražus 
ruimai viršuj; garadžius dėl 2 kai ų. 
Labai gera vieta dėl biznio. Priežas
tis pardavimo, apleidžiu miestą.

5752 So. Racine Avė.
Tel. Normai 8430

PARDAVIMUI medinė kottage. 6 
kambariai augštai ir 2 kambariai ža
rnai, furnace šildoma, 50 pėdų lota?, 
garadžius ,tiktai $5700.

2322 Kirkland Avė. 
Netoli Western Electric.

Šaukit savininką Prospect 6358

RENDAI 6 kambarių flatas 2 
lubos, sun parlor sleeping porch 
elektra, šiltu vandeniu šildomas, 
netoli Marųuette Park, arba ga
liu parduoti namą.

7034 So. Fairfield Avenue

LOTAS parsiduoda prie Mar- 
uuette Boulevard ir vienuolyno. 
Priežastis — reikia pinigų. Kaina 
$1100, taipgi 1 lotas už $450.

2502 W. 69th St.
Tel. Republic 5705

PARSIDUODA naujas namas, 2 
pagyvenimu, 5—4 kambarių, lotas 

pėdų, 2 karų garadžius, kelias 
fronto, kaina $4,700.

M. P.
6444 Archer Avė.

31 
iš

PARSIDUODA kampinis, mūri
nis su soft drink bizniu, 4 užpaka-' 
ly kambariai gyvenimui, 6 viršui,' 
garu apšildoma; ketmedžio trimin- 
gas. Parduodu labai pigiai.

. 1)634 W. 69th St.

PIEKARNfi su namu ir visu biz
niu, Cihcago Heights, parsiduoda 
>eveik už dykai. Kaina $4000, cash 

$1500. Priimsiu lotą kaipo pirmą 
įmokėjimą.2502 W. 69th St. ' 

Reoublic 5705

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-Žios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

] Yra svarbu dėl automobilių me- 
Įthanikų ir Šoferių. Ateikite pasi- 
; rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
lai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOE OF MOTO1UNG 

1507 W. Madison St.
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K. Sėjikas.

Kova dėl Aliejaus
I

Pasaulyje yra dau^ rriinera- 
lio aliejaus (naftos). Bet yra 
ir daug būdų tų aliejų vartoti. 
Dalykas vienok ne tame. Rei
kia žinoti, kad lyg tyčia alie
jaus yra daug tokiose vietose, 
kur jis nėra perdaug reikalin
gas. O kur aliejaus ypač rei
kia, — ten jo arba visai nėra 
arba toli gražu nepakankamai 
tėra. Ir tuo budu aliejaus tres
tams visas pasaulis darosi sce
na, kur lošiama drama. Vai
dinimas oina sparčiai, bet kri- 
zio kol kas nepasiekta, ir to
dėl negalima pasakyti ar tai 
bus tragedija, ar ne.

Paprastam piliečiui aliojus 
reiškia tris dalykus. Visų pir
ma jis primena pasakingą tur
tą, kuris gaunama nepaprastu 
spartumu. Šiandien nuskurėlis, 
o rytoj, žiūrėk, jau turtuolis, 
jeigu ne milionierius. Mes skai
tome romantingus pranešimus 
apie trykštantį iš žemės turtą. 
Ir mažai terasi investorių, ku
rie kada nors savo gyvenime 
nebūtų bandę “greit praturtė
ti,” dėdami savo centus viso
kioms aliejaus kompanijoms. 
Nėra kas grieko slėpti, dėjo ir 
lietuviai. Ir šiandien daugelis 
jų džiaugiasi, kad pigiai jiems 
tas bandymas atsėjo.

Antra, aliejus pasidarė bū
tina reikmenė. Jo reikia tepi
mui įvairiausių mašinų. Iš jo 
padaroma ir gazolinas, kuris 
musų gyvenime lošia neįmano
mai svarbią rolę.

Trečia, aliejus yra gamtos 
turtas. Amerikos daliai jo iš
puolė pusėtinai daug. Fakti- 
nai, Amerika yra aliejaus pro
dukcijos centras. I

jaus stočių, kurios yra kontro
liuojamos Royal Dutch — 
Shell kompanijos. O ta kom
panija yra žymiame laipsnyje 
anglų kontrolėj^.

Pats savaime suprantama, 
jog ta šalis, kurios aliejaus 
laukai išmėtyti po visą pasaulį, 
prekybos vedimo žvilgsniu už
ima strateginę poziciją.

, III

Amerikos aliejaus kompani
jos jau lenda ir į kitas šalis. O 
tolyn jos dar labiau skverbsis. 
Taip bent mano aliejaus baro
nai. A. L. Beaty, Texas alie
jaus kompanijos prezidentas, 
sako, jog amerikiečiai sumobi
lizavę kapitalą dės visas pas
tangas įsigauti į kitų šalių alie
jaus laukus. Prie to jis dar 
priduria, kad tai bus daroma 
dideliu atsargumu.

Amerikoje yra daug visokių 
aliejaus kompanijų. Visur ki
tur dominuoja dvi milžiniškos 
kompanijos, kurių vardai karts 
nuo karto patenka ir į laikraš
čius. Tiedvi kompaniji — tai 
Anglo-Persian- ir Royal Dutch- 
Shell.

Anglo-Persian kompanija 
faktinai yra Anglijos valdžios 
kontrolėje. Pusė tos kompani
jos Šerų priklauso valdžiai. Ki
tą pusę laiko įvairus žmonės, 
— bet ne keli bankininkai. Val
džia prisidėjo prie kompani
jos 1909 m.

Royal Dutch Shell kompani
ja yra bankininkų įstaiga; 6% 
Šerų priklauso olandams, o li
kusieji 40% anglų Shell Trans- 
port and Trading kompanijai. 
Abi kompaniji turi savo sky
rių visose pasaulio dalyse. Me-

atidavimą Djamlbi distrikto 
Sumatroje Dutch Shell kom
panijai. Proteste buvo nurodo
ma į tą faktą, kad Olandijos 
valdžia daro diskriminaciją ir 
tyčia neįsileidžia Amerikos 
kompanijų. Olandų valdžia at
sakė, /kad Djambi distriktas 
jai priklauso, ir todėl ji turinti 
teisės daryti su juo tai, kas jai 
patinka.

Pereitais gi metais kilo gan 
aštrus nesusipratimas dėl Me
sopotamijos aliejaus laukų. Pa
darytąja sutartimi tie laukai 
pavesta anglams, franeuzams 
ir Royal Dutch Shell kompani
jai. Bet štai Standard Oil kom
panija pristato sutartį, kuria 
einant ji savinas! anglų kon
troliuojamus laukus! Tą sutar
tį ji padarė su turkų valdžia. 
Tarp Anglijos ir Amerikos val
džių prasidėjo “diplomatiškas” 
apsimainymas notomis. Tik po 
ilgų diplomatiškų pasikalbėji
mų tas nesusipratimas pasise
kė likviduoti, ir tai nepilnai.

PIRMA MOTERIS METE- 
OROLOGĖ

P-Iė E. W. Pllkhigton, 
pirmoji moteris meteorologė An
glijoje. Ji veda meteorologinę 
stotį Buxtone.

II

Paskutiniuoju laiku betgi 
pradėta alarm ingos žinios 
skelbti. Tiesa, sako žinovai, 
kad Amerikoje gaunama 60 
suviršum nuošimčių viso alie
jaus. 1922 m. viso pasaulio 
aliejaus produkcija buvo 850 
milionų bačkų, iš kurių 550 
milionų priklausė Amerikai. 
Per metų eiles aliejus Ameri
koje buvo aikvojamas. Buvo 
žiūrima tik vieno: kuodaugiau- 
sia pelno turėti. Ačiū tam reiš
kiniui tik kokie 25% aliejaus 
ir tebuvo iš žemės išimama. O 
tuo tarpu aliejaus reikalavimai 
didėja. Pigu tad numanyti, jog 
anksti ar vėlai Amerikai pri
truks aliejaus. Kiekvienas ži
no, jog aliejaus šaltiniai galų 
gale turės išsisemti. Nuolat 
surandama naujų būdų aliejų 
vartoti.* Aliejus pradedama var
toti net laivų varymui.

Jau ir dabar Amerika ’ ne 
mažai aliejaus importuoja iš 
kitur. Prieš dešimts metų 
aliejaus produktų buvo įvežta 
už $1,800,000,000, o 1922 m. 
už $3,100,000,000. “Jungtinių 
Valstijų aliejaus rezervas nSra 
neišsemiamas,“ — sako Sir 

’ John Cadman. “Atpenč, pasku
tiniojo dvidešimtmečio tyrinė
jimai rodo, jog tas rezervas 
artinasi prie išdžiūvimo. Prieš 
1930 m. Jungtinėms Valsti
joms gal reikės importuoti pu
sę ar net ir daugiau suvarto
jamo aliejaus.”

O visai dar nesenai valdžios 
paskirtoji komisija raportavo, 
jog yra rimto ’ pavojaus, kad 
Amerikai trumpu . laiku gali 
aliejaus pritrukti.

Vadinasi, Amerikai teks pri
klausyti nuo to aliejaus, kuris 
randasi kitose šalyse. Gi to 
aliejaus tik apie 3Jo tepriklau
so Amerikos kompanijoms.

Anglijos laivas gali plaukti 
aplink žemę ir visur ras alie-

tinė jųdviejų aliejaus produk
cija siejda 90,000,000 bačkų. 
Royal Dutch Shell kompanija 
yra įleidusi šaknis visose pa
saulio dalyse. Jungtinėse Val
stijose ji kontroliuoja apie 
250,000 akrų aliejaus laukų ir 
turi daug nuosavybės, surištos 
su aliejaus išgavimu iš žemės. 
Olandų kolonijose jai beveik 
išimtinai visi aliejaus laukai 
priklauso. Ji taipgi dominuoja 
Rumunijoje Venezuieloje, Tri
nidade ir turi daug aliejaus 
laukų Meksikoje.

Tuo budu Dutch Shell ir 
Anglo-Persian kompanijos yra 
vyriausi Amerikos konkuren
tai. Dabar pažiūrėkime į tas 
šalis, kur yra aliejaus laukų.

IV

Ypatingos domės tenka at
kreipti į Meksiką. Nežiūrint į 
tai, kad gyvenimas ten buvo 
neramus ir audringas, 1922 m. 
Meksika davė vieną penktąją 
dalį viso aliejaus. Amerikos 
kapitalas Meksikoje dominuo
ja. Amerikos kompanijoms pri
klauso 58% įdėto kapitalo. Po 
to seka anglai su 32%.

Paskui seka Rusija (Kauka
zo distriktas). Bet bent šiuo 
tarpu aliejaus produkcija ten 
žymiai susimažino.

Svarbią vietą aliejaus pro
dukcijoje užima Persija, kur 
aliejaus laukai yra anglų kon
troliuojami. Prieš porą metų 
Standard Oil kompanija buvo 
pasiryžusi į Persiją įsiskverbti. 
Delei to tarp Anglijos ir Ame
rikos valdžių buvo iškilęs ma
žas nesusipratimas, kuris baig
ta kompromisu. Amerikiečiams 
leista įsigyti kiek aliejaus lau
kų.

Penktoje vietoje stovi olan
dų kolonijos. Tų kolonijų alie
jaus laukai yra pilniausioje 
Royal Dutch Shell kompani
jos kontrolėje, h921 m. Ameri
kos valdžia protestavo prieš

Kas kontroliuos aliejaus lau
kus, tas kontroliuos ir pasau
lio prekybą. Taip sako De la 
Tremerye savo nesenai išleis
toje knygoje The W o ved 
Strugglefor Oil (versta 
iš frarreuzų kalbos). Knygoje 
stebėtinai gyvai atpasakojama 
ta kova, kuri eina tarp valsty
bių dėl aliejaus kontroliavimo.

Amerika yra industrinė šalis. 
Ji veda nepaprastai plačią pre
kybą. Štai kodėl jai reikalinga 
turėti aliejaus šaltinių ne tik 
namie, o ir kitose pasaulio da
lyse. Gi Amerikoje aliejaus

gal tėra tik viena septintoji 
dalis. Apskaitoma, kad vien tik 
Persijoje yra apie 4,000,000,- 
000 aliejaus bačkų. O kur kitos 
šalys?

Ir nelaimei, aliejaus yra 
daug atsilikusiose šalyse — 
Persijoje, Meksikoje, etc. Tos 
šalys ir darosi kovų centru. 
Prie ko tie susikirtimai gali 
privesti, — sunku numatyti. 
Scott Nearing sako, jog kova 
dėl aliejaus gali lengvai sukur
ti naują karą —- karą tarp 
Anglijos ir Amerikos.

MUSŲ MAISTAS
Rašo Dr. A. J. Karalius

Maisto įtaka į virškinimo 
organus.

Priešistorinių žmonių žandai 
daug didesni. Reiškia jiems 
reikėjo daug kramtyti. Apla
mai imant, žandų stiprumas nu
sako kokį maistą gyvūnas var
toja — kiek jisai kramto. Pir
mųjų žmonių dantys buvo dides
ni ir stipresni. Sprendžiama, 
kad pirmųjų žmonių žarnos bu
vo ilgesnės. Musų laikuose chi- 
mai daug trumpesnes. Mėsėdžių 
mai daug trupesnes. Mėsėdžių 
gyvūnų žarnos visuomet trum
pesnės ir raumeningesnės.

Valgant mėsą skrandis atida
lina daugiau hidrochlorinės rak
šties; valgant duoną atidalina
ma daugiau pepsino, nes duonai 
suvirškinti reikia penkis kartus 
daugiau pepsino negu pieno bal
tymui. Juoda duona ypatingai 
daug darbo suteikia žarnom. 
Pienas mažiausia darbo suteikia 
virškinimo aparatui.

Skanus daiktai dažnai sukelia 
skrandžio sulčių atidalinimą. 
Dažnai pamačius skanius val
gius seilės teka ir skrandy atsi
randa daugiau sulčių. Paro
džius šun dešrą jo seilės prade
da tekėti ir skrandy atsiranda 
daug sulčių, kurios pasirengu
sios maistą virškinti. Kram
tant duonos plutą daugiau seilių 
atsiranda.’ Seilės suvilgina 
maistą, kad lengviau į skrandį 
nuslinktų. Juo kietesnis valgis 
juo daugiau seilių reikia kad 
tinkamai suvilginus. Juo ilgiau 
kramtoma, juo daugiau seilių te
ka. žmogui užtenka kramtyti, 
o seilių atsiras kiek reikės. 
Minkšta duona sunkiau virški
nama, nes mažiau kramtoma. 
Seilės iš krakmolo padaro cu
krų; kūnas sunaudoja cukrų, 
bet krakmolo sunaudoti negali 
— užtat reikia krakmolą pa
versti į qukrų, o tą darbą atlie
ka seilės (ptialinas). Krakmo
las turi būti perdirbtas į cukrų,

kuris glikogeno formoje nune
šama ir sukraunama jaknose, iš 
kur reikalui esant jisai paima
ma ir naudojama.

Bet seilės dar ir kitą darbą 
atlieka. Seilės užmuša nuodin
gas bakterijas. Jus matėt šu
nis žaizdas laižant. Tyrinėjimai 
įrodė, kad šunų žaizdos greitai 
užgyja — jų seilės sunaikina 
pūlius gaminančias bakterijas.

Hidrocholidė rakštis skrandį 
dar geriau nuo nuodų apsaugo
ja. Mes dažnai valgome nuo
dingų daiktų: jei ne hidrocholi- 
nė rakštis, tai visi išmintume. 
Hidrochlorinė rakštis (4% ar 
5% skiediny — taip kaip skran
dy) apsaugoja mėsą nuo puvi
mo. Puvant mėsa šitoj rakšty 
pameta savo negerą kvapsnį.

Tūlose ligose susimažina hi
drochlorinė rakštis. Tada mes 
netenkame apsaugos. Jei skran
dis nejuda kiek reikia, tai mai
stas jame ilgai guli ir tuomet 
atsiranda puvimas ir nuodai.

Skrandžio hidrochlorinė rakš
tis apsaugoja nuo tūlų ligų, pv. 
nuo choleros. Choleros perai 
greitai nyksta hidrochlorinėj 
rukšty. Jei piene airba vande
ny yra bakterijų, tai hidrochlo
rinė rakštis negauna progos jas 
sunaikinti, nes pienas ar van
duo nesujudina skrandžio, nesu
kelia hidrochlorinės rakšties — 
greitai nuslenka į žarnas, kur 
bakterijos turi gerų progų vei
stis.

Skrandžio sultys virškina 
maistą. Tai netaip svarbus da
lykas, nes skrandžio neužbaig
tą virškinimą žarnos gali leng
vai užbaigti. Bet jei skrandy 
nėra užtektinai hidrochlorinės 
rakšties, tai susidaro pavojus 
apsinuodyti arba liga apsiforėsti. 
Pepsinas skrandžio sultyse gali 
ištarpinti baltymus. Skran
džio celės gamina pepsinogeną, 
o hidrochlorinė rakštis iš jo pa- 
daro pepsiną. Skrandžio virški
nimas reikalauja hidrochlorinės

rakšties ir pepsino. Hidrochlo
rinė rakštis gali suminkštinti 
baltymus, gali sutarpinti jun
giamuosius audinius, raumenis 
ir daržovių celulozą, vienok tik
tai kartu su pepsinu ji gali su- 
tarpinti mėsą, kiaušinius etc. ir 
tuos valgius perdirbti į peptoną. 
Peptono formoje baltymai persi
sunkia į kūną. Dalis peptoni- 
zuotų skrandy medžiagų persi
sunkia į kraują per skrandžio 
sieneles; didesnė dalis nuslenka 
j žarnas, kur peptonas greitai 
perkeičiama į amino rukštia.

Skrandis absorbuoja beveik 
tiktai dalele peptonų. Skrandis 
dar absorbuoja (apčiulpia) tru
putį alkoholio ir cukraus. Van
duo greitai nuslenka į žarnas. 
Karštas vanduo greičiau iš 
skrandžio išteka žemyn į žar
nas. Peršalti arba perkarsti 
gėrimai dažnai ardo skrandžio 
darbą — reiškia kenkia.

Tūli valgomi < daiktai sukelia 
didesnį skrandžio sulčių gami
nimą. Atskiestas alkoholis gal
būt geriausia tai padaro. Vie
nok tokiu budu sukeltose sulty
se yra daug hidrochlorinės rakš- 

} ties — u^tat alkoholis kenkia 
tiems, kurių skrandy paprastai 
perdaug rakšties. Skrandžio 
sutis sukelia muštardas; pipi
rai, krienai ir kt. prieskoniai. 
Mėsa', kaip sakiau, irgi daugina 
skrandžio sulčių gaminimą. 
Kartais vanduo panašiai veikia. 
Neretai sugestija paakstina 
skrandį daugiau sulčių gaminti. 
Galų gale kartais, anot francu- 
zų, apetitas atsiranda pradėjus 
valgyti.

Turintiems perdaug rakšties 
skrandy geriausia nevalgyti 
daug krakmolo (duonos, šiaip ko 
iš miltų, bulvių). Jei skrandžio 
sultyse permažai rakšties, tai 
geriausia mėsos nevalgyti, nes 
mėsai suvirškinti reikia daug 
rakšties (hidirochlorinės). Ry
žius, sago, topioka, makaronus, 
duoną, etc. skrandis nustumia į 
žarnas, kur jie suvirškinami 
Toki valgiai tinka tada, kada 
mes norime skrandžiui kuoma- 
žiausia darbo duoti.

Skrandžio muskulų sutrauki- 
m!as sumaišo maistą ir Stumia į 
žarnas. Skrandis sumaišo mai
stą su savo sultimis, žemuti- 
nėj skrandžio daly maistas dar 
energingiau sumaišoma ir iš
stumiama į žarnas. Tūlų gyvū
nų skrandis gali net (riešutus 
perspausti. Musų skrandis to
kio darbo jau senai nedirba, nes 
nėra reikalo.. Vienok skrandis 
turi maistą gerai suminkyti, 
nes kitaip negalėtų į žarnas nu
stumti. Skystesnis maistas pa
prastai pirmiau į žarnas nustu
miama. Kas greita valgo ir ma
žai kramto, to skrandis turi dau
giau darbo.

Hidrochloirinė rakštis kontro
liuoja skrandžio darbą: be šitos 
rakšties maistas vargiai iš 
skrandžio beišeitų, šita rakštis 
paprastai uždaro apatinę skran
džio atvarą kol maistas nesusi
virškina. Jei šitos rakšties per
daug į žarnas išteksi — žarnų 
darbas susikrikdo. Turint per
daug hidrochlorinės rakšties pa
taria daugiau riebalų valgyti, 
ypatingai grietinės (Smetonos). 
Hidrochlorinė rakštis padaro 
įtakos į maisto virškinimą žar
nose.

Perėjusi su maistu į žarnas 
hidrochlorinė rakštis susiduria 
su žarnų sienelių liaukų epite
liu. Hidrochlorinė rakštis paak
stina visas liaukas dirbti reikia
mų sulčių maistui virškinti žar
nose. šita rakštis prikinasą per
dirba į kinasą, be kurio panke- 
atinės (kaselės) sultys negalė
tų baltymus virškinti. Cohnhei- 
mas surado,’ kad aukštutinėj 
daly žarnų yra erepsinu vadina
mas ferm|entas, kuris virškina 
peptonus. Fermentas kinasu va
dinamas kaselės sultyse iš pro- 
tripsnio padaro padaro tripsiną, 
kuris virškina baltymus iki jie

išvirsta amino rakštimis.
Apart tripsino kaselės sulty

se yra dar du fermentu: pan- 
kreatinas arba amilopsinas ir 
steapsinas. Pąnkreatinąs iš an- 
gfliavandžių padarb maltozą ir 
cukrų; steapsinas virškina rie
balus. Riebalai pirmiausia turi 
palikti skysti — kitaip kūnas 
jų negali sunaudoti. Todėl alfe-* 
jai, sviestas ir kiti skysti rie
balai greičiau suvirškinama. 
Sunkiai virškinama visi toki 
riebalai, kurie negreitai tirp
sta.

Ir skysti riebalai betirpsta 
vandeny ir supkiai virškinami. 
Pirmiausia riebalai turi palikti 
tirpstą vandeny — tai padaro 
kaselės fermentas steapsinas. 
Steapsinas suskaldo ^riebalus į 
gliceriną ir riebalų rakštis. Gli
cerinas tirpsta vandeny, o tul
žis riebalų rakštis pakeičia į 
muilus, kurie tirpsta ir gali bū
ti absorbuojami. Paskui vėl su
sijungia (jau kūne) glicerinas 
su riebalų rakštimis ir vėl pa
sidaro riebalai.

Be tulžies, riebalų kūnas ne
gali sunaudoti. Sergantiems tul
žies takų kataru riebalai nerei
kia valgyti. ♦

Dabar reikia atminti kokią 
įtaką padaro maistas į kaselės 
sultis. Vanduo truputį paaksti
na kaselės sulčių gaminimą. 
Gamta, matomai, labai gerai da
lykus sutvarkė. Jei mes valgo- 
mje daugiausia mėsą, tai kase
lės sultyse nėra amilopsino — 
to fermento, kuris virškina an- 
gliavandžius, nes tada jo ir ne
reikia.

Maistas daro įtakos į tulžies 
gaminimą. Mėsa ir riebalai pa
didina tulžies atidalinimą. Tul
žies pūslės ligose duodama dau
giau riebalų, pv. aliejaus.

Tulžis žarnų virškinimo dar
be labai reikalinga. Tulžis pa
akstina kaselės fermentus ener
gingiau dirbti. Tulžis pasiimt 
vidurių sukietėjimą — tai jau 
senai žinomas faktas. Tulžis nai
kina bakterijas, žarnose turime 
įvairių kitų fermentų, kurie už
baigia virškinimą.

žarnos visuom,et truputį juda 
kruta. Maistas jas akstiną tai 
daryti. Riebus valgiai stabdo 
skrandžio ir žarnų judėjimus. 
Riebalai ęlažnai žarnas erzina
— taip kaip ricinos aliejus. Lie
sa mėsa žarnas mažai judina. 
Daržovės ir vaisiai žarnas grei
čiau judina, dažnai pergreitai
— dėl to dažnai žarnoms nėra 
laiko maistą absorbuoti.

Reikia skirti skrandžio virš
kinimą nuo žarnų virškinimo. 
Galvijų smagenys lengvai susi
virškina skrandy, o žarnose ga
na sunkiai. Kietai virti kiauši
niai lengvai virškinama žarno
se. Tūlos daržovės sunkiai virš
kinama ir skrandy ir žarnose.

Valgant augalai virškumas 
priguli nuo celulozo viršumo. 
Gyvūnai turi žarnose atatinka
mų fermentų celulozai virškin
ti; žmonės tokių fermentų ne
beturi. žmonių žarnose to fer
mento vietą užima [bakterijos, 
kurios celulozą šiek tiek sura
do. Bakterijoj suardo celulozą 
ir paliuosuoja maistingas med
žiagas. Vienok bakterijos paga
mina dujų ir rakščių. Perdaug 
dujų mums kenkia, bet ir du
jos dažnai naudingos, nes Įjos 
tuština žarnas.

Vienok žarnose bakterijos pu-'- 
do baltymus ir kitokias \ med
žiagas, kurių žarnų sultys ne
suvirškino. Valgant daug mė
sos, dalis mėsos pasiekia gir
nas, paskui bakteirijos ją pra
deda pudinti. Tada atsiranda 
nuodingų produktų, kurie paga
mina silpnumą visam kūne, ypa
tingai jei viduriai kieti, žarno
se esama ir, jei taip galima pa
sakyti, gerų bakterijų, kurios 
naikina nuodus. Vėliaus nuro
dysiu kas valgyti turintiems 
kietus vidurius.

Reikia visuomet valgyti ra
miai. Supykęs žmogus dažnai 
geriau visai nevalgytų. Prie sta

lo reikia sėsti smagiam upe. 
Tūkstančiai žmonių kas dieną 
sugadina virškinimą tiktai dėl
to, kad susinervavę, pikti sėda 
prie stalo.

Maisto įtaka į kitus organus

Suvirškintas maistas pereina 
į kraują, kuris jį pirmiausia į 
jaknas nuneša. Jaknos (kepe
nys) sunaikina nuodus, iš nuo
dingų medžiagų padaro nekenk
smingas. Be jaknų mes negalė
tume gyventi. Vienok jaknos tu
ri gauti užtektinai baltymų, nes 
be jų jos negali kaip reikia sa
vo uždavjnų atlikti.

Jaknos taip pat turi reikalo 
su angliavandžiais. Jau sakiau, 
kad krakmolas pirmiausia per
keičiama į cukrų. Cukrus pir
miausia nunešama į jaknas ir 
jose sukraunama. Jaknose yra 
cukraus sankrova. Kai reikia tai 
jaknos cukrų paliuosuoja, pa
leidžia į kraują. Cukrų paima 
ir muskulai, kuriuose jisai ir-gi 
laikomas. Be cukraus musku
lai negalėtų savo darbo dirbti. 
Sunkus darbas išima beveik vi
są cukrų iš jaknų, taip pat ir al
kis. Bet jaknos gali padaryti 
cukrų ir iš baltymų. Jaknos pa
ima bei prirengia ir riebalus. 

Jei cukrus nesudeginama ir ne
pašalinama, tai jaknose jisai 
perdirbama į riebalus. Jaknos 
taip-gi dirba tulžį, kuri virški
nime būtinai reikalinga.

Iš jaknų suvirškintas mais
tas nunešama į širdį. Vartojant 
perdaug skystų daiktų širdis 
gauna daugiau darbo, širdis iš
siskečia. Perdaug baltymų irgi 
blogai į širdį veikia. Angliavan- 
džiai galbūt širdžiai naudingiau
sias maistas, širdį gadina alko
holis ir kava. Perdaug mėsos 
veda prie kraujo tekamųjų su- 
dynelių sukietėjimo. Kava, ta
bakas ir alkoholis ir-gi priside
da prie pagaminimo kraujo te
kamųjų sudynelių sukietėjimo.

Perdaug skystimų atskiedžia 
kraują. Persausas maistas krau
jui ir-gi kenkia.‘Permažai bal
tymų irgi tirština kraują. Mė
sa prisideda prie gaminimo he
moglobino. Perdaug baltymų, 
perdaug mėsos ir-gi gadina 
kraują.

Inkstams kenkia alkoholis, 
krienai, kava, cibuliai, pipirai. 
Ypatingai silpnesniem inkstam. 
Mėsa suteikia inkstam daugiau 
darbo — užtat turintiem silp
nus inkstus geriausia mėsos ma
žai arba visai nevalgyti.

Perdaug mėsos ir saldžių 
daiktų kenkia tiroidinei liau
kai. Jei tiroidinė liauka negali 
savo uždavinų atlikti, tai žmo
gus greitai pradeda tukti, o nu
tukimas reiškia ligą. Nutukę 
žmonės ilgai negyvena. Alkoho
lis irgi gadina tiroidinę liauką. 
Tiroidinė liauka naikina nuo
dus.

Nuodus naikina ir kitos liau
kos (pituitarinė, lyties 1.) Ne
tikęs maistas pakrikdo liaukų 
darbą, o pakrikdintos liaukos 
nusendina žmogų be laiko. Apie 
tai kitoj vietoj turėsime progos 
plačiau pakalbėti.

Visko no Truputį
Devynios dešimt nuošimčių 

moterų Turkijoj yra analfabė- 
tės — nemoka nė skaityti, nė 
rašyti.

Londono raštinėse, sankrovo
se ir dirbtuvėse dirba apie 800,- 
000 moterų ir mergaičių.

.........  ■ I
Californijoj mpterys veda 

tris didelius ofisų triobesius.

Turkijoj skaičius perskirų to
li viršija skaičių apsivedimų.

Pennsylvanijoj daugiau kaip 
250 moterų užsiima neki'Inoja- 
nų nuosavybių pardavinėjimu.

Anglijoj moterų yra apie 2,- 
000,000 daugiau negu vyrų.
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MAKSIM GORKI

skristi
sunkiose dvasios

Valandoj dvasios nuovargio
— kada atmintis atgaivina pra
eities šešėlius, nuo kurių į šir
dį dvelkia šaltis, — kada min
tis, kaip vėsi rudens saulė, nu
šviečia rustų dabarties chaosą 
ir piktai sukasi ant vietos, be- 
jiegė pakilti augštyn, 
pirmyn;
nuovargio valandose, savo vaiz
duotės jiega, aš iššaukiu prieš 
save kiltą paveikslą žmogaus!

žmogus! Tarsi saulė gimsta 
mano krūtinėj ir skaisčioj jos 
šviesoj, neapimamas, kaip pa
saulis, pamaži žetngia — pir
myn! ir — augštyn'b tragingai 
puikus žmogus!

Aš matau jo išdidžią kaktą, 
gilias akis, o jose — spindulius 
drąsios, galingos Minties, tos 
Minties, kuri pasiekė stebėtiną 
visatos harmpniją, tos galingos 
spėkos, kuri valandoj nuovar
gio — tveria Dievus, o budru
mo epochoj — juos nuverčia. .

Užmestas visatos tyruose, 
vienas ant mažo kąsnelio žemės, 
kuri neišmatuojamu greitumu 
skrieja kur-tai į gylį berybės 
plotinės, teriojamas kankinan
čio klausimo —y “kam jis gyve
na?” — jis drąsiai įžengia — 
pirmyn! ir — augštyn! — ke
liu prie pergalės ant visų žemės 
ir dangaus paslapčių.

Eina jis, krauju vilgydamas 
savo vienatvės išdidų kelią, ir 
tveria iš to deginančio krauje
— nevystančius poezijos žiedus; 
sopulingą savo maištingos dva
sios šauksmą jis sugabiai paver
čia į muziką, iš patyrimo — mo
kslus tveria ir, kiekvienu žing
sniu, kaip saulė savo gausiais 
spinduliais, gražindamas gyve
nimą, —Jis žengia vis augštyn! 
ir — pirmyn! žvaigždėtu kel
rodžiu dėl žemės....

Apsišarvavęs tiktai spėka sa
vo Minties, kuri tai žaibui pana
ši, tai, kaip kardas, šaltai ra
mi, — eina laisvas, išdidus 
Žmogus tofi prieky žihonių ir 
augščiau gyvenimo, vienas — 
vienas tarp buities mįslių, vie
nas — tarp būrio savo klaidų ... 
ir visos jos gula sunkia našta 
ant jo išdidžios širdies ir žeid
žia jo širdį ir terioja smegenis, j 
ir, sukeldamos jame karštą 
dą už jas, šaukia jį — jas 
naikinti.

Eina! Jo krūtinėj staugia 
stinktai, atkariai kaukia sau- 
mylės balsas, kaip įkyrus elge
ta, reikalaudamas išmaldos, tvir
ti prisirišimų valaknai, tarsi vi
jokliai, vinioja jo širdį, maiti
nasi jo karštu krauju ir gar
siai reikalauja jo spėkų pusilei- 

1 dimo .r. visi jausmai nori jį už
valdyti, visi nori valdyti jo dva
sią.

O debesys 
smulkmenų, 
ant jo kelio 
ant jo tako.

Ir kaip planetos apsupa sau
lę — taip žmogų ankštai apsu
pa kuriniai jo tverenčiosios dva
sios: jo — visuomet alkana — 
Meilė, — toliau, paskui jį šlu
buoja Draugingumas, prieš jį 
eina pavargusi Viltis, štai ap
imta rūstybės Neapykanta žvan
gina kentėjimo retežiais ant 
rankų, o Tikyba žiuri tamsio
mis akimis į joi maištingą vei
dą ir laukia jo į savo ramų glė- 
bį....

Apsivilkę į senųjų tiesų sku
durus, persigėrę prietairų nuo-' 
dais, jie piktai eina paskui Min
tį, nespėdami — kaip varna ne
spėja paskui arą — skristi pa
skui ją —- ir ginčą su ja apie: 
pirmenybę veda ir retai su ja 
susilieja į vieną galingą tve
riančiąja liepsną.

Ir čia gi amžinas žmogaus 
pankeieivis — nebylė ir slėpnin-l

ge-
su-

in-

įvairių gyvei/mc( 
panašus į purvus 
ir biaurias varles-

ga Mirtas, visados pasirengusi! 
pabučiuoti jį į degančią troški’ 
mu gyventi širdį.

Jis žino visus savo neini įtin
to joj svitoj ir — apart visų dar 
vieną jis žino — Beprotybę.^.

Sparnuotai, gMinga, kaip vie
sulą, ji seka jį savo priešo žvilg
sniu'ir Apsupa Mintį savd spė
ka, stengdamosi įtraukti ją į 
savo laukinį šokį....

Jis žino visus savo liūdnoj 
svitoj — atkarus, netobuli, silp
ni kūrimai jo tverenčiosios dva
sios!

Ir tiktai Mintis — žmogaus 
draugė ir tik su ja — jis nie
kad nesiskiria, ir tiktai Minties 
liepsna nušviečia prieš jį ant 
kelio kliutlis, gyvenimo mįslis; 
gamtos paslapčių prietemą ir 
tamsų chaosą' jo širdy.

Laisva žmogaus draugė — 
Mintis viską seka savo'akylu aš
triu žvilgsniu ir begailestingai 
viską nušviečia:

— Meiles veidmainingas 
nedoras pastangas, jos norą 
valdyti mylimuoju, sekimąsi 
minti ir žemintis ir — už 
purvipą jautrumo veidą;

— bailų nenuojiegumą Vil
ties ir už jos Melagystę, — jos 
tikrą seserį, išsipuošusią, nusi
dažiusią Melagystę, pasirengu
sią visados ir visus suraminti ir 
— apgauti savo gražiais žod
žiais ; i .

X- Mintis nušviečia nuvytu- 
sioj Draugingumo širdy atsargų 
ipsiskaitymą, žiaurų, tuščią 
įdomavimąsi ir pavydo puvėsio 
(dėmes ir jos užmazgas šmeižtos;

— Mintis mato juodos Ne
apykantos spėką ir žino — jei 
nuimti nuo jos retežius, — ta- 
la ji viską ant žemės ‘sugriaus 
ir dagi teisingumo diegų — ne
pasigailės !

Mintis nušviečia nesijudinan- 
5ioj Tikyboj ir piktą troškimą 
neaprybotos galios, besisiekian-

I Žios pavergti visus jausmus, ir 
paslėptus nagus fanatizmo, be- 

Ijiegumą jos sunkių sparnų, ir 
Į— aklumą jos tuščių,akių.

Ji eina kovon ir su Mirtim, 
jai — iš gyvulio sutvėrusiai 
žmogų, .jai, sutvėrusiai daugy-j 
bę dievų, 
mokslus - 
mo mįslių, — laisvai ir nema
riai Minčiai — atkari ir prie
šinga ta spėka, bovaisė ir tan
kiai paikai — pikta.

Mirtis jai yra panaši į sku- 
durninkę, ką vaigšto po užkam
pius ir renka į savo purviną 
krepšį atgyvenusias, supuvusias, 
nebereikalingas išmintas, bet, 
kartais, drąsiai vagia Sveiką ir 
tvirtą. i

Persigėrusi puvėsio smarve, 
apsiausta pasibaisėjimo skrai
ste, bejausmė, šalta, nebylė, vi
sados stovi prieš žmogų pikta 
ir juoda mįsle Mirtis, o Mintis 
ją užvydžiai tyrinėja — kurian
čioji ir skaisti kaip saulė, pilna 
beprotiškos drąsos hs išdidaus 
supratimo nemarumo....

Taip eina maištingas žmogus 
per klaikias miglas buities mįs
lių — pirmyn! ir — augštyn! 
vis — pirmyn! ir — augštyn!

• n
Štai jis pavargo, svyruoja ir 

dejuoja; nusigandusi širdis įie
ško Tikybas ir garsiai maldau
ja švelnių Meilės glamonėjimų.

Ir silpnybės pagimdyti trys 
paukščiai — Nusiminimas, Siel
vartą ir Ilgėsis — trys atkarus 
paukščiai — ruščiai sukasė virš 
jo sielos ir visi jam liūdnai dai
nuoja giesmę apie tai, kad jis 
— silpnas drugelis, kad apry- 
bota yra jo sąmonė, Mintis be- 
jiegė,l juokingas šventas išdidu
mas — ir ką jis nė-veiktų -J 
jis numirs.

Dreba jo širdis nuo tp$ dai- pus!

ir 
už- 
že- 
jos

filozofines sistemas, 
xraktus prie gyveni-

nos, melagingos ir piktos, abe
jonių adatos bado jo smegenis 
ir jo akyse' blizga įsižeidimo 
ašara....,

Ir jeigu išdidumas jame ne
pasikels — baimė Mirties, neat- 
laidžiai varo žmogų į Tikybos 
kalėjimą, Meile, pergalinčiai šyp
sodamos, traukia jį į savo glė
bį, slėpdama garsiuose laimės 
prižaduose liūdną, bejiegumą bū
ti laisva ir godų instinkto des
potizmą....

Sąjungoje su Melagyste bai
li Viltis dainuoja jam apie link
smumą ramybės, dainuoja apie 
ramią laimę prisitaikino ir švel
niais gražiais žodžiais liūliuoja 
snaudžiančią dvasią, stumdama 
jį į saldžios Tinginystės dum
blą ir į nagus jos dukters — 
Nuobodės.

Ir įkalbamas trumparegių 
jausmų jis pripildo smegenis ir 
širdį maloniais nuodais tos ei-' 
niškos Melagystės, kuri atvirai 
mokina, kad žmogui nėra kito
kio kelio, kaip į ramaus savęs 
patenkinimo tvartą.

Bet Mintis — išdidi ir žmo
gus jai brangus, —■ ji pradeda 
piktą kovą su Melagyste ir ko

pos laukas — žmogaus širdis.
Kaip priešas, ji persekioja jį, 

kaip kirminas, nenuoalsiai grau
žia smegenis, kaip sausa, džio
vina krutinę ir kaip budelis, kan
kina žmogų, begailes tingai
spauzdama jo širdį žadinančiu 
šalčiu. Ilgesio tos žiaurios tie
sos, išmintingos gyvenimo tie
sos, kuri nors pamaži auga, bet 
aiškiai matoma per paklaidų su
temą, kaip tas Minties pagimr 

Jdytas ugninis kvietkelis.
! Bet jeigu žmogus neišgydo
mai užnuodytas Melagystės 
nuodais ir jau tvirtai tiki, kad 
ant žemės nėra didesnes laimės 
už pilną pilvą ir dvasios, nėra 
didesnio smagumo už sotumą, 
ramumą ir smulkių gyvenimo 
patogumų, r— tada, belaisvėje 
krykštaujančių jausmų, Mintis 
liūdnai nuleidžia sparnus ir — 
snaudžia, palikdama žmogų jo 
širdies valdžioje.

| Ir tarsi maro debesis, supu
vusi Vulgarybė — nedoros Nuo
bodės -duktė
slenka ant žmogaus, apsupda
ma limpančiomis pilkomis dul
kėmis ir jo smegenis, ir širdį, 
ir akis.

i Ir žmogus, praranda pats sa
ve, savo silpnybės paverstas 
į gyvulį be išdidumo ir Min
ties....

; Bet jeigu jame užsidegs ne
pasitenkinimas —* jis pažadins 
Mintį ir — vėl eina jis tolyn, 

j vienas tarp erškėčių savo klai
dų, vienas tarp deginančių ki
birkščių savo abejonių, vienas 
tarp griuvėsių senųjų tiesų!

į Kiltus, išdidus ir laisvas, jis 
drąsiai žiuri į akis Tiesai ir sa
ko savo abejonėms:

j “Jus meluojate , sakydamos, 
kad aš — bejiegis, kad apry bo
ta mano sąmonė! Ji — auga! 
Aš tai žinau, matau, aš jaučiu 
— ji manyje auga! Aš ugdinu 
mano sąmonę 
spėka ir
augtų, — aš nej ausčiau ( dides
nių kančių, negu pirm/a.

j — Bet su kiekvienu žingsniu 
aš vis daugiau noriu, vis dau
giau jaučiu, vis daugiau, giliau 
matau ir tas didelis augimas 
mano troškimų — galingas au
gimas mano sąmonės! Dabar ji 
many panaši į kibirkštį — bet 
kas-gi? Juk kibirkštys — tai 
motinos gaisrų! Aš <— ateity — 
gaisras visatos tamsoj! Ir aš pa
šauktas, kad nušviesti visą pa
saulį, ištirpinti tamsą jo mįslių 
slaptų, rasti harmpniją tarp sa- 
vęs ir pasaulio, pačiam savyje 
harmoniją sutverti ir nušvietus 
visą nejaukų gyvenimo- chaosą 
ant šios prisikentė j usios žemės, 
padengtos ’•— kaip odos liga — 
žieve nelaimių, vargo, liūdesio; 
rūstybės — visą piktą purvą 
nuo jos nušluoti į praeities ka-

iš visų pusių

savo kentėjimų 
žinau — jeigu ji ne-

— Aš pašauktas tam, kad iš
pančioti mazgus visų paklidimų 
ir klaidų, surišusius įgąsdintus 
žmones į kruviną ir atkarų ka
muolį gyvulių, ryjančių vienas 
kitą!

— Aš sutvertas Minties tam, 
kad nugriauti, nuversti, -sumin
džioti visą seną, visą ankštų ir 
purviną,. visą piktą,-— ir nau
ją, sutverti ant Minties iškaltų 
nesugriaunamų pamatų laisvės, 
grožės ir — gerbimo žmonių!

— Nesutaikomas priešas nie
kingo ubagiškumo žmonių troš
kimų — noriu, kad kiekvienas 
žmonių butų — žmogum!

— Beprasmis, begėdingas ir 
atkarus visas tas gyvenimas, 
kuriame nepakenčiamlas ir ver
giškas darbas vienų visas nuei
na tam,.kad kiti persisotintų ir 
duona ir

— Lai 
prietarai, 
įpročiai,

dvafeios dovanomis!
būna prakeikti visi 
visi įsitikinimai ir 

supančiojusieji kaips 
limpantys voratinkliai smegenis 
ir žmonių gyvenimą. Jie kliudo 
gyventi, vergdami žmones — aš 
juos sugriausiu! j

— Mano ginklas — Mintis, 
o tvirtas įsitikinimas į Minties 
laisvę, į jos nemarumą ir amži
ną augimą jog kūrybos — ne
išsemiamas šaltinis mano spė
kos!

— Mintis man yra amžinas 
ir vienatinis tikras šviturys gy
venimo migloje, ugnis tamsoje 
jo gėdingų paklaidų; aš matau, 
kad vis skaisčiau ji dega, vis gi
liau nušviečia paslapčių bedug
nes ir aš einu spinduliuose ne
marios, sekdamas paskui ją, vis 
— augštyn! ir pirmyn!

— Del minties nėra nesu
griaunamų tvirtovių ir nėra ne
pajudinamų šventenybių nė an; 
žemės, nė danguje! Ji viską tve
ria ir tas jai duoda šventą ne
atimamą teisę sugriauti viską, 
kas gali kliudyti jos augimui.

—' Ramiai pripazystu, kac 
prietarai — griuvėsiai senųjų 
tiesų, o debesys paklaidų, ką da
bar sukasi virš gyvenimo, — vi
si sutverti iš pelenų senųjų tie
sų, sudegintų liepsnomis tos pa
čios Minties, kuri kada tai jas 
sutvėrė.

— Ir pripazystu, kad perga
li no tie, kurie paima pergales 
vaisius, bet tik tie, kurie pasi
lieka kovos lauke....

— Gyvenimo tikslą matau kū
ryboje, o kūryba patenkinanti 
ir berybė!

— Einu, kad kaip galima skai
sčiau sudegti ir giliau nušviesti 
gyvenimo tamsą. Ir žūti man — 
'mano atlyg'inimas.

— Kitokio atlyg-inimo — ne
reikia man, aš matau: valdžia 
nedora ir nuobodi, turtas — sun
kus ir kvailas, o garbė — prie
taras, kįlęs iš žmonių nemokė
jimo vertinti paties savęs ir ver
giško jų įpročio nusižeminti.

— Abejonės! Jus — tik ki
birkštys Minties — nedaugiau. 
Pati save tirdama,. ji gimdo jus 
nuo perviršio savo spėkų ir mai
tina jus — savo gi spėka!

— Ateis diena — susilies ma
no krūtinėj į vieną didelę ir tve
riančią liepsną mano jausmų pa
saulis su mano nemaria Minti
mi ir tąja liepsna aš išdeginsiu 
iš sielos visą tampų, žiaurų ir 
piktą ir busiu panašus tiems 
dievaųis, kuriuos mano Mėinitis 
tvėrė ir tveria!

— Viskas žmoguje, viskas 
dėl žmogaus!”

Štai vėl — kiltas ir laisvas, 
augštai pakėlęs išdidžią galvą, 
jis pamaži, bet tvirtais žings
niais, eina pelenais senųjų prie
tarų, vienas tarp pilkos miglos 
paklaidų, o už jo — sunkiu de
besiu .praeities dulkės o prieky
— stovi būriai mįslių, be jaus
liai jį laukiančių.

Jas nesuskaitomos, kaip 
žvaigždės dangaus bedugnėj ir
— jžmogui nėra galo kelio!

Taip eina maištingas, žmogus 
pirmyn! ir 
pirmyn! ir

augštyn! vis — 
ąpgštyn!

P. Butėnas.

Apskrities Agronomo Paskaita
Jus misti j'ate, kad čia prieš 

jus juokai sėdi?... Ne! Aš di
delis gronemas! Kokį aš moks
lą baigiau niekas ligšiol dar ne
baigė ir nebaigs lig sudnos die
nos! Suprantate, a?! Aš bai
giau tokį žemės slitutą, kad bai- 
ssu į tuos nuirus ir pažiūrėti. Nuo 
kunigaikščio Bebutovo ir svia
deetvą turiu,, kad baigiau stitu- 
tą. Tikrą mano sviadeetvą tie 
prakeikti franeuzai suėdė. Mat 
\aip vokiečiai užėjo ant tų fran- 
euzų stabčios, tie franeuzai taip 
išsigando ir kad duos iš tos savo 
puškos. Aš tada buvau grano- 
mu pas kunigaikštį Bebutovą už 
tos Saratovos... į vokiečius ar- 
mota nepataikė, o mes tenai už 
tos Saratovos girdėjome tik ūžia, 
ūžia.., Ir tik iš karto džiukt 
mano langas, kur aš pas kuni
gaikštį Bebutovą gyvenau... Žiū
riu, gi ta prakeikta franeuzų 
puška mano stancijoj... Apsi
sukę, apsisukę, šmakšt po pečįy, 
į kaminą ir velniai žin kur nų- 
sidumė . žiuriu, ant stalo, ačiū 
Dievui, viskas tebėra: pačios 
korsetas, pančiakos, mano kepu
rė, sviestas, kilbasa — nu, vis
kas kaip buvo. Dar apsidairiau
— ogi, kur mano sviadeetva, kad 
as granomą baigiau — čia ant 
stalo gulėjo. Ir šiaip žiuriu ir 
taip žiūriu — nėra ir nėra... Vel
nio puška išsinešė, tik vienas 
svideetvos numeris bepasiliko. 
Numerį aš jums galiu parodyti, 
man nesunku. Še! Matote koks 
numeris? Iš 317 cyprų suside
da! O! Ar nors vienas grano
mas turėjo tokią sviadeetvą su 
tokiu numeriu ? Ne! Todėl kad 
nė vienas nėra baigęs tokio di
delio mokslo, kaip aš ! Užtat ir 
kunigaikštis Bebutovas mane 
taip čenavojo. Kunigaikštis di
delis ponas buvo, didelius dva
rus turėjo! Baigęs mokslą aš 
tuojau ir pastojau pas kuni
gaikštį — dar aštuonius metus 
teturėjau, kaip pastojau. Ir 
mano tėvūnas pas kunigaikštį 
služijo. Kunigaikštis be manęs 
nė vieno žingsnio neapsieidavo. 
Būdavo pasišauks mane ir sako:

— Mitka, kaip tau rodos ar 
mašina gali jautį išperėti ? Ku
nigaikštis mane visada Mitka 
vadindavo — iš draugiškumo, 
nors jus žinote, kad mano var
das Steponas. — O kodėl, kuni
gaikšti, neišperės, reikia tik pa
dėti kiaušinį ir nustatyti mašiną 
ant jaučio ir išeis jautis. Mat 
pas kunigaikštį buvo mašina, iš 
katros viščiukai išeidavo. Arba| 
vėl:
nio pasėti rugius 
priakėti: riudalka ar drapoku ?
— Kunigaikšti, paskutinis 
mokslas sako, kad juo minkštes
nis daiktas, juo sėklą reikia gi
liau užversti. Jus žinote, kad 
vanduo labai minkštas — reikia 
tik įkristi ir tuojau numarma- 
liuosi. Ant vandenio pasėtus 
javus reikia įarti ant 37 verškų. 
Ir taip kartais mudu su kuni
gaikščiu rodavodames apie gas-. 
padorystę po adyną ir daugiau... 
Ant galo kunigaikštis, susiėmęs 
pilvą, pasakydavo: — gana, Mit
ka, še tau rublis ir snapso čer- 
kelė. Gerai buvo pas kunigaikš
tį gyventi... Mane tenai visi, 
nors ir nuluptą, pažindavo... Bū
davo nuvažiuosiu kur į kitą dva
rą ir vaikai atkišę pirštus šau
kia: — granopias, granomas! 
Aš tenai labai slaunas buvau, 
kunigaikštis mane labai čenavo-
o ir mylėjo. J.us nemislykite, 

kad aš pasigirti noriu, ne —- aš 
ne toks žmogus. Tik aš sakau, 
<ad jus žinotumėte, kad tuojau 

. ums skaitys lekciją ne koks 
paršelis — dabar visokių šulerių 
daug atsirado —- bet mokytas 
žmogus^ Pas kunigaikštį bu-

Kas čia iš jūsų 
nesupranta kokios

sviadecbvos nu- 
- matote, jei su to*

i ne ir ne, tik karalių

čiau visą vieką nugyvenęs, bet 
tie velnio bolševikai pasipainio
jo... Kunigaikštis išbėgo ir pa
vedė man visus dvarus valdyti. 
Bolševikai tuojau sužinojo, kad 
aš čia esu ii’ atvažiavo trys de
putatai ir sako man: — tavorš- 
čiau, girdi, mes savo Leniną po 
velniais — tu buk musų Leninu. 
Aš jiems savo 
merį kyšt:
kia sviadeetva mane į karalius 
kviestumėte, gal sutikčiau, o 
taip — ne, mokslas man nedalei- 
džia būti jūsų Leninu. Jie ir 
šiaip prašo ir taip ir rankas bu
čiuoja
sutinku būti. Jus nemyslikite 
kad aš giriuos — aš tik sakau, 
kad jus žinotumi'te, kas jums 
lekciją skaitys. Bolševikai už
pyko, išvažiavo ir dvarą sudegi
no. Aš pamislijau, pamislijau, 
ko čia man ant nedegulių sėdėti, 
geriau važiuosiu į krajų ten 
aš reikalingas' busiu. Atvažia
vau į tą Kauną... Einu ulyčia, 
o gi kažin koks ponas capt man 
už rankos, pakšt: — girdi, susi
mildamas, buk žemių ministe- 
riu, jei tamsta nebusi, visos mu
sų žemės pražuvo ir kartu gas- 
padorystės. Aš žmogus ne pui
kus: — apsižiūrėsiu, sakau. Po-, 
nelis nebepaleidžia ir tiek. Nuve
dė į ministerstvą ir sako: — čia 
pono ministerio stalas ir visi raš
tai. Raštai, kaip raštai, bet 
stalas nieko sau — vertas ko
kių 300. Krėslas ar nieko. Tik 
tų karandašų ant stalo tai jau 
perdaug — geriat! išnešti ant 
turgaus ir parduoti, vis pelnas 
butų — kam čia jų tiek! Sėdžiu 
už stalo ir mintiju sau, kaip čia 
krajuj gaspadorystę .dirbsime 
— ministeriu nelengva būti! Tik 
vėl šmakšt tas pats ponelis: — 
ponas ministeri, tamstos tama- 
bilius ant .pietų laukia. Nu, pa
mislijau sau, aš ne toks durnas! 
Mačiau Saratovoj, kaip kartą 
tamobilius įlėkė pro langą į kre
mą ir visiems važiuotojams pa- 
galam: vienam žarnas ištrėškę, 
kitam galvą nutraiškė... Aš su 
tamobiliu galo nenoriu gauti. Jei 
ministeriui reikia tamobiliu va
žinėti — sudiev. Išėjau iš mi
nisterijos. Nepaėjau ir trijų 
žingsnių ir vėl prišoko ponas: — 
o, girdi, kaip mes tamstos seniai

laukiam! Aš, girdi, esu samou- 
praustvos pirmininkas — tas po
nas taip sako.
klaūsia
samoupraustvos! Nugi kur jus
patys išrinkote — kur tie trys 
vyrai sėdi ir vis žiovauja. A, 
pas jus vadinas suvaldybė... Ar 
ne vistiek samoupraustva ir su
valdybė, tegul bus, ir suvaldy
bė... Mat man tas lietuviukas 
liežuvis vis makaluojąs, pas ku
nigaikštį užmiršau, ruskai aš 
drožiau akis išvertęs. Nu, ot 
musų suvaldybės pirmininkas 
prikybo prie manęs ir nebeatsi
traukia: — girdi, važiuok ir va
žiuok pas mus į suvaldybę — bu
si ujezdnas granomas. Aš atsi
kalbinėjau, atsikalbinėjau, bet 
ant galo turėjau sutikti. Susi
derėjau ir atvažiavau jums kišti 
šviesą per abi dkis. Dabar jus 
žinote koks aš slaunas grano
mas, kad mano kožnam žodžiui 
reikia tikėti... Aš jums tą vis
ką sakau nesigirdamas, bet kad 
žinotumite' kas jums lekciją 
skaitys. Dabar tą lekciją ir 
pradėsime. Kaip aš žiuriu į 
jūsų gaspadorystę, mane tik 
juokas ima, aš jums stačiai pa
sakysiu, kad jus esate durniai 
per visą pilvą! Kaip tik javai 
biskį nunoko, jie kaip berazu- 
miai, liežuvius iškišę ir laksto 
po laukus — piauna! Ot, jus ir 
neišmanote gaspadorystės! Rei
kia laukti kol javai taip prinoks, 
kad juos ant lauko visus vėjas 
iškultų ir tada tik piauti. Ot atei
nančiais metais jums nebereikės 
ant niekų sėklos barstyti ir že
mės arti. Ir visada taip reikia 
daryti — jums ant visų amžių 
javai patys sėsis ir patys augs. 
Tik kožnais metais reikia sėti to 
suzaporo: pirmais metais ant de- 
sencinos 15 maišelių, antrais 
metais dvigubai, vadinas, 30, 
trečiais 60 maišelių ir vis taip 
toliau padauginti. Su bulbėmis 
ar kart pasodinote, paskui bis- 
kį pasikasite, o kitas palikite 
ant žiemos — pavasari jos pa
čios vėl ims žaliuoti. Čia ar ne
reikės sėklos ir darbo. Ant am- 
sas mokslas. Tik aš jumis dar 
darbo. Ir taip su viskuo da
rykite. /

čia ir yra toks granomijos, vi
sas mokslas. Tik a šjums • dar 
kartų pasakysiu, kad jus esate 
durniai, o aš tai viską žinau su 
savo sviadectvos numeriu. Tai 
dabar ir bus mano jums lekcija

laukiam — taip laukiam, taip {užbaigta ir šviesa į akis įkišta!

Beklausant
)

Vargo poetą

Mitka, o jei ant vandc- 
kuo geriau

Vibracijos, sielą akordais pagavę, 
Nuklydo į svajų toliųjų dausas, 
Ir amžinų pločių ramybę užgavę, \ 
Subiro į skaisčias kartumo rasas. /
Tie plotai, niekšybės žemos nežinoję, I 
Pravirkę aptemdė saulėtas dausas, — 
Kai siela jiems žemės gėlas išraudojo / 
Iškilus per vargo stygas.
Užsidegė krauju neliestieji plotai, 
Pajutę nuo žemės karėtąsias rasas — 
Ir dangus mums liko gaisrų užkovotas, 
Kai žvelgėm per skausmo gijas....

f

Vibracijos, sielą akordais pagavę, y 
Nuklysta į svajų giliųjų dausas, / 
Ir amžiną pločių ramybę užgavęs 
Subyra į žemiško skausmo

Kapinės
Dejonės, kryžiai 
ir šventos gėlės, 
ir šaltos vėlės — 
dejonės, kryžiai.... 
Tik vėjui žemę 
tenka bučiuoti, , 
skausmus išduoti. 
Tik vėjui žemę....
Mes pasiryžę 
ant kapo vėlių 
sodinti gelių, 
mes pasiryžę...

y

z

rasas.... (“Jaunimas”)
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Gyvybės Misterija
(Sekta prof. Thomson’u)

žmonės be paliovos ieškos at
sakymo į klausimą, kaip gyvy
bė atsirado. Kaip! atsirado pir
mykšti gyvybė, iš kurios laikui 
bėgant išsirutulavo šių dienų 
augmenys ir gyvūnai? Kas da
vė pradžią tam nesuprantamam 
veikimui, kurį mes vadiname 
gyvybe? Kai mes apie gyvybę 
kalbame, mes turime galvoje 
akciją ir reakciją, duok ir imk 
tarp gyvūno (arba augmens) ir 
jo apystovų. Gyventi reiškia ve
sti kovą su apystovomis. 3et 
kas yra gyvybė? Gyvybė yra 
nepaprastas aktingumas; gyvy
bė yra organizmo paslaptis.

Pirmas žingsnis

Vyskupas papasakojo mote
riai nepaprastą stebuklą. Girdi, 
šv. Dionizui buvo galva nukir
sta, o vienok jis laikydamas gal
vą rankose ėjęs aplink Pary
žiaus sieną.

“Taip, seigneur”, — atsakė 
moteris, — “tai buvo toks atsi
likimas, kur pirmas žingsnis bu
vo sunkiausias”. (Cc n’est^ųue 
le premier pas qui coute).

Tai yra alegorija. Ilgas orga
ninės evoliucijos procesas ir 
šiandien dar tebėra misterija ir 
stebuklas. Mokslas tikrų įrody
mų neturi. Bet evoliucijos pro
blema yra ne tiek sunki, kiek gy
vybės atsiradimo klausimas. 
Pirmas žingsnis yra sunkiau
sias. Jeigu mes turime pirmykš
čių gyvybę, tai jau nesunku spe
kuliuoti kai dėl evoliucijos fak
torių. Be to, yra galimybės ir 
eksperimentus daryti. Bet kaip 
žemėje gyvybė atsirado? — tas 
klausimas niekuomet neduos 
žmonėms ramybės.

Kai kurie atsakymai

Pirmas atsakymas nėra mok- 
eliškas. Jis kreipia, domės į tą. 
faktą, jog gyvybė yra misterin- 
gas dalykas ir mokslui nepalan
kus. Kitaip sakant, mokslas gy
vybės reiškinio išaiškinti nega
lįs. Esą pradžią gyvybei Dievas 
davęs. Bet tas pats galima pa
sakyti ir apie kilus dalykus. Ne
sigilinant į to atsakymo teisin
gumą ' ar neteisingumą, tenka 
pasakyti, jog jis nėra patenki
nantis. Tai perdaug jau pigus 
aiškinimo būdas. Mokslas tokio 
atsakymo nepripažįsta. Mes pil
nai sutinkame, jog šių dienų mo
kslas į tą klausimą tinkamo at
sakymo negali duoti. Bet niekas 
negali tvirtinti, jog ir ateityje 
mokslas nepajėgs to klausimo 
išspręsti.

Antras atsakymas yra moks
liniai agnostinis. Jis atvirai at
sako: “mes nežinome”; jis abe
jojo kai dėl to, kad mes turime 
pakankamai faktų, kad tokį 
klausimą statyti. Agnostikai 
klausia, ar yra įrodymų tam, 
kad gyvybė kada nors prasidė
jo. Galimas daiktas, kad gyvy
bės paslaptis yra taip jau sena, 
kaip ir energija bei elektra. O 
juk mes nekvaršiname sau gal
vas, kad sužinoti tų gamtos reiš
kinių pradžią. Tai gal perdaug 
didelis atsargumas. Klausti nie
kuomet nėra blogas daiktas. Blo
gumas pasireiškia tik tada, kai 
neapgalvotai į klausimus atsako
ma.

. • • Gyvybė buvo atnešta iš kitur

Trečią atsakymą sugalvojo 
Kelvin’as, Helmholtz ir kiti. Jfe 
sal<o, kad pradžia pradinė gyvjį- 
be į žemę galėjo būti atnešta 
iš kitur. Gyvybes perai galėjo 
būti meteoruose, kaip Richter’- 

is mano, arba saulės spindulių 
spaudimas galėjo juos į žemę 
atnešti, kaip Arrhenius tvirtina. 
Bet tai nėra klausimo išrišimas, 
o tik jo atidėjimas. Jeigu gyvy
bė buvo kitur, tai kuriuo budu 
ji ten atsirado? Priimant Kel
vino teoriją, visgi kyla klausi
mas, kaip galėjo gyvybės-perai 
pakelti neįmanomą šaltį ir ne
įmanomą šilimą kelionėje į že
mę? Vienok Bertheloto tyrimai 
rodo, jog mikraorganizmai leng
vai pakelia šilimą ir šaltį. Tie- 
sa, jie beveik visai nerodo gyvy
bės ženklų. Bet patekę į atatin
kamas apyslovas, jie tuoj atsi
peikėja.

EvolmcimnKo atsakymas
s

Ketvirtas atsakymas yra tas, 
jog gyvybė galėjo išsirutuloti iš 
negyvos medžiagos. Ji galėjo iš
sivystyti iš kolaidų. Tiesa, nėra 
žinoma tokio atsitikimo. Bet 
nepridėta posakį o m n e v i- 
v u m e v i v o (visokį gyvy

nys ar elementas, kuris akstiną 
dviem (ar daugiau) elementam 
cheminiai susijungti, bet pats 
su tais elementais nesi jungia.

Yra nemažai dar ir kitokių 
samprotavimų kai dėl gyvybės 
atsiradimo. Bet tai vis spėji
mai ir, kaipo tokie, gali btiti tei
singi arba gali būti klaidingi.

’ • J
Atsargumas

••v.

Tie spėjimai mokslininkų pa- 
j tenkinti negali, štai kodėl jie 
be paliovos ieško naujų faktų, 
naujų įrodymi) tam klausimui 
išspręsti. ' *

Yra žinoma, kad tų elementų, 
iš kurių gyvi daiktai yra pada
ryti, žiloje senovėje buvo pa
kankamai'. Iš kitos pusės, gyvą
ją medžiagą mes randame tik 
gyvuose organizmuose. Organiz
mas nuolat kitėja — auga ir 
dauginasi. Kaip toks organizmas 
galėjo iš negyvos medžiagos iš- 

sivyslyli, •— ištikrųjų yra ne
įmanomos svarbos klausimas.

i f
Nepaliaunama evoliucija

*

Vienok, jeigu sintetiniai che
mikai ir toliau tokiu jau spar
tumu eis prie padarymo^ protei
no, ir galų gale įrodys, jog pir
mykšti gyvybė ištikrųjų susi

bė tik iš gyvybės) dogma pa
versti. Savaimingas gyvybės at
siradimas pilnai atatinka 6vo- 
lincininko samprotavimams. Ėji
mas nuo paprasto iki komplikuo
to — tai evoliucijos kelias. 
Elektronai ir protonai sudaro 
atomus; molekulės yra iš ato
mų subudavotos, o įau savo ke
liu molekulės susijungia į dar 
didesnes molekules. Ir tuo bu
du reiškiasi sudėtinumo proce
sas. Ta teorija harmonizuojasi 
ir su darbais sintetinio chemi
ko, kuris laboratorijoje jau ga
li padaryti cukrų, indigo, kafei- 
ną, etc. Pastaruoju laiku prade
dama artintis prie padarymo la
boratorijoje proteino, kuris yra 
fizinis gyvybės pagrindas. Ta
čiau reikia pastebėti, kad tarp 
gamtos ir chemiko priemonių 
kurios nors substancijos subuda- 
vojimui nėra tapatybės. Chemi
kas gali padaryti okzalinę Tuk- 
štj, bet gamtos laboratorijoje 
(kai kuriuose augmenyse) ta 
rakštis yra padaroftia kitonišku 
judu. Bet jeigu gamtoje iš ne
gyvos medžiagos galėjo kuriuo 
nors budu susikombinuoti pra- 
džiapradinė gyvybė, — tai ky- 
a klausimas, kaip tai galėjo at
sitikti?

Savaimingas gyvybės 
atsiradimas

Gamtoje yra žinomas jungi
nys, kuils paprastai vadinama 
cianogenu (CN). Cianogenas ir, 
o junginiai pasidaro karštyje. 

Tad visai daleistina, kad jis ga- 
ėjo atsirasti tada, kai žemės 

paviršius dar buvo karštas. Cia
nogenas nėra patvarus ir be 
vargo su kitais junginiais susi-- 
jungia. Tuo budu galėjo ir pirm- 
pradinė gyvybė susikombinuo- 
;i.

Galima taipgi daleisti, jog 
elektros pajėga (žaibas) galėjo 
sujungti ore esantį anglio dvi
deginį su vandens garais. Toks 
tinginys vadinama formaldehy- 

du. Formaldehydą galėjo pada
ryti ir saulės spinduliai. Prieš 
dek laiko buvo paskelbta, kad 
anglio dvideginis ir vanduo, 
esant atatinkamų spindulių įta
koje, ištikrųjų susijungia į for- 
maldeh^clą. Savo keliu formal- 
dehydas galėjo susijungti su ku
ria nors amoni jos druska ir su
daryti ainino-rukštį, kuri yra 
gyvybės esencija. Susijungimo 
procesui einant, galėjo išsivysty
ti ir proteinas, kuris žymiame 
laipsnyje ir sudaro gyvąją med
žiagą. Prie viso to galėjo prisi
dėti katalizuotojai, "kurie, taip 
sakant, užžiebė gyvybę. Kata- 
lizuotoju vadinama toks jungi-

I.

Komercinių žvilgsniu žiurkės 
jokios naudos neturi. Tik iš
imtinais atsitikimais (kada ba
das siausdavo) žmogus privers
tas buvo naudoti žiurkes mais
tui. žiurkių kailiukai irgi jo
kios vertės neturi. Tad žmogus 
ir toleruodavo tuos gyvūnus. 
Pradėdavo jis juos naikinti tik 
tada, kai jų labai daug privisda- 
vo. Mat, tokiame atvejyje žiur- 

t

kės pridarydavo daug žalos nai- 
kindamos turtą.

Bet šiandien į žiurkes jau ki
taip žiūrima. Tikrai tapo įro
dyta, jog jos yra kai kurių ligų 
(buboninės plėgės ir tifo) išne
šioto jos. Be to, žiurkės tankiai 
tiek įsidrąsina, jog ima kan
džioti žmones ir ypač vaikus. 
Visa tai paskatino žmones 
stertis griežtų priemonių žiur
kėmis naikinti. Tai labai geras 
dalykas. Vienok iki šiol ne
daug tebuvo daroma pastangų, 
kad, atsikratyti nuo kito aršiau
sio žmogaus priešą, — blakės.

KEISTAS SKRUZDEDIS

Londono žvėrynas įsigijo keistą žvėrį iš Pietinės Afrikos 
— skruzdėdį, arba Aard Vark, kaip boerai j į vadiną. Jis yra 
penkių pėdų ilgio, jo uodega —-kangaroo, kūnas. — kiaulės, 
plaukai — meškos, ausys — as ilo; jo liežuvis yra pusantros 
pėdos ilgio. Savo tvirtu snukiu jis suardo skruzdėlynus, ir pas
kui liežuviu surankioja visas skruzdės ir jas suėda.

tvėrė iš/ žemės dulkių, — tai 
niusų bendra pažvalga į pasau
lį vargu bau dideliame laipsny
je pakitęs. Mes tik pradėsime 
labiau įvertinti taip ^vadinamą 
negyvąją medžiagą.

< ' • I

Protas
i

♦ H

Niekas neabejoja, kad dram
blys yra protingas gyvulys, ku
ris mąsto ir jaučia. Einant‘prie 
žemesnių gyvūnų, jau kur kas 
sunkiau pastebėti sąmoningu
mą. Bet ir tie rgyvunai jaučia. 
Pas juos yra irgi turbut šiek 
tiek nusimanymo arba proto. 
Anksčiausio protinio išsivysty
mo yra pasiekęs žmoguj, kurio 
gyvenime griežtai pasireiškia 
dvi pusi — fiziologinė ir psicho
loginė. Bet nieko 'nėra pabaigo
je ko nebuvo pradžioje, žmo
gus yra giminingas su kitais gy
vūnais. Tas giminingumas gali
ma. laipsniškai privesti ir įprle 
mažiausio gyvūnėlio.

Iš negyvos medžiagos išsiru- 
tuląvo gyvoji medžiaga pavida
le kurio nors mikraorganizmo; 
iš mikraorganizmo vystėsi vis 
labiau ir labiau komplikuoti gy
vūnai, kol, ant galo, išsirutula- 
vc^ žmogus, — tai toks galėjo 
būti evoliucijos kelias. Taip bent 
samprotauja šių dienų moksli
ninkai. - . i

Kova su Blakėmis
-------- 1

(Sekta James H. Collins’u) O tai todėl, kad nedaug kas te
žino apie to vabalo blėdingumą. 
Kuomet pilietis girdi apie tai, 
jog blakčsi išnešioja tropinės 
ligos perus, tai jis tik numoja 
ranka. Didelis čia daiktas, sa
ko jis, tropikų ligos mums ne
pavojingos!

Tačiau dabar vargu bau bega
lima taip indif©rentiniai į blakes, 
žiūrėti. Dutton eksperimentais 
įrodė, jog blakės išnešioja karš- 
ligės perus. Yra taipgi nema
žai įrodymų, kad blakės prisiė
jo prie influcnzos epidemijos. 
Vadinasi, jos užkrėsdavo žmones 
influenzos porais. Visa tai ži
nant, be abejojimo, reikia ieško
ti priemonių to žmogaus priešo 
sunaikinimui.

Prieš karą šaunesniuose na
muose blakių nebūdavo. Jei jas 
ir atsirasdavo, tai nepaprastai 
stropiu šva, u -u \ isgi dar bu
vo galima nuo jų atsikratyti. 
Visai kas kita dabar, žmonių 
susikimšimas miestuose pasida
rė neįmanomas. O kur yra su

sikimšimas, ten ir blakių dau
giau atsiranda, šiandien nėra 
liuosi nuo blakių net ir turčių 
namai. Tai nebėra jau pažemi
nimas, bet tik pavojaus ženklas.

Blakė yra didelė keliauninkė. 
Nuo jos sunku apsisaugoti. Ji 
prilimpa prie drabužių ir tampa 
nunešta į tokias vietas, kur ma
žiausia tegalima tikėtis ją su
tikti. Geriausi viešbučiai, mie
gamieji vagonai ir net automo
bilių sėdynės nėra nuo blakių 
liuosi. Pakanka vienai blakei 
įsigauti į namus, ir šešioms sa
vaitėms praėjus tos blakės šei
myna pasidaro nepaprastai di
delė.

Senovėje blake gyvendavo ant 
medžių ir maitindavosi augme
nimis. Ji turėjo sparnus, kurių 
liekanas net ir dabar dar gali
ma pastebėti žiūrint pro mikros
kopą. Yra spėjama, jog blakė 
įsigavo į namus tuo laiku, kai 
žmonės apleido urvus ir pradė
jo iš rąstų sau namus statyti. 
Su statybos medžiaga atkeliavo 
į namus ir blakė, čia ji susira
do sau geresnio ir daugiau mais
to žmogaus kraujo pavidale. Ji 
sutipgo. Jos sparnai dingo at
rofijos keliu, ir tuo budu išsiru
tulavo šių dienų blakė. Blakė 
yra labai tingus gyvūnas. Ji 
visai mažai tejuda. Bet ačiū 
tam faktui, kad ji prilimpa prie 
drabužių ir kitų daiktų, — ji 
yra visur išnešiojama*. Ji gali 
įsigauti j įvairius siuntinius, 
skalbijiius, etc. Tad nežiūrint 
ir didžiausio atsargumo, ji visgi 
galų gale atsiranda ir geriau
siuose namuose.

III.
Blakės gaivumas yra stačiog 

pasakingas. Ji kelis mėnesius 
gali visai be maisto gyventi. Įsi- 
gavusi į kambarį ji tuoj ima veis 
tis, nors ten žmonės visai negy
ventų. Ji įsigauna į pelių ur
vus, užsirioglina ant šuns arba 
<atės ir minta tų gyvūnų krau
ju. Išpradžių buvo manyta, kad 
jlakės minta dulkėmis. Tatai 
niekuomet nebuvo įrodyta. Vie
nok dabar yra žinoma, jog tarp 
blakių yra, prasipla-tinęs kaniba- 

izmas; blakės ėda sąvo vaikus, 
o taipgi žuvusiųjįj lavonus. Kuo
met temperatūra nupuola že
miau 60° Fahrenheito, blakės 
nesi veisia, bet gyventi jos vis- 
vien gali. Faktas yra tas, jog 
jos lengviau pakelia šaltį, negu 
šilumą. Kai termometras rodo 
100° suviršum, blakė žūna.

Bėgiu daugelio metų su bla
kėmis buvo kovojama pagalba 
muilo, miltelių ir įvairių skys
čių. Bet tai labai įkyri kova, 
kuri pageidaujamų rezultatų 
visgi neduoda.

žmonės (žinoma, ne visi) 
šiandien jau pradeda suprasti, 
jog išnaikinimas blakių yra la
bai svarbus dalykas. Tai yra 
visos draugijos reikalas. Jeigu 
blakės gali apkrėsti ligomis, tai 
kiekvieno yra pareiga kovoti su 
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Gerbiamieji Chicagos Lietuviai! šitaę piknikas yra perkeltas nuo 25 d. gegužės į 15 d. June dėl prie

žasties prasto oro. Katrie buvote nusipirkę tikietus iš kalno, tai bus geri 15 d. June. širdingai kviečiame 
dalyvauti musų piknike ir linksmai praleisti laiką. KOMITETAS.

PASARGA. Važiuokit Archer Avė. karais iki galui linijos. Paskui paimkit Joliet karus ir važiuokit >

tas ne tik sau žalos neša, bet iš
stato pavojun ir savo kaimy
nus.

IV.

Geriausia priemonė blakėms 
naikinti yra prūsinės rakšties 
(hydro cyanic acid) dujos. Bet 
tos dujos yra nepaprastai nuo
dingos. Del tos priežasties New 
Yorko Sveikatos Departamen
tas išleido patvarkymą, kuriuo 
leidžiama prūsinę rukštį varto
ti tik ekspertams. Bet ir to ne
žiūrint, kartais nelaimių pasi- 
taikp. Jeigu dujos leidžiama, sa
kysime, į žemutinį aukštą, o pa
sitaiko skylutė, išeinanti į an
trą aukštą, tai dujos* lengvai įsi
gauna ir sunaikina ten visokią 
gyvybę. Tos dujos neturi jokio 
kvapsnio ir todėl jas labai sun
ku pastebėti. Tiesa, pastaruo
ju laiku pradėta prūsinės ruk- 
šties dujas maišyti su taip va
dinamomis “ašarų dujomis”. Jos 
vadinama ašarų dujomis todėl, 
kad veikia įzakis.

New Yorko patvarkymai rei
kalauja, kad prūsinę rukštį ti^ 
ekspertai tegalėtų vartoti. Kiek
viename atsitikime taipgi rei
kia gauti specialis leidimas, Kuo
met dujos leidžiama j namus, 
tai žiūrima, kad juose nei vie
no žmogaus nebūtų. Iškabina
ma taipgi įspėjime iškaba ir 
prie namų sargas, pastatoma.

New Yorke kas metai išleid
žiama apie $3,000,000 apsaugo
jimui geresnių namų nuo blakių. 
Dirba apie tūkstantis suvirtum 
ekspertų — naikintojų. Tų nai
kintojų organizacijos priešaky
je randasi p. Sameth, kuris daug 
metų-pašventė studijavimui bū
dų blakėms naikinti. Įdomu bus 
pažymėti ir tas faktas, jog tie 
ekspertai atlieka ir labdarybės 
darbą: jie be jokio mokesnio 
prižiūri kelias vaikų auklėjimo 
staigas. O tokios įstaigos pa-' 
prastai yra labai tinkamos vie
tos blakėms.

AUGIMAS
Augimas lietuvių biznio yra 

mums malonus.

Mes manome, kad mes pakankamai darodėme musų lietu
viams kostumeriams stiprumą ir saugumą musų bankos. Musų 
patarnavimas darodė jiems, kad tas bankas yra drugiškas ir 
kaip namuose daryti biznj. «

Jūsų taupymas bus čionai labai maloniai priimtas ir jei jus 
ateisite į banką, jūsų parankumui, Panelė Kudulis, musų lietu
vaite bankos darbininke, langelio No. 4, maloniai išaiškins, kaip 
galima jum's patarnauti.

The Stock YardsJ£ViSNGs Bank
4162*72 So. Halsted Street, Chicago.

CLEARING HOUSE BANKAS.

Blakės pinigišku žvilgsniu tu
ri negatyvę vertę. Yra ekono
miška neturėti jų. Taisymas na
mų, kur nėra blakių, daug pi
giau atsieina. O tai visai su
prantama: rečiau tereikia sie
nas maliavoti arba jas popierių 
klijuoti. Architektoriai šiandien 
kreipia rimtos domės į budavo- 
jimą didelių namų ir viešbučių 
taip, kad ten kuomažiausia bu
tų vietos blakėms pasislėpti.

Visokie nepageidaujami gy
vūnai pirmiausia apsigyvena 
naujuose namuose. Pelėsi r žiur
kės ieško sau prieglaudos; įsi
gauna į budavojamus namus ir 
blakės. Jos yra atvežamos su 
įvairia medžiaga arba darbinin
kai jas atneša. Tankiai tad New 
Yorke samdoma ekspertai — 
naikintojai, kurie žiuri, kad į 
judavojamus namus neįsigautų 
blakių.

Sameth sako, kad kova su 
blakėmis ant plačios skalės ne
bus tinkamai suorganizuota tol, 
kol plačioji yisuomenė nesupras 
rimtą pavojų nuo tų vabalų. O 
žmonės būtinai privalo savo 
priešus pažinti ir vesti su jais 
atkaklią kovą.

— K. A.
------------------------------------ --------— -X

Tel. Boulevard 0696

LIETUVIU APTIEKA
New City Pharmacy

3327 So. Halsted St.

• Turiu garbes pranešti Lietu
viams ir visuomenei apskritai, kad 
metai tam atgal aš atidariau ap- 
tieką vardu NEW CITY PHAR
MACY prie So. Halsted gatvės 
num. 3327 ir kviečiu visą visuo
menę ir Lietuvius atsilankyti ir 
pasimatyti su manim, jei butų 
reikalas namuose, kadangi aš esu 
ištikimas visais žvilgsniais.

Aš turiu pakankamai prityrimo 
vaistus sutaisyti ir patarti visuo
se pasaulio kraštuose.

Mano kainos yra žemesnės ne
gu kitur kuę.

Su pagarba. I
JONAS MALACHAUSKAS.

T
iki Willow Springs. Ten išlipę eikitjs po dešinei rankai 3 blokus ir rasit daržą.
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SATYRA IR JUOKAI
PIGIAUSIAS OPERA- 

CININKAS
AR NE. TEISYBĖ?..

George Auriol.

Tėvas ir Motina
VIENO VAKARO IŠLAIDOS

Prieš apsivedimą

NESUPRATO...

Dalykas dedasi Manchesteryj. 
Jaunas vyras, dvidešimt keturių 
ar dvidešimt penkių metų am
žiaus, augšto išsilavinimo ir ge
ro išauklėjimo, vieną rytą įeina 
į savo tėvo 

“Tėve, aš 
“Vesti?” 
“Taip, aš

kabinetą, 
manau vesti”.

manau tai padary-

Tekši .............   $1.25
2 čarkuti skystimėlio.........$2.00
Cigaretai ..............................  35c
Pietus (įskaitant patar- , 

nautojui “ant arbatos”) $5.00
Drabužių dabotojai ........  50c
2 teatro bilietai ............... $9.90
Patarnautojui........ ................25c
Tekši ................................ $4.25

“Gerai, mano vaike, tai ge
ras sumanymas! Tu busi greitai 
dvidešimts penkių metų — tai 
tinkamas amžius apsivesti. Ar 
turi ką nors nusiskyręs?”

“Taip, tėve”, atsako jaunasis 
vyras. “Aš manau turįs. Aš la
bai myliu panelę Pengain — ji 
yra mergaitė, kurią aš norėčiau 
vesti”.

“Panelę Pengain?” pakartojo 
tėvas; “man yra labai gaila — 
bet absoliučiai negalima”.

“Negalima?”

Viso $23.50

Po apšivedimo

Gatvekaris ........ ..... .
2 kino teatro bilietai 

Gatvekaris ...... .'......

Viso ...
—A.

MEILIŠKO LAIŠKO EVO
LIUCIJA

76c

pa- 
pa-

“Bet, tėve, — ar aš galiu 
klausti kodėl negalima? Ji 
eina iš labai puikios šeimynos, 
yra visų gerbiama; be to jus la
bai draugaujate su jos tėvais — 
jus vienas kitą labai tankiai ap
lankote, ir aš maniau, kad jus 
ytin busite patenkinti mano pa
sirinkimu!”

“Nieko panašaus! Tas apsive- 
dimas negali įvykti!”

“Bet kodėl?”
“Ar tu nori, kad aš pasaky

čiau kodėl — ar tu to reikalau
ji?”

“Taip!”
“Tad, mano vaike — tu ne

gali vesti tos mergaitės, kadan
gi jį yra tavo sesuo. Ar tu su
pranti ?”

Gerai išauklėtas jaunasis vy
ras sutiko, kad negalima vesti 
mergaitės, kurios tėvas yra jo 
tėvas, susitaikė su tuo dalyku ir 
pradėjo j ieškoti sau pačios tarp 
kitų pažįstamų. Ir taip po mė
nesio, ar pusantro, jis pranešė 
savo tėvui, kad jis rado kitą 
draugę, labai gražią mergaitę ir 
kad jis nori ją vesti. Bet kada 
jis paminėjo jos vardą, tėvas vėl 
pasakė jam, kad ir tuos sutuok
tuvės negali įvykti, ir tai dėl tos 
pačios priežasties, ką ir pirmo
sios.

“Ta mergaitė — yra tavo se
suo!”

Užgirdęs tai, jaunasis vyras 
nusprendė, kad jo tėvas tyčio
jasi iš jo, ir kad todėl galbūt 
bus geriausia pasikalbėjus su 
savo motina. Jis eina pas ją ir 
pasako jai, kad jis nori apsive
sti.

“Tai ir gerai, mano vaike!” 
atsako jam motina. “Tikrai lai-J 
kas tau įsigyti šeimyną. Ar tu
ri. jau nusiskyręs ką nors?”

“Taip”, atsakė jaunasis vy
ras, “todėl aš ir atėjau pasikal
bėti su jumis. Išpradžių aš no
rėjau apsivesti su panele Pen
gain, bet tėvas pasakė, kad ji 
yra mano sesuo!”

“Ar tau tėvas tą pasakė?”
“Taip! Ir tik pagalvok! kada 

aš atradau kitą mergaitę — pa
nelę Robinson — jis pasakė, kad 
ji taipgi yra mano sesuo!”

“Tik sakykite! Ar ištikrųjų 
jis pasakė tai?”

“Taip!”
“Tokiamje atsitikime, mano 

vaike, tu gali visai nepaisyti ką 
tavo tėvas tau pasakė. Su leng
va sąžine gali apsivesti ką no
rį, kadangi aš galiu tau prisiek
ti, kad tavo tėvas — nėra tavo 
tėvas!” I

Vertė K. B—as.

SKIRTUMAS

— Tai Marė už tavęs nėjo? 
Kodėl tu jai nepasakei apie sa
vo turtingąjį dėdę.

— Kurgi, pasakiau.
Ir tas jokio skirtumo nepada

rė?
— Padarė. Marė dabar mano 

dėdienė.

Mokytojas (ilgai kal
bėjęs apie paidagogikos dsmę, 
reikšmę, galų gale užbaigė šiais 
godžiais): “Nuo pat mažens 
auklėjant vatfką, reikia labiau
siai kreipti akį į aplinkybes.... 
Tai kada vaikas bus gerai išauk
lėtas?

Mokinys: Kuomet jo bus 
iškreipta akis į aplinkybes, — 
kuris yra iškreipta akimi, tas 
yra gerai išauklėtas.

L. Pupuliukas.
♦ ♦

Tėvas Jurgutį pirmu syk nu
sivedė bažnyčion. Parėjus namo 
tėvas klausia:

— O kaip tau patiko bažny
čia, Jurguti?

— Labai puikiai, eisim ir ki
tą syk.

— O ką tu geriausia įsitėmi- 
jai — klausia džiaugdamasis tė
vas.

1-mas mėnesis — “Ištikimai, I Ogi kada torielką su pinigais 
E]ena”. nešiojo. Aš pasiėmiau šilingą,

2 mėn. — “Kaip ir visuomet, | kiek JUS pasiėmėte ?
Elena”.

3 mėn. — “Tavo Elena”.
4 mėn
5 mėn. — “Prie tavęs prisi

rišusi Elena”.
, 6 mėn. — “Tave mylinti pa
ti, Elena”.

7 mėn. — “Koks tu molio Mo
tiejus! Sudieu, Elena”.

Už TIKĖJIMĄ
“Mylinti Elena

Davatka: Vaikeliai, vai
keliai, ar nežinote, kad atlieka
mas blogas darbas lošiant šven
tą dieną.

Gimnazist u k/as: Vi
sai ne! Mes lošiame Eucharis- 
tininkus ir Modernistus.

VARGŠAS NEVALIOTŲ KITŲ

Plėšikas ant kelio, grąsinda- 
mas peiliu, reikalauja iš žmo
gaus pinigų.

— Mylimasai, 
dyk manęs, nes 
turiu su savim.

— Kodėl ne?
pikas kaip daktarai, kurie už tą 
patį tankiai po 1000 litų lupa.

Dakš-šę savo kapšį, žegnokis 
ir marš į aną pasaulį!

susimilk, nežu- 
tik 10 litų te-

Aš netokis lu-

Kas gi yra pažinojęs bikokį 
buvusį garsų artistą, b u- 
v u s į žinomą sportinių rekor
dų ėmėją, b u v u s į-s i ą gra- 
žuolį-ę 
Niekas 
v u s i

DEL VYRŲ TIKTAI

arba stipruolį-ę?.... — 
jog, nes visi jie ne b u- 
e .1 '

—S—
MĮSLIS

tabako daugiausiaKokio 
pypkę pareina?

(Svetimo).

Priverstinos ir tei
singos teises — verski
te kol tik teisingos pa
sirodys.

Tame laike kuomet 
ligonis yra priverstas 
šaukti kokį nors dakta
rą, tas laikas greit pra
eina.

šiandien ligoniai tu
ri tiesą pasirinkti tokį 
būdą gydymo kad greit 
pasveikus. Tai yra 
vienatinis būdas į kurį 
Chiropractor tiki, kad 
yra teisingas.

Tel. Boulevard 7006
DR. J. M. FINSLOW, 

Chiropractor
1645 W. 47 St., Chicago, III.

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną 

________ -____________________ /

Visą šį mėnesį gydysiu visus pa
cientus, kurie tik ateis, numažinta 
caina už kiekvieną skirtingą ligų.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
jasinaudoti ta nužeminta gydymo 
caina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
jatj prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
cėtumėt paprastą kainą. Gydymas 
igų yra specialumas mano viso gy

venimo. žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

Globė Upholstering Furniture Co.
6637 So. Halsted St., Chicago, III.

SuČėdyk pinigų, pirkdamas seklyčios (front room’j setą geriau
siai, gražiausiai ir stipriausiai padarytą, tiesiog nuo išdirbėjų. Galite 
pasirinkti kokį tiktai norite turėti, mes padarysime pagal jūsų orderį, 
pusiau pigiau negu kur kitur. Atvažiuokite ir persitikrinkite. Mes 
laikome atdarą vakarais.

Globė Upholstering Furniture Co.
. 6637 So. Halsted St.

: Reumatizmas sausgėlė ■ 'J Nesikankykite savęs skaus- ■ 
j mals, Reumatizmu, Sausgėlė, ■ 
; Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■ 
Į —'raumenų sukimu; nes skau- ■ 

dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■
■ dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND mo- ■ 
= stis lengvai prašalina viršmi- I 
į nėtaš ligas; mums šiandie dau- I 
’ gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
_ vones pasveikę. Kaina 50c per 
H paštą 55c arba dvi už $1.05. 1

Knyga: “ŠALTINIS SVEL ■ 
_ KATOS”. augalais gydyties, B kaina 50 centų.

■ Justin Kulis s
■ 3259 South Halsted Street,

CHICAGO, ILL.
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DYKAI KLINIKAS
Ar Jus Sergate?

Daktaras dėl vyrų 
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip ?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison St., 

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. Wasarmano ban
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
Kuosas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit 1 Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju manb praktikoj visus 
vėliausius serumus, ėiepus., antitoksinus, bak
terines ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užsi- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia į 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X—RA Y EGZAMINACIJA $1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingą 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmis 
yra tokios, korių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po
Seredomis ir subatomis: 9 ryte Ug

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Market)
Chicago. III. 4

Del Sergančių ir silpnų 
vyrų

šauksmas ir riksmas girdėjo
si tūloje miesto grintelėje, ir 
žmonių krūva susirinko aplink 
ją. štai ir policiantas atėjo.

— Na, klausė jis aršiai, kas 
čia darosi?

— Atsiprašau tamistos, tarė 
vaikutis, tai mano broliukas ver
kia. Jis verkia dėl to, kad ma
ma mažai temato ir be to dar 
kurčia.

Riksmas vėl pertraukė paaiš
kinimą.

“Matomai jis ytin jautrus 
vaikas”, 
sišluostė 
ašarą.

“Taip,

tarė policiantas ir nu- 
tylomis ištryškusiąją

taip, jis jautrus. Mat, 
mama lopo jam kelinaites, o jis 
nebuvo jų nusimovęs....

nematau, kodėl tiek 
klapato bej ieškodama 
tarnų”, kalbėjo pa-

— “Aš 
daug turi 
ištikimų 
guosdamas savo žmoną Jatul’s

— “Aš neturiu daugiau kla
pato kaip musų valdžia — Kau
ne” — atrėžė šypsodamasi Ja- 
tulienė.

Mažutę Jievutę mokino pote
rių, ir tėvo namie tuomi tarpu 
n’ėsant, motina liepė Dievo pra
šyti, kad sergėtų apveizdos aki
mi jos tėtį. Tai buvo gan gra
žu, bet motina labai nustebo, 
kada kūdikis nuo savęs pridėjo: 
“Geriaus darytum, kad savo akį 
ir ant mamytės atkreiptum”.

BE BAIMĖS...

Jiedu stovėjo tarpduryje.
— “Ar-gi, brangus Vinceli, 

I neįeisi į grinčią ant valandė
lės?”

— “Ne, ne, manau ne”, dve
jodamas atsiliepė Vincas.

— “Aš taip norėčiau”, toliaus 
kalbėjo mergina. “Baisiai nuo
bodu. Motina išėjo pas savo kū
mą, o tėvas ten viršuj serga ro- 
matizmu kojose”.

— “Ar abiejose kojose?”, pa
klausė Vincas.

— “Taip, abidvi labai sugė- 
lusios”.

— “Na, tai eiva kokiai valan
dėlei”.

KAS LENGVIAU?

Jonas: Ana — žvarbių Jur
gis savo dvarelį ir visus pinigus 
pratraldavojo dviejų metų bėgy
je. >

J o n i e n ė: Jam bene sun- 
kiaus bus į du metu pratralda- 
voti savo biednystą ir vargą.

Tadukas išsisuko rankos rie
šą ir nenorėjo eiti mokyklon.

— Juk tavo rankelę gydyto
jas gražiai sudėstė ir suraišio^ 
jo, tarė motina. Tad nėra kliū
ties mokyklon eiti.

Visgi vaikutis nėjo mokyklon, 
čia jau ir tėtis įsikišo.

— Pasakyk-gi man dabar tei
sybę, tarė tėvas aršiai, kodėl tu 
neini mokyklon? Kodėl nenori 
ten eiti su perrištu riešu?

— Man jau keli mokiniai nu
sikalto, o su perrišta ranka ar 
aš juos nugalėsiu?!

STEBUKLINGI 
PAVEIKSLAI

Trys paveikslų piešėjai kalbė
jo apie savo gerus piešinius.

— Aną dieną — tarė vienas
— aš ant lentos nupiešiau mur- 
mulą, kuris taip teisingai atro
dė, kad lentą rfietus į vandenį, 
tuoj nuskendo.

Tai niekis — atkirto antras
— aš užvakar nupiešiau ledą, 
kuris taip teisingai atrodė, jog 
šalia stovintis vanduo užšalo.

— Tai vis baikos. Štai aš nu
piešiau tūlo milionieriaus pri
veiksią, kuris taip gyvas f atro
dė, kad net du kart per sąvai- 
tę jam barzdą skųst reikėda
vo.

t1

Telefonas 8674

J. L. GRUŠO
Orchestra

3147 So. Halsted Street 
Chicago. Ilk

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka

ANIELE KAUSHILLAS
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarimas dova
nai. ,

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Į Tel. Yards 4951

3250 So. Halsted St.

AR ESATE MĖGINĘ TEPALAS

Severa’s Esko
NUO N1EŠTANČIU IŠBĖRIMU?

\ Kaina 60 centai ) Je
PARSIDUODA VISOSE APTIEKOSE.

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAPIDS, I0WA

SVEIKATA

<p 19 29 GuiBHANitu CO,

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus. -

KODĖL?
1) — RYTAS — )
2) -pietus- TRYS DIENOS LAIKAI
3) — VAKARAS. )

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali f būt f
1) — .Salutaras priduoda apetitą
2) — Salutaras vidurius išvalo;
8) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
639 ;W. 18th St., Chicago, Illinois.

Registruoti Pianai
QULBRANSENThe Ttegistering Piano

s Gulbransen registruoti pianai yra geriausi pianai pasauly-
■ je kaipo muzi'kališki instrumentai.

■ Jie yra vienatiniai pianai iš artistinio atžvilgio ir jie išduo-
■ da labai lengvai balsą. Jie yra grojami, muzikos roleliais ir 

į pėdais, kaip ir kiti instrumentai tokios pat rųšies.

i Gulbransen registruotų pianų kiekviena nota yra tikra. Ant 
jo galima groti su visu jausmu, gyvenimu, delikatnumu ko-

■ kią tiktai pianų muziką jus kada nors girdėjote.■
■ Tie yra faktai ir mes norime, kad jus nesiimaišytumėt Gul- 
JJ bransen su kitos panašios rųšies instrumentais. Mes pasiu-

i lome apžiūrėjimą jų, kaip yra lengva groti ant registruoto 
i piano, nes registruoja kiekvieną dasilytėjimą, registruoja
■ jūsų laiką, registruoja jūsų patyrimą.

į Keturi Modeliai — Nacionaliai Apkainuoti

$420 ■ $495 ■ $575 - $650
VITAK-ELSN1C COMPANY

VISKAS MUZIKOJE 
4639 South Ashland Avenue, Chicago, III

Ar jus kenčiate 
nuo:

Reumatizmo
Didelio kraujo 

spaudimo
Goiterio, asth- 

m-a, acne, diabe
te s anemijos, 
skilvio ir inkstų 
nemalonumų ar
ba kitų ęhroniškų 
ligų.

Aš noriu pakalbėti su kiekvienu 
kenčiančiu nuo Chroniškų, Nervų, 
Kraujo, odos, šlapumo, Išėjimo žar
nos ir Privačių Ligų.

ŽINOKITE TEISYBĘ
Jei jus turite prastą sveikatą atei

kite Ir pasimatykite su musų specia
listais. Išegzaminuokit save gerai. 
Nekainuos jums nieko. Pasitarimas 
privatiškas. Vienas kraujo serum su
teikia pagelbą. Ligoniai moka už se- 
rum ir gyduoles tiktai. Ateikit ir pa
sikalbėkit su mano užganėdintais li
goniais.
KRAUJO IR ŠLAPUMO IŠEGZAMI- 

NAVIMAS $1.00 
Mes kalbame lietuviškai

čia atkirpkite
DYKAI PATARIMŲ KUPONAS 

Užlaikomas slaptai
Malonėkite išegzaminuoti turintį šį 

kuponą be mokesčio ir jokios atsako
mybės.
Vardas .................... ................................
Adresas ............... ...................................

Tas kuponas daleidžia jums dėl pri- 
vačio pasikalbėjimo. Ateikite į musų 
ofisą ir musų specialistas išegzami- 
nuos jumis. Be mokesčio daktarui.

ILLINOIS BLOOD SERUM 
LABORATORIES

Suite 1113 159 N. State Street
Capitol Building (Pirmiau vadinosi 

Masonic Temple)
Valandos nuo 10 ryto iki 7 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po i iet.

DR. VAITUSH, O. 1). 
Lietuviu Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjuco 
svaigimo akių aptemimo nervuutu 
mo skaudamą akių karitį atitaisi 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir to^iregystę. Pri 
renka teisingai akinius^ Visuose at 
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausi at 
klaidas. Specialė atyda atkreipiame 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p 
1545 West 47th St.

Phone Bcolevard 7589> »

Lietuvių Dentistas patar 
naus geriau

Mano 35 metų 
pasekmingo prak 
tikavimo aš pa
švenčiau gydy
mui ir -a tb ūda vi
jimui, nusiminu
sių, ligotų vyrų.

Mano ofisas 
yra pilnai pri
rengtas su X- 
Ray mašina 
ir visais geriau
siais ir naujoj 
mados elektros 
įtaisomais. Ne
trukdykite laiko 
ir pinigų rinki
mui daktarų; a- 
teikite ir sužino
kite tiesą apie 
jūsų nesveikatą. 
Mes suteikiame 
X-Ray ir mikros
kopiškus egza
minavimus, krau
jo, šlapumo ana- 
lyzą ir t. t. kuo
met reikia ištai
syti diagnozą ir 
būti tikram, kaip 
gydyti.

Apsisaugokite klinikų ir Institutų 
su jų pavojingu nepatyrusių studen
tų' egzaminavimu.

Dabokite savo sveikatą. Aš užtik
rinu jums patyrusį, teisingą gydymą 
už mažą kainą.

Kalbu visokiomis kalbomis.
Pasitarimas ir egzaminavimas dy

kai.

Dr. W. R. 
Register,

109 N. Dearborn 
Street.

Kiekvieno ser
gančio žmogaus 
draugas. Mano 
geriausias paty
rimas. “Nei vie
no dolerio nerei
kia mokėti, kol 
nebus pasekmių”

Giduolės išski
riamos.

Valandos nuo 9 ryto iki 5:30 po 
pietų, kasdien. Utarninke, Seredoj ir 
Subatoj vakaris iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet.

Dr. W. R. Register,
109 N. Dearborn St., Chicago, III. 

(Imkite elevatorį iki 12 augšto'

Traukimas K dantų be skansn* 
Bridge geriausio aukso. Su n?n«» 
pleitom galima valgyti kiečiausią 
stą. Garantuojame visų savo darbą, i 
žemas musų kainas. Sergėkite sal
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 We«t 47th Street, 
Netoli Aahl&nd Avė.




